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160,000 Kiny Apsupta Suchow Apielinkeje
BET GERIAUSIOJI KINU ARMIJA 

500,000 VYRU - PASITRAUKĖ
Kinų galią nesunaikinta. Karo galo 

nematyti

į Sucho\Vj 
geležinkelių

Suchow šei- 
tai. Jie pa-

buvusią šalies sostinę, šiame 
ofensyve, prie Taierchwango, 
japonei aplaikė ir pirmą skau
dų smūgį.

O kas toliau? Stebėtojai ak
centuoja faktą, kad kinų ka
riuomenė pasitraukė, kad japo
nai jos nesudemoralizavo. Tai
gi kinų galia ir vėl išliko ne
sulaužyta. Tūkstančiai kinų ka
rių pasiliks fronto užpakalyje 
ir grūmos japonams kaipo par
tizanei. Kiti kariaus, kaip ka- 

Nors Suchow

Japonijos armijų vadai penk
tadienį įsikraustė 
svarbų Kinijos 
miestą.

Japonai yra pilni 
mininkai. Ir ne tik
skelbė, kad jų armijos baigia 
visai suspausti spąstuose 160,- 
000 kinų karių Suchow apielin- 
kėje.

Japonų atstovas taipgi pra
nešė, kad 7,000 kinų buvo už
mušta.

Suchowo paėmimas yra ga-'riavo iki šiol.
las penkių mėnesių ofensyvo, paimtas, * bet,’ sako stebėtojai, 
kuris pradėta tuoj po to, kai karo galas atrodo taip toli, kaip 
japonai užkariavo Nankingą, buvo iki šiol.

Prahoj įvyko čekų 
vokiečių muštynės

500,000 kinų vėl ruo 
šiasi mūšiams

Banditai vėl veikia 
Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, geg. 20. — Railway Union 
telegrt ma penktadienį prane
šė, kad banditai išardė kai ku
riose vietose patalą geležinke
lio tarp Tampico ir San Louis 
Potosi. Du Meksikos armijos 

stovyk-
Potosi. Du Meksikos 
lėktuvai užtiko banditų 
lą ir ją apša'udė.

Meksikos vyriausybė 
k:o neskaito labai svarbiu. Kur 
kas svarbesnė skaitoma žinia, 
kad prez. Cardenas turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su generolu Ce- 
dillo.1 Pastari sis mat yra nu
žiūrimas kaipo vadas sukilimo, 

j kurio laukia Meksikos a\žaga- 
|reiviai/ir svetimų šalių kai ku
rie interesai.

šio įvy-

Politikieriai kaltina 
mi suktybėmis

IŠ LIETUVOS
NULAIKYTA PAVOJINGA 

VAGIŲ GAUJA

Francuzų ir italų ma- 
nievrai Viduržemio 

juroje

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
20. — 5,000 minių surengė ket
virtadienio vakare demonstra
ciją prieš nacius. 200 policinin
kų neleido demonstrantams įsi
veržti į Vokiečių Majrną. §ųkiąi 
“šalin Henleiną!”, “šalin Hitle
rį!” iššaukė atsakymus “tegy
vuoja Hitleris!” skersinėse gat
vėse, kuriose įvyko muštynių 
tarp nacių šalininkų ir jų prie
šų. Suirutė tęsėsi 4 valandas.

Italija nutraukė de
rybas su Francuzija

HANkOW, Kinija, geg. 20. 
— Kinijos geriausia kariuome
nė (per 500,000 karių) išspru
ko iš japonų spąstų ir pasi
traukė į vakarus. Ji dabar ran
dasi Kaifeng apielinkeje.

Kinai ma no, kad japonai iš 
Suchowo hriausis toliau į ša
lies gilumą. Jie, kinai, ir vėl 
darys kliūtis briovimuisi — 
kad kiekvienas žingsnis japo
nams kaštuotų juo brangiau
sia, kad jie teriotų juo dau
giau žmonių ir juo daugiau 
mokėtų už karą pinigais.

WATERBURY, Conn., geg. 
20. — Superior teismo teisė
jas Ernest A. Anglis ketvirta
dienio vakare išraše varantą 

Lietuva yra garsi savo gražiuoju pajūriu, kuris visoje 'Connecticut valstijos leitenan-
Šiaurės Europoje turi geriausią ir gražiausią1 papįudymį (plia-,tui gubernatoriui ir Waterbury 
žą) su keliaujančiom kopom. Šiame vaizde matome roman- miesto 
tišką saulėlydį prie juros

Reikalauja uždaryti Eckener hėliumo reb 
Francuzijos rūbelių kalais atlankė prež 

lojalistams ' Rooseveltą

ROMA, Italija, geg. 20. — 
Neoficialiais pranešimais, penk
tadieni Italijos diktatorius Mus- 
solini nutraukė taikos derybas 
su Francuzija. Mussolini įspė
jo, kad Italija nepakęs toles
nio siuntimo ginklų Ispanijos 
lojalistams per Francuzijos ru- 
bežių.

Britanija šaukia ne 
sikišimo komisijos 

posėdį
LONDONAS, Anglija,

Makniunai, Merkinės valse. 
Praėjusių metų pabaigoje ir 
šių metų pradžioje smarkiai 
pašalus, o sniego nesant, va
gims buvo patogu “patikrinti” 
ūkininkų klėtis, nes pėdsakų 
nebuvo galima susiekt. Vogta la
šiniai ir audeklų rietimai. Po
licijos ieškojimai vis buvo be
vaisiai. Tačiau šių metų kovo 
mėn. p: baigoje buvo padaryta 
krata Makniunų km. pas pil. V. 
Janušauską. Kratos metu buvo 
rasta pavogtųjų lašinių dalis. 
Po kratos buvo suimti įtaria
mieji V. J. žmona ir įnamis J. 
M. šiuos ištardžius paaiškėjo 
ir kiti gaujos nariai. Kai kurie 
buvo paleisti už užstatą. Pažy
mėtina, kad p našios vagystės 
pasikartoja nebe pirmą 
Ūkininkai, labai dėkingi 
mo organams už šios 
likvidavimą.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
20. — Francuzija ir Italija 
penktadienį pradėjo koncen
truoti savo kariuomenes Vidur
žemio juroje ir juros pakraš
čiais Afrikoj.

Manievrai bus daromi vieni 
netoli nuo kitų.

Ypatingas dėmesis kreipia
ma į manievrus todėl, kad ita- 
lų-froncuzų taikos def-yboA už
sikirto ir net, sakoma^' visai 
nutrukusios.

Be to, keturi vokiečių kafo 
laivai šeštadienį atvyks į Gi
braltarą. Visa tai nereiškia ka
ro, bet dėl įtemptų diplomati
nių santykių kreipia į save vi
suomenės dėmesį.

karta, 
saųgu- 
gaujos

SMARKUS VĖJAI DARO 
NUOSTOLIUS

ALYTUS — Alovė. Pereitą 
savaitę, ypač balandžio 2-3 d.,

Žydai nyksta Vokie
tijoje

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
20. — Penktadienį paskelbtos 
skaitlinės rodo, kad Berlyne 
1936 metais žydų mirė penkis 
kartus daugiau, negu gimė. Mi
rimų buvo 2,484, o gimimų tik 
494^ Skiičius žydų vaikų, lan
kančių Berlyno viešąsias mo
kyklas, 1935 
477, o 1936 
Sumažėjimas 
402, tai yra

merui Frank Hayes 
areštuoti. ,/Hayes ir 26 kiti naktimis siautė smarkus vaką- 
ęti mbųs vietos politikieriai yra'rų vėjai. Kadangi dzūkų sody- 
traukiami atsakomybėn ryšium bos įkurtos aukštose vietose ir 
su kaltinimu, kad jie darę są- neapsodintos medžiais (dauge- 
mokslą neteisėtu budu pasipel- lis yra apsodintų, tik neseniai), 
nyti iš miesto daugiau nei $l,-'<tai smarkiai nukentėjo šiaudi- 
000,000. Preliminaris pagrindo niai stogai. Beveik visur, kur 
jų areštui nagrinėjimas, mano
ma, prasidės ateinantį antra
dienį.

metais buvo 6,- 
metais tik 4,075. 
vienais metais 2,- 
37 nuošimčiais.

! meti akį, ant šiaudinių stogų 
matyti išdraskytų skylių. Dau
giausia, tur būt, nukentėjo A- 
kalyčios kaimo gyventojų so
dybos. Tai puiki pamoka, kad 
sodybos 'turi būti apsodina
mos. Šiemet, aloviečiai, sukrus
kim sodybas apsodinti ir užkir
sti kelią vėjui.

—Paskutiniais 
smarkiai atšalus 
krintant sniegui, 
įvairus paukščiai, 
garniai. Taip pat 
gę medžiai ir augusi žole. Kai 
kurie ūkininkai nusiminę, nes 
pi saro trūksta.

Lewis pas prezidentą
WASHINGfdN~D. C., geg. 

20. — Penktadienį John Lewis, 
C.I.O. pirmininkas, pietavo kar
tu su prezidentu. Kalbos eina, 
kad prez. Rooseveltas ragino jį 
ateinančiuose rinkimuose rem
ti demokratų partijos kandi- 
d: tus, prieš kuriuos Lewis no
minacijų vajuje kovojo.

BERLYNAS, Vokietija,' geg. WASHINGTON, D. C., geg 
20. — Essene leidžiamas nacių 20. 
dienraštis 
penktadienį įspėjo, jogei Vo
kietija ir Italija nepakęs to
liau, kad Francuzijos rubežiuš 
pasiliktų atdaras siuntimui ru
sų ir francuzų karo medžiagos 
Ispanijos lojalistams.

Tai atviras , grūmojimas 
Francuzijai.. Jis ypač reikšmin
gas todėl, kad National Zeitung
yra skaitomas kaip ir Vokie- j kalbėjimo daviniai nepaskelb- 
tijos propagandos bei užsienio ti. ’ . , z
reikalų ministerijų oficiozas.---------------- -

Hugo .Eckener, Zeppe- 
National Zeitung, linų statytojas, penktadienį at

lankė prez. Rooseveltą. Jisai 
lankėsi prs prezidentą norėda
mas gauti heliumo Zeppelinams 
pripusti. Iki šiol vidaus reika
lų sekretorius Ickes nesutiko 
parduoti heliumo vokiečiams, 
nes, mat
Ii pavartoti karo
Prezidento ir Eckenerio pasi-

Anglija susilaukė 
dar vieną smūgį

LONDONAS, Anglija, geg. 
20. — Anglijos laivyno virši- 

tas dujas Hitleris ga- las užge.yo dar vienas smūgis, 
reikalams. Tai žinia, kad Italijos vyriau

sybė svarsto klausimą, ar ne
pastatyti Itrlijos laivyno 
rytų Afrikos pakrantėje.

Pavojus anglams italų 
rytų Afrikos pakrantėje
jei kiltų kiras tarp Italijos ir 
Anglijos, tai jis uždarytų bri
tams kelią į Indiją Viduržemio 
jura. Britams tektų vykti ki
tu keliu. Bet kaip tik šiuo ki
tu pakeliu italai dabar svarsto 
įrengti savo laivynui bazę. Tai
gi ir čia anglai numato sau pa
vojų.

laikais, orui 
ir dažnai iš- 
daug kenčia 
Daugiausia— 
sustojo spro-

geg.
20. — Didžioji Britanija penk
tadienį paskelbė, kad ji šaukia 
nesikišimo į Ispanijos reikalus 
komisijos posėdį. Norima lik
viduoti Francuzijos-Italijos gin
čą dėl civilio Ispanijos kartf.

Komisijos posėdis tapo pa
skelbtas po pasitarimo su Fran
cuzijos, Ita|ijos, Vokietijos, Ru
sijos ir 
vais.

Britanija tikisi, kad šio ko
misijos posėdžio pasėkoje Fran- 
cu.'sija uždarys savo rubežių į
Pirinejus laikinai, o tuo tarpų!7 kitais šeimos vaikais. Visa^J changelsko. 
nesikišimo į Ispanijos reikalus Dionne šeimai bus pastatytas

Dionne kvintukės 
gyvens pas tėvus

Žymus rusų lakūnas 
žuvo

bazės

bazės 
toks:

Organizuoja kompa 
nijos uniją Roches 

tery
ROCHESTER, N. Y., geg. 

20. — Čia organizuojasi kokia 
tai “nepriklausoma” čeverykų 
siuvėjų unija. Ji jau besideran
ti su čeverykų kompanijomis 
padaryti penkių mętų “tai1,*’, 
pagal kurią nebus per tą laiką 
jokių streikų, lokautų 
kių darbininkų kivirčų 
p: nijomis.

Tikrosios čeverykų 
unijos organizatoriai 
naują
nepalankiai.

Moteriai trys metai 
kalėti dėl rinkimų 

suktybių
MASKVA, Sovietų Rusija, 

Ca-įgeg. 20. — M. S. Babuškin, žy- 
nada, geg. ;L0. — Pagarsėjusių mus rusų aviatorius, žuvo lek- 
Dionne kvintukių (penkių mer- tuvo nelaimėje. Kartu su juo 
gaičių) globėjai sutiko, kad jos į žuvo trys kiti asmenys, kai jų 
apsigyventų pas tėvus, kartu su'lėktuves nupuolė į upę arti Ar-

^ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; gali būti lietaus; 
vėsu; i
si 8:08 valandą. Sekmadienį de- lių karių ištraukimą iš Ispa-'gais. O jų turtas, sakoma, šie-1 gūžės menes1* per šiaurės polių, jie svarsto jos statymą, jau- 
besuota ir vėsu. nijos. kiąs $600,000. , atlėkė Amerikon. dina anglus.

ekoslovakijos atsto- NORTH BAY, Ontario,

M. BabvGkin buvo vienas iš Į Suprantama, italai bazės dar----->> o"“* ~ ~ y v £^w^*** j a *-xav**4*v kjvAium v< kj va v j Av A • jjavi.oniii uiivy viuiiau ioi kj cvia ucaiiavV} ituiui uuzivo vicva 

saulė teka 5:25, leidžia-komisija' sutvr rkys svetimų ša-l naujas namas kvintukių pini- rusų aviatorių, kurie pernai ge- nestato, tačiau ir gandai, kad

HANSAS CITY, Mo., geg. 20. 
— Ketvirtadienį teismas nu
baudė trim metais kalėjimo p- 
nią Frances S. Byan, šio mie
sto demokratų organizacijos 
wardo bosą, dėl balsų klasti- 
vimo rinkimuose.

ir kito- 
su kom-

siuvėjų 
žiuri į 

nepriklausomą uniją”

VISI CHICAGOS LIETUVIAI NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Rytoj, Gegužės-May 22 d.
ŠOKIAI—ŽAISMES IR PASISVEČIAVIMAS. REIKALAUKIT TIKIETŲ NAUJIENŲ RAŠTINĖJ, ARBA

BIRUTES DARŽE
PRIE DARŽO VARTŲ, 79th ir Archer Avenue

lt'' 'i. . Ifti'd jv'ž
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Anglijos bankininkai ir 
Europos politika

(Tąsa)
Kleinwort Sons and Co. Tas 

bankas yra londoniškis kores
pondentas žinomo Ispanijos su
kilėlių finansuotojo, milijonie- 
riaus-avantiuristo Juan March 
(Banca March, Paima di Mal- 
lorca), be to, Berlyno “Bank 
der dcutschen Arbeit”, kuris 
Hitleriui atėjus buvo nusavin
tas' iš vokiečių sacialdemokra- 

NEPAPRASTAS

BARGENAS!

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

PRIEDAS: $10.00 vertės 
LEMPA DYKAI. 

Lengvais išmokėjimais.

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI 

ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI 
’t ‘

F\VTZ A T KOPLYČIOS VISOSE O Y iSk Al CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tek Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

flNTANAS M. PHILIP^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3307 LITUANICA AVENUE

Tek Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio įstaiga

tų ir profesinių sąjungų ir pri
klauso dabar hitleriniam “Dar
bo Frontui”. Mao6ma, kad 
Kleinwort & Sons bankas — tai 
vienas intrigų centras Londone 
prieš respublikoniškąją Ispani
ją*

Morganu, Grenfell and Co. 
Tai bankas amerikono Jolnl 
Pierpont Morgano, finansavu
sio karo metu santarvininkus. 

Stambus kapitalai Vokietijoj ir 
Austrijoj. Del Austrijos, Įdomu 
pažymėti, kad 1931 m., bankro
tą vus vienam stambiam jos 
bankui, ta Šalis buvo ekono
miškai išgelbėta nedidelio ko
miteto, kurį sudarė baronas L. 
Rotšildas (dabar suimtas), 
Bank of England ir keletos ki
tų Anglijos bankų atstovai. Iš 
čia ėjo tam tikras priešinima
sis “anšliusui”, nes nebuvo ti
kima Vokietijos ekonomine pu
siausvira. Dabar Austrijai vie
nu ypu tapus’ Vokietijos pro
vincija, prie “Įšalusiu*’ has 
Hitlerį angliškų milijonų prisi
dės dar daugiau. Politiškai tai 
reiškia, kad City dabar dar e- 
nergingiau bandys stabdyti bet 
kurį griežtesnį anglų vyriausy
bių mostą Trečiojo Reicho at
žvilgiu !

J. Henry Schroeder — tai 
bankas grynai vokiškos tenden
cijos. Asmeny svarbiausiojo sa
vo akcininko barono Bruno 
Schroederio, gimusio Hambur
ge ir praleidusio Vokietijoj vi
są jaunystę,. esama glaudžių ir 
giminingų ryšių su banku 
Stein & Co., Koelne. Šis bankas 
ir baronas Schroederis, von 
Papenui tarpininkaujant, 1932 
metais parūpino būtimis ban- 
krotuojančiani tuomet Hitlerio 
sąjūdžiui kreditus pas sunkio
sios pramonės — Stahlverstein 
—- magnatus.

o—o—o
Visos šios finansinės firmos, 

kurių mes čia suminėjome tik
tai keletą, stipriai veikia, nors 
ir ne, nevistioinet tiesioginiai, 
tiek pačios Anglijos, tiek kitų 
šalių vyriausybių politiką.

Vieną los įtakos) rezultatą 
pažymi mėnesinis žurnalas The 
Banker šitaip:

“Deja, mes turime konsta
tuoti, kad nėpaliaujama propa
gandos srove už kreditus Vo
kietijai, eina iš nors ir nedide
lės, bet įtakingos City finansi
ninkų grupės... Manymas, kad 
anglų auksas galėtų ;)*ųžremti 

yra^jii(^kii\ga^. rfTTsiybė yra ta, 
kad pinigai butų skiriami ga
minti nuodingosioms dujoms ir 
kitokiai amunicijai.”

Pridursime prie šio sprendi
mo kitą, paimtą iš vienos kny
gos, kurią išleido 1937 m. New 
Fabian Research Bureau:

“ .. . tenka priminti, kad nuo 
pat pradžios didelė dalis City 
visais budais yra padėjusi vo
kiečiams atsiginkluoti. Paskui 
blogus pinigus' buvo metama 
geri, įvairių paskolų pavidale, 
kad neleistų žūti vadinamiems 
“įšalusiems kreditams”.

O—rO—o
Reikia, vis dėlto, pasakyt, kad 

City žmonės, kokios jų bebūtų 
stiprios politinės simpatijos ar 
antipatijos, pirmoj eilėj, yra 
biznieriai ir jų sprendimas apie 
gyvenimo realybes yra, bend
rai imant, blaivus). Gana įdomu 
tam įrodymą randame tam tik
ros rūšies vadove kapitalų tal- 
pintojas, kur aptariama eilė 
Europos' šalių. Toji anglų kny
ga išleista 1928 metais, tad 
skaitytojas galės pats patikrin
ti, ar čia išreikštos nuomonės 
vėliau pasitvirtino:

Austrija: “Labai abejotina 
ar Austrija pajėgs bet kada su
daryti ekonominį vienetą savo 
esamuose rubežiuoye . . . dau
gumas investuotų Austrijoj ka
pitalų yra nesaugus”.

Belgija: “Nežiūriut nesutiki
mų tarp f lamų ir praheuziškai 
kalbančių gyventojų> žiuri savo 
pasižadėjimų. Patenkinama dir
va investacijottis.”

Bulgarija! “... butų getą dir
va kapitalams, jei nebūtų pa
čiam pavojingiausiam Europos 
kampo.” v

Čekoslovakija: “Čia yra labai 
stipri, apie trijų milijonų, vo
kiška inažuma, bet — išskyrus 
atveją, jei įvyktų visuotinas' su
sidūrimas — ta valstybe, kuri 
apima tris ketvirčius buvusios 
Habsburgų monarchijos pra
monės, turėtų būti vienas la
biausiai žydinčių Europos kraš-

[ACMEtNAUJIENŲ Foto]
GEORGE 'EARLE, Penn- 

sylvanijos gubernatorius, ku
ris liko nominuotas Į Jung
tinių Valstijų senatorius de
mokratų tikietu.

tų'ir jo kreditas gurėtų greitai 
kilti aukštyn.” n

Dancigas: “Kaip ir Balkanai, 
turi garbės būti pavojingas Eu
ropos kampas.” ' :

Estija: “Ekonomiškai — Ru
sijos priedėlis. Rizikas gana di
delis.” *

Graikija: “... Pastovumo at
žvilgiu — maždaug kaip Mek
sika; bet Londono finansinin
kai atrodo, ja pasitiki.”

Ispanija! “Kraštas pilnas di
delių galimumų, kurį vyriausy
bė, nieko neišmokusi iš istori
jos, įtraukė į bėdą su Maroko. 
Del vidaus situacijos', kapitalų 
talpinimas yra gana spekulia- 
tyviskas, tačiau ekonominis bū
vis gerėja.” ....

Italija: “...padarė visai ne
menką ekonominį progresą, bet 
jos politinė ateitis pįnigų talpi
nimą daro gana rizikingą.”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE, 
. • lUMbO t * x»| Į

- ' DIENĄ IR NAĘTĮ .
Viši Telefonai YARDS 1741-1742

• 4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAP ĄYĘTTE 0727

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

P. SALTIMIERAS.
AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, A

Cicero
Lietuvių Sn 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

AiNTHONY B. PETKUS
6834 So. We$jtern Avė. Phone Grovėhill 0142
1410 South 4Į11 Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS ~
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

: L J. ZOLP
1646 Wcsl 46th Street L_____  *__

ms»;p. Mažeika
Lituanicaį^Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Latvija: “Gana rizikinga. 
Faktiškai Ryga — rusų uostas.”

Lietuva: “... Priklauso
ma nuo Rusijos. Gana rizikin
ga;^!!!)

Lenkija: “Jos išpus'tų rube- 
žių atitaisymas yra neišvengia
mas ir galėtų privesti prie ka
ro. Iki tas atitaisymas neįvyks, 
dirva kapitalams be galo rizi
kinga.”

Olandija: “Pati saugiausia 
Europos šalis.”

Pietų Slavija: “Balkanų ša
lis, rodo tačiau tinkamo valdy
mo žymių. Riziko nemaža, bet 
didelis pelnas.”

Portugalija: “Be vilties; šitoj 
šaly žuvo milijonai.”

Prancūzija: “Labai malonus 
kraštas) leisti pinigams. Kapi
talus talpinti — kas kita.”

Rumunija: “Gera javų ir 
naftos šalis, bet politiškai — 
nepastovi.”

Rusija: “Bolševikų valdžia 
balne sėdi tvirtai ir niekas Eu
ropoje negali rimtai pranašau-

ŠAKNŲ GYDYMAS
Pasiliuosokite nuo žiemos nuo

dingų rukščių ir visų kūno nega
lavimų. Vartokite geriausias kom
binuotas Rytų Indijos, Europos ir 
Amerikos šaknis, PUR-ERB TONI
KĄ No. 1, natūralų liuOsintoją ir 
valytoją už $1.00. Tūkstančių var
tojamas virš 40 metų. Tinka vi
sai šeimai. Kitoki PUR-ERB VAIS
TAI nuo bet kokių negalavimų už 
$1. Speciali auka, didelis $1.35 to
nikas No. 1 už $1. Taipgi dykai ban
dymas. Kur reikia ar nori gaukit 
šaknų patarėjo patarimą, ar regis
truoto daktaro egzaminaciją.

PUR-ERB SVEIKATOS 
PATARNAVIMAS 

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

Tel. Yards 3415

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

Į ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Phone Boul. 5203
Boulevard 5566 

ti jos puolimo.”
Suomija: “šios šalies saugu

mas yra didesnis, negu galima 
butų manyti, turint galvoj Ru
sijos 
lams

kaimynystę. Dirva kapi- 
nebloga.”

(Bus daugiau)

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
‘Physician and Surgeon

3103 So. Halsted St.
Res. 3261 So. Halsted Street.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir 1.1. Mote
rims ir merginom 

_____________ padarimai dykai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
3407 Lovve Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

.Ofiso TeL CENTRAL 1824
Nariių Tėl.—Šyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5913
DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencė Tel. BEVERLY 8244 -

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT.AVk 
Valandos —9—10 A. M. / 
Nedėlioj pagal sutartį—f

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
HĮ57 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ Kiti LietuviaiĮ JPąktarai ^,

Dr.Margeris 
3325 So; Halsted Sfc'-

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS ' 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkites “N-nose”
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SVEIKATOS SKYRIUS
" fl| Skyrių Tvarko ir Priiiuri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

AMERIKIEČIAI APLANKYKITE ALYTŲ

Žvėrinčius Burnoje
Pažiūrėjęs per mikroskopą į 

ploną iš burnos medžiagų fil
mą, jus pamatysite visai nejru- 
kų vaizdą. Užtektų į tą žvėrin
ių tik vieną žvilgsnį mesti, 
kad pradėtumėte save ginti. 
Kaip miesto sveikatos depart- 
mentas, turėtumėt reikalauti 
burnai sanitarinės pagalbos.

Šalia daugelio mikroorganiz
mų dantų tarpuose, prie kraš
to smagenų ir neretai giliau 
burnoje—ant liežuvio, tonsilų 
ir gerklėje—čia randame glu- 
dančią Spirochetą (ne sifilio), 
kuri sukelia taip vadinamą Vin
cento degimą. Kaip dantų sma
genų uždegimas (gingivitis), 
žandų vidaus pusėje opumas ir 
dantų ligos—kaltinama šių gy
vūnų veiklai.

Medicina mums sako, kad 
patogiomis aplinkybėmis šib 
žvėrinčiaus gyventojai pasiekia 
nosį, ausis ir kitus galvos oro 
takus (sinuses) sukeldami už
degimą neretai su įsisenėju
siais mikrobų lizdais. Kosėda
mi juos įtraukiama gerklėn ir 
kartais į bronkų triubeles plau
čiuose.

Buvo manoma, jog šie bur
nos gausingi organizmai nėra 
pavojingi, tačįr.u, šių dienų stu
dijos įtikina priešingai. Su šiais 
gyvūnais musų kūnas veda am
žiną kovą, bet ilgainiui nusil
pęs, kovą prakimi. Kai kuriais

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

HELENA ŠIfcMANSlCfErtft?*r
ŠAKNYS DEL SVEIKATOS

NUO VISŲ LIGŲ 
1869 No. Damen Avė. ARM. 8200

atsitikimais Vincento s'pirillum 
yra kaltinama už gerklės skau
dėjimą rytmečiais, bet ji daž
niausiai kimba prie dantų sma
genų sukeldama nepakenčiamą 
skausmą, niežėjimą, dvokimą 
ir kraujotekį.

Vaistų išdirbėjai visokiais 
skelbimais įpn.tino visuomenę 
vartoti burnos plovimui antisep
tikus. Tokius vaistus reikalin
ga burnoje palaikyti nors kele
tą rainučių, kad iš jų vartoji
mo butų kokia ncuda. Jie dau
giausia yra silpni, o tvirtesniais 
liktų išdeginta burna. Papras
tam burnos paplovimui arba 
gargaliavimui gera vartoti dru
skos, sodium bicarbonate ar so- 
dium perborate skiedinys čirš
kiant j j per dantis ir ilgiau bur
noje palaikant. Tokiu bildu ga
lima bent maisto likučius iš
plaut ir kaikuriuos mikrobus 
susilpninti.

Turint Spirochetos uždegi
mą jau reikalinga vartoti tvir
tesnius vaistus, kad turėti nau
dos. Daug gelbsti ir “peroxide” 
pagaliuku su vata tirpdančius 
suvilgant. Maistas privalo turė
ti daug iš vaisių ir daržovių 
skysčių. Kuomet smagenis yra 
smarkiai uždegtos nepatariama 
vartoti dantų šveistuką, kad 
nesukeltų kraujotekio ir kad 
neužkrėstų sveikų smegenų. 
Nusilpnėjusiam arba mažakrau- 
įam šios ligos prašalinimas yra 
dengiau komplikuotas. Reika
laujama tvirtesnių vaistų, ku
riuos tik daktaras gali prira
šyti. Taigi reikalinga viso kūno 
egzaminavimas, tinkami vais
tai, maistas ir poilsis.

Nors žmogaus burnoje žvė- 
rinči: us nei medicinos, nei den- 
tisterijos mokslai neišnaikins, 
bet užtai gali jį žymiai nuga
lėti ir padaryti nepavojingu.

Dr. K. Drangelis

šią vasarą, 20-ties metų Lie- 
tuvos Nepriklausomybės’ sukak
tuvių proga, Lietuvoje rengia
ma daug ir įvairių apvaikščio- 
jimų visose žymesnėse Lietu
vos vietose.

Sprendžiant iš Aprašymų — 
garsinimų, reikia tikėt, kad Lie
tuva tikrai gražiai pasirodys į-r 
vairiose lietuvių gyvenimą lie
čiančiose šakose.

Šia proga daug musų brolių 
amerikiečių vyksta Lietuvon, 
kad ne tik galėtų pamatyti kaip 
Lietuva švęs, bet x ir patiems 
prisidedant, drauge visiems* tą 
viską atjausti; pagerbti Lietuvą 
ir visiems drauge joje džiaug
tis. Nors plėšrieji lenkai ir su
drumstė Lietuvos ramybę, pa
judino tą opią, kiekvieno lietu
vio širdyj prieš 18. metų pada
rytą žaizdą ir naują erškėčio 
dyglį į j$ įdiegė, bet lietuvis pa
siryžęs ir atsparus; jis moka ir 
verkdamas dainuoti... Ir aš no
rėčiau būti Lietuvoje, kai ji 
dainuos nuo pat rytpiečių — 
Alytaus iki pajūrio — Klaipė
dos/.

Šia proga noriu išreikšti ke
letą minčių apie Dzūkiją ir jos 
sostinę Alytų; užkviesti jumis, 
broliai amerikiečiai, ten į j$ve-

apskr. kalėjimas, tuojau už ka
lėjimo, miške, yra gražus rusų 
kapai. Pro kareivines eina Sei
rijų plentas, kuris tęsiasi že
myn į Nemuną ir per gražų 
plento tiltą, vingiuoja Vilniaus 
pusėn. Antroje pusėje plento, 
ties kareivinėm, didelėje aikštė
je, stovi įgulos bažnyčia; (seniau 
buvusi rusų įgulos cerkvė). Čia 
kariuomenė parocįuoja, kuriai 
laisvu laiku sporto pratimus 
daro, o vakare 9 vai. būna ka
rių patikrinimas. Tai gražiau
sias kiekvieno vakaro laikotar
pis, kai kariai, po patikrinimo, 
skirstosi kuopomis ir traukda
mi plentu į kareivines dainuo
ja skambias lietuviškas dainas, 
kurios ąidi -— nuaidi per miš
kus, Nemuną ir kalnus, pasiek
damos net artimesnius kaimus*. 
O kas nepatingėsit atsikelti taip 
anksti kaip kareivėliai keliasi, 
tai išgirsit juos giedant rytme
tinę maldą, kurios aidas, ryt
mečio tylumoje, tampa nepa
mainomų grožiu ir malonumu. 
O kokie grąžus gėlynai kareivi
nes puošia ir vis tai pačių Lie
tuvos kareivėlių triūso dėka. 
Kiekvienas Aytūn patekęs nuo
širdžiai ir su džiaugsmo ašara 
ant veido įsitikins, kaip gražu 
ir miela iten buvoti.

Žinios Iš Lietuvos
JAU PATS LAIKAS SODINTI 

MEDELIUS
KRETINGA. — Žemaitijoje 

j( u nedaug liko kaimų, neiš- 
skirstytų j. viensėdžius. Daug 
kur matyti gražiai ir tvarkin
gai naujai sukurtų sodybų. Tik 
labai nyku ir liūdna darosi, kr.i 
matai, kad prie musų naujų 
sodybų nė vieno medelio nepa
sodinta. Medžiai daug duoda1 
naudos: pavasario ir vasaros 
metu savo žalumynais puošia 
ir kvipdo saulėtą orą. Karšto
mis vasaromis ne vieną pri
glaudžia savo gaivinančiame 
pavėsy. Rudenį ir žiemą apsau
go sodybą nuo vėjo ir audrų. 
Medžius sodinti mėgo jau žilo
je senovėje musų protėviai, ne
maži i šimtamečių musų prabo
čių sodintų, skirstantis į vien-' 
kiemius, reikėjo išnaikinti —| 
iškirsti. Ūkininke! Jų vietoje 
ir mes pasodinkime savo ai
niams atminimui naujoso so
dybose daug medžių. , Miškai 
kas meti i vis retėja ir mažė
ja. Taigi, kur tik yra nors ma
žiausia žemės skiautelė, nelai
kykime dykai — apsodinkime 
medeliais. Pavasaris — pats 
laikas K papuošti ir pagražinti 
savo sodybas, o dabar pats lai-
kis jas papuošti, 
medeliais.

GARSUS VARDAS LIETUVAIČIŲ
rengia

Gegužinį Pasilinksminimą
PIRMYN CHORUI

Sekmadienį, Gegužes 22,1938
Pradžia 6:30 P. M. Įžanga 25c

IIOLLYWOOD SVET., 2417 W. 43 gt.
Pasilinksminimas, dovanos, šokiai

PIKNIKAS
15-tp 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.

X

NAUJA KLEJONKA
Į 30 MINUČIŲ!

Jūsų senoji klejonkė galima atstatyti j 
pirmykštį spalvos blizgesį su

PILSEN
LINOLEUM LACQUER

DŽIŪSTA SU PASTOVIU ŽIBANČIU PAVIRŠIU.
PARSIDUODA TIKTAI PERMATOMUOSE GLOSS DŽIARUOSE

- - - - - - - TONY LUKOŠIUS- - - - - -
A................----- . * - ■■■■■_■

Brighton Park Drabužių Valytojas
Išvalome ir pataisome visokius drabužius, austinius, langų kor- 

tinas ir karpetus
Taisome ir Valome Fur Kautus ir padedame į sankrovos 

vaultus (storage)
*

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą

2555 W. 43rd St Tel. Lafayette 1310
... . 4

Širdingai Kviečia Jus ir Jūsų Draugus Dalyvauti
GIMTADIENIO PUOTOJ

kurią rengia
P-lė Albina Masiulonis

. šeštadieni. Gegužės 21, 1938
TED’S TAVERNOJ

720 W. 35th Street . Chicago, Illinois
Telefonas BOULEVARD 6299

Muzika — Šokiai — Valgymai — Smagus laikas dėl visų 
Joey Three Piece Band

apsodinant j .................  ■■■■■ ■ ■■ —

K1TCHEN - PROVED REFRIGERATOR

Nebūkit be elektrikinio Šal
dytuvo. Pirkit dabar. Pirkit 
geriausį. Westinghouse šal
dytuvas yra geriausias ir 
tvirčiausias—čampionas už 
visus. Pirkit pas mus! Tam
stos džiaugsitės musų patar
navimu ir kainų mažumu, 
perkant ant musų lengvaus 
išmok ėjimo budžeto plano— 
$4.00 j mėnesį. Ir didžiausia 
nuolaida už tamstų seną aiz- 
baksį. Atvažiuokit pasirink
ti.

GENERAL RADIO STORE
• ' , ' * .

3856 Archer Avė., (prie Rockwell St.)
Lietuvių krautuvė per 11 metų

Sav. M. F. SHILLS. technikos inžinierius

čius.
Nors aš toli nuo mano gim 

tojo krašto — Alytaus,- bet ga
liu užtikrinti malonią viešnagę 
kiekvienam, kas tik Alytų ap
lankys.

Visa Dzūkija, gražiai gamtos 
papuošta; kalnų — kalneliai, 
miškai — gojeliai, skaidrusis 
Nemunas ir daugybė ežerų. O 
laukai, lankos minkštutė žolė 
ir tūkstančiais* įvairiaspalvių 
gėlelių iškaišytos, tartum pasa
ką savo akimis sekė, o ne tik
ruosius vaizdus matai.

Sakoma, kad visa Lietuva 
labai graži ir tą galim pripa
žinti, vienok Dzūkija" gali daug 
kuo skirtis, nes ji yra pietinė
je dalyj, be to, turtinga smilty
nais, pušynais, kuriuose suva
žiuoja daugybė vasarotojų, 
sveikatos ieškodami.

Pats Alytaus miestas irgi ap
suptas miškų ir tai labai gra
žių, į kuriuos įėjęs nenori iš
eiti. Takai ir takeliai tartum 
amžiais žmogaus rankomis glo
bojami. Medžių ir įvairių miš
ko gėlių kvapas, tartum viliote 
vilioja pasilikti ten dar ir dar 
ilgiau. Didelė dalis jauno pu
šyno, dabar paverstas miesto 
parku. Vidury to parko pasta
tytas Nepriklausomybės pamin
klas. Aplink visame parke iš
dirbtos gražios alėjos, papuoš- 
tos spalvotais medeliais—krū
mokšliais ir gėlynais. Kadangi 
Alytus pripažintas kurortu, tai 
ji.;U savaime aišku, kad miesto 
valdyba deda visas galimas’ pa
stangas vasarotojus patenkinti.

Nemunas Alytų skiria į dvi 
dalis. Rusų laikais buvo Vil
niaus Alytus ir Suvalkų Alytus; 
dabar gi yra Alytus I ir Alytus 
II. Alytus I, Vilniaus Alytus*; 
jis yra daug mažesnis už an
trąjį. Jame yra: Saratovo ka
reivinės; apskrities ligoninė; ve
nerinių ligų ligoninė; Aero lau
kas ir antroj miesto pusėj gar
susis Alytaus piliakalnis. Pre
kybos atžvilgiu čia judėjimas 
nedidelis.

Alytus II už Nemuno (per 
kurį tik praeitą rudenį užbaig1- 
tas* moderniškas tiltas, gražiau
sias ne tik visoje Lietuvoje, bet 
ir visame Pabaltijyj). Čia jau 
susispietusios beveik visos įstai
gos; sankrovos; didelė turga
vietė, geležinkelio stotis ir už 
jos gražiausios vištoje Lietuvo
je kareivinės, 

z' • * <

Kareivinės sustatytos tiesiog 
miške. Dviejų, trijų ir, rodos, 
kai kurios keturių aukštų mū
rais — gražiais stilingais mū
rais. Jų tarpe yra karo ligoni
nė; karininkų vakarinė salė; 
vasarinė salė įrengta viename 
iš ginklų sandėlių ir Alytaus

Daug amerikiečių vežasi su 
savim ir automobilius. Primin- 
tina, kad Alytus yra apsuptas 
tankiu tinklu plentų, todėl su
sisiekimas su aplinkiniais mies
tais ir njieščiukais geras*. Apie 
Alytų galėčiau parašyti knygą 
ir dar visas grožis netilptų. Čia 
norėjau tik trumpais bruožais 
ir tik kaip ką užkliūti, o štai 
jau visą puslapį laikraščio ruo
šiuosi užimti...

Pirmoji, šiais ihetais Dainų 
Šventė įvyks Alytuje birželio 
6 d. Taigi, kas busit jau Lietu
voje, pasistėnkiVpatekti į tą iš- 
kilmę,: nes tik lokiais atsdtiki
mais geriausia galima pažinti 
atskiras1 lietuvių tarmes, m pa
pročius, jų Šviesumą ii* 1.1. Tad 
laimingos kelionės Jums vi
siems, kas tik Lietuvon vp '’”Q- 
ja t!, O. kas buvosit Alytuje, pa
sveikinkite jį ir nuo manęs.

.Maria: F. Jokubynienė, 
Toronto, Kanada? r ;
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(APDRAUDA)

langų

• Pilną apdraudą auto-
• * mobiliams

. .. . * • ? 't ■ •• ; .
; ' .... ' ■

• Apdraudą namųnuo 
ugnies

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

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

s

N 0 W! A eęufyu/ Nestinghouse at this

' Nf^NSHOUSE

MEATKEEPER

SU PILNU MAISTO UŽLAIKYMO 
ĮRENGIMAIS

Didelis 5 kubiškų pėdų ŠEIMININKĖS Modelis, taip kaip 
parodomas. Turi NAUJĄ ekstra didumo šaldytuvą, Tempe
ratūros Reguliatorių, Apsaugos Zono Indikatorių ant durų, 
naują pastumdomą lentyną, įbudavotą vaisiams sandėliuką 
ir naują mėsai laikyti skrynutę (užlaiko mėsą šviežesnę il
gesnį laiką). Taipgi naujos patobulintos ledaunyčaitės, jau 
ketvirti mėtai Westinghouse patogumui.
Pamatyk tą sensacinę vertę refrigeratorių šiandien.

SUTAUPO MAISTĄ... SUTAUPO LAIKĄ... SUTAUPO PINIGUS... VIRTUVIŲ PATIKRINTAS
• • ■ t *

Westinghouse ir visus kitus gerus Elektrinius Refrigera- 
torius geriausia vieta pirkti pas Budriką, kur iki metų 
laiko neimama jokių palūkanų, ar knygų vedimo lėšų.

mca, ho‘ th*MEt>TKEEp£

Budriko Rakandu ir
Radio Krautuve

3409-17 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 7010
Sena Ledaune Yra Išmainoma 

Jūsų Sena Rpdio Yra Pataisoma Už 50c.

BUDRIKO PROGRAMAI
WCFL 970 k. nedeliomis 7:30 vakare

WAAF 920 k. petnyčiomis ir nedeliomis 4 vai. po pietų 
WHFC 1420 k. ketvergais 7 valandą vakare

........KUPONAS.................
TIKTAI IKI GEGUŽĖS 28 DIENOS

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

timo išlaidoms padengti

■ Adresas

; Vardas
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Užsakymo kainai
Chicago je—-paltu:

Metams
Pusei metų

I— “ -■* - ■

Dviem mdnfesiaffls
Vienam menesiui

Chieagojė per ilno^idtojiia:

t... $^.00
_______ _________ --------------------------------- 4M.____  
TrinM mSnesidnu------------------- 2.00
Dvim

4.00

Subscription Ra t ėst
$8.00 per year ln Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy.

Enterėd as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

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

1.50 
.75

Vieria' kapija 8c
Savaitei 18c
KfSdėsitd ri r i'i'-’1 - - — 75c

Suvienytose Valstijose, nė Chicatfoj, 
paltai

Metams ** ė* * * * ^***e9*9 • ••• $5.0Č
Pusei metų ______
Trims menesiams . 
Dviems menesiams 
Vienam menesiu!
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ---------$8.00
Pusei metų ___ ;_____________ 4*00
Trims meiieslams ________2.50
Pinigus reikia siųsti psžtd MOUey 

Orderiu kartu su užsakymu.

1.00 
.75

Politika ir bedarbių šelpimas

Apžvalga
Ii n i<ii Iii i iitf ■ II J

't' .

tvimą” prieštarauja jos dar- 
1 bams.

“Čia tenka faktais, o ne 
žodžiais, pasakyti”, rašo Lie
tuvos Tautininkas, “kad tau- 
tiriinkų partijos būdas tautą 
kdiisioliduoti ne tik tautos 
nekonsOlidtioja, bet ją skal
do. Tautai konsoliduoti ne
pakanka žodžių, bet reikia: 
teisės, teisybės, dorovės, lais
vės, lygybės if t. t. 
tautos konsolidacijos, 
valstybė: 1)

Hiittift- "/i i

Lenkijos liaudininkai 
prieš valdžią

“Eltos” ptahešimu, gegužės 
inėri. 3 d. Varšuvoje buvo ne
paprastas Lenkijos liaudininkų 
partijos Siuvažiaviinas, kuria
me dalyvavo 303 atstovai. Šu- 
važiavimas plačiai svarstė Len
kijos vidaus ir užsienių politi
ką if vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kurioje griežtai protes
tuojama prieš administratyvi- 
hėš represijas ir ypač prieš 
nuolatinį partijos narių siunti
mą į koncentracijos stovyklą.

kraštą pavergti vienai šeimai 
yra blogu, tai kodėl 1918 me
tais Lietuvos klerikalai stengė
si paversti Lietuvą monarchija 
ir įpiršti jai karalium vokišką 
kunigaikštį Urachą, kuriam 
jau buvo duotas “Mindaugo! 
Antrojo” vardas ir kuris net 
buvo išmokintas lietuviškai su
kalbėti “Tėve Musų”? Juk mo
narchijų tai niekas kita, kaip 
vienos Šeittioš (it jos giminių)

Krikščionys demokratai (kar
tu su SmetoriU) balsavo Libtu- 

‘Ivos Taryboje, kad Urachas bu- 
‘ tų pakviestas į Lietuvos sostą 

— jau po Vasario šešioliktos 
deklaracijos, kurioje buvo iš
kilmingai pasisakyta už demo-

Chicagoje uždaroma bedarbių šelpimų stotys, ka
dangi išsisėmė pinigai, paskirti šelpimui. Gubernatorius 
Horneris todėl sušaukė nepaprastą valstijos legislatu- 
ros sesiją, kad ji paskirtų milionų dolerių šitam 
tikslui.

Bet kodėl nebuvo sušaukta Illinois legislatura ank
sčiau, kol šelpimo fondas dar nebuvo išsisėmęs? Ir ko
dėl siūloma paskirti bedarbiams tiktai puspenkto milto- 
no dolerių? Valstijos iždas, kaip praneša senatorius 
Harold G. Ward, balandžio mėn. pabaigoje tūrėjo bej 
veik 20 milionų dolerių perviršio.

Bedarbių šelpimą trukdo politikierių ginčai. Fede
ralinė valdžia duoda pinigų šelpimui, bet reikalauja, 
kad tokią pat sumą, kokią duoda ji, duotų ir kiekviena 
valstija. Tačiau Illinois valstija tą federalinės Valdžios 
reikalavimą pildo labai nenoriai, nes politikieriai, kurie 
kontroliuoja Čhicagos mieštą (kur yra didžiausias be
darbių skaičius), nesutinka su politikieriais, kurie kon
troliuoja valstijos administraciją.

Kol politikieriai ginčijasi, tai bedarbiai ir jU4 šeimos 
kenčia vargą.

SKILIMAS LENKUOS VAL
DŽIOS PARTIJOJE

partijoje 
daugiau 

Skvar- 
partijos

Lenkijos valdžios 
“Ozone” reiškias*! vis 
iiepašitėhkinimo gen. 
činskro vadovybe. Iš 
pasitraukė grupė, pasivadinusi
“Jutro Pracy” ir kai kurie kon
servatoriai.

Varšuvos spauda spėja,’ kad 
pasitraukusių iš “Ozono” sei
mo ir sehdto narių skaičius 
siekia 60. Jie sudarysią parla
mente opoziciją vyriausybei.

Eina gandai, be to, kad val
džia bus* priversta paleisti da
bartinį parlamentą ir paskelbti 
natijUs rinkimus.

BULGARIJOS RINKIMAI

Sovietų Sąjungos atmestos

Tuoj po pasaulio karo Bul
garijoje biivo kibai stiprus val
stiečių bruzdėjimas, o miestų 
darbininkuose įsigalėjo komu
nistai. Bet reakcija paėmė vir
šų ir Bulgarijoje įsikūrė žiauri 
diktatūra,

Tačiau, laikui bėgant, judėji
mas Bulgarijoje vėl atgijo. Ne-

“Naujienose” buvo pranešta, kad Norvegijos sosti
nėje Odlo susirinko Tarptautinės Darbininkų Sąjungų 
Federacijos (unijų internacionalo) generalinė taryba, [ seniai tenai ° įvyko parlamento Į 
kuriai tenka išspręsti, klausimas, af priimti Rusijos rinkimai^ kurijose ddiig atsto- 
prbf-sąjungas .f ShteTnacionalų, gir nepriimti. > / vų pr^edg oįi621ėtaės partijos.

Vakar atėjo žinia iš Oslo, kad generalinė tdryba ^onsūtucims! blokas gavo par- 
nutarė 14 balsų prieš 4^Rusijos darbininkų sąjungas atJ 6
mesti. Jų priėmimui daugiausia pnesinosi Amerikos, komunistamS) 32 valstiečių sų- 
Holandijos, Šveicarijos, Belgijos ir Lenkijos darbininkų jungai ir 17 kitoms demoktafi- 
Unijų atstovai. Jie sakė, kad priimti Rusijos pfbf-šĄjuii- hėiriu grupėms.
gas butų/priešinga demokratiniems Tarptautinės Fede- Prie to bloko žada dar prl- 
racijos principams, ir dauguma jiems pritarė, sidėti 10 kitų atstovų. Tokiu j

Maskva dabar, žinoma, pyks ir kollos tarptaūtiiiio būd.u parl?iyent.°
darbininkų judėjimo vadtls šiokiais ir tokiais. Beteis atstoVu9, t. y. netoli pusės, 
tiesų, sunjai įsivaizduoti, kaip unijų internacionalas ga-
Įėjo įsileisti sovietų vadinamuosius “prof-sojuzus”, nea L ?JaiP. s.us ipr^!u&< opozicija , 
atsizadedamas tų pagrindų, kuriais jisai yra sudarytas. rės grįžti demokratinė santvar- 
Tarptautiriė. Darbininkų Sąjungų FedefaCija Susideda ka.- Įdomu, kad darbininkų ju- 
iš laisvų, nepriklausančių nuo valdžios, nuo bažnyčios dėjime jau pasirodė stipresni 
arba nuo darbdavių, darbininkų organizacijų. O darbi- socialdemokratai už komrniis- 
ninkų profesinės sąjungos Rusijoje nėra laisvės orgūni- tus; 0 Pirmiau ėuvo priešingai, 
zacijos. Jas absoliučiai kontroliuoja valdžia, kuri kartu BET AR pAS jį DA yra 
yra darbdavys. Laisvi susitarimai su tokių organizacijų GĖDOS?
atstovais yra negalimi, kadangi jiė atstovauja ne dar
bininkus, bet “bosus”. Buvęs Rusijos prof-sojuzų pirmi
ninkas Tomskis buvo suimtas (if nusižudė kalėjime), 
kai jisai pasirodė neištikimas Stalinui.

O betgi gaila, kad Rusijos darbininkai hegali veik
ti bendrai su viso pasaulio orgahižUotU darbininkų jU* 
dėjimu. Sakoma, kad Rusijos profsąjungos turi 22 mi- 
lionu narių. Daugelis jų, žinoma, priklauso tenai tiktai 
dėl to, kad toks yra valdžios įsakymas (kitaip jie ne
gautų darbo); bet visgi nemažas skaičius yfa ir tokių, 
kuriems tikrai rupi saVo klasės reikalai. Turėdami nuo
latinius ryšius per unijų internacionalų su sąmoningais 
kitų šalių darbininkais, jie galėtų daug ko pasimokinti 
ir galėtų painformuoti apie tikrąją saVo padėtį Užsienių 
darbininkus. .

Tačiau, kol Rusijoje nėra žodžio, spaudos, susirin
kimų ir organizacijų laisvės, tol milionai Rusijos dar« 
bininkų palieka atskirti nuo pasaulio darbininkų judė
jimo.

Nebus 
kol 

bus pavergta įpratinę tvarką nepriklausomoje 
vienai Smetonos šeimai, 2)J Lietuvoje i Jie, vadinasi balsa- 
kol įstatymai bus leidžiami 

; partijos’ reikalams, 3) kol 
btis skelbiamos prieš Bažny
čią klaidingos doktrinos, 4) 
kol katalikų,- absoliutės dau
gumos Lietuvos gyventojų, 
teisės bus mindžiojamos...” 
Iš to matome, kad tas kriti

kas yra nepatenkintas daugiau
sia tuo, kad tautininkų vyriau
sybė “skriaudžia” klerikalus,— 
norš* pastarieji Lietuvoje tūri 
daUgiau teisių, negu visos kitos 
srovės. Tai rodo, koks “demo
kratas” yra pats kritikas. Bet 
jisai iškelia aikštėn ir kai ku
riuos įdomius faktus.

“Nepotizmas” tautininkų 
valdžioje L

Jisai rašo:
“Dar nenormaliau, tiesiai 

neleistinas prieš tautą nusi
žengimas, kad dėmokratinė 
valstybė pavergiama vienai 
šeimai ir jos giminėms, šei
ma, kokia ji bebūtų, yra tik 
vienas mažutis valstybės nar
velių. Vienos ar kitos šeimos 
nariai, vadai, atsistoję val
džios priešakyje, neprivalo 
valstybę pavergti savo inte-

1 rėsiams. Vadai iš valstybės 
atsiima a (lyginimą, iš pilie-

j čiti pagarbą, bet ne dau- 
giau.”

. ,>/’ h-

Toliaus tas Lietuvos Tauti
ninkas .pasakoja, kaip Smeto
na “pavergė’’ Lietuvą savo šei
mos interesams — po to, kai 
krikščionys demokratai 
padėjo neteisėtu budu 
ną įkelti į sostą!) buvo 
ti iš valdžios. Esą, —

“Ilgainiui atsirado
mų tarp Smetonos ir Volde
maro. Smetonų šeima pradė
jo toliau visi labiau įsigalėti. 
Voldėnidra's SU triukšmu ir 
naujo perversmo pavojum 
išlėkė iš Valdžios. Ministerio 
Pirmininko vielą 
Smetonos švogeris 
helis. Tabeliui per 
bepifmihinkaujant, 
giausias vielas 
Smetonų šeimos

Ėkš^klokininkas Pfuseika 
s<akosij kad jam esą “gėda” ir 
“šlykštu”, kad “Naujienos” ne-] 
agituoja už aukojimą Ispani
jai. Bet laikraščio vyriausias 
Uždavinys yra skaitytojus ih- 
forrrititdi, o ne agituoti. Antra, 
kas galvoje tam eks-sklokinih- 
ktii, ką “Naujienos” daro Urba 
nedaro; butų geriau, kad jisai 
šavo snapo nekištų, kur nerei
kia. O trečia, mes abejojame, 
ar tas “idealistas”, visų parti
jų pelkes išklampojęs!, dar thri 
gėdos. Ispanija jam tiek rupu 
kiek jisai, “kovodamas” už ją 
liežuviu, gauna prieiti prie pubJ 
likos ir išsikaulyti abrako.'

KLĖRIKALAŠ APIE LIETU
VOS TAUTININKUS

bulves aria pavasarį GRAŽUS DARBAS

šeduikiai, Svėdasų valsč. Šio 
kaimo kai kurių ūkininkų btil- 
vės rudenį atliko antru sykiu 
neartos.. Tai aria dabar pava
sari ir renka bulves. Bulves per 
žiemą žemėse po sniegu gerai 
išsilaikė labai gražios. Ūkinin
kai sako, esą nepralošę, gali
ma busią pavasari ir vėl sodin
ti, nes bulvės tinkamos sėklai.

Sudargas -« šios apylinkės 
ūkininkai ir pradžios mokyklos 
mokiniai su savo mokytojais 
pasodino daug medelių. Mede
lius pasodino pakelėmis, prie 
kapinių ir mokyklų aikštelėse*

Sodinti medeliai buvo gautia^ 
mi iš Sudargo girininkijos ei* 
guvų nemokamai.

Vienas, matyt, nemenkas Lie- 
i luvos krikščionių demokratų 
šulas j pasirašąs “Lietuvos Tau- 
tininkli’\ smarkiai atakuoja da
bartinę Lietuvos vyriausybę, 

Į kurios pfiešakyh Smetona pd- 
; statė kum Mironą, o kitą kuni- 
S? (dagi. es<ą, stispenduotą), 

į Izodorių Tamošaitį, paskyrė 
propagandos ministeriih Jisai 
nurndbj kad tas vyriausybės 
kalbos apie “tdlitaš. kcmsolida-

vo, sulaužydami • nepriklauso
mybės deklaracijos principus, 
kad Lietuvą valdytų karališka 
šeima, ir dagi visai svetima 
lietuviams, vokiška.

1 Jeigu dabar Smetona paver
gė Lietuvą savo šeimai, tai ji
sai įvykdė panašią sistemą, 
kaip ta, už kurią anąmet buvo 
pas’isakė patys klerikalai. Ar 
Smetonos šeima yra blogesnė 
už Uracho šeimą?

Pagalios, klerikalai ne tik 
viešai pasisakė už anti-demo-

tratišką vienos šeimos viešpa
tavimą, bet ir kėlė į padanges 
patį Smetoną. Kai Lietuvą val
dė Smetona su Voldemaru, tai 
klerikalų spauda visą laiką sa
kė, kad, jeigu ne Voldemaras, 
tai viskas butų gerai; preziden
tas Smetona, girdi, esąs labai 
geras žmogus ir praktikuojan
tis* katalikas — jei tik jisai tu
rėtų pilną galią, tai Lietuvoje 
niekam nebūtų pamato skųs
tis.

Na, ir tas klerikalų troški
mas išsipildė: Voldemaras ta
po išspirtas lauk, o visą val
džią pasiėmė į savo rankas 
Smetona. Bet klerikalai dabar 
vėl dejuoja — esą negerai, 
Smetonų šeima pavergė visą 
kraštą!

Tai kodėl gi krikščionys de
mokratai visą laiką vis šitaip 
sau prieštarauja? Kodėl visuo
met taip išeina, kad tai, ką jie 
vakar garbino, šiandie jie yra 
priversti smerkti?

Jų didžiausia nelaimė tai — 
stoka principų. Jie įsimylėję 
tiktai į save. Kas jų interesams 
tarnauja, tai jie garbina, nors

gen. Franco). Todėl jų šnekos 
apie “demokratiją*’ turi nedaug 
vertės.

Keistieji SSSR teismai

(kurie 
SmetO- 
išstunl-

skirtu-

užėmė 
p. J. Tū
li melų 
atsakin- 

paveldėjo 
giminės:

(Musų specialaus korespondento)
(Tęsinys)

Visų tuomet buvo) tvirtinama 
ir aiškinama, kad Vokietija mi- 
litarihiai stiprėjant, jinai ir re
akciniai stiprės, kad kaizerio 
dvasia ar viename ar kitame 
pavidale atsigaus. Štai jau; turi
me įvykusius .faktus. Savo an
tyje bolševikai užaugino gyva
čiuką, kuris visai pasaulio de
mokratijai neduoda ramybės.

Taigi, iŠ esmės bolševikų vi
so veikimo taktika, tai yra są
mokslininkų ir provokatorių 
taktika. Jie >savo kovoje visai 
nevengia bet kokių išdavysčių.

Atskalūnų nusikaltimai
Įsižiūrėkite, kuo gi buvo kal

tinami visokie neva bolševikų 
atskalūnai, Stalino priešinin
kai?

Ugi sąmokslą ruošę prieš Sta
liną ! Lygiai tame pačiame ir 
patsai Stalinas kaltas.

Toliau, kaltinamiems . buvo 
prikišama, kad jie palaikę ryJ 
šiusf su svetimų valstybių agen
tais. Bet juk faktas, kad nčt 
karo metu Leninas ir tasai pats 
Tfbėkis turėjo ryšių su vokie
čių armijos generaliniu štabu, 

Įneš kitaip į rusų žemę nebūtų 
pakliuvę. O tasai generalinis 
štabas juos tenai, leido ne ki- 
taiš tikslais, kaip tik rusų ar
miją demoralizuoti! Sakykite/

Valstybės kontrolierius M ii- af tai. neišdavyste, ar tai savo 
eitis, policijos! išmestas, už- žemės' kitiems 
leido Valstybės kontrolę O kas btivusi Brastos taika, ar
Smetonų -giminei p. šake- tai ne taš pats, ar tai rusų šu
niui; gen. Kubiliūnas karino- jitnginiiikų reikalu nepardavl- 
menės štabą — p. Gen. Raš- mas?
tikini (Smetonos brolio dūk- Vokiečių feichsvCro bendra- 
terš Vyrui J. Daugelį kitų a t- darbiais bUVo visa SSSB vy- 
sakingų valdžios, karinome- i<jaUšybė$ nes kaizeriniai kari
nės, savivaldybės vietų ūžė- ninkai padėjo šuorganizuoti ir 
mė artimi( hf tolimi Sineto-|ant kdjų pastatyti SSSB raudo
nos giminės. Tik šiaip taip 
universitetą baigęs xSmetonos 
sūnūs, J. Smetona, tučtuo
jau buvo (paskirtas!) teisių 
fakultetd profesorium, kai 
kiek anksčiau iš to paties 
fakulteto atstatyti tikri tei
sių specialia tai, kaip A. Tu
mėnas^ Leonas ii4 kitkŽodžiu, 
Valdiškos vietos pirmoje ei
lėje buvo ir yra skiriamos 
Smetonų šeimai, be atsižvel
gimo, ar skiriamieji parei
goms pasirengę, ar ne. Ne
potizmas (giminių skyrimas 
į valdžios vietas. — “N.” 
Red.) išsivystė į aukščiaUsią 
ląipshj, kuris ir dabaf, po

nepardaVimas ?

Kas buvo Višinskis praeityj
Įsidėmėkite, kad pasmerktie

siems ypač Kres'tinskiui buvo 
prikišama iš svarbiausių punk
tų, kad jisai turėjęs ryšių su 
Vokiečių armija.. Tvirtinama, 
kad net jisai gaudavęs kažko
kius pinigus iš tos vokiečių ar
mijos. Visai galimas daiktas, 
kad vokiečiai šelpė tą opozicU 
hį SSSR judėjimą, taip lygiai 
kaip anuo metu Leninui leido 
per savo teritoriją vykti į rusų 
žemę, ir daug kas tvirtina, kad 
bolševikai savo propagandai y- 
ra gavę žymias pinigų sumas

ultimatumo sukrėtimo* ne-L& pačių vokiečių...
..5 nUštojo veikęs/* ‘ H
3 Tdb

Vadinasi, dabar SSSB proku- 
iš tiesų j kenksmingas .roro Višinskio ’ lupomis smer- 

Valstybel dalykus. Bet čid rfei- kiama buvusi ir esama bolše-1 
kid priminti štai kas. Jeigu vikų taktika.

Višinskiu! tai lengva daryti, 
jis buvęs menševikas. Jei jisai 
Rakovskį kaltino, tarp kito ir 
tuo, kad seniau jis buvęs so
cialdemokratas, tai lygiai tą 
kaltę gali sau pasiimti ir pro
kuroras Višinskis.

Sąmokslininkai veikia ma
žomis grupėmis

Sąmokslininkai negali turėti 
daug liudininkų, jie veikia ma
žomis grupėmis, štai dėlko teis
me veik nefigurUoja liudinin
kai. Sąmokslininkai, tai ne ma
sinė revoliucinė1 organizacija, 
todėl ir mažiausia turi bet ko
kių daiktinių įrodymų. Juk vi
si tie teisiamieji, tariamieji at
skalūnai, įsidėmėkite, nėra iš
leidę SSSR žemėje bet kokių į 
mases atsišaukimų, tai kur čia 
gali būti daiktiniai įrodymai.

Įrodymai čia gali būti nuo
dai, kardas, kišeninis* ginklas. 
Tokių būta.

Sąmokslininkais gali būti tik 
tie, kurie yra artimais sėbrais 
tiems, prieš ką tasai sąmokslas 
buvo ruošiamas.

Sąmokslus ruošia valdovų 
rūmų tarnai.

Visose panašiose SSSR bylo
se figūravo tik artimais buvę 
Stalinui Sėbrai if jo opričnin- 
kai, kad Ir pavidale Jagodos.

Juk biivo ruošiama ne kas 
kita, kaip tik rūmų perversmas, 
tai yra noras Stalino ir jo pa
tikimų tarnų nusikratyti.

Kur sąmokslas, tenai melas 
ir klasta.

Melas if klasta, tai antra bol
ševikų prigimtis. Jų kovoje, 
kaip ir pas* jėzuitus, visos prie
mones tinka, jei tik jos veda į 
tikslą.

Per vieną dieną pasiryžę 
pasauli aukštyn kojo- 

ftiis apversti
Spėju, jus turite savo pažįs

tamų tarpe komunistų^ Įsižiū
rėkite het į jų gyvenimo smulk
menas, jie mėgsta meluoti, gy
venimo faktus iškraipyti, jie 
gudriai kittts šmeižia visai ne
paisydami, kiek tai su teisybe 
prasižengiama. Jie mėgsta krei
vais* keliais išsisukinėti.

Jų spaudos specialybė, — tai 
demagogija, šmeižtas, melas ir 
apgaulė, o svarbiausia viso to. 
privalumas, ' tai mokėjimas, 
kaip galima riebiau išsikolioti. 
Tai vienas iš svarbiausių jų ko
voje įrankis* Dar daugiau, įsi
žiūrėkite, kas iš darbininkų la
biausiai bolševikams pritaria? 
Tai mažai palavinti Vytai, bet 
energingi ir linkę viena diena 
visą pąsaulį aukštyn kojomis

apverįti. Jie visi galvoja labai 
paviršutiniškai, visai į faktus 
nesigilindami ir iš šitų vyrų 
daug paskui perbėga pas fašis
tus . . . Karštuoliai paprastai 
greit atvėsta ir iš vieno kraštu
tinumo metasi į kitą.

Sakj'kite, ar nekeista buvo 
Bucharino byloje patirti tokias 
naujienas, kaip sakysime Uk
rainoje, Bielorusijojc fašizmo 
atsiradimas ir tą fašizmą pla
tino buvę atsakingi bolševikai, 
štai Jagoda net Hitleriu gėrėjo
si, jo taktiką gerbė. Tai visai 
nenuostabu, kad kaltinamieji ė- 
mėsi vienos iš priemonių save 
apginti, kaip klastingo melo, 
juk jie visi bolševikai.

Sąmoningas melas
Teisiamųjų dalis visai sąmo

ningai melavo buk jie būdami 
užsienyje sumezgė ryšius su 
rusais socialdemokratais emi
grantais*, ir buk šie pritarė jų 
vedamai politikai ir juos visa
me palaikė ir net jų spaudoje 
bendradarbiavo. Tai Bykovo. 
černoVo ir kitų parodymai.

Dėlko jie šitaip klastingai ro
dė?

Teisiamieji gerai žino, kad 
socialdemokratai Europos dar
bininkuose labai yra įtakingi. Jie 
šituo

- nimu 
kijos atkreipti dėmesį, kad vi
same
prieš teismo sprendimą pasipil
tų gausingi protestai. Jie klas
tos keliu norėjo pasaulio dar
bininkijos atkreipti dėmesį į 
tai, kas darosi SSSR.

Daug kartų išmėginta 
taktika

Juk tai bolševikų taktika. 
Taktika jau daug kartu išmė
ginta. Lygiai visus tuos kaltini
mus galima visai drąsiai ir ne
abejotinai pritaikinti pačiam 
Stalinui, buvusio kariuomenės 
teismo nariams ir pačiam to 
teismo prokurorui Višinskiui.

SSSB kariuomenės teismas 
smerkė, ne ką kitą, kaip pačių 
bolševikų taktiką.

O toji taktika, tai nėra revo
liucionierių taktika, bet tik są
mokslininkų.

Bolševikai ne revoliucionie
riai, o tik sąmokslininkai ir jie 
dabar taip pat kitaip nesielgia.

Stalino priešai lygiai kovoje 
su juo vartoja tos kovos tuos 
pačius metodus, kokius vartoja 
ir patsai Stalinas. Jiems nėra- 
lick svarbu Visos darbininkijos 
likimas, kiek jiems svarbu pa
čių išsilaikymas. Tik mažai la
vintų darbininkų tarpe gali žy
dėti bolševizmas.

Jei butų kitaip, tai šiandien, 
kad ir bolševikų valdomoje 
SSSB butų spaudos, susirinki
mų laisvė, butų laisvi rinkimai 
į visas darbininkų organizaci
jas.

Šiandien šito nėra, todėl čia 
sudėjo lizdus visokie sąmoks
lai, ir todėl SSSB vardas viso 
pasaulio akyse smukle smunka.

Tai Stalino darbas. —G. Į
(Galas)

savo melagingu prisipaži- 
norėjo pasaulio darbinin-

pasaulyje prieš tas bylas

Iš LIETUVOS
DARBININKAMS TRŪKSTA 

TAUPUMO
PANEVĖŽYS — Šimonys. 

Kad taupumas daro stebuklus, 
visiems turėtų būti aišku. Vie
nok musų gyvenime matome 
visai kitokį apsireiškimą: taip 
pasiturintiems, taip ir vietos 
žemės ūkio darbininkams trūk
sta taupumo. Sulaukęs Kalėdų 
retai kuris samdinių turi su
taupęs nors pusę algos. O dau
guma begauna tik algos liku
čius. Kai kurie yra įsigiję bos
tono kostiumus, kai kurie ir 
nieko. Savo metinį triūsą leng
va širdimi aukoja Ragučio gar
bei ir naudai. Tai musų šalies 
darbo žmonių yda. Darbdaviai 
nusiskundžia brangiomis algo
mis, o sunkiai uždirbtos šimti
nės vistiek nueina ant vėjų. 
Taip ir susidaro gyvenimo pai
niavos, užburtas ratas.
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Dabar eina pats didžiausias naują ir atimtų 
automobilių išpardavimas pas 

COOK COUNTY FINANCE C0.

KORESPONDE NCIJOS

Prie 1340 W. 63rd St.
J Iš KENOSHA PADANGES

Ateikite į didžiausių automobilių 
Chicagos bet kada matytų parodų

Nesvarbu kokios gamybos ar modelio karo norėtumė
te, mes turime dar ir ta kaina* kokios KITUR nerasite. »

Mes didžiausia automobilių finansavimo bendrovė 
Chicagoje, pardtiodanti tiesiog publikai. Turime didžiausį 
katu skaičių ir didžiausį pasirinkintą Juiigt. Valstijose. 
Mes parduodame daugiau karų negu bile dešimtis dylerių 
kartu sudėti.

Musų 15,000 patenkintų kostumierių rekordas yra ge
riausia jūsų patenkinimo garantija. Mes absoliučiai užtik
riname jums geriausj pirkinį mieste arba jūsų pinigai bus 
su džiaugsmu sugrąžinti. )

Virš 300 puikiausių karų Amerikoje pasirinkimas. 
Kai kurie itaujutėliai.

Virš 100 karų naujausių 1938 modelio.
Virš 150 karų — 1937 modelio.
Ir likusi 1936—1935 ir 1934 modeliai.
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 metų modelio karų Už 

taip pigiai kaip $395, ir 1937 karų už $295. Ne daugiau. 
Taipgi senesnio modelio karų už taip pigiai kaip $35. Ne
reikia jums nė grynų pinigų. Jūsų kreditas pas mus geras.

Visi karai turi musų 90 dienų garantijų ir 10 dienų va
žiavimo bandymų. Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleis
kite progos pasinaudoti šia ypatinga proga ir sutaupykite 
šimtus dolerių.

Jūsų senų karų priimsime kaipo rankpinigius, o jus 
galite pasiimti dviem metams likusių dalį išsimokėti.
Atdara kasdienų iki 9:30 P. M. ir visų dienų sekmadienį

Cook County Finance Co
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Klausykite Lietuvių Radio Valandos kas antradienį 7:00 P. M.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKES — ARTISTAI-fiS 
■ I ———S—,

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

W. H. F. C

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

rodysime savo didelį staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias

kainas
Štai čia musu keli spedalaii

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALĖ VA IŠVIDAUS IR *7Q
IŠLAUKO REIKALAMS .............................  Galionas I ■ ■ W
GATAVAI MAIŠYTA MALEVA, BALTA IR
SPALVOSE ...................    Galionas
LINOLEUM KAURAI 9x12 .............................................. (gg gg
SIETAMS VIELOS

paini

KULTŪROS CHORO ŠAUNUS KONCERTAS SVE
ČIAI Iš CHICAGOS IR i KITUR. — JAUNIMAS 
RENGIA PASILINKSMINIMO VAKARĄ. — PA- 
GERRe P-Li; ONĄ ŽOKAITĘ. — DŽIUGI ŽINIA. 
— J. STĖPONKUS JAU GRĮŽO Iš LIGONINES.

Choras, kuris yra Kenosha 
Lietuvių Draugijos globoje, ge
gužės 15 d. surengė paskutinį 
šio sezono vakarų. Tiksliau sa
kant, koncertų, į kurį atvyko 
nemažai svečių iš Chicagos, 
Racine, V/aukegan, ir Evansto- 
no.

Jūsų korespondentui tikrai 
smagu buvo dalyvauti tame 
koncerte bei dusi tikti su savo 
senais pažįstamais. Be to, pasi
taikė proga ir naujų pažinčių 
užmegsti.

Tarp atvykusiųjų iš Wauke- 
gano teko pastebėti nuoširdžius 
musų draugus, ponus Malela, 
kurie gardžių duonų pagamina. 
Drauge su jais atsilankė ir jų 
duktė Bernice, žinoma daini
ninkė ir muzikė. Atvyko iš tos 
kolonijos ponai Gabriai, Gri
niui, J. Stoškus, K. Grinius it 
gerai žinoma jaunuolių darbuo
toja p-lė Laurel. Iš waukeganie- 
čių buvo dar ir p. Jankevičiufr.

Racine kolonijų reprezentavo 
ponai White, stambus to mies
to biznieriai. Iš. Chicagos atvy
ko pp. A. Maskoliūnas* Zabelai, 
“Birutės” choro vedėjas J. By- 
anskas su žmona, Bruno Bruk- 
Dis, p-lė Eva Šlrvaltė (kuri ne 
vienų širdį užkariavo vaidinda
ma “Perikoloje”), p-ia šidiškie- 
nė, Chicagos Lietuvių Draugi
jos finansų sekretorius Povilas 
Miller, p-ia Petronėlė Milerienė 
(jų girdime per radijų kaip Ma- 
kalienę), Juozas Giedraitis ir o- 
peretės* “Sveikam ligos neįkal
bėsi” žvaigždė, p-ia 'Genovaite 
Giedraitienė.

Ponų Giedraičių atsilanky
mas suteikė daug smagumo Po- 
teliunams. Mat, jie yra giminės, 
tad turėjo progos pasisvečiuo-

linksminimo vakarų. Drauge 
tai bus ir pasitarimas dėl toli
mesnės veiklos. Kalbamas va
karas įvyks gegužės 21 d. Ber- 
ger svetainėje, kampas 49 St. 
ir 7tli Avė.

Į pasilinksminimo vakarų y- 
ra kviečiami atvykti ir pašali
niai. <

GegUžėš 14 d. teko dalyvauti 
jaukiame, taip sakant, susipaži
nimo vakarėlyje, kuris buvo 
surengtas p-lei Onai Zokaitei.

Sakyta panelė, palyginti, ne
seniai iš Lietuvos atvyko nuo
latiniai čia apsigyventi. Jos at
važiavimu daugiausia rūpinosi 
lela V. Jakutienė.

Kad p-lė Zokaitė turėtų pro
gos plačiau susipažinti su vie
los lietuviais, o ypač jaunesnią
ja karta, tai kitos dvi tetos* ir 
sumanė vakarėlį surengti. Va
karėlio rengimu daugiausia rū
pinosi ponios S. Vaicelunas ir 
J. Žilienė.

Dalyvavo itin 
žmonių, ir visi 
praleido: šoko,
kandžiavo. J. Marcinkus, J. Si- 
ųianauskas ir S. Vaicelunas pri
žiūrėjo, kad niekam nieko ne
truktų. Ypač jie niekam nelei
do iš trokšti.

Sveikinimo žodis teko pasa-

Ii šimtai darbininkų neteko 
darbo*

Liko sumanyta kreiptis į val
džių ir prašyti paskolos, kad 
butų galima dirbtuvę iš savi
ninkų išpirkti su visomis maši
nomis ir įrankiais. Po ilgų de
rybų gauta galutinis a t šaky* 
mas: federalės valdžios kontro
liuojama R. F, C. Nutinka pa
skolinti $400,000 su ta išlyga, 
jei bus vietos gyventojų sukel
ta $150,000.

Manoma, kad tas reikalavi
mas bus patenkintas. Dirbtuvė^ 
atidarymu ypač yra Užintere- 
suoti buvusieji jos darbininkai? 
Jie dės visas pastahgds, kad tie 
pinigai butų sukelti.

Jei taip atsitiks, tai mes tu
rėsime lyg ir savotiškų koope- 
ratyvę dirbtuvę, kurių prižiūrės 
miestas.

Reikia tikėtis, kad dirbtuvės 
išpirkimas netrukus bus įvyk
dytas. Tąsyk keli šimtai darbi
ninkų vėl turės progos gauti 
darbo.

P-as J. Stepoiikdšj Alias Fuel 
įstaigos ^avihinkas, jau grįžo iŠ 
ligoninės. Jaučiasi jis visai ge
rai ir ytd pdSireiigęs savo kos- 
tumeriams patarnauti. Pataria
ma pirkti iš jo anglį dabar, nes 
kainos yra vasariškos ir daug 
žemesnės, negu žiemų.

*
DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Vžgirta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos 

Amerikoje, Ino.
IŠPLAUKS MODERNIŠKUOJU 

MOTORLAIVIU

“CRIPSHOLM”
Iš New Yorko 1938 m.

Gegužės-May 28
TIESIOG I KLAIPĖDĄ 

NEPERSfiDANT
Per Gothėnburgą, Švediją

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive 
mandagus patarnavimas, skanus maistas, nepapi'deta 
švdra* Laivė lietuviškos kriygos» plokštelės, 
keliones laiku yra jūsų. Įdomi ir linksma ke 
gali būti malonesnio kelionėje, kaip įsšdds į UiVą Nėw 
Yorke išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ, kurią 
numatoma pasieksite birželio 9 d. ryte.

Sutaupysit pinigą pirkdami laivakortę 
ten ir atgal

Informacijų ir laivokorČių kreipkitės j

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO* 
“Naujienų” LaivokorČių Skyrius 

1739 SOUTH HALSTED ST., CHlCAČO, ILL.
Autorizuota agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE*

gražus būrelis 
linksmai laikų 
dainavo ir už-

Numato Prekybos 
Pagerėjimą
Midwest Stores Savininkai Ren

giasi Savo Įstaigas Dar 
Labiau Išplėsti

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

Urmo (wkole$ale) kainomis pristato i alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

U

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 3998

GARSINKITES “NAUJIENOSE

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

GARSINMTĖS “NAUJIENOSE”

Turėjo progos susitikti ir su
sipažinti su p. Antanu Kamins
ku, tuo nepamainomu Chica- 
gos dainininku. Buvo atvykusi 
Antonette Steponavičienė (pui
ki soliste čigonų dainoje). Ji 
drauge su p-lėmis V. Ladyga it*. 
Josephine Miilet’itile iš Evans- 
tono sudarė labai šaunų trio. 
Apie vietos gyventojus tai nė 
nekalbėsiu: atsilankė visi meno 
mėgėjai. Matėsi ponai Braze, 
Walliai, Schlageriai, F. Jan
kauskas, pavyzdingas ūkininkas 
Namejtinas ir daugybė kilų.

Apie pačių programų daug 
ką neturiu pasakyti: ji buvo 
gera ir tikrai gerai atlikta. “Bi
rutės” grupė suvaidino operetę 
“Sveikam ligos* neįkalbėsi”. Iš
ėjo puikiai. Kiekvienam buvo 
aišku, jog daug darbo įdėta.

Visai gerai pasirodė ir Kultū
ros choras, kuriam vadovauja 
p. Jurgis Steponavičius. Nėra 
kalbos, kad už tai choro vedė
jui tenka didelis kreditas. Ta
čiau be tinkamos medžiagos ir 
geriausias choro vedėjas nieko 
negalėtų padaryti* O kad kėno- 
sbiečiai turi geros medžiagos, 
tai čia dviejų nuomonių nėra. 
Pakaks tik suminėti p-les Ona 
Jociui, Izabela Ras tie, Violet 
Bartis, kurios dainavo solo ir 
duetu. Tai iš jaunųjų tarpo. O 
ką jau bekalbėti apie tokius ve
teranus, kaip antai: Pūrai, p- 
ia Schlager, T. Pobar, B. Mac- 
noriai, K. Druktenis ir niekuo
met ncnuilslųs Juozas Macno- 
rius.

Finansine koncerto puse rū
pinosi J. Pobar, A. Totilas, T. 
Jelen, Vclvikis, J. Radavičia, 
Bernotavičia, V> Jelen, Ditkus, 
ponios M. Jelen ir šimanaus- 
kienė.

nai atminimui buvo įteikta do
vanėlė (auksinis* laikrodėlis). 
Visi linkėjo panelei geriausio 
pasisekimo užmegsti naujoje 
tėvynėje draugiškus ryšius. 
Taip pat pareiškė pageidavimų, 
kad jinUi dalyvautų visuomeni
niame gyvenime, bet nepamirš
tų ir senosios tėvynės.

P-lė Lucille Šimanauskas dė
jo visas pastangas, kad niekas 
nenuobodautų. Ji, taip sakant, 
buvo lyg ir1 toJ vakarėlio kalti
ninkės globėja.

Šiomis dienomis musų mics-

sai galiinas daiktas, jog netru
kus bus pradėta dirbti Allen-A 
dirbtuvėje. Gerais laikais ten 
dirbdavo apie 800 darbininkų. 
Gamindavo kojines ir apati
nius drabužius* bei madymosi 
kostiumus. Prieš kiek laiko 
dirbtuvė visiškai užsidarė ir ke-

*

Laikui bėgant, keičiasi ir pre
kybos sųlygos.Prisideda nauji 
prekybiniai budai, nauji ga
mybos procesai ir nauji prekių 
paskirstymo išradimai. Tai ypa
tingai pastebėta pastarųjų ke- 
lerių metų laikotarpy. Jau at
skiram, nepriklausomam krau- 
tuvninkui prekyba neįmanoma 
be tam. tįkrgerinimų.

Šiandien žemos kainos vai
dina svarbiausi vaidmenį, už 
tai ir milžiniško pobūdžio pre
kių pirkimas yra būtina sąly
ga. ! Stambių grandininių krau
tuvių veikla ant tiek yra pajė
gi, kad neorganizuotam preky
bininkui Stojant į rungtynes, 
kova neįmanomai sunki—nely
gi. čia reikalinga, be to, dar ir 
nuolatinis skelbimosi, kad pla
ti visuomenė apie kiekviena 
įvykį galėtų žinotų kas irgi ne
įmanoma neorganizuotam.

Gi Midwest Stores organiza
cija yra čia puikiausiu pavyz
džiu. Tai parodo ką galima at
siekti bendromis jėgomis. Ji 

, šiandien turi didelius urmo 
sandelius, perka prekes krovi
niais, kas leidžia jas pardavinė
ti pigiau ir, be to, išvengia tar
pininkavimo išlaidų, kas taip-

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

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

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

8328 Kean Avenue Willow Springs.

I '■« t —

t

General Motors

FRIGIDAIRE
Duoda geresnį patarnavimą, mažiau elektros 
vartoja. Greičiau ir daugiau ledo sušaldo. 
Gražiau atrodo — ilgiau tarnauja. Turi pil
ną 5 metų garanciją.

Šaldytuvas

Choro jaunimas rengia pasd-

KRONlšKOŠ NEGALĖS 
DUSULIAI

SLOGOS 
REUMATIZMAS 

SlNUSlTIS
SKILVYS; KEPENOS 
ŽARNOS, INKSTAI 
TULŽIES AKMENS 

TANSULAI 
MdTtJtŲ LldOS 

GOITERIS 
Blužnis, pBostate 

itAUDONdtSLĖS 
VARICOSE VEINS

Tdkštančiai pagijo nuo jungtinio 
Gamtos Gydymo ir rhčksliško 
medicinos budo. Gamta niekad 
nesuvilia. Kodėl nebandyti? 
Ypač tų gydytojų, kutie su pa
tyrimu pasekmingai tiikstaričius 
pagydė. 40 ir 20 metų švelnus ir 
firhti įvykiai gydomi Su Šaknų 
Vaistais dėl tikrumo, ar tikrų 
nafninių gydymu tiktai, ar ofiso 
bttdu. Be laiko sugaišties — be 
skaiismo^ operacijos. Gauk pa1- 
tarimą dykai. Mokėk tik už Natu- 
rė Cure vaistus, arba atriėšk dak
taro “Be , Prievolių Žiemos Pa
siūlą” skelbimą apie dykai fek- 
žaminaciją ir vieną gydymą. 
Tęsk su medienos af Ofiso gy
dymu už $1.00 ir $2.00. Ateik 
dėl informacijų be prievolių ir 
pamatyk paliudymus kitų.

DR. P. SCMYMAN .
SPECIALISTAS

. Įsteigtas 20 metų
1869 N. Damen Are. ARM. 8200

skui, nuolatinis savęs garsini
mas supažindina visuomenę sti 
esamu prekybos stoviu ir jų vis 
labiau pritraukia.

Dabar, Midwest Stores savi
ninkai . planuoja kaip išplėsti 
savo prekybų ateity, jie numa
to savo prekybos iškilimą ir 
deda žygius organizacijos na
rių skaičiui bent keliais šimtais 
padidinti. Už tai> jei kas yra 
rimtai susirūpinęs savo p£e-< 
kybos likimu ir norėtų prisidė
ti prie šio sanburio, dabar kaip 
tik laikas. Tos organizacijos 
raštinė ir sandėliai yra ties 33- 
čiaja ir Western A v., tad vi
sais informacijos reikalais ten 
ir kreipkitės. . (Skelb.)

adresu

Apvogė lietuvių 
grosernę

Antradienio vakare plėšikai 
per užpakalines duris įsilaužė 
j lietuvio Mickeliuno grosernę 
ir ihaisto sankrovų
8436 Vincenifes avė. ir pavo
gė saujų Čekių $300. vertės* 
Mickeliųnas tuos čekius buVo 
išmainęs savo kostumeriams ir 
dar nebuvo spėjęs tuos čekius 
depozituoti į banką.

Peoples Krautuvės yra vienintelės Lietuvių 
Krautuvės autorizuotas pardavinėti General 
Motors Frigidaires, kurių yra pilnas pasirin* 
kimas visokių dydžių ir madų visi 1938 metų 
modaliai. Peoples Krautuvės pasiūlo už labai 
prieinamas kainas, pasirinkimas nuo.......

$119.50
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Nuolaida Už seną šaldytuvą

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

Tel. LAFayette 3171 Tel. HEMlock 8400
- - - ---------------- ---- -----------. - . . X

KrautUvės ątddTos Ahtradienlo, Ketvirtadieniu, Šeštadienio vakarute
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Gryšta iš Vakacijų 
Antanas Vaivada ir 
Milda Vaivadienė

Naujienų redakcijos ir ad
ministracijos nariai Antanas 
Vaivada su savo jauna žmona 
Milda Vaivadiene buvo apleidę 
Chicagą dviem savaitėm va
kacijų. Jie rodos apvažiavo pu
sę A mergos kol atsidūrė pas 
Vaivados tėvus Philadelphijoj. 
Užv: kar jau apleido Philadel- 
phia ir gal suspės atvykti į 
Naujienų pikniką. Atsiųstoj at
virutėj Vaivadai sako, kad daug 
ko pi tyrę įdomaus ir gero.

Stasys Balzėkas 
Aukojo $275.00 
Sportininkams

Amerikos Lietuvių Atletinė 
Sąjunga praneša, kad tuo tar
pu dar tik penki žmonės prisi
dėjo prie Chicagos lietuvių 
sportininkų siuntimo Lietuvos 
sporto Oliinpiadon. Jie paauko
jo po $275. Atletinė Sąjunga 
si.ko, kad tokios sumos reikia

vieno sportininko kelionei į 
Lietuvą.

Pirmas tokių labdarių buvęs 
Stasys Balzėkas, kurs jaučia 
savo pareiga padėti jaunie
siems Amerikos lietuviams nu^» 
vykti į Lietuvą.

Stasys Balzėkas yra vienas> 
iš pasekmingiausių automobilių 
pardavėjų tarp Amerikos lie
tuvių. Jis išviso jau pardavęs 
15,000 automobilių. Balzėkas 
atstovauja Plymouth ir Chrys
ler automobilių išdirbėjus ir jo 
didžiulė automobilių įstaiga 
randasi adresu 4030 Archer 
Avė.

Palulis su Gedminu 
Išvažiuoja Lietuvon, 
Palulienė Lieka Bosu
Šiandien ir rytoj bus daugybė 
svečių pono Palulio užeigoj, 
2320 So. Cicero avė., Ciceroj. 
Visi spaus dešines ir linkės lai
mingos kelionės. Tai bus iš
leistuvės.

Kaip žinoma, ponas Palulis 
yra susitaręs su ponu Gedmi
nu iš So. Chicagos aplankyti 
Lietuvą. Kaipo biznio žmonės, 
jie turi daugybę draugų, bet 
tiip pat turėjo daug įvairių 
reikalų. Sunku buvo susitvar
kyti. Bet Naujienų laivakorčių

skyriaus vedėjas p. RypkeviČia, 
viską jiems, tinkamai priruošė. 
Ponas Gedmine s, nors dar pil
nai nepasveikęs, visvien 'va
žiuoja. Sako, sutarties- negali
ma laužyti.

Taigi škndien prasideda dvi
gubos išleistuvės. Kitą šešta
dienį Palulis su Gedminu jau 
pasakys sudiev šiai šaliai įsė
dę laivan.

Nuo šio pirmedienio Mrs. B. 
Palulis lieka bosas Palmių biz
nio įstaigoj. Tai nemaža atsa
komybė, nes kiekvieną dieną 
čia i pie šimtas žmonių valgo 
pietus. Bet ponia Palulienė už
tikrina, kad po jos globa nebus 
prasčiau. Aš . tuo pilnai tikiu, 
nes jinai yra puiki šeimyninkė 
ir yra. gerai patyrusi biznyje.

D.

“Jack Sharkey” 
Atsisakė

Teisėjas Zuris prašė buvusį 
Amerikos kumštynių čampio- 
ną “Jack Sdcrkey”, kad jis ap
siimtų vadovauti sportininkams, 
kurie vyks Lietuvon dalyvauti 
Olimpiadoj. Bet Sharkey atsi
sakė. Savo k.iške jis labai ap
gailavo, kad dėl aplinkybių tu
ri atsisakyti, bet 'visvien atsi
sakė.

SUSIRINKIMAI
« %

LUC susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 22 d. Vilnies šu
lėje, 3216 S. Halsted St. Kalbės svečias Dr. J. J. Walsh, 
savo kalbą paįvairins krutamais paveikslais.

Žagariečių Kliubo susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 22 
dieną, 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 Etinės Kul
tūros 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 
siusirinkiman ir atsivesti norinčius tapti nariais Laisv. Et. 
Kult. Dr-jos 5 kp. —Dr. A. L. Graičunas, sekr.

North West Moterų 
Klubas Važiuos 
j Miškus

North West Moterų Klubo 
komitetas praneša, kad birželio 
5 dieną visos klubo narės su 
savo draugais važiuos į
ferson girias. Čia manoma sma
giai pasilinksminti. Bus užkan
džių ir muzikos. Moterų komi
tetas širdingai kviečia ir jus 
atsilankyti. J. B.

Siuvėjo Tonio 
Jubiliejus

BRIGHTON PARK — Kas 
nep; žįsta naujienietį Tonį Lu
košių 2555 W. 43rd St. Jis vi
sur dalyvauja ir draugauja su 
žmonėmis.

Per 25-kius metus pasekmin
gai varo siuvimo ir drabužių 
valimo biznį ir te me darbe tu
ri gerą patyrimą. Neužilgo To
nis apvaikščios 25-kių metų 
savo biznio jubiliejų. Tonis 
yra pasirengęs padaryti savo 
kostumeriams suprizą. Temiki- 

Nmjienose”.
Tonis yra Keistučio Kliubo ir 
kitų organizacijų narys.

St. Barabanščikas

geg. 28-tą d. Važiuoja į 
tuvą aplankyti savo 
kraštą, kur mano prabūti apie 
3 mėnesius. Emilija ir Barbora 
paeina iš Žadeikių kaimo, 
Kretingos apskr., bet mano 
aplankyti ir kitas žymesnes 
vietas Lietuvoje;

Jos yra artimos giminaitės 
visiems gerai žinomo lietuvio 
advokato Fortūnato Bago- 
čiaus ir Brighton Parko lietu
vio policininko Ben Survill. ,

Beje laike vakarienės p-ia 
M. Zolpienė varde Lietuvių 
Moterų Piliečių Lygos įteikė 
Emilijai ir Barborai gražias 
dovanas. —Steponas.

Legionierių iškelta 
vėliava prie Brighton 
Parko bažnyčios

Dariaus-Girėno Postas 271 
praneša, kad. gegužės 1 dieną

Lie-lkėlė Amerikos vėliavą Brighton’ 
gimtąjį P""1"' IParko lietuvių parapijos darže. • 

Prie to buvęs programas, dai-! 
nos su daugeliu politiškų kal-
bų. Ar tos ceremonijos buvo 
klebono Briszkos pagerbimui, 
ar kokiam kitam tikslui, apie
tai nėra pranešk..‘ \ ' I

Atvyksta į “Naujie-1 
nų” Pikniką iš
New Yorko

Brooklyniečiai praneša, kr d į 
“Naujienų” pikniką, kuris j- 
vyks rytoj (Birutės darže), at 
važiuoja “Naujosios Gadynės” 
redaktorius St. Stn zdas. Jisai 
tikisi turėsiąs progos piknike; 
pasimatyti su daugeliu draugų 
ir “N. G.” rėmėjų ne tik iš

Paskutinės 6 Dienos

“VIENIŠO BALTA 
KELIONĖ”

Valentino Katajevo garbi 
Sovietų apysaka 

So j uždėt Film-Moskva gaminta 
Beto, “Maskvos Volgos Kanalas” 

Kelionė iš Maskvos į Volgą

SONOTONE
Teatras*—66 E. Va n Buren 

25c iki 1 P. M. Be šešt. ir sekm.

Specialus 
IŠPARDAVIMAS 

dekoracijos gėlių
Svadinkite šias gėles ant kapų 
ir darželiuose. Jos žydi visą va

sarą, Užeikite į 

805 W. 18th St.
Tel. Canal 6559 Atdara vakarais

Jef- te jo skelbimus

Bronės Užtupienės 
Gimtadienio Puota

CICERO, III. — Gegužio 18 
dieną įvyko Branislavos Užtu
pienės, 1347 So. 48th Ct., gim
tadienio puota. Į tą puotą su
sirinko gražus būrelis Užtu
pienės giminių ir artimų drau
gių ir suteikė jai dovanų.

Prie sk. niai pagamintų pie
tų ir draugiškų pasikalbėjimų 
visos gražiai praleido laiką. 
Puotoj dalyvavo Užtupienės 
mamytė, ponia Graibiene, A. 
Rudinskienė, P. Balchunienė, B. 
Lingienė, O. Guszczius ir dau
giau kitų. Reikia priminti, kad 
Kazimieras ir Branislava Užlu
pai yra gerai žinomi cicerie- 
čiam ir visų mylimi žmonės. 
Visos puotoj dalyvavusios šir
dingai dėkoja už vaišes ir lin
ki abiem smagaus gyvenimo ir 
gražios ateities. P. B.

Smagus Išvažiavimas 
Kurį Surengė Moterų 
Siuvimo Klubas

Pereitą žiemą sumaningų 
Marąuette Parko apielinkės mo-

Chicagos, bet ir iš aplinkinių 
su didele parada legionieriai iš- kolonijų.

Pp. Galskiai 
Atostogauja 
Vakaruose

Mikas Šileikis šią savaitę ga
vo gražų tCviruką nuo Petro 
Galskio, žinomo northsidiečio 
visuomenės veikėjo. Atvirukas 
turi pašto žymę iš “Ogden, 
Utah”. P-as Petras Galskis ra
šo:

“5-14-38. Labų dienų jums iš 
Westų. Šis paveiksiąs, gal būt, 
jums bus įdomus gamtos pie
šinys.

“Draugiškai, P. Galskis.”
Matomai, pp. Galskiai, ku

rie dabar gyvena Wisconsin 
Rapids, Wis., išvyko atosto
goms į vakarines valstijas. 
Have a good time, Peteri

—• š.
----------------,7'... v,— '■

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms .
(Chicagoje)

Antanas Bublis, 27 metų, su 
Ona Nedzvecka, 24 metų.

Antanas Kiselus, 21 metų, su 
Justina GudauS&aite, 19 metų.

terų būrelis susitarę įsteigė Siu
vimo Klubą (Sewing Club). Į 
klubą pirmiausia įstojo moti
nos, o paskui priėmė ir savo 
dukteris. Duoklės buvo 10c sa
vaitei. Mokytojos buvo ponios 
Senulienė ir R: udienė, abidvi 
marųuetteparkietės, sumanin
gos ir darbščios moterys.

Klubo narės kas pirmadienis, 
iš eilės pas kiekvieną, susirink
davo siūti. Užbaigusios darbą, 
v: išindavos arbatėle, pyragai
čiais, ir taip darbą tęsė.

Vasarą nutarė padaryti per
trauką, o iš surinktų pinigų 
turėti smagumo išvažiavus į 
tyrą orą.

Jų tas išvažiavimas įvyko 
gegužio 15 dieną ir buvo pas' 
Pauliną Miknius, Willow 
Springs, III. Tai buvo smagus
išvažų vimas.

Reikalauj’a 
Perskirų

Kadangi buvo nutarta, kad 
kiekviena narė gali atsivežtinės
tik po vieną draugę ar drau-' 
gą, tai tokiu budu ir man te
ko dalyvauti tame inteligentiš
kų malonių žmonių išvažiavime 
ir dar laimėti r; nkų darbo iš 
medžio drožtą dovanėlę, už .ką 
esu didžiai dėkinga pirminin-l 
kei poniai Senulienei ir visoms1 
klubietėms. šiame išvažiavime 
dalyvavo ponai Raudžiai, Senu
liai, M. Mažeikai, D. Petkai, 
S. Janai, Al. Janas, Al. Kava- 
lauskai, M. Morkai, pavieniai 
asmenys: Al. Mažeikiutė, M.
Dudoniutė, E. Mažeika, Elz. Ži
lienė, A. Dudonienė ir daug ki-1 
tų, kurių pavardžių neatmenu.1 
Linkiu ilgiausių dienų minėtam 
klubui.

Mrs. A. Dudonienė.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

HEMORROIDAI
GARANTUOTAS $4 fifl
GYDYMAS ........................ Į -VU
Specialistas su 20 metų sėdimosios 
betvarkių patyrimu, dabar Įrodo, kad 
galima pagydyti be peilio ar opera
cijos. Rimtuose atsitikimuose ofiso 
gvdymas $2.0Q* Veik dabar—venk 
vėžio. Kreipkis dėl patarimo jr ar 
ekzaminacijos Dykai—ar rašyk. Gauk 
bandymo $1.00 pasiūlymą. Pasėkos 
Garantuojama arba pinigus grąži
nama.

DR. P. SCHYMAN, Specialistas
1869 N. Damen Avė. ARM. 8200

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Pauliną St Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j formas 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

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVfi

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmenis, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Mary Cikauskas nuo Frank 
Cikauskas

Ponių Masiliunienės 
ir Nesteckienės 
gražios išleistuvės

Subatoj, geg. 14 d. K. Ūkelio 
svetainėje, 3436 S. Lituanica 
avė., įvyko išleistuvių bankie- 
tas, iškeltas dviem seserim, 
būtent, poniai Barborai Masi- 
Hunienei, kuri su savo myli
mu vyru Alexu užlaiko aludę 
ties 3200 S. Lituanica avė., ir 
jos sesutei Emilijai Nestec- 
kienei, kuri gyvena su savo 
mylimu vyru ir auklėja pavyz
dingai šeimyną po num. 843 
W. 34th st.

Sesutės Barbora ir Emilija 
yra Keistučio Klubo narės, o 
Emilija yra narė ir Teisy-

Mylėtojų Dr-jos, kurioj
yra daug pasidarbavusi.

Kadangi šios sesutės yra po- 
puliarės Chicagos lietuvių vi
suomenėje, todėl ir į išleistu
ves susirinko • pilna Ūkelio 
svetainė. Buvo gardi vakarie
nė, gėrimai ir griausminga mu
zika, prie kurios seni ir jauni
linksminosi. Vakarienės toašt- 
masterė buvo Chicagos Lietu
vių Moterų organizacijos dar
buotoja M. Zolpienė.

Laike vakarienės kalbėjo 
Petronėle Kvietkiene, Stepo
nas N ar kis, P. Killis, K. Va
laitis, K. Janušauskas, J. Ra
če viče, V. Saudargas, A. Ra- 
mašauskas ir p-le Bronise 
Nesteckaite.

P-nios Nesteckienė ir Masi- 
liunienė apleidžia New Yorką

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS

6 didelius peilius už ............................. $1.49
6 didelės šakutės už ............  1.19
6 sriubos šaukštus už ................................. 1.19
6 salotom šakutes ūž ............................. 1.19
6 arbat. šaukštukus už ............................. 790
6 Ice Tea šaukštai už ................................. 1.19

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šj Vertingą Kuponą
JSITEMYKIT! 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, UI.

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 
setf\ atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

X

Siunčiu .............. kuponus. Taipgi pinigais ......-.......... ............... ...
i

Atsiųskit man .............................................................. ........ ............. .....

Vardas ............... ....... .......... .............. ....... —__ ____ ______________

Adresas ...........-.......... .... ........ ......................... .... ..............................

Miestas ...........  Valstija ......——......... .....

Kupono No. 141 Gegužės 21 d.

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............ . ..........ŠCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ 9

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

Tel. Lawndale 5727.
■J ■■ ________ L 'Ujm.______ ■1 ‘JUĮ.

• RĘSTA URANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

82nd and KBAN AVĖ.
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Kazimieras Obelenas A. A. ALFONSAS LINK 
(Lenkauskas),

“Avinėlio nekalčiau 
šio” atgarsai

ĘAUJIENDS, Chicago, BL

CLASSI IED ADVERTISEMENTS Į
l.;..        -p— —./ .   . - - - - ' __________________________-J

Mirė geg. 7-tą, o po gedu
lingų pamaldų šv. Jurgio pa
rap. bažnyčioje palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse geg. 11, 
1938.

Šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius gerb. pralotui 
M. L. Krušui ir jo asisten
tams už gedulingas pamaldas 
ir pamokslus. Dėkojame varg. 
A. Pociui ir svečiams vargoni
ninkams už giedojimą laike 
pamaldų. Toliau dėkojame vi
siems giminėms, kaimynams 
ir draugams Už lankymą pa
šarvoto velionio namuose,, pa
reikštus mums užuojautos .žo
džius, už Šv. Mišias, ir gėles. 
Dėkojame grabnešiams Sal
džiausios širdies V. J. ir Tei
sybės Mylėtojų Draugijų. Dar 
dėkojame visiems dalyvavu
siems gedulingose pamaldose 
bažnyčioje; ir lydėjusiems į ka
pines.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką laidotuvių direktoriui 
A. M. Phillips už sumanų ir 
rūpestingą patarnavimą ir 
tvarkių laidotuvių surengimą.

O tau mylimas vyre ir ma
no brangus tėveli lai suteikia 
Gailestingas Dievas amžiną at
ilsį. Nuliudus
Moteris Antanina ir sūnūs 

Stanislovas

kuris mirė gegužės 8-tą d., 
1938 m?, ir palaidotas tapo ge
gužės 12 d., o dabar ilsis Lie
tuvių Tautiškose kapinėse am
žinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkavoti tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Aš atmindama ir apgailė
dama jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiu giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus giminėms ir drau
gams.

Dėkoju laidotuvių direkto
riui A. M. Phillips už rūpes
tingą patarnavimą ir tvarkų 
laidotuvių** surengimą.

Dėkavojame kalbėtojui V. 
B. Ambrose ir grabnešiams ir 
pagalios dėkavoju visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mano mylimas 
vyre sakau ilsėkis ramiai.

Nuliudus Moteris Bessie 
Link.

Visi lošėjai, kurie lošė veika
le “Avinėlis Nekalčiausias”, bu
vo Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio pirmininko užkviesti į 
jo namus gegužės mėn. 13 die
nų, kur pirm, Ant. J. Povilionis 
iškėlė jiems puotų.

Pirm. Ant. J. Povilionis pa
sakė kelis žodžius, kaip' tas da
bar visiems* žinomas ratelis at
sirado ir kaip jisai stovi šian
dien. Sako prasidėjo iš kelių 
voš tik narių, o šiandien su
kanka rateliui metai ir pusė, ir 
žiūrėkit, kiek daugel turime 
narių ir matote sulošėm jau ir 
veikalų. Žmonės gerėjasi tuo 
musų ratelįiu. Vėliau pirm, pa
dėkojo visiems lošėjams, kad 
jie taip gerai išmoko savo ro
les ir kad gerai sulošė tų veika-

=2—=S±,'„ 
PERSONAI FOR RENT—IN GENERAL 

Rendal—-Bendrai »
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PADĖKAVONĖ

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI drau- 
fo švaraus pasivedimo ir tinkan- 

io prie biznio, mylintį ramų ir 
švarų gyvenimą. Esu našlė ir turiu 
savo biznį. Dėl platesnių informa
cijų atvąžiuokite: J. L., 815’ West 
59th St, Chicago, III.

IŠSIRENDUOJA moderniškas 3 
kambarių flatas. Renda nebrangi. 
2454 W. 69th St. Tel. Hemlock 5775.

■ i n n A Gėlės Mylintiems U U A Vestuvėms, Ban- 
[1£1 kietams, Laido- 

**■■•*■ ■ tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phoue LAFAYETTE 5800

I fiVFKR Telegramų į LUlLllVlO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

ONA MARTINKIENĖ
(po tėvais Bargailaitė)

Mirė geg. 8-tą, o po gedulin
gų pamaldų šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje palaidota Šv. Ka
zimiero kapinėse geg. 12, 1938.

šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams šv. 
Jurgio parap. už gedulingas 
pamaldas. Dėkojame varg. A. 
Pociui. Toliau dėkojame vi
siems giminėms, kaimynams 
ir draugams už lankymą pa
šarvotos velionės namuose, 
pareikštus mums užuojautos 
žodžius, už Šv. Mišias, gėles 
ir grabnešiams. Dėkojame 
Pranciškui Schemett už parū
pinamą beno delei laidotuvių. 
Dar dėkojame visiems daly
vavusiems gedulingose pamal
dose bažnyčioje ir lydėjusiem 
į kapines.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką laidotuvių direktoriui 
A. M. Phillips* už Sumanų ir 
rūpestingą patarnavimą ir 
tvarkų laidotuvių surengimą.

O tau musų brangi motinė
le lai suteikia Gailestingas 
Dievas amžiną, atilsį.

Nuliudus duktė Josephine 
Kilevičia ir sūnūs Alphonse 
Martinkus.

Po jo Vladas Raila, priruošęs 
visus prie to veikalo ir pats lo
šęs veikale Vanaginsko rolėje, 
pasakė: “Aš, sako, daugiau 
kaip dvidešimt metų dalyvauju 
scenoje ir žinau, kad su artis
tais būna nesmagumų, bet su 
jumis tai nebuvo jokio vargo. 
Jus visi pasistengėt labai gerai. 
Tai ateityj mes dar kokį nors 
veikalų sulošim.”

“Avinėlio Nekalčiausio” vei
kale lošė šie asmenys’: Ant. Pa
vilionis, Vladas Raila, Bronė 
Lėky te, Alfredas J. Butkus, 
Bill Leksna, Antonina Damb- I
rauskaitė, Raudys,/ H. Žąsy lai
te, Antanina Pavilionytė.

Koresp. Alfredas J. Butkus.

MADOS

No. 4796 — Lengva ir praktiška 
vasarinė suknelė. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krutinę.

NAUJIENOS Pattern Dept
S. Halsted St, Chicago, UL

Cla įdedu 15 centų ir prašau 
atahpti man pavyzd) No:....
Ifiaron ... ... ............ per krutinę

<
^MaMMMM************************-*** ******* ******

(Vardas ir pavardė)
—II* M   ..... ............ ..  .h......

(Adresas)
■ >iM» ■■ '■*■"■ .. ............. -.*•■ . .............  «■

(Miestas ir valstija)
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Šimtą procentų 
Kupiškėnai

Pamotis Naujienos, kad mum 
Kupiškėnus Naujaniečei proso 
atvazioti unt pikniko, tai mas 
Kupiškėnai toi ir nutaram, kad 
raikia nuvazioti. Važias bernio- 

1 ■

kai|3u Įnergiotam^- važiosma 
vyrai, vašmas bobas ir vaiku 
nepaliksrria name'. Mas žinom, 

. 4 ’ • v' • ■

kad/unt pikniko suveisma daug 
pažystamu, visi pasiniuksma ir

4796

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. Davidonis
miręs gegužio 21, 1936 m

šiandien sukanka du me
tai, kaip pasigendam savo
būry brangaus draugo dak
taro Aleksandro Davidonio

Jo draugingi žodžiai, jo
prakilnios mintys, jo meile
vargstančiai žmonijai švie
siais spinduliais atsispindi į 
musų širdis iš jo apvienėju- 
sio kapo. Mes pasigendam
jo ypatingai šioj jo mirties
sukaktuvių dienoj

Gal dar labiau jo pasigen 
da jo numylėta žmona Ony- '
te Davidonienė ir jo dvi
dukrelės Vanda ir Gloria
Davidoniutės. Mes reiškiam
joms savo gilių užuojautų

D-RO DAVIDONIO
DRAUGAI

PAIEŠKAU SAVO TĖVO ANI
CETO DEMBSKIO 58 m. amžiaus, 
paeina iš Šiaulių sūnūs Juozo 
Dembskio ir Marijonos Zubow.

Kas žinote meldžiu pranešti duk
terini JUZEFĄ DEMBSKA, 2419 
Pulaski St., Hamtramck, Mich,

..................  įblHI. .................. . .....................

SITUATION VVANTED 
_______ lęško Darbo_________

IEŠKAU DARBO grosernėj arba 
bučernėj — 3 metus patyręs buče- 
rio darbe. Kalbu lietuviškai. Galiu 
draivyti troką ar karą.

Lafayette 0051.
■■ -i................. i .Ii ihIiiiiįĮ^ ■*...bL.i.l.

. RENDON 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS ant 2 aukšto, naujai dekoruo
tas, nebrangiai, pečium šildomas.

4028 So. Maplewood Avė.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui^Kambariai

RENDON KAMBARYS moterei 
ar merginai; Maža, švari šeimyna. 
Kreipkitės 3229 So. Lituanica avė., 
3-čios lubos.

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino, pigiai. Antras aukštas.

MRS. MILLER,
4062 So. Campbell Avenue.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Fairfax 71,9.6—Rockwell 7572.

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SĖLSMENAMS nepaprasta proga 
ortopediniams batams užsakymus 
rinkti. Pamatyti Mr. Gaines, Hotel 
Hamilton, 18 South Dęarborn St.

...REIKALINGAS PORTERIS Ta
vernai. Pavienis. Gyvenimas ir mo
kestis. 4432 So. Western Avė.

RENDON fornišuotas kambarys, 
šiltas vanduo. Geras patarnavimas. 
2100 W. 59 St. antros lubos

FURNITURE-EIXTURE FOR SALE 
Rakandai it^ Įtaisai Pardayimuy 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi ( Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cašh arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.
FOR RENT—IN GENERAL

________
RENDON TAVERNAS su visais 

įrengimais. Renda pigi. Tarpe di
delių dirbtuvių, arba mainysiu į 
bungalow ar 2 flatų namą. 4300 S. 
Wood St. Lafayette 5132.

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

ANT RENDOS ŠTORAS 6248 So. 
Canalport Avė. prie 63rd St. tin
kamas bile bizniui.

CHAS. URNICH. 
4708 So.°Western Avė.

alaus isigersfna, 'tai visi Kupiš
kėnai prižadam būti niadėlioi 
unt Biru tas ,‘kolno.

P. Balčunas.

Dr. Naikelis, 
Naujame Ofise

BRIDGEPORTAS., — Dr. S. 
Naikelis, jau per daugelį metų 
praktikuoją mediciną ir chirur
gijų. Jis yra žinomas ne tik 
Bridgeporto kolonijoj, bet ir 
kitų kolonijų Chicagos lietu
viams.

Šiomis dienomis Dr. S. Nai
kelis persikraustė į naujų ir 
moderniškų ofisų adresu 3101- 
03 So. HaltCčd St. Phone CAL- 
umet 7472. .

Dr.
praktikoj turi: neblogų pasise-
—' t

Naikelis gydytojo

nori, kad dabar jo 
žinotų, kad jis yrapacij entai 

persikėlęs į naujų ofisų sakytu 
adresu. Kam bus reikalinga gy
dytojo patarnavimas, Dr. S. 
Naikelis yra pasirengęs tiems 
patarnauti. Ir pacijentai dabar 
žinos, kur kreiptis.

Linkėtina Dr. S. Naikeliui 
pasisekimo naujame ofiste.

—Bridgeportietis

Kaip surasti lėšas 
laidotuvėms

< ■ • * s

L. T.. Ellis Co. išrado budus 
kaip reikalui esant padėti žmo
nėms’ savo mirusius artimuo
sius palaidoti?

Yra visiems žinomas papras
tas gyvenime atsitikimas, kad 
mirus pasitaiko prie rankos ne
turėti gana lėšų, o čia reikalas 
nepaprastai didelis. Taigi, to
kiam reikale užtenka paprašy
ti savo laidotuvių direktoriaus, 
kad jis pasistengtų atlikti rei
kiamus) formalumus arba pa
čiam tiesiogiai atsikreipti į Mr. 
Ellis šiuo antrašu: 33 N. 
LaSalle Street.

Tėmykit skelbimų, kuris kas
dien telpa Naujienose. (Skclb.)

Pirkite $avo apiėlinkės 
krautuvėse

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

2 ūkės, 3000 pigiaus, negu kiek 
vertės yra.

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

Ūkės apie 50 mylių nuo Chica- 
gos, prie vieškelio, beveik nauji 

udinkai, elektra, maudynės ir la
bai gera žemė. Kreipkitės tuojaus 
prie 
NAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardavimui_______

FARMA LA PORTE, INDIANA 
’uiki 160 akrų farma. 63 mylios 

nuo Chicagos. Daug pinigų nerei
kia.

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

105 AKRŲ FARMA, mašinos, 
stakas ir derlius. $1500 pinigais. 
Greitas pardavimas.

C. FITZPATRICK, 
5103 So. Carpenter St 
Namuose visą dieną.

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

TIKTAI $500 RANKPINIGIŲ 
Pęrka moderną sunparlor 2 penkių 
kambarių apartmentinį namą; garo 
šildymas; 2 karų garažas; pilna 
kaina tiktai $5,000.

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

3585 Milwaukee.

TIKTAI $6,750, MODERNAS ply
tinis 2 flatis; šalimis įvažiavimas į 
2 karų garažą, 5 ir 5 kambariai, 
uždaryti porčiai, tiktai $675- pini
gais, likusį mėnesiais, įskaitant 
taksus, palūkanas ir kapitalą. Ma
žiau negu mėnesinė nuoma.
5552 West North Avė. Merrimac 

6003.

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

PARDAVIMUI ar MAINUI 144 
akrakrų farma, upelis arti namų, 
banda ir pasėtas derlius, kaina 
$3500. Lynden 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.

172 paprastas ir gyvulių ūkis; ge
riausias pieno ūkis krašte. 2 se
tai namų su $5000 barne. Viskas— 
įskaitant team, 8 karvės, kiaulės, 
įrankiai—už $7,500. Terminais. Liga 
verčia parduoti. J. Stanley Harison, 
Hart, Mich. Del smulkmenų rašyk 
arba atvyk čia.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai. ir J^rdayimui

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

COOK COUNTY FINANCE, 
COMPANY

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

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

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

. ,yisį karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jumš"'hfef’eikia ir gryrnį pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.
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LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BUDWEISER TAVERNAS 70 pė
dų nuo pereinamo 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.

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

PARDAVIMUI BARBERNĖ, 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 $5000.00, 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.
Tel. Fairfax 8196.

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

• Wentworth 7100.

GERA PROGA šaučiui parduosiu 
ar ' parenduosiu šiaučiui mašinas, 
staką—ir dirbk, darbo užtektinai, 
atiduosiu gąsdino stotį. Negaliu ap
dirbti. Galiu duoti ant lenvų išmo
kėjimų. Atsišaukite greitai.
D. Galminas, Saperton, Wis.

PARSIDUODA tavernas geroj 
vietoj, geras biznis, priežastis tu
riu du taverns. Savininką matyki
te nuo 10 iki vėlumos nakties, 6614 
Western Avė.

SAVININKAS turi greit parduoti 
5 akrų miško nuosavybę (600 pė
dų frontage prie didžiojo viekelio). 
Gera dėl taverno, restauranto, ar 
piknikams daržo. Pilna kaina 
$5500.00. Reikia įmokėti likusi, ter
minais. 1739 So. Halsted St., Box 
830.

RESORT SERVICE 
Kurortinis Patarnavimas

VASAROTOJŲ ATYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

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

PETER BERNOTAS, 
Box 77, 

Silver Lake, Wis.

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 kaina 
$425.00. Nieko neskaitys už garan
tijos polisą. Tai didis bargenas. Pa
matykite, 1739 So. Halsted St. Box 
831.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
______ Mokyklos ir Pamokos______

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

2040 Washington Blvd.

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

, C. P. SUROMSKI 
2502 West 69th Street, 

Tel. Grovehill 0306.
----------------------------------- ----------

PARDAVIMUI 2 po 6 NAMAS 
South Sidėj arba mainysiu ant 
bizniavo namo. Atsišaukite krautu
vėj, 1951 Canalport Avė.

arba

BUSINESS SERVICE 
_______ Biznio> Patarnavimas_______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

$500 RANKPINGIU
Viena krautuvė, trys apartmen- 

tai, taverno fikčeriai ęina su namu; 
puikiam stovy; . randasi 4343 So. 
Wood St., geros pajamos, aukos kai
na. Stanley Realty Co., 179 West 
Washington St. Randolph 7055.

$7,450 SKUBAM PARDAVIMUI
Modernas du flatis plytinis; 5-5; 

sun-parlor; uždaryti porčiai, platus 
lotas,arti 65-tos ir Washtenaw. 
$1,500 pinigais arba mainyti.

MANOR REALTY CO. 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
5 kambarių bungalow ir 3 kamba
riai beismente ant 69 ir Rockwell 
,St. 2 po 5 kambarius ir garažas 
ant 70 ir Rockwell St. $7500.00

L. V. SIRIS, 
2113 West 18th PI. Tel. Seeley 2278

UŽ $450.00 GRAŽIOJ VIETOJE 
lotas 60x125 arti mokyklos ir tik 
blokas nuo Archer gatvekarių. Visi 
įrengimai išmokėti. Galima pasta
tyti geras namas pigiai. Taipgi na
melis pigiai; blokas nuo Archer, 
labai gera vieta laikyti gyvulius.

šaukite Portsmouth 9402.

BRIGHTON PARK

Turi būt parduotas tuojaus 
pigiai 2 flatų mūrinis namas, 
pirmas karštu vandeniu ap
šildomas, yra garažas, gražioj 
vieloj.

šaukite
PROSPECT 1057.

' PARSIDUODA DVIFLATIS, mū
rinis, apšildomas, su mūriniu ga- 
radžium, $6850.00.

Medinis dviflatis apšildomas su 
garažium, $3500.00.

Wisconsino farma su gyvuliais, 
padargais ir budinkais.

Taipgi 20 akerių Chicagos prie
miesty; mainysime ant namo. Da
bar yra pats geriausias laikas pirkt.

KAZYS URN1KAS, 
4708 So.. Western Avė. 

Atdata vakarais ir nedėliomis.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

PUIKUS MAINAS
Kas turite automobilių arba di

delį elektrinį šaldytuvą, mainysiu 
į lotą. Lotas randasi ant Throop 
St. ir 25 St. Lotas yra tinkamas 
dėl gasolinę stoties. A. Jarusz, 6630

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. Went.worth 7942.

iki

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

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

stogų dengė jas.
Leonas Roofin^ Co.

3750 VVALLACE STREET 
Tel. BOL’LEVARD 0250.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

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

kų. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Litliuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of ‘Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

E ’8 i 
E 
Ė

E
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JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri 
einamos. Už pakartoji* 
mus gausit nuolaidą.
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laidotuvės

?

■ užčekiuokite savo didžiuosius 
bagi žus ir galite eiti pasivaikš
čioti, nes laivas išeis iš New 
Yorko kaip .6 valandą vakare 
New Yorko laiku.

X 
k.

t

NAUJIENOS, Chicago, IU.

DCTAI HIPI IA Griaudžios Minės 
nLLULIUuIun Ragažinskienės

Kadangi tai NAUJIE
NŲ parengimas,

Kadangi tai laisvės i
žmonių drauginga su
eiga,

Kadangi tai musų vie
nybės tvirtinimo pro
ga,

Kadangi' tai vienas iš 
musų pasirodymų 
prieš prietarų ir tam
sos žalingus apašta
lus,

Kadangi tai puiki pro
ga sukelti musų viltis 
ir sndrutinti save be
siekiant skaistesnio 
rytojaus žmonijai, ;

Kadangi čia bus links
ma. ir smagu ir miela 
didžiame draugų bū
ryj,

Kadangi čia ir musų 
gražtfs jaunimas bus 
sn mumis musų šir
džių paguodai,

Kadangi čia bus kalbų 
ir žaismių ir juoko ir 
muzikos ir alaus ir ty
ro oro.

Todėl kaip gi mes galim 
išsilaikvti nevažiavę j 
NAUJIENŲ PIKNI
KĄ ryto i, gegužio 22 
dieną, Birutės darže, 
ir

Todėl mds ten busim ir 
viską darysim kiek
vienas pagal savo lai
svo programo.

(Ši rezoliucija vienbal
siai priimta visų Nau-. 
jieniečių, kurie suda
ro Chicagos lietuviu 
visuomenę).,

Gegužio 19 dieną tapo išly
dėtas nabašnikės Minnie Raga- 

fžinskienės kūnas iš J. Ridiko 
koplyčios į kapines. Ragažin- 
skienę užmušė automobilius, 
kuriuo važiavo Louis Vayda, 
1704 S. Newberry St., su dviem 
savo draugais. Jos dukrelė 
Shirley, kurią ji nešėsi per gat
vę, buvo sunkiai sužeista ir gu
li St. Paul ligoninėje. Shirley 
negi Įėjo dalyvauti savo mamos 
laidotuvėse.

Nabašnikės vyras Ignas Ra- 
gažinskis yra bedarbis, gyvena 
iš pašilpos ir neturėjo pinigų 
palaidojimui. Užmušiko Vąydps 
pati kiek galėdama rūpinosi 
laidotuvėmis. Vaydai nėra tur
tingi. Vaydienė pasiskolino pi
nigų nuo savo giminių ir drau
gų laidotuvių kaštams padeng
ti. Ji ketina parduoti ir tą au
tomobilių, su kuriuo jos vyras 
užvažiavo ant Ragažinskienės 
ir ją ant vietos užmušė ties 
Halsted gatve ir 33rd Place. 
Vaydienė verkė ’ ir glamonėjo 
du Ragažinskių vaiku, Bronę 
8-nių metų ir Harry 6-šių me
tų. , •

Louis Vayda dar tebėra už
darytas laukiant kol pasibaigs 
koronerio inkvestas.

i (> ■ .. Y...

[ACME-NAUJIENŲ Koto]

CHICAGO. — Theodore Danielson, 16 metų ber
niukas, kuris nužudė savo motiną. Jis yra vežamas į 
Joliet kalėjimą, kur turės praleisti 14 metų. Tokią baus
mę paskyrė teismas.

RADIO or. Graičunas
Gražus ir Linksmas Nedėldie-, 

nio Programas Linksmins 
Klausytojus žygiuodamas Artyn Prie Ger

būvio ir Palaimos—Nepra
rask Sveikatos

Visų tarmių ir 
apielinkių seimas 
Naujienų piknike

"   "" I I ' I I ■■ I .1 , .1 ĮĮJ.-.— —... ......

DIDELE NAUJIENŲ EKSKURSIJA 
RENGIASI APLEISTI CHICAGĄ

Netikėtas Argumentas
Plikis ginčijasi su Plikiene 

ir jai prikaišioja flirtą su Plau- 
kium. Plikienei trūksta argu
mentų ir Plikis vis darosi prie
kabesnis, bet viską 
kukli smulkmena. Į 
įbėga mažoji jų Elytė 
sėdusi tėvui ant kelių,

—Na, pasakyk tėveli, kuri iš 
musų sunkesnė: aš, mamytė, ar 
tarnaitė?

Ginčas buvo baigtas su aiš
kia Plikienės persvara.

nulemia 
kambarį 
ir, atsi- 
taria:

TAUPYKIT KUPONUS

Rytoj, nedėldienį 11-tą valan
dą prieš piet, radio klausyto
jai girdės gražų ir įdomų radio 
programą, kurio išpildyme da
lyvaus Naujosios Gadynės Cho
ro dainininkai ir kurie po vado
vyste Jurgio Steponavičiaus iš
pildys linksmų pavasario daine-1 manytą darbą dirbti. Stverkies 
lių. “Patarėjas” adv. K. Gugis pats už darbo ir dirbk. O kada 
turi įdomių patarimų, o vedė-1 žmonės pamatys ir įsitikrins, 
jas programo J. Romanas pa- kad tu dirbi iš peties ir nuo 
tieks daug įdomių žinių iš vi
suomenės gyvenimo ir preky
bos. Ypač radio klausytojam 
bus svarbu girdėti geras žinias 
iš Progręss Krautuvės didžiulio 
išpardavimo, kur kiekvienam 
yra progos nusipirkti namų 
reikmens numažintomis kaino
mis.

liškiaiGyvenimo patyrimas 
įrodė, kad norint kokį kilnų, 
gražų kulturos-švietimo darbą 
nuveikti, Tai nėra ko kitiems 
siūlyti eiti ir pradėti tąjį už-

Į Naujienų pikniką rengiasi 
važiuoti kone visi Chicagos lie
tuviai, bentgi Visi, kurių ne
spaudžia kokie nors • lenciūgai. 
Ne tik “šimto procentų kupiš
kėnai” čia suvažiuos, kaip jie Chicagos lietuvių 
žaua, bet taip pat rokiškėną’,1 Lietuvon 
zarasiečiai, 
diečiti, suvalkiečiai 
kapsai, dzūkai, kamajiečiai, pa- tomobilių vežasi Lietuvon 
svaliečiai, biržiečiai, panvėžė- 
čii i, seiniečiai, o taip pat bus 
bridgeportiečiai, westsidiečiai, 
northsidiečiai, townleikiečiai, 
marųuetteparkiečiai, cicerieČiai, 
roselandiečiai, westpullmanie- 
či: i, aštuoniolikiečiai, atlanti- 
kai, englewoodiečiai, brighto'n- 
parkiečiai, melroseparkieČiai, 
harviečiai, blueislandiečiai, sti- 
ckniečlai, montgreenwoodiečiai, 
garfieldparkiečiai, hydeparkie- 
čiai ir visi tie, kurie yra išsi
mėtę po plačią Chicagą.

Laukiama svečių delegacijų 
taip pat nuo hammondiečių, in- 
dianaharboriečių, auroriečių, Jo- 
lieto piliečių, 
springfieldiečių, St. charliečių 
westvilliečių, 
wr.ukeganiečių, kenoshiečių, ra- 
siniečių, milwaukiečių, sheboy- 
ganiečių, gariečių, michiganci- 
tiečių, bentonharboriečių, Chi
cago Heights gyventojų, stege- 
riečių, dekalbiečlų ir dar nuo 
kaikurių kitų skaitlingų Chica
gos rt.jono miestų ir mieste
lių.

Smagu yra girdėti, kad iš 
visų šitų tarmių, šnektų ir 
apielinkių senieji lietuviai at
siveš su savim ir savo jauni
mą, arba kaip kupiškėnai sako 
“visas mergiotes ir visus ber
niokus.”

Keletas Lietuvių šeimynų Vežasi Savo 
Automobilius Lietuvon.. 

. 4 '

Naujienų laivakorčių skyriaus 
patarnavimu gana didelis būrys 

išvažiuoja 
gegužio 28 d. laivu 

joniškiečiai, gruz-; “Gripsholm”. Su savo automobi- 
telšiečiai, ]iu važiuoja į New Yorką ir au- 

Ta-
nusiimu šeimyna, o būtent:

Stanley Tamasiunas . * 
Katrina Tamasiunas
Julija Tamasiunas.
Jie apleido Chicago penktadie

ny, gegužio 20 d.
Su nauju Buick’u Lietuvon 

važiuoja Welickų šeimyna:
Stanley Welicka 
Zose Welicka ir 
Bronice 
Taipgi 

Lietuvon:
Felimas
Peter Palulis ir
Frank šeštokas 

no.
Gegužės 27 d. 

stoties 9:30 ryto
New Yorką, o iš ten Gripsholm 
laivu į Lietuvą:

Joseph Balčiūnas 
Katerina Balčiūnas, 
Anele Austis, 
Emilija Nesteckis 
Bessie 
Ponia

Kalb, III.
Emilia
Pauliną Woods 
Anna Vilicka 
Antanas Survilas 
Kazys Adomaitis
Julijona Adomaitis 
Ignacas Savickas 
Alice

Bulviniai miltai 
pašalpgaviams

Rep. J.

rockfordiečiu

evanstoniečių

Welicka. 
vežasi automobilius

Godman

iš Waukega-

iš Dearborn 
išvažiuoja į

Kiti cliicagiečiai gal nežino 
kas daryti su bulviniais mil
tais, bet paši Ipgaviai, kurie gy
vena iŠ pašalpos turi žinoti, 
nes jie dabar kitokių miltų ne
gauna, tik bulvinius.

• 34,000 šeimynų nebegauna 
Chicr.goj pašalpos pinigų, bet 
iš federalės valdžios sankrovų 
gali gauti vienam mėnesiui pro
viantą. Bulviniai miltai ir ko
pūstai sudaro svarbią to pro
vianto dalį. Laimė, kad dar gau
na sviesto, bet keturių žmonių 
šeimynai duodama tik keturi 
svarai sviesto į mėnesį. Beveik 
tiek pat provianto pašalpgaviai 
gaudavo ir pirmiau, kada jiems 
dar ir piniginė pašalpa buvo 
mokama.

Masiliunrs, 
Sakalauskienė

žemokslis,

iš De

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

BUDRIKO RADIO
PROGRAMAS

išNedėlioj, 7:30 vai. vakaro, 
Stoties WCFL lietuvių visuo
mene turės progos pusę valan
dos pasiklausyti gražaus pro- 
gramo dainų ir muzikos, daly
vaujant garsiam Surprise Cho
rui, simfonijai ir solistams. 
Programas bus leidžiamas ir 
trumpomis bangomis ir todėl 
bus girdimas Kanadoje ir Ry
tinėse Valstijose, o Chicagoje 
ir jos apylinkėse bus girdimas 
kuo puikiausia.

Budriko 
Krautuve, 
St. leidžia 
jau devyni

Dabar kasdien po 4,000 šei
mynų nešasi ir vežasi provian
tą namo iš federalių maisto 
pertekliaus sankrovų. Tokių 
sankrovų Chicagos mieste yra 
23. Jos yrą gerai žinomos pa
šalpgaviams ir randasi seka
mais adresais:

1. 507 E. 35th St.
2. 7319 S. Racine Avė.

. - 3. 10433 S. Michigan Avė.
4. 1104
5. 4434
6. 4956
7. 4240
8. 102b
9. 1461

10. 1459
11. 3215
12. 1363
13. 8433
14.

Savickasširdies, tai mažiausios abejo
nės nėra, kad ateis tau talkon.

Buvo užmanytas ir pradėtas 
kilnus-našus darbas, siekiantis 
toli atcitin, išblaškyti iš tarpo 
lietuvių tautos' rihibių prietarus 
ir burtus ir palihbsuoti žmogų 
nuo baubo baimėš, ir tuom pa
čiu sykiu žmoguj parodyti tie
sų kelią prie tyro mokslo, kur 
su tyro mokslo žiniją žmogus 
prieina prie pagarbos ir gerbū
vio.

Per suvirš 500 metų musų 
tautos nariai buvo maitinami, 
mirkomi, maudomi, bauginami 
baubu ir laikomi sumano toj, 
tamsioj bakūžėj, kad neprare- 
gčtų tyro mokslo šviesos spin
dulių. Bet iš prasčiokų šeimų 
kilę vaikai ir pasiekę per var
gus, badėjimą ir , nemigę Auk
štą akademinį mokslo laipsny, 
grįžo pas savuosios ir su jais 
sykiu vargą vargdami, mokino
si, lavinosi ir kėlė, it laiptais, į 
aukštesnį kultūros laipsnį savo 

ta- 
su- 
ra- 
su- 
pa-

Pagavo ant Rubežiaus
Ickus: —Žinai ką, Berelį, 

mano sūnų Joseli priėmė į vai
skų.

Berelis:—Nu, ir jis nedarė 
jokių žygių pasiliuosuoti ?

Ickus:—Ui, jis daug žygiavo, 
bet jam sutrukdė—pagavo 
rubežiaus.

ant

Nenusigando
Žmona:—Jei man suknelės 

nenupirksi, aš sau į sieną sme
genis išti škysiu.

Vyras:—O kur tu jų gausi? bagažus laivo patarnautojams,

darže:

ger- 
neiš-

pa- 
ne-

Šie asmens yra prašomi 
tarnauti Naujienų piknike 
dėlioję, gegužio 22 d., Birutės

MĖGSTĄS KAURAS 
Iš MEDALIONŲ KAPA LOVAI

Rakandų ir Radio 
3409-17 S. Halsted i 
šituos 
metai.

programas
—R.

pa-
CROCHETED MEDALLION PATTERN 1736
No. 1736—Tai įdomiai numegsta kapa. Apačioj galit 

kloti šviesaus šilko šmotą, gausit gražų efektą.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted SU, Chicago, IU.

No. 1736

Čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

| Vardas Ir pavardi

I Miestas Ir valstija

bagr.žai turi būt pri-Visų 
rengti gegužio 25 d. iš ryto. 
Ekskursantai prašomi pribūti 
ant Dearborn stoties gegužės 
27 d. ne vėliau 8:30 ryto Stan
dard laiku, arba 9:30 vai' Chi
cagos laiku.

Traukinyje visiems lietu
viams bus paskirtas atskiras 
vagonas papuoštas lietuviško
mis vėliavomis. Jeigu atsitiktų 
klaida, kad gegužio 25 d. ne
paimtų kieno nors bagažo, pra
šome tuojau pranešti į Naujie
nas, tel. Canal 8500.

, Keleiviai pribuvę į New Yor- 
ką gegužio 28 d., 7 vai. ryto, 
bus busais nuvežti prie laivo. 
Ten atiduokite savo rankinius

N. Wells St. 
Armitage Avė. 
Irving Park Rd. 
Lincoln Avė. 
Wrightwood Avė. 
W. Chestnut Avė. 
S. Ashland Avė. 
W. 16th St. 
W.

NAUJIENŲ 
PIKNIKO 
DARBININKAI

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. Viliene 
Ęlizabeth Bachunas 
Al. Mickevičia 
Al. Ambrazevičia 
Al. Smalelis 
John Tuniosa

16;
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

6401
2210
1254

59th St. , , 
So. Chicago Avė. 
South Park Ąve. 
W. Division St. r • i . i
W. Harrison St.

12 So. Seeley/Avė.
S. Kędzie ĄVe.' 
E: 26th,St' / 
S. Wentworth Av. 
E. Pershing Rd. 
E. 47th St.
E. 51st St. '

204
361

3117
14 
29 
49

r,
J31L

brolius ir seses. Taip, mes 
pom sąmoninga tauta; mes 
siburę krūvon, vieni kitus 
ginome prie švietimo, prie 
sidomėjimo savo varginga 
dėtim ir šiandien mes praregė- 
jom ir matom aiškiai savo kal
tininkus, kurie buvo priežasti
mi musų neišbrendamo per 
šimtmečius skurdo ir vargo. 
O sykį sąžinę savo skurdo ir 
vargio kaltininkas—nusigrįžom 
nuo jų, ir naują-h gyvenimo ei
gą sutvėrėm. šiandien drąsiai 
žygiuojam vis artyn ir artyn 
prie i duosnesnių gyvenimo, 
prie palaimos. Tad, žygiuokim, 
tik nepailskim ir pasieksime 
duosnesnį gyvenirpą. Pamink, 
lęad žygiuodamiprie duosnesnio 
gyvenimo tenka sunkią naštą 
nešti ir sveikatą prarasti. Tąją 
padėtį permatė 1 gydytojai ir 
jie stvėrėsi iš visų'jėgų moks
linti visuomenę—pę sveikai gy
venti, teikdami paskaitas, pa
mokas iš sveikatos srities pla
čiosioms masėms žmopių. Gydy
tojai įteikė ir tdįkia pamokas 
raštu ir gyvu žodžiu. Neilstan
čiai į darbuojasi D-ras J. Kaš- 
kiauČi u s, Dr. A. į Petrikas, Dr. 
V. Šimkus ir daugel kitų 
biamų gydytoj ų—visų čia 
skaitliuos!.

[ACME-NAUJIENŲ PhotU
CHICAGO. — P-lė Melba (Boots) Davis, kuri laiko gazolino stotį adresu 10233 

Indinaapolis avė. Ji tvirtina, kad esanti vienatinė moteris Chicagoj, kuri dirbanti ga 
žolino stotyje.



Part Two
VOL XXV Kaina 3c

Ir aš mylėjau
(Bernužėlio skundas)

Ir aš mylėjau mergužė’ę, 
skaisčią gražią lelijėlę. O kaip 
gi? Ji iš visų, buvo gražiausia 
todėl, kad aš mylėti norėjau. Ji 
iš visų buvo puikiausių puikiau
sia todėl, kad ji man pat:kti 
turėjo. Ji iš visų buvo išmintin
gų išmintingiausia todėl, kad 
aš norėjau, kad ji tokia butų.

Ir pamylėjau aš ją rudenį to
dėl, kad pavasarį ir taip buvo 
gera gyventi. Kiek naktų nemie
gota, kiek batų puspadžių nu
dėvėta, kas dabar suskaitys! Aš 
mėgau knygas skaityti, norė
jau, kad ir mano mergužėlė iš
mintingų žmonių raštų paskai-, 
tytų, arba kad suprastų, kad aš 
ne toks kaip kiti neišmanėliai.

Ir nešiau a> jai knygas mano 
skaitytas ir neskaitytas.

Ir gyrėsi mano mergužėlė, 
kad ji mano knygas skaityte 
skaito, kaip saldainius kremta. 
Ir smagu man buvo gyventi ir 
tikrai aš gyvenime laimužę iš- 
pažinau. Savo mergužėlę mylė
jau ir jai knygas nešiau.

Tik vieną vienintelį kartą pa
žvelgiau, kokią knygą mergužė
lė man atgal grąžino. Knygą da
viau neišpiaustytą, tokią ir at
gal gavau.

Sėdėjau ir tuomet žiurėjau į 
savo mergužėlę, skaisčią gražią 
lelijėlę. Ji linksma linksmutė, 
kaip visuomet čiauškėjo ir čia 
aš pirmą -kartą praregėjau, kad 
mano mergužėlės nosytės galas 
riestas. Nosytės galas riestas 
kurio iki šiol aš nepastebėjau. 
Ir krito man į širdį didis. neri
mas, didis skausmas.

Dėlko mano mergužėlė turi 
riestą nosį, dėlko a'Š tai iki šiol 
nemačiau, dėlko aš tokią mer
gužėlę didžiai pamylėjau, akis 
praregėjau.

Oi skauda, skauda man šir
delę, oi liūdna liūdna man šir
delei.

Kitą kartą atėjau, keistą žen
klą pamačiau. Jis gulėjo viešai 
padėtas ir mano jau nekartą re
gėtas, bet tik ne pas mano 
mergužėlę, o pas mano priešą 
bernužėlį. Jis tokį ženklą ant 
krutinės nešiojo, kokį mano pa
žiūrų priešai dėvėjo. Mergužė
lė mano, skaisti graži lelijė'.ė, 
dėlko tokį ženklą turi, dėlko ma
ne gražiais žodžiais beri, ar ki
tą tik nemyli?

Mergužėlė čiauškėjo, meilius 
žodžius barškėjo ir prieš mane 
sėdėjo. ,

žiurau ir savo akimis netikiu, 
nors tai ką matau ir nepeikiu. 
Bet mergužėle mano, plonas, 
kaip šeiva, kojas turėjo, kokių 
aš nemylėjau.

Mergužėlės nosis riestą, o ko
jos liesos.

Kur aš seniau buvau, dėlko vi
so to nemačiau?

Oi skauda, skauda man galve
lę, oi liūdna, liūdna man širde-

lankiau ir

atėjau, vos 
pažinau. Ji

Ir vėl namo ėjau ir. tikros 
meilės pasiilgau. ,

Mano ilgėsis bujojo, augo, šė
lo, kerojo. Širdis gilų skausmą 
patyrė, kad mergužėlė mane ap
vylė.

Kodėl tokią mergužėlę pamy- 
mylėjau, kuri riestą nosį turėjo, 
kuri svetimą ženklą dėvėjo ir 
plonas, kaip šeivas, kojas turė
jo.

Kodėl tai seniau nepastebėjau, 
gerų akių neturėjau?

Kur mano knygos, geri rašy
tojai, gražių eilių sakytojai?

Mergužėlę rečiau 
jai knygų nedaviau.

Kaip vieną kartą 
vos savo mergužėlę
tiek daug man meilių žodelių 
kalbėjo, tiek daug pasakyti tu
rėjo.

Delko mane nelankai, kodėl 
mane apleidai? Kalbėjo, čiauš
kėjo ir vis išmetinėje. čia kitas 
bernužėlis atėjo ir laikas man 
būti pas ją išėjo.

Mergužėlė man atsisveikini
mo meilius žodžius sake, o jį 
savo akimis sekė. Mergužėlės 
širdis buvo kreiva ir čia pama
čiau jos vieną koją šleivą.

Štai kada mano akys praregė
jo, kaip mano mergužėlė jau ki
tą turėjo!

Mergužėlės širdis kreiva, jos 
viena’ koja šleiva. ' Mergužėlės 
sąžinė kjeta, jos nosis riesta.

Savos mergužėlės daugiau ne
lankiau ir tikrą meilę praradau. 
Oi liūdna., liudpa man širde’ė. 
Oi skauda, skauda man galvelę 
Kodėl aš tokią mergelę pamy
lėjau, kurią mylėti neturėjau? 
Kiek naktų nemiegota, kiek ba
tų padų nudėvėta, kiek skaus
mo regėta! O kaipgi? Ir aš my
lėjau, nes mylėti turėjau. My
lėjau mergužėlę, tik neskaisčią 
gražią lelijėlę. Kai aš mylėti 
norėjau, ji buvo gražių gražiau
sia. Kai įtikti norėjau, ji buvo 
puikių puikiausia. Kad jai kny
gas nešiojau, ji buvo išmnitin- 
gių išmintingiausia.

O kai ji mane apvylė, tai tik
ros bėdos pasipylėl Jos kojos 
buvo plonos, kaip šeiva, o viena 
net šleiva. Nosytės galą riestą 
turėjo, ko ankščiau mano akys 
nepastebėjo.

Ir aš mergužėlę mylėjau ... .
—VISTASPATS

Kas Tai Yra Tarptauti
nė Draugingumo 

Sąjunga?

Draugingumo
International

NAUJIENOS
Chicago, III., Šeštadienis, <Iegužės-May 2 1 d., 1938

Japonijos karalius Hirohito (po dešinei) eina ati
duoti pagarbą žuvusioms kareiviams.
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Lakštingala ir Rože Į

No. 120

Dėlko mano mergužėlės, skai
sčios, gražios lelijėlės kojos lie- 
sos, o nosytės galas riestas?

Iš mergužėlės išėjau ir namo 
parėjau. Ilgas naktis nemiego
jau, daug vargo vargelio turėj- 
jau.

Dėlko mano mylimoji tokia, o 
ne kitokia?

Dėlko ji man knygą neskaity
tą grąžino, dėlko ji svetimu 
ženklu savo kambarį dabino?

•Didės abejonės kilo, o širdis 
nerimu tvino.

Ir vėl mergužėlę lankiau ir 
jau nieko nesakiau;

Mergužėlė linksmai kalbėjo ir, 
rodos, nieko pikto širdyje netu
rėjo.

Aš giliai skausmą širdyje ra
minau ir meilių žodžių mergu
žėlei jau netariau.

Saldus alyvų kvapas, meilus 
melsvi varpeliai, kurie slepiasi 
slėnyje, ir viržiai, žydinti ant 
kalvų. Bet tačiau Meilė vertes
nė už Gyvybę, o ką reiškia kaž
kokio paukštelio širdis, palygi
nus su žmogaus širdimi? Ir su
plasnojus tamsiais savo sparne
liais, Lakštingala pakilo aukš
tyn. Ji prašvilpė ties sodu kaip 
šešėlis, ir, kaip šešėlis, nuskri- 
jo alėja. Jaunas Studentas vis 
dar tebegulėjo ant vejos, kur jį 
buvo palikusi Lakštingala, ir a- 
šaros dar neišnyko iš jo gražių
jų akių. — Džiaukis! — suriko 
jam Lakštingala. — Džiaukis, 
turėsi tu raudoną rožę. Aš su
kursiu ją iš garsų mano gies
mės mėnulio šviesoje ir apšk.ks- 
tysiu karštu mano širdies krau
ju. Ir kaip atpildą aš vieno te
prašyčiau: buk ištikimas savo 
meilei, nes Meilėje yra daugiau 
Išminties, nekaip Filosofijoje, 
norint ir Filosofija išmintinga, 
— ir ji pajėgesnė už visas Val
džias, norint galinga ir valdžia. 
Jos sparnai ugnies varsos, ir 
liepsna nudažytas visas jos kū
nas. Jos lupos saldžios nelygi
nant medus, o kvėpavimas pa
našus į ladaną. Studentas pakė
lė galvą ir klausės, bet nesupra
to ką jam kalbėjo Lakštingala, 
nes jis žinojo tik tą kas yra 
surašyta knygose. Bet Ąžuolas 
suprato ir nulindo, nes didžiai 
mylėjo tą mažiulę paukštelę,

Jie grieš stygų griežtuvais, o 
mano mieloj’* šoks prie smuikos 
ir arfos garsų. Ir ji skraidys 
salėje taip lengvai, jog kojos 
nelies parketo. O dvariškiai iš
rašytais apdarais- spausis ap
link ją. Bet su manim ji nešoks, 
nes aš neturiu jai raudonos ro
žės. Ir jaunikaitis puolė' veiau 
žemyn ant vejos, užsidengė ran
komis veidą ir pravirko. — Ko 
jis rauda? — paklausė mažas 
žalias Drieželis, bėgdamas pro 
jį, — ir vikstelėjo uodegute. — 
Taip, iš tiesų, ko? — pritarė 
Peteliškė, besigainiojusi saulės 
spindulį. — Ko? — paklausė 
Ramunėlės švelniu šnabždesiu 
savo kaimynę. —- Jis verkia 
raudonos rožės — atsakė Lakš
tingala. — Raudonos rožės! — 
sušuko visi. — O, kaip juokin
ga! O mažulis Driežas, kiek 
palinkęs į ciniškumą, įžūliai ė- 
mė kvatoti. Viena tik Lakštin
gala suprato Studento skaus
mą, ji ramiai tupėjo ąžuole ir 
mąstė apie meilės paslaptį. Bet 
štai ji suplasnojo savo tamsiais 
sparneliais ir pakilo į orą. Ji 
šešėlis nunyko per sodą. Vidury 
nulėkė alėja, lyg šešėlis ir lyg 
žalios aikštelės kerojo didelis 
Rožių Krūmas. Lakštingala jį 
pamate ir prilėkusi, įsikibo į 
vieną jo šekelę.

—Duok man raudoną rožę, — 
tarė ji: — ir aš palakštuosiu 
tau geriausią mano giesmelę! 
Bet Rožių krūmas palingavo 
galva. — Mano rožės baltos,' — 
atsakė jis: — jos baltos kaip 
marių puta ir baltesnės už 
sniegą kalnų viršūnėse. Bet nu
skrisk) pas mano brolį, jis au
ga šalia senovės saulės laikro
džio, — gali būti jis duos tau, 
ko geidi. ’ > ' ' .

Ir Lakštingala nuskrido pas 
tą Rožių Kftffną,'"kuris vešėjo 
šalia senovinio saulės laikrodžio 
—• Duok man raudoną rožę, — 
sušuko ji! — ir aš palakštuosiu 
tau geriausią mano giesmelę! 
Bet Rožių Krūmas palingavo 
galva.. — Mano rožės geltonos,
— atsakė jis: — jos geltonos 
kaip plaukai sirenos, sėdinčios 
gintaro soste, ir geltonesnės už 
auksažiedį nešienautoje pievoje. 
Bet skrisk pas mano brolį, kurs 
auga po Studento langu, gali 
būt jis duos tau, ko geidi!

Ir Lakštingala nuskrido pas 
Rožių Krūmą bujojusį po Stu
dento langu. — Duok man rau
doną rože, — sušuko ji: — ir 
aš palakštuosiu tau gražiausią 
mano giesmelę! Bet Rožių Krū
mas palingavo galva. — Mano 
rožės raudonos* — atsakė jis:
— jos raudonos kaip karvelio 
kojos, ir raudonesnės už karve
liu vėduokle, kuri sūpuoja šen 
bei ten okeano dugno olose. 
Bet nuo žiemos speigo mano 
gyslose sustingo kraujas, šaltis 
pakando mano pumpurus, o 
audra palaužė mano šakas ir 
šiais metais aš visai neturėsiu 
žiedų. — Tiktai vieną raudoną 
rože — štai visa, ko meldžiu. — 
maldavo Lakštingala: — viena 
vienintele raudoną rožę! Nejau 
iokiu budu negaliu ios gauti?— 
Gali. — atsakė Rožių Krūmas: 
bet tas būdas toks išgąstingas, 
jog ji tau apreikšti man trūks
ta drąsos. — Apreikš, — mel
dė Lakštingala: — aš meko ne
sibijau. — Jei nori turėti rau
dona rože. — tarė Rožių Krū
mas: t— tai nati privalai sukur
ti ja iš erarsu mėnulio šviesoje

—Tai tikrai įsimylėjęs,, tarė, ir anšlakštyti savo pačios šir- 
Lakštingala. —/ Tatai, apie ką
aš tik čiulbėjau, jis ištikrųjų nrisispandus krutinę prie mano 
pergyvena; kas^ man džiaugs- 
mrs, tas jam kančia. Iš tiesų: 
meilė — tai stebuklas. Ji bran
gesnė už izumrudą, ir vertesnė. tekės i mano gvslas ir tans m.nr 
už gražiausią opalą. Perlai ir Į no patiną krauiu. — Mirtis — 
•granatai negali jos nupirkti, ir (brangi kaina už raudona rože, 
jos neišs'tato mugėje. Jos negali 
nusipirkti pirkliai, ir jos nepar
duos! aukso verte. .

—Ant chorų sėdės griežėjai, 
— traukė jaunas Studentas. —

tros gimimą sieloje jaunikaičio 
ir merginos. Ir rožės lapeliai 
švelniai parausvėjo, kaip skruo
stai jaunojo, kada jis buČipoja A 
į lupas sužadėtinę. Bet dyglys j 
dar nepasiekė pačios Lakštinga
los širdies, ir todėl rožės širųis 
dar tebuvo balta, nes tiktai gy
vas kraujas iš pačios Širdies 
Lakštingalos gali nudažyti ro
žės širdį. Rožių Krūmas vėl 
šuktelėjo Lakštingalai, kad ji 
tvirčiau prisispaustų prie dyg
lio. — Glaudžiau prisispausk 
prie manęs, miela Lakštingalė
le, nes šiaip diena išauš veikiau, 
nekaip bus rožė baigta! Lakš
tingala dar stipriau prisispaudė 
prie dyglio ir aštruma pagaliau 
pasiekė pačią širdį, ir visą jos 
kūną staiga nudiegė skvarbus- 
geliamas skausmas. Skausmas \ 
vis didžiau ir didžiau kankino, \ 
vis garsiau ir garsiau skambė- 
jo Lakštingalos giesmė, nes ji 
giedojo apie IMeilę, kurią tobu
lina Mirtis, apie tą Meilę, kuri 
nemiršta kapuose. Ir puiki rožė 
pasidarė skaisčiai raudona, ta
rytum rytų aušra. Skaisčiai 
raudonas tapo lapelių vainikė
lis ir skaisčiai raudona lyg ry
tų aušra. Skaisčiai raudonas ta- 
po lapelių vainikėlis ir skaisčiai 
raudona, lyg rubinas, tapo jos 
širdis. O Lakštingalos giesmės 
vis tilo ir tilo, ir štai jos spar
neliai paskutinį kartą suvirpėjo, 
o rkeles aptemdė migla. Dar

kuri buvo susisukusi sau guštą 
jo šakose. — Pačiulbėk man 
paskutinį sykį savo giesmelę,— 
sušlamėjo jis: — aš ilgesiuos 
tavęs netekęs. Ir Lakštingala ė- 
mė suokti, čiulbėti, ir jos gies
mė panaši buvo į čiurlenimą 
vandens, tekančio iš sidabrinio 
ąsočio. B: igus Lakštinga’ai 
giesmę. Studentas pakilo iš žo
lės, išsiėmė iš kišenės pieštuką, 
užrašomą knygelę ir tarė sau, 
traukdamas alėja namo.

—Taip, ji formą valdo, to jai 
nepripažinti negrli. Bet ar ji 
turi jausmo? Bijau, kad ne. Iš 
tiesų, ji primena daugelį daili
ninkų: daug dailės, bet nė la
šelio atvirumo. Niekada nepasi
aukos ji dėl kitų. Ji galvoja tik 
apie muziką, o kiekvienas žino 
jog menas toks egoistingas. 
Tačiau reikia pripažinti, jog jos 
balse yra puikių notų. Kaip gai
la, kad. jos giedojime nėra jo
kios prasmės, ir kad iš jos nė
ra jokios praktinės naudos. Ir 
jis nuėjo į kambarį, išsitiesė 
siaurame guolyje ir ėmė galvoti 
apie savo meilę; veikiai jis už
snūdo.

Kada danguje patekėto mė
nulis, Lakštingala parlėkė pas 
Rožių Krūmą, įsikibo į jo šake
lę ir prisispaudė prie jo dyglio. 
Kiaurą naktį giedojo ji prisi
spaudusi krutinę prie dyglio, ir 
šaltas krištolinis mėnulis palen
kė savo veidą ir klausės. Ištisą 
naktį ji giedojo, o dyglys vis 
giliau ir giliau smigo į jos kru
tinę, ir iš žaizdos lašais varvė
jo gyvas kraujas. Iš pradžių ji 
giedojo apie užgimimą meilės 
širdyse bernuko ir mergaitės. Ir 
Rožės Krūme, pačioje aukštuti
nėje šakelėje, ėmė skleistis pui
ki rožė. Giesmė po giesmės — 
lapelis po lapelio. Iš pradžių ro
žė buvo išblyškusi, kain lengva 
miglelė ties upe, — išb’vškusi 
kaip aušros pėdos, ir sidabrinė 
kaip aušrinės sparnri. Atspin
di s rožės sidabro veidrodyje, at- 
spandis rožės vandenyje — to
kia buvo rožė pražydusi aukš
tutinėje Krūmo šakelėje.

O Krūmas šaukė Ltkšlinga- 
lai, kad ji dar kiečiau glaustų
si prie dyglio.

—Glaudžiau spauskis prie 
manęs miela Lakštingf lėle, nes 
šiaip įdienos veikiau, nekaip 
spės pražįsti rožė!

Vis tvirčiau ir tvirčiau spau
dėsi Lakštingala prie dyglio, vis 
grrsiau ir garsiau skambėjo jos 
giesmė, nes ji giedojo apie ais-

skambėjo Lakštingalos giesmė, 
ir staiga ji pajuto, kad jos kak
lą kažkas spaudžia. Bet dabar 
ji paskutinį sykį suulbo. Išblyš
kęs mėnulis išgirdo jos ulbesį 
ir, prmiršęs aušrą, sustingo 
danguje.

Raudona rožė išgirdo jį ir, vi
sa sunlesdusi džiaugsmu, iš
skleidė savo lapelius priešais 
kvapsniam ryto dvelkimui. Ai
das nunešė ta ulbesį į savo rau
doną ola kalnuose ir pažadino 
snaudusius piemenis. Ulbesvs 
nuskrijo per švendryną, o^šis 
atidavė jį jurai. — Žiūrėk, žiū
rėk! — suriko Krūmas. —Rau
donoji rožė pražvdo! Bet Lakš
tingala nebeatsiliepė. Ji gulėjo 
negyva aukštuose žolynuose, ir 
jos širdį buvo pervėręs aštrus 
dyglvs.

Vidudieny Studentas pravėrė 
langa ir pasižvalgė no sodą. — 
O kokia netikėta laimė! suriku 
jis. Štai ji, raudonoji rožė. Per 
visa savo amžių nemačiau jai 
lygios. Ji tokia skaisti, jog jos 
turbųt koks norint ilgas loty
niškas vardas. Ir jis persisvėrė 
nėr langą ir nuskvnė ią. Pas
kum jis sučiupo skrybėlę ir nu
kūrė pas profesorių laikydamas 
rankoie rožę. Profesoriaus duk
tė sėdėjo p«s duris ir H^ko žy
dro šilko gijas i kamuolį. Ma
žas šunelis gidėto nrie jos ko
jų. — Jus žadėjot šokti su ma
nimi. jei gausiu jums raudoną 
rože? — sušuko Studentas. — 
štai skaisčiausia rožė pasaulyje. 
Prisisekit ja vakare arčiau šir
dies. ir. mudviem bešokant, ji 
iums apsakys, kaip aš jus mv- 
lui. Bet margina susiraukė. Bi
jau, kad šita rožė Zi^tiks prie 
mnno tualeto, — a sakė ji. — 
O be to. krmergt-ro įsunėnas at
siuntė m«n tikru brangenybių, 
o kas nežino, kad branvenvbės 
kur ka«* brangesnės už gėles.

—Prisiekiu, jus labm nedė- 
kiu<ra. — tarė iširdes Studentas 
ir1 švvstelėio rože gatvėn.

Rožė nukrito i vėžes, ir veži
mo ratas ia sutraiškė.

—Nedėkinga!
mergina. — Turiu jums pasa
kyti. jog jus didelis akiplėša. O 
iš tiesu, kas jus per vienas? 
Jus tiktai Studentas. Nemanau, 
kad jus galėtumėt įsigvti tokias 
sidabrines sagteles tuflėms, ko
kias turi kamervero sūnėnas. Ir 
ji pakilo iš krėslo ir įėjo į vidų.

—Kokia kvailystė ta Meilė,— 
tarė Studentas, grįždamas na- 
(Tęsinys ant 3-čio pusi. 6 šp.)

—Ji pasisakė šoksianti su 
manim, jei atnešiu jai raudoną 
rožę, — sušuko jaunas studen
tas: — bet visame mano sode 
nėra nė vienos raudonos rožės. 
Jį išgirdo Lakštingala iš savo 
lizdelio, susukto ąžuolo šakose; 
pažvelgė pro lapyną ir nuste
bo. — Nė vienos raudonos ro
žės visame mano sode! — šu
kavo toliau Studentes, ir gra
žios jo akys ašaromis pasruvo. 
— O, nuo kokių menkniekių 
kartais laimė pareina! Aš per
skaičiau visa, ką yra parašę iš 

aš atsiskleidžiau visus 
— ir dabrr

Tarptautinė 
Sąj unga—The 
Friendship League—buvo įstei
gta 1931 metais Bostone, Jungt. 
Valstybėse. Sako, kad bent mi
lijonas laiškų ateina' į sąjun
gos raštinę pasėkoje to, kad 
64-rių kraštų jaunimas veda 
gyvą susirašinėjimą per tos są
jungos skyrius. Sąjungoje vi
si, kurie nori keistis laiškais 
su kitų kraštų jaunimu, įregis
truoja savo adresus, 
kalbų žinojimą 
švietimo i 
tą. Tokio susirašinėjimo paw' filosofijos siejimus, 
galba sudaryti draugiški ry- mano gyvenimas irsta vien dėl 
šiai palaikomi ir vėliau. Tarp- to, kad nėra raudonos rožės.— 
tautinio Draugingumo centrai štai, pagaliau, jis tikrai įsimy- 
šiandien veika Australijoje,dėjęs, — tarė sau Lakštingala. 
Belgijoje, Čekoslovakijoje, Pran — Naktis į naktį čiulbėjau aš 
euzijoje, Vokietijoje, Did. Bri-(apie jį, norint 
tanijoje, Olandijoje, 
joje, Ispanijoje ir Šveicarijoje,'istoriją žvaigždėms, ir dabar 
kur įvairių kraštų jaunimas ga-1 pagaliau jį išvydau. Jo garbini- 
li praleisti atostogas. Tų cen- niai tamsus kaip hiasintas yra 
trų direktoriai ruošia ekskur- tamsus, o lupos jo raudonos 
sijas, kalbų pamokas ir drau- kaip ir rožė, kurios jis dabar 
giškus susirinkimus ir pobu- trokšta; bet aistra padarė jo 
vius. veidą balkšvą, lyg dramblio

amžių,
j imą, savo krašto skaičiau 
ministerijų paliudy- j minčiai;

kaulo ir liūdesys padėjo savo 
antspaudą jo asmenyje.

—Prs Princą ryt vakare po
kylis, — šnabždėjo jaunas Stu
dentas. — ir mano mieloji kvie
sta. Jei aš atnešiu jai raudoną 
rožę, ji šoks su manimi ligi iš
auštant. Jei atnešiu jai raudo
ną rožę, aš turėsiu ją savo glė
byje, ji palenks galvą man ant 
peties, ir mano ranka spaus jos 
ranką. Bet mano sode nėra rau
donos rožės, ir man teks sėdėti 
vienam nuošaliai, o ji praeis 
pro mane. Ji net nežvilgterės 
i mano pusę, ir mano širdis plyš 
iš skausmo.

j|, nvi.u‘1 ir nepažinojau 
Norvegi--jo; naktis į naktį pasakojau jo

dios krauiu. Tu turi vogruotf

dvglio. Ištisų nakti tu turi man 
ulbėti, ir mano dyglys nervers 
tavo širdi, ir gyvas kraujas per-

— suriko Lakštingala: — o 
mvvvbė kiekvienam maloni! 
Linksma ėsrnt miške gėrėtis 
saule aukso važyklėse ir mėnu
liu važyklėse iš perlų.

pakartojo



į KĄ ŽMONES MANO

EUCHARISTINIS KONGRESAS
Svarbiausias nąetinis Romos 

katalikų bažnyčios įvykis yra 
Ėucbarisfinis Kųngresa.s. šie
met tos iškilmės prasidės gegu
žės 25 d. B.ųdapę^le, Vengrijos 
sostinėje.

Romos katalikų bažnyčia tas 
iškilmes be galo aukština ir 
brangina. Todėl aišku, kad jei 
kitaip manantieji žmonės kri- 

. tiškai ką nors pasako ar para
šo apie tas iškilmes, tai Romos 
bažnyčios dvasiškija labai įsi
žeidžia. Sakysime, per Eucha
ristinį Kongresą Sydney mieste 
Australijoje 1928 buvo platina
mi lapeliai su antrašte “Biscuit 
Worship”. Suprantama, kad 
tuose lapeliuose buvo pasišai
pymas iš tų ceremonijų. Tada 
Romos katalikų spauda skau-

Bunco ir Kortu Party , 
Su Programų ir šokiais 

‘ —Rėngia—
Frances Pikčiunas ir Draugės I

Pagelbėjimui Neturtingų Moki- . 
nių MąriamjpoĮio Kolegijoj 

Sekmadienį,
;Gegužės-May 22, 1938 .
> Dievo Apveizdos 

Parapijos Salėje
kampas 18-tos ir Union Avė. 

Pradžia 6:00 v. v. Įžanga 50c.

džiai smerkė tokį pasielgimą.
1 Bet Romos katalikai neturi .. • •• j»«•< , { i t - ■ rl<>,
mprąliš^kos teisės protestuoti 
prieš pasišaipymus iš jų dog- 
inųr cereiųonijų, apeigų ir dya- 
įsiškių. Romos’ Katalikai irgi 
.mėgsta šaipytis iš kitų tikybų. 
AJjįs"senesnieji lietuviai ątsiine- 
name, kaip męs Įiętųvoję vi
saip tyčiojomės iš pravoslavų 
cęreųionijų, apeigų. ir popų. 
Pravoslavų krapylą vadindavo
me arklio uodega, popo ilgus 
plaukus vadindavome karčiais. 
O šventėmis, kai jų pamaldų 
metu visi varpai sugausdavo, 
tai sakydavome: “Tai dabar 
cęrkvėje pats* pasiutimas.”

Tyčiodavomės ne vien iš pra
voslavų, o taipgi iš žydų, pro^ 
tėstantų ir kitokių tikybų. Vė
liau, kai lietuvių tarpe atsirado 
laisvamanių, tai katalikai juos 
ėmė vadinti gyvuliais, ir kito
kiais budais žeminti. O tokius 
paniekinimus ir žeminimus pa
laikydavo ir agituodavo patys 
Romos kunigai.

Ęajp, matome, Rom.os katali
kai pasityčiojimuose iš kitų ti
kybų yra ne De kaltės o aal 
dargi kai lesu i už kitus.

Dabar aplci^kime pasi tyčioj i-

[ACME-NAUJIENŲ Foto J

Ko.lomąn pąranyj, Veng
rijos premjeras, kuris su 
savo valdžią rezignavo, kai 
atįsirądo rimtas pavojus iš 
fašistų pusės.

N AąjIĘ^O?, Chicago, III.
< J- - J t .1 . .

ix<Jiigres.o progų !
pareikštų gęięžtai sįoyinti už O

šeštadienis, geguž. 21, 192

MASTEI! WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM'LAZDAS'. . . MES NUMlERUOJAM'IR’UŽKABINAM 
TAVERNOJ, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN ĘLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D Sf.) '

“»D i r b a m e
VENETIAN 

BUNPS
UŽBARS 

SLiP-COVERS 
________ -u-l____ •: r v ___ _______

D.YKĄI.
Apskaičiavimas ir Pakabinimas 

Užlaidai Prirriėrubjami 
Paimami ir Pristatomi

PIRK TIESIOG IŠ DIRBTUVĖ S 
MES VALOM UŽLAIDAS

MAR-TON SHADES & BLIND SERVICE
4342 SO. WESTERN AVĘNtlE 'm A VTRrTNTTA 0760
M. W. MARKIEWICZ, Sdv.'■ “ 161. V U/Obt

McCoy C oa I Co.
URMU IR MAŽMENOMIS

934 West 18th Street
Mušti jardas dabar visiškai perniodęljuot.as, 

j kas leidžia, greitai jus aprūpinti, gęriąųsįp^. 
’ rųšies anglimis.

SKUBUS — ŠVARUS PRISTATYMAS
-• * » • 1 •V’ ♦ * \ 1 \ **■ ,

Bondsųotas. Miesto Svėrėjas.
Tel. Seeley 4464 

' 4465
iicago 
įnoįs

.. “ŠĖRYIOĖ’ŲP FOR SPRING”
r Ęataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasarį ir 

vasarą. Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, kaip musų kai;
) nos'jrrh priemaišai žemos.' 1 ’’’’ r ' • . . .. r

INSPEKCIJOS CERTIFIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKITE VĖLIAUSIĄ LANE {RENGIMĄ

Supę r Service Station
50th and Westęn? Avenue

Plovimas, Aliejavimas, Brekių Tarnyba, Ignitįon, Ligt^tųing, ete, 
Atsineškit šį skelbimą dėl speciales automobilio taisymo kainos

mus, o ęikime prie rimto daly
ko. svarstymo,

Eųęhąristj.iiiąųis kongresams 
išleidžiama milžiniškos sumos 
įpįųigų. O, kokią iš jų naudą?

Bukime kantrus ir geri, ir iš
klausykime, ką apie juos sako 
patys Romos katalikų bažny
čios atstovai.

Lietuvos jėzuitų organas 
į“Žyaigzdė” numeris* 7—8, 1936 
įrašė: “Reikia būti aklam ir 

’ Į t I • ' ‘

[kurčiam, kad nepastebėtum 
reikšmės tų didžiųjų religinių 
manifestacijų, kokios kad įvy
ko po didžiojo, karo Chicagoje, 
1926, Sydney, 1928, Kartageno- 
je 1930, Dubline 1932, Buenos 
Aires 1934 . . . Pirmiausia tie 
kongresai atneša gausių vaisių 
toms tautoms, kur jie yra ren
giami... Vienas Dublino ūkinin
kas iki pat sielos gelmių sujau
dintas jo tėvynėje įvykusio 
kongreso ir išgirdęs*, kad toks 
pat kongresas ruošiamas Phili- 
pinuose, siunčia savo sutapy- 
tus 25 frankus, kaip vieną, ply
tą to busimo didingo pastato... 
Praslinkus metams po kongre
so buvo pašventintas pagrindas 
naujo milžiniško kryžiaus, ku
rį. Argentinos katalikai nutarė 
pastatyti atminimui kongreso... 
Tose tautose, kur vyko tarptau
tiniai Eucharistiniai Kongresai, 
padidėjo pamaldumas ir kas
dieninis šventų komunijų skai-
V • M 
C1US.

Iš tikro reikia bųti aklam, 
kurčiam ir menkapročiui, kad 
nematyti ir nesųprastį, jog mi
nėti Eucharistinio Kongreso 
vaisiai nėra verti nė sudilusio 
cento. Kokia čia visuomenei 
nauda iš to, kad Euchąristinįs 
Kongresas* pąąkstiįia l;okį lai 
airį aukoti tokio kongreso rem 
gimui 25 frankus? Kokia nau- y v * 1 ' ' . ., * /. \ ♦ r • > • . ' »•

da iš to, kadv kitur toks kongre
sas pąakstino kryžių pastatyti?. 
Kokia nauda, kad tie kongresai, 
išjudina katalikus dažniau eiy 
ti prie komunijos?

Eucharistinio Kongreso šali
ninkai čia gali paklausai, jo
kius Eucharistinio Kongreso 
vaisius mes rokuotuųię gerais*.?

Jei po Ęucharistipio Kongre
so. Chicagoje butų pr.asidėjęs 
mažėti graflas ir visokeriopa 
politinė korupcija, tai visi — 
ir. žydai ir protestantą} ir lais- 
vamaniai skrybėles nusiėmę ir 
pąlenkę gąlvas minėtų čia įvy- 
Ijųsį. Sųcharistinį Kongresą. Ne- 
lainiei, tokių vaisių mes* nesu- 
laukėųie. Chicagoj bosauja Ro
mos katalikai ir čia politinė ko
rupcija smirdėjo prieš Eucha- 
ristįnį Kongresą ir tebesmirdi 
(Jąbar.

Jei tąrptautinis Eucharistinis 
Kongresas Shicagoj butų pa
skelbęs visų tautų ir visų kal
bu lygybę ir reikalą palaikyti 
gilų tą kalbą bažnyčiose, ir j ei 
lietuvių Romos katalikų kuni
gai hutų a įsižadėję įvesdiųėti 
s*vetiipą kalbą. į lietuvių bažny
čias, tai irgi butų buvęs geras 
mujpclnas.

Jei Romos katalikų bažny
čiai tikrai rūpėtų žmonijos la
bas ir jei ji turėtų drąsos ir 
dvasiškų jėgų, to. labo siekti, tai

-1 l .1 : . f. ,

If.ųęhąriijt^nių Kongreso proga 
pareikštų gręžtai stpyinti už O 
socialį feįąiii^guiuą ir už reikalą S 
jį vykinti. Jo vykinimą paskelb- O 
tų privalomu pirmoje eilėje ■

F”
nisi if.onįi:esas į.yylp
tais Lile ųiies tę, Francų oje. 'įąi Į 
buvo pąts ląiips pradėti vykiu- į 
P S()ęia^i Leis i Ilgu 11 1 sj >a n i.j oj c j 
ir fc^si^oję, Jei tas butų, ^u- į 
vę dąronia, tąi yjsięm^ į 
kad t,os tragedijos minėtųsę ša- Į 
lysę ųębu.tjU įvykusius iy nęrei- i 
kėt^ų dabar Romos kątąlijtų į 
baz^yęiąi d^l to sielotis.

šyų lųetų tarptautmiL’ Eųchą- jį 
ristinos Ęongresąs žadą de- | 
monstrųoti prięš bedievišką kų- įį 
m ui liziną. Ar ne juokai ? Kad i 
įspųdįngąi dęiųonstruotj prieš | 
komųų.isjįųs, tai kątalikyųųs ręi; į 
kia( tųyėfi, bęiydjrą froųlą. O 
kolį.s katalikiškų tautų frontas? į 
Roųiųs hatąlikai lenkai siųau- j 
gia Rupios kątąlįįpis lietuvius i 
ir katąjibus ŲŽyąinięčiųs. Katą- 1 
iikisbįą Leųkiją ištjesus* nagus, 
kad pąąipąųgtj katąlikišltą Lie
tuvą. Katalikiška įenlfjja stojo 
už sųdrąskyiną katalikiškos Če
koslovakijos. Katalikiška Ven
gri] ą? kur tas kongresas šiemet 
įvyks, pagątaya pasmaugti ka
talikišką Čekoslovakiją. O tuo 
tarpų I^omųnistinė Rusija pa
laiko katalikišką Lietuvą ir ka
talikišką Čekoslovakiją.

'Ęikrąi tas yra akląs ir žiop; 
jlas, kurs* nemato ir nesupranta, 
i kad tarp tau tinio Eucharistinio 
jKongreso demonstracija prieš 
bedieviškų koniunizmą yi;ą db 
įdžiausias akių muilinimas.

Juk daugumas Roųios katali
kų susideda iš darbininkų žmo
nių, .O, ar girdėjo kas, kad bęnt 
įkui’iąmę iš tų Eųcharistiiiių, 
i Kongresų bu tų buvęs pakeliąs 
įkląųsįpias, kaip geriau aprū
pintu darbininkus teisingu, pa; 
•galį popiežiaus encikliką nuro-. 
idytu, žnionįšku pragyvenimu? 
įNickur to nebuvo liet prisimin
ta. Tad Romos kunigijai visai 
nciąipį d^ybo žmonių vargai ir 
'trukųpąąi, Jję yųpįąasi vien tik 
savo kišenės reikalais bei tur
tų padįdįnimu. *r tokie
kongresai tųrętų būtį vadįnarąi 
Romos bažnyčios kuiiigįjps pą- 
siafišavimas, pasididžiavimas

rištiniai kopgF.esai.
—Agnostikas

Nepaprastas Floor
Bąįętaę Dainos -- Šokiai

New City Pilr riiLrA 
Mil Mari 11111^ w

GEGUŽES-MAY 29 DIENĄ, 1938 J
BIRUTĖS GROVE - 79th ir ARCHER

Širdingai Ęvįęčįaęie Atsįlankytį. Busite Maloniai Nųstebįnti

Čia lengva Nusipirkti Naujas Rakandus

Seklyčios Setai po $49.0,0 ir aukščiau

Mes nepakęlėmę savo kainų, 
nors urmo kainos ir ^pakilo. 
Mes rendos nemokame ir j jums 

įįVją atiduodame.
Musų lengviausios tXąlygos 

Storpadūs jums padaryti savo na- 
irj mus kaip palocių.

Visi žino, katd pas mus yra 
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tą. 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų 
kangus ir džiaugiasi, kad 
giąi pirko.

Pinigas šiose dienose
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisi! daug 
pinigų. Visuomet užtikriname 
patenkinimą ir pinigų šutau-“ 

t pyni^-
40 ųictų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 

VISUOMET PAS:

ra- 
pi-

yra

l\Įieganiyji| Sętai po $49.00 ir aukščiau

COHEN BROS
FURNITVRE COMPANY 

1401-3-5-7-9 SOUTH HALŠTED STREET 
Krautuvė atdara utarninko. ketverge vakarais, o taipgi nedeliomis. 
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patąnkinti.

Popieriaus Jjtiiikinj.
Visi vėliausi suprantami paternai; sro

viniai, smart tweed ir kiti gyvenamų 
kambarių"ir miegkambarių raštai visomis 
kainomis.' Sienų popierius apkerpamas 
W«AĮ) ,

SPECIALAI!!
VARNIŠO REMŲVERIS  gaU 85* 
BĘLLWOOD FLAT MALĖ V A gal $1.39 
EKONOMICAL GLOSS 
mąųeva ..................u-------
MASftER PAINTER’S 1 KAUTO 
BAĖTAS ENAMELIS gal. $1.95
ALL SPAR 4-VAL. Varnišas gal. $1.59 
JUODAS SKRYNŲ Ęnpiįielis, kv. 29*.

NAMU SVARINIMO r
BARGENAI |

Sienų Valyklis 3. už 21* 
H.R.H. Valykite .... 3 už,f9* 
DIČ-A-POO Valykite 23* 
FLAXOAP 5 sv. kenas 85*1 
FADAWAY 6 sv. ken. 79* 
WOOL SPONGE ...... 5fl C
Guminė sienų popierai 
palyti'kempinė ..... ..... 19*

■ GRAMAM & SONS,
1821 We8t, 35th Street Pricf«fArri 1638 We«t 79th Street
Lafayette 8873 < Radcliffe 3886

gal. $1-59

Graham’s Spe
cialus SPAR 
VARNIŠAS
Atstatykit natūralų 

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

$ 1.96 Gat
> GRAHAM’S SPECIALUS 
L ' GLOSS
0, štai vėliausias dalykas dėl virtuvės ir. 

Uf '■ maudynės sienų ir medžio darbams. Pa- 
r* keičia, enamėlį. Aukštos rųšies gloss fi- 
I nišas, kuris atlaiko didelį plpvimą ir ap

dengia labai gerai baltas it <4 QE 
visas pas.tel spalvas    Gal. ■ ww

Pratt & Lambert’s
TQ^AWĄLĘ fi/ąt PAINX 

Minkštas, velvetinis, nuolatinis fini
šas, kuris gali būti lengvai plauna
mas. Nenykstąs, lengvas vąrtpti. 
Baltas Ir 12 pasirinkimų iš švelnių 
spalvų. ............ ......: š£.35 Galionas

• OLD ENGLISH NO. 
RUBBING Floor Wax

r. ♦ • «

Džiūsta iki žvilgėji
mo bė trynimo ‘ at 
šveitimo. VIENOS 
KVORTOS VAKS- 
AS, GRINDIM MA- 
PA IR VAKSAVIr 
MO KAUŠAS." '"

Setas.... 98*
Clean-Rite Soap, Yaly^Jis 
Lengvina malevotas sienas plaut. 
Už galioną .......  65c
Sienų Popierų Ręmuveris
Palengvina sienų popierių nuimt. 
Iš vieno butelio išeiną 2% gal.
Butelis..... 65*

Vandeny Baltumo 
Klijonkų, Lakieras.

Labai patvarus finišas. Greitą! 
džiustą—galųna eit už vąląndos.
Kvortą........... 98*
Balta šalto Vandens 

Maleyą.
Beismentams. Lengva vąrtpti ir 
labai nebrangi.
25 sy. Maišęlįg .... 89*
Paper-Hanger Tool. Kit

Susidaro iš 12. colių nudailinimo 
šepečio, 6 col. pašte šępąčio, plie
ninio skreiperio, siūlių rolėr, base 
trlmerio ratelio, plurpb bob.ir vi
sas nurodymų lapas kaip sjĮeųa^ 
popieriuoti.
Pilnais Šetąs—■.... 98*

Renduojame
Froor sandlng mašinas, Sienų po- 

c^V^9’
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa.

Biznierių Sąryšio sėkmin
gos prakalbos

Sekmadienį, gegužės 15 d., 
Philadelphijos Biznierių Sąry
šis surengė prakalbas Lietuvių 
Muzikalėj Svetainėj. Bene 7 
kalbėtojai pasakė po trumpą 
kalbą. Pirmas kalbėjo p. Gu
drius ir antras p. Burė, tik kai 
metai kaip iš Lietuvos, Abu 
dar jaunį vyrukai ir kalbėti 
matyti, neįpratę, bet visgi ge
rai, kad eina į visuomeninę 
veiklą. Trumpai kalbėjo adv. 
M. M- Šlikas. Nors pirminin
kaująs pasakė, kad advokatas

Vienintelis Lietuvis

Kvietku
. - . - r » ». •

Augintojas

Auginu žydinčias ir kvepinčias 
gėlės dėl namų ir darželių ir 

dėl kapų
Taipgi apsodinu kapus sulig jųsų 

noro už prieinamą kainą
Užprašau, visus gerbiamus lietu

vius atsilankyti

A. B. SELEMONA- 
VI«5IA | l IV t t 

3840 W. 111 St. 
Phone Cedarcrest 0855 

blokas j. rytus nuo 
’ šv, Kazimiero Ąapų.

kalbėsiąs apie vietų? polįtiką, 
bet nežinią kodėl, jib’ kalbėjo 
kitomis temomis.

Kiek pląčiau kalbėjo adv. C. 
S. Cheledina?. Jis karštai agita
vo, kad Philadelphijos lietuviai, 
pasiųstų Lietuvon bęnt 2 jau-, 
nuolius atletus į Lietuvos tau
tinę olimpiadą. Kvietė, kad 
žmonės sudėtų bent 500 dol. tų 
vyrukų kolionėms, bet advoka
tui baigus kalbėti, žmonėse pri
tarimo nepasirodė. Potam bu
vo pristatyta^ veteranas senįs 
Grinius pakalbėti apie jaunimo 
organizavimą. Jis kalbėjo arti 
valandos laiko, nurodė labai 
vaizdžiai daug priežasčių, kodėl 
lietuvių tėvų vajkai ir mergai
tės nedalyvauja kartu su tė
vais lietuvių parengimuose. Pa
gal Griniaus aiškinimus, reikia 
jaunimui tokių parenkamų, ku
rie pritiktų jaunimo dvasiai,, y- 
pač vasaros metu. Būtinai ręi- 
kalinga įsteigti atatinkama er- 
dyi vieta, kurioj hutų priemp- 
nęs mankštai, žaidimams, — 
žodžiu, fizinės* kultūros auklė
jimui. Tam tikslui reikalinga į- 
sikyti bent 70 akrų plotas že
mės kur prie vandens, ir ten 
tas priemones įsteigti. Tokioj 
vieloj turėtų būti ir mažiems 
vaikučiams žaidimai ir jų va
sarojimui sveikatinimui, o su
augusiems ir seneliams poilsio 
vieta ir tam panašiai.

Reikia susirūpinti jaunimo 
fizišku auklėjimu

Sunku čionai trumpai apra
šyti tuos vis’us pavyzdžius, ku
riuos p. Grinius išdėstę. Susi- 
rinkųsięji tas mįn.ti? labai gy
vai, sutikę ir liko giliai suinte
resuoti. Jai bus gerų norų ir 
neatsiras ardytojų, tai šis Phi- 
Jadelphijps Lietuvių Bįznįęrių 
sumanymas gal ir bu? įvykdių-. 
tas*. Tai butų neapsakomai di
delis ir labai naudingas daly
kas ne tik palaikymui lietuvy
bės, bet pakėlimui fiziniai, kul
tūriniai ir moraliai ne ti|< jąu-

[ACME-N. UJIENŲ Foto

LOS ANGELES, ČAL. — 
Anita Lauise, filmų aktorė, 
kuri reikalauja $100,000 už 
“šlovės nuplėšimą”. Bylą ji 
iškėlė Erust N. Whitę*ui, 
finansinės kompanijos yir- 
šiųinkui.

iiimo, bet. ir visų lietuviu mų- 
sų kolonijose.

Ųar tarė keletą žodžių viena? 
jąuųųolis ąŲetas. kuųišįniųkas 
p. Naudžiūnas. Jis irgi pasisar 
kė, kad tarpe lietuvių dar. iki 
šio laiko nėra kur išsitiesti. Jis 
kalbėjo anglų kalba. Pagaliau 
tarė keletą žodžių Dr. Stankus, 
Jis* ii;gi priminė, ka,d. kitos taųr 
tos jau seniai turi panašias į- 
staigas jaunimui lavinti, ko mes 
lietuviai dar iki šiol neturime 
ir (Jar tik kalbame apie tai.

Pirmįninjęavo Ą. Kaniušįs, 
nuoširdus lietuvis ir pirminin
kas Lietuvių Biznierių Sąryšio. 
Tvarka buvo labai pavyzdinga, 
žinonės su atsidęjįmu klausėsi.

Aidoblistas virto pikčiausiu 
fašistu

Labai peiktinas darbas, kad 
rengėjai leido ir nesudraudė 
dalinti labai žemo turinio šlam
štą, vadinamą “Lietuvių, Nau
jienos”, kurianię nęra nei rašy- 
Ijps, nei inįntię?’, nei kalbos šva
rumo, — vien tik plūdimai ir 
net inkriminavimai Philadel- 

4 .« 4»,“ ***/ *

phijos Lietuvai Remti Kpmitę- 
lot kaip taip ilgai, ųępąpiuijčia 
pinigus SjįjctŲiiai. Tą šlamštą

liętuvių vienybę. Vargšas 
neturėję kur dingti; nuo aštrių 
pastabų ir raudo ir bąlo, mętė- 
si ir šen ir, ten... Seniau A. Tva- 
ranavipius buvo dar pakenčia- 
,mas, bet pastaruoju laiku ka
žin kas jam pasidarė, pradėjo 
negalaut kažin kokiomis nenu- 
pelųytomijs ambicijomis. Kiti 
sako, busią labai trokštąs likti 
Smetonos kavalierium, tad ir 
Padėjęs n.egalautj ir likęs ai
trą fašistą? ir iš to gavęs tą 
laistą tųžiųą? (įąžnaj nęt ir aj- 
If-ębplių. įmirkstąs, tad ir puldi
nėjąs tai šen, tai ten. Dar kiti 
s.ąko, kad tai prieš galą taip 
skeryčioja?!.

Tai lųątęte, ir musų padau
gėję Maįkip Tėvas gaus vieną 
kareiyį savo armijom

Tuo tas veikėjų susirinkimas 
ir pasibaigė. Patarta Lietuvai 
Gelbėt Komitetui tinkamu laiku 
sušaukti savo posėdį ir galuti
nai nutarti, kur tąsi aukas pa
siųsti, o su gyvomis “aukomis”, 
Tvaranayičium ir Jankausku, 
sakę, pats laikas ir likimas ap
sidirbs.

Brooklyn, N. Y.
“Nauj. Gadyne” perka di

delį presą
Liętuvių Darbininkų Draugi

jos centro komitetas ir “Naujo
sios Gadynėst” direktoriai nuta
rė nupirkti savo laikraščiui di
delį presą, kuriuo bus galima 
ne tik spausdinti “Nauj. Gady
nę”, bet taip pat ir atlikti lai
tus stambius spaudos darbus. 
Pasitaikė gera proga, kad tokį 
presą galima nupirkti už labai 
prieinamą kainą — 900 dęl.

Pabar “Nauj. Gadynė” yra 
spausdinama svetimoje spaust
uvėje. Turint savo presą, leidė
jams susitaupys daug pinigo ir 
laiko.

Preso pirkimui direktoriai ir 
LDD. centro nariai jau suauko
jo dalį pinigų. Pradėjo siųsti 
aukas taip pat ir draugai iŠ ki
tų kolonijų. Todėl, nors dabar 
laikai blogi, bet yra vilties, kad 
neilgai trukus bus sukelta visa 
suma. Sąjungietis

LAKŠTINGALA IR ROŽĖ

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

mo. — Joje nėra nė pusės tos 
naudos, kuri yra Logikoje, nes 
ji niekada nieko neišrado ir vi
sada kalba tiktai apie tą, kas 
amžinai neįvyksta, ir verčia ti
kėti tuo, ko iš tikrųjų nėr«- Ji 
tikrai labai nepraktiška, o ka
dangi šiame amžiuje praktišku
mas —: yra viskas, tai verčiau 
aš grįšiu, prie Filosofijos ir im
siuosi Metafizikos. Ir jis grįžo 
pas savę į kaųibarį, išsitraukė 
didžiulę apdulkėjusią knygą ir 
ėmę ją skaityti.

Iš To Nebusi Sotus
Šeimininkė: “Tamsta sakaisi, 

kad šiendien nieko nesi burnoj 
turėjęs, bęt tamsta taip neat
rodai.”

Elgeta: “Aš turėjau keletą 
atsakymų į įžeidimus, bet iš 
to juk sotus nebusi.”

—Tiesos žodelis

U T I L I T Y L I Q U O R 
DISTRIBŲTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
MHOLESALE ONLY" 

Phones: Prospect 0745-0746 
Męs importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

v Tel. PROSPECT 5544 VENETIAN BLINDS
i MANOR

Window Shade & Drapery Works
IŠVALOME LANGŲ UŽLAIDAS IR KAURUS 

10 metų jūsų apylinkėje.
Musų kostumeriai visuomęt yra patenkinti musų darbu.

3348 West 63rd Street

TILINCį
“MODERNAS

kvortų

Idealus flnlfias baldams, medžio darbi 
ir sienoms. Pakanka vieno kauto, nei 
—brakinlų. Gali būti plaunamas ke 

sykius, nepames žvilgesio.
------------------ kuponas------------------BANDYMO AUKA

Liquid Tilingr_______vienas kenas 35c
1 bružis 25c

Verta, 60c
VISKAS UŽ 250 

Specialių aukų paitu nesiunčiame

Atdara Ketvirtad. ir šeštad, 
vakarais iki 9 P. M.

PATAISYK PIRM 
NEGU MALEVGSl

Sheet Metai Works
3530 W. 63rd St 
Phone HEMlock 6477.

Vandentekius — Furnasus 
Aliejaus Pečius Stokerius 

Air Conditioning 
VISI DARBAI UŽTIKRINAMI

Lietuvių Federal Taupymo įstaiga Visoj 
Amerikoj. — Čia taupykit savo pinigus!-

Kiekvieno asmens pinigai

apbausti iki $5,000.00
TAUPYTOJAMS

išmoktom ja nz.
DIVIDENTO

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOR

OF CHICAGO
JUSTIN MĄCKIEVVICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS

——- -................... * .I—1 T— l.» r'jn^.K

Kam Kentėti Nitą Sugedusią Vidnrią?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI. SUKIETĖJA -----
jfil VIPŲRJAI NEVIRšKiNĄ -----
JEI GASAĮ VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
» 2 •

Alkaline Digestant Powder Miltelius
Didelė Dėžė Tik už 50 centų 

KJąuskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo 

Nidą LąLoratorięs 
A. G. KARTANĄS, Sav.

2555 West 69th Street, Chįcago
Telefonas Ęemlock 0313,

spaustuvninkėlis GUSTIS — 
GRIKŠTĄ, l^uvęs AIDOBLlSr 
TAS, 9 dabai' virtęs šlykščių 
smetonininku, Ateityje tokių, 
gražių parengimų rengėjai ne
privalo leist tokiems chamams 
drabstyti tokį, mėšlą. į, žmonių, 
raukas. Rimtesni- žmonės pajta(- 
rc traukti tieson. tą aidoblisftą; 
už inkriminavimą bei apšmei
žimą Lietuvai Gelbęti Kpmite-. 
to, bet ar švarus žinonės paųp- 
ręs sų. tokių. nępraųstĮburnįpi 
terliotis. Kiti, sako, kad; tas 
šlamštas sufabrikuotas su Lie
tuvos fašistų agentėlių pritari- 
imu. Sako, kad autorius to 
šlamšto net ir laišką, tųrį^.. Ar- 
gi tai galimą?...

* Veikėjų: su^iri^kiipas
: Po prakalbų buyeli^ veikėjų, 
susirinko Svetainės raštinėj.
| * V . . • 4 , ■» • • . t • • • 4 f < • * '

J uozas Kavaliauskas pranešė, 
kad bįrželio,l§.d. mięsto valdy- 
įba rengia didelę šventę FRAN- 
KLYN FIELD kaipo užbąigimą 
minęti sukaktį. Peniisylyąnįjp^. 
šteitp koų^tį tųpį jos. Majoras 
prašo, visas tautas, toj šventėj 
dalyvauti ir. pasirodyti su sayo 
tautos dainomis, špicais’ ir atle
tika. Pranešimas, prjimtąs. ir. 
ųutarta, tai šyenteį. ręngįis.

Sw, “gyyęsfomis aukomis” 
laikas ir likimas apsidirbs
Pagaliau, p. lyapąų^kąą pakę- 

lę, klausinių, ką. daryt, sut tomis 
laukomis, kurios buvo surink
tos kovo 27 d. protesto mitin
ge, o taipgi ką daryt ir, sų to
mis, “aukpmi$’\ tai. yrą, šių gy- 
vpmįs^‘ąukomis”, kurie per 
Vienybę, Dirvą, ir Darbininką 
dergė Philadelphijos Lietuvai 
Gelbėti Ęomįtetą. Mat, tame sų- 
siripkįipę buyę vieną? ir tų vię- 
nyliiniųkų A. Tvaranayičius. 
Kilo karštos, diskusijos. Na ir 
vargšas Tvaranavičius gavo py- 
lo$ daugiau, negu, JJJODĄ. AKJ, 

J kam vietos., ręikajųs bę reikalo, 
I ir, pęrankstį neša, į fašistų spau- 
Ldą, kam kiršina, žmones ir kam

'V.-'

-> CoveretĮii
UMggTKEEPERį(2

.. w ^c^omizey r\ 

MtCHAN I $ M / >

Sutaupo Maistą........Laiką...
Pinigus! NAMŲ papkrintęse 
virtuvėse Certifikuoti rekor
dai parodo, kodėl. Westing- 
house yra daugiau taup‘inąn7 
tis refrigeratorius, kokį ma- 
tėt! Tik Westinghouse_ turi 
uždengamą porcelipį MĖSOS 
INDĄ. Tas vienas indas su7 
taupo vidutiniai $2.91 per 
mėnesį.

Pamatykit šį naują 1938 Westinghouse dabar — gaukit.^ 
ASMENIŠKĄ UŽTIKRINIMĄ kiek jis gali sutaupyti 
jūsų namuose!

E V t R Y HOUSE N E E D S W £ S T 1 N G H O Ų S E

BARSKIS
Furniture House, Ine 

t(Thę Honie ofFine Furniture” 
z ’ Šipcę 1904,

tW. 471h Street f Tel. 5069

ŠIS BANKAS
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Nauju Namų
• Refinansavimo
• Pirkimų

P Q

Apdrausta. Morgįčių Sistema 
Chicago City Bank 
and Trust Company 
Halsted prię 63-čios gt.

Tel. W.entw.orth 8800.
Federalės Depositų Apdraudę? 

Korporacijos Narys

AR ŽINOTE KA
■ RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar. žinai, kodėl vieni jį gi- 

, ria, kiti keikia, bet visi mėgsta, 
jį, skaityti?

: Net kunigai, pasislėpę jį- 
studijuoją, ųęrs savo parapi- 
jonims draudžia jįk į rankas

1 paimt.
“Kelejyį” žmonės mėgsta dėl 

to, kad jis niekąm nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa bę jokio, pasi
gailėjimo.

Be to, jame rąsi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių, 
eilių, įdomių paveikslų ir Žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik. $24)0 metaps.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

i
r

tas krautuves, kiurio* 
skelbiasi Naujienose.

5 jos ir, skaitytojai!
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Pirmyn to Lithuania

of Mr.
k By NORA GUGIS

THE' LITHUANIAN LANGUAGE

(Continued)

o’clock at Lavvndak Hali,
of

O.

V

The Perfect Tribute
M. J. Šileikis

Printers’ Ink and Artists’ Paint

Syrenas, 4270 Ar-i

s

doomed to disappear 
of the Russians, Po-

1904 the priting of 
in Latin characters

the 
of 
of

Why have you left the sun 
To court the morning star— 
Wandering alone at night . . .

Michael J. 
hi excellcnt 
būt to our 
is possibly

The moon strayed off alone, 
Courting the morning star, 
Perkūnas greatly angered, 
Cleft him with his sword.

the 
the 
the 
did ad*

Art

The moon was wedded to the sun.
In the first spring time, 
The sun rose early at dawn. 
The moon departed from hcr.

Pirmyn in 
and game 
Saturday, 
Naujienos 
the latter

evenings 
the day 
1923. 
finally a

rehearsal 
a recital 

and Mrs.
Stcphens

stricken villages.
(To be continued)

nations for the various phcnomcna in 
their folk songs. the follovving is an 
example:

be finihed 
perhaps at 

Picnic, May 22nd. 
bccause it is more 
chorus members.

Picnic, May 15th, 
Chorus played 
LUC won to 
Pirmyn played

To the countless 
JIENOS’ Lithuanian 

is well known for 
on art and artists, 

reading public, hc
well known a personality as he

readers of NAU- 
pages,

Isuggest 
eonvenient for all

is our pleasure to present each week individuah ulbose activities, character. 
ambititin are noteulorthy and of fine influence in Lithuanian circles.

Lcague, Michael Šileikis’ 
was avvarded the William 
prize. 
Housekeeper“ has been 
many a visitor to the

R•V**Tr
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Singing
Lithuanians

The earliest literary doeument of 
Lithuanian language is in the form 
a catecbism published in the year 
1547.

The outstanding Creative author
the older period was the poet Kristijo
nas Duonelaitis, who lived from 1714 
to 1780, and who, with his idyls and 
fables, obtained world vvide recognition 
and fame.

The organic development of Lithuan
ian culture, however, met with the 
strong opposition of powerful neigh- 
bors. For some time it appeared as if 
Lithuanians were 
entirely, in favor 
lish and Germans.

From 1864 to 
, Lithuanian books

was forbidden in Russia. Būt the vita- 
lity of the Lithuanian language and 
culture could not be kilkd even by 
these extreme measures. Literary acti- 
vity was transferred to forfign coun- 
tries. Chicago, New York, Boston, also 
Severai cities in the State of Pennsylva- 
nia .among them Shenandoah, Plymouth 
and Scranton, became intellectual cen- 
ters of Lithuanian people in America. 
A flourisbing modern literature began, 
even before the 13-establishment of the 
Lithuanian State. This modern litera
ture ,to which men and women alike 
contributed, deals mostly with national 
themes.

There was the nbvelist Žemaitė, a 
woman vvriter, who lived frohi 1845 
to 1921 and in realistic style reveakd 
the wretched life of the Lithuanian 
peasant. Maironis, a priest, who died 
in 1932, was a master of lytie verse; 
and finally Krėvė-Mickevičius, excellent 
scholar of Slavic literature and efficient 
administrative officer at the U. of Lith., 
who praised his country’s glorious past 
in the many novels and poems, which 
greatly enriched the wealth of Lithua
nia nliterature.

Let me add, to this very sbort cha- 
racterization, that some of these works 
would certainly deserve 
as high as the award of 
Prize. They are, 
terary pearls.

Unfortunately 
who understand 
Therefore these
Lithuanian literature are likę jewels 
hidden in a ecret treasure chest.

I have compared language in general. 
to a mirror refleeting the soul of its 

“The Lithuanian mirror now 
said Prof. Senn of the Univer- 
Wisconsin, that the Lithuanian 
this political pygmy, mušt be 
intellectually. For only an in-

without a

a distinetion 
the Nobel 

doubt, li-

the number 
Lithuanian 
intellectual

of people 
is limited. 
pearls of

show$” 
sity of 
people, 
a giant
telkctual giant can produce the wonder- 
works that are hidden in the treasure 
chest called the Lithuanian language.”

LITHUANIAN MYTHS AND 
DAINOS

scholar, būt, unfortu- 
rarely studied.

the ancient Lithuanian 
found in the customsare štili 

people and in the narnės of 
localities. Until the latter part 
fourteenth century, Litbuanians

the natūrai

The living monument of the high 
culture of the ancient Lithuanian is 
found in folk songs. legends and fables. 
The richest cultural heritage of the 
Lithuanian people is the daina—song.

The daina is lyrical. It has neither 
long windedness of heroic verse, 
the aloofness of the ode-singer— 
is near and intimate. Of the dai- 
we find that the largest number

the 
nor 
būt 
nos,
are love songs.

Lithuanian fo1k-lore is wealtby in 
material for the 
narely, it is very 

Some signs of 
religion 
of the 
certain 
of the
had persistently clung to their ancient 
religion of worshipping 
phenomena. They believed in the rein- 
camation and deified the sun and fire. 
Their chief god was Perkūnas, the 
great god of thunder and lightning. 
To interpret the natūrai and awe-in- 
spiring wonders, there had grown up 
an influential c’ass of priests, called 
Krivės. The high priest had been known 
as Krivi-Krivaitis. For the purpose of 
worshipping, the Litbuanians built 
great temples at Romuva, Šventaragio 
(on the site of the present city of Vil
nius) , Šatrija, Palanga and Rambynas. 
Lithuanians have many colorful expla-

AMERICANS FIRST—LITHUANIAN , ALWAYS
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SHARPS and FLATS

The daina is created and sung by 
women, just as the “vaideliutės” (pries- 
tesses) maintained of old the sacred fire 
of Perkūnas, so the Lithuanian women 
preserved the daina in the remote, po- 
verty

q There was no Pirmyn 
Tuesday, May 17th, because 
in which the students 
Charles Stephens and. George 
appeared at the Recital Hali of the Ci- 
vic Opra Building. Instead, there wasv 
a rehearsal held Wednesday and Friday.

q Mr. Louis Lapinskas and Miss 
Mary Johnson are being married this 
afternoon, May 2 Ist, 4:30 o’clock, at 
the Zion Ev. Lutheran Church, 2225 
West Cermak Road. The reception will 
be held at 7 
3429 Ogden Avė. Heartiest congratu- 
lations to Mary and Lou.

0 At Pirmyn’s 
the Roseland Aido 
LUC baseball. The 
tune of 22 to 11. 
N. G.’s, būt disturbing sun showers 
not allow the game to be finished. The 
score stood 9-5 in favor of 
the fifth inning. The Picnic 
is scheduled to 
May 2 Ist, or

the society are ar
to show their deep 

many 
I pa-and

had 
will

“The Tailor” by M. J. Šileikis is a pa inting that has caused discussion as to 
its content and much faootable comment on its art technique and skilk

to have
that he
midst for a long

him
not

happy that there Hi-Lites

A Dinner-Dance is being given in 
honor of Mr. John Byanskas, djrector 
of the well-known chorai society, BI
RUTE, on Wednesday, May 25, 1938, 
at 7:30 P. M. at 
cher Avenue.

The members of 
ranging this affair
appreciation of Mr. Byanskas’ 
years of inspiring leadcrship 
tient directing.

BIRUTE is happy 
as director, and hopes 
tire of working in its 
time yet.

The public is also
are persons likę Mr. Byanskas, who ge- 
neroulsy devote their time to making it 
possible for people to learn the songs 
that they enjoy singing and that others 
delight in hearing.

Būt what appreciation or tribute 
does the public show or bestow?

What greater tribute can be offered 
than that of bccoming BIRUTE’S pa- 
tron or patroness? For years, a num
ber of our good people have realized 
the nced of financial support of a so
ciety that contributes so much to so 
many of our light and entertaining 
programs as well as to our 
serious events of historical, 
cultural importance.

A number of people have 
been sending their 
subscriptions, 
tickets 
mances 
greater 

Our 
teresetd

Anothcr feather has been added to 
our cap of success. Certainly, the com- 
ments heard after the presentation of 
“Tetos Druscilos 
turday seems to 
mind about its success. Everyone seem- 
ed pleased with the song and acting,— 
at kast, they said so.

We werc glad to see some ncw 
teh audience, especiall those of 

members. Of coursc, we

numerous, 
sočiai ot

faithfully 
Ten Dollar annual 

which they receive 
BIRUTE’S perfor- 
year. Būt a much

for 
to all of 
during the 

number ought to be doing that. 
suggestion is that everyone in- 
in the fine endeavors of BIRU

TE, send their subscriptions 
so that 
25, the 
nounce 
creasing

Dinner-Dance 
of BIRUTE 

news of

in now, 
on May 
may an- 
the in-

at the 
officers 

the joyous 
patronage!

That, more 
or honor, we 
Byanskas, and 
all want him
Service, for that’s

any other rcward

in
myn
honored and pleased in sceing Mrs. 
gis in the audience. It was hcr 
visit būt, we Lope, not the lašt.

mer (of the latter school) urged Ši
leikis to study further either at the 
Pennsylvania School of Fine Arts or 
at thė Chicago Art Institute.

Becoming connected with NAUJIE
NOS. he enrolled at the Chicago Art 
Institute, wbere he studied 
for a while. būt later entered 
school, and was graduated in 

A post-graduate course, and
trip to Europe and his native Lithua'- 
nia, rounded out and helped to focal- 
ize the artist’s perspcctive.

Scenes from nature, studies of štili 
life and portraits are well represented 
in his crcations. During one of the an
nual exhibitions sponsored by the Art 
Student’s 
“Spring“ 
Goodman

“The 
mired by
Institute and was just recently seleeted 
as one of the best paintings and sub- 
sequently exhibited at the University ot 
Michigan. It was commended by Edan 
Wright of the “Examiner“ as a “good 
piece of work”.

Mr. Šileikis is a member of the Il
linois Society of Fine Arts and is well 
known to all who elosely follow the 
rising painters accepted by the Art In
stitute. Just as singers aspire to being 
acknowkdged by the Metropolitan Ope
ra Co., painters covet the privilege of be 
Corning one of the artists whose paint
ings are exhibited at the Institute.

Our unassuming, quiet, friendly fel- 
low-worker is sevcral rungs up the 
ladder of fame. We hope he patiently 
continues. And, undoubtedly, his char
ming wife, Pauline, will help him 
greatly to continue his gradual rise, as 
she eagerly accompanics him on his 
trips and smiles with encouragemcnt as 
be spreads the canvas and 
pigments.

“Oh, yes,“ she admitted, 
paint, too, sometimes, būt
ings don’t reach places of exhibit,“ and 
she turned her ckar, laughing, 
eyes toward her husband and his 
paintings.

During his spare hours(!!), 
Šileikis is vvriting a biography of 
cbael Angelo, in Lithuanian. As 
have often said before, those who
complish much always secm to find a 
spare hour or two to accomplish štili 
more. May your hours be countless, sir, 
for the way you ūse them is admirabk, 
says —Neivsy.

Darželis”, lašt Sa
kavę no doubt in

SPRING

LAUGHTERour

GAMĖS

DANCING

WALKING

faces
Pir- 
vvere 
Gu- 
first

For t 
SUNDAY 

MAY 22. 1938

has invited Pir- 
of hcr radio pro- 
It wi’.l probably

sing 
Co.

not

fin-
dab-

and

John Zickus has 
not been around latcly 
he rcccntly landed a

Šileikis 
artieks 
English 
not as
ought to be.

Aside from vvriting artieks. Mr., Ši
leikis is an artist of recognition. Sceing 
him at his daily task in NAUJIENOS’ 
printing department, one might not 
guess that on Sundays paint of bright- 
er or softer hue will touch those 
gers .that throughout the week are 
bing with black printers’ ink.

The gold or gray of the sand
the b’.ue or grecn of the lake are quick- 
ly caught on canvas by the 
brush of the artist 
week-end trips to the 
na.

The rolling hills or 
seen in Wisconsin, are 
Chicago via those oil paintings made 
by our Šileikis.

As the eurrent exhibit opens at the 
Chicago Art Institute today, May 21, 
three paintings of his 
famous walls: “Hills 
“Early Spring“ and
River“. Even in his early years of study, 
at the “Belks-Artes“ School in Bos
ton and at the South Boston City 
School of Art, he already showed ta- 
lent and his instructor, Adelaide Pal-

skilled 
as hc enjoys his 

Duncs of India-

a group of trees, 
brought to us in

looks fot

“I try to 
my paint-

blue 
fineiii in 

Walter 
formcra Mr.

Mi-
we
ac-

will adom those 
and A River“, 

“The Desplaines
Naujie-

No doubt
is

Special thanks should go to 
teacher, friend, sister, pal—“Onuks“ 
Skever. “Onuks“ is our everytbing! 
Everyone of us wish we had her gay 
spirit and charming friendliness, her 
wit and understanding, her voice and 
dramatic talent, būt since we haven’t, 
we are content to be with her every 
Sunday and to be under her tutorship 
and guidance. We tried extra hard in 
this play because our “Onuks“ is ka- 
ving us for the summer (kaving with 
“Pirmyn“ as you know). All praise 
we received should go direetly to 
“Onuks“, because not only did she 
teach us so well, būt before she could 
do that she spent weeks on the trans- 
lation of. the whok play and its songs 
—This also shows her spirit as she 
did every single bit of translation her- 
,elf! No help from anyone! just as 
she has done with the other plays vve 
preesnted. So there is little vvonder 
why we love our “Onuks“.

will play thc Pir- 
mynites again at their Picnic, May 29th 
at Dambrauskas Farm, 87th and Willow 
Springs Road. We’re all hoping for 
better wcatber than at Pirmyn’s Picnic.

0 The Cicero Red Roscs werc look- 
ing for a baseball team to play against 
at Pirmyn’s Picnic. Alas, there was no 
team to be found.

0 Sophie Barčus 
myn to sing over one 
grams for one hour.
be the Goldberg program. Sophie Bar
čus has consentedd to donate $50. to 
the Pirmyn Chorus Fund.

0 Pirmyn is also scheduled to 
ove rthe National Broadcasting 
Nctwork soon.

0 Correction 
been iii. He has 
(because pssst, 
job.)

0 Robertą Lucas’ brother is 
the Marine Hospital. We wish 
a quick recovery. Waltcr is 
sailor in thc U. S. Navy.

This Sunday, May 22nd, 
nos Picnic at Birutes Grove.
wc’ll be sceing many Pirmynites there. 
So, until we meet again, reminding you 
of rehearsals Tuesday and Friday, I re- 
main, Yorus Truly,

RASKEY HUEY
P. S. There are only 3 čfiort wceks 

bctwecn'May 2Ist and Junc llth, the 
date of Pirmyn’s sailing. so, all you 
Pirmynites do your shopping early, ob- 
tain your passports and 
don’t forget to get your 
of absencc from your 
ployers.

ovcr the prccipice in- 
the most tcrrible de- 
history. The present 
leading business men 

rccovcry program

abyss of
in our

of many
Rooscvelt’s

ROMANCE

NAUJIENOS

to Mr. Grig

“Onuks’” cousin 
(who is now dancing at 

Lake thcatre) was a hit 
dience and also with the 
chorus!

Agnės Walters 
the State and 
with the au- 
boys of the

WELCOME BACK

M 
*$ii

most of all, 
6 vveek’s leave 
respective em- 
Raskey Huey

ALL
DAY

economic machinc 
to the 
pression 
attitude 
toward
shows that those men, likę the notor- 
ious Bourbons, have 
and forgotten nothing

learned nothing 
sincc 1929.than

know will please Mr. 
him know that we 
continue his public 

vvhat it is.
—Netosy

let 
to THE W0RLD AT 

AGLANCE
For a Good Time at 
N. G. Chorus Picnic

Naujos Gadynes Chorus cordially 
invites you to have a good time at 
their first spring picnic, May 29th, at 
Dambrauskas Farm, 87th and Willow 
Springs Road.

Many entertaining things are being 
planned for those of you who attend. 
Pirmyn Chorus, perennial baseball feu- 
ders, have been invited to play a game 
witb our chorus. The game is to start 
at 1:
being offered to the players. 
with 
have a fine musical one prepared. Ke- 
nosha Chorus and Chicago Men’s Chorus 
have been invited to adom the p rot 
gramme, 
nobly.

There 
care for 
of your
ings. May 29tb is just three weeks off, 
so plan on joining all of your friends 
as they 
Farm to 
bers and 
Chorus!

30 P. M. A prize of $10.00 is 
Along 

the atbletic programme, we also

Another special thanks 
for so kindly al!owing us to ūse his 
smaller hall for rehearsals Sundays. 
Mr. Grig, understanding our financial 
situation, very nobly refused any ren
tai fee, Thank you again. /. C. M-

wbich

wiH be 
it, and 
friends

I’m sure they’ll do

dancing for those who 
a chance to meet all 
in pleasant surround-

head towards Dambrauskas 
have a good time with mem- 

friends of Naujos Gadynes 
—Josephine Miller

MARQUETTE PARK 
Boxing

The monthly boxing show for 
has been sėt for Tuesday, the 
Armor Square located at 33rd
Shields Avė., will b« the opponent.

> ' —P*

May
3 Ist.

and

by Dr. E. G. Peterg

Blind Leaders of the Blind

ad-

-.LUC
79th and ARCHER 

Birutės Grove

To let business do 
men likę Ford advise 
way to bring about a new and worse 
depression, with the misery and 
fering, the chaos and despair that 
to the dictatorship of a Hitler.

as it pkases, as 
us, is the surest

suf- 
lead

my motber štili has in her 
quite a few

They are old,
age.

copies of 
thin and yel-

to Mrs. Maria

Batutis Marriage Cul 
minates a Musical

Jurgelionis a sbort 
ted that they were 
should be donated 
Lithuania. To date

In accordance with the national 
drive against sočiai diseases, and know- 
ing that cooperation is necesary for any 
ęivic achievement, the LUC, at their 
lašt meeting, voted almost unanimously 
to fall in line with the health authori- 
ties and take the Wasserman Tęst. '

At our coming meeting, to be held 
May 22, at Vilnis Hali, Dr. J. J. 
Walsh of the Muncipal Sočiai Hygiene 
Clinic will be the speaker, and will 
show motion pieture talking film “FOR 
ALL OUR SAKES.“ A. K.

Dūrinį tho lašt two weeks 
Mr.Zand Mrs. Anthony Vaivada, 
our efficient staff members, 
were enjoying a vacation from 
their ddly routine.

Welcome back, folks! We 
missed your invaluable coopera- 
tion. —F.

Henry Ford and his kind who 
vise business be allowed to do as it 
pleaes are blind leaders of the blind. 
Their idea, of course, has been advo- 
catcd for many years as “more business 
in government and kss govėrnment in 
business.“

The idea of letting business do as 
it pkases has two sources: 1) a no- 
tion of individual liberty suitable for 
the farmer and small business man of 
Washington’s day applied to modern 
industrialism. 2) Under the smoke- 
screen of individual liberty, Big Busi- 
neM Pu.h|W„ thc bcst man Thc bri<J„raaids
steadily toward greater monopoly; tojwe„ Mary Mi)oJ vio|et Stonij _ , 
destroy what remains of competirion k Brusol(as, Hden praaDskas and Ann'

Pakstis. Felix Woods. Jr., Ziggie Baltu-* 
is, Al Stakus and ulius 
a ushers.

Romance

are štili

The marriage of Miss Albina Woods, 
daughter of Mr. and Mrs. Felix Woods 
of 6440 South Sacramento avcnue, to 
Mike C. Batutis, the son of Mr. and 
Mrs. Charles Batutis of 2625 Gladys 
avenue, took place this morning, Sat- 
urday, May 21, in the County build- 
ing, culminating a musical romance.

“Aušra” 
mother’s 
procur-

Eleanor Woods, cousin of the bride, 
acted as maid of honor, and Al Brazis 

wants to be let alone to push • was thc bcst

and the small business man and 
squeeze 
face of 
ation a 
den on 
and to 
fits from tariffs and from the ruthless 
exploitations of our natūrai resources.

If let alone to do the above, Big' orchestra and a member 
Buiness will destroy the middle class, nadier radio trio.
which political thinkers since Aristotle 
have deemed the backbope of a sound 
nation; and Big Business .will sharpen 
the hatred 
wage-earner and 
point of bloody

Doing largely 
1920 to 1929,

to 
the consumer; to grind the 

labor; 1 to evade as much tax- 
possible by putting that bur- 

the shoulders of the little man; 
grab all or most of the bene.

between the propertyless 
the rich few to the 
revolution.
as it pleased from
Big Business ran our with the brides

Woods erved

“AUŠRA”—Museum 
Pieces

Joseph Prcntis’ article on the His- 
tory of Lithuanian Journalism in Nau
jienos English section of March 14 
was interesting and informative.

His article was especially interesting 
to me as 
possession 
“Aušra.“ 
Iow with

When I showed them
while ago, she sta- 
museum pieces and 
to the museum in 
vve have done no

thing about thc matter. They 
here in Chicago.

I was raised with copies of 
around me. In spite of my 
stoties about the difficulty in
ing these papers, in spite of her warn- 
ing not to toučh them as they were ve
ry valuable, my hands went exploring 
into thc bookcases, for I was then at 
an age when I was eagerly anxious to 
handle and touch these bookkts that 
had been smuggled in, that had been 
buried in the trunks of trees and un
der the ground.

Alas, my patriotism did not prevent 
my making pencil scrawls over those 
precious papers. I shudder now to think 
how I scribbled over some of those 
priceless copies in my first efforts at 
writing.

Today, the pencil marks made by my 
baby fingers are štili there. My mo-

Mike Batutis has been active in the ther did not darė erase them for even 
political affairs among Chicago Lithu-; at that time those copies of “Aušra’*’ 
anians as well as

-..o -------- ...... .—...........- —— “Aušra”
in the musical field, < were old and could not have stood

(being the director of Mickey Linon’s erasures.
of the Gre-

A reception will take 
at the Paradise ballroom, 
first srteet and Damen avenue. 
than two hundred relatives 
are. expected to

place tonight 
West

and

The couple

attend.

will make
parents.

their

Perhaps some day my family and I 
shall send our “Aušra’s” to Lithuania’s 
museum. At present, we have them at 
home safely laid away. Our copies of 
“Aušra” are to us a reminder of Li
thuania’s early efforts at self-expression 
and, also, a reminder of my motber’s 
young day in her efforts to npbold 

home and spread Lithuanian patriotum.
Ji. I Louite P. Narmontet

Fifty-i 
More 

friends
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