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Vyriausias Teismas Palaikė Darbo Tarybą
ĮSAKĖ MACKAY RADIO AND TELEGRAPH 

KOMPANIJAI PRIIMTI Į DARBA 
PAVARYTUS DARBININKUS

Ruošia pakeitimus [ 
Britanijos ka

binete

IŠ LIETUVOS
PUMPĖNŲ IR APYLINKĖS 

APŽVALGA

Panaikino indžionkšeną draudusi mote* 
riškų rūbų siuvėjų unijai pikietuoti 

dirbtuvę N FAANCISCO

YORK

hington

WASHINGTON, D. C., geg. 
16. — Vyriausias šalies teis
mas pirmadienį išnešė spren
dimą, kuria sako, kad Naciona
lė Darbo Santykių Taryba tu
ri galios priversti kompaniją 
priimti atgal j darbą darbinin
kus, jeigu kompanija pasielgė 
su jais neteisingai. Manoma, 
kad Šis sprendimas turi nema
žos reikšmės kelioms kitoms 
byloms, kurias Nacionalė Dar
bo Santykių Taryba iškėlė kai 
kurioms stambioms korporaci
joms, jų tarpe ir Fordo Moto
rų kompanijai.

Vyriausio teismo sprendimas 
pirmadienį tapo išneštas Dar
bo Santykių Tarybos ir Mackay 
Radio and Telegraph kompani
jos byloje. Byla esmėje buvo 
tokia: n

Mackay s kompanijos telegra
fistai sustreikaVcf spalio mėne
sį 1935 m. Streikas tęsėsi ilk 
dvi dienas. Tačiau po streiko 
kompanija nebepriėmė į darbą 
11 samdinių, šeši tų sajmdinių, 
tcKgrafistų, Darbo Tarybai ty
rinėjant bylą, pasirodė menki tam teismui vėl nagrinėti.

darbininkai. Bet penki kiti bu
vo pirmaeiliai, šie penki buvo 
pašalinti iŠ darbo tik todėl, kad 
priklausė unijai.

Darbo Taryba įsakė kompa
nijų priimti juos atgal į dar
bą. Kompanija neišpildė palie
pimo. Byla buvo iškelta 9th 
Circuit Court of Appeals, San 
Francisco mieste. Teismas at
metė Darbo Santykių Tarybos 
įsakymą.

Dabar Vyriausias šalies teis
mas paneigė žemesniojo teismo 
sprendimą ir įsakė įvykdyti 
Darbo Tarybos paliepimą, ki
taip sakant, priimti pavarytus 
penkis telegrafistus atgal j dar
bą bei užmokėti jiems užvilktą 
algą (back pay).

Pirmadienį, be to, Vyriau
sias teismas išnešė spreųdimą 
moteriškų rūbų siuvėjų unijos 
byloje. Circuit Teismas Kansas 
City uždraudė 4 International 
La,dies Garment NVorkers uni
jai pikietuoti Donnelly Gar
ment Company dirbtuvę. Vy
riausias teismas panaikino in- 
džionkšeną ir paskyrė bylą ki-
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Pradėjo vajų Fran- 
euzijos $140,000,066 

paskolai sukelti

, t : \ ■ •••P 5CTR A ^elsia kasyklų ap- 
skrities teroristus

Britanijai rupi Mek 
sikos aliejus

25 asmenys žuvo 
viešbučio gaisre

LONDONAS, Anglija, geg. 
16. — Britanijos premjeras pir
madienį baigė prisiruošimus 
pakaitoms ministerių kabinete. 
Nužiūrima, kad pakaitos pa
lies bent šešis kabineto narius. 
Atsinaujino kalbos apie gene- 
ralius parlamento rinkimus, ta
čiau konservatoriai, kontro
liuoją parlamentą, dabartinį 
momentą skaito nepalankiu ge- 
neraliams rinkimams paskelb
ti.

Japonų ir kinų pra
nešimai prieštarauja

LONDONAS, Anglija, geg. 
16. — Viskontas Halifax, Bri
tanijos užsienių reikalų sekre
torius, pirmadienį pradėjo stu
dijuoti klausimą, kokios linijos 
laikytis dėl nutrūkimo diplo
matinių ryšių tarp Meksikos ir 
Britanijos.

Anglai paprastais, vadina
mais normaliais laikais, suvar
todavo apie 6 nuošimčius alie
jaus atgabenamo iš Meksikos. 
Tačiau, jei karas kiltų, tai Bri
tanijai reikėtų gauti iŠ Meksi
kos daugiau aliejaus. Tuo gi 
tarpu šių dviejų šalių ryšiai 
nutruko ir klausimas aliejaus 
karo reikalams pasidarė opus, 
reikalaująs rimto dėmesio.

ATLANTA, Georgia, geg. 16. 
— Anksti pirmadienio rytą kį- 
lo gaisras šio miesto Terminai 
penkių aukštų viešbutyje. 25 
asmenys žuvo gaisre, 13 su
žeista ir dar tūlo skaičiaus nak
votojų pasigendama. . . ' *

Viešbutyje naktį į pirmadie
nį nakvojo tarp 50 ir 65 žmo
nių. Policijos viršininko pareiš
kimu dar 10 ar 15 žuvusiųjų 
gaisre lavonų bus surasta. Mie
sto meras Hartsfield pareiškė, 
kad Terminai viešbutis buvo 
senos konstrukcijos, bet per- 
modeliuotas.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
16. — Vėliavų papuošimais, ka^ 
riuomenės benų grojimu ir ka
ro lėktuvų padangėse lėkio j i- 
mu — triukšmingai Prancūzi
jos Yyriąųsyb^#W^enL.,p^ 
dėjo vajų, kurio tikslas yra juo 
greičiau sukelti penkių bilionų 
frankų — $140,000,000 — vi
daus pr skolą karo reikalams.

Daladier nori juo greičiau 
reikiamą paskolą sukelti ne to
dėl, kad artimas karas grąsin- 
tų šaliai, bet todėl, kad Dala- 
dier “diktatoriška” vyriausybė 
toli gražu nesijaučia stipri.- 
Stiprios socialistų ir komunis
tų partijos parlamente jau 
įspėjo Daladierią, kad jis ne
teks 
gins 
darbo

Smetonos valdžia fi
nansuos ‘‘Vienybę”
NEW YORK; gegužės m. 16 

d? — “Naujienoms”) Trečiokas, 
rytoj’ grįžta atgal laivu"'*Nėw 
Amsterd&m”. Išv Kauno jisai 
telegrafavo, kad a “Vienybe**” 
reikalai sutvarkyti <ir gavo pi
nigų laikraščiui. (Reiškia, Sme
tonos valdžia duos pinigų “Vie
nybei” iš valdžios iždo. — “N.”

Tautininkų propagandai SLA 
reikalais viską rašo Vinjkas ir

jų paramos, jeigu mė- 
pailginti darbininkams1 
valandas.

Meksikos generolas 
pabėgo

Belgijos naujas 
premjeras — 

socialistas

Popiežius pripažino 
Franco režimų

LONDON, Kentucky, geg. 
16. — Pirmadienį prasidėjo na
grinėjimas bylos iškeltos 22 an
glies korporacijoms ir 47 as
menims — korporacijų virsi- 

) 1 V r -* * *

ninkams, šerifams ir mušei
koms.?

tuo, kad jie nėleido angliaka
siams organizuotis, kad jie žu
dė žmones, padeginėjo namus 
ir kidnapino jiems nepakenčia
mus asmenis tikslu sulaikyti 
darbininkus nuo organizavimo
si. Tuo gi tarpu Wtgnerio dar
bo santykių aktas suteikia dar
bininkams teisę organizuotis,

SHANGHAI, Kinija, geg. 16. 
— Japonų pranešimais pirma
dienį 200,000 Japonijos kariuo
menės apsupa strateginį kinų 
miestą Suchow plienu ir dur
tuvais. Tačiau kinai griežtai 
paneigė žinias, buk japonų ofen- 
syvas gręsiąs Suchowui arba 
kad jie kur nors pasiekė Lung- 
hai geležinkelį.

Japonai dar skelbė, kad 
Chiang Kai-shek kraustąs ąa- 
vo valdžią iš Hankowo į šalies 
gilumą. -Kinai paneigė ir tą 
pranešimą.

Laimėjimas valdžiai 
Republic Steel byloje

Vitaitis. Kai buvo išleiątį spe-|k_ad kolektyviai de-
ciali “Vienybės” laida apįe’rėtis-, dėl algų.
SLA., tai Čia buvo Viniko su-■ Vagnerio aktas u z nu
manymas. Vitaitis “Vienybėje”'i įkaitimą jam neskiria krimi- 
rašinėja šmeižiančius straips- nakų bausmių. Taigi, kad nu-
nius po slapyvarde “Zeikus”.

Privatiniam Bagočiaus laiš
kui, rašytam Laukaičiui, at
spausdinti “Vienybėje” padarė 
klišę pats Laukaitis.

BRUSSELS, Belgija, geg. 16. 
— Naujajame Belgijos minis- 
terių kabinete premjeras yra 
socialistas Paul Henry Spaak. 
Kabinetas susideda iš 11 mi- 
nisterių — keturių socialistų, 
.keturių krtalikų, dviejų libe
ralų ir vieno nepartinio.

CASTEL GONDOLFO, Itali
ja, geg; 16. — Vatikano žinių 
agentija pirmadienį paskelbė, 
kad šventas sostas ir Ispani
jos sukilėlių vyriausybė susita
rė apsimainyti diplomatiniais, 
atstovais. Popiežius, reiškia, 
galutinai pripažino generolo 
Franco sukilėlius kaipo Ispani
jos vyriausybę.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, geg. 16. — Ilgoką laiką 
plito gandų, kad generolas Ce
dillo planuoja ginkluotą sukili
mą Cardenas vyriausybei nu
versti. Prez. Cardenas pasiun
tė į San Louis Potosi, kur Ce- 
dillo buvo kaip ir valdovas, 
federalę kariuomenę. Cedillo 
su 200 savo pasekėjų pabėgo 
— kaip manoma, pasislėpė 
nuošė. Tačiau vyriausybė 
nekaltina Cedillo sukilimo 
Šimu.

Iš šitų pranešimų aišku, kad. 
Lietuvos tautininkų valdžia 
bando su pagalba . “Vienybės” 
pagrobti kontrolę Susivieniji
me. Kaipo savo agentus, ta val
džia pasirinko p. p. Trečioką, 
Viniką, Vitaitį ir Tysliavą. Ar 
SLA. nariai atiduos savo or
ganizaciją į fašistų nagus?

bausti kaltinamuosius kaip kri
minalistus, šiuo atveju taikoma 
1870 metų aktas, išleistas ko
vai su Ku-Klux-Klanu. šis ak
tas skiria kalėjimo ir pinigi
nes bausmes už sąmokslavimą 
atimti piliečiams jų konstituci
nes teises.

Bylą veda federalis teisingu
mo departamentas. Aštuoni 
Jungt. Valstijų deputy marša
lai prisaikdinta valdžios Jiudi- 
ninkams apsaugoti, nes vieto.s 
smurtininkai grūmoja atkeršy
ti tiems, kurie liudys prieš tei
siamuosius.

WASHINGTON, D. C., geg. 
16. — Nacionalė Darbo Santy
kių Taryba iškėlė bylą Repub
lic Steel korporacijai. Prieš tū
lą laiką Tarybos advokatai mė
gino pataisyti bylą, tačiau Cir
cuit Court of Appeals Philadel- 
phijoje neleido pataisų daryti. 
Pirmadienį Vyriausias teismas 
pareikalavo, kad Circuit Court 
of Appeals bėgiu savaitės lai
ko p: ai 
pildo Darbo Tarybos prašymo. 
Tai yra Darbo Tarybos laimė
jimas.

Pumpėnai, būdami ■ mažas 
valsč. miestelis, turi tris gerai 
gyvuojančius restoranus, gerą 
susisiekimą neseniai pastatytu 
plentu su apskr. miestu Pan£* 
vėžiu, gražią ir didelę aikštę, 
pušyną, (teikiantį poilsio ir svei- 
kaots. i

Pušų ošiančios meliodijos 
migdo ir gaivina poetišką ir 
kūrybišką nuotaiką pailsusius 
pumpėniečius nuo žemiškų 
džiaugsmų, kančių ir nusivyli
mų.

—Dirvonų km., šaulio Br. 
Rapsevičiaus iniciatyva ir lė
šomis įsteigtas kulturkąimiškas 
kampelis: radio, patefonas, bi
lijardas ir keleti.s laikraščių. 
Aplinkės jaunimas laisvąsias 
valandėles įdomiai praleidžia; 
anksčk.u jaunimo laikas buvo 
sunaudojamas prie kortų, įvai
rių blevizgojimų lenktyniavi
me ir kt.

—Šiose apylinkėse yra daug 
kaimo plytinių ir kalkinių. Kai 
kurių ūkininkų sodybes puošia 
raudoni gyv. namai ir svirnai. 
Organizuojant .murinę Lietuvą, 
Pumpėnų valsčiaus ^šioje srity
je galėtų didžiuotis pirmųjų 
murinės Lietuvos pionierių ei
lėse.

—Paistriečių, Jurginų, Dirvo
nų ir k t. kaimo žmonėms mėg
stantiems spaudą, yra opus rei
kalas dėl per toli esančio Pum
pėnų pašto. Paštų valdyba pri
valėtų greitai šį reikalą sutvar
kyti, įsteigiant pašto punktą. 
(Siulau Paistriečių km.).

?a!s begiu savaites nu
skintų, kodėl jis neiš-

Suomija apvaikščio- 
ja 20 metų nepriklau

somybės sukakti

kal- 
dar 

ruo- Žinios Iš Lietuvos

Pennsylvania valsti 
jos nominacijos 

antradienį

Sportininkas Liubinas Vyksta 
j Lietuvos Tautinę Olimpijadą.

23 arabai nušauti 
Palestinoje

PHILADELPHIA geg.
17,

Pa.,
16. — Antradienį, geg 

i valstijos

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

1,500 pikietavo dirb 
tuvę Rockforde

ROCKFORD, III., geg. 16.— 
J. I. Case kompanija planavo 
atidaryti savo dirbtuvę pirma
dienį. Tačiru prie dirbtuvės su
sirinko 1,500 pikietuotojų. Ir 
nors kompanija yra gavusi in-

Lietus; nebus žymios pakai-1 džionkšeną prieš streikierių, 
tos temperatūroj; saulė teka tačiau dirbtuvės pirmadienį ne% 
5:28, leidžiasi 5:04 valandą, atidarė.

Bilius prieš svetim
šalių žvejojimą

Alaskoj
WASHINGTON, D. C., geg. 

16. — Atstovų butas pirma
dienį priėmė bilių, kuris taiko 
uždrausti Alaskos vandenyse 
svetimšaliams žuvauti. Bilius 
yra atkreiptas prieš japonus 
žvėjus.

Žymaus vokiečio la
vonas rastas upėje

u '
VIENA, Austrija, geg. 16.— 

Dunojaus upėje rasta lavonas 
Dr-o von Kettlerio, buvusio pri
vataus von Papeno sekreto
riaus. Von Papen yra buvęs 
Vokietijos kancleris ir pasiun
tinys Austrijai. Pats von Pa
pen dabartiniu laiku esąs na
cių nemalonėje.

HELSINGFORS, Suomija, 
geg. 16. — 20,000 vyrų, pri
klausančių “Fronto Vyrų Su
sivienijimui”, pirmadienį daly
vavo parade, kurį peržiurėjo 
feldmaršalas Justus Mr.nner- 
heim. Paradas surengta Suomi
jos dvidešimties metų nepri
klausomybes paminėjimui. Mar
šalui Mannerheimui duodama 
kreditas už tai, kad jis išvada
vęs Suomiją nuo bolševikų Ru
sijos revoliucijos metu.

JERUZALĖ, Palestina, geg. 
16. — Britų pareigūnų prane- 

i 23 arabai 
susirėmime su 

, Britų 
karių vienas buvo nušautas, o 

Oliihpijadds Berlyne dalyvis,1 kitas sužeistas. Susirėmimas 
lietuvis Pranas J. Liubinas bir-livyko Acre apielinkėje, šiaurės 
želio 3 dien. švedų-Amerikos Palestinoje.
linijos laivu “Kųngsholm” iš- ----------------
vyksta į Lietuvą dalyvauti Lie- 7 paskendo audrin- 
tu vos Tautinėje Olimpijadojej 
ir pasisvečiuoti. 1936 metais 
p. Liubinas lankėsi Lietuvoje’ 
su savo Šeima ir gautais Lie-

NEW YORKAS, gegužės 14 šimais sekmadienį 
dien, — Teko patirti, kad J. buvo nušauti l. 
Amerikos Valstybėse pagarsė- Britt.nijos kariuomene, 
jęs sportininkas, Pasaulinės ’

įvyks Pennsylvania 
nominacijos (primary). Kandi
datus gubernatoriaus ir sena
toriaus vietoms—Thomas Ken- 
nedy ir S. Davis Wilsoną — 
remia John Lewis ir senato
rius Guffey, o toms pačioms 
vietoms kandidatus Alviną 
Jonės ir George Earle remiaituvoje įspūdžiais labai paten- 
reguliarus valstijos; demokratų’ kintas, kad ryžosi ir šiais me- 
partijos komitetas. Nominacijų tais dar kartą aplankyti 
kampanija buvo smarki ir iš- tėvų šalį, 
judino balsuotojus, teigi pilie
čiai nekantrauja norėdami pa

Vokietija nepajėgia 
cibulių nusipirkti

savo

w York

goj juroj
NEW YORK

^ew York City 
1938-V.14 d.

audros Atlantiko pa- 
pereitos savaitės pa- 

paskendo 7 asmenys, 
kai kuriose 

nuo New Yor- 
laidųs ir

Vietose, į šiaurę7 nuo Ne 
ko, nutraukė elektros h 
padarė žalos pasėliams

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
17. — Vokietijoj šiemet cibu
liai neužderėjo, taigi vyriausy
bė sumanė pirkti jų užsieniuo
se. Bet pasirodė, kad cibulių 
kainos užsieniuose peraukštos. 
Todėl vyriausybė nutarė, kad 
piliečiams teks be cibulių ap
sieiti iki kito pačios Vokieti
jos cibulių derliaus.

Nr<ciai dėl cibulių brangumo 
užsieniuose kaltina “žydus”. I

Dabar
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vaL ryto iki 8 vai. vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
puo 9 ryto iki 1 v. popiet.

“NAUJIENŲ” Adm.

■
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NAUJIENOS, Chicago, Iii.

) Iš Pietų Amerikos s

MIŠRIOS URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
ŠEIMOS

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Rašo J. Lazdauskas gan

Kaip mes 'bėkalbetūrtie, bet 
reikia pripažihti, kad kapitallis- 
tiftes visuomenės, santvfcrkbjė, 
socialiniu žvilgsniu šeima yra 
pagrindinis organizuotas Viene
tas. 6 taiitiniti atžvilgiii šeiniai 
reikia Skirti dar didesriės reik
šmės. Ypač tuo atveju, kr.da 
tautai ar jos daliai gręsia riu- 
tautūjimo pavojus iš didesriių 
kaimynų pusės, *kurie kaipo to
kie, daug ko imponuodami pa
traukia prie šavę žmogų silp
nesnį.

Tokioje aplinkoje ypač tenka 
gyventi musų išeivijai Pietų A- 
merikoje. Svetimieji daug kuo 
imponuoja, patraukia, kai ttio 
tarpu iš musų pačių pusės yrą 
daug tokių faktorių, kurie vei
kiu musų išeiviją musų tautos,

■ - . . --- - —!

INSURANCE
(AEDEAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

hamų nuo

rakandų 
nuo vagiu 
langų 
gyvasties

gausite

pu ♦.
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St : 
1 

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekfnadie- 
riiain nuo 9 ryto iki 1 vai.

po pietų.

nenaudai. O tų faktorių yra 
daug. Ekonomines, politinis Lie
tuvos Vidfehs gyvenimas beįie 
bus svh^bl^ufeiėji faktoriai, ku
rie mušą išefviją sphTčiki stu
mia į nutautėjimą. Kiek mm 
teko kalbėtis sū riiUšų išeiviais 
Urugvajuje, tai tik 'maža, dale
lė ilgisi Lietuvės, apie ją noriai 
kalba, toaughmas bbrčtą pabėg
ti nuo st-Vo tautos, nuo Lietu
vos. Tokie 'tuojau paklausia, ar 
prie čai’o ‘buvo 'geriau gyventi 
Lietuvoje ar šiandien? Kas Lie
tuvoj „šiandien ‘gyvena žmoniš
kai? Tik dvarininkai, nukštieii 
vrJdininkai ir karininkai, kurie 
ir prie caro nebuvę nuskriaušti. 
Bet darbininkui valstiečiui ir ‘u- 
kininkui fašizmas esą dar blo
gesnis negu carizmas. Prie ca
ro buvę mažesni mokesčiai, o 
prie Smetonos reikią mokėti 
kur kas daugiau. Be to, caras 
taip smarkiai nepersekiodavęs 
lietuvių kaip šiandieniniai Lie
tuvos valdovai. Politiniu žvilgs
niu carui buvę įgalima ir ncprl- 
trrti, o SmėtdnaU 'nori nenori 
turi pritarti: priešingai darant, 
išmes iš darbo, ‘iš tarnybos ar
ba sušaudys, jei iki gyvos gal
vos bus permaža bausmė “my
limam tautiečiui”. Gi mirti ir 
musė nenori, kiekvienas bran
gina savo gyvastį. “Tautos Va
das” savo tautos žtnonių gyvy
bės nelabai paisąs. Smetonai 
sušaudyti darbininką ar vals
tietį taip lengva, kaip Urugva
jaus prezidentui pypkę užrūky
ti. Tiesa, Smetona šakosi šau
dąs liėthviuš už ruošiamus 
prieš jį sukilimus bei vąromą 
agitaciją. Gerri, 'bet ar Smeto
na nesukilėlis, ar jis nenuvertė 
teisėtą Lietuvos valdžią, tai ko
dėl jis savęs nešaudo? Ko Sme
tonos sukilimas geresnis už Su
valkijos ir Tauragės ūkininkų 
bei valstiečių sukilimus?

Del Lietuvos pilietybės atė
mimo išeiviams, tai daugelis U-

Ttigyąjfcus lietuvių sako: nors 
ešu Lietuvos savanoris, iiors e- 
Šu kariavęs Už., jos nepriklauso- 
•mybę, bet 'Šiandien vidką praki
šau’: pilietybę atėmė, sklypą 
konfiskavo Už tai ’kud neprita
riau diktatoriui, turėjau išbėg
ti iš Lietuvos ; tėvai jau ‘mirė. 
Spiauju ant tos pilietybės. Kuo 
ilgiau busiu lietuviu, tuo dau
giau turėsiu nuoskaudų. Nelai
mingas buvau, kad lietuviu gi- 
hfla'u. Urugvajuje dakiį geriau, 
’dih žmonių niekas riėškudo, čia 
Ųdllcininkas Taiths Hnt žmoghus, 
•riejoja, čia dirbi tik 8 vai. per 
parą, o uždarbis dhug genesnis 
negu Lietuvoj. Lietuvoj 'dirbk 
dieną ir naktį, vistiek utėles 
piarmu. Apie 'ge'fUš ‘bh’ttiš ‘ir1 
košthinių tik sapnuoti galima. 
Sulaukęs Senatvės, darbininkas 
Urugvajuje gauna, valstybinę, 
pasalpį — pensiją, o 'Lietuvoje 
— stipk šunies vietoj; jei pa
reikalauki paręmOs — komu
nistė ‘hįŠaJukš ‘arba ų 'khiėjirtlą ’į- 
kiš. ^freiktioti LietuVoje nega- 
lirka,'‘gKliriią ‘įfk atsiklaupti, jdi 
darbdavys nedaboja darbininko 
sveikatos ir-kitokių darbo Sąly
gų. Be to, Lietuvoje turtinges
nis žmogus sii darbininku ne
nori ir šnekėti, valdininkai ir 
karininkai vengia važiuoti vie
name autobuse su biednais 
žnionėmis. Urugvajuje tos pa- 
m.beri jos nesimato, čia ir šfu- 
dehtas ir universiteto profešo- 
riiis noriai kalba 'su darbinin
kais ir ndt draugauja su jais, 
už jUoš dažnai užsistoja ‘kovoje 
su 
ar
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LOS ANGELES; Cal. — Mar- 

tha Thofne, kuri liko išrinkta 
Univefsity of Southern Califdr- 
nia “kdfhlaitė.”

-U-- A

NAUJA KLEJONKA 
Į30MINUČIU!

Jūsų senoji .klęjonke galima atstatyti į 
pirmykšti Spalvos blizgesį su

PILSEN
LIN0LEUM LACQUER

DŽIŪSTA SU PASTOVIU ŽIBANČIU PAVIRŠIU.
PARSIDUODA TIKTAI PERMAToMŪOŠE GLOŠS DŽIAZUOSE •'

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (tatian Blinda);
Tel. Cicero 674 SAULES OŽDANG AS, DR APER ES 

k AUSTRIAH UIDAMGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO i

WIND0W SKABĘS
Valome ir Taisoipe Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite įpusų atstovą, kuris rhaloniai 
Jums parod/s rhusų pavyzdžius.jos. Sustor ir Šuhas, 

savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (2Žnd St. CICERO, 1LL.

Atdara Vakarais

M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKII
rx\7IZ' A T koplyčios Visose 
JLj 1 1\.A.I CrilCAGOS dalyse.
AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ

Tėl. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO
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darbdaviais ir valdžia.. Na, 
ne laimingesni urugvajiečiai 
lietuvius, ar lietuviui never

ta būti urugvajiečiu?
Mišrių šeimų gausėjimas

Iš to, kas čia. mano atpasako-. 
ta? Skaitytojas gali spręsti, 
koks nutautėjimo pavojus grę- 
sia Urugvajaus lietuviams, ir 
kas dėl to kaltas. O reikia ne
užmiršti, kad tas -pats darosi ir; 
Argentinos ir Brazilijos.?lietuvių 
tarpę. Lietuvojer^ąęj^ędė išei
vių tautybei apsaugoti žurnalas 
‘'Pasaulio Lietuvis”. Bet toks 
šis 'žurnalas, koks jis dabar į- 
tilanonlas Lietuvoje leisti, var
gu pasieks bent dešimtą Pietų 
Amerikos lietuvių nuošimtį. O 
tokį hudšimtį išeivių tepasiek
damas “Pasaulio Lietuvis” ne
pasieks to tikslo, kurio jis sie
kia ir kuris 'visiems vienodai 
turėtų rūpėti.

Rodos nėra reikalo įrodinėti, 
kad šiandien šlykštaus fašizmo 
metu, mes ypatingai privalome 
budėti tautinėse sargybose, sau
godami ir gindami tai, kas 
žmogui įgimtą, ir priešintis 
tam, kas drįsta niekinti ir iš 
kreipti prigimties dėsnius.

Įsigalėjus fašizmui Lietuvoje 
netekome daug priemonių, ku
riomis, ugdoma tautinė sąmonė, 
iškeliama tautinės kultūros bei 
tautos solidarumo vertybes. Su 
fašistine spauda nutautėjimo 
nesukikysi. Pasirodė tokios 

■ spaudos leidinys su Smetonos 
paveikslu, nieką,s neskaito ir 
net boikotuoja, Mesk į balą, jei 
nenori turėti didelių išlaidų be 
realios naudos. Leisk demokra
tišką laikraštį, bus skaitytojų 
ir net aukotojų. Tik 'pliek dik
tatūras, tik Smetonos nepa
miršk....

Suprantama, kad tautybės 
palaikymo žvilgsniu išeivijoje 
visą rolę lošia antifašistinė lie
tuvių spauda. Tie, kurie tos 
spaudos neskaito, tie neskaito 
ir “tautiškų” laikraščių, jie vi
sai nęsiinteresuoja. visuomeniš
ka lietuvių veikla. Duok jiems 
gerą tarnybą ir pinigų, tai pri
ims. Jei neduosi, eina šalin. 
Vieni traukiasi nuo savo tautos 
Slaptai, kiti pusiau šlaptak tre
ti atviri priešai, bet priešai ne 
Lietuvos, o diktatūros.

Negrlima sakyti, 'kad riėskai- 
tantieji lietuvių spaudos nieko 
nebeskaitytų. Skaito. Skaito 
vietinius urugvajiškus laikraš
čius, daugiausia žurnalus. Tai, 
rodos, nieko blogo, kad ispaniš
kai skaito, bet i« tikrųjų tai ii: 
k bai bloga. Tiesa, Jie Smetonos 
“nekeikia”, bet užtat ir Lietu-

vos beveik beprisimena. Lietu
va jiems nei šilta, nei'šalta. Vi
sa laimė, tai apsivesti su pasi
turinčia. Jų idealizmas, tai tur
tas ir elegantiška boba. Lietu-: 
viii tarpe tokių pasiturinčių ir 
elegantiškų nėra. Suvargusi fa-

I)

fbriko darbininkė, ‘negi gaili su- 
Žkvėti pelnačgrobiŠką, torrtantiš- 
kki nusiteikusį vėjaVkikį. Užtat 
tenka pr sine?ti vietiniuose žur
naluose, kad atradus pasiturin
čiu ir elegantišką, bobą, kuri ve
dybų tikslu ieško fiziniai pajė- 
g’inįo vy*ro, ‘riors ir biednas bu
tų. Prasideda susirašinėjimai, 
pasimatymai. Laiškas po laiško, 
žodis po žodžio, žiedai užmau
ti. Mišri šeima jau sukurta. To
kių šeimų Urugvajaus lietuvių 
kolonijoje, susidedančioje iš ‘6,- 
000 liėttiViį, ‘bene bus ąpiie povą 
šimtų ir jos vis huga. Tį au
dimą padidina dair laibiau pri
augančioji karta. Lankydama 
urugvajiečių mokyklas, su uru
gvajiečiais 'draugauja, 'o paskui 
ir apsivedė. ’O tokių, kurie aiš
kintų ką reiškia įhišri šeima, 
lietuviškų tautinihkų tarpe ne
simato.

Mišrių šeimynų klausimu ne
galime užmerkti akių. Lietuviš
ka šeima — ne fašistų “išmis-- 
las”. Tai opus ir skaudus reiš
kinys ‘tttusų gyvenime. Dėl miš
rių šeimų kbh'kshi’iligurtio, nors 
ir pats “tautus vedks” su len
ke Vėdęs, negali . būti dviejų 
nuomonių. Tvirtinimai, kad ma
no vaikai 'bus išauklėti .lietuvis-: 
ko j dvasioj,‘iiieko neįtikina. Tai 
perdaug reti radiniai. Jei kar-: 
tais ir -padithiko šitokių “hero
jų”, tai dar nereiškia, kad bu-> 
tų Vifekaš tvarkoj. Greičių grei-: 
čiąu’sia mišrių šeimų vkikai pa-i 
silieka tautiniais indeferentais. 
neturinčiais tautinio atsparumo: 
individais.

žinoma, kiekvienam žmogui 
reikia pripažinti teisę laisvai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eiideikis
SĖNl^tiŠtA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO} IŠTAIGA

'' AmbuLANČE;
. DIENĄ 111 NAKTĮ,

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

Tel. I.AFAYETTE 0727> « .« V. ~ v »» w
i* IJ

įr\ < 1 4 koplyčios visose
JK2 <rx 1 Chicagos dalyse (

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

P. ŠALTlMlERAŠ.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

—L

Artibulance 
Patamavi- 
faias Diefcą 
ir Naktį

LACHAWICZ IR ŠUNŲS y
2314 West 2$rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wcstern Avė. PBoh.e Virgihih 08&3

A.M.PHILLIFS
3307 Lituanica Avenue Phone BoUlevUrd 4139

ANTHONY R. PETKUS
6834 So. Westorn Avė. Phone črrovehill 0142
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109
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J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

y p. j. rhhkas
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

LJ.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

S.P.
3319 Lituahita Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Antradienis, geg. 17; 1938 
tvarkyti savo gyvenimo reika
lus bei siekt} asmeninės IftitnėsJ 
Bet taip pat reikia nepamiršti,; 
krd vien tik asmeninė gerovė— 
medžiaginis gyvenimas žmogų, 
mažai skiria nuo galvijų. Žmo-Į 
gus negyvena tik sau. Jis yra. 
visdortieriės, tautos narys, iri 
todėl visuomeniškai turi -elgtis.* 
Savo asmens reikalus privalo 
derinti su visos visuomenės, bėk 
visos tautos reikalais ir sie
kiais. Tai visuotinas dėsnis ir 
būtinas solidarumas.

Musų išeivijos nendtautėjimo 
svarba, aukštesnieji tadtos tei-į 
kalai, mūšų visuomenes vienin
gas pajėgumas — neleidžia kur
ti mišrių šeimų.

Šis dėsnis, kaip ir teisė kiek
vienam žmogui laisvai tvarkyti 
savo gyvenimo reikalus, yra 
privalomas visiems, o ypač po
nui Smetonai, kuris turėtų bū
ti jautriausias gyviesiems tau
tos reikalams: paskelbti amnes
tiją visiems antifašistiniams 
Lietuvos kaliniams ir poli't-emi- 
gr?nta,ms, o paskui spikuti į vi-, 
są diktatūrą. 

—J. Lazdauskas. 
Montevideo, Uruguay.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Ugtuviti Daktarų 

. .Draugijos Nariai
w. Phone CANAL 6122

kšgVdyto/a^
2201 Wėšl 22hcl Street

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

Telefonas Republic 7868

756 35f!h St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
A _ *Nedėliomis pagal, sutartu .
Rez. 4910 SO. MlCfalGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Ofiso TM. Virginia 0036 
Resldenre Tel. BEVEKLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 8—3 vdl. Vdkriro 
Rezidęncija:

8930 SOUTH CLARfeMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Mrs. Anelifi K. Jarusz • v Physical Therkpy 
l and Mįdwife i 6630 So. Wėstefn‘

Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 .
Patarnauju prie 

gimdymo narinio-’ 
se ar ligoninėse, 
duodu, massage 
elėctric treatment’ 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
•padariniai dykai. į

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTO J AS-ČH1RURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6*9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

i

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bfuns\vick 0597

K. P. G UGI S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.:
Kamb. 1431-1‘434-Tel. Central 441L2, 
Namų ofisas — 3323 So. Hklsted Št.‘ 
Valandos, vakarais nuo 6 , iki 8:30

Telefonas Boulevrird 1310
KetVirtadienįiais ir Sekmadieniais— 
' ” ‘ pagal sutartį.

St:

JOSEPH J. GRISK
. LIETUVIS. ADVOKATAS
Telėphorie: Boiilevhfd ^800 

4631 SO. ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rockwell St 

Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS YR ‘CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Lkf. 8040

Valandos nub 2 iki 4 Vai. p. p.
4735 S. VVesternHlvd. Laf. 0361-8016
. Valandos: (
7—9, ryto kasdien. Ned. 9—12 ryto

I

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe AVė. Tėl. Yards 2510

A. A. ŠLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deafborn St.
Rbbm 1230 -

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde* Pafk 3395

KAI & ZAKETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.,
VALANDOS: ;

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

Šeredoj ir Pėtnyčibj ntio 2 iki 6 V.v^
Subatoj nuo 12 iki 6. v.v.

....... .. Tęl. Prospect J.012 ..

AKIU SPECIALISTAI
TURIME 

t , KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 mėtą praktikaViinas, 
jųsų. garantavimas.

Ojitbmetrlcaily Akių Specialistas
Talengvina rikių įtempimą, kuris 

estį priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisd 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su ęĮektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciaiė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivbs akys 
atitaisomos. , 
VALANDOS: riUb 10 'ryto iki 8 v.
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

^Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau‘kaip pirkia 
4712 South Ashland Av, 

Phbne Boulevard 7589

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofišas ir Akinių Dirbtuvė 
756 We?t 35th St 
kampas Halsted St. . i

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 81UUČ. HUU A V -X, 11UV v

Nedaliomis pagal sutartį.

k

t

DR. STRIKOL1S
Gydytojas ir Chirurgas f
Ofisas 4645 "SO. ASHLAND AVĖ. T

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 78Ž0
Namų Tel.: Prošpečt 1930

4

DENnSTAS
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki B vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai < Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Hklšted St.

Valandos: Auo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 Iki 8 Vakfcrb 

Šventadieniais tik, susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworih 6330 
Rėz. TiyBe Park 3395

Dr. Susaprią Slakis
Moterų ir vaikų. ligų gydytoja 

. 6900 So. Halsted St. 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak.

išskyrų^ šereddmls ir subatdihis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyrus gydytojas chi- 
rurgąs ir akušeris.

Gydo staigias it chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir tvaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Ląboratoria 
1034 \V. i8th ‘BU, netoli Morgan St 

Valandos *huo 10—12 plėtų ir 
nuo 6 iki 7;30 vai. vakaro.

Tel. Canbl 3110
, Rezįdendijos telefonai:, . 

Siiperior 9454 ar Central 7464
* * ■ *' * • ■ .

Dr. Charles Segąl

4729 So. Ashland Avė.
2-tos lubos

10 iki 12 vai. ryto, nuo *2 ikiNUO iv v«aa« uuu «
4 vai. po piet ir nuo 7 Iki 6:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nub 10 iki 12 
valandai diena. . . .

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 09&4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
fcuo 10 iki 12 Alei 
plitftų, T’iki 

Rez. Telephone
po
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Kritika ir Polemika
NAUJIENOS, Chicago, UI

“DRAUGO” REDAKTORIAUS NESĄMONĖS
Gegužes 5 d. “Draugo” re

daktorius, prisidengęs* slapyvar
džiu Prof. Kampininkas, užuot 
rimtai atsakęs į Dzūkų iškeltas 
Naujienose No. 102, klausimus, 
bando savo skaitytojų dėmesį 
nukreipti žioplais pravardžiavi
mais. Girdi, socialistams ir vi
sokiems nevierninkams kunigai 
tai kaulas* gerklėje.

Taip, ponas “Draugo” redak
toriau. Teisybė yra karti. Jei 
mes katalikai parašome j Nau
jienas tikrų teisybę apie lietu
vių Romos katalikų kunigų plė
šimus už menkiausius patarna
vimus, kurie turėtų būti nemo
kamai atlikti dėl savo parapi- 
jonų, tai dar nereiškia, kad ku
nigai socialistams ar kam ki
tam butų kaulas gerklėje.

Toliau ten “Draugo” redak
toriaus taip rašoma: “Kai ne- 
vierninkas, ar koks sportelis 
nuvažiuoja ‘ženytisf į Kraun 
Point, ar Laukeganą, ir už ‘šliu
bą’ koks čiutabąkis? garažiujč, 
ar gazolino šteišine, dvigubai j 
nusakina, tai sicilistai apie tai. 
nei žodžio į savo poperas nepa

rašo. Juk tas, kuris ‘šliubavo- 
ja* irgi gauna algą.”

Na, tai čia jau “Draugo” re
daktorius norėdamas pajuokti 
Naujienų rašytojus Dzukus, 
pats nuo koto visai nusirito. 
Pinniauu’a į Waukeganą nie
kas nevažiuoja iš Chicagos šliu- 
bo imti. Nes Waukegan yra II 
linois valstijoje taip, kaip ir 
Chicagos miestas. Waukegane 
valstijos įstatymai yra tie patys 
kaip ir Chicago je. Toliau į 
Crown Point, Ind-, dabar nie
kas irgi nevažiuoja imti šliubų, 
kadangi ten greiti šliubai jau 
nebeduodami nuo gruodžio mė
nesio 1937 metų.

Sakyti, kad šliubai yra iš
duodami garadžiuose ir gazoli
no šteišinuose, tai yra aiškus 
noras pajuokti teisėtai pastaty
tus* valdžios valdininkus, kurie 
išduoda leidimus apsivesti, ir 
teisėjus, kurie suteikia šliubus. 
Kurie jau esate vedę, be abejo
nės, žinote, jog jokioje valsti
joje nei leidimo apsivesti, nei 
šliubo niekas neduoda gara
džiuose arba gazolino šteišino-

[ACME-NAUJIENŲ Foto)
CHICAGO — Leyden Town- 

ship vidurinės mokyklos 500 
mokinių paskelbė streiką reika- 

, laudami, kad atletikos direkto
rius Lynn Watson butų palik
tas kitiems metams. Watsono at
vaizdas po kairei.

Blue Bird System
Tel. LINCOLN 5657

MUSŲ BUŠAI VAIKŠČIOJA ŠEN IR 
TEN KASDIEN 35 KARTUS 
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Iš CHICAGOS IKI JOLIET

Turime stotis prie 63čios ir Cicero 
ARGO • JUSTICE • WILL0W SPRINGS

Nuostabus musų keleivių aptarnavimo parankamas, mu- 
sų. gerai jrengtpose basuose važiavimą padaro 

ypatingai patogiu.

se. Leidimai apsivesti paprastai 
yra išduodami pavietų klerkų, 
ir tai ne garadžiuose ar gazoli
no šteišenuos*e, o tam tikrose 
pavieto raštinėse. Šlubai gi yra 
duodami Justice ot Peace arba 
Municipal teisėjų, taipgi tam 
tikslui prirengtuose kambariuo
se. Be to, yra priimta ir leisti
na teisėjams duoti šliubą arba 
valdžios vietose arba kartais 
teisėjai gali duoti šliubą ir jau
navedžių trobose — kamba
riuose.

Toliau jis ten rašo, girdi, tie, 
kurie šilubavojc' irgi dvigubai 
“nusakina' , vadinai:, ankšta 
mokestį paima, o girdi, tie, ku
rie šliubavoja irgi gauna algas*. 
Labai puikiai čia tas “Draugo” 
redaktorius argumentuoja. Taip 
Cook paviete, kuriama Chi
cagos miestas, pavieto klerkas 
ima už vedybų leidimus $3.00 
ir už šliubą, kurį duoda teisė
jas, ima $5.00. Bet už tai tie 
pinigai neina į kišenę nei tam 
valdininkui, kuris išduoda lei
dimą apsivesti, nei tam teisėjui, 
kuris atlieka vedybų ceremoni
ją. 0 tie pinigai eina tiesiai į 
pavieto klerkti pajamų sąskai
tą, kur vėliau j «uųioj<a savo 
pajamas Cook pavieto iždinin
kui (County Tresurer). Iš tų 
visų pajamų pavieto iždininkas 
apmoka algas visiems pavieto 
valdininkams ir tarnautojams.

Na, o dabar pažiūrėkime, 
kiek ima už paprastą šliubą 
musų lietuvių Romos katalikų 
bažnyčių klebonai. Kiek yra ži
noma, lietuvių klebonai ima už 
paprasčiausią šliubą $20. O jei
gu aplikantas nori, kad dau
giau žvakių ir šviesų bažnyčio
je degtų, tai yra imama riet iki 
$100.00 ir daugiau. Ir tie visi 
pinigai neeina į parapijos iždą, 
kur jie turėtų eiti, o į klebonų

tybes. Be to, iš parapijos iždo 
yra apmokamos* visos išlaidos 
už šilumą, šviesą, telefoną ir ( 
net tarnaitės algos, ir kleboni
ja dykai gyventi. Na, tąi valdi-' 
liukų valdžios miera mierųo-j 
ant ir visos pajamos turėtų ei- 

ii į parapijos iždą, o ne klebo
nams į kišenę.

Toliau, tas “Draugo” redąk-i 
torius dažnai deklamuoja apie 
popiežių enciklikas ir socijalį 
teisingumą, primindamas darb
daviams* kad jie Teisingai ir 
pragyvenamas algas «h-
vo darbininkams*. Tačiau jis ty
li, kaip oisteris, apie Romos 
katalikų lietuvius klebonus, ku
rie moka menkutes algas Isavo 
džėnitdriams, žaki isti jonams ir 
kitiems darbininkams, štai ne
seniai šv. Jurgio par. klebonas 
pralotas M. L. Krušas važinėjo
si po Pietų Ameriką apie treje
tą mėnesių. Nėra mažiausios* a- 
bejonės, kad jis dėl savęs ne
nusitraukė už tuos netarnautus 
parapijai mėnesius algos po 
$100. Greičiausiai, kad jis ir už 
nedirbtą laiką sau algą pasiims. 
Na, o kiek jis moka savo dže- 
nitoriui, kuris dirba nuo švie- 
sos iki tamsos, be to, dar turi 
šeimą. Ogi labai ie:?;ngą ir pa-, 
gal Romos popiežiaus encikli
kas bei socialį teisingumą iš vi
so $50 per mėnesį. Tas žmogus 
negauna jokių ekstra pajamų, 
nei buto dykai, kaip kad gauna 
pralotas M. L. Krušas. Ot, jums 
ir Kristaus artimo meilė.

Ne kitaip elgiasd ir kiti lie
tuviai klebonai. Štai dabar su 
didele pompa ir viešbučiuose 
vakarienėmis parapijonai išlei
do savo klebonus: kun. A. Bal-, 
tutį, kun. A. Brišką ir kun. J. 
Šiaųlįnską / į Vengrijos miestą 
Budapeštą garbinti kokį tai Eu
charistinį Kristų. O paklausk, 
kiek jie moka savo darbiniu- - 
kams atlyginimo, Manote, kad 
jie moka pagal popiežiaus nu
rodymus ir socialį teisingumą 
pragyvenamas algas. Jei taip 
manote^ labai klystate. Paklausy
kite tų parapijų dzenitorių, tai 
pamatysite, kad jie moka tie
siog bado algas (starvation wa- 
ges).

Todėl, ponas “Draugo” re
daktorius, tą rąstą, kurį sakai 
matąs socialistų ir nevierninkų 
akyje, jei gerai pasižvalgysi, tai 
jį pamatysi savo akyje. Nes per 
jį visai nematai kokias neteisy
bes daro tie pateptieji Dievo 
tarnai, kurie sakosi esą siųsti 
mokyti žmoniją Kristaus arti
mo meilės, dorybės ir moraly-

—Ne Dzūkas 
bes. Tuo tarpu užteks.
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ELEKTRIKĄ
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TILTO pamatas—jo
TVIRTUMAS

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

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

Lithuanian Building, Loan and Savings 
Ass’n. (Naujienų Spulka) jūsų pinigams pil
nai užtikrinta vieta, nes čia jie Federal Sav
ings and Loan Insurance ‘Corporation ap
drausti.
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Pasinaudokite
Musų Senu 
Patyrimu.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN &
SAVINGS ASSOCIATION

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

Del

Mažiau Išlaidų
MI

Geresnių Valgių.
Mažesnio Darbo.

• Tūkstančiai Chicagos šeimininkių, kurios ver
da su elektra, žino kad elektros virimas gerą 
maisto skonį, padaro net dar geresniu, nes grei
tas, lygus, patikimas elektros karštis palaiko na
tūralų skonį maiste. Beto, mažiau darbo verdant 
ant moderno, automatinio pečiaus. Automatinė 
laiko ir temperatūros kontrolė atlieka daug prie
žiūros ir rūpesčio darbo, be ko pirma virimo dar
bas nebuvo galimas.

Elektrikos virimas yra pigus! Daug Chicagos šei
mų jau patyrė, kad elektros virimas joms kainuo
ja mažiau, negu $2 iki $2.50 į mėnesį.

Pamatykite greitų, švarių, tikslių automotinių 
elektrikos pečių parodą pas elektrikos reikmenų 
pinklius, gelžininkus, baldų ir departmentinėse 
krautuvėse ir Electric Shop of Commonvvealth 
Edison Company.

speciale auka
1. Įmaino nuolaida už seną pečių.
2. Liberalė nuolaida, kuri padengs daugel 

atvejų vielų pravedimo ir įtaisymo lėšas.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

baldams, medžio darbams

SJ.TB 
už 

kvort*

Idealus fln’fiss baldams, medžio darbams 
ir sienoms. Pakanka vieno kauta, nežymi 

brūkšnių «alj batl pls'-nsuns kelis, 
sykius, nepames Žvilgesio.

------------------- —KrroNAS—--------------------
BANDYMO AUKA

Llųuid Tiling ______ _ viena* kenas 35c
1 brušis ----------------------- ----------- 25c

Verta. 60c
VISKAS UŽ

Specialių aukų paštu neelunžiame

6L0SS

1242-44 We*t St, EMMgB
2815 D«vm ttlcaiB
434 East IMi St., Chlcaia 
•21 Davis SU Evaastaa

M4 laatfc Fifth Ava. MaywM<
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

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

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

kišenes*. O t dabar ir matome, 
kokis yra skirtumas* tarp vai- 1 
džios valdininkų, kurie nors ir 
ima keletą dolerių atlyginimo 1 
už tuos patarnavimus, tačiau 
tie pinigai neina j’^nas į kišenę, 
o į valdžios iždą. < Į

Lietuvių Romos katalikų baž
nyčių klebonai iš parapijų iždo 1 
ima sau algos po $100.00 per 1 
mėnesį, nežiūrint, ar jie tarnau
ja parapijai, ar po keletą me- 1 
nėšių važinėjasi po kitas vals-

* - A- •’■
1 Dainos if Muzikos Mylėtojų
I Kontestas!

Birutes Grove1 79th ir Archer Avenue

• - 1

New City Furniture Mari

PIKNIKE
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽINĖ
Nedėlioj, Gegužės-May 29,1938

BIRUTES DARŽE 1 1 VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. PENKI GERIAUSIAI

Gegužes 22 d. 1938
I , ATSIŽYMĖJĘ GAUS GRAŽIAS DOVANAS

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur Idjti ■ produktai ne- 
<lav6 reikiamų pasėkų, bęt BtiprttB, Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos. Žvynuotos, ugnines Eezema.

Iš pirmo sykio Žento 'neša nuostabią pa
geltu*. Po to jo ypatingas gydymas '(turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių) • padeda ■ Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dCkingl vartotojai 
rašo iš vis\ir, garbindami; gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jęrsey City: ‘‘J 
keletą savaičių nuostabiai paa'gydžiau su Že
mo nuo Eezema. kuri mane’ vargino per 35

?tus.”
Neregimas. ned$mAtas —- palik Žemo per 
mą ar naktį gydant Eozemd. spaugus, de
dervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
KRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri- 
iks $1.25 Extra Jfigos. Yra pas visus ir
esnius vaistininkus.'

Full-flavored

o

—perfect 
for cookingl

* Kraft American kas a mellow, 
full-flavored richnęaa that makea 
it perfect for sandwiches; And for 
cooked dishee yeu ean depend on 
this American Cbeeeė to mėlt 
perfecdy.

Adresas

Vardas

........ ........ KUPONAS.'....
TIKTAI IKI GEGUŽfiS 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

.. .V

Buy glove* jyith wha» 
it suves.

JauglM 
UoM«

s*'

LiSTERINE I 
TOOTH PAŠTE
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$8.00 per year ih Canada
$5.00 pet year outside of Chicago
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 
19c 
75c

Wtoakyni« kalnai
Chicago je—paltu:

Metami >___ ------------------
Pusei Aetą u;-,_______
Trims menesiams 
Dviem menesiams____
Viekam mėnesiui ........ „

Chicago j e per išnešiotojus:
Viena kopija_________
Savaitei —__ ..
Mėnesiui _____

Suvienytose Valstijose, ne ChicAgoj, 
paštu:

Metams ___ .______________ $5.00
Pusei metų ________________ 2.75
Trims menesiams _____   1.50
Dviems menesiams _______  1.00

/Vienam mėnesiui____________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams .................................... $8.00
Pusei metų ___ .___________  4.00
Trims menesiams ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Ateities pasažierinis lėktuvas

mūsiškiai amerikiniai parodo savo
Juk net prie caro valdžioj nebuvo reikalaujama, kad laikraščių redaktorius “patvirtintų” vidaus feikalų ministeris!

bsmetonininkai“gerbirtaą” minties laisvės tuo, kad kiekvieną žmogų, kuris riepritaria fašistiškai politikai, jie keikia “niekšais’” ir “išgamomis”.
KODĖL SMETONOS KA- 
VALlERIAMS NESISEKA

Chicagoje pereitą sekmadienį pirmą kartą buvo at
gabenti 3 maišai su laiškais oru iš Municipalinio airpor- 
td (prie 63 g. ir Cicero avė.) i centralinį paštą Chicagos 
vifdurmiestyje. Šitą Oro kelionę atliko lakūnas Johririy 
Miller ypatingos konstrukcijos lėktuvu,. vadinamu 
“autogiro”. <

Lėktuvas nu tūpė ant pašto stogo, keturiolika aukš
tų virš žemės. Joks kitas lėktuvas to nebūtu galėjęs pa
daryti.

Autogiro turi ne tiktai pfopellerj, kuris traukia jį 
priekyn, bet ir panašius į malūno sparnus, kurie yra 
horizontalioje pozicijoje, ir kai jie sukasi, tai lėktuvas 
kyla tiesiai į aukšti. Propelleriui sustojus, lėktuvas gali 
“kaboti” ore arba palengva nusileisti stačiai žemėn.

Šitos konstrukcijos lėktuvui nereikia didelio ploto 
žemės įsibėgėti arba nutūpti. Jisai todėj gali būt varto
jamas ir tirštai apgyventose vietose. Autogiro ateityje 
veikiausia bus pasažierinis lėktuvas, kuriuo žmonės 
skraidys iš savo rezidencijų į darbo vietą ir atgal, kaip 
kad dabar jie važinėja automobiliais^

Nauja Belgijos vyriausybė
Pirmą kartą savo istorijoje Belgija turi ministerį 

pirmininką socialistą; — Paul Henri Spaak. Jam buvo 
pavesta sudaryti ministerių kabinetą po to, kai atsista
tydino liberalo Jansono Vadovaujama vyriausybė.

Prieš tai Belgijos premjeras buvo katalikas Van 
Zeeland„

Naujasis kabinetas yra vėl koalicinis ir susideda iš 
keturių socialistų, keturių katalikų, dviejų liberalų ir 
vieno nepartinio.

Belgiją per ilgus laikus valdė klerikalai, kurių nu
sistatymas buvo neturėti nieko bendro su “bedieviais”. 
Bet, laikui bėgant, socialistai ir liberalai pasivijo ir pra
lenkė klerikalus atstovų skaičium parlamente ir, noz- 
roms nenoroms, klerikalai būvo priversti pHifriti į val
džią liberalus. O paskui, kadangi socialistinė Darbo 
Partija pasidarė stipriausia krašte, buvo sudaryta koa
licinė vyriausybė iš šitų trijų partijų.

Ta koalicinė vyriausybė jau trečiu kartu persiorga
nizuoja. Pirmiaus jos priešakyje stovėjo katalikas, pa
skui liberalas, o dabar socialistas.

Belgija yra viena iš tų demokratinių šalių Europo
je, kuriose tvirta valdžia, turinti daugumos visuomenės 
pritarimą, negali būti sudaryta be tiesioginio socialistų 
dalyvavimo arba bent paramos. Tik demokratinėje Ang
lijoje visa valdžia dar tebėra vienų konservatorių ran
kose, bet už tai ta valdžia šiandie yra visos Europos 
reakcijos stulpas.

Buvęs “Vienybės” . redakcijos štabo narys, tautininkas D. Klinga pasako “Am. Lietuvyje”, kodėl milžiniška dauguma SLA. narių balsavo prieš “Sargybos” kandidatus į Pild. Tarybą. Priežastis, jo, nuomone, yra ta, kad Tysliava ir dabartinių “Vienybės” bošų klika sumanė Susivienijimą paverst! savo biznio įrankiu. Klinga rašo: “Minėtų, kaip daugelio ir nesuminėtų, SLA Kuopų rinkinių rezultatai buvo' tokie, kokie ir tegalėjo būti Tys- liavai lošiant rinkiminės’ kovos generalisimo rolę tautininkų fronte. Blogumas su Tysliava yra tas, kad jis į Amerikos lietuvius ir jų organizacijas žiuri Kauno ponelio akimis ir mano, kad juos galima kaip pantaplius spardyti ir ką tik nori su jais daryti. Nepaslaptis, kad jis pažadėjo pastatyti kandidatu ir išrinkti į SLA viršininkus’ kiekvieną, kuris tik pirko ‘Vienybės’ ’šėrą. TiM neištesėjo visiems pažadų išpildyti. Didesnė pusė to vadinamo tautininkų sleito Sudarė iš ‘Vienybės’ pastogės žmonių, jos viršininkų, šėri- ninkų ir artimų rėmėjų. Prezidentu Laukaitį, šęrinin- ką; Vice prez. Bukšnaituką štabo narį;; SeRretprium Vi- niką naujos bendrovės su- galVotoją-įkurėją; iždininku Trečioką, dabartinį ‘Vienybės’ pirmininką ir patroną. Mockus-Kerševičius taip pat artimi rėmėjai. SLA nariams tas žinoma negalėjo patikti. Perdaug grybų vienuole barsčiose, arba pasirodė, kad Tysliava visą Susivienijimą nori į ‘Vienybės’ kromelį susidėti. SLA nariai tuos dalykus labai gerai permatė ir žinoma negalėjo nepasipiktinti. Tai berybis nachališku- mas ir nesiskaitymas su žmonių ir organizacijos teisėmis ir garbe, kuris’ šaukė Tysliavai sprikto kad jos nekištų, nereikia.”Tai seniai buvokad vyriausias “sargybininkų” tikslas buvo “susidėti Susivienijimą į ‘Vienybės’ kromelį”, tos “Vienybės”, kuri jau nu- hėšė Susivienijimui kelias’ dešimtis tūkstančių dolerių, nepasakiusi hė dėkui.

ninkas pasakė Panevėžio tautininkams gegužės 8 d. š. m.:(Lietuvos Generalinio Konsulato Pranešimas)“ ‘Panevėžys, gegužės 8 d. Ministras Pirmininkas kunigas Mironas čia įvykusiam tautininkų suvažiavime sekmadienį, pareiškė, kad vyriausybė sieks glaudžiai bendradarbiauti su visu kraštUj stiprins krašto ekonominę padėtį ir kultūrinę akciją, stengsis suteguliuoti valstybės ir Bažnyčios santykius eliminuojant part/hį elemen-

Tautininkai tariasi su krikščionimis 
demokratais(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

t,, , į, „ ■rrfv ■ ,-nfu t.inryn u ta.

Apžvalga
f I1»I I I T Ne\v Leader” rašo, kad paskutinėmis dienomis išėjo iš komunistų partijų dar trys komunistų vadai Europoje: Rumunijos komunistų vadas John Rd- jar, Holąndijos — Jeff Lašt, ir Belgijos komunistų partijos sekretorius DeBuk.

SUŠAUDYTAS a. preO- 
BRAŽENŠK1Sšio mėn. pradžioje, kaip praneša “The New Leader”, Maskvoje buvo sušaudytas dar vienas buv. žymus komunistas ir velionio Lenino draugas, A. Preobraženski.Kartu su Bucharinu juodu parašė “Komunizmo ABC”. Preobraženskio našlė išėjo iš piloto ir uždaryta ligoninėje.

PLĖPĖRIS

per nosę, kur jam
pastebėta,

TAUTININKŲ KALBOS
APIE “BENDRA-

DARBIAVIMĄ” kalba su vi- laiko

REZIGNAVO DAR TRYS 
KOMUNISTŲ VADAINeseniai buvo spaudoje paskelbta žinia, kad iš Francuzi- jos komunistų partijos pasitraukė stambus jos teoretikas Chas. Rappaport, pasipiktinęs senųjų bolševikų sušaudymais Rusijoje. Yorko “The

Vytautas širvydukas rašo, kad tautininkai “gerbia minties laisvę”, ir dėl to jie negalį turėti nieko bendro su socialistais. Apie kokius tautininkus jisai kalba: ar tuos, kurie turi Lietuvoje valdžios monopolį, ar apie jų garbintojus Amerikoje?Tie tautininkai taip “gerbia” minties laisvę, kad suvaržė spaudą aršiau, negu kad ji buvo suvaržyta carizmo' laikais.

<Lietuvos tautininkai apie “bendradarbiavimą Su kraštu”, bet valdžią vieni apžioję. Tai nepatinka irklerikalams. So. Bostono “Darbininkas” tuo klausimu rašo:“Lietuvos Ministeris pirmininkas kun. Mironas pasidarė tikru tautininkų spoksmanu. Važinėja į tautininkų suvažiavimus ir jiems aiškina, kad tautininkų vyriausybė ‘sieks glaudaus bendradarbiavimo su visu kraštu’. Tai sena tautininkų nudėvėta giesmelė. Lietuvos tatitininkų vyriausybė per 12 savo rėžimo metų ‘sieks’ ir šiandien dar vis ‘sieks’, bet kada ji pasieks, jeigu jai užėmė tiek laiko siekti.“Štai ką ministeris piritai*

“Tautininkai glaudaus ben- dradarbiąvimo su visu kraštu jau speniai turėjo pasiekti, bet jie to nedaro, nes yra savymeiliai ir savynaudžiai. Jie turėjo daug progų sudaryti koalicijinę vyriausybę, bet to nenori daryti.”Tačiau, jeigu Smetona duotų porą vietų ministerių kabinete krikščionims demokratams (apie tai jau eina gandai Kaune), tai pastarieji gal ir nurimtų, nes jiems demokratija rupi tiktai tiek, kiek naudinga jų partijai.
Margumynai
Kas Buvo Pasmerkęs 

Neapolio Gyventojui 
Mirčiai?Neapolio karalienė Karolina (1752-1814 m.), Neapolio karaliaus Ferdinando IV-jo žmona ir franeuzų Marijos Antoin- ettės sesuo, 1799 metais pasmerkė visus Neapolio gyventojus “virš socialinės paprasto advokato rangos” mirčiai. Karalienė keršijo gyventojams už tai, kad jie išdrįso pasisakyti už laisvę ir už sukilimą prieš prancūzus, okupavusius tuo metu Neapolį.

Kur Yra Abeokutos 
ĄLAKE?Alake reiškė Akės Valdovą, Akė yra sostinė gerokos teritorijos (iš 4,500 ketv. kilometrų su 500,000 gyventojų) pietų Nigerijoje Afrikoje. Teritorija yra britų protektorate, valdo ją Alakė. Abeokuta buvo pirmutinė Afrikoje vieta, kurią aplankė anglai misionieriai. Dabartinis Abeokutos Alake 1937 m. lankėsi Londone anglų karaliaus vainikavimo iškilmėms. Alakę atlydėjo į Londoną jo skėčio nešėjai: skėtis yra Alakės suverenių teisių simbolis.

o

[ACME-NAUJIENŲ roto]

ST. LOUIS, Mo. — Lawrence 
fimith, kuris kandidatuoja į kon
gresą. Dabartiniu laiku jis yra WPA ‘darbininkas.

Plačiai kalbama, kad į Lietu- / vos vyriausybę busią įsileista du krikščionys demokratai ministrai. Net konkrečiai mininios ii’ pavardės. Viena jų, tai teologijos fakulteto profesoriaus Bistro, XX amžiaus dienraščio nuolatinio bendradarbio.Iš tdutininkų ir krikščionių spaudos taip pat matyti, kad tarp jų su&itarimaš visai galimas. Tautininkų spauda jau tašanti, kad tarp krikščionių demokratų ir tautininkų pažintose skirtumų visai maža esą. Krikščionių demokratų spauda taip pat panašiai pasisako, tik esą kam tautininkai nenorį pripažinti praeityje jų padarytų valstybei nuopelnų, esą laikas butų liautis panašiai kalbėjus.Tai iš spaudos tono visai matyti, kad tokie susitarimai visai galimi konkrečiai juos realizuojant.Jei šitos kombinacijos įvyktų, tad tektų laukti, kad Lietuvos vidaus politika bent kiek prablaivėtų. Dalykas tas, kad šiokiu susitarimu butų palaužti įsigalėję Lietuvos politikos ir visuomenės gyvenime monopoliai. Tautininkams tektų skaitytis ir su krikščionių demokratų nuomonė ir jų pažiūromis, žodžiu, pamažu visuomenės gyvenime įsigalėtų ir šiokia tokia kritika. .Kadangi krikščionys demokratai ir ideologiniai ir organizaciniai yra žymiai stipresni už tautininkus, tai tautininkai visuomeniniame gyvenime atsidurtų nelygioje kovoje. Juk tuutiiiiįikĮi togiau$iągyvena samdytolms'' pajėgomis ir stipx rybę semia tik administraciniu keliu. Tuo pačiu metu krikščionys demokratai ideologiniai gerai yra susicemėntavę, turi savo gausų akademinį jaunimą ir kaime mažiau inertinėje masėje pasitikėjimą.Tai toje kovoje tautininkai turėtų ieškoti sau talkininkų, nes kitaip savas pozicijas turėtų užleisti organizaciniai stipresniems. Ir tuo budu kairioji Lietuvos visuomenė galėtų atsigauti ir viešai savo ideologiją pareikšti.Bet kartu krikščionys demokratai, atsidūrę su tautininkais lygioje konkurencijoje, verstų ir pačius tautininkus savas eiles labiau ideologiniai stiprinti ir ne vien tik administracinėmis prieihonėmis savas pajėgas Stiprinti ir auginti.Visai bešaliai žiūrint, netenka abejoti, kad šioksai tautininkų ir krikščionių demokratą bendra darbia violas išeitų tik visos valstybės naudai.Kaip tehais bebūtų, ir visuomenės tarpe yra žymiai geriau, — geriau ir bloga taika, negu karas. O ir taikos metu visokiais budais pasireiškia visuomenės įvairių klodų tarpe grumtynės'. Šiokios grumtynės jau eina daug sveikesnėje atmosferoje, negu užkulisiais Visokių gandų pavidale.Štai jau ir šių dienų tasai faktas, kad buvo leista spaudoje laisviau krikščionims demokratams pasisakyti lyg ir savotišką atoslūgį įnešė.Žinoma, krikščionys demokratai susitarę su tautininkais jau tuo pačiu palaužtų pradėjusį lyg ir cemeiltuotis opozicinių srovių frontą. Čia krikščionims demokratams butų daug kas galima prikišti, bet realioje politikoje paprastai nėra priimta su netolimos praeities fak- ; tais skaitytis. Toksai yra visas buržuazinis pasaulis*.Ir vis dėlto toksai rimas įneštų visuomenės gyveni- 
• me daug sveikesnes nuotaikos.

Netenka abejoti, kad tuomet ' Lietuvoje dar labiau įsigalėtų klerikalizmas. Bet jei tik susidarytų kovai lygios sąlygos, tai ir tasai baubas jau nėra tiek baisus. Lietuvos visuomenė per pastaruosius metus tiek yra paūgėjusi, kad tenka manytis jog klerikalizmui visai įsigalėti butų sunku; juo labiau, itad' čia tektų krikščionims demokratams pusėtinai grumtis ir su tautininkais kaipo tokiais. Juk kaip tenai nebūtų, vis* dėlto ir tautininkai taip pigiai savų pa- zicijų nenorėtų užleisti, jau net vien tik ambicijos sumetimais.Tai toje kovoje tautininkai turėtą remtis ir į kitas sroves leidžiant jiems laisviau pasisakyti. Lietuvos kaime jau yra pakankamai inteligentingų pajėgų, kurios vietose nesileistų perdaug Senų klebonų vadžio- jainos.Kiek tie gandai dėl tautininku ir krikščionių demokratų bendradarbiavimo galimumo y- ra pagrįsti, butų sunku pasakyti. Bet iš krikščionių demokratų ir tautininkų paskutinių dienų laikysenos atrodytų, kad jie turi visai rimto pagrindo.Netolima ateitis pasakys, kiek tie gandai .tikri. Dabar visai nesiimu visa tai tvirtinti, kaipo faktą, juo labiau, kad tautininkai tai nėra pačių narių vadovaujama srovė, bet jų vadų padarinys. O tokiais atsitikimais visuomet sunkiau yra būti pranašu, nes juk tai visa priklauso nuo kelerių ashienų ūpo. O ūpas bendrai yra labai nepastovus daiktas.Bet kita vertus, jau tokių gandų ’ pasirodymas daug sako, o ypač turint galvoje neseniai išleistą opozicijos atsišaukimą į tautą ir .vyriausy-

klausimas, ar jungtuvės atlik tos kanonų kodekso nurody <mais yra bažnytinės teisė klausimas, kurio išsprendimą priklauso bažnytiniam teismu ir dėl to ligi bažnytinis teis mas priešingo nenustatė, rei kia laikyti, kad jungtuvės y r. atliktos kanonų kodekso nuro dymais. šios jungtuvės tui valstybiškai privalomos galio ir tada, jei jos žydų tikybo nuostatais ir nėra panaikintos nes pagal civilinių įstatym’ nuostatus apie sutuoktuves rei kia prieiti išvadą, kad žydų ti kybos asmenų jungtuvės, pri ėmus vienain iš jų krikščioni tikybą, naikinamos krikščioni bažnytinių teismų nuostatai: bet ne žydų tikybos UUostfi tais, nes savaime suprantami kad negali žydų tikybos bai nytinis teismas nustatyti, a pasilikęs žydų tikyboje suiuoP tinis kliudo priėmusiam krik? čionybę sutuoktiniui eiti nau jos tikybos pareigas. Užtat pastatytą klausimą Tribunolą atsakė teigiamai.
AR GALI BRAUNINGO KUI 
KA ŽMOGAUS KŪNE I»ER 

SKILTIToks klausimas vakar tek Kauno Apygardos Teismi svarstyti. Veliuonos valsč., Gis tonių miškelyje eigulis Vytai tas Sadauskas užklupo keti riolikos metų Petrą Jokūbai ską brakonieriaujant. Pareiki lavo sustoti, bet vaikinas bi go. Eigulis įspėjo *šuviu į vii šų, bet vaikinas nesustojo. E gulis jį pasivijo ir mėgino ’šai tuvą atimti. Vaikinas nepas davė, grūmėsi. Besigrumiar medžioklinis šautuvas išsiŠov ir pataikė vaikinui į koją. Jc kubauskas, žinoma, suaugusi pamokintas, pasiskundė, , ka eigulis i jį šovęs iš brauning ir sužeidęs koją. Už tai Sadai skas vakar buvo teisiama: Sadauskas aiškino, kaip ką titaip pat atpasakota. Ekspertai pik. Lai
Juk tik reikia suprasti, kad net tautininkų spauda šio atsišaukimo labai nepuolė ir nesusilaukta jokių represijos priemonių. Jei bent tik tiek, kad Švietimo Ministeris šituo reikalu buk buvęs susirūpinęs, dėl kO tą atsišaukimą pasirašė V. D. Universiteto prorektorius profesorius A. Purenąs*. Bet tai jau butų ne bendras visiems pasirašiusiems taikomas mastas, o tik drausmės keliu, vienam Švietimo Ministerijos žinioje esaftiarii profesoriui.Tad visa tai turint galvoje tenka lyg ir tvirtinti, kad tie gandai turi šiokio tokio pagrindo, ir galimas daiktas, kad tarp tautininkų ir krikščionių demokratų galimi bendradarbiavimo susitarimai. —B.

žonis ir gydytojas Petraiti pripažino, kad vaikinui į kc ją negalėję būti iš brauning šauta, nes tokia kulka būt kiaurai išlindusi, o čia taip iš ėjo, kad po šūvio kulka pas: liko kojoje prie pat žemutini sąnario. Be to, tėra tik vien, skylutė, kurią padarė kulka, < prie sąnario rastos dvi kulkos kurios atrodančios lyg iš vie nos švinihės kulkos persisky rusios į dvi dalis. Ekspertą taip pat paneigė, kad braunin go kulka galėtų žmogaus ku ne persiskelti, nors ič į kaulį atsitrenkdama. Teisiamojo ginėjas advok. ŠirVihskas paga ekspertų nuomones įrodinėjo kad suvis buvęs nelaimingo at sitikimo vaisius, o už nelaimin gą atsitikimą nesą galima bau sti. no. Teismas Sadauską išteisi
ĮSIVEDĖ ELEKTRĄ

LIETUVOS ŽINIOS
VYR. TRIBUNOLAS DĖL 
MAIŠYTŲ TIKYBŲ AS

MENŲ SUTUOKTUVIŲVyriausiojo Tribunolo visuotiniam susirinkimui buvo pateiktas išaiškinti teisės klausimas, ar nustoja galios žydų tikybos santuoka, tos tikybos nuostatais nėpanaikiiita, jei vienas iš sutuoktinių priima katalikų tikybą ir susituokia su katalikų tikybos asmeniu. Į klausimą šiaip Vyr. Tribunolas utsakė: šv. Sosto ir Lietuvos respublikos konkordatu nuostatu jungtuvės, atliktos kanonų kodekso nurodymais, įgyja valstybiškai privalomos galios. Pagal šį nuostatą reikia pripažinti, kad1 ir jungtuvės vieno iš žydų tikybos sutuoktinių, perėjusio į katalikų ztikybą ir susituokusio su katalikų tikybos asmeniu kanonų kodekso nurodymais, turi valstybiš
kai privalomos galios. Tačiau

ŽALIAI, Vilkaviškio apskr — žūklių pradž. mok. mokytojas Pranas Rastapkevičius ant Šeimenos upės įtaisė vandens malūną. Jis Nusipirko di- namą ir įvedė elektrą. Daugumas žmonių taip pat žada nuo mok. Pr. Rastapkevičiaus įsivesti sau elektrą.
MAŽAI PAŠARO IR KRAIKOPIKELIAI. — Šios apylinkės ūkininkai nusiskundžia, kad praeitais metais mažai užderėjo žaliojo pašaro ir kraiko. Pašaras jau cįnig kam išsibaigė — šeria vien tik ruginiais dais. Kraiko taip pat kam trūksta, o kiti jau kia vien eglėšakiais.
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Antradienis, geg. 1?, 1938 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Cicero Lietuvių Kul
tūros Draugija

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUST’AS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONtVIDAS, Dr-ios Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS VEIKLA
Po kiekvieno didesnio darbo 

reikia truputį sumažinti įtem
pimą. Toks, kaip amerikonai 
sako, “relaxation” yra būtinai 
reikalingas. Jis yra reikalingas 
ne tik paskiram žmogui, bet it 
organizacijai, kuri per kelias 
savaites* ar kelis menesius pri
versta buvo sunkiai dirbti.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
kuriai teko per paskutinius ke
lis mėnesius itin sunkiai dirbti, 
dabar šiek tiek laisviau atsi- 
kvėpė. Dalykas tokis, kad da
bar tenka apsižiūrėti, apsisvėrs- 
tyti, kad vėliau vėl butų gali
ma kas nors naujo pradėti, ir 
tuo budu ugdyti ir stiprinti mu
sų organizacijų.

Kaip tejr/bebutų, o kontestas 
dabartinėmis sąlygomis pasise
kė visai neblogai. Svarbiausias 
kiekvienos organizacijos turtas 
vis dėlto yra narių skaičius. 
Juo pašalpos organizacija turi 
daugiau narių juo ji laikoma 
tvirtesnė. Pagaliau būtinai rei
kia, kad organizacija nuolat 
augtų. Jeigu to nėra, tai prade
da merdėti ir ilgainiui atsidu
ria visai blogoje padėtyje.

Taigi, naujų narių įrašymas 
yra būtina sąlyga, kad orgapi- 
zaicja klestėtų ir augtų. Kadan
gi Chicagos Lietuvių Draugija 
įrašė, palyginti, per trumpą lai
ką du tūkstančius su viršum 
naujų narių (jų tarpe gana di
delį nuošimtį jaunimo), tai iš 
to galima 
jos ateitis

merica konvencija. Drg. Kairis 
toje konvencijoje dalyvavo 
kaip delegatas nuo Chicagos 
siuvėjų unijos.

atmesti 
prisidėti

tokio į-

spręsti, jog Draugi- 
gana šviesi.

vasara. O vasarosArtinasi 
metu, kaip žinia, visoks veiki
mas* atslūgsta. Žmonės išsiilgs
ta žalių miškų, tyro oro. Kiek
vienai progai pasitaikius jie 
stengiasi išvažiuoti į laukus, į 
miškus, o kai karštas oras už
eina, tai ir į maudynes.

Šiaip ar taip, o per vasarą ir 
musų organizacijos veikimas 
turės šiek tiek atslūgti. Tai vi
sai natūralu. Tačiau vis dėlto 
šis tas* bus veikiama. Pavyz
džiui, liepos gale bus surengtas 
Sunset parke didžiulis piknikas. 
Musų skyriai taip pat rengiasi 
vasaros sezonui: jie rengs įvai
rius išvažiavimus ir piknikus. 
Tarei nors judėjimas trtipUtį ir 
s*Umažės, bet visiliek nepasi
liaus.

Šiuo noriu paskelbti, kad Ci
cero Lietuvių Kultūros Draugi
jos valdyba susideda Jš šių as
menų: pirm. K. Deveikis, vice- 
pirm. K. Laudanskas, nut. rašt. 
J. Cinikas, iždo globėjas M. 
Trubičius ir J. Makauskas, fi
nansų raštininkas K. Yokubka 
ir maršalka P. Grikšelis.

Draugijos susirinkimai įvyk
sta kiekvieno mėnesio trečią 
penktadienį (pėtnyčią) Lietu
vių Liuosybės svetainėje, 14 St. 
ir 19 (T. Prasideda 7:30 vai. 
vakaro. TUose susirinkimuose 
bariai gali sumokėti mokesčius 
į Chicagos Lietuvių Draugiją.

Valdyba.

Kenosha, Wis.
Kenosha Lietuviu Kultūros 

Draugijos sėkmingas 
vakaras

Pereitą sekmadienį Kenosha 
Lietuvių Kultūros Draugija 
turėjo surengusi labai šaunų 
vakarą. Faktiškai tai buvo Kul
tūros choro vakaras.

Choras susiorganizavo lik 
pernai. Vadinasi, jis yra vištai 
jaunas. Tačiau reikia tiesą pa
sakyti, jog dainuoja visai ge
rai. Jis jau turi apie 30 narių. 
Daugiausia tai jaunimas, bet jo 
tarpe matosi ir keli seni vete
ranai dainininkai. Chorui va
dovauja p. George Steponavi
čius.

Dalį vakaro programo išpil
dė ir birutiečių grupė, kuri su
vaidino sudainavo ' operetę 
“Sveikam ligos neįkalbėsi”.

Žmonių susirinko gana daug. 
Programa visi buvo patenkinti, 
žodžiu, vakarą tenka laikvii 
visai nusisekusiu. -—Buvęs.

KORESPONDENCIJA
Scottville, Mich.

Paminėjimui pirmos gegužės 
švrintės lietuviai ūkininkai su
rengė prakalbas L.U.Z. Drau
gijos svetainėj.

dideliais sumany-

Naujasis direkto- 
reikalo “spaviedo-

Bendrai imant, Kultūros 
draugijos nėra labai toli viena 
nuo kitos. Tad vasėros metu, 
kada bet kuri Kultūros draugi
ja rengia pikniką ar išvažiavi
mą, kaimynystėje esančių gimi- 
liingų draugijų nariams pra
vartu į tuos parengimus atsi
lankyti. Tuo budh išsivystys 
geri kaimyniški santykiai: mes 
sueisime vieni s»u kitais į arti
mesnes pažintis ir jausimės tar
si vienos šeimos nariai.

Pereitą antradienį, gegužės 
10 d., Masonic Temple salėje 
(1547 N. Leavitt St.) įvyko 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas. Kadangi naujai 
išrinktas prezidentas K. Kairis 
negalėjo dalyvauti, tai susirin
kimą vedė K. Augustas, irgi 
naujai išrinktas vice-preziden- 
tas. * i

Beje, drg K. Kairis visą per
eitą savaitę praleido Atlantic 
City, N, J., kur vyko Amalga- 
mated Clothing Workers of A-

Ir vėl kandžiojimas, ir vėl 
insinuacijos, ir vėl ieškojimas 
to, ko nepametė. Tai pradeda 
kartotis periodiškai. Palyginti 
neseniai “Vilnis” paskelbė šlyk
štų melą iš Kenosha kolonijos, 
kad busią vietos lietuviai, ku
rie priklauso Chicagos Lietuvių 
Draugijai, tos organizacijos 
rinkimo metu gavę balotus su 
įspėjimu nebalsuoti už Abeką!

Nors griežtai buvo užprotes*- 
tuota prieš to biauraus mėlo 
paskelbimą, vienok “Vilnis” ne
siteikė jo atšaukti.

Praėjo kiek laiko ir vėl liko 
paskelbtas naujas melas, bū
tent, kad Draugijos susirinki
me atžagareiviška valdyba ir 
Šalininkai pasirūpino 
labai kilnų įnešimą 
prie taikos parado.

Buvo pastebėta, jog
nešimo visiškai bebuvo. Drau
gijos* sekretorius dėlei to pada
rė nėt oficialų pareiškimą. Bet 
ėr manote, kad į tai atsižvelg
ta? Nieko panašaus. Tas pa
skelbtas melas dar ir iki šian
dien nėra atšauktas.

Tai vis savotiškas doros su
pratimas, kuris susiveda prie 
to, kad fiielą paskelbti galima, 
bet Jį atšaukti nėra reikalo.

Dabar ir vėl susilaukėme 
naujo puolimo. Senas Narys* 
“Vilhiės” Nr. 114 reiškia labai 
didelį nepasitenkinimą, kad į 
direkciją liko išrinktas ne tas 
asmuo, kuris, jo manymu, tu
rėjo būti išrinktas. Jis mini 
vardus tų, kuriems turėjo bū
ti atiduota pirmenybė. Tačiau 
jis vis dėlto pasirodė tiek kuk
lus, kad nesuminėjo vardo svar
biausio kandidato, kuris piršo
si į direktorius* ir žadėjo atei
ti su “labai 
mais”.

Tuščia to. 
rius nemato
tis”, ką jis yra nuveikęs: direk* 
toriai, kurie jį kooptavo, tatai 
gerai žino. Jie žino, kiek jis 
pasidarbavo kulturoš draugijas 
steigiant ir kiek šiaip visokio 
darbo, susijus’io su organizaci
jos reikalais, jis yra atlikęs.

Į visokius priekaištus, ku
riuos Senas Narys daro, gal 
bus progos kitą kartą atsiliepti. 
Šį kartą norime tik vieną pa
stabą padaryti, būtent, dėl cha
miško įžeidimo Seno Petro.

Rodos nebuvo mažiausio rei
kalo taip įžūliai tą asmenį 
įžeisti. Kaip jis biznį daro, tai 
juk jo asmeniškas reikalas. Ne
svarbu juk ir tai, kaip jis susi
randa naujų narių. Juk jei jau* 
kalbėti apie salidnų , lankymą 
ir registerio skambitiinią, tai, 
tarsime, vienas “Viiriiėš” štabo 
žmogus tuo ažvilgiu gali su 
bet kuo lenktynitfotis’. Ir jis 
veikiausiai saliunės lanko taip 
pat biznio sumetiitlaiš. Tačiau 
tai jo reikalas. 0 pastebėjome 
tatai tik dėl to, kšd Senam Na
riui butų prąvartu prisiminti 
pasakėčią apie “Veidrodį ir 
beždžionę”, kur sakoma: 
“Užuot stebėjusis kuria drau
ge, ar neverčiau pažvelgti, ku
rna, į save?”

Taip, ar nevertėtų Senam 
Nariui pažvelgti, kas dedasi jo 
vienminčių pastogėje?

Ūkininkų ir darbininkų pri
sirinko gana gražus būrelis. 
Pirmiausia ant programos bu
vo paskaita, pritaikyta pirmai 
gegužės šventei. Paskaitą atliko 
V. Martinaitis. Kiti kalbėjo: F. 
Žukas, J. Juodaitis ir J. Lang.

Buvo prisiminta apie Ispani
jos valdžios* vargus, kad kiek 
pagelbėti pinigiškai Ispanijos 
lojalistams, kurie kovoja už de
mokratiją. Publika suaukojo 
$8.75. Pinigai liko pasiųsti E. 
MikUžiutei, kad perduotų kur 
reikia.

Šios apylinkės lietuviai ūki
ninkai daug kartų yra paauko
ję šiafn taip svarbiam tikslui.

Pirmos gegužes šventė pada
rė gerą įspūdį tarpe šios kolo
nijos ūkininkų.

Ūkininkai užimti ūkio dar
bais. Į pabaigą balandžio buvo 
gana šiltas oras. Dabar, kada 
pats' sodų žydėjimas, tai oras 
atšalo. Naktimis šalnos ir gruo
das. Lietaus trūksta. Laukiam 
šilimos ir lietus.

—Ūkininkas
. .. ... „

Preferred by millions 
to rodyonnaise..

fcChokefogreęll- 
ents whipped to 
amazing creami-

re Whtp 
Lchine.

Acme-Naujienų Telephoto
LAKĖLAND, minn. — Del didėlių liūčių šioje apylinkėje įvyko potvy
nis. PAVEIKSLE PARODOMA, KAIP P-IA FITZGERALD LAIVUKU TURĖJO PLAUK
TI Į SAVO VASARNAMĮ.

Iš LIETUVOS
ŪKININKAI SKUNDŽIASI 

DĖL PAŠARO TRU
KUMO

KALVIAI. — šioje apylin
kėje žemė yra kalnuota, prie 
žvyryno ir smėlio. Praeitą Va
sarą, buvus dideliems karš-' 
čiams, nuo sausrų labai neken
tėjo ūkininkai, čia daugumoj 
yra smulkus Ūkiai. Dėl mažų 
praeitųjų metų derlių, dauge
lis ūkininkų pardavė gyvulius, 
todėl dabkr jų trūksta ir no
rėtų vėl nusipirkti. Tuo bUdu 
paklausu yra gana didelė, o, 
parduodančių tėra maža. Kai 
kur jau galima pastebėti, kad 
kai kurie ūkininkai bando plė
šti naujus stogus ir šerti gy
vulius!

-GlERR. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas kraatitves^ k Ar to s 
skelbiasi Naujienose.

NAUJIENŲe =

Kviečiame Jus ir Jusu Draugus i
Pavasarini Naujienų

■ Dili Alllf A *
-■r IRnlKA■“

EGUZES 22,1938
DVOT T’T’t’C! T1 A BlKUltib DARŽE 

, ».
. ' , ' ' ' y *

79- ta ir Archer Avenue

(As ; I

NAUJOS ŽAISMES, JUOKAI, SUVENYRAI 

DRAUGINGUMAS IR PASISVEČIAVIMAS

Jurgio Steponavičiaus 
MUZIKA ŠOKIAMS

PIKNIKO PRADŽIA 10 VAL. RYTO
Į , > .

Reikalaukit tikietų “Naujienų” Raštinėj
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Momerto Petrausko 
Gimimo ir Vardo 
Puota

ENGLEWOOD. — Momertas 
Petrauskas, 6000 So. State St., 
gegužio 11 ir 12 dieną susilau
kė daugelio svečių, nes tai bu
vo jo vardadienio ir gimtadie
nio puota. Susirinkę svečiai 
erdvingoj ponų Petrauskų ta
vernoje prie gėrimų ir užkan
džių gražiai laiką praleido. Vi
si turėjo “good time”.

Senas Petras.

Dariaus-Girėno Pos
to grupė šiandien 
išvyksta Lietuvon
Išvažiuoja didelis būrys, dau

giau moterų negu vyrų.

Šiandien, gegužio 17 dieną, 
10:40 vai. ryto iš La Šalie sto
ties išvažiuoja Dariaus-Girėno 
Posto 271 ekskursija į Lietu
vą.

Tai bus labai smagi ir įspū
dinga ekskursija. Joje daly
vauja daugelio legionierių ir le- 
gionierkų, jų šeimynų, draugų 
ir pažystamų, štai yra dalinis 
sąrašas išvažiuojančių su Le
giono ekskursija: ,

[ACME-Na.UJIENV Koto]
Sir Percy E. Bates, Cu- 

nard White Star laivų lini
jos galva. Jis buvo sustojęs 
Chicagoje.

Iš kur atsiranda 
silpnapročiai?

(Trumpa ištrauka iŠ A. M. A. 
žurnalo)

Hygienos Institutas prie 
Bonu Universiteto, kooperuo
jant vietos sveikatos departa
mentui giliai ir pamatiniai ty
rė kokius artimus ryšius turi 
svaiginanti (alkoholiniai) gėri
mai į silpnaprotystę ir apsigi
mimą su tam tikrais trukumais

CRANE COAL C0MPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNES 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽES MĖNESĮ

G ARSINKITES “NAUJIENOSE”

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

William Kontautas, 27 me
tų, su Heleną Kazėnas, 21 me
tų.

Dominikas Puišis, 26 metų, 
su Estelle Wells, 25 metų.

Aleksas Zvinakis, 29 metii, 
su Ona Gubisa, 26 metų.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Sophia Sichewski,
Viktoras Navrockis,
Ona Vaškelis,
Frances Shalna,
Adolph Vaškelis,
Agnės Gilis,
John Bony,
Barbara Matimaitis su 
motina Barbora Matimai- 
tiene, 
Viola Speszko, 
Frances Ivanauskas su 
vaikučiais, 
Helen Ivanauskas, 
Albert Ivanauskas, 
Frances Ceasiunas,

SUSIRINKIMAI
>■ ■ —II I.    I ■       ■    ■

Northwest Lietuvių Moterų Klubo susirinkimas įvyks? gegužės 
17 d. p. Prusio bule, 3247 Beach avenue.

Prot. raštininke.
D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimai įvyks ant

radienį, gegužio 17 d. 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus, todėl 
nariai privalote būti. Kurie esate pasilikę su mokesčiais 
būtinai pasirūpinkite apsiųiokėti. —P. K., sekr.

Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus viso
kiems malevoilmams ir sienų popieriaus lipdymo 
tikslams. Užeikite | krautuvę, lųes džiaugsmingai pa

rodysime savo dideli staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas
štai čia musu keli specialai:

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

PAINI

SIETAMS VIELOS

$1.79
........ Galionas 95c

$3.98
.. Ketv. pėda 2^c

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULfcVARD 3998

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Eva Valutis,
F. A. Kairis, <
A. Rimkus;
F. C. Navoy, 
Antanina Kaires, 
Sophie Mikolaitis, žuvusio 
lakūno S; Girėno pussese
rė su savo sunum Albinu 
Mikolaičiu,z 
Anna Kamplkas ir jos 
duktė Anna Mary Kam- 
pik: s, 
Jonas Zalga, 
Walter Kibort, 
Anton Lubis, 
Mrs. AĮexandra Lubis, 
Peter Sudent, 
Eleanora Kaniusienė, 
ženonas Janaviče, 
Antanina Drigutis, 
Joseph Ažukas su motina 
Anna Ažukas, 
Anelia Gotautas su vaiku- 
čiais Birute Gotautas ir 
Vitautas Gotautas, 
Sophie Kokuizo, 
Stella Konrad, 
Joseph Mickeliuhas, eks
kursijos komiteto pirmi
ninkas, 
Rose Petkus, 
Petronėle Armon.

Ponios ir panelės sudaro 
ekskursijos didžiumą. 1 ’ r ■ ;

Pereitą treciadi$ij, gegužio 
11 buvo legionierių išleistuvių 
bankiet: s Hollywood svetainė
je. Svečių buvo daug. Valgyk
los savininkas A. Norkus iš 
Bridgeporto pagamino labai 
gardžią vakarienę. Ekskursijos 
sekretorius B. R. Pietkiewicz 
p aiškino kelionės maršrutą. 
Posto komandierius Jonas Yuš- 
ka pasakė gražią kalbą ir pa
linkėjo ekskursantams laimin
gos ir linksmos kelionės. Pasa
kė kalbą ir buvęs Posto koman
dierius Juozas Mickeliunas, 
ekskursijos vadas. Visi links- 

jminosi, dainavo ir šoko iki vė- 
Įlumos.

O šiandien La Šalie stoty 
bus' vėl didelės išleistuvės/ 

ITraukinys išeis 10:40 vai. ry- 
! to. Ekskursantus palydės ir su 
jais atsisveikins didelis jų 
draugų būrys.

Pasilikę legionieriai linki sa- 
'vo kamradams ir visiems eks
kursantams laimingiausios ke- 

llionės ir linksmai praleisti va
landėles savo brangioj gimtoj 

.žemelėj Lietuvoj.
I Buvęs Posto komandierius 
B. R. Pietkiewicz palydės eks
kursiją iki New Yorko ir vi
sus susodins į milžinišką laivą 
“Normandie”.

Frank Krasauskis, 
korespondentas

kūno ir proto. “
Dr. Lechner’is rado, kad iš 

254 moksleivių pasiustų speci- 
alėn mokyklon kur mokslina
ma tik atsilikėliai t. y. nepajė-; 
gianti suspėti mokyties su ki-' 
tais vaikais, 205 vaikai (80.7 
nuošimčiai) buvo su dipsigimu- 
siais trukumais.

Štai, čia paduodu lentelę 
skaitlinių su apie vaikų įgimtus 
trukumus.

1. Tėvas ir motina labai že-j 
mo laipsnio protiniai (mažos! 
inteligencijos) 4.1%.

2. Tėvas silpnaprotis 5.9%.
3; Motina s'ilpųąprotė 17.2%.
4. Tėvas ir motiną nenorma

lios inteligencijos 21.3%.
5. Silpnaprotystė giminystėj, 

bet abu tėvai sveiki kunti ir 
protu 3.0%

6. Silpnaprotystė vienu-kito 
vaiko, bet kiti vaikai norinalųs 
ir sveiki 6.5%

i. Nuomaras (epilėpsiri) 
8.3%.

8. Tėvų protiniai trukumai 
1.8%

9. Alkoholizmas tėvų ir tė
vų tėvuose t. y.’ (grandparents) 
29.0%.

10. Sifilis 2.3$:' ' '
Šitos mokslo studijos aiškių- 

aiškiaus'iai įrodo, kad silpna
protystės, nuomaro ir kitų pro-! 
to ir kūno trukumas negalima' 
išdildyti vien tiltaper sterilizaci
ją nenormalių išmonių, nes be
saikis vartoj imdš1 svaiginančių 
(alkoholinių) gėrimų lošia la
bai svarbią rolę* gyvenime ap
sigimimo defektų reikale. Ly
ginai alkoholiniai gėrimai ak
stiną žmogų prie lytiško gąslu? 
mo;ir tuom d.rilgina skaitlių Sil
pnapročių ir protiniai iškrypu
sių. Dar tol irius siekia alkoho
liniai gėrimai, nes jie daugiau 
vaišinasi; negu silpnapročiai ir 
protiniai defektyviai. •

Šis pasibaisėtinas D-ro Lech- 
nev’io atidengimas, nors palie
čia tik alkoholikus (girtuok
lius), turi didelės reikšmės le- 
galėj (teismo) medicinoj. Šis 
klausimas arba šioji problema 
negali būti išrišta vien tik eu
genikos atžvilgiu-legale medici
na, nes girtokliu patampa žmo
gus buvęs ir negirtuoklis—pa
tampa iš pripratimo. Ir tokios* 
rųšies girtuoklių kas dieną at
siranda naujų. '

Nemažai jų randasi šiandien 
ir musų tėvynėje Lietuvoje. To 
dėl, norint sumažinti skaitlių 
protinių ir kūno defektų, turim, 
ar mes norim, ar nenorim, pra
dėti atkaklią kovą su girtuokly
ste. Lyginai neliautiną kova tu
ri būti paskelbta ir čia tarp mu
sų Amerikoje.

GERA PROGA ĮSIGYT 
Rogers Sidabrinius Setus 
Su 6 Kuponais „.99c

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą 
Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai 

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAYjTI SU 6 KUPONAIS
G didelius peilius už ............................. $1.49
G didelės šakutės už ................................. 1.19
G sriubos šaukštus už ................................. 1.19
G salotom šakutes už ............................. 1-19
G arba t. šaukštukus už ............................. 79č
G Ice Tea šaukštai už ................................. 1.19

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškiftpkit Šį Vertingą Kuponą
ISITSMYKTT! Prašome aiškiau išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

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

Atsiųskit man ............................................  _..........................

Vardas ..................    ....--------------------

Adresas _______ _______ ___________________ __ _________ ___

Miestas ....................................      Valstija ..................... ......

Kupono No. 137 / Gegužės 17 d.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražias 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
Indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinąu- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas- 

' dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

> BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical- Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict 8269

Nepamirškite Užeiti Pas:
PĘTE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

I Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
! Perkraustom forničius, pianus ii 

visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus.

i Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Šaukit Tel. YARDS 3408

Y A N A S 
GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 

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

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street 

Phone PROSPECt 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS........ ............... ŠCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLCS IŠIMAMĄ viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama -----»
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskalt. vaistus ■ ’

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

‘ Tel. Laimdale 5727.

• RĘSTA URANTAI 
Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VTCTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

atui aaj KMN AV*.



Antradienis, geg. 1?, 1938 i

j KĄ ŽMONES MANO 
\ . . . . . . . . i ■■ ■■■■»/

TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKAI^EffilAS

*Tik girdžiu, kažin kas braz- 
dtna duris. Pradarau, žiuriu. 
Nugi tthrio draugai, — Petras 
ša Joną. Tuojau Petras prabi- 
16 sakydamas, labą vakarą Jo
kūbai. —O labą, labą, — sakau, 
—mano ’brangųs prieteliai. Kas 
judu ‘nešioja šiokį vakarą? Ne
jaugi judu neėjota pagarbinti 
savo kleboną Trim. H. Vaičiūną? 
Juk jam šį vakarą konsulas 
Daužvardis užkabins didelį me- 
daliką, žmonės sako, vis tai esą 
už lietuvybės palikymą Cicero
je? ;

—Na jhu, mudu su Jonu vi
sai tienortejova eiti ten ir mokė
ti 'po. $1.50 vien tik už pažiūrė
jimą khip taš konsulas ka'bins 
'tą ftledal/ką. Todėl mudu nu
tapė va užeiti pdš tave. Jokūbai 
ii pasikalbėti svarbiais reika
lais, kurie mudviem yra labai 
įdomus. Jonas užbėgęs pas ma
ne ir sako: eikiva, Petrai, šį 
vakarą pas Jokūbą ir sykį ant 
visados turime išgirsti jo nuo
monę apie tai, kas yra bedievis 
arba bedievukas, — pabrėžė 
Petras.

♦

—O tai Ihbrfi gerai. Pašau vi
sai be baimės statykite klausi
mus, o aš kaip 
jums išguldysiu 
mus.

—Dalykas yra 
Mudu su Petru

mokėsiu, taip 
tuos neaišku*

toks,' Jokūbai, 
esą va girdėję

lietuvius Romos katalikų baž
nyčios kunigus vadinant jiems 
nepalankius žmones bedieviais. 
O jau štai musų klebonas' kun. 
H. Vaičiūnas, jei kaą nors iš 
parapijonų pastato kokį klausi
mą ant parapijos susirinkimo, 
tuoj jis tokius drąsuolius pa
krikštija bedieviais arba bedie- 
vukais. Užtai mudu nutarėva, 
kad tu Jokūbai turėsi mudviem 
šį klausimą išguldyti; ar gali 
kasi iš musų parapijonų Cicero- 
je būti vadinami bedieviais, ai’ 
ne? — klausia Jonas. ’

—Mano mielas Jonai. Judu
su Petru vėl man uždavėte la-< 
bai keblų klausimą. Kodėl lie
tuviai Romos kunigai labai 
dažnai mėgsta sau nepatinka-? 
mus parapijonus ar šiaip jau, 
žmones vadinti bedieviais; ir ar 
yra tokių žmonių Ciceroje ir 
pasaulyje, kurie galima butų 
teisingai vadinti bedieviais. To
dėl, jei taip jau užsispyrėte, tai 
kiek man Šį vakarą laikas leis,; 
bandysiu aš jums šiuos klausi
mus išguldyti.

Pirmiausia, aš bandysiu ju
dviem išaiškinti antrąją dalį 
klausimo, tai yra ar gali būti 
tokių žmonių, kaip bedieviai. 
Mano mieli, galvokjta šitaip: 
Dievas yra danguje (visatoje), 
ant žemės ir kiekvienoje vieto
je. Taip, ar ne?

—Taip, taip Jokūbai, — at
sako Petras su Jonu.

■

CHICAGO — Keturi darbininkai 
radijo stočiai. Tas prietaisas atsieis

ii
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[ACME-NĄUJIENŲ rito'] 

daro Specialų prietaisų WG?N 
apie $250,000.

■■■■. - i.'..*—...’.-..—... ■ —

tTtiip yra ’ir su laįngrtis. Gali 
naihas būti gražidusihs, pui
kiais dažais ’rtudažytas, vidus' 
jo geros medžiagos ir gražiai 
išdažytas, bčt, jei tik lafigrti 
ndbtis tirikkftia'i papuoli, tai ir 
Visa btito iŠvaižda nettires no
rimos vėrtės. Ėeikalirigk kad 
prie viso ko butų ir gražus lan
gų užlaidai.

Tad, pirm negu ką darysite, 
patartina Jkhgį užlaidų reikalu 
užeiti į Vidtor Wiridow Šhhde 
Co., 5006 W. čėrmak ftdad, 
Cičerto, III. ‘(Skdlb.)

Langų puošimas
Yra žinoma visiems taisyklė, 

kad menkas 'trukumas gadina 
viso daikto, rtėirs ir gero, ver- REAL ESTATE FOR SALE

REIKIA patyrusio popierių pres- 
meno ir prie visokio vyriško dar
bo atmatų jardui. Kreiptis į 1311 
Foster St. Evanston, III.

SIFIED ADS.
' - - - • - - . J

•REIKALINGA DUONKĖPIO, 
mokančio kepti lietuvišką apskri
tį dudną. 841 W. 33rd St

h-.-... ; _ , ■ ■ .. , ____
¥OR RENT—IN GENERAL

... . Renflai—Bendrai

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

PARDAVIMUI 2 flatų 6—6 kam
barių mūrinis namas — kar^tu van
deniu hpšildytnas. 3243 So. Eme- 
rald Avenue.

Nuosavybei likviduoti
L Tdri paaukoti naują geltonų ply
tų kampinį 24 apt. namą; elektrlkos 
rdfrigerddija, rendk $11,900. Tiktai 
$26^)00. Terminai. LOUIS MORRIS 
& CO., 10 Nortb Clark, 4006 West 
Divisibn, 3585 Mihvaukee.

MADOS pažįsta šiandien, kad mažiausia 
gyvybiška dalele yra elektronas.

savaitė 
Chiica-

fŲrniture fdcture for sĄl'e
Ra^irtbtti ir Įtadsai
$^5,000 'Naujų Rakandų Pardari-

mui Netnatytomis kainomis—Priei- 
namoiųis išlygomis

$'100 Importuoti ir Amerikoriiški
kaurai ........................ $15—$20—25
$150 Ąmer. Orient kaurai $30—$35
$135 grkžųs, nauji parlor

.setai ............ ...... . ro gaiviusanų im<
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 nigių, likusį kaip 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FŲRNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių plyti
nis bungalow arti 59-tos, ir Kedzie 

i mokyklų, bažnyčios, teatro, tarpe 
13 gatvidkarių linės. $1000 rarikpi- 

1 j nuomą. Hem- 
lock 1205.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

• . _ I 74 AKRŲ FARMA, geriausios ,IŠPARDUODAME BARŲ FIK- Į žemės, geri budinkai. Sėkla: rugiai
ŠERIUS 1938, visokio didžio, su paj.uoštĮ šių metų derliui. Asparagų 
CoiT’Baksais ir šinkbm. Taipgi što- liesas, maži cukraus krūmokšliai, 
rų jįikčeriufe tfel bile kurio biznio vertė dviguba prašomos $2800.00 
iškaitant svarstykles, ręgistęrius ir kainos. Savininkas tik ką mirė. 
Ice’baksius. Cash arba ant išmokė- Rašyk, ar lankykis pas Mrs. Mise- 
jimo., Pąipatykite mus pirtn -negu vičZ) Hatt, Mich.
pirksite kitur. . , , I ____ ,

S. E. SOSTHEIM & SONS 1 •
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Oro ęaŠtos 
savaitė

Visoj Ahterikbj ši 
yra dilo ipkštbs savaitė
gbje atftbgyri) lėktuvu Ihiškai 
paš^ktriifigai 'tapo htvežti 'iŠ oro 
pdiHb j ’iiiiėšt^, ’ktir Rutbgyrb sui 
phŠth ntisildidb art! namo std- 
gb.

Šią savaitę 'kldkViėnam reikia 
‘pasiųsti :bėrit Vienį laišką oro 
pašth.

‘Pksiįškitė ąavo draugui ‘Irtiš- 
:ką rifo pk^th !ir parašykit, krtd 
jis ia'tskkyitų biri pašta. Oro 
pkŠtbs Stanįpa ’kaštiioja tik 6c 
Amerikoje, o už 10c oro pašta 
laiškas eina į Meksiką.

SCHOdLS AND INSTRŲCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

UŽDARBIAUK BESIMOKINDA
MAS AUTČ MECHANIKO amatą. 
Body, fender, praktiškas šapos dar
bas; gana darbo. Federal Auto En- 
gineering School.

2040 Washington Blvd.

AUTOS—TRUCKS FOR $ALE 
'A^oinbbilidiir^ Trrt^i J^r^ritaui

ATEIK ;• didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE V 
COMPANY 

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų man 4621. 

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

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų I 
rhe, krtd sutaupysime jums šimtus | už darbus. Lengvus 
dolerių,

Visi karai turi i„______e
garhhtlją ir 10 vaŽiriėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, įneš priimsime jūsų senąjį -kai- 
pb rankpinigius, o jus galite pa
siunti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbų kur gyveni, nepra-. 
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE '
COMPANY

1340 West 63rd Street
ties Loomis.

....... . . j- . • ’ i * !

^tdbėfinai tėišihgai tą ’klniisitną 
išrišrti, — iįiriįurih ’Pdtras su?
Joriu.

—Už tad, maiio mieli, jeigu 
kada jums koks Romos bažny
čios kunigas pasakytų, kad e- 
sate bedieviai dėl kokio iicįrs su 
jh'is giiičO) tai galite tdkidm ku
nigui Bpiatiti tiesiai į barzdą ir 
pasakyti, jog jis kalba nesąmo
nę. Tokio žmogaus be Dievo 
visai nėra pasaulyje, ne tik mu- 
G'ų Ciceroje: Tiesa, pasitaiko ir 
tokių žmdriįų, kurie patys sa
kosi esą bęclieviai. Tačihu, jie 
dėJpatyS nežino, ką jie khlba, 
nėšį tą sako Jvįsai rimtai nepa
galvoję. q ,

Visagalis .Dievas yrh visur ir 
pas visus^mžmoneš, nežiūrint 
kaip Romos >katalikų bažnyčios 
kdnigai nepalankius sau para
pijomis' nepravardžiuotų.

—Dabar aš judviem paaiš
kinsiu, kodėl lietuviai Romos 
kunigai savo parapijonus pra
vardžiuoja bedieviais. O tai dėl 
to jie taip daro, kad apšaukda-: 
mi .sau nepaklusnius parapijo
mis bedieviais, jie nori atšalin- 
ti -nuo tokių žmonių, jų gimi
nes, draugus, pažįstamus ir su
siejus. Vienu žodžiu, Rombs 
katalikų kunigai nori sau hepa- 
klusniu& žmones užmušti mora
liai, atšalindami nuo jų ne lik 
gimines bei. draugus, bet nere
tai jie tokių savo apšaukiiny 
bedievių sugriauna šeimynas, 
atsainia moterį nuo vyro, tė
vus nuo vaikų, arba vaikus nuo 
tėvų ir t.t. Ypač jie sėkmingai 
vartoja tą baubą bedievybės 
link savo parapijos biznierių. 
Matyti, jie mano, kad biznierius 
negales ilgai pakęsti bedievio 
vardo ir greitai jiems (kurii- 
g&ins) hiis’ilėnks. Tačiau jdu. 
šiandiėn ir parapijos akiratyje 
tas bdiibas .pradeda nustoti sh-, 
vb senoviškos reikšmės, žmb- 
nės pradeda (suprasti, kas yta 
įerals doras biznierius, nors ir 
nėra klebono giriamas, — bai
gė savo aiškinimą Jokūbas'.

Iš tiesų, Jpkubai mudu su 
Jonti ėsava tau labai dėkingi, 
už taip aiškų šių klausimų iš
guldymą. Ir ijiudu visai nesava' 
apsivylę pas tave šį vakarą pra
leidę. Liki Šveikas, JcJkubai.

—Sudie, mano mieli draugai. 
Kada pasigavę laiko, nepamirš
kite užsukti kitą sykį.

—Cicero Jokūbas

Elektronai yra visur, kaip pas! 
kiekvieną gyvulį, taip ir pas' 
kiekvieną žmogų. Taip, ar ne?* 

—Taip, pilnai sutinkame Su 
tuo Jokūbai.

—Toliau, jei Dievas yra kiek
vienoje vietoje, tai, be abejo,ę 
Jis yra ir kiekviename elektri
ne, nežiūrint, ’kiir tas elektro
nas nebūtų. Na, o kadangi: 
kiekviename žmoguje yra elek-; 
tronų, tai nėra nė mažiausios 
abejonės, kad Dievas esti ir 
kiekviename žmoguje.

—-Puikiai! Jokūbai
....... . -------,

tu čia
■

ie kaina 15 centų. Gali

BIRUTĖS DARŽE r

stikleliais kartu su užsaky- 
Laiškus reikia adresuoti: 

Pąttem DepL, 1739

Kazimiero ir Margarietos Mdnailių po tėvais Gruždaitės, kurie 
mirė gegužės 16 d., 1936 metais ir tapo palaidoti lietuvių Tau
tiškose Kapinėse gegužės 21 d.

I ■ fi u i A Siunčiam GėlesLOrEIKiu vTsasPa^aulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietama 

. . ir PagrdbaiiiB,.
331'6 So. Halsted Street

Tel. HOIJI.EVARD 7314

2-.C1. 'I>Z. •.M

dveji 
širdies 

__ ___  ___ patys.
Mirtis ta nėlaiminga atsky
rė jus nuo mUsų ir paliko 
tik tuštybę ant 
vaikeliai musų 

slegia jus šalta žemelė, gi jus mdtinėlės, tėveliai, 
Sesutės didžiausias širdies skausmas.

Liėka rtuliudę,
Abeji tėveliai, btrtllai, sesutės ir glminėsė

M Gėlės Mylintiems : 
Vestuvėms, Ban- 1 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.Gėlininkas .

4180 Archer Avenue!
Phone LAFAYETTE 5800

NAUJAS . PLANAS LAIDO- i 
TUViŲ PINIGAMS 

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

kentėjusioms Šeimoms 
ELLIS PLANAS . .

Jei sunku su pinigais Šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tiesiogį planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa-: 
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Dlrekto-i 
rius gali už jus visas smulkrtie-f 
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis pteną. ,. . ...

L. T. ELLIS COMFANY į 
33 N. LaSalle St. Franklln 1593

ONA WESSEL 
po tėvais Ęurbaitė

Persiskyrė su . žibo pbsadliu 
geg. 15 d., 9:55 vai. ryto, 1938 
m., sulaukus 36 metų amž., 
gimus Jurbarko par. Montvi
lų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame huliudime 

:m0tihą Rozaliją, 4 brolius:' 
Solomoną, Pranciškų, Izidorių 
ir Juozapą; 4 seseris: Petro
nę Neimy, Eleną Shaltis, Mor
tą Smith ir Saloiiiiją Grikie- 
tis ir daug kitų giminių.

Velionė gyverto 4454 S. Wes- 
tern avenue.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachawicz’iaus koplyčioj, 2314 
W. 23rd PI. .

Laid. įvyks treč., geg. 18 d. 
8:30 vai. ryto iš koplyčios bus 
atlydėta į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje ątsįbus ge
dulingos pamaldos Už 'velionės 
Sielą, o iš ten^buįs nulydėta 
į šv. Kazimiero kdpines.

Visi a. a. Onos "Messel gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai 'kviečiami da
ly vauti. laidotuvėse ir suteikti 
■jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,

., ( Nuliūdę liekame,
Motina, broliai, seserys ir 

kitos giminės
Laid. ’Dlr. Lačhavvicz ir Su- 

nai,, tel. ęąnal. 2515.

MOVING AND EXPRESSING 
PerlĮraustymas ir Važma .

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

išmintin- 
iki šiol ei-

Joseph G.

Mr. Will-

Šim-

Dr.

pra-
Gastro Intestinal

No. 4795 — šiauni vasarinė 
Suknelė. Lengvas šilkas arba ba
tistas tiks šiai suknelei. Sukirp
tos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taip
gi 32, 34, 36, 38, ir 40 coilų per 
krutinę.

, gatfti Vieną ar dail-
gtau virš nurodytų pavyzdžių

Dvieju Metą Mirties Sukaktuvės

Liętūviiį daktarų > 
krolija išsirinko 
naują valdybą

Gegužio 13 dieną Lietuvių 
Medicihos ir ’Dėntisterijos Bro
lija (Larilbda Mu Delta Fra- 
ternity) laikė savo mėnesinį 
susirinkimą Dr. Maniko namuo
se, šiame susirinkime sekami 
nariai liko, išrinkti vesti šią 
broliją tais pačiais 
gaiš kėliais, kuriais 
ta:

Pirmininkas, Dr. 
Stone,

Vice-Pirmininkas, 
iam J. Manikas,

Raštininkas, Dr. Alphorise J. 
Manikas,

Iždininkas, Dr. Anthony šū
kis,

Librarian, Dr. John J. 
kus,

Koresp. Raštininkas, 
Stanley Jakubs.

P. Guakas skaitė savo 
nešimą apie
Anatbtny”, ‘kiiris buvo labai 
įdomus ir visiems labai patiko. 
Dr. A. ’J. Shimkus disktisavo 
Šį rhšinį, ir pridėjo įdomių pri
turimų :ir juo pačio patyrimų.

'Dr. J. ;J. Šimkus, pirminin
kas “bowling” committee, pra
nešė, kad baigiant sezoną, Dr. 
C. J. Svenciskas laimėjo čam- 
piono prizą, Dr. A. J. Manikhs 
laimėjo aukščiausio lošimo pri
zą, Dr. Winskunas laimėjo 
aukščiausių serijų prizą, jis 
pats, Dr. J. J. Šimkus laimėjo 
aukščiausio “average” prizą, 
paskutinis prizas tai buvo vi
siems žinomas “try again tro- 
phy”. Šį laimėjo Dr. V. Zopel.

Dr. S. Jakubs,
Korespondencijos Raštininkais.

Grožis ir švara
Kazimieras mirė sulau

kęs 27 metų ainžiaus, o 
Margarieta 25 metų, abu 
gimę Chiertgoj. Abu paliko 
Savo mylimus tėvelius, bro
lius, Sesutes, tetas, 
ir gimines.

Nors praėjo jau 
metai, bet musų 
skausmai liko tie

dėdes

visados. O 
brangus, 

broliai ir

6
I

ir

NAUJIENŲ” 
GEGUŽINE

Puošiasi gamta, puošia 
žmogus setvo guštą. Mat, toks 
jau yra tasai pavasario atgi
mimas, 'kad Ylskas, kas tik ap
sunkino musų gyvenimą per il
gus žiemos mėnesius, butinkį 
kas pavasarį reikia pašalinti. 
Sakome, tai švara esant, vieh- 
kart, ir grožiu.

Graham & Sons, 1638 West 
70th Str. mkfeVos reikmerių 
krautuvė štri skelbiasi pėr 
Naujienas, ‘kad ji turinti yph- 
tingą ty daiktu pasirinkitną. «Ji 
pasiūlo visus reikmenis pridi- 
hdilidmis kainomis. Tad, nfr- 
rlht kg nors Hbšipirkti Švarės 
ir grožio reikalu, būtinai aį-

■ . . ' :. : f .į; .■ ■

BUSINESS SERVICE 
Bizhio Patarnavimas______

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTŽ IR BLEKOS 

t DARBAI
parodos kambarius. Mes užtikrina- 35 metai bizny, turi pilną a paraudą * 1 * ’—’— T--------■> išmokėjimai,

Ijęį norite. .
musų 90 dienų .BRIDGEPORT ROOFING AND 

1 ’ SHSET mse co.
-32-16 So. -Halsted Street.

(uiMia  —<ilLii:n. .l, ,  -------------------....... ...

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
ta^ su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; '15 buše
lių $2.50. Jei 'pifksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki

Ofiso valandos 7 vai. ryto 
10:30 vakare.

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

1935 Dodge 4 durų kaip naujas 
touring šedan, mažai vartotas. 
CENTRAL AUTO SALES & SER.

3207-9 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progbs

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

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA- 
PA naujų ir senų prosinimo ir va
lymo, 5 metai išdirbta, pilnai įren
gta. šaukite Randolph 5581.

PARDAVIMUI KENDŽIŲ, Ice 
Credm ir "grosėrne, vertės $106’0.60, 
parduosiu už $200. Priežastis—liga. 
5 kambariai gyvenimui. 839 West 
51st Place.

REAL EŠTATE FOR SALE 
. NamaLzemė ‘Pardavimui

2 rikės, 3b00 piginus, negu kiek 
vertas yra.

80 ir 78 akėtių, viena parsiduoda, 
o kita ‘įsimaino artt Chicagos hamo.

Ūkės apie 50 ttiylių nuo Chica
gos, prie Vieškelio, beveik nauji 
budinkai, elektra, maudynės ir la
bai -gera žemė. Kreipkitės tuojaus 
prie.
NAMON FINANČE and REALTY 

0755 South Węstern .Avenue 
Tel. Grovehlll 1038
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TIKTAI $500 RANKPINIGIŲ 
Perka moderną ^unparlor 2 penkių 
kambarių apartrhėritinį namą; garo 
šildymas; 2 karų garažas; pilna 
kaina tiktai $5,000.

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

3585 Milwaukee.

5 KAMBARIŲ Dutch Bungalow 
naujai dekoruotas, miegkambarlai 
viršuj, stiklu apdirbti porčiai, skry- 
nos.įgrrtžus meismėntas, suros, page- 
rinimąi, gatvė išgrįsta, kampinis lo
tas, Mount *GreenWood Sekcija. 
$2500, arti v mokyklų. Skubėkite. 
Šaukit savininką. Beverly 4357, An
trašas 11262 South Drake.

RIVERSIDĘ vištų ūkis ir peryk
la su 'viskuo ir stakas ir įrankiai' 
George Fuhs, Proprietor, Nekoosa, 
Wisconsin.

lankykite šią krautuvę. Namas 
nemalevotas, taip kaip ir ne 
namas.

Kita to paties savininko krau
tuvė yra prie 1821 West 35th 
Street,

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk intis dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. BlėkoriUs ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLAČE .STREET 
Tel. BOUjlEVARD 0250.

tinanciAl
Finansai-Paskolos

...JEIGU REIKIA PINIGŲ....
Kreipkitės j Naujienų spul- 

ką. DuodUirie hnt piriiių mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lilliuanian Building Loan and

Savings Associatidn 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų MorgiČių Chicago j e ir 

apielihkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION, . of Chicago.
2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

I JEI TURIT 1
I HA PARDUOT

PAGARSINKFT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOTBARGENŲ
SKAITYKIT

■ NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Paiaukit mua tuojau

CANAL 8500•j

Apgarsinįmų kainos pri
einamos. Už pakartoji 
mus gausit nuolaida.



NAUJIENOS, CHcago, m. Antradienis, geg; lt, 1938

PASIKALBĖJIMAS SU JOHN P. EWALDU Jos Sako 
APIE SPULKAS

Pasimatysim Naujienų Piknike Bridgeporte gatvėje
■ ---------------------------------- i

Spulkas laukia šviesi ateitis, sako Keistu
čio spulkos sekretorius

Spulkos laukia šviesi ateitis, jus reikia pasakyti, kad su ati- 
sakp Keistučio spulkos 

sekretorius.
darymo diena, biznis pakilo 
kokį 500%. Tik įsivaizduok:’ 
nuo atidarymo dienos gauta I 
241 naujas šėrininkas. O kas 
įdomiausia, kad ir senieji šė- 
rininkai padaugino savo depo
zitus po $3000.00 ir daugiau. 
Vadinasi, ne tik* naujųjų, bet 
ir senųjų šėrininkų laikomos 

buvo nusiteikęs, sutaupos pašte ar banke da- 
Keistučio

Bu- 
pra-

Mr. 
mane 
spulkos se- 
Ewald, kai

—“Labas, labas 
law”—taip vakar 
kalbino Keistučio 
kretorius John P. 
aš įėjau j tos įstaigos ofisą. Tą 
dieną ponas Evaldas galbūt 
labai gerai 
kad jis man lyg laukiamą sve
čią priėmė ir daug ką apie 
spulkas papasakojo. Į kokį 
pusvalandį buvo noras viską 
patirti, viską sužinoti, bet pa
sirodė, kad spillkos biznis yra! 
labai platus, ir štai tik kele
tas klausimų teko išaiškinti, ir 
musų skirtas laikas pasikalbė
jimui pasibaigė. Tačiau kada 
tūkstančiai lietuvių laiko su
taupąs Keistučio spulkoje, tai 
čia ir dedame apie tos įstai
gos pasikalbėjimo turinį:

—O kada liko įsteigta Keis
tučio spulka?

—Jau labai daug metų, ■— mybę.
ponas Evvaldas atsakė,—1897 G kaip tamsta manai, ar
metais spulka liko suorgani-, aplamai spulkų ateitis bus ge- 
zuota. Visi šios spulkos steigė-' ra?
jai jau išmirę išskiriant tik pJ Tai nėra abejonės,—žiurė- 
Garinską. Ponas Garinskas bu- damas, kai jau raštinėje po 
vo pirmasis spulkos organiza- adresu 3236 So. Halsted st. su- 
torius, pirmas spulkos prezi- sįdarė geroka eilė jo laukian- 
dentas ir jis dar tebėra gyvas, j ^Įų žmonių, trumpai jis tarė,— 
sveikas ir gerai atrodo. Ar ma
tai štai jo ir atvaizdas ant šie-*
nos, — p. Evaldas man rodė. nauIl{ dalininkų, tai 
Garinskas iš atvaizdo i_____
jau nusenęs. .
ūsai irgi gerokai nubalę. saugiausiu vieta.

—O kas buvo pirmasis šios* l)er trumpą laiką iš Keistu- 
spulkos sekretorius? — aš vėl spulkos sekretoriaus buvo 
ji užklausiau. | išgauta daugeliui žmonių žino-

—Pirmasai buvo kazimieras ma tiesa. Vadinas, tuo ir bai- 
Pocius; po kiek laiko sekreto-'gėsi musų pasikalbėjimas apie 
riaus vietą užėmė Simonas spulkas. Aš labai pasitenkinęs 
Poleckas, o nuo 1910 metų tai draugišku pasikalbgjimu su p.

J. Ewaldu apleidžiau jo įstai
gą. -+-Frank Bulato.

dabar di- 
spulko-

bar jau suplaukė į 
spulką.

—Ar žmonės turi 
dėsnį pasitikėjimą 
mis,

*—Ir dar kaip didesnį — po
nas Evaldas rodydamas fede- 
ralės valdžios antspaudą, kurį 
buvo prilipdyta prie 
rio 
kuo 
nes

kauntc- 
stiklo, sako: — tai štai 
daugiau šiais laikais žmo- 
pasiliki. Kuri tik spulka 
federalės valdžios garanti- 

I ją, tai depozitoriams nėra ko 
bijotis. Vadinasi, valdžia dėl 

I žmogaus sutaupą ima atsako-

I žinant, kad vis daugiau ir 
I daugiau spulkos susilaukia 

1 spulkos 
atrodo pasieks pačios aukštumos, kur 

Jo plaukai žili, žmonių sutaupoms laikyti bus 
’ ’ 1 saugiausia vieta.

Dar vis nėra 
pinigų pašalpoms

JULIA KAZLAUSKAITĖ 
‘Miss Lithuania”- 1937 m.

SOPHIE AMBROSAITĖ 
Miss Lithuania” 1936 m.

šios dvi gražuolės ir tipiškos lietuvaitės, kurių gro
žio, budo ir išminties ypatybės laimėjo joms “Panelės 
Lietuvos” (Miss Lithuania) garbingą titulą, pasidarė 
su visais Chicagos lietuviais datą — pasimatyti Naujie
nų piknike gegužio 22 dieną. Ir žinoma, nei vienas lie
tuvis negali atsakyti sau to smagumo vėl pamatyti tas 
musų skaisčias lietuvaites Naujienų piknike.

“Panelė Lietuva” — Julia Kazlauskaitė ir “Panęlė 
Lietuva” — Sofiją Ambrosaitė tapo išrinktos atstovau
ti Chicagos lįę|ųyąičių gražias ypatybes automobilių 
parodose Naujienų pastangomis. Ir lt93(jqmetais, kuo
met buvo išrinkta p-lė Sophie Ambrose, ii) 1937 metais,

kuomet teisėjai išsiskyrė jaunutę p-lę Julią Kazlauskai
tę, visi rinkimų pramogų dalyviai sutiko, kad atsakan- 
tesnių, gražesnių ir mandagesnių negalima buvo rasti. 
Jos abi yra musų vėliausių laikų gražuolės, kurios atsi
žymėjo ne tik gražumu, bet ir gražiu elgesiu, maloniu 
lietuvišku budu ir kitomis garbingomis ypatybėmis.

Tai tokios yra šios dvi musų lietuvaitės. Mums ma
lonu, kad mes jas turime. Malonu, kad tėveliai tokias 
dukreles išaugino. Malonu, kad per jas galime matyti 
savo paęių gerumą. Ir todėl mes su džjaugsmu priimam 
jų pakvietimų — pasimatyti su jomis Naujienų piknike 
gegužio 22 dieną —GERAS GERO GYRĖJAS.

prasideda su gaidomis A iki 
M. Tas reiškia, kad 34,000 šei
mynų Chicago j e nebeturės iš 
ko gyventi.

Šalna pridarė daug 
žalos augmenims

karas užmušė 
Ragažinskienę
Jos maža mergaitė sunkiai su

žeista. Draiveris areštuotas

Vakar So. Halsted gatvėje 
prie 33-čio place automobilius 
užmušė moterį Minnie Raga- 
žinskienę, 38 metų amžiaus, ir 
sunkiai sužeidė jos dukrelę 
Shirley, trijų metų amžiaus.

Ragažinskienė ėjo per gat
vę ir nešė savo dukrelę. Tik 
urnai užvažiavo ant jų auto
mobilius. Ragažinskienė krito 
negyva, o jos dukrelė apsipi
lusi kraujais.

Ragažinskienčs kūnas tapo 
nuneštas j P. J. Ridiko koply
čią, 3354 So. Halsted st 
mergaitę policija 
Paul ligoninę*.

Tėvas, Ignas 
3229 So. Halsted 
sulaukdamas savo 
ėjo policijai raportuoti, ir su
rado savo žmonos kūną pas 
laidotuvių direktorių Ridiką. 
Ragažinskiai turėjo tris vai
kus. Gyveno iš pašalpos.

Policija suėmė automobi- 
liaus draiferį Louis Vayda, 34 
metų amžiaus, gyvenantį ad
resu 1704 S. Newberry st. Tai
pgi suėmė du vyrus, kurie su 
juo važiavo: Clasencc Clark, 
920 W. 19th
Yonker, 2815 So. Wells st. Ko
ronerio jury tyrinėja atsitiki
mą ir kol išneš nuosprendį 
Louis Vayda nebus paleistas.

Ragažinskienčs laidotuvė
mis rūpinsis direktorius Ridi
kas.

o 
nuvežė į St.

Ragažinskis, 
st., ilgai ne- 

moterės,

st., ir William

Gatvių šlavėjai 
gryš į darbą

Chicagos 686 gatvių šlavėjų 
pereitą savaitę buvo netekę 
darbo. Mat, “ekonomiją” mieš
to išlaidose darydamas, majo
ras Kelly buvo pradėjęs* ■ nuo 
gatvių šlavėjų .ir 686 atstatė

vadai, balzamo medžiai (pasta- kurios buvo taip gražiai sužy- nuo darbo. Iš unijų pusės kilo 
ruosius “kando” šalna). Lapi
no žiedui jau mezgasi.

Kad kokios, tai šią vasarą
stovyklautojai nebeturės mėly- lautojų — su traileriais ir “ten- atšaukti. 686 gatvių Šlavėjai 
nių, žemuogių ir kitokių uogų J tomis”. — š.

dusios. i smarkus protestas, ir .majoras
Praeitą sekmadienį jau ge- Kelly buvo priverstas savo ne- 

roku.s skaičius buvo stovyk- paprastos “ekonomijos” žygį

Šiandien gryš į darbą,Dar gub. Horneris nesušau-
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NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

suvytę ir sudžiūvę, 
kaip, pilkos sr.ma- 
žaliuojančius med- 
keistą kontrastą.

su ban- pu Chicagos pašalpų adminis-
I tracija sako, kad ji nebeturi

<1

tikrinta, kad jų vaikai gaus 
pieno ir kad niekas nebus iš
mestas iš butu už rendos ne
mokėjimą.

Nušalo ne tik vaisių žiedai, bei 
)fi(ir jauni medžių lapai.

| Adresą*

I Miestas ir valstija 
mm mm mm mb mm

CROSS STITCH LINEN$

No. 1661 — šį išsiuvinėjimą galit bile kur vartoti. Kam 
patinka gali margais siūlais padaryti gražų paveikslą.

Ola {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

• Vardas ir pavardė

aš pradėjau eiti sekretoriaus 
pareigas. Jau dvidešimts aš- 
tuoni metai kaip sekretorius.

—Tai, tur būt, teko pergy
venti visokių spulkoje laikų.

—Taip, teko pergyventi tik 
gerų, geresnių, o blogų laikų 
spulkoje visai nebuvo.

—O gi depresijos laikai?
—Depresijos laikai spul- kė specialės legislaturos sesi- 

korns nebuvo taip blogi, kaip jos. Dar pinigų neatėjo iš Wa- 
bankams. Galima sakyti, kad shingtono. Apie du milionai 
nė viena spulka per tuos lai- dolerių iš valstijos taksų ateis 
kirs neužsidarė ir žmonių su-( tik birželio dieną. O tuo tar- 
taupos nežuvo, kada 
kais visai kas kita buvo.

—O kaip biznis ėjosi po ati- iš ko mokėti pašalpų, šį mė- 
darymo ofiso naujoje vietoje? nesi dalį pašalpos pinigais

—Gerai, ir stačiai neperdė- gaus tik tie, kurie pavardes

Pranas A. Kairys 
vyksta Lietuvon

RATTERN 1661

Pranas Kairys gegužio 17 
10:00 vai. išryto iš La Šalie 
stoties išvažiuoja New Yorkan, 
o gegužio 18 d. pirmą valandą 
po pietų sėda į laivą “NOR- 
MANDIE” ir plaukia Lietu
von.

Praeitą savaitę trys naktys 
buvo tiek šaltos, kad vietomis 
pasirodė ant vandens ledas, 
šalna palietė labai platų Illi
nois, Michigan, Ohio ir Indiana 
valstijų ruožą, . .

Indi; na Dun$k State Park’c 
žemesnėse vietose dideliais ruo
žais nušalę ką tik išsprogę ą- 
žuolų lapai. Nušalę pumpurai 
dabar yra 
nelyginant, 
noš. Prieš 
žius daro
šiaip jauni ir jautrus lapai, pa
virtę į gleives, o vietomis at
rodo kaip apdeginti. Paparčiai 
ir tie sušalę. • į

Nušalo uogų*"žiedai. Sako, 
šiemet vargiai bebusią žemuo
gių, m^ynių ir vynuogių, šal
na nemažiau žalos padarė ir 
daržams.

Mat, kopose medžių, ypačiai 
ąžuolų lapai, paprastai vėliau

Kadangi P. Kairys yra Da
ru. us-Girėno posto narys, tad 
su kitais posto nariais mano 
aplankyti Lietuvos visas žy
miausias vietas. Lietuvoj mano 
Viešėti apie tris mėnesius, ap
lankydamas savo seną motušę, 
kuri randasi Anykščiuose ir 
laukia parvykstančio savo sū
naus.

Linkėtina Pranui geros ke
lionės ir laimingo sugryžimo į
savo namus, pas savo pačiu- išsprogsta, todėl juos ir užklu
pę, kuri jo lauks be abejo kas po šalna, šiaip šiltesnėse kopų 
dieną. K. vietose jau žydi čiobrai, sine-

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOS

Kas nori gali dar pradėti taupyti 
m paauksuotus indus, tik PASISKŲS 
liko. ’

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

sau puikius, tikru auk
T, nes mažai jų be

■ - ■' ■ .■ ..

daug brangesni, negu IACME-NAUJLENŲ Foto!
CHICAGO — ALFRED CIPRIANI, ILLINOIS HUMANE DRAUGIJOS NARYS, IŠGELBĖJO ŠU
NĮ, KURIS KETURIAS DIENAS IŠBUVO ANT STOGO.




