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Naciai Agituojami Nužudyti J. V. Prezidentą
NACIU STOVYKLOJ, J. VALSTIJOSE, AGI
TUOTA NUŽUDYTI PREZ. ROOSEVELTĄ 

- SAKO KONGRESMANAS
Atstovų butas nutarė padaryti tyrinėjimą

’WASHINGTON, D. C., geg. 
26. — Atstovų buto narys Mar
tin Dies (demokratas iš Texas 
valstijos) ketvirtadienį paskel
bė bute, kad jis turi informa
cijų, jogei vienas German-Ame- 
rican Bund (nacių organizaci
jos) narys, vienoje didžiųjų na
cių stovyklų, Amerikoj, laiky
damas prakalbą, agitavęs nu
žudyti prezidentą Rooseveltą.

Dies neįvardijo stovyklos. 
Jis neišdėstė smulkiau kaltini
mo. Pasitenkino pareiškimu, 
kad agituota nužudyti prezi
dentą.

Rakinimą naciams Dies pa
darė pradžioje debatų ryšium 
su jo rezoliucija, kuri reika
lauja padaryti prieš-ameriko- 
niškos propagandos Jungt. Val
stijose laipsnio, pobūdžio ir tik
slų tyrinėjimą.

Pasak Dies, šioj šalyje yra 
32 nacių stovyklos, kurios .sa
kosi turinčios 480,000 narių. 
Jis, Dies, yra matęs fotografi
nių atvaizdų, kurie parodo na
cius maršuojančius ir saliutuo
jančius svastiką. Jis turi infor
macijų, kad kai kurie asmenys 
ir grupės žmonių aukojo fon

Priėmė Greeno re
zignaciją iš unijos
WASHINGTON, D. C., geg. 

26. — United Mine Workers 
unijos vykdomoji taryba tre
čiadienį priėmė Wm. Greeno 
rezignaciją. Green, ADF prezi
dentas, buvo angliakasių uni
jos nariu 42 metus.

Greeno rezignaciją angliaka
sių unija priėmė rezoliucija, 
kuri smerkia jį už tai, kad jis 
organizuoja kitą angliakasių 
uniją tikslu sugriauti dabarti
nę jų organizaciją.

Užmušė 250 civilių 
gyventojų

-----—- - ,

ALICANTE, Ispanija, geg. 
26. — šeši sukilėlių lėktuvai 
atakavo miestą Alicante Ispa
nijoj. Mažiausia 250 civilių gy
ventojų užmušta, o daugiau 
kaip 1,000 sužeista trečiadienį. 
Atakoje dvi didelės bombos nu
mesta į turgavietę. Vien toje 
vietoje užmušta per 100 žmo 
nių.

38 sukilėlių lėktuvai užpuolė 
miestą Sagunto, čia jie nume
tė 95 bombas. 40 miesto tro
besių sugriauta, d 95 sugadin
ta. t

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

Nepastovus; veikiausia tar
pais lietus; nebus žymios pa
kaitos temperatūroj; saule te
ka 5:20, leidžiasi 8:14 valan
dą.

dus fašisti) arba nacių judėji
mui ugdyti šioje šalyje.

Tyrinėjimas nebus kreipia
mas prieš Amerikos vokiečius, 
kaipo tokius, pareiškė Dies. 
Tyrinėjimas nesuvaržys nė as
mens teisės sąžiningai nuomo
nei išreikšti.

Liberalų bloko nariai tuojau 
ėmė kritikuoti Dies rezoliuci
ją. Atstovas Johnson (farme- 
ris-darbietis) paklausė, kodėl 
Dies, jeigu jis turėjo informa
cijų apie nacių stovyklas, ne
rėmė atstovo Voorhis rezoliu
cijos reikalavusios uždrausti 
militarią veiklą šalyje visoms 
grupėms, išėmus ginkluotas 
valdžios jėgas.

Atstovas Harlan (demokra
tas iš Ohio) pasakė, kad siu-, 
lomas tyrinėjimas taiko palie
sti ne vien militarinę mankš
tą, bet daug platesnę dirvą.

Po debatų atstovų butas nu
tarė padaryti visapusį nacių, 
fašistų, komunistų ir kitokių 
grupių organizuotos propagan
dos tyrinėjimą. Atstovų buto 
komisijai įsakyta pateikti kon
gresui raportą iš tyrinėjimo ne 
vėliau, kaip 3 d. sausio atei
nančių metų.

Reikalauja pasiųsti 
namo kariuomene <•*
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

26. —■ Vokietijos spauda kaip 
vienu balsu ketvirtadienį rei
kalavo, kad čekų vyriausybė 
paleistų namo mobilizuotą pe
reitos savaitės pabaigoje ka
riuomenę. Jei čekai to nepada
rys, tai, sako vokiečių spauda, 
negalima tikėtis ramumo Eu
ropoj.

O po to, kai čekai išpildys 
šį reikalavimą, jie dar turės 
išpildyti kitus vokiečių reikala
vimus. Tie reikalavimai yra: 
kad Čekoslovakija nutrauktų 
draugingumą su Rusija ir gal 
būt su Francuzija; kad suteik
tų Čekoslovakijos vokiečiams 
autonomiją Berlyno priežiūro
je, ir kad užmokėtų Čekoslo
vakijos vokiečiams nuostolius 
dėl skriaudų, kurias jie kentė 
nuo 1918 metų.

Jei čekai šių reikalavimų ne- 
išpildys, tai karas gali užsi
liepsnoti Europoje bet kurią 
valandą, sako naciai.

e ________

Trys Japonijos mini- 
steriai rezignavo

TOKIO, Japonija, geg. 26.— 
Japonijos užsienio reikalų, ka
ro ir finansų ministrai rezig
navo ketvirtadienį. Vyriausy
bės rateliuose reikšta nuomo
nė, kad pasitraukimas senųjų 
ministrų ir paskydimas naujų 
sustiprino ją ir kad karas Ki
nijoj bus vedamas ateityje en
ergingiau, negu iki šiol buvo 
vedamas. Stebėtojų manymu, 
dėl pakaiti^ kabinete armijos 
generolai įgijo daugiau įta
kos.

Lietuviai labai myli miškus. Ta ipeilė kyla iš žilosios praeities, iš senovės lietuvių religinio gamtos kulto. Svetimtaučiai, būdami pavergę Lie
tuvą, daug Lietuvos miškų išnaikino. Atstačius nepriklausomos Lietuvos valstybę, lietuviai pradėjo rūpintis savo miškų želdinimu. Ypač tuo dalyku 
gyviau rūpinamasi paskutiniu metu. Pavasarį organizacijos, mokyklos ir paskiri žmonės sodina medelius. Šiame atvaizde matome medelius sodinant 
Kauno valstybės “Aušsos” mengaičių gimnazijos mokines. Medeliai sodinami netoli Kauno, prie Nemuno, Marvelės slėnyje.

Užgyrė sumanymą 
išpirkti elektros 

įmones

Vokiečiai giria 
lenkus

RIGA, Latvija, geg. 26. — 
Vokietijos, ambasadorius Hans 
von Moltke trečiadienį, atlan- 

jkė lenkų užsienio ministeriją 
I Varšuvoje ir pareiškė veikian- 

jčiajam Lenkijos, užsienio rei
kalų ministeriui Jan Szembe- 

i kui, kad Vokietija nekoncen- 
‘Yjtravo kariuomenės prie Čeko

slovakijos rubežiaus.
Esą, tik čekai skleidė tokias 

žinias, kad 
ir Londoną 
Berliną.

| Vokietijos

washington; n: c., geg. 
26. — Public Works Adminis-j 
tration pereitą trečiadienį už- • 
gyrė sumanymą išpirkti dešim 
tį Nebraska valstijos privačių' 
elektrai gaminti įmonių. Iš
pirktos įmones pereis i visuo
menės rankas. Jeigu operavi- 
mas išpirktų įmonių pasirodys 
sėkmingas,1 tai yra numatyta • vj, 
nupirkti dar tris paskutines ir 
didžiausias elektros įmones 
esančias privačių kompanijų 
rankose.

Nebraska valstija eina prie P 
paėmimo elektros gamybos 
visuomenės rankas.

priversti Paryžius 
daryti spaudimą į

| Vokietijos ambasadorius iš-
■ reiškė pasitenkinimo dėl Len-

■ kijos deklaracijos, kad ji ne
skaito save priversta padėti 
Francuzijai, jeigu Francuzija 
įsiveltų į karą.

Lenkijos vyriausybės atsto
vai paskelbė, kad ateinančią 
savaitę Varšuvą atlankys Ste- 

PRAHA, Čekoslovakija, geg. fan Ilnescu, Rumanijos karo 
26. — Iš autoritetingų šaltinių! jėgų viršila. Ilnescu tarsis su

Čekai nepaleis ka 
riuomenės

lenkais, kaip atremti rusus, 
jeigu šie sumanytų gelbėti če
kus.

Sukilimas Meksikoj 
dar ne likviduotas
SAN LOUIS POTOSI, Mek- 

sika, geg. 26. — Meksikos vy- 
: riausybės lėktuvai sunaikino 
i sukilėlių aerodromą, įrengtą 
i prie miestelio EI Rucio. Nema
žai sukilėlių užmušta. Sukilė
liai sunaikino kaimą Yerba- 
buena. Daugumą gyventojų už
mušė, o patį kaimą sudegino. ’

Valdžios kariuomenės ir su
kilėlių burių susirėmimų įvyko* 
keliose vietose. Ketvirtadienio 
pranešimai sakė, kad sukilimas 
Meksikoje plečiasi. Tačiau val
džios pranešimai tvirtina, kadi 
daugelis gen. Cedillo šalininkų 
pasiduoda vyriausybei.

$15,000,000 kovai su 
sifiliu

WASHINGTON, D. C., geg. 
26. —Prez. Rooseveltas- pasi-

ketvirtadienį patirta, kad Če
koslovakijos vyriausybė neke
tina paleisti namo pereitos sa
vaitės pabaigoje mobilizuotų 
kareivių. Kareiviai bus laiko
mi aktualioj tarnyboje iki sa
vivaldybių rinkimai pasibaigs 
birželio 12 dieną.

Gandai, kad Vokietijos pa
siuntinys protestavo čekų mo
bilizaciją, paneigta oficialiai 
ketvirtadienį. Vokietijos pa
siuntinys protestavo čekų la
kūnų įsiveržimą į Vokietijos 
teritoriją.

Čekoslovakija įsakė savo la
kūnams nelėkioti arčiau, kaip 
5 mylias ne tik nuo Vokietijos, 
bet ir nuo Lenkijos, Vengrijos 
bei Rumunijos rubežių.

Apkaltino Tammany 
bosą

NEW YORK, N. Y., geg. 26. 
— Grand Juyy ketvirtadienį 
indaitino (apkaltino) James J. 
Hines, vieną stambiųjų New 
Yorko demokratų organizacijos 
(Tammany Hali) šulų. Jis yra’
kaltinamas tuo, kad kartu su rašė La Follette-Buhvinkle bi-komisija. Du posėdžiai laiky-
kitais operavo loterijos biz- lių, kuris asignuoja $15,000,000 ta, Nieko nenutarta ir neat- 
nius, dariusius apyvartos apie kaipo federalės valdžios pagal- rodo, kad komisija greitai ką
$100,060,000 per metus. įbą sifiliui kdvoti. nors konkretaus nutars.

200,000 svetimšalių 
kariauja sukilėlių 

pusėje
! WĄSHINGTON, D. C., geg. 
26. — Sugrįžęs iš Ispanijos, 
ambasadorius De Los Rios tre
čiadienio 'vakare spaudos atsto
vams pareiškė, kad pastaruo
ju laiku vokiečiai karininkai, 

. vietoj italų, kontroliuoja gen. 
I Franco sukilėlių operacijas, 
i Ambasadorius pranešė, kad 
200,000 svetimšalių karių yra 
Franco armijose.

Paskelbė unijos 
finansus

MINNEAPOLIS, Minn., geg.
26. — International Ladies Gar- 
ment Workers unija paskelbė 
raportą apie savo finansus.
1937 metais ji turėjo pajamų 
$5,847,957. Unijos išlaidų buvo 
$5,866,658. Unijai 'teko 1937 
metais vesti keletą brangiai 
kaštavusių streikų. Ji aukavo 
$100,000 tekstilės darbininkų 
organizavimui, $55,000 plieno 
darbininkų organizavimui, $215,- 
450 įvairioms kitoms darbinin
kų ir pašalpinėms organizaci
joms ir $90,675 duoklėmis ir 
dovanomis Amerikos Darbo 
partijai.

$1,200,000 Ispanijos 
biednuomenei 

šelpti
WASHINGTON, D. C., geg. 

26. — Jungt. Valstijų užsienio 
departamentas ketvirtadienį pa
skelbė, kad 1937 metais dau
giau nei $1,200,000 surinkta 
Amerikoje nukertėjusiems Is
panijoj dėl karo šelpti.

Ištraukimo svetim
šalių kareivių ne

matyti
LONDONAS, Anglija, geg. 

26. — Ketvirtadienį susirinko 
nesikišimo j Ispanijos reikalus

i
i

PREZ. ROOSEVELTAS KALBĖS PER 
RADIJĄ PENKTADIENĮ
Kalbos pradžia 2 Vai. popiet

WASHINGTON, D. C., geg. kitoks, negu kad prezidentas 
26. — Stephen Early, prezi-'norėjo.

Numatoma, kad penktadienį 
: prezidentas kritikuos kongreso 
(akciją, kuri pakeitė Naujosios 
j Dalybos taksų kriptį.

dento Roosevelto sekretorius,]
ketvirtadienį paskelbė, kad 
prezidentas kalbės per radiją
penktauTenį 2 valandą popiet, j

Manoma, jis aiškins $5,330,-
000,000 kongreso priimtą tak-| Prezidentas kalbūs iš Arthur- 
sų bilių. Šis bilius yra žymiai dale, W. Va.

TV A direktoriai at
rėmė kaltinimus

WASHINGT()N, D. C., geg. 
26. — Trečiadienį Dr. Artluir 
E. Morgan kaltino TVA direk
torius, Lilienthalį ir Harcout 
Morganą, kad jie apgaudinėjo 
prezidentą, kongresą ir visuo
menę klaidinančiais raportais 
ir kad netiksliai vedė TVA rei
kalus.

Ketvirtadienį direktoriai at
sakė į kaltinimus. Jie akcen
tavo, jogei Arthur E. Morgan, 
kai jis buvo TVA pirmininkas, 
nats kliudė darbui dirbti taip, 
kaip reikalauja kongreso ak
tas.

Davė laisni elektros
V

Įmonei statyti
WASHINGTON, D. C„ geg. 

26. — Federalė Elektros Jėgos 
Komisija trečiadienį davė lei
dimą hidro-elektros stočiai sta
tyti Brazos upėje, Palo Pinto 
kauntėje, Texas valstijoj. Jungt. 
Valstijos skiria statybai $4,- 
500,000. Texas valstija irgi fi
nansuos projektą. Tai bus dar 
viena įmonė priklausanti visuo
menei.

MINNEAPOLIS, Minn., geg. 
26. — Amold Johnson, 30 me
tų, ketvirtadienį prisipažino, 
kad jis nušovė Williamą S. 
Brown, General Drivers, Help- 
ers and Inside’ Workers unijos 
lokalo No. 544 prezidentą. 
Johnson sakosi, kad nežino ko
dėl papildė galvažudystę, nes 
buvo girtas.

IŠ LIETUVOS
KAIP BUS PAGERBTAS 

TUMO-VAIŽGANTO 
ATMINIMAS

Balandžio 29 dieną s»uėjo 
penkeri metai, kai Kaune pasi
mirė kan. Juozas Tumas-Vaiž
gantas, didysis visuomenes vei
kėjas ir rašytojas.

Kai kurios organizacijos su
skato ta proga įamžinti didžio
jo velionies atminimą.

Pirmiausia tvarkoma a.a. Tu
mo-Vaižganto amžinojo poilsio 
vieta Vytauto bažnyčioje, ku
rios sienoje jis palaidotas’. Čia 
statomas granito sarkofagas, 
prie kurio bus pritvirtintas Tu
mo-Vaižganto bareljefas.

Svėdasuose jau statomas Tu
mui—Vaižgantui paminklas. 
Kaune ruošiamasi statyti stu
dentėms bei moksleivėms' Tu
mo-Vaižganto vardo bendrabu
tį, kurio priežiūra bus pavesta 
Mergaičių Bičiulių Draugijai.

Tsb.

Dabar
NAUJIENŲ RAŠTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vaL ryto iki 8 vai. vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet.

“NAUJIENŲ” Adm.
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LIAUDIES PINIGAI
Vienoje sovietų pramonės 

įstaigoje buvo iškeltas klausi
mas apie katastrofišką Įstai
gos būklę. Pagal planą įstaiga 
turėjo gauti 5Q0 tukaUuŠU 
pelno, o iš tikrųjų pasirodė tie 
pats 500 tūkstančio nuostolio.

—Kad tave velniai grėbtų I 
—kaįbęjo valdybos nariai.—Bet 
kąip vikriai išburta: kapeika į 
kapeiką suskaičiuota, tik at* 
bulai.

Reikalas buvp tiriąipas.
—Kodėl toks nuostolis?
—O kas jį žino... Viskas e- 

jo, rodos, gerai. Mes pelno są
skaitai) 200 tūkstančių pasl- 
skolinom, o čia lyg nelabasis 
pasityčiojo.

Pradėjo tikrinti. Pasirodė, 
kad kiekviename sandėly, kur 
pakankama vieno prižiurčtajOt 
buvo ir vedėjas, ir kontaristas, 
ir mašininkę ir pasiuntinys.

—Kas gal tiek išlaikyti! Jums 
prie šįtų penkių tūkstančių rei
kia dar pridėti iš iždo—pasakę 
komisijos nariai*

—Mes prašėme, bet mums 
atsakę,—skundėsi valdybos na? 
riai-—Mušiesi, mušiesi. .
\ šitą reikalą iškėlę, asmens 
vienu balsu parodė, kad senoji 
valdyba išlaidas darė visai ne
leistinai- Kiekvienas valdybos 
narys stengėsi pasodyti į vie
tas savo gimines ar pažįsta
mus, visur protekcijos; be ga? 
lingojo popieriaus neprieisi. Pas 
ką yra popierių, tą iš karto pri
ima, nepaisant reikalingu ar 
nereikalingu.

Ypač jaudinosi du darbui pa
sišventę—ilgasis Chruščovąs ir 
mažiais Taskinas.

—Jus prižiūrėkite, drauge,— 
šaukė Chruščovąs komisijos 
nariams,—pažiūrėkite, kiek vie
nų stalų! Ir visi čia sėdi, bent 
penkiasdešimt procentų, . per 
protekciją: čia giminės, člh pa
žįstami, čia atsiradę su žyjpįų 
asmenų rašteliais, šiaip kaip 
laikomasi ekonomijos, štai kaip 
aikvojami liaudies pinigai!

Tarnautojai vaikščiojo išsi

gandę, laukdami paleidimo.
—Palaikykite!—prašė valdy

bos nariai.—Jeigu mus išvarys, 
tai ir jus visi išlėksite.

Ir tarnautojai sutiko palai
kyti, nes kiekvienam valgyt 
gerti reikia.

—Palaikykite!—šaukė tar
nautojams Chruščovąs ir Teš
kinąs.—Jeigu mes senąją val
dybą nuversim, tai reikalą pa- 
tąįsyąim ąu pelnų be jokio nuo
stolio. Būdami dėkingi už pa
taikymą nė vieno iš jūsų neat- 
leisim, nes galėsime gamybą 
išplėsti.

Ir tarnautojai sutiko palaiky
ti, nes Idekviepas valgyti gerti 
nori.

Senoji valdybą buvo atstaty
ta ir išrinkti Chniščovas ir Ta- 
akinns-

Kitą dieną atėjo raštvedys 
{r naaąkė:

—Draugai, mano seąuo bu? 
vusių arabų buvo begėdiškai 
išvaryta. Ręikia atstatyti tei- 
singumą, priimti ją atgal!

ftur jį? Atsiųsk čion!— 
p^ąąkė Chruščovąs.

Ir kada atėjo raštvedžio se- 
SUO» Chruščovąs atvedė ją į raš
tinę ir tarė:

—štąį auką buvusių arabų, 
kurie įstaigoj įvedė bičiulystę 
ir atleidinėjo darbininkus, ne
turinčius stiprius protekcijos. 
Skiriu ją j aukštesnę vietą.

Pasigirdo džiaugsmingos ka
tutės.

Vėliau pąs Taskįną ir Ghruš- 
čovą pradėjo eiti jų giminės 
ir pažįstami- Prieš užeidami į 
Valdybą, jie vaikščiojo po įstai
gą, apžiūrinėjo, kaip apžiūrinė
jamas namas, gautas palikimo 
teise.

Tačiau, kai Chruščovąs ir Ta
skinas aiškino jiems negalį pri
imti jų tarnybon, jie įsižeisda
vo ir kalbėdavo:

—Geras giminaitis atsimena 
savo gimines, nėra ko sakyti! 
Kol mes jam buvom reikalingi, 
tai jis apie mus sukosi, o da
bar nosį Užsuko ir mums gero

Aš Į LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ 

VASARĄ.

TAIP IR AŠ! BET AŠ VYKSIU SU 
“PIRMYN” CHORU.

Speciale Kelionė į

LIETUVA
Modernu motoriniu laivu BRITANN1G A-BiRZELlO 11

Ši kelione yra “PIRMYN” CHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. O kur, be to, visa ta laivo ištaiga, malonu
mas, aplinkuma, atmosferą jr smagumas anį to 
laivę 1

Dėl informacijų kreipkitės į
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padaryti nebenori. O' kodėl raš
tvedžio seęer| prįėmė ? Sveti
mus įprupįnti galima, o savų 
ne?

Paskui atėjo Chruščovo žmo
nas giminės. Iš pradžių ir jiems 
atsakė. O namuose—piktis ir 
tikras pragaras. Teko du pri
imti.

Kai šituos priėmė, atėjo Ta
škinę. trys giminaičiai. Atsa
kius jie nurodė į tai, kad Chru- 
ščovas priėmė savo giminaičius, 
o kodėl jis negali jų priimti?

širdį nuspaudus teko ir šiuos 
tris prįimti.

Velku atėjo su žymių asme
nų rašteliais. Jiems atsakė. Ta
čiau jie pareiškė, kodėl jiems 
atsakę, jei priima sąvo giminai
čius. Teko priimti ir šiuos, Dėl 
to, kad jei jų nepriimti, tai ir 
pats neilgai išsilaikysi. O gerti 
ir valgyti reikią.

Po viso to atėjo raštvedys 
įr pąsąkė:

—Kąip mums čia padaryti?
—O kąs?
— Stalų nebeištenkam.
po velnių! Na, pasodinkite 

po du už vieno sįąlo.
—Kokius ten po du, kad jau 

prie kai kurių ir po tris sėdi. 
Toks susigrūdimas, kad ir al
suoti nėra kuo. Juk žmonės į- 
staigęj sėdi po šešias valandas.

—Gal būt, sumažinti? Juk 
čia daugelis senosios valdybos 
giminaičių sėdi.

—Nepatogu ... Jie gi mus 
pąkikė. Geriau dar stalų už
sakyti. O čia lyg ir užuodę dai
lidės vis trinasi.

Į valdybos būstinę įbego su
sirūpinęs Taskinas:

AR Jums Reikalinga 
VERSTI Savo Vaiką 

Paimti Liuosuotoją?
Nemalonus lįuoąpotpjąi padarę ne
malonias scenas! Ir verčiant vaiką 
paimti netikusio skonio liuosuotoją 
galima pakenkti jo viduriams.
Kitą karta jūsų vaikams prireikus 
liuosuotojo, duokit jiems Ex-Lax! 
Jis parsiduoda mažomis plytelėmis, 
kurios turi tikrai gardaus šokolado 
skoni. Ex-Lax suteikia visišką vidu
riu išvalymą, be jų sukrėtimo bei 
skaudėjimo.
Daugiau kaię 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias Šeimos vi
durių liųosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vąikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKVKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

jus paskui mus išmesite?
—Mes ne su jumis kovoja

me, o su vedėjais, kurie liau
dies pinigus eikvoja.

—Tada kitas reikalas.
Reikalas bų’vo iškeltas vie

šumon. Atvažiavo komisija. 
Prcdėjo tikrinti. Pasirodė vi
sai katastrofiška būklė: buvo z
numatyta septyni šimtai tųks-

taničų pelno, o gautą buvo tie 
pats ^eptyni šimtai tūkstančių 
nuostolių.

—Įmygiai tiek! Kaip ir prie 
pirmesnių jų, tik skaičius dide
snis. Kapeika su kapeika ati
tinka. Na, tiesiog nelabasis pri- 
sipynė. mes pelno sąskaiton 
jau tris šimtus tūkstančių pa
siskolinome. Namai netikusio j 
vietoj pastatyti, ar toks velnias 
čia yra.

—Ne, čia ne vietos reikalas, 
—šaukė Suščevąs, Ląskinas ir 
šmidtas,—o tamę, kad liaudies 
pinigai. Jeigu jie savo pinigais 
reikalą vestų, tai nebūtų tiek 
priėmę dirbti, o iš kiekvieno 
paskutinės sultis išspaustų. O 
kad liaudies pinigai—valiai ir 
gimines, ir su rašteliais, čia 
milijonas turėtų būti pelno, o 
jie padarė septynis šimtus tūk
stančių nuostolių. Ir kaip ne
bus nuostolių—jų automobiliai 
ir komandiruotės velniai žino 
kur ir ko ■ pas juos nėra, žodžiu, 
liaudies pinigai. Palaikykite, 
reikia išgyvendinti šitą pavie
trę!

Per savatę buvo perrinkta 
valdyba. Visi sutiko su teisin
gumu ir vyriškumu pirmaujan
čiųjų—Suščevo, Laskirio ir 
Šmidto, ir piktinosi nevykusiai 
besiaiškinančiai pirmesniais a- 
rabias ir išpustais etatais.

O žemai, po laiptais nuo pra
einančių kažko dailidės slėpėsi 
ir žvalgėsi aukštyn, kur ėjo 
rinkimai.

—O jus ko čia susirinkote? 
—paklausė šveicorius.

—Taip ... laukiam ...
Vertė J. Mar-čius

V A C ATION 
PARADISE
Prie pat MICHIGAN EŽERO.

Cen|ral Avė., Beverly Shores, Ind.
Draugai Jarušai rengia sezoninį 

ATIDARYMĄ
Gegužės-May 29 ir 30
Turi prirengę daug vietos ir už
kandžių. Nuoširdžiai visus užpra
šo atvažiuoti ir smagiai šventes 
praleisti. Šiais metais vieta yra 
daug padidinta ir pagerinta.

Dėl atostogų kambariai renduo- 
jasi nuo $5 į savaitę ir aukščiau. 
Reikalui esant šaukite telefonu:

Michigan City 2863-3X.
LEON JARUSH.

Mrs. Anelia K. Jarusz

Penktadienis, geg. 27, 1938 
------T'-i'T —r-........ *......

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St,

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

Nedėliomis pagal sutartį.
(Rez. 4910 SQ. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenwpod 51Q7

Physical Therapy
and Midwife 

6630 So. VVestern 
Avė., 2nd floor
Hemlock 9252
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUĮĮGĄŠ *

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nęo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidenc|ją:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki 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. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Po velnių, pašėlus būklė! 
Reikia dar vieną priimti. Na, 
tiesiog jėgų trūksta! Jiems aiš
kini, kad negąlįma, kad įstaiga 
—ne aviena, pinigai ne mano, 
o liaudies,—ne, jie žinoti neno
ri. Dar duoda suprasti, kad jie 
man gali kiaulystę iškirsti, lai
kraštyje žinutę įdėti. Ką dary
ti?

—Ką padarysi—teks priim
ti,—pasakė Chruščovąs.—Ge
ram žmogui galima atsakyti, o 
tokiems pasiutėliams—baisu. O 
kad etatų neperviršinti, reikės 
jam mokėti atskirai.

-—Tuo budu dvigubai daugiau 
išeis!

—Kad ir trigubai, bet galima 
bus kitą straipsnį pritaikyti. 
Dabąr gi kiek vien tarnauto
jams išmokama! Ir taip kiek 
jau dailidėm reikės sumokėti. 
Tik dėl šito teko gamybą pra
plėsti. Gerai plėsti popieriuje, 
bet kai reikės praktikoje plės
ti—neaišku.

Tuo tarpu jau prasidėjo bru
zdėjimas. Beveik viešai šaukė, 
kad tai ne įstaiga, o kažkoks 
giminių lizdas, kad valdyba pri
iminėja sa’vo gimines ir su įvai
riais raiteliais, bet per darbo 
biržą nė negalvok tarnybą gau
ti. ' ■ ' .

Šitas kalbąs sukėlė tie, ku
rie tarnybos negayo. Ypač jau
dinosi trys reikalui pasišventę 
darbuotojai—Suščevąs, Laski- 
nas ir šmidtas.

Ir kai atvežė naujus stalus 
prie įstaigos, jie šąųkė, rody
dami į stalus pro langus:

—Štai kur leidžiami liaudies 
pinigai! Ir kam visa šita? Vis
kas savo giminėms. O manę 
brolį išmetė, žmogų, kuris už 
juos pąląikė. Pažiūrėkite į san
delius, kiek ten žmonių; vedė
jas, prie jo pavaduotojas, du* 
buhalteriai, dvi mašininkės, du 
sąskaitininkai, du pasiuntiniai! 
O mes dar žinom, kad etatas 
pergrustas, net darbai atski
riems asmenims atiduodami. 
Palaikyti, mes juos velniop nu- 
siųsim!

—Ką, mes jus pąlaikysim, o

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių jr gerų pa
mokinimų.

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 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

Valandos: •
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Laidotuvių Direktoriai

T-

d

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

! A. M. PHILLIPS H ,
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

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

NARIAI
Chicagos, 

Cicero‘
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 1
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų prąktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI

DR. G- SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Tel. Yards 1*29
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai J
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAKA 2400

Garsinkites MN-nose”
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KORESPONDENCIJOS
Hart, Mich

šis tas iš musų kolonijos/
Pavasaris šaltas. Jau turėjo

me tris dideles šalnas pačiame 
sodų žydėjimo metu. Gal būt, 
kad šalna padarė daug žalos 
sodams ir braškėms.

Oras šaltas, lietaus mažai. 
Pievos labai prastai želia. Že
mė per sausa, bet ūkininkai a- 
ria ir sėja, pasitikėdami, kad 
visgi kada nors atšils, o gal bus 
ir lietaus.

šį pavasarį padaugėjo lietu
vių ūkininkų skaičius Harto a- 
pylinkėj. Būtent, Antanas Pet- 
kunas> nusipirko 80 akrų farmą, 
R. 3. Hart, Mich. Jokūbas Ja
nuškevičius apsipirko 160 akrų 
ant R. 3. Be to, Ponas Banis 
persikėlė gyventi pas Joną Si
moną ant 82 kelio. Smagu gir
dėti, kad lietuviai daugėja. 
Daugiau jėgų, daugiau veiklos, 
daugiau galėsime ką geresnio 
nuveikti.

Gegužės 7 d. subatos vaka
re, Ona Alvikienė ir M. D. su-

orw

Žiūrėk Kaip Taupai!
KUOMET JUS PERKAT MAISTĄ IR GROSERIUS 

PAS “MIDWEST STORES”
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS PENKTAD. IR ŠEŠT., GEG 27-28

PURE CANE .

CUKRUS 10 Sv.
“CERESOTA”

MILTAI 5 Sv. Maišas 23^ 85c
SNIDER’S CATSUP Didelis Butelis 15^
“LIPTON’S” ARBATA Mažas 9c *4 sv. pakelis 22c
“MIDWEST” De Luxe KAVA .......... Svaro kenas 250
“RED CROSS” Špagetai ar Makaronai 7 unc. pak. 3 už 13c
“KARO” SYRUPAS Blue Label ..................... .... IVi sv. kenas 10c

“SPRY” 3 sv. ken. 54c. Svaro kenas 20^

rengė šeimynišką vakarėlį z Mo
tinos Dienai pagerbti Jono Ra- 
paliaus farmoje, kur už vietą 
nieko nereikalavo. Pakviesti 
jaunuoliai ir motinos atsinešė 
gardžių užkandžių, ypačiai mer
ginos visokio skonio ir gražios 
išžiuros tortų, pajų, kukių. Tė
vai keletą dėžių alaus. P-nia 
Alvikienė suvirino medaus su 
valstybine, padarė puikų krup
niką. Tad užbaigę programą 
turėjom “good time”. Progra
ma susidėjo iš dainų, dekla
macijų, prakalbų ir trumpų pa
skaitų. Dainavo šios panelės: 
Vanda Buividukė, Emilija An- 
driuliutė, Stela Vasilauskiutė, 
p-nia Alvikienė ir M. D. Kalbė
jo drg. J. Čėsna ir Marė Orin- 
lienė. Na, ką tik nepamiršau 
pasakyti, kad p-nas J. Rapalius 
molinos dienos vakarėliui iške
pė didelį lietuvišką “bapką”. 
Sakė, radęs receptą Naujienų 
Nr. 88-am Moterų Skyriuj. Bu
vo labai gardus. Butų malonu 
girdėti, kad ir kiti vyrai moky- 
ųsi bapkas kepti.

Dabar jau rengiamės prie ki
to pasilinksminimo. Gegužės 
29 d. Lietuvių Piliečių klubas 
rengia pikniką J. Karpavičiaus 
farmoje, R. 2. Hart, Mich. Gir
dėjau, kad, piknikas prasidės 
apie 10 vai. ryto, o lygiai ant
rą valandą po pietų bus pra- 
kalbosi. Advokatas Mehan kal
bės angliškai, o Jonas Kraus 
lietuviškai. Šokiai tęsis iki vė
lumos. Busiu ir aš.

—Marė Dundulienė

Indiana Harbor. Ind.
“ELMDALE” V P"
EARLY JUNE ŽIRNIAI ar M 117 7hp 
KAPOTI ŽALI BYNSAINo-2ken- v 
“NORMANDTE’*
FRENCH FRIED POTATOES 2 ken. 1 Qc
“CRACKER JACK” .............................
“MIDWEST”-FANCY
SLYVOS Didelis 2V> kenas
“MUSSELMAN’S”'Obuolių SUNKA No 2 ken. 3 už 250 
“FRENCH’S” PRIRENGTA- MUŠTARDA. Džiaras 90 
NAUJI “SUNKIST” GRANDŽIAI Gero dydžio .............. Tuz. 15c
ŠVIEŽUS KUBOS PINEAPPLE Dideli ~2~ūž 190 
NAUJI ALABAMA AGURKAI ...................... 2 sv. 130

...... 2 sv. 170 

......  3 sv. 130 

......y2

......... Pak. 160 
5 unc. džiaras 16c 
....  3 pak. 140

“OCTAGON” SOAP CHIPS ?..................  Didelis pakas 19Č
“OCTAGON” GRANULIUOTAS MUILAS ....... Didelis pakas 19c
‘‘LITTLE BOY BLUE” BLUING .............................. 2 buteliai ‘17c
“LITTLE BO-PEEP” AMMONIA 2 maži 17c. Kvortos butelis 23c 
“REX”"MINERAL ..........................  2 maži 17c. Didelis pakas 20c
“AMERICAN FAMILY” sulakęs gabpaakliCc

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

FANCY RINKTINĖS TOMATĖS ...
NAUJI GELTONI SVOGŪNAI .... 
^ERBĖR7s’~viRTA5n<UMPis“Z 
VaBST-ĖTT~SURIO~ MAISTAS“ 
“BLUE LABEL”~'TEPIMUI-SURIS ......
“OCTAGON” MUILO PAUDERIS .

3 pakai 101

PIRK NUO

MIDWEST
400/4^^-^^- Estūres

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
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Nominacijų pasėkos
Priežodis sako, jog geriau 

vėliau, negu niekad. Tai ir aš 
taip darau. Nors nominavimas 
į įvairias valdiškas vietas įvyko 
pačioje šio mėnesio pradžioje, 
tačiau apie tai rašau tik dabar.

Tiesa, “Naujienose” jau bu
vo rašyta, kad vietos lietuviai 
pastaruoju laiku? padėjo ^pusė
tinai smarkiai veikti politikoje. 
Tačiau vis dėlto faktas pasilie
ka faktu, kad lietuviai politiko
je nedaug tenusimano, nesuge
ba vieningai veikti, todėl jie ir 
yra silpni. Keistas dalykas yra 
tas, kad savaisiais jie nepasiti
ki. Jei koks airis nusišypso ir 
suduoda per petį, musų lietu
vis pasijunta, kaip yra sakoma, 
septintame danguje ir be jokio 
svyravimo balsuoja už tą airį. 
Jam kažkodėl atrodo, kad tas 
airis yra tinkamesnis, negu 
kandidatuojąs lietuvis. Tuo 
vergiškumu lietuviai turėtų 
kratytis.

Iš įvykusių nominacijų kai 
kurie musų galėjo pasimokyti. 
Reikia tikėtis, kad ta lekcija 
bus prisiminta ir ateityje.

Pačioje vajaus pradžioje trys 
klubai prisidėjo su finansais. 
Be to, jie išrinko ir delegatus, 
kuriems! rūpėjo tinkamai vajų 
išvystyti. Buvo surengta daug 
mitingų, atlaikyta daug prakal
bų. Kai kurios kalbos buvo 
transliuojamos net per radijo. 
Tuo budu pasisekė vietos lietu
vius išjudinti ir į politiką į 
traukti. Per kelias savaites net 
lietuviai apie politiką daugiau
sia ir kalbėjo.

Musų kolonijos lietuvių tar
pe republikonai neturi jokio 
vardo. Vargu butų galima su
rasti bent vienąi lietuvį republi- 
koną, kuris viešai tuo gir tusi. 
Taigi, lietuviai rėmė demokra
tus,.

Į miesto majorus kandidata
vo Frank Migas ir Dr. J. Ni- 
blick. Daugumas lietuvių rėmė 
Migas. Tačiau atsirado nedide
lis skaičius ir tokių, kurie pa
krypo į airį Niblick’ą. Tiesa, sa
kė jie, Frank Migas yra Ame
rikoje gimęs. Tačiau vis dėlto 
jis yra kilęs iš lenkų, o kaipo 
tokia lietuviams nepriimtinas.

Žinoma, tai labai pigus argu
mentas!, nes Migui nieko blogo 
negalėjo prikišti net jo pikčiau
si oponentai.

Nominacijose Migas surinko 
5,840 balsų, o Dr. Niblick tik

3,740. Trečiasis demokratų kan
didatas pasirodė dar silpniau.^ 
Tokiu budu Migas laimėjo.

Laimėjo ir kiti lietuvių re
miami kandidatai; kaip antai: 
miesto klerkas, teisėjas ir trys 
kandidatai į aldermanus. Nomi
nuotas liko ir lietuvis Dr. Jos- 
epli Ragus (Rogers) vį miesto 
tarybą, o Steponas Bartkus į 
valstijos konvenciją.

Bendrai imant, musų koloni 
jos lietuviai džiaugiasi tais lai
mėjimais, kurie jiems teko per 
šias nominacijas. Tačiau nega
lima pasakyti, kad visi džiaug
tųsi, — kai kurie jaučiasi' gana 
nesmagiai ir apie rinkimus ne
nori nė prisiminti. Mat, jų re
miami kandidatai pralaimėjo.

Beje, noriu čia priminti vie
ną charakteringu įvykį. Penk
tame distrikte, kur tirštai len
kų gyvenama, reikėjo nominuo
ti vieną kandidatą į miesto ta
rybą. Lenkai ten sudaro dau
gumą. Tačiau jie niekaip nega
lėjo susitarti dėl tinkamo kan
didato ir nominavo net penkis 
tautiečius. Aiškus daiktas, kad 
lenkų balsai tiek pasidalino ir 
susiskaldę, jog rinkimus! laimė
ti nebuvo sunku negrui kandi
datui. Lenkai dabar draskosi ir 
pyksta. Kai kurie jų žada net 
republikonų kandidatą remti, 
kad tik negalėtų negras laimė
ti. Tačiau atrodo, jog jiems 
bus gana sunku savo balsus 
“splitinti”, todėl negro šansai 
įsigauti į miesto tarybą yra ga
na geri.

Per “primary” balsavimus 
Indiana Harbor ir East Chica
go j e demokratai surinko 12,940 
balsų, o republikonai — 3,648. 
Iš tų skaičių galima spręsti a- 
pic sakytų partijų stiprumą.

—Pilietis

BOSTflN’S
RED CROSS

: BATELIAI

REIŠKIA SMAGUMĄ, STILIŲ 
ir gerą pjpitą|kinimą

RED CBtOSS
$6*0

Naujausių stilių didis įvairumas 
kai tik pribuvo. 

Ekspertiškai prisitaikink
PA£

BOSTON
SHOE STORE

3435 So. Halsted St.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudinguos.
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Dr. Graičunas
Viena Diena

Tiek Lietuvoje, tiek Ameri
koje bei visame pasaulyje pra
bėgo “Motinos Diena” ir jos 
vaikai tik kada išalksta atsi
mena motiną. Kitaip motina 
jiems (vaikams) tik nepagei
dautinas sargas-dabotojo akis! 
Aplinkui tiek 'viliojančių gro
žybių, smagumų, o motina su 
rykšte grasina: žiūrėk, tingi
ny, kas tau bus!.... Dukrelė už
augo — nagus nudažė, lupas 
raudonai nutepė, plaukus su- 
garbiniavo ir veido skruostus 
milteliais apibarstė. Motulė tai 
matė ir giliai, giliai atsiduso! 
Žvilkterėjo į sūnelį ir jam jau 
ūsai augti pradėjo. Nelieptas, 
nebartas pats iš savo noro ir 
valios su muilu veidą nuplovė 
ir už ausų kaklą numazgojo, 
batus švariai nušvaksavo...

“Kur eisi sūneli?” — motu
lė užklausė drebančiu iš nusi
minimo balsu. Motinos širdys 
jaučia, kad netrukus tiek sū
nelis, tiek dukrelė skris iš liz
do.... Taip išskrido sūnelis, iš
skrido dukrelė — naują gyve
nimą pradėję. Motulė viena pa
siliko. Retai apie ją kas iš jos 
vaikų — teatsimena. Tik vie
na diena per metus jai paskir
ta!... Motulė-gi 'visus apskritus 
metus tavimi rūpinosi. Kokia 
gamtos ironija? Ne, tai ne 
gamtos ironija, tai nemokėji
mas auginti, auklėti sūnelio, 
dukrelės. Tai kunigų ir ponų 
tokis noras buvo. Daugiau ver
gų išauginti, kad kunigams*'ir 
ponams rojaus karalystė butų 
ant šios ašarų pakalnės, o tau, 
motule, dangaus karalystė. Al
ne? Kentėk!

Dr. A. L. Graičunas.
______ ‘i........ .’■?.«________ _______

J U 0 K AI
Rado Atsakymą

Clement Marrot buvo vienas 
iš prancūzų karaliaus Pranciš
kaus I juokdarių.

Kai kartą jam teko su vie
nu rūmų ponu eiti tuo pat 
liu ii- jis ėjo tam ponui iš 
šinės, šisai tarė:

—Aš negaliu pakęsti,
m:.n iš dešinės eitų koks kvai
lys.

—O aš mielai sutinku,—atsa
kė Clement Marrot, ir perėjo į 
kairę pusę.

ke- 
de-

kad

Draudimo Draugijoje
—Jei su minėtomis sąlygo

mis sutinkate, bendrovė jūsų 
60 metų sukakties proga jums 
išmokės 15,000 litų.

—O jei anksčiau numirsiu.
—Savaime suprantama, ne

bereikės daugiau jokių mokes
čių mokėti.

Diplomatiškai
Kartą jauna našlė svečiuose 

neiškentė nepaklaususi kaimy
ną: kiek jai esą metų.

—Ne” taip lengva atsakyti,— 
tarė šis paglvojęs,—nes neži
nau ar jums dešimtį metų at
mesti—atrodote jauna,—ar de
šimtį pridėti, nes ir patyrimo 
šie ktiek įsigyta.

Per metų metus žvejai persekiojo Didįjį Oswal- 
dą Dogtooth ežero baisenybę. Bet niekad nebuvo 
pasitaikę tokios žuvies, kad butų pabėgusi su 
slieku. Vieną dieną jau man ir koktu pasidarė. 
Numetęs visą viltį Didįjį Oswaldą pagauti, aš, 
plūdos vietoje prisirišęs Blatz Old Heidelberg 
alaus butelį, pasisėdau mažesniam kepsniui pa
žvejoti. Tik staiga kur bus buvęs baisus trauki
mas! Didžiulis Oswaldas, traukiamas šalto Blatz 

į Old Heidelberg alaus butelio, suteršė slieką ir 
\ nurijo mano plūdą! (štai kur jis užsikabino — 
,\ aš jau bučiau ir pasitraukęs su Old Heidelberg!)”

OLD HE IDE LB
Nei.-Ye?a pasaka nėra per “dideU,” kad 
perdėti tą skonį ir švelnų Blatz Old Heidel 
berg a aus genmą, nes jis turi tokį gardų 
skoni, koki sunku ir aprašyti. Bet jau svki 
paragausi Blatz Old Heidelberg, žinosi, kad 
tai yra kaip tik jums skiriamas 
alus. Turėkit namuose. Užsisaky- 
kit keisais nuo savo dylerio.

ERG

3 BUDAI BLATZ OLD 
HEIDELBERG ALUI PIRKT
Patogus cap-sealed kenas, 12 unc
Steinie butelis ir 32 unc. butelis.’

BIlATZ BRANCHkS: liOO N. GRlINVlitu/ —
’•lOOM,s ,IVD-

Copyright 1938, Blatz Brevving Company
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“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

........... ..... 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 i
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 Newi Pub. Co^ Ine.

South Halated Street
Telephone CANAL 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8e per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halated St. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
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Chjcagojb—paštti:

Metams —.........  $8.00
Pusei metų ____  4.00
Trims mėnesiams _____ 2.00
Dviem mėnesiams______ _ 1.50
Vienam mėnesiui _ ___ ;__ __ .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ----- - -__ 8c
Savaitei ----- .-•■t 18c
Mėnesiui ;__ _________ .__ 75c
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Orderiu kartu su užsakymu.

Nacių veikla Amerikoje

Bet šiandie tos visuomenės ran
kos ir kojos yra Surištos*, neš 
Lietuvą Valdo tautininkų dik
tatūra, kuri žmonių laisvę pa
naikino.

Reiškia, Lietuvos gynimas 
nuot lenkų turi prasidėti vidaus 
padėties pakeitimu, t. y. demo
kratijos atsteigimu. O Andrulis 
bijo, kad kova dėl demokrati
jos atsteigimo Lietuvoje gali 
Lietuvos gynimui pakenkti! 
Jeigu jisai nebūtų to bijojęs, 
tai jisai juk nebūtų baręs tų, 
kurie neva perdaug kalba Sme
tonos vyriausybės blogumus.

Jo pozicija yra ne tik skir
tinga nub nusistatymo tų, ku
rie kovoja dėl demokratijos at
steigimo Lietuvoje, bet jam 
priešinga. Jo argdmentus gali 
pavartoti
Smetohos valdžią 
kratijos šalininkų.
Demokratija ir krašto gynimas

Tačiau yra galimas daiktas, 
kad, be “taikių” priemonių Lie
tuvai pavergti, lenkai kada 
nors ims ir grūmoti karu arba 
sumanys stačiai Lietuvą užpul
ti. Šitą galimumą demokratijos 
šalininkai nuolatos turi omenė- 
je; todėl jie niekuomet nėra sa
kę* kad Lietuva privalanti nu
siginkluoti arba nesirūpinti, 
kad jos ginkluotos jėgos 
stiprios;

Bet ir tame atsitikime, 
lenkai imtų grąsinti karu
tUvai, demokratijos klausimas 
anaiptol nebūtų atpuolęs, Mes 
jaU zftuT3dcnie aną kartą, kdd 
Austrija pasidavė Hitleriui bė 
kovos, kadangi jos valdžia, nė-j 
turėdama žiiionių pritarimo, 
nedrįso priešintis.

Kohiunistas Andrulis, ir 
tuo nesutinka. Jisai sako:

‘‘Manyti, kad Austrija,
dama demokratinga, butų 
išsigelbėjusi nuo Hitlerio, tai 
klaidinti save.

■ “Kamė Au&Jrij os nelaimė ?
“Savo Užsienio politikoj ji 

pirmiaus laikėsi su Italija it 
dalinai Anglija. Abi jos išda
vė Austriją...”
Pagal Andrulį išeina taip, 

kad demokratija nebūtų nieko 
pagelbėjusi Austrijai. Lygia:, 
taip kalba ir fašizmo gynėjai. 
Bet tikrumoje demokralijofe 
klausimas čia turi didžiausia 
reikšmę. Viena, jeigu Austrijo
je demokratija nebūtų buvusi

Margos žinios is Lietuvos margumynai
I ■■

Dr.Račkalls istorija apie tai, kaip galima labdario vaid
menį vaidinti ir 100,000 litų gauti. — Trečiokas tarė
si su žymiais Lietuvoj vyriausybės vyrais. —- Palei
do iš kalėjimo Vydūną. — Laukiama daug ekskut- 
sautų iš Lehkijoš.

Straigės, Varlės, Slie
kai, Krokodilai ir kt— 
Didžiausi Gardumynai

Jungtinių Valstijų kongrese atstovas Martin Dies 
(iš Te±as) pareiškė turįs informacijų, kad vienas vo
kiečių “Bundo” narys nacių stovykloje Amerikoje agi
tavęs savo kalboje, kad reikią užmušti prežidehtą Roose- 
veltą* ,

Ar tos jo informacijos tikros, ar ne, gal būt, paaiš
kės, kai kongresas padarys hitlerininkų veiklos Ameri
koje tyrinėjimą. Bet svarbu, kad tyrinėjimas būtų pa
darytas, nes Hitlerio agentai Amerikoje veikia plačiau 
Sakoma, kad jie turi 32 dideles stovyklas, kuriose jauni 
vokietukai mokinami karinio muštro ir auklėjami nacių 
dvasioje. I šitą judėjimą jau esą Amerikoje įtraukta ne
toli pusės miliono (480,000) žmonių.

Galima įsivaizduoti, kokių šposų toks skaičius gink
luotų ir išmuštruotų vyrų galėtų pridaryti, Amerikai 
jsivėlus į karą su kokia nors drauginga naciams vals
tybe!

Bet ir be to, šitoks hitleriškoje dvasioje auklėjamas 
gaivalas yra labai pavojingas kraštui. Jifeai gali Čionai 
Užkrėsti smurto, keršto ir tautinės neapykantos nuodais 
milionus žmonių. Demokratija privalo iiud to apsisau
goti.

fašistai, gindami 
nuo demO-

butų

kai
Lie-

Apžvalga
su

bu-

Kai kurių gyvulių mėsos 
mes nevalgotne. Pas mus, sa- 

_____________ kyšim, nėra 'valgoma katės, 
Chicagietis daktaras Račkus, Vienybės diehrašėio mecenatas, Į ar^ho ir kt. gyvulių mėsa. Ko

dėl taip? čia sunku butų at
sakyti, kodėl žmonėse įsigalė
jo toks mahymks, kad šitų gy
vulių mėsos negalima Valgyti. 
Daugis, žinoma, pasakys, kad 
tų gyvulių mėsa/ yra negardi. 
Bet tai nėra visai tiesa. Kituo
se kraštuose arklių mėsa yra 
valgoma, kaip ir kitų gyvulių. 
Ir/teitai niekam nė galvon ne
ateina mintis, kad arklys yra 
per biaurus gyvulys kdd j d 
mėsą galimą butų valgyti (juk 

Jis tiesų, kiaulė atrodo biatirės- 
nis gyvulys, tuo tarpu jos mė
są mes pasigardžiuodami val-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

■■ ■■4* M

TAUTIŠKŲ KAPINIŲ KNYGA

Besiruošdama prie šių metų 
iškilmių Dekoracijos Dienoje, 
Chicagos Lietuvių Tautiškų 
Kapinių valdyba išleido gražią 
knygą apie tas kapines. Ją pa
rašė ir paruošė spaudai adv. 
Kleofas Jurgelioriis, kuris taip 
pat ir nufotografavo daugybę 
vaizdų, puošiančių šį gražų lei
dinį.

Knyga susideda iš 52 pusla
pių didelio formato (S^KH) 
ir su viršeliais. Joje aprašyta 
priežastys, dėl kurių Tautiškos 
Kapinės Chicagoje buvo įsteig
tos, ir kapinių istorija nuo jų 
pradžios iki 25 metų jubilie
jaus apvaikščiojimo. Be to, pa
lui tie ta. eilė žmonių* kurie buvo 
Tautiškose Kapinėse palaidoti, 
ir įdėti straipshcliai asmenų* 
prisidėjusių prie Kapinių rėmi
mo arba įsigijusių lotus kapi
nėse.

Knygos redaktorius ypatingai 
nešykštėjo gražių atvaizdų* lei
diniui pamargiriti. Darbas* Vei
kia pasakyti, išėjo tikrai 
stiškas.

arti-

NUAIšKlNO

pa-V. A. (Andrulis) bando 
siaiškinti, kodėl jisai aną dieną 
“Vilnyje” bare tUos (matyt, 
Saviškius), kurie perdaug kri
tikuoja Smetonos diktatūrą it 
bepakankamai kalba apiė Len
kijos imperialistus; Jisai pri
šneka gana daug, bet svarbiau
sių dalykų nepasako.

“Teisybė”* rašo jisai, “jei 
Lietuvoj butų geresnė vidu
jinė padėtis, jei butų demo
kratinė santvarka, butų leng
viau gintis, liaudis jaustųsi 
turi ką ginti, darbo žmonės 
butų geriau organizuoti.

“Bet ir demokratine būda
ma Lietuva negalėtų pati 
viena apsiginti. Lenkija juk 
turi 34,000,000 gyventojų, o 
Lietuva vos pustrečio milio
no...

“Aiškinimas, kad Lietuva 
ir viena, jei tik butų demo
kratinga, apsigintų, yra ap
gaulė.”

. —>» i |H)

Čia Andrulis luti galvoje ka
rą. Bet kas gi aiškina, kad Lie
tuva gali viena kariauti prieš 
Lenkiją (arba prieš Vokietiją) 
ir nuo jos atsiginti?

Tokio dalyko dar niekas nė
ra Sakęs ir jau tikrai jo’nėra 
sakiusius “Naujienos”. Todėl 
Andrulio kova su “apgaule” 
yra bėreikalingd.

Klausimas visai neina apie 
tai, ar Lietuva pajėgtų vieila 
kariauti prieš lenkus, ar nepa
jėgtų; Klausimas eina apie tai, 
kokios rųšieš pavojus šiandie 
gręsia Lietuvai iš lenkų pusės. 
Komunistai visą laiką tvirtina* 
kad Lenkija pasiųs prieš Lietu
vą ginkluotą jėgą ir ją Užka
riaus, tuo tarpu kai mes (ir 
daugelis kitų žmOriitį) mano
me, jogei lenkai bandys* Lietu
vą pavergti ne kafo keliu, bet 
kitokiomis priemonėmis. Tos 
priemonės bus politinės, diplo
matinės, ekonominės ir kultūri
nės. Viena iš jų bus lenkų įta
kos stiprinimas pačioje Lietu
voje* kad krašto viduje butų 
jėga, kuri tferils lėrikų darorhą 
spaudimą iš oro.

Jeigu Varšuvai pafeiseks tą 
lenkišką elementą Lietuvoje 
padaryti stiprų* tai ji luorriet 
per jį ims statyti Lietuvai įvai
rius reikalavimus — panašiai, 
kaip kad dabar daro HitleHs 
prieš Čekoslovakiją per zudėtų 
vokiečius.

Šitokiu budu Varšuva gąli ir 
bė karo pasiekti labai daug 
Lietuvoje* — jeigU Lietiiva ne- 
feugebės tam energingai pasi
priešinti. Vien kurstydama leh-

jiems visokių “teisių”* ji gali 
privesti Lietuvos vyriausybę 
prie tokių nusileidimų* kurie 
pačią Lietuvos nepriklausomy
bę paverstų šešėlitU

Kaip gi dabar nuo šito pavo
jaus Lietuva gali atsiginti? 
Ginklas čia mažai pagelbės. To
kioje kovoje lenkų užgaidas at
remti gali tiktai visa Lietuvos 
visuomenė, irgi Vartodama* 
kaip ir lenkai, politinės; ekono
minės ir kultūrinės pffeitlOties.

laikiusis su fašistiška Italija, 
kuri paskui ją išdavė.

Antra, jėigu Austrijoje butų 
gyvavusi demokratija, tai ji 
butų stojusi į kovą prieš HiV 
lerį, kai šis ėmė Austrijai grą^ 
sinti ginklu. O fašistinė šušni- 
ggb vyriausybė nestojo į kovą; 
o kai ji atsisakė gintis, tai ii* 
kitoms valstybėms nebuvo pra
smės Austriją ginti;

Tame yra visas Skirtumas; 
Ne tame dalykas, kad AuStrijd 
buvo per maža kariittiti prieš 
Vokietiją arba kad Lietuva yrd 
per maža kitriatiti prieš Lenki
ją. Bet dalykas tame* kad if 
maža šalis gali būti pasiryžusi 
gintis nuo užpuolikų — ir tuo
met jai padeda kitos šalys. Pa^ 
Siryžimo gintis nuo fašistiškų 
užpuolikų yra daugiau tenai, 
kilr žmonės turi datigiau lais
vės. Šalis* netekusi laisvės (de
mokratinės santvarkos)* negali 
turėti daug atsparumo prieš 
užpuolikus* kadangi jos* val
džia bijo žriibhių, o žmoriėhiS 
yra atihita iriicidtyva vėikti. 
Tdigi šiandie Lietuvoje didžiau
sia kliūtis nepriklausomybės 
gydimui yra td, kad tenai vieš
patauja tautininkų diktatūra.

Bet Andrulis bdndo įrodyti, 
kad hė demokratijoje Lietuvos 
išgadyriiaš, o tiktai Sovietų Są
jungos (ir jos talkininkų) galy
bėje. Vadinasi* tegu fašizmas 
Lietuvoje pasilieka, tik kad ji-) 
sai glaustųsi prie Maskvos — 
,tdi Viskas* busią gerai!

Tai ve jums “demokratijos 
gyttėjns’Y

kiltis mėgino Lietuvoje apsigy
venti, jaU grįžta atgal į Š; A- 
riietiką. Kaip žitiotė* jis čia la
bai sėkmingai pardavė švieti
mo Ministerijai savo muziejaus 
rinkinį; Jam buvo Lietuvoje su
teikta daktatp teisės praktikuo
ti ir, be to, Į virėjo tatnybą Lie
tuvos istoriniame muziejuje, 
bet kažkaip jifeai čia neprigijo. 
Tarnybą metė ir iš viso į Lie
tuvos gyvenimą neįleido šaknų. 
Taigi, dabar vėl grįžta atgal į 
Š. Ameriką.

Jis čia turėjo visai geras gy
venimo sąlygas, net buvo že
mes ūkį įsigijęs* bet iš pradžių 
jam Lietuvos visuomenė visa
me pritarusi, pradėjo staiga 
muo jo atšalti...

Kažkaip jisaį labai išdidžiai 
į visus žiurėjo ir nemėgo kitų 
nuomonių išklausyti.

žodžiu, aplinkybės jam dėjo
si laibai nepalankios ir dabar 
tenka su Lietuva atsisveikinti. 
Vadinasi, labai aukštai lėkė ir 
dabar tenka žemai lupti... Kaip 
daktarui iš pradžių Lietuvoje 
gerai sekėsi, lai retai kam to
kia laimė ištinka...

Už savo muziejų* kad ir ne
labai vertingą rinkinį, gavo kas 
tai arti šimto tūkstančių litų, 
ir jam pačiam prašant visut’ 
buvo skelbiama, kad jisai 
tą muziejų dovanojęs ... gi pi
nigai gauti’kaipo honoraras už 
busimą numezmatikos veikalą, 
bet tasai veikalas pasaulio ne
išvydo ir, rbtlos, niekuomet ne
bus paraštyds...

Taigi, daktaras Bačkus grei
tu laiku vėli grįžta į savo Ghi- 
cagą. Lietuvoje jisai savo vei
kimo f roti ta visą laiką dėriho 
su klerikalais, bet ir jų tarpe 
neturėjo gero pasisekimo; mat, 
ir šie jo mokomi nelabai ilo- 
rėjo sulikti, o jo “labdarybės” 
darbui neįtikėjo, nes patys tos 
rūšies labdarybės darbą netu
rėjo kuo paremti...

Rodos, daktaras Račkus kėsi
nosi net Lietuvos universitete 
laimės pamėginti, bet čia jo 
moksliškiems gabumas nelabai 
patikėjo. Mat, mokslo įstaiga 
lieka mokslo įstaiga, jie pa
grindiniai reikalauja žinių...

Reikia liidnyti, kad daktarus 
Račkus', po visų tą nepasiseki
mų, Š. Amerikoj ė mėgins at
vaizduoti labai Lietuvoje nti- 
skriaustą žmogų, bet tai butų 
labai nevietoje...

jau atgal išvažiavo į New Yor- 
kąL Kiek čia Lietuvoje jo misi
ja pavykb, tai jus patys geriau 
iš jo darbų patirsit. Čid jishi 
konferavo su žymesniais 1 i eik
vos vyriausybės vyrais ir, rei
kia manyti, kkd jo reikalais 
susitarta* arba gautas bent tvir
tas pritarimds;

ginti, visiškai švarių gyvulių 
mėsa), tai mes tai palaikytu- 
mėm didžiausiu nusikaltimu, 
apie kurį tuojau praneštiithėm 
policijai. O tuo tarpu tai yra 
tik įsigalėjusio papročio daly
kas: ir arklieną, ir katiėną, ir 
kitokių gyvulių thėfeą yra gali- * 
ma taip pat valgyti, kaip ir tą 
mėsą, kurią mes valgome. Ki
tur* kaip matome, žihonės taip 
ir dato; Bet mums tai kažkaip 
biadru, nes tų gyvulių mėsos 
rteValgomė ir nevalgysiihė; Taip 
pat, žinoma, nevalgysime 
straigių, varlių ir kitokių 
našių gyvulių mėsos. O jei 
kia firma pas mus pradėtų
kiartiuotl krokodillehos sridbą, 
tai jos, tur bdt* taip pat nė 
vienas neišsivirtumėm.

O tuo tarpu yra kraštų, kur 
tai visa laikoma—didžiausiais 
gardumynais. C. C.

ir 
pa- 
ko- 
re-

Gegužės 12 d. įsigali naujai 
paskelbta Lietuvos konstitucija. 
Ta proga visose mokyklose bus 
ji iškilmihgai paminėta. Įvyks
ta ta pačia proga ir Seimo iš
kilmingas posėdis. ,

Įdomu, kad spaudoje beveik 
nieko apie tai nerašoma. Tar- Bet yta kraštų, 
tum butų visai nereikšmingas musų akimis žiūrint, 
įvykis. Mat, opozicijos spauda jįau tikrai “biaurių 
visai apie tai nutyli, tai tauti- mėsa. Sakysim, kai 
nininkų spaudai ir netenka kas valgomos gyvatės, ir 
rašyti. tų žmonės jums išsijuosę tvir-

Dėl naujos konstitucijos įsi- tins, kad gyvatės mėsa yra ne
galėjimo jokio politikos kurso paprastai gardi* gal būt net 
pakitėjimo netenka laukti. gardesnė už daugelio gyvulių

* * mėsą, kurią mes Valgome. Kai
Rašyląjas Vydūnas iš Tilžės kur yra Valgomos straigės. Jei 

kalėjimo paleistas. Jo sveikata kas yra buvęs Jungt. Amerikos 
tiek sumenkėjo* kad jau jisai Valstybėse, tai pats žino, kad 
buvo patalpintas kalėjimo ligb- tenai liet sU pasigardžiavimu 
ninėje. Tenka manyti, kad vb- išgeriamos tam tikros straigės, 
kiečiai tik todėl jį paleido, nes kurids yra tikrai gardžios. Iš 
bijojosi dėl jo gyvybės likimo. | Europos atkeliavusiems ma- 
Juk butų buvę labai nepatogu, 
jei jis butų kalėjime miręs.

Iš viso, kiek tenka patirti, 
Rerlyno vėjai lyg ir palankes
ni Lietuvai pučia, bet tai tik 
laikinas reiškinys.

kUriuose, 
valgoma 
gyvulių” 
kur yra 
tų kraš

MOTINA SURADO DINGUSĮ 
SAVO SUNŲ

IŠ Lenki jus į Lietuvą žada 
atvykti daug visokių ekskur
santų. Vieni jų vyksta bendrai 
Lietuvą pamatyti, kiti prekybi
niais sumetimais, o treti slap
tomis misijomis. , 1

žodžiu* lenkų lietuvių laikina 
siena žada būti labai gyva.

Kol kas lenkai elgiasi kibai 
atsargiai ir sakysime švelniai, 
žadžiu šilkinėmis pirštinėmis 
glamonėja lietuvius;

IŠ LIETUVOS

Trečiokas, vyriausias

—;------------- -- -------

LAISVAMANIO PASKAITA

Gudžiūnai. Balandžio mėti; 
10 dieną p. Liudo Rabikausko 
bute įvyko Laisvamanių Etines 
Kultūros Dr-jos Gudžiūnų sky
riaus viešas suširiiikimals, į 
kurį atvyko centro valdybos 
sekretorius, visiems žinofrtas 
paskaitininkas Karolis Valaši- 
nas, kiltis skaitė paskaitą. Sa
vo nuoseklioje paskaitoje nu
pasakojo religijos priešingybę 
tnokslui, kultūrai. Atiot jo, kle
rikalai, hebesUSkaitydami tur
tų, liaudį norėtų padaryti ma
terializmo ir dvasios elgetomis, 
kad dar begėdiškiau galėtų iš
naudoti. Nors patamsių apuo
kai plasnojo juodais sparnais 
draskydami skelbimus arba sii- 
braukydami juos raudonais 
įiiėš'tukais, vienok susirinkimas 
įVyko, Palyginti, gSusiiigas. Va
lio gudžiuniečiai!

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

PBOF. marston bo- 
GĖBT, buvęs per 44 metus 
Colmiibia universiteto fa
kulteto nariu. Už jo dar
bus chemijos srityje Ameri
kos chemiškoji draugija ap
dovanojo jį auksiniu meda
liu. Medalius btis jam įteik
tas dfatigijos sUsiflnkihie, 
ktits įvyks rųgfeėjO 5 iki 9 
dlėiiai Mllw^Qkėė mieste.

Baustinas Barbariš
kumas

Malėtai. Ant Utėnos-Maletų 
vieškelio prie čiulėnų, slėny, 
Malėtų valsčiaus savivaldybė 
per einančią upelę padirbdiho 
stipresnį tiltą. Tiltas nuo van
dens pakeltas aukštai. Iš til'to 
galų buvo padaryti cementiniai 
stulpai, į 'kuriuos buvo įmūry
ti geležiniai barjerai—“pronta”. 
Penkerius metus taip ir išsto
vėjo, bet šiemet barbariška 
ranka cementinius stulpus nu
daužė ir viršutinius barjerus 
išsitraukė.

Per Didįjį karą daugelis Šei
mų buvo išskirtos: tėvai, bro
liai, sūnūs išėjo katdri* o kiti 
šeimos nariai* pasilikę hartiie, 
dažnai turėdavo išsikelti kiton 
vieton, ir taip bet kokie saitai 
tarp šeimos hdrių nutrukdavo. 
Daugeliui išėjusiųjų karan, ži
noma, nebebuvo lemta iš jo 
besugrįžti. Bet tie, kurie išli
ko gyvi, pasibaigus karui, grį
žo savo tėviškėsna ir čia Šeimos 
nariai vėl susitikdavo vieni su 
kitais. Ir taip šeimds nafiai Vėl 
pasitikdavo karan išėjusiuosius 
tėvus, brolius, sūnūs. Jei ku
rios šeimos tėvas, brolis, sū
nūs, giminaitis pasibaigus ka
rui nesugrįžo, tai toms šeimoms 
būdavo aišku, kad šitų nesu- 
grįžusiųjų gyvųjų tarpe jau 
nebėra.- Ir taip dažniausiai, ži
noma, ..būdavo. ,, , t

Bet Vis dėlto pasitaikydavo, 
kad tokie dingusieji ir palai
kytieji žuvusiais sugrįždavo po 
kelerių ar net keliolikos metų. 
Didelis džiaugsmas būdavo šei
moms, kai susitikdavo vėl su 
tuo, kuris ilgus laikus buto lai
kytas žuvusiu. Ir nuostabus da
lykas, kad tokių netikėtų susi
tikimų su “žuvusiais” atsitin
ka dar ir miisų laikais, praėjus 
daugiau kaip dvidešimčiai me
tų nuo Didžiojo karo. Nesenai 
viena Belgijos šeima surado Di
džiojo karo ihetu dingusį savo 
sUnų, d dabar tokį pat džiaugs
mą pergyveno ir viena prancū
zė senutė, kuri vėl pamatė sa
vo sūnų, seniai palaikytą jau 
žiivusiu, nors tas sūnūs visą 
laiką gyveno vos keletą mylių 
nuo savo motinos.

Tai buvo Ilfracombe kaime
lyje. Kilus Didžiajam karui, 
Sandercų Sūnūs tėvams neži
nant išėjo karan savanoriu. Jo 
tėvai daugiau nieko hpie jį ne
begirdėjo. Ir kai pasibaigus 
Didžiajam karui jų sūnūs kai 
kurį laiką dar nesugrįžo, tėvai 
palaikė* kad jis fronte žuVo ir 
daugiau riiekuomet nebesugrįš. 
Jie išsikėlė gyventi į kitą kai
melį ir tenai tumiai visą laiką 
gyveno; Tuo tarpu sUUUš ne
buvo žuvęs ir sugrįžo į Ilfra- 
combe kaimelį. Tėvų jis nebe
rado ir kiek ko neklausinėjo, 
niekas nežinojo* kur jie išsikė
lė. Taip vieni kitų nežinodami 
išgyveno iki pat šių dienų; feu- 
nu apsivedė, turi net septyne
tą vdįkučių. Ir štai šiomis die

 

nomis^ motina netikėtai vėl su
sitiko savo dingusį j į sūnų. Di
delį džiaugsmą pergyveno, se
nutė, pamačiusi savo sūnų* tiek 
metų laikytą žuvusiu. Tetas 
jau senokai miręs. Nuostabių' 
istorijų vis dėlto kartais pats 
gyvenimas sukUria.

atkeliavusiems 
tant, kaip amerikiečiai geria 
ir valgo musų supratimu biau- 
rius vabzdžius—straigės, per 
nugdrą dėt šiurpas pereina. 
Jei amerikiečiai pasiūlo tokiam 
iš Europos atkeliavusiam ir 
pačiam išgerti ir suvalgyti vie
ną gyvulišką, tai šitai yra pa
laikoma net įžeidimu: valgyti 
tokį biaurų gyvulį, kaip strai- 
gę! Bet vėliau ir europiečiai 
pripranta ir straigės drožia, 
net ausys linksta. Sako, kar
tais geriant gyvuliukas net 
cirpti pradeda, bet niekas’ į 
tai nežiūri: čirpia ai’ necirpia* 
o į pilvą Visitek sugarmi. Tos 
straigės yra gana surdkoS ir 
suteikia puikaus atsigaivinimo.

Kitur vėl yra valgomi Slie
kai. Mums atrodo, kad sliekui 
ir tam panašius gyvuliukus ga
li ryti tik kokios vištos, žvirb
liai, bėt niekuomet sliekas ne
gali bdti ntaistdfe žmogtii. Ta
čiau taip mdhonie tik ftieš, o ki
tur, kut Valgomi Sliekai, žmo
nės kitaip galvoja: Sliekas 
ne trk geras maistas, bet 
savos rūšies gardumynas, 
rio ne visuomet ir ne kiek 
rodamas gali turėti.

Paimkime tokią mums atro
dančią šlykštynę, kaip krokodi
las. Bet kfrokodilas taip pat val
gomas gyvulys; Ir, žinoma, 
yra tūkstančiai krokodilienos 
mėgėjų, kurie užsispyrę junts 
įrodinės, kad nėra ir negali bui 
ti pasauly gardesnės mėsos, 
kaip krokodiliena.

Įdomu tai, kad krokodilio 
mėsOs Valgymą norima prapla^ 
tinti ir Europos valstybėse, 
štai, prieš kiek laiko viend fir
ma, užsiimanti krokodilių pre
kyba* Paryžiuje padarė didžiau
sią reklamą, kad sriuba* išvir
ta su krdkodilio taukais ir 
sa, esanti pati gardžiausia, 
gardesnės jau būti negali, 
paryžiečiai tuo tvirtinimu 
tikėjo, sunku pasakyti; Bet vis 
dėlto reikia mahyti, kad ne vie
nas ir pabandė išsivirti “kro
kodilio sriubos”.

Didžiųjų Europos miestų re
storanuose beveik dažniausiai 
galima gaUti valgyti “įvairios 
egzotikos”: krokodilų, varlių, 
straigių ir kt. gyvulių mėsos. 
Ir, žinoma, ' 
da šitų kepsnių mėgėjų.

Jeigu pas mus kas nors ban- dijusiu nesprogusių Sviedinių ir 
dytų pavaišinti, sakysim, ark- granatų, žemėje išgulėjusių nuo 
liena arba k&tiena (tokių, paly- didžiojo karo.
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Kaune, Vytauto ąžuolyne, 
visuomet atsiran- darbininkai, kasdami takus, ne- 

. giliai žemėje rado keletą sutU-
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IŠ DETROITO PADANGES
Detroito Lietuvių Vyrų 

Klubas
Artą diedą užėjau į sakyto 

klubo patalpą, kur radau drg. 
PoceVlČiij, Dtinaitį ir R. Marti
ną. Tautietis’ Duiiaitis pitmiau- 
sia paklausė, ar aš nieko naujo 
nepastebėjilsi klube. Atsakiau, 
jog, rodosi, čia jokių permainų 
nėra įvykę. Tik sti atsidėjimu 
apžvelgusi sieitas ir Ulbas pa
stebėjau, kad Viskas labai gra
žiai išdėkotudta. Paskui paro
dė man Višas klubo patalpas. 
Tenka pasakyti, jog klubiečiai 
įsitaisė visai gražią ir patrauk
lią užeigą su baru, kur galima 
gauti visokių gėrimų; Ten na
riai ir jų draugai gali užeiti ir 
sniagiai laiką praleisti.

Detroito Lietuvių Vyrų Klu
bas prašo iŠ kitur atvažiavusius 
aplankyti klubo užeigą. Visi 
bus draugiškai priimti kaipo 
svečiai-viešnios. Jei jums bus 
reikalingos bet kokios informa
cijos, tai ten jos bus mielai su
teiktos'.

Tokį pareiškimą man padarė 
tautietis Dunaitis, kuris yra 
klubo manadžeris. Tą pat pa
tvirtino ir kiti klubo šulai.

Klubo draugiškas vakarėlis į- 
vyks gegužės 28 d., 8 vai. vaka
ro, klubo patalpose, 9236 Car- 
doni St. Kbfflišija kviečia de- 
troiticčlUs į tą pbbuvį atsilan
kyti. —Lakštutė

Dailės Choras
Dailės choro piknikas įvyks 

gegužės 29 d. Liberty darže. 
Bus gera muzika šokėjams. Ži
noma, kas bč ko, — valgių ir 
gėrimų bus' tiek$ kiek kas no
rės.

Visi kviečiami į pikniką at
vykti ir ten smagiai laiką pra-t 
leisti. ^Mariutė

Vedybų Varpai
Gegužės 14 d. apsivedė My

kolas Jančauskas su p-le Biru
te Vėgėlių te. Birutė yra ponų 
Jievos ir Antano Vėgėlių duk
relė. Pastarieji laiko alaus dar
želį adresu 4400 Verner Hy. 
Tai pusėtinai stimdiiųs bizhie- 
riai ir todėl turi gerą pasiseki
mą. Jie remia lietuvių kultūrin
gas' organizacijas, todėl ir turi 
žmonėse pasitikėjimą. P-ai Ve- 
gelai yra “Naujienų” skaityto
jai ir aplamai malonus bei 
draugiški žmonės. Visa jų šei
ma priklauso Lietuvių Pašal
pos Pilietinimo Klubui.

P-lė priklausė Aido chorui ir 
buvo jos pirininihkė. Užperei- 
iais metais jinai baigė biznio 
kolegiją ir dabar dirba vienoje 
kompanijoje kaipo sekretorė 
iždininkė. Pernai drauge su sa
vo motute ji aplankė Lietuvą 
jai patiko ir jinai pasivežė ge
rų įspūdžių.

Reikia tikėtis; kad jaunave
džiai bus' laimingi, nes abu yra 
pavyzdingų tėvų vaiktC gra
žiai išauklėti; Vedybos buvo ci- 
vilės. Per vedybas jaunavedžiai 
gavo daug vertingų dovaną. Į

GRAŽIOS GĖLĖS
Kapams ir darželiams; kurios 
žydės per vasarą. Sędyk dabar. 
Beto; turime gražių kapams 
vainikų.

805 West 18th Street

pokylį buvo atvykusi Birutės 
krikšto motutė su visa savo šei
ma iš Racine, Wis.

Nuo savęs aš linkiu Birutei 
ir Mykolui kuo laiiningiausio 
gyvenimo. —M. Kemežieriė

Aplankėme ūkininkus
Praeitą sekmadienį drg. Vai- 

švila* A. Gailitišis ir aš pati nu
tarėme aplankyti ūkininkus. A- 
pie ketvirtą valandą po pietų 
jau buvome p. Dambrausko u- 
kyje, kuris yra apie 25 mylios 
nuo Detroito. Pirmiausia suti
kome detroitietį ir gerą “Nau
jienų” rėmėją Povilą Sodulą, 
paskui Martiną (Morkūną) su 
žmona, Marozą su žmona, Al- 
viną ir daug kitų pažįstamų.

Sodula nieko nelaukdamas 
pasisiūlė aprodyti ūkį. Apžiūrė
jome laukus, gyvulius. Man la
bai patiko du puikus juodbė
riai. Kai iškelia galvas, tai tik 
žiūrėk į juos. Beveikščiojant po 
tikį musų vadas ir sako: girdi, 
aš jums turiu siurprizą; eikime 
į vidų. Ir iš tiesų siurprizas bu
to didelis1, kai viduje pamatė
me būrį chicagiečių. Mano tie
siog ir akys nušvito, kai pama
čiau ponią Newcom nuo 3331 
S. Lowc Avė. su savo sumini 
dukrelė ir vyru, čia jau paste
bėjau jauną gražią porelę, kuri 
su atsidėjimu žiurėjo į mane. 
Paaiškėjo, jog tai ponai Vens- 
kai iš Chicagos, kurie dabar 
apsigyveno Pontiac. P-ia Vens- 
kiehė yra žinomų Chicagos biz
nierių Narvidų dukrelė, o p. 
Venskus iš profesijos yra laik
raštininkas.

Po kurio laiko maloniai at
sisveikinome su chicagiečiais 
bei kitais ir išvažiavome į kitą 
ūkį, kuris yra žinomas kaipo 
Scimonukd farjna. Čia i^donie 
Detroito Moterų Draugiško 
Klubo ir SLA 200 kuopos pik
niką. Kadangi jau buto apie 7 
vai. vakaro ir piknikininkai pu
sėtinai smagus, tai ir mums čia 
buvo linksma paviešėti. Sutiko
me klubo pirmininkę Norman
tienę, Povilaitienę ir daug kitų. 
Visi smagiai laiką leido: vieni 
šoko, kiti prie baro linksmino
si. Nei nepaštebėjome, kai pra
dėjo temti ir laikas buvo va
žiuoti namo* Kiek teko patirti, 
sakytas piknikas pasisekė vi
sais atžvilgiais. Organižacijoms 
liks it šiek tiek pelno.

šia proga komitetas nori tar
ti ačių visiems už atsilankymą.

—Mariutė

Svariais pranešimas
Lietuvių Pilietiiiirtio Pašalpos* 

Klubo nariams valdyba nori 
pranešti, kad liko nutarta Susi
rinkimai laikyti 9 vai* ryto 
kiekvieno mėnesio antrą sek
madienį Lietuvių svetainėje. 
Tuo laiku susirinkimai bus lai
komi per visą vasarą.

Pirmas iŠ eilės klubo susi
rinkimas įvyks birželio 12 d. 
Nariai, kurie pastebėsite šį pra
nešimą, praneškite apie tai ki
tiems. Valdyba už tai bus dė
kinga. Naujienoms valdyba iš 
anksto taria ačiū už šio prane
šimo įdėjimą.

Beje, visokiais klubo reika
lais kreipkitės į sekretorių šilto 
adresu: 3055 Belmpnt St.

—A. J. Levutis, hUt. rašt.
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APS1DRAUSK!
Nežinai, kada Jr kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APS1DRAUSK pats save ir savo Geibios narius, tuomi užtikrinsi sau

APSIDRAUSK didžiausioje ir tutiinfciausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje paŠelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje paželpOs, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA* narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.
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[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Tai Suvienytų Valstijų vidaus reikalų sekretoriaus 
Haroldo L. Ickes nauja žtnona buvusi panelė Jane Dabi- ‘ 
mali iš Miltvaukee, Wis., 25 metų amžiaus. Jos dėdė 
John Cudahy yra Amerikos pasiuntinys Airijoj. Ickes’o 
vestuvės sti p-lc Jane tlablman įvyko Dubline. Airijoj. 
Ponas Ickes yra 64 metų amžiaus, todėl daug kas stebė
jo, kad jis vedė tokią jauną žmoną. Bet meilė inatyt, 
amžiaus ne labai težiūri.

Lietuvos Naujienos
Lietuvoje statys tre
čia cukraus fabriką c c

Prieš keletą metų pradėta

cukraus gamyba sėkmingai ple
čiasi. Ukihirildū išmoko cukri
nius runkelius auginti ir dabar 
jų jau tiek priaugina, kad jų 
cukraus fabrikas nepajėgia 
juos perdirbti į cukrų. Cukri
nius runkelius augina tiktai tie 
ukililiikai, kurie gyvena nuo 
’dbtikų ne toliau, kaip per 15 
diagramų. Iš toliau neapsimd- 
<ėtų runkelių į fabrikus nuve
žimas.

Ties 
ščliais 
jrikai
28,000,000 kilogramų. Iki šiol 
nivo gaminamas tiktai smul
kus cukrus, todėl šiek tiek cū- 
cratis plytelėmis tekdavo dar į- 
sivežti iš užsienių. Šiemet Pa- 
venčio fabrike (ties Kuršėnais) 
jus padaryti 
raus plytelių 
jau Lietuvai 
raus nė kiek

Marinutpole ir ties Kūr
enantieji du cukraus fa- 
jau pagamindavo apie

įrengimai ir cuk- 
gamybai. Todėl 
užsieniuose cuk- 
ncrcikės pirkti.

Tačiau šiemet jau apie 10% 
cukraus suvartojimas pakilo. 
Kylant krašto ekohoininei gė
rovei, žmonės' pradeda ir cuk
raus daugiau vartoti. Tokiu bil
du atsiranda reikalas cukraus 
gamybą plėsti. Dabartiniai dti 
fabrikai daugiau ctikraus paga
minti negali, kiek jo pagamina 
dabar. Mat, cukraus fabrikui 
per metus tedirba apie 3 mėne
sius. Ilgiau darbą užtęsti nega
li, nes sugestų runkeliai sandė
liuose.

Ekonomistai jaii svarsto tre
čiojo cukraus fabriko statybos 
klausimus. Kalbama, kad įlad- 
jas cukraus fabrikas busiąs 
pastatytas jau gal ateinančiais 
metais. Tuo tarpu nėra išaiš
kintas klausimas, kur tas fa
brikas bus statomas. Įvairių 
vietų ūkininkai, per s<avo otgd- 
nizacijas, reiškia pageidavimą, 
kad jų rajonuose būtų statomas 
naujasis cukraus fabrikas. Aiš-

KAUNE ŽUVO LAKŪ
NAS K. SMETONA

Karo aviacijos lakūnas jau
nesnysis puskarininkis Kazys 
Smetona balandžio 27 dieną, 
atlikdamas jam duotą uždavinį, 
skraidė lies iKaunu vienviečiu 
lėktuvu “Fiat’’. Kai buvo paki
lęs apie 1,000, i metrų, lėktuvas 
pateko į vadinamą suktuvą ir 
nuriedėjo iki žemėš. Lėktuvas 
smarkiai apsidaužė, o lakūnas 
užsimušė. <

K. Smetona ,buvo gimęs Uk
mergės apskrity, Taujėnų vals
čiuje, Užulėnio kaime (kur ir 
Respublikos Prezidentas Ant. 
Smetona) 1915 metų balandžio 
27 dieną; Ūkininkų įtinus, bai
gę^ pradžios mokyklą, toliau 
mokėsi Kaune, jėzuitų gimna
zijoje, ir technikos mokykloje. 
Turėdamas nepaprastą aviaci
jos pamėgimą, stojo į aviacijos 
puskarininkių mokyklą, kurią 
jau buvo bebaigiąs.

Mokykloje buvo laikomas pa
vyzdingiausiu ir gabiausiu mo
kiniu. Deja$ tą jauną daug ža
dančią gyvybę staigi netikėta 
mirtis išplėšė iš gyvųjų tarpo. 
K. Smetona žuvo savo gimimo 
diena suėjus 23 metams ahi-

Tsb.

kinti nebus galima, nes vieną 
fabriką daugely vietų negalima 
statyti. Galimas dalykas, kad 
trečiasis cukraus fabrikas bUs> 
pastatytas' Klaipėdos miesto a- 
pyliiikėse. Tsb.

žiaus.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO 

“KELEIVIS?”
Ar žiliai, kodėl vieni h gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
Ji skaityti?

. Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapl- 
johitnš draudžia ji i rankas 
pąirht.

^Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis hiekam nėpataikau- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

ŽrnOniiį mulkintojus ir apga
vikus jišai lupa be jdkio pasi
gailėjimo. ,

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomią paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks;

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
. • ‘ ,.....   L

Garsinkites “N-nose

PASIŽVALGIUS PO 
APYLINKĘ

Rokiškis, Skapiškis — Iš 
vakarų pusės prie miestelio 
prieina Mituvos ežeras, kadaise 
buvęs vandeningas, o miestelio 
centro ribose, ta'rp Nepriklau
somybės ir Dariaus Girėno gat
vių, yra nemažas (daugiau 
kaip pusės ha) įdubamas, prū
du vadinamas, šis prūdas prieš 
kelerius metils bu'vo gilus it 
jame nardė antys ir veisėsi ki
ti vandenų gyviai. Nusausinus 
grioviais Mituvos ežerą, nuslū
go vanduo ir iš prūdo ir vietoj 
siūbuojančio vandens sužaliavo 
žolė. Dabar miesto ūkininkai 
nutarė tą prūdą atimti iš valse, 
valdybos, kuri prūdą valdė jau1' 
per dešimtį metų. Užvedus' by-

mų savininkams, turintiems 
miestely sklypus. Butų girtinas 
dalykas, kad tą prūdą valse, 
valdyba pavestų savanorių ug
niagesių draugijai: ugniagesiai 
išsikastų gerą šulinį, kad gais- 

! rūi kilus miestely nepritruk
tų vandens, o antra, ugniage
sių pratimams butų gera aik
štelė. Ūkininkams ar bendrai 

| visiems skapiškėm ms vertėtų 
i surinkti po keliolika litų ne dėl 
prūdo bylinėtis, bet apleistiems 
kapams aptverti, nes ten ilsisi 
musų bočiai, seneliai, o šian- 

| dien jų poilsio vietas mindo ir 
niekina karvės ir arklui.

RASTA PRIGĖRUSI MOTERIS

. Kretinga. Bal. mėn. 12 d.
lą ūkininkai pralošė: valsčius TZ ,. ..., . _ . . j Kretingoje Akmencs upeje ras- jau įsisenėjimo teisėmis tą pru-
dą si.'vinasi, o antra—prūdas '^as ^ulos moters lavonas. Spė- 
priklauso ne viniems ukinin- j-^a, kad moteris buvusi psi- 
kams, bet visiems miestelio na- chiškai nesveika.
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LIETUVIŲ 
TAUTIŠKU 

KAPINIŲ 
27-TAS ĮSPŪDINGAS 

Apvaikšciojimas
PIKNIKAS

PIRMADIENĮ

Gegužes 30, ’38
PRADŽIA 10 V AL RYTO

t

Yra surengtas įspūdingas 
PROGRAMAS 

Dalyvaus žymus kalbėtojai, chorai, 
benas ir Dariaus-Girėno Post su 

uniformomis ir savo benu.

Po iškilmių bus gražus piknikas 
Justice Park Darže

f •

Visus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites kviečiame dalyvauti 

KOMISIJA:

A. ANDRULIS, R. TOLEIKIENĖ 
ir J. STANYNAS.

BOSTON
SHOE STORE

3435 So. Halsted St

Dekoracijos DIENAI 
įsigykite 

BOSTON’S GERESNIUS

BALTUS
BATELIUS

MOTERYS!!!
žvilgantys Balti Naujausiuose 

Stiliuose

Paternuose naujausi
Visos mieros. Visi pločiai ir di

delis įvairumas.
SPORT OXFORDS

VYRAI! 7
Jūsų švenčių Batai

Nėra geresnės vertybės negu 
BOSTON’S BALTIEJI

Tvirta oda. Crep padai. Juodi;
Rudi, Balti, Wing Tip

bYKAI!’Calendar paišelis vertės 
$1.00 su batelių pirkiniu už $2.98

DIDELE VERTYBĖ VAIKŲ 
BATELIUOSE

Poli Parrot, Star Brand
ŽEMOS KAINOS

BOSTON
SHOE STORE

3435 So. Halsted St.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
■ra naudingos.

INSURANCE
(APDRAUDA)

I • Pilną apdraudą auto* 
itioblltatns

• Apdraudą namų nuo
I ugnies

• Apchaudą rakandą
• Apdraudą hūo vagir

i x *

• Apdraudą langų I
| • Apdraudą gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

pet A* Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie- 

‘ niaia nuo 9 ryto iki 1 vai 
po pietų.

IL_^_— JI



NAUJIENOS, Chicago, H Penktadienis, geg. 27, 1938

SUSIRINKIMAI
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(CHicagoje)

Edvvard Jirša, 33, su Frances
Kind, 25

zika. Klausykitės patys šalti- 
miero programų ir pasakykite 
kitiems. Klausytojas.

Šaltiniiero 
Programas

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos valdyba šaukia nepa
prastą mėnesinį susirinkimą gegužes menesį 27 dieną, 9 
vai. vak., daktarų Strikol ir Vežei ofise, 4645 S. Ashland 
avė. Bus įdomi paskaita, kurią skaitys Dr. E. L. Sonderby. 
Paskaitos tema yra “Kelionė aplink pasaulį” ir bus gau
siai iliustruojama gražiais nekrutomais paveikslais. Dr. 
E. L. Sonderby yra štabo narys visame pasaulyje išgarsė
jusios “Encyclopeadia Britanica”. Nariai prašomi in cor- 
pore ir punktualiai atsilankyti.

Dr. Br. J. Zubrickas, sekr.

Jockeu
TRADC MARK *

UNDERWEAR

25 metų jubiliejus
Gegužes 22 dieną, 10:30 vai. 

lyto, įvyko ponų Daukšų 25 
metų ženybinio gyvenimo jubi
liejus šv. Antano par. bažny
čioje, Cicero, III. Palaiminimą 
suteikė par. klebonas II. -Vai
čiūnas ir pasakė labai gražų 
tai progai pritaikintą pamok
slą.

Negalima praleisti nepaminė
jus, kad ponų Daukšų šeimyna 
yra labai gausiai prisidėjus sa
vo aukomis prie pastatymo baž
nyčios ir jos užlaikymo. Be to, 
ponia Barbora Daukšienė per 
eilę metų buvo labai uoli vei
kėja įvairiose parapijos paren
gimuose ir yra prisidėjusi la
bai daug savo darbu dėl jos 
labo.

Reikalauja
Perskirų

Rosę Suski nuo John Suski

Du Bankai Mokės 
Dividendų

Valstijos auditorius Edward 
J. Barett skelbia, kad du už
sidarę bankai už kelių dienų 
atmokės po 5% dividendų sa
vo depozitoriams. Auburn Park 
Trust and Savings Bank atmo
kės $27,193, o Service 
Bank — $15,926.

Kur Pirkėjai 
Patenkinti

State

50c
• Complete bot weather relief 
can be yours if you’ll switch to 
summer comfort... and that 
means Jockey underwear by 
Coopers.The porous knitallow» 
air to circulate and cool your 
heat-weary body . . , the styl- 
ing — short or midway—is just 
the thing for 
sv/eltering days 
(and evenings 
tool). V-Front 
construction. . . 
supportconven- 
ient opening; no 
buttons, no bulk, 
no bind; hence, 
no sguirmingl

Todėl, klebonui H. Vaičiūnui 
surišus iš naujo neatmezgamu 
mazgu Juozapą Daukšą ir Bar
borą Naudužaitę, vakare įvy
ko puikia vakarienė jų namuo
se (1532 S. 50th Avė.), kur 
dalyvavo netoli šimto svečių. 
Puotos vedėja buvo gabi kal
bėtoja ponia Marcelė Atkočiu- 
nienė iš Marąuette Parko ko
lonijos.

Širdngus linkėjimus sudėjo 
ponams Daukšams jų duktė 
Lucija, sūnūs Kazimieras, pus
seserė Ona Simonaitienė ir ki
ti giminės bei pažįstami. Tarp 
tų minėtini yra šie: Jonas Ši
leikis, V. Stulpinas, ponia Sku- 
diene, kuri be gražių linkėjimų 
dargi palinksmino svečius 
žiomis senoviškomis musų 
ne’ėmis. Be to, dar suteikė 
žius linkėjimus ponios V. 
bašinskienė, Kulpickienė, 
nauskienė,
Valaitienė, ponas C. Valinova 
ir keletas kitų, kurių pavardt 
žiu nesuspėjau sUgAtiti. Vienu 
žodžiu, visi svečiai linkėjo po
nams Daukšams gyventi dar 
ilgus metus ir sulaukti auksi
nio jubiliejaus. Po šaunios va
karienės visi svečiai šoko ir 
linksminosi iki vėlybai nak
čiai. — Girdėjęs.

gra- 
dai- 
gra- 
Da- 
Čer-

AleksandraviČienė,

S 
• S

aiur
vgiim itin it etini 
SIMUI IIH III

Paul Leases
3427 So. Halsted Street

GARSINKITE “NAUJIENOSE

1745PATTERNCROCHETED BOLERO

dabar

MĖGSTĄS, LENGVAS ŠVARKAS

No. 1745—Naujos mados mėgstąs bolero, kurį 
su kiekviena suknele.

dėvi

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halated SU Chlcauo, III

No. 1745

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. —,

Vardas ir pavardė -r-e-

Nežiūrint kaip nesiverstų 
prekyba, ji negali gyvuoti pir
kėjų nepatenkinusi. Kiekvienas 
pirkėjas dar tik galvodamas a- 
pie pirkinius jau renkasi krau
tuvę, kur jis tikisi geriau, eko
nomiškiau apsidirbti. Iš kitos 
pusės. Krautuve patraukia pir
kėją tik tuomet, kuomet ji su
geba pirkėjui patiekti geresnės 
kokybes prekes, geresnį patar
navimą ir nebrangias kainas.

Į Midwest Stores pirkėjai lan
kosi tukstabčių tuksiančiais, 
nors' apylinkėje tos, rūšies krau
tuvių pilna. Kodėl taip yra su
prasime iš sekančių paprasčiau
sių i reiškinių. Apie Midwest 
Stores savininkų patarnavimą, 
tur būt, nereikia ir kalbėti, nes 
jie patyrę, kitas net per pen
kiolika metų prekyboje, — ge
resnio patarnavinrb negali ir 
būti.

Pcrikių kokybe. Čia matoma 
tą patį. Lentynose matosi tik 
plačiai žinomos/gamybos mar
kės. Taigi, milijonų pirkėjų 
pripažintos. Savininkai turi 
nuosavus sandėlius, kur prekių 
kontrole geriausia, galiau, kiek
vienas pirkinys'Užtikrintas: jei

šio penktadienio radio pro
gramas bus labai įdomus, nes 
Bartkų šeimyna atsisveikina 
su savo skaitlingais klausyto
jais ir išvyksta praleisti vasa
ros atostogas pas Bartkienės 
seną draugę. Veronika Serei-! 
kiute ir Bartkienė kartu Lie
tuvoje užaugo ir savo jauny-' 
stos dienas praleido. Nešimai 
te jos jau dvidešimts metų ir 
Veronika prašo būtinai atvyk
ti. Seniai Bartkui ir burdingie- 
rius Ignas priėmė užkvietimą' 
ir jau šį penktadienį išvyks. 
Būtinai klausykitės paskutinio 
Bartkų šeimos epizodo, o ru
denį vėl pasiklausysime jų gy
venimo eigos.

Žinių Žinovai .turi priruošę 
daug naujų netikėtumų ir vė
liausių pranešimų.

Šio šeštadienio ir Sekmadie
nio'programas pasižymės nau
jomis dainomis ir gražia mu-

FRANK MICKUS
RŪBŲ 

KRAUTUVĖ ir 
SIUVYKLA

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

Daug metų gerai patyręs lie
tuvis siuvėjas.

Siuvame naujus siutus už pri
einamas 
taisome 
rubus.

kainas, išvalome ir su- 
vyriškus ir moteriškus

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 

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

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

4146 Archer Avenue

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE”

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas* *

4644 S. Paulina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict 82«9

Išleistuvės P-lei
F. Matikoniutei

Kupiškėnų Kultūros Kliubas 
rengia išleistuves garfieldpar- 
kietei p-lei Frances Matikoniu- 
te’, kuri netrukus išvažiuos 
Lietuvon su Chicagos Lietuvių 
Choru Pirmyn.

li-įle’stuvčs įvyks šeštadienį, 
gegužes 28 d., Cicero Lietuvių 
salėje. Nors parengimą ruošia 
Kupiškėnai, bet visi pp. Mati- 
konių draugai yra prašomi da
lyvauti. P. Kliubietis.

Laimingai Pergyveno
Operacijas

Po operacijų, prašalinimui 
apendikso ir kitų komplikaci
jų, German Deaconess ligoni
nėje ilsisi Juozas Puišus, nuo 
6221 South Winchester Avė. 
Operacijos pasisekė ir mano
ma, kad ligonis netrukus pa
sveiks, ko mes jam nuoširdžiai 
linkime. VBA

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

POCAHONTAS Mine Run 
SMULKESNĖS 50 tonų ar

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER ‘GEGUŽĖS MĖNESI

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pian is ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgj pristatėm an
glis j visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

..."’L

mLSEN)
■fcj^ALL AROUND^>
KBiRKūEffl
fc-»S!-EANER_d

GARANTUOTA!

PILSEN KWIK KLEAN
Pašte Soap Cleaner

Valo greičiau ir lengviau bet kokį malevotą, 
enameliųotą ar varnišiuotą paviršių. Absoliu
čiai nekenksmingas rankoms arba finišui.

Pas savo malevų ir geležies krautuvninką reikalauk Pilsen Kwik Klean

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
GERA PROGA ĮSIGYTI ROGERS 

SIDABRINIUS SETUS

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius. Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

“The New Marąuette
HALL” ?

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

Tinka vedyboms, susirinkimams 
ir tt. Salę galima pamatyti viso
kiu laiku. Naujas namas.

gauti pinigus.
Dabar, dėl žemesnės kainos 

s r geresnės vertybės, reikia pa
sakyti, kad tai pareina nuo pre
kybos vedimo metodų. Krautu
vininkai sudaro kooperatyvę 
organizaciją turi savo sandė
lius ir prekes perka didmeno- 
mis tiesiog iš gamnitojų ir dirb
tuvių, tuo keliu išvengiant tar
pininkų. Toks pirkimo būdas 
leidžia daug sutaupyti ir geres
nę prekę gauti.

Tad, nėra abejonės, kad pirk
ti geriausia vieta yra Midwest 
Stores. Šiandien Naujienose tel
pa skelbimas. Tai specialiai tai
komos Dekoracijos Dienos 
šventėms prekių u išpardavimo 
sąrašas. Persitikrinkite.

(Skelb.)

Barauskas,' 
prieš kiek

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Made by ONEIDA, Ltd.

Šmotų

DIRECTORY

DAILY
BUSINESS

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS

“Faun”
Design

Vertė
$2-50

C0NRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

Už taupo;

'į-;-. ,

No I . nUi 1

3236 So. Halsted St.
Tel.^CALUMET 4118

namie ir 
dar ims

JOHN P. EWAED, 
Secretary

Dėkoja
Lankytojams

P-as Anufras
Brighton Parkietis,
laiko gulėjo šv. Kryžiaus ligo-1 
ninėje po Dr. Maniko priežiu-| 
ra. Jis turėjo rimto pobūdžio' 
operaciją galvoje.

Ligonis dabar jau 
jaučiasi gerai, tačiau
laiko kol pilnai pasveiks.

♦ <

P-ui Barauskui beesant ‘ ligo
ninėje jį aplankė daug jo drau
gų ir pažįstamų, už ką jis vi
siems jiems taria širdingą ačiū.

š.

GERB. Naujienų skaityto’ 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuvesf k u r i o s 
skelbiasi Naujienose.

Su 6 Kuponais s.,..99c
3-jų ir 2-j’ų Šmotų Extra Setai 99c su 6 kup.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais

—i......... Valstija

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI Jjg-SO
GYDYMAS........................SCfi.OO
LIGONINĖJE .................. vv
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TcL VICTORY 9070.

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-Adresas Gegužės 27 d.Kupono No. 146

I Miestas ir valstija —
MM*
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KAIP CHICAGOS LIETUVIU CHORAS 
PIRMYN VAŽIUOJA LIETUVON

PRANEŠIMAS

Chicago Apleis Birželio 10 d. Rytą
išChoro nariai ir jo rėmėjai Laivas Britannic išplauks 

gąuną numažintų kainų, pirk- New Yorko Įrirželio 11 d. ly
dami laivakortes į abi puses, giai 12 vai. dienų. Pribus į 
VieĮpj $207.75 jie moka $189.50. Havre, Franciją, birželio 19 d., 
Pąsportams aplikacijas išpildo 
“Naujienų” raštinė ir parūpina 
reikalingas vizas.

Nariai ar jų rėmėjai prašo
mi nevilkinant sumokėti pini
gus už laivakortes ir išpildyti 
aplikacijas dėl pasportų, nes 
laiko liko nedaug, o darbo vis
ką sutvarkyti yra labai daug.

Ekskursija apleidžia Chicagų 
birželio 10 d. 10 vai. ryto, iš 
Dearborn stoties. Pribuna New 
Yorkan birželio 11 d. 8:20 vai. 
ryto.

iš ten važiuos traukiniu 6 va
landas j Paryžių (Paris). Pa
ryžiuje prabus 2 dienas, 21 d. 
bus Berlyne, 22 Virbalį ir tų 
pačių dienų Kaune.

Kaip tik visi sumokės už lai
vakortes, galėsime v paskelbti 
Naujienose ekskursantų sųrašų. 
Jau yra suregistruota virš 65 
choristų ir rėmėjų ir iki pabai
gai kitos savaitės tikimės, kad 
ekskursantų skaitlius padidės 
virš 75. Naujienų Laivakorčių 

Skyrius.

Seni ir Jauni, 
Visi Į

New City Furniture Mart 
Piknikų.

Gegužės 29 d. sekmadienį, 
Birutės darže įvyksta vienas iš 
gražiausių piknikų, kurį rengia 
plačiai žinoma lietuvių įstaiga 
po vardu New City Furniture 
Mart.

Kalbamas piknikas bus tuom 
įspūdingas, kad jame, apart 
geros orkestros šokiams, bus 
išdalinta daugiau kaip penkio
likos šimtų vertes dovanų, įvai
rių namų rakandų, kaipo tai: 
Puikus seklyčios setas, Kelvi- 
nator 6 cubes šaldytuvas, 5

šmotų Dinette setas, Westing- 
house skalbiama mašina, kele
tas brangių kėdžių ir dauge
lis kitokių čia nepaminėtų daik
tų.

Taigi, atvykite visi, seni ir 
jauni, vyrai ir moterys, gegu
žes 29 d. j piknikų ir pasinau
dokite šia taip puikia proga. 
Pabandykite savo 
vo giliukį žaliam 
rutės darže.

laimę ir sa- 
gražiam Bi-

Pavasaris.

Chicagos Bridgeporto kolo
nijoj jau beveik pusantrų me
tų yra įsikūrus kuopa Laisv. 
Etinės Kultūros Draugijos. Ge
gužės 13 d. įvyko reguliaris 
mėnesinis susirinkimas, ku
riame plačiai diskusuota vei
kimo planai. Suprantama, kad 
kuopos valdyba be nuoširdaus 
kooperavimo narių, didelių 
apčiuopiamų darbų negali nu
veikti. Todėl pakviestas liko 
talkon laikiniai pagelbėti kuo
pai sutvirtėti žemiau pasirašę, 
kurie apsiėmė ir liko vienbal
siai išrinktas 5 kp. sekreto
rium.

Sekmadienį, gegužės 22 d., 
buvo sušauktas 5 kuopos mė
nesinis reguliaris susirinki
mas “Sandaros” svetainėje. 
Nedaug tesusirinko narių, vie
nok 5 kp. susirinkimas įvyko 
ir didelės reikšmės einamieji 
reikalai liko aptarti. Nutarta, 
kad D-ro A. L. Qraięuno ofise, 
3310 So. Hlasted St., kasdienų 
nuo 6 iki 8 vai. vakaro gali 
norintys įstoti į Laisv. Etinės 
Kultūros Draugijų ateiti ir iš
pildyti įstojimo aplikacijų, už
simokėti duokles, ir kiekvienų 
penktadienį 5 kuopos valdybai 
ir nariams dalyvaujant įvyks 
pasikalbėjimai nuo 8 vai. va
karo.

Todėl šiuo kviečiu norinčius 
stoti ir tapti veikiančiais na
riais nevilkinant ateiti ofisan 
ir išpildyti aplikacijų.

Dr. A. L. Grąičunas. sekr.
5 kp., 3310 So. Halsted St.

Atidengs Paminklų 
Ant E. Čepulio 
Kapo, Tautiškose

po

MADOS

POVILAS KARECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Geg. 24 d., 1938, gimęs Pane
vėžio apskr., Naujamiesčio 
mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Joną, dukterį Oną, po
dukrą Antaniną Pūkis ir šei- 

.myną, brolienę Oną Liepienę, 
' giminaičius Stanislovą Liepą, 
Oną Jozaitienę, Antaną Liepą, 
.Kaziunę Liepienę, Petrą Ka- 
recką, Uršulę Sereikįenę, 
Agotą Krikščikaitienę ir, Ka
zimierą Karecltą, o Lietuvoje < 
brolį, 2 seseris ir kitąs* gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gegužės 28 d., 2:00 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Povilo Karecko 
' gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sudus, Duktė, Podukra ir 
kitos Giminės.

Laid. dir. S. P. Mažeika, Tel.
YARDS 1138. . •

Gražus Bankietas 
Pagerbimui Jono 
Byansko

jauki ir graži. Prie jo surupši 
mo daugiausiai prisidėjo Ęiru 
tės jaunuoliai. —R.

T"' «

REAL ESTATE FOR BALE 
NamąĮ-žemė Pardavimui

PERŠONAL 
Ągmęyul Ješk?

IEŠKAU DRAUGO, vidutinįo 
amžiaus, gero darbininko, teisingo 
ir kad tiktų prie biznio. Rašydami 
įdėkite krasos ženklelį dėl atsa
kymo. C. PETROV, 683 St. Peter

FOR BENT—IN GENERAL 
_____ Rendai—Bendrai________

RENDON TAVERNAS su visais 
įrengimais. Renda pigi. Tarpe di
delių dirbtuvių, arba mainysiu į 
buųgalow ąp 2 flatų namą. 4300 S. 
Wopd St. Ląfąyette 5132.

4802

Dalyvavo apie 200 svečių

No. 4802—Graži vasarinė sukne
lė. Lengva ir praktiška. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 
32, 34, 36, 38 ir 40 colių per kruti
nę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdyje 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

ONA GENDVILAS, 
po tęvais Mickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Geg. 24 d., 5:00 v. vakare, 
1938 m., gimus Vilkaviškio ap
skrity ir pąrap., Karalių km.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jokūbą, dukterį Floren- 
cę, seseris Antaniną Juknie
nę, švogerį Juozapą ir Petro
nėlę Ząlbos, švogerį Aleksan
drą ir jų šeimynas, du pus
brolius, Viktorą ir Kazimie
rą Mickevičius ir jų šeimy
nas, 2 pusseseres vienuoles: 
seserį Prancišką ir seserį Ali- 
za, tetą Oną Mickevičienę ir 
kitas gimines, o Lietuvoj-----
3 brolius, 2 seseris ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Keistučio Pa
šalpos Kliubo.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Geg. 28 d., 9:00 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Dovido par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos Už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapinęs.

Visi a. a. Onos Gedvilas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė> Seserys, ir Kitos 

Giminės.
Laid. dir. S. P? Mažeiką, Tel. 
YARDS 1138.

Tręčiadįęųip, nukaro Brigh- 
ton Parko Syrena- salėje įvyko 
gražus ir įspūdingas bankietas 
pagerbimui Birutės choro ve
dėję Jono Byansko, penkių mo
tų darbuotės proga.

Svečių dalyvavo apie du šim
tai. Tai buvo rinktinė publika, 
susidedanti dalinai iš jaunimu 
ir daugumoje iš senų birutie- 
čių pręfesięnalų, pradedant re
daktoriais, baigiant daktarais 
ir advokatais. BeĮ vakaro gar
bės svečias p. Byanskas, kaip 
ir didžiuma svečių, pasigedo 
p-ios Noros Gugienes, kuri bu
vo viena iš bankietę rengėjų 
ir sumanytojų.

§unki ligą ir netikėta brolio 
mirtis Waterbury, Cęnn., nelei
do jai atsilankyti.

Apdovanotas choro narių Įr 
išklausęs daugybę gražių kom
plimentų nuo visų kalbėtojų, 
p. pyanskas pareiškė, kad jam 
rupi nevien Birutė, bet ir kitų 
chorų pasekmingas gyvavimas. 
Jam svarbų, kad lietuviška dai
na visuomet butų gyvą, nes tai 
įrankis, kuris žadina lietuviš
ku dvasių ir buria Amerikos 
lietuvius daiktam

Laike vakarienės kalbėjo 
konsulas P. Daužvardis, “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis, 
Birutės jaunimo “unkelis” Al. 
Micęvičiųs, Adomus Micevičius 
ir keletas kitų. Įspudipgų kalbų 
pasakė choro pirmipipkas P. 
Millcr.

Parengimo atmosfera buvo

Iškilmės įvyks Pirmadienį, 
Kapų Puošimo Dienos 

Apeigų.
iPo Kapinių Puošimo Dienęs 

ceremonijų Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse, ten įvyks ant
ros iškilmės, tai yru, atidengi
mas paminklo ant Edvardę 
Čepulio kapo.

Iškilmėmis rūpinasi velionio 
našlė p. Suzana Čepulienė, 
3821 South Gąlifornia avenue, 
ir ji kviečia visus draugus ir 
pažįstamus dalyvauti.

Paminklų atidengs p-lės Li
lija Stuparaite ir Frances Ma- 
tikoniutė. Laike ceremonijų 
dainuos Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn ir kalbės 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis ir Kapinių trusteę Anta
nas Tomkevičia.

Velionis Edvardas Čepulis 
mirė rugpiučio 29 d., 1937 m., 
sulaukęs 63 metų amžiaus. 
Mirtis jį ištiko netikėtai, be- 
piknikaujant su šeimyna gra
žiam Staryęd Rock valstiji- 
niam parke.

Velionis buvę žymus ir ga
bus biznierius, bet buvo ge
riau žinomas Chicagos lietu
viams kaipo laisvųjų organi
zacijų darbuotojas. Per pasku
tinius kelis gyvenimo metus 
pirmininkavo Lietuvių Tautiš
koms kapinėms, kuriose da
bar ilsis. Jis daug darbavosi 
jų įsteigimui AK< Per kelis me
lus įvairiaisngudais prisidėjo 
prie jų vystymosi ir tobulėji
mo, ; —R.

Pauline AVoods 
išvyksta! Lietuvon 
šiandien1

marquę5TE park. — p- 
ia Woods,, £44Q So. Sacramen- 
to, šiandien išvyksta į Lietu
vą pasisvečiuoti. P-ią Węods 
yra uošviene žinomo muzikan
tę Mykolę Batųčįp, kuris ne
perseniai apsivedė pp. Wood 
dukterį.

SITUATION WAnTED
1 

IEŠKAU DARBO kaipo troko 
draįyeris. perai kalbu lietuviškai |r 
sukrautu biznį. Susipažinęs gerai 
su Chicago if priemiesčiais. 26 m. 
ąmžiaus. Lafayętte 0051.

HĘLP VVANTED—FEMALĘ
Dar^ _______

REIKIA' PATYRUSIU skudurų 
skirstytoji}. Darbas nuolatinis.

H. Samors and Sons, 
412 N. Morgan St.

REIKALINGA DARBININKĖS 
tarpe 30-40 metų amžiaus už gaq- 
padinę į Taverno virtuvę.

6500 Sq. Statė St.

CLASSIFIĘD 
SKELBIMUS 

“N.’’ RASTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. BYTO 

~ " IKI
7:30 VAL VAK.

Sekmadieniais nuo 9 rytp iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro. s
Tel. CANAL 8500

Bandė Nusižudyti 
Laivo “Eastland” 
Inžinierius
Tarnavo laive, kuriame žuvo 

didelis skaičius lietuvių

.UU.

■ VBA

Turėjo $900, Bet Vos 
Nenumirė Badu

Į alinę ties 210 S. Genesee 
st., Waukegan, atėjo senyvas 
žmogus prašyti išmaldų. Ne
spėjęs baigti sakinio jis nukri
to ant grindų, netekęs sąmo
nės. Vyras nugabentas į ligoni
nę, kur pasirodė, kad jis turė
jo užsivilkęs net tris poras apa
tinių marškinių. Po trečia pora 
buvo ryšulys su $900 pinigais.

Ligoninė patyrė, kad ligopio 
pavardė Frank Sisek ir jis 60 
metų amžiaus1.

RENDON BASEMENTE 2 dideli 
kambariai. Kukrįė ir miegamasis. 
Fornišitipti ar ne, dęl 2 vąikinų ar 
žendtai porai. 4058 So. Campbell

REIKALINGAS BIZNIS bile ko
kios rųšięs, arba bizniavas lotas, 
mainyti ant 2 flatų medinio namo 
po 6 kambarius su skiepu. Kaina 
$3500-0Q. Biznį arba lotą galima 
priimti kaip pirmą įmokėjimą. Ma
tyki! tuoj aus.
NAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Westem Avenue.
Tel. Grovehill 1038.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

4 FURNIŠIUOTI KAMBARIAI 
EĮrightpn Parke. Išrenduos tik bir
želio, liepos, rugpiųčio mėnesiais— 
$25.00 mėnesiui. Reierencai. šaukti 
Ųafayette 5279 nuo 6 iki 8 v. v.

FUftNITURĘ-FlXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

IŠPARDUODAME BARŲ FJK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio sil 
Coil Baksąis įr sinkom. Taipgi štę? 
rų fikčerius dėl bįle kurio biznio 
įskaitant svarstyklės, regisierius it 
iče baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatyk|te mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumėt 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR ŠĄLE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PEREINAMAS KAMPAS
Naujas geltonų plytų; 8 krautu

vės ir 16 apartmentų ir ofisai. Ren
da $12,000. Kaina $45,000. $10,000 
reikalaujama.

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

3585 Milwaukee.

PARSIDUODA 8 kambarių medi
nis namas su tavernų. Geras base- 
meptąs, 2 karų garažas, priešais 
Stock Yafds vartų. 4244 South Ash- 
land Avė. YARDS 0056.

FARMS FOR SALE

FARMA LA PORTE, INDIANA 
ų farma, 63 mylios

Chicagos. Daug pinigų nerei-
P. WOLTERAITIS 

4618 So. Western Avė.

Puiki 160 akt 
nuo Chicagos. 
kia.

LOVEIKISsS:
J Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted . Street

Tel. BOULEVARD 7314

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu pl^nu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios pątąrnavi- 
mui, drabužiams, kapinių totams 
ir tt. Tuojautįnė veikla. Nėra a- 
tidėliojimo. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO.—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593.

Suėmė 24-is Biznie
rius Už“Gambling” 
Mašinas

\ —----------

Prokuratūros policiją Elių- 
wood ParĮte suėmę 24 biznie
rius ir konfiskavo keliasde- 
Šjpits “gaipįilĮng” ijiašinų, ku? 
pas tie ĮjĮ^nięriai laįkė krautu? 
vėse. Vienas jų — grosernin- 
kas, kiti tavėrnĮninkai. Polici
ją mašinas šĮięĮąužys ir ĮšimĮųs 
pinigus atiduęs Policijos Pašal
pos Fondui. '

© GRIAUNA PARODOS TE
ATRĄ.

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS " 
4180 Archer Avenue 

Phoue LĄFĄYETTE 5800

WPĄ darbininkai 
pradėjo griauti garsųjį Pasau
lines Parodos Lągunp Teatrą, 
kur dažnai būdavo rengiami 
vandens kąrniyalai įr kitokios 
pramogos. Parko viršininkai 
sako, kad teatras buVo pasta
tytas tik laikinai ir jį reikėjo 
arba nugriauti arba nuodugniai 
atremontuoti, nes jau buvo 
pradėjęs1 griūti. Remontui pini
gų nėra.

Apskričio ligoninėje vakar 
buvo paguldytas 61 metų am
žiaus Norman N. McRae, bu* 
vęs inžinierius laive “East- 
land”. 

, ' I 11. f . I
.. . • U . tu . K 1 . ■

McRae bandė nusižudyti. Pa? 
leido kullcų į galvų iš 32 ka? 
libro šautuvo. Sako, kad jis il
gų laikų sirguliavę ir neturėjo 
sveikatos.

Inžinierius butų miręs, jei ne 
draugas Robert Payne, 713 S. 
Kiįbourn avenue, kuris atėjo į 
McRae namus, 1931 W. Madi- 
sęn ąvęnue, jį aplankyti. Inži
nierius buvo skubiai nugaben
tas ligoninėn ir manopia, kad 
pasveiks.

Laivas 
Chicagos 
keliolika
tern Electric darbininkų ir jų 
šeimynų, kurie ruošėsi važiuo
ti ekskursijom Didžiuma 
nių išsigelbėjo, bet 800 
tarp jų nemažas skaičius 
vių.

“Eastland” apvirtę 
upėje 1915 metais sų 
šimtų žmonių, Wes-

zmo- 
mire, 
lietu-

Plėšikai Neprivalo 
Įsimylėti

apie 
apie

api- 
ties

PiktąęĮaris Ąrthur Trygg, 26 
mėly amžiaus, dabar gailisi, 
kad jis daugiau rūpinosi 
mėlynakę gražuolę, negu 
savu amatų.

P^ieš kelis mėnesius jis 
plėšė Western Union stotį
&655 N. CĮapk Street. Ten dirbo 
graži’ panelę CĮover parėmus. 
Trygg pakvietė jų “deitui”. 
Mergipa atsisukę.

Ųž kiek laiko Trygg sugrįžo 
su gražuole pasimatyti. Prie 
progos apipiešė raštinę ir ant
rų kartų.

VęĮ pavilgęs savo mylimo- 
sĮost plėšikas užvakar nutarė 
apiplėšti Faštipę ir trečiu kar
tų. Ępt mylimoji nebuvo išti- 
klųia. Pasiskundė policijai, o 
toji Trygg’ų suėmė.

Nusižudė Praradęs 
Darbą

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, neprą- 
leisk nuostabios progos.

Ątdara kas vąkarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

GQOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

$3500.00 120 AKRŲ paprasta far- 
ma parsiduoda už $1200.00. Jei tuo
jau. Turi gauti $700 pinigais apmo
kėti laidotuvių išlaidas ir skolas. 
Likusią 5%—ilgu terminu. 2 my
lios nuo miesto. Budinkai geri. Mrs. 
Osborn, Hart, Michigan.

160 AKRŲ PARDAVIMUI. 90 
dirbamps, geri budinkai, barnė, 
sailo, stuba, 9 kambariai, 27 galvi
jų, 3 geri arkliai, laukas užsėtas. 
Viską parduosiu už $6500 ir visas 
mašinas. GEO. NOGRODSKY, 

Camp Douglaš, Wis.

PENKIOS UŽDARYTOS PAR
MOS — 320 akrai, arti Wheatfield, 
akmens kelias iš dviejų pusių, ge
ros tvoros ir budinkai. $39 už akrą.

FIRST NATIONAL BANK 
Crown Point, Ind.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS

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

2040 Washington Blvd.
Į t ■ R?S ■' 1 ......... —

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas______
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
ųž darbus. Lengvus išmokėjimui, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

SPECIALUS BARGENAS 
DEKORACIJOS DIENAI 

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

NUO 350 IKI 400 KARŲ_
DODGE SEDAN ........ '$365.00
PLYMOUTH .............  $245.00
CHEVROLET Sedan $285.00 
PACKARD, 4 Durų Sedan DE 

LUXĘ, Kąip Naujas
Pigiai Parsiduoda

BURKE MOTOR SALES 
5001-7 SO. WESTERN AVĖ.

Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 
Matyk Asmeniškai arba Pašauk 

Telephone GROVEHILL 3678

Visokio Modelio ir Išdirbystės
1936 --------- ----------- ----
1935
1936
1937

RUSINĘSS CHANCES '
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNO biz
nis išdirbtas per 3 metus. Pilnai 
įrengtas, nebrangiai. Kambariai 
vietoj. 719 S. Western Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas, pigi renda, 7 kamba
riai viršuj, kas nori galės pirkti su 
5 kambarių fornišiais. Listas 3 me
tams. Prie didelės transpottacijos. 
Parduosiu^ pigiai, nes iŠ važiuoju į 
Lietuvą. 3862 Archer Avė.

SKUBIAI PARDUOSIU bučernę 
ir grosernę, biznis išdirbtas per 15 
metų. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. 946 West 59th St.

PARDUOSIU arba mainysiu, ar
ba priimsiu pusininką į labai ge
rą taverną prie E. 63rd St. Vieta 
verta $5000.00, parduosiu už $3000 
nes viena negaliu laikyti arba mai
nysiu į resortą ar ūkę. Gera pro
ga. Atsišaukite laišku ar ypatiškai. 
1441 E. 63rd St. nuo 12:00 vai. die

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

PARDAVIMUI TAVERNAS. Krei 
ptis STENSON BREWING CO. 
1748 N. Winchester Avė.

PIRMOS RŲS1ES JUODŽEMIS dėl. 
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. Ofiso valandos 7 yaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

FINANCIAL 
Finansal-Paskolos

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

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuąnian Bpilding Loan and

Sąvjngs AssoęiaĮiop.
1739 So. Halsted Street

SKOLINĄM PINIGUS 
ant Pirmų ^Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDĖRAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOČIATION 
pf Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PARSIDUODA ROSELANDE bu- 
černė ir grosernė, biznis išdirbtas 
per daug metų. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. Dėl visų 
informacijų šaukite Comipodore 
0343 vakarais po 7 vai. vak. arba 
nedėlioję.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namal-žemė Pardavimui

Siuvo bute ties 2042 West 
AYąsĮlbyrnp ąvenpe, nusižudė 
64 Įliptų John E. Wolfe. Prieš 
kelias dienas jis buvo atleistas 
iš darbo.

PAiĄUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodama gera nuo
laidų. i

u //
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Tautišku Kapiniu Naujo Ofiso 
Atidarymas Gegužės 30

Laiškas “N-noms” 
Nuo CIevelando 
Sudegusio Lėktuvo

Tarsis Apie 1937 .į

Caliiornia Gatvėj

Ieško Tragingai 
Žuvusio J. Sat’o

Susižeidė Zitkiutė, Išvyko Ivanauskienė 
Atsitiko ir Kiti Dalykai 18 Apylinkėj

yra di- 
lietuvių 

puoši- 
ir ap- 

Tau-

naujo

Gegužio 30 diena 
džiausią Chicagos 
šventė. Tai musų kapų 
mo diena su iškilmėmis 
vaikščiojimu Lietuvių 
tiškose Kapinėse.

Tų dienų šiemet bus
Kapinių Namo iškilmingas 
atidarymas, o taipgi naujų 
vartų. Namas ir vartai yra 
nujausto arkitekturos stiliaus 
sulyg arkitekto Žaldoko planų. 
Kapinių valdyba namo prie
šakyje padarė puikų reginį iš 
medelių ir eglaičių, ir dabar 
visu tuo negalima atsigrožėti.

Tų dienų mes taipgi gausi
me Lietuvių Tautiškų Kapinių 
istorijos knygų. Man, kaipo 
knygos leidimo komisijos na
riui. tos knygos turinys jau 
žinomas. Jis yra svarbus. Iš 
šitos knygos matome aiškiai

nių gyvavimų. Puikus paveiks
lai vaizdžiai parodo musų ka
pinių nepaprastų gražumų, 
jaukumų ir išdidumų, o taipgi 
parodo daugybę įspudįngų bei 
gražių paminklų. Nuo savęs 
geidžiu,.kad visi tų knygų įsi
gytų ir jų perskaitytų nuo 
pradžios iki galo.

Čia dar noriu pastebėti, kad 
kapinių naujame ofise truko 
paveikslų. Tų pastebėjus po
nia Magdalena Makaveckienė 
paaukojo Kapinėms gražų 
rankų darbo paveikslų ant 
sienos pakabinti. Jos sūnūs 
prisidėjo prie to paveikslo pa
darymo ar jį padaręs.

Chicagos lietuviai, dalyvau
kite gegužio 30 dienų Lietu
vių Tautiškų Kapinių apvaikš
čiojime, o po to bukite piknike 
buvusiame Liepos darže.

Povilas Daubaras.

Dešimts žmonių žuvo, bet paš
tą pasisekė išgelbėti.

Šįvakar Brighton Parko Namų 
Savininkų Susirinkimas

Liftas spaustuvėje jį sutrynė
Bynso Raportas Apie Vėliausius 

Kolonijos Įvykius

RYTOJ PIRMYN CHORAS ATSISVEIKINA 
SU AMERIKA PER RADIO

Dainuos Visos Amerikos Lietuviams Per 
N.B.C. Radio Tinklą

Chicagoje p. Petras Daužvar-

Lygiai už dviejų savaičių Chorų perstatys kiaušy to- 
Chicagos Lietuvių Choras Pir-.jams ir trumpų kalbų angliš- 
myn apleis Chicago ir pradės kai pasakys Lietuvos konsulas 
kelionę Lietuvon.

Atsisveikindamas su Ameri- dis. Choras sudainuos sekamas 
kos lietuviais, Choras rytoj 
1:30 po pietų, Chicagos laiku, 
dainuos per National Broad- 
casting Company (BNC) radio 
tinklų. Programas prasidės Chi
cagoje ir NBC stotys išnešios 
Choro dainas po visų plačių 
Amerikų. Trumpų bangų sto
tys perduos programų į užsie
nį.

Transliacija bus daroma iš 
NBC studijų Chicagos Mer- 
chandise Mart rūmuose. Iš čia 
eis į visas NBC Raudonojo 
Tinklo (Red Netvvork) stotis, 
kurio svarbiausioji stotis yra 
WEAF New Yorke. Kurios sto
tys transliuos programų kitose 
vietose, nežinia, bet lietuviai 
galės tai lengvai patirti pažiū
rėję į savo vietinius angliškus 
laikraščius.

dainas:
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Te

ka — K. Steponavičiaus versi
ja,

Šviesi Naktis, Mėnesiena — 
Žilevičiaus,

Oi Motulė Man (Ištrauka 
Karnavičiaus Rapsodijos) 
paruošta K. Steponavičiaus,

Turi Katinas Ratuką — Liau
dies, ir

Lietuviais Esame Mes Gimę 
— Šimkaus.

Choras bus po vadovyste n. 
K. Steponavičiaus, kuris vado
vaus dainininkams ir Lietuvo
je.

Birželio 1-mų dienų Syrena 
salėje, Brighton Parke, įvyks 
Pirmyn išleistuvių bankietas, 
kurį ruošia Pirmyn Kelionės 
Fondo Garbės Nariai. —R.

iš

Užklupta Su Vyru 
Bandė Nusižudyti

Detektyvų netikėtai užklupta 
su vyru Stevens viešbutyje, 23 
metų mergina Mary AVright, 
1244 N. Dearborn Street, ban
dė nusižudyti. Pirmiausiai per
kirto kraujo gyslas riešuose, 
paskui bandė iššokti per langų. 
Kambarys buvo 15-tam aukšte. 
Moteriškė paguldyta Bridwell 
ligoninėje.

Birželio 1 — Pasku
tinė Diena Dalį Mo
kesčių Mokėti

Birželio 1 d. yra paskutinė 
diena sumokėti pirmų dalį 1937 
metų mokesčių. Suvėlavusieji 
turės mokėti po 1% pabaudos 
už kiekvienų suvėluotų mėnesį.

Apskričio iždininkas Lind- 
heimer skelbia, kad iki/ šiol 
mokesčiais surinko $21,161,000.

Ištikimybė
—Niekas neturi tokios išti

kimos žmonos, kaip manoji.
—Ir aš taip manau: juk ji 

net tris kartus pabėgusi buvo.
—Na taip, bet nė karto ne

pamiršo sugrįžti...

Abipusis Džiaugsmas
—Aš tikrai jausčiaus laimin

ga, jei bučiau vyras,—skun
džiasi žmona.

—Na, tąja laime aš pats pir
mas bučiau pasidžiaugęs,—gal
voja sau vyras.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ

Vakar paštas “Naujienoms” 
pridavė apdegusį atvirų laiš
kų, siųsta administracijai oro 
paštu iš New Yorko. Laiškas 
yra reikšmingas tuo, kad jis 
buvo siuntinys, gabenamas 
United Air Lines keleivinio1 
lėktuvo, kuris antradienį nak
tį, geg. 24 d., sudužo netoli 
CIevelando, Ohio, apie 5-ias 
minutes kelio nuo airporto 
kur ruošėsi nusileisti.

Lėktuve nelaimei įvykus, 
buvo dešimts žmonių; septyni 
keleiviai, du lakūnai ir slaugė 
—“air hostess”. Visi žuvo liep
snose, kai nukritęs lėktuvas 
užsidegė.

Visi žmonės žuvo, bet pasi
sekė nuo liepsnų išgelbėti dalį 
pašto siuntinių, kartu ir laišką 
“Naujienoms”. Clevelandb pa
što vadovybė prisiuntė “Nau
jienoms” tą laišką, įdėjusi jį 
i savo oficiali voką, ant kurio
yra uzrasas:

“DAMAGE DUE TO 
MAIL INTERRUPTION, 
VELAND, OHIO — MAY 
1938.”

Laiškų liepsnos gerokai 
gadino. Dalis nudegusi, o 
nesudegė, tai nuo karščio 
rudavo. Vienok adresą, 
pašto ženklų ir New 
pašto antspaudą
skaityti. Laiškas, kaip parodo 
New Yorko antspaude, buvo 
išsiųstas iš New Yorko gegužės 
24 d., 6 valandą vakare, tik Park 
apie keturias valandas prieš Berwyne. Visi sužeisti vaikai 
tragediją Cleyclandc. '

AIR
CLE-

25,

ap- 
kas
pa- 
dalį

York o 
galima iš-

Marųuette Parko nuovados 
policija ieško informacijų apie 

lietuvį 
(May) 27tą, penkta-ĮJoseph Sat, kuris užvakar žu- 

dienį, kaip 7:30 valandų vaka- vo baisioj nelaimėje. Jis buvo 
44th sutrintas lifto Art Publishing 

Company spaustuvėje, 2509 W. 
Cermak Road.

Brighton Park Landlords
Association šaukia susirinkimų'35 metų darbininkų, 
gegužio

re, parapijos svetainėj, 
and California Avenue.

Taksų klausimai bus paaiš-
kinti. Kas daryti su 1937 tak- g ”vcno"\,Vn;
sais? laksai yra apie 35% ne-iwas|)j Boulevard.- 
gališki. Kitos organizacijos' kutjniu laiku -vveno, 
protestuoja Mi. Ką mes daryki 
s^me? . j

laiku ties 1137 
Kur’ 
kas

* jis buvo, ar turėjo giminių ar 
šeimą, nežinia. Policija spėja,

Bus svarbus pranešimas apie kad ties 4622 South Marshfįeld 
California gatvės bušų trans- avenue gyvena velionio gimi- 
portaciją. Jeigu norite kad bti- nailė, teta p. Pivoriūnienė.

Asmenys, kurie žino smul
kesnių informacijų apie Juozą

Neverkite pavieniai, kad tak- Sat ir apie jo gimines, yra pra
šai per aukšti. Susiorganizuos šonu kreiptis į Marųuette nuo
kime namų , savininkai į vieną vadą, ties Damen avenue ir 23, 

mes galėsime!arba pas laidotuvių direktorių 
gero padaryti. ■ Lachawiczių, 2314 W. 23rd I TU 1 1 1*1* •

sai butų CaLfdrnia gatvėj, tai į 
ateikite į šį mitingų.

gimi-

grupę, o tada 
daug daugiau 
(Organizacijos gali visokio ge-įPLice, kur kūnas laikinai ran- 
ro nuveikti). Atsiveskite ir po 
kelis savo kaimynus į šį susi
rinkimą.

B. R. Pietkiewicz, 
Business Manager.

šeši Vaikai Sužeisti 
Autobusų Nelaimėj

šęši pradines mokyklos am- 
žiaufe vaikai buvo sunkokai su
žeisti, kai autobusas, kuriuo jie 
važiavo iš Brookfield žvėryno, 
susidūrė su kitu autobusu prie 

ir Roosevelt Road,

r- •
Pirkite savo apielinkė 

krautuvėse

buvo iš Swift pradinės mokyk
los, 5800 VVinthrpp avenue.

Visi antrojo autobuso kelei
viai išliko sveiki.-

net 
iki gaidžių. Visi begalo užganė
dinti. Visi linkėjo pp. Skudams 
laimės ir geriausio pasisekimo. 
Taipgi ir Bynsas tokius pačius 
linkėjimus siunčia pp. Skudų 
antrašu, 718 W. 18th St.

Vietos Rožės ir Lelijų Klubo ir jubiliantai linksminosi 
raštininkė p-lė Teofilija Zitkiu-f 
tė, norėdama savo motulei pa
gelbėti namų ruošoje, pradėjo 
valyti langus. Bevalant, įvyko 
stiklo sprogimas ir skaudžiai 
užgavo p-lės Teofilijos* rankų 
Stiklas perkirto rankų, tarp al
kūnės ir riešo, ir padarė gana 
gilių žaizdų keturių colių ilgio. 
Reikėjo kreiptis prie gydytoja. 
P-lė Zitkiutė gyvena su savo 
tėveliais prie 1928 Canalport 
Avė.

Išleidome p. Prancišką 
Ivanauskienę j Lietuvą

Nors ši žinia ir pavėluota, 
bet geriau vėliau, negu niekad. 
P-a Ivanauskienė yra malonaus 
budo moteris, sųžininga apy
vartoje, šeimynoje ir draugiji
niame gyvenime. Ji išvyko su 
“Dariaus Girėno Ekskursija”. 
Išleistuvėms buvo susirinkę di
delis skaičius visokių pakraipų 
žmonių.

P-a Ivanauskienė išvyko su 
savo dukrele Helena ir sunu 
Albertu. Buvo surengta išleis
tuvių vakarienė, kurioje jų, — 
p-ų Ivanauskienę, dailiai apdai
navo Rožių ir Lelijų klubietės. 
Ir kaip paprastai, buvo juokų, 
dainų, na, ir ašarų.

Moterys Jau Pradėjo
Neseniai Bynsas paragino 

musų kolonijos moteris raši
nėti į laikraščius, ypatingai . 
Moterų Skyrių “Naujienose”. 
Kaip tenka man nugirsti, kai 
kurios moters jau ištikrųjų 
pradėjo šį tų rašinėti, o kitos 
dar galanda paišelius* ir plunks
nas ateičiai... Well, p-a Maria 
Jurgelionienė taip geidė ir pri
žadėjo musų moterims pagel
bėti rašyboje, tad man, kaip 
Bynsui, bus smagu pamatyti 
p-ų Jurgelionienę “prakaitų 
jaut”. Visgi, šiokios tokios 
sekinės.

pa-

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNlUbSE 
KUPONUOSE

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

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

• ' .v ; .

dasi.
Kiek “Naujienoms” žinoma, 

J. Sat vienu laiku darbavosi 
prie A. F. L. karpenterių uni
jos, Chicagoje. Gimė Ameriko
je. Tėvų išvežtas Lietuvon ten 
augo ir mokinosi. GrĮžęs Ame
rikon ilgai dirbo Binghrm^ue. 
N. Y. Vėliau įstojo į J. V. ka
riuomenę. Ištarnavo apie tris 
metus laiko.

Jei giminės ncatsišauks1, tai Sklldy 10 metų 
J. Sat bus palaidotas miesto JnbilieillS 
kapinėse “polter’s field”. —R. :

| Reikia pirma padaryti

O Kaip su Vyrais?
Bet Bynsas mano, kad 

geriau gali būti, jei ir vyrai 
butų prie to darbo privesti, nes 
pas mus yra gabių vyrų, tu
rinčių gana daug ambicijos ir 
netinginių. Tik reikalinga jiems 
pradėti ir kiek nors padėti. 
Bynsas tiek apsiima ir, štai, kų 
padarys. Ten kur Naujienas 
parduoda — Naujienose 1739 
So. Halsted; p. John Tylka, 
1734 So. Union Avė.; p. Geo. 
Korak arba O’Malley, 633 W. 
18th St., ir Mrs. Kohler, 1930 
Canalport Avė., visose šiose 
vietose jūsų Bynsas padės po 
tam tikrai prirengtų dėžę — 
baksiuk^, kad vyrui, kurie turi 
kokių nors žinių, naujienų (ga
li parašyti taip kaip moka ir 
gali) jas ten paliktų, o Bynsas 
kas vakarų surinks* tas rastas 
keksiukuose žinias ir perduos 
jas Naujienų redakcijai.

Vyrai, rašykite kų norite, tik 
kad nebūtų ypatiškų užsipuldi
nėjimų. Geriausiai pradėti su 
mažomis žinutėmis. Kiekvienas 
nori, kad jis butų pagirtas, tad 
geriau girti, o ne peikti. Pasi
rašykite tikrų vardų ir pavar
dę, pridėkite antrašų. Jūsų pa
vardės niekas nežinos, tol kol 
jus* patys nenorėsite. Prie pa
vardės galite dėti ir savo pasi
rinktų slapyvardį.

Na, vyrai, prie darbo: Kas 
pirmas, bus žingeidu? Moters 
jau pradėjo, o vyrams pasilik
ti nevertėtų.

dar

m a- 
• MĖSA PIGESNĖ NEGU žas patčmijimas, kad p. Simas 

PERNAI. — Chicagos Associa- Skudas (musų kolonijos grabo- 
tion of Retai! Meat Dealers rius) buv° našlys, bet jam nu
skelta, kad šįmet mėsa nito 3 s*hodo našliauti, o gal p-ia Ma- 

rijona Skudienė, pirmiau buvus 
Grigaliūnienė (irgi našlė) mo
kėjo užkariauti p. Simo širdį ir 
neduoti jam baigti amžių naš
liu.

Kaip ten nebūtų, bet atsitiko 
tas, kad pp. S. M. ir Marijona 
susituokė gegužės 22 dienų, 
1938 metais. Taigi, šio mėnesio 
gegužės 21 dienų p. S. M. Sku
das suruošė savo žmonai Mari
jonai netikėtų vakarienę. Su
prašė vietinės kolonijos drau
gus bei drauges, pripirko kas 
tik yra vakarienei reikalinga, o 
p-ia Auna PeČkaitienė viską iš
kepė bei išvirė. Kadangi tai 
dienai pasitaikė laidotuvės, tai 
vakarienė įvyko pp. Antano ir 
Anna Pečkaičių vietoje. O jie 
turi daug užtektinai erdvios 
vietos, 733 W. 18th St.

' P-a Ona Lukošienė išsivežė 
p. Skudienę “dresės pirkti”. 
Viskas buvo laikoma paslapty
je. Stebėtina, kad moterys, ir 
tos “sekretų” išlaikė iki pat ga
lo. Kada atvyko į svetainę, tai 
jubiliantė buvo patikta pluoštu 
“confeti” ir lietuvišku “Valio”, 
kas jų gana sujaudino.

Nesigailėta komplimentų ju
biliatams*. Suteikta dovanų 
brangus “blanketas” ir gyvų 
gėlių glėbis nuo Rožių ir Lelijų 
Klubo. Be to, paaiškėjo, kad tų 
dieną buvo p-nios Skudienės 
gimtadienis, o p-no Skudo 24 
metų graborystės sukaktis. Tas 
dar daugiau prisidėjo prie gu
vumo ir geresnio ūpo. Svečiai

iki 14 centų pigesne negu per
nai.

: '<i

rACME-NAUJIENŲ Photo]

CHICAGO. — Pašto viršininkas Ernst Krucntgcn priima pašto siuntinius iš la
kūno Miller. Pastarasis atliko pirmų “tripą” autožyru pašto reikalais.
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LAIVAS “BRITANNIC”, KURIUO LIETUVON PLAUKS “PIRMYN*’ CHORO EKSKURSIJA.

Susitiko po 25 Mėty
Kazimieras

kad atsilankęs į Naujienų pik
nikų, jis rado žmonių, kurių 
nebuvo matęs’ virš 25 metų lai
ko, o p. Helena Mikuckienė pa
simatė su savo seniai nematy
tomis draugėmis. Žada niekad 
neapleisti tokių Naujienų pa
rengimų, nes žino dabar, kad 
yra verta susitikti su senai ne
matytu draugu. P. Mikuckiui 
nors ir patys yra tavernos biz
nyje, bet rado progų — 
svetimų žmogų biznyje, 
tys išvažiavo Naujienų 
kan.

Mikuckis sako.

paliko 
o pa- 
pikni-

(butų

Tikras “Naujienų 
Patriotas”

Musų, buvęs* pilietis, 
geriau, kad jis ir vėl pas mus
butų) tai p. Antanas Zellon- 
Zalogėnas, pirm gyvenęs 18 ko
lonijoje, kuris dabartiniu laiku 
turi tavernų, 7132-7134 So. Ra- 
cine Avė., niekad neaplenkia 
jokio Naujienų parengimo. 
Nors žmogus dar negalėjo 
vaikščioti (buvo sutriuškinęs 
kojų), bet su kriukiu vykdavo 
į Naujienų parengimus. Tai y- 
ra tikras Naujienų patriotas. 
Bravo, Antanai 1 Bynsas




