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Daug žmonių reikalauja tyrinėjimo

NAUJAS LIETUVOS-LENKIJOS NESUSI
PRATIMAS DĖL VILNIAUS

Lenkija protestuoja paragrafą naujoje 
Lietuvos konstitucijoje, kuriame Vilnius 

skaitoma Lietuvos sostine

WASHINGTON, D. C., geg. 
18. — Generalis prokuroras 
Cummins trečiadienį pareiškė, 
kad jis įsakė padaryti nuodug
nų tyrinėjimą bendros padėties 
Jersey Mieste, kur, pasak skun
dų, žodžio laisvė tapo paneig
ta.

Pasikalbėjime su spaudos at
stovais generalis prokuroras 
pauškino, kad netikslu Kutų 
tyrinėti Norman Thomaso, so
cialistų partijos vado, kaltini
mą, jogei Jersey Miesto poli
cininkai buvo jį pavogę (kid- 
napinę). Mat, Thomas jau yra 
iškėlęs dėl to įvykio bylą.

Tačiau Cummins pasakė, kad 
jo vadovaujamas departamen
tas mėgins nustatyti, ar Jer

Italijos-Francuzijos 
derybos ųzšikirto

PARYŽIUS, Francuzlja, geg. 
18. — Trečiadienį Francuzijos 
vyriausybė nutarė padauginti 
savo kariuomenę dar 60,000 
vyrais Tunisijoj, Afrikos kolo
nijoj. Dabartiniu laiku Francu- 
zija ten turi 120,000 karių. Pu
sė jų yra eurėpiečiai.

Francuzijos-Italijos taikos de
rybos trečiadienį sustojo. Mu- 
ssolini pareikalavo, kad Fran- 
cuzija pripažintų generolą 
Franco kaipo vienintelį Ispani
jos valdovą ir kad Tunisijai 
kontroliuoti suteiktų italams* 
tokias pat teises, kokią fran- 
cuzai turi. Mat, Tunisijoj ita
lų esama daug maž tiek, kiek 
yra francuzų, tačiau ja kontro
liuoja vien francuzai.

Francuzija atsisakė išpildyti 
Mussolinio reikalavimus, taigi 
ir derybos užsikirto.

Unitarai smerkia 
Jungt. Valst. už

sienio politiką
INDIANAPOLIS, Ind., geg. 

18. — Unitarų bažnyčios kon
ferencija, įvykusi šiame mies
te, priėmė rezoliuciją, kuri pa
smerkia Jungt. Valstijų vy
riausybę -dėl pavartojimo nei- 
tral.’teto akto prieš Ispanijos 
vyriausybę (lojalistus), kuomet 
to akto nepavarto j a ryšium su 
japonų įsibriovimu į Kiniją. Be 
to, rezoliucija sako, kad didžiu
lė apsiginklavimo programa yra 
nereikalinga Jungt. Valstijoms 
ir kad ginklavimąsi tik ugdo 
militarizmo ūpą šalyje. 

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

Nepastovus; gal būt lietaus; 
nedaug pakaitos temperatūroj; 
vidutinio stiprumo daugir.usia 
piety iki piety vakarų vėjai.

sey Mieste yra atimamos ku
riam nors asmeniui teisės ga
rantuojamos federalio įstaty
mo.

Generalio prokuroro pareiš
kimu 'tyrinėjimas pradėtas re
miantis reikalavimu daugelio 
žmonių, kurių skundai pasiekė 
Baltąjį Namą ir Teisingumo 
Departamentą. Jis dar akcen
tavo, kad nė prezidentas Roo- 
seveltas, nė generalis pastorius 
Farley nebuvo tarp tų, kurie 
reikalavo tyrinėjimo.

“Mes vadovaujamės bendra 
mintimi”, pasakė Cummins, 
“kad Teisingumo Departamen
tas mėgia laikytis arti visų gy
venimo įvykių ir, jei galima, 
net prašokti juos.”

250,000 kinų kariuo
menės apsupta i

SHANGHAI, Kinija, geg. 18. 
— Japonijos artilerija trečia
dienį skynė kelią tankams ir 
pėstininkams pulti strateginį 
kinų miestą Suchow, dviejų 
svarbių gcTtžinkelių mazgą. 
Pranešimai iš karo fronto sa
kė, kad Chiang Kai-shek iš
traukęs iš Suchowo geriausią
ją savo kariuomenę.

Tačiau apie 250,000 kinų ka
rių, dauguma kurių yra iš pro
vincijų, japonai apsupę ir jiems 
grūmojęs išnaikinimas.

Japonų pranešimu Suchovv 
sienos iš vakarų pusės jau ap
griautos. Taigi manoma, kad ja
ponai ruošiasi briautis į mie
stą iš 'tos pusės.

Japonijos kariuomenė gavo 
įsakymą neimti belaisvių. Įsa
kymas reiškia žudyti kinus be 
atodairos. Antra vertus, ir ki
nai gavo panašų įsakymą.

Rado sudužusį 
lėktuvą
• ■ I. ..  ■...

LOS ANGELES, Cal., geg. 
18. — Trečiadienį rasta degė
siai lėktuvo ir apdegę devynių 
lėktuvo pasažierių lavonai kal
no šlaite 20 mylių į šiaurę nuo 
Saugus*.

Nustatyta, kad lėktuvui atsi
mušus į kalną įvyko eksplozi
ja ir kilo gaisras. Nelaimė iš
tiko lėktuvą neužilgo po to, kai 
jis pakilo iš Los Angeles aikš
tės pirmai kelionei į St. Paul 
miestą pereitą pirmadienį po
piet.

Siunčia 19 karo lėk
tuvų Kini jon

SAN PEDRO, Cal., geg. 18. 
— Trečiadienį britų laivas 
Greystoke Castle išvežė į Ki
niją iš šio uosto karo lėktuvų 
siuntinį. Pereito pirmadienio 
vakarą norvegų laivas Triton 
taipgi išvežė lėktuvus. Abu 
šiuo laivu išgabeno į Kiniją 
19 karo lėktuvų, kurie kaštuo
ja $900,000.

[ACME-NAUJIENŲ Fotol

CHICAGO. — Pašto siuntiniai kraunami į autožyro.

Pikietuoja dirbtuvę 
nežiūrėdami in- 

džionkšeno
ROGKFOpty. IįV, gęgi 18— 

Circuit teismo teisėjas Fisher 
išleido indžiohkšeną draudžian
tį automobilių darbininkų uni-l 
jai pikietuoti J. I. Case įmo
nę. Tačiau, nežiūrėdami in- 
džionkšeno, pereitą pirmadienį 
1,000 darbininkų pikietavo dir
btuvę.

Teismas pašaukė penkis uni
jos viršininkus pasiaiškinti, ko
dėl jie dėl pikietavimo neturi 
būti kaltinami teismo panieki
nimu. Tačiau trečiadienį kalti
namųjų penkių asmenų byla 
dar nepasibaigė, o darbininkai 
ir tą dieną, t.y. trečiadienį, pi-, 
kietavo dirbtuvę. Dirbtuvė taip 
ir pasiliko neatidaryta.

Japonai žudo kinus 
belaisvius

LONDONAS, Anglija, geg. 
18. — Britanijos vyriausybė 
trečiadienį patvirtino praneši
mus, jogei japonai skerdžia ki
nus suimtus nelaisvėn. Amoy 
mieste, kai jį paėmė japonai, 
nuo vieno namo stogo buvo 
mesta bomba į japonų patru
lį maršavusį gatve. Bomba už
mušė septynis japonus. Dėl to 
japonai išžudė 100 visai nekal
tų kinų.

Bedarbių skaičius 
lygus 15-kai val

stijų
WASHINGTON, D. C., geg. 

18. — Skaičius užsiregistravu
sių bedarbių J. Valstijose yra 
lygus penkiolikos valstijų gy
ventojų kiekiui ♦— pareiškė 
John Biggers*, bedarbių cehzo 
direktorius, trečiadienį. Vieno
je paskutinių bedarbių skai
čiaus sutraukų Biggers nurodo, 
kad užsiregistravusių bedarbių 
šalis turi 7,845,016. Iš to skaia. 
čiaus visiškai be darbo yra 
5,833,401, gi 2,011,615 asmenų 
yra samdomi valdžios teikia
muose darbuose.
M ' ' f

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

PITTŠBURGH, Pa. — Steel 
Workers Organizing Committee 
(SWOC) pranešimų, laikytuo
se paskutimuojp > laiku rinki
muose, kuriuos prižiūrėjo Na- 
cionalė Darbo Santykių Tary
ba, SWOC laimėjo šiose įmo
nėse : International Harvester 
Co., Chicagoję; Northwestern 
Barb Wire Co., Waukegan, III.; 
Simmons Bed Co., San Fran- 
cisco, Cal., ir Wickwire-Spen- 
cer Co., Buffalo, N. Y.

Bendrai iš 77 rinkimų ŠWOC 
laimėjo 59 ir pralaimėjo 18.

* *
HARRISON, N. J. — The 

Crucible Steel Company įmo
nė, užsidariusi dėl streiko pa
skelbto kovo 14 d., atsidarė vėl, 
susitaikiusi su darbininkais. 
Kompanija sutiko užmokėti al- 
gs pavarytiems darbininkams, 
nes ji sulaužė kontraktą.

* *
BEAVER, Pa.—United Sta

tes Manufacturing Co. sutiko 
nusilenkti Darbo Santykių Ta
rybos sprendimui, būtent pri
imti atgal pavarytus darbinin
kus ir sumokėti jiems $1,400 
užvilktos algos (back pay).

* *
MOLINE, III. — SWOC ap

skrities direktorius Joseph Der- 
noncourt .praneša, kad Moline 
Iron Works pasirašė sutartį su 
unija ir sutiko užmokėti 34 
pavarytiems iš darbo unijis- 
tams daugiau nei $3,000.

CINCINNATI, O. — Phillips 
Pump and Tank Company pa
sirašė sutartį, pagal kurią sam
dys darbui tik SWOC narius. 
SW0C yra dalis CIO.

* *
INDIANAPOLIS, Ind. — In- 

ternf tional Typographical Union 
(spaustuvių darbininkai) aitsi- 
sakė mokėti po vieną centą ne
paprastų duoklių ADF, kurie 
butų skiriami CIO kovoti.

* *
CHICAGO. — Sekmadienį, 

geg. 29, čia rengiama mitinge s 
paminėjimui darbininkų, ku
riuos nužudė Chicagos polici- CHICAGO. — Darbo Santy- 
ja 1937 metais1 laike Republic Taryba įsakė Foote Bros. 
Steel streiko So. Chicagoje. '"JGear korporacijai priimti at- 

gal į darbą tris darbininkus ir* *

CLEVELAND, O. — SWOC likviduoti savą, t.y. kompani- 
laimėjo rinkimus Oster-Will- jos, uniją.

Penn. valstijoj lai
mėjo CIO prie

šininkai
PHILADELPHIA, Pa., geg. 

i 18. -r- Ne visai pilni Pennsyl- 
|Vąnia valstijos nominacijų da- 
į viniai trečiadieni rodė, kad de- 
imokratų kandidatai senato
riaus vietai gavo balsų: Earle 
714.083 ir Wilson 294,617. De
mokratų kandidatai gubernato
riaus vietai gavo balsų: Jonės 
553,261; Kennedy 458,129; 
Margiotti 155,956. Republikonai 
kandidatai gubernatoriaus vie
tai: James 889,960; Pinchot 
403,088; senatoriaus vietai re
publikonai gavo balsų: Davis 
737,033, gi Owlett 422,141.

Demokratų tarpe pralaimėjo 
kandidatai, kuriuos rėmė CIO.

Septyni areštuoti 
kaipo Karpio pa- 

gelbininkai
LITTLE ROCK, Ark., geg. 

18.— Federalis tyrinėjimų biu
ras trečiadienį paskelbė, kad 
jo agentai areštavo penkis vy
rus ir dvi moteris kaipo pa
skubusio plėšiko Karpio pagel- 
bininkus, kurie paslėpė buvi
mą Karpio tame mieste.

Areštuoti yra: buvęs Hot 
Springs detektyvų viršininkas 
Akers, Hot Springs buvęs poli
cijos viršininkas J. Wakelin, 
Hot Springs buvęs detektyvų 
leitenantas Brock ir John Sto- 
ver, Hot Springs' municipalio 
aerodromo menedžeris.

iams Manufacturing Co. įmo
nėje. 

* *
HOUSTON, Tex. — Ir pietų 

valstijose plieno darbininkų or
ganizacija povai užkariauja pri
pažinimą. General Americr n 
Transportation Co., Fort. Worth 
šiomis dienomis pasirašė sutar
tį su SW0C. Kita pasirašiusi 
sutartį Texase kompanija yra 
Reed Roller Bit Co,

KAUNAS, geg. 18. — Tre
čiadienį pasirodė pranešimas, 
kad Lenkija užprotestavo pa
ragrafą paliktą naujoje Lietu
vos konstitucijoje, kuris mini 
Vilnių kaipo teisėtą Lietuvos 
sostinę.

Naujoji konstitucija įsiga
liojo gegužės mėn. 12 d. Joje 
palikta senos konstitucijos pa
ragrafas apie Vilnių.*

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija nepatvirtino ir nepa
neigė pranešimo apie lenkų pro

Lietuvos Naujienos
Parafuotas Susitarimas 

su Lenkija.
KAUNAS, gegužės 11 dien. 

parafuotas susitarimas su Len
kija susisiekti vandens kpnsfts.' 
Lietuva išsidefėjo geras sąly- 
grs. Plukdant mišką Lietuvos KAUNAS, gegužės 14 d. — 
vandenimis, sielius varys lietu- Valstybės prezidento vardu 
viai sielininkai, kurių didės-Aun. Dr. Bielskus, o Vyriau- 
nius kiekius lydės tik vienas (sybės vardu užsienių reikalų 
lenkų palydovas. Tokiu budu, ministras Lozoraitis pareiškė 
Lietuvos darbininkam teks dar- užuoji utą velionies profeso-
bas ir uždarbis.

Steigiamas Lietuvos Karo 
Laivyno Fondas.

KAUNAS, gegužės 14 dien. 
— Valstybės Taupomose Kaso
se atidaryta Lietuvos Karo 
Laivyno Fondo einamoji są
skaita. Lietuva, turėdama savo 
uostą, iki šiol teturėjo 'vieną 
nedidelį juros apsaugos laivą 
“Prezidentą Smetoną”, kas 
krantų apsaugai buvo visiškai 
nepakankama. Fondo tiksks 
yra sukelti daugiau aukų ir 
įkurti kiek tvirtesnį karo lai
vyną.

♦ 
Gaisras Palangoje Padarė Du 

Milijonu Litų Nuostolių.
PALANGA, gegužės 14 dien.1 

— Paskutiniai apskaičiavimai 
parodė, kad gegužės 10 dien. 
Palangoje įvykęs gaisras pada
rė nuostolių apie du milijonų 
litų. Iš viso paliesti 635 žmo-j 
nes, kurie beveik visi liko be 
pastogės. Vyriausybė paskyrė . 
pašalpą. Be to suteiks, ilga lai-j 
kių p: skolų pavidale, kreditą, 
kad greit vėl atsistatytų dar 
gražesnė mūrinė Palanga.

Įsigaliojo Naujoji Lietuvos
Konstitucija.

KAUNA^S, gegužės 12 dien. 
įsigaliojo naujoji Lietuvos Kon
stitucija. Valstybės Preziden
tas Smetona iškilmingajame 
Seimo posėdyje pasakė atitin
kamą kalbą tautai peržvelgda
mas Lietuvos konstitucinio gy
venimo raidą. Naująją Konsti
tuciją apibudino kaip giliai de
mokratišką, lygiomis vertinan
čia žmones, jų dvasines ir me 
džiagines gerybes greta pilie
čių teisių, iškeliančių jų parei
gas valstybei. Prezidentui ir 
Vyriausybei sukeltos ovacijos, 

testą. Tačiau ženklai iš kitų 
šaltinių rodo, jogei protestą 
įteikė Lietuvos vyriausybei len
kų pasiuntinys Franciszck 
Charwat.

Lietuva kovo 19 dieną š. m. 
atnaujino su Lenkija diploma
tinius ryšius nutrauktus prieš 
20 metų, nusilenkdama ultima
tumui paremtam koncentravi
mu lenkų kariuomenės Lietu
vos pasieniu. Tatai betgi neiš- 
rišo, kaip atrodo, seno Vilniaus 
klausimo.

gauta daug organizacijų ir pi
liečių sveikinimų.

Prezidentas ir Vyriausybė Pa
reiškė Užuojautą Velionies Pro

fesoriaus Leono šeimai. x 

riaus Petro Leono šeimai.

140 Jaunesnių Leitenantų Pa
pildė Lietuvos Kariuomenės

Eiles.
KAUNAS, gegužės 13 dien. 

— Karo Mokykloje, dalyvau
jant Prezidentui Smetonai, Mi
nistrui Pirmininkui Kun. Miro
nui, Seimo Pirmininkui šake- 
niui, Vyriausybei ir Kariuome
nės Vadovybei, 140 kariūnų, 
baigusių kursą, išleista jaunes
niaisiais leitenantais.

Nepaprastoji Seimo Sesija 
Uždaryta.

KAUNAS, gegužės 14 dien. 
— Nepaprastoji Seimo Sesija, 
priėmus ' eilę įstatymų pakeiti
mų bei papildymų, Prezidento 
aktu šiandien uždaryta.

G. K.
New York City 
1938-V-16 d.

PASIKORĖ ŽMOGUS

VILKAVIŠKIS — Kybartai. 
Balandžio mėn. 14 dieną Ky
bartų mieste buvo rastas pasi
koręs žmogus apie 40 metų am
žiaus. Priežastis nežinoma.

Dabar
NAUJIENŲ RAŠTINĖ bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vaL vakaro Ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.



V. Kauneckas

Anglijos bankininkai ir

spaudimas įveiks tų oportuniz
mų ir netoliaregį komercišku
mų, kuriais' iki šiol sm užsispy
rimu vaduojasi politikoj dabar
tinis “Jo Didybės” kabinetas— 
akivaizdoje gudraus diktatūrų 
blefo, nesiliaujančių pažemini? 
mų i¥ aiškiausios prievartos. 
Stiprėjanti opozicija, reikia ma
nyti, po kurio laiko arba nu
stums dešiniųjų konservatorių 
vyriausybę arba įtikins jų ves
ti politikų, kuri išpuola vesti di
džiajai tautai ir didžiajai 
mokratijai.

Tačiau kiek tokį galimų 
sukimų politikoje skatintų 
deologija” ir “aukštesni
mai” (tautos garbe*, teisėtumas, 
demokratiškos simpatijos, silp
nesnės tautos gynimas...), o 
kiek elementariški e k o n o - 
m’ i n i a i britų interesai,—yra 
smarkiai paliesti, tiedu momen
tai išskirti nebus lengva.

Šiai ar taip, žinoma, kad 
“gryni jausmai” vadinamų ci
vilizuotųjų valstybių politikoje 
turi palyginti labai* maža šva
ros. Lemia čia kas kita. Ta tei
sybė buvo pastebėta ir konsta
tuota dar ir prieš Marksų . . .

Nagrinėjant ekonominius, y- 
pač finansinius Anglijos santy-

Ką darys Anglija? Kuo va-, 
duojasi Anglijos politika? To
kius klausimus statėsi sau pa
saulis prieš didįjį karą — ir 
jei atsakymas į juos butų tuo
met buvęs laiku, Vokietijos no
ras lipti kitiems ant galvos bu
tų veikiausiai praėjęs. Tas pats 
klausimas, dėl busimos, arti
miausios, britų politikos stoja
si prieš visus šiandien, kuomet 
įsidrąsinusių “dinamiškų” gen- 
gsterių blokas vis naujais ir 
naujais smurto faktais bando 
hipnotizuoti į pacifizmą įsiki
busias demokratijas. Šiandien 
Anglijos pozicija, tiesa, atrodo 
aiškesnė, negu 1914 m. pirinoj 
pusėj: jos kariška sąjunga su 
Pranzuzija yra realus? faktas ir 
tur būt jis vienas neleidžia iki 
šiol galutinai užvaldyti Europą 
“džiunglių įstatymui”. Be to, 
konservatorių vyriausybė, nors 
labai šykšti aiškiems žodžiams, 
turėjo daugiau ar mažiau ofi- 
ciališkai pareikšti, ko ji ateity 
užsienių politikoj “negalės to
leruoti.” Toliau, pačios anglų 
visuomenės nuotaika ir galvo
sena, kurios kaip žinoma nie
kuomet nebuvo pasižymėjusios 
per dideliu gyvumu, vis dėlto, 
gerokai kumštelėjus? tautinės 
savigarbos ir elementarinio tei
singumo, jausmus, suskato da-'kius su kontinento valstybėmis, 
ryti gana smarkią pažangą. į galima išaiškinti sau, bent da- 
Galimas daiktas, kad netrukus'limi, nuo ko pareina vingiuota, 
jau pats viešosios nuomonės dažnai nesuprantama (ir nevie-

de

pa- 
“i- 

jaus-

NAUJIENOS, Chicago, UI
v ’• 1 " ’. ''—1----------
'! Neapsigaukit su

■MB

T

gąją “neklaužadų”, antroji var
gti beužsistos. Dėsniai čia, kaip 
matome, veikia paprasti!

Ketvirtadienis, geg. 19, *38
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WAC0, TEX. — “Uncle” 
Ned Broadus, kuri? jau turi 
129 metus amžiaus. Jis gavo 
iŠ Home Owners’ Loan Cor
poration paskolų ant savo 
namo penkiolikai metų.

Daugelis gavęs vidurių užkietė
jimą tuoj siekiasi lentynos ir, pa
lipęs vaistų, bando viską užmir- 

. šti — iki ligą nėjsųgrįžta. Bęt ji 
kaip paprastai sugrįžta — vis 
dažniau tol, kol- nesurasi priežas
ties.

Jei valgote tą ką daugumas— 
tik dudpą, mėsą, bulves,—tai kai 
tik ir yra tų negalavipių priežas-

. tis: stoka “rupumo.” Bet “rupu
mas” dar nereiškia v.algių krū
vas suvalgyti, tai rėiŠkia tą mai
sto rųšį,- kuris viduriuose lieka 
nėšy vartotas ir susidaro į minkš
tą “rupią” masę, kuri padeda iš
sivalyti.

Jei tai yrą jūsų negalavimų 
priežastis, tai viskas kas reikia 
padaryti, tik išvalgyti lėkštę 
gruzdžių Kellogg’s AH-Bran pus
ryčiams. Jis turi “rupumo” ir 
plūs didį Gamtos vidurių tonikoj 
vitaminų BĮ.. . v .

Valgykite jį Kasdien, gerkite 
gana vandens ir prisidėkite prie 
“reguliariųjų”! Daromas Kellogg 
in Battle Creek.

Geros Kvalifikacijos
—Turėčiau tau puikių progų 

vesti žmonų su įmone, jei tu 
tik butum specialistas,—taria 
piršlys.-

—Taip, aš toks ir esu! 
du k£rtu buvau vedęs.

Ofiso TeL Boulevard 5913

i DR. BERTASH
: 756 West 35th St

Cor, of' 35th and Halsted Sts. 
hi Ofiso valandos' hūo 1-3 nuo 6:30-8|30 
u|l Nedaliomis pagal sutartį.

Jau

ną piktinanti) D. Britanijos po
litika.

o—o—o
Finansinių pajėgų kišimasis 

j politikos reikalus yra pasireiš
kęs istorijos bėgy gana dažnai. 
Įtakos daryta dažniausiai, žino
ma, netiesioginiu budu. štai ke
letas pavyzdžių.

Karas prieš burus Pietų Afri-

31%, im- 
čia seka, 
isolation” 
laiku rei* 
anglų šou

Nusibodo...

NAUJA KLEJONKA
Į 30 MINUČIŲ!

Jūsų senoji klejonkė galima atstatyti j 
pirmykštį spalvos blizgesį, su

>^-PILSĘ.X .
LINOLEUM LACQUER

DŽIŪSTA SU PASTOVIU ŽIBANČIU PAVIRŠIU.
PARSIDUODA TIKTAI PERMATOMUOSE GLOSS DŽIARUOSE

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinda)
SAULES UŽDANGAS, DRAPĖJĖS 

ir AUSTRIAN UŽDANGAS <
DAROM ANT UŽSAKYMO

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

Tel. Cicero 674

Ofiso tel. Virginią (^3i6 
Rtsidence TeL BĘVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ^RCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

' nuo 2-—4 iY nūo 6—8 vąl. vakaro 
Rezidenciją:

8939 SOUTH CIjAREMONY A VE.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal Sutartį.

—Kai aš viskų apgalvoju, 
man taip ir atrodo, kad aš 
Kotrynos tikrai nevesiu,

—Na? Juk tu ja labai domė-i 
j ai si?

—Taip, bet' jau man nusi
bodo tas jo samžinas ne.

Pažvelkime dabar trumpai į 
anglų, prekybos santykių pobū
dį.

Prekybiniai Anglijos intere
sai randasi svarbiausiai už Eu
ropos kontinento ribų (E. koii- 
t i n en te: eksportas — 
portą s — 29%). Iš 
kad nors “splendid 
politika, kurios savo 
kala vo, dar kai kurie
vinistai, yrą aiškus absurdas, ir 
Anglija sąvo salose negali užsi- 
fverti nuo Europos, vis dėlto 
bendroji D. Britanijos politika 
pirnion eilėn turi derintis su 
interesais ir valia penkių jos 
užjūrio dominijų (Kanada, 
Newl‘oundland, Naujoji Zelan
dija, Australija ir Pietų Afri
ka), Indijos karalystės, be to, 
jos kolonijų ir mandato valsty
bių. Būklė nėra lengva. Ji jei
gu ir nevisuomet pateisina, tai 
daro bent suprantamų tų cha
rakteringų anglų oportunizmų 
ir svyravimus “Europos reika
luose”.

Antras faktas D. Britanija 
turi aiškiai pasy viską prekybos 
balansų. Kad padengtų deficitų, 
ji yra priversta ieškoti pajamų 
kitur iš turistų, iš savo preky
bos laivyno, bet svarbiausiai— 
iš kapitalų eksporto. Kapitalų 
investačija, pirmon galvon už
jūrio šalyse, jau daugiau kaip 
šimtmetis lošia ekonominiam 
;D. Britanijos gyvenime vis di- 
•dėjančią rolę.

(Bus daugiau)

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. GarfieM W<t

. Cor. Dariien Hemiock 6699

Mus. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

I and Midtyife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemiock 92Š2

i Patarnauju prie 
I gimdymo namuO- 
i se ar ligoninėse, 
įduodu massage 
į eleetrie treatment 
I ir magnetic blan- 
i kets ir t.t. Mote- 
, rims ir merginom 
1 padariniai dykai.

tinius nesus'ipratpnųs. Vienuo
lika tų konfliktų įvyko tarp 
valstybių eksportuojąnčiy kapi
talus. čia tad butą varžytynių, 
kuriose karo pavojus vielom et 
slepiasi. Vienuolika konfliktų 
kilo tarp valstybių eksportuo
jančių kapitalus, ir juos impor
tuojančių — karo pavojaus žy
miai mažiau, nes, paprastai, 
valstybė, priimanti svetimus 
kapitalus ’pąti yrą gana silpna 
ir bevelija iš kąiįto nusileisti. 
Pagaliau autorius nurodo 10 
konfliktų, kuriuose iš karto, dvi 
pinigų eksporterių valstybės su
sidūrė su viena importuojančia 
valstybe — ir čia jau smarkiai 
kvepia karu, nes jeigu viena ne- 
patejnlęįntų turtingųjų valstybių
įsimanys, “pamokyti” neturtin-.i 

.i . .. .

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

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

* TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

di

ADVOKATAI Dr. A. J. Shimkus
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI-
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040

’ Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VV este r n Blvd. Laf. 0361-8016 . 

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

gusi Londono city; įvykiai — 
pranokėjai didžiojo karo, pa
vyzdžiui tas politinis įtempimas 
tarp D. Britanijos, Prancūzijos1, 
Rusijos — iš vienos šalies ir 
Vokietijos — iš kitos, kuris ki
lo dėl finansinių “Deutsche 
Bank” transakcijų tiesiant vo
kiečiams Bagdado gelžkelį Tur
kijoje, kur vokiečių finansistai, 
iš viso, buvo pradėję smarkiai 
darbuotis ir — kenkti senes
niems' prancūzų interesams; 
taip pat brolių Mųnnesmann 
veikla Marokoje, kur jie remia
mi Vokietijos bankų buvo įgi
ję stambias žemių ir kasyklų 
koncesijas, “pagrįsdami” vėles
nes Reicho pretenzijas tų sri-

*= ■' y- į < i '
Jungtinių Valštymų Tntervcn- 

cija Nikaraguoje, Kuboje, Mek
sikoje ir kt. sekė po to, kai bu
vo ten įdėti amerikonų kapita
lai. 1913 m. britų vyriausybė 
pareikalavo naftos karalių lor
dų Cowdray pasitraukti iš Mek
sikos, kad išvengus pavojingo 
santykių įtempimo su U.S.A., 
ir paskatino jį nukreipti savo 
veiklą į Artimuosius Rytus, kur 
šis tačiau susidūrė su vokiečių 
aspiracijomis1. Galimas daiktas, 
kad ir Italijos-Eliopijos karas 
nebūtų įvykęs, jei daktaro Mar
tyno yVorkncrio misija, kurią 
abisinų kunigaikštis Ras-Tafari 
1927 m. buvo nusiuntęs į U.S. 
A. suinteresuoti AVallstrcelą 
ghmtos turtais aplink Tanos e- 
žerą, butų pavykę atlikti s<avo 
uždavinį.

Vienas ekonomistas išnagri
nėjo 33 atvejus, kuomet kapi
talų investačija užsieniuose yra 
iššaukusi politinius nesusiprati
mus. Vienuolika tų konfliktų 
užsieniuose yra iššaukusi poli-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
• » t Y 1 • . ' •'

John F. Eudeikis

1

SENIAUŠiA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ..IŠTAIGA

AMBULANCE'
? , DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46Q5-Q7 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

i Tel. LAFAYETTE 0727

J—x -i • koplyčios visose
;Lfl 1 Chieagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

-Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

■DR. STKIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso va).: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lovve Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Rdom 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Ave> 
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Offięe VVentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395.

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

(Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak.
išskyrus seredomis it subatomis

•z

INSURANCE
(APDRAUDA)

A HT ANAS M. PHUUPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

Yards 1139
Yards 1138

6834 So. We$tern Avė.
1410 South 4£th Court

namų nuo

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

• Pilnų apdraudų auto
mobiliams

. • Apdraudų 
ugnies

• Apdraudų
, • Apdraudų
• Apdraudų

, *

• Apdraudų

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
' 4704 Sq. Weštcrn Avė. Phone Virginia 08&3

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanięa Avenue Phone Boulevard 4139

LACHAWICZ IR SŪNUS
23(4 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

- ■ _________________ i-L--------i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 9142

Cicero Phone Cicero 2109

; J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayętte 3572

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

Jos. Šuster ir Sūnūs,
savininkai

VICTOR WIKD0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdara Vakarais
......      , i' .l ‘ ' ■> t. ii nii.l ' i I.aJi 

'................................................ I ifal ifrĮ III ■ I I ■ H. It I ■ .l7fft-.ll

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI
FDYKAI

AMBULANCE

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ

NARIAI
■ Chieagos,

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

; ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, netvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir foliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančja mažiausias 
klaidas. Specialė. atįyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto ikį 8 v. 
Nedėlioj tiktąi pagal susitarimą.

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

Phone Boulevard 7589

DR. BRUNO J.
ZUBRlCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. , 
Telefonas HEML6GK 61 lt

Tini Ii.) n <iBUi n —

I1ITATAUC1AI

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH VVESTERN AVENUE, CHICAGO

3307 LITUANICĄ AVENUE

Tel. Bpulevard 4139

rakandų 
nuo4 vagir 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
rąštinęje 

per A. Rypkevičių

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

po piotų.

i; I. J. ŽOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Stręet Boulevard 5566
r&a..... —..-..u;- . 

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanich Avenue

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yardš 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas n* Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutarti.

UFtUVIAi
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

‘domis ir nedėl. pagąl sutartį 
6631 So. California Aveniie 
Telefonas Republic 7868

IŠ RUSIJOS
Getai, lietuviams žihomaS per 31 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vątkų pagal- nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
■elėktros prietaisus;

Ofisas ir Laboratorįa
1034 W. 18th St, netoĮi Morgan S t

Valandos riuo W—12 pietų ir - . 
, nuo 6 iki 7;30 vai. vakaro.

““ “ 3110
leforiaT:

Central 7464
■ Rezidencijos
Superior 9454 ar-

Dr. Charles Segal
; OFISAS

4729 So.? Ąshland Avė. , 
&.FOS lųbog 

CHICAGO, itL, 
OFISO VALANDOS

iNuo 1Q iki 12 vaL- ryto, nuo- 2. iki 
'4 vai. po piet ir nuo 7 iki* Š:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis: nuo W iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVFAY 2880
'------------------------------‘■'■'A- ' 7., ,, ,|t- ■-------------

Telefonas Yaręls 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

• »

Garsinkitės “N-nose



TO

TAD

štai toje 
caro laikais1 

smarkią kovą 
kuri pagaliau

I aumte;-NAUJIENŲ Foto]
Ferenc Szalsai, kuris yra 

vadinamas “Vengrijos Hit
leriu.”

Noriai Patarniausiu, Jei 
Kviesite

Dr. Graičunas
Ketvirtadienis, geg.19, ’38

; 4

►
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CLEVELANDO ,So ŽINIOS
CLEVELANDIEČIAI RIMTAI GALVOJA APIE SO

CIALISTŲ KUOPOS ĮSTEIGIMĄ. — MIRIMAI. — 
BEVEIK DVIGUBAI SUMAŽĖJO NELAIMĖS SU 
AUTOMOBILIAIS.—VEDYBOS. — SLA 136 KUO 

‘ POS SUSIRINKIMAS.

Būrys veikėjų sumanė steig
ti socialistų kuopą

Gegužės 11 d. gerokas būre
lis vietos veikėjų susirinko pa
sitarti visokiais reikalais. Dau
giausia. buvo kalbėta apie dar
bininkų būklę. Besikalbant ir 
beaptariant įvairias partijas, 
pagaliau buvo prieita išvada, 
kad šiai kolonijai yra reikalin
ga socialistų kuopa, kuri gale-

TILIAG
MODERNAS FINIŠAS’*

galioną

baldama, medžio darbams

už 
kvortą

Idenlus fln’ftns
Ir sienoms. Pakanka vieno kauto, nežymi 

brukAnlt). Gali būti plaunamas kelis . 
sykius, nepames žvilgesio.

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

Liquld Tlling ---------  vienas kenas 35c
1 brušis -------------------------- ----- 25c

Verta, 60c
VISKAS UŽ 250

Specialiu aukų pafttu neslunčlame

Robertson & Co. 
**TAe Hoai, •/ Ligaid TUlng* 

(342-44 W«»t Madlson SU Chlcagu 
2515 Devon Avė., Chicago 
434 lašt 79th St., Chicago i 
929 Davls SU Evanstai

904 Saidh Fifth Ava^ Maywo«4
Atdara Ketvirtad. ir .šestad. . 

vakarais iki 9 P. M.

. tų pasireikšti politiniame vei
kime.

Visi žinome, kad per pasku
tinius kelioliką metų buvo įvai
riausių pasikeitimų, įvairiausių 
permainų pasaulyje. Atsirado 
naujų politinių partijų, o tuo 
pačiu metu kai kurios senosios 
pranyko. Visai galimai daiktas, 
jog ilgainiui pranyks ir dau
giau partijų, kurios negali pri
gyti, kurioms gyvuoti nėra pa
lankių sąlygų. Visokios partijos 
ir partijukės labai dažnai atsi
randa vien tik todėl, kad tarp 
vadų pasireiškia nesusipratimai. 
Jei koks didelių ambicijų žmo
gus negali partijoje į viršūnes 
prasimušti, tai jis pradeda savo 
partiją organizuoti. Tokių atsi
tikimų yra buvę daug ir jie 
mumu visiems 
mi, todėl apie 
plačiai kalbėti.

Visai kitoks 
socialistų partija, 
visokių audrų pergyventi, viso 
kių nemalonumų turėti. Jos ei
lėse taip pat atsirado labai am- 
bitiškų žmonių, kurie steigėsi 
partiją pasukti į vieną ar kitą 
pusę. Kada jiems tai nepasise
kė, tai jie pasitraukė iš partijos 
ir kai kuriais* atvejais pasidarė 
pikčiausi jos priešai. Tačiau 
pati partija kaipo tokia niekur 
nenukrypo. Ji pasiliko savo 
principams ištikima. Jos įtaka 
darbininkų tarpe tebėra gana 
didelė. Pavyzdžiui, imkime 
Skandinavų valstybes ir Belgi
ją

yra gerai žino
tai nėra reikalo

reikalas yra su 
kuriai teko

Praeityje socialistai taip pat 
yra daug pasidarbavę. Jie visur 
skelbė laisvės Šukius ir ragino 
žmones išsilaisvinti, 
pačioje Rusijoje 
socialistai vedė 
su caro valdžia, 
iko nuversta.

Tačiau likimo ironija nulėmė 
taip, kad lyg tai išlaisvintoje 
Rusijoje šiandien socialistai y- 
ra gal pikčiau persekiojami, 
negu caro laikais. Laisvės, dėi 
kurios jie tiek daug kovojo ir 
tiek daug nukentėjo, ■ Rusijoje 
dar ir šiandien nėra.

NAUJIENOS, Chicago, III.

AR NORI

I

J LIETUVĄ
Nuvyksite greitai, patogiai ir nevaržomai 

keliaudami bent kuriuo sekančiu 
garlaiviu:

BREMEN • EUROPA
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBURG
DEUTSCHLAND • HANSA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN 
ir EUROPA Bremerhavene užtikrina 

patogią kelionę į Kauną
Patogus geležinkeliais .susisiekimas iš 

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

arba

WHAMBUBG-AMEBICAN LINE_ 
[fįfjNORTH GEBMAN LLOYdĮS
130 W. RANDOLPH STREET CHICAGO, ILL.

*

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chkagoj. Visi geria irmčgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kur{ 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==

Pasitarime kilo sumanymas 
drauge su “Naujosios Gadynės” 
salininkais . surengti pikniką. 
Tas piknikas turės dvejopą tik
slą: 1. ten turėsime progos su
eiti į artimesnes pažines bei už- 
inegsti glaudesnius ryšius, ir 2. 
galutinai sudarysime planus so
cialistų kuopai steigti. Nėra 
mažiausios abejonės, kad ben
drai veikdami turėsime geras 
pasekmes.

šia proga prašau visus, ku
rie pritaria socialistinei idėjai, 
kreiptis į mane. Bendrai pasi
tarsime ir pašikalbės’ime apie 
socialistų kuopoj steigimą. .0 
kai darbas bus įpusėjęs, tai tą
syk plačiau ir spaudoje pakal- 
jėsiine.

Mirimai
Prieš kiek laiko mirė Petras 

Jackus, 11 metų amžiaus jau
nuolis. Palaidotas liko iš naujo
sios parapijos.’ bažnyčios. Taip 
pat mirė Jurgis Susinskas, su
laukęs 56 metų amžiaus. Palai
dotas irgi su bažnytinėmis ap
eigomis iš šv. Jurgio bažnyčios. 
Abiem mirusiem patarnavo 
Della Jokubauskienė, laidotu
vių direktorė.

Vedybos
Plačiai vietos lietuviams ži

nomas jaunuolis Antanas’ Šim
kūnas netrukus rengiasi apsi
vesti. Apsiveda jis su kitataute.

P-lė Aponaitytė taip pat ište
ka už kitataučio. Ji yra gerų 
lietuvių duktė 
budo 
linkiu 
nimo.

ir labai rimto 
mergaitė. Abiem porom 
ko laimingiausio gyve-

Mažiau nelaimių 
pirmus šių metų mene-

Tel. Hemlock 6240

Per 
sius nelaimių su automobiliais 
skaičius žymiai sumažėjo. Kiek 
žinoma, nuo sausio 1 d. iki šiol 
žuvo 40 žmonių. Pernai per tą 
patį laikotarpį automobiliai už
mušė 78 žmones. Tokiu budu 
nelaimių skaičius sumažėjo be
veik dvigubai.

SLA 136 kuopos susi
rinkimas

Gegužės 13 d. SLA 136 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame buvo aptariami 
svarbus organizacijos reikalai. 
Daug buvo kalbama apie seimą. 
Daugelis narių yra nepatenkin
ti kai kuriais patvarkymais, ir 
delegatai liko instruktuoti apie 
tai kalbėti seime.

/

Narių susirinkime dalyvavo 
pusėtinai daug. Liko nutarta iš
važiuojantiems delegatams į 
seimą surengti bankietą. Ban- 
kietas įvyks birželio 22 d. Lie
tuvių salėje.

—Jonas Jarus

Pradedant Naujus Metus pa 
dariau rezoliuciją, kad dirbsiu 
tik apčiuopiamą kūrybinę kul
tūros darbą, kuris. dirbąs j- 
amžins į istorijos lapus ne ma
no vardą, bet mano darbo iš-i 
lavas.

Pirmas darb. s, beveik jau 
privestas prie apvaininkavimo, J 
tai įsteigimas Kupiškyje Lais
vų Kapų. Kupiškėnų Kultūros 
Draugija, po vadovybe darbš
čios draugijos valdybos, reika- 
ingą sumą pinigų sukėlė ir pa
siuntė Kupiškin— Laisv. Et. 
Kult. Dr-jos Skyriui. Ir dabar, 
nuo vietos skytiaus prigulės 
galutinas sutvarkymas Laisvų 
Kapų. Daugiau galvos tuo rei
kalu nebevarginsiu nei sau, 
neigi kitų geros valios Ameri
kos lietuvių.

Antri s \kurybinis-kulturos 
darbas, kuris turės begalo di
delę reikšmę Lietuvos kupiš
kėnams ir apielinkčs gyvento
jams, tai pastatymas kultūri
nės tvirtovės. švietimo-Kultu- 
rinės tvirtovės, kūriai atatinka
mas vardas ,duotas: Liaudies 
Namas. Laisv. Et. Kult. Dr-ja 
Kupiškio skyrius yra įsteigęs 
ir užtvirtinęs Liaudies Na
mo Statybos Fondą, o 
to fondo sekretorium išrinktas 
p. Kazys Ječius, kuris sykiu 
eina pareigas sekretoriaus ir 
Lais. Et. Kult. Dr-jos. skyriaus.

Fonde jau šiek tiek ir pini
gų randasi. Šitą.: -reikalą žadu 
šiemet dikčiai pirmyn pastū
mėti. Suprantamą, kad vienas 
be pagalbos kitų, žymiai pir
myn ir apčiuopiamai nepastu- 
mėsiu. šiam darbui prideramai 
nuveikti reikalinga talkininkų. 
Į talkininkus žadu pakviesti vi
sus geros 'valios žmones; ypa
tingai gerbiamą Kupiškėnų Kul
tūros Draugiją, {kurios autori
tetas ir gera valia būtinai rei
kalinga,. kad darbas Sėkmingai 
ir sklandžiai eitų? '

Tuo tikslu žadu laikyti pra
kalbas Chicagoje ir apielinkčs 
Chicago j,—žadu teikti prelek- 
cijas iš sveikatos srities ir po 
prelekcijos daryti viešus pra
nešimus apie eigą ir pasekmes 
kūrybinėj. — kultūros dirvoje 
tarp savųjų brolių ir Seserų 
amerikiečių.

Tad, meldžiu jūsų talkon a- 
teikit man, ir rprigelbėkit su
rinkti. eilę prakalbų-paskaitų. 
Busiu dėkingas >. tiems, kurie 
pagelbės man surengti pasek
mingas prelekcijas iš sveika
tos srities. Mat, man norisi 
matyti savuosios sveikais, vei
kliais, atspariais nuo ligų ir iš
tvermingais užbrėžtame darbe.

Na, laukiu, kokia draugystė, 
klubas ar kuopa, ar taip sau 
grupė geros valios veikėjų pa
šauks mane atsilankyti suei- 
gon su prelekcija iš sveikatos 
srities.

bandyk

Pagelbos Nuo Jautrių Nervų? 
Daugiau Gyvybės Žaislams? 
Daugiau Energijos Darbui?

s-„ „TEL.V
įoŲ k'z,ka

v.
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PASILAIKYKIT SU MALVAZ

Jeigu jautės nerangiu, nusidėvėjusia “be galo,”—jeigu 
negali miegoti, nedžiaugės valgiu, netekęs noro dirbti 
ar žaisti tai—MALVAZ gali būti kaip tik tai, ko jums 
reikia! Chicagiečiai tūkstančiais ji vadina idealiu gai
vintoju . . . dauguma daktarų žino jo vertę neurasteni- 
kos, nusilpimo ir pagylančiųjų atžvilgiais.

Daug kas geria MALVAZ vien tik dėl malonaus jo 
skonio. Bet—daugiau negu džiuginąs gėralas—jis yra 
maistingas MAISTAS-GĖRIMAS, turtingas tais gaivi
nančiais elementais, kurie padeda palaikyti sveikatą, 
normalų toną sistemoje.

Nors kiti produktai ir gali būti vadinami “geras kaip / 
_ tik MALVAZ” atsimink štai ką: Yra trys salyklos rų- 

šys, bet MALVAZ yra gaminamas tiktai iš geriausios 
MIEŽIU SALYKLOS, su geriausiu kokių begalima gau
ti APYNIŲ prieskoniu. Mes duodame dovanas, kad gau
ti šią kokybę dėlto, kad tai padeda MALVAZ į klasę 
pats savaimi. Jūsų dyleris gali jums parūpinti MAL
VAZ, jei tik reikalausite ... jei tik bet kuris dyleris 
stengiasi įduoti kitokį produktą negu MALVAZ, bea- 
bejo jis yra daugiau susirūpinęs savo pelnu, negu jūsų 
sveikata. Tad, saugokitės padirbimų.

Bandyk MALVAZ musų rizika ... ir mes manome 
tiktai tą! Jei išgėrus kelis butelis nebusi pilnai paten
kintas, mes su džiaugsmu gražinsime kiekvieną įmokė
tą centą. Pašauk CANal 6500 dabar—jus nieko nepa- 
mesite, galbūt, dar daug laimėsite.

/

MALVAZ DARO MONARCH BEER ALUDARIAI

$2.75

$1.40

KARTONAS IŠ 24 ....................
50c grąžinama už tuščius

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

May Queen Rinkimas
NEW CITY FURNITURE MART I

PIKNIKE
NEDELIOJ

GEGUŽES-MAY 29
1938BIRUTES GROVE

79-TH ir ARCHER

S 
c

t

£

JUOKAI
Naujausia iš Škotijos

Du škotai atvykę į Londo
ną, smaginosi jo grožybėmis. 
Bet, pagaliau, po įvairių dvasi
nių malonumų juk ateina eilė ir 
kasdieninių reikalų. Panoro jie
du ir troškulį nuraminti. Vie
nas iš jų užeina į barą ir link
smas grįžta iš jo, kad gavęs be 
pinigo stiklą degtinės išmaukti.

—Na ir kaip tu padarei, kad 
nereikėjo mokėti už degtinę,— 
klausia grįžusį antrasis,

—Aš padavėjai papasakojau 
Vieną linksmą istoriją ir ji 
taip juokės, kad net užmiršo 
iš manęs už degtinę paimti!

—Antrasis
džio. Bet kai jiedu ėjo pro ki
tą barą, šis įspruko į vidų ir 
gerdamas papasakojo padavė
jai, irgi gardžią istorija. Karši 
nuo juoko atsipeikėjo, tai ško
tas dar pridūrė: “Už tai aš tu
riu gauti iš tamstos dar kokią 
porą pensų.”

nepasake ne žo-

Karalaitė
BUS RENKAMA

ant vietos
k ii * *■ *•

IR GAUS

Gražią Dovaną

SKAITOT Naująją Gadynę”?
yra populiarus savaitinis laikraštis 
kainuoja tik du doleriu metams.

lanko visus ir kas savaitę, teikda-

“NAUJOJI GADYNĖ”
“NAUJOJI GADYNĖ”

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ”
x ma įvairiausio pasiskaitymo.

“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie
čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.

“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 
ji liks.

“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 
blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ............ ,X.
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija

kmmbhi

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

BIRUTES DARŽE 
Gegužes 22 d. 1938 GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

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

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

timo išlaidoms padengti

Adresas

Vardas



■>
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by

1739 South Halsted Street 
Tdephone CANAL 8500

Subacription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year optside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75c

UNIJŲ INTERN 
KONFERENCIJA

knygoje išdės

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

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

Užsakyme kaina:
Chicago js—paltu:

Metams ____ —- .
Pusei metų__________
Trims mėnesiams _-------
Dviem mėnesiams____
Vienam minėsiu! 

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei __ ;___________
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams -------------..------------ $5.*00
Pusei metų .............  2.75
Trims mBnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui___________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 

(Atpiginta)
Metams _________—_______  $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams _______  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

C. L 0. Pennsylvanijoje
Nominacijose kandidatų į J. V. senatorius ir guber

natorius Pennsylvanijoje/)užvakar laimėjo oficialiai de
mokratų ir republikonų kandidatai. Amerikos spauda 
tų nominacijų rezultatams deda daug svarbos, praneš
dama milžiniškais antgalviais, kad pralaimėjo 
remiami kandidatai.

C. I. o.

komiteto
America,

John L. Lewis (industrinės organizacijos 
pirmininkas) rėmė United Mine Workers of 
vice-prezidento Thomaso Kennedy kandidatūrą i Penn- 
sylvanijos gubernatorius demokratų partijos sąrašu, 
prieš reguliari demokratų valstijos komiteto kandidatą 
Charles Alvin Jonės. Kitas Lewiso kandidatas buvo S. 
Davis WiJson (Philadelphijos meras), kuris norėjo gau
ti demokratų partijos nominaciją į J. V. senatorius. 
Prieš jį ėjo dabartinis Pennsylvanijos gubernatorius 
George H. Earle.

Bet abudu Lewiso kandidatai prakišo. Jonės gavo 
daug daugiau balsų, negu Kennedy, o Earle daugiau, 
negu Wilson.

Kapitalistų spauda džiaugiasi, kad šitose nominaci
jose tapo sumuštas Pennsylvanijoje industrinės organi
zacijos komitetas (C. I. O.) ir kad Lewisui tapo nulauž
ti ragai.

Lewiso politinėms ambicijoms, iš tiesų, yra suduo
tas skaudus smūgis Pennsylvanijoje. Jeigu butų buvę 
nominuoti jo kandidatai į gubernatorius ir J. V. sena
torius toje valstijoje, tai jisai butų pasidaręs stambi jė
ga Amerikos politikoje. Dabar Lewiso balsas svers ma
žiau ir Pennsylvanijoje, kurią demokratai atkariavo 
nuo republikonų su darbininkų unijų pagalba, ir Wa- 
shingtone.

Nėra abejonės, kad Lewiso remiami kandidatai pra
laimėjo daugiausia dėl to, kad jų priešus rėmė Ameri
kos Darbo Federacija. Pennsylvania yra pramonės val
stija, ir jeigu darbininkai susitartų, tai jie galėtų pra
vesti rinkimuose kiekvieną savo kandidatą. Bet kai vie
na darbininkų frakcija remia vieną kandidatą, o antroji! 
kitą, tai laimi “politiška mašina”.

Kol nebus taikos tarpe Am. D. Federacijos ir 
C. I. O., tol darbininkų įtaka Amerikos politikoje bus 
menka.

Norvegijos sostinėje Oslo da
bar posėdžiauja Tarptautinėš 
Darbininkų Unijų Federacijos 
(unijų internacionalo) genera
linė taryba. Posėdžiai prasidė
jo gegužės mėn. 17 d. ir tęsis 
iki geg. 21 d. Svarbiausias die
notvarkės punktas yra klausi
mas apie priėmimą sovietų 
profesinių sąjungų į unijų in- 
ternacionalą.

Per keletą mėnesių ėjo dery
bos tarpe Tarptautinės Darbi
ninkų Unijos Federacijos cent
ro ir sovietų prof-sąjungų. 
1936 m. unijų internacionalas 
slavo kongrese nutarė įtraukti 
į savo organizaciją darbininkų 
unijas Amerikos, Rusijos ir 
Australijos. To pasėkoje į uni
jų internacionalą pernai me
tais įstojo Amerikos Darbo Fe
deracija. Bet su sovietų sąjun
gomis iškilo keblumų.

Stalinas įsakė sovietų prof
sąjungoms pas’tatyti tam tikras 
sąlygas, stojant į Tarptautinę 
Federaciją. Bet . Tarptautinės 
Federacijos vykdomasis komi
tetas rado, kad tos sąlygos ne
priimtinos. Tuomet vykdoma
sis komitetas, nenorėdamas im
ti ant savęs visą atsakomybę 
kreipėsi į visų šalių darbinin
kų unijų centrus, atsiklausda- 
mas jų nuomonės. Daugelio ša 
lių unijų centrai pasisakė 
sovietų sąjungų sąlygų7 priėmi
mą.

Ypatingai griežtai prieš bol
ševikų unijas išėjo Amerikos 
Darbo Federacija, Suomių dar
bininkų unijos ir Švedijos dar
bininkų unijos.

pąbartiniahne ^Tįarptautinės 
Darbininkų *Unijų * Federacij 
generalinės tarybos susirinkime 
sekretorius Schevenels rapor- 

, tuos apie įvairių šalių liniją 
nusistatymą sovietų są jungi 
priėmimo klausimu, o po te 
generaline taryba spręs, pri 
imti jas, ar ne.

Maskvoje, matyt, turima ne 
daug vilties, kad sovietų prof 
sąjungos bus priimtos į inter 
nacionalą, nes pastaruoju lai 
ku komunistų internacionale 
sekretorius Dimitrovas ėmi 
piktai atakuoti Tarptautinė: 
Federacijos vadus. Pirmosio 
Gegužės atsišaukime jisai, pav 
apšaukė unijų internacionale 
prezidentą Citrine’ą “kapitalis 
tų tarnu”.

išdėstyta ne tiktai 
usia, bet ir tyriausia ir 

tikriausia dabartinio musų 
tautos gyvenimo etika.”
Taigi Hitlerio autobiografija 

pavirto nacių šventraščiu, o 
Hitleris — ne tik vadu politi
koje, bet ir religiniu pranašu.

Nacių bažnyčia, toliaus, ža- 
a “apvalyti savo altorius nuo 
ryžiaus, Biblijos ir visų švent
ųjų paveikslų”.
Reikia stebėtis, kad tokia, ro- 

os, apšviesta v tauta, kaip vo
kiečiai, pakenčia šitokias nesą- 
nones. Jeigu kas nors butų 
lakęs prieš dešimtį metų, kac 
Vokietija nueis šituo keliu, tai 
liekas nebūtų tikėjęs. O betgi 
litlerininkariis pergalėti padė- 
o net kai kurie labai įtakingi 
Vokietijos katalikai, pav. 
įas Von Papen, kuris 
aiku buvo dagi katalikų 
•o vadovybėje.

prieš

VOKIETIJOS 1 NACIAI PAŠA 
LINS KRYŽIŲ IR BIBLIJĄ

Tarptautinė Federacija siūlo pagalbą 
Meksikai

Meksikos valdžia, kaip žinoma, nusavino aliejaus 
kompanijų turtus. Užsienių (daugiausia Amerikos ir 
Anglijos) kapitalistai, kurie kontroliuoja tas kompani
jas, atšaukė iš Meksikos savo inžinierius ir kitus eks
pertus, kad Meksikos valdžia negalėtų sėkmingai ope
ruoti aliejaus šaltinius.

Bet Meksikai pasisiūlė padėti Tarptautinė Darbi
ninkų Unijų Federacija.

Laiške, kurį gavo Meksikos darbininkų sąjungų 
centras, Tarptautinė Federacija praneša, kad ji apsiima 
pristatyti Meksikos valdžiai patyrusius aliejaus gamy
boje technikus, kurių kompetentiškumą ji garantuoja.

Tokiu budu Meksikos valdžiai nebus bėdos dėl eks- 
pertų trukumo, tvarkant tą pramonę. Ji galės apsieiti 
be Anglijos ir J. V. milionierių, kurie iki šiol to krašto 
gamtos turtus išnaudodavo.

Jeigu Rusijos bolševikai nebūtų kovoję prieš orga
nizuotus pasaulio darbininkus, bet butų su jais koope
ravę, tai tarptautinis darbininkų judėjimas butų ir 
jiems mielai sutikęs padėti sutvarkyti pramones., Bet 
Leninas, Trockis ir Zinovjevas sumanė darbininkų uni
jas Europoje ir Amerikoje sudaužyti ir, jų vietoje, įs
teigti savo “raudonąjį internacionalą”. O pagalbos pra
monės statybai jie kreipėsi į užsienių kapitalistus. Ir 
pasėkos buvo prastos.

Hitleriui okupavus Austriją 
Vokietijos naciai vėl ėmė smar 
kiau kovoti prieš krikščionybę 
Neseniai jie. įsteigė “Nacionali 
nę Vokietijos Reicho Bažny 
čią”, kurios tikslas yra išdės 
tyti 31 punkte. Penktas tos na 
cių bažnyčios programo punk 
tas sako, kad ji — .

“yra pasiryžusi galutiniai i 
visomis’ priemonėmis išraul 
su šaknimis krikščionišką ti 
kėjimą, kuris buvo įgabeii 
tas į Vokietiją nelaimingai 
800 metais ir užkartas Ve 
kieti jos žmonėms, nors jiss 
buvo jiems visai svetima 
savo prigimtimi ir esme.”
Suprantamas dalykai, ka 

“Nacionalinė Bažnyčia” griei 
tai atmeta krikščionišką; 
šventraštį (Bibliją). Bet ji ne 
atsisako turėti savo religin 
knygą. Ta knyga tai — Hitle 
rio autobiografija “Mei 
Kampf” (mano kova), šešiolil 
tame “Nacionalinės Bažnyčios 
programo paragrafe sakoma:

“Nacionaline Vokieti j o 
Reicho Bažnyčia pareiškia 
kad didžiausias musų tauto 
rašytas dokumentas yra mu 
sų Vado knyga, ‘Mano Kc 
va*. Ji pripažįsta, kad šitoj

Prutsų Lietuvoje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

tasai 
kalė-

kaž-

KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind
Sėkmingoms Naminadjoms 

Praėjus

baro- 
vienu 
cent-

“N. GADYNĖ” RUOŠIASI 
PRIE REFORMŲ

LDD. organas “Naujoji Ga- 
iynė” praneša, kad netrukus 
ame laikraštyje busiančios 
iravestos “svarbios reformos”, 
įpie kurias pasitarti šaukiama 
jendras LDD. ii’ LSS. narių 
Atsirinkimas Brooklyne.

“Reikalas yra svarbus”, 
rašo Brooklyno savaitraštis, 
“jį ilgai svarstė Direkcija ir 
LDD. Centro Komitetas. 
Draugams bus pranešta apie 
dideles reformas, kurios
rimą pravesti ‘Naujojoj Ga
dynėj’. Jos šioje vietoje 
skelbiamos tik dėl to, kad 
pirmiausia norima draugus 
painformuoti ir jų nuomonė 
isgirsiti. ~ Paskui tas dalykas 
bus paskelbtas viešai, visų 
musų draugų ir pritarėjų ži
niai.”

uo

li e-

“N. G.” sako, kad tas pla
nuojamas. reformas pravedus 
“musų įstaiga keleriopai sustip
rėtų”. Dabar joms esanti gera 
proga, kurios nereikią pražiop
soti.

Žinios Iš Lietuvos
ŠIMTO METŲ SENELIS 

44------——
Kurkliečiai, Kamajų vai. šia

me sodžiuje gyvena senelis Gas
paras Paršonis, kuris turi 100 
metų. Tai seniausias žmogus 
šioj apylinkėj. Nors būdamas 
senas ir mažai begirdėdamas, 
bet dar daug pripasakoja 
kių iš senų laikų.

jty.

TRŪKSTA PAŠARŲ

VILKAVIŠKIS — žalioji. At
šilus orui žmonės pradėjo 
džiaugtis, kad greit galėsią sa
vo gyvulius išleisti į laukus, 
bet vėl atšalus pradėjo aima
nuoti, kad neišteksią pašarų.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Dr. Irvin Abelį, naujai iš
rinktas Amerikos Medikalės
Draugijos prezidentas. Jis 
yra Louisville universiteto 
chirurgijos profesorius.

sai aktingai lietuvių gyvenimu 
negyvenęs, bet vietos lietuvių 
tarpe turėjęs didelių šalininkų 
ir jo garbintojų. Kai kas iš jų 
tiesiog dievino jį, ir štai 
senelis dabar sėdi Tilžės 
jirne. x

Jis pasodintas buk dėl
kokių kilusių dėl valiutos su
varžymo nesusipratimų. Vienas 

[Klaipėdos miręs lietuvis gydy
tojas Vydūno raštams leisti pa
liko palikimą. Vėliau, tai vo
kiečiai sužinoję, Vydūną įkri- 
minavo, dėlko jisai tų pinigų 
neįregistravo Vokiečių banke, 

įkas, pagal valiutos’ suvaržymo 
įstatymą privalu atlikti. Dabar 
dar reikia išspręsti, ar tikrai 
Vydūnas to palikimo buvo pil
nas šeimininkas, ar tik jo raš
tams leisti tie pinigai buvo pa- 

kuris viešai, | likti. Rodos, tasai nusikaltimas 
nėra toksai baisus, ne# visiems 
yra žinoma, kad Vydūnas vie
nas iš tokių asmenų, kuris 
stropiai visus įstatymus vykdo, 
o juo labiau, jei jie vokiečių 
išleisti. Visi žino ir supranta, 
kad Vydūnas, tasai filosofas 
jokiomis piniginėmis* operacijo
mis niekuomet nesivertė ir pi
nigų šmugeliu neužsiiminėjo, 
bet Vydūno už jokius užstatus 
vokiečių prokuratūra iš kalėji- 
nio nenori išleisti. Vydūnas sa
vo sveikata niekuomet negalė
jo pasigirti, o dabar jau visai 

Visa Tilžė kalba,
I kad Vydūnas dabar sveriąs vos 
keturįasdešimts’ du kilogramu. 
Daug kas abejoja, ar Vydūnas 
gyvas išeisiąs iš kalėjimo.

Tai štai kaip elgiasi tie išdi
dus vokiečiai su ramiausiu ra
šytoju, kulturtrėgeriu, kuris vi
są savo gyvenimą jokiais savo 
raštais nėra vokiečių tautos pa
žeidęs, kurios kultūrą visą lai
ką yra tik garbinęs. Taip elgia
si tie vokiečiai, kurie visur gi
riasi, kad jų tauta yra pašauk
ta pasaulį tvarkyti, kad jų tau
ta yra parinktoji tauta, kad jų

laikėsi miškuose, 
pat paslaptingai ji 
buvo atitraukta ir 
Dabar Tilžėje yra

Lietuvai lenkams įteikus ul
timatumą visa Prustų Lietuva 
virto lyg ir karo ruošos arena. 
Tą naktį visais didesniais ke
liais kariuomenės būriai trau
kė į panemunę. Spėliojama, 
kad keletas dešimčių tūkstan
čių tuo metu vokiečiai čia at
gabeno savo kariuomenės. Ji 
kelias dienas visais panemu- 
niais miškuose palapinėse gy-| 
veno. Vokiečiai Lietuvą buvo j 
pasiryžę svarbiausia pulti pro 
Smalininkus, Jurbarką ir iš čia 
svarbiausiomis kalonomis jau 
žygiuoti į Klaipėdos miestą.

Ar reikia kalbėti koks tuo
met buvo vokiečių pakilęs na- 
cionalis ūpas! Juk jie tik ką 
buvo jau užėmę Austriją ir štai 
taikosi antras kąsnis? Tilžėje 
tuo metu vokiečių buvo tikras 
įdukrinąs, beje,
kaip s’eniau, nebuvo demons
truojamas. Lygiai taip pat ir 
sutraukta Lietuvos pasieniu vo
kiečių kariuomene tylomis ir 
paslaptingai 
Lygiai taip 
vieną naktį 
iš pasienio.
likęs iš įvairių dalių susidedąs 
vienas pulkas, kuris s’tipriai y- 
ra motorizuotas. Kiti pulkai 
stovi Gumbinėje, Įsrutėje ir žy
miausios pajėgos sutrauktos 
Karaliaučiuje.

Įdomu, kas yra pažymėtina. 
Nors vokiečiai visais pašaliais R pakirsta, 
gyrėsi, kad Lietuvą su Lenkija 
pasidalysią, bet ties’ lenkų ko
ridorium buvo sutrauktos žy
miai didesnės kariuomenės da
lys, negu Lietuvos pasienyje iri 
dabar šiuo metu ties tos savo 
draugingos valstybės pasieniu 
knibždėte knibžda kariuome
nės. Kad ir Lietuvos pasienyje 
šiuo metu numažintas kariuo- 
inęųes skaičius, tai ties lenkiš
ku koridorium atrodo, kad tiek 
palikta, kiek jos buvo sutrauk
ta anuo krizės metu.

Manding, kad šios valstybės
viena kitos prietelyste nevisai I kultūra yra žmoniškiausia kul- 
pasitiki ir abidvi žaidžia į tam- turą. • • I
SJ<^’ Vydūnas, tasai nekalčiausias
Plentas Smalininkų linkme ir ramiausias žmogus, senatvės

. . v. • ... . ..., . sulaukęs, turi sėdėti kalėjimeVokiečiai, matyti, Įsitikino . .. r... . ... . , *. . _ . i / -• beveik vien tik todėl, kad hetu-knzes metu,i kad panemunėje . , \ ..... _ . . * , . . vių tarpę savo daugiausia teo-keliai nėra visai tvarkoje ir . ...v. . .. ..... . .. a sotiniais veikalais yra įgijęs pa-
štai jie paskulmnjjų tojų sitik6jinw. Bet tauriausia 
vaicių begyje is lilzes Smah- . ... ..... . , ..• i v i , • . • toje visoje istorijoje, kad bernukų link praveda visai naują L . . . .x . . .»i \ t . . v. tuviai tikri išgamos suvokiete-plentą, kokios keturiasdesnn- . . . j -ji. .. ± T. t .. . ję, kurių tėvai dar ir dabar voties kilometrų. Jis pravestas iki , Ai • L m ii m n- m v. x kiškai beveik nemoka khlbėti,Iraskunų ir, rodos, dar bus te- , , .- , ... . . . patytf smaugia lietuvius, patysSiamas toliau, šitas plentas tu- JV. w , i .. .. .v. . t _ v džiaugsmu netveria, kada jie į-n išimtai strategines reikš- sibriausj j Klaip6dos kraštą jr 
mes nes vietosi gyventojų užims^ Lieluvos teritorijos da. 
sisiekinio reikalams jis visai L.
nėra reikalingas. Be to, iš to
plento juostomis yra pravestas Išgamos yra pikčiausi Lie
pteli tas iki pat Nemuno, ir tai tuvos priešai
padaryta keliose lygiai vietose. Taip> visuo.
Šios plento juostos jau visai met buvo pikčiausi savo tautos 
nėra reikalingos’ vietos gyven- priešat prysų Lietuvoje yra 
tojams, jos tinka lik karinome- išsigimėlių lietuvių pa
neš motorizuotoms dalims ga- Gijusių išgarsėjusių nacio- 
benti. lasai plentas labai pa- naijstų tarpe, štai visos Prusi- 
skubomis daugelio darbininkų jos advokatų tarybos pirmiiiin- 
buvo dalomas ir dirbo dieną ir | j<as Įajp paį jįetuvis Rudaitis, 

pasirašoI kuris savo pavardę
Manding, kad vokiečių pasi- Riiudatt. 

ruošimas pulti llieluvą visai 
nedvejotinai yra padarytas.

Berods, viešai apie tai visai 
nekalbama ir savo jausmų vie
šai nedemonstruojama. Prūsų 
Lietuvoje, kaip seniau, lietu
viai taip įžūliai nėra persekio
jami, bet pavieniai prie jų 
šokių priekabių surandama.

Vydūnas kalėjime
Štai senukas, septyniasdešimt 

metų sulaukęs rašytojas Vydū
nas jau kuris laikas kaip sėdi 
kalėjime. Rašytojas Vydūnas 
ramus žmogus, tįkras vokiečių 
kultūros garbintojas’, jiems nie
kuomet ir niekada blogo nelin-

Prieš nominacijas buvo ra
šyta, kad lietuviai turi pasirin
kę kelis kandidatus į valstijos, 
miesto ir kauntės urėdus. Kan
didatų parinkimu ir iš viso a- 
gitacija rūpinosi Lietuvių De
mokratų Lyga. Šį kartą ji tū
rėjo tikrai gerą laimikį, nes tik 
keli jos remiami kandidatai no
minacijose nelaimėjo. Laimė
jimų nuošimtis siekia 90. Tai 
jau tikrai gerai.

Kad nominacijos buvo tokios 
sėkmingos, tai didžiausias kre
ditas priklauso Jonui Gustai
čiui, Justui Duboniui, Anthony 
Kazlauskiui, Vladui Jacobs ir 
Juozui Matukui. Dabar reikia 
dar labiau jėgas suglausti, kad 
nominuotieji kandidatai išeitų 
laimėtojais galutiniuose rinki
muose.

šia proga noriu pažymėti, jog 
lietuviai rėmė Frank Migas 
kandidatūrą į majorus. Migas. 
kaip sakoma, savo oponentą su
varė į ožio ragą,—surinko kui 
kas daugiau balsų. Visai nekaii 
jaučiasi tie, kurie rėmė jo opo
nentą.

i Lietuvis Dr. Joe M. Rogers 
, liko nominuotas į aldermanus 

Nominuotas taip pat liko val
stijos delegatu p. Steponai 
Bartkus.

Tenka pasakyti, jog vietos 
organizacijų valdybos (Lietuvii 
Pas. Draugiško Klubo, Lietu
vių Baltos Rožės Klubo) pusė
tinai pasidarbavo, kad lietuvii 
kandidatai galėtų laimėti nomi 
nacijas.

Kaip matote, kur vienybė, 
ten ir galybė.

Lietuvis Amerikos Pilietis

East Chicago, Ind
PADĖKA

Moterų Pašalpinio įKlubo pra
mogų komitetas šia proga nor: 
tarti viešai ačiū tai gausingai 
publikai, kuri balandžio 24 d 
dalyvavo musų vakare. Ačiū 
■vaidintojoms, kurios tikrai gra
žiai suvaidino “šalaputrį”, c 
p-iai Laučienei už prisidėjimu 
prie užkandžių.

Kai programa pasibaigė, tai 
liko išdalintos dovanos toms na
rėms, kurios per 10 metų ne
ėmė pašalpos. Jos gavo po $10. 
Tokių narių buvo 7. Be to, šia
me vakare viena narė įsirašė į 
klubą. Komitetas

IŠ LIETUVOS
IŠ BARSTYČIU PADANG&S

bet kurisTai tikras lietuvis, 
vengte vengia lietuvių ir neno
ri nė žodžio lietuviškai pasaky
ti.

Žaiidarmęrijos tarpe taip pat 
nemaža esą tokių išsigimėlių 

I lietuvių, kurie jau paruošti, rei-vi-1

Didžiojo karo inetu garbino 
kaizerį ir didžiavosi jo galybe. 
Dabar taip pat tyliai gyveno ir 
rūpinosi savo raštų tvarkymu. 
Tai tylus, ramus filosofas, vi-

kalui esant, Lietuvoje žandarų 
pareigoms eiti.

Jie visi yra apakinti vokiš
kąja galybe ir visi šventai tiki, 
kad dabar Vokietija tvarko vi
sų pasaulį. Kad nesą tokios ga
lybės, kuri išdrįstų vokiečiams 
pasipriešinti, ir šitoks jų aklas, 
fanatiškas įsitikinimas daro 
juos labai brutaliais ir žiau
riais.
"jų supratimu visi vokiečiams 

turi nusilenkti ir jų įtakai vi
siškai pasiduoti.

Tai tiek iš Prusu Lietuvos.

MAŽEIKIAI — Barstyčiai, 
Sedos vaisč. Barstyčiai yra ne
didelis miestelis. Jame yra pra
džios mokykla, penkios krautu
vės, arbatinė ir restoranas, lent
pjūvė, du linų supirkimo punk
tai. žmonės linų priveža dau
giausiai ketvirtadieniais. 1937 
metų rudenį buvo pradėjęs ir 
turgus suvažiuoti ketvirtadie
niais, bet paskui vėl panaikin
tas. Barstyčių gyventojai vėl 
padavė prašymą, kad turgus 
vėl įvyktų ketvirtadieniais. Ar 
bebus leista turgus ketvirtadie
niais, lig šiol žinios dar nėra. 
Atsiradus restoranui, atsirado 
ir mušeikų. Du sužvėrėję žmo
nės A. P. ir S. P. visus žmones 
daužo. Į teismą paduoti negali, 
nes kad ir paduosi, nieko nelaL 
mesi, liudininkų niekur negau
si—visi bijo liudyti, kad paskui 
negautų mušti.- Tiedu mušeikos 
vadinami Barstyčių policinin
kais. Laikas susiprasti ir pra
šyti valdžios, kad tokius mu
šeikas iŠ Barstyčių prašalintų.
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. Gabrielė Petkevičaite ■

O, MOTIN!
(Atsiminus Motinų Pienų)

IŠ MUSŲ VARGŲ IR KOVŲ 
(1898 —1927) •

(Tąsa)
Juk tai siūloma proga "vie

šai prabilti savo gimtąja kal
ba” ir tą kalbą, amžiais skur- 
dusią “samanotose lūšnelėse”, 
duoti viešai išgirsti šimtui bro
lių, pratintų prie gimtosios kal
bos žeminimo, niekinimo! Duo
ti išgirsti scenoje savo kalbos 
skambumą, dailumą! Atrodė, 
jog musų širdis buvo per men
kas aparatas, kad įstengtų tą 
milžinišką džiaugsmą, kurs 
mus tada apėmė, tinkamai at
jausti. ,

Menu gerai, kaip Višinskio 
gražus ir paprastai liūdnas vei
das nušvito, kaip jo pilkos di
delės akys sužibėjo, kada jis, 
tas nenuilstąs tautos kėlėjas, 
tokią didelę ir tokią viliojančią 
naujieną išgirdo. <

Kalbėti ir tartis nebuvo ko:
—Ieškosime vaidilų, ir būti

nai turime jų rasti, — nuta
rėm. D-rui Vaineikiui tuojau 
parašiau, kad sutinku padėti 
jam vykdyti jo sumanymą ir 
paskyriau maždaug laiką, ku
riuo ketinau su visais vaidilo
mis Palangon atsikraustyti.

Kad su merginomis nebus 
lengva, žinojome iš anksto. Vi
šinskis pasiūlė Šiaulių Jakševi- 
čiutę (dabartinę Venslavskie- 
*nę), ‘ kuri' ’ iilėkuotriet ’ neatsisa
kydavo vaidinti ir, be to, pui
kiai vaidindavo. O aš turėjau 
jaunutę kaimynę inteligentę E. 
J., kuri mielai sutiko prisidėti. 
Buvo nutarta, jog aš važiuosiu 
pirma su savo drauge Jadvyga 
Juškyte, su kuria dviese bene 
1893 m. ar 1894 m. buvome 
“žiburėlio” Draugiją įkurusios, 
ir surasime tinkamą butą. Ji 
šeimininkaus drauge su mani
mi, o Višinskis važiuos pro Že
maičius arkliais, ieškodamas 
vyrų vaidilų, reikalingų busi
mam musų spektakliui.

Tėvui atvirai papasakojau 
apie d-ro Vaineikio sumanymą.

.Tėvas nieko prieš jo vykdymą 
neturėjo, tik pareikalavo iš ma
nęs žodžio, kad grįždama drau
džiamų raštų su savimi nepar
sigabensiu.

E E

KINO TEATRAS
(MOVIES)

s 
š

s
Adele

Šios savaitės’ įdomiausias ki
no kūrinys yra rodomas Chica- 
go teatre.

“The Adventures of Robin
Hood”

Vaidina Errol Flynn, Olivia 
de Havilland, Basil Rathbone ir 
kiti žymus kino artistai. Pasa
ka pagrįsta 13 šimtmečio įvy
kiais Anglijoje, su pilnumu aš
triausių intrigų, pagiežos ir vi
sokių niekšysčių dėl užgriebi
mo karališko sosto. Errol 
Flynn kaip “Robin Hood”, liau
dies išgelbėtojas, labai įtikinan
tis. Vaidina su tikru nuoširdu
mu, gyvai ir, man rodos, kad 
jis patiks visiems. Filmą yra 
fotografuota labai gražiai, na- 
turalėse spalvose; turi daug į- 
domių scenų. Mūšių ir dvikovų 
scenos nepaprastai gerai su
vaidintos. i

Kas mėgsta matyt kostiu
muotus istorinio turinio kino 
kurinius, tai būtinai matykit 
“The Adventures of Robin 
Hood”.

Atskieskit vieną šaukštuką 
želatinos (granulated gelatin) 
su vienu arbatiniu šaukštuku 
šalto vandens. Padėkit ant karš
to vandens, kad ištirptų. Pas
kui išplak i t kvortos saldžios 
grietinės, sumaišykit su želati
nų ir padėkit į ledaunę, kad 
sutirštėtų. Turėsit labai skanų 
kremą. Paduokit su konfitū
rais'. Tai senos ‘tėvynės skanė
siai.

GRAŽI MĖGSTA VASARINĖ BLUZKA
No. 1735—Šią gražią vasarinę bluzk^ greit nusimegsite. 

praktiška ir patogi dėvėti su jūsų vasariniu kostiumu.

Sutvėriau pasUulį ir gražų ir didį, 
Pabėriau dangaus gilumoje daugybę šviesų,

Daugybę pasaulių, ir žemę nuo žemės atskyriau 
Ir erdve ir giliais vandenynais.
Išpyniau šalis
Upeliais sriauniais, ,
Gražiais ežerais,
Derlingais laukais
Kalneliais ir miškais, ) • .

■ Ir pavedžiau žmogui pasaulį tvarkyti 
Ir būti globėju kūrybos puikios .
Jo širdžiai nei meilės nei laimės jausmų nešykštėjau, 
O sielai ramybę ir džiaugsmą ir viltį daviau, 
Jį rojuj be grieko gyvent palikau.
Kas saulėtą metą žmogus tobulėjo,
Jo protas skaistėjo,
Bet sielon pavydas ir kerštas įleido šaknis 
Ir iš geležų jis ginklus’ lieti pradėjo.
Širdis pasidarė besotė,
Tikybą, tautybę sau paėmė priežastim karo.
Retas kurs sveikas po karo sugrįžta, 
Sulopytais kūnais, širdim sudarkytom. 
Pačiutės ir sesės savuosius sutinka,11 ■ 
Kiek sielvartų motinoms karas suteikia. 
Kas gali išreikšti tuos skausmus?
Verkia motulė sūnelio,
Verkia sesutė brolelio,
Verkia jaunoji bernelio, .<•
Verkia vaikeliai tėvelio.
Ar musų jau protas ant tiek yra apakęs;
Kad einam į mirtiną lauką mes patys?'
O Motin! Tik tu tegali
Pasauliui tą baisiąją ligą atimti.
Kuomet gi pradėsi pasaulio žaizdas $ydyt?

Eglės Šaka
T— *-W

i:i.

Zs yędusiųjų GyU^nimo
Pr. Lapienė ‘ '<’•

PAPURĖLIAI ŠVENTĄ DIENĄ

(Tęsinys) 
žalučių vargai

—Tu visa ką žinai tesiteirau- 
ti mano ašarų priežasties... O, 
gyvenime, koks tu sunkus! — 
trindama akis Žalutienė kalba 
savo vyrui.

—Aš tiesiog nesuprantu . , , 
Kas tau, brangioji? Gal aš ta
vęs nepabučiavau išeidamas į 
darbą? Brangi Onute, tu turi 
man atleisti mažmožius. Tu ži
nai, kiek tu man brangi. — Su
sirūpinęs aiškinosi vyras.

—Mažmožius! Tau viskas 
mažmožiai. Atėjęs iš darbo tik 
ir šneki apie ten esamas mer
ginas.

—Onute, aš tau nieko nesle
piu. Man tos merginos mažiau
siai rupi. Tu žinai, kad aš su 
jomis jau septyneri metai dir
bu. Jeigu jos man nors kiek 
butų rūpėjusios, tai ar man ne
buvo laiko apie jas. pagalvoti? 
Bet tu mano širdyje buvai, vie
na esi ir amžinai pasiliksi. Nu
siramink, meilute. Nežada kau

kartą teaplan- 
jau antri me- 
pasitinka juos

jus apsilanky-

Bukini Gražios
Rašo Mądame X.

m1 ■ jy r» i uhi.yj.1

Madų Patarimai
PARYŽIETE

| Maistas
į Veda Dora Vilkiene
"...i.iiaaiiitiiiaaaaaataiaaaaa•■*■■***•*>>tlt41aaaa

bus

No. 1735

Čia jdfcdu 10 centų ir praiau atsiusti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted SU Cbicago, J1L
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lu manęs dar nesupranti? Or gi 
mes vis nepažinsime vienas an
tro? Ar gi vis ųcsusipras'injie, 
kaip Ferdinan.tas su Luiza? 
Nors mes jau vedę...

Papurėlienčs svajonės
t—Laimingi tie Žalučiai.- Su

sivedė daug metų tarp savęs 
mylėjosi. Dar abu mokyklą lan
kė, o meilės romansas juose 
buvo išbujojęs- Pažino per tą; 
laiką vienas antrą puikiausiai. 
Tokių gyvenime tikrai nesusi
pratimų negali būti. Žalutis no
ri senų gyvenimu pasidžiaug
ti. Vargšas! Mano mus meilėj 
gyvenant . . . Nežino koks tas 
musų gyvenimas. Pagaliau aš 
pradedu abejoti ar iš tikro lai
mingai vedusių yra. Bet kodėl 
aš turėčiau abejoti? Argi Žalu-

TAUKUOTA VEIDO ODA
"Labai daug moterų ir mer

ginų pųsiskundžm, kad jų vei
do oda taukuotą ir kad jos tu
ri juodus taškelius (black- 
heads) ir spuogučius ir klau
sia ką daryti.

Tie juodi taškeliai nėra pa
vojingi, tiktai jų nereikia spau
dinėti, nes galima gauti kraujo 
užnuodijimą ir pagadinti vei
dą. Grožiui palaikyti svarbiau
sias vaistas yra, kad reikia 
tankiai veidą prausti — išpra- 
džių šiltu, paskui šaltu vande
nių. Taipgi nereikia vartoti al- 
iejuotų-taukuotų mosčjų.

Prauskit veidą su geru mui
lu, nesigailėkit vandens. Kuo 
daugiau vandens vartosit, tuo 
greičiau veidas pasidarys ty
ras ir gražus. Jeigu neturite 
laiko tankiai praustis, tai nu- 
siprikit tam tikrą preparatą, 
vadinamą “astringent lotion”. 
Pavilgykit šmotuką vatos ir juo 
Veidą stropiai nutrinkit. 
gu išsigalit, nueikit sykį 
vąitę į grožio salioną.

Tos, kurios ųeišsigalj, 
švariai 
valgo 
ir jų 
graži.

TUJINTA RŪGSTA 
JAUTIENA

Jei- 
į sa-

tegul 
užsilaiko—išmintingai 

ir pakankamai išsimiega 
veido oda bus švelni ir

Getai Pavyko Fel-
UI IO J • * . /

lowship House Mo
terų Klubo Vaidyba

pasirinkimas yra 
ir didelis beveik 
krautuvėse.

Pirm negu tušinsit jautieną, įmerkit 
ją į vidutinio rugštumo actą (actą at- 
skieskit su vandeniu) ir pajajkykit per 
naktį. Jautiena bus trupi ir panaši į 
stirnieną. Kai išimsit, pakepinki! ant 
sviesto . arba taukų, paskui pridėkit vi
sokių daržovių ir tušiuku.

Prisiuntė A. Pukitni

Plaunamos Medvilnės Suknios 
Vasarai

Dabar laikas nusipirkti ke
lias medvilnes suknias vasarai 
— ypač kada šios rūšies suk
nias* galima nusipirkti už kelis 
dolerius.

Šių suknių 
labai įvairus 
visose miesto
Paryžius pranašauja gerą sezo

ną dėl (Taffeta) suknių
Kiekvieną vasarą šilko audė

jai pagerina tafilo šilką — taip 
kad dabar galima nusipirkti 
pasiutą suknią arba medžiagą 
kostiumui iš tafitinės medžia
gos, kuri yra labai lengva ir 
tinka vasarą nešiojimui, todėl, 
kad ji nesiraukšlėja.

Ypač madoj šią vasarą yra 
dryžiuota arba “plaid” tafitas 
medžiaga, kurią galima panau
doti tiek sporto kostiumams, 
tiek siutams.

Vienas labai gražus vasarai 
kostiumas, kurį Paryžius reko
menduoja, susideda iš kvietkuo- 
tos tafitinės suknios su tafiti- 
nių paltų iš vienodos spalvos, 
tamsiai raudonos, mėlynos, ru
dos ar iš bet kurios kitos spal
vos, kuri komplimontuoja apa-

ŠOKOLIADINIS
PUDINGAS

1 puodukas baltos, sausos duonos 
trupinių

2 puoduku karšto pieno
1 plytelė šokoliado
Vi puoduko vandens
V2 puoduko cukraus
1 kiaušinis
Vž šaukštuko vanilijos esencijos
1 šaukštas sviesto
Įmerkit duoną į šiltą pieną. Sutar- 

kuokit šokoladą ir ištarpykit karštame 
piene su cukrum. Pridėkit prie duonos 
ir pieno. Išplakit kiaušinį ir viską kar
tu išmaišykit.

Sudekit į sviestu išteptą indą. Kepkit 
nekarštame pečiuje. Paduokit šiltą ar
ba šaltą su pienu arba saldžia grietinė.

Prisiuntė A. Pukienė

v. . ■ l/l'* ■
čiai galėtų bųŲ, nelaimingi? A- 
bu jauni, mokslus ėję, visko, 
prisiskaitę, per metus ruošėsi 
vedyboms*. Pažino viens aptrą, 
bepigu jiems. Koks mano gyve
nimas? Ašaros visą laiką, ne- 
perteklius šio ir to, vyras iš rei
kalo, ne iš meilės, — ir buk tu 
laiminga.

Pas Zalučius Svečiuose
—O, mieli, mes visada jus 

laukiame. Ir kodėl taip retai 
sustojat? Po musų vestuvių 
mus tik trečią 
kote. O ir mes 
tai vedę—taip 
Zalutis.

—Malonu pas
ti. Jūsų namai žmogui įkvėpi
mas noro gyventi. Jus' abu 
džjaugsmo žiedai. Ar daug kur 
šiandien rasi žmones besidžiau
giančius laimingu gyvenimu, 
laimingomis vedybomis. Jus pa- 
vyzdis!

—Ne, ponas Papurėli, tebusit 
jus pavyzdžiu. Jau seniai esat 
vedę, O kas šiais laikais išgy
vena tiek metų be valdų? Pil
ni laikraščiai, pilni žurnalai,^—■ 
vis apysakos, ištisi puslapiai 
apie vyro ir žmonos kivirčius, 
ieškojimus perskyrų. Kiek, vi
sokių tragedijų vedusiųjų gy
venime įvyksta! Ir ne vien tas 
čia, Amerikoj, tas pats ir Lie-: 
tuvoj. Mi no sesuo ten šiemet 
persiskyrė su vyru,—pamanyki-; 
,te!—karštai pasakoja ^ajutįs. ;

-—Lietuvoje? Ten niekas ne-; 
duoda persiskyrimų. Tu kata-; 
likę, s, tai ir tavo sesuo tokia,; 
tai kaip gi galėjo?—Papurėlis 
teiraujasi.

(Bus daugiau)

Lietuvės pasižymėjo kaip 
aktorės

Fellowship House Moterų 
Klubo vaidinimas komedijos 
“Tiesa apie Veidus” praeitą ket
virtadienį atidengė kelis s’iur- 
prizUs. Jau per daugelį metų 
pažinau vieną to veikalo vai
dintojų, p. Marie Schultz. Ne
kartą girdėjau ją dainuojant 
koncerte ir per radio. žinau, 
kad ji yra didelė dailės mylėto
ja ir deda daug pastangų, kad 
duotų savo mažytei dukrelei, 
Rita Marle, kuogeriausią mo 
kyklą muzikes srityje. Bet šis 
buvo inan pirmas kartas maty
ti ją vaidinant, ir tai charakte
ringoj rolėje, ir ji nustebino 
mane. Ji buvo iš tikro gera po
nia Goldslejių •

Ponia A.. Najk.elie.ne, kuri 
gražiai augina savo dukrelę 
Saulutę ir sūnų Ugnis, daly
vauja visuomeniniam veikime 
ir dar suranda laiko lankyti re
peticijas, turi būti komplimen- 
tuota ne vien už jos darbštu
mą, bet ir ,už gabumą Scenoje, 
šis, tur bust, buvo ponios Nai- 
kejienės debiutas Chjcagoje, bet 
‘lot us hopc”, kad ji pasirodys 
dažniau.

>
—Čia apačioje stovi žmogus 

ir dainuoja, ar 
pone profesoriau, 
bėti?

—Deja, panele, 
nemoku. , .

5r

nenorėtumėt
jam pagelu

i
aš dainuoti

Ponios Cibulskis-Fink, Voi- 
da.t, Mockus, Gody ir Martin 
sudarė balansą sąstato, kuris 
irgi pilnai atsakė kiekvieną sa
vo rolėje. Veikalįukas lengvo 
pobūdžio, ir turi gan daug juo
kingų situacijų. Alice M. 
Mauck, Fellows'hip House ve
dėja, buvo režisoris. Po veika
lo buvo trumpa programa, ku
rioje jrgi pirmą kartą teko gir
dėti lietuvę dainininkę, Bereni- 
ce Vįncent. Vincent turi lyrinį 
Sopraną, kurį, matyti, rimtai 
layina. Jai akompanavo p. L. 
Martin, klubo prezidentė. Žmo
nių buvo pilna svetainėlė. Po 
programos sekė arbatėlė.

Madų žinovai Holyvude sa
ko, kad kiekviena moteris turi 
surasti savo ^figūros ar veido 
gražiausius punktus ir paskui 
juos akcentuoti. Pavyzdžiui, jei
gu turi gražią figūrą, tai ne
šiok kostiumus, kurie priguli 
prie figūros ir kurie parodo tą 
figūrą. O jeigu figūra nekokia, 
o veidas gražus, tai akcentuok 
tą veidą nešiodama baltą api- 
kaklę ant juodos suknios ar 
kokius nors ypatingus karie- 
lius, kurie atkreips dėmesį į 
veidą.

Jeigu tavo plaukai yra labai 
gražus, tai šie žinovai reko
menduoja skrybėles su atidara 
viršūne, kad tuos plaukus pa
rodytų. Raudoni arba tamsiai 
juodi plaukai atrodo labai gra
žiai su balta skrybėle, o balti

KEPTA VIŠTA

Nuvalykit neseną vištą, ištrinkit 
druska, ištepkit sviestu ir pakiškit po 
pečium. Kai gerai apsikeps-parus, įpil
kit puse puoduko karšto vandens ir 
nuolat laistykit. Višta bus iškepus, kai 
šakute lengvai lys į vištą. Supjausty- 
kit, sunką perkoškit, sudekit gražiai ant 
polmisko ir apipilkit su sunka.

Prie vištienos paduokit virtų žirniu
kų, morkų, virtos ryžių arba bulvinį 

V. Eaiza-kdšHP • Prisiuntė

ŠEIMININKĖMS
Tarybašią savaitę Mėsos 

rekomenduoja avieną, 
nusipirksit pigiau negu kitą 
mėsą.

Avies šolderiuką galima 
pripildyti nadzievone iš baltos 
duonos, svogūnų, pipirų, vieną 
arba du kiaušinius ir pakepti 
po pečium.

Taipgi pigesnė bus veršiena. 
Kaip avieną taip ir veršieną 
galit tušinti su daržovėmis ar
ba pakepti pečiuje.

plaukai su kuria nors šviesesne 
spalva (pastels).

» ■ —-r

(▲OME-NAUJIBNŲ Foto)
CHICAGO. — Dr. Irving Sward, chiropodistas, de

monstruoja mašiną kojoms masažuoti.



Ketvirtadienis, geg.-19, ’38NAUJIENOS, Chleago, III.

500.00 Diena IS Dienos
CICERO LIETUVIAI; NAMU SAVININKAI 

LAIMĖJO DIDELĮ ARGUMENTU

Dolerių Vertės
PRIZU

BIJŪNĖLIO IŠLEISTUVĖS 
SKEVERIUTEI

Ateinantį penktf dienį, gegu • 
ž-ės 20 d. (rytoj), Bijūnėlio'

Savo Pergale Džiaugėsi Klubo 2 Metų 
s “Jubiliejuje”'

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7>00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

Ciceros Lietuvių Namų Sa- kad

s100.00
CASH

ir
NAUJI JUDOMI 

PAVEIKSLAI 
“LIETUVA” 

'PIRMYN’

choras sykiu su tėvais ir drau- vininkų Politikos Klubas ge- 
gais rengia mylimai p-lei Gnu- dieną šventė savo
tei Skeveriutei išleistuvių va
karėlį. Kadangi “Onukas” iš- 
Vtžiuoja į Lietuvą šią vasarą, 
su Pirmyn choru, jos visi drau
gai, kurie trokšta dar nors vie
ną kartą linksmai pasišokti ir 
pasidainuot su ja, susirinks 
pas pp. Budrius, 2144 North 
Springfield Avė. penktadienio 
vi kare, septintą valandą.

Visi jos draugai yra kvie
čiami atsilankyti ir linksmai 
atsisveikint su ja prieš išva
žiuosiant. Irena C. Mankus.

CHORO
Atsisvei kinimo

.dviejų metų gyvavimo jubilie- 
x jų, Liuosybės svetainėje.

I Pirmiausia buvo atliktas su- 
’ sirinkimas. Iš reportų pasiro-

I dė, kad Klubo valdyba ir vei
kiančios komisijos su pasi
šventimu atlieka savo parei
gas. Jie energingai darbuojasi 
savo kolonijos naudai. Jų pas
tangomis skalbykla prie Cice
ro ir 12-to pi. jau buvo priver
sta savo kaminą paaukštinti. 
Nuo miestelio valdininkų Klu
bas gavo laišką su užtikrini
mu, kad dar šiais metais 16-ta 
gatvė bus ištaisyta, o ji jau 
panaši buvo j knisyklas.

Toliaus pasirodė, kad Klu
bas nesenai turėjo gana susi
rėmimų su miestelio valdinin-

12-TOS WARDOS LIET. 
DEMOKRATAI TURĖS 
PIKNIKĄ

Dvyliktos wardos lietuvių 
mokratų organizacija turės 
vo ] 
Sunset Parke, prie 135-tos ir guma. Dalykas buvo tame, 

kad vienas italas sumanė sta
tyti garažą išvažiuojamą pagal 
pat Bakučio namų ir nuo ša
ligatvio tik trijų pėdų atstu
mo. Toks pastatas butų pada
ręs kaimynui daug nesmagu
mo ir nuostolių. Italai pradė
jo statyti garažą taip sparčiai, 

I kad darbas butų buvęs atlik- 
su tas į 48 valandas. x

S. Bakutis yra senas vietos 
gyventojas ir Klubo narys. 
Matydamas pavojų, šaukėsi 

su Klubo pagelbos. Daugelis klu
biečių tuojau subėgo į tą vie

šu tą ištirti dalyką. Subėgę nu- 
| žiurėjo, kad taip daryti negali- 

; pasišaukė 
miestelio, asesorių poną H. R.

de-
:ratų organizacija turės sa- kais, kad apgynus savo nario 
pikniką gegužio 22 dieną, | S. Bakučio namus ir jų pato

Archer. Bus lošimai, jojimas 
arkliais, šokiu ir muzika. Įžan
ga 10c.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

L°o Aleliunas, . 27 metų,
Eva Verbinskaite, 26 metų.

Ted Kramenas, 25 metų,
Paulina Bernas, 21 metų.

Juozas Shimkus, 34 metų,
Izabela Yurgutis, 28 metų.

Juozas KnibeEs, 21 metų,
Beatriče Jankus, 17 metų.

Kari MoF.er, 35 metų, su Ru-'ma. Tai tuojaus 
'a Sabalius, 31 metų.

su

Schwarzelį ir reikalavo, 
jis garažo statybą sustbadytų.

Schwarzelis pribuvo ir pra
sidėjo argumentai. Klubiečiai 
jo klausė, kaip miestelis galė
jo išduoti leidimą tokiai sta
tybai. Schwarzelis nurodinėjo, 
kad buk republikonai išleidę 
tokius ' patvarkymus ir kad 
pagal tų patvarkymų statyba 
yra legališka ir jos negalima 
sustabdyti.

Tas argumentavimasis tęsė
si iki vidurnakčio. Prie jokio 
išrišimo nebuvo prieita.

Schwarzeliui nuvažiavus na
mo, klubiečiai suėjo pas Ba
kutį. Išdiskusayę klausimą, 
nutarė paimti savo advokatą 
ir apginti Bakutį. Taip ir bu
vo padaryta.

Ant rytojaus kas galėjo iš 
klubiečių su savo advokatu 
nuvyko į miestelio rotužę. At-j 
vyko čia ir ponas Schwarzelis, 
ir kiti miestelio valdininkai. | 
Vėl buvo ilgos diskusijos ir 
argumentai. Bet musų pusė 
laimėjo. Valdininkai buvo pri
versti nuodugniai peržiūrėti 
miestelio taisykles ir atrado, 
kad taip garažą statyti nega
lima. Statyba liiivo .sustabdy-' 
ta, leidimas atimtas.«

Italas dabar jau pasistatė 
garažą iš alley’s, kaip visų 
kad yra pastatyti. Bakutis su, 
šeiipyna atgavo savo norma
lų gyvenimo patogumą.

Už šį pasidarbavimą S. Ba
kutis susirinkime ištarė ; klu- 
bui širdingą ačjįu.

Po susirinkiiįę, buvo šven
čiamas klūbo dviejų metų ju
biliejus. Buvo alaus ir užkan
džiu. Visi skirstėsi namo la-

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

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

Nuošimtis Diskant 
Reikalui Priėjus Kreipkitės 

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

bai gerame upe..
Buvęs.

Chicagos L. Draugijos Cicero skyriaus susirinkimas atsibus 20 
d. gegužės L. L. svet., 14 St. ir 49 Ct., 7:30 v. vak. Malo
nėkit užsimokėti Chicagos L. D. mokesčius, kad nebūtu
mėt suspenduoti. —Fin. rašt. K. Yokubka.

•5-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą penktadienį, gegužio 20 d. 7:.3O v. v. bažnytinė
je auditorijoje, 08 ir Washtenaw avė. Visi nariai malonė
kite ateiti, nes yra daug svarbių dalykų aptarti ir prisi 
ruošti piknikui, kuris įvyks sekmadienį, geg. 22 d. prie 
Kean Inn Grove, 83rd and Kean avė. Po susirinkimo bus1

Roselandiečiai 
dalyvaus kapinių 
apvaikščiojime
Laisvamaniai ketina maršuoti.

arba
MR. GEO. M. CHERNAUSKAS

1900 SOUTH UNION AVĖ— Tel. CANAL 2183

Servizas 
Vienam 
Žmogui

•‘Faun” Vertė
$2-50

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

ilumboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvykt 
gegužės 19 d. 8 v. v., 3600 W. North avė. svet. Įėjimas n 
Central Park Avė. —Sekr. A. Lungevicz.

A. F. CZESNA BATUS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552 8^'
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

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

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

ŠEŠTADIENYJE

Geg. 21 d. 
BIRUTĖS

DARŽE
79th ir ARCHER

Programas prasidės 2 vai. popiet su 
baseball lošimais tarp “Pirmyn” ir 
“Naujos Gadynės”, “L. U. C.” ir “Ai
dos.” Muzikalia programas, šokiai, 
Avino kepimas. Ir kaip tik sutems, 
bus rodomi NAUJI SPALVUOTI Ju- 
domi PAVEIKSLAI “LIETUVA. Pa
bandykit savo laimę-—įžanga 15c. 

Paveikslai prasidės 8 vai, vak.
Prizų Traukimas 9 vai. Vakaro. 
(Piknikas turėjo įvykti pereitą sek
madieni, Gegnžės-May 15 d., bet 
dėl lietaus atidėtas šį šeštadieni, 

GEGUŽĖS-MAY 21 d.)

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ___ „ _ _ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ-______________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Artinasi kapų puošimo die- 
ar. Šį sykį roselandiečiai su
manė tinkamai prisirengti prie 
ip vaikščiojimo Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse gegužio 30 
iieną. Sumanyta susirinkt tuo 
reikalu gegužio 20 dieną, 7:30 
/ai. valu re, darbininkų svetai
nėje, 10413 S. Michigan a've. 
(apačioj).

Butų labai gerai, kad pažan
giųjų draugijų bei kuopų val
dybos susirinktų ir išdirbtų 
planus, kaip geriau prisidėti 
prie apvaikščiojimo Roselando, 
W. Pullmano ir Bumsidės 
draugijoms.

Tai yra visų bendras reika
las, nes daugelis musų turime 
vaikų, tėvų, brolių, seserų ir 
mylimų draugų palaidotų Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse. 
Mums reikia aplankyti miru
sius ir sykiu apvaikščioti ka 
pinių puošimo dieną. Liet. Tau
tiškos Kapinės turės platų pro
gramą, kurį, išpildys parinkti 
kalbėtojai, penki chorai bei be- 
nai. •

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

I Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS

9 Sidabro Setai
S Tiktai po už I

Į kiekvieną setą
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS

6
6

- $1.49

1.19 
1.19 
791
1.19

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

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

W. H. F. C

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

rodysime savo didelį staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 1 

kainas (
Štai Čia musu keli specialai: , 

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

SIETAMS VIELOS

$1.79
.... Galionas 95c

$3.98
Ketv. pėda 2/2C

WIPMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 3998

S. Dilis, 
10752 Prairie Avė. 
» » «

Šiame reikale Roselando lais
vamanių kuopa per laikmą raš
tininką praneša, kad nutarė 
“demonstrctiviai dalyvauti Lie
tuvių Tautiškų Kapinių ap- 
vaikščiojime” ir kviesti progre- 
si'ves draugijas prie to prisi
dėti. ši kuopa kviečia roselan- 
diečius susirinkti gegužio 30 d. 
8 vai. ryto prie 104-tos ir Mi- 
chigan ir iš tenai “demonstruo
ti tiesiai į Tautiškas Kapines.” 
Išrodo, kad tai yra sumanymas 
eiti pėstiems iš Roselando j
Wiljow Springs. Nes kuopos 
raštininkas priduria pageidavi
mą, “kad ir visos Chicigos lie
tuviai maršuotų iš visų kolo
nijų į Tautiškas Kapines.”

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. 139 Gegužės 19 d.

■M

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pako! 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. Paulin'* St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tai. YARDS 3408

Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

VŲ KRAUTUVĖ
Maliavos, Varnišius, Geležies iš- 
s dirbiniai, plumbingo reikmėns, 

. . Ląngų ętjkĮaU ..
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 ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

LIGONINES—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j2'^
GYDYMAS....... "............... SCn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .......t
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

ĮlMlfflllRMMWriwWBWi 'M • -tiMHBn“



KetvirtadieRig, geg.10, *38

KJUNHJS IKRAI ŽYDĖJU “TETOS” 
DRUSULĖS DARŽELYJE”

KAUJ1EN03, CMcago, lū.

Rašo —■ Nora

Tąi būva šaltas ir lietingas 
šęštatftenio vakaras, ir prisiėjo 
važiuoti valandą su viršum lai
to į tą svetainę, kurioje Biju- 
nėlro Choras po vadovyste O- 
nOs Skeveriutės statė scenoje 
dvieją- veiksmų operetę — “Te
tos Dfcusulės Darželis”. Tačiau 
ir blogas oras ir ilga kelione 
buvo greitai užmiršta bežiūrint 
į tų jaunuolių būrį, kuris nuo 
pat jauniausių savo dienų taip 
gražiai lavinasi ir dirba dailės 
dirvoje. Oną Skeveriutė dar 
kartą parodė, kad ji yra- ne 
vien pati gera artistė daininin
kė, bet turi gabumo ir parodo 
daug sumanumo mokydama ki
tus, Kadangi lietuvių kalba ne
siranda muzikalių veikaliukų 
vaikams vaidinti, tai p-lė Ske- 
veriutė turi imti parašytus ang
lų kalba ir sulietuvinti. Bet ji 
parodo savo gabumą ne vien 
tik pritaikydama veikalą lietu
vių scenai, bet ir savo kūrybi
nius gabumus jo pastatyme. 
Pavyzdžiui, labai sunku paimti 
estradą apsuptą trijų plikų sie
lą^, be jokių scenai reikalingų 
įtaisymų, be tinkamų šviesų ir 
paversti ją į gražiai aptvertą 
darželį, kuriame žydėjo įvai
riausios gėlelės bei improvizuo
ti Tetos Drusulės namą s<U du
rimis, langais ir visais kitais e- 
fektais. Onuks turėjo daug 
smagumo planuodama, kaip tą 
viską padaryti, ir dar su ma
žiausiomis išlaidomis.. Bet tas 
jai pilnai* pavyko.

O kaip paskutiniam veiksme 
tos tulpės, rožės, našlaitėlės, 
lelijos ir visos kitos gėlelės pra
dėjo rinktis daržan, tai buvo iš 
tikro gražus vaizdas, čia jau 
reikia sveikini (be p-lės Ske-

tiumus)' šių vaikučių motinas, 
kurios parodė savo artistiškus 
gabumus, pUsiudamos tuos gė
lių kostiumus. Visi’, kurie pasi
rodė scenoje,- iššaukė karštų a- 
plodismentų iš publikos.

Vaidintojai irgi parodė vieni 
daugiau, kiti mažiau talento sa
vo vaidyboje. Ypačiai principa- 
le’se rolėse panelės Mankiutės, 
čerėškiutės (Teta Drusulė) ir 
A. Smafelis (Petras, Tetos ber
niukas gerai pasižymėjo. Vie
nas labai gražus dąlykas — tai 
tąsi, kad šie artistai visi gerai 
žinojo savo roles, tad nebuvo 
tų “ilgų pauzų”, kuriomis pa
sižymi kai kurie suaugesniųjų 
vaidinimai. P-lė Kauliniutė rū
pestingai akompanavo visai o- 
peretei.

Žodžiu, visą veikalą, prirengė 
ii- pildė vieni jaunuoliai. Už tai 
Bijūnėlio Choras ir jo mokyto
ja užsitarnauja nemažai kredi
to. Po vaidinimo p. Skeveriu- 
tei buvo įteiktas puokštas gė- 
lių.

Pavasaris, jaunimas, ’^nos 
ir gėlės. Argi galima norėti gra
žesnės atmosferos, kad butų 
galima maloniai vakaras pra
leisti.

VVaukeganas laukia
Bartkų

Gavome žinią, kad visas 
Waukegano miestas stropiai 
ruošiasi sutikti šaltimiero ar
tistus, kurie jau šj sekmadie
nį važiuos pas vaišinguosius 
waukeganiečius. Parengimo ko
mitetas praneša, kad tikietai 
platinami visu smarkumu, žmo
nės vien ir tekalbą, apie šalti
miero radio Šurum-Burum ir 
Bartkų šeimynas vaidinimą, 

i veriutės,-kurį snmjąųė luns_kds<-. kur&>^ada pralinį^miniti- vriukę

ganiečius.
Perengimas įvyks Sekiliadie- taria: 

nį, Gegužio 22 d. — grasiojo
je Waukegano Lithuanian Au
ditorium . — 901 Lincoln” Avė. 
Pfadžia lygiai 6 vai. vakare.

LARA.

ma, Graudus balsas j’os ^ilės

Palaidojus Marę 
Ketvirtienę

Pereitą šeštadienį, nors 
nesmarkiai, vienok lietus kra
pino. Visur šlapia, O čia bu
rių būriais žmęnės renkasi 
prie 1938' South 48th Avenue, 
Cicero. Tai Ketvirčių; namas 
ir čia pašarvota, prirengta pa
skutinei kelionei, Marija Ket- 
virtienė. Palydovų tiek susi
rinko, kad negalima niekur 
nei praeiti. Automobilių nus
tatyta net keleto blokų eilės.

Jau antra valanda po pietų. 
Pasirodo lauke vainikai: o. jų 
buvo galybės. Juos neša, tvar
ko jauni vyrai — Optiipistų 
Ėlubo nariai. Laidotuvių di
rektorius, p. Antanas Petkus, 
sušilęs daro tvarką. Ateina 
paskutinis momentas: atsisvei- 
kiniuiaš. Pagal velionės testa
mentą pašaukiamas kalbėto
jas iš SLA. p. Tarulis. Jis jau
triais žodžiais perbėga velio
nes' darbuotę SLA. 301 kuoT 
poje. Sekantis kalba S. Dar
gužis, jų senas: draugas, pro* 
fesionalis kalbėtojas. Jis kalba 
lietuviškai1 ir angliškai, žod
žiai sminga kiekvienam šir
din ir visiems rieda ašaros 
per skruostus. Tai pašali
niams. O kągi sakyti apie na
miškius?

Suskamba liūdna melodiją 
piano, prie kurio sėdi H. Pe
čiukai te. Ir pasigirsta žodžiai 
pačios velionės Marijos Ket- 
virtienės,; parašyti matant tą 
baisią'thirties šmėklą artinan
tis. Norėjo kad butų skaitomi, 
ir pagal’ joą norą viskas daro-

Hr-r-v; - - H.!.-

ir

I

Ma-

ma-

ALEXANDRAS SIRALAVL 
ČIA

Persiskyrė są šiuo pasauliu 
gegužės 16 d., 5 valandą vak., 
1938. m., sulaukęs 78 metų 
amž6 gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
draugai.

Kūnas pašarvotas randasi 
2025 West 51st St.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, gegužės, 19 dieną, 8 v. 
ryto iš koplyčios į šv. kry
žiaus parap; bažnyčią, kurioje 
atsibu^ gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. pęeizimiero 
kapines.

i Visi ą, a. Alexąndro Sirala 
vičiąuš giminės, draugai ir- 
pažįstami esat nuoširdžiai ■ 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą,

Nulįudę liekame,
Draugai.

Laidotuvėmis rūpinasi 
rijona Ežerskis, 6553 South 
Maplewood Avė.

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
U mus Pinigai Dabar Gatavi Nu

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

L. T. ELLIS COMPANY 
33 N. LąSalle St. Franklįn 1^93

No. 4775 — Augesnei moterei vasarinė suknelė. Visoks lengvas

Molas jai pritinka. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
ų per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau- 
virš nurodytų pavyzdžių

Bšome iškirpti paduotą bldn- 
ę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš- 

fciąi parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-

* ta pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naoujienoa Patiem Dept., 1739

, NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III 

čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No......... i.;..
Mieros ..................  per krutinę

1 m PI R Gėlės Mylintiems 
1 8 !■« ne A Vestuvėms, Ban- njO kietams, Laido- 
v <•’ tuvems, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phoue LAFAYETTE 5800

(Vardas ir pavardg)

(Adresas)

(Miestas h valstija)

Visas Pasaulio 
j Dalis.

KVIĘTKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Banldetama 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel, BOULEVARD 7314 Į

“Nyksta spėkos mano men
kos,

Artyn slenku prie mirties, 
O, tas laikas1 taip greit bėgą, 

? Nėr kitokios išeities!”
< Vyras, sūnūs, kaipo vyrai, 
laikosi. O duktė, Genovaitė, 
alpsta^ reikia skirtis amžindi 
su mylima motinėle.

; štai stovi šeši vyrai pasi
puošę uniformomis. Grabnė- 
šiąi Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai. Vargais, negalais 
didelis/ gražus karstas išvysta 
gatvę, čia minįų-minios žmo?i 
nių, momentaliai visi ri
kiuojasi, ir išsitiesė ilga, ilga 
eilė automobilių. Slenka link 
Lietuvių Tautiškų kapinių.

Arti kapinių pasigirsta vatf- 
’pų liūdni aidai. Graudžiais 
šavo balsais, jie praneša su
laukę nąujo gyventojo miru
siųjų mieste, ir nemaloniais, 
šiurpiais aidais sveikina ją. 
Ant gražaus, žalio kalniuko 
kapas gėlėmis apstatytas. Sto- 
:vi būrys žmonių; Laukia.
: Pasigirsta tylus balsas: tąi 
direktorius Petkus. .Prašo p-. 
Deveikį tarti keletą žodžių* 
.Jis trumpais aiškiau perbėga 
kaip žmogaus gyvybė yra 
branginama, kiek skarbo išTei“ 
džiama idant ją prailginus; O 
nuo mirties išgelbėjimo nėra 
ir nebus. Kas gimė, tas ir. 
mirs. Vcliori'ė1 Ketvirtienų gy
vendama Susilaukė amžiną 
paminklą, ries, buvo Veikli, 
nuoširdi, atvira, ir nenul^rypo 
iki užmerkė akis. Gyvjejlį at
silankę prie šio kapo atsimins 
kad čia ilsisi grynos sąžmčs 
lietuvė. Taipgi ir vėl kalba p. 
Dargužis.

(Paskutinis žodis! Kaip bai
su! Pro gailias ašaras sukniu
bus ant mamytęs kapo, duktė 
Genovaitė td?ia čiu. “Ačiiį' vi
siems, ir tau miela motinėle. 
Mylėsiu ir neužmiršiu nieka
dos”.,,.

Tai taip p. Ketvirčių nąmąs 
•liko tuščias1 ant visados. Nėra 
tos spėkos, tos ^energijos ši
lumos, kuriį^vidn motina turi, 
kurios meilė, ir gerumas spin
di namuose kaip saulės švie- 
sunias mėlyiįoše padangėse!

i O mes. pašaliniai netekom 
geros draugės^ linksimos mo
teries. Velionė KetVirtienė vi
sur buvo tlikus: lošti, dainuotu 
įp /abelnai visame kam O- Ką 
paėmė, tą atliko.

Netekę jos, liūdime viąis ii’ 
tariame, “Miela drauge, lie
kis ramybėje šaltoj žemelyje, 
ramiausioje vietoje. Ta tavo 
brangi atmintis su mumi^ pą- 
siliks ant, visados.”

i —ZL A Į)evė^f$.
Į' i- nF.

Iš Cicero Kareivių 
Draugijos

Draugystė Lietuvos KarjfeięįU 
'tarėjo savo mėnesinį suštrM- 
kįthą pereitą Nedėlią po piė- 
,tų’, Ęiuosybes svetainėje. *' Ap
tarta bėganti reikalai ir 
ryta keletas tarimų. Išmdkčtja 
pašalpa J. Petraičiui. J. P. ktve- 
deris dar serga. Raporto bebu
vo. i*

Perskaitytas' užkvietimąs; i 
pikniką 29 d. gegužės, Cįįįęą- 
gos Lietuvių darbininkų 
pos kliubo. Nutarta dalyVąiHi 
grupei su $5.00 iš draugijas 
iždo. Jų piknikas atsibus Ju$“ 
tice Park darže. Nariai daly
vaukite skaitlingai.

Draugystė Dievo Mo^fąps. 
Sopulingos pikniką turės 5' dįė- 
ną birželio, Kean avė. Wjlk>w 
Springs^ Nutarta imti dalija
mą su $5.00.*

Pati Kareivių Draugija sąVo 
pikniką turės 12 dieną biržę- 
,lio menesį, Dsmbrausko ūky
je. Tai viena vieta iš švariau
sių ir šiandieną labai mylima 
piknikierių. Išrenduoti visi ne- 
dėldieniai ir net 
reivių komitetas 
K. Laudanckas, 
skas, J. Pocius, 
deda pastangas 
traukti daug žmonių, 
portacija bus visiems veltui 
Temykite skelbimus ir rehgki 
W..

Ilgiausių metų 
“Birutės” vedėjui!

Chicagos lietuviams kilnios 
sielos lietuvės duoda progos 
pagerbti ir įkainuoti gaivintoji 
lietuvių sielos. Ar tąjį kvotimą 
chicagiečiai patenkinamai iš
laikys, ar ne,—tai gegužes 25 
d. parodys.

Štai trumpas viešas prane
šimas. Norėčiau, kad šį mano 
pranešimą visuomenė paste-

A

CLASSIFIED APS. į

HELP WANTED—FEMALR 
Darbininkių Reikia

ŠEIMYNĮNKYSTĖ; paprastas vi
rimas; vaikas 4 metų; lengvas skal
bimas; būti, puikus namai, $8—$10. 

Fairfax 7196—Rockwell 7572.

REIKALINGA patyrusios veiter- 
kos—gera mokestis. Atsišaukite 
greitai 4111 Archer Avenue. Klaus
kite Daniel.

REAL ESTATE FOR SALE~~
____Nąpąai-žemė Pardąvhnui

TIKTAI $500 RANKPINIGIŲ
Perka moderną sunparlbr 2 penkių 
kambarių apartmentinį namą; garo 
šildymas; 2 karų garažas; pilna 
kąina tiktai $5,000.

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

3585 Milwaukee.

subatos. Ką- 
sdsidedal iš: 

K. Andrijaų- 
šie komitetai 
piknikan, su-

Traną-

DINNER—DANGE 
Honoring

MR. JOHN BYANSKAS 
given by 

BIRUTĖS CHORUS 
Wednesday, May 25, 1938 

at Syrenas 
4270 Archer Avenue 

$1.50 ; 7:30 P. M.
Taip, norėčiau, kad šį pra

nešimą visuomenė ne tik pas- 
tebėtų, bet ir savo atsilanky
mu į rengiamą puotą įrodytų 
ir įtikrintų, kad chicagiečiai 
įvertina ir gerbia sielos gai
vintoją.

Musų lietuvių gyvenimas 
butų perdaug šaltas, nejau
kus, jei nors retkarčiais kas 
muzika ir dainomis musų sie
lą neatgaivintų.

Nedaug tokių sielos gaivin
tojų chicagiečiai turi; ypač to
kių, kuriems nerūpėtų iš dai
nos ir muzikos aptepti storai 
riekelę duonos su sviestu ir 
dar pridėčtkan storai prikloti 
skilandžių.

i
Vienas iš tokių muzikos ir 

s dainos mylėtojų, idealistų yra 
inžinierius Jonas Byanskas, 
kuris visą laisvą nuo darbo 
laiką pašvenčia lavinimui, 
mokymui “Birutės” choro, dra
mos ir dainos choro. Per pen
kerius metus jis Birutės cho
rui vadovauja ir choras nors 
iš dalies atsilyginti nori. Todėl 
tuo tikslu rengia jam specia
liai pagcrbiiųp puotą. Kadangi 
ir ponia Vanda Byanskicnė, 
žmona p. Jono Byansko, lygi
nai nemažai yra prisidėjusį 
prie auklėjimo. “Birutės” cho
ro, kuris šiandien susideda be
veik išimtinai iš čiagimusio 
jaunino, tai drauge ir jai tos 
pagarbos vainikas yra teikia
mas.

Chicagiečiai ir apylinkes lie
tuviai ir lietuvės yra kviečia
mi ateiti. į puotą' ir paa'čiuoti 
asmeniškai sielos gaivintojui! 
Lai sveikas darbuojasi nepa- 
ilsdąpTaš.

Todėl šiuo sveikinu ponus 
Byariskus, susilaukusius įkai
navimu jūsų darbą ne tik per 
choristus ir rėlnėjus “Birutės” 
choro, bet ir per visuomenę, 
kuriaį siela muzikos į ir d ainos 
pagalba gaivinate.

A» L. Graięunas.

REIKALINGA VEITERKA res- 
taurante. Gyvenimas ant vietos.

3740 So. Halsted St.

FOR- RENT—IN GENERAL 
Reridai—Bendrai

RENDON GYDYTOJAMS, den- 
tistams ofisai, taipgi apartmentai.

5046 So. Hermįtage Avė.
Tel. Triangle 4634.

PASIRENDUOJA 6 kambarių 
flatas ant anrų lubų. 3431 South 
Lowe Avenue.

FUĖNITŪRE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

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

CALumęt 5269.
............ n h ................................................    'n.................
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PERSONAL

Aš KĄTRINA LUKOŠIENĖ (Lu
kas) paięškau Ignaęo Gaudučio 
(Jafnes GoodiSh). Jis gyven'o Oma- 
hoje apie 18 metų atgal, paskutinį 
karta girdėjau gyvenęs Wisconsin. 
Dabar nežinau, kur. Kas žinote apie 
jį ar jis gyvas ar miręs, meldžiu 
rpąn praųeštį, nes,turiu labai svar
bų felkalą'. Katrina Lukošienė, 5516 
So: 33rdr St, Omaha, Neb.
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HELP VVANTED—MALĖ 
Darbiu inkų, hei(da

REIKALINGAS ŽMOGUS kaipo 
porteris į maudyries ne senesnis 45 
metų amžiau?.

NORTH AVĖ. BATHS 
2039 West North Avė.

REIKALINGAS ' vidutinio am
žiaus žmogus ant farmos. šaukite 
Telėfdriu Ci(awfožd 1959. 
f i r--- -r——r---- r--------------------—

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet: ir nuo 4 ikf 7:80 

vai. vakaro.
Tel. CANAL $5Q0

TIKTAI $6,750, MODERNAS ply
tinis 2 flatis; šalimis įvažiavimas į 
2 karų garažą, 5 ir 5 kambariai, 
uždaryti porčiai, tiktai $675 pini
gais, likusį mėnesiais, įskaitant 
taksus, palūkanas ir kapitalą. Ma
žiau negu mėnesinė nuoma.

5552 West North Avė. Merrimac 
6003.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

\ ties 1340 We<st 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

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

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

Visi karai turi musų 90 , dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. -Jtųns ^nereikią ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jųs^ galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

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

3207-9 So. Halsted St.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

$5.00 įmokėti—kiti aht išmokėjimo 
Priimsiu jūsų seną auto.

P. WOLTERAITIS 
4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

BUSINESS' CHANCES 
Biznio Progos

20 KAMBARIŲ KOTELIS su 92 
pėdų priešakių prie . Nippersick 
Lakė. Kaina $4,000^ Lake County 
Mortgage and Realty Co., Liberty- 
vįlle, UI., Tel. 15 ar 257.

MĖSOS MARKETAS pardavimui. 
Pardavimo priežastis — liga.

1504 West 51st St.

BŲDWEISER TAVERNAS 70 pė
dų nūo pereinamo kampo southsi- 
dėje, arti 69-tos gat. Įsteigtas 5 me
tai. Renda $65.00 mėnesy, lysas 4 
metams. Kaina $1800. Pąrdavimo 
priežastis — kitas biznis, šaukite 
Stewart 9569 tarpe 9 A. M. 2 P. M.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA
PĄ naujų ir senų prosinimo ir va
lymo, 5 metai išdirbta, pilnai įren
gta. Šaukite Radcliffe 5581.

GROSERNĖ — Delicatessai, ge
rai išdirbta vieta. Keturi gyvenami 
kambariai. Nebrangiai, $650 pini
gais. 1700 West 51st St.

REAL ESTATE FOR SALE

2 ūkės, 3000 pigiaus, negu kiek 
vertės yra.

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

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

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

PARDAVIMUI 5 kambarių plyti
nis bungalow arti 59-tos ir Kedzie 
mokyklų, bažnyčios, teatro, tarpe 
3 gatvi'akarių linės. $100(1 rankpi
nigių, likusį kaip nuomą. Hem- 
lock 1205.

lito

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

74 AKRŲ FARMA, geriausios 
žemės, geri budinkai. Sėkla: rugiai 
paruošti šių metų derliui. Asparugų 
liesės, maži cukraus krūmokšliai. 
Vertė dviguba prašomos $2800.00 
kainos. Savininkas tik ką mirė. 
Rašyk ar lankykis pas Mrs. Mise- 
viez, Hart, Mich.

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigtį nerei- 
kin

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos Pamokos

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

2040 Washington Blvd.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraųstyff^ ..*5-.

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

BUSINESS SERVICE
______ Biznio Patarnavimas______

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS JUODŽEMIS dėl
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų, dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’lEVARD 0250.

FINANCIAL 
Finansai-Paskoios

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

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lilhuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

s 
s 
i JEI TURU
I KĄ PARDUOT

■ PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAJL 8500 ’
Apgarsinimų kainos prfr 
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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Pakvietimai Pasibrolauti
IŠREIKŠTI ĮVAIRIOSE TARMĖSE

Visos Lietuvos tarines ir 
šnektos supranta Naujienų kal
bų, o Naujienos supranta visų 
tarmes ir šnektas. Todėl mes 
visi susikalbam, o susikalbėda
mi vienybę palaikom. Naujienos 
yra tos musų vienybės širdis 
ir didžiausias ramsti#. Ištiktų
jų Naujienos yra vienutinis 
musų ramstis ir jos visus mus 
kaip ir kokia juosta sujuosia. 
Taigi visi Chicagos lietuviai ir 
kviečia viens kitą atvykti ne- 
dėlioj | Naujienų pikniką, kad 
ten visi galėtų pasibrolauti.

čia rasite tuos pasikvieti- 
mus aštuoniose svarbesnėse lie
tuvių ir žemaičių tarmėse.

Pakvietimas 
Rokiškėnam

Ku darysta nedėlioj ? Nug 
važiuosma un Naujanų pikniku 
Birutias darži. Tin visi pasma-

butum. Riak važiuti visym že- 
mačiam on ton pikniko. Sviaks 
žema t i, sviaks aukšta ti, er vesi 
lytuvia.

Pakvietimas
Rytų Dzūkams

Dzienu vienu pauliosma, unt 
Navynu pikniką padainuosma, 
su brolučiais ir sesutiam pas- 
matysma. Dzie’važ, mum Na- 
vynas reikalingas,' taipgi dzū
kam taip* žemaičiam.

Pakvietimas 
Suvalkiečiams

Po paraliu, tai ne biskis, bet 
visas glėbys smagumo. Visos 
musų mergicos patrauks į Nau
jienų pikniką. Tai ar mes at- 
siliksim? Žinomą, kad ne. Nuo 
Seinų ir Pilviškio ir Kalvari
jos nedėldieny suvažiuosim į 
Birutės daržą.

I NAUJIENŲ 
[PIKNIKO 
DARBININKAI

Šie asmens yra prašomi pa
tarnauti Naujienų piknike ne
dėlioję, gegužio 22 d., Birutės j 
darže:

Julia Augus t
A. /Narbutas
J. Bachunasf
J. Ascila
X. Šaikus
A. Vilis
W. Uzdravaitis
Pučkorius
Balčiūnas
J. Tumėnas
J. Bložis
K. Rypkevičienė
Kaulinas
Skurkis
Mrs. šmotelienė
Miss šmotelis
A. Vilienė
Elizabeth Bachunas
Al. Mickevičia
Al. Ambrazevičia
Al. Smalelis
John Tumosa

( SĖKMINGA TAUTŲ ŠVENTĖ
LIETUVIŲ GRUPĖ BUVO, KAIP SAKAM A, 

KARALIŠKAI VAIŠINAMA
J 1 ■ 1 '1 '■

Gegužės 6, 7 ir 8 dd. Wash-|truoti Paramount Newsreel. 
ngtone, gražioje Konstitucijos Nuo ten visa grupė buvo pa

kviesta atsilanky|i pas Lietuvos
ngtone, gražioje Konstitucijos 
salėje, buvo penkmetinė Nacio- 
rialė tautų šventė, į kurią atsi- Ministerį, p. Žadeikį, kur buvo 
lankė 15,000 žmonių. Lietuvių 
pasirodymas buvo sėkmingas' 
visais atžvilgiais. Washingtono 
laikraštis Post pardšė, kad lie
tuvių grupė turtingai gyvumu, 
ipalvomis bei artistiškumu.

Kai tik grupė atvažiavo 
VVashingtonan, tuojau laikraš-

| liniukai atsilankė ir nutraukė 
grupės paveikslą. Atvyko būrys 
ietuvių, kurie pasitiko grupę 
Jotyje. Būtent, pasitiko Juozas 
Vaičikauskas, Lietuvių Draugi
jos raštininkas, p. Ladislaus E- 
ninas, Pabalti jos Draugijos pir
mininkas, panelės Adelė ir Ele- 
,ia Ažukas, p-lė Auna Savonis, 
p. Gabrilevičius ir p. Esunas, 
Sr.

Penktadienio rytą grupė ap
lankė Kapitolio daržą, kur jos' 
šokiai lįko nufilmuoti ir įregis-

skaniausi pietus prirengti. Be 
šokikų, dalyvavo ir ponia Ža- 
deikienė, jų raštininkė, ponas 
Uždavinys, kuris dabar svečiuo
jasi Amerikoj, p. J. Vaičikaus- 
kas, p-ia Rudauskienė iš Chica
gos', kuri savo automobiliu at
vežė būrį Wąshingtonan, ir pa
nelės Elena ir Adelė Ažųkas, 
sesutės Albino Ažuko, kuris 
laimėjo stipendiją mokytis Lie
tuvoj.

Kongresmonas Ilarry Beam 
iš Chicagos taip pat suteikė 
priimtuves ir vaišino grupę per 
visą dieną. Jo raštininkas Mr. 
Haven vedžiojo grupę po visas 
įdomias vietašį kurias tik bu
vo galima apžiūrėti per dieną. 
Į Kongresą, Baltąjį Namą, Iž
do trobesį ir kitur. Kongresmo
nas Beam didžiuojasi lietuviais

ir vaišino 
šauniai.

šeštadienio vakarą lietuvių 
grupė sėkmingai pasirodė tur
tingame VVillard viešbutyje, 
kur buvo laikoma diplomatinis 
parengimas. Tame parengime 
dalyvavo daugelio šalių diplo
matų, būtent, Čekoslovakijos, 
Egipto ir t. t. Lietuvių šokiai 
jiems labai patiko ir Tankų 
plojimas buvo gausingas.

Sekmadienį grupę vaišino 
Tarptautinė Studentų Draugi
ja, kuri patiekė gardžius pie
tus grupei pagerbti. Aprašyti 
visfcą beveik negalima, viskas 
buvo taip įdomu ir laikas tik
rai linksmai prabėgo. Grupė 
svečiavosi Washingtone iki pir
madienio vakaro.

Grupė susidėjo iš p. 
to Beliajaus, vedėjo; 
Šimkaus, kanklininko;
Dulinsko —-/ akordionisto 
šokikų — Alfas Lankus, Birutė 
Kremianis, Waneta Grybas, 
Mary Staškus, Julia Rakštis, 
Venus Tumosa, Arthur Tumo- 
sa, Feliksas Tarnas ir Kazys 
Rudauskas. Chicagiečių, kurie

musų grupę tikrai atvažiavo su grupe pamatyti 
švenčių, buvo p. Rudauskienė, 
p. Prominskienė, p-lė Eiena 
Pečukaitė ir p-lė Elena Ado
ma vičiukė.

Visi svečiai širdingai dėkoja 
gerbiamam ministeriui Žadei
kiai ir jo žmonai, gerbiamam 
kongresmanui Harry Beam ir 
jo raštininkui p. Haven, P. 
Esunui už praleidimą tiek lai
ko važinėjant narius ir jo Bal- 
tic American Draugijai, p. Vai- 
Čikauskuf ir GabrileviČiui ir jų 
American Lithuanian Society, 
poniai Radauskienei ir poniai 
Prominskienei, kurios rūpes
tingai prižiūrėjo grupę.

Zereni.

rytau- 
Kazio 
Kazio 

ir

tysma. Bukit ir jus sveiki ti
nai. Tai nors turėsma gražiu 
dianialy.

Pakvietimas 
Kupiškėnam

ši:.j nedėliaj lipsma un Bi
rutias kolno ba tinai bus didia- 
la linksmybia, mat, ti bus Nau
janų piknikas. O šenai ir savū 
miargioti vėsiuos. Ir ti busma 
visi Kupiškėnai.

Pakvietimas 
Panvežiečiam

Pakvietimas 
Pokarinės Lietuvos 
Lietuviams

Tai bus kuklus, darnus, sėk
mingas, raidiškas, sujaudinan
tis, gairiškas, tautingas, del
siantis, savanoris, tarvius, olim
pinis, nuotaikingr s, ekscesinis 
piknikas pilnas amerikiečių triu 
kų. Ir mes pokarinės Lietuvos 
ateiviai galėsim čia šiaip-taip 
susikalbėti. Turim dėmesyje 
Naujienų gegužinę, pikniku va
dinamą. Važiuokim!

lietu-

pasi-

lietu-

Makalai bus 
Ketvergais

Nuo Šios dienos Mtkalų šei
mynos gyvenimo dramatinė is
torija bus girdima iš radio sto
ties WHFC Juozo Budriko riai- 
dio valandoj nuo 7 iki 8 vaL 
vakare kas ketvergą. Pirmiau 
Makalai ėjo iš Budriko progra- 
mo WCFL stoty j nedaliomis.

Kon giar darysi nedėlioj ? Aš 
prašo su mums važiot on Nou- 
jienų pikniko. Kožns gers lia- 
tuvis tk.n bus.

Pakvietimas 
Šiauliečiams

Ton deina vesi turiesim ge- 
run laikun. Vo kas gal sueiš- 
kot kun geresnla kap žemaČiun 
ir leituviun linksmums ont Na- 
vynun pikniką. Vesi kap veins 
važioukim.

Pakvietimas 
Telšiečiams ir 
Kitiems Žemaičiam

Navynos piknikon pariauk

Dariaus-Girėno 
Posto ekskursija 
išvyko be vado

Juozas Mickeliunas susirgo
Prieš apleisiant Chicagą Da

riaus-Girėno ekskursjjąi, urnai 
susirgo Posto buvęs komandie- 
rius Juozas Mickeliunas, kurs 
turėjo, būti tos ekskursijos va
du. Dras Rakauskas rado jo 
padėtį rimta ir patarė neva
žiuoti. Mickeliunas paliko na
mie. Tokiu budu Dariaus-Girė
no Posto ekskursijai teko iš
važiuoti iš Chicagos be savo

Be Naujienų ir jie 
negali būti

Vieną kartą suėjau pažysta
mą latvį (latvį ne lietuvį), žiū
riu, latvis skaito Naujienas. 
Nustebęs klausiu:

“Argi tamsta skaitai 
viškai.”

Jis sako:
“Taip, skaitau.”
Paskui jis pridūrė su 

didžiavimu pridūrė:
“Mokėdamas skaityti

viškai, kaip aš neskaitysiu 
Naujienų? Tai yra geriausias 
laikraštis ir lietuviams ir lat
viams.”

Tas latvis kaipo ex-kareivis 
būna Hines ligoninėje. Jis man 
papasakojo, kad keli lietuviai 
toj ligoninėje prenumeruoja 
Draugą. Bei visi jie ateina 
į)as mano draugį lULVį ir pra
šo jo, kad jis duotų jiems Nau
jienas paskaityti. Ir skaito jas 
su didžiausiu žingeidumu.

Aš
Hines 
naujų

manau, kad Naujienoms 
ligoninėje greit atsiras 

prenumeratorių.
Stanley J. Rogers.

kad Leituvos vakialia veinybie vado.

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

•DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

jo krutinės paka-

konsulato tapo at- 
Nauj ienas sekamas

t ACME-NAUJIEN V Foto)

Autožyras nusileidžia ant Chicagos naujojo pašto 
stogo.

Lietuvos konsulas 
kviečia pasitarimą 
apie majoro medalių

Kadangi Chicagos lietuviai 
juokiasi iš to keisto fakto, kad 
prezidentas Smetonai net Chi
cagos majorui Kelly atsiuntė 
medalių, tai konsulas Daužvar- 
dis pasijuto keblioj padėty. Po
nas majoras Kelly lietuviams 
ne tik nieko gero nėra pada
ręs, bet apie juos net nieko ne
žino. O čia jam dabar bankie- 
tą reikia kelti ir Smetonos me- 
daliką ant 
binti.

Todėl iš 
siųstas į 
pranešimas:

“Lietuvos Nepriklausomybės I 
20 m. sukakties proga, Valsty
bės Prezidentas Antanas Sme
tona apdovanojo didžiausios | 
Amerikos , lietuvių - kolonijos 
(Chicagos) majorą p. Kelly Ge-. 
dimino ordinu. Tam ordinui 
įteikti yra planuojamas stiprus; 
ir gražus lietuviškas bankietas.' 
Kad tas bankietas butų ne tik 
gražus, bet ir reikšmingas, tai 
Konsulas Daužvardis kviečia' 
veikėjų pasitarimą Konsulate, 
100 E. Bellevue placė, gegu
žės 19 d. — ketvirtadienyje, 
8 vai. vakare. I

“Draugijų, klubų, kuopų ir 
kitų kolektyvių valdybos pra
šomos Konsulatan šį vakarą at
vykti ir Chicagos lietuviams 
reikšmingai reikalu pasitarti.”

Kiek girdėt Chicagos biznie
riai nuo to bankieto kratosi. 
O lietuviai darbininkai neuž
miršta ir niekad neužmirš, kad 
pereitais metais majoro Kelly 
policija, su jo žinia, nužudė 10 
streikierių prie Republic Steel 
kompanijos.
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79-ta ir Archer Avenue

NAUJOS ŽAISMES, JUOKAI, SUVENYRAI
DRAUGINGUMAS IR PASISVEČIAVIMAS

MUZIKA ŠOKIAMS
PIKNIKO PRADŽIA 10 VAL. RYTO

m

PIKNIKĄ

NAUJIENŲ Skaitytojai!

Kviečiame Jus ir Jusu Draugus i
Pavasarini Naujienų

GEGUŽES 22,1938
BIRUTES DARŽE

Jurgio Steponavičiaus

i Reikalaukit tikietų “Naujienų” Raštinėj




