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KINAI APSUPO 5,000 JAPONŲ
JAPONAI PADEGĖ CANTONĄ

Japonų bombos užmušė 2,800 civilių 
Cantono gyventojų

CANTON, Kinija, geg. 30.— išsiveržė įvairiose vietose mil- 
Japonų lėktuvai pirmadienį tre-Į žiniški gaisrai, šimtai namų 
čią paeiliui dieną atakavo Can-; degė Wongshan geležinkelio 
toną, pietų Kinijos sostinę. Iš stoties apielinkėje.
lėktuvų mestos bombos pirma-1 Japonų atakos ypač buvo 
dien; užmušė per 300 miesto kreipiamos sudraskyti geležiu-, 
gyventojų. | kelį, kuriuo gabenama daug

Kinų apskaičiavimu viso per karo reikmenų kinų karo fron- 
tris dienas dėl lėktuvų atakų tui.
Cantone buvo užmušta 1,100
civilių gyventojų ir sužeista 1,- kariuomenės buvo skubiai siun- 
600. Tačiau dienraštis “London čiami į Lanfeng sritį, kur ki- 
Daily Express” praneša, kad nų ofensyvas grūmojo nušluo- 
užmuštų buvo daugiau nei 2,-'ti 5,000 japonų karių. Japonai 
800, o sužeistų dvigubai dau- patys pripažino, kad jų kariuo- 
giau, negu užmuštų. I menės padėtis šioj apielinkėje

Cantone po lėktuvų atakas yra sunki.

Fronte gi tūkstančiai japonų

Rūpindamasis gerais gaminiais “Maistas” ypatingo dėmesio kreipia j šaldytuvus, šaldytuvu visą eilę “Maistas” yra pastatęs naujų. Kairėje maty
ti senieji “Maisto” šaldytuvai Klaipėdoje ir dešinėje dabar pastatytieji nauji “Maisto” šaldytuvai Lietuvos uoste Klaipėdoje.

Lojalistai supliekė 
sukilėlius

Rinkimai praėjo ra
miai Čekoslovakijoj

Smerkia bombarda- Byla iškelta merui Teismas studijuoja 
vimą neginkluotų 

miestų
Hague Mooney bylą

Britanija pasiuntė 
Frankui protestą

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

WASHINGTON, D. C., geg.

HENDAYE, Francuzija, geg. 
30. — Sukilėlių lėktuvai, apžiū
rėję apielinkę pranešė, kad val
džios kariuomenės kaip ir ne
bėra ant La Clavela kalno. Tai
gi sukilėlių kavalerijos kolum- 
na drąsiai artinosi prie kalno. 
Kai ji buvo arvirame lauke, lo- 
jalistai paleido darban kulko
svydžius. Kuone visas kavaleri
jos būrys tapo nušluotas. Ku
rie išliko gyvi, įspėjo užpakali
nes Franco kariuomenės 
Pasėkoje sukilėlių didys 
syvas linkui Valencijos 
tapo sulaikytas.

dalis, 
ofen- 

ir vėl

Pasirašė naują 
tartį Francuzijos 

darbininkai

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
30. — Sekmadienį, geg. 29, sa
vivaldybių rinkimai Čekoslova
kijoj praėjo ramiai. Įvyko tik 
vienas susirėmimas, kuriame 
buvo sužeisti trys socialistai ir 
vienas nacis Eibenberge, prie 
Vokietijos rubežiaus. Policija 
areštavo 75 riaušių dalyvius.

Vokiečių apgyventose vieto
se, kaip ir tikėtasi, Henleino 
šalininkai naciai laimėjo dau
gumas. O čekų apgyventose 
apielinkėse pasirodė didesnio 
pritarimo valdžią remiančioms 
partijoms, negu bet kada pir
miau.

LONDONAS, Anglija, geg. 
30. — Premjeras Chamberlain; 
pirmadienį pareiškė atstovų bu-l 
tui, kad Britanijos vyriausybė! 
smerkia atakas prieš civilius1 
gyventojus Ispanijoj ir kito
se valstybėse. ChamŲerlaino pa
reiškimas padarytas ryšium sų 
paklausimu, kaip žiuri' ‘vyriau
sybė į sukilėlių lėktuvų ataką 
miestui Alicante. Dėl tos ata
kos daug civilių gyventojų žu
vo. 1

Dar vienas pasmerk
tas mirti Rusijoj

SU

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
30. — Ilga Paryžiaus apygar
dos metalo darbininkų ir 
dytojų kova, dėl kurios 
000 darbininkų paskelbė 
ką balandžio 15 dieną, 
formaliai likviduota šeštadienį, 
geg. 28 d. Nauja samdytojų ir 
darbininkų .sutartis pasirašyta 
valdžiai tarpininkaujant. Likvi
duota streikai ir streikų pavo
jus pramonėse, kurios išdirba 
šarvuotus trokus, tankus ir ki
tokias karo reikmenas.

sam- 
l;60,- 
strei- 
tapo

-----1,

Tačiau ir vokiečių distrik- 
tuose naciai negavo tokio pri
tarimo, kokio tikėjosi. Jie čia 
išrinko į savivaldybes 1,897 at
stovus. Tačiau socialistai iš
rinko 185, komunistai 160 ir 
suvienytos čekų partijos 259 
atstovus. Tokie daviniai gauta 
iš 89 savivaldybių rinkimų.

Komunistas kviečia 
katalikus į bendrą 

frontą

LONDONAS, Anglija, geg. 
30. — Britanijos vyriausybė 
sekmadienio vakare pasiuntė

NEW YORK, N. Y., geg. 30.
—. Šią savaitę teismas spręs '30. — Antradienį pasibaigs ei- 

• bylą iškeltą Jersey City mie- namoji Jungt. Valstijų Vyriau-
i sto diktatoriui, merui Hague. siojo teismo sesija. Laukiama, Ispanijos sukilėlių vadui, gen.
įCIO ir American Civil Liber- kad antradieųį teismas paskelbs ' Franco, aštrų protestą dėl mė-
ties Union prašo teismą išlei- sprendimą ryšium su Thomas tymo bombų į britų laivus,
sti indžionkšeną, kuris uždrau-' Mooney peticija, prašančia pa
stų merui Hague paneigti gy-f leisti jį iš kalėjimo, 
ventojų pilietines teises. Kai-

ftinitnas-sakd; kad Hague atima 
gyventojams žodžio laisvės tei
sę. CIO ir American Civil Li- 
berties Union nori, kad jų at
stovai galėtų atvykti į Jersey 
City, samdyti sales susirinki
mams ir laikyti prakalbas vie
šose vietose; • bei dalinti spaus
dintus lapelius.

Jau du šėštadienius Vyriau
sias • teismas svarstė >-■ Mooney 
bylą, 'bet Sprendinio nepaskel
bė. Kai kurie advokatai reiškė 
nuomonę, jogei atidėjimo prie
žastis esanti ta, kad rekordų 
Mooney byloj yra daugybė.

Meksikoj tvarka 
atsteigta

PAGALIAU APTVERS
KAPINES

JURKšAI, II-ji, Pilviškių 
valsč. — šio kaimo vidury yra 
gražios ir dar nelabai senos 
kapinės, kurias kaimo gyven- 

Britanija taipgi protestavo su-' tojai jau keleri metai tarėsi ap- 
kilėlių ataką miestui Alicante, tverti, bet dėl senojo kasinin- 
kur lėktuvų bombos atėmė gy- ko. V< N. išeikvotų saviems re:- 
vybę daugeliui civilių gyvento- kalams kaimo kasos pinigų, lig 
jų. / ,t šiol to padaryti negalėjo. Dh-

Goebbels įspėja 
čekus

geg.

Paskendo laivas 
278 žmonės iš

gelbėti
NEW YORK, N. Y., geg. 30.

— Ekskursijos laivas Manda-| 
lay paskendo šeštadienį, kai į j 
jį įvažiavo pirklybinis laivas 
Acadia. 278 laivo Mandalay pa- 
sažieriai ir 47 jūreiviai tapo iš
gelbėti. Nelaimė ištiko Manda
lay 6:15 valandą vakare.

NEW YORK, N. Y., geg. 30; 
— Kalboje, paruoštoje dešim
tam metiniam komunistų su
važiavimui, Amerikos komunis
tų vadas ir komunistų partijos 
sekretorius Earl Browder pe
reitą šeštadienį atsišaukė į ka
talikus, kviesdamas juos į ben
drą frontą. Browder pareiškė: 
Demokratijos pusėj randasi di- 

1 dėlė katalikų bažnyčios narių 
' dauguma. Mes komunistai iš
tiesiame jiems broliško koope- 
ravimo ranką ir reiškiame sma
gumo, kad mums tenka petis 
petin su jais kovoti už tuos 
pačius ekonominius ir socialius 
siekius.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
geg. 30. — Rusijos laikraščiai 
paskelbė, kad teismas pasmer
kė mirti J. Kampijevą, buvu
sį Armėnijos respublikos šilko 
trusto viršilą. Kampijev buvo 
kaltinamas tuo, kad griovęs, 
Japonijos ir Italijos interesuo
se, sovietų šilko pramonę.

Moteris inspektorius, Elena 
Markarjan, nuteista 25-ms me
tams kalėti. Ji kaltinta tuo, 
kad užgyrė šilką užkrėstą para
zitais. Tas šilkas 'vėliau išga
benta į kitas vietas, taigi jis 
ir tų apskričių šilką užkrėtė 
Sovietų Rusijoj.

Vanduo išplovė vai
ko kūną į krantą

Roberts laimėjo au
tomobilių lenktynes

Hull primena Kellog 
go paktą

NEW ROCHELL, N. Y., geg. 
30. — Pereitą šeštadienį van
duo išplovė palaikus Peter Le
vine, New Yorko advokato 12 
metų vaiko, kurs prapuolė 'va
sario 24 dieną. Vanduo išplovė 
kūną ties Louis Iselin dvaru, 
Davenport Neck, Long Island 
Sound. Stipri vario viela buvo 
apsukta apie vaiko kūną.

Peter Levine prapuolė eida
mas iš mokyklos namo. Neuž
ilgo po to jo tėvai gavo reikala
vimą sumokėti $60,000, jei no
ri, kad vaikas butų paleistas. 
Tačiau 
nebuvo
pajėgė padaryti 
žmogvagiais.

SAN LOUIS POTOSI, Mek
sika, geg. 30. — Vyriausybės 
atstovas sekmadienį pareiškė, 
kad tvarka San Louis Potosi 
valstijoje praktiškai atsteigta. 
Sukilėlių vadas Cedillo, su bū
reliu šalininkų, slapstosi med
žiais apaugusio j srityje į šiau
rę nuo šios valstijos. Federalė 
kariuomenė ieško jo. Dar 217 
Cedillo šalininkų pasidavė vy
riausybei. Kartu su jais pasi
davė Pedro Ignazio, Cedillo pir- 
marankis pagelbininkas.

BERLYNAS, Vokietija, 
30. — Kalbėdamas nacių susi
rinkimui Dessau mieste Vokie
tijos propagandos ministeris 
Dr. Paul Joseph Goebbels pa
reiškė, kad čekų lėktuvai vėl 
lekioja Vokietijos žemėje. Gir
di, ar neišsisems vokiečių kan
trybė? ■

Vokiečiai, pasak Goebbelso, 
priskaito 75,000,000 gyventojų, 
čekai tik 12,000,000. Tačiau če
kai elgiasi lyg jie butų didžio
ji tauta, pareiškė Goebbels.

bar, susirinkus kiek daugiau 
pinigų už išnuomojamą per ke
lerius metus tų pačių kapinių 
šieną, kaimo gyventojai, paga
liau, rimtai pasiryžo savo tė
vų kapines aptverti ir sutvar
kyti. Kapinių aptvėrimo reika
las buvo rimtai aptartas dar 
neseniai įvykusioje - kaimo gy
ventojų sueigoje. O antroje su
eigoje balandžio mėn. 26 d. iš
rinktas ukin. Jonas Norkus rū
pintis reikalinga aptvėrimui 
medžiaga ir vykdomiems dar
bams prižiūrėti.

Na, pagaliau, gero pasiseki
mo kapinių aptvėrimo reika
luose ir darbuose.

SUDEGĖ TVARTAI

Išvežė Schuschniggą

400,000 japonų lau
kia paliepimo

pinigai 
sumokėti,

L., geg. 
užsienio 
sekreto-

kidnaperiams 
nes tėvai 
kontakto

ne
su

Austrija, geg. 30.— 
paskelbta žinia, kad 
slaptoji policija iš-

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
80. — Floyd Roberts iš Ka
lifornijos laimėjo pirmadienį 
500 mylių automobilių lenkty- 

Daugiausia apsiniaukę; gal‘nes. Jis išvystė vidutinį grei-
bus lietaus; nedaug pakaitos’tumą 117.2 per valandą. 100,- 
temperaturoj; lengvi daugiau-) 000 minia suvažiavo lenktynių 
šia šiaurės rytų vėjai.

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

žiūrėti.

WASHINGTON, D.
30. — Jungt. Valstijų 
reikalų departamento 
rius Cordell Hull pereitą šešta
dienį įspėjo Europos tautas, 
kad Kellogo-Briando pakto, ku
rį prieš dešimtį metų pasirašė 
63 valstybės, reikalavimai te
bėra toki, koki buvo pradžio
je. Hull akcentavo, kad ryšium 
su Vokietijos-Čekoslovakijos ki
virčais jisai primena sakytą 
paktą, kurs reikalauja tarpval
stybinius ginčus rišti taikiomis 
priemonėmis.

Japonijoj areštuota
1,300

TOKIO, Japonija, geg. 30. — 
Nuo gruodžio mėnesio pereitų 
metų iki šiam laikui Japonijoj 
areštuota 1,300 asmenų, jų tar
pe 33 universitetų studentai. 
236 areštuotųjų įkalinti.

Audra padarė 
$2,000,000 žalos

EUREKA SPRINGS, Ark., 
geg. 30. — Smarkus ‘lietus, le
dai ir elektrikinė audra perei
tą sekmadienį padarė Ozarks 
apielinkei per $2,000,000 nuo
stolių. Du šimtai stovyklų tu
ristų vos išsigelbėjo, kai audra 
ir lietus išvertė užtvanką arti 
Cassiville, Mo., ir stovyklas ap
sėmė dešimties pėdų gilumo 
vanduo. Dvylika tiltų tarp Eu
reka Springs ir Seligman, Mo., 
nunešta. Mieste Eureka Springs 
pačioj rotušėj, vandens buvo 
penkios pėdos gilio.

Audroje per pusketvirtos va
landos palijo penkis coliui lie
taus, o ledai išdaužė namų lan
gus ir padarė žalos automo
biliams.

VIENA, 
šeštadienį 
Vokietijos 
Vežė iš Vienos buvusį Austri
jos kanclerį Kurt Schuschnig
gą. Kur tikrai jį išvežė, sek
madienį plačioji visuomenė ne
žinojo. Kai kurie nacių parei
gūnai išreiškė privačią savo 
nuomonę, kad turbut Schu- 
schniggui teks stoti prieš Leip- 
zigo vyriausią teismą, taigi jis 
ir išgabentas šiaurės link.

Schuschniggo byla paskuti
niuoju laiku pasidarė itin rirrt* 
ta todėl, kad naciai užtiko do
kumentų, kurie liudija, jogei 
ir jis buvo kaltas dėl nužudy
mo keleto Austrijos nacių 1934 
metais.

SHANGHAI, Kinija, geg. 30. 
— Japonų armija, apskaičiuo
jama 400,000 vyrų, pirmadienį 
buvo prisiruošusi • ofensyvui 
prieš Hankovvą, laikinąją Kini
jos sostinę. Armija laukė tik 
paliepimo ofensyvui pradėti.

Gegužės 7 d. vidudienį Miš- 
kiniškių k., Utenos v., sudegė 
vieno ūkininko tvartai ir, kal
bama, kartu sudegę nespėti iš
vesti arkliai. Gaisro priežastis 
neaiški.

Sukilėliai užgriebė 
franeuzų laivą

Žemės, drebėjimas 
Japonijoj

TOKIO, Japonija, geg. 30.— 
Dėl žemės drebėjimo, jausto 
sekmadienį Kushiro apskrityje, 
susprogo kai kurių namų sie
nos ir išbyrėjo langai.

Lenkai lakūnai pa 
siekė Natai

RIO DE JANEIRO, geg. 30. 
— Jungt. Valstijų/ penki len
kai aviatoriai šeštadienį nusi
leido mieste Natai, Brazilijoj. 
Iš čia jie planuoja lėkti per 
Atlantą į Afriką,, o toliau į 
Varšuvą.

LONDONAS, Anglija, geg. 
30. — Franeuzų pirklybinio 
laivo Sikiang bevielio telegrafo 
pranešimas pirmadienį painfor
mavo, kad jį užgriebė Ispani
jos sukilėlių karo laivas ir va- 
vo Ceuta linkui, Morokoje.

Čekai ir vokiečiai 
tarsis

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
30. — Šią savaitę Čekoslovaki
jos premjeras ir zudetų vokie
čių vadai tęs taikos derybas, 
kurias pereitą savaitę pradėjo 
premjeras Hodza ir nacių va
das Henlein.
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Barbarai dvidešimtam šimtmety)
. v

Rašo B. J. Zeta

Senesniais. laikais graikai ar
ba helenai vadino visus svetim
šalius, nemokančius jų kalba 
šnekėti, barbarais. Net ir Ro
mos imperijos gyventojai buvo 

l 

skiriami prie tos kategorijos. 
Bet Romos įtakai ir galybei la
biau besiplečiant graikai nusto
jo vartoję prieš juos termi
nų. Kai kuriam laikui praslin
kus romėnai taip pat naudojosi 
tuo žodžiu ir pradėjo barba
rais vadinti tuos, kurie neturė
jo jų ir graikų išsilavinimo. 
Kaip vieni, tai ir kiti iš pat pra
džių barbarais pažymėdavo tik
tai svetinvtaučius ir menko iš
silavinimo* piliečius. Vėliau, 
taip kaip ir šiandien, tas žodis 
įgijo platesnės reikšmės, šiais 
modernizmo ir aukštos civiliza
cijos laikais pavadindami ką 
nors barbaru mes tuo žodžiu 
išreiškiame blogiausrias kokias 
tik galima įsivaizduoti žmogaus 
ypatybes ir pažemina m asmenį 
arba tautų viso civilizuoto pa
saulio akyse.

Kartojasi tamsios gadynės 
laikai

Ne tik senovėje, bet ir dabar
tyje užtinkame didelį skaičių 
tokių, kurie nesidrovi panaudo
ti bjauriausias ir šlykščiausias 
priemones, kad galėtų’ paten
kinti savo savimeilės jausmus 
ir asmenines užgaidas. Nors 
skaitom ir rašom dvidešimtąjį 
šimtmetį, tačiau diena iš dienos 
iš periodinės spaudos sužino
me, kad musų gyvenamoji epo
cha juo toliau, juo daugiau da
rosi panašesne tamsiosios gady
nės laikams. Bevartydarni dien
raščių, savaitraščių ir žurnalų 
puslapius, mes stebiamės, abe
jojame, kartais* net savo akimis 
nenorėtume tikėti tuo, kas yra 
spausdinama. Mums sunku yra 
įsivaizduoti, kad tautos, turė
damos daug pagrindo pasidi
džiuoti savo aukšta civilizacija 
ir kultūra, butų galėjusios tiek 
pasikeisti, kad žmoniškumas, 
padorumas, kilnumas ir teisė
tumas išnyktų iš jų atminties

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

feLAŪSYKITfiS 
Š A L T I M I E R O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

SAVI NAMAI
MALONESNI...i > r T

... gražesni ir ramesni. Jei sto-

ptis i Naujienų Spulką.

čia gali pasiskolinti, gali ir savo sutaupąs be rupesnio 
pasidėti, nes čia jie apdrausti iki $5,000.

Atdara nuo 8 iki 8

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

Lithuanian Building, Loan 
and Savngs Association 

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET
TEL. CANAL 8500

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139

ir kasdieninio gyvenimo ir, be 
to„ savo veiksmais bei kovos 
priemonėmis' primintų mums 
ne ką kitų kaip tik neišjaukin- 
tų laukinių žvėrių instinktus. 
Praeitis ir dabartis duoda pa
kankamai tos rūšies pavyzdžių. 
Kuone iš visų pasaulio kampų 
išgirstame liūdnų nuotykių, tie
siog nesuderinamų su šio am
žiaus kultūrinių stoviu. Ramus* 
ir niekam skriaudos nedarų 
šalies gyventojai yra begėdiš
kiausiai užpuldinėjami ir be jo
kių priežasčių kankinami, žu
domi. Nuolatos skaitome apie 
staigius antplūdžius, plėšimus, 
miestų ir kaimų naikinimus, 
nekaltų kūdikių ir suaugusių 
žmonių skerdimus. Niekuo ne- 
nusikaltusdųjų piliečių turtai ir 
trobesiai yra griaunami ir ver
čiami griuvėsiai; derlingi žemės 
plotai paverčiami nenaudingais 
dirvonais.

Visokią laisve paneigta
Iš kitur vėl pasiekia mus ži

nios, kad daugel tautų burnos 
yra užčiauptos, negali laisvai 
savo minčių pareikšti, jų ini
ciatyvinės ir kitokios rūšies tei
sės yra sumindžiotos. Vietoj 
demokratinės* santvarkos įveda
ma diktatūrinė valdymo forma, 
kur visas valstybinis aparatas 
yra vieno asmens kontroliuoja
mas ir reguliuojamas su gink
luotos jėgos pagalba, žodžio, 
spaudos asmens ir susirinkimų 
laisvė yra panaikinama. 'Visa
me krašte įvedama griežčiausda 
cenzūra. Persekloįįmais, ištrė
mimais, koncentracijų stovyk
lomis, kalėjimais, žiauriais kan
kinimais ir mirties bausmėmis 
visuomenė yra gąsdinama ir 
verčiama išpažinti jai nepaken
čiamų idėjų. Diktatoriai užsi
krėtę visagalio ir visžinojimo 
manija užgniaužia kiekvieną o- 
pozicinį judėjimą ir kulkomis 
maitina tuos, kurie reikalauja 
laisvės ir žmoniškų teisdų pri
pažinimo. “Nepaklusnaus” žmo
gaus gyvybė reiškia jiems tiek, 
kiek mažiems vėdka'rhs "žaislas. 
Nutvėrę “neklaužadų paklydė
lį”, jie perleidžia jį per tam 
tikrus valstybės aparato koštu
vus, išsijoja teisingus ir netei
singus prisipažinimus*, tokiu 
bildu apšvarinę kūnų nuo 
“smerteinu griekų” pasiunčia jį 
pas Abraomų.

Imperializmas siaučia
Už ką? Ar už vagystę, plėši

mų, žmogžudystę yra žudoma? 
Ne. Žmogus tik už savo įsitiki
nimus yra verčiamas sunkiai 
nukentėti ir vien dėl to brau
kiamas iš gyvųjų tarpo. Su kri
minaliniais nusikaltėliais daug 
švelniau apseinama, negu su 
politiniais belaisviais. Priešta
ravimas diktatoriaus valiai yra 
tolygus didžiausiam prasižengi
mui, nes politiniuose ir sociali
niuose klausimuose jis vienas 
yra laikomas neklystančiu ir 
neklaidingu šalies valdovu. Dik
tatoriai po priedanga įvairių 
šukių šimtais tuksiančiais žudo 
nekaltus krašto gyventojus — 
milijonus padaro invalidais ir 
bestogiais vien tik dėl to, kad 
galėtų patenkinti savo imperia
listines užmačias.

Štai jau vienuoliktas mėnuo 
kai tolimuose rytuose karo ug
nis liepsnoja ir nekaltas kinie
čių kraujas upeliais teka. Ko
kiais sumetimais ir kuriais tik
slais yra žudomi neprasikaltu- 
sieji ir niekam kelią nepūstoj ę 
Kinijos piliečiai? Ar jie ištikrų- 
jų yra užsitarnavę tokios žiau
rios bausmės? Panašios dievo 
rykštės yra susilaukę ne tik Ki
nijos, bet ir kitų valstybių gy
ventojai, kaip antai: Ispanijos, 
Abisdnijos ir Austrijos.

Godus ir nepasotinamas Ja
ponijos imperializmas jau 1931 
metais nustebino visą pasaulį 
pagrobdamas iš Kinijos milži
niškus žemės plotus ir įsteigda
mas lyg ir nepriklausomą Man- 
chukuo valstybę, kuri tikreny
bėje yra Japonų priežiūroj ir 
globoj. Kinija protestavo prieš 
tokį japonų banditišką žygį ir 
kreipėsi tuo reikalu į Tautų

į LIU0SINT0JA8 
BLOGAS ĮPROTIS

Jei jus turite paprasta vi
durių užkietėjimą, paeinantį 
nuo rupumo stokos valgiuo
se. tai didžiausia piliulių, ir 
valytojų blogybė- tame, kad 
jie tik užvilkina tuos nega- 

. lavimus,
Kodėl nepaskatinti išsiva- 

lymą natūraliu liuosinančiu 
maistu — su Kellogg’S All- 
Bran. Jis sugeria drėgmę ir 
minkština, kaip kempinė. 
Ta vandens minkštinta ma
sė padeda išsivalyti. Tuo pa
čiu sykiu pataiso žarnų vei
kimą, nes KeUogg’s Ali - 
Bran turi žarnų toniko vi
taminus BĮ.

Valgykit All-Bran kaipo 
javinius, arba kepkit ban
dutėse. Ir gerkit gana van
dens. Padaryti į Kellogg in 
Battle Creek. ?

Sąjungą, ieškodama užtarimo 
ir reikalaudama Sugrąžinimo 
jos neteisingai pagrobtų žemių.

Tautų Sąjungos bankrotas
Tautų Sąjunga, kaip žinoma, 

buvo sukurta pasauliniam ka
rui pasibaigus su tikslu taikos 
budu išspręsti visus tarp vals
tybių kilusius nesusipratimus. 
Buvo išrinkta specialė Tautų 
Sąjungos komisija, kuri iške
liavo net į tolimus rytus, kad 
ant vietos ir bešališkai galėtų 
ištirti įvykusį incidentą. Po kai 
kurio laiko ji grįžo ir surinktas 
žinias įteikė Tautų Sąjungos ta
rybai. Tas vadinamas Lytton 
raportas nepalankiai atsiliepė 
apie japonus ir neuesir^^iai 
pasmerkė jų žygį. Japonai įsi- 
—i---------- --------- į.-------------------------------------

žeidė, išstojo iš Tautų Sąjungos 
ir nuo to laiko nesiskaito dau
giau jos nariu. Bet to dar neuž
teko. Pereitais metais Japonijos 
inilitaristai su žvėrišku įnirti
mu įsiveržė į Kiniją ir iki šiai 
dienai be atodairos drąsko jo
sios nekaltą .kūną. Jau vienuo
liktas mėnuo kaip karas Azijo
je be oficialaus paskelbimo y- 
ra vykinamas pilna to žodžio 
prasme. Japonų akiplėšos* užsi
ima provokacijomis, melagin
gų žinių skleidimu, vartoja že
miausios rūšies demagogiją ir 
teisinasi pasauliui, kad tik ap
sigynimo tikslais yra verčiama 
stvertis ginklo. Be to, girdi Ki
nijos vidujinė suirutė, sauvališ- 
ka valdymo sistema, numato
mas* civilizacijos žlugimas ir 
komunizmo įsigalėjimas yra di
delis pavojus Japonijos imperi
jai, ir kad užbėgus tam pavo
jui už akių, ji iš anksto apsi- 
saugoja ir gelbsti savo likimą 
nuo pražūties.

(Bus daugiau)

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL VTrginta 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT A VE, 
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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midvvife 

6630 So. Western 
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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 1 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

—■MII M—  MII ■IIHII      

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBUEANCE
o DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 $o. Hermitage Avė. ' 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 
114V--L____________ _____________ _________________________________________________________ .

-r—_ • koplyčios visose
1—J c. J. 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

M

■

NARIAI 
s, Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

a

JOSEPH J. GRISH
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. VVcstern Blvd. Laf. 0361-8016 

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

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

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 6v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

v Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomctrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589

DK. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugijosNariai
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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviai Daktarai_____

Dr.1 Margeris ’ °
3325 So. Halsted St. ’

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. 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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS’
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorial
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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”
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Singing
Lithuanians

By NORA GUG1S

THE LITHUANIAN LANGUAGE

(To be continued)

The folk ta’es are more the product 
of men, although there are some pro- 
duced by the women, būt the dainos, 
as I have aiready stated, are nearly all 
created by the women.

Many may have the opinion that folk 
songs live and flourish only in cras; 
of happintss. The Lithuanians, hovv-. 
ever, existed for bundreds of years in • 
the face of affiiction and oppression. | 
A nation, then, does not cease to sing,. 
though the tears may sparkle and the i 
song become bitter and constrained. į 
Lithuania has been called the land of 
shadovv in contrast vvith Poland, the 
land of sun. Notwithstanding the meag- 
erness of the surrounding nature. the 
descriptions of the destroyed, impover- i 
ished Lithuania are varied. So in the Į 
daina, vve find on’.y the cold north 
wind—and rarely the south wind:

Little nightingale, merry little bird, 
Why didn’t you tvvitter at the break of 

dovvn?
Hovv can I twitter in the early morn, 
Seeing the shepherd destroyed my small 

nešt.

Ploughers are seeking, secking to trap 
me:

Dedare that in field, I pick up their 
vvheat;

Say that in meadows I tread on the 
grass;

That I make afraid the bay coloured 
borses.

You lads, hofęver, do .not tell the truth; 
You lads. hovvever, do not tell the 

truth;
Slandering me vvith your falše vvords . . .

I was not there, not fiew I thither; 
Nor did I pick up vvheat at the field. 
Nor did I tread on grass in the mea- 

dovvs,
Nor did I frigbten the bay coloured 

horses.

In an untilled field I slėpt and vvak- 
encd,

In a vvillovv tree I vvove my small nešt.' 
Praying to heaven all night I tvvittered, | 
Praying the north vvind might not 

blow;
That it disturb not my nešt so little, 
That it ruffle not, my pretty feathers.—

The Litbuanian also has confidence I 
in the sharp north vvind, and believes

erful. The daina lacks, namely, the re- 
trospect into a richer history, and 
thereby the idea’s of a hero, vvho gath- 
ers together the scattered forces for one 
common deed. Every man lives here 
quietJy for himself on his land, obey- 
ing the impulse of self preservation, 
vvhich mother nature has impressed 
deeply into his heart. Here vve f.nd the 
old father caring for his son, and the 
mother for her daughter; here the child- 
ren grovv up, only to .be married as a 
matter of coursc. Here youth and maid- 
cn sigh deeply, and make life for each 
other sometimes beautiful and some- 
times difficult.

The dainos may be classified accord- 
ing to the phases of life. from birrh 
to dcatb. Būt they may also be c ass- 
.fied in a different order, the order of 
nature, beginning vvith the north vvinds. 
vvhich tear avvay the snovvy shroud, 
from the fields and s?nd it vvhirling to 
the raging rivers and streams; vvhcn į 
the vvaving trees in the forests rcjoice in . 
their nevv garments of green buds, vvhen i 
everything sprouts and grovvs green. |I 
Th? human fra r t is then pervaded vvith ' 
fresh hope. Then come the songs of the 
shepard. of the maiden 'and of children 
playing in the yards, merry, through 
alvvays vvith a slightly elegiac tone.

Spring passes, the trees are in full 
bloom, the fields are covered vvith gold- 
en vvaves, and here are heard the sum- 
mer songs of the blossoming trees, and 
the streaming vvater, songs of the elover, 
grain and vvheat.

Then come the hay and grain har- 
vests. All vvork, binding the sheaves, 
threshing. grinding, every task is accom- 
panied by songs.

In vvinter comes the housevvork, by 
burning torches, vveaving and spining, 
again vvith domestic songs. Then come 
betrothal and moving into nevv homes, 
family vvorries, old age, siekness and 
death. Generations come and go, būt 
the nation itself remains, and songs do 
not fade into silence at any time of the 
year.

(To be countinued)

BIJŪNĖLIS 
Hi-Lites

Although our dramatic vvorries are 
over, vve štili have one finai gesture 
to make in order to elose our spring 
season. This seems to be an annual 
“affair”, because, every spring vve fin- 
ish all rehearsals and presentations by 
singing over the radio. We combine 
all efforts in presenting the best songs 
from our scason's operettas and con- 
certs. and then forget every vvorry 
for the ręst of the summer. As usually, 
vve vvill sing over station WGES, būt 
this time it vvill be more interesting

KALNAS, THE PROVINCIAL CAPITAL U F LililLANlAN IN SPK1NG

PIRMYN
SHARPS and FLATS

PIRMYN TO LITHUANIA!

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Personalities of Interest
It is our pleasure to present each week individuats ufhose activitiet. character, 
am b it ton are noteivorthy and of fine influence in Litbuanian circlet.

Her Drcams Were Not Idle.
i

As a tan automobile stops and an 
attractive young vvoman briskly alights 
therefrom, vvith her dark hair forming 
cffective contrast against her smart, tan 
hat and suit, one could hardly guess 
that she is a scrious-minded, staid phy- 
sidan and surgeon of note.

Būt, stepping into her offices, one 
is soon convinced. The number of pa
tiems avvaiting her. The efficient staff 
members going about their duties. Wc 
vvere especially vvell-impressed by the 
pleasant-mannered reccptionist and the 
doctor’s courtous and charming se 
rretary, Miss Betvvay.

That Dr. Natalie 7shm?n:kas, her- 
$e!f, is a magnerc pers nakty is a 
statement of pure fact. Born in Penn- 
sylvania, she has adopted Chicago 
vvhcrein to study, to vvork and to carry 
out ber dreams.

After receiving her M. D. degree in 
1929, at Loyola University, the d- 
rermined young lady did her Interning 
-t Lakevievv Hospita!. At present, be
sides taking care of her ovvn extensive 
practice, she is a’.so a member of the 
surgičal staffs of the Augustana and 
Grant |iospitals.

Her ovvn offices are modernly 
equipped vvith Physio-Therapy and X- 
ray departments so as to give more 
thorough and efficient Service to het 
patiems, vvho hail from all vvalks of 
life.

And she is ever on the alert to

learn of the Jatest developments and 
discoveries in the medical and surgičal 
fields. It might be said that one of 
her side-interests or hobbics, is going 
to medical conventions to hear and see 
if there is anytbing she has not heard 
or seen before.

During the lašt convention, in Chi- 
cago, of the American Co.lege of Sur- 
geons, Dr. Natalie Ashmenckas ably 
demonstrated her surgičal skili perform- 
ing an operation at one of their te- 
ssions.

Another bobby is reading. Late in
to the night her boudoir lamp vvill 
hire o’er her preciovs hcad, until Misj 

Natalie is overcome by Doctor Sleep, 
vvho cares noth;:.g about th: impert- 
.tnc-' of m-'dical hooks or journals.

The only interest, that vve could 
•earn of. that vvas not connected vvith 
aer prof?ssion. is flovvers. There simp'y 
MUŠT be flovvers on her d sk. Darė 
vve vemu re to say, vvith selfish pride, 
that perhaps that love of flovvers is 
h r Litbuanian heritage? For, Dr. Ash- 
mcnclas’ parnts are natives of Lith
uania, the land of the rue and the 
fragrant mignonette; and Doctor livev 
vvith her parents and converses vvith 
them in Lithuasian.

Her brother, Dr. J. P. Ascher (Ash
menckas), is likevvise a physician and 
surgeon, receiving patients in the šame 
suite of offices as his sister.

A fine pair, that is diligently serv- 
ing bumanity, says

—Neufsy.

that from the number of vvhirlvvinds 
each year, the number of coming fruit- 
ful seasons may be foretold.

Someone once said “he vvho, so to 
speak, rejoices in the heaven of South
ern Europe, and in the mountains of 
Greece; he vvho vvanders vvith pleasurc 
only in the mountains of Scandinavia 
and Scotland, vvill find no natūrai 
charms in Lithuania . . . Būt he vvho 
treasures a quiet life, he vvho can take 
delight in the green forests, in the 
fields so diligently cultivated, in the 
quiet sbores of lake and stream and in 
the little meadovv flovvers—let him 
come to Lithuania, and he vvill love it.’ 
The Litbuanian daina lacks hovvever, as 
does her Northern sister, the Latvian 
daina, every streak of the great and ex- 
alted, as well as the fantastically vvond-

for us, as the station has been moved 
to nevv and modernistic quarters, in 
the old bank building on the north- 
vvest corner of Western and Madison 
Avenues. We vvill sing under the spon- 
sorship of Progress Furniture Co.

Although the broadeast starts at 
1 1:00 A. M., everyone is asked to be 
there (on the second floor) at 10:00 
o’dock for a special rehearsal. You may 
enter either through the side entrance 
on Western Avė. or the front entrance 
on Madison St.

Besides this, I hope everyone vvill 
remember to bring their ticket money 
and unsold tickets. Since it is our lašt 
meeting everything mušt be accounted 
for.

See you Sunday,
I. C. M.

@ The Pirmyn Picnic vvas finished at 
Birutės Grove Saturday May 21 st. The 
P/rmynites played Roseland baseball. 
Būt, due to the fact that not enough 
men shovved up, the teams vvere mainly 
.composed of girls.M Pirmyn lošt 33 to 
11.

0 Pirmyn sang at the Litbuanian 
National Ccmetery Memorial Day Ex- 
ercises May 30th at 11:00 o’dock 
Monday.

Is the evening at 7:30 May 30th 
the šame day Pirmyn sang on the 
Sophie Barcus-Goldbcrg Hour for one 
full hour.

0 Many Pirmynites, Naujos Gadynės, 
and even a fevv Birutes Chorus mem- 
bers vvere seen at the Lapinskas-John • 
son vvedeing reception at the Lavvndalc 
Hali 3429 Ogden Avė. May 21st. As 
usual to all vvedded couples, Pirmyn 
presented a sėt of Silvervvare to Mary 
and Lou vvith best fishes for their suc- 
cessful marriage.

q A! Brazis vvas the best man in the 
marriage of Miss Albina Woods to 
Mike Batutis May 21st.

Saturday June 4th Johnny Ozelis 
and Valerie Skrickus, sister of Ann 
Skrickus, vvill say the vvell knovvn 
vvords “I do” to one another. They 
vvill be married one vveek before Ann 
Skrickus sails vvith Pirmyn.

There vvas a farevvell party held 
for Onuks Skever at the Budrius honte 
at 2144 W. North Avė. May 20th at 
7:30.

0 Pete Kitchas vvho formerly vvorked 
for a Florist is now vvorking at the 
Boston Stores. He’s an all around (Gen
eral Maintenance) man.

0 Paul Norbut one of the missing 
Pirmynites vvas lašt seen in a cigar 
store Thursday May 12th at Madison 
and Wells St. Mr. Paul Norbut is leav- 
ing for St. Louis in a fevv vveeks.

G We are indced glad to vvelcome 
back Mr. & Mrs. Vaivada vvho have 
been enjoying a vacation from their 
daily routine vvork vvith Naujienos.

0 Only 2 more vveeks before Pirmyn 
sails to Lithuania. Thercfore, let me 
stress the point of polishing up on our 
old (3 nevv songs, because of the keen 
competition that vvill have to be coped 
vvith in Lithuania. Rehearsals are štili 
being held Tuesdays and Fridays.

Until vve meet again. I remain your, 
Raskey H uey.

IACME-NAUJIENŲ Foto)

Ši panelė Helena Kiendi laiko rankoje tulpę. Bet 
tokia tulpė dabar vadinasi “Holandijos Princesa”, nes 
taip ji buvo pavadinta garbei naujai užgimusios prin
ceses Holandijos karališkuose namuose.

0 -Sunday May 21, the L.U.C 
meeting vvas vvell attėnded at the Vilnis 
bąli. Dr. Walsh of ęhe Municipal Hy- 
giene League gavę an interesting leeture 
on venereal diseases • and presented 
slides of “For All Our Sakes”. Aftet 
the meeting the L.U.C. members took 
the' Wassertnan tęst," This vvas in ac- 
cordance vvith the publicity that has 
been given on the , matter and the 
L.U.C. felt the need for such public- 
ation among the Lithuanians. It is 
hoped that others vvill follovv in such 
a program for education.

Many of the members then vvent 
to. the Naujienos picnic to join their 
friends and families and each reported 
a good and most enjoyable time. The 
Naujienos is able to attract many youhg 
folks to its picnic.

» » »
@ To date the L.U.C. has not re- 

ceived many requests for application 
for the Scholarship Loan fund. Three 
hundred dollars are available as a loan 
for any student residing in Cook County 
and attending any accredited college. 
He or she mušt be a sophomore, junior 
or senior. Any further Information may 
be obtained by vvriting the L.U.C. 
Scholarship Loan Chairman, A. Rulis. 
5409 S. Sacramento.

. » » »
0 Tvvo vveeks ago the L.U.C. 

baseball team vvas very jubilant. Why? 
They beat Roseland baseball team at 
the Pirmyn Picnic. Although the shovv- 
ers failed to daunt the spirit of the 
L.U.C., the game betvveen Pirmyn and 
L.U.C. vvas called off for another 
day.

The L.U.C’ers indulged in a fero- 
cious game of ping-pong Monday eve
ning at Gage Park. And you should 
have seen hovv some handled that pad- 
dle! Talking about the hand being 
quicker than the eye—vvhevv—vv-l Why 
that game betvveen Rulis and Drigot 
bad all the ear-marks of St. Vitus 
dance.

Everyone is looking forvvard to the 
next tournament vvhere doubles vvill be 
played—girls vvill select their partneri 
by-dravving narnės from a hat. And Al 
Cbilds insists that this tournament 
should not be h'ld on Monday eve
ning since he has to go to scbool then. 
Ah me—in spring a young man’s fancy 
turns to—ping-pong?

0 Highligtbs of the day and sights 
you’ve n-:ver seen before (vve' hope!) 

by the Three Stooges \

Sally vvajting for Johnny Oshell to 
hit the' bat. And, boy oh boy, vvhat 
a svving that gal’s got!

VVally Pozer, LUC’s Tarzan climb- 
ing trees vvith the greatest of ease.

Al Drigot running a home run bit 
in ”10” flatl .

A deep dark secret reigns midst the 
LUC famoiis stag golfers! Their scores? 
Ask “Goodman” Rulis!

Bunni Sovetski dressed to kili--------—
a dear! • k /

If fascism kilis malė vvorkers and li- 
berals or makes serfs of them, fascism 
makes slaves of vvomen. For it confines 
them chiefiy to the biological funetion 
of bearing and rearing children, accor- 
ding to Mrs. William Diek Sporborg, 
national chairman of legislatįon of the 
General Federation of Women’s Clubs.

Fascism Jpr vvomen means the late 
Kaiser’s three A’s-r-+Kinder, Kirche, and 
Kolhe (children, church, and kitehen). 
It means that vvomen can no longet 
have a real voice in the vvelfare of a 
nation, that they can no longer vote, 
šit on juries, help determine policies in 
education and hcakh; that they can 
no longer space their children from 
proper rearing. Fascism means that vvo
men in the Occident, likę their sisters 
in much of the Orient, are primarily 
machines to produce cannon foddet 
for imperialistic and fascistic vvarlords.

Hence, Mrs. Sporborg rightly urges 
vvomen of America “to guard yout 
emancipation and your liberty vvith 
zeal and judgment”, to “vvork and 
vote for issues, not emblems”; to “hold 
those in high eleetive offices absolute- 
ly reponsible for their actions.”

Warning against the grovving ten- 
dency to knock America, against the 
mob spirit vvhich demands any change 
of government that begets the turbu- 
lence in vvhich fascism grovvs and de- 
mocracy dies, Mrs. Sporborg concludes, 
“We vvomen can be the proteetors of 
democracy by vvielding intelligently the 
balance of povver vve hold.”

For vvomen, fascism means slavery. 
For them democracy means emancipa
tion and freedom. So, if vvomen knovv 
their ovvn interests, they vvill help see 
.that the hydra of fascism never raises 
even one of its ūgly heads in America.

Al Childs called to the vvitness stand. 
Where in the dickens did you pick up 
that “Ducks and Drakes” game?

Wonder hovv Anne’s feet felt after 
the Cross country run-around Vai gavę 
everyone!

Bernice Phillips, our guest from Lith
uania shovved up our girls at baseball, 
and hovv!

Tbese are the three Stooges signing 
off! All requests for further babble vvill 
be fulfilled anytime, anyvvhere and any- 

.hovv I

0 The Luc expresses its sincere sym- 
pathy to our member Genevieve Ket
virtis and . her fami’y at their recent 
loss of their mother.

» » »
0 Valerie Skrickus a member of the 
L. U. C. is to be married Sat. June 4 
to John Osh.'ll a former member of the 
L. U. C. This is the second L. U. C, 
romance. The first vvas Albert Lidy and 
Adeline Gilason. The Luc vvish you 
much happiness *and joy for many years 
to come! v

0 With a busy vveek end ahead per- 
haps there vvill be more for the Luc 
Notės. Hope to see you tomorrovv nite 
at Roberts Farm?

A, Kairu

I WEAR A PIN Atėjo Nauja
“The membership of the Chicago 

Litbuanian Chorus PIRMYN is com- 
prised of musically gifted people from 
all vvalks of life. Since it is a non-pro- 
fit organization, the members receive 
no remuneration for their Services, ne- 
vertheless devote freely of their time 
and efforts to keep tjie Chorus thriving 
and to maintain a high Standard of 
performance in all activities.”

The members “devote freely of their 
time and efforts.” Hovv many of us 
could easily encourage those fine, young 
people and their director, Mr. Charles 
Stephens, B. M., vvho has directed the 
Chorus for the lašt ten years!

Encourage them to further accom- 
plishments. Help them to make that 
planned trip to Lithuania and Europe. 
There is štili time to do your share 
by vvay of a fevv dimes or dollars. Let’s 
see that pin on your lapei, designating 
you as a friend of Music and of those 
vvho delight us vvith their song.

—F. H.

Kultūra No. 4
Tik k a ravome iš Lietuvos 
“KULTŪRĄ”, kurios turi
nys yra kaip seka:

Keliof' naujos tendencijos baudžia
moje teisėje—Tad. Ząleckis.

Stokholmas—Salomėja Neris.
Rasistai ir rasių nelygiavertiškumas 

—G. Zimanas.
Eilėraščiai apie meilę—A. Rūkas. 
Prievakaris—N. Ostrovskij.
Pastabos apie Gogolio “Mirusias 

sielas” — A, Laisvydas.
Trobesiai ir danga—žmogaus ener

gijos taupytojai — J. Acus- 
Anukas.

Populiaris Mokslas, Knygų Apžval
ga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

Naujienose
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Bits for Your Scrapbook
Lithuanian Proverbs and Riddles
From An Economic — Historical Outline df Lithuania, 

by P. Zadeikis

The folk prudence of the Lithuanian people is illustratfcl by 
a great number of fables, riddles and proverbs, that have 
been orally communicated from bne generation to another 
dovvn to the present time, Here are a fevv examples:

In order to make his castle impregnable, the epriests bad ad- 
vised Gediminas, the Grand Duke of Lithuania, to offer to 
the gods, the life of some youth. A boy vvas found for 
this purpose. Hovvever, he consented to offer' his life to 
the Gods of Lithuania, only on condition that the priests 
vvould ansvver correctly three questions vvhich he asked 
them. They vvere as follovvs: What is the lightest tbing 
in the vvorld? What is the svveetest? What is the hardest? 
The priests vvere deeply puzzled and could not ansvver in 
spite of their vvise premeditations. Fina'ly the youth re- 
plied to their ųu^ries: The lightest is a chi!d on its mo- 
ther’s arms; the svveetest—a cbild’s smile; and^ the hard
est—an abused mother’s heart. The Grand Duke Gedimin
as vvas deeply touched and sėt the youth free, placing a 
vvreath of flovvers, instead of a human sacrifice on the 
cornerstone of Vilnius castle.

A short and stout fellovv vvith a bony clothing? The ansvv'-r 
is—a nut. (This riddle is apparently a survival of the 
vvars vvith the erusaders of the 13th cestury).

Do not praise the day ere the evening.
The home may .be a heli, būt vvitbout a home it is 

vvorse.
Caution does no harm nor shame.
Be vvhat may, Lithuanians vvill alvvays stay.
(Kas bus, kas nebus, o žemaitis nepražus!)
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Žodžio laisvė New Jersey’je
Visoje Amerikoje jau praskambėjo vardas Jersey 

City (N. J.) mero, kurio įsakymu policija areštuoja ir 
deportuoja darbininkų unijų organizatorius ir socialis
tų bei liberalų kalbėtojus. Pereitų šeštadienį to miesto 
policija neleido kalbėti nė kongresmanui Jerry O’Con- 
nell (dem., iš Montanos).

Mero Franko Hague policija ne tik nedavė tam 
kongresmanui. kalbėti Pershing Lauke, bet jį suėmė ir 
privertė apleisti miestų. Be to, suimtąjį kpngresmanų 
užpuolė skaitlinga mero šalininkų gauja, sudavė jam 
per veidų ir jį apstumdė. Buvo parmušta ant žemės ir 
kongresmano žmona, kuri jį lydėjo į Jersey City.

To New Jersey’s miesto administracija ir policija 
elgiasi taip, lyg kad tas miestas nebūtų Amerikos Jung
tinėse Valstijose, kurių konstitucija garantuoja pilie
čiams žodžio ir susirinkimų laisvę. Ar federalinė vy
riausybė šitokį sauvaliavimų toleruos?

Meras Hague yra demokratų partijos vice-pirmi- 
ninkas. Tos partijos vadas yra prezidentas Rooseveltas.

Hitleriui nevisuomet sekasi

socialdemokratų savaitraštis “Neue

Vokietijos nacių “fiureris” stengiasi sukelti Vokie
tijoje ir užsieniuose tokį įspūdį, kad^ jisai esųs nenuga
limas didvyris, kurio nesulaiko jokios kliūtys ir jokie 
priešai. Bet anaiptol ne visuomet Hitleris būna perga
lėtojas.

New Yorko
Volks-Zeitung” nurodo, kad jau per penkerius savo dik- 
tatoriavimo metus Hitleris yra turėjęs visų eilę skau
džių nepasisekimų. Buvo nesėkmingas jo pirmas pasi
kėsinimas įvykinti perversmų Austrijoje ir tų kraštų 
užimti. Kai prieš ketvertų metų Berlyno sukurstyti na
ciai nužudė Vienoje kanclerį Dollfussų ir mėgino pasi
grobti valdžių, tai Mussolini pasiuntė keletu armijos 
korpusų prie Austrijos sienos, grūmodamas naciams 
ginkluota jėga — ir Hitleris nedrįso laužtis į Austrijų.

Hitleris seniai trokšta prijungti prie Vokietijos 
Dancigu, bet Dancigas iki šiol.tebėra “laisvas miestas”, 
nes Hitleris bijo susikirsti su lenkais, kurie nesutinka 
atiduoti Dancigu Vokietijai. Baimė išprovokuoti karų 
su Lenkija sulaiko taip pat Hitlerį ir nuo pasikėsinimo 
užgrobti Klaipėdos kraštų. Nors Lenkija yra per pusę 
mažesnę valstybė už Vokietijų, bet Hitleris vengia karo 
su Lenkija, nes jisai jaučia, kad toks karas gali įtrauk
ti į savo verpetų ir kitas, galingesnes šalis, ir tuomet 
nežinia, kuo jisai pasibaigtų.

Bet skaudžiausių smūgį rudmarškinių diktatorius ga
vo šiomis dienomis Čekoslovakijoje, kai jisai buvo pri
verstas atsisakyti nuo savo plano “išvaduoti” zudetų 
vokiečius toje respublikoje. Jisai ir čia pabūgo vartoti 
jėgų, kai pamatė, kad Čekoslovakija be kovos nepasi
duos. |

Peržvelgus Hitlerio žygius užsienių politikoje nuo 
1933 metų, darosi aišku, kad jisai turėjo pasisekimų tik
tai tuose atsitikimuose, kai jisai nesutikdavo pasiprie
šinimo iš kitų šalių. Bet kiekvienų kartų, kai toks pasi
priešinimas būdavo, Hitleriui nepavykdavo pasiekti sa
vo tikslo.

Todėl, jeigu demokratinės valstybės nesiduotų gąs
dinamos Hitlerio bjofais, tai nacių laimėjimams Euro
poje ateitų greitas ir negarbingas galas. į

N. A. SANDARIEČIAI Už 
DEMOKRATIJĄ

Sandariečiai Naujojoje Ang
lijoje, matyt, nelabai mėgsta 
St. Gegužio, Vitaičio, Viniko ir 
kitų Sandaros šulų susidrauga
vimo su fašistuojančiais tauti
ninkais. Štai Bridgeporte 
(Conn.) viešas susirinkimas,
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sušauktas sandariečių, priėmė 
rezoliucijų, kurioje reikalauja
ma, “kad Lietuvoje butų at- 
steigta demokratinė tvarka ir 
šalies valdžia butų rinkta visų 
šalies gyventojų laisvai visuoti
nu balsavimu.”

Atsilankęs toje kolonijoje, ir 
M. Vaidyla buvo priverstas. aiš
kintis, kad sandariečiai dar ne

atsižadėję demokratinių princi
pų ir nesufašistoję. Jisai pareiš
kė, kad tai esą tik “politinių 
priešų prasimanymas, taikomas 
šmeižimo tikslu”.

Bet yra visai ne politinių 
priešų prasimanymas, o tikras 
ir liūdnas faktas, kad pereita
me SLA. seime, Clevelande, 
Stasys Gegužis viešai atsižadė
jo rezoliucijos, reikalaujančios, 
kad Lietuvoje butų atsteigta 
demokratinė santvarka. Tai re
zoliucijai jisai buvo viešai pri
taręs ir buvo pasakęs seime 
kalbą, ragindamas delegatus 
už ją balsuoti. Bet kai fašistai 
ėmė ant jo rėkti ir Vanagai- 
tienė-Žilvyčiutė, atbėgusi į es
tradą, ėmė, trepsėdama ir grū
modama, šaukti: “Ką padarei, 
ponas Gegužį? Mes Tamstai pa
rodysime. Eik, atšauk!” — tai 
dabartinis A. L. T. Sandaros 
prezidentas išėjo į salę ir at
šaukė savo kalbą!

Ne prasimanymas, bet fak
tas yra taip pat tai, kad pp. 
Vitaitis ir Vinikas laikė slaptą 
konferenciją su tautininkais 
New Yorko hotelyje, tardamie
si, kaip “išgelbėti Susivieniji
mą nuo radikalų”, ir nutarė 
pasveikinti “tautos vadą Sme
toną*

Pagalios, ne prasimanymas, 
bet faktas, kad Miko Vaidylos 
redaguojama “Sandara” per 
pastaruosius kelis- metus visą 
laiką dergia socialistus ir lai
ko “bendrą frontą” su smeto- 
nininkais.

UNIJŲ INTERNACIONALAS 
NUTRAUKĖ DERYBAS SU 
SOVIETŲ PROF-SOJUZAIS

Jau buvo rašyta “Naujieno
se”, kad Tarptautinė Darbo 
Unijų Federacija nutarė nepri
imti Rusijos vadinamųjų pro
fesinių sąjungų, kurios tikru
moje yra ne darbininkų sąjun
gos, bet valdžios kontroliuoja
mos įstaigos* darbininkams iš
naudoti. “The New, Leader” ko-

' • • K ,

respondentas dabar praneša, 
kad Tarptautinės Federacijos 
centras ne tik atsisakė priimti 
SSRS prof-sojuzus, bet ir nuta
rė — 14 balsiu prieš 7 — nu
traukti su tomis Stalino orga
nizacijomis visas derybas.

Už bolševikų unijų priėmi
mą stojo tik Francuzijos darbi
ninkų sąjungų vadas Leonas 
Jouheaux (išt. žu-o), Ispanijos 
delegatas ir Meksikos.

SENA ISTORIJA

Komunistų laikraščių ben
dradarbiai Europoje neretai 
parašo, kad Lietuvoje komu
nistai atlieka labai didelį dar
bą, organizuodami darbinin
kus, steigdami “bendrus fron
tus” ir “liaudies frontus” ir ko
vodami prieš fašizmą. Bet, kaip 
sakoma toje patarlėje, “pagy
rų puodas netaukuotas”.

Kad komunistiškų pagyrų 
pasakos yra tuščios, viešai pri
pažino dabar pats Lietuvos Ko
munistų Partijos centro komi
tetas. Ilgame pareiškime, kuris 
tik-ką tapo paskelbtas spaudo
je, jisai nusiskundžia, kad 
“mes dar labai atsiliekam nuo 
to, ko reikalauja iš musų gy
venimas”. Centro komitetas pa
žymi, kad partijos narių sąsta
tas labai nepastovus (nauji na
riai ateina ir išeina), kad į par
tiją dažnai įsiskverbia provo
katoriai ir “trockistai”, kad 
partija nemoka prieiti prie ne
partinių masių ir kad ji nėra 
nieko atlikusi demokratijos 
fronto organizavime.

“1936 m. rudenį stipriau 
pasireiškė darbas liaudies 
fronto sukūrimo srityje”, 
sako savo pareiškime Lietu- 
Vos Komunistų Partijos cen
tro komitetas. “Pradėta rinkt 
aukas Ispanijai, buvo išleis
ti' kai kurie bendri atsišauki
mai, praeitų metų pavasarį 
bendrai (su kuo? — “N.” 
Red.) buvo pradėta kampa
nija dėl amnestijos politi
niams. Bet iš pat pradžios

HAUJIEftŠS, CHcagĄ JĮL '>

PETRAS LEONAS
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

PROFESORIUS PETRAS LEONAS
Kaune gegužės 12 dieną mirė 

pirmasis Lietuvos Teisingumo 
ministras, Steigiamojo Seimo 
rinkimų įstatymo autorius, Sei
mo priimtos, pirmosios Lietu
vos konstitucijos vyriausias 
bendradarbis, Lietuvos savival
dybių pirmojo įstatymo kūrė
jas, nuolatinis demokratinių 
buvusiųjų seimų rinkimų ko
misijos pirmininkas, Lietuvos 
V. D. universiteto profesorius, 
juridinio fakulteto buvęs* deka
das, Kultūros laikraščio redak
torius, žymūs publicistas advo
katas Petras Leonas.

Tai vis jo eitos pareigos, tai 
jo atlikti darbai, kurių visų 
dienraščio skiltyse nesųminėsi, 
neišskaitysi.

Petras Leonas vienas iš prieš
karinių Lietuvos tų šviesių in
teligentų, kurie savo liberali
niai demokratinius įsitikini
mus ne tik išpažino, bet uo
liai gyvenime praktikavo. Tai 
buvo didis tolerantas, kitų įsiti
kinimus gerbiąs žmogus ir ver
tinęs žmogų ne pagal jo eina
mas pareigas, bet bendrai kai
po žmogų.

Petras Leonas jau buvo su
laukęs 74 metus, tai yra tokį 
amžių, kuomet geležiniai gam

bų vo padarytos kairiokiškai- 
sektantinio pobūdžio klaidos. 
Be to, mes daugiau dirbome 
viršūnėse, negu vietose. To
dėl darbas liaudies fronto 
srityj stovi vietoj, o tai reiš
kia, kad darbas toj srityj 
silpnėje.1 Dar blogiau su ben
dro fronto klausimu, kur so
cialdemokratų vadovybė vi
siškai atsisakė ką nors ben
dro daryti, o įmonėse taip 
pat nieko nepadaryta.”
Šitaip kalba apie komunistų 

“veiklą” (nieko neveikimą) 
Lietuvoje pats jų cėntro komi
tetas. Tuo tarpu Amerikos ko
munistų laikraščių bendradar
biai ir korespondentai blefuo
ja susiriesdami ir pasakoja 
amerikiečiams, kad komunis
tai Lietuvoje vaidina baisiai 
svarbią rolę, kuone vadovauja 
visam Lietuvos darbininkų ju
dėjimui, ir be komunistų, gir
di, Lietuvoje negalį būti tikro 
demokratijos fronto prieš fa
šizmą. L

Tai sena istorija.' Nuo ko
munistų blofų iki faktų taip 
toli, kaip nuo dangaus iki že
mės.

amži-

tokio 
ir dėl

tos dėsniai bet kuria proga pa
kerta gyvybę ir nuvaro į 
nasties poilsio vietą.

Daug mes palydime 
amžiaus žmonių į kapus,
to labai netenka sielotis, nes* vi
sus toksai likimas laukia, bet 
tenka tik tuomet sielotis, kuo
met junti, kad čia žemėje tuos 
skaisčius žmones savo siela ir 
darbais nėra kas pavaduoja, 
nėra kas jų pradėtą darbą tę
sia toliau.

Mes' gyvename tikrai tokį 
amžių, kuomet jaunesnioji kar
ta auklinasi visai kitoje dvasio
je, kuomet visur ir visame ne
tenka matyti reikiamos tole
rancijos, kuomet neapykanta 
labai plačiai kultivuojama ir 
žmogus gerbiamas ne dėl jo 
kilnių įsitikinimų, bet dėl jo 
sukto, apgavingo budo, kuomet 
demagogai, arba jų demagogiš
ki darbai tiesiog gerbte gerbia
mi, kuomet nereikalaujama iš 
žmogaus jo įsitikinimų, bet tik 
vien paklusnumo, susiklaus*y- 
mo. Štai dėlko skaudu Petrą 
Leoną lydėti į jo amžiną poil
sio vietą. Lydi ir junti, KM ap
linkui taurių, santūrių, gilios 
minties žmonių eilės retėja ir, 
rodos, nėra kas juos pavaduo
ja.

Eini paskui jų karstą ir jau
ties lyg vienišas, našlaitis, ne
bus kas* tars savo žodį, nebus 
kas užtars kitų skriaudžiamus, 
nebus kas visais atsitikimais iš
drįs tarti teisybės žodį...

Juk Petras Leonas buvo vie
nas iš tokių žmonių, kuris viso
mis progomis, 
mais kada tik

santvarkos 
nebuvo iš- 
demokrati- 
seimų.

visais atšitiki- 
reikėjo, nepabu- 
tariamiems va- 
drąsų pilietinį

met Lenkija įteikė Lietuvai ] 
brutaliai savo ultimatumą, Pet
ras Leonas buvo vienas* iš tų, 
kuris tuoj suskato padaryti pa
sitarimą ir paragino kitus į 
tautą parašyti jau visiems žino
mą atsišaukimą.

Į visus Lietuvos gyvenimo 
sukrėtimus Petras Leonas vi
suomet gyvai reagavo ir visuo
met reiškė tvirtai savo įsitikini* 

i mus. Tiksa, šiose gyvenimo są
lygose ne visuomet jo balsas 
galėjo pasiekti viešumą, ne vi
suomet jis turėjo progos kaip 
reikiamai ir tinkamai pareikš
ti viešai savo mintis. Jis dėl ši
to nemaža sielojosi, nemaža dė
jo pastangų, kad jo mintys bu
tų viešai paskelbtos.

Kas sekė Lietuvos periodinę 
pažangiųjų spaudą, tie turėjo 
progos įsitikinti, kad Petrui Le
onui visi svarbesnieji įvykiai 
nebuvo svetimi, ir jis į juos vie
naip ar kitaip reagavo.

Petras Leonas jau iš seno, 
dar iš spaudos draudimo laikų, 
aktingai Lietuvos • spaudoje 
bendradarbiavo ir visuomet ė- 
jo su pažangiaisiais, su demo
kratų frontu. Dar karo metu 
Petras Leonas buvo sukūręs 
taip vadinamą santariečių gru
pę, kuri visame vadovavosi de
mokratijos pradais ir didele ki
taip manančių tolerancija. Tie
sa, ta grupė vėliau Subyrėjo, jai 
nebuvo lemta politiniame ir vi
suomeniniame gyvenime lošti 
didelį vaidmenį.

Vieni jų pasekė monopolis
tus, kiti šiaip jau dėl skanaus 
šaukšto pasišalino iš visuome
ninio gyvenimo. Betgi Petras 
Leonas iki paskutinės savo gy
venimo valandos savo pažiūrų 
neišsižadėjo.

Keista, Petras Leonas vienas 
iš tų kuriam daugiausia teko 
pasidarbuoti sudarant demo
kratiškos Lietuvos 
pagrindus, bet jisai 
rinktas nei į vieną 
niu budu renkamų

4Juk jis yra autorius Steigia
mojo Seimo rinkimų įstatymų, 
juk jis daugiausia yra įdėjęs 
sielos ir proto į Steigiamojo 
Seimo priimtą konstituciją. Tai 
jo nuopelnas demokratinių bu
vusių savivaldybių įstatymo su- 
redagavimo.

Lietuvos buvusieji demokra
tiniu budu renkami seimai 
prieš išleisdami bet kurį dides
nės reikšmės įstatymą, visuo
met pasikviesdavo tos srities ži
novus, kurie ttios įstatymus pa
dėdavo seimui suredaguoti. Tai
gi, Petras 
nas iš tų, 
tyrimu ir 
mokratija 
ir jisai nebūdamas seiman iš
rinktas, bet savo ambicijas vi
suomet želniau statė už bendrą 
krašto labą ir todėl kviečiamas 
seimo įvairių komisijų niekuo
met neatsisakė joms padėti pa
dirbėti.

Todėl, visai nenuostabu, kad, 
išskyrus šių dienų monopolis
tus, Lietuvoje visų politinių 
srovių Petras Leonas labai, bu
vo gerbiamas ir vertinamas. 
Daug kas į jį žiurėjo kaipo į 
busimą Lietuvos prezidentą, o 
iš tikrųjų pažangiąja!, gyvajai, 
nesustingusiai, nesurembėjusiai 
visuomenei de fakto jis ir buvo 
tikras tautos vadas, ne pagal 
pereigas, bet pagal visuomenė
je užimtą svorį. Petras Leonas 
buvo didelių 
Jisai artimui 
smulkmenose 
nauti, padėti.

štai vos dar yeną dieną prieš 
mirtį jisai teisme dalyvavo vie
noje visai smulkioje byloje, 
šiokį jo dalyvavimą visai ne
reikia suprasti* kaipo profesio
nalo advokato darbą, bet kaipo 
norėjusį nuskriaustam teisme 
savo teisę atsiekti. Petras Leo
nas buvo didis mokovas, teises 
filosofijos* žinovas, vienas iŠ 
teisių fakulteto organizatorius.

Teises filosofija šiais bruta- 
lizmo laikais yra labai nemė
giamas daiktas ir dabar Lietu
voje teisės fakultete šitas daly

Leonas* ir buvo vie- 
kurio išmintimi, pa
mokslu Lietuvos de- 
pasinaudodavo. Kad

dams pasakyti 
žodį.

Lietuvos teismai žino nevie
ną tokį atsitikimą, kuomet Pet
ras Leonas įsitikinęs bylos pro
ceso metu, kad jo gynamasis 
vis dėlto yra kaltas, jisai staiga 
atsisako jį ginti...

Lietuvos teismų praktika ge
rai pažinojo šį žilą senelį, kuo
met jisai savuosius gindamas 
vadovavosi ne vien tik įstaty
mų raide, bet žiurėjo daug gi
liau į visas gyvenimo apysto- 
vas, kurios vertė jo gy namą j į 
nusikalsti ne todėl, kad tai bu
tų jo piktos valios padarys, bet 
kad tai gyvenimo aplinkuma 
vertė arba privertė jį gyvenime 
suklupti.

§lai dar ne taip seniai, kuo-

pareigų žmogus.
niekuomet net

neatsisakė patar-
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kas nėra privalomas daiktas. 
Caro rusų biurokratija taip paL 
teisės filosofija savo universi
tetuose privalomai dėstomu da
lyku buvo panaikinusi, šių die
nų diktatoriai lygiai tomis pa
čiomis pėdomis seka.

Bet Petras Leonas universi
tete šios katedros netekęs daug 
iš tos srities rašė ir privačiai 
universitete kurį laiką šį daly
ką dėsto.

Petras Leonas paskutiniais 
metais redagavo vienintelį Lie
tuvoje pažangios minties žur
nalą Kultūrą.

Kas skaitė šį žurnalą, tai ga
lėjo pastebėti, kaip jisai suma
niai ir gražiai buvo redaguoja
mas.

Petras Leonas daug turėda
mas darbo teismuose, vis dėl
to spėjo ir surasdavo laiko 
šiam žurnalui atsidėti ir daug 
ką į jį parašyti. Visi jo straips
niai gilia humanizmo dvasia 
buvo atmiešti ir iš jų trykšte 
tryška tolerancijos mintis.

Lietuvos advokatai jau iš se
no jį visuomet vienbalsiai iš
rinkdavo savo pirmininku, ku
rio pareigas jis ėjo iki paskuti
nės savo gyvenimo valandos.

Lietuva Petro Leono asmeny 
. neteko ne tik didelio mokovo, 
. visuomenininko, bet tauraus, 

skaistaus vyro, didelės politikos 
ir visuomeninės išminties žmo
gaus. Tai buvo skaisti Lietuvos 
visuomenės sąžinė, atspari bet 
kokiems vėjams asmenybė.

Mirė didis teises žinovas, ge
ras, nuoširdus žmogus, visuo
met maloniai, šviesiai nusitei-

Jau Kaunas nebematys to ži
lo senelio, visuomet gerai nusi
teikusio, sugebančio ir sunkio
je gyvenimo valandoje palaiky
ti gerą nuotaiką, niekuomet 
nevengiančio su visais pasikal
bėti, pasišnekėti. Lietuvos besi
mokinančioji jaunuomenė nete
ko gero pedagogo, auklėtojo ii 
pavyzdingo mokytojo.

Lietuvos ' teisininkai .• nictekc 
gero savo bendradarbio, gilaus 
teisės žinovo ir Lietuvos* visuo
menė neteko gero savo draugo

Tokių vyrų Lietuvoje buvo 
maža ir sunku laukti kas greit 
jį pavaduos. Petras Leonas lai
dojamas ne kapuose, bet jo kū
nas deginamas krematoriume.

Labai reikšminga, kad Pet
ras Leonas pirmosios parla
mentarinės konstitucijos* auto
rius, kaip tik mirė tą pačią die
ną, kuomet dabartinė konstitu
cija įsigalėjo, tai yra gegužės 
12 dieną.

Taip pat žymėtina, kad Len
kijos atstovybe Lietuvoje ir i£ 
viso Lietuvos lenkai gegužės 12 
dieną minėjo Pilsudskio mir
ties sukaktuves, ir tą pačią die
ną Kaune plevėsavo Lietuvos 
vėliavos dėl konstitucijos įsiga
lėjimo, o Lenkijos atstovybės 
vėliava buvo pusiau nuleista 
dėl Pilsudskio mirties gedulo.

Apie Petro Leono laidotuves 
teks vėliau parašyti, nes jos į- 
vyks tik už trijų dienų.

—Homo Lituaniens

E LIETUVOS
VILNIUJE JAU EINA 

“AIDAS”
Uždarius pernai “Vilniaus 

Rytojų”* vilniečiai lietuviai pa
liko beveik be jokio laikraščio. 
Tą laikotarpį buvo leidžiami 
vienkartiniai leidiniaų kiekvie
ną kartą kitokiu pavadinimu. 
Mat, vieną kartą išleidžiamam 
laikraščiui, kaip ir knygai, ne
reikia leidimo.

Visą laiką vilniečiai rūpinosi 
išgauti leidimą nuolatiniam lai
kraščiui leisti. Daug jie buvo 
j>adavę prašymų, bet vis leidi
mo negaudavo. Pagaliau pavy
ko gauti leidimą leisti du kar
tus per savaitę lietuvišką laik
raštį vardu “Aidas”. Gavus lei
dimą, tuojau ir išėjo “Aidas”, 
kuris 
stos pernai uždarytąjį 
niaus Rytojų”.

vilniečiams lietuviams at- 
“Vil- 
Tsb.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 011T
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKOS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius
< — ■ - ■ - j

Gary, Ind.
šis tas iš musų kolonijos

Šiuo nori pareikšti savo pa
dėką Lietuvių Demokratų Lyga 
visiems lietuviams už pasidar
bavimą per pereitus nominaci
jų rinkimus. Kadangi šį kartą 
lietuviai nesidavė suvedžiojami, 
tai nominuoti liko tokie žmo-

rugsėjo 11 d. White Oak, West 
25th Avė. • —'

Visos organizacijos yra pasi
žadėjusios kooperuoti. Tad jei 
oras bus palankus, galima ti
kėtis sėkmingo pikniko.

Kaip jau buvo pranešta, pas1 
mus susiorganizavo Amerikos 
legijono lietuvių postas. Dabar 
kviečiame visus buvusius ka-

Gegužės 7 d. Musteikių km., 
Tauragnų valsč., už savo sody
bos klojimo rasta peiliu per
pjauta gerkle negyva Jučienė- 
Bernotienė.

Tą naktį Jučienės motina su 
vaikais. gulėjus grjčioje, o ve
lionė kitoj namo pusėj. Atsi
kėlus rytą, jos ten nerasta. Pra
dėjus ieškoti, už klojimo ras-

vo rasta 6 “Pirmyn” papiro
sai. ' ***

Manoma, kad tai nužudymas, 
nes savižudybei pasidaryti ša
lia jos nerasta jokio daikto.

Yra spėliojimų, kad ji nak
tį iš namų galėjus būti išvi
liota kokio nors vyriškio su 
kuriuo galėjus turėti ,ką nors 
bendro, nes su vyru ji nesu
gyveno ir jo nesą čia namie.

Liko 3 mažamečiai vaikai.
ta negyva. Nelaimingosios dra- Baisus įvykis aiškinamas ir 
bužiai rasti sutaršyti, šalia bu- žmogžudys ieškomas.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS VEIKLA
nes, kurie yra žinomi ir palan
kus musų tautiečiams. Lyga 
tad visiems taria ačiū už nuo-

NAUJI NARIAI
Nors kontestas parbaigė, vie

nok nauji nariai į Chicagos 
Lietuvių Draugiją visą laiką į- 
rašomi. Tiesa, tas< įrašymas ne
bėra tiek gausingas, nes nebe- 
dedama tiek • pastangų, kaip 
kontesto metu. Vienok reikia 
manyti, jog ir per vasaros mė
nesius į musų draugiją įstos 
nemažas būrys naujų narių. 
Vadinasi, šeima nuolat augs ir 
didės. Dalykas toks, kad kontes
to metu gauta daug naujų pro
spektų, kurie dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių neįsirašė. Jie 
tatai atidėjo tolimesniam lai
kui. Žinoma, nevisi tie prospek
tai liks draugijos nariais, bet 
vis dėlto iš jų bus galima įra
šyti gana didelį nuošimtį. Taip 
bent mano buvusieji kontestan
tai, kurie su savo prospektais 
vis dar palaiko ryšius ir, anks
čiau ar vėliau, tikisi juos įrašy
ti.

širdų kooperavimą rinkimų 
metu.

Žemiau dedame sąrašą nau
jų narių, kurie įsirašė per šį 
m'aesį. Vadinasi, per gegužės 
mėnesį. Iš jų vienas kitas buvo 
įrašytas pačiame balandžio ga
le. Tie nariai įsirašė visokiais 
budais: vieni jų įsirašė tiesiog 
draugijos ofise, kitus įrašė bu
vusieji kontestantai arba, šiaip 
įdraugijos nariai..mau | •

Štai sąrašas naujų narių:
Josephine Alisauskis i 

port, III.)
William Grabner
Petronėlė Grabner
Joe Grigalawičia
Walter John Latvėnas 

Chicago, Ind.)
Sophie Shemitis
John Rakickas
Helen Patrick (Racine, Wis.) 
Alexander Songaila 
Josephine Zilinski 
Kazimieras Pielis
Karolina Vaičiūnas
Helen Dūbin (Rockford, III.)
Alexander B» Hausman

(Rockford, III.)
George Banonis (Rockford, 

III.)
Alice Bajoras (Rockford, III.)
Kazimieras Markus
Joseph Stukis
Domicėlė Shatienė
John Shatas
Kazys Palionis, kuris drauge 

su savo broliu Apolinaru laiko 
taverną adresu 6334 S. West- 
ern Avė. Abu Palioniai yra 
northsaidiškiai. P-ę Kazį Palio
nį įrašė į draugiją P. Milaševi- 
v • 
C1US».

(Lock-

(East

PIKNIKAS
Draugija yra nutarusi rengti 

pikniką. Tam tikslui yra paim
tas ir Sunset daržas. Piknikai 
įvyks liepos 31 d.

Nors laiko .iki pikniko dar 
pusėtinai daug, tačiau valdyba 
ir rengimo komisija jau pla
nuoja, kad tas piknikas nusi
sektų kaip galima geriau. Daly
kas tok i s, kad to pikniko tiks
las yra labai svarbust Pernai 
Lietuvių Kultūros Draugijų 
konferencijoje (tiksliau sakant, 
steigiamajame suvažiavime) li
ko nutarta įsteigti fondas, ku
ris galėtų padėti gabesniems 
jaunuoliams, priklausantiems 
draugijai, mokslo siekti. Kadan
gi per kelis mėnesius intensy
viai buvo dirbama konteste, tai 
susidėjo tokios sąlygos, jog 
fondo ugdymu nebuvo galima 
tinkamai rūpintis. Juo labiau,

kad dėl nabašninko Mickevi
čiaus sunegalėjimo Lietuvių 
Kultūros Draugijų valdyba ne
turėjo progos susirinkti.

Tiesa, sakytam fondui buvo 
surengti trys bazarai. Tačiau 
jie pasirodė gana nepelningi. 
Kitaip sakant, fondui iš tų ba- 
zarų maža naudos tebuvo.

Reikia manyti, jog fondo 
naudai rengiamas piknikas tu
rės pasisekimo. Kad piknikas 
jutų sėkmingesnis, tai komisi- 
ja planuoja įtraukti į darbą ir 
artimesnių kolonijų kultūros 
draugijas. Mat, tai visų kultū
ros draugijų bendras reikalas.

DĖL FONDO UGDYMO
Vargu reikia daug kalbėti, 

<ad toks* fondas, kuris rūpintų
si vienoje ar kitoje mokslo ar- 
)a meno srityje pasižymėju
siais musų organizacijos jau
nuoliais, mums yra būtinai rei
kalingas. Jeigu mes nogime 
kulturinį darbą dirbti, tai turi
me remti ir busimus kulturne- 
šius. Vadinasi, tuos jaunuolius 
ir tas jaunuoles^ kurie ateityje 
ietuvių judėjime galės suvai

dinti labai svarbų vaidmenį. 
Pagaliau mums reikalinga pa
ruošti tokie veikėjai, kurie ga- 
ėtų būti musų organizacijai 

naudingi darbininkai, kurie il
gainiui galėtų musų organizaci
jai vadovauti. Visi juk mes ži
nome, kad anksčiau ar vėliau 
senesniems veikėjams teks pa-1 par(Juota bankietui tikietai. O 
sitraukti. Svarbu tad jau dabar naU(|os to buvo tik kunigui, 
susirūpinti tuo, kas galės užim- ir vargu kam kitam. Bankietu 
h JU vietas. nepasisekė lietuvius pasivilioti:

Štai kodėl mes turime susi- jie visvien mažai už jį tebalsa- 
rupinti pasižymėjusiais jaunuo- vo, bet rėmė jo oponentą. Pa
kais ir juos paremti. Musų or- darinyje balsavimo rezultatai 
ganizacijai tai bus tikrai nau- buvo tokie: Charles Baran ga
ilingas investmentas. Galima ti- vo 15,985 balsus, o W. Laudien 
kėtis, jog ateityje mes iš to in- 17,857. Pastarąjį rėmė ir lietu- 
vestmento susilauksime daug viai. 
naudos. Vadinasi, gausime gc- šia proga bus ne pro šalį pa- 
rus dividendus. žymėti, kad Baran yra lenkas.

Bet kad galėtume rūpintis Tačiau jis/pralaimėjo ne tiek 
musų gabesniais jaunuoliais ir dėl savo tautybės1, kiek šiaip 
jaunelėmis, tai pirmiausia turi- dėl to, kad lietuviams jis nebu- 
me sudaryti fondą. Tam darbui vo palankus, 
reikalinga suburti visos jėgos. —>—
Kadangi mes turime jau šešio- Gary lietuvių draugijų bend- 
lika kultūros draugijų, tai jos<|ras piknikas nutarta surengti 
galėtų daug prisidėti prie fon
do ugdymo. Vasarom metu 
draugijos galėtų surengti fon
do naudai kokį pikniką ar iš
važiavimą. Tuo budu vis butų 
galima kelis dolerius uždirbti. 
O kai dedamas doleris prie do
lerio, tai, žiūrėk, per trumpą 
laiką susidaro ir pusėtinai di
delė suma.

Taigi, Lietuvių Kultūros 
Draugijos, kurios priklausote 
Ijendrai musių organizacijai, ką 
jus apie tai manote?

ROSELANDO KULTŪ
ROS DRAUGIJOS 

MITINGAS
Šį ketvirtadienį, birželio 2 

d., Roselando Kultūros Draugi
ja laikys savo mitingą. Po mi- 1 
tingo bus programa ir šiaip 
linksmas pobūvis, kad naujieji 
nariai turėtų progos susipažin 
ti ,su senaisiais. Mitinge daly-

Gary Lietuvių Demokratų 
Lyga nutarė subendrinti savo 
veikimą su Lake kauntės lietu
vių demokratų lyga, kuriai pri
klauso Indiana Harbor, East 
Chicago, Hammond ir Whiting 
lietuviai. Ir per pereitus rinki
mus visi Lake kauntės lietu
viai aktingai dalyvavo politiš
kame vajuje bei agitavo už 
tam tikrus kandidatus, kurie 
mums yra palankesni. Rinki
mų daviniai parodė, kad beveik 
visi lietuvių remiami kandida
tai laimėjo. Tai rodo, jog, vie
ningai veikdami, lietuviai gali 
daug padaryti. Todėl ir ateity
je būtinai reikia stengtis vieny
bę palaikyti visoje Lake kaun- 
tėjo.

reivius prisidėti prie posto ir 
bendrai veikti. Juo susidarys 
didesnis skaičius, juo daugiau 
galėsime veikti ir daugiau nu
veikti.

Buvusieji kareiviai naudojo
si lengvatomis norėdami likti 
Amerikos piliečiais. Iki gegu
žes 25 d. jiems nereikėjo imti 
pirmųjų popierių. Taip pat jie 
buvo atleidžiami nuo mokesčių. 
Kas tomis lengvatomis nepasi
naudojo, tai dabar turės kiek 
daugiau keblumų su pilietybe. 
Tačiau reikia manyti, jog ex- 
kareivių tarpe nedaug bėra to
kių, kurie nebūtų tapę Ameri
kos piliečiais.

Kaip ten bebūtų, bet visi lie
tuviai, kurie tarnavo Jungtinių 
Valstijų armijoje, turėtų prisi
dėti prie lietuvių suorganizuo
to posto. —J, A. Grakey.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

AR JŪSŲ
VAIKAI SPIRIASI
paimti liuosuotojų?

Jus u vaiko veidas yra jo jausmų vei
drodis! Tad ka gi jis parodo — pa- 
sibiaurijim* ar malonumą — kada 
duodate jam ka nors išvalyti jo vi
durius ?
Kita karta jūsų vaikams prireikus 
liUosuotojo, duokit jiems Ex-Lax. Jis 
turi gardaus šokolado skoni — ir 
jiems jis labai patiks! Be to, Ex-Lax 
suteikia visiškų palengvinimą nuo 
užkietėjimo — švelniai, lengvai, be 
vidurSlių sukritimo bei jų skaudėji
mo.
Daugiau kaip 80 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. 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 norą buvo.
Lybiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITfiS PAMfiGDŽIOJIMV!
ATSISAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

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

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas Įstaigas. Vi- 
' suoihet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą Ir teisingą patar

navimą.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240
10 ir 25 centų dėžutės yra pas 

jūsų Vaistininką.

East Dislrict Lake kauntės 
komisijonierius Charles Baran 
laimėjo iš lietuvių tiek, kaip 
Zablockis ant muilo. Dalykas 
buvo toks: kai patyrė, jog lie
tuviai jo kandidatūros* neremia, 
tai jis pradėjo visur lakstyti ir 
ieškoti paramos. Atsidūrė jis ir 
pas vietos kleboną kun. Drau
gelį. Pastarasis komisijonieriui 
pakuždėjo į ausį, jog jis turįs 
labai gerą sumanymą: girdi, 
surenk lietuviams parapijos 
svetainėje, didelį/ bankietą, ir 
viskas bus tvarkoje. Lietuviai 
tada atiduos savo balsus.

Nutarta ir padaryta. Buvo

Sunkiai Susižeidė
Teisėjo Eugene
Holland Žmona
Nukrito per sulūžusias grindis 

į skiepą.

S t. Berną rd ligoninėje sek
madienį buvo paguldyta Cy- 
rilla Holland, žmona bridge- 
porliečio miėsto teisėjo Euge
ne Holland,!'3117 Lowe ave- 
nue. 1

’ ! -..'II' (»
Nelaimė jvyko ,pcreitą šešta

dienį, Hollandai buvo nuvykę 
į McHenry apskritį apžiūrėti 
ūkį ir naujai statomą namą. 
Namas dar nebaigtas. Pirmo 
aukšto grindas, ant kurių mo
teriškė stovėjo, staigiai ėmė 
lūžti ir ji nukrito į cementinį 
skiepą.

LiųUID 
TILING

“MODERNAS FINIŠAS”

,*P*'
UŽ 

kvorta)

Idealus flnlSas 
ir sienoms. Pakanka vieno kanto, nežymi 
..brūkšniu.

gijos finansų sekretorius P. 
Miller ir vice-pirmininkas K. 
Augustas, kuris pasakys trum
pą kalbą.

Visi nariai susirinkite į salę 
adresu 10413 S. Michigan Avė. 
Mitingas prasidės 7:30 vai. va
karo. . .

X A, Al t -A'' - ji V' ’ Cm-J •

Šių Metų

Ekskursijos Lietuvon
Užgirtos ir remiamos

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrini 
Setą i*

PAVOJINGAI SUSIRGO 
ANTANAS BUTKUS

Pereitą savaitę pavojingai su
sirgo Antanas Butkusi (2119 S. 
Halsted St.). Jam liko padary
ta apendicito operacija. Bet ka
dangi apendicitas bevežant į li
goninę truko, tai susidarė rim
tų komplikacijų.

Butkus yra musų organizaci
jos narys. Iš amato jis yra ma
šinistas. Palyginti, jis dar visai 
jaunas žmogus, — apie ketu
riasdešimt metų amžiaus.

baldams, medžio darbams 
‘ ' .1 

Gali būti plaunamas kclis- 
syklus, nepames žvilgesio.

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

I4quid Tiling --------- vienas kenas 35c
1 bruSls _____________________  25c

Verta, 60c
VISKAS UŽ 250

Specialių aukų paStu nesiunčlame

CM2-44 West MadlsM SL CMo^i 
KIS Devon Avew Chlcagt 
434 East 79th št, Chicago 

1 929 Davls St„ Evaostoo
9U_ 3oaih Flfth Ave4 McmM
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.

LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 
TREČIA KLIASA

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Brjtannic” į Franci ją, iš ten gelžkeliu 
į Kaliną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50, bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

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

šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”.

Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

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

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

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

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

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių sosirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negansit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudę auto
mobiliams

• Apdraudę 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

namų nuo

rakandų 
nuo vagir
langų
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

.................KUPONAS............. ....
TIKTAI IKI BIRŽELIO 4 DIENOS į

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šias 3 ; 
dideles sriubos lėkštes. Iškirpkit kuponą ir ; 
kreipkitės į
NAUJIENAS
1739 S. Halsted St
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit ,15c pershin-! 

timo išlaidoms padengti

• Adresas.............. . .................... -...........
f f ’

• Vardas..... ..............   *------ ---------
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Į Diena Iž Dienos

Felix Platkau'skas 
Pasveiko

Felix Platkauskas, 4457 So.
Talman avė., jau pilnai pasvei
ko. Jo žmona Rozalija, duktė 
Eleanor, sūnūs Richardas ir' 
brolis' Vincas reiškia didžiausį KllT Gyvena 
džiaugsmą dėl jo pasveikimo.

Steponas.

na Virketis ir Joe Bartkus tu- bėra tų namų pažiba, 
ri gerą pažintį su lietuviška 
publika, nes visur eina visur 
dalyvauja, tad ir lietuvių čia 
daug atsilanko.

Kotryna Virketis yra Teisy
bės Mylėtojų Draugystės narė 
ir daug yra ją medžiaginiai rė
musi. ,

AŠ nuo savęs linkiu geriems 
lietuviams pasisekimo.

— Steponas.

Mirė vargšas Danielkus, ne
pasirūpinęs savo likimu. Kas tą 
vargšą turi palaidoti — pini
gų nėra, — draugus reikia su-

Du Nauji Lietuviai 
Profesionalai

Užsidegė Michigan 
Tiltas Chrysler-Plymouth

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
, • GERI MECHANIKAI
BALZEKAS MOTOR 

SALES
“U Will Likę Us” 

4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA ISIS

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį iš nežinomos prie- 
pasties užsidegė Michigan ave- 
nue tiltas per Chicagos upę. 
Susisiekimas buvo sutrukdytas 
kelioms valandoms, bet dide
lių nuostolių nepadaryta. K 
ikiuuž

Du jauni lietuviai šį mėnesį 
baigia mokslus Loyola univer
sitete. Birželio 8 d., gaus diplo
mus.

Walter A. Butkus išėjo me
dicinos mokslus, o Ben G. 
Bružas—dentisterijos. \

gerald, ištekėjus už daktaro, 
gyvena Craig, Golorado.

Matilda Grayson, ..dabar Mrs. 
Hallman, ištekėjus nebeužsiima 
savo profesija, bet turi arklių

rasti. Tai nėra lengvas darbas.'akademiją Otisville, Mich. 
Tačiaus, jaunas ir naujas lai
dotuvių direktorius Povilas Ri
dikas visai nenusigando eiti sa-1 
vo pareigų. Jis surado gerus 
žmones, kurie 
kiek galėdami 
tinkamai palaidoti menininką.1 
Koplyčioje atatinkamas ka bas Nellie Petkus, dabar Mrs. 
pasakė piešėjas Mikas Šileikis, Russell, ištekėjus nebeužsi.ma 
V. B. Ambrose ir Mrs. Gllason. savo profesija.
Tokių apeigų nėra turėję ir. Rūta Vaišviliutė tebėra slau- 
turtingesnic j i. Garbė Povilui gč Čhicagoj.
Ridikui už jo rūpestingą pa- ---------- -

da- 
ne-

Margarita Burdzilauskas, 
i bar Mrs. Swatash, ištekėjus 
beužsiimą savo profesija.

noriai sutiko Frieda Vaišviliučė tebeprak- 
patarnauti ir.tikuoja savo profesijoj Chica- 

. 'goj.
Nel’i

Antanas Paulikas?
Jo duktė Marencijana 

likaitė negali jo surasti. A. Pau
likas paeina iš Klibių kaimo, 
Kretingos apskr. Seniaus gyve- tarnavimą velioniui Danielkui,1

Pau-

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESI

no Philadelphia, Pa., ir Wilkes 
Barre, Pa. Paulikaitės antrašas 
yra 4222 So. Washtenaw Avė.,

Gražiai Palaidojo
Oną Wessel

Gegužės 18 d. tapo palaidota' 
Šv. Kazimiero kapinėse Ona!
Wessel. žymėtina yra tas, kad Chicago, III. 
Ona gimė gegužės 15 d. 1902 
m., o gegužio 15 d. 1938 pasi
mirė. šitokie, dalykai yra isto
riniai, nes panašių atsitikimų 
retai pasitaiko. —Steponas.

— Steponas.

liudėsio valandoje,

Kotryna Virketis 
Naujoj Vietoj

Kas Padės Laurų 
Vainiką Ant 
Piešėjo Kapo

BRIDGEPORT. — Užėjus pas 
Povilą R'diką, 3354 So. Halsted 
St., teko patirti, kad tai jis

Bunco
SLA Jaunuolių Kuopa 366 

birželio 2 d., ruošia Bunco, sa
lėje ties 812 West 33rd street. 
Pradžia 8 valandą vakare. Įžan
ga tiktai 25c asmeniui. Durų 
ir stalų prizai. V. K.

vakare' -----------

XX

Kotryna Virketis ir Joe Bart- buvo tas geraširdis, kuris ne- 
kus apleido Bridgeportą ir iš- mokamai sutiko palaidoti ve- 
sikraustė į svetimtaučių apgy- lionį Justiną Danielkų, kuris 
ventą apylinkę, 936 E. 75th mirė sausio 28 d. 1937 metais, 
Street. . j ir dabar guli užmirštas Tau-

Naujas tavernas vadinasi In- tiško.se Kapinėse.
gleside Inn. Vieta graži ir alų-’ Velionis Danielkus buvo lais- 
dė naujai išdekoruota. Biznis, vo meno piešėjas, gana plačiai 
sulyginant su Bridgeportu, dvi- žinomas chicagiečiams. Dar ir 
gubai didesnis. šiandien galima daug namų už-

Kadangi naujieniečiai Kotry- tikti, kur jo išdekoravimas te-

Kenosha Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 1 d., 7:30 vai. vakaro, Burgcr 
svct.inėje, 4915 Seventh Avė.

. Lucille Simanauskas, sekr.

Joniškiečiai , 
Atsisveikino 
Su Drauge 
žemokslaite

Praeito antradienio
Stasės ir Prano Šalkauskų na- Išsiėmė Leidimus 
muose susirinko apie dvide- Vedybom^ 
šimts asmenų pasakyti pasku- (Chicago je) 
tinį sudiev Joniškiečių k iubo 
darbuotojai Emilijai žemoks- 
laitei, kuri penktadienio rytą 
apleido Chicagą ir išvyko Lier 
tuvon. Raudonų ir baltų kuk-j 
lūs rožių bukietas stovėjo ant: 
stalo. Rūpesčiu draugės Šalkau-i 
sk’enės nukrauta stalas viso
kiais valgiais ir gėrimais. Vi-Į 
si sveteliai buvo vaišinami. Ve-' 
liau pasakė gražias kalbas ir 
linkėjimus išvykstančiai į te-'_ 
vynę, Yankus, Klevinskienė,!
Mieravič.’enė, Jonaitienė, Lau-1 
cienė, Jonaitis, Mickevičienė, 
Rimdžius, Šalkauskas, ŠniuLas, 
jaunuoliai Stella Mickevičiūtė, 
Emilijos broliukas Juozas Dan- 
ta, močiutė M. 
ii šeimininke 
kiti.

ALL AROUND

CLEANER Pašte Soap Cleaner
Valo greičiau ir lengviau bet kokį malevotą, 
enameliuotą ar varnišiuotą paviršių. Absoliu
čiai nekenksmingas rankoms arba finišui.

Pas savo malevų ir geležies krautuvninką reikalauk Pilsen Kwik Klean

GARANTUOTA!

PILSEN KWIK KLEAN

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTA KAPA 
SIENAI PANELIS

Peter K. Klioris, 38, su He- 
len Nekas, 19

Ernest Roch, 24, su Mildred 
Kasas, 22 

Stanley 
. Dabulskis, 
I Edward 
la Rudmin, 20

Frank Saulinski, 23, su Fran- 
ces Wietcha, 20

Charles Diibler, 23, su Vera 
i Strom, 24 
i Benjamin Petka, 
' cilia Olender, 21 
| William Remsha, 
sula Mizark, 46 

Julius Sarna, 23, 
Witkowski, 24 

Anthony Oshell, 
ierie Skrickus, 22 

Peter Tuma, 24, 
Knuepper, 18 • ■ 

vyko Joniškietė A. Dočkienė ir j John Widdkisl, 22, su Elea- 
gražiai padainavo daineles *prį- nore Matuliakis,JX21 
taikintas Emilijos' '' šlekiams.
Paskui visi svečiai dainavo.; red Markus, 31 .i 
Tarp kitų dainelių buvo ir po-1 Joseph Panavas, 36, su Mary 
eto Jovaro “Ko liūdi berželį,1 Krakczykowski, 36 
sviruoneli, ko, verki nuleidęs! Holger Seastrom, 31, su An- 
šr.kas”.

Nuo Joniškiečių draugų bū
relio žemokslaitei įteikta gra- vieve Mačiulis, 22 
ži reikšminga dovanėlė. Jie1 Stanley Sraukas, 24, su Ma- 
prašė '■neužmiršti musų chica- rie Kolodziejczak, 23 
gieČių. Ji džiugia išreiška pra-i I hilip Dulski, 25, su Lau- 
kalbėjo ir visiems ačiav'o už retta Kaminski, 24 
širdingumą. f

Sudiev, Emilija, daug laimės .Makaras, 18^ 
tau Lietuvoje.

Programeliui

BEDSPREAD MOTIF PATTERN 14OC

No. 1400 —Jei tinkamai sutaikysit siulus ir atidžiai 
šit, turėsit šaunią kapą.

Dantienė, gero- 
šalkauskienė ir

baigiantis at

Macis, 21, su Anna 
19 .
Patrish, 23, su Stel-

23, su Ce-

58, su Ur-

su

22,

su

Adeline

su Va-

Mildred

Frank Zalina, , 33, su Mild-

toinette Jakstis, 26
Henry Sonay,\21, su Gene-

Sam Bitakis, 25, su Rosella

24, su So-Thomas Miskus, 
phie Daskas, 22 

John Szumckas, 
na Ledzius, 21

Reikalauja 
Perskirų

ligoninės Mary Milosevich 
deakonesų) Milosevich 
Echo pati- PATVIRTINO

metų pabaigė PLIKIMĄ
mokslą septy- Kazimiera Vitartas, mirė ko- 
Iš jų tik dvi vo 31 d., 1938; paliko turto J 
savo profesi- $5,500 įpėdiniai — trys sūnus1 

ištekėjusios ir ir duktė; Julius’Vitaster, su-' 
I, tai visos už svetimtaučių, štai

— |'jy sąrašas:
.... J Eva Gerulis, dabar Mrs.

Stack, ištekėjus nebeužsiima
■"* I savo profesija.

Stella Paul, dabar Mrs. Fitz-

siu

Lietuvaitės Slaugės 
Išteka už 
Svetimtaučiu

Iš Evangeliškos 
(pirmiau Vokiečių 
slatigių laikraštėlio 
riame, kad toj ligoninėje nuo 
1925 iki 1931 
slaugių (nursių) 
nios lietuvaitės, 

šiol užsiima 
ja, o kitos yra

47, su An-

nuo Daniel

BUDWIT’S 
” \UTO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4G44 S. Paulina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

GERA PROGA ĮSIGYTI ROGERS 
SIDABRINIUS SETUS

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Victor Bagdonas
LOęAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuntas. Taipgi pristatom an- 

glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Td. YARDS 3408

Made by ONEIDA, Ltd.
Šmotų

GELEŽIES PREKIŲ IR MA LE
VŲ KRAUTUVE

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. GrovehiU 4318.

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

“Faun 
Design

Vertė
$2-50

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

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! 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.

siančiu kuponus. Taipgi pinigais

DAILY

BUSINESS
DIRECTOR Y

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti {vairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, < in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS
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

iki Atsiųskit manNo. 1400
Vardasnūs, testamento vykintojas.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.
Adresas

Miestas

PETER PEN

Kupono No.

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

| Vardas ir pavanrdt

| Adresas ________

| Miestas ir valstija

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Rei
kalais Eiti i tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

Tel. VICTORY 9670.

LIGONINES— 
HOSPITALS

Valstija

Gegužės 31 d.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j g.50
GYDYMAS.........................ŠCn.OO
LIGONINĖJE ......................dU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS S9.00

greitai palengvinama ........ fc-
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

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

Tel. Lawndale 5727.
............. 111 .1 .. ■!' ' .. ............ ' .. " i . ■ .

• RĘSTA URANTAT

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

ti%25c5%25a1ko.se


Antradienis, geg. 31, 1938 NAUJIENOS, Chicago, JU, '*

GRAŽI PRAMOGA JON^ BYANSKĄ
PAGERBIANT

Jo Penkių Metų “Birutes” Choro 
vadovavime

Pereitą trečiadienio vakarą, vių muzikoj pionierių 
Syrenos salėje buvo graži pra
moga p. Joną Byanską pagerb
ti už jo penkių metų “Birutės” 
choro vadovavimo darbuotę. J. 
Byanskas yra gabus muzikas 
ir gabus chorvedis. Retai pasi
taiko tokių chorvedžių, kurie 
pašvęstų tiek daug laiko ir su 
tokiu atsidėjimu stengtųsi cho
rą mokyti. Tai lėto ir malonaus 
budo vyras-. Gerų nervų ir, kiek 
teko patirti, tai chore labai 
mandagiai apseina su choris
tais, kada savo jauna energija 
bejuokaudami ir kantriausią iš 
kantrybės išvestų.

Jonas Byanskas yra jau jau
nosios kartos narys. Jis. čia gi
męs, augęs, baigęs muzikos ir 
inžinerijos* mokslus, iš ko da
bar uždarbiauja didelėj ameri- 
komj įstaigoj kaipo inžinierius. 
Chorą mokina tik kaip nenuil
stamas muzikos mylėtojas. To
dėl choras įvertindamas jo pa
sišventimą įteikė jam už jo ne
nuilstamą darbuotę dovaną — 
čekį (kokios 
ta).

Palyginant 
buote — tai
Chicagos lietuvių 
taip pat gerai moka įvertinti, 
taip p. Byansko, taip choro pa
stangas ir “Birutės” choro vei
kimas visados publikos apsčiai 
įvertinamas ir remiamas. Tą 
parodė ir ši pramoga, nes atsi
lankė gausingai publikos, nors 
buvo tik greitomis surengta va
karienė ir dar vidury savaitės. 
Tas, žinoma, jaunam veikėjui 
priduoda dar daugiau jėgų ir 
energijos toliau tęsti tą gražų 
darbą ir eiti pramintais lietu

ti L ' “—. ‘

vertes—nesužino-

su Byansko dar- 
maža dovana. Bet 

visuomenė

keliais,, 
kaip tai M. Petrausko (kuris 
suorganizavo šį chorą), Šim
kaus, Sarpaliaus ir kitą pir
miau buvusių choro vedėjų. 
“Birutės** choras jau gyvuoja 
per 30 metų ir yra žinomas 
nuo okeano iki okeano, nuo 
Kanados iki Meksikos — po vi
są plačiąją Amerikos lietuvių 
išeiviją. Drauge su “Birute” — 
žinomas ir jos vedejo vardas*, 
nes choro garsėjimas ir pasise
kimas priklauso tik nuo jo ve
dėjo, kaip geros kariuomenės 
narsumas nuo jos. vado.

Prieš 30 metų “Birutės” cho
rą sudarė tik iš Lietuvos atvy
kęs išeivių jaunimas, kuris bu
vo pratęs laisvai būreliais kai
muose ar naktigonėse vakarais 
dainuoti, o sustojus estradoje, 
— nervuodavosi ir buvus gan 
sunki pradžia iki įprato dai
nuoti prieš publiką. Šiandien 
tam pačiam chore p. Byanskas 
jau vadovauja anų laikų cho
ristų sūnums ir dukterims. 
Šiandien šį chorą sudaro be
veik išimtinai tik čia gimęs ir 
augęs jaunimas,'’ kurie lokiu pat 
pasiryžimu skleidžia tą lietu
vių dainos meną po šią šalį, 
kaip jų tėvai darė. Tiesa, dar 
chore yra užsilikę keli ir senes
nieji, bet tai tik veteranai, kaip 
p. Milleris, A. Misevičius ir kt. 
Jie jau per daug metų nenuils
tamai dirba šiam chore. Millc- 
ris* yra choro pirmininkas.

Reikia pastebėti, kad šią pra
mogą surengė tiktai jaunieji 
choro nariai, o senieji ir choro 
rėmėjai bei svečiai vaišinosi ir 
džiaugėsi, kad jų jaunimas rei
kalui esant jau moka gražiai 

........i,—ito

tokį gražų rėmėjų skaičių — 
chorui yra proga gražiai veikti. 
Tik birutiečiai tai gerai supras
kite, kelkite savo garsą į» pa
danges, o Chicagos lietuvių vi
suomenė su jumis!

Jay Pee-Tee

Prasideda atostogos

M A D O S

No. 4769 — Madingos vasarinės suknelės. Galit pasisiūti iš lengvo 
bovelninio arba iŠ šilkinio materiolo. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą btan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj 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 SU Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia fdedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...............

Mieros ......-.............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui
REIKIA PATYRUSIŲ skudurų 

skirstytojų. Darbas nuolatinis.
H. Sainors and Sons, 

412 N. Morgan St.

juos pavaduoti. Programą su
darė kalbos ir dainos iš birutie- 
čių ir jų rėmėjų. Kalbas pasa
kė momentui pritaikintas se
ganti: Al. Misevičius, Dr. Kliau
ga, Dr. S. Biežis, Liet, konsu- 
as P. Daužvardis, P. Milleris, 
“Naujienų” red. Dr. P. Grigai
tis, p. Biekša. Dainų programą 
sudarė: p. Pažerskis, A. Ka
minskas, Ieva širvaitė, p. Bie-
žienė, H. Vespenderaitė. Pianu JOE LUKAS ŠEŠTADIENJ Iš- 
akompanavo p-lč Pečiukaitė ir | VAŽIAVO Į WISCONSINĄ 
p. Misevičienė. Dainiu 
vo užduotį atliko gražiai. I šeštadienį išvažiavo į Wis-

Vakaro vedėju buvo biru tie- coąsiną Joe Lukas, kuris ne 
lis jaunuolis Br. Brooks (Bruk- vieną chicagietį yra aprūpinęs 
nis). Jis, matyt, labai stengėsi laikrodėliu arba auksiniu bei 
pataikyti ir kiek galint vesti į- deimantiniu žiedu. Mat, jis 
domiau vakaro, programą. Kaip į laikrodžius ir auksinius daik- 
pradiniui, neblogai vyko. Pas ,tus pardavinėja per daugelį me- 
jį ambicijų, matyt, nestoka ir i tų.
laikui bėgant bus geras toast- Tačiau kai 'vasara ateina, tai 
masteris. Į p. Lukas Chicagoje nebegali

Tuščių komplimentų nenoriu nurimti. Jis važiuoja kur į miš- 
sakyti, tad ir šiuo atveju sakau, kus prie ežerų, kur turi pro- 
kaip iš šalies žiūrint atrodė. į gos pasimaudyti jr saulės spin-

Paskutinis iš programos kai- Į buliuose pasišildyti. Rudenį jis 
bėjo p. Byanskas. Matyt, toks 
visų didelis, nuoširdumas jį la
bai jaudino ir jam buvo sun
ku rankioti žodžius, kuriais jis 
galėtų išreikšti savo padėką. 
Tas gal kiekvienam būna.

Publikos buvo gana daug. Ją 
sudarė profesionalai, biznieriai 
ir šiaip rinktiniai žmonės. Va
karas praėjo labai malonioj ’giečiai, kurie 
nuotaikoj ir kai kurie po vaka- [išvyko į Wisconsiną gyventi, 
rienės dar ilgai linksminosi Jiems ne tik patiko ten gyven- 
muzikai grojant bei gėrimais ti, bet pasisekė ir užsigyventi. 
pasivaišindami. Svečių buvo [šiandien jie yra gerai pasiturį 
net iš toli atvykusių, tarp ku- biznieriai. Pačiame Rhinelan- 
rių matėsi ir Juozas Bačiųnas deryje jie laiko gražiai įrengtą 
iš Sodus, IVĮičh. užeigą, o netoli Woodboro tu-

Taigi, linkėtina p. Byanskui ri net šešis moderniškus va- 
ir toliau taip kruopščiai ir e- 
nergingai vesti birutiečius tuo 
gražiu keliu, kaip iki šiol. Be 
to, reikia priminti, kad ne tik 
Byanskas deda savo pastangas 
chorui, bet ir jo žmona, Van
da. Ir ji dirba choro 
taipgi nenuilstama 
jos buvo daug pasidarbuota. 
Turint t

pi sfl-

naudai
Šia proga

REIKALINGA DARBININKĖS 
tarpe 30-40 metų amžiaus už gas- 
pądinę į Tavernų virtuvę.

6500 So. State St.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

HELP WANTED_MALE
Darbininkų Reikia

REIKIA KEPĖJO DUONAI iri PEREINAMAS KAMPAS 
keiksams kepti. Atsišaukti Naujas geltonų plytų; 8 krautu-

2306 West 24th Street vės ir 16 apartmentų ir ofisai. Ren-
Įda $12,000. Kaina $45,000. $10,000 
reikalaujama.

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

RENDON 4 ŠVIESUS kambariai I 3585 Milwaukee.
ant 2 lubų iš užpakalio. Maudynė, 
šviežiai išdekoruoti. 827 W. 34th PI.
1 lubos iš užpakalio.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

FARMS FOR SALE 
UkiaįPardaviniiii

RENDON TAVERNAS su visais I f ORTE, INDIANA
įrengimais. Renda pigi. Tarpe di- Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
dėlių dirbtuvių, arba mainysiu į Chicagos. Daug pinigų nerei- 
bungalow ar 2 flatų namą. 4300 S. Kia- p urni mvR a 
Wcod St. Lafayette 5132. ^O^ER^TISJ 4618 So. westem Avė.

grįžta pilnas energijos savo 
kostumeriams patarnauti.

Pernai vasarą jis praleido 
Rhinelanderio apylinkėje. Ir ta 
vieta jam tiek patiko, jog ir 
šiemet jis ten vyksta. Pirmiau
sia jis sustos 

| tenderyje pas 
828 Brown St.

i rtis vadus ir

dideliame nubudime 
ir pažįstamus Ame- 
Lietuvoje gimines, 
pašarvotas J. F. Eu-

‘ ................. “ So.

JONAS MIEŽAITIS 
Gyveno 2501 West 46th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 28 d., 11 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 42 metų 
amž., gimęs Budos kaime, 
Jankų valsčiuje, šakių apsk.

Paliko 
draugus 
riko j e, o

Kūnas 
deikio koplyčioje, 4447 
Fairfield Avę., Brighton Park. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 1 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Miežaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę
Draugai

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

Laidotuvėmis rūpinasi Po
vilas Preidis ir Juozapas Shu- 
kis.

liekame
ir Pažįstami

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir tt. Tuoj autinė 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.

pačiame Rhine- 
ponus Chesnus, 
Tai buvę chica- 
pusėtinai seniai

Kur Pirmiausiai 
įvyks “Baisusis 
Kruvinas Karas”?

Ogi Jefferson miškuose 
ateinantį sekmadienį

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir^ ĮtaisaiPardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

$3500.00 120 AKRŲ paprasta for
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 
dirbamos, 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 Douglas, Wis.

sarnamius. Vasaros metu, kaip 
sakoma, jų rankos yra pilnos. 
Todėl visai ne pro šalį jiems 
yra turėti patikimas žmogus, 
kuris galėtų., prižiūrėti vasar
namius.

Pereitą vasarą p, Lukas apie 
vienuolika savaičių praleido 
ponų Chesm^ vasarnamyje. Jis 
pats ten gyvenpir, rūpinosi kf-i 
tais svečiais,, kurie atvyko va
saroti. Taigi, jis, buvo lyg ir 
vasąrnamių prižiūrėtojas.

‘ c* . > • •

šiais metais jis irgi yra. nu- 
sitaręs ponų Chesnų vasarna - 
myje vasarą praleisti bei pa
dėti savininkėms svečius apžiū
rėti. Nėrą abejonės, kad jis ten 
smagiai laiką praleis.

Kam tekb būti Woodboro 
apylinkėje, tie gerai žino, jog 
tai tikrai puiki vieta atosto
gauti. Ponų Chesnų vasarna
miai yra prie pat ežero. Jie 
moderniškai įrengti. Lauke yra 
specialus pečius, kur svečiai 
vakarais gali visokius skanė
sius kepti ir turėti daug “fo- 
nių”. Visai netoli nuo vasar
namių p-ia Saraškienė laiko 
visokių reikmenų krautuvę, 
kur galima pirkti maisto pro
duktų ir kitų dalykų. Vadina
si, yra visi parankumai..

Taigi, kas galvoja šią vasa
rą apie atostogas, tai pravar
tu jiems prisiminti ponus Ches- 

Inas. Žinąs.

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

IfiVFIKISLUVtlIMU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietamo 

if Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

dainų 
esti 7 
Stoties

Rądio

Septintadieniais ir penktadie
niais Budrike radio programai 
iš Stoties WAAF—-920 k. 4 vai. 
po pietų susideda iš gražios 
akordionistų muzikos, dainų ir 
šokių. Ketvirtadieniais 
ir muzikos, programai 
valandą vakare iš 
WHFC—-1420 k.

Budrike Rakandų ir
Krautuvė, 3409 S. Halsted St., 
kuri duoda šituos programos, 
dabar yra užimta dalinimu ti- 
kietų savo ■ kostumeriams ir 
draugams į savo metinį pikni
ką, birželio 12 dieną, Birutės 
darže. Kosttimeriai ir draugai, 
atėjusieji tikietų į pikniką, ne- 

1 tikėtai randa gerų bargenų ir 
I nusiperka kas lovą, kas ' mat- 
1 rasą, kas virtuves setą,, ar dul
kių valytuvą ir kitus daiktus, 

j Visi jie atsidėję laukia Budri- 
ko pikniko; • — R, (Sp,)

* Daugybė žmonių šiomis die
nomis tik ir laukia pranešimų 
kuomet ir kur prasidės karas. 
Taigi štai jums diena ir vieta.

Tai nebus Europoj ar Azi
joj, bet čia pat Cliicagos J.ef- 
ferson miškuose, Chicagos Lie
tuvių Vyrų choro išvažiavime 
arba, “lietuviškai” tariant, pik
nike. Žinoma,, kaip visi karai, 
taip ir šis yra rengiamas slap
tai, bet jei jus niekam nepasar 
kyšite, tai aš jums pranešiu vir 
są paslaptį.

Kaip visi žinote, “Pirmyn” 
choras šią vasarą, ir jau gana 
greitu laiku, išvažiuoja į Lietu
vą. Nors choras “Pirmyn” iki 

, šiol dirbo, labai energingai ir 
sutrhukė visas geriausias Chi
cagos lietuvių kultūrines jėgas 
į šį darbą, bet vis tik darbas 
buvo pradėtas gana vėlai ir dėl 
to buvo gana sunku surinkti 
pakankamą sumą pinigų.

Už ką kariaus
Taigi dabar, kuomet “Pir

myn’* choro merginos išgirdo, 
kad Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras birželio 5 d., tai yra, ki
tą sekmadienį, rengia Jeffer
son miškuose savo pikniką, tai 
jos sudarė futball komandą ir 
pasiūlė vyrams su jomis persi
imti tokiomis sąlygomis: jei 
vyrai laimės, tai “Pirmyn” cho
ras savo naudai gaus visą Vy
rų Choro uždarbį nuo pikniko. 
O jei merginos laimės, tai dar 
pareikalaus ir “kontribucijos”.

Kaip matote, nors šis karas 
Žada būti be kraujo praliejimo, 
bet gana smarkus, nes vieni ir 
kiti prie jo smarkiai rengiasi.

Tigi kitą sekmadienį, birželio 
5 d., visi kas gyvas važiuokim 
į Jefferson miškus. Privažiavi
mas yra visiems lengvas, nes 
arti prie miesto. Geriausia pri
važiuoti Central avė. į žiemius 
iki miško, o privažiavus mišką 
truputį pasukti į rytus, šalę 
žaidimų, kaip Chicagos Lietu
vių Vyrų, taip ir Pirmyn cho
rai palinksmins visus gražiomis 
dainelėmis. O alkti ir trokšti 
taip pat nereikės-, nes visokių 
valgių ir gėrimų bus užtekti
ną! vietoje. Ten visi gražiai pa- 
silinksininsim ir atsisveikinsim 
su pirmu Amerikos lietuvių is
torijoj darančiu tokį žingsnį 
Čhoru, kuris organizuotai va
žiuoja į jiems nežinomą, bet 
jų tėvų gimtą šalį.

Reikia atiduoti pagarbą
Kaip Pirmyn chorui seksis 

Lietuvoj, tai tik sužinosim jam 
sugrįžus-, bet už visą tą darbą 
ir pasiryžimą ko jie pasiekė 
per tą palyginamai trumpą lai
ką, tai jiems reikia atiduoti 
ne tik kreditas, bet ir pagarbą.;

žvalgas, 1

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui 
—-----------—----- ;-------- :---- rl PENKIOS UŽDARYTOS FAR-

ATEIK j didžiausi naujų ir MOS — 320 akrai, arti Wheatfield, 
atimtų automobilių išpardavi- akm®nskeliaį^.<įri®jįąPusj'h1®®* 
mą— tolų, kokio Chicago nėra FIRST NATIONAL BANK 
bet kada mačiusi pas— | Crown Point, Ind.

COOK COUNTY FINANCE SCHOO.S AND 1NSTĮtpCTįONS
COMlAINl MokyklosirPamokos_____

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE
COMPANY

1340 West 63rd Street
ties Loomis.

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

20*0 Washington Blvd.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

P. WOLTERAHTS 
4614 So. Westem Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

SPECIALUS 
BARGENAS

DEKORACIJOS DIENAI

VARTOTŲ
• AUTOMOBILIŲ .

NUO 350 IKI 400 KARŲ 
Visokio Modelio ir Išdirbystės 
" DODGE SEDAN   $365.00

PLYMOUTH ..............  $245.00
CHEVROLET Sedan $285.00 
PACKARD, 4 Durų Sedan — 

LUXE, Kaip Naujas 
Pigiai Parsiduoda

BURGE MOTOR 
. SALES

5001-7 SO. WESTERN AVĖ.
Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 

Matyk Asmeniškai arba Pašauk
Telephone GROVEHILL 3678

1936
4935
1936
1937 DE

BUSINESS CHANCES

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

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 ypatiskai. 
1441 E. 63rd St. nuo 12:00 vaL die

ną iki 1 vai. nakties.
TeL Fairfax 8196.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimul

REIKALINGAS BIZNIS bile ko
kios rųšies, arba bizniavus lotas, 
mainyti ant 2 flatų medinio namo 
po 6 kambarius su skiepu. Kaina 
$3500.00. Biznį arba lotą galima 
priimti kaip pirmą įmokėjimą. Ma- 
tykit tuoj aus.
NAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Western Avenue.
Tel. Grovehill 1038.

’l PARDAVIMUI 2 LOTAI 50x125, 
Western Avė. ir 69ta pietų vakarų 
kampas, kampas iela. Tel. Canal 
9455 Klausti GUST.

AUKOJA 6 KAMBARIŲ freimi-. 
nę rezidenciją, karštu vandeniu šil
domą, 2 karų garažą.

6831 So. Claremont Avenue

!̂ jįįįjįįįjj^jį^į^įjį^įiįj^^

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Patarnavimas______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲS1LS JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
Vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite, 
iki

Ofiso valandos 7 vaL ryto 
10:30 vakare.

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

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOUlEVARD 0250.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

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

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

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

KAM REIKALINGI PINIGAI?
Privatiški žmonės duos paskolos 

ant pirmų morgičių nuo $1000.00 
iki $5,000 lengvomis sąlygomis ir 
žemu nuošimčiu, šaukite Prospect 
6996.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 6 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

JEI TURIT
U PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BAKGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ILGAI

3 
I

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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KELIASDEŠIMTS TŪKSTANČIU PAGERBĖ 
ŽUVUSIUS PLIENO DARBININKUS

įspūdingos Apeigos prie Re- 
public Plieno Liejyklos

Keliasdešimts tukstanč i ų 
plieno darbininkų ir simpati- 
zatorių sekmadienį po pietų 
atidavė pagarbų 10 plieno 
streikierių, kuriuos Chicagos 
policija nušovė pereitais me
tais, prie Republic Plieno lie
jyklos.

Iškilmės buvo surengtos tu
ščiame lauke prie 114-tos ir 
Green Bay avėntie, kur sker
dynės įvyko. Įvairioms darbi
ninkų ir kilų dalyvių grupėms 
sumaršavus į laukų, prasidėjo 
apeigos, kuriose dalyvavo vi
sų žymesnių tikybų dvasiškiai 
ir darbininkų vadai. Svarbiau
sias kalbėtojas buvo Phillip 
Murray, plieno darbininkų or

Rytoj Pirmyn Choro 
Atsisveikinimo 
Bankietas
Kazus Pažarskas, vyksta Lie

tuvon su Pirmyn Choru

Rytoj vakare Brighton Par
ko Syrena Salėje, įvyks iškil
mingas Pirmyn Choro atsi
sveikinimo bankietas, kurį 
ruošia Kelionės Fondo Garbės 
Nariai.

Parengime dalyvaus visi 
važiuoju choro nariai, jų tė-
vai ir visi Choro rėmėjai ir Skundų prieš jį padavė viena 
draugai. Bilietai yra po $1.50,27 metų divorsuota vietos gy- 
asmeniui. Jei kas dar bilieto ’ Ventoj a. Macis buvo areštuo- 
neturi, tai gali užsisakyti nuo tas ir atiduotas felony teismui, 
p. Kazio Steponavičiaus (La- Tas teismas paskyrė kaltina- 
fayette 7552) arba nuo p. N.mąjam $2,500 kaucija ir per- 
Gugienės, Bankieto sekretorės,1 davė skundų kriminaliam tei-
3323 So. Halsted Boulevard smui.
1310.

Choras apleidžia 
birželio 10 d.

Chicago

Scena Minneapolio mieste, kur tapo užmuštas 
AVilliam S. Brown, darbininkių unijų vadas, šiame 
paveiksle policija ir susirinkę aplink žmonės, žiuri į 
automobilių, kuriame Browno kūnas išgulėjo dvi va 
landas. Kitas unijos organizatorius Arnold Johnson 
papasakojo savo draugams, kad jis Brownų užmušė 
ir apsiėmė parodyti, kur randasi jo kūnas.

(ACME-NAUJIENV Foto I
Arnold Johnson (kairėje), unijos organizatorius, 

kurs pasipasakojo, kad užmušęs draiverių unijos pre
zidentų Wm. S. Brownų (dešinėje) Minneapolis mies
te. Kodėl jis jį užmušė iš jo pasakojimų negalima su
prasti.

ganizavimo komiteto pirmi
ninkas. Jis pareiškė, kad tryli
kos milionų bedarbių klausi
mas nebus išrištas kol, darbi
ninkai, pramonė, ūkininkai ir 
administracija nesusitaikys.

50,000 Veteranų Memoriai 
Day Parade.

Apie 50,000 Ispanų, Didžio
jo ir Civilio karo veteranų 
vakar po pietų maršavo did
žiuliame Memorial Day Para
de.

Miesto didžiūnai paradų pri
ėmė ir atliko ceremonijas prie 
Michigan ir Congress, kur bus 
pastatyta laikina estrada.

Įvairios apeigos buvo atlik
tos visose miesto kapinėse. 
Nors tūkstančiai chicagiečių 
išvažinėjo šventėms užmies- 
tin, bet visur žmonių buvo 
pilna.

| Suėmė Jauną
Brighton Parkietį
už Išgėdinimą
Jį kaltina 27 metų divorsuota 

moteriškė.

Pereitos savaitės pabaigoje 
grand džiurei buvo atiduotas 
brighton parkietis Edwardas 
Macis, nuo 4528 South Rock- 
well street.

Jaunuolis kaltinamas užpuo
limu ir išgėdinimu moteriškės.

Pirkite savo apielinkės
krautuvėse

Naujienų Pirmos 
Ekskursijos 
Keleiviai

Vieni Traukiniais, Kiti 
Automobiliais.

Gegužės 27 d. iš Dearborn 
stoties 9:30 ryto išvažiavo j 
New Yorkų, o iš ten Grips- 
holm laivu į Lietuvą:

Joseph Balčiūnas, 
Katerina Balčiūnas,
Anelė Austis, 
Emilija Nesteckis 
Bessie Masiliūnas,
Ponia Sakalauskienė iš D e 
Kalb, III.
Emilia bemokslis, 
Paulina IVoods, 
Auna V i lieka, 
Antanas Survilas, 
Kazys A domaltis, 
Julijona Adomaitis, 
Ignacas Savickas 
Alice Savickas

Traukinių išvyko ir keletas 
kitų, kurie prašė vardų ne
skelbti.

Kita tiek išvažiavo anksčiau 
savo automobiliais, kuriuos 
gabenasi Lietuvon.

Pagerbė už tai, 
Kad Nepriėmė
Medaliaus
Slaptas “Neapkar anavojimo” 

Bankietas B. Mastauskui

Trečiadienio vakare, gegu
žės 25tų dienų, Chas. P. Kai, 
raštinėj, 6322 South Western 
avė., įvyko tam tikras beveik 
slaptas bankietas pagerbimui po
no B. Mastausko-Mast už ne
priėmimą Smetonos meda
liaus.

Bankiete dalyvavo, tarpe ki
tų, ponai Kai, Vasalle, Chcs- 
nulis, Mast, Sakalas, NaiMd, 
Dr. Rakauskas Dri Bložis ir 
Kavalierius Leonardas šimu
tis, kurs buvo labai linksmas, 
kad p. Mast neėmė Gedimino 
medalio, nes kuo mažiau jų 
bus išdalinta, tuo labiau jie 
atrodys kaip koks labai didis 
dalykas.

Lietuvos ponai dabar krap
štys sau pakaušį kas daryt su 
tuo Mastausko medaliu. Gal 
būt priseis kokį bedarbį ar 
saliunčiką samdyti, kad pri
imtų. Smilius.

Paukštukai pamėgo 
Chicagą

Šiemet atsirado daugiau 
rųšių paukščių.

Šį pavasarį atsirado daugiau 
paukštelių Chicagoje.

Tą bent pastebėjo Brighton 
Parko, Ciccros ir kaikurių ki
tų vakarų dalies kolonijų lie
tuviai.

Jie sako, kad atsirado visai 
pirmiau nematytų paukščių. 
Net tirštai apgyventose apie- 
linkėse pasirodė vienas kitas 
genys, strazdas, atsirado nau
jos rūšies robinas, o taipgi 
mažiausieji Amerikos paukš
tukai wrenai (trydlogyte) ir 
humming birds (trochinus). Iš 
šitų paukštukų wrenas yra la
biausia jaukus ir mėgsta būti 
arti žmonių. Jis turi trumpą 
r smagią gaidelę, kurią ypač 
iš ryto jis nuolat kartoja.

Daugelis moterų, mylėda
mos paukštukus, išmeta jiems 
duonos trupinių į kiemą. Bet 
■ą duoną visuomet sulesa žvir
bliai, kurie dabar jau mokina 
iavo mažiukus skraidyti. Kiti 
paukštukai tos duonos negan
ia ir jie jos nei nenori. Robi- 
las duoną lesa tik kada labai 
šalkęs.

Daug svarbiaus yra paukš
tukams turėti vandens kieme. 
Kaikurie namų savininkai turi 
iavo kieme akmeninius bliu- 
his su vandeniu paukštukams. 
Me vandenio suskrenda visų 
ušių paukštukai. Jiems rupi 

ae tik atsigerti, bet ypač pasi-

Radio stoties W-G-N perduotuvo 
bokštas, kurį nesenai baigė statyti 
ties Itasca. Bokštas yra 750 pėdų 
aukštumo ir yra vadinamas “radia
torių.’' Daugelio radio stočių bokš
tai yra apie 150 pėdų augštumo. 
Taigi šis yra penkis syk augštesnis.

60 Metų Lietuvė 
Žuvo Automobilio 
Nelaimėje
Penki žuvo po traukiniu; kiti 

penki sužeisti,
Little Company of Mary li

goninėje mirė 60 metų lietu
vę Agota Valentis, nuo 2806 
Emerald avenue. Moteriškė 
buvo sunkiai sužeista dviejų* 
automobilių nelaimėje, kuri į- 
vyko prie 95th ir Crawford 
avenue.

Penki jauni žmonės, grįžtą 
iš šokių vakaro žuvo, kai Irau 
kinys netoli Zion III. sudaužė 
jų automobilį. Žuvo J. Wesner, 
19, Virginia Miller, Cecilia 
Hookstra, Bessie Ritlcnhouse 
ir Robert Jackson, \Vaukegan 
ir Zion gyventojai.

Penki žmonės buvo sunkiai 
sužeisti kai jų automobilis su
sidūrė su kitu prie Ra n d ir 
County Line Road, netoli Bar- 
rington. Sužeistieji yra: Bruno 
Kascinski, 40, jo žmona Ange
line, 35, nuo 2614 26lh PI.; 
Frank Gorski, 37, jo žmona 
Joscphine, nuo 2738 S. Kilda- 
re, ir Mary Zainko, nuo 2814 
25th PI.

Pašovė Meškėno 
dukterį ir pats 
nusišovė
Amerikoniška muzika išvedė 

žmogų iš proto.

Adomo Meškėno šeimyna 
ant Town of Lake, 4443 South 
Wood st., turėjo vienarankį 
burdingierių Nikodemą Šeb- 
lauskį kurs nemėgo ameriko
niškos šokių muzikos. Už tai 
jis peršovė Meškėno dukterį 
ir pats nusišovė.

Adeline Meškenaitč, 16 me
tų, su savo broliu Vincu, 14 
melų, klausėsi per radio ame
rikoniškos “šwing” muzikos. 
Burdingierius užprotestavo ir 
paliepė rasti geresnės muzi
kos. Bet Adelina sr Vincu ne
paklausė. Jie ir toliau grojo 
tą pačią muziką, tik ne taip 
garsiai.

Po kelių minučių Nikode
mas Šeblauskis vėl išėjo iš 
savo kambario. Vaikai greit 
užsukę radio, bet jau buvo 
pervėlu. Nikodemas turėjo 
pistoletą savo rankoj ir palei
do du šūviu. Viena kulka pa
taikė mergaitei į krutinę. Vai
kas pabėgo.

Adelina sužeista nubėgo į 
artimiausią aptieką ir ten ap
alpo. Ji buvo nuvežta į Evan- 
gclišką ligoninę. Ji yra kritiš
koj padėtyje.

Policija nuvyko į Meškėnų 
namus. Ten rado Šeblauski 
negyvą. Jis buvo paleidęs kul
ką į savo galvą.

Išgėdino ir Plytgaliu 
Užmušė 2 Vaikų 
Motina
Užklupo moteriškę miegančią

Nežinomas juodveidis pikta- 
daris penktadienio rytą išgėdi
no ir plytgaliu užmušė buvusią 
slaugę ir dviejų vaikų moliną 
Mrs. Florence Johnson, 34, nuo 
1631 Lake Park avenue.

Piktadaris įsigavo į Johnso- 
aienės butą per išmuštą langą. 
Visi namiškiai buvo sumigę, o 
Johnson, užmuštosios vyras bu
vo darbe. Jis tarnauja už gais
rininką.

Toje apylinkėje prieš kurį 
laiką įvyko keli kiti panašus 
užpuolimai. Viename žuvo 19 
metų slaugė — mokinė Anne 
Kuchta, tarnavusi Chicagos li
goninėje, 811 Ea&t 49th street.

Policija suėmė 19 metų neg
rą Thoinas Crosby, 4547 S. Mi
chigan avenue, kurio rankos 
buvo apdraskytos, o rūbai su
kruvinti. Policija spėja, kad jis 
gali būti tragedijos kaltininku.

Antradienis, geg. 31, 1938

VISI VAŽIUOJA LIETUVON, IšVAŽIAVoTr 
DU CICERIEČIAI

SLA, Kultūros Draugijos ir kitos 
Ciceras Žinios

CICERO. — šaunios išleistu
vės įvyko p. Paliulio įstaigoj, 
2320 South Cicero Avenue, pe
reitą šeštadienį ir tęsėsi visą 
naktį. Publika buvo mišri: lie
tuvių ir kitataučių, turtingų 
biznierių ir paprastų žmohių. 
Vienok skirtumo nebuvo. Visi 
geroj nuolaikoj šnekučiavo, 
valgė, gėrė ir šoko.

P-as Paliulis gavo daug lin
kėjimų laimingai apžiūrėti pa
saulį ir sveikam grįžti. Kelionė 
užims apie tris menesius. Taip 
yra nusitarę, bet kai]) bus tai 
šiandien sunku pasakyti, nes 
visur plačiai kalbama apie ka
rą. Ir jeigu tas nelaimingas 
pragaras užsikurs, tai keliau
tojus sutrukdys.

Taip Paliulis išvažiavo drau
ge su Gedminu, nors. p. Gedmi
nas nepilnai sveikas. Vienok 
išvažiavo su savo gražiu nauju 
automobiliu. Į porą dienų leng
vai pasieks New Yorką. Šian
dien vakare sėda laivan ir su
diev Amerikai ir visiems drau
gams. Laimingai keliauti...

SLA delegatų parengimas
SLA 301 kuopos priešseimi- 

nis parengimas įvyks šeštadie
nio vakare, birželio 11 dieną, 
J. Šemeto svetainėj, 15th Str. 
ir 49th Avenue. Rengimo komi
sija atlanko kiekvieną narį, pa
lieka tikielų, kviečia atsilanky
ti. *

Kiek teko patirti, tai visi ge
rai atsineša. Tas duoda supras
ti, kad parengimas bus sėkmin
gas, nors nekaip atrodo turėti 
parengimą svetainėje birželio 
mėnesį. Tas buvo plačiai apkal
bėta ir dėl vis'ų parankamo pa
rengimas įvyks svetainėje, o ne 
laukuose. Nuo lietaus busim 
“safe” ir nereikės toli tranky
tis.

Parengimo tikslas padaryti 
dolerį-kitą pelno delegatų ke

Naujienų-Acme Telephoto
RYMAS. — Mussolini demonstruoja Hitleriui savo 

karišką pajėgą.

lionei. Kelionė ilga, išlaidos ne
mažos. Patys nariai turi tą pa
nešti. Tad nėra abejonės, kad 
visi rems parengimą. Taipgi 
reikia tikėtis ir pašalinės publi
kos, t. y. iš kaimyninių kuopų, 
iš didžiosios Chicagos ir mažiu
ko Melrose Parko. Mount 
Greenwood tolokai, bet turi ge
rų lietuvių. Yra po p. Valenti
no vadovyste. Jie gerai pasižy
mi. Butų ne pro šalį, kad ir 
jie atsiųstų savo atstovybę. Vy
rai, moterys, pagalvokite: juk 
M. Kaupas Cicero puikiai pa
žįsta ir turi daug draugų.

Ruošiasi piknikui
Kultūros Draugija, skyrius 

Chicagos Lietuvių Draugijos, 
turėjo savo mėnesinį susirinki
mą nereito penktadienio vaka
re, Liuosybcs- svetainėje. Narių 
atsilankė vidutiniai. Pirmiau
sia pirmininkas paprašė visų 
sustoti ir atiduoti pagarbą mi
rusioms savo draugams, kurie 
yra atsiskyrę iš musų tarpo: 
t. t. J.Linksminavičiui ir M. 
Ketvirticnei. Jų jau daugiaus 
nematysime savo tarpe, bet jų 
paveikslas — darbai — ilgai, 
ilgai pasiliks su mumis.

Pirmininkas ragina visus 
darbuotis draugijos labui. Nau
jų narių vajus parbaigė. Kon- 
testantai pavargę ilsisi. Tai da
bar visų užduotis pasidarbuoti.

Nutaria tureli išvažiavimas. 
Paskirta trijų narių komisija. 
Jie suras tinkamą vietą ir lai
ką. Laukiam jų pranešimo.

Susilaukė sunaus
Draugijos narys vietos laido

tuvių direktorius, A. Petkus, 
šiomis dienomis išgabeno savo 
žmoną ligoninėn. Ją ten sutiko 
garnys su gražiu, sveiku sū
num. P-as Petkus tuomi di
džiuojasi ir labai linksmas. 
Mama ir sūnūs puikiam stovyj.

D.




