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Vokiečiai Koncentruoja Daugiau Kariuomenės
X 1 t

ČEKŲ-VOKIEČIŲ TAIKOS DERYBOS 
. SUSTABDYTOS

Vokiečiai reikalauja ištraukti kariuomenę 
iš zudetų apielinkių; Čekoslovakijos vy
riausybe neketina reikalavimą patenkinti

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
24. — Antradienio pranešimai 
skelbė, kad Vokietija koncen
truoja daugiau kariuomenės 
Čekoslovakijos pasieniu. Tą pa
čią dieną nutraukti pasitarimai 
Čekoslovakijos’ premjero Hodza 
su nacių vadu Henleinu. Taip 
vokiečių kariuomenės koncen
travimas, taip nutraukimas Ho- 
dzos-Henleino pasitarimų an
tradienį slopino optimizmą, jo- 
gei čekų ir vokiečių ginčą pa
vyks taikiu budu išspręsti.

Pirmadienį pranešta, kad vo
kiečių kariuomenė ištraukta 
nuo Čekoslovakijos rubežiaus. 
Antradienį paaiškėjo, kad ji 
buvo atitraukta 20 mylių nuo 
rubežiaus tik Saksonijoj. Tuo 
tarpu Čekoslovakijos pasieniu 
Austrijos pusėje vokiečių ka
riuomenės koncentracija ak
tualiai padidėjo.

Ir kaip tik Čekoslovakijos 
rubežius Austrijos, padieniu yra 
menkiausia sustiprintas, . nes 
Čekoslovakija nesitikėjo, kad 
nepriklausoma Austrija pultų 
ją. Dabar Hitleris koncentruo
ja savo kariuomenę prie šio 
silpniausio čekų rubežiaus.

( Daug viltie^ dėta, kad nacių 
vado Henleino ir premjero Ho
dza pasitarimai sumažins kliū
tis vokiečių-čekų ginčui taikiu 
budu likviduoti. Hodza ir Hen- 
lein tarėsi daugiau nei uVT va
landas pirmadienio vakarą. Su
tiko atnaujinti pasitarimus an
tradienio rytą. Tačiau antra
dienį Henlein apT^Tub Prahą, 
ažuot dalyvauti pasitarime. 
Pranešta, kad pasitarimai bus 
atnaujinti vėliau, į savaitės pa
baigą. Abejojama, ar jie įvyks.

Nes kiti pranešimai sako, 
kad vokiečiai reikalauja iš
traukti iš jų apgyventų apie
linkių kariuomenę, mobilizuotą 
pereitos savaitės pabaigoje, 
pirm negu jie sutiks toliau tę
sti taikos derybas, čekų vy
riausybė neketinanti šio reika
lavimo patenkinti, kadangi da
bartinė aplinkuma neužtikrina 
šaliai ramumo.
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Taigi čekų-vokiečių derybos 
neina taip sėkmingai, kaip ti
kėtasi. Todėl neišnyksta abe
jonės klausimu, ką žada ryto
jus.
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Čechoslovakijos mašininių šaudyklių kareiviai saugo rubežių nuo nacių. Pavojus karo tarp cechų ir nacių 

buvo pasidaręs didelis ir Anglijos kabinetas buvo tuo labai susirūpinęs.

Mėgino pabėgti iš 
Alcatraz kalėjimo

LOJAUSTAI ATAKUOJA SUKILĖLIUS Japonų laivas ap
daužytas

IŠ LIETUVOS
BLOGA DĖL PAŠARINIŲ ŽO

LIŲ SĖKLŲ
Pandėlys, čia į turgų nors 

ir atveža šiek tiek dobilų ir 
motiejukų sėklų, bet jos šiemet 
gana brangios. Už motiejukų 
kg moka 1.20-1.50 Lt ir už do
bilų kg 1.50-1.80 Lt. Dar butų 
pusė bėdos, kad nupirkus šios 
sėklos dygtų. Bet gana daug 
šiemet perkamos nedygsta, ma
tyt, nesąžiningi žmonės veža ne 
betinkamą, jau kelerių metų 
sėklą ir įperša už gerą—per
nykštę, garantuodami daigumą. 
O žmonės, kuriems reikia sėk
lų, perka, nes taip maža jų tė
ra. Be to, yra ir spekuliantų, 
kurie p: deda nesąžiningiems 
pirkliams—žydams žmones ap
gauti. Mat, šiaip ūkininkai šių 
sėklų nuo žydų neperka. Tai 
šie gauna tokius ūkininkus, ku
rie seną žydą sėklą p;tys par
duoda garantuodami daigumą,
neisbijodami, kad už tai gali 
nukentėti, o žydai tuo naudo
jasi.

Nutarta pradėti de
rybas dėl streiko 

Rockforde

Svarstys lenkų ir 
vengrų klau

simus
ROCKFORD, III., geg. 24.— 

J. I. Case įmonės darbininkai, 
automobilių unijos nariai, su
sirinkime laikytame pirmadie-į 
nio vakare nutarė pradėti de-j 
rybas su kompanijos vedėjais 
tikslu streiką likviduoti. Dirb
tuvė dėl streiko buvo uždary
ta nuo balandžio 25 dienos iki 
šiol.

Pašalpa kaštavo 
$250,000,000

WASHINGTON, D. C., geg. 
24. — WPA administratorius 
Harry Hopkins antradienį pra
nešė, kad pašalpos reikalams 
balandžio mėnesį išleista $250,- 
000,000. WPA viršininkai sako, 
kad pašalpos kaštai didės vei
kiausia iki vasaros vidurio.

500,000 asmenų įrašyta į 
WPA darbininkų sąrašus nuo 
pereitų metų rugsėjo mėnesio. 
Numatoma, kad netolimoj atei
tyje WPA darbus dirbs per 
3,000,000 žmonių visoj šaly.

Vidutinė alga WPA darbuo
se balandžio mėnesį siekė $53.

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

Debesuota ir truputį šilčiau; 
vidutinio stiprumo šiaurės ve
jai pasikeičią į pietų vėjus; 
saulė teka 5:21, leidžiasi 8:12 
valandą.

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
24. — Iki šiol vokiečių klau
simas savo aktualumu nustel
bė kitų Čekoslovakijos tautinių 
mažumų klausimus. Tačiau ar
timoje ateityje vyriausybė ke
tina sušaukti deryboms lenkų 
ir vengrų vadus. Bus svarsto
mi klausimai, kurie liečia su
teikimą platesnių savivaldybės 
teisių Čekoslovakijos lenkams 
ir vengrams.

Čekoslovakijoj priskaitoma, 
sulig 1930 metų cenzu, 14,729,- 
536 gyventojų. Jų tarpe čekų 
ir slovakų yra 9,688,770; vo
kiečių 3,231,688; vengrų 691,- 
923; rusų 549,169; lenkų 81,- 
737; žydų 186,642; kitų tau
tybių 49,636. Dar šalyje ran
dasi 249,971 svetimšalis.

Jonas Goodmanas 
siekia kito golfo 

čampionato
TROON, Škotija, geg. 24. — 

čia eina didelis golfo tuma- 
mentas, kurs nulems, kas bus 
britišku amalorių golfininkų 
čampionu. Nuo Amerikos šia
me turnamente dalyvauja Ame
rikos čampionas lietuvis Jonas 
Goodman.

Iki šiol Goodmanui gerai se
kėsi. Jis sumušė savo oponen
tus, ir pasiekė trečio raundo. 
Be jo tik du kiti amerikiečiai 
taip toli pasivarei Kiti jau su
mušti ir nebedalyvauja kontes- 
te.

j Jeigu kaip, Jonas Goodma- 
,nas gali tapti netik Amerikos, 
[bet ir Anglijos amatorių gol
fininkų čampionu.

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 
24. — Trys Alcatraz kalėjimo 
kaliniai — Thomas Limerick,' 
Rufųs Franklip ir Jam.es. Lucas 
— pirmadienį popiet užpuolė 
kalėjimo sargą, sužeidė jį, pas
kui išbėgo iš kameros į stogą. 
Bet čia sargybinis vieną jų 
nušovė, kitą sunkiai sužeidė. 
Tretysis kalinys, Lucas, kuris 
buvo prieš porą metų sužeidęs 
Al Caponę žirklėmis, tapo su
imtas.

Tai jau antras kalinių mė
ginimas, šešių mėnesių laiko
tarpiu, pabėgti iš kalėjimo, iš 
kurio pabėgimas atrodo neįma
nomas.

Nacių spauda vėl 
atakuoja čekus

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
24. — Antradienį Vokietijos 
spauda atnaujino atakas prieš 
Čekoslovakijos vyriausybę, ku
rios buvo nutilusios laukiant 
premjero Hodza ir nacių vado 
Henleino pasitarimų taikos rei
kalu. Atakos atnaujintos tuo 
pačiu laiku, kai Henlein ap- 
leiuo Prahą. Vokietijos spau
dos žygius interpretuojama 
kaipo ženklą, kad karo pavo
jus Europoje dar nepraėjęs.

—

Naujos žydų-arabų 
atakos Jeruzalėje
JERUZALĖ, Palestina, geg. 

24. — Nauja terorizmo ban
ga pakilo antradienį Palestino
je. Vienas žydas užmuštas, 
sprogus bombai žydų apgyven
to j apielinkėj Jeruzalėje. Du 
arabai užmušti ir du sužeisti 
šaudymui įvykus. 12 arsbų su
žeista, kai užpuolikai apšaudė 
jų buš^. Sužeistas žydų buso 
šoferis kitoj vietoj.

Nuodingos dujos iš 
cibulių

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
23. — Amunicijos firmos už
pirko 5,000 tonų cibulių. Pra-

Dviejose vietose perkirto sukilėlių 
susisiekimo ruožą -

- PERPIGNAN, Francuzija, 
geg. 24. —< Antradienio prane
šimais Ispanijos lojalistai iš
vystė didelį ofensyvą. Lojalis
tai atakuoja sukilėlius 60 my
lių fronte šiaurės rytų Ispani
joj: nuo Lerida ir Balaguer, 
prie Segre upės, nuo čia į šiau
rę pagal Noguerą Pallaresa 
upę, Tremp ir, Sort ruože.

Barcelonos pranešimai sakė, 
kad lojalistai? įvarė kylius į 
sukilėlių susisiekimo ir reik
menų pristatymo linijas. Vie
nas kylys įvaryta tarp Tremp 
ir4 Sort, kurie randasi 21 my
lios atstumoje vienas nuo ki
to. Sukilėliai Sort’e apsupti iš 
trijų pusių. Kitoj vietoj suki
lėlių linija perkirsta tarp Sort 
ir Livarosi. Ta vieta randasi 
septynias mylias į šiaurę nuo 
pirmojo pralaužimo.

Tris dienas lojaliątų armija, 
susidedanti iš 40,000 vyrų, ata
kavo sukilėlių įsitvirtinimus

Nevalia parduoti ža
lių kiaušinių sek

madienį

BOSTON, Mass., geg. 24. — 
Čia veikia keistas įstatymas. 
Įstatymas neleidžia parduoti 
žalių kiaušinių (nevirtų arba

SAN PEDRO, Cal., geg. 24. 
— Japonų prekybinis laivas 
Arimasan Maru pirmadienio

priė Balaguęr. Lojalistak Segre 
upės fronte , atsiėmė nemažai 
žemės iš sukilėlių. Sukilėliai 
stumiami atgal nors išloto, bet

vakare išplaukė iš San Pedro 
!į Japoniją, prikrautas geležies 
i laužo, medvilnės ir lėktuvų da
lių.

nepaliaujamai. Nuo sekmadienio 
kaimas La Repita perėjo iš su
kilėlių į lojalistų rankas ir prie
šingai net aštuonis kartus.

Sukilėliams šiaurės fronte 
pasidarė taip sunku laikytis, 
kad iš Teruelio ir Tortosa fron
tų jie pasiuntė į šiaurę savo 
motorizuotas dalis ir lėktuvus.

Pirmadienį įvyko lojalistų ir 
sukilėlių lėktuvų kautynės. Bar
celonos pranešimu 18 sukilėlių 
lėktuvų numušta, kuomet loja
listai tepražudė tik tris lėktu
vus.

Sukilėlių lėktuvai atakavo 
Valenciją, tačiau nedaug žalos 
tepadarė. Sukilėlių kariuomenė 
dar tebeieškojo pabėgusių iš 
sekmadienį iš San Cristobal ka
lėjimo 900 lojalistų.

Čekai perka dujų 
kaukes

1

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
24. — Krautuvės, parduodan
čios priešdujines kaukes, Pra
hoje daro paskutiniomis dieno
mis didžiausią biznį. Faktinai 
20 krautuvių Prahoje, kurios 
laiko tokias kaukes, per pas-

nekeptų) sekmadienį, jeigu no
rima kiaušinius išnešti iš Vie-: 
tos, kur jie buvo parduoti. Nu
sipirkti ir vietoj žalius kiau
šinius išgerti galima. Taipgi 
galima kiaušinius pirkti ir neš
tis, jeigu jie bus virti ar kep
ti.
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Teisėjas Cardozo
68 metų

WASHINGTON, D. C., geg.

kutinės tris dienas išpardavė 
veik visas jas. Kasdien krau
tuves atlanko tūkstančiai žmo
nių. Į krautuves pirkėjai įlei
džiami grupėmis, po 30 žmo
nių, kas kelios minutės. .

Apsivedė vidaus rei
kalų sekretorius 

Ickes
DUBLIN, Airija, geg. 24. — 

Antradienį Dubline, Airijoje,
24. — Antradienį sukako 68 apsivedė Jungt. Valstijų vidaus 
metai Vyriausiojo teismo na-’reikalų departamento sekreto
riui, teisėjui Cardozo. Tesėjas rius Harold Ickes, 64 metų. 
Cardozo serga širdies liga ir Jis vedė p-lę. Jane Dahlman,

Išplaukęs už uosto ribų mig
loje jis susidaužė su kitu pre
kybiniu laivu — Walter Ą. 
Luckenbach. Japonų laivas tiek 
nukentėjo, kad pagelbiniams 
laiveliams teko jį atvilkti at
gal į uostą, žalos jam padary
ta tarp $60,000 ir $80,000. Pa
taisos truks apie savaitę laiko. 
Laivas Luckenbach nukentėjo 
lengviau.

Arabai grūmoja 
“šventu karu”

JERUZALĖ, Palestina, geg. 
24. — šeikas Kashef Al Gha- 
ta, aukštas mosulmanų vadas, 
pasiuntė Britanijos karaliui te
legramą, kuri įspėja, kad mo- 
sulmanai paskelbs “šventą ka
rą”, jeigu Britanija mėgins pa-

PRIGĖRĖ MOTERIŠKĖ
Girkalnis. Bal. mėn. 2 d. Liu- 

cian'vos k. .buvo atrasta M. Vi
šinskį enė prie savo namų grio
vyje prigėrusi. Velionė balan
džio mcn. 1 d. buvo išėjusi prs 
kaimynus ir grįžtant namo įvy
ko nelaimė.

Gydytojui padarius skrodi
mą, buvo nustatyta, kad nelai
mė įvyko dėl nesveikų galvos, 
smegenų ir širdies: Višinskie- 
nė rpalpo, įpuolė griovin ir pri
gėrė. šios baisios nelaimės au
kai smegenis ir širdį suardė al
koholis (samagonas).

Velionė buvo 34 met. am
žiaus, p: liko vyrą ir vieną sū
nų. Tat pagalvok, jaunuoli, ko
kią žalą darai savo sveikatai, 
gerdamas svaiginamuosius gė
rimus.

dalinti Palestiną neišpildžiusi 
arabų reikalavimų.

Ghata yra mosulmanų galva 
Iraą’e.

Prašo praplėsti so
delio užtikrinimo

‘ įstatymą
WASHINGTON, D. C., geg. 

24. — Senatvės pensijų įstaty
mui vykdyti patarėjų grupė an
tradienį rekomendavo praplėsti 
įstatymą — kad jis apimtų ti
kybų, labdarybės ir apšvietos 
organizacijų samdinius, o taip
gi ūkių darbininkus ir namų 
tarnus bei tarnaites.
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Trečioji partija Illi
nois valstijoj

SPRINGFIELD, III., geg. 24.
—- Kalbėdamas Springfielde an
tradienį Wisconsin valstijos 
gubernatorius Philip La Fol- 
lette pareiškė, kad jo įsteigta

nešama, kad vokiečiai iš cibu- nedalyvauja teismo darbuose 25 metų, iš Milwaukee. Jauna-Amerikos Progresyvioji Parti- 
lių dirbs naujas nuodingas du- nuo gruodžio mėn. 10 dienos' vedžiai tuoj po šliubo išvyko ja bus įregistruota ir Illinois 
jas. Apereitų - [lėktuvu į Londoną. valstijoje.

Meksikos “revoliuci
ja” pakriko

SAN LOUIS POTOSI, Mek
sika, geg. 24. — Antradienio 
pranešimais Meksikos “revoliu
cija”, apie kurios užsiliepsno
jimą plačiai buvo informuoja
mi užsieniai, atrodė pakrikusi. 
Gen. Cedillo kariuomenė pavir
to į keletą nedidelių būrelių 
banditų, kurie vienoj kitoj vie
toj mėgino apiplėšti stambes
nius ūkius. Federalė Meksikos 
valdžia pilnai kontroliavo San 
Louis Potos:, kur pirmiau val
dovu buvo gen. Cedillo. Antra
dienio pranešimai dar skelbė, 
kad visų Meksikos valstijų gu
bernatoriai remia prez. Carde- 
nas vyriausybę. j

Dabar
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vaL vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.
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Didysis lietuvių tautos žadintojas
Vincas Kudirka

Vtocas Kudirka gitoė 1858 
m. gruodžio 31 d. pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje, Paežeriuose, 
Vilkaviškio apskr., bu v. Suval
kų gubernijoje. Mokslų pradėjo 
eiti Paežerių rusų, prodžios mp- 
kyklbje, kuHų baigė 1871 hi. if 
{stojo j Mdrijatopolėš gifnnaži- 
jų toliau mokytis. V. Kudirka 
buvo labai gabus ir mokslas 
jam gerai sekėsi. Laisvu laiku 
mėgdavo smuikuoti ir daug 
skaitydavo. Dėl to dar jaunas 
būdamas buvo prasilavinęs it 
gerai susipažinęs su pasaulinės 
literatūros kuriniais*. 1877 m. 
baigė 6 Marijampolės gimnazi
jos klases ir stojo į Šeirių kuni
gų seminarijų, tačiau joje neil
gai tepabuvęs, sugrįžo į Mari
jampolės gimnazijų, įstodamas 
j 7 klasę. Gimnazijų baigė 1881 
iri. sidabro medaliu. Baigęs 
gimnazijų, V. Kudirka nuvyko 
į Varšuvų it įstojo į universite
tų filologijos studijuoti. Tačiau 
po metų perėjo į medicinos fa
kultetų. Ir universitete V. Ku
dirkai mokslas sekėsi gerai it 
1885 m. jau buvo 4 medicinos 
fakulteto kurse. Tačiau čia jį 
ištiko nelaimė, sutrukdžiusi ke
liems metams studijas: jos bu
vo apkaltintas už priešvalstybi
nę veiklų, 2 mėnesiams uždary
tas į kalėjimų ir pašalintas iš

studijų, Vėl įštojd j universite
tų, kurį 1889 m. baigė.

V. Kudirkos aktyvi lietuvių 
tautinė veikla prasidėjo maž
daug 1888 m., kada jis Varšu
voje įkūrė “Lietuvos” DtdUgijų 
ir Vatšhvbs Lifetiltių Studentų 
ttrfliigijų; Į ‘Ueltivos” Drahgi- 
jų Vinčaš Kudirka hdfėjo pri
traukti visus* lietuvius inteligen
tus iš visos Rusijos, Lenkijos 
ir Lietuvos, sudarydamas tuo 
budli lyg ir stiprių “Lietuvos” 
partijų. Tuo reikalti jis susira
šinėjo su maskviečiais lietu
viais Studentais, trilčati susitar
ti nepavyko, maskviečiai aiški
no, kad tokia stambi draugija 
negalėtų ilgai dirbti frUšų val
džios nepastebėta. Vėliau Mri- 
rijafnjjolėje* mėtiniame lietuvių 
studentų pasitafrittiė btivo svar
stoma V. Kudirkos iškelta min
tis betidfromis jėgomis lėišti Vi
siems lietuviams skirtų laikraš
tį ir 1889 m. siausto mėn. btivo 
išleistas pirmasis “Varpo” nu
meris, ktirį redagavo tryse — 
GaidamaViČius, Adomaitis ir V. 
Kudirka. “Varpas” btivo spaus
dinamas Tilžėje ir jį platino M. 
Jankiis. Pradžioje uVarpe” ben
dradarbiavo beveik vieni vieni 
varšuviečiai lietuviai studentai.
tačiau netrukus prisidėjo mas- 
kiečiai studentai ir kiti lietu- 

universiteto. Išėję:-* iš kalėjimo viai inteligentai. 1890 m. buvo 
V. Kudirka du metus gyveno pradėtas, be “Varpo”, leisti ir 
Varšuvoje, daugiausia versda- kitay laikraštis, skirias ukinin- 
mrisis pamokomis ir, po kurio kų reikalams, “Ūkininkas”, kil
ia iko gavęs leidimų grįžti tęsti rį pradžioje V. Kudirka redaga-

nes čia jie apdraiišti iki $5,000.

... gražesni ir ramesni. Jei sto

ka savii lėšų, gali drųsiai krei

ptis į Naujienų Spulkų.

čia gali pasiskolinti, gali ir savo sutaupąs be tiipėšnio 
pasidėti,

SAVI NAMAI
MALONESNI

INSIJRED
»»OOO.

Atdara nuo 8 iki 8

TAUPYK, KOL 
JAUNAS, O BROLI, 
SENATVĖJE RASI jį 
PAGUODĄ.

Lifhuaniaii Building, Loan 
and Savngs Association 

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET
TĖL. CANAL 8500

flNTANAS M.PHILLIP,^
C.

laidotuvių direktorius
3307 LITUANICA AVENUE

TeL Boulevard 4139

Pirmiau buvusi A. Masalskio {staiga
'LLjj. -'J ■ J. I. I B ‘r-* - - - - ----------------

vo, o vėliau visų lhikų jame 
bendradarbiavo.

Baigęs u’niversitėtųj V. Ku
dirka jau buvo stipriai tautiš
kai susipratęs lietuvis ir dirbo 
didelį lietuvybės darbų. Visur 
ir Visuomet stėngdavoši pabrėž
ti, kad esųš liėttiViŠ if besigė
dydavo viešai lietuviškai šnekė
ti. V. Kudirka suprato, kad Lie
tuva labai buvo reikalinga lie
tuvybės* darbuotojų, o tie, ku
rie apsigyvendavo Rusijoje, 
greitai nutoldavo nuo Lietuvos 
ir pžtihitšdavo jOs feikulUs. V. 
Kiidirka puikiai žinojo^ kad gy
dytojo praktika RUšijbjė apsi
gyvenęs galėtų gėfdi užsidirbti, 
tačiau pinigai jo neviliojo, ir 
jis ryžosi apsigyventi Lietuvoje 
ir toliau dirbti SavO pasirinktų- 
jdi kilniai idėjai. 1890 m. pava
sarį, pasUiUOšavriš ŠakiUOSe gy
dytojo vietai, V. Kudirka nuvy
ko į Šakius. Tačiau šakių žy
dai pasikvietė žydų gydytojų ir 
ilgų laikų benorėjo V. Kudirkai 
net buto išnUoinuoti. Tačiau V. 
Kudirka po ilgų pastangų gavo 
butų ir šakiuose išgyveno 3 me
tus. t)ar tibiversiteto laikais 
pradėjusi reikštis džiova, ša- 
Rritoše smarkiai prikirto V. Ku
dirkos sveikatų ir 1894 m. jis 
iŠVyko į Jaltų (Kryme) sveika
tos taisyti. Po metų grįžęs į 
Lietiivų nusprendė iš Šakių per
sikelti į Naumiestį.

1895 m. vasarų, po kratos jo 
bUvttsiame bute šakiuose, V. 
Kudirka buvo rusų žandarų su
imtas ir uždarytas Kalvarijos 
kalėjime, kuriame išsėdėjo pus
antros savaitės. V. Kudirka bu- 
vO sUiriitaiš ir apkaltintas prieš
valstybine veiklių ( dėl 2 rastų 
lietuviškų Visiškai nekalto turi
nio knygelių ir ypač dėl vienos 
prieš rusus parašytos satyros. 
Iš kalėjimo išleistas V. Kudirka 
buvo atidžidi policijos Šekamas 
ir dažnai šaiikianiaš tardyti. 
Jau ir taip menkų V. Kudirkos 
sveikatų visi šie^įvykjųp visiš
kai.; pakirtoj i ęs
Naumiestyje;; V.*KtTditka jau 
nebėsiver te gydy toj o prak tika. 
Jis rašė lietuvių spaudai, pas
kutines savo jėgas aukodamas 
lietuvybei, daug rašydamas 
“Varpui”, versdainas, pasauli
nes 11 tėra tūtos kurinius į lietu
vių kalbų ir kt. 1895 m. rudenį 
išvyko į Sevastopolį gydytis.’ 
1896 hi. pdVasarį grįžo į Nau- 
iniėsRį, tačiau draugai sumetę 
pinigų včl jį' išsiunčia gydytis, 
šį šykį į Abažijų, prie Adrijos 
jurų. Sugrįžęs V; Kiidirka gy
veno Naumiestyje. Nors jau vi
siškai silpnas, tačiau nenustojo 
rašęs. 1897 m. vėl pasiėmė re
daguoti “Vatpų”, kurį redaga
vo net iki pat savo mirties. 
1898 m., jau šitokiai širgdatnas, 
V. Kudirka parašė Tautihę 
Giesmę (Uabdrtinį lietuvių tau
tos* himnų). 1899 m. Kudirkų 
šfeiinų ištiko staigios nelaimės 
-- iš eiles mirė Vinco sesuo Ci
ną, pamotė Jonieška ir tėvas 
Motiejus Kudirka. Ir pats Vin
cas Kiidirka, skaudžiai pergy
venęs artiriiųjų rietekimų, mirė 
tų pačių metų rudenį — 1899 
m. lapkričio 16 d. Naumiesty
je, kur ir buvo palaidotas.

1902 m. ant V. Kudirkos ka
po jo draugai pastatė pamink
lų su parašu — “Daktaras Vin
cas Kudirka gim. 31.XII.1858— 
16. VI. 1899” ir posmd iš tautos 
himno. Tačiau rusų policija nė 
mirusiam V. Kudirkai nedavė 
ramybės*, ir 1903 m. NTanmies- 
čio policijos viršininkas šalt
kalviui įsakė iškirsdinti tų pOs4 
mų. , . >

1909-10 m. Tilžėje Tėvynės 
Mylėtojų Draugystė išleido 6 
tomuš V. Kudirkos raštų, kii- 
riitoš l’ėdrigavo J. Gabrys. Iš 6- 
riginalinių veikalų pažymėtini: 
“Viršininkai”, “Lietuvos tilto 
atsiminimai”, “Vilkai”* “Labo- 
ra”, “Varpai”, “Kas yra didis” 
ir k t. V. Kudirka taip pat yra 
daug išvertęs pasaulinės litera
tūros veikalų, kaip Byrono 
“kainų”, Šilerio “Orleano Mer
gelę’’, “Vilių Telių”, * Adomo 
Mickevičiaus “Vėlinių” III dalį, 
daug Krilovo pasakėčių ir įvai
rių kitų veikalų.

SUSTOKIT davę 
šiivo vaikams blogo-sko- 

iiio liuostlotojus!
Motina, tik pažvelk į savo vaiko vei
delį, kada dribdl. jdtn ka rtbfs tdkid 
hėtlhkamd isWiyti ,io viduritisl Vai
tams tos sargdinaųčios dozoą nepa
tinka lygiai taipj kaip iy jums pa
tiems. Bet tam visai ir nėra reikalo!
Kada sekanti karta jūsų vaikams bus 
f-eikalinga liuosūotbjo, duokit jiėmš 
gardu šokoladini liuosuotojų — Ex- 
Lax. Jis jiems labai patiks! Ir Ex-Lax 
jų vidurius visiškai išlaisvins — be 
vidurių skaudėjimo ar jų sukrėtimo. 
Daugiąu kaip 30 tnettf Ex-Lax Bilvo 
Amerlkcts mėgiamiausias seifuos ii- 
dhriii, liuosuotojaš. Dabdi* jis yra 
MbkšlišRai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug gerespiš, bėgu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ii* vaikams, ir suau- 
gusiems^

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYRIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminania tik vienas tikras Ex-
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašų — Ę-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-LMx ji^šekmės, rei-

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jusli Vaistininkų.

pas

V. Kudifka, budrirriris j riti t- 
rios sielos labai iriėgb muzikų 
ir nuo pat jaunų ldienų besila
vindamas, išmoko gana gražiai 
smuikuoti. Nors Specialių mu
zikos mokslų nėjo, tačiau išlei
do gana daug gaidų, sukompo
navęs iš lietuvių liaudies dainų, 
arba hatmoniziiodariias jas. V. 
Kudirka sukompaiiavo valsų

“Nfcmuno vilnys’*, keletu kitų ir 
išleido du šųš*iuvihluš hartfioni- 
žhdtų lietUviiį liritldfes dainų 
“Karikles”.

Savo nenuilstama energija 
V. Kudirka nepapraštai daug 
nuveikė. Jis aiškiai hėšvyruoda- 
dhriidš siekė atgaivinti lietuvių 
tautų nepriklausomam gyveni
mui. ‘^Ateis ’ tokie laikai, kad 
maskoliaus čia nebus, bus Lie
tuva, bus lietuviški maskoliai. 
Kaip dabar nueini į kromelį ko 
nusipirkti, tai viršuj parašyta 
riisiškriij o paskui bus* liėttitiš- 
kai. Tai tridri suprasi; kokius aš 
darbus dirbau,” sakė jis kartų 
savo seseriai Jonieškai. Nors 
dėl lietuviškosios veiklos ir ka
lėjimai! pakliuvo, nors tėvai ir 
krii kurie draugai jį smarkiai 
atkalbinėjo nuo tos pavojingos 
kovos prieš tokį galiūnų — Ru- 
f.*ljų. Tačiau Vincas neleido sa
vęs perkalbėti, jis žinojo, kad 
jo darbas nenueis vėjais: jis 
žus, jo vietoti dešimt kitų stos. 
“Ateis Iriikrii, tiesos žodis kara
lius nuo sosttį niivfers, jų karu- 
nris attolins pb kojų. Lietuva 
žydės*!”

V. kudlrkbš Stiįifi asmenybė 
nustelbė VišUš kitus tų laikų 
iiėtuviifs. “Už V. Kudirkos, — 
sdko doč. J. LumaS-Vaižgantas, 
— kol jis btivo gyvas nebesi- 
toatė riė buvusiųjų aušrininkų; 
lyg jie, pavriidinę savo roles, 
tyčia butų pasišalinę prieš jį iš 
kėlib.” Galingas V. Kudirkos* 
žadintojo balsas garsiai per vi
sų Lietuyų nuskambėjo: “Kel
kite, kelkite, kelkite...” ir kūles 
Lietuva... Tai nebuvo stebuklas, 
tai buvo didžiųjų Lietuvos šu
nų kudirkų, basanavičių ir dau

gelio kitų lietuvių nenuilstamo 
darbb vaisius. Kol bus gyvri lifc- 
tuviij tauta, tol skambės per vi
sų kfraštų; žadindamas ir šauk
damas į darbų visus lietuvius, 
V. Kudirkos varpo balsas; V. 
Kudifka savo didžiais darbais 
pasistatė lietuvių tautoje pats 
sau gražų ir amžinų paminklų.

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th Si

. Cor. of 35th Stnd Hklsted Sts. . 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Rėaėliomis pagal sutartį. .
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

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

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
Physieian and Šurgeon

Ofiso Tel. Virgtnia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHĖll AVENtĖ
Ofiso vrilandoš: 

huo 2—4 it nuo 6—8 vai vakaro 
KezidericliM:

Š6Š9 sdlfth ClAkEMUNT AVĖ 
Valandos —§—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Š103 So. Halsted St.
Res. 3261 So. Halsted Strėėt

Mrs. Anelia K. Jafiisz
Physical Therapy 

and Michvife 
6C30 So. Western 

Aye., 2nd floor
Henilock 9252
Patarnauju prie 

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

Dh F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

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

2400 WE8T MAblSON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330 ,
Natrių telefbnas Brhnswick 0597

ADVOKATAI
K. E GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

♦/' . ■* i • ’'i . f •

tAiDOTŪVlŲ DIREKTORIUS

Jota F. Eudeikis
!
 SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAlDohMO ' tSTAlIGA

AmbulančE■ ’
’ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenufe

1 ' ' Tel. LAFAVfeTffi 0727
■

koplyčios visose
Chicagos dalyse

/ Klausykite hiušų Lietuvių radio progrdihų šeštadienio vakarais
7 vai. vdkaro iš W; H. F. U. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

U Direktoriai'l

TURIME 
t KOPLYČIAS .

VISOSE MIESTO
Dalyse

NARIAI
Ghicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių. 
Asociacijos

Ambtdance 
Patarhavi- 
ttias Dieną 
ir Naktį

s. p. Mažeika Yards 1139
3319 Littiririica Averiiiė Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108fh Stfė&t fel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 Šo. Western Avė. Pbone Virgihia 0883
•-v   4 > * h • * e »- * .. . ... . . . r x * . ** . *

i A. M. PHILLIPS
3307 Lituanika AVentie Phorie Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sb. Western Avė. Plione Grovehili 0142
1416 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Crilifotniri Avfeniie P’honė Lafriyette 3572

{ P. J. RIDIKAS
3354 So. Hdlsted Street Boulevatd 4089

?' I. J. ZOLP Phone Boiil. 5203
1646 Wėst 46th Strėet Botilėvard 5566

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

, Telephone: Boulevard. 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Lai. 8040

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

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

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

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

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

KL. JURGELIONIS
. ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
ROom .1230 .

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3393

Kal¥žaretšky
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Wėštėf*ii Avė. 
... VALANDOS: ...

Pahedčlį, Utafninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pčtriyčioj, nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSHj OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių dptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, ątitaiso 
trumparegystę ir, toliregystę. Pri
rengia teisirigdi akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas čtaroinas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos..
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
.Nekėlioj 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 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTIŠTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

. . Draugijos Nariai A <
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomiš ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.' 6631 Sd. California Atėriub

Telefonas Republic 7868

DR. C. Ž. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal stitarii.

JML Lieiųyiai

r Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Ofiiėe tVenhvofth 6330 
Rež. Hyfle Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7-r8 v. vak. 
išskyrus seredomiš it Sukatomis

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
2808 West 63td St. 

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

nidis pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. ftERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir čhrbriiškaš ligas 
yyrų, moterų ir yaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elėktros prietaisus.

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

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

TeL Camil 3116
Rezidencijos telefonai: 

Stipėrior 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. Tėlephbn'ė PLAZA 2400 
------------- U------------- ------------- ;---------

Garsinkite® “N-nose”
• *



Trečiadienis, geg. 25, 1938

Lietuvos Naujienos
NEPAPRASTA BYLA APY-'ma, kad arklys galėjo atsirišti 
GARDOS TEISME UTENOJE, ir pabėgti namo, ji pėsčia grį

žo. Neradus namie arklio, An- 
riunienė pranešė policijai.

To pat mėnesio 20 d. Ukmer
gės apskr., Žemaitkiemio vai., j 
viena Vidiškių bažnytkaimio 
smuklė susilaukė trijų mažų 
pakeleivių, kurie užvažiavo už-i 
kąsti ir arklio pasiganyti. Bet 
vos jie spėjo pašerti arklį pirk
tom avižom ir užsisakę butelį 
alaus pradėjo gurkšnoti, jais 
susidomėjo policija. (Bul
vienas pravažiuojantis Utenos 

(vežikas juos pažino ir kam rei- 
ikia pranešė).
i

Pasirodo tai butą Utenos 
“pilgrimų”, kurie Salake pa-! 
grobtu arkliu leidosi į kelionę

(Kaip trys vaikai pasivogę pa
kinkytą arklį važiavo Kaunan).

Panevėžio apyg. teismo sesi
ja Utenoje, pirmininkaujant p. 
Naujokaičiui, kovo 11 d. na
grinėjo nepaprastą bylą. Byla 
buvo nepaprasta dėl to, kad 
kaltinamųjų suolan buvo paso
dinti trys vaikai, kaltinami ar- 
kliavagyste, kurių vienas net 
jau trečią kartą.

1937 m. liepos 18 d. Klovy-( 
nių km. keturiolikamečiai Pet
ras Zizas, Jonas Kvedaras ir į 
Utenos m. trylikmetis Algirdas! 
Kunčiunas nusibastė net į Za
rasų apskr. Salako miestelį.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

N?ujienų-Acme Telephoto
DISNEY, Okla. — P-ia Baker (po kairei), kuri vieną mene į 

bus miesto meras. Per tą laiką saliunai bus atidaryti. Po to pa
tys piliečiai balsuos, ar jie nori “sauso,” ar “šlapio” miesto.

Šiaulių apyg. teismas dabdr 
šią bylą sprendė ir Maželienę ir 
Zubiną nubaudė po 6 me-| 
tus sunk, darbų kalėjimo, Per-'

JUOKAI
Pamoka Apsileidėliams

—Bet juk tu vedęs, Pliki!
Plikis liūdni i atsidusta:
—Aš turiu kavinėje vakarie- 

i niauti, nes mano žmona kaip
miną ketveriais metais sunk. Garsus prancūzų rašytojas tuo laiku skaito ciklą pa- 
darbų kalėjimo, o Jonuškį de- Volteras pastebėjo, kad jo ba- skaitų—“Kaip padaryti savo vy- 
vyneriais metais sunk, darbų ta- nevaĮy(i# - . - -
‘ bet jam, kaip nevi-

trečdalį bausmės nu-

Jis pašaukė tar
ną ir prašė batus nušviesti.

—Kam juos valyti? Juk tain-
Visi nubaustieji nepatenkin-' pasivaikščioti, o gatvė-

ti apygardos sprendimu, pada-pe>^‘os duikės, kad po kelių 
ve apeliacinius skundus Rū
mams. -

kalėjimo, 
samečiui, 
mušė.

rui jaukius namus?”

Tą pat dieną j Salaką linei- Pamatyti Kauną. Kvočiant nu-
kon pakinkytu arkliu buvo nu- statyta, kad Salake pagrobę ar-
važiavusi tūla Andriunienė, ku- Ūe per Tauragnus, Uteną 
ri, pririšusi arklį, nuėjo mies
telin. Grįžus važiuoti namo, ji 
neberado savo arklio. Spėlioda-

PAVOGĖ kumelę

Kovo mėn. 28 d. Rokišky, 
turgaus dieną, pavogė iš vals
čiaus kiemo Kazimiero Karale-

Rokiškin

minučių mano valymo pėdsako 
neliks.

—Gerai, tegu šiandie bus ir 
taip, k ip sakai.—Ir rašytojas 
išėjo. Bet gręi't jį pavijo tarnas, 
prašydamas:—Ponas, pamiršai
paLkti man r< ktus nuo mais- 

Prieš kurį laik^pil. Ant. In- to Ką aš vaigysįu palikęs vie- 
nas? Kažin kada Tamsta su- 

! grįši.. .
—Nesuprantu, — ttrėžė Vol-

ĮSIGĖRĘ PASVALIO GELE
ŽINKELIO STOTY BUVO PA

KĖLĘ DIDELĮ TRIUKŠMĄ |

drišiunas, Ant. Motiejūnas ir , - ............. —I A A v .—    - —
Alf. Krivickas, būdami girti,' ^5:, y I • • •
Pasvalio geležinkelio stoty var-> — —
tė ir daužė tvoras, daužės, šu-j-eras;—Kam gi tau valgyti, jei 

1 kavo, o kai stoties viršininko kuriam laikui praėjus vėl busi

Specialus Barmenas 
Dekoracijos DIENAI

Vartotų
Automobilių ' 

Nro 350 iki 400 Karų 
Visokio Modelio ir Išdirbystės 

1936 
1935 
1936 
1937 
DE

Dodge Sedan $365-00

leidosi Kauno linkui pakeliui
pjaustydami pasitaikiusiems ar
kliams uodegas, kurias parduo-'vičiaus, atvažavusio
darni šėrė arklį ir patys mai- su reikalais iš Duokiškio, kume- 
tinosi.

Viso to pasėkoj kovo 11 d. ti, paimta tik kamanos Vade- 
jie buvo pasodinti kaltinamųjų 
suolan.

Zizas ir Kvedaras atėjo teis
man savo įtėvų lydimi, o Kun-

lę. Vežimcs ir pakinktai palik-

krd' buvo 
žmonėms 
policijos, 
kentėsiąs,

’ pad. norėjo juos nuraminti, tai an<anas?
vienas, jie ir patį ramintoją apkūlė.

išsitaręs,1 Visi trys triukšmadariai ir! 
kad ge- valstybės tarnautojo užpuoli-j 
o drau- kai buvo patraukti tieson ir 
klausiA, apyg. teismo nubausti—Indri-Ą1?8 kavinėje ir vakarieniauja.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais
indais stalas sužavi nors ir pa^čiuną atvežė iš mažamečių nu- 
prasčiausį asmenp Todėl gera sikaltėlių įstaigos, kur jis iš- 
ir sumani šeimininkė dabar tu-!siųstas kitą arkliavagystę. 
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau-! 
dokit ją pakol dar nevėlu. DariTZ x. , x. . , . įKunciunukas nenoromgalite gauti indų. Temykit kas- , Q^i«ax,Q„„o
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga-

Patikrinimo metu teismui 
klausiant ar buvo bausti, pir- 

|mi du atsako, kad bausti už ar
kliams uodegų piaustymą, o 

i pasisa- 
į ko, kad už arkliavagystę. Ir čia 
kaltais jie prisipažino.

Prašant smulkiai viską papa- 
lite pirma pamatyti, o paskui šakoti, jię • aiškino nenoriai, 
juos už keletą centų įsigyti. | taip, kad teismui teko “tempti” 

Taipgi už mažus pinigus ga- žodžius. Kunčiunuką klausiant 
lite gauti augštos rųšies Ro- kelintą arklį jto' pavagia, var- 
ger^ sidabrinius setus;- - - gaiš negalais ištarė 3.

Siu Metu 
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos

LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 
TREČIA KLIASA

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
i Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50, bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugražinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”.

Prie visu čia pažymėtu kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00. ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

Lietuvos piliečiai nrivalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank- 
r+o nf’S’usti anlikaciją.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
ninius NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

lės ir nujota, matyti, raito. Ku
melė kumelinga ir joti tikrai 
nesparti. Nuostabu, kad vagis 
tą patį’ vakarą, kokie 8 km. 
nuo Rokiškio, ką tik nepapuolė 
visiškai netikėtai, per nesusi
pratimą. Keleivių autobusas 
ant vieškelio užvijo raitą žmo
gų, kuris jojo nuo Skrėbiškįo 
(Skrobliškio) dvaro Penemunė- 
lio link. Nesusipratimas, rodos, 
prasidėjęs nuo to, kad raitelis 
labai nežmoniškai pliekęs ark
lį. Kai kurie keleiviai užprotes
tavę prieš tokį žiaurumą, su
laikę ir net apkumščiavę. Klau
sinėjamas, nepažįstamas pasi
vadinęs save Mogila iš Aukš
takalniu sodž., bet vienas ke
leivis kamajiškis užginčijęs, 
kad tokio Ąukštakąlnių sodž. 
nesą. Tuomet tarę Vęstis naba
gėli pas girininką (mat, nebe
toli) ir išaiškinti, kas tai per 
“įsaba”, bet žmogelis, apsimes
damas nei tai kvailu, nei tai 
girtu, pradėjęs labai suktai aiš
kintis ir prašytis, o, be to, bu
vo jau 8 vai. vak., keleiviai pa
tingo, matyt, daugiau su juo 
tąsytis ir paliko. Pagal keleivių 
papasakojimą, 
pavogtosios Duokiškio Karale- 
viČiaus, kumelės—^-juodą, didelė, 
kumelinga. Apklausinėta bent 
keli Mogilos, bet nė vieno tą 
dieną Rokišky nebūta. Bendrai, 
nepažįstamo raitelio meluota ir į 
meluota. O Karalevičius nepa
gailėtų atlyginti tam, kas jam 
padėtų surasti jo juodąją.

[ ręs ginasi, 
Nors pirma 
kol nebuvo 
riau 'vienas 
gų neišduosiąs. Kai 
kam tu ėjai į klėtį, tai sakąs šiunas 6 mėn., o Motiejūnas ir! 
“galva apsdsuko”. Paminėtina, j Krivickas po 1 mėn. paprasto* 
kad ši gauja mokėjo atrakinti kalėjimo. j
nors ir geriausius užraktus. 
Dabar lengviau žmonės atsidu
so,—gal nebebus kas klėčių du
ris beatrakineja.

ŽMONA SU MEILUŽIU, Už- 
MUšUSI VYRĄ, INSCENIZA

VO APIPLĖŠIMĄ
i t

Mažeikių miesto gyventojas 
Dzidas Maželis 1930 m. susi
tuokė su to paties miesto gy
ventoja Domicėlė Liaubonaite.

Maželiai susituokę, persikėlė 
gyventi į Klaipėdą, kur vyras 
gavo darbo “Eksporte”, o žmo
na tekstilės fabrike. Kadąngi 
abu dirbdami gyveno tvarkin
gai, tai ir pinigų: šiek tiek su
sitaupė; sutaupaį laikė kiek
vienas savo vardų banke.

Pirmus, antrus metus Maže
liai sugyveno neblogai, bet il
gainiui jų meilė ėmė šalti, nes 
žmona buvo lengvabūdiška, per 
daug draugaudavo su svetimais 
vyrais, mėgo laisvai gyventi ir 
—visai iškrypo iš vėžių.

Jų šeimyniniai santykiai vi
siškai 
maišė

ėmė įrti, kai į tarpą įsi- 
mažeikiškis jaunas vy

tai tikrai butą ru^as Bronius Jonuškis. Mažė- 
susidrauga-

ŠĮ KARTĄ NEPAVYKO

Kvetkai, Rokiškio apskr. Šio
je apylinkėje gana dažnai pa-

su Jonuškiulienė 
vo ir įsimylėjo. 
Maželių tarpe dėl 
nuolatiniai barniai, 
nesusipratimai.

Praėjusių metų rugpiučio 
mėn. Maželis, gavęs dvi savai- 

I tos atostogų, atvyko į Mažei
kius; Maželienė jau anksčiau 
buvo atvažiavus. Ji stotyje vy
rą pasitiko ir nusiviliojo į par
ką neva pasivaikščioti.

Maželienė buvo susitarus su 
meilužiu, kad ji vyrą atsivilios

to būdavo 
priekaištai,

sitaikydavo stambių vagysčių. į Parką, o čia jos vyrą užpuls 
Daugiausia vagys įsibraudavo Jonuškis ir užmuš. Taip ir pa- 
į klėtis ir išvogdavo *grudus. darė: Jonuškis su draugais K. 
Kvetkų klebono ir arklį išjojo, 
žmonės jautė, kad čia yra ne
maža gauja, bet vis sučiupti 
nepavykdavo. Bet gi vieną 
kartą laimė nuo vagių nukly
do. Balandžio 7 d. naktį, va
gys atsikraustė į Kvetkų kun. 
Šalužko ūkį, esantį tolėliau nuo 
miestelio. Ir čia pradėjo šeimi
ninkauti apie klėtis, nes žinojo, 
kad ūkyje nedaug žmonių gy
vent;—tik sena moteris, o kiti 
miestely. Jau buvo bebaigiu 
atrakinti užraktus ir įeiti, kaip 
iš netyčių juos užklupo kun. 
bernai. Vagys leidosi bėgti, o 
šie vytis. Bet, ma/tyti, dviejų 
butą jaunesnių, tai šie paspru
ko, o vienas, senesnis, su pro
žektorių pagalba pavyko sučiup
ti. Pasirodė, kad esama jau ge
rai žinomo apylinkės vagišiaus 
čypo iš Gilkonių km., kuris jau 
ne kartą buvo sučiuptas ir jau 
bent tris metus atsėdėjęs ka
lėjime. Per naktį prabuvo užra- 
kytas klėtyje, o rytojaus die
ną buvo perduotas vietos poli
cijai, kuri veda kvotą ir tikisi 
sužinoti, kas buvo jo sėbrai, 
kurie pabėgo. Bet, šis užsispy-

Zubinu ir J. Perminu Maželį 
parke užpuolė ir pagaliais už
mušė.

Piktadariams Maželį mušant, 
Maželienė šalia stovėjus ir nie
ko nesakius, o iš parko atėjus 
j miestą paskelbė, kad parke 
jai einant su vyru užpuolę plė
šikai, iškraustę kišenes ir Vy
rą primušę. Bet šis “plėšimas” | 
greit buvo išaiškintas ir “plė
šimo” sumanytojai ir vykdyto
jai suimti.

Chev. Sedan $285-00 
Paskard, 4 Durų Sedan 
LĮJXE, Kaip Naujas 
Pigiai Parsiduoda

Bnrke Motor Sales
5001-7 S. Western Av. 
Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 
Matyk Asmeniškai arba Pašauk 

Telephone GROVEHILL 3678
Daugio Toks Likimas ■ 1 1 ' .............   1

Piikis kasdien sėdi nusimi- “N-ROSe”

Nubaustieji padavė skundus 
Rūmams, bet Rūmai kovo 24 
d. jų skundus, apsvarstę, atme
tė.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560.

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAI 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETTAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

N0W! A uufytd Westinghouse at this

I
MEfiT-KEEPER

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 metai Westinghouse patogumui.
Pamatyk tą sensacinę vertę refrigeratorių šiandien.

SUTAUPO MAISTĄ... SUTAUPO LAIKĄ... SUTAUPO PINIGUS... VIRTUVIŲ PATIKRINTAS

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

Budrike Rakandu ir
Radio Krautuve

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

Jūsų Sena Radio 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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The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

173# South Halsted Street
TelephoĖO CANAL 8500

KRAŠTAS IR VALDŽIA

Subscription Ra tęs t
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outsidę of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

,75

. 8e 
18c 
75c

bę reikia ginti net ir tuomet, 
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Chicago je—paltu:
Metams-----------------------
Pusei metu , —------- -—
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ,—---------
Savaitei —,—------- -
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams --------  $5.00
Pusei metų ..........  2.75
Trims mėnesinius _________  1.50
Dviems mėnesiams _______  1.00
Vienam mėnesiui _________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Hooveris prabilo
Amerikos žmonės nelabai maloniai atsimena tuos 

laikus, kada Hooveris buvo prezidentas ir, užėjus di
džiajai ekonominei katastrofai, ramino publiką, kad ge
rovė esanti “už kertės”. Todėl apie jį dabar mažai gir
dėti.

Bet šiomis dienomis Herbert Hoover vėl prabilo 
viešai. Jisai pareiškė, kad turi būti mobilizuojama de
mokratijos gynimui jaunuomenė.

Geras dalykas demokratija, ir.labai sveika mintis, 
kad demokratijos gynimui turi būt mobilizuojama jau
nuomenė, Bet kaip ją mobilizuoti — ar išmokinti jnili- 
tarinio muštro ir paruošiant karui?

J karą visuomet daugumoje eina jaunimas. Tačiau 
karas retai patarnauja demokratijai. Karą demokrati
ja vartoja tik iš bėdos. Dažnai karas pačią demokratiją 
praryja. Jeigu pažvelgsime į istoriją, tai pamatysime, 
kad utilitarinėms monarchijoms, despotizmui ir diktatū
roms dirvą paruošė karas.

Norint apginti demokratiją, reikia visų-pirma sau
goti taiką. Bet ir taikos laikais demokratija susiduria 
su visokiais pavojais. Tenai, kur žmonių masės neturi 
užtikrinto rytojaus, demokratijos priešai randa daug 
pasekėjų, ir jaunuomenė pasiduoda jų įtakai greičiau, 
negu senoji kartą.

Kad jaunuomenė neitų paskui demagogus, fašistiš
kus arba kitokius, reikia duoti jai progą dirbti ir gyven
ti. O ar Hooveris, kai jisai turėjo galų, kuo nors prisi
dėjo prie to, kad jaunoji karta Amerikoje tą progą tu
rėtų? Jisai nedarė nieko, tik visiems patarė kantriai 
laukti, iki ateis geri laikai.

jaunimą šitokiu budu sumobilizuoti negalima.

Maištas sukilėlių kalėjime
Viename Ispanijos sukilėlių kalėjime, San Cristo- 

bal, kuris randasi tvirtovėje Pąmplona, pakėlė maistą 
1,500 kalinių. Pq atkaklios kovos tarpe kalėjimo sargy
bos ir kalinių, devyniems šimtams kalinių pasisekė pa
bėgti. Sakoma, kad gen. Franco kariuomenė tuos pabė
gėlius vejasi ir sugautuosius, žinoma, be pasigailėjimo 
žudo.

Įdomu yra tai, kad tie maištą pakėlusieji kaliniai, 
kaip praneša vienos Amerikos žinių agentūros telegra
ma, yra “falangistai”, t. y. ispaniški fašistai. Juos gen. 
Franco suėmė už tai, kad jie, neapkęsdami italų ir vo
kiečių, kurie yra atvykę i Ispaniją padėti sukilėliams, 
ėmė jiems viešai priešintis. Neperseniai buvo suareštuo
tas tų “falangistų” vadas, gen. Juan Yague, kuris pa
sakė, kad visiems ispanams netrukus reikės susivienyti 
prieš Mussolinio ir Hitlerio "plėšrias” gaujas, terįojan- 
čias Ispaniją.

Gen. Franco taip "vaduoja" savo kraštą, kad net jo 
generolai ir kareiviai pradėjo prieš jo talkininkus atvi
rai kovoti.

Apžvalga
UIN tiii.il

HOAN NOMINUOTAS Į X 
SĖNATORIUS

Wisconsino Farjner-Labor 
Progressive Federation savo 
konvencijoje Madisone nutarė 
statyti Daniel W. Hoan (Mil- 
ivaukee’s merą) kandidatu į 
Jungtinių Valstijų senatorius. 
Hoan atsisakė priimti kandida
tūrą, bet Federacija antru kar
tu kreipėsi į jį, kviesdama jį 
kandidatuoti, ir lauks 30 dienų, 
kad jisai galėtų apsisvarstyti.

Daniel W. Hoan yra socia
listas ir per daugelį metų be 
pertraukos eina mero pareigas 
Milwaukee’je.

9 organizacijų — 
partijos, progresistų 
Amerikos 
ir įvairių

Darbo Fe- 
farmerių

Federacija 
kandidatu į

Wisfconsino farmerių-darbi- 
ninkų progresyvė federacija 
susideda iš 
socialistų 
partijos, 
dera ei jos 
sąjungų.

Pastebėtina, kad 
nominavo savo 
Wisconsino gubernatorius ne 
La Follette’ą (dabartinį guber
natorių), bet valstybės sekre
torių Theodore Dammann. Bet 
pastarasis, gal būt, atsisakys 
nuo kandidatūros} tuomet Fe
deracija indorsuotų La Foi- 
lette’ą.

Geg. 21 d. “Laisvėje” tilpo po despotiška (fašistiška) prie- 
ėditorialąs klausimu santykių i 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjun- 
gos. Labai įdomi vieta tame 
editorialę yra ši:

“Kad Lįętuvoj komunistai 
ir šiaip anti-fašistai veikėjai 
yra žiauriai persekiojami, 
tai tiesa. Tiesa ir tai, kad 
ten viešpatauja bjauri fašis
tų diktatūra, smaugianti vis
ką, kas tik prakilnaus ir lais
va; smaugianti viską tą, už 
ką Sovietų Sąjunga kovoja 
(? _ «N.” Red.). Tačiau So
vietų vyriausybė skiria kraš
tą nuo valdžios formos; ša
lies žmones nuo jų valdonų.”
Toliau tame editoriale sako

ma:
'‘Nors Lietuvoje viešpatau

ja fašizmas, vienok Sovietų 
Sąjunga gina jos nepriklau
somybę. Ji tai daro keliais 
išskaičiavimais: (1) Jei Vo^ 
kietija arba Lenkija užgrobi 
tų Lietuvą:, tai Lietuvos žmo
nėms gyvenimas dar pasun
kėtų, nes tuomet prisieitų 
gyventi ne tik po žiauriu fa
šizmu, bet ir kaipo tautinei 
mažumai, — vadinasi, dvi
gubas išnaudojimas ir dvi
guba priespauda; (2) Nepai
sant, kuri didžioji fašistinė 
šalis užgrobtų Lietuvą, fa
šizmas tuomet sustiprėtų pa
sauliniai, o tai reikštų demo
kratinių jėgų silpnėjimą;
(3) Užgrobę Lietuvą, Vokie
tijos arba Lenkijos 
turėtų stipresnę bazę 
zavimui užpuolimo 
vietų Sąjungos.

“Išeidama iš šitų 
mų, Sovietų Sąjunga gina 
Lietuvos nepriklausomybę, 
nepaisant, kad ten viešpatau
ja fašizmas.”
Aiškus dalykas, kad šitas So

vietų Sąjungos nusistatymas 
yra privalomas ir Visiems ko- 

. mynistams.
Taigi komunistai šiandie sa

ko, kad kraštą nepriklausomy
bę reikia nuo užpuolikų gįnti, 
nors tas* kraštas nėra darbinin
kų valdomas, ir dagi reikia gin
ti, nežiūrint to, kad kraštą val
do fašistiška diktatūra!

Komunistai atsižadėjo savo 
senųjų principų

Šita komunistų pozicija visiš
kai nesutinka su pirmesnių jų 
nusistatymu; ne tik nesutinka, 
bet griežtai jam PRIEŠTARAU
JA.

“Herojiškais” komunizmo 
laikais, kai jam vadovavo Le
ninas, bolševikai buvo absto- 
liučiai priešingi “tėvynės gyni
mui”. Jie sakė, kad darbinin
kai (buržuazinėje visuomenė
je) “neturi tėvynės”; todėl 
kiekvienas darbininkas, kuris 
savo noru imtų ginklą į ran
kas ir eitų kovoti už savo kraš
tą, butų savo klasės išdavikas: 
jisai kovotų ne už savo klasės 
reikalus, bet — už slavo išnau
dotojų reikalus prieš darbinin
kus kitos tautos, kurie yra jo 
broliai.

Pasiremdami šitokiu princi
pu, Leninas ir jo pasekėjai pa
saulio karo metu apšaukė “iš
davikais” ir “social-patriotąis” 
visų įšaliu socialistus, kurie pri
pažino reikalą ginti savo kraš
tą. Bolševikai dėl to suskaldė 
socialistų Internacionalą ir įs
teigė komunistinį Internaciona
lą, kuris per metų metus vedė 
aštriausią kovą prieš socialis
tus.

Na, o dabar pati Maskva 
komunistams sako, kad krašto 
nepriklausomybė turi būt gina
ma, nes jeigu kraštas patektų 
po svetimu jungu, tai jo žmo
nėms tektų kęsti “dvigubą iš
naudojimą ir dvigubą priespau
dą”. Tai yra žodžiai, kuriuos 
komunistai pasiėmė tiesiog iš 
“social-patriotų” argumentų.Ta- 
čiau už tuos žodžius socialistai 
buvo pirmiau prakeikiami!

Komunistei štendte pripažįs
ta, kad krašto nepriklausomy

spauda, kadangi, esą, valdžia 
yra vienas dalykas, o kraštas 
ir jo žmonės kitas dalykas.

Taigi komunistai dabar visiš
kai atsižadėjo-tų principų, ku
riais buvo pagrįstas Kominter- 
nas ir visų komunistiškų parti
jų programai.

Kodėl? Kas atsitiko, kad ko
munistai šitaip apsivertė rago
žium ir pradėjo skelbti tai, ką 
jie pirma per metų metus kei
kė?

fašistai 
organi- 
an t So-?

sumeti-

Kreivai išvagotas ir prastai suartas
Lietuvos gyvenimas

Derybos su lenkais sklandžiai eina. — Suvažiavo į Kau
ną daug Lenkijos atstovų. — Lietuvos bajorai ne
rimsta. -— Klaipėdoje smarkiai veikią hitlerininkai. 
— Du buvusieji komunistai su atsidėjimu dirba 
Hitleriui. — Prof. A. Pureną švietimo ministras 
privertė iš Universiteto prorektoriaus pareigų pa
sitraukti. — Kalbama apię kitų profesorių re^igna- 
vimą
važiavimai. 

1 ■'-■-•y ' , .■ y t

f (Musų specialaus korespędento Lietuvoje)

Motinos diena. — Ūkiškų organizacijų su-
Sovietų valdžios interesai pa

diktavo šitą nusistatymą
Atsakymą randame paskuti-! 

niuose dviejuose punktuose, 
kuriais, anot “Laisvės”, sovie
tų valdžia teisina savo “gyni
mą Lietuvos nepriklausomy
bės”. Tenai, kaip matėme aukš- 
čiaus paduotoje ištraukoje iš 
“L.” editorįalo, nurodoma, kad 
bet kuriai didžiai fašistinei val
stybei užgrobus Lietuvą, fašiz
mas sustiprėtų visame pasau
lyje ir jisai turėtų stipresnę 
bazę ORGANIZAVIMUI UŽ
PUOLIMO ANT. SOVIETŲ 
JUNGOS.

Tai ve kaine dalykas. Dėl to, I vydo visai ką kitą. Ne tik kaip 
kad iš fašizmo puses gręsia pa* kam iŠ jų tenka nusistebėti, 
vojus Sovietų Sąjungai, tai bet ir pavydėti. Jų spaudos ap- 
Maskva ir visi jos pasekėjai- šauktas tasai “nekultūringas” 
komunistai sako, kad Lietuvos lietuvis pasirodo pas save ge- 
neprikląusomybė turi būti gi- riau susitvarkęs, negu Lenkijo- 
nama, nors Lietuvą valdo fa- j e “kulturingasai” bajoras, 
šistai. Kauno teatrai, muziejai į len-

Tai ve kas privertė šiandie fkus padarė tikrai nelaukto įs- 
komunistus vartoti sočiai ištiš- pudžio. Ypač tiems, kurie su
kus argumentus “tėvynės gyni- pranta, kad visa tai iš naujo 
mo” pateisinimui ir mesti į atstatyta ir pastatyta.
šiukšlyną tuos “neklaidingus” Tų derybų metu daug iš Lie- 
principus, kuriuos skelbė Lėni- tuvos provincijos atvyko lenkų 
nas.

Vadinasi, savo kailio intere-! 
sai padiktavp Maskvai šitą nau
ją nusistatymą; o kadangi ko
munistai yra Maskvos politi
kos įnagiai, tai dabar ir jie pa
keitė savo “įsitikinimus”.

Blogumas su šituo komuniz
mo atsivertimu tačiau yrą tas, 
kad jeigu aplinkybės ateityje 
pasikeis, tai jo “principai” ga
li ir vėl apsiversti ragožium, 
Sakysime, kiltų dėl Lietuvos 
karas tarpe Lenkijos ir Sovie
tų Sąjungos ir sovietų arini- 
joms pasisektų Lietuvą oku
puoti: ar jos tuomet iš Lietu
vos pasitrauktų, pasibaigus ka
rui? Ar Maskva leistų Lietuvai 
pasilikti nepriklausoma valsty
be?

Vargiai. Juk ji gina Lietuvos 
nepriklausomybę tiktai su tuo 
tikslu, kad Lietuvą nepatektų i 
fašistų nagus; bet jeigu patys 
bolševikai pasigrobtų Lietuvą, 
tai tuomet Maskva pasakytų, 
kad Lietuvai dabar jau nerei
kia skirtis nuo “proletariato tė
vynės”, Su Lietuva sovietų val
džia pasielgtų taip, kaip ji pa
sielgė su Gruzija, A^erbeidža-r 
nu ir Armėnija,

Taigi perdaug atsidėti sovie
tų Rusijos! “draugiškumu” Lie
tuvai negalima. Kol Rusijoje 
gyvuoja diktatoriška valdžia, 
kuriai rupi ne žmonių gerovė, 
bet tiktai savo galios sustipri
nimas, tol iš jos pusės galima 
sulaukti visko.

Rašau apie viską trumpai— 
drūtai. Derybos su lenkais su
sisiekimo reikalais visais tech
niniais klausimais eina sklan
džiai. Kaip dera tokiais atsiti
kimais, vieni kitiems taria rei
kiamo mandagumo žodžius, pa
sivaišina ir derasi. Į šias dery
bas lenkų atstovų gana apščiai 
atvyko. Kaip kas iš jų pusėti
nai nustebinti pamatę Lietuvą 

Į gerai apsitvarkiusią. Jie manė 
| rasią kelius neišvažiuojamus, 
_______ i ūkininkus, Kauną 
purviną, nekultūringą, bet iš-

IŠ LIETUVOS
PISTOLETU RODĖ KURIUO 

KELIU VAŽIUOTI

Lapių vals., šatijų km. pil, 
šatinskas per savo koloniją pa
darė naują kelią ir vertė žmo
nes juo važiuoti. Vienas pilie
tis neklausė šatinsko nauju 
keliu važiuoti, tai ša/tinskas į 
neklausant j jį paleido iš pisto
leto kelis šūvius, vienas šūvis 
pataikė važiuojančiam j šlaunį 
ir sužeidė.

kauno apyg. teismas šatiųs- 
ką buvo j

Margumynai;
Meksika — keisčiau 

šių medžių šalis
Medis, kuris turi dešimt tūk

stančių metų amžiaus

dvarininkų, kurie neabejotinai 
įeina į kontaktą su atvykusiais 
atstovais. Mat, Lietuvos lenko 
bajoro pasiputusią dvasia nie
kaip negali sutikti, kad čia vi
sos tos derybos be jokių skan
daliukų, tąip ramiai vyksta. 
Juk šitas lenkiškas! gaivalas 
Lietuvoje šitiek visą laiką yra 
informavęs Lenkijos spaudą 
apie visas neigenybes Lietuvos 
gyvenimo, tiek šmeižęs Lietu
vą, tai dabar jie negali nurim
ti ir vis dar nori kaip nors 
įgilti, įkąsti, kad atvykusieji 
lenkai iš Lenkijos į derybas 
išsivežtų vien tik neigiamus įs
pūdžius.

Atvykusieji iš Lietuvos! pro
vincijos lenkai dvarininkai tu
rėjo tarp savęs visokių pasita
rimų. Kaune vienu metu veik 
visi viešbučiai buvo pilni Lietu
vos lenkiškų dvarininkų.

Lėnkijos derybų atstovai ir 
kartu atstovybės personalas ge
rai aprūpinti naujutėliais auto
mobiliais ir, kiekvienai progai 
pasitaikius, jie važinėja po Lie
tuvos provinciją. Reikia many
ti, kad jų tie važinėjimai nebe 
tikslo...

» 8 »
Paskutiniais meteis Klaipė

dos krašte labai sparčiai orga
nizuojasi vokiečiai hitlerinin
kai. Tik dabar jie besiorgani
zuodami išnaudoja visas tega
lės formas ir šituo visai viešai 
nesidemonsftruoja. Visų mieste
lių ugniagesių komandos be
veik virte verdą pusiau milita- 
rinėmis organizacijomis. Į jas 
lietuviai jokiu budu neįleidžia
mi. Į tas komandas verbuoja
mi tik tarnąvę kariuomenėje 
arba praėję tem tikrą muštrą.

Kitose Lietuvos dalyse, kur 
tik esama vokiečių, jie taip pat 
mėginami visokiomis progomis 
suorganizuoti, šis darbas atlie
kamas per Vokietijos piliečius, 
kurių Lietuvoje esama koksai 
tūkstantis. Čia tvarkoma viskas 
įsakymo keliu. Visos nacional
socialistų šventės savybės su
eigose apvaikščiojamos ir ta
sai jų apvaikščiojimas darė pu
siau miljtarinio įspūdžio, žo
džiu, kiekvienas vokietys, gy-

yra paimtaską buvo nubaudęs vieneriąis • ven4s Lietuvoje, 
metais papr. kalėjimo, bet Ru- vokiškų organizacijų ataskai- 
mai kovo 24 d., jo skunda ap-10” ir kur geruoju negali- 
svarstę,, bausmę sumažino Ugi ma paveikti, pusiau teroro ke- 

liū drausminamas ir į vokiš-Į 6 mėn. papiU ’ kalėjime.

Kraštas, jungiąs šiaurės 
Ameriką su Pietų Amerika, va
dinasi Meksika. Meksika 
yra turtingiausias įvairių rų- 
šįų gyvuliais pasaulis. Taip pat 
ir įvairiais medžiais bei krū
mais ir nuostabiais augalais. 
Tame krašte randama ne ma
žiau, kaip dešimt tūkstančių 
įvairių, įvairiausių rųšių auga
lų, kurių tarpe net iš neatme
namos senovės, kaip tai “Uhul- 
tultes”, milžiniškų cyprisų ir

kovoją

propa- 
krašto

tas organizacijas verbuojamas. 
Vokiškas jaunimas skatinamas 
vykti į Vokietiją į hitlerjungių 
stovyklas, kur jie praeina iš
imtinai karišką muštrą. Lietu
voje kaip kur yra lietuvių 
evangelikų mokyklos, jose mo=- 
kytojauja lietuviai evangelikai. 
Tai mėginama paveikti ir tas 
mokyklai ir mokytojus, kad 
jie dėtųsi į bendrą vokiečių 
gyvenimą.

Hitlerininkų propaganda la
bai vykusiai išnaudoja tikybą. 
Jie įrodinėja, kad dabar Lietu
voje priešakyje vyriausybės 
esąs kunigas, kad Lietuvos 
propagandos reikalai taip pat 
atiduoti kunigui. Abudu kuni
gai katalikai, tai esą ne kas kil
ta, kaip tik užsimojimas pro
testantišką Klaipėdos kraštą 
sukatalikinti, Ęsą ir Vokietijo
je su hilerišku režimu 
tik katalikai kunigai, 

Šitokia hitlerininkų 
gandą veikia Klaipėdos
ukininkiją, kuri yra labai re
ligiškai nusdteikusi ir katalikų 
bažnyčios nepakenčia. Šios rų- 
šies propagandą vokiški hitle
rininkai varo labai gudriai ir 
veik nepastebiamai. Argumen
tas, kad Lietuvos vyriausybės 
priešakyje esąs kunigas katali
kas, labai ryškus ir svarus;: 
Klaipėdos krašto net legalioji 
vokiška Spauda kiekviena pro
ga visai nekaltai visuomet pa
žymi, kad Lietuvos ministrų 
kabineto pirmininkas kunigas. 
Tai jiems geras ąrgumentas 
evangelikams ir iš šio argu
mento sudaro lyg ir baubą 
evangelikų bažnyčiai.

žodžiu, paskutiniu metu vo
kiški hitlerininkai labai atkuto 
ir uoliai savus sparnus glau
džia. Taip pat stipriai leidžia
mi gaudai, kad Vokietija tuoj 
apsidirbs su Čekoslovakija ir 
gal kartu užims- Lietuvos dalį. 
Todėl esą visi vokiečiai turi 
būti šitam darbui pasiruošę.

Įdomu, kad šitam hitleriš
kam darbui uoliausiai priside
da autonominių įstaigų du na
riai, abudu seniau buvę karšti 
komunistai. ' Kadangi juodu iš 
seno turi daug pažinčių tarp 
vokiečių darbininkų, tai jiems 
tasai darbas gerai vyksta. O 
per vokiečius darbininkus kar
tais paveikią ir' kai kuriuos 
lietuvius darbininkus, kurie į 
Klaipėdos kraštą yra atvykę 
darbo gauti. Tiesta, Klaipėdos 
krašte veikia ir lietuvių darbi
ninkų organizacija, Dėt ji yra 
tautininkų vadovaujama, todėl 
plačiose masėse pasitikėjimo 
neturi. Nors ir jai daug darbi
ninkiško intereso ši organi'zaci- 
ja neturi. Kitokios, darbininkiš
kos organizacijos šiuo metu 
Lietuvoje veikti negali. Nelega
liai veikia komunistai pasitikė
jimo neturi, jei jie dar turi ša
lininkų, tai tik žydų jaunimo 
tarpe, bet ir tai ne darbininkiš
kame jaunime, bet daugiausia 
besimokinančioje jaunuomenė
je, kurių tėvai daugumoje yra 
pirkliai ar amatininkai.

Kad ir komunistai labai rek
lamuojasi visokius čia bendrus 
frontus sudarę, bet tikrumoje 
tie visi frontai, tai tik jų pačių 
padaras, turįs daugiau tikslo 
savo darbus pateisinti. Todėl 
gyvenime jokio svorio neturi, 
jei bent policijai rūpesčio suda
ro...

(Bus daugiau)

Maria dcl Tule pro- 
yra apie 43 metrų 
Niekas nedrįsta Šį 
karalių” nė sužaloti,

Vienas iš tokių milžiniškų 
cyprisų, vietos gyventojų yra 
laikomas net šventuoju. Jo am
žius skaitomas iki dešimt tūk
stančių metų ir laikomas “me
džių karaliumi”, žymusis ame
rikietis*rašytojas Frank Trane 
apie šį medį šiaip rašė: “Jis 
jau buvo senas tada, kai Ado
mas, Ieva ir žaltys suvaidino 
istorinę žmonijos tragediją, Jis 
girdėjo vėjus pasakojant apie 
iškilimą ir sugriuvimą Babilo
no ir Ninivos; girdėjo apie di
dingą Yukutano laikų civiliza
ciją. Ir jo pavėsy vėsinosi pir
mojo pasaulio pabaisos”.

šventasis Cyprisas, kuris au
ga Santa 
vincijoj, 
aukščio.
“Medžių
nė liesti, nes, pasak vietos žmo
nių, nors mažiausias šio med
žio žievės sužalojimas, reiškia 
tikrą savęs žudymą.

Pusiau tropiškoj Meksikos 
valstybėj, Morelos, auga “Ar- 
bol de la Mala Mujer

. tų .moterų piedjs”. Tai.; tikrai 
rečiausias pasauly medis. Kas 
jį nors tik paliečia, tą tuoj ap
ima nervų drugys, odos užnuo- 
dijimas arba kitokia nepagydo
ma liga. Prie kiekvieno šių me
džių yra pritaisyti perspėjimo 
ženklai “pavojinga!” Vietos gy
ventojai vengia šių medžių ir 
kur jie auga toli aplenkia tas 
vietas. Kokie chemikalai, kokia 
paslaptinga jėga 
medyje, dar ir 
gamtos paslaptis.

Be to, toje pat 
tybėje auga dar taip vadinami 
dinamitm ėdžiai. Dinamito 
džio vaisiai yra apelsino 
džio, sulipę po du, plonais, 
labai kietais kevalais. Šie 
šiai kada esti prinokę, sprog
sta su nuostabiu stiprumu. Ir 
jei toks sprogdamas kevalas 
pataikytų žmogui, tai gana 
smarkiai sužeistų. Iš dinamit- 
medžio yra gaminamas strich- 
ninas. Prie šių medžių, kada 
jų vaisiai esti prinokę, irgi sta
tomi perspėjimo ženklai “pa
vojinga!”

Tuernavanos miestas iš savo 
pusės yra žymus tuo, kad ja
me randasi yienintėlis Meksi
kos botanikos sodas, čia auga 
medis vardu Thico-Zapote, ku
rio maži, apvalus vaisiai, pa
našus į bulves, bet turi skonį 
kaip tikras grynas cukrus.

Tchuantepeco valstybėje au
ga dar keistesnis medis — Pa- 
poya arba “ei Melon Zapote”. 
Jo vaisiai savo forma ir dyd
žiu panašus musų melonams. 
Tie melonai yra labai saldus 
ir sultingi. Papoya yra nuo-* 
stabus tuo, kad vaisiai, kai jie 
esti dar neprinokę, visai nepa
stebimi (jie būna po lapais) 
ir kada jie prinoksta iškyla iš 
po lapų. Be to, tada vaisiai ap
auga keista medžiaga, kuri pa
naši į drebučius ir iš tolo žiū
rint atrodo, lyg vaisiai butų 
įdėti į ledines dėžutes.

Pik-

slepiasi tame 
šiandien yra

Morelos vals-

me- 
dy- 
bet 
vai-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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MONTREAL, Kanada. — Kai 
pasibaigę pasaulinis karas*, tai 
iš Lietuvos padidėjo emigraci
ja. Musų tautiečiai apleido sa
vo kraštų ir važiavo kitur lai
mės ieškoti. Tokiais sumetimais 
vadovaudamiesi mes visi važia
vome. Ne pas vienų musų buvo 
toks įsitikinimas, jog netrukus 
grįšime atgal. Manėme, kad 
mums pasiseks užsidirbti daug 
pinigų ir galėsime grįžti į tėvy
nę turtingi. Buvome įsitikinę, 
jog musų svajonės turės išsipil
dyti, nes Amerika yra turtingas 
kraštas, aukso šalis.

Taip bent buvo manoma Lie
tuvoje. Tačiau atvykę į kitų 
kraštų mes visai kų kitų paty^ 
rėme. Kai pagyvenome kiek lai
ko bei susipažinome su aplin
kybėmis, tai pamatėme, jog iš
eiviai yra labiau skriaudžiami 
ir išnaudojami, negu šios* ša
lies piliečiai.

Greit patyrėme, kad savo 
reikalais mums patiems reikia 
rūpintis. Ypačiai kai nelaime 
ištinka, tai renkalinga savo tau
tiečius gelbėti. O kadangi sal
džios viltys apie greitų grįžimų 
Lietuvon pranyko, tai ir musų 
kolonijos lietuviai nusitarė 
steigti pašalpinę draugijų.

Tiesa, tuo metu atvykę lietu-, 
viai Montreale jau rado kelias 
gyvuojančias draugijas. Būtent, 
šv. Jono, §y, Kazimiero ir Vy
tauto Neprigulmingų Klubų. Ta
čiau toms organizacijoms dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
vėliau atvykę lietuviai nenorėjo 
priklausyti ir pasiryžo įsteigti 
naujų, kuriai buvo duotas var
das Montrealb Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašąlpinė Draugija.

Sakyta draugija buvo sukur
ta gegužės 1 d. 1938 m. Vadi
nasi, lygiai prieš dešimt metų. 
Pradžioje ji turėjo vos tik kelis 
narius, o šiandien ji priskaito 
apie 600 narių ir turi turto $3,- 
546.44. Per dešimt savo gyva
vimo metų draugija vien tik 
pašalpomis ligoje išmokėjo per 
septynis* tūkstančius dolerių. 
Per tų laikų mirė tik du nariai, 
būtent, Filerienė ir Skriubienė. 
šiemet buvo paskelbtas vajus, 
tai draugija galės gerai gyvuo
ti.

šių sukaktuvių proga aš lin
kiu draugijai ko geriausio pasi
sekimo. Ypač linkiu, kad nariai 
gerai sugyventų, nes kąi prasi
deda peštynės, tai organizacija 
turi nukentėti.

Dešimt metų sukaktuvių 
paminėjimas

egužės 8 d. Montrealo Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 
Draugija minėjo savo dešimt 
metų gyvavimo sukaktuves. Vy
tauto Neprigulmingo Klubo sa
lėje buvo surengta gražus mi
nėjimai. Programų vedė J. Vil
kelis. Pirmiausia jis trumpai 
apibudino draugijos veiklų per

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

KANADIEČIAI
Gali nusipirkti NAUJIENAS atskirais nume- 

meriais sekamose vietose:
T O R O N T O:

PIETRASZKO MUSIC STORE,
722 Queen St. W.

" UKRAINIAN BOOKSELLERS
“PROSVITA”,<324 Quecn St. W.

MONTREAL:
R»W^RM»«**»*«*****"

p. J. SCHNEIDER,
2112 St Ląwrence Blvd. 
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paskutinius dešimt metų. Pas
kui paprašė visų publikų, kad 
atsistojimu pagerbtų mirusius 
narius. -

Sekė komedijos “Morta Čin- 
ciberaitė” vaidinimas. Išėjo vi
sai neblogai. Nors* visi vaidino 
gana gerai, tačiau man geriau
siai patiko p-le M. Zavišiutė 
tarnaitės rolėje. Ji scenoje jau
tėsi tikrai laisvai ir buvo natu- 
rališka.

P-lė Juškevičiūtė, dvylikos 
metų rfiergaitė, pašoko tris ru
siškus šokius. Buvo ir kita jau
na šokikė — tai p-lė L. Klei- 
žiutė, kuri nepaprastu savo ko
jų miklumu jau ne pirmų kar
tų stebina publikų. Ovacijų jai 
tikrai nepasigailėta. Ir ji to už
sitarnavo, nes yra labai talen
tinga mergaitė.

Ukrainiečių stygų orkestras 
irgi labai patiko publikai. Jis 
išpildė tris muzikališkus daly
kėlius. Pagaliau buvo atstovų 
kalbos ir sveikinimai. Sveikini
mo telegramos buvo gautos iš 
Toronto SLA 236 kuopos ir 
“Liaudies Balso’’. K. Kilikevi- 
čius sveikinimų prisiuntė raštu. 
Nuo Toronto S.D.P.D. kalbėjo 
atstovas Morkis. Visi sveikini
mai tiek žodžiu, tiek raštu reiš
kė pageidavimų, kad draugija 
augtų, siektų vienybės ir palai
kytų draugiškus santykius su 
kitomis lietuvių pašalpinėmis 
organizacijomis.

Torontietis Morkis siūlė, kad 
draugija susidėtų su S.D.P.D. 
Esu centras galėtų būti Toron
te ar Montreale, — tai jau ne 
tiek svarbu. Jis pareiškė tų 
mintį, kad ir visoms Kanados 
pašalpinėms draugijoms reikė
tų susivienyti. Tuo budu silp
nesnės draugijos butų išgelbė
tos nuo sunykimo.

Po įvykusios pertraukos ir 
vėl tęsėsi programa. Kelias dai
nas sudainavo Jaunimo Choras. 
Nors ir nedaug narių teturi, 
bet dainuoja visai neblogai. Pir
mų kartų viešai pasirodė P. 
Liaudinskas, sudainuodamas 
kelias dainas. Išėjo visai neblo
gai.

P-lė B. Juraitytė gražiai de
klamavo eiles. Paskui sekė du
etas. Bendrai imant, programa 
buvo gana ilga, bet žmonėms 
nenusibodo, kadangi" ji buvo į- 
vairi. Gal didžiausių pasiseki
mų turėjo montrcallečiai daini
ninkai F. Kajackas ir F. Bra
zauskas. Jie labai vykusiai iš
pildė kelias komiškas dainas. 
Jiems pritarė K. Jasiuvias smui
ku, o kitas jaunuolis akordio- 
na.

Tie keturi jaunuoliai tiek pa
tiko žmonėms, jog tiesiog nuo 
estrados jų nenorėjo paleisti.

Pravartu čia bus pažymėti, 
kad tai Kanadoje gimę jaunuo
liai. Smagu, kad musų jauni
mas nesitolina nuo lietuvių ju
dėjimo.

Programų baigė žinomas gi
taristas Pocius.*

Bendrai imant, paminėjimas 
gerai pavyko ir buvo įspūdin
gas. y,

IACME-NAUJIENŲ Foto]

Chicagos pašto autožyras atliko kelionę į aerodromų ir atgal į paštų per 17 mi
nučių.
"• į -- ----- ---------------- ■ . --------------------- — ------------------ —

Toronto, Ont.
Profesoriaus E. Galatsky 
pareiškimas dėl bendra

darbiavimo su komu
nistais

Kadangi šiandien yra akty
vus klausimas, ar mes socialis
tai galime bendradarbiauti su 
komunistais, ar ne, todėl čia■ * ' ' . • t i u t < . ■ ’ I ■ < 1 į ,

paduodu suminėto profesoriaus 
pareiškimų, padarytų laike Pir
mos* Gegužės paminėjimo CCF. 
žydų lokalo masiniame mitin
ge, kuriame dalyvavo per 2,500 
žmonių. Tarp kitko, jis pažy
mėjo, kad darbininkų klasei 
vienybė yra būtinai reikalinga, 
nes tik tada darbininkai atsieks 
pergalės, kada jie bus vieningi. 
Bet mes dėdamiesi su komunis
tais į bendradarbiavimų ne tik 
neatsiekiame vienybės, bet mes 
jų prarandame. Nes. didelis 
žmonių skaičius gerai žino, kad 
<omunis*tai dėdamiesi kovoju 
už demokratijų, tik tyčiojasi iš 
tos demokratijos. Jeigu jie bu
tų nuoširdus demokratai, tai 
jie pirmoje eilėje atsleigtų de
mokratijų Sovietų Rusijoje. O 
kol jie ten pūdo kalėjimuose 
socialdemokratus ir socialrcvo- 
liucionierius, tol pasaulis žinos, 
kad komunistai tik spekuliuoja 
su demokratijos Šukiu* kad ga
lėtų apgauti darbininkus. Mes 
dėdamiesi čia su komunistais 
prasižengiame prieš tuos vien*- 
minčius Rusijos darbininkus, 
kurie pūdomi Stalino kalėji
muose.

Prof. E. G. baigdamas savo 
kalbų pareiškė: girdi, kada ko
munistai sudarys bendrų fron
tų S. Rusijoje su S. D. ir S. R., 
tai tik tada ir mes galėsime su 
pasitikėjimu eiti į bendrų dar
bų. Tuomet laike pirmos gegu
žės cĮemonsUrantų minti trigu
bai bus didesnė, negu ji buvo 
vakar.

Tenka pažymėti, kad jo pa
reiškimas buvo entuziastiškai 
palydėtas s.u aplodismentais. Įr 
iš tikrųjų tąi mes socialistai tu
rėtume laikytis tokios nuomo
nės. O komunistų pasekėjai, jei 
jiems rupi darbininkų vienybė, 
tegu reikalauja iš Stalino, kad 
jisai parodytų savo žodžius 
darbais, atsteigdamas darbinin
kų tarpe vienybę. Bet greičiau 
tokie asmenys susilauktų šnipų 
ir trockininkų titulo, negu tei
giamų rezultatų. Kas tuo neti
ki, tai yra gera proga įsitikin
ti. n —Ten buvęs

Socialdemokratų kuopos 
darbai praeityje ir 

ateityje
Balandžio inėn. 25 d. š/m S 

D. kp. narių mėn. susirinkimas 
paaukojo $3 Ispanijos ligoninei 
kanadiečių išlaikomai. ,

Be to, nutarta rinkli na- 
i7 .sižadėj usįų kas mėnesį aukoti 

aukas, kaip iš, S. D. kp. n., taip 
ir iš SLA 236 kp. narių.

Aukų reikalų kaip Ispanijos 
Demokrat., taip ir Lietuvos De
mokratijos gynėjų reikalui rū
pintis pavesta S. D. kp. komite
tui. Komitetas jau turi surin
kęs iš viso $5.05 Ispanijos ligo
ninės reikalui.

Nors tarptautinis fašizmas y? 
ra užsimojęs galutinai išnaikin
ti Demokratinį principų, kų aiš
kiai galima matyti iš interven
cijos Ispanijoje, tačiau Ispani
jos liaudis gerai žinodama, kas 
juos laukia po fašizmo perga
lės, deda visas savo jėgas, kad 
galėtų atlaikyti prieš Vokietijos 
ir Italijos fašistų intervencijų, 
ir labai galimas daiktas, kad 
Ispanijos liaudis, jeigu ji tik 
gautų ganėtinai pirktis* ginklų, 
tai ji fašistus bematant išvytų 
iš savo valstybės. Kas, be abe
jo, žymiai palengvintų kovų ir 
kitose šalyse su fašizmu. Taigi, 
draugės-ai, dar nevėlu ir mums 
prisidėti prie šios kovos nors 
su keliais centais mėnesiniai 
arba vienkartiniai. Nors mes 
neįstengsime'sukelti didelių su
mų, bet didelės sumos be ma
žų negali susidaryti; o antra, 
tai daug reiškia7 moralė para
ma tokiu momentu.

Taigi, aš kreipiuosi į visos 
Kanados socialistinės minties ir 
jiems prijaučiančius žmones*, 
kad rinktumėte ir patys auko
tumėte pagal savo išgalių Lie
tuvos ir Ispanijos kovotojams 
už demokratijų.

Aukas su pažymėjimu Lietu
vos ar Ispanijos kovotojams 
prašome siųsti šiuo adresu: A. 
Frenzel, 86 Ęelhvoods Avė., To
ronto, Ont. Gauti pinigai bus 
perduoti centralinėms įstai
goms, kurios tuo reikalu rūpi
nasi. Gautos aukos bus skelbia
mos per “Keleivį’’ ir “Naujie
nas’’.
T.L.S.D. kp. org. A. Frenzejis

Socialdemokratų kp. n. m. 
susirinkimas

Gegužės mėn. 28 d. 7 v.v. 86 
Belhvoods Avė. šaukiamas T.L. 
S.D. kp; narių ir šimpa tiku su-

Smagus Įspūdžiai Iš 
Jaunuolių Paren
gimo Montreale
Vytauto Klubo Jaunimo Moti

nų Dienos Vakaras
MANTREAL, QUE. — Vyt. 

Kliubo jųuųįmo skyrius suren? 
gė koncertų gegužės 15 d. pa
gerbimui Motinų dienos. Buvo 
perstatyta 3-jų veiksmų dra
ma “šiauliška Meilė.” Kalbėjo 
jaunimo sekretorė p. NakjLųtė. 
Savo trumpoj kalboj išreiškė 
gilias mintis, užjaučiančias 
motinas. Po tp kalbėjo jauni
mo skyriaus pirmininkas mok. 
Vaupšas. Kalbėjo apie skyriaus 
reikalus ir jo tolimesnį veiki
mų. Kvietė jaunuolius prisidė
ti ir darbuotis kartu. Taip pat 
atsišaukė į tėvus, turinčius už
augusio jaunimo patarti savo 
vaikams rašytis prie jaun. sky
riaus ir dirbti naudingų vįsuo- 
meniai darbų.

Toliau pora mergaičių pa
deklamavo tai dienai pritai
kintas eilutes, kurios gana pui
kiai skambėjo. Veikalo per
statymui režisavo drg. B. Ju
raites, kuris yra gana gabus re- 
žisorius ir buvo puikiai pri
rengęs minėtų perstatymų.

Vienu žodžiu, visi dalyvavu
sieji tos dienos programe pui
kiausiai atliko savo pareigas. 
Reikia stebėtis iš tokių jau
nuolių, kurių dauguma buvo 
pirmu kartu scenoje ir pasiro
dė tokie gabus artistai. Reikia 
tikėtis, kad ateityje tie jaunuo
liai parodys mums tų, ko mes 
niekad nematėm.

sirinkimas. Viyi prašomi atsi
lankyti punktualiai, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

S. D. Komitetas

Nelaimingas atsitikimas
HAMILTONE, ONT. — Ge

gužės mėn. 17 d. yinpas Čėsna, 
kilęs nuo Alytaus, viešėjo Albi
nos Užaitės vestuyėse, kuriose 
matyti, vaišių nestigo, nes V. Č. 
buvo gerokai nusikeikęs*, ir be
silinksmindamas netikėtai pro 
atidarąs skiepo duris įkrito ir 
skaudžiai susižeidė. Nuvežtas į 
General ligoninę pagulėjo iki 
šeštadienio ryto įr mirė. Paliko 
porų mažamečių vąikų ir jaunų 
žmonų nubudime.

Tokią mirtis galėjo būt iš
vengta, jei butų atsargiau elg
tasi. --Girdėjęs

Vaišės ir šokiai

Pasibaigus programui sceno
je, to pat jaunimo buvo su
rengta vakarienė. Nulipus iš 
viršutinės salės apatinėm ra
dom stalus apkrautus dešro
mis, kumpiais ir įvairiais ki
tais užkandžiais. Stalai buvo 
papuošti gėlėmis. Susėdus tuoj 
pasirodė pūtuojančio alaus, 
skanaus vyno ir įvairių kitų 
gėrimų.

Pasigirdo dainos, kalbos, ir 
kitokie įvairumai. Pasivaišinę 
apie porų valandų prie stalų, 
vėl sugrįžom į viršutinę salę, 
kur radom lietuviškus muzi
kantus grojant įvairius lietu
viškus šokius. Ten ir pralei
dom laikų iki vėlumos.

Kadangi visas parengimas ir 
vakarienė buvo be jokios įžan
gos, tai baigiantis vaišintis bu
vo atsišaukta į publikų apie 
padengima išlaidų. Na, publi
ka tuomet ir pasirodė. Galima 
sakyti, mažiau rublio niekas 
neparodė, o kiti ir po kelis. 
Beje, buvau pamiršęs. Atėjus 
į koncertų, einant į salę, prie 
durų stovėjo dvi mergaitės ir 
visiems priseginėjo po gyvų 
gėlę, kas tarp publikos sudarė | 
labai gražų įspūdį. Visa bėda 
tai buvo nepaprastai blogas o- 
ras ir publikos buvo nelabai 
daug. Bet kaip girdėtis, kurie 
iš tingėjimo arba negalėjimo 
neatvyko, dabar labai apgai
lestauja ir sako, kitų syk, jei 
ir kuolais lytų, tokios progos 
nepraleisim.
Padėka Jaunuoliams ir Klubui

Todėl, išreiškiu visam jauni
mo skyriui padėkų už tokį pui
kų parengimų, labiausiai tiem, 
kurie mus linksmino. Reikia 
pastebėti, kad minėtas jaun. 
skyr. įsikūrė tik apie du me
tai atgal, ir jau daug kų nau-' 
dingo nuveikė. Kviečiu visus 
Montrealo lietuvius jaunuolius 
rašytis į Vyt. Kliubo jaunimo 
skyrių ir dirbti visuomenei ( 
naudingų darbų. Taip pat pra- j 
sau tėvų paraginti savo vaikus 
prisidėti. Atminkit kaip sjna-1 
giai jaučiasi tie tėvai, kurių

vaikai pasirodo scenoje ir vi
sus esančius linksmina.

Ištjkrųjų, Vyt. Kliubas per 
porų paskutinių metų padarė 
didelę pažangų. Per tų laikų 
įkūrė jaun. skyr., moterų skyr., 
prisidėjo virš 300 narių ir at
gijo visoks veikimas, taip kad 
pasidarė visiems jauki užeiga.

čia tenka padėkoti visiems 
Kliubo darbuotojams, o labiau
siai pirmininkui K. Juškevi
čiui, kuris per du metu Kliube 
pirmininkaudamas padarė di
delę pažangų. Prašau p. Juške
vičiaus pavyzdingai darbuotis 
ir toliau, o mes atiduosim už
tarnautų pagarbų.

—Pasitenkinęs Kliubietis.

INSURANCE 1
t 

(APDRAUDA)

• Pilnų apdraudą auto- 
niobilzams

• Apdraūdą namų nuo 
ugnies

• Apdrąudą rakandų
t Apdraudą nuo vagi»
• Apdrąudą langų
O Apd raudą 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.
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Tkaip žuvis be'I 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

L,

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

1739 South Halsted
CHICAGO, ILL.

Street

naujienos 
1739 S^ 
< *l«ted St-
”C*GO

'MH

SIS įdomus termo- jį® 
metras vienu laiku ra 
parodo oro stovį pa- 
gal Lietuvoj ir Ame- i|| 
rikoj varto j a m u s. EE 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite ||į| 
nusipirkti. Jis pada- 
rytas specialiai pa- 
gal NAUJIENŲ už- g 
sakymą. Bet jiis jį ® 
galite gauti »

DYKAI į 
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie- ■ 
nas” ant metų ir Į| 
prisiųsit n
Chicagoje ..... $8.00 ■
Kitur Suv. Valstijo- 9 
ge jr Kanadoj nupi- 9 
ginta kaina .... $5.00 I

1

Siųskit rąoney orde
rį ąrbą čeki —
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Į Diena 15 Dienos

Jos

kitas

pasimatyti ir pa- Dar

dėkojam 
prirengtą

Praeitos savaitės gale Sofija 
Ambrozaitė, Albertas Ambro- 
zas, Ona, Marijona ir Bronius 
Užkuraičiai išvyko į Clevelan-

žiu savo kelionėj jr tahistoms 
juos pranešti. .

Emily Nesteckienė.

Padėkos Žodis Chicagos 
Lietuviams.

Septyni Northwestem uni • 
versitcto studentai sunkiai su
sirgo po bankieto viename 
Evanstono viešbutyje. Visi bu
vo nugabenti ligoninėn. Svei-

šakutė, sriu- 
salo-

sekantį sekmadienį, 
darže, 79th and Archer Avė.

—Aš Busiu, sį maistą.

’> ŽAGARIEČIŲ JAUNUOLIAI 
’ VESTUVĖSE CLEVELANDE

Padėka už 
Išleistuves

Širdingai dėkojam Bronisla- 
vai Nesteckiutei, kuri surengė 
mums labai šaunią išleistuvių 
vakarienę, gegužės 14 d., K. 
Ūkelio svetainėje. Svečių daly
vavo labai daug, iš kurių di
desnė dalis buvo “parapijonai”. 
Su kai kuriais buvom nesima
tę per kelioliką metų. Buvo la
bai linksma 
sikalbėti.

Širdingai 
Zolpienei už 
mėlį ir suteiktas labai 
dovanas nuo Moterų

p-ai M. 
progra- 
puikias 
Piliečių

Lygos, širdingai dėkojam p-ai 
P. Kvietkienei už malonius lin
kėjimus mums laimingos kelio
nės širdingai dėkojam P. S. 
Narkiui, dabartiniam Teisybės 
Mylėtojų Draugijos korespon
dentui už įdomią kalbą, širdin
gai dėkojam p. P. KileviČiui, 
Simano Daukanto Draugijos 
sekretoriui, p-ui RaČevičlui, da
bartiniam Teisybės Mylėtojų I dalyvauti Julės Užkuraičiu-
Draugijos pirmininkui už lin- tės vestuvėse.

Chicagiečių Užkuraičių bro
lio dukrelė pačioj jaunystėj ir 
gražume ištekėjo už jauno sve
timtaučio. žagariečių jaunimas 
šią savaitę žadėjo sugrįšti į 
namus.

P-lė Sofija Ambrozaitė visuo
met sumani mergaitė. Gal ir 
šį syki nepamirš iš Clevelando 
parvežti Wedding Cake. Lauk
sime. R.

kėjimus; žagariečių Kliubo 
valdybai ir p. A. Ramašauskui 
irgi už malonius linkėjimus. 
Kartu dėkojam ir visiems sve
čiams dalyvavusiems musų at
sisveikinimo vakarė’yj.
kartą taria ačiū gaspadinėms 
P. Wačekauskienei ir P. Ku- 
poraitienci ir kitoms už pri- 
ruošimą gardžių valgių. Aš 
stengsiuos įgyti gražių įspud- š

ja

SUSIRINKIMAI
Lithuanian Buiiding Loan and Savings Association (Naujienų 

spulkos) direktorių susirinkimas įvyks ketvirtadienį, ge
gužės 26 d., 7 vai. vakare, Naujienų name.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Klemensas Klimas, 48,
Anna Sturenfeldt, 36

Paul Feistel, 31, su Viola 
bei, 18

SU

Za-

Livių Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks šiandien 
Sandaros salėje, 814 W. 33rd St. 8 vai. vak. Visos narės 
malonėkite atsilankyti, nes išgirsite daug svarbių praneši
mų. Atsiveskite ir naujų narių. —Valdyba.

Reikalauja
Perskirų

Helen švedą nuo Stanley 
švedą

TAUPYKIT KUPONUS
(Jž MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ

Šis Piknikas Bus 
Nevien Nepaprastas, 
Bet ir Rimtas

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

Jame kiekvienas lietuvis 
turės dalyvauti^

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- nika birželio 
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINK IT. nes mažai jų be
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėki! rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus, i ' . / r

Lietuvių Kongreso Dem. 
Tvarkai Atsteigti Lietuvoje. 
Chicagos skyrius, rengia pik-

19 d., Birutės
darže.

Šis piknikas bus gal 
pirmutinis tokios rųšieš 
nikas. • 1 ’ •>

būt 
pik-

A. H. Nausėdienė 
Nominacijose Gavo 
1021 Baisa

viršaus penkiolikos šimtų do
lerių.

Kad neišleidus laimes giliu
ko iš savo rankų esat kviečia
mi atvykti į New City Furni
ture Mart rakandų krautuvės 
rengiamą PIKNIKĄ, kuris busjkatos departamentas pradėjo 

Birutės; tyrinėjimą, spėdamas, kad vieš
butis studentams davė sugedu-

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setų

HAFTAVONĖ LOVAI APKLOTI

PATTERN 1744

po-

BEDSPREAD MOT1F
No. 1744—Margais šilkais išsiūta kapa. Spalvas galėsit 

prilaikyti taip, kaip geriau patiks.

Kadangi ši organizacija (su
trumpintai) Lietuvių Kongre
sas yra suorganizuota demo
kratinio nusistatymo lietuvių 
ir kilniems ir naudingiems 
darbams vykinti, tatai ir šis 
rengiamas piknikas bus ne 
vien tik kad pasišokti ir alu- 

' čio išsigerti, bet turės ir tarp- 
i tautinės reikšmės. Šitame pik
nike, dalyvaus Lietuvos Žydai 
(Federacija Lietuvos Žydų 
Cbicagoje) su šitos organiza
cijos prezidentu p. A. Gold- 
mariu.

Taipgi Čechoslovakai su 
nu Otto Pergler.

Lietuvos žydai jausdami pa
vojų Lietuvai iš bendų kaip 

i Lietuvos, taip ir žydų priešų 
! pusės, yra susirūpinę Lietuvos 
i likimu ir šiame piknike jų 
i kalbėtojai apibudins reikšmę 
Lietuvos' padėties.

Čekoslovakai taipgi turi to- 
i kius pat klausimus ir tokius 
pat pavojus ir nuo tų pačių 
priešų.

Štai šitame suvažiavime bus 
| keliami klausimai šių laikų 
. opių valandų.
I Be to musų pačių kalbėto- 

- | jai ir visi chorai ir Lietuvos 
benas, sudarys įspūdingą nuo- 

I taiką Birutės darže.

Nors gal jau vėlokai, bet 
šiuomi rašteliu noriu išreikšti 
nuoširdų dėkingumą “Naujie
nų” redakcijai už palankumą 
ir paramą laike mano “cam- 
paign” kandidatuojant man į 
State Senatoriaus vietą nuo 
9-tojo distrikto, Chicago, III.

Nors aš nominacijos šį sykį 
nelaimėjau, bet dėlto perdaug 
nesielvartauju, nes šiuose rin
kimuose už mane negalėjo 
balsuoti visi Chicagos lietu
viai, o tik aprubežiuotas skai
čius 9-tojo distrikto piliečių. 
Laimėjau tūkstantį ir dvide
šimts vieną balsą. Kadangi sa
vo “watchers” - neturėjau nie
kur, tad patikrinti balsų skai
čiaus negalėčiau...

Bet, pirmą syk kandidatuo
jant ir dar moterei, jaučiu, 
kad visi lietuviai 9-tojo distri
kto mane nuoširdžiai rėmė 
(išskyrus kelius parsidavėlius, 
kurie naktį prieš rinkimus at
liko judošišką darbą atspaus
dinę ir išnešioję (po nakties 
priedanga) melagingus lape
lius prieš mane, buk aš visai 
nekandidatuojanti, kad tuo- 
mi suklaidinus neprityrusius 
balsuotojus. '

Tie 1021 balsai buvo nenu
pirkti, bet grynų, kilnių lietu
vių balsai. Savo “karjeros” 
politikoj nemanau baigti. Pa
sitaikius progai ir vėl į kokį 
urėdą kandidatuosiu—lai lie
tuvaitės vardą mato ant balo
to ir kitataučiai... “Lašas po 
lašo ir akmenį pratašo”... šį 
kartą galiu tiek pasakyti: “Ge
riau pralaimėt su teisybe, ne
gu laimėt su neteisybe”...

Visiems 41* Misoms, kurie 
mane rėmė ir pripažino iš gi
lumos širdies dar kartą dėko
ju. ’

Su gilia pagarba, 
Antoinettė H. Nausėda.

Kvietimas į Pikniką,
y ' . • 1 '

Kur Laime Jus
Laukia
Neiv City Furniture Žada Savo 

Svečiams Daugybes Dovanų
Kai kurie žmonės nežino, kur 

laimužė jų laukia. Kiti gi džiū
gauja, nes jie vifeur laimę ran
da arba, antraip -tariant, ne
duoda laimei praeiti pro šalį 
ir visuomet sučiumpa į savo 
rankas. Treti, kurie mano, kad 
laimės nėra, jos neieško ir jie 
mano esą tiek nelaimingi, kad 
laimė jiems niekuomet nenusi- 
šyps-os.

Klausykite visi ir naudokitės 
proga išbandymui savo laimės, 
kurią suteikia Nėtv City Furni
ture Mart rakandų krautuvė, 
duodama geriausią progą gau
ti daugybes didelės vertės daik-' 
tų, kaip tai, Kelvinator 6-Cubes 
šaldytuvą, trijų šmotų bedroom 
setą, puikų radio, - gaso pečių 
ir daugybes kitų čia nepaminė-

— K. C. tų daiktų, kurių vertė siekia

chane 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

GARANTUOTA!
SE

>^,*11. AROUND^f

KSiRKEŽM 
fe==CLEANER^=d

Pas savo malevų ir

PILSEN KWIK KLEAN
Pašte Soap Cleaner

Valo greičiau ir lengviau bet kokį malevotą, 
enameliuotą ar varnišiuotą paviršių. Absoliu
čiai nekenksmingas rankoms arba finišui.
geležies krautuvninką reikalaukit Kwik Klean

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 
GERA PROGA ĮSIGYTI ROGERS 

SIDABRINIUS SETUS

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

Setas iš 6 šmotų vienam as- 
Įmeniui, būtent:
bai šaukštas, vide’čius, 
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo. kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink
si t gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrieal Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict 8269

Victor Bagdonas
LOCAL & tONG DISTANCE 

MOVlNG
Perkraustom fočničius, pianus ir 
visokius Rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Made by ONEIDA, Ltd.

Šmotų

Garsinkitės “N-nose”

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817- W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Servizas 
Vienam 
Žmogui

P R®

“Faun”
Design

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais ...99c
3-jų ir 2-jų Šmotų Extra Setai 99c su 6 kup.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingų Kuponų 
įSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NA UJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais .

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

Į * '

■

c ; U.-.į

LIGONINES— 
HOSPITALS

No. 1744 Atsiųskit man

Vardas
čia idedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Adresas
Vardas ir pavarrdi ..

Valstija ...Miestas

Gegužės 25 d.Kupono No. 144

PETER PEN

• RESTAURANTAT

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYTA 

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

TeL VICTORY 9670.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

| Adresas -................. .

| Miestas ir valstija ..

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50
GYDYMAS SKfl.OOLIGONINĖJE .................. *UU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
raumatizMas $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

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- 
pa.
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Iš ENERGINGOS ŽAGARlECIįJ KLIUBO 
DARBUOTES

Realia “Pirrtiyri” ChorO Ekskursiją Lietu
von; suruošė, pasekmingą Vakarą

Pėreitg sekmadienį Holly- 
^rbofl svetainėj Brightoh Par
ke, įvykd žagariečių Kliubb 
susiririkirhas. Perskaičius tari
mus buvo skaityti trys laiškai. 
Vienas huo Pirrhyn Choro, kd- 
ris tiž savaites kitos laiko iš
voks j Lietuvį. Kadangi Kliubb 
įstatai neleidžia iš iždo aukad- 
ti, O Žagariečiai bendrai ad- 
katija ir remia, vieni serijas 
platina, 1 kiti kitokiais budais 
prisidėjo pinigiškai, tad palik
ta taip remti iki pat išleisiarit 
Chicagoš jaunuolius - dainiri- 
kds ir pagal savo išgalę jiems 
padėti ir fihąnšiŠkai gelbėti.

Kitas laiškas buvo nuo Lie
tuvių Labdarių Sąjungos Ame
rikoje. Buvo atsilankęs tos są
jungos sekretorius, p. Puida ir 
plačiai kalbėjo. Aiškumo dėlei 
liko įgalioti pirmininkas Ar
lauskas ir pirmininko pagelbi- 
ninkas jaunuolis Niprikas ga
lutinai dažinoti smulkmenas ir 
nariams raportuoti.
Laiškas nuo Zurio apie Kelly 

bankietą

Trečiam laiške John T. Zu- 
ris kviečia dalyvauti, su įžan
ga 5 doleriai vienam, bankiete, 
kuriame Lietuvos konsulas p. 
Daužvardis prisegs Ciiicagos 
inayorui Kelly Smetonos meda
lį gal už atsižymėjimą praeitų 
metų geg. 30 dieną, So. Chi- 
cagoje; kur pasiuntė policiją į 
streikierių demonstraciją. To
ji maydro Kelly policija mišo-

ve dešimt darbininkų ir šimtą 
sužeidė.

Žaįariečiiį fcliubo ndfiai, ži
nodami, kad tų mėddliiį sėgio- 
jitriaš tik užtęsia dieriaš Lietu
vos taulinihktj viešpatAviinui 
ir dfehibkrdtihės tvarkos afstei- 
gimui, vienbalsiai laišką atme
tė;

Komisija iš rnargiičią vaka
rėlio, A. Rariiašauškienėj P. 
Arlauskas; M. MieraviČienė iš
davė raportą; kad pelno liko 
Š5 doleriai. Padėka priklauso 
ir komitetui ir tiems, kurie pa
sidarbavo šiame vakarėlyje.

Trečią valandą užsidarius 
štisirinkimui; pilnos mašinos 
žagariėčių išvyko į Natijiemj 
gegužinę.

—Nekoręs p.

$2,000, o liepsnos pridarė hūo- 
stolių tiž $3,700. Nyrina to; už- 
gesihę gaisrą, ugriiagesdai rado 
gazolinu siivilgintų skudurų ir 
popiergalių rihiiiė.

Pbiicija Ambrosą suėmė. Jis 
prisiįirižiho it vakar prokuratū
ra atidavė jį grand džiurei. 
Ambrosds sėdi po $4,600 kau
cija;

MADOS

No. 4807 Vasarini suknelė au
gesnei moterei. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
žau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti 8avo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
fė pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 
Su. Laiškus reikia adresuoti:

aujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattetn Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL

CiA įdedu 15 centą ir prašau

atatytti iftan pavyzd] No---- ------

gmr.rsr-j?-^-------------------
(Vardas ir pavardėj

jfljfijaasaargTi7 »t;i a., ,M..y..-ua- 
( Adresas)

iiiftrfftnį>. ■■■■■■— r,
(Miestas ir valstija)

Bedarbiai Pikietavo 
Miesto Rotušę

Chicago šiandien gausianti 
pinigį iš valstijos

200 bedarbių grtipe vakar 
pikietavb miesto rotušę, reika
laudama $17,500,000 pašalpos 
reikalams ir laikyti šelpimo 
stotis atdaras. Demonstraciją 
suorganizavo Illinois VVorkers’ 
Aliiance.

Bedarbiams pikietdujant, val
stijos legislatura baigė Svarsty
ti pasiulyhią pridėti po $500,- 
000 prie kas mėnesį pašalpai 
skiriamų $3,000,000. Spėjama, 
kad šiandien pashilymaS bus 
jau Ir gubėriiatbriads pasirašy
tas ir rfiiešto šelpiihb ddiniilis- 
tracija gaus pinigUš; Kai gaus, 
tai tuojau WĄnMįiėsi&hti Če
ki pašalpą gdttfiantiems be
darbiams.

Nepadarydamas Biz
nio Alinėje Nutarė 
ją Sudeginti

Dabar sėdi už grotų

Julius Ainbrosas, Didžiojo 
karo veteranas susitaupė pini
gų, gavo eks-kdreivių bonus ir 
nusipirko alinę ties 4129 South 
Ashland avenue.

Bet biznis nesisekė. Per sa
vaitę teišvarydavo tris pusbač- 
kius alaus’. Matydamas; kad iš 
biznio nieko nebus; AmbrosaS 
nutarė alinę sudeginti. Nutarė 
ir padarė. Iš antro aukšto iš
kraustė ten gyvenusią šeimyną 
ir gegužės 4 d. namą uždegė. 
Manė gausiąs apdraudą ir tokiu 
budu savo pinigus išgelbėsiąs.

Bet apdraudos buvo tik

“Laikino’* Roselando 
Lietuvių “Raštinin
ko*’ Misteriją

Ir apie niekam nežinomas 
dembnstracijas

ROŠELAND. — Gegužės 20 
d., vietiniai darbuotojai buvo 
sušdtikę šūsirinkimą apvaikš- 
čiojirtio kapų puošimo dienos 
reikalu. Nutarta nusamdyt tto- 
ką, kuris nuteš ir parveš tik 
už 25c Todėl; Jkas norės važiuo
ti su troku, lai susirenka prieš 
10 vai; ryto prie Lietuvių Dar
bininkų svetainės. Ttokas išeis 
lygiai 10 vai., nevėliau.

Toliau prisiminta apie kbkį 
ten laikiną raštininką, kuris 
liepia susirinkti 30 d. gegužės, 
8 vai. ryto jjriė Darbininkų 
Svetainės, iš kur turėsią de
monstruoti net į tautiškas ka
pines. Iš kur tas laikinas raš
tininkas išdygo, niekas nežino. 
Pirma Lietuvių Laisvamanių 
kuopa turi savo raštininkus: 
nutarimų rašt. P. Kučįnskas, 
turtų rašt. A. Laurutėnas, bet 
jie nieko nežino apie tas de- 
mostracijas ir kuopos kores
pondentas nežino, kada taip 
buto nutarta, nors susirinki
muose Visada laiikosi.

Patartina laikinam raštinin
kui netik laikinai, bet ir ilges
niam laikui pdliauti taip ra
šius, nes tokie raštai vientik 
žemina laisvamanius. Atrodo, 
lyg ant juoko laiko.

—Stepukas.

Maywobde
May woode išsivystė skanda

las liečiantis keturiolikos me
tų mergaitę ir ąpie šimtą jau
nuolių ir Vyrų. Kai kurie vyrai 
yra priemiestyje gerai žinomi 
biznieriai ir žynius piliečiai. 
Mergaitės žodžiais, tie vyrai 
turėjo lytinius santykius su ja. 
Ji pradėjo užsiiminėti prosti
tucija norėdama turėti “sp'end- 
ing money”.

Mergaite yra Patricia Ger- 
maine, nuo 617 S. 19th avenue, 
Maywoode. Kai kurie vyrai ir 
jaunuoliai buvo suimti ir įka
linti ar paleisti po kaucija. Ki
ti kamantinėjami. Daugelis pri
sipažino.

MOTIEJUS ŠKIRMONTAS

Paprastas Sprendimas
Vienį dieną šakb tn£rio sė- 

sute:—Kai aš busiu didelė, vi
sai didelė, aš vešiU Jonuką.

—Taip, Vedyboms reikia dvie
jų žfhofiių,—patvirtina motina.

Sesutė, neilgai galvodama, 
sako:—Tai aš galėsiu paimti 
dar ir Petruką.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 23 d., 10:35 vai. va
kare, 1938 m., sulaukęs 45 m. 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Pavandenio mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Joną, pusbrolį Stanislo
vą Skirmontą ir brolienę, 2 
pusseseres ir jų šeimynas ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj— 
2 brolius Augustą ir Juozapą 
ir jų šeimynas ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks Pėtny- 
čioj, Gegužės 27 d., 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pinės.

Visi a. a. Motiejaus Skir- 
monto giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Bfotis, pusbrolis, brolienė, 

pusseserės ir kitos giminės.
Ląid. dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite gauti 
reikiamų pinigų laidotuvių išlai
doms, bažnyčios patarnavimui, dra
bužiams, kapinių Jotams ir t. t. 
Tuoj autinė veikla. Nėra atidėlioji
mo. Dėl tolesnių informacijų, be 
prievolių, klauskite savo laidotu
vių direktoriaus arba L. T. ELLIS 
CO.—33 N. La Šalie—Franklin 1593.

LOVEIKIS ES
. Dalis.

kvietkininkas
— I.

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabatiis.

3316 So. Halstea Street 
Tel. BOVLEVARD 7314

IM Gėlės Mylintiems 
u |J f| Vestuvėms, Ban- 

Jjl* kietams, Laido- 
W ■ 1 f ■ tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS 
4180 AfčHėr Avenue 

Phoue LAFAYETTE 5800

l

Po 24-ių Metą 
Nesimatymo Susiti
ko Naujienų Piknike
Įspūdžiai iš didelio, gražaus 

išvažiavimo.

CLASSIFIED ADS.
SITUATION WANTED 

.... Ieško Darbo ...
IĖŠKAU DARBO tavernoj už 

porterį, įanitoriaus pagelbininku 
arba arti fatmos. Ęšu gėi“ai patyręs. 
2710 So. Indiana Avė., Victory 8341 

Šaukite janitorių.

(ACME-NAUJLENŲ Koto J

CHICAGO.— Arthur Shu- 
pert ir Mildred Henhihg, 
jauni meilužiai. Shupert 
nusišovė dėl riesusipratimo 
su p-le Henning.

Žemutiniame paveiksle 
nusišovusio jaunuolio tėvai.

; L|PM,E-NAUJIENŲ Uoto]

Tai čia įąs nacių vadas 
konrad Herilein, kurs Čc- 
chosloval^ijoj su savo Sude- 
ten vokiečiais daro visą su
irutę.

•' 1 < L x-'.

IS LIETUVOS
ŠIEMET BUS ATIDARY 

TAS KAUNE ZOOLO
GIJOS SODAS

Tieš Kauhii, Frėddjė, jatt ke
liolika iiiefų ugdohias botani
kos šodas, kiiridmc yra sutelk
ta ddtigybė Lietuvos' ii* kitų 
kraštų retesnių ausinėlių bei 
medžių; lai augmenijos sodas*.

niveršitetb yrii gdmtos muzie
jus, kuriame yra visų Lietuvo
je esančių gyvūnų — žvėrių ir 
paukščių iškamšos, taip pat že
mių, akniehų ir kitų mineralų 
pavyzdžiai. Iki šiol nebuvo zo
ologijos sodo, kur galima butų 
rhalyti visus .Lietuvoje esančius 
žvėris, pdukščius ir žuvis, jų 
gyvenimo sąlygose. Dabar stei
giamas* ir zoologijos sodas; Jam 
vieta parinkta ties Kaunu, Mic
kevičiaus slėny. Sodui paskir
tas didelis plotas žemės, kuris 
aptvertas tinkama tvdra.

Atėjdš pataškritii, sparčiai 
pradėta Vykdyti sodo įrengimo 
ddrbai. ftuošiariidš palalpos bei 
narvai žvėrims ir paukščiams. 
Miškų tarnautojai ir šiaip žmo
nes visam krašte jaii turi pri- 
gaųdę daug žvėrių ir paukščių, 
kuriuose tuo tarpu laiko pas 
save ir ruošias juos perduoti 
zoologijos -sodui, kaip tiktai ja
me bus paruoštos patalpos.

Todėl jau ilųmatbriia, kad šią 
vhsdrą, birželio menesį, zoolo
gijos sodas galės būti atidary
tas. Vėliau sOdaš bus nuolat 
tobulinamas ir papildomas, fe.us 
stėiigiatndsi įsteigti, ir kitų kęaš-

Naujienų gfegtižihei Dievulis 
ir daVė ir dribtelėjo, suteikda
mas tokį nepaprastai gražų 
orą; Pagrečia du nedėldieniai 
gegužės mėnesį buvo šalti ir 
lytingi, išvdži&vimams visdi 
nenaudingi. Mažai gal tokių 
optimistų atsirado, kurie bu
tų tvirtihę, kad ir gegužės 22 
dieną riebus panaši į praėju
sias dienas, kada lietus ir tam
soj ir šviesoj htirilatos krapi
no. Tadgi ir riėdyvai; kad Bi
rutes daržas buvo pilnas sve
čių.

Daug gruzdienčių.
Man įddinu buvb matyti su

važiavusias dideles minias 
žmonių naujieniečių. Bet nu
stebau kai sutikau didelį bū
rį gruzdiečių, kuomet Simo
nas Parednis su savo žmona 
Parėdniene-Petfraičiutė ir jos 
sesute France-s buvom visi pa
kviesti prie Stalo gražioj vie
toj;s tarp žaliuojančių ąžuolų 
ir žydinčių gėlių. Dėka Nau
jieniečių pp. Parednių pradė
jau ragauti visokių gėrimė
lių. Žiuriu, toj musų kompa
nijoj besąs Antanas Kazlaus
kas Su žmona ir dviem su- 
nais, p. Dabševičiai. Jankai- 
tibnė ifr daug kitų.

Senai nematyta.
Priešais matau sėdi jauna 

labai širiipritiška hioferiškč su 
jaunu vyfii. Klausiu, ar šita 
ponia irgi gruzdietė. Sako, ar 
nežinai, aš esu Joana Mikalai- 
tytė-Gestautierie |i:š Gruzdžiu 
miestelio. Jus Su mario sesute 
pran.ufe j kąttų giedojote prie 
choro; 1914 metais atvykau iš 
Lietuvos kdrtti šti Barbora Ste
ponaityte iš Bačių kaimo, Ka
zio Kupšo žmonos* Elenos se
sutė. 1918 ritėtais apsivedžiau 
su Luokiškiu. Vadinasi nuo pa 
tos mano parapijonkos atvyki
mo į Chicago per 24 metus ne
teko su ja ja šrisieiti ir kalbė
tis. Pirma proga šioj šalyj su
sitikti pasitaikė tik dabar Nau
jienų gegužinėj!

Ai* tai nė štfebliklaš? Atigom; 
triūsėm, skardžias dainas* dai
navom tėvynės laiikubsė, visai 
arti gyvenome Vaikyštėš-jau- 
nystės dienelės lėisdririii. Ir tik
rai buvo malonus ii’ džiuginan
tis pasikalbėjimas su ta iškal
bia riiaho ii^^riįiijorika ir gra
žiai atlydančia ponia. Dar link
smiau buvo išgirsti, kad jds 
vyresnioji dukrelė 19-tus me
lus eina, o jau baigė kolegiją. 
Jaunesnioji 16 metų lanko auk
štesniąją mokyklą. Sūnaitis 
Reiinondas 11-kos metų, liau
dies liiokšlaiiię lanko. Visi vai
kai labai gabus ttiOkšlė; SVėiki; 
gražus ir gražiai kalba liėtii- 
viškai. Taip' prit pp; Pabėdrilų 
sūnūs, nors ddf* jatiriaS; bėt jatt 
kolegiją yrri iižbaigęš;

Tai taip jaiihibj riiidtaikbj 
bebūnant, dtslirikb hejučibriiiš 
ir vakarėlis!. tižViėšpataVo tyla, 
net lapeliai bustoj b šlriftiėję. 
Tik ten toliau gėgUžiriėš daly
viai traukė sufartiriį ir dar bu
vo girdėti hitizika it* jaunimas 
susikibęs pbrbniiš Vis tėbėšbko. 
Daugelis jatt buvo išvykę { na
mus, dar darig mašinų slinko 
iš daržo. Prisiėjo ir mtitriš 
gruzdiečianis atsiskirti vieni su 
kitais, bet prižddėjomie ir vėl 
kur nors s’iiSieiti. ~R.( šiliukas.

ŽIEVES VARTOJA KURUI

Tsb

Pirkite savo apieiinkės 
krautuvėse

REAL ESTATE FOR SALE 
. .. .. Namai-žcmė Paždavimui

2 ukėšį 3000 pigiaus, begu kiek 
vertės yra.

80 ir 78 akerių, viepa parsiduoda, 
6 kita Isifhaino aht Chicagos riaiho.

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

DĖLĘ MANTĖD-FĖMAtfc
Daf-biriinkią Reikia Erė86™ e* Kreipkitės tuojaus 

JIĖIKIA PATYRUSIOS dirbti ta-1 nAmON FINANČfc and REALTY 
vernpj merginos. Geri namai, valgis 6755 South Westem Avenue 
ir alga, rašykit Chateau Tavern, I Tel. Grovehill 1038 
2718 — 52nd St., Kehosha, Wis.

$7,450 SKUBAM PARDAVIMUI 
REIKALINGA VEITERKOS dir-1 .

bti rėštaurante if tavernoje - Ge- m! y rP
roš valandos. Atsišaukite. .5305 W. Arba

P’^MANOR5 realty’ ̂ o:
2532 W. 63rd St.

ĖOR RENT—GENERAL I Hemlock 8300
.. Rendąi—Bendrai

Gudžiūnai. Šiito mėttt Gud
žiūnų mišku medžiagos sandė
lyje eina popiermedžių nužie- 
vinimas. Biednuornėriė, nėtiirė- 

, dama pinigų nusipirkti mal
koms, gabenasi žieVės ir var
toja kurui.

RENDON TAVERNAS su visais I t™,,b,
jre1^im/iLttu^d\Xgi „ĮS?siudii vės ir 16 agplrtmėntųyir ofisai Itenl 
bUngalbSST’flatU nata,. S s! ^kW®°maKaina »«•«»• »10>000 
Wood St. Lafayette 5132. LOUIS MORRIS & COMPANY

1 4006 W. Division St., 10 N. Clark St.
FŲRNiTURE-FIXTiiRE FOR SALE 3585 Milwaukee.

Rakandai ir įtaisai Pardavimui | Vi • i i, f i • u...,;; r r. 1 ... ■ ■ .

FARMS FDR SALE
. .Ūkiai Pardavimui IŠPARDUODAME BARŲ FIK- — 

ČEKIUS 1938, visokio didžio su FARMA LA PORTE, INDIANA 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
fu fikčetiuš dėl bile kririb bižiiio nuo Chicagos. Daug pinigų nerei- 
įskaitant svarstykles, registerius ir kia. , .......
ice baksius. Cash arba ant išmokė- P. WOLTERAUTIS
jiinb. Pdrriatykitfe fnUs pifm nėgul 4618 So. Western Avė. 
pirksite. kitur..

S,OE. .SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE S±REET 

GALiimet 5269.
$3500.00 120 AKRŲ paprasta far

ma parsiduoda už $1200.00. Jei tuo
jau. Turi gauti $700 pinigais apfno- 

Į keti laidotuvių Išlaidas ir skolas.

ATEIK i didžiausi nauiu ir PARSIDUODA 20 AKERIŲ far-A1H1K ) aidziausj naujų iri su gražjais budinkais ir gyvu. 
atimtų automobilių ispardavi- liais ir paukščiais. Tiktai 27 mylės 
mą— tokį, kokio Chicago nėra Southwest nuo Chicagos Geriausią < £ v. . ” juodžemis ir gražus sodnas. Arti
bet kada mačiusi pas— | didelio kelio — kaina $4250. Yra be

COOK COŪNTY FINANCE ™!Ad resuokde:
COMPANY Naujienos, Box 832.

ties 1340 West 63rd St. , '' 1 ■ ' |,;"i ~ ' 1 ■■■ ■■■■x 1 ' 1
Virš 300 naujų Jr vartotų karų SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 

bus parduodama tiesiog publikai. L Mokyklos ir^ Pamokos 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me-
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už > UŽDARBIAUK BESIMOKINDĄ- 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se- MAS AUTO MECHANIKO amatą, 
nėsnių fnodelių karai už taip pi- Body, ffender, praktiškas sapos (hr- 
giąi kaip $35. į"“

Nepirkite naujo ar vartoto ka- Į Sineer^SA Scnoo1. 
rt* tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių. \ ’ 4 r 4 x“

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Juins nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kaį- 
po rankpinigius, o jus galite pa
silipti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk . nuostabios progos.

Atdara Jkas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą diėrią sėkmddienį.

COOK COUMTY FINANCĖ
COMPANY

1340 West 63rd Street
ties Lobmis.

MAS AUTO MECHANIKO amatą.
bas; gana darbo., Federal Auto En

2040 Washingtbn Blvd.
..... ~ • -;x/■■■i ■■

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTfi IR BLŽKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

LIETŲVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS , AUTOMOBILIUS 

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

P. \VOLTERAITIS 
4614 So. Westerri Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

Pirmos rųšies juodžemis asi 
gėlynu 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. ’ 
iki

Ofisb valandos 7 vaL ryto 
10:30 vakare.

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

FINANCIAL 
Finihsai-PiskOlos

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARbAvlMŪI TAVERNAS 5708 
Sd. Morgan, gėra vieta; geras biz
nis, pilnai įrengtas;

TAVERNAS PARDAVIMUI, trys 
minutės nuo vidmiesčio, nebran
giai. 619 Wfešt Madison.

...JEIGU REIKIA PlNiGŲ..;.
Kreipkitės į Naujienų splil- 

ką. Dtiodame ant pirmį mort- 
gičių leiigvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings AšSociation 
1739 So. Hdlšted Street

TAVERNAS, seniai įsteigtas, ge
rai įrengtas. Tikras pirkinys. Po 
2 vai.

6333 Sb; Ashland Avė.

$6(10 ^tl^ERKA NAUJĄ moder
nią riiėšoŠ ffiafkėta, gerai išdirbta. 
Priežastis—ligą. Rėnda $20.00.

1504 West 51-st St.

SKOLINAM PINIGUS
M&i Pirmtj Morgičių Chicagoje tr

federal savings
AND LOĄN ĄSSOCIATiON 

of Chicago.
2202 w. ČERMAK RD. Canal 8887. PARDAVIMUI TAVERNAS ir 

fėštaurantas geroj viėtoL geras biz
nis. Ateik ii pats b^matyk.

1153 WfeSt 47th St.

PARStDŪObA TAVERNO biz
nis išdirbtas per 3 metus. Pilnai 
įrėngtas, nebrangiai. Kambariai 
Vietoj. 716 S. Western Avė.

PARDAVIMUI TAVĖRNAS Dil
bai įrengtas, pigi renda, 7 kamba
riai viršuj, kas nori galės pirkti su 
5 karhbarių fornišiais. Listas 3 me
tams. Prie didėlės transportacijos. 
Parduosiu pigiąi, nes išvažiuoju į 
Lietuvą. 3862 Archer Avė.

CLASSlFlEt)
SKELBIMUS

RAŠTINE PRIIMA 
KASDIEN NUO 8 Vi RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
TeL ČANAL 8SČ0

prieinamos. Ui pakartoji- 
muš| dtftidanra «eri| ihio-

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI 

4 
PAGAHSIJ4K1T 
SAVO BARGENŪS

naujienų 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.,

PA*AtlKrr MBS TUOM0 
CANAL 8š00



NAUJIENOS, Chicago, m Trečiadienis, geg.-25, 1938

DAINAVOS ŠALIS DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Įspūdžiai iš Naujienų pavasarinio pikniko

Visą laiką šį pavasarį buvęs 
šaltas oras, o ypač paskutinė
mis savaitėmis — pereitą sek
madienį staiga pasikeitė. Ta at
maina labai buvo reikalinga 
dėl to, kad tą dieną buvo “Nau
jienų” rengiamas pavasarinis 
piknikas. Galima sakyti, kaip 
ir vasaros sezono atidarymai.

Saulutei gražiai šildant ir 
maloniam vėjeliui pavasariu 
dvelkiant, žmonės jau iš anks
to ryto pradėjo ruoštis ir tūks
tančiais automobilių pripildė
visus vieškelius vedančius iš leivė pasiūlo 
Chicagos Į laukus. Dalį tų ke- parką, kur girdi, ir ten yra lie- 
liauninkų, bevykstančių pasi- tuviškas piknikas — kito laik- 
grožėti gražia pavasarine gam
ta, sudarė ir

jau liūdnos melodijos pripil- 
dančios orą. Čia susidaro kitos 
jausmas, susikaupimas. Bet Į 
tuos liūdnuosius garsui atplau
kia ir linksmesni garsai iš gre
timo miško ir viskas maišosi, 
sudaro tam tikrą melancholiją, 
lyg ir numirėliams reikėtų pa
siklausyti ko nors naujesnio...

Iš kapinių išėjus, tokiam gra-

pasigrožėti tuo gražiu pavasa
riu. Kai ką daugiau pamatyti, 
patirti... Sutariam • eiti. Sanke- 

užeiti ir į kitą

lietuviai važiuoją 
bei kitus pikni-

naujas juodis—P. Millerio
Pontiac, net prigulęs neša mus 
šešis lygiais keliais ir bematant 
atsidūrėme toli už miesto ly
giuos laukuos, kur skaisti sau
lutė raičiojasi po žalius pava
sario kilimus — žalias pievas, 
plačiuosius laukus. Nuo lengvo 
vėjelio gražiai siūbuoja miškai 
ir miškeliai.

raščio surengtas.
Nustatę kryptį — žengiame. 

Kur tik eini visur pilna miš
kuose žmonių, visur linkmsmi- 
nasi. Visi piknikauja, garsiai 
kalbasi lietuviškai Įvairiomis 
tarmėmis. Tikras lietuviškas 
“internacionalas”. Vi&mr skam
bu Įvairios lietuviškos dainos 
po gražius Joliet apylinkėm 
miškus. Klausaisi žmogus su
stojęs ir pradedi tikėti, rodos, 
esi Lietuvoj. Rodos, po lietuviš
ką miškelį bevaikštai kur nors 
Dainavos šaly ir, rodos, tas) ty
liai šlamantis ąžuolas, aukštai 
Į žydrųjį dangų iškėlęs viršūnę, 
kalba į tave ta pačia priprasta 
Lietuvos ąžuolų kalba. Taip 
malonu, taip jauku.

Lietuvis visados buvęs girių 
gerbėjas ir mylėtojas. Ir šioj 
šaly gyvenant didmiesty, prisi
klausius įvairaus didmiesčio 
bildesio, atvykus į parką ar 
mišką, atgimsta jo siela ir jaus
mai.

Pasiekiame kelionės tikslą. 
Sakoma čia, irgi buvęs lietuvio 
išlaikomas parkas. Čia jau 
žmonėmis ir viskuo proporcio- 
naliai piknikas mažesnis ir ne
simato gyvumo bei tempo 
Žmones gri 
ir taj juo mažina kiekį.

Kurį laiką pabuvę, su vienu 
bei kitu pažįstamu susitikę, ta
riam, reikia grįžti atgal ir baig
ti dieną “Naujienų” piknike. Be 
to, kartu atvažiavus, reik žiūrė
ti, kad ir nepasilikus šlaman
čiuose miškuose.

Man beveik visą laiką išgy
venus rytuose žymiąjam did
miesty New Yorke, kur norint 
pamatyti gražesnio miško vaiz
dą, tenka labai toli važiuoti, o 
lietuviams tenka piknikauti tik 
mažuose parkuose su mažai 
medžių ir žolės, ši aplinkuma 
nuteikė malonaus Įspūdžio.

Pereitą sekmadienį, Lietuviš
kų Tautiškų Kapinių apylinkė
je, Jolliet miškai atrodė, kaip 
ir butų Lietuvos dalis, kaip 
Dainavos šalis šioj Dėdės Šamo 
žemėj. Ir kaip teko girdėti, tai

> x-\ -

Vaizdas iš Rockfordo, Illinois, kur policija užpnolė piketus ir po mūšio juos 
išvaikė. Streikieriai piketavo J. I. Casc dirbtuvę.

Chicagos ir apylinkių lietuviai 
dideliais kiekiais 
linksmintis’.

NETIKĖTAI MIRĖ NOROS GUGIENĖS 
BROLIS VINCAS PRICEVIČIUS
Tai antra mirtis šeimynoje kelių 

savaičių bėgyje
P-nią Norą Gugienę, “Nau

jienų” Muzikos Žinių 
vedėją, vėl aplankė 
nūs svečias.

Ji turi daugybes 
svečių, kurie beveik

skyriaus 
nemalo-

Tik kelias savaites p^-nia Gu
diene gavo telegramą iš Wa- 
terbury, kad ten mirė jos my
limas dėde Pricevičius.

Besigrožėdami gražiais vaiz
dais ir Įlėkėme Į “Birutės Kal
ną”. Čia pilnas parkas Įvairiau
sių mašinų. Visur jau žmonės 
būreliais kalbasi, vaišinasi, kiti 
ir dainuoja. Visur nuotaika 
linksmiausia. Vadinasi, čia tas 
laukiamas “Naujienų” piknikas. 
Čia šiandien didele chicagiečių 
dalk< suplaukė linksmintis. Ma
šinos vis dar viena paskui kitą 
tik rieda Į parką. Čia rasi visų 
lietuvių tautos genčių atstovus, 
atstovaujančius visas Lietuvos 
valstybės dalis. O jaunimas at
stovaująs tą jaunąją Amerikos 
Lietuvą ir jie šulėje, net išraso
ję, duoda kojoms darbo prie 
geros orkestros.

Suaugusieji prie baro eilėmis 
apstoję vaišinasi gaivinančiais 
gėrimais ir kalbasi susitikę su 
savo giminėmis bei pažįsta
mais. Čia ir p. Ambrosas, geras 
naujienietis ir žymus Chicagos 
biznierius, subūręs apie save 
didelę grupę pažįstamų, visus 
vaišina, visus pamyli. Taip pat 
neatsilieka ir kiti biznieriai, vi
si turi draugų visi vaišinasi ir 
nuotaika graži, pas visus ūpas 
geras.

Po parką skamba lietuviškos 
muzikos balsai, visur viešpa
tauja lietuviška dvasia. Ir taip 
jautiesi, rodos, ten toli už di
džiojo okeano, Birutės kalne 
prie Palangos, prie Baltijos ju
ros . . .

Už parko štaff ir lietuviškos 
tautiškos kapinės. Daugelio vis 
eina ta kryptimi ir kiti iš ten 
grįžta. Einu ir aš. Ateinam į tą
Tyliųjų miestą. Čia sklaidosi beveik kas sekmadienis ten iš

malonių 
kas va

karą užsuka į pp. Gugių na
mus Bridgeporte, 3323 South 
Halsted st., pasitarti apie mu
ziką, apie operetę, apie naują 
kompoziciją. Bet ir nemalonu
sis svečias pradėjo daryti vi- 

I zitus, labai netikėtus ir daž- 
■ nūs, kiekvieną kartą vis la- 
: biau praretindamas p-nios Gu- 
; gienės artimųjų eiles.

Prieš keletą metų netikėtas 
svečias mirtis pakirto gyvy
bę p-nios Gugienės motinai, 
Marijonai Pricevičienei. Ne
trukus po to prie stalo sėdė- 

- damas mirė tėvas, Jurgis Pri
cevičius. Vėliau sesuo Marijo
na Pricevičiutė.

Vakar naktį atėjo dar viena 
telegrama, šiuo kartu su pra
nešimų, kad mirė p-nios Gu
dienės vienintelis brolis Vin
cas-Pricevičius. Telegramą at
siuntė sesuo, Ona Milutis.

Smulkmenos apie įnirti ne
žinomos, bet iš telegramos 
spėjama, kad ji buvo netikėta, 
les p-nia Gugienė neturėjo jo
kių pirmesnių žinių apie ligą 
ar šiaip nesveikavimą. Mirtis 
Vincą Pricevičių ištiko gegu
žės 23 d., vakare. Jis gyveno 
\Vatcrbury, Conn., iš kur p-ia 
Jugienė paeina ir kur gyveno 
:os tėvai ir kiti artimi gimi
nės. — R.Stewart-WarnerSUvaži„ox Stambus Chicagos 

i Fabrikantas Vyksta 
Lietuvon

piknikų tą 
žmonės bu-

Nežiurint, kiek 
dieną buvo ir kaip 
vo pasklidę .plačiose Joliet gi
riose, bet į vakarą “Naujienų” 
piknikas taip pasidarė gausus, 
kad kelių tūkstančių minia jau 
visiškai sutemus, nenoromis 
skirstėsi į namus ir atsisveikin
dami vėl žadėjo pasimatyti ki
tam “Naujienų” pikniku, ’^iris 
bus jau kitoj vasaros pusėj, t. 
y. rugpiučio 14 d., tik jau ki
tam parke ir dar, sako, gražes
niam, dar Įspūdingesnėse apy
linkėse. Be abejo, Į ten 
plauks' dar didesnes 
žmonių. Lauksime.

J. T.

Kapoja Darbininkų

tada su- 
minios

Rytietis

C. 1.0. Laimėjo
vumo nei tempo, n i • /i i j 
upelėmis pasisklaidę BaiSaVlMlUS ^311111161

Plieno Bendrovėje
Laimėjo teisę atstovauti 

darbininkus

Federalės darbo tarybos pra
nešimu iš Washingtono, C.I.O. 
plieno unija Amalgamated As- 
sociation of Iron, Steel and Tin 
Workers laimėjo darbininkų 
rinkimus Calumet Steel Corpo
ration dirbtuvėje. Ji randasi 
Chicago Heights mieste. Dirb
tuvė priklauso stambiai įvairių 
elektros ir kitokių produktų 
firmai Borg-Warner Corpora
tion.

Balsavimų laimėjimas sutei
kia C.LO. teisę atstovauti vi
sus dirbtuvės darbininkus ko- 
lektyvėse derybose.

ŠE?
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Čechoslovakijos lakūnai susirikiavę prie savo aeroplanų prisirengę gintis 
nuo vokiečių, jeigu jie užpultų-

Išplauks su “N.” Ekskursija 
Gegužes, 28 d.

I

Šiandien su Chrysleriu aplei
do Chicagą, per “Naujienų” 
laivakorčių skyriaus patarna
vimą, Frank Smith, berods, 
vienintelis lietuvis rakandų iš
dirbėjus, kuris pristato rakan
dus ir daugeliui lietuviškų 
krautuvių. Jo dirbtuvėje dirba 
virš 40 darbininkų.

Frank Smith turi dirbtuvę 
vadinamą Perfection Furniture 
Co., 2667 Clybourn Avė.

Gegužės 28 d> laivu Grips- 
holm išvažiuoja į Lietuvą ir 
per kokius 3 mėnesius laiko 
žada apvažiuoti netik Lietuvą, 
bet ir kitas šalink •

Reiškia, su šia Naujienų ek
skursija chicagiečiai net su 5 
automobiliais važiuoja Į Lietu
vą. Atrodytų, kad depresija 
praėjo.

Su Pirmyn choru jau susire- 
gistravo apie 50 jaunuolių. Jei
gu pasisektų dar kiek sukelti 
daugiau pinigų, tai dar galėtų 
važiuoti apie 20 jaunuolių, ku-

Radio aparatų, šaldytuvų, 
etc., Stewart-Warner Corpora
tion firma paskelbė, kad nu
kapos iki 10% algas visų dar
bininkų, kurie uždirba daugiau 
$1,000 į 
dirba keli 
kų, tarp 
lietuvių.

metus. Korporacijai 
tūkstančiai darbinin- 
jų nemažas skaičius

Iš Lietuvos 
Atvažiuoja 
J. Liekaitė

Patarnavo “N” Laivakorčių 
Agentūra

Gavome pranešimą iš laivų 
kompanijos, kad laivu “Staten- 
dam”, kuris atvyks New Yor- 
kan gegužės 25 d., atvažiuoja 
Josepha Liekaitė pas savo gi
minaičius Wm. Elajus, Gary, 
Ind.

Reikia pažymėti, kad šiai ke- 
rie turi gerus balsus ir chore leivei laivakortė buvo išsiųsta 
butų labai reikalingi. Bet ka- Per Naujienas, balandžio 26 d. 
daugi savo lėšų kelionei netu- 1938. Reiškia į mažiaus kaip 
ri, o choro fondas ne visus ga- mėnesį laiko po išsiuntimo lai- 
lės į Lietuvą nuvežti, tad dau- vakoites, keleivė atvažiavo, 
geliui ir su gerais balsais teks 
nuo važiavimo pasilikti.

T. R.

Šiam Profesoriui 
Nebuvo Reikalo 
Vykti Pas Eskimus
Tvirtino demonstraciją galėjo 

pamatyti iriusų pačioje 
Chica^gje:

■ < ■ •’ ■ . > ' ’i į' .
Aš nusišypsojau abejojan

čiai kai sociologijos profeso
rius baigė valandos ilgio pas
kaitą apie neįtikėtiną tvirtumą: 
“silpnosios lyties.”

Tai bet ištvermė, sakė pro
fesorius, kai eskimų moteris 
pasilieka nuo savo bendrų ke-

“Pardavinėjo” 
WPA Darbus

■ John J. Walsh, 1009 W. 79th 
avenue, federaliam teisme ap
kaltino tris buvusius WPA vir
šininkus (už Chicagos ribų) 
pardavinėjimu geresnių WPA 
darbų po $25. Walsh taipgi 
kaltas, bet prisipažino ir liu
dija prokuratūros naudai.

Uždarinės tavernas 
už pardavinėjimą 
svaigalų vaikams
Po įvykusios tragedijos prasi

dėjo vajus prieš tavernas
Tavernos savininkas Louis, 

J. Uecker yra apkaltintas ne 
tik už pardavimą svaiginančių 
gėrimų vaikams, bet ir nety
čia padaryto j žmogžudystėje. 
Tai jo tavernoj adresu 8428 
Vincennes avė. subatoj moky
klos vaikai turėjo alaus parti-' 
ją, po kurios devyniolikos me
tų vaikinas Stephen Funsten 
buvo užmuštas, kuomet jo au
tomobilius susidaužė su kitu 
automobiliu. Tame automobi- 
liuj Funsten su kitais vaiki
nais vežė į Jąckson Park ligo
ninę tą mergaitę, kuri taver
noje bandė nusižudyti.

Tavernos savininko Ueckerio 
byla atėjo pas teisėją Rooney, 
bet buvo atidėta iki liepos 20 
dienos, nes visi liudininkai vai
kai yra sužeisti ir tebėra ligo
ninėje.

Dėl 
vaikų 
sidėjo 
pardavinėjimą 
kams. Trim tavernom jau ta
po atimti laisniai.

Toj nelaimingoj vaikų parti
joj Ueckerio tavernoj dalyva
vo apie 20 Hirsch mokyklos 
studentų, dauguma jų nesuau
gę vaikai, šešiolikos metų mer
gaitė Jane Tinling, 2805 East 
76th St., buvo paimta pavydo, 
kuomet jos vaikinas Frank 
Ballard, 20 metų, 8005 Merrill 
Avė., pradėjo meilintis prie ki
tos merginos. Iš pavydo ji iš
gėrė kokių tai nuodų. Vaiki
nai paėmė ją vežti į ligoninę 
ir pakeliui Įvažiavo į kitą au
tomobilių. Stephen Funsten, 
kurs vairavo automobilių, ta-

l I

šito tragiško įvykio po 
partijos tavernoje pra- 
Chicagoje vajus prieš 

svaigalų vai-

po užmuštas, o kiti sužeisti.
Koronerio inkvestas apie S. 

Funsteno mirt j atidėtas iki lie
pos 12 dienai.

Ragina darbuotis 
už “city manager” 
referendumą

Legislatura vėl svarstys 
tą klausimą

Šioj legislaturos sesijoj bus 
svarstomas ir “city manager” 
arba miesto reikalų vedėjo 
klausimas. Legislatura nesvar
stys pačio “city manager” pla
no, bet tik įstatymo projektą, 
kurs duotų didesnių miestų 
žmonėms teisę referendumu 
nubalsuoti ar jie nori miesto 
reikalų vedėjo vietoj majoro. 
Tas jau pirmiau buvo svarsty
ta legislaturoj, bet tokiai žmo
nių teisei Chicagos majoras 
Kelly pasipriešino, ir jam pa
klusnus atstovai sumanymą at
metė.

Chicagos miestą valdo savi- 
naudžiai politikieriai ir miesto 
reikalų vedimas yra toks, kad 
blogesnio negali būti. Pinigų 
aikvojimas ir graftas yra di
džiausias. Nuo to, žinoma, dau
giausia kenčia neturtingi žmo
nės. Ir todėl ypač Chicagoj yra 
labai pageidaujamas “city ma- 

sulyg kurio 
butų vedami

dabar duos

nager” planas, 
miesto reikalai 
biznio pamatais.

Ar legislatura
žmonėms teisę patiems spręsti 
apie “city manager” planą, 
priklausys nuo žmonių veiklu
mo. “City manager” plano ša
lininkai ragina visas draugijas, 
kad jos reikalautų nuo savo 
atstovų Springfielde balsuoti 
už referendumo teisę “city ma
nager,” plano klausime. Kaiku- 
rios amerikoniškos politiškos 
draugijos jau veikia. .

leivių, pagimdo kūdikį, pri-, 
ruošia. jį - kelionei ir pasivija 
vyrą ir gimines, kurie mušės 
priekin per šiaurės sniegą ir 
vėtras,' jos nelaukdami. Bet 
prie Harrison ir Halsted gat
vių kryžkelės teko pastebėti 
tikrai neįmanomą reginį.

Filipinus tėvas nešė glėbyje 
kokių metų' ir pusės kūdikį— 
o kūdikio rankose buvo dide-' 
lis maišas, pilnas reikmenų 
sekmadienio pietums.

Kelis kartus :> siurėjau—bet 
•stebėtinas reginys neprapuolė,' 
Tos mažos, silpnos rankutės' 

j tvirtai laikė didelį maišą, ku
ris, kaip atrodė, butų buvęs 
gana sunkus pačiam tėvui.

—S. Viliutė.
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Apverstas vežimas tarnauja kaipo barikada prie Vokietijos pasienio Čechoslo- 
vakijoj.
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