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ITALAI REIKALAUJA, KAD PRANCŪZAI1 
IŠSIŽADĖTŲ SUSITARIMO SU RUSAIS

Derybos, atrodo, gali visai pakrikti
PARYŽIUS, Francuzija, geg. ketvirtadienį atrodė einančios

19, — Premjeras Daladier ket- prie visiško pakrikimo.
virtadienį sušaukė spaudos at
stovus ir pareiškė jiems, kad 
Francuzija gins savo rubežiusi 
nuo visų smurtininkų pasikė
sinimų. Pasak Daladier, Fran
cuzija gali tai padaryti, nes ji 
yra stipri.

Neįtikėtas Daladier pareiški
mas ypatingai reikšmingas to-, 
dėl, kad Francuzijos taikos de-

Tiesiogė derybų pakrikimo 
priežastis nužiūrima siuntime' 
Sovietų Rusijos karo medžia
gos Ispanijos lojalistams per1 
Francuziją. O padėjus į šalį di
plomatines frazes ir vartojant 
paprastą, kalbą, atrodo, jogei 
Italija reikalauja francuzus at
sitolinti nuo rusų ir glaustis 
arčiau prie italų. Dėl to rei
kalavimo ir užsikirto Francu-

rybos su Italija užsikirto ir zijos-Italijos derybos.

Ragina tyrinėti Jer- 
sey City bosų veiklą

NEWARK, N. J., geg. 19.
— Henry Young, Jr., Jersey 
legisl; <turos specialios komisi-

Areštavo netikrų pi
nigų platintojus

NEWARK, > N. J., geg. 19. 
— Jungt. Valstijų iždo agen
tai pranešė ketvirtadienį, kad

Birželio 17-21 d. Lietuvos pajūryje įvyksta tarptautinė jachtų regata. Čia mes matome 
Lietuvos jachtas Kuršių marėse ruošiantis tai regatai.

FRANCUZAI SUSIJAUDINĘ DĖL GAN
DŲ APIE RUSŲ NUTOLIMĄ

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
19. — Sovietų Rusijos amba
sadorius Francuzijai, Jacob 
Souritz, ketvirtadienį atlankė 
Francuzijos užsienio reikalų 
ministerį Georgės Bonnet ir 
tarėsi su Čekoslovakijos mini- 
steriu Stephen Osusky.

Kaip sprendžiama, abiejose 
konferencijos kalbos sukėsi 
apie rusų, franeuzų ir čekų ko- 
operavimą, kuriam, stebėtojų 
manymu, dabar gręsia Ispani
jos įvykiai.

Gandai, kad Sovietų Rusija 
gali atsitolinti nuo Francuzijos,

sukėlė franeuzų tarpe didžiau
sią susijaudinimą. Devyni as
menys areštuoti už klaidingų 
žinių skleidimą. Gandai pasiro
dė Francuzijos vy gausybei taip 
opus, kad premjeras Daladier 
išleido pareiškimą jiems pa
neigti. Daladier akcentavo, jo
gei Francuzija negavo Sovietų 
Rusijos ultimatumo, kuris rei
kalautų atidaryti Francuzijos 
rubežių gabenimui ginklų Ispa
nijos lojalistams ir, neišpild- 
žius reikalavimo, grąsintų Ru
sijos pasitraukimu iš.francuzų- 
anglų bloko.

JAPONAI UŽĖMĖ SUCH0W
SHANGHAI, Kinija, geg. 19. 

— Ketvirtadienį japonų spau
doje paskelbta žinia ir ta pati 
žinia pranešta per radiją, kad 
jie, japonai, užėmė miestą Su- 
chow, svarbų geležinkelių maz-

jos pirmininkas, ketvirtadienį 
pareiškė, kad jis įrodys, jogei 
tūkstančiams Jersey Miesto ir 
Hudson kauntės gyventojų bu
vo atimtos balsavimo teisės. 
Tat; i, pasak Young, yra pa
neigimas teisių, kurias pilie
čiams federaliai įstatymai ga
rantuoja.

Antra vertus, senatorius La 
Follette pareiškė, kad jo vado
vaujama civiilų teisių komisi
ja gal irgi imsis tyrinėjimo da
lykų padėties Jeteėy' Mieste, 
jei turės pakankamai fondų 
darbui atliktE Jersey City me
ro Hague diktatorišku bosavi- 
mu, atrodo, rimtai susidomėta 
valdžios sluoksniuose.

Generalis prokuroras Cum
mins dar painformavo, kad jo 
vadovaujamo departamento 
agentai daro mero Hague veik
los tyrinėjimą jau savaitę lai
ko ar dvi.

Radio kontroliuos 
laikrodžius

BOSTON, Mass., geg. 19. —

jie areštavo tris falšyvų pini
gų dirbėjus ir platintojus. 
Areštuotieji yra David Kra- 
kauer iš Palisades, N. J., Char
les Blum ir Irving Nitzberg i§ 
Bronx, New Yorke. Pas juos 
rasta netikrų dešimkių suma 
$4,000.

Agentai sako, kad per pas
kutinius kelis mėnesius visoj 
šalyje buvo pasėta netikrų pi
nigų suma $500,000. O per tą 
laiką netikrų pinigų platintojų 
areštuota tarp 250 ir 300.
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Čekų-vokiečių muš
tynes Čekoslova“ 

kijoj
PRAHA, Čekoslovakija, geg. 

19. — Savivaldybių rinkimams 
čekoslovakij oj artinantis čekų 
ir vokiečių piktumai vis griež
čiau pasireiškia.

Keliolika asmenų sužeista 
muštynėse įvykusiose trečiadie
nio vakare tarp čekų ir vokie
čių keturiuose miesteliuose.

Parlamento narys Emst 
Kundt įspėjo premjerą Hodza

William A. Samelius, iš Elgin, 
III., painformavo United Horo- 
logical Sąjungos suvažiavimą, 
kad artimoje ateityje prasidės 
pardavimas laikrodžių, kuriuos 
kontroliuos radijo. Pasak Sa- 
meliuso, Jungtinių Valstijų 
Standartų Biuras jau turi įren
gęs radijo laikrodžius. Kai ku
rie tų laikrodžių operuojami 
100 mylių atstumoje nuo radi
jo stoties.

Lietus sulaikė mū
šius Ispanijoj

HENDAYE, Ispanija, geg. 
19. — Sukilėliai mėgino ata
kuoti lojalistus Ispanijos rytų 
fronte, tačiau dėl smarkaus lie
taus ir dėl lojalistų parodytos 
atsparos paliovė atakas. Suki
lėliai betgi skelbė, kad jie pa
ėmė Panarroya kalno Viršūnę į 
rytus nuo Teruelio.

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

Nepastovus; gal bus lietaus 
su griausmu; vėsiau; vidutinį 
stiprumo pasikeičią vėjai; sau
lė teka 5:26, leidžiasi 8:07 va
landą.

trečiadienį, kad Konrad Hen- 
lein, Čekoslovakijos nacių ly
deris, nepriims statuto, kurį 
vyriausybė paruošė šalies tau
tinėms mažumoms.

i

Pusė pašalpgavių 
negali dirbti

A -

CLEVELAND, Ohio, geg. 19. 
— Ohio legislaturos komisija 
iš 11 narių studijuoja pašalpos 
teikimo reikalą Clevelande. Ko
misija pateiks raportą legisla- 
turr.i birželio 1 dieną.

Tuo tarpu trečiadienio vaka
re pašalpai teikti Clevelande 
komisionierius, Frank E. Bub- 
na, pauškino komisijai, kad iš 
25,000 pašalpą gaunančių šei
mynų pusė jų duondavių ne
tinka darbui. Jie yra ligoti, 
paliegėlici arba negali palikti 
mažų vaikų vienų namie. Pa
sak Bubna, 42 nuošimčiai šei
mynų galvų arba duonos pel
nytoj ų yra moterys.

Apkaltino ADF 
veikėjus

CANTON, N. Y., geg. 19. — 
Ketvirtadienį išnešta Indait- 
mentas (jury kaltinimas) dė- 
vyniems Amerikos Darbo Fe
deracijos nariams. Visi devyni 
yra kaltinami tuo, kad jie už
puolė CIO patalpas Masena 
miestelyje.

Prez. Rooseyeltas 
atlankys pietų 

Ameriką
WASHINGTON, D. C., geg. 

19. —- Baltasis Namas trečia
dienį paskelbė, kad prez. Roo- 
seveltas atlankys šią vasarą 
pietų Ameriką. Kelionė tęsis 
apie mėnesį laiko. "Bet kai 1936 
metais jis atlankė pietų1 Ame
rikos rytų pusę, tai šįmet at
lankys vakai$ .y$sty-
bes. r' / i 1 '

Sugrįžęs į Jungt. Valstijas 
jis išlips iŠ laivo Pacifiko pa
krantėje ir iš Kalifornijos vyks 
į Washingtoną traukiniu — pa
keliu sustodamas kai kur pa
sakyti kalbas.

Lojalistai atsiėmė 
tris miestelius

HENDAYE, Francuzija, geg. 
19. — Ispanijos vyriausybės 
pranešimais, ketvirtadienį loja
listai sulaikė, sukilėlių žygiavi
mą Aragono fronte Valencijos

Numato darbo 1,- 
500,000 darbininkų
WASHINGTON,i D. C., geg. 

19. — WPA administratorius 
Harry Hopkins ketvirtadienį 
pareiškė, kad artimoje ateity
je pašalpos bedarbiams teks 
teikti daugiau, negu iki šiol. 
WPA darbuose darbininkų val
džiai prisieis samdyti nuo da- 
kr iki ateinančių metų, daug 
^ii^fe..^00’000- 'I’ačiau i 
rudenį il^ /ateinančią žiemą, 
Hopkins mano, privati pramonė 
pradės imti darbui darbininkus 
ir pasamdys jų apie 1,500,000.

Lenkai koncentruo
ja kariuomenę prie

- Čekoslovakijos
LONDONAS, Anglija, geg. 

19. — Dienraštis “Daily Mail” 
pranešime iš Prahos, Čekoslo
vakijoje, sako, kad lenkų ka
riuomene yra koncęntruojama 
Čekoslovakijos, pasieniu.

linkui. Smarkiomis kontratako
mis lojalistai atsiėmė keturis 
miestelius iš sukilėlių arti Al-' 
cala de Chivert ir Cuevas de 
Vinroma.

Tačiau į vakarus nuo Cuevas 
de Vinroma sukilėliai šiek tiek 
pasistūmė pirmyn Cedrillas sek- 
tore, verždamiesi Morą de Ru- 
bielas linkui. Sukilėliai pražudė 
vieną bombonešį lėktuvą, o ki
tą vaiky toj ą,

Paskyrė dar $60,000 
La Follette komisijai

WASHINGTON, D. C., geg. 
19. — Jungt. Valstijų senatas 
trečiadienį paskyrė dar $60,000 
senato civilių teisių komisijai, 
kuri ypatingri pasižymėjo iš
kėlimu aikštėn korporaciją 
samdomų šnipų veiklos. Komi
sija tęs tyrinėjimą toliau. Jai 
pirmininkauja senatorius Ro- 
bert La Follette.

Kinai prie Suchowo 
laikosi

SHANGHAI, Kinija, geg. 19. 
— Vėliausiomis trečiadienio ži
niomis japonų kariuomenė vis 
dar neįstengia paimti Suchowo, 
strateginio kinų miesto. Japo
nų pasigirimas antradienį, kad 
Suchow pateks į jų rankas per 
24 valandas^ trečiadienį buvo 
dar nerealizuotas.

Gręsia geležinkelių 
darbininkų streikas

WASHINGTON, D. C., geg. 
19. — Ketvirtadienio vakare 21 
geležinkelių darbininkų unijos 
atstovai išleido įspėjimą, k:: d 
kompanijų pasimojimas kapot; 
algas reiškia streiką.

Jungt. Valstijų senatas, se
natoriui Wagneriui davus įne
šimą, vienu balsu nutarė su
grąžinti į finansų komitetą bi
lių, kuris žadėjo paskolinti ge
ležinkelių kompanijoms iš Re- 
construction Finince Corpora
tion $300,000,000. Wagner pa
aiškino, kad finansų komitetas, 
kai ruošė paskolą geležinke
liams, dar nežinojo, jogei kom
panijos rengiasi kapoti darbi
ninkų algas. (

Sukilėliai veržiasi 
pirmyn

BURGOS, Ispanija, geg. 19. 
— Gautais čir., sukilėlių sosti
nėje, pranešimais gen. Franco 
kariuomenė pasistumusi pirmyn 
trečiadienį visu Teruelio 80 my
lių iglio frontu. Daug lojalis
tų žuvę.

Tačiru žinios iš sukilėlių šal
tinių dažnai būna iškraipytos, 
tad ir šie pranešimai apie su
kilėlių laimėjimus trečiadienį 
gal būt neatitinka teisybės.

Prez. Cardenas pa
ėmė komandą San

Louis Potosi
SAN LOUIS POTOSI, Mek- 

sika, geg. 19. — Meksikos kle
rikalai, dvarininkai, svetimų ša
lių kapitalo atstovai ir bendrai 
visi reakcionieriai daug vilties 
dėjo, kad San Louis Potosi ka
riuomenės vadas gen. Cedillo 
vadovaus sukilimui tikslu prez. 
Cardenas vyriausybę nuversti.

Ketvirtadienį Cardenas pa
ėmė sakytos valstijos valdžios 
reikalus į savo rankas ir pa
skelbė, kad Cedillo yra pašalin
tas iš vietos ir kad jis tapo 
tik paprastas privatus pilietis. 
Prez. Cardenas, be to, kaltina 
Cedillo tarnaujant svetimų ša
lių interesams.

Prezidentas pasira
šė laivyno bilių

WASIIINGTON, D. C., geg. 
19. — Atstovų butui ir sena
tui priėmus, prez. Rooseveltas
antradienio vakare prsirašė bi
lių autorizuojantį vyriausybę 
padidinti Jungt. Valstijų karo 
laivyno ton: žą 20 nuošimčių 
— pastatyti 46 karo laivus, 
26 pagelbinius laivus ir 50 lėk
tuvų. Programai įvykdyti per 
10 metų nužiūrėta išlaidų $1,- 
090,656,000.

Mirė pagarsėjęs 
aktorius

OBERAMMERGAU, Vokieti
ja, geg. 19. — Ketvirtadienį 
čia mirė Anton Lang, Kristaus 
impersonuotojas biblijiniuose 
vaidinimuose. Jis vaidino Kris
taus rolę nuo 1910 iki 1930 m.

JAU PRADEDA GANYTI
, y

Gelgaudiškis. Šiomis dieno
mis kai kuriose šio valsčiaus 
vietose teko matyti daugelio 
ūkininkų, dėl pašaros stokos, 
laukose ganantis avis. Nors, 
deja, laukuose dar maža tėra 
paėsti žolės, bet pašaro nesant 
ir jam dėl didelės stokos pa
brangus, o pinigų neturint pa
šarui pirkti, daugelis yra pri
versti gyvulius ginti laukan ir 
nuganyti gerai negavusias j- 
želti ganyklas. Nors toks ank
styvas ganymas neigiamai at
siliepia į visos vasaros ganyklų 
žolės derlių, bet kitokios išei
ties nesant, reikia gelbėtis kaip 
tik galima.

są.

chowe mirti. Didelės miesto da
lys buvo liepsnose.

Kinų vyriausybes atstovas 
Hanowe, laikinoje Kinijos so
stinėje, sumažino japonų pra
nešimų vertę. Tas atstovas pa
reiškė, jogei pasikalbėjime te

Tačiau kitais prr nešimais mu- lefonu iš Hanko\vo į Suchow 
šiai dar tebėjo tarp japonų už- informacija gauta, kad Suchow 
puolikų ir kinų pasilikusių Su- dar pasilieka kinų rankose.

Lietuvos Naujienos
PIENO STATYTOJŲ 

SUSIRINKIMAS
APSODINKIME MEDŽIAIS 

ZANAVYKIJĄ

Bačiūnai, Rozalimą valsč. 
Perkėlus punktą į kitą butą, 
kasininku buvo išrinktas mok. 
T. Kalvelis, kuris ir mokėjo 
ūkininkams už pieną. Bet jam 
dirbant keliose organizacijose 
ir būnant užimtam mokyklos 
reikalais, už pieną mokėti ne
turėjo pakankamai laiko, todėl 
ir atsisakė. Tuo budu balandžio 
men. 3 d. buvo sušauktas pie
no statytojų susirinkimas šiai 
dienotvarkiai aptarti: kasinin
kui atlyginimo nustatymas, ka
sininko rinkimas ir valdybos 
rinkimas. Kasininkui nustatyta 
15 Lt mėnesiui. Kasininku vien 
balsiai išrinko vėl mok. T. Kal
velį: valdybos nariais išrinko: 
P. Tomkų ir T. Krivoščenką. 
Pieno statytojai linki jiems 
sėkmingai darbuotis.

šakiai, Zanavykijos kraštas, 
kaipf žinome, nemiškingas ir tai 
esančiuose miškeliuose iškirtus 
geruosius medžius ir masiniai 
juos eksportuojant į užsienius, 

! negalima gauti nusipirkti pri
einama kaina nė malkų, jau ne
kalbant apie statybinę medžia
gą. Ir jei ateityje miško medžia
gos eksportas užsienin nebus 
sustabdytas, tai miško medžia
gos gauti pirkti bus dar sun
kiau. T^u dabar, pavasariui iš
aušus, apsisodinkime savo lau
kuose nenaudojamus plotus ir 
pakeles medeliais, kurie vėliau 
suaugę papildys mums trūksta
mą kuro medžiagos dalį. Kaip 
jau teko pastebėti, daugelis 
ūkininkų pavasario metu šį 
reikalą gerai suprasdami, kur 
tik galima sodina medelius.

STEIGIAMA PLYTINĖ
Slavikai. Slavikų — Rukšnių 

— Šilgalių — Juškakaimio kai
mų rajone, kaip teko girdėti, 
suinteresuotos įstaigos yra riu- 
sistačiusios ten naujai besista- 
tančiai plytinei duoti pašalpos, 
nes tame rajone nėra plytinių 
plėstis mūrinei statybai. Pašal
pa galės siekti gal ir iki 1,500 
litų. Tokia plytinė kainuotų 
kelius tūkstančius litų. Kadan
gi drbar plytininkystė gali bū
ti pelningas dalykas, tat ūki
ninkams, turintiems gero mo
lio ir smėlio, reikėtų tokia ply
tine susidomėti. Plytinei įsteig
ti reikėtų kelių ha molyno ir 
vietoje smėlyno, kad jį nerei
kėtų iš toli ve^ti, nės vežimas 
pr brangina plytų gamybą ir 
įmonė negalės sėkmingai veikti.

Kuro, kaip atrodo, turėtų už
tekti vietoje, nes netoliese yra 
dideli durpynai ir miškai.

Kiek man žinoma, visus ply- 
tininkystės ir pašalpų reika
lais žinių galima gauti Šakiuo
se agronomo įstaigoje, pas sta
tybos techniką arba plytininky- 
stės instruktorių turgų ir jo- 
markų dienomis. Todėl suinte
resuotieji slavikiečiai, kad savo 
apylinkėje turėtumėte plytinę, 
tuoj kreipkitės į reikiamą įstai
gą žinių, kad paskui nebūtų 
per vėlu.

STEIGS KOOPERATYVO SKY
RIŲ IR KRAUTUVĘ

Merkinė, šis miestelis visą 
laiką neturėjo pastovios lietu
viškos krautuvės: žiūrėk, tik 
atsidaro, tai ir vėl turi užsida
ryti dėl pirkėjų stokos. Dau
giausia čia konkuruodavo žydų 
krautuvės: žydai visokiais bu
dais kalbindavę ūkininkus, kad 
tik lietuviškoje krautuvėje nie
ko nepirktų. Kaip teko girdėti, 
Alytaus žemės ūkio draugija 
steigs Merkinėje krautuvę ir 
kooperatyvo skyrių, kuris ap
rūpins ūkininkus trąšomis, sta
tybos medžiaga ir kitomis pre
kėmis.
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NAUJIENOS, Chicago, HL
Ar liuDsuotojo paėmi
mas palieką juihyse 

Nemalonų Jausmą?
S’er stiprus liuosuotojo veikimas yra 
ar blogiam negu per siifmias. Nes 
po to jus jaučiatės Silpnais ir nusi

baigusiais — visiškai stfvargintais.
Ex-Lax Veikia “taip, kaip reikia.” 
Jis nėra nei per švelnus,, ir nei p.ęr 
stiprus, Ir kada paimate iBx-Lax» jis 
nepalieka to nėmalohaus jausmo. Jis 
veikia lygiai, lengvai, be sukrėtimo 
jus vidurių, be pasibiaurėjimo ar 
vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 minėtų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liliosUotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir Vaikams, ir suau
gusiems! , i

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

V. Kaiihėčkaš

(Tąsa)
Vienas geriausių dabartinės 

Anglijos žinovų, prancūzų pro- 
ffestoriųA Aridrė Siegfried apibu
dina šią būklę šitaip:

“ ... Anglija, kad apmokėtų 
savo maistą ir savo žaliavas' — 
milžiniškos sumos—negali ten
kintis vien eksportuodama sa
vo anglį ir savo pramonės pro
duktus. Jos finansinė ir preky
binė veikla yra jai būtinas pu
siausvyroj veiksnys. Tas jos iš- 
vežiotojos, agentės, tarpininkės 
vaidmuo negali laikyti vien pa
prastu papildomojo pelnu šalti
niu. Jis yra viena šių dienų An
glijos gyvenimo Sąlygų. Iki ji 
nepakeis pačių savo Ūkio struk
tūros pagrindų, vytiausybė ne
galės savo kombinacijose paau
koti nei finansų, nei prekybos*.”

Svarbu yra pažymėti, kad po 
karo anglų paskolų suma Eu
ropos valstybėms Srtiafkiai pa
didėjo. Ji sudaro (1936 m.) 
236 milijonus sv. st., bet fakti- 
nai dar daugiau, nes čia neį
skaitoma trumpalaikiai kredi
tai, kuriais dažnai finansinė į- 
taka kaip tik labai stipriai reiš
kiasi. Pažymėsime keletu Euro
pos šalių, kurios turi užtrauku
sios Anglijoje jau nuo seniai il
galaikius kreditus. Mums paaiš
kės tų šalių politinių santykių prisidėdama amiomfet prie sank- 
su Anglija ir Anglijos su jomis cijų, Anglija daug nerizikavo, 
pobūdis. Prancūzija Anglijai skolinga

NAUJA KLEJONKA
J 30 MINUČIŲ!

Jūsų senoji klejonkė galima atstatyti 
pirmykštį spalvos blizgesį šU

DŽIŪSTA SU PASTOVIU ŽIBANČIU PAVIRŠŽU.
PARSIDUODA TIKTAI PERMATOMUOSE GLOSS DžtARUOSE

j.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetiau Blinda)
SAULES UŽDANGAS, DRAPER ĖS 

ir AUSTRIAli UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

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

Tel. Cicero 674

Jos. šuster ir Simus, 
savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, 1LL.

Atdara Vakarais
t r i Ui n.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS bALYSE.DYKAI

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOŪTU WESTERN AVENUE; CHICAGO
.................... .. . .Al...

Antanasm.philiipr]
x:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tėl. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio įstaiga 
iiT-ilTI iiii i7g~gF«ii

■
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Vokietija skolinga Anglijai 
88 milijonus svarų sterlingų. Ji 
yra pati. stambiausia Anglijos 
skolininkė Europoje* Be to^ an
gių pinigai Vokietijoj yra “įša- 
Įį*f lt nehtihlaloma, kada jie at
šals. Įšalo čia ne tik tie 88 m ii. 
ilgalaikių kreditų* bet ir labai 
didelė suma trumpalaikių (1931 
metai# jų buvo čia iš Anglijos 
98 mik sv. st.), Iš tų faktų ga
na gerai galime suprasti tą svy
ruojančią Anglijos politiką 
Trečiojo Reicho atžvilgiu. Ir 
didelis klausimas, ar butų Ang
lija 1914 metais rįžusis pradėti 
karą prieš vokiečius^ jeigu jie 
butų buvę jai skolingi tuomet 
ne tokį mažmožį -ne tokį mažmožį — 6 milijonus 
sv. sterlingų, o tiek, kiek šian
dien!

Belgija Anglijai skolinga il
galaikių kreditų 40,5 milijonus 
s v. s’t. Paskolos suma Belgijai 
žymiai padidėjo kaip tik po ka
ro. Ar nereiškia tai, kad 
tindama savo finansinę 
Šioje Šhly, th BfitaHiJa 
proporcingai padidinti ir

siekė
savo

Italijos skold Anglijai sudaro 
he perdaug: 12 milijonų sv. si. 
Prbkybihiai Abulijos ryšiai su 
Italija irgi nestiprus: apie 1% 
bendro Anglijos ihiporto ir apie 
2,4% importo (1934 m.). Taigi

A

[ACME-NAUJIENV Jfuto]

LOtJISVlLLE, KY. —IP-lė 
Jeanne Barker, kuri liko iš
rinkta Keritucky Universite
to karalaite.

10 ihli.; Portugalija — 84 mil.; 
Lenkija — 5 iliil. šv. sterlingų, 
ildilijos kraštai bendrai — 5 
mil. šv. st. Pažymėtina Lenki
jos atžvilgiu, kad hiažne 5% 
svetinių kapitalų toje šaly yra 
vieh angliški ii- kad svarbiau
siai ėlekti-oš prairiUileje anglų 
kapitalui užima pirrrią vietą. 
Tas laktas tačiau nekliudo len
kų užsienių reikalų inihisteriui 
eiti Koihoš-Bbrlyilo “ašies” te
pi ko pareigas; prasiskolinusi

jai, “išdidi nesidrovi 
įvairiai iš padalų kenkusi toms 
vdlslybėms ir šunuodcgavuSi 
prieš Berlyno ir Romos dikta- 
IdriUS, gaudama už tai “maga
ryčių” musų Lietuvą . . .

Dar vienas pažymėtinas fak
tas, tai kad 66 milijonų sv. ster
lingų skola, kurią buvo užtrau
kusi Anglijoj cato Ėiisija, po 

ninku knygose. Iš čia — jei ir 
ne vien iš čia — suprantamas 
kis Londono City, kurios da
bartinė anglų vyriausybė, aišku 
yra tik vykdomasis. •<: organas,i 
didelis nepalankumas Sovietų 
Rusijai;

o—o—o
Mėginsime dabar susidaryti 

bent kiek tikslesnį supratimą 
aipe ta Londono City, įkūnijan
čią finansinius D. Britanijos in
teresus Europoje ir pažymėsi
me keletą bankų ir bankininkų, 
kurių politinė įtaka yra įdo
mesnė.

Maždaug dvidešimts bankų, 
didelių ir mažų, skiria didžiąją 
dalį savo darbo, kai kurie visą, 

rit Vadinamieji fUg Five; bet 
kohtihčnto atžvilgiu iniciatyva 
eind dažniausiai įie iš jų, bet 
iš kcletos mažesniųjų, privati
nių.

Didžioji dalis kontinento 
būiikų turi City savo filialę ar 
net ir centrą: Bančo di Roma, 
Moscow Ndi’odny Bank, Banco 
di Bilbao, Banco dc Espana, į- 
vairųs prancūzų, belgų, austrų 
bankai ir 1.1, ir 1.1.

Bankų Veiklos cėrttrUs yra 
aišku Bank of Engiami, kurio 
direktoridi sėdi visos eilės kitų 
bankų tarybose; taigi šitos ban
kų šaulės atikso spinduliai 
sklinda, tarpininkaujant jos di- 
rekturidnis, po visą pasaulį, 
virsdami tačiau labai dažnai 
geležies grandinėmis.

Big PiVfe, patys stambieji An
glijos bankai, yra šie: Barcleys, 
Lluydš, Midland, Westminster, 
National Provincial Bank. Nė
ra Europoje jokio savęs ger
biančio banko, kuris* nebūtų 
Vlėiio iš “big five”, arba at
virkščiai, korespondentas.

Barclays banke randame sė- 
diiit lordą Melchett, nikelio ka- 

pėridl Chemical Industries ir 
International Niekei Co. of Ca- 
nada. Tarpininkaujant dviem 
galingiem chemijos ir metalur
gijos trestam Šveicarijoje, šis 
tinklas išsiskleidžia po Vokie
tiją (I. G. Far|)en; Metallgesell- 
sčhdft Frankfurte t/M.), po 
Prancūziją (Rotschildo grupė) 
Ir po visą feiiropą, nes tautiniai 
rubežiai, kaip žinoma, dide-

ii* 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininkų.

10 pas

Beitos bizniams nekliudo. Intcr- 

joje yhd didelė dMtali pdFehita 
labai dideliais ėkoifominiais jų 
pasaulinių irusių iUtėTešdlš Is
panijos kasyklose (ypač Bio
tinio). i

Lloyds ir Ndtiohdl Provincial 
bankuose, tarp kitų, randame, 
pav., vikontą Home op Šla
mamai!, sėdintį Sueso kanalo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE ' 
■ D1EN.1 IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hetmitage Avė. 
4447 South Fiiirfield Avenue

Tėl. LAFAYETTE 0727

—v 3 • koplyčios visose
—J * ChicagoS dalyse

;•_________________________

Klausykite musų Lietuvių radio programą šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. P. C. stoties <1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

.TURIME 
Koplyčias 

visose Miesto 
„DALYSE

NARIAI I 
Chicagbs,

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

ŪACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd Placė Phone Canal 2515
SKYRIUS s 42-44 i East 108th Stteet Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKŪS IR EŪŪEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHtLLtPS
I * f l ■ . •

3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. 1‘ĖTKLS
6834 So. Westąrn Ąve.
1410 Sbūtb 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LlŪLEVičiŪS
4348 So. Califoriiia Avenue Phorie LaTayėtte 3572

P. J. Ridikas
3354 So. ilalstcd Street Boulevard 4089

i. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Wėsl 401M Street :. / _ Boulevard 5566

■S. P. MAŽEIKA
8319 Litudnica ’Ąvenue

Yardš 1139
Yards 1138

Jdryįoje* svarbų tarptautinio 
niętalufgijoš trestu ndrį. vtann- 
td biografijoj ė ahgliškame įžy- 
niėnybių žodytie “Wlio’š who” 
pažymėta, aišku: “konservato
riui”. Tokių pat “Sveikų pa
žiūrų’* politikoje — kons^va- 
loridl — yt-d veik ir visi kiti 
Anglijos finansų ir pramonės 
ponai.

National Provincial banke 
randame dar lordą Aberconway 
(Sdciete Fspanol de Constru- 
zion Navai), lordą Penderį 
(Marconl International Marine 
Communication Co., Globė Te- 
legraph and Trust Co., Cable 
and Wircless Holding Co., Spa
li ish Telegraph Co., Koday Ltd., 
Cable Investment Trust) ir kt. 
Visos tos kompanijos, valdan
čios ir kontroliuojančios tarp 
kitko, kaip matome, svarbias 
žinių perdavimo priemones, la
bai inleiisingai dirba kontinen
te, tiesioginiai, arba per filiales.

Kaip žinia, Lotidono finansi
ninkai ttiri užangažavę labai 
rimtus kapitalus it stikurę stip
rias firmas Ispanijoje — iš čia 
visą laiką kyli! spaudimas į vy
riausybę pi-ipažinti oficiališkdi 
Franco, iš člh — čcmberlano 
nusistatymas^ “kas* bus tas 
bus”, tęsti “nesikišimą” it ne
leisti LrahcUzijdi iiitervęnuoti. 
l'oj pat City yrd eilė bankų, 
kurių Ispdnijd yra spetialinė 
veikimo sritis. Pav., Bank of 
London and South America, su 
skyriais (kai kurie sustabdyti) 
Sevilijoje, Bilbao, KorUneje, 
Valensijoje, Barselonoje ir 1.1.

Glyn Mills & Čo. — Šis ban
kas visą laiką daro didelės* ini-

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį 

ciatyvos transakcijas Vokietijo
je (Reino metalo pr&monė), 
Austrijoje, Dancige, Latvijoje 
etc. Jis ir korespondentas So-
vietų Rusijos valstybinio banko 
—Gošbank. Per savo direkto
rių, šir H. Lawrencei kuris ir 
akcininkas gįttklų kompahijos
Wickėfr§-AHtlŠtfbhg, jiš> turi 
taip pat interesų Ispanijoje.

(Bus daugiau)

“NAUJIENŲ”
GEGUŽINE 

BIRUTES DARŽE 
Gegužės 22 d. 1938
Mrs. Anella K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Western 
Avė., 2rid floor 
Hemločk 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS ’

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

Telefonas BČulevard 1310 
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH j. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
A D V O K. A’TAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So'. Dearborn St
... Roonjt. 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395 

kal&Tžaretšky
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
VALAJiDOS:

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

Šeredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 
Subatoj nuo. 12 iki 6 v.v. 

Tel. Prošpėct 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų gardhtavimaš.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikiihų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip piriha 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI ~
GYDYTOJAI IR BENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Praugijos Nariai
Phone CANAL 6122

bR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22iid Sti-ėėt
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal, shtartį 
Rez. 6631 S o. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Penktadienis^ geg. 1938 
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Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. bf B5tH ahd Hklsted Sts.
Ofiso .valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nėdėliomis pagal sutartį. ;
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kfcnwobd 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDtTOJAŠ IR crilftURGAS 

4157 ARCHER AVENfcjfc
Ofiso vdlhridos: 

nU0 2—4 ir ndo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH ĮCLAREMONT A VĖL
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Vah
GYDYTOJAŠ-CHIfcURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cot. Dartien Ėemlock 6699

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

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

TfeL Sėeiey 7330
Namų telefohas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. taf. 8040

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

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

DR. STRIKOL’lS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASlILANb A VE;

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

Ofiso Tėl.: Boulevard 73Ž0
Namų Tėl.: Prospėbt 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
I DENTISTAS
I 4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
■ I . . ■* f I! ■■ ■ II 'Į H.l I 'l I I ■!> ■

Kiti ti'Atuviai Daktarai

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office VVenivVorih 6330 
Rez. Hyde Pirk 3395

Dr. Sušauna Šlakis
Moterų ir vaikų ligų .gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GtbYtoJAS Ir chirurgas
2808 Wėst 63fd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HfcMtOCfc 6111

Į I.....................  » .......... ' i —

KITATAUČIAI
DR. HERŽMAN

IŠ RUSIJOS
Gferai lietuviams žihomas f>er 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel; Catial 3110
Rezidencijos telefonai: 

Sujierlor 9454 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lUbos

CHICĄGO, IŲL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yardš 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tėlėphbne PLAZA 2400

Garsirtkitės “N-nose”
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Aš l LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ 

vasar£
TAIP IR Aš! BET AŠ VYKSIU SU 

“PIRMYN” CHORU. į KORESPONDENCIJOS

Specialė Kelione i
» Zv < LIETUVĄ

Modernu motoriniu laivu BRITANNICA-BIRŽELIO 11

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

Dėl informacijų kreipkitės į

LITHUANIAN DAILY NEWS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois

CUNARD WHITE STAR

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Jersey City, N. J.
Apie diktatoriaus valdomą 

miestą
r1"...........................

Kam yra žinomas šitas nedi
delis New Jersey valstijos mies
telis*? Lietuvių laikraščiuose šis 
miestas mažai tėra žinomas, o 
tuo tarpu jis paskutinėmis die 
nomis liek pagarsėjo, kad be
veik verta apie jį šį tų parašy
ti. Aš nesu šito kaimelio gy
ventojas, bet gyvenu ant kalno 
skersai Hudson upės, kuri at
skiria New Yorko ir New Jer
sey valstijas Jersey City.

Šitas mies’tas šiuo laiku yra 
pagarsėjęs savo rųšies diktatū
ra. Čia nėra darbininkų unijų 
ir čia neleidžiama jokiems or
ganizatoriams į darbininkus 
kalbėti.

šeštadienį, balandžio 30 d., 
Norman Thomas buvo pasiry
žęs prieš valių to miesto dikta
toriaus mero Hague pasakyti 
prakalbų vienoje miesto kertė
je. Bet vos pasirodė Norman 

| Thomas prakalbų vietoje, kaip 
jį apspito diktatoriaus Hague

šalininkai, ir čia jie pagrobę 
Norman Thoma^ų prievarta at
gabeno prie Hudson upės ir 
Įstūmę į laivų pasiuntė į New 
Yorkų. Dėlei to nuotykio Nor
mai! Thomas kreipėsi į G-man 
reikalaudamas, kad G man 
areštuotų jo grobikus kaipo 
kidneperius, kurie jį pagrobę 
gabeno į kilų valstijų, kas yra 
neleistina. Bet G-man, supran
tama, nieko grobikams nedarė. 
Vienok pats skandalas nenuri
mo. Norman Thomas laišku 
kreipėsi į prezidentų Rooseveltų, 
bet ir tas’ nieko nedarė.

Gegužės 7 d. du Jungtinių 
Valstijų kongresnianai O’Con- 
nell (demokratas iš Montana) 
ir Bernard Far. Lab. Partijos 
iš Minnesota buvo atvykę kal
bėli į Jersey City, bet diktato
rius meras Hague suorganiza
vo visus miesto bomus, kurių,

25,000. Kalbama, kad jie buvę

į*
- * K *

NEW KITCHEN-PROVED FEATURES FOR 
NEW KITCHEN'PROVED SAVINGS!

vAęSH Covered
i-------- HE atkeeper r

Sliding

Zone Centro l

Economizer

Sutaupo Maistą........ Laiką...
Pinigus! NAMŲ patikrintose 
virtuvėse Certifikuoti rekor
dai parodo, kodėl Westing- 
house yra daugiau taupinan- 
tis refrigeratorius, kokį ma- 

Tik Westinghouse
uždengamą porcelinį MĖSOS
INDĄ. Tas vienas indas su
taupo vidutiniai $2.91 per \
mėnesį.
Pamatykit šį nauia 1938 VVestinghouse dabar — gaukit 
ASMENIŠKA UŽTIKRINIMĄ kiek jis gali sutaupyti 
jūsų namuose!

gio guminėmis paipomis ir pri
sirengę kruvinoms' muštynėms. 1 
Abudu kongresnianai atvyko į 
New Yorkų ir čia jie buvo įs
pėti, kad neitų kalbėti, nes ga
li gauti gumine paipa.

Daugelis musų mano, kad 
Dėdės Šamo žemėje yra vienas 
pasaulio kampų, kur yra šiokia, 
bei tokia laisvė, bet paklausy
kite toliau. Penktadienį, gegu
žės 13 d. Jersey City žydų ra
binas gavo įsakymų, kad krau
stytus! lauk iš miesto (rabino 
pavarde Benjamin Plotkin) dėl 
to, kad anas kritikavo diktato
riaus Hague’s' nešvarų darbų. 
Meras Hague yra didelis demo
kratų partijos šulas, demokra
tų partijos vice-pirmininkas 
nacionalio komiteto. Vadinasi, 
arti paties Roosevclto. Kongres
manas O’Connell reikalavo Ro- 
osevelto, kiųl zaną& tą nešvarų 1 
diktatorių pasalintų iš tokios 
aukštos demokratų partijos vie
tos, bet Rooseveltas ats'isakė tų 
padaryti. Rooseveltas pasakė, 
kad tas yra grynai vietos poli
cijos reikalas. Vokietijos dikta
torius pirmiausia sudegino gar
siausių autorių raštus — kny
gas, toliau jis veja žydus iš Vo
kietijoj. Užėmus jam Austriją, 
jis degina ir ten knygas ir va
ro žydus lauk. Kur tik diktato
riai įsigali, laisvei vietos ten 
nėra. Jersey City diktatorius 
uždraudė organizuotis, strei
kuoti bei dalinti bent kokius a- 
gitacijos lapelius ir pagaliau 
persekioja ir žydūS ir veja juos 
lauk iš miesto. Rooseveltas gar
siai kalba apie Vokietijos* ir 
Austrijos žydus ir kviečia juos 
į Dėdės Šamo žemę, bet čia jo 
tvarkomoje valstybėje jo par
tijos didelis šulas nekitaip su 
žydais pasielgė, kaip Vokietijos 
Hitleris, o ponui Rooseveltui | 
tas yra vietos’ policijos reika
las. Sakoma, kad Jersey City , 
meras per visų savo tarnystę 
kaipo meras yra gavęs algos 
$51,000. Vienok tie $51,000 iš
brinko iki $400,000. Kaip tas

E V E R Y ■ H O . U S. f N E E D S ,W E S T I N G H O U S E

“NAUJIENŲ”' 
GEGUŽINE 

BIRUTES DARŽE 
Gegužės 22 d. 1938

BARSKIS 
Furniture House, Ine 

“The Home o f Fine Furniture”
Since 1904

1748-50 W. 47th Street Tel. Varde 5069

S

I ACM E-N A II.HENŲ Foto]

Gcn. Toshizo Nishio, nau
jasis Šanchajaus komendan
tas, kuriam Japonija payedė 
eiti tas pareigas.

galėjo atsitikti? Aišku, kad jį 
kas nors gausiai “apdovanoja”. 
Tokiu budu neleidimas darbi
ninkams organizuotis bei strei
kuoti

Čia 
jerai 
metai 
je, kur darbininkai buvo neor
ganizuoti. Čia buvo mokama 70 
centų per valandų. Dabar dar
bininkai ten yra organizuoti ir 
gauna per valančių $1.10. Už to
kius skirtumus! yra verta Jer
sey City fabrikantams atsileis
ti su daktatorium, kuris sako 
“I am the law”. Organizuotis 
bei streikuoti neleistina, ir ku
rie .drįsta prieš mane kalbėti ir 
mano tvarka kritikuoti, turi 
būti išvyti iš to miesto kaipo 
negeistini piliečiai.

Kas bus toliau su tokiu Jer
sey City .diktatorium, sunku 
pasakyti. Kongresmanas O’Con- 
nell sako, kad jis kitų kartų 
tikrai kalbės Jersey City prieš 
diktatoriaus valių. Jis yra pasi
rinkęs ir dienų. Lauksime pono 
O’Conncll. Bet ne tik mes jo 
lauksime, bet. jo laukia ir 25,- 
000 dviejų pėdų ilgio roberinės 
paipos.

Amerikos žmonės labai bara 
Europos diktatorius, bet jie ne
mato Dėdės Šamo diktatorių. 
Tačiau vis dėlto viešoji opinija 
smarkiai plaka Jers'ey City dik
tatorių, ir jam darosi karšia.

—Rytietis

apsimoka.
aš noriu pabrėžti man 
žinomų pavyzdį. Ketur. 
atgal aš dirbau dirbtuvė-

DUODAME A 
PASKOLAS W

NUO 5 IKI 15 METŲ 
$5000 APDRAUDA 

Už TAUPOMUS PINIGUS

:'r ••■

MUGI

TAUPYK PINIGUS!
PIRK PAS MIDWEST STORES

KUR GALIT PIRKTI GERIAUSI MAISTĄ SUTAUPANT

IŠPARDAVIMAS! PENKTA D. IR ŠEŠTAD.V GFG. 20 IR 21

ARMOUR’S “STAR”

TAUKAI
ŠVIEŽI No 1 KOKYBĖS

KIAUŠINIAI
“MIDWEST” GERIAUSI KARTONUOSE KIAUŠINIAI Tuz. 27V2c

Tuz. 23c
“MIDWEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS GARUODINTAS
MILKAS Aukšti kenai...................4 25^
CHOCOLATE ARBA REGULIARIO SKONIO~

OVALTINE Didelis 59c. Mažas 33^
“MILLER’S” TRAPUS
CORN FLAKES Did. 13 unc. pak-2 už 19c
“MIDWEST” FANCY KOKYBĖS
PORK & BEANS Reg. kenas...................
“ELMDALE” TOMEITĖS No. 2 kenai ............................ 3 už 25c

“TASTEVVELL” ŠPINAKAI No. 2 kenai ........................ 2 už 19c
“KNOX” JELL Visų Skonių 3 Pakeliai 14c

“CRISCO” svaro kenas 20c 3 SV. ken. 540
Su stikline lėkšte kepti. 

2£AUL SCHULZE” CHOCOLATE COOKIES .........  Šv719c
“MIDWĖST” ŠVIEŽUS MARSHMALL~OWS Sv. maišelis 15Č 
FAN'CY ŠVIEŽUS PINEAPPLE Didelio dydžio .... ............... ~10c
Nauji Texas GELTONI SVOGŪNAI 3 sv. H0
FLORIDA TOMEITĖS ............ ..... ...... ........... sv. 100

I“BLUE~LABEL”~SURIArĮvairiausi ..................   Vi Šv7pak7 16c
“BUYING BRAND” GERIAUSIOS DEŠRELĖS Šv. 270 
r‘BIG'KERNEL’’*PAŪKščIŲ_LESALAS27 unc. pak? 90 
‘¥lG~KFJ^ 32 unc. pk7q0

| “WILSON’S”“lDEAL šunims maistas. Sv. ken. 3už~250 
VLENAS”GABALAS-PRIEDUI UŽ~lč~SU~3~GABALAIS 
SWEETHEART MUILAS ..........................  3 už 180
dXYDOL' 2 maži 17c. Didelis Pakas .... 210 į
P'&G MUILAS .................. Didžiuliai Gabalai 4 už 150
RINSO 2 maži 17c.............. .......... Didelis pakas 210
LUX Mažas 9c. ............................. Didelis pakas 210
LIFEBUOY MUILAS ............  £ 4 už 250
“MAGIC WASHER” SOAP P0WDER Didelis pak. 200

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO

MIDWEST
400

NES PIGIAU

STORES
SKAITOT Naująją Gadyne”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčia $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

«
Vardas ............................................. ..................................
Numeris ir gatvė .............................................................
Miestas ir valstija ........................... ...............................

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
KUPONAS

TIKTAI IKI GEGUŽĖS 21 DIENOSI•
: 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 «
i Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti ,

Adresas

Vardas

jft* ĮĮįfrft j,
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NAUJIENOS
The Lithuaniatt DaUy NeWS 

Publlshed Daily fcicept SUnda? by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Snbseription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Užsakyme kaina:
ChicagčJ®*—paltui

Metama --------------------—.
Pusei metą 
Trims mėnesiams ............
Dviem mSneriftihil-----
Vienam mfinešiui _____

Chicagoje per Išneliotojus: 
Viena kopija_______

Savaitei....... .......... ..........
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paltu:

$5.00
2.75
1.50 
1.00 

. -76

$8.00 
4.00 

< 2.00 
, 1.50 
- M

8c 
. l»c 
m 16c

tehiMi MM

Apžvalga
■mMM *

tautininkų sauvaliavi
MAS SLA. KUOPOSE

kai negalėjo laikytis tos formulės —- nei karas, nei taika?Ne, nes jie visai buvo demoralizavę visą rusų armiją. Tai buvo viena iš Šlykščiausią varomų demagogijų. Sakykite, kaip gali jaustis tasai visai nepalavintas eilinis kareivis apkasuose, kuomet jam pradeda kalti, kad jam tasai karas visai nereikalingas, ir jis atlieka tik tikrai brolžudišką darbą — mesk ginklą ir bėk, arba tuo pačiu ginklu skersk savo viršininkus. Savo viršininką skersti buvo žymiai lengviau, negu gerai ginkluotą vokietį.
Bolševikų demagogijaBolševikai Šią demagogiją varė tik todėl, kad čiupti vyriausybę į savo rankas.Kitaip tarus, sąmoksle keliu pasiryžo įsigalėti. Juk tai ne marksistų taktiką, ir bendrai revoliucionieriai šiokių kovos būdų nepripažįsta; tai sąmoks»* liniukų kelias.Dabar dar toliau. Visai neginčytinas faktas, kad SSSR leido ir padėjo karo nuveiktai Vokietijai kariškai stiprėti. Juk vėliau tarp SSSR ir Vokietijos generalinių štabų buvo visai glaudus bendradarbiavimas. Dar daugiau, kai Baltijos valstybėse karui pasibaigus įsikūrė kaizerinės armijos likučiai ir lietuviai, latviai, estai soi tais likučiais kariavo, tai bolševikai tiems likučiams, Jei netiesioginiu keliu, tai aplinkiniu budu yra padėję.(Bus daugiau)

(Musų specialaus korespondento)
ii ■■ M ■ 4 — ■ u i ■ įNeturėjau progos smulkme* [ tarė tiems’, kurie laisvėje pali- niškąi aprašyti Bucharino, Ry* ko tokiais darbais neužsiiminė- <ovo ir kitą kariuomenės teis* ti. Taip lygiai ir šioje paskuti- me ėjusią bylą. Dabar tai jau nėję byloje panašiai pasielgė ir butų vėlu daryti, bet vis dėlto Krestinskis. Štai jau toji byla apie tų bylų kai kuriasi keiste* baigta, niekas iš SUšaudytąjų nybes čia noriu suminėti. Juk kitų neišdavė ir, rodos, daugiau tai dai’ nepaskutinė tos rūšies tokių Sąmokslininkų ir nebus, byla. Dar mažiausiai jų bus bet taip nėra... dvi: vienoje iš ju figūruos dau- „ . . ...* i < •. • j < Bet jau visai kas nesupranta-gumoje kariškiai, o kitoje dau* . . . . v .gumoje buvusį diplomatai * vir5ininkas Jagoda.Jahuda 4e.y. ■« niau Pa*s tuos sąmokslininkusužbaiga, ar tik pačiu Vorošilo- . . .. . x j* -, I * I onirv-i im innc tnurin brhnYOr/*vu neužsibaigs.

t !

Keisti teisinaiIš tos rūšies teismų visiems į akis metasi ta keistenybė, kad kaltinamieji tarytum niekieno neverčiami savo kaltėje prisipažįsta ir net, sakysime, daug daugiau prisipažįsta, negu pats teismas reikalautų, arba nore* tų. Dar kas keisčiau, kad taš prisipažinimas daromas net teisme liudininkams nedalyvaujant. Juk gerai pasekite tų bylą eigą. Teisme veik nebuvo nei iš vienos, nei iš kitosi puses liudininkų ir daiktinių įrodymų. Visi kaltinimo aktai veik išimtinai surašyti remiantis pačių kaltinamųjų prokuratūra, nes tame atsitikime, nepasirūpina žiu imtis kdkiais iriais įrodymais paremti. Visur kitur normaliuose teismuose tiek kaltinamieji, tiek prokuratūra turi savo liudininkus ir vieni ir kiti dar, be to, remiasi daiktiniais įrodymais. Ir šiokios tvarkos prisilaikoma visai nepaisant ar kaltinamasis prisipažino, ar ne.
Prisipažįsta prie ttėpapildy- 

tų nusikaltimųBet kas keisčiausia ir daugeliui visai nesuprantama, kad tos rtišies teismuose kaltinamieji prisipažįsta net tokiose kaltėse kurią tikrai nėra Jie padarę. Arba taip supainiojo savo prisipažinimus, nurodo klaidingas pavardes, į tas bylas įpainioja visai nekaltus asmenis, bet turėkite galvoje visuomet tokius, kurie užsienyje gyvena.Štai Bucharino, Bykovo byloje jiedu ir kiti nurodė visą eilę užsienyje gyvenančių asmenų, kurie buk jiems padėję, arba net įsakę sudaryti sąmokslą prieš Stalino diktatūrą.Užsienyje gyveną tie asmens ttioj visokiais faktais remiantis įrodė, kad kaltinamųjų visai nepažinojo, o jei kas ir pažinojo, tai tikriausiai nebuvo kaltinamąją nurodytu Jaiku susitikę ir pasimatę. Kiti^ jei ua- sisakėj kad buvo su kuo nors iš jų Užsienyje susitikę, tai prie liudininkų, ir tie liudininkai gali tikrai patvirtinti, kad panašiomis temomis visai nebuvo kalbėta ir tartasi.Ir dar kas, jog visai nežiūrint į tai, kad kaltinamieji viešai prisipažįsta savo kaltėje, bet veik nebuvo tokio atsitikimo, kad jie kitus SSSR gyvenančius' išduotą, arba kokiu nors budu juos Išprovokuotą. Baigiasi byla ir išrodo, kad panašios rūšies bylų jau ir būti negali, nes nuteistieji, taip stnulktnetiiškai visame prlsipa-

*«*^SM»***»  ̂’ '*teisę paskirti bile pusę laimėtoją”. Ir jisai “paskyrė”, kad laimėtoja yra ta pusė, kuri gavo mažiau balsų!Tai šitokiais triksais tautininkai bando “užkariauti” SLA seimą. Bet Susivienijimas vargiai tokius jų šposus* užgirs.
Tautininkai niekuomet nėpa- sdžymėdavo tolerancija ir taikingumu Susivienijime. Kitokių nuomonių žmones jie visuomet fanatiškai niekindavo (“tautos priešais“, “išgamomis“, “niekšais” ri t. t.), oor- I gahkacljos tvarkų jie laužyda-Idavo galią.-

■ v ■; I Bet dabarilnitiose SLA. Pildomos Tarybos ir seimo delegatų rinkimuose tautininkų akiplėšiškumas pereina visas 
Jersey City meras Hague nepripažįsta, kad tame ribas. Jau buvo minėta, kad 

mieste turi teisę viešai kalbėti tokie žmonės, kurių nuo- s.crant1°?1? ^A* 30-je kuopoje 
menėms jisai nepritaria. Jisai pirmiau įsakė policijai ^-^jo^eirdelega- 
neleisti C. I. O. atstovams organizuoti darbininkus. Pa- tus į 8eim^ jr bandė su centro 
skui jisai pareiškė netoleruosiąs savo mieste Darbo sekretoriaus Viniko pagalba 
Partijos kalbėtojų. O prieš kelioliką dienų jisai liepė rinkimus atšaukti ir priversti 
policijai sustabdyti Socialistų partijos pirmininko Not- kuopą rinkti delegatus iš nau- 
mano Thomaso prakalbas miesto aikštėje ir išdepor- Uabar spaudoje pranešama 
tuoti kalbėt.), iš New Je„ey vaištijos. .

Amerikos laikraščiai, įvairios organizacijos ir at- poje 
skiri asmens jau seniai kelia protestus prieš šitą mero Kuopos mitinge buvo svars- 
Hague despotizmą. Jie reikalauja, kad įsikištų federali- tomą klausimas, kiek delegatų 
nė vyriausybė, kurios pareiga yra ginti J. V. konstitu- rinkti į seimą. Kadangi kuopa 
cijoje garantuotas piliečių teises. Daug šitokių reikalą- tun skoIos’ tai pasiūlyta 
vta, buvo paėsta p.ėta pantai Ro.aev.M, “į J**
kaipo federalinės vyriausybės galvai ir kaipo vadui de- mfJ •‘prjpaku<)ti>> saviškiais de
mokratų partijos, kurioje Jersey City meras užima legatais, davė įnešimą rinkti 7 
aukštų vice-pirmininko vietų. delegatus. Buvo du kartu bal-

Galų gale, Washingtonas tuos protestus išgirdo. su°ta 11- abu kartu tautininką 
Generalinis prokuroras Cummins užvakar-pareiškė pa- i,asiulJ',aas buvo atmestas da«s 
darysiąs nuodugnų tyrinėjimą tame NeW Jersey mies
te ir patikrinsiąs, ar iš,tiesų tenai yra varžomos kon
stitucinės piliečių teisės.

Reikią tikėtis, kad federalinis teisingumo departa-1 tatitminkų 
mentas šitą tyrinėjimą atliks ne tam, kad meras Hague 
ir jo pakalikai butų nubaltinti. Už neteisėtą pilietinių 
teisių varžymą tie valdininkai turėtų būt pašalinti iš 
vietų ir nubausti. 5^ Z ) :

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams .
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje it kitur Užsieniuose

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų -------- .--------------- ;"mow|vo kiekvieną kartą, kai ture-

Orderiu kartu su užsakymu. davo galia.
STEBUKLAS?

Piliečių teisių gynimas

rifai

Čekoslovakija nepasiduos
Iš visko matyt, kad Čekoslovakija nepasiduos Hit

leriui be kovos, kaip kad pasidavė Austrija. Austriją 
valdė klerikaliniai fašistai, o Čekoslovakijoje gyvuoja 
demokratija. Kai Berlynas pagąsdino kanclerį Šu- 
sniggą, tai šis neišdrįso pasipriešinti, ir nacių gaujos 
Austriją užėmė.

Jeigu Hitleris pasiųs savo rudmarškinius į Čekoslo
vakiją, tai juos tenai pasitiks ginkluota jėga. Čekoslo
vakija turi, palyginti su Vokietijos karo mašina, nedide
lę armiją, bet ji yra gerai išlavinta ir puikiai apgink
luota. Žinovai sako, kad Čekoslovakijos armija yra, pro
porcingai savo dydžiui, geriausia Europoje. Naciams 
imtų nemaža laiko ją sumušti.

Bet jeigu Vokietija užpultų Čekoslovakiją, tai pa
starajai ateitų į pagalbą francuzal. Tuomet jau butų 
didelis karas, į kuri butų įtrauktos ir kitos didžiosios 
valstybės.

Paskiausi pranešimai iš Čekoslovakijos praneša, 
kad jos vyriausybė atsisako išpildyti arogantiškus zu- 
detų (Čekoslovakijos vokiečių) reikalavimus, kurie yra 
inspiruoti, be abejonės, Berlyne. Zudetai reikalauja vo
kiečiams politinės autonomijos ir kad Čekoslovakija sa
vo užsienių politiką taikytų su Vokietijos politika. Iš
pildžius šitokius nacių reikalavimus, Čekoslovakija pri
pažintų savo tautinei mažumai teisę diktuoti visam 
kraštui.

Čekoslovakijos premjeras Hodza atsisako šitokias 
negirdėtas privilegijas duoti zudetams, nežiūrint visų 
Berlyno grąsinimų. Demokratinė Europa šitam prem
jero nusistatymui pilnai pritars.

K LIETUVOS
IŠVOGS MEDELIUS Iš 

x PAKELIŲAlovė. Aloviečiai paskutiniais laikais taip ^pamilo medelius, kad atsdėję sodina sodybose ir pakelėse. Deja, tą gražų darbą įvairus niekšai naikina be gailesčio, nebodami, kad medžiai daug ką pasako apie viso krašto kultūrinę pažangą. Kiekvieną pavasarį visur keliai ūkininkų ir visuomenės apsodinami, bet tik ne ilgam laikui: per

vienerių metų laikotarpi pakeliais vos lieka dešimta dalis sveikų medelių, kiti nulaužyti ar sužeisti. Kai kurie ūkininkai į nulaužytų vietas rudenį atsodina kitus medelius. Vietos ūkininkas Z. Žilinskas rudenį kelią, einantį per jo laukų, apsodino vaisiniais gražiais medeliais, bet dabar patikrinus nerasta daug vyšnių ir slyvaičių. Medeliai išrauti ir nunešti. Matyt, kas panorėjo pasirodyti labai “pavyzdingas’’, nes gal išrautais iš pakelių medeliais apsodino savo sodybų.

guma balsų. Tačiau kuopos pirmininkas Šerkšnys, kuris remia “Sargybos” komiteto politiką, padare patvarkymą,''kad į įnešimas “priimt* tas”, ir kai dalis narių jau iš* siskirstė iš susirinkimo, pravedė 7 delegatų.rinkimus.“Laisvėj e’i^ paskelbta SLA. 211 kuopos ^S^ftarių protestas prieš tą kuopdš pirmininko sauvaliavimą. Balsavimai aukš* čiaus paminėto įnešimo (kad kuopa rinktų 7 delegatus) tenai aprašyti taip:“Pirmininkas, kuris esti kuopos prezidentu, p. Vincas Šerkšnys, leidžia balsuoti: ‘Kurie sutinkate, kad kuopa siųstų septynis delegatus, pakelkite po ranką.’ Pakėlė 45 nariai, prie kurių skaičiaus prisiskaito ir patsai pirmininkas (tai yra neteisėtas elgesys, nes atvirame balsavime pirmininkas neturi teisės balsuoti, išimant tiktai tą atsitikimą, jeigu balsai pasidalina lygiai — “N.” Red*) Dabar, ‘kurie sutinkate, kad butų siunčiami tik du delegatai, pakelkite po vienų ranką,’ Suskaičius rankas radosi ir tik 45 balsai.”
/ *’ ■iš šito balsavimo aišku, kad įnešimas' rinkti 7 delegatus tapo atmestas, o praėjo įnešimas (arba pataisymas) siųsti 2 delegatu, nes pirmininko balsas buvo priskaity tas neteisėtai, taip kad Už pirmąjį įnešihią buvo paduota iš tiesų tik 44 balsai, o už ahtrąjį 45,Bet, užuot paskelbęs, kad yra praimtas antrasis/ įnešimas, p* Šerkšnys reikalauja, kad butų balsuojama Iš naujo. Antras balsavimas buvo toks:“Pirmininkas vėl klausia: ‘kurie sutinkate, kad kuopa siųstų septynis delegatus, pakelkite po rankų? Suskaičius balsite radosi 48 balsai... Dabar pirmininkas klausia: ‘kurie sutinkate, kad kuopa siųstų tik du delegatu, pakelkite po ranką’. Suskaičius balsus, pasirodė, Jog balsavo 49 nariai už siuntimą tik dviejų delegatų.” Tokiu budu tautininkų įnešimas buvo atmestas antru kartu. Bet pirmininkas, to nepaisydamas, pareiškia, kad Jisai nebalsavęs ir todėl — “turįs

^‘Laisvės” editoriale skaitome, kad“šiemet (geg. S d.) sukako 120 metų nuo mirties vieno pasaulio žymiausių žmonių Karolio Markso. Ta proga Maskvos ‘Pravda’ para'šč straipsnį, nušviesdama mokslinio socializmo tėvo rolę ir jo darbo vaisius.” -Bet Marksas dar 1864 metais (t.y. prieš 74 metus) įsteigė Tarptautinę Darbininkų Asociaciją (Pirmąjį Internacionalą). Jeigu jisai butų miręs prieš 120 metų, tai kaip jisai butų galėjęs tokį darbą atlikti, negut butų turėjęs prisikelti iš numirusių!Žinoma, “Laisvė” (arba Maskvos “Pravįą”, iš kurios ji pasėmė tą informaciją apie Marksą) norėjo pasakyti, kad prieš 120 metų Karolis Marksas gimė. Tačiau, kai Rusijos bolševikai arb^, jų pamėgdžiotojai komunistai kalba apie “mokslinio socializmo tėvo” darbus, tai ima juokai.Pagrindinė mokslinio socializmo mintis yra ta, kad socializmą (arba kurią kitą visuomenės sistemą) įsteigti negalima tol, kol nėra tam pribrendusios bbjektyvios sąlygos, t.y. tos sąlygos, kurios nepriklauso nuo žmogaus valios.Tarpe šitų sąlygų pirmą Vietą užima gamybos įrankiai ir nuo ją priklausą gamybds santykiai, kitajp sakant, ekonominis išsivystymas.Ekonominio išsivystumo atžvilgiu, Rusija 1917-18 metais buvo kuone labiausia atsilikusi šalis Europoje (išimant, gal būt, Turkiją ir kai kurias Balkanų pusiadsalio šalis). Aišku, kad ji dar Anaiptol nebuvo išaugusi iš kapitalizmo sistemos, ir todėl svajoti apie tai, kad ji gali “peršokti” per kapitalizmą ir tuojaus atsidurti socializmo tvarkoje, buvo gry- :' flk > • i f»į . **njausia fantazija. O betgi Leninas su Trockiu, ZinovjevU, Kamenevu ir kitais savo bendradarbiais paskelbė, kad jie jau “stato socializmą” Rusijoje!Iki to laiko pats Leninas (ir kartu su juo visi Rusijos bolševikai) laikėsi griežtai priešingo nusistatymo. Jie aštriausiai kovojo su 4 Rusijos liaudininkais —- soc. revoliucionieriais, trudovikais ir maksimalistais — kurie sakė, kad Rusija esanti “pašaukta” parodyti pasauliui kelią į socializmą, peršokant per kapitalistinio Vystymosi laikotarpi, neš Rusija jau turinti “socializmo pagrindą” sodžiuje, kur valstiečiai valdo žemę kolektyviai (“obš- činose”, kaimuose). Leninas per 20 metų šitas liaudininkų svajones kritikavo be pasigaP Įėjimo ir vadino juos “utopi- ninkais” (svajotojais) ir “socialistais reakcionieriais“*Tuomet jisai buvo Markso pasekėjas, mokslinio socializmo šalininkas. Bet kai jisai 1917 metais staiga šitą savo nusi- statyiną atmetė ir priėmė Rusijos liaudininką utopiją, tai aišku, kad mokslinio socializmo jisai atsižadėjo. Nes tų dviejų dalykų sutaikinti negalima.į Jeigu Lenino buvo tiesa, kai jisai persimetė į utopininką kelią it pradėjo atsilikusioje Ru-garbinti Markso mokslą gali sijoje steigti “socializmą“^ tai Markso teorjį&yra amžinai su-

įrodymais irtuos prisipa- nors daikti-

kad jau, rodos, ir nebūtų iŠ gyvųjų toliau varo jų gaištingą Stalinui darbą.
SąmokslininkaiŠtai buvo Piatakovo ir bylos, ii’ tie vyrai visame prisipažino it het dar daugiau, paskutiniame savo žodyje, net pa*

kaspra-
kitų

mušta. O jeigu Markso mokslas yra teisingas, tai bolševikiškas “socializmas” yra nesąmonė. Būti bolševiku ir kartutiktai tas, kuris visai neturi •logikos.

suiminėjo, juos tardė, smerkė, šaudė, nuodijo ir pasirodo, kad jisai patsai buvo vienu iš aktin- ] giausių sąmokslininkų ir jo prisipažinimu jis* vienus suimdavo, kad kiti liktų saugesniojo vietoje... Iš visų nuteistųjų ir pasmerktųjų mirti visi prisipažino, bet gal tik Radeką išskyrus niekas kitas kitų nėiš- davinėjo, o jei vienas kitą kaltino, tai tik tarp savęs jau pačiame teisme, štai, sakysime, Rykovas prikaišiojo Buchari- nui tai, ko jisai prisipažinti nenorėja.Tai kur čia reikalas?
Vienos mokyklos auklėtiniaiPirmiausia rėkia turėti gal
voje, kad teigiami ne tiek revo* 
llUcionietial, kiek sąmokslininkai, Juk komunistų taktika ir daugeliu atvejų remiasi sąmokslais ir visokiomis provokacijomis. Teisiamieji, atmetus jiems įbruktus visokius tamsius gaivalus, visi yra komunistai, tai visai nesvarbu, kad jie dabar vadinasi visokiais nukrypėlių pavadinimais, bet jie visi yra Lenino mokiniai ir kas šiandien tos mokyklos nukrypo, ar Stalinas, ar teisiamieji, tai sunku | butų išaiškinti ir pagaliau tai darbai ilgesnių staudijų, kuriami vieta jau ne dienraščio skiltyse,Leninas ir visas jo darbas— (ai sąmokslininko darbas. Dar prieškarinėje Rusų žemėje, kuomet rusų marksistų tarpe kilo klausimas apie ekspropria- ei jas partijos naudai, tai socialdemokratai (menševikai) tokius' kovos metodus pasmerkė, o Leninas rado tai priimtinu, ir štai dabartinis Stalinas anuomet Tiflise vienų iŠ tokių eks- propriacljų bolševikų partijos naudai įvykdė. Leninas liet ėjo taip toli, kad jisai visai rado galimu, sakysime, kuriam nors partijos nariui vesti turtingą moterį, kad ir jokiai meilei nesant, bet vien tik siekiant partijos naudai pinigų. Ištikus didžiajam karui Leninas norėjo lt troško, kad rusai tą karą prakištų... Jis» ne tiek darbavosi, kad tasai karas bendrai niekais baigtųsi, kiek troško, kad rusai butų įveikti.Leninas, Trockis jau Rusų žemėje revoliucijai ištikus priėmė vokiečių žandarmerijos paslaugas vykti per vokiečių žemę į revoliucinę Rusiją.

Nei karas, nei taikaVadinasi, ir tuomet tuodu vyrai nevengė su svetimo krašto, net to krašto, kuris prieš jų žemę kariavo pasinaudoti žandarų ir priešingos kariuomenės generolų Štabo paslauga.Bolševikai, vyriausybę paėmę į savo rankas, tuoj sutiko savo žemes sąskaiton padaryti taiką 8U vokiečiais it visai išdavikiškai pasielgti su buvusiais rusų sąjungininkais prancūzais) ir anglais. Juk turėkime galvoje, kad su bolševikais padarius taikų vokiečiai žymiai sustiprėjo ir dar didesniu pasisekimu galėjo pulti demokratinę Prancūziją, Angliją ir kitus kraštus. Bolševikai tuomet ir visą aukso atsargą atidavė vokiečiams.Sakykite, ar tai neišdavystės žygis? ySakykite, ar tuomet bolševi

K4 MANO SKAI 
TYTOJAI

Prie Ko Diktatūra 
Privedė?Nežiurint, ar tai dideles ar mažos šalies diktatoriai, jie vis su kuo nors kariauja — jei ne su išlaukiniu priešu, tai bent su savo žmonėmis.Tokia suskurusi Lietuva irgi kariavo per daugelį metų. Negalėjo su išlaukiniu priešu kariauti, tai kariavo tfU savo žmonėmis ir laikė įkalinusi desėt- kUs tūkstančių vyrų, kad tik kas Smetonos henugriebtų. Ant nelaimės, kas tik pirštą kišteli, tam tuojau skelbiamas karas. Taip Lietuva “progresavo” per 18 metų iki buvo priversta atidalyti susisiekimą su kaimynine valstybe. Jei taip ir toliau kariaus su savo žmonėmis, tai gali prarasti ir pati save. Man labai keistai atrodo tie Lietuvos generolai. Jie/su niekuo nėra kariavę, nėra ragavę, taip sakant, parako durnų, bet žiūrėkit kaip jų krutinės yra apsagstytos įvairiais medaliais, kad net koktu Į juos žiūrėti. Ir už ką? Ar kad keletą ūkininkų sušaudė? Štai turime vietoj pavyzdį. Gen. Persto i ng vadovavo milioninei armijai, bet jis nėra tiek apkabinėtas medaliais, kaip dar su niekuo nekariavę Lietuvos generolai. Išrodo, kad Lietuvos žmonės yra pavergti parazitus maitinti. Pirmiau visokis brudas ėdė, o dabar valdininkai ir kunigai iš suvargusio žmogelio Čiulpia paskutinius syvus. Mumsr amerikiečiams net ir gėda yra pasakyti, kad mes esame tos nekultūringos tautos nariai. Bet nėra ko stebėtis, nes ten ne žmonės, bet tik avys gyvena. Juk bažnyčia kitaip gyventojų ir nevadina kaip avinais ir avimis, kurias gali ganyti, bite tik turi gerų lazdų ir dar šunį. O tų Šunų pristatė tiek, kad žmogus niekur negali pasirodyti — visur juos sekioja pikti šunes. Tai todėl ir reikia Lietuvai tokių pulkininkų ir generolų. Jie persekioja Lietuvos žmones ir paskui medaliais kaišosi. Gėda, gėda, mums lietuviams.

J. Raiblkis
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Automobilių centras
Detroitas jau nuo kurio lai

ko yra žinomas kaip automo
bilių gamybos centras. Dabar
tiniu laiku labai didelis skaičius 
darbininkų, kurie dirbo prie 
automobilių gaminimo, liko pa
leisti. Dėlei to visaip kalbama: 
vieni sako, jog darbdaviai truks 
—laikys šį kartą yra pasiryžę 
laužyti uniją, o kiti suranda ki
tokių priežasčių nedarbui išaiš
kinti. Nėra abejonės, kad ben
dras biznio atslūgimas veikia 
automobilių pramonę, kaip tai 
buvo ir 1931 m. Pavyzdžiui, ta
da darbininkai nebuvo organi
zuoti, o nedarbas ėmė įsigalėti. 
Laipsniškai jis pasiekė tokio 
laipsnio, kada visa pramonė 
tiesiog merdėjo.

1937 m. prasidėjo atgijimas. 
Darbininkai pradėjo važiuoti iš 
visur. Jų tiek privažiavo, kad 
pritruko net butų. Tie ‘^gerieji 
laikai” neilgai tetruko: jau per
eitą rudenį prasidėjo atslūgi
mas, o dabar automobilių pra
monė vos tik kruta. Dirba dvi, 
o geriausiu atveju, keturias die
nas per savaitę. Ir per tą laiką 
pagaminama tiek automobilių, 
kiek tik reikia. Tiksliau sakant, 
kiek tik gali parduoti.

Taip yra ir kitose pramonės- 
šakose. Šiandien bedarbių pri- 
skaitoma tūkstančiai. - O tuo 
tarpu tuščių butų ir dabar nė
ra. Tai reiškia, kad suvažiavę 
iš kitur darbininkai pasiliko ir 
toliau gyventi.

Miesto gatvėse šiais laikais 
tenka sutikti daug žmonių 
(juodų ir baltų), kurie yra bai
siai suvargę ir tiesiog išmal
dos prašo. Kai su kai kuriais 
pradedi kalbėti, tai jie keikia 
agentus, kurie juos suvylė. Sa
ko, įvairiuose miestukuose 
agentai net ant tvorų lipdę 
skelbimus, kad Detroite esąs 
Jabai didelis/ trukumas darbi
ninkų. Jie patikėję tais agen
tais ir štai dabar atsidūrę labai 
liūdnoje padėtyje.

Išėmus Fordą, visi kiti auto
mobilių darbininkai priklauso 
unijai. Paprastai unijos yta te
kis nusistatymas, kad pirmiau
sia aprūpinti vietos darbinin
kus. Todėl jei ir pasitaiko ko
kia proga, tai iš kitur atvažia
vęs darbininkas neturi šansų. 
Juo labiau, kad pirmenybė vi
sada duodama slėnesniems dar
bininkams. Vadinasi, tiems, ku
rie yra išdirbę ilgesnį laiką.

Padangų dirbtuvė
Musų mieste yra U. S. Rub

ber Products, Ine., kuri gami-1 
na tajerus (padangas automo
biliams). Ten dirba nemažas 
skaičius ir lietuvių. Kai laikai 
buvo geri, tai dirbama buvo 
keturiomis pakaitomis (po še
šias valandas). Taip buvo uni
jos nustatyta. Dabartiniu laiku 
darbai ir ten pusėtinai suma
žėjo, tačiau viM duodama kai 
kuriems darbininkams progos 
užsidirbti kelis dolerius pragy
venimui. Nors darbai ten (bent 
kai kurie) ir pusėtinai sunkus, 
bet gera tai, jog darbininkai 
nėra tiek skubinami dirbti, 
kaip pas Fordą.

Gerais laikais sakyta kompa
nija samdo nuo šešių iki sep-
—. ... . . . į

Paskutinę Savaitę.

“VIENIŠO BALTA 
KELIONE” 

Valentino Katajevo garbi
Sovietų apysaka I

Sojuždėt Film-Moskva gaminta 
Beto, “Maskvos Volgos Kanalas“ Į 

Kelionė iš Maskvos j Volgą

SONOTONE
Teatras—66 E. Van Buren 

25c iki 1 P. M. Be šešt. Ir sekm.

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

tyilių tūkstančių- darbininkų. 
Per dieną ji išleidžia apie , 35,- 
000 padangų. Sumatra saloje 
kompanija turi gumosf medžių 
plantacijas. Iš keturių šimtų 
medžių per dieną gaunama 
apie du viedrai vadinamojo 
‘‘gumos pieno”.

Yra tikrai įdomu pasižiūrėti, 
kaip gaminamos padangos. Be
je toji kompanija gamina ne 
tik padangas, bet ir tūkstan
čius įvairiausių kitų dirbinių 
iš gumos. Apskaičiuojama, kad 
per metus ji suvartoja tiek 
“gumos pieno”, kiek galima 
išmelžti iš 19 milijonų medžių. 
Dirbtuvės adresas yra — 6600 
E. Jefferson.

Didele eksplozija
Fordo stiklo dirbtuvėje ge

gužės 9 d., 2 vai. po pietų, įvy; 
ko didelė ekspliozija. Inspek
toriai, kurie prižiūri tankus su 
chemikalais, buvo pasiųsti na
mo. Du nauji, kurie juos pava
davo, nebuvo spėję tinkamai 
tankus apžiūrėti.

Ekspliozija buvo liek smar
ki, jog nunešė trobesio stogą 
ir rūgštis ištaškė į visas puses. 
Nukentėjo ir darbininkai. Len
kas Edvvard Wallsewski beveik 
vietoje liko užmuštas/. Kiek vė
liau dar du kiti mirė. Walisew- 
ski pas Fordą buvo išdirbęs 
apie aštuoniolika metų.

Kompanija bando pasiteisin
ti, kad ekspliozija įvykusi dėl 
darbininkų neapsižiūrėjimo ir 
neatsargumo.

Susitaikė
DEARBORN, Mieli. — Uni- 

jos advokatas Larry Davidow 
baigė derybas su James E. 
Green, šio priemiesčio konsul- 
manu. Derybos baigėsi tuo, kad 
nuo dabar unijos veikėjai ne
busi persekiojami už dalinimą 
laikraščio ir kitokios literatū
ros prie Fordo dirbtuvės.

Iš kitos pusės unijos advoka
tas pasižadėjo ištraukti bylą, 
kurią jis buvo iškėlęs Dearborn 
miesto viršininkams. Ta byla 
buvo iškelta ryšium su arešta
vimu 900 unijos literatūros da
lintojų prie Fordo dirbtuvės. 
Tie dalintojai buvo išlaikyti 
kalėjime nuo pusantros iki tri
jų valandų. Unija buvo pasiry
žusi teismo pagalba suvaldyti 
miesto viršininkus, kurie šiuo 
atveju aiškiai savivaliavo.

Naciai pradeda kelti galvas
Vietos darbininkų laikraštis, 

Labor News, skelbia, jog Det
roite naciai pradeda vystyti 
smarkų judėjimą. Nakties me
tu jie susirenku į slaptas vie
tas ir ten smogikų uniformose 
darą pratimus. Jie laiką nuo
lat didelius mitingus, kur dau
giausia yra puolami žydai. Pa
sak laikraščio, į vieną vietą na
ciai buvo suvažiavę penkiais 
šimtais automobilių.

Nacių agentai, sakoma, zu
ja po visą miestą ir ieško žmo
nių su vokiškomis pavardėmis. 
Tarp jų jie ir bando susižvejo
ti sau sekėjų. Prieš kiek laiko 
jie pradėję leisti savo žurnalą. 
Prisidengdami savotišku ame- 
rikonizmu, jie visais budais 
stengiasi niekinti žydus.

Visam nacių judėjimui Det
roite Vadovaująs vienas Hitle
rio agentas, kuris nelabai se
niai buvo priverstas bėgti, nes 
jo ieškojo federales Valdžios 
agentai. Tasai Hitlerio leite
nantas dabar vėl esąs Detroite 
ir vadovaująs visam judėjimui. 
Veikiąs jis po visokiais prama
nytais vardais, kadangi viešai 
negalįs pasirodyti.

Laikraštis ragina visas dar
bininkų organizacijas tuo na
cių veikimu susirūpinti. Hitle
rio agentai turi būti išaiškinti 
ir slapti nacių smogikams ga
minti lizdai sunaikinti.

Koresp.

ŠIĄ VASARĄ ZANAVYKUOSE 
BUS DIDŽIULE LIAUDIES 
DIRBINIŲ MENO PARODA

ŠAKIAI — XX-ties metų 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
minėjimo proga šią Vasarą Za
navykų žemes sostinėje—ša
kiuose rengiama didžiulė šio 
krašto įvairių įvairiausių liau
dies dirbinių paroda. Parodos 
sumanytojas yra vyriausias 
XX-ties metų Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo Zana
vykuose komitetas, kuris pa
rodai organizuoti paprašė Ša
kių apskr. agronomą.

Parodos organizavimo darbai 
jau pradėti ir visu tempu varo
mi pirmyn. Kiek teko girdėti, 
parodą tikimasi suorganizuoti 
turiningą, plačią ir įdomią, nes 
numatoma, kad joje pirmoje 
eilėje dalyvaus jaunieji ūkinin
kai su savo gražiais ir jaunys
tės pilnais dailės darbeliais, 
paskui bus pakviestos audėjos, 
mezgėjos ir šventųjų dirbėjui, 
žodžiu, norima pakviesti visus, 
kas tik ką prašmatnesnio ran
kų darbo galės parodyti. Tokiu 
budu parodoje pasirodys visu 
savo dvasios ir proto turiniu za- 
navykiškoji musų tautos šir
dis.

Zanavykai, šį paroda mums 
yra svarbi, mes turime savo 
dvasios galią parodyti, mes tu
rime parodyti, kad esame tas 
mūras, trukdąs pangermanis’ti- 
nei idėjai plisti į Lietuvos gilu
mą ir tolyn į rytus, kad esame 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sargybos avangarde, kad mes 
čia jau tyliai kaujamės už lie
tuviškos sienos naikinimą su 
siaubinga vakarų dvasia, did
žiausiu zanavykišku kantrumu 
ir laimim.

Tad, sanavykai, ivertinkim 
patys save ir kas gyvas daly- 
vaukim savo dailės ir šiaip 
prašmatniais dirbiniais . savo

parodoje. Nelaukim kol pa
kvies, bet patys pasirūpinkim 
sužinoti visas dalyvavimui rei
kalingas sąlygas, užeidami pas 
agronomus, nes jie, be abejo, 
jau žino ir viską smulkiai in
formuos. Atrodo, tokiai parodai

tiktų įvairus audiniai, mezgi
niai, išsiuvinėjimai, išdrožinė- 
jimai, įvairus dievukai, įvairtts 
pintineliai iš vytelių, šiaudų ir 
kiti įvairus dirbiniai, jeigu kas 
turi kokį nors išradimėlį, ir su 
tokiu verta pasirodyti.

APSIDR AUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeiinoš narius, tUoini Užtikrinsi sau 

rytojų. .
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių orghrtizricijojė 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pampos gali gauti $6.00, $9.00 Ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraiidOs, it ligoje jpfišelpos, Susivienijimas Šelpia savo na
rius it našlaičius, iš tatn tikslui esančių foiidų ųinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savditini Ittikrastj “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių ŠLA. kuopų Valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLlANCE of AMERICA

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“K jl URA”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja gatbėa prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai* rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 doL pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas i “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vč 

Nr. 153. LITHUANIA.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

ĮSITIKINKITE PAISYS, KUR GERIAUSIĄ STATYBOS MEDŽIAGĄ PERKATE

NAMAMS, GONKAMS, GARAŽAMS IR VASARNAMIAMS

—........... -.................... . ................... . .......

FRANK MICKUS
RŪBŲ 

KRAUTUVE ir 
SIUVYKLA

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

Daug metų gerai patyręs lie
tuvis siuvėjas.

Siuvame naujus siutus už pri
einamas kainas, išvalome ir su
taisome vyriškus ir moteriškus 
rubus.

4146 Archer Avenue
» ... I. .....    z

■ HM* -----------

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagiu
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iįi 8 vai. Sekmadie
niais ’iiuo 9 ryto iki 1 vai.

po pietų.
_________________________ I

ketvirt. pėda-

—

ROLIS 90 PĖDŲ
I I lIMf*** i i

4x1
Apsidrailskit nuo kiekvienos 

oro atmainos STOGĄ

KOMBINUOTOS 
DURYS

TAIP PIGIOS KAIP

$5
Už ŠTUKĄ

KEDRO 
STULPAI

7 PfiDŲ ILGIO

35c
Už ŠTUKĄ

VIELINES SKRYNOS LANGAMS

71c
Ir auksc?

specialus išpardavimas

minkštų klejuotų lentelių
.■t

33/4c
GERIAUSIOS EGLINĖS

colio storio lentos
po 5, 6, 7, 8 pėdų ilgio

4 pėdų pločio
už ketvirtainių pėdą

Dykai Apskaičiavimas
Kiekvienam atsitikime musų ėkšpettas atvyksta į vietą 
ir padaro apskaičiavimą hamui teikiamos medžiagos 

perstatymui ar naujam pastatyti visai d^kai.
—..... .....”- ■*------ -

Garsinkite “N-nose”

ASBESTO S
GONTAI
*5.00

(Ašbestiniai sienoms 
apmušimai)

100 ketvirtainių
pėdų apdengimui 

Pirmosios išlaidos — tai 
Visos išlaidos. Sutaupykite 
nuo malevos. Pakeiskite 
savo seną namą nauju.

IKI

Stogams Popiera
*1.40

M.75

PLASTER 
BOARDS 

14” Storesnės 

40

Už 100 ketvirtainių pėdų 
SANDĖLY IšMIERUOJA

4x5 colių 4x6 colių
4X7 čOlių 4x8 colių
4x9 colių 4x10 colių

VISUOMET SANDELY 
GATAVI

RĖMAI
LANGAI
DURYS

- CIERWIEC LUMBER CO.
3700 S. VVESTERN A¥E. Tel. VIRginia 0458

Ofisas atdaras kasdien iki 8 v. vakaro, šeštadieni iki 6
Parūpinant Lengvins F. H. A. mėnesinius išmokėjimus PRISTATA^YMAS CttICAGOJ ir Apielltlkėj

>■ »iWi.ii ii. U wiid.fr. į »*■'■! Į ■■ ■■ ............................... ............................,,, , ,

wiid.fr
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*b

500.00
Dolerių Vertės

PRIZU
100.00
CASH

NAUJI JUDOMI 
PAVEIKSLAI 
“LIETUVA” 

‘PIRMYN’
CHORO

At sis vei kinimo

SUSIRINKIMAI
LUC susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 22 d. Vilnies sa

lėje, 3216 S. Halsted St. Kalbės svečias Dr. J. J. Walsh, 
savo kalbų paįvairins krutamais paveikslais.

žagariečių Kliubo susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužes 22 
dijenų, 1 vai. po pietų, 2317 W. 43 St. Nariai privalote bū
ti, kurie esate pasilikę su mokesčiais ir’užsimokėti duok
les. —Sophie Ambrosaitė.

Bridgeportiečių apylinkėj šaukiamas Laisvamanių Etines Kul
tu ros Draugijos 5 kuopos susirinkimas. Susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 22 d., 10 vai. ryto, Sandaros svetai
nėj, 814 W. 33rd St. Visi nariai privalote būtinai ateiti 
susirinkiman ir atsivesti norinčius tapti nariais Laisv. Et. 
Kult. Dr-jos 5 kp. —Dr. A. L. Graičunas, sekr.

Wardo Liet. Demokratų organizacija šaukia specialį susi
rinkimų, kuris įvyks šiandie Hollywood svet., 2417 W. 43 
St. lygiai 7:30 vai. vak. Nariai yra prašomi skaitlingai at
silankyti, nes bus rinkimas darbininkų organizacijos ren
giamam piknikui. ' .

15-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimų penktadienį, gegužio 20 d. 7:30 v. v. bažnytinė
je auditorijoje, 6.8 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 busi 
alaus. —M. C. R.

12

CRANE COAL COMPANY
Tel. Portsmouth 90225332 So. Long Avė.

POCAHONTAS Mine Run 
SMULKESNĖS 50 tonų ar

ATSISVEIKINIMO VAKARAS
P. PALULIS, Savininkas

5 and 10 CENTS TAVERN
2320 So. 48th Avė., Cicero, Phone Cicero 3134

Šeštadieni, 
GEGUŽĖS-MAY 21 d.. 1938

Rengia išleistuves, šaunią puotą, muzika, užkandžiai VELTUI. 
ATEIK!

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

MOVING SALE!!*

DABAR PO $2.50
Skrybėlės, kurios buvo po
$1.95, DABAB $1.50

Siutai Parsiduos už:
$10.50, $15.50, 
$22.50, $25.50

Visi geros rųšies, gražiai pa
siūti; visi su dviem kelnėm. 

Taipgi Topkautai, kurie
po buvo $22.50, 
Dabar už $15.00

Skrybėlės, kurios buvo po

Viską Parduodam Žemiau 
Negu Kaštuoja 

BRIDGEPORTO DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ, PERSIKELDAMA
NAUJĄ VIETĄ,, IŠPARDUODA VISKĄ ŽEMIAU 

NEGU KAŠTUOJA

PIKNIKAS
” ‘ ■ A vi JA „ L r“

15-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubas rengia labai šaunų 
pikniką su daugybe brangių daiktų išlaimėjimui 

Nedėlioj, Gegužės-May 22, 1938
THE KEAN INN GROVE, 83rd ir Kean Avė.

KVIEČIA VISUS KLIUBO KOMISIJA.
BUS IR GARSIAKALBIS RADIJUŠAS. ĮŽANGA VELTUI.

Diena Iš Dienos

na-

t _ .r
/■ 6P 

Tarp Trijų Stasių 
Buvo Viena Stasė

Junimas ūžė Miščiukaičių
muose 3119 S. Morgan St. Sta
sių dienoj, gegužio 7, sveikin
dami su vardadieniu tris Sta
sius ir vienų Stasę.

Stasiai buvo Stasys Liauškis, 
Stasys Butkus, Stasys Gapšis, 
o viena Stasė tai Stasė Vagda- 
ratė.

“Ernest” tavernoj, kurių užr 
Ūko ponai Misčiukaičiai ir po
nai Gapšiai, 'jaunimas gėrė šal
to alučio, užkandžiavo, dainavo 
ir šoko, švęsdami trijų Stasių 
ir vienos Stasės vardadienį. Iš
siskirstė linksmi, linkėdami 
Stasiams ir Stasei laimingai su
laukti savo vtrdadienio kitais 
metais. Dalyvė

B. MASILIENIENĖ> ir 
E. NESTECKIENĖ 
TARIA AČIŪ

tės lietuvaitės”.
Schultz p: dainavo 
žė samanota”. O 
dainavo linksmas
daineles iki nakties vėlumos

Ponia M* 
“Kur baku- 
paskui visi 

lietuviškas

Nuo draugų buvo įteikta po
niai U. Katauskienei daug do
vanų . ir gėlių, o nuo “Apšvie- 
tos” $5.00.

U. Katauskienė taria ačiū

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAl-ftS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— TT _ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

visiems atsilankiusiems jos iš
leisti ir už suteiktas jai dova
nas.

Linkime U. Katauskienei lai
mingos kęliončs ir lauksime jos 
sugryštant į musų eiles.

Draugė.

..išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Stepas Andriushaitis 34 me
tų su Mary Kačiushis 22 m.

Edmund Ob.szarny 21 metų, 
su Valerija Karalius, 21 m.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

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

rodysime savo dideli staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas
Štai čia musu keli specialai: 

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

&
paint

NAUJIENŲ”
GEGUŽINĖ

BIRUTĖS DARŽE
Gegužės 22 d. 1938

ŠEŠTADIENYJE

Geg. 21 d.
BIRUTĖS

DARŽE
79th ir ARCHER

Programas prasidės 2 vai. popiet su 
baseball losimais tarp “Pirmyn” ir 
“Naujos Gadynės”, “L. U. C.” ir “Ai
dos.” Muzikalis 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.

Ir kiti pasipuošimui 
drabužiai parsiduos 

pigiai
Viską turime išpar
duoti i trumpą laiką 
nes persikeliame į
NAUJĄ VIETA

Ponios Bessie Masilionienė, 
3200 So. Lituanica Avė., ir 
Emilia Nesteckienč, 843 West 
34th St. (seserys) pareiškia 
per Naujienas savo ačiū ren
gėjams jų išleistuvių, įvykusių 
pereitų šeštadienį, gegužio 14 
d., Ūkelio svetainėje, 34th PI. 
ir Lituanica Av&J Jos dėkoja 
už gražias dovanas, dėkoja ren
gėjams, gaspadinėms, kalbėto
joms poniai Zolp, ponui Kviet- 
kienei ir kitiems kalbėtojams 
ir visiems dalyvavusiems.

Ponios Masilionienč ir Nes- 
teckienė išvažiuoja Lietuvon su 
Naujienų ekskursija gegužio 
28 d. !

Minėtame išleistuvių pokyly
je d; lyvavo apie 200 žmonių.

Serga Poškienė
T0WN OF LAKE — Ponia 

Emilija Poškiene^ 4525 S. Her
mi tage avė., randasi pavieto li
goninėje. Ju bu^o padaryta 
sunki operacija. Dabar ligonė 
jaučiasi geriau. Pageidaujame, 
kad jos p žįstami jų atlankytų.

Nellie Pakeltjenė 
Laukia Operacijos

BBIGHTON PARK — Ponia 
Nellie Pakeltiene, po tėvais Pu- 
trimaitė, rimtai susirgo ir ta
po išvežta pavieto ligoninėn. 
Jai bus pad< ryta operacija. Ka
da bus galima pažystami ir 
dragai prašomi jų atlankyti. 
Veliju greitai pasveikti.

c Kep. IT. r

Uršulės Katkauskie 
nes Išleistuvių 
Vakaras

Ketvirtadienį gegužio 12 die
nų pas A. Misčikaitiėnę susi
rinko gražus būrelis virš 40 
drc.ugų ir draugių. Jie susirin
ko ponios Misčiukaitienės kvie
čiami atsisveikinti su Uršule 
Katauskienė, kuri išvyksta pa
sisvečiuoti į Lietuvą.

Ponia U. Katauskienė yra 
p: žangi moteris, Lietuvių Mo
terų Draugijos “Apšvįetos” na
rė, leidžiasi į 'tolimų kelionę ir 
gal negreit sugryš, tai , todėl 
“Apšvietos” pirmininkė ir su
rengė jai išleistuves.

Ant gražiai valgiais apkrau
to stalo stovėjo gražus gėlių 
bukietas, kurį poniai U. Katau
skienei suteikė jos dukrelė Ma
rijona Smilgienė. t

Atsisveikinimo kalbų pasakė 
ponia K. Keturakienė, pažymė
dama ponios Katauskienės dar
buotę ne tik “Apšvietoj”, bet 
ir apskritai pažangiame darbi
ninkų judėjime.

Ponios Katauskienės pusbro
lis p. Gelgotas, atsisveikinda
mas, prašė savo seselės nepa
miršti darbininkų reikalų ir 
Lietuvon nuvažiavus.

Po kalbų panelė Stasė Vag- 
daraitė sudainavo solo “Leis
kit į tėvynę” ir “Sudiev, sesu-

$1.79
.... Galionas 95c

$3.98
Ketv. pėda 2^c

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 3998

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulim St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

Šmotų

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai. plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

“Faun”
Design

u
Servizas 
Vienam 
Žmogui

Verte
$2-50

GERA PROGA ĮSIGYT 
Rogers Sidabrinius Setus

,..99cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 99^ už 
kiekvienų sėtų 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU G KUPONAIS

6

$1.49 
1.19 
1.19 
1.19

- 79č

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

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, 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 Į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais ....

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianas ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

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 $*|2-50
GYDYMAS.......".............. SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 We$t 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VTCTORY 9670.Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Prizų Traukimas 9 vai. Vakaro. 
(Piknikas turėjo (vykti pereitą sek
madieni, Gegužės-May 15 d., bet 
dėl lietaus atidėtas ši šeštadieni, 

GEGUŽĖS-MAY 21 d.)

Bridgeport Clothing Co
3312 ŠO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 
SAVININKAS J. PETRAUSKAS

VĖLIAU BUS PRANEŠTA NAUJA VIETA Gegužės 20 d.Kupono No. 140

Valstiją

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams ka<Į esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknilcų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
PIL 82nd and KEAN AVĖ.
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BIRUTES CHORO PARENGIMAS PAGER
BIMUI IR ĮVERTINIMUI JO MOKY

TOJAUS JONO BYANSKO
Rašo—NORA 

e

Tiirėii dtšakbmingą vadovy
bę Birutės, bene seniausio lie
tuvių choro visoj Amerikoj, 
buvo užduotis, kurią Johas By- 
anskas su nuoširdžiu atsidavi
mu ir rupestingumu nešė per 
paskutinius penkis metus.

Buvo tai pradžioje 1933 mė
tų, kada Birutės choras besi
rengdamas statyti operetę “Ra
ganius” liko be vedėjo, ir Jo
nas Byanskas įvertindamas Bi
rutės padėtį, apsiėmė išgelbėti 
situaciją ir užbaigti to sezono 
darbą. Laiko iki spektaklio die
nos buvo mažai — darbo daug. 
Bet p. Byansko gabumas ir pa
sišventimas buvo lygus reikala
vimams ir “Raganius” praėjo 
kuo puikiausiai. It* tai buvo 
graži pradžia Jono Byansko 
darbo, kaipo Birutės choro ve
dėjo.

Istorija, kurią Bitutė ir jos 
vedėjas užrašė laikotarpyje 
1933—1938 metų, yra įdomi, į- 
Vairi ir labai brangus indėlis 
naudai mdsų dailės veiklos.

Kad butų galinta pažvelgti 
tiktai į svarbiuosius darbus, 
reikia paminėti, be “Raga
niaus,” šiuos veikalus: kasgi su 
didžiausiu smagumu neatsime
na Miko Petrdusko operą “Eg
lė, Žalčių Karalienė” 1934 me
tais; Stasio Šiihkaus “Cigohai” 
19Š5 metais; Offehbach’o “Švei
kam Ligos Neįkalbėsi” 1937 m. 
ir tik ką praėjusią komišką o- 
perą “Perikolą”, kurios aidai 
tebeskamba tarp visų tų riiuzi-

MADOS

No. 4671 — Mergaitei suknelė ir 
ir kelnaitės. Sukirptos mieros 2, 4, 
6, 8, ir 10 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bl a ti
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti sayd vardą pa- 

Arardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
siu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, I1L 

da įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No------------

Mleroe _______ ___ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) 

(Miestas ir valstija) 

kos mylėtdjiį, kurie į tą paren
gimą buvo siusirinkęj

Be šių penkių didelių spek
taklių, Birutė pildė dar eiles sa
vų ir kitų rengiamų koncerti
nių programų kaip Chicago j e, 
taip ir kituose miestuose. Lie
tuviai, lanką koncertus, kuriuo
se Birutė dalyvauja, visuomet I *
gėrisi tomis gražiomis liaudies 
ir lietuvių kompozitorių daino
mis, kurių artistišku pildymu 
Birutė visuomet pasižymi. Nė
ra abejonės, kad nė vienas* lie
tuvių choras visoje Amerikoje 
neturi tokio turtingo repertua
ro lietuvių'kompozitorių dainų, 
kaip Birutės choras. Jonas By- 
anskas niekuomet nesigailėjo 
nei laiko, nei darbo ieškoda
mas, prirengdamas ir mokyda
mas chorą naujų kurinių, aukš
tai įvertindamas turtingumą 
musų dainos ir visuomet norė
damas, kad ją suprastų patys 
dainininkai ir kad ji butų tei
kiama klausytojams pačioj 
aukščiausioj formoj. Budamaš 
tobulas muzikas ir rafinuotas 
žmogus, jis visdomet gerbia pa
stangas ii? darbą nitlžikiį ir ki
lų žmonių toje pačioje srityjČ 
pasišventusių ir nuoširdžiai dir-

BlktlTĖŠ VEDĖJAS 
PENKIS MEtĖS

Per penkis metus atsidiivęš 
šiam kilniam ir naudingam 
darbui, Jonas Byanskas pa
šventė visą nuo savo profesijos}, 
kaipo iiižinieriaiiš . atliekamą 
laiką. Jo toks heniiilstamas ii' 
per ištisus penkis metus neper
traukiamas darbas yra labai 
brangus visiems lietuviams, 
kurie domisi palaikymu lietu
vybės tarp Amei^koį >ginaūsio 
jhuilimo, kdip ir ugclymif iF 
platininiu ktiltiiros lietuvių tar
pe.

Už tokį jo pasišventimą šia
me taip svarbiam ir feikalin- 
game darbe Jonas’ Byanskas 
negavo jokio materialio atlygi
nimo. Todėl Birutės choras pa
gerbdamas savo mokytoją ir 
giliai įvertindamas jo pastan
gas ir darbuotę, nori paminėti 
šių penkių melų sukaktuves, ir 
nutarė ta proga sutėtigli vaka
rienę gegužės 25 d. 1038 m. Sy- 
renos svetainėje, 4270 Atbher 
Avenue, 7:30 valandų vakaro.

Nėra abejonės, kad ta pro
ga susirinks visi birutiečiai, bu- 
busieji ir dabartiniai, nemažas 
skaičius f ėmėjų ir iš viso dai
lės mylėtojų, kad bendrai paro
dytų savo įvertinimą Jdno By
ansko darbuotės musų dailės 
srityje.

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

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

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tiesiogį planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali už jus visas' smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.

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

I RA R A Gėlės MylintiemsO O lt Vestuvėms, Ban- 
[10 kietams, Laido- 

w 1 ■ 1 tuvėms, Papuoši
mams.

gėlininkas
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i nvHKKLUVLlIVIv Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Banldetams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. ŠOULEVARD 7314

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

CLEVELANDIECIAI PAGERBĖ ALDONA

sd ypatingai maloniu jausriiU 
skaičiai! niaii prisiųstą į)togtą- 
iną ir įdbtrtų apbašytn^ (ačiii 
senahi draugui JtibzUi Bendle- 
riui) kbncėrtb, kUriš įvyko 
Clevėlaiid’ė praeitą .sekmadienį 
pagerbiiiiUi ųailėš darbubtbjos 
— Aldonos Vilkeliėhės, bleve- 
landleteš.

Džiaugširiaš iUaiib btivo pa
didintas tUo, kad peržiurėjus 
turtingą kpncėt’to programą ra
dau;. jog jame dalyvavo visi 
vietdš ąrlišiai ir yėikėjai — 
kalbėtoją!, nėatšižvėigiaht; ko
kių jie politinių dr kiltį įsitiki
nimą. Clėvėlahdlėčiai pasirbdė; 
jog kltomet ateina klatisimąs 
grynai kulturihio pobūdžio, jie 
moka susieiti ir bendrai dirb
ti.

Programa turėjo būti įdomi 
dar ir tUo atžvilgih, kad jbjė 
buvo pildyta kūrinys “Tai Gra
žiai, Šviečia” (duetas), kurį pa
rašė pačios p. Vilkbliėnėš tAyaš, 
A. Jankauskas. Programoj fi
gūravo tenoras Juozas Bendle- 
riš* ir jo diikiė; Mary Jo, pianis
tė; kuri rbdo nėrilažai talento 
ir gaBhmO kaipo pianistė; Tas, 
be abejbiies; džiugind to mdho

IVestinghouse 1938
Refrigeratdtiai

T0WN OF LAKE. — šioj 
kolonijoj jau hdo 1964 mėtą 
gyvuoja Barskis • FurriitUte 
flousė, Ind., 1748-BO W. 47tli 
S t. Šiandien ir rytoj “Naujieno
se” dedarhaš šios sėkmingos 
lietuvių biznio įstaigos svarbus 
ir žymdš skelbimas;

.ųš •' ■ O'v
.. Šiuo sykiu-Barskiš ^Furniture 
House skelbia Węstinghouse 
Refrigeratorių. Reikia pažymė
ti, kad 1938 metų Westingliou- 
se Refrigeratoriai yra daug pa
tobulinti.

Tukstančidi lietuvių šeimi- 
liinkių iėško jortis pdtinkamų 
rėfrigėrdtorių išpardavimą, ba
liai- kaip lik gera proga atlan- i. r .? .( 1 ’ •
<yti Barškiš FurnitUte Houšė 
ih išsiriiikti AVėstinglioUšė. Nti- 
sipirkusios ^šioj lietuvių įstaigoj

savo
VVbstirighdUsė Refrigeratorių, 
bUsite pdtbnkiiltbš visą 
amžių.

Kiekviena šeimininkė, 
dama šį refrigėrątorių, . ■ 11 ■ • • ■ 1 - • ~
per mėnesį $2.91. O kiek gali-

turė- 
gdlį 

vien tik ant mėsos sutaupyti

ma sutaupyti ant kitų valgių

O vasarai

Todėl vėfta pirkti dabar, kol 
kainos ii era aukštoš ir pasirin
kimas didžiausias*.
refrigera torių turėti, tai šeimi
ninkėms tikrds malonumas; pa- 
togiiihas ii? sutaupymas pinigų.

; \ -—Susiedas

Bijūnėlis Fiirewell 
Palty T6 Miss 
Skever Tonight

choruiSpecial nbtičė to all 
niombers and Bijūnėlis frierids! 
We hdpe to šėe a lit df btir 
friehds at dur -teacliėrs fate- 
well party tonight. Aš ydii 
knbw “Oilliks” Skever is going 
to Lithuatlia thiš šuminėr aš a 
Pirmynite, hnd as we wish to 
show our sincere appreciation 
fbi? all shė haš dbnė for us we 
will say biir gbbd-byęs at /7:0d 
P. M. (tonight) at Bįidriš 
dbihė 2144 N. Šprihgfield Avė. 
Livery single onė of “Ohuks” 
frieridš is iiivited.

That rertiinds irie—\Ve’re sin- 
ging on the radio on May 29 
so report for rehearsal as 
ual on Sunday.

us-

See yoū tonight 

šehb kiahhynd; bUvUšįo water- 
bhi’ilečid, Jtibžo hebdlėrib; šit— 
įlį, lies jis iiirėjo didėlį pašdu- 
Itiih^ pats btili arilšiū; ir iki 
šiai diedai dalyvaują lietuvių ir 
švėiiihiaučitj hidzikaliuos jpa- 
tbilgimUoš.

Progrdmbj rahdų ir kitą wa- 
terbUriėlį; Julių ferašUicką; kil
tis jąd ui? ahhis laikais buvo 
viiėHąš įiitiiliįjų ddhiltiitikiį.

t-Us Beridleris rašo man, kad 
tiiriinė JjUtihai šfekii jauhbš 
šihiiiltiiiiiiklši Ohdš želvytės; 
šhidijtj jbi?dgi’ėšąi B-lė Žėlvytė 
studijuoją bbėtiih kolegijoj, 0- 
beriiii, OliiOį kUi? ji lui’i iuįfeH? 
dijį; ,Ji yH gąbi itiuzikė “ūnd 
is going places,” tariant paties 
Behdlėrid žodžiais.

Pasirodo, kad muzikoj pasi
žymėjusių lietuvių studentų yra 
labai daug. Reikia tik tikėtis, 
kad jie atšiėkid aUkšlUihoš s*a- 
vo profesijoj> visuohlėt bus lie
tuviai šlf-dyje ir drąsiai tai pa
reikš pasauliui.

Kadangi Vilkelienė turi 
nemažai draugų if pažhičių 
Chičdgoje, tdi manau, kad jie 
Viši džidugiasi , šia j oš pagerbi
mo koncerto įii;6ga.

Nora G-iiė

Br idgeport Clothing 
to. Kraustosi 
Naiijon Vieton

BRIDGEPORTAS. — J. Bel- 
raiisko rūbų krautuvė, Bridgc- 
port Glothing Conipany, 3312 
S. Halsted St.; netrukus kraus- 
losi į naują ir modernišką vie
tą.. ■ /!>. . 1Z

Kad galėtų palengvinti persi
kraustymą; ildfeč' . Petrauskas 
išparduoda riiBuš labai nupi
gintomis* kdhiųniis. Vyrai da
bar pas Pėtrailską gali nusi
pirkti labai gerą siutą už $10.- 
50i Aš pats mačiau tuos siutus 
jo krautuvės lange išstatytus; 
Paklausiau. Petrausko:

r—r Ai? iš tikrųjų tuos siutus 
parduodi už $10.50?

—Taip; — atsuki? p. Pethaus- 
kits. MhtotČ; toluti dabdr reikia 
ki’atlštyiiš' į kitą krautuvę, tai 
rttitUriaU šitmužitlti šlaką, kad 
mažiau butų kraustyti, už tai 
it’ parduodui tUOš šitttuš ddr pi
giau, ilėgu iiittil pačiai!! kąiha- 
vd.

Tai ištikrO ^yrto šdUhųš bar- 
gėiiai; Tokių niėkūf kitur nešit 
pdslebėj^š. ■VyrUi if bėriiiiikai, 
įlėt ir iš tdlimėsriių apylinkių, 
turėtlį dabai’ atšilahkyti į Pėt- 
raUško rublį krautuvę ir pasi- 
iiuudoti tdiš nepaprastais bar- 
gėtiaiš.

Pastebėkite šiahdiėh “Naujiė- 
hoš*e” Bridgėįidrt Clblhiilg Co., 
Pėti’httsko rublį Jk±auttivėš skel
btina. —Susiėddsbimą.

Lietuvos Jaunimo 
Kultūros .Ratelio 
Vajiis

Dabar, kada eina naujų na
rių priėmimo Vajus Lietuvių 
Jaunimo Kultūros Ratelyj, yra 
lengva įsirdšyt į tą, visiems ži
nomą ratelį. Priimami vyrai ir 
moterys , niio 16 iki 35 metų. 
Vajaus laiku įstojimo mokes
nes nereikia mokėti. Pirmiau 
reikėdavo užsimokėti vieną do- 
lei?į įstojiiąio ir iškalbo užsimo
kėti už vieną rhėnešįį duokles. 
Bet dabar vajaus laiku įstoji
mo, mokėti nereikia; tik užsi
mokėti- mėnesines duokles už 
tris mėnesius*

Įsirašyti galite per bile ra
telio narį, o jei to negalite pa
daryti, tai atsilankykite į Mil
dos svetainę, 8142 So. U < • Ii» r - o'.v « . birželio

savo mėnesinius susirinki'

pfatsbNAL 
Asmenų Ieško

PAiĖšKAU APSIVEDIMŪI drau
go švaraus pasivedimo ir tinkan
čio hrie biznio, itlylįhtį ramų ir 
švarų gyvenimą. Esu našlė ir turiu 
savo biznį. Dėl platesnių informa
cijų atyažiuokitė: J. L., 815 West 
59th St., Chicago, 111.
*• . ».* ... ------------ - , ....... .... i ■«-. ■

Aš KATR1NA LUKOŠIENĖ (Lu
kas) paieškati IghacO Gaudučio 
(Jąmeš Goodish), Jis gyveno Oma- 
hoje apie 18 metų ątgal, paskutinį 
kartą girdėjau gyvenęs Wisconsin. 
Dabar nežihaU, kui?. Kas žinote apie 
jį ar jis gyvas ar miręs, meldžiu 
man brarifesti, nės turiu labai svar
bų reikalą. Katriha Lukošienė, 5516 
So. 33rd St., Omaha, Neb.

Aš _WILLIAM MARTIN ieškau 
ąavo tėvo Justino. Martino ir savo 
dėdės johti Survilą, Mano žmona 
Marle Galloy Martin yrą mirusi, 
prašau suširiešti su manim. 
Ehglewood Paštd Ofiše arba šaukti

Ehgleivood 4262, arba 
Naujienos, 1739 S6. Halsted laišku.

ŠITUAtiON WANTED 
Ieško Darbo •

IEŠKAU DARBO grosernėj arba 
bučernėj —- 3 inetus patyręs bučė- 
rio kdhrbę. Kalbų lietuviškai. Galiu 
draivyti troką ar . karą.

Lafayette 0051.

flELP WANTED—FEMALE
_______parbininkiią Reikia______

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

Fairfax 7196—Rockwell 7572.

BfeLĖ WANTED—-MALĖ 
Darbininkų Reikia

reiKaliNgAs darbininkas 
į viešbutį. Kambarys ir valgis, gei
stina, kad, butų. viduramžis.

516 N. RUsh St.

tOR RENT—IN GĖNERAL
, . Rėndai—Bendrai 

, RENbON GYDYTOJAMS; den 
tistams ofisai, taipgi apartmentai.

5046 So. Hermitagie Avė.
Tel. Triahgle 4634. (

OTriiiirTi

FURNĮSHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON^ KAMBARYS moterei 
ar merginai; Maža, švari šeimyna. 
Kreipkitės 3229 So. Litiianica avė., 
3-Čioš lubos.
ii n nn... * n ir i, u i niTiįjBau
FŲRNĮTURE-FLKTURE FOR SALE 

Rakandai* ii* Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME , BARŲ FIK- 

čERIŲS lb3Š, visokio didžio su 
Coil Bakšais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstyklės, registėriUs. ir 
icė bakaitis. Cash arba aht išmokė
simo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur, , ...

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

CALumet 5269.

CLAŠSlFiĖD 
SKELBIMUS 

s*N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO

7:3(5 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

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

fėl. CANAL 8&00

rtliis kiekvieną, pirftižį pėnkta- 
dieriį kiekvieną mėnesį.

Turiu pastebėti, kad vajus 
pasibdigs birželių hieh. 3 die
ną, tai tie, khrie hbrite priklati- 
byti prie Patelio, atsilankykite 
birželio 3’ dieną į Mildos svb- 
Uiliię, nes thi bus paskutinė va
jaus .diėha.

Koi?ešp. Alfrfed’as J. Butkus

Piknikas su $1500 
vertės prizais

tJž šdVUitės gb Ndujiėilg pik
niko gegužio 29 dieną bus Nbw 
City Flitiiiturfe Mart krautuvės 
piknikas t’diiib pačiame Rirutės 
darže. Čia bUš lietuvaičių gra
žuolių pasirodymas; bus gra
žių dailių ir muzikos, ir bus iš
dalinta net $1500 vbrtės rakan
dų dovanai. Publika turės pro
gos išlaimeti gražių dovanų.

Šios kfautUvės savininkai t (i L <'Vincas Kdsmauskas ir Vincas 
Bazaras dako dėsią visas pa
stangas, kad pilniausia paten
kinti vistis svečius, kurie atsi
lankys į pikniką. Jaunimas tu
rės progos smagiai pašokti prie 
didėlės 14-kos muzikantų or-
kestros. Senesnidji galės džiaug
tis gražiu programų ir kitaip 
linksmintis. —Vincų Draugas,

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutbmobiliaiirTrokaiPardavimui

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. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progas.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

$5.00 įmokėti—-kiti ant išmokėjimo 
Priimsiu jūsų seną auto. 

P. WOLTERAIT1S 
4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

ĖtSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MĖSOS MARKETAS pardavimui. 
Pardavimo priežastis — liga.

1504 West 51st St.

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

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA- 
PA na.ujų ir senų prosinimo ir va
lymo, 5 metai išdirbta, pilnai įren
gta. Šaukite Radcliffe 5581.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras kampas — vieta išdirbta per 4 
metus. 3538 So. lialsted St.

PARDAVIMUI BĄRBERNĖ, iš
dirbta 30 metų. 632 W. 18th St.

PARSIDUODA TAVERN su na
mu arba be namo prieinama kaina. 

3965 Archer Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS visas 
arba pusė. Priežastį patirsite ant 
vietos. 2747 West 63rd St. Tel. Re- 
public 2245.

PARDUOSIU arba mainysiu, ar
ba priimsiu pusininką į labai ge
rą taverną prie E. 63rd St. Vieta 
verta $5b00.00, parduosiu už $3000 
nes viena negaliu laikyti arba mai
nysiu į resortą ar ūkę. Gera pro
ga. Atsišaukite laišku ar ypatiškai. 
1441 E. 63rd St. nuo 12:00 vai. die

ną iki 1 vai. nakties.
Tbl. Fairfax 8196.

TAVERNAS ir PACKAGE sto
re, geriausias kampas prie South 
Side. Proga atsakančiam asmeniui.

Wentworth 7100.
i i —i-

REAl ESTATE FbR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

2 ūkės, 3000 piginus, negu kiek 
vertės yra.

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

Ūkės apie 50 mylių nuo Chica
gos, pHe vieškelio, beveik naujjr 
budinkhi, elektrai maudynės ir la
bai geba žemė. Kreipkitės tuoj aus 
Prie i ; ...NAMON FINANCfc and REALTY 

6755 South Westei*n Avenufe 
Tel. tlrbvehill 1038

PARbAVIMUI 5 kambarių plyti
nis bupgalow arti 59-tos ir Kedzie 
mokyklų, bažnyčios, teatro, tarpe 
3 gatviakhrįiį linės. $1000 rankpi
nigių, .likusį kaip nuomą. Hem- 
lock 1205.

TiKtAt $500 Rankpinigių 
Perka modgthą sunparlor 2 penkių 
kambarių ąpartmteiitinį namą; garo 
šildymas; 2 karų garažas; pilna 
kaina tiktai. $5,000.

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

3585 Mihvaukee.

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 taėtiesiaiS, įskaitant 
taksus, palūkanas ir kapitalą. Ma
žiau negu mėnesinė nuoma.
5552 West North Avė. Merrimac 

6003.

PARDAVIMUI 2 flatų 6—6 kam 
Varių mūrinis namas — karštu van 
deniu apšildymas. 3243 So. Erne 
rald Avenue.

REĄL EStATE FOR SALE 
NahiJd-žėmž Pardavimui

SAVININKAS turi tatsisakyti nuo 
5 aktų miško nuosavybės (600 pė- 
dų frontage prie didžiojo vieškelio) 
Gfera dėl taverno, restauranto, ar 
piknikams daržo. Pilna kaina 
$5500.00. Reikia įmokėti likusi, ter
minais. 1739 So. Halsted St., Box 
B30.

AUKUOJU SAVO didelį dalį 
turtingos žemės prie grįsto vieške
lio, arti 95-tos gatvės ir Golf Club, 
83x331 pėdų $25.00 įmokėti—liku
sią lengvais terminais. Pilna kairia 
$425.00. Nieko neskaitys už garan
tijos polisą. Tai didis bargenas. Pa
matykite, 1739 So. Halsted St. Box 
831.

ĮMOKĖK 3 ŠIMTUS — Nupirksi 
prie Marąuette Parko 2 flatų po 4 
kambarius medinį namą. Bankas 
parduoda lengvais išmokėjimais. 
Taipgi turinie visbkių kitokių bar- 
genų namų ir farmų. parduoti arba 
mainyti.

C. P. SUROMSKI 
2502 West 69th Street, 

Tel. Grovehill 0306.

FAkMS FOR SALĖ 
.Ūkiai Pardavimui

FARMA tA PORTE, INDIANA 
Puiki l|30 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei- 
kiši

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

lb5 AKRŲ FARMA, mašinos, 
stakas it derlius. $1500 pinigais. 
Greitas pardavimas.

C. FITZPATRICK, 
5103 So. Carpėnifer St.

Namuose visą dieną.

PARDAVIMUI ar MAINUI 144 
akrų farma, Upelis arti namų, 
banda ir pasėtas derlius, kaina 
$3500. Lyndeh Sta., Wis. Rt. 2, 
Box 77.

Vienas
$25.00

1739

MAŽOS FARMOS 
blokas nuo 95-tos gatvės.

po $100.00. 
rankpinigių—likusią ter

minais.
So. Halsted St., Box 829.

SČBbOLS AND 1NSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

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

2040 Washington Blvd.

' BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Patarnavimas  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKCįS 

DARBAI Į
35 metai bizny, turi pilną apdrabdą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite. - - \
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO. A
3216 So. Halsted Street.

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

10:30 vakare.
CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942.

iki

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

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

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Buįlding Loan and

Savings Associatibh 
1739 So. Halsted Slteet

skolinam Pinigus 
aht Pirmų Morgičių Chicagoje ir 
... apielinkėše nuo 5 iki 15 metų. 
ŠIMANO DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATTON 
. . of Chicdgo.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

jus galit 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARŠINKIT
SAVO BAROENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musą apgarsinimą kainos 
prieipamos. Už pakartoji
mus duodama gerą nuo-



Penktadienis, geg. -20, 1938
-   -  -_____ - - -   - -  -

CHICAGOS MIESTO ŽINIOS
Majoro sumanymai

Majoras Kelly tebėra pilnas 
sumanymų, kurie i 
Vėl naujai sumanė iškasti po1. 
State gatve požeminį kelių. 
Bet jau tas planas sukritikuo
tas. Tuo tarpu Cbicagos gatve- 
karių ir viršutinių traukinių

Krepšiai maisto 
pavargėliams

cia 34 OOO šeimynų Chicagoje
nejvy s a. nejjegauna pašalpos pinigų. Bet 

(joms yra . duodama maisto iš 
federalės valdžios sandelių. Va
kar šimtai žmonių su vaikais 
nešėsi didelius krepšius maisto

kompanijos gali būti parduo- . L savo namus.Prie vakar Nau- 
tos iš licitacijos. Čia proga bu-'j’enose Pam,n^lU daiktų j kiep- 
tų Chicagos miestui gatveka- ^us dar pridėta po du ar tris
riu linijas nusipirkti. Bet ma-jsvarus džiovintų slyvų. Maisto 
joras Kelly sako, kad Chicagos krepšius vietoj pinigų vakar
“miestas” to nenori. gavo apie 4000 šeimynų.

Majoras Kelly išbarė 
miesto advokatą

i . . r> • * .

'Pavargėliams pašalpoms ne
bėra pinigų. Čia butų proga 
majorui Kelly ką nors sugal
voti. Bet tokių dalykų sugal
voti majoras Kelly nemoka. 
Jo draugas Chicagos miesto 
advokatas Hodes vakar labai

Federalė valdžia įsakė suvež
ti į Chicagą daugiau maisto iš 
fannų. Vakar atėjo astuoni 
vagonai su džiovintu pienų, 
dvidešimt vagonų su bulvių 
miltais, dvidešimt su sviestu ir 
aštuoni su grapefruit skystimu. 
Juo< atsiuntė Federal Surphis 
Commodities Corporation. Už
vakar atėjo daug džiovintų sly
vų.

, x IACME-NAUJ1ENŲ Foto]

CLIFTON, N. J. — Kasper’ų “ketvertukas^, 'kuris sulaukė dviejų metų am
žiaus. ’.

nustebino majorą, pasakęs, 
kad gub. Horneris neturi tie
sos nuskirti kiek Chicagos 
miestui reikia pinigų pašal
poms. Gub. Horneris pasakė, 
kad ne daugiau kaip pusę mi- 
liono i mėnesį valstija gali 
duoti pašalpoms. O Hodes sa
ko gal reiks miliono dolerių, 
tai ar legislatura tuomet ne
galės paskirti daugiau nežiū
rint gubernatoriaus numatyto 
apribavimo. Majoras Kelly, to
kią kalbą išgirdęs, išbarė savo 
advokatą.

Už ką barė
Kodėl majoras Kelly barė sa

vo advokatą? Todėl, kad jis 
išsišoko ir nežinojo “J’jkretno” 
plano, kurį majoras turi. Ma
joras nori gauti tiesą naujus 
taksus uždėti ant žmonių ir iš 
jų gauti ne pusę miliono, bet 
kelis milionus dolerių į mėne
sį. Kiek iš to teks pavargė
liams, tas nesvarbu, bet svarbu, 
kad su nauju taksavimu neabe
jotinai daug dolerių pateks į 
politikierių kišenius/.

Piketai
Prie uždarytų pašalpos sto

čių vakar tebevaikščiojo pike
tai su iškabomis. Jų iškabos 
sakė:

“Nebadauki t, bet kovokit!”
“Spauskit turtinguosius ir 

penėkit pavargėlius”.

Už sales taksų nemokėjimą
Daugelis biznierių traukia

ma teisman už' sales taksų ne- 
užsimokėjimą. Teisėjas Holland 
vieną graiką jau pasiuntė 60 
dienų kalėjiman. Daugelis ta
vernų savininkų laukia eilės. 
Kasdien turės stoti teisman 
daugiau kaip 20 biznierių.

Aukšta Temperatūra
—Kodėl tamsta vakar išėjai 

nebaigęs darbo valandų,— 
klausia direktorius tarnautoją.

—Kad man staigiai atsirado 
aukšta temperatūra,.

—Taip, t n p, aš mačiau tam
sta su. ja vaikščiojant, tiesa, ji 
gana aukšta.

TAUPYKIT KUPONUS 

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT 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 ii 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

RAIDĖS VISOKIEMS DALYKAMS

CROSS STITCH ALPHABET ' PATTERN 1740

Prisirengimai prie 
gegužio 30 dienos 
apvaikščiojimo
Ta diena yra svarbiau
sia Chicagos lietuviams

Gegužio 30 kas metai Chica- 
goj tūkstančiai lietuvių susi
renka į savo laisvas kapines, o 
paskui į jų naudai rengiamą 
pikniką. Apvaikščiojimai lais
vose kapinėse yra didžiausi ir 
svarbiausi Chicagos lietuvių 
parengimai.

Šiemet irgi stropiai ruošia
masi prie to apvaikščiojimo. 
Jis įvyks pirmadienį, gegužio 
30 d.

Programas bus štai koks di
delis ir įvairus

Kalbės penki kalbėtojai. Be 
“Naujienų”, “Vilnies” ir “San
daros” redaktorių; kalbės dar 
kiti du.

Dainuos net penki chorai — 
didžiausi ir geriausi Chicagos 
lietuvių chorai.

Rengimo komisija jau siun
tinėja laiškus ir tikietus lotų 
savininkams. Jei kas negautų 
tikietų, tegul atsikreips pas 
komisiją, žemiaus nurodytu 
antrašu. Kai kurie mat pamai
no antrašus ir paskui laiškai 
sugryžta.

Tikietai visiems bus pasiųs
ta už keleto dienų prieš ap- 
vaikščiojimą.

Šiemet apvaikščiojimas bus 
svarbus ir tuo, kad atidaroma 
naujas ofisas, gražus naujau 
trobesys su visais parankumais, 
taipgi su tinkama muzika lai
dojant mirusius.

Šiemet turėtų dalyvauti ir 
iš kitur lietuvių. Mat, dvi die
nos švenčių. Kita, gegužės 29 
bus milžiniška demonstracija 
plieno darbininkų. Tai bus ge
dulo demonstracija sykiu ir 
protesto, nes sueina metai po 
nužudymo 10 streikierių prie 
Republic Steel kompanijos 
dirbtuvės So. Chicagoje.

Daugelis atvyks ir iš kitur, 
ypač CIO narių, į šią demons
traciją. Esant šventei, pa
siliks ir lietuvių didėj iškilmėj 
dalyvauti ant rytojaus.

Taigi, ruoškitės prie gegužio 
30. Paraginkite savo pažysta
mus, pasikvieskite iš kitur sve
čių.

—R. Toleikienė, 
6157 Justine ,St.

No. 1740 — Dabar labai madoj raidės išsiuvinėti ant bal
tinių ir net bliuzkų ir suknelių. ,z

JUOKAI
Pagaliau

šeimininkes (pašokęs iš lo
vos) : “Po šimt pypkių! Vagilis! 
HįTa, žmogau, palauk, nepabėk!”

Vagilis: “Kad Tamsta mane 
policijai gedėtum atiduoti.”

Šeimininkas: “Policijai, visai 
ne! Aš noriu tamstą tik savo 
žmonai parodyti, kad ji galė
tų, pagaliau, tamstą pamatyti. 
Jau dešimts mętų kaip ji kas
nakt apie tamstą kalba, kad 
tamsta nori pas mus įlisti.”

Ką Žemaitis Sako 
Apie ‘Naujienų’ 
Piknikų

Nu >tata, motin, kaip matėm 
iš “Naujienųų” apent turėsma 
linksmą pitninką. Aš tau, mo
tin, sakysu: vedy turiau pasi
rodyti ten šauniau už kitus. 
Tu benk siūti tą savo šlebę, vo 
aš lėksu pas krieučiu savo gar- 
nitoriu suprosyti. Vedu turiau 
būti nalyginant pravadninkai, 
kad visi galėtų matyti ir sek
ti. Kės nor lai sek, kas nenor 
lai. nasek, 'vo vedu napasidoų- 
kiau. žemaitiu vardas turi būt 
pakeltas.
, Ąš te.u, motin, sakysiu, kad 
žemate nėr tokie lebedos, kaip 
apei mus kas kalb. čydytis ga
li iš byle ko, bet. čyderstva čy- 
derstvu ir paliks^ Jei ne žama- 
te, lietuviun je.unsenei butų ne
besą—lenkai, maskolei ir vo- 
kietai, juos jau i butų pribengę. 
Pa r omžius žema'te ’ lietuvius 
gynė, vo zaplotą kas gavo? 
Zaplotą laigul kelmas neš, bet 
nors musų kalba turėtų būt pa
gerbta.

.Tu, motin, visumet mon pri
tari ir vedu esau žemate; vo 
“Naujienos” yra tik vienutinė 
gezeta, kuri nors retkarčiais 
vieną-kitą žematišką žodį įs- 
praud ... Tur būt tiktai dėl to 
vedu pri “Naujienų” teip pri- 
sirišo'v. Vedųm “Naujienų” pit- 
ninkai linksmiausi, koncertai 
gražiausi ir bęnkūtai įspūdin
giausi. Gailu, kad pats Grigai
tis ne žemaitis ,ir Jurgelionis 
rašo ne žemaitiškai. Gailu, kad 
Nora Gugienė ne žemate ... Jei 
anie visi butų žemaite, tu, mo
tin, tikėk, kad musų kalba ir 
vardas daug geriau stovėtų.

Ali aš nuklydau nu pitninko.
Mon pasakojo, kad šis pit- 

ninkas bus Ubai linksmas, jei 
tik Dievs gerą orą dous. Sakė 
bus visokiausių jovkų ir štukų; 
vo valgyti ir gerti kiek tik šir
dis vadins. Sako bus žemaitiš
kų dešrų tušytų su kopūstais 
ir bulbėmis, kepto žemaitiško 
kugelio, vendzito ir virto kum
pio statei iš Lietuvos atvešto, 
k: vos ir 'visokių užkondžių.

Kaip matai, motin nič nieko 
iš pravento nejimk. Pusrytius 
namie pavalgysiau ir dui.... 
Vaikai sake telkias j kupetą su 
susėdais ir visa talką apvažiuos.

Teip tat, motin, veizėk, kad 
pati savi suparėdkavotum ir 
apsirūpintum su smulkeis, vo 
aš ir nesnausu.

Ne tik i' tavi, motin, aš kal
bu, ali ir į vi$ą lietuvišką svie
tą. Juk visi žino: kur daugu
ma ten ir Dievs, kur talka, ten 
galybė ir linksmybė. Nu tata: 
koja į koję, pagal Dr. Montvi- 
dą, mes keliaukim sykiu, vo 
laime ir linksmybė eis paskui 
mus.

Pasimatykim sekmadieni Bi
rutės darže ir paduokim kits 
kitam ronką.

Rašau maž daug lietuviškai,

NAUJIENŲ
PIKNIKO 
DARBININKAI

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

Julia August
A. Narbutas
J. Bachunasi
J. Ascila
X. Saikus
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

Išplėšė Bridgeporto 
Petrausko drabu
žių krautuvę

Vrkar 3 vai. po piet buvo 
išplėšta Bridgeport Clothing 
Co. krautuvė adresu 3312 So. 
Halsetd St. Jos savininkas yra 
lietuviams gerai žinomas J. 
Petrauskrs.

Trys vyrai įėjo krautuvėn 
su revolveriais. Petrauską nu
ginė į kampą, o vieną kostu- 
merį surišo. Vienas stovėjo prie 
jų su revolveriu, o kiti du pra
dėjo nešti iš krautuvės drabu
žius ir dėti į troką. Gal būt jie 
butų viską išnešę, ked nebūtų 
pasitaikius policija. Pamatę po
liciją, plėšikai sušoko į troką 
ir nuvažiavo.

Tai jau ne .pirmą kartą Pe- 
trc.usko drabužių krautuvė yra 
apiplėšiama. Policija žada stro
piai jieškoti tų plėšikų.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Šaltimiero Radio 
Programas

šį penktadienį, kaip ir 'visa
da, vėl išgirsite šaltimiero ne
paprastai įdomų radio progra
mą. žinių žinovai, tie sensa
cingų ir negirdėtų žinių prane
šė j r i, vėl atskleis tamstoms vi
sus vėliausius atsitikimus. 
Klausykitės jų.

Bartkų šeimoje irgi buvo 
daug skandalų. Jaunasis Simas, 
senių Bartkų numylėtasis sū
nūs, įklimpo į meilės spąstus. 
Daug karčių žodžių ir sielvar
to išlieta, kol viskas susitvar
kė. Simuką nutarė išsiųsti į 
Wiskonsiną, kol dar visiškai 
vaike s neprapuolė. Kaip nutar
ta, taip ir padaryta. Simas jau 
išsiųstas į tolimą mokyklą, kad 
jam išlikstytų iŠ galvos visos 
vyliojančios meilės svajonės. 
Kas įvyks toliau? Pasiklausy
kite — žinosite.

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
vėl šaltimiero programai džiu
gins tamstas. Išgirsite puikios 
lietuviškos muzikos, kurią iš
pildys šaltimiero radio didžiu- 

I lė orkestrą, žada būti daug 
naujų ir smagių dainų, kurias 
tie šaunus dainininkai išpil
dys.

Klausykitės šaltimiero pro
gramų — tikrai visiems pa
tiks.

Klausytojas.

New City Furniture 
Mart Radio 
Programas

Penktr dienį nuo 7 iki 8 vai. 
vakare iš stoties WHFC bus 
duodamas New City Furniture 
Mart gražus ir įdomus progra
mas.

w Jaunuoliai kontestantei su
dainuos daugeli gražių dainų. 
Bus malonu - pasiklausyti jau
nų talėntų. Pranešėjas p. šal- 
timieras suteikęs radio klausy
tojams daugelį įdomių prane
šimų iš New City Furniture 
Mart, 1654 W. 47th St. Ypa
tingai bus įdomu išgirsti deta- 
liškus pranešimus toms, kurios 
mtno ištekėt liepos mėnesy ir 
taip sakant, tapti “June 
Brides”. Tai bus tikras radio 
surprizas visiems radio klausy
tojams.

Diemedis.

Pagal Laiko Dvasią
Du šnekučius, atlėkusius prie 

inkiliuko, iškišęs snapą, pasi
tinka žvirblis:

—Na ir ko judu čia lendat, 
juk matot, kad inkiliukas už
imtas. Ir, antra, jei judu iš- 
galit j pietus keliauti, tai ir 
naują inkiliuką galit pasidirb
dinti.

1

kad visa tauta suprastų.
—žemaitiu žemaitis

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAI!

KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ 

DRAUGUS Į

Pavasarinį Naujienų
PIKNIKĄ

i

GEGUŽĖS 22 d.
Birutės Darže

79-TH ir ARCHER AVĖ.

Naujos Žaismės, Juokai, Suvenyrai, / 

Draugingumas ir pasisvečiavimas

JURGIO STEPONAVIČIAUS 

MUZIKA ŠOKIAMS

Pikniko Pradžia 10 Vai. Ryto

REIKALAUKIT TIKIETŲ 

“NAUJIENŲ” RASTINĖJE




