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SUKILĖLIU LĖKTUVAI UŽPUOLĖ GRA
NOLLERS MIESTELI

Numetė 40 bombų. 12 bombų pataikė Į pri
sigrūdusių žmonių turgavietę

BABCELONA, Ispanija, geg. vietoj, 55 asmenys žuvo. Kitoj 
31. — Mažiausia 430 asmenų vietoj užmušta 50 asmenų. Lėk- 
užmušė sukilėlių lėktuvų bom- tu vai atlėkė 9 valandų ryto, 
bos antradienį miestely Grano- Tie patys lėktuvai, valdžios pra- 
llers, 16 mylių atstumoje nuo nešimu, mėgino pasiekti Bar- 
Barcelonos. I celoną, bet nuo čia juos nuvi-

Tiek žuvusiųjų surasta. Bet jo priešlėktuvinės patrankos, 
miestelio vyriausybė manė, kad Granollers lavoninėje neište- 
dar šimtas kitų žmonių tebe-^ko vietos užmuštiems sutalpin- 
buvo palaidotų griuvėsiuose.; ti. Lavonai suguldyta prie ka- 
Pranešimai skelbė, kad daugu-,pinių sienų. Sužeistųjų tik ma
ma užmuštųjų buvo moterys ir ža dalelė tesutilpo Granollers 
vaikai. 25 pastatai sugriauti, j ligoninėje. Kiti išvežti į arti-

Keturi lėktuvai numetė 40 miausius miestelius ir į Bar- 
bombų į Granollers. Dvylika celoną.
bombų pataikė į turgavietę, jos1 Lėktuvai užpuolusieji Grano- 
judriausioj valandoje. Mat, tuo llers miestelį buvo vokiečių iš
laiko, kai lėktuvai užpuolė mie-, dirbystės.
stelį, daug moterų pirko turga-' Taip terioja Ispaniją gen. 
vietėje reikmenas ir ilgos mo-( Franco ir jo talkininkai, vokie- 
terų ir vaikų eilės laukė išda-'čiai, maurai ir italai, kurių ka
linimo bulvių. | ra popiežius ir katalikų bažny-

Tik vienoj, mažo apyračio čia laimina.

i ! [ACME-NAUJIENŲ Foto]

Naujausio modelio amerikoniškos tankos, kurios buvo rodomos armijos oficic- 
riams ir industrialistams Rock Island arsenale. Priešakine lanka yra mažesnio mo
delio ir gali važiuoti 45 mylių į valandą greitumu.

NLRB LAIMĖJO VYRIAUSIAM TEISME
Mooney byloj sprendimo nepaskelbė

WASHINGTON, D. C., geg. 
31. — Vyriausias šalies teis
mas antradienį įsakė žemes
niam teismui — Third Circuit 
Court of Appeals, Philadelphi- 
joj — atiduoti Nacionaliai Dar
bo Santykių Tarybai (NLRB) 
bylą, kurią taryba nori patai
syti. Tai yra Tarybos laimėji
mas, nes pirmiau Philadelphi- 
jos teismas nesutiko Tarybos 
prašymą išpildyti. Sakyta byla 
liečia Republic Steel korpora
ciją.

Prieš trumpą laiką Vyriau
sias teismas įsakė Remington- 
Rand kompanijai priimti atgal 
į darbą 4,000 payarytų dėl 
streiko darbininkų. Kompanija 
prašė teismą iš naujo peržiū

rėti v jos bylą. Tačiau teismas 
antradienį Remington-Rand 
kompanijos prašymą paneigė. 
Reiškia, jai teks priimti į dar
bą pavarytus darbininkus.

Laimėjusi Vyriausiajame tei
sme Darbo Taryba tikisi dabar 
ištraukti bylą iš Sixth Circuit 
Court, Kentucky valstijoj, iš
keltą Fordo kompanijai. Ir šią 
bylą norima pataisyti. Ar Ken
tucky teismas leis bylą ištrauk
ti, parodys netolima ateitis.

Vyriausias teismas antradie
nį pabaigė sesiją, nepaskelbęs 
sprendimo Thomas Mooney by
loje. Jis susirinks sesijai atei
nantį rudenį, ir tuomet paskelbs 

'sprendimą liečiantį Mooney.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Sukilimas Meksikoj Lenkų vadui reika- 
pasibaigė Jauja amnestijos

- ..X-- , . __ - .
SAN LOUIS- POTOSI,- Mek-’ 

sika, geg. 31. — Antradienio 
pranešimais Cedillo vadovauja
mas sukilimas Meksikoje pasi
baigė po 11 dienų. Prez. Laza- 
ro Cardenas ruošėsi antradie
nį atlankyti aliejaus laukus, 
kuriuos neseniai valdžia atėmė 
iš svetimšalių kompanijų.

San Louis Potosi valstijoje 
išdalinta 390,000 akrų žemės 
39,278 asmenims, kurie nori
dirbti žemę. Nužiūrėta dar dau
giau žemės išdalinti ateityje 
bežemiams ir mažažemiams.

$10,000 sumokėta 
žmogvagiams

PRINCETON, Fla., geg. 31. 
— Willis B. Cash antradienį 
sumokėjo $10,000 kidnaperiams, 
kurie pavogė iš namų šiame 
mieste 5 metų vaiką James 
Bailey Cash. Tėvai, giminės ir 
policija tikėjosi, kad vaikas 
bus sugrąžintas, nors nebuvo 
tikri.

Republikonai ir de
mokratai susitarė La

Follettus kovoti
MADISON’ Wis., geg. 31. — 

Wisconsin valstijos atžagarei
viai demokratai ir republikonai 
padarė koaliciją, išstątydami 
bendrą kandidatų sąrašą, šie 
kandidatai kovos su pažangių
jų sąrašu, kuriems vadovauja 
broliai La Follettai.

RIGA, Latvija, geg. 31. — 
Lenki) Liaudies Partijos atsto
vai ir prezidentas Moscicki ve
da derybas. Liaudies Partijos 
atstovai reikalauja, kad prezi
dentas paskelbtų amnestiją W. 
Witosui, tos partijos vadui,, 
kuris dabar randasi užrubežy 
ištrėmime. Moscicki žada pa
skelbti Witosui amnestiją tik 
tuomet, kai šis sugrįš į Len
kiją. Dėl šio skirtumo derybos 
užsikirto.

Spaudos pranešimais svar
biausias paties Witoso reikala
vimas yra griežtas pakeitimas 
lenkų nusistatymo link Čeko
slovakijos. Jis, be to, reikalau-
ja, kad Lenkija remtų Fran- 
euziją prieš vokiečius. Kitas jo 
reikalavimas yra naujų parla
mento rinkimų ir rinkimų įsta
tymo pakaitų.

Užgiria reikšmingą 
karui priemonę

WASHINGTON, D. C., geg. 
31. — Jungtinių Valstijų sena
to karo reikalų komitetas pir- 

’ madienį paskelbė raportą užgi- 
Iriantį aštrią priemonę, jei ta
ras kiltų. Raportas būtent pri
taria sumanymui išleisti įstaty
mą, kuris įgaliotų vyriausybę, 
karui kilus, imti paskolų karp 

1 reikalams iš bet kurio piliečio 
turinčio turto daugiau nei 1,000 
dolerių.

Pasak senatoriaus Josh Lee, 
šio sumanymo • autoriaus, tiks
liausia priemonė apsaugoti ša
lį nuo įsivėlimo į karą, tai mo
bilizuoti karo reikalams ne tik

Sugrįžo į darbą
Akrone i

AKRON, Ohio, geg. 31. — 
Antradienį Goodyęar Tire and 
Rubber kompanijos darbinin
kai sugrįžoz į daVbą. Gumos 
darbininkų unija išleido pareiš
kimą, kad žymiausios skriau
dos darbininkams tapo likvi
duotos derybose su kompani
jos atstovais ir kad kompani
ja pasižadėjo pasirašyti sutar
tį su unija. Antra vertus, kom
panijos pareiškimas sako, jo- 
gei derybose nebuvo kalbos 
apie sutarties pasirašymą.

Taigi atsteigta Akrone tvar
ka atrodo nearki. Gal busimos 
derybos visai pašalins įtemptą 
nuotaiką, o gal ir vėl darbinio 
kams teks streikuoti.

Vabzdžiai naikina 
derlių

WASHINGTON, D. C., geg. 
31. — Jungtinių Valstijų že
mės ūkio departamento biule
tenis praneša, kad lengva žie
ma ir ankstyvas pavasaris ne
išnaikino tiek įvairių vabzdžių, 
kiek išnaikina paprastai nepa
lankus vabzdžiams oras. Taigi 
šiemet vabzdžiai jau pradėjo 
terioti kai kuriuos augmenis, 
ir tenka laukti, kad ateityje, 
vasarai įpusėjus, kova su 
vabzdžiais bus sunki.

Kunigai užsistoja už 
lojalistus

Pašalpos krizis te
bėra opus Cleve- 

lande 
"h.——

COGUMBUS, -Ohio, geg. 31. 
— Pašalpai teikti fondai, pra
dėjus šią. savaitę, visai išsisė- 
mę Clevelande. Meras Burke 
pareiškė, kad miestas pašalpos 
reikalu nežengs toliau ne vie
no žinksnio', kad pašalpos rei
kalas yra legislaturos proble
ma. Ohio legislatura antradie
nį susirinko pašalnos reikalui 
svarstyti, o tuo tarpu pašalp- 
gaviai kenčia.

Čekai mobilizuoja 
visą šalį apsigy

nimui
PRAHA, Čekoslovakija, geg. 

31. — Pirmadienio vakare Če
koslovakijoj paskelbta patvar
kymai reikalaują, kad visi ša
lies gyventojai, amžiuje nuo 6 
metų iki 60, darytų tos ar ki
tos formos militarią makštą. 
Kad vaikai ir vyrai pratintų
si kareivių tarnybai, o mergi
nos ir moterys pirmosios pa
galbos teikimui ir apsaugai nuo 
oro atakų. Išimtis daroma tiems 
asmenims, kurių sveikatai ken
kia fiziška mankšta.
J__________ _

Mėgina išlaisvinti 
amerikiečius

PARYŽIUS, Francuzija, geg.

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

vyrus, bet ir pinigus.

4 užmušti katalikų 
riaušėse Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, geg. 31. — Policija mė
gino sulaikyti bažnytininkų 
procesiją Villahermosa mieste,

Debesuota; nedaug pakaitos Tobasco valstijoj. Įvyko muš- 
temperaturoj; saulė teka 5:17, tynės su policija. Keturi žmo- 
leidžiaąi 8:18 valandą. nės užmušti, penki sužeisti.

BUDAPEST, Vengrija, geg. 
31. — Ispanijos kunigai iš lo
jalistų teritorijos, kurie lanko 
Eucharistinį kongresą, \ antra
dienį išleido pareiškimą, kad Ro
jalistai nekovoja prieš bažny
čią; kad jeigu bedievių esama 
lojalistų eilėse, tai jų yra ir

31. — Antradienį Jungt. Val
stijų įgaliotiniai pradėjo dery
bas su gen. Franco atstovais 
tikslu išlaisvinti amerikiečius, 
kariavusius Tarptautinėje Bri
gadoje, lojalistų pusėje, ir pa
tekusius Franco nelaisvėn.

sukilėlių tarpe.

Užmušė 60 Cantone
SHANGHAI, Kinija, geg. 31.

Žemės drebėjimas 
Kalifornijoj

. /
LOS ANGELES, Cal„ geg

Sukilėliai paskandi
no trečią britų laivą

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
31. — Sukilėlių lėktuvų bombos 
paskandino britų pirklybinį la> 
vą Penthames Valencijos uoste 
antradienio rytą. Iš žmonių nie
kas nepražuvo.

Tai jau trečią britų laivą 
sukilėliai paskandino paskuti
niuoju laiku. Kiti du laivai bu
vo: Thorpehall, paskandintas 
geg. 24 d., ir Greatend, pa
skandintas geg. 28 d.

Pirmadienį sukilėlių lėktuvai 
padegė franeuzų laivą Djem, 
taipgi Valencijos uoste, ir su
žeidė keletą anglų jūreivių.

Ispanijos sukilėliai 
protestuoja

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
31. — Ispanijos banko agen
tai, sukilėlių šalininkai,. pirma
dienį pareikalavo, kad Jungt. 
Valstijos sulaikytų stambias 
sumas sidabro ir saugmenų, 
kurias pasiuntė Ispanijos vy
riausybe į Jungt. Valstijas 
pirktoms čia karo reikmenoms 
užmokėti. Sakytą sidabrą, kaip 
manoma 186 tonų, į Jungt. Val
stijas atvežė franeuzų laivas 
Normandie, apleidęs Europą pe
reitą savaitę ir pasiekęs New 
Yorką pirmadienį. Antradienį 
buvo nužiūrėta siuntinis per
kelti iš laivo į federalį rezer
vų banką.

Vengrijos ir Austri
jos rašytojai bėga į

Francuziją
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

31. — Dvylika garsiausių Aus
trijos ir Vengrijos rašytojų

žemės Ūkio Ministras Tūbelis 
Grįžo.

KAUNAS. — Gegužės 25 die
ną žemės Ūkio Ministras Tū
belis su šeima grįžo iš Šveica
rijos pagijęs ir pasilsėjęs.

Lietuvis Sklandytojas išsilaikė
26 valandas Ore.

KAUNAS, gegužės 24 dien. 
— Lietuvis sklandytojas Nido
je (Kuršių Neringa) Gysas iš
silaikė ore 26 valandas tuo su
mušdamas visus anksčiau pa
siektus rekordus iškovojo Lie
tuvai trečią vietą pasaulio val
stybių tarpe.’ Tai yra dar vie
nas iš daugelio Lietuvos pro
greso liudininkų.

Vyriausybė Patvirtino Susita
rimą su Lenkija.

KAUNAS, gegužės 27 dien. 
— Vyriausybe patvirtino paš- 
to-telefono susisiekimo ir Lie
tuvos upėmis plaukiojimo bei 
miško plukdymo konvenciją su 
Lenkija.

Gaisras Kaune Sunaikino 
Lentpiuvę.

KAUNAS. — Gegužės 25 die
ną įvykęs gaisras sunaikino 
lentpiuvę padarydamas nuosto
lių per 400,000 litų. Be to, jau 
kuris laikas esant didelei saus
rai Lietuvoje gaisrai Provieniš- 
kių miškuose sunaikino apie 60 
hektarų miško.

Čikagos Dariaus-Girėno Posto 
Legionieriai Jau Kaune.

Departamentų per
organizavimo bilius 

atidėtas
WASHINGTON, D. C., geg. 

31. — Kongreso vadai po kon
ferencijos su prezidentu Balta
jame Name antradienį išleido 
pareiškimą, kad sukėlęs karštų 
debatų kongrese ir iššaukęs 
nemažai'.sąjūdžio šalyje vald
žios departamentų perorganiza
vimo bilius bent šioje sesijoje 
palaidotas galutinai. Kitaip sa
kant, prezidentas nebereikalaus 
svarstyti jį iš naujo.

100 lėktuvų kauty
nėse virš Hankowo

SHANGHAI, Kinija, geg. 31. 
— Japonų pranešimais antra
dienį, 39 jų laivyno lėktuvai 
atlankė Hankową, laikinąją Ki
nijos sostinę, pirmadienį. Nih 
šovę dvidešimt kinų lėktuvų ir 
netekę vieno, japonai sugrįžo 
į savo bazę.

Kinų pranešimais 54 japonų 
lėktuvai dalyvavo kautynėse 
virš Hankovvo. Kinai nušovė 
penkioliką japonų lėktuvų. Ki
nai prisipažino netekę dviejų 
lėktuvų.

Iki šiol Kupiškio miestely 
buvo 6 klasių progimnazija. 
Keturias progimnazijos klases 
išlaikydavo šv. ministerija, o 
dvi paskutiniąsias — valsčiaus 
s-bė. Nors netoli yra Biržų, 
Rokiškio ir Panevėžio gimna
zijos, tačiau Kupiškio progim
naziją lanko didelis skaičius 
mokinių (apie 300). Į tai at
sižvelgdama, Šv. m-ja nuo šių 
metų rudens atidaro Kupišky
je pilną, 8 klasių gimnaziją.

scenos filmų vęikalų, bijodami 
nacių režimo centralinėje Eu
ropoje, persikėlė į Francuziją' 
gyventi. Tarp apsigyvenusių 

31. — An*«ra*ienį jausta žemės’Francuzijoj austrų ir vengrų
drebėjimas pietų Kalifornijoj.,rašytojų yra Stefan Bekeffi ir

KAUNAS. — Čia įvykusiam 
Savanorių Sąjungos atstovų. 
važiavime dalyvavo Valstybės 
Prezideritas ir šeši ką tik iš 
Amerikos atvykę Čikagos Da
riaus-Girėno posto legijonie- 
riai. G. K.
New York City 
1938-V-28 d.

Popiežiui 81 metai
— Ketvirtą dieną paeiliui ja- Kai kur paveikslai nuo b sienų Adordjan Stelle, tarp austrų — CASTEL GONDOLFO, Ita- 
ponų lėktuvai mėtė bombas į nukrito. Šiaip gi rimtų nuosto^Hans Jary ir Guido Freud, gar- Ii j a, geg. 31. — Popiežiui Pi- 
Cantoną antradienį. 60 žmonių lių nepadaryta. Jausta trys šioj o daktaro psichoanalisto j ui XI antradienį sukako 81
užmušta, 60 kitų sužeista. smūgiai. Freudo anūkas. metai amžiaus.



Barbarai dvidešimtam šimtrtieiyj
RtiSb B. Ji Zm

(Tęširiyš)
.Pttttttšlai kaip Japonai pagro

bė Manchukuų ir kitas Kinijos 
žemes, taip ir diktatorius Mus
solini 1935 metų pabaigoj pra
dėjo užpuldliieti Abisiniją. Jo 
įsakymu mieštai buvo boinUar-

! spėti, kad TUtltŲ Sąjthiga neiš-
■ ’ ’ ' 4 ? . X . *'!•'* Ii’ Ii • •šprįs to klaUšiiiib Ifr Mussolini 
galės laisvai šeimininkauti nau
joj įsteigtoj kolonijoj. Tiesa, 
Tautų Sąjunga grąšino panau
doti sankcijas, kad sulaikyti jį 

>nlib to žygio. Tai buvo pit’iiio- 
j u ■ n j i i . i ic Kiiš dienomis, kdirlU Mussolihi

mi . • X4le" • ?18' i lydėjo terioli atilsidljos kh>š- 
vujfleji piliečiai tcriojhnli. Pd- J;

19$6 ifiethls tidvasarĮ’įgūHau 
lainfčjęs kovą iškilmingai pa
skelbė ją Italijos imperijos da
limi. Ablsinijd buvo phsktiiinė 
nepriklausoma karalyste i*ytl-[ 
nėję Afrikos dalyje. Jos gyven-i 
tojai buvo labai primityvus, 
neapsišvietę ir prietaringi. Bu
vęs jų karalius Haile Selassie, 
savo pažiūromis pusėtinai mo
dernus žmogus, stengėsi pagal 
galimybę sumodernizuoti pu
siau barbarišką kraštą. Jis pa
naikino vergiją, davė šaliai 
konstituciją, įsteigė pafrlahien- 
tą, ryžosi apšviesti tamsuolius 
ir uždraudė praktikavimą ža
lingų prietarų ir papročių. Da
bartiniu rriomeiitu Haile Selas- 
siė gyvena Anglijoj ir nuolatos 
kreipiasi į Tautų Sąjungą, kad 
pastaroji jį užstotų ir savo ga
limom priemonėm paveiktų į 
žiaurųjį Mussolini, kad šis grą
žintų jo neteisėtai pagrobtą ir 
pavergtą karalystę. Vėliausios 
žinios praneša, kad “Karalių 
Karalius” žada apeliuoti į Ha- 
agos teismą (Olandijoj), jei 
Tautų Sąjunga nepatenkintų jo 
prašymą. Iš anksto galima at

Kas galingas, tas ir 
tėisiiig^š

NešUnkU butų bitvę atlikti 
toksai darbas, jei Tautų Sąjun
gai iš tikrųjų rūpėtų nuskriaus
tųjų tautį reikalai ii- jų liki
mas.

Grasiriimai pRšdbke Mussolini 
ausį; Bei jį neišgąsdino ir ne
sulaikė iiuo Abišihijds užkaria
vimo. Priešingai. Nesilaikyda- 
hlhš jBklos etikos jis karčių žo
džių įjaleldb Tautį Sąjungos 
šįskaltoh ir liepė nesikišti į jo 
vidujinius valstybes reikalus. 
Tada visi išsigando tų paleistų 
itlililo burbulų; atšaukė sankci
jas ir mėgino gražiuoju su vil
ku susikalbėti, kad tik nedavus 
progų nhujam pasauliniam ka
rui iškilti. Vėl klaida buvo pa
daryta šį khrtą, taip kaip ir Ki
nijos — Japonijos atsitikime.

NAUJIENOS, CHcago, HL

i:?-

MM

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
Meksikos valstijoj San Luis Potosi generolas Satur- 

hiho Cėdillo pradėjo buntą, pasiskelbęs diktatorium. Čia 
riidtdttle jo farmetių armiją.

•V:.o Suėihė MarąUettieti 
Už Neatšargiį 
Važiavimą

Ir pašipriešiniiną policijai.

Willow Springs nuovadoje 
buvo pasodintas Vincent Mar
tin, 2415 W. Marąuette Road, 
už neatsargų važiavimą auto
mobiliu, pasįpriešinimą polici
jai ir betvarkės kėlimą.

Martin buvo sustojas pamiš
kėje prie 95-tds ir Archer avė. 
Kartu su juo automobilyje bu
vo 24 metų Catherine O’Brien, 
nuo 6920 Artesian avenue. Wil- 
low Springs policijai uždraudus 
ten parkinti, Mattih pasiprie
šino. O kai pbličija pareikala
vo, kad jis važitiotų niiovadon 
aiškintis, tai Martih bandė pa
bėgti.

Trečiadienis, birž. 1, 1938

Atėjo Nauja
Kdltura No. 4

Hk ką gavome iš Lietuvos 
“KULTŪRĄ”, kurios turi- 
nys yra kaip seka:

Kelios naujos tendencijos baudžia
moje teisėje—Tad. Zaleckis.

Stokholinas—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. 
Anūkas.

Populiaris Mokslas, Knygų Apžval
ga ir t. ,t.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

Naujienose
Sb. Halsted St. Chicago,

Acus-

1739 111.

DUSULIUI DYKAI
Jei kenti nuo dusulio antpuolių taip baisaus, 
kad smaugia ir orą gaudai, jei jau nebega
lima ir ramaus miego beturėti dėlto, kad 
kovoti dėl kvėpavimo. Jei jauti, kad liga 1S- 
lengva ir gyvybę baigia, tai nedelsdamas 
kreipkis i Frontier Asthma Co. ir klausk 
nuostabaus metodo dykai pabandyti. Nesvar
bu. kur gyveni arba kaip- atsineši į betkokius 
nors ir viso pasaulio vaistus, klausk dykai 
bandymo. Jei jau kentėjai per visu < ryvenfc- 
ma ir lAbandei ką begalėjai be pasekmių, ir 
nors būtumei jau visai ūpo netekėk/-’‘nepa
mesk vilties, bet šiandien pat. klausk šio 
bandymo dykai. Jums tai nieko nekainuos.

Adresas .
Frontier Asthma Co. 161-C Frontier Bldg. 
•162 Niagara St. Buffalo, N. Y.

sirodė bejėgė. Nors jos uždavi
niui yra grdžųs ir kiekvienas 
ktd turingas žmogus pritahs 
tiems kilniems* idealams, bet iš 
praktiškos ptisūš žiūrini kas iki 
šiol jos btivo nuveikta reikia 
pasmerkti toj kryptyj vairuoja
mą pdlitlką, kuri tiesiog nesu
derinama sti tuo, kas josios sta
tutuose nustatyta.

Fašištiiiės diktatutoš nebtitų 
galėjusios’ iššaukti pasaulyje 
nerriintimą ir tat-pvalstybinių 
santykių pablogėjimą, jei Tau
tų Sąjunga ščyral pildydama 
savo uždavinius laiku butų įsi
kišusi į jos paskirų narių ki-

viFčtiŠ ir drįšhši. phiiaitdoti td- 
kitl atšitiKiiriu jai visų numato
mas it leidžiarrths taikos pt-ie- 
mbriės, kati gdl&ilį išlygihti vie- 
ndS kitos skriati&is it 
pašalinti kato pavbjų.

Viši atšiilienarhe Abisinijoj 
kldtiširho istoriją, kuone visos 
tattloš, priklausančios Tautų 
sąjungai, pasmerkė Mussolihio 
neteisėtą žygį ir sutiko jį nu- 
bditsii phriattciojant salikeiia$<. 
NtioŠirdžiai pildant tą nutari
mą, Mtiššolinitii ir fašizmui bu- 

suduotas škatidus

nebūtų tiek daug 
kaip paskutiniais 
laikomas didesnėj 
neabejotinai turėtų

MASTER WIND0W SHADE C0.
. _ S. J, Vondrak . Tėl. Lafayette 4560..................

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMJERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VEtoETiAN KUINUS.

1803 WEST <7th STREET (ARTI W00D ST.)

nes čia jie apdrausti Iki $5,ČO0.

... gražesni ir ramesni. Jei sto

ka savų lėšų, gali drąsiai krei

ptis j Naujienų Spulką.

Čia gali pasiskolinti, gali ir savo sutaupąs be rupesnio 
pasidėti,

SAVI NAMAI
MALONESNI

SAF5TV 
OF YOUA \' 

IMVIMMtNT V

INSURED
j> Hooa

Atdara niio 8 iki 8

TAlfPYK, KOL 
JAUNAŠ, O BROLI, < 
SENATVĖJE RASI jį 
PAGUODĄ.

Lithu^hiah Biiiiding, Loan 
and Savhgd Asšociatiori 

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET
TEL. CANAL &00

niokratiją. Jei riė juodųjų ir rti- 
dųjų politinių plėšikų įšihiaiŠy- 
maš j jų valstybės reikalus, tai 
išpdilijols liinidiš šhiiidi biitiį 
hpšidirbUŠi šit Šavb tautiečiu 
pdšiddveliU gėriei'olti Ftailčd.

Tikrenybėje tėii eina kovft 
tarĮi dviejų diktatorių įsigalė- 
jiiiib Ispanų žemėje, būtent, 
MdSGblihib ir Hitlerio. Labiau
siai stišidomėjęs ir įsivėlęs yra 
MtiŠšblihi. Jis pirmiitiiliš rčiltė 
Frdnco siiįšdariias j din katiud- 
diėiię ir kitas karui beikalingUS 
reikhieiies. Hitleris savo ben- 
dranliilčitii vejiau atėjo pagal
bon. Bet abu lygiai yra tižin- 
teresitoti fašistų pergale.

Savo itilbgdmąjahi kambary
je ndšisove 19.thėtą berniukas 
Ričhard tMHteli,, 18212 Harlem 
Kvbiitte, Horilewčoci. Jis tarna
vo Illinois Continehtal banke. 
Paliktame Raštelyje jaunuolis 
sako, mergina vardu “Hažel” jo 
nemylėjusi.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6630 So. Westėrn 

Avė., 2nd floor 
Hėmlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo-
' se ar ligoninėse, 
duodu mašsage 

' electric treatjhent 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t Mote
rims ir merginom 
padariniai dykai.

ADVOKATAI

autoritetas 
nukentėjęs, 
metais, bet 
pagarboj ir 
nulemiančios reikšmės* tarptau
tiniuose reikaluose. Bet kaip 
šdkdma — varnas varnui į akį 
nekerta, šiandien Mussolini ga
li pasidžiaugti, nes Tautų Šą-

gegužės mėnesio T2 dieną 1938 
metais, netięsiųgiųįąį(yžgyrė,jo 
žygį ir tuo budu pripažino Abi
siniją dalimi Italijos imperijos*. 
Tam padėjo anglai ir franeuzai 
pataikaudami Mussoliniui. Tai 
liėpiirhas Tautų Sąjungos bejė
giškumo pasirodymas. Panašiai 
atsitiko ii- su Vilniaus klausi
niu. Generolas Želigovskis 1920 
inetaiš sti kariuomenės pagalba 
atplėšė nuo Lietuvos Vilniaus 
kraštą ir prijungė jį prie Len
kijos. Lietuva daugel kartų 
skundėsi, bet jos balsas nebuvo 
išklausytas ir iki šiai dienai jos 
žaizda paliko neišgydyta.

Ispanija
Dabai- meskime žvilgsnį į Is

paniją. Ten aiškiai matome, 
kaip Mussolini ir Hitleris išsi
juosę huo pat sukilimo pra
džios’. dirba, kad lik galėtų nu
versti teisėtąją ispanų liaudies 
vyriausybę. Abu “herojai” gel
bėdami bailditų vadą generolą 
Franco siunčia jam kariuome
nės Ir visokiiiš kitokius karui 
reikalingus pabūklus. Jau antri 
metai kaip kraštas negailestin
gai teribjftmas. Miestai ir kai
mai beprotiškai botnbarduoja-

kalvos yra krdunūmos. Lojalis- 
tdi nors* silpniau apginkluoti, 
bet su dideliu narsumu kovoja 
ir lieja kraują už laisvę ir de-

ARE YOU SUFFERING FRONL

ĖYE STRAIN
cJuq to dust, sun; l.ighL,glar.ez

Do your eyes bum—feel 
tirea, uncomfortąblą? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
fui ipigrėdients vvhich 
ęleanse and clear eyes red- 
deriėd Irom fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
aljvel. Much morę ęffectivo than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10č (stamps 
or coih) with your name and address to The 
Murinę Co., Ųept. - M F l Chicago, Į IĮ. ,

F Y^ES Clcunsc.,1 Soo.thes!

į AT AL L DRUG STORES

---------------- >----- “
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėse

OKiijė atid tlėš. Phone Caltihiet 7472 
bfficfe ilours; 2-4 j), m. 7-8:36 p. m.

Sun. by apįointmėnt

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
B... j;:... MM J .

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBViLANCfe.
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Herniitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

""J Tel. LAFAYETTE 0727

T-S -1 -J koplyčios visose 
1—C-Ll. Chicagos dalyse

Klausyktye mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS

Laidotuvių Direktoriai

Ofiso Tet Boulevard 5918
DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. 6f 35th and Halsted Sts.
Ofiso yąlandos nuo 1-3 nuo 6:30-8130 

Nėdeliomis pagal sutartį. }
Rez. 4914 MICHIGAN BLVD.

Tek Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHfeit AVENUfc 
Ofiso vhlaridos;

huo 2—4 ir nuo 6.—8 vūl. vhkhro 
, Hezidericija:

Š939 SOUTH. CLARfcMOtoT aVe,
Valandos —9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį.

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garf ieldBlvd. 
Cor. Damen Hemtock 6699

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 97-23

KL. JURGELIONIS

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

2400 WEŠT MADISON gfftteET
Vai. 1 iki 3 po pietų; 6 iki 8 ak.

, . Tėl. Sėėley 7330 ..
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS ir chirurgas

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8pl4

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 Š. Westerri Blvd. Laf. 0361-8bl6

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

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

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

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

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Šo. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 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 vaiktis. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedelioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutarti.

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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;i Margeris i s‘‘. 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Weniwdrth 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 Wėst 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1634 W. IŠth St, hetoli Morgan St

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

Tel. Canal 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So, Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. .
. OFISO VALANDOS , 

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

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauricė.Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos 
toūo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vat Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose
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nepaprasto, stebuklingo. Tarp

į KĄ ŽMONES MANO
VASARINIAI KURSAI KUNIGAMS’

Draugas gegužės 23 d. rašė, 
kad Chicagos kardinolas šią va
sarą per liepos ir rugpiučio 
mėnesius atidarysiąs vasarinius 
kursus Amerikos Romos kata
likų bažnyčios kunigams. Kuni
gai busią supažindinti su kovos 
budais prieš laisvamanybę, ko
munizmą ir kitokius judėjimus, 
nepatinkamus Romos katalikų 
bažnyčiai.

Jei tų kursų lankymas bus 
paliktai? kunigų valiai, tai iš 
anksto galima numanyti, kiek 
ten bus lietuvių kunigų: jų ten 
bus tik vienas kitas. Vėl gi rei
kia pripažinti, kad kunigai, mi
nėtų kursų nelankydami, netu
rės nuostolių. Seno vilko naujų 
triksų neišmokysi, sako priežo
dis. O žmogus, tapęs kunigu, 
irgi pasidaro panašus į senų 
vilką: kunigas, senas ar jaunas-, 
nesiduoda pamokinamas.

Bet prileiskime, kad kunigai 
duosis pamokyti, kad jie iš
moks naujų triksų. Prileiskime, 
kad jie liks geresni savo tiky
bos gynėjai ir gabiai kirsis su 
laisvamanybės, komunizmo ir 
kitokiomis- jiems priešingomis 
idėjomis. Ar tada jų kova su 
jiems nepageidaujamais izmais 
bus žymiai sėkmingesnė? Ne, 
nebus žymiai sėkmingesnė. Ko
dėl?

Prisiminkime čia Kristų. Iš 
aprašymų evangclijose mes ži
nome, kad Kristus ginčuose su 
fariziejais ir rašto žinovais- vi
sada juos suvarydavo į ožio ra
gą. Fariziejai ir rašto žinovai 
tiesiog siuste siuto dėl savo in-

Gražų Sidabrinį 
Setą

ku
isi-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, vide’čius, 
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 susirink
si t gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdi^udą 
ugnies

• Apdraudą

• Apdraudę

• Apdraudą

• Apdraudą

telektualio bejėgiškumo susirė
mimuose su Kristumi. Vadina
si, intelektuale viršenybė yra 
didelis daiktas gyvenimo grum
tynėse. Bet tai toli ne viskas. 
Svarbu yra ne vien šauniai 
skelbti prakilnias idėjas. Dar 
sverbiau yra savo gyvenimą pa
gal tas idėjas tvarkyti. Kristaus 
stiprybė ir yra tame, kad Jis 
skelbė gražų moks 
gal 
kad 
ant 
ve.

Kunigai, kurie sakosi skelbią 
Kristaus mokslą, tariasi savo 
pareigas atlieką, jei ši tą papa
sakoja apie Kristų ir atlieka į- 
vairiaš ceremonijas. O kad sa
vo gyvenimą derinti su Kris
taus mokslu, tai į kunigų pro
gramą tas neįeina. Kunigai 
skaito iš evangelijos, kad Kris
tus liepė nekrauti turtų čia ant 
žemės ir sako, kad žmonės taip 
turi daryti, bet patys kunigai 
tų žemiškų turtų s-au kraujasi 
ko daugiausia.

Taigi Romos katalikų bažny
čios kunigams reikalingi tokie 
kursai, kur jie butų išmokyti 
derinti savo gyvenimą su Kris
taus mokslu. Jei kunigai galėtų 
skelbti Kristaus mokslą angeliš
ka iškalba, jei jie savo prieši
ninkus galėtų sukirsti ant kiek
vieno žingsnio, bet jei jie savo 
gyvenimą po senovei tvarkytų, 
tai viskas butų veltui: jiems 
nepageidaujamos idėjos plėšiu
si žmonėse po senovei.

Negalima prileisti, kad minė
ti kardinolo steigiamieji kursai 
įtikintų kunigus, kad be derini
mo savo gyvenimo su Kristaus- 
mokslu nieko neatsieks. Todėl 
iš kursų sugrįžę kunigai po se
novei lups nuo žmonių už sa
kramentus, už mišias, laidotuves 
ir kitokius patarnavimus. To 
dėl ir žmonių atkritimas nuo 
Romos katalikų bažnvčios- eis 
po senovei.

—Susipratęs katalikas

lą ir pats pa- 
jį gyveno. Kristus' skelbė, 
nereikia krauti turtų čia 

žemės, tai Jis jų ir nekro-

Martin Jacobson 
Perėmė Beržans- 
kų Namą

MARQUETTE PARK — Pla
čiai žinomas Westside biznie
rius p. John Beržanskis pasta
tė didelį namą Marąuette Par
ko apylinkėje, kuriame randa
si ir labai patogi svetainė dėl 
vestuvių ir, bendrai, parengi-, 
mų. Šiomis dienomis p. Ber
žanskis perleido visą namą p. 
Martin Jacobsonui, kuris užlai
ko taverną ir svetainę. P. Ja- 
cobsonas kviečia lietuvius jo ; 
vietą lankyti ir žada gerą pa
tarnavimą visiems, kurie prie 
jo atsikreips. Įstaiga randasi 
antrašu 6908 So. Western Avė. 
Skelbimas telpa “Naujienose” 
kasdieną.

namų nuo

rakandų

nuo vagfo
langų
gyvasties 

gausite

N A (UTENU
per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raktinė atdara kas vaka- 
ra'- iki 8 vai. Sekmadie- 
•»:mip miu 9 ryto iki 1 vai 

po pietų

S 
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MARGUMYNAI

Helsinskio Šventoji
Nereikia manyti, kad tik se

novės laikais pasauly butą pra
našų, įvi irių šventųjų ir kito
kių Dievo siųstų žmonių. Visai 
ne,—pranašų - galima užtikti 
net ir musų laikais. Jugtinėse 
Am. Valstybėse visokių prana
šų, n* uju tikybų steigėjų gali
ma rasti nė vieną antrą, 
tiesiog dešimtimis ir gal 
šimtais.

Bet nereikia kraustytis 
Amerikon: pranašų yra ir
sai netoli nuo musų. Štai, saky
sim, nukeliaukit į Helsinkį, Šuo- neatidarė nė akių. Tai buvo 
mijos sostinę, ir jus ten atra- krai stebuklingas vaikas, 
site vieną “šventąją”, kurią jos,mergaitė, motinos prižilirima;

bec 
net

ne 
vi-

metei po metų augo.
Augdama mergaitė darėsi dar tikinčiųjų ėmė sklisti visokiau- 

keistesnė: ji dažnai kalbėdavo šių kalbų. Kartą Marija Aker- 
apie angelus ir velnius, kalbė- Llom puolusi nuo bažnyčios sto
davo taip šiurpulingai, kad vi- go (5 m. aukščio) ant akmenuo- 

^HalKo pranaše. Tai, siems jos klausytojams šiurpu-' 
, moteris, bet vistiek pra- liai per nugarą perbėgdavo.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

pasėkėjai laiko pranaše.
•ties;,
našė (moderniaisiais laikais mo-našė (moderniaisiais laikais mo- i<frtą vėl buvo Kalėdų naktis, 
terys su vyrais turi lygias tei- jr mergaitė pradėjo jau 
sesi).

šita pranašė, “Helsinkio, karą, apie krtują, apie daug 
Mventojf’, yra gimusi PriJ3°| į^aftio laiku jau "buvo 
metą. Tu bdvo Kalėdą "^2* frontuoSe žuvo tuk- 
Vienos, nedideles bažnyčios bo- P 1 • v ’ . . , . tokius. . v. . . > -i- iviariia stanciai žmonių, lociei tokiusbinciuj gimė mergaite-Mari a
Akerblom. Motina buvo ateju-(d y „
si Kalėdą naktį bažnytelen pa i P™ dažniau ir dažniau atsi- 
8‘melst1-1 r štai čia Jal/e?a|rasdavo Marij;i Akerblom ne
dūkto. Gmurnas, šiaip a Ib praria.šaiiti, vis dažniau ir 
vis dėlto nepaprastas. Vaikas, apimdrvo kažkoks
buvo mazf s. Jis visai nere<e,.^,^_^^.s kartu ėmė at-

“rlsirasti vis daugiau ir daugiau 
J žmonių, kurie matė joje kr.žką

pranašauti”’ ji kalbėjo apie

čo kelio—ir visiškai nesusižei- 
dusi. Kartą ji pagydžiusi 
histeriškus ligonius.

Taip Marija Akerblom su
rinka tūkstančius lengvatikių, 
kurie patikėjo kažkokiu nepr- 
prastu jos šventumu ir pasida
rė jos pasekėjais. Marija Akcr- 
blom pradėjo net vaikštinėti

du

NEPRTGULMINGO LIETUVIŲ P] 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193b 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinia, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford. III. arba 
pašaukite per telefonas Majn 5928.

Vis dažniau ir dažniau atsi- 
taip,J rasdavo Marijti Akerblom no-

su s vo pasekėjais po Helsinkio | 
tratves Paimliau ansicvveno ii i HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ gatves, i aganau apsigyveno Ji(pmjlTlK0S KLIUBO VALDYBA
Jamba-Karleby miestely. Į šitą • 1988 METAMS: Walskis—pirm..3341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lunsrevicz—nut. rašt.. 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285: S. Buneckis—finans rašt.,
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius. 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

KLAUSYKITE, 
ŽMONES!

I*

ŠTAI KODĖL: Šviežias tabakas 
dega išlengvo, nes jis turi drėgnu
mo. Rūkytojas netraukia karščio 
į savo burną. Dūmas atvėsta pir
ma negu ji^ daėina į jūsų burną 
iš priežasties drėgnumo šviežio 
tabako. Nėra progos kosuliui ar 
gerklės erzinimui.

Sausas tabakas dega karštai ir 
greitai, nes toksai tabakas yra 
nuvėsęs ir neturi drėgnumo. Sau
sas tabakas dega kaip sausas me-

Ar jus

vestis
C1^etas

kuomet

^avetQs 
įf

dis ar sausa žolė - greit, labai 
ygreit ir karštai.
Šv’ežumas tabake palaiko kokybės 

‘Sekretą. Šviežumas yra jums ga- 
frantuotas Old Gold Cigaretuose 
per speciali jų supakiavimo būdą. 
Du užvalkalai iš Celophane... ne 
Vienas ale Du... saugoja jų 
šviežumą. Kiekvienas pakelis yra 
dubeltavai-užklijuotas, padarant jį 
visiškai orą-neperleidžiančiu. Leis
kite Old Gold išbandomam pake
liui pasakyti daugiau apie save.

Established 1760

miestelį suplaukdavo jos pasi- 
kk u syti, išbirti ją atvažiavo 
ir jaunas suomių tyrinėtojas 
Vartiowaara. Pranašė pasiūlė 
jam ir jo žmonai tr.ip pat apsi
gyventi šitame miestelį. 
Taip Vartiowaara ir padarė,. 
Trčiau jo žmona šitame mies
tely teišgyveno vos vieną mė
nesį ir su vaikais nuo savo vy
ko vienas gyventi su “prana- 
ko vr’enas gyventi su “pran: 1 
še” ...

Bet “pranašė” vis'tiek nesilio
vė pranašauti ir visokius ste
buklus daryti. Kas jos neklau
sydavo, kr s iš jos juokdavosi, 
kas jos nelaikė pranešė, tą ji 
su savo pasekėjais ėmė perse
kioti. Bet ilgą laiką, policijai 
nieko tokio įtartinesnio nebu
vo žinoma ir todėl Mr rijos 
Akerblom nelietė. Bet štai ne
senai iškilo aikštėn tikras skan
dalas: vienas jaunas suomis 
buvo užmuštrs už- tai, kad jis 
nepagerbęs “šventosios”. Poli
cija tuojau suėmė svarbiausius 
kaltininkus—Mariją Akerblom 
ir Vartiowaarą. Policijai bety
rinėjant sužinota, ir daugiau 
panašių įvykių: pasikėsinimų, 
prievartų, smurtų ir t. t. prieš 
tuos, kurie “nepakankamai 
gerbė šventąją”.

“Pranašė” ir jos “palydovas” 
buvo atiduoti teismui ir nu
teisti ilgiems metams sunk, 
darbų kalėjiman. Atrodė, kad 
visos pranašystės su teismo 
sale turės pasibaigti ir daugiau 
nebeatsiras nė vieno, kuris 
“šventąja” betikėtu. Bet pasi
rodo, esama visiškai kitaip: jei 
kas jau sau galvon ką nors įsi
kala, tai ne taip lengva yra iš 
galvos tai beiškrapštyti. Taip 
buvo ir dabar: žmonės, kurie 
laikė ją pranašę, ir dabar ją 
tokia tebelaiko. Net dar dau
giau—jie mano, kad ji dabar 
esant kankinė, kenčianti už jų 
nuodėmes. Todėl jos pasekėjai 
tuomet ėmė rinkti parašus po 
prašymu, kurį pasiuntė Suomi
jos Teisingumo Ministerijai, 
kad Marija Akerblom ir Varti- 
owaara iš kalėjimo butų palei
sti. Ir kiek jus manote parašų 
pasiųsta ?—Beveik 10 tukst... 
Ar toji pranašė “Helsinkio 
šventoji”, kaip ji dažnai vadi
nama, iš kalėjimo bus paleista, 
nežinia. Atrodo, kad valdžia 
greičiausiai jos pranašingumais 
nepatikės ir jos nepaleis. Bet 
kaip tuomet galvos jos pase
kėjai? O gi jinai tikrai bus lai
koma didele kankine, kažkokių 
netikinčiųjų persekiojama, kan
kinama.

Tokių keistų dalykų dedasi 
musų pačių pašonėje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, nagelb.. 3427 So. Halsted 
St.: S. KuneviČia—nut. rašt.. 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt.. 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623% So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos. 8201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule- 
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesj pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko.

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys YurČius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob — 
Walter Stulpinas. Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas j Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 

. Darbininkų Svetinėje, 10413 So.
Mįchigąp Avenue.

GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPTNIO 
KLIUBO VAIDYBA 19S« M - Pirm

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis. 3950 Gladvs Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fir.. Rašt. Chaa. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasns Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas. 3837 W. Polk St.: 
Kasierius Mike Kaziunas. 3568 
Gundėrson Avė., Berwvn, III.; 
Maršalka .Tunzanas Zub<vnčms. 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tek 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

—VBA.

Copr. .1038. by P. Lorillard Co.. Ine.

PRYZINIO 
DERLIAUS

Adresas

Vardas

Išlaukinis Užvalkalas 
Iš •’CelIophane’'1 

atsidaro U APAČIOS

UŽSISTATYKITE Radlo i Old 
Gold Hollywood Judžių Ną- 
ujienvbių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co- 
Jumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.^kNbirnai Nau ii iriose 

duoda naudą dėlto, 
’'nd načins Naujienos

HAudinernę-

Vidujinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" 

atsidaro iŠ VIRŠAUS

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

CELLOPHANE” 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
...KUPONAS.................

TIKTAI IKI BIRŽELIO 4 DIENOS
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 užsisakysi t per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti

F-

ŽAGARTEČTU KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 1947 N. CIeveland 
Av„ Chicago, III.: Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Chicajro. III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė.. Chicaeo, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearborn 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
RamašauskienC, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.: Kn- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalką— 
William Putris, 4730 So. Snring- 
field Avė., Chicago. III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos • Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, TU.
Susirinkimai laikomi viena syki 
f mėnes; kas ketvirtą nedėldieni 
pirma valandą popiet Ho11ywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lųcy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius- P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1988 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakelti*—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr — finansų re*ti.. 4917 Snuth 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kist—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank 
434R o. 
Jakaitis 
826 W.
Tamevičia ir P. Augustinas 
Truitees.

Margevičin—kontr, rašt., 
Washtenkw Avė.; B. J. 
— Auditorijos atstovas.

34th PI.; A. Subaitis, A.
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NAUJIENOS
The Lithnanlan Daily New« 

Published Daily Ezcept Sunday 
The Lithuapian, Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscription Kates;
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy..

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
IU. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75c

Višakyme kalnai
Chicago je—-paltu:

Metams.---------------------—
Pusei metų —---- -------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienaip mėnesiui . .......

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija ______...

Savaitei ______________
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj?
paštu: '

Metams ... ..............................- $5.00
Pusei metų ..............................- 2.75
Trims mėnesiams .................... 1.&0
Dviems mėnesiams -.......— 1-00
Vienam mėnesiui _________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Vyriausias teisinas parėmė vyriausybe
Prieš išsiskirstydamas vasaros atostogoms, Vyriau

sias Teismas Washingtone padarė du svarbiu sprendi
mu, paremdamąs Nacionalinę Darbo Santykių Tarybą. 
Vienu sprendimu teismas pripažino teisę tarybai atnau
jinti bylą prieš Republic Steel korporaciją, antru — atsi
sakė svarstyti darbo tarybos reikalavimą, kad Reming- 
ton-Rand priimtų atgal 4,000 streikavusių darbininkų.

Šitais savo sprendimais Vyriausias Teismas žymiai 
sustiprino Nacionalinės Darbo Santykių Tarybos auto
ritetą, kurį pastaruoju laiku piktai atakavo spauda, ska
tindama kaitalistines kompanijas priešintis jos patvar
kymams ginčuose tarpe darbdavių ir darbininkų.

NetiRslios žinios išLietuvos gyvenimo.... .  'i.... . M lAllim

KAS KALTAS, KAD SUDEGĖ fcija UNDO išleido pareiškimą, 
FALANGA — DIEVAI ŠLIU

PAS ĄR KAMINKRĖTIS?

B*

Į Palangai sudegus, kilo Lietuvoje tarp žmonių visokių kalbų apįc to gaisro priežastis. “Liet, žinios” paduoda kai kuriąs tų kalbų versijas. Sakoma, kad gaisras prasidėjo iš klebonijos*, kai klebonas lauke vyskupo iš Telšių ir ruošė jam ■vaišes. Žųionės apie tai kalba tąip: “Tarnaitės tik virė, čirškino paršelius, kalakutus, kepė pyragus (klebonijoje). Iš perkaitusios krosnies užsidegė nevalytas kamynas, žarijos pasipylė ant stogo, beregint stogas suliepsnojo. Už kelių minučių nuo smarkaus vėjo nešamų žarijų suliepsnojo kitas stogas, trečias... Čia puolė gesinti, o žiūrėk jau už. pusės kilometro namas užsidegęs. L’ via tai dėl klebono kamino! Tai dūšių ganytojai, griekų valytojai, kamino nepasirūpino išvalyti!”

kuriame protestuojama prieš Varšuvos* represijas prieš ukrainiečius ir sakoma, kad len- kai ukrainiečius apgavę. Ukrainiečiai niekuomet neišsižadėję reikaląųti sayo gyvenamoje teritorijoje autonomijos.Šis UNDO pareiškimas labai supykino lenkus. Jų spauda reikia, kad ukrainiečius Lenkijoje sukurstę dabartiniai Lenkijos draugai vokiečiai. Lenkų laikraščiai dabar jau pradėjo peikti tuos Lenkijos šovinistus, kurie bando sukelti Čekoslovakijoje gyvenančius ukrainiečius prieš Čekoslovakiją. Jie nurodo, kad šis kurstymas yra pavojingas, ne tik Čekoslovakijai? bet ir. Lenkijai.Mat, lazdą turi du galu.
P. LEQNO ĘUNAS 

SUDEGINTAS

Komunistų “broliška ranka” katalikams
Komunistų vadas Earl Browder pusėtinai nustebino 

Amerikos publiką, atsikreipdamas savo kalboje pereitą 
šeštadienį į katalikų bažnyčios narius ir kviesdamas 
juos į bendrą frontą “demokratijos gynimui”. Kalbėda
mas komunistų partijos konvencijoje New Yorke, sek
retorius Browder pareiškė:

“Mes, komunistai, ištiesiame jiems (katali
kams) broliško kooperavimo ranką ir reiškiame sa
vo pasipiktinimą, kad mums tenka petys į petį su 
jais kovoti už tuos pačius ekonominius ir socialinius 
siekimus.”
Kažin ar tas atsišaukimas padarys daug įtakos į 

katalikus, bet iš jo matyt, kad komunistai Amerikoje 
pasuko savb'liriiją griežtai priešingon pusėn nuo to nu
sistatymo, kurio jie laikėsi Lenino laikais. Jie tuomet 
entuziastiškai pritardavo Kusi jos “bezbožnikams” ir 
didžiausiu revoliucionierio nusidėjimu laike “oportuniz
mą”. Bet koks dar gali būti didesnis oportunizmas, kaip 
šis komunistų “broliškos rankos” ištiesimas katalikų 
bažnyčios nariams?

Tavorščius Browder sako, kad tai daroma dėl “de
mokratijos”. Bet tai, žinoma, blofas. Jeigu komunistai 
nuoširdžiai tikėtų į demokratiją, tai jie visų-pirma, pa
reikalautų demokratijos atsteigimo Rusijoje — kad vi
sos srovės tenai turėtų laisvę organizuotis, skelbti savo 
idėjas ir kovoti už jas žodžiu ir raštu. Jie reikalautų, 
kad Rusijoje pažangiosios darbininkų ir valstiečių sro
vės (socialdemokratai ir social-revoliucionieriai) butų 
pakviestos su sprendžiamu balsu dalyvauti krašto val
dyme. Jie reikalautų, kad Stalinas duotų pilną amnesti
ją anti-fašistiniems politiniams kaliniams.

Bet jiems nė į galvą neateina to reikalauti. Toje 
šalyje, kur komunistai turi galią, jie demokratijos ne
pripažįsta. Todęl vargiai kas bepatikės jais, kad jie da
bar dėl demokratijos, staiga iš “bezbožnikų” virto kata
likų draugais. Visi numano, kad čia yra tik komunistų 
manievras, padiktuotas sovietų valdžios užsienių politi
kos interesais.

Lenkijos valstiečių vadai atmetė valdžios

Vokiečių propaganda. — Labai šališkos informacijos. — 
Apie generolų pensijąs ir algas. — Del karių neraš
tingumo. — Faktai, kurie pravartu atsiminti.— Dik
tatoriai ir švietimo reikalai. — Nelegalia spauda. — 
Prastos prekes reklamavimas. — Klastingas kelias.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

tai visai su
jau gana pensiją. Kiekvienam generolui pensijos mokama Lt- 1,000 tai išeitų, kad visi generolai; per metus gauna vieną milijoną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius litų. Tuo pačiu'metu visiems kariams, iš- tėjusiems į atsargą, iš viso per .metus išmokama Lt. 1,212,635. Tai seka, kad tik vieni generolai gauna pensiją!' Tai didžiule nesąmonė!Ręikia Lietuvos

Bet kiti sako, kad juk ne klebono reikalas valyti kaminą. Prižiūrėti, kad kaminai trobose butų išvalyti esanti pareiga miestelio administracijos. Kadangi Palangos burmistras yra Dr. J. Šliupas, tai Šliupas kaltas, kael užsidegė klebonija, o paskui ir kiti namai Palangoje.Bet pats klebonas mano kitaip. Jo nuomonę,, gaisras “Dievo rykštė”.Taip klausimas ir palieka išspręstas, kieno kaltė, kadgais*ras kilo: Dievo, Dr. šliupo, kaminkrėčio ar klebono.
tai
lie
tas

KAIP PASIDARO “PILNA' dėmoė^Atija”
kad Lietuvoje diktatūrinė tvar- sako, kad tūlas plačiai apkelia-

Vienas > fašistuojąs publicistas pripažįsta, dabar “pusiau ka”. Bet jisai keliauninkas,vęs Lietuvą ir suradęs, jogei dabartinei pusiau diktatūrai “pritaria 70 Lietuvos gyventojų nuošimtis”. Todėl, esą, —“Net aritmetinės demokratijos akimis*, čia pilna demo-

Lietuvos Universiteto garbės profesoriaus, Petro Leono kūnas buvo sudegintas universiteto anatomikume. Tai pirmas Lietuvoje toks žymaus* asmens palaidojimas.Universiteto anatomikumas turi krosnį lavonams deginti, nes kai medicinos studentai, bestudijuodami anatomiją (kūno sudėtį), supiausto atgabentą jiems lavoną, tai reikia gi jį kaip nors sunaikinti. Sudeginimas yra hygieniškiaųsiąs lavonų naikinimo būdas.Ta krosnis dabar buvo pavartota garsiojo Lietuvos visuomenės darbuotojo kunui sudeginti.Prieš mirsiant prof. Leonas paliko savų šeimai ir universiteto rektoriui raštą,, kuriuo prašė jo kubą sudeginti anatomikume. Savo šeimą jisai prašė jo kūno pelenus supilti į urną ir užkasti, kur jiems patiks, gal sūnaus Algirdo ūkelyje, prie Babtų, o dar geriau, esą, įmesti į upę, kaip darydavę indai ir musų proseneliai. Kūną prašė įdėti į pušinį, paprastą karstą, aprengti paprastais drabužiais.Šis velionio noras ir buvo išpildytas.
Siuvėjų Unijos 
Veikalas Chicagos 
Grand Teatre

mokslių. Tai jau kita nesąmonė ! Tokio procento bemokslių. nėra, jis žymiai mažesnis. Bet tasai bendradarbis taip rašydamas? du dalyku visai nutyli. Į Lietuvos kariuomenę dabar ateina tie naujoka^ kurie gimė karo metu, kurie mokyklas , pradėjo eiti vos Lietuvos valstybei pradėjus tvarkytis. Dar tuomet Lietuvoje ištisi kaimai neturėjo net savo trobesių, karo ugnyje jie buvo dingę. Tais metais daugelis pradžios mo-' kyklų dėl butų stokos buvo į- kurdintos kur tik norint, net pašiūrėse, ir tai dėl mokytojų 'stokos jos* visur negalėjo būti įsteigtos! Kas tuomet nemokys tojavo? Kas tik vos skaityti patsai buvo pramokęs! Ir viš dėlto, jei patikėti to korespondento žiniomis, ir tai vos tik 20% bemokslių esama! Bet jau sakiau, kad tasai nuošimtis miai mažesnis*.Be to, bešališkumo dėlei sai korespondentas, jei tikLietuvos kariuomenės gyvenimą pažįsta, turėjo pasakyti, kad iš Lietuvos kariuomenės neišleidžiama nė vieno b*'-'ūksite!Jis kariuomenėje tarnaudamas privalomai turi pramokti skaityti ir rašyti. Tai yra neginčytinas faktas, kuris daro Lietuvos kariuomenei garbę!(Bus daugiau)

Jei Š. Amerikoje lietuvių spaudoje pasitaiko netikslių žinių iš Lietuvos gyvenimo tuose straipsniuose, kuriuos rašo patys amerikiečiai,prantama ir net pateisinama. Juk jiems tenka tą medžiagą semti kartais iš svetimų šaltinių ir daugeliu atvejų iš vokiš- ;kų ar lenkiškų.Vokiečiai savos valstybės, propagandos reikalams išleidžia milžiniškas pinigų sumas. Juk vokiečiai turi ne,t savo propagandos ministeriją.. Jos uždavinys teikti/visokias yinias, kurios tarnauja Vokietijos imperializmo tikslams. Kaip tik vokiečiai užsimoja pulti kurią nors valstybę ar įgyvendinti kuriuos nors užsimojimus, tai tuoj per savo spaudos agentus paleidžia visokių žinių ir. gandų. Kartais tikrai sunku atskirti, kur prasideda sąmoningas melas, kur tiesa rašoma. Net kartais sunku supaisyti, iš kurių, šaltinių tos žinios sklinda. Juk vokiečiai visur, kur tik gali, paperka spaudą, jos bendra- 
į darbius, kad tik savo tikslo atsiekus. Spaudos bendradarbius kariais pai>erka visai netiesioginiu keliu, ir toksai svetimos ! spaudos bendradarbis kartais ir pats net nesijaučia kam jisai tarnauja.Vokiečių spauda savo laiku smarkiai puolė Lietuvą ir apie ją skleidė visokių nesąmonių, paskui įkibo į Čekoslovakiją ir kitas valstybes, kurios nedraugingai Vokietijai yra nusiteikusios.Vokiečių spauda daugeliu atsitikimų pamėgdžioja lenkų spaudą. Tai visai nenuostabu, kad tokių žinių dalis patenka net į užsienyje einančių lietuvių spaudą,Lietuva dar nesugeba savo informacijos reikalus taip sutvarkyti, kad bent laiku galėtų paduoti aktualias žinias, jei jau ne visai pasaulio spaudai, tai bent lietuvių spaudai, kuri užsienyje atstovauja lietuviškajai minčiai. Iki šiol tos rūšies teikiamoje informacijoje užsienio, lietuvių spaudai nėra nei sistemos, nei reikiamos tikros valstybinės linijos. Net iš lietuvių kultūrinio, ūkiškojo gyvenimo ir tos rūšies žinios* suteikiamos suvėluotai, nes sistematingai, stinga joms bęšalumo, turiningumo ir yra labai šykščios. Tai aišku, dėlko užsienio lietuvių spauda nevi- suomet tinkamai yra informuotą Lietuvos gyvępime.Bet daug jau skaudžiau, kai Lietuvos korespondentai užsimoja teikti užsienio lietuvių spaudai informacijų, jas teikia ląbai šališkai net nusidedami tiesai... Bet skaudžiausia, kaip litas žinias teikia ekstrimistų kairiųjų spaudai ir nusideda tikram padėties stoviui, jas teikia iškraipytai, netiksliai ir sąmoningai ar nesąmoningai nu- sidėdami tiesai. Tokiomis žiniomis toli gražu negalima patarnauti demokratijos tikslams, jos sėkmingesniam judėjimui. Tokios žinios tiesiog yra kenksmingos. Jomis priešai t pasinaudoję gali prikišamai dyti, kiek yra nerimta spauda.štai visai pripuolamai skaityti ekstrimistų kairiųjų spaudoje buk Lietuvoje esą, rodos, 99 generolai. Tai tikriausia nesąmonė. Nagi mėginkime šią nesąmonę išnarplioti, ir štai ką gausime.Leiskime, kad tie visi generolai yra atsargoje, reiškia, jie šiokie dalykai vien pačių stu-

bent kiek nusimanyti kariuomenės santvar- šiokioms nesąmonėms būti vietos. Tai lakiosneturėtų fantazijos padaras! Lietuvoje šiokia žinutė galėtų būti pakartota tik juokų spaudoje!Tokias žinias užtikus, s*aky- ,kile kas gali rimtai patikėti tokiam laikraščiui, kas gali rimtai visą jo medžiagą skaityti?Toliau. Tasai pats to dienraščio bendradarbis sako, kad naujokų tarpe esama 20% be-

zy

jis

Lenki) ir vokiečių studentų blokas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)Jau keli metai, kaip Lietuvos universiteto studentija neturėjo savo atstovybės, žinoma, rinktos atstovybės. Štai dabar pagal naujai išdirbtas taisykles demokratiniu budu toji atstovybė buvo rinkta. Jei manyti, kad besimokinantis akademinis jaunimas yra krašto politinio gyvenimo barometras, tai šie rinkimai labai daug sako. Jie sako, kad Lietuvos universiteto akademinis jaunimas jau pradeda bodėtis ryškaus, iki šiol triumfuojančio' fašizmo atmiešto akademinio jaunimo pavidale ncolituanų.štai jie iš 18 atstovų vos tris gavo vietąs ir abidvi vietas* laimėjo tik iš balsų likučių. Tiesa, sau artimų jie dar surenka iš penkių sąrašų, būtent, šaulių, atsargos studentų kariškių ir kitų. Be šių dalis lygiai taip pat simpatizuoja ir ateitininkams tai yra krikščionių demokratų akademiniam jaunimui.■ Ateitininkai pravedė penkis atstovus. Mat, teologijoj fakultete daugiausia mokosi busimi, arba esami kunigai, vienuolės, kurių dalis iš Amerikos yra atvykusių, tai jie visuomet gali tokį skaičių atstovų turėti.Žydai pravedė du atstovus, varpininkai tik vieną ir vieną komunistai. Socialdemokratai ,tiek yra savo įtaka sumenkėjų, kad net savo sąrašo neturėjo. Tai visai, nenuostabu, — socialdemokratai nuo reakcijos sunkiau yra nukentėję, negu kiti. Jie iki šiol vis dar akademiniame jaunime s’avo įtaką negali sustiprėti.Betgi šie rinkimai aiškiai sako, kad fašistinio gaivalo įtaka universitete pradeda žymiai silpnėti. Iš universiteto gyvenimo įdomu štai kas. Pagal naujas taisykles universitete įregistruojamos tik tos studentų organizacijos, kurios turi nemažiau kaip 25 narius. Lenkams studentams pavyko tiek narių surasti, bet vokiečiams jų penketas pritruko, tai tas penketas lenkų įsirašė vokiečiais esą. Bet jie negalėjo išsibraukfi iš savo surašo, nes tuomet lenkams butų skaičius tiek sumažėjęs narių, kad nebūtų galėję įsiregistruoti, taigi tos pačios pavardės figūravo abiejuose sąrašuose... Turėkime galvoje, kad

dentų sumanumu nesidarė. Buvo. kas jiems patarė.kos bendras frontas* net Lietuvos universitete turi atspindį!Šiems laikams tai labai budingas reiškinys!Kadangi dviejuose sąrašuose dalyvauti negalima nariais, tai daj>ar‘ universiteto vadovybei teks rišti klausimas, kuri iš šių organizacijų turės būti įregistruota, ar lenkų, ar vokiečių. Ir patiems* lenkams teks apsispręsti, ar leisti gyvuoti vokiečių studentų organizacijai, ar len- kų. ;Na, reikia laukti, kad lenkai įsiregistruos. Mat, užsienio politika greičiau verčia lenkams Lietuvoje turėti savo forpostus.Tai kaip matote didžiausios Europos politika turi ir Lietuvos universitete miniaturoje savo atspindį! Žinoma, vokiečiai tuomet aliarmuos, kad jų aka- deminiui jaunimui i laisvai organizuotis, vaizduoti kankinius džiamus. Vokiečiams labai reikalinga ir Tai tokios žinios iš Lietuvos u- niversiteto. —P. B.

Mat, kaip lengvai pusiau diktatūra virto pilna demokratija: pavažinėjo žmogus, tai pusiau diktatūrai pritariantis po Lietuvą, pasišnekėjo su žmonėmis ir gavo “70 nuošimčių pritarimą” !Bet Vokietijos naciai arba Rusijos bolševikai padaro dar pilnesnę “deniokratiją”. Jų žmonės,, kai pavažinėja po Vokietiją arba Rusiją, tai suranda tenai vienbalsį “pritarimą” diktatūrai Nęi dęųro^ratiškiąu- siose šalyse šitokio gyventojų pritarimo valdžiai nėra.Tačiau tos diktatoriškos* ir pusiau-diktatoriškos kurios remiasi tokiu gyvento- ! agitacinėms 'kalboms, bet pir- jų “pritarimu”, nieku budu ne- mos rūšies muzikaliam veika- sutinka duoti gyventojams žo- luį, LuHam suteikė tipingą džio, spaudos, susirinkimų ir vardą “Pins and Needles” —- organizacijų ląįs.yės. Jos taip “Špilkos ir Adatos.” pat neduoda jiems laisvai išsi- Veikalas yra lengvo turinio rinkti savo atstovus į parla- «r marga muzikali satyra, kumelį tą — jeigu, ip leidžią jiems |rį. “Špilkomis” ir * Adatomis” balsuoti, t,ai pačios paskiria ba(]o visus atžagareivius, dar- 'jiems kąndidatus. bininkų priešus, kapitalistus,------ 7- Mussolini, Hitlerį ir visus ki- 
ANTRAS LAžįDOS GALAS įtus. asmenis ir apsireiškimus visuomeniniame gyvenime, kurie neužsitarnavo darbininkų geros valios.Grand teatras randasi prie Clark gatvės, netoli Randolph, o bilietų kainos yra nuo 50c iki $2.00, Vaidinimai kas vakarą, o trečiadieniais ir šeštadieniais—“matinee.”"Visi dainininkai ir vaidilos r—ne profesionalai, bet eiliniai 1 unijos nariai — siuvėjai. —R.

Pins and NeetįĮes’*- 
ir Adatos.”

Špilkos

neleidžiam Galės* at- ir skriau- ; tai dabar naudinga.Moteriškų rūbų siuvėjų unija International Ladies’ Gąr- ment Workers’ unija pirmadienį vakare užlipo ant Chįca- įgos. Grand teątro pagrindų ir žada ten pasilikti kol turės publikos.O atrodo, kad publikos turės nemažai, nes unijos lalen- valdžios, tai šį kartą okupavo sceną ne
IŠ LIETUVOS

SENELIŲ NAMUOS GYVENA 
BAŽNYČIOS TARNAI

Pranešama, kad Lenkijos valdžia pasiūlė valstie
čių partijos vadui Witos’iui, kuris dabar gyvena ištrė
mime Šveicarijoje, susimylėjimą, jeigu jisai sugrįš Len
kijon ir paduos valdžiai, prašymą. Bet valstiečių parti
jos vadovybė atsisakė šitą valdžios malonę priimti. Ji 
reikalauja, kad valdžia duotų amnestiją' savo politi
niams priešams.

Be to, Lenkijos valstiečių partija reikalauja,; kad 
Lenkija pakeistų savo politiką Čekoslovakijos atžvilgiu, 
kad ji remtų Prancūziją prieš Vokietijos nacius, kad 
butų sudaryta nauja vyriausybė Lenkijoje, paskelbti 
nauji rinkimai į sęimą ir pakeistas rinkimų įstatymas.

Kaip matome, Lenkijos valstiečių nusistatymas yra 
labai panašus į Liėtuvos demokratinių srovių nusistaty
mą. Lietuvos demokratija reikalauja iš Smetonos vy
riausybės, galima sakyt, tų pačių dalykų, kurių Witos’io) 
partija reikalauja iš Moscickio ir Rydz-Smigly. Mes ga
lime tiktai palinkėti, kad Lenkijos valstiečiams, sąjun- niečių tenai, gyvena 5 milionai. 
goję su Lenkijos susipratusiais darbininkais, pavyktų Dabar tie ukrąiniečiaj šu
tuos reikalavimus kaip, galint greičiau iškovoti.

Lenkija, pusižiurėjusi į Hitlerį, ėmė kurstyti gyvenančius Čekoslovakijoje 80,000 lenkų, kad jie reikalautų autonomijos, — panašiai kaip zudetų vokiečiai. Bet pačioje Lenkijoje yra milionai žmonių, pri- t klausančių įvairioms tautinėms mažumoms. Vienų tik ukrai-N
bruzdo. Jų centralinė organiza

..A

parotojiteko

Kuliuose jau nuo seno buvo renkami pinigai pastatyti senelių prieglaudą. Pernai tokius namus ir pastatė. Tačiau ne vienas senelis tenai prieglaudos nerado, nes kai kurie kambariai tuose tarnai, kinti,pastalpas turi čius, o jų pastatyti namai turi
buvo išnuomoti, o ki- apgyvendinti bažnyčios žmonės labai nepaten- kad senelių prieglaudai nuomoti vals-duoti klebonui pelnų.

IŠPLĖŠĖ AUTOMATĄGegužės 6 d. naktį nežinomas vagis, sų stoties gaiš lošti automatą. Pinigų išnešta apie 60 Lt.
atsirakinęs autobu duris, išplėšė pini-

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

i?
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K MONTREALO PADANGES
t

Komitetas sušaukė Mon- 
lietuvių masinį susirin- 

(kQYQ 25 d., 1938), ku- 
buvo pasmerkta Lenki-

MONTREALO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ LIETU- IS 
VOS NEPRIKLAUSOMYBEI GINTI KOMITETO

Kilus Lietuvos Nepriklauso
mybės pavojui, kada Lenkijos 
imperialistai pasiuntė Lietuvai 
ultimatumą, Kanados Lietuvių 
Komiteto Lietuvos Liaudžiai 
Ginti pastangomis skubomis 
buvo sudarytas visų Montrealo 
lietuvių pašalpinių dr-jų ir pa- 
litinių organizacijų Komitetas 
Lietuvos Nepriklausomybei Gin
ti. Ši# 
trealo 
kimų 
riame
jos imperialistai, užprotestuota 
prieš jų grobuoniškus žygius 
kėsinantis užgrobti Lietuvą ir 
surinkta aukų $85.00 Lietuvos 
paramai. Tai buvo gražus, vie
ningas Montrealo lietuvių žy
gis, nuoširdi užuojauta Lietu
vos žmonėms, kada jų Nepri
klausomybė buvo pavojui.

Balandžio 2 buvo sušauk
tas antras Lietuvos^ Nepriklau
somybei Ginti Komiteto susi
rinkimas, kuriame buvo suves
tos sąskaitos, apmokėtos* išlai
dos (už pasiuntimą telegramo
mis rezoliucijų ir kt.). Likusie
ji pinigai, sudėjus į krūvą su
rinktas aukas ir V.V.S. ruošta
me susirinkime (kovo 27 d.) a- 
pie $113.00, nutarta pasiųsti į 
Lietuvą ginklų fondą.

Po to kilo nuomonių šaukti 
antrą masinį susirinkimą, ku
riame butų aptarti Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalai ir 
kartu pareikalauti iš dabartinės 
Lietuvos vyriausybės to, ko rei
kalauja buvusieji Lietuvos Res
publikoj. prezidentai, . .ministe- 
riai ir liaudis sudaryti ko
alicinę Lietuvos Vyriausybę. 
Tada V.V.S. atstovai P. Jasutis 
ir M. Aukštaitė, kuriuodu vie
nas buvo k> Komiteto pirmi
ninkas, antra sekretore, griež
tai atsisakė eiti su daugumu ir 
kištis į vidujinius Lietuvos rei
kalus. Tąsyk varde vienybės 
buvo palikta visų organizacijų 

z atstovams atsiklausti savo or
ganizacijų, ką jos mano tuo 
klausimu, o vėliau šaukti vėl 
Komiteto posėdį ir svarstyti to
limesnį veikimą. Bet Komiteto 
pirmininkas P. Jasutis pats sa
vavališkai daugiau nešaukė Ko
miteto posėdžio, bet paskelbė 
per “Vienybę**, kad Komitetas 
Lietuvos Nepriklausomybei gin
ti jau likviduotas.

Tada gegužės 10 d. 1938 m. 
buvo šauktas be pirmininko 
komiteto posėdis, kuriame da
lyvavo D. L. K. Vytauto Nepri- 
gulmingo Klubo, Montrealo 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa
šalpinės Dr-jos, Šv. Kazimiero- 
Jono Pašalpinės Dr-jos, A.L.D. 
L.D. abiejų kuopų, L.D.D., K. 
L. Komiteto Lietuvos Liaudžiai 
Ginti ir Komiteto už Taiką ir 
Demokratiją atstovai. Visos 
šios organizacijos sudaro per 
1,000 organizuotų Montrealo 
lietuvių.

Susirinkę atstovai raportavo, 
jog sakytos’ visos organizacijos 
stovi už tai, kad Lietuvoj butų 
sudaryta koalicinė vyriausybė 
ir pavedė savo atstovams veik
ti toj kryptyj. Komitetas išsi
rinko sau valdybą, būtent: J. 
Šarkis — pirmininkas, J. Lesę- 
vičius — vice-pirmininkas, A. 
Lukoša — sekretorius ir M. M. 
Mašniekas — iždininkas, šis 
Komitetas Lietuvos Nepriklau
somybei Ginti tęs darbą toliau.

Kadangi pirmesnioji valdyba: 
P. Jasutis, M. Aukštaitė ir kun. 
Bobinas net nekooperuodami 
su kitais valdybos nariais pa
siuntė į Lietuvą ginklų fondan 
pinigus ir ne tik kad nešaukė 
Komiteto posėdžio, bet ir at
skaitų nepristatė, P. Jasutis sa-

vo laiške, iš gegužės- 14 d., at
sako, kad šis Komitetas jau 
naujas suorganizuotas ir jis nc- 
Iturį autoriteto reikalauti iš jo 
-atskaitų ir dokumentų. Todėl, 
mes varde virš minėtų organi
zacijų pareiškiame, kad Vilniui 
vaduoti sąjunga, kuri turi apie 
10 ar 15 narių, nesudaro jo
kios reikšmės. Jos atstovai P. 
Jasutis, M. Aukštaitė ir kun. 
Bobinas išeidami iš Lietuvos 
Nepriklausomybei Ginti Komi
teto yra atsakomingi prieš vi
sas organizacijas ir prieš visą 
Montrealo lietuviu visuomenę 
už neišdavimą apyskaitų už pa
siųstus Lietuvon pinigus.

Taigi męs pareiškiame Mon
trealo, visos Kanados ir J. V. 
lietuviams^ kad kas “Vienybė
je” buvo skelbta, buk musų su
vienytas veikimas apgynimui 
Lietuvos Nepriklausomybei, jei 
jai kiltų pavojus likviduotas, 
didžiausia neliesa. Tai tik P. 
Jasučio, M. Aukštai lės ir kitų 
V. V. S. grupės narių užgaidos, 
kurie nėra jokie Lietuvos gy
nėjai, -o tik Smetonos ir tauti
ninkų režimo šalininkai. Todėl 
mes įspėjame Montrealo lietu
vių visuomenę ateityj nieko 
bendro neturėti su Vilniui va
duoti sąjunga ir ypačiai su P. 
Jas učiu ir M. Aukštaitė, kaip su 
lietuviškais fašistiniais elemen
tais.

Lietuvos Nepriklausomybei 
Ginti Komitetąs-

Pirmininkas J. Šarkis, 
Sekretorius A. Lukoša,. 
Iždinijpkas ĮJU. 1VL, Mašnickas

!" 1 I ■

Lietuvos Prezidentui, 
Antanui Smetonai, 
Kaunas, Lietuva.

Montrealo lietuvių organiza
cijų: D.L.K. Vytauto Neprigul- 
mingo Klubo, Montrealo Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nės Dr-jos, Šv. Kazimiero-Jono 
Pašalpinės Dr-jos, Amerikos

ros* Draugijos 47 ir 137 kuųpų, 
Lietuvių Darbininkų Draugijos, 
Kanados Lietuvių Komiteto Lie
tuvos Liaudžiai Ginti ir Komi
teto Už Taiką ir Demokratiją, 
susiorganizavęs laike Lietuvos- 
Lenkijos konflikto Lietuvos 
Nepriklausomybei Ginti Komi
tetas sušaukė Montrealo lietu
vių masinį susirinkimą gegužės 
26 d. 1938 m., D. L. K. Vytauto 
Neprig. Klubo salėje, 2161 S t. 
Catherine St., East Montreal, 
Canada, kuriame dalyvavo keli 
šimtai lietuvių. Tame skaičiuje 
dalyvaujančių Montrealo lietu
vių, mes sveikiname Lietuvos 
liaudį, kuri išgirdusi Lietuvos 
Nepriklausomybei pavojų suki
lo gintis nuo Lenkijos imperia
listinių užpuolikų ir smerkiame 
dabartinę Lietuvos tautininkų 
vyriausybę, kuri su ginklu slo
pino jos dvasią.

Taipgi mes sveikiname buvu
siuosius* Lietuvos Valstybės pir
muosius Prezidentus Dr. K. 
Grinių ir A. Stulginskį, visus 
buvusius Ministeriūs ir Vyt Di
džiojo Universiteto prorektorių 
prof. A. Pureną, remdami jų 
reikalavimus, kuriuos jie išlei
do tame kritiškam Nepriklau
somybės momente, reikalauda
mi sudaryti koalicinę Vyriausy
bę, kad apvienyti visas* tautines 
jėgas apsigynimui nuo Lenki
jos imperialistų.

Taip pat mes nuo savęs rei
kalaujame, panaikinti karo sto
vį, paliuosuoti visus priešfašis- 

, tinius kalinius ir išpildyti bu- 
, vusiųjų Prezidentų, ministerių 

ir liaudies reikalaviiųug — su.-

1 - [ACME-NAUJIENŲ Fotol
Keturi Nepal valstybės (Indijoje) karininkai Londone.

KODĖL AŠ NEPRITARIU BENDRADAR
BIAVDIUI SU KOMUNISTAIS

žodžio laisves,, laidojimo cele- 
» /

braciją!
Musų gyveninio įvyksta kar

tais labai keistų dalykų. Kaip 
lietuvių labai paprasta patarlė 
sako: —
pats rėkia — taip ir komunis-

(J. Baltrušaičio atsišaukimą 
prisiminus)

Neseniai, “N-se” buvo įdėtas 
p. J. Baltrušaičio atsišaukimas 
į Amerikos lietuvius — demo
kratijos gynėjus, atseit į Lietu
vos Demokratijai A įsteigti ko
mitetus, kad jie stengtųsi dirb
ti vieningai, neskaidytų bendrų 
jėgų prieš fašizmą.

Tame atsišaukime p. J. Bal
trušaitis ima pavyzdžiu ameri-

Wilkes-Ballre :? imna- 
Toronte.
tuo reikalu jau keli 

savo nuomones išreiškė 
ir nors aš neesu politikė (kaip 
jau kai kas man pareiškė), bet 
visgi esu gyvas sutvėrimas, ku
ris kariais ir prieš savo norą 
lieka politikos sukuriu įveltas, 
todėl lai ir man bus* leista savo

nia kitos, antidemokratinėms 
šalims.

Sakysit neliesa, štai komu- 
nislat. Ispanijoje,, drau
ge su kitais už demokratiją...

Taip jie kovoja, bet tik ne 
už demokratiją; jie tikisi už 
tai, gerų “koncesijų” savo par-

kiečius
dieeius

Nors
“N-se”

manyj
Nusi- 

ir pa-

Nuo pat Lietuvos Demokra
tijai A įsteigti Kongreso 
šio Clcvelande, 1936 m. 
apsigyveno nusivylimas, 
vylimas tuo entuziazmu
siryžimu stoti į kovą prieš ne
teisėtus Lietuvos valdovus ir 
jos žmonių engėjus. Ir tai tik 
dėl to, kad į tą bendrą veikimą, 
į tą kovą už demokratiją, įėjo 
komunistai. Aš niekaip negalė
jau susigyventi su tuo, kad ko
munistai, būdami nė kiek ne
mažesni demokratijos priešai 
už fašistus — galėtų būti ko
votojai už demokratiją! Kitaip 
sakant, komunizmas yra tas 
pats didžiausias kontraktorius 
demolfratijos griovime, o fašiz
mas, jo pagelbininkas, kuris 
tuos griuvėsius užlygina ir ruo
šia, sau puolą —- žmonių gyvas
ties neliečiamybės, minties ir

k _ Nesakysiu to apie pavienius
pats žydas muša ir karius — savanorius, — dau

gelis jų aukoja savo gyyvbcs 
dėl žmonių laisvės, visai lienu- 
manydami kokią “laisvę”] dau
gybė žmonių turi po komuniz
mo letena.

Ir nebūtų visai nuostabu, jei
gu lojalistams Ispanijoje laimė
jus, komunistai pradėtų dras
kyti bendrus demokratinius 
nuostatus, nes jie tokiais dar
bais jau seniai atsižymėję.

gerina visaip dirYą jo augimui 
ir klestėjimui, ir patys pasau
liui rėkia; kovokim prieš fašiz-

Brolučiai, jus kovojai prieš 
fašizmą lik ne iš to galo.

vienpusiškas režimas

yra, tai šiandien pasauliui fa
šizmo našta butų daug lengves
nė ir prieinamiau butų ,su ja 
kovot.

Nors šiandien Sovietų Rusi
ja suvo šelmiškus pasielgimus 
su kitaip manančiais piliečiais 
ir to žiauraus režimo budavo- 
tojais, juos kankindami ir šau
dydami — nuo pasaulio slepia, 
bet visgi - pasaulis turėdamas 
atviras akis ir ausis, mato žu
dynes ir girdi dejones ir ašaras 
našlių, našlaičių ir giminių, tų 
nelaimingųjų, kuriems neva 
teismuose, ne tik apsigynimas 
neleistinas, 
prisipažinti 
kaitimams, 
padarė!

Na, ir kur čia 
Ar gali tokie žmonės, ir parti
jos, kurios ne tik pritaria bet ir 
šventai įsitikinę neklaidingumu 
ir gerumu lokio režimo — dė
tis* demokratais ir neva kovoti 
UŽ ją?

Jeigu komunistai kur dėdąsi 
demokratajs ir siūlosi net va
dovystei! kovoje už demokra
tiją, tai jie biauriai veidmai
niauja!

Jip vieną sako, o kitą Ūki ir

bet jie priverčiami 
tiems nusi- 

jie visai ne
viešai 
kurių

demokratija?

daryti, visų valstybiškai nusi
stačiusių grupių koalicijos pa
grindais vyriausybę.

Susirinkimo įgaliota pasira
šytu po ręzpliucija:

Juozas šarka, 
Alex Lukoša, t 
ML M. Mašnickis.

demokratiją, tai jie nestotų pie
stu prieš kiekvieną, kas tik drį
sta priminu apie rusišką tero
rą ir pareikalauja siuntimo re
zoliucijų Rusijai, kaip, tai daro-

Negražus elgesys
TORONTO, ONT. — Toronto 

lietuvių parapija kiek savo am
žiaus dienelių, tiek gal ir var
gelių turėjus. Nors, prie .jos ne
priklausant, rodos, nei šilta nei 
šalta mums butų, bet turint gai
voje tą, kad bažnyčia visuomet 
lankanti sau už pareigą savin
tis dorovės ir auklėjimo cnatas, 
dažniau tuos įstatus peržengia, 
negu vadinami bedieviai ar tie 
kurie rečiau bažnyčios duris 
varsto.

Štai minėta parapija per 10 
metų jau ketvirtą kunigą turi, 
šis pastarasis, buvo geras, bet 
dabar jau irgi nevisiems. Para- 
pijonys pasidalino į dvi dali ir 
kovoja vieni prieš kilus.

štai aną sękmadienį apsižiū
rėta, kad elektros vielos nuo 
vargonų nukarpytos; kaltinami, 
žinoma, tie, kurie nepritaria 
kunigui. Visai nesvarbu sužino
ti mums, kas tą padarė, tik 
svarbu konstatuoti tą faktą, 
kad parapijonys nedaug ko iš

eidami

bąžnyčiou, jeigu patys sau ža
lą daro, ir tai dąr Dievo na
muose. Kalčiausi, žinoma, pa- 
-tys ganytojui, kuriems princi
pe kišenių “lopymas”, o ne ar
timo meilės skiepijimas rupi.

Pilsudskio mirties

j Gegužės 15 dieną Toronto 
lenkai ir suvažiavę iš visos pro
vincijos iškilmingai minėjo, 
kaip jie plakatuose skelbė, di
delių. lenkų liaudies vado, J* 
Pilsudskio, mirties sukaktuves.

“Pagerbtum atmintį Lenkijos 
djdjvyrio! Jo darbai niekuomet 
neišnyks iŠ musų širdžių!** — 
sakė lenkai. O mums lietu
viams, niekuomet iš širdžių ne
išnyks I93 skriaudos, kurias 
PilsU(fe>kis Lietuvai padarė už
grobdamas ir atplėŠdamas treč
dalį Lieluvos teritorijos, su jos 
širdimi — Vilnium!

k a, žmonių minties ir žodžio 
laisvės* atžvilgiu ir jų propagan
da užsieny, sukėlė susirūpini
mą kilų šalių piliečiuose; atsi
rado vienas kitas agitatorėlis, 
kurs mokėjo perstatyti pavojų 
jų šalinis ir prieš komunistų 
akciją, gimė reakcija — fašiz
mas. O dabar, per paskutinius 
dvejus melus “batka” Stalinas, 
yra, didžiausiu fašistų partijos 
vajininku, lies vykdydamas sa
vo šaly masinius šaudymus, jis 
šimtais ir tuksiančiais suvaro 
naujų narių fašizmui.

Štai kur galas siūlo kovai 
prieš fašizmą, broliai lietuviai 
komunistai. Patarkit savo visa
galiui tėvui Stalinui, kad jis 
pirmiausia įvykdytų demokrati
ją (pilna to žodžio prasme) toj 
šaly, iš kur jus “stiprybę” se- 
miat. Tfik tuomet mes galėsim 
drauge kovoti už demokratiją.

Dabartinė bendra su komu
nistais kova yrą ne už demo
kratiją, bet prieš demokratiją; 
ne prieš fašizmą, bet už fašiz- 
imą; nes ko pieš dažniau busim 
koptakle su komunistais, prieš 
fašizmą, tuo daugiau gąminsim 
reakcijos fašistų naudai-. Mums 
nępakeliui su jumis demons
truoti ir mėginti savo kumštį 
anįt mums nepatinkamų žmo
nių ar priešų, kaip- jus sakot, 
mes kovojam kitaip: skaitoiu 
demokratinę spaudą ir nebi-

Ona Kuniutienė sveiksta 
¥ - ■* '• *• ' / ’ * *

Gegužės 9 <t Onai Kuniutie- 
nei, SLA 236 k p. narei liko pa
daryta sunki operacija. Dabar 
ligonė jau parvežta į namus ir 
sveiksta, ko ir aš jai linktų.

“L. Balso” Agnieškai, 
reikia akuliorių

“L. Balso’’ Agnieška, bq)»sa- 
kodama savo sapną, kuriame ji

daržą ir nutaikė savo strėlę į 
vieną akciją. Bet, matyti, Ag
nieškai reikalingi akulioriai, 
nes ji apsiriko, — ne į tą akaci
ją pataikė... ^Frances

r

BUVAU, MACIAU
IR GIRDĖJAU

Vasariiuams išvažiavimams 
atsidarius, žmonės it skruzdės 
atšilus orui nerimsta kamba-

jom joje pareikšti savo nuomo
nę. Mes. stengiamės įgyvendin
ti savo šeimose demokratinio 
principo supratimą, toleranciją 
kito įsitikinimui ir žmogaus gy
vybės neliečiamybę. Nemokin
kite ir jus savo vaikus neapy
kantos kitiems. — skirtingų įsi
tikinimų žmonėms, kaip kad 
jus darot, o pamatysit, kaip jus 
pasitarnausit demokratijai dau
giau negu demonstruodami ir 
daužydami kitiems galvas.

Kai dėl Toronto 16 vasario 
apvaikščiojimo, baubimo ir ski
limo. L.D.A. komitete, tai galiu 
pritarti jalu ankstyvesnių ko- ' 
respondentų nuomonėms. Vie
nas iš jų neseniai rašydamas 
socialistų vardu pasakė: Dir
bom tol, kol komunistai užsi
manė padaryti mus komunis- Iriuose, — tik eina, zuja, visur 
tais. Arba kaip Z. Užemeckie- 
nė, kad rašę, jog komunistai 
pasirinko ją tik baubimo auka, 
o faktiškai jie norėjo demorali
zuoti musų draugijos vėlimą, 
nors, jięms kaip demokratijos 
ne tik šalininkams, bet ir gynė
jams,. neišpuolė tas daryti; juo 
labiau, kad ir musų draugija 
savo, atstovą tame komitete tu
rėjo.

Taigi, brangus lietuviai, jei 
nenoriipe būti demokratijos 
spekuliantais, o nuoširdžiais 
jos rėmėjais, nesusidekim su 
tais, kurie ja spekuliuoja!

Maria F. Yokubynienė, 
Toronto, Kanada.

i P. S. šis raštas, buvo skirtas 
pereitai savaitei, bet nesusku
bome jo įdėti* —Red.

i

jų pilna ir visi sonagųsį nes 
pa vasaris — vasara čia* SLA 
236 kp. turėjo irgi vieną pikni
ką, bet toji gamtužė iškirto 
šposą, mėgino mus nugalėti ir 
išvaikyti namo su didžiausiu 
vėju. Publikos butų buvę ge
ras būrys, bet negalėjo žmonės 
ilgai dėl šalto vėjo pabūti. Vis 
vien pasilinksminome ir keletą 
dolerių pelno įteikėme kuopai.

Kitas piknikas
. Birželio 12 Toronto ir 
Hamiltono SLA kuopos ruošia 
.pusiau kelio suvažiavimo pik
niką šioje (Toronto). pusėje 
Oakville prie ūkininko farmos. 
Kitą kartą busi vieta aiškiau 
nurodyta. Be to, veš busai ar 
trokai. —Stella.

Pirma ir Didžiusia
Lictuvių Federal Taupymo Įstaiga 

Chicagoje
Kiekvieno asmens pinigai

apdrausti iki $5,000.00
TAUPYTOJAMS

Duadam paskolas ant saugių pirmų morgitių*

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JŲSTIN MACKIEWICH, Pre».

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS
TURTAS VIRŠ $2,500,000. Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000
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Diena Iš Dienos
paaiškinimo patyriau sekan-

Įspūdžiai Nuo 
Laivo Britannic!

Rašo Chicagietė dainininkė 
A. Ančiutė

niškai, kiti paskaitė mane už Gaila, kad suvėlinau iš “Nau- 
rusę, o kaip pasakiau, kad lie- jienų” pikniko ir programo ne- 
tuvaitė, tai man uždėjo vardą mačiau, bet iš pačių rengėjų 
“Lithuania”. Turiu pakvietimą
į turistų klesų dainuoti anglis- čius faktus: 
kų dainų. Tai priklausys kaip 
aš jausiuosi. Svetimtaučiai my
li, ir labai įvertina lietuviškas 
dainas, bet jų ausyse lietuviš
kuose dainose skamba rusų mo
tyvai.”

P-lė Ančiutė šiuos savo įspū
džius ant laivo parašė gegužės 
20 dienų. Dabar jau ji švaisto
si po Lietuvą ir džiaugiasi tė
vynės gražia gamta, žadėjo 
daugiau parašyti iš savo gim
tinės šalelės ir įgytus įspūdžius 
mums papasakoti. R. š.

“Atlantikas pasiutusiai” štur
mavo, bet dabar jau šiek-tiek 
aptilo. Jau už porų dienų pri
plauksime prieplaukų. Man se
kasi viskas gerai, tik teko pa
sirgti apie tris dienas juros li
ga. Tad, dabar jau nieko sau.

Vakar dainavau koncerte, 
pavyko labai gerai ir pagarsė-1 
jau Britannikoje kaipo intere-1 
singa ir įdomi ypata. Turisti
nėj klasėj, kiek aš susipažinau,
nei vienas nemanė kad aš lie-’sukti į viršminūtos organizaci- 
tu vaite. Prancūzai kalbina ma- jos parengimų, kuris įvyko J. 
ne franeuziškai, Ispanai ispa- Yuškos salėj, 2417 W. 43rd St.

Garsau's Vardo 
Lietuvaičių Dr-stė

Gegužės 22-rą d. teko uz-

SUSIRINKIMAI
Rridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys mėne

sinį susirinkimų trečiadienį, birželio 1 d. 7:30 v. v. Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. Visi nariai malonėkit 
laiku pribūti. Randasi daug svarbių reikalų aptarti. Gi ne
apsimokėję mokesčių apsimokėkite, kad neliktumčt su
spenduoti. —S. KuneviČia.

SLA 226 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks šįvakar Grigai
čio svetainėj, 3804 Armitage avė. Yra svarbių reikalų ap 
tarti. Malonėkite visi nariai dalyvauti, po susirinkimo pro
gramas. —J. Naujalis, sekretorius.

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

Lucille Simanauskas, sekr.

NAUJIENOS, CMcago, III,
K * ■ ‘

Prie naujos Naujienų meti
nės prenumeratos už sidab
rini 26 daiktų setą reik a 
pridėti tik $4. Tas Menas 
setas yra vertas daugiau 
kaip du syk tiek.

Pasiskubinkit. Birželio 
nuotakos laukia nuo jūsų 
šito puikaus prezento.

šitas parengimas buvo ren
giamas naudai “Pirmyn” Cho
ro. Pragramą išpildė “Pirmyn” 
Choras sudainuodamas 4-rias 
dainas. Ona Skeveriutė daina
vo solo. Buvo ir laimėjimų. 
Vakaras buvo sėkmingas • ir 
pelno liks nemažai.

Dr-tės valdyba susideda iš!n-| * c • 
sekančių ypatų: Juzefą Kris-1 £^611^1111118 
čiunienė pirm., Aleksandrai ' .  
T Anlr A YM MtVA • ’

Remkime S. L A 
i Kuopų Delegatų o

Trečiadienis, birž. 1, 1988

Užuneckienė—vice pirm.; Bro-! 
nislava Jašinskienė—sekr.; Ur
šulė Laurenienė—kasierka, ir 
Ona Vasilkaitė—fin. sekr.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicagoje).

John Szumckas, 47, su 
na Ledžius, 47.

Vakar p. Ledžius amžius 
vo paduotas klaidingai. Ne 
bet 47.

An-

bu-
21,

Brangus Prezentas 
Visoms Birželio 
Jaunamartėms — 
“June Brides”

SIENAI PANELIS

1750PATTERNWALL HANGING

m? S
7* V* Ui®

(L cjg

skait-Nori, kad Seimas butų 
lingas delegatais ir įspūdin
gas. .

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokių progų. Pasinau- 
dokit jų 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 keletu centų įsigyti.

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

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 1515

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

Jau galite gauti tą puikų 
prezcntą Birželio Jauna
martėms. Jos jo laukia ir ji 
jus galite gauti Naujienose 
— su Naujienų prenumera
ta.

Tai yra reikalingiausias 
jaunamartėms dalykas, o 
būtent DVIDEŠIMT ŠEŠIŲ 
DAIKTŲ VALGOMOJO 
STALO SIDABRINIS SE
TAS. Jis susideda iš sidab
rinių šaukštų ir šaukštukų, 
peiJų ir peiliukų. Pasidab- 
ravimas A-l. Garantija 25 
metams.

šito sidabrinio seto šauk
štai yra apskriti, moderniš
ki, o šaukštų ir peilių kote
liai turi rožių ir lapų gra
viūras. Setas vadinasi 
‘Ruse and Leaf” setas.

Kas užsisakys sau ar ki
tam Naujienas vieniems 
metams, tai pridėjęs dar $4 
galės gauti ir ta “Koše and 
I eaf” setų. Galite užsakyti 
Birželio jaunamartei

Kaip 'visi SLA. nariai-rės ži
nome, taip ir vi$as kitas lietu
viškas pasaulis ;žino, kad bir
želio 27 d. įvyks SLA. seimas 
Scranton, Pa.

žinoma, Seimas be delegatų’ 
negali būti seimu. Tad kuopos' 
| seimą stengiasi pasiųsti pil
ną kvotą atstovų-delegatų, kad 
tas' seimas butų didis, skait-’ 
lingas delegatais ir įspūdin
gas.

Kuopų išrinktieji delegatai- 
tės nėra turčiai, o kuopų ižde 
tūkstančių dol. irgi nėra, tad 
delegatų atlyginimas — lėšos 
yra labai menkutės. |.

Išleisdami savo delegatus į 
SLA. seimą, norėtumėm, kad 
jie butų patenkinti ir savųjų 
centų nereiktų prie tos kelio
nės pridėti. i

SLA. 6-to Apskričio ribose, 
daugel kuopų įvairiose kolioni- 
jose rengia tai vakarą salėje, 
arba išvažiavimą į girias, bet 
pramogos yra daromos ir ren
giamos tam, kad kuopose pa-1 
didinus iždą būtiniems seimo 
reikalams. Jeigu visi SLA. na- 
riai-narės atkreiptų domę į sa
vo kuopos reikalus, tai kuop^ 
pramogos ir jų iždai butų pil
ni. |

Dabar SLA. ktiopoš subruz
do veikti įvairiais budais. Gerb ' 
nariai ir musų draugai, daly-' 
vaukim ir paremkim kuopų iš- 
važiav.mus ar kitas pramogas. 
SLA. kuopoms yra reikalinga 
musų parama ir kuopų veikė
jai Lei valdybos, , bus dėkingi 
už bile paramą, čia daug 
Ii prisidėti į paramą kuopų 
lionijose jų biznieriai, k.t. 
vernininkai, groserninkai ir
ceriai. Jeigu SLA. kuopų vei- 

ir kojai juos aplankys, tai nėra 
Naujienas metams ir tą si- abejones, kad nei vienas iš jų 
dabriri;l setą, arba pasiimti'neatsisakys paremti musų dar- 
Naujienas sįu, o sidabr’ni bą. Visi išvien. j

duoti jaunamartei. K. J. Semaška, Ap. Sekr. i

all arounp

cleaner Paste 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

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

GERA PROGA ĮSIGYTI ROGERS
SIDABRINIUS SETUS

ga- 
ko- 
ta- 
bu-

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

• BRANGU INDU SETĄ
n

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

BUDWIT’S
RADIO SERVICE

Electrical Appliance Service

4644
3019

Ofisas:
S. Paulina St. Yards 1460 

Rezidencija:
S. Union Avė. Vict 8269

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Šmotų
Made by ONEIDA, Ltd.

0K&4 -M t > J ■ j

s į 't- J

1 ? i VMMaVS h.**.'

p M O vA V.,A '« S.'.r-

A* *

Servizas 
Vienam 
Žmogui

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVE

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PKOSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

“The New Marąuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

“Faun”
Design

Vertė
$2-50

DAILY'

BUSINESS
DIRECTOĮRY

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

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti įvairių 
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

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

linksmi
Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit manNo. 1750
Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No. 148

No. 1750—štai tėvų namelis—kur augom ir 
vom. Jis papuoš jūsų namus.

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui 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.

su
liko.

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

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

■ čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

| Vardas ir pavardi ----

| Adresas . .......................

| Miestas ir valstija __

PETERIPEN

Valstija

• RĘSTA UR ANT AI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

Tel. VICTORY 9670.

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12'50
GYDYMAS........ ................$ K 0.00
LIGONINĖJE ..................dU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ... $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus I ’

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

Tel. Lawndale 5727.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo
te dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa.
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trys Viehoj šeimoj 
Mirė Nuo Difterijos, 
Kiti Keturi Serga
Spėjama, kad dar vienas 

du numirs.
ar

ne-Iki pereito šeštadienio 
turtingų chicagiečių Tranter’ių 
šeimyna, 3026 Ėlston avenue, 
turėjo devynis vaikus. Vakar 
teturėjo šešis, o šiandien gal 
paliks tik keturi. Tragedija, 
difterijos formoje, urmu pra
dėjo retinti šeimynos narių 
skaičių.

Pirmiausiai • mirė Joycc, 9 
metų, pirmiausiai susirgusi 
difterija. Nuo jos liga užsi
krėtė ir numirė Dclla, 2 metų 
amžiaus, ir Jackie 4 metų am
žiaus. Keturi kiti vaikai pagul
dyti limpamų ligų ligoninėje. 
Edward, 6 metų, Lavernc, 12 
m., Betty Lou—10 rh., ir Lau
ra, 8 m. Dar du namuose kar
tu šu tėvais, po kvarantina.

Vaikų tėvas Edward Tran- 
ter tarnauja už šoferį vienai 
Chicagos departamehtinei 
krautuvei.

Netikėtai mirė 
Jonas žilvitis

Cicero j minė John Žilvitis.
Tai buvo senas vietos gyven

tojas, stambus biznierius, kele
to nhthų savininkas. Kurį lai
ką pradėjo negaluoti. Būdamas 
stipraus sudėjimo, nenorėjo pa
siduoti ligai. Be to jo sumis 
baigė medicinos mokslą ir duo
davo tėvui gerų patarimų. Bet 
prieš mirtį niekas neatsilaiko. 
Taip atsitiko ir su Jonu Žilvi-

NAUJIENOS, tMiJagfl, ĘL

Vi

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininką Reikia

ir

<į

PERSONAL 
Asmenų Ieško

RĖIKIA MERGINOS namų dar
bui be virimo; Savas kambarys, 
geri namai. $7—$8; Nėvada 1855.

H ......... i ■

čiu. Užgeso amžinai.
Draugai ir pažystami, sutei

kite jam paskutinį patarnavi
mą. Apie laidotuves patirsite 
iš paskelbimo.

Jono žilvičio žmona nesenai 
turėjo sunkią operaciją ir dar 
hera sveika, d čia toks smūgis 
ją ištiko. Neteko šeimynos gal
vos. Bet žmonėms tenka viso 
ko pergyventi. I).

Mirė Dar Viena 
Bridgeportiete 
Sužeista Nelaimėj
Trys kiti asmenys buvo sun

kiai sužeisti.

Vakar pranešėme, kad Lit- 
tle Company of Mary ligoninė
je mirė BHdgepbrto gyvento
ja Agota Va lėni i s, nuo 2806 
Emerald avenue, kuri buvo 
sunkiai sužeista automobiliu

f ord.
Vakar toje pačioje ligoninė

je mirė toje pačioje nelaimė
je sužeista kita bridgeportiete 
—48 metų Mrs. Auna Jonikas, 
nuo 2804 South Union avenue.

Nelaimė įvyko sekmadienį. 
Joje buvo sunkiai sužeisti ir 
trys vyrai: VValter Zelovitz, 
42, nuo 3417 So. Sahgamon, 
Petei’ Frank Smith Jr., 49, nuo 
2804 So. Union avenue, ir Vir- 
gil J, Wright,\ 44, iš Berwyn. 
Visiems buvo perskeltos gal
vos.

Šiandien SLA 36-tos 
Kuopos Susirinkimas

SLA 36 Kuopos mėnesinis su- 
sirinkimas įvyks šiandien, tre
čiadienį, birželio 1, Chicagoš 
Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted $t.,' 8 vai. vak. Nariai, 
kurie esate pasilikę su tnokes- 
čiais, butanai užsimokėkite, nęs 
centras sušpep&uoja ’ narius už
silikusius 3 menesius su mo
kesčiais.

A. Kaulakis, fin. rast.

MADOS

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

4814

A

A
a

No. 4814—švelni, graži ir madni 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

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

JOHN STASIONAITIS 
(Stanaitis)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
28 d. gegužės mėn. 1926 m., 
sulaukęs 48 m. amžiaus, gim. 
Lietuvoje, Pavidaujų kaime, 
Raseinių apskr. Paliko dide
liame nuliudime moterį Anną 
sūnų John ir daug kitų gimi
nių Lietuvoje.

Jau 12 metų praėjo kaip ne 
laimingoji mirtis ištraukė ta
ve iš musų C _ ‘
neužgydomą žaizdą.

Mes Tave muši 
vyre ir tėveli, niekuomet 
užmiršime. Tu pas 
nebesugrįši, bet mes 
ar vėliau pas Tave 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka: .
Moteris Anna, 4529 South 

Sawyer Avė., Sūnūs ir Gimi
nės.

tarpo ir paliko 
ų brangusis 
ekuomet ne

muš jau 
anksčiau 
ateisime.

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
AREŠTUOTA BEŽDŽIONĖ. Chicagos Dccring policijos stoty ypatingame 

kalėjime sėdi ši bezdžionaitė. Ji buvo užsilipus ant gelžkelio tilto ties 28-ta gatve 
ir Canal st., kuomet buvo sugauta. Policija nori žinoti iš kur ji atklydo ir kas yra 
jos savininkas.

Legiono Moterų 
Skyrius Įšventins 
Naujas Nares 
j'.-

?t^ariaųi^G^^o Legiono 
Kuopos Moterų Auxiliary šį
vakar rengia parengimą įšven
tinimui naujųjų grupės narių. 
Bus įdmus “floor show”, už
kandžiai ir pasilinksminimas 
prie geros muzikos.

Rengėjos praheša, kad vis
kas yra veltui. Jos kviečia 
visas Auxiliary nares, Posto 
narius ir jų drhugus skaitlin
gai atsilankyti. Šį parengimą 
remia Mr. S. Goldberg, <___
berg Credit Clothing Compa
ny viršininkas, 4756 S. Ash
land avenue. Vakaras įvyks 
Posto Centre, Hollywood Inu, 
2417 West 43rd strcet. Prad
žia 7 vai. vakare. —II. K.

so-

Lietuvių Liaudies 
Šokėjų Grupė 
Laimėjo i Vainiku 

L—— '■— -------i—
Geriausiai pasirodė liaudies 

kių konkurse
Pereito penktadienio vakare, 

Geg’. 27 d., McKinley Parke bu
vo laikoma Kontestas tarp fi
nalistų septinių rųšių šokių.

Skyriai, kurie dalyvavo 
vo — Tap, Ballrodm, Akroba
tikos, Ekcentriški šokiai, Ame
rikos tautiški šokiai

GoM-iDancin8>.

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

skubus Hnigai
LAlDOtUVIŲ IŠLAIDOMS!

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

CLASSIF1ED APS. Į

PAIEškAŪ WILLIMO V^AZLA- 
NI. Aš turiu labai svarbų dalyką, 
atsiliepkite, laišku arba ypatiškai.

JOE NORGEL,
4340 So. Sawyer Avė., Chičago, III.

BUŠlNtŠS CHANCES
s: j;* _

PARSIDUODA TAVERNO biznis, 
išdirbtas gerai,' pardavimo priežas
tis—2 bizniai. 2616 West 59th St.

NAUJIENOS Pattern Dept.
17^9 S. Halsted St., Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atriųsti man pavyzdį No----------
IffertM , ...... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

HELP WANTED—FEMAtE 
______ parbininkių, Reikia , 1:2 _. _ j 

REIKIA MOTERS skudurams 
skirstyti—patyrimo nereikalinga.

D. M1LLER and SONS, 
2155 Ogden Avė. įėjimas iš Taylor 
St. Tel. CANAL 1024.

IŠDIRBTA GROSERNĖ ir mėsos 
marketą aukoja, renda $28.00. Gera 
vieta. 2542 West 45th Place, Lafa- 
yette 1752.

PARSIDUODA TAVERN geroj 
vietoj bfie 2 gatvekarių linijų ir 
prie gatvekarių barnės.

6818 So. Ashland Avė.

PAIEŠKOJIMAS Nr. 87
Lietuvos Konsulatas Čikagoje pa

ieško sekančius asmenis:
ANUPREVĮČIAUS, Antano (To- 

ny Ohupry). 1927, m. išvyko, Kana- 
don. Gyveno Box 4337, Yorktotvn, 
Sask., Canada.

EVANAUSKY, Katie, 1929. metais 
gyveno 1700 So. Jefferson St., Chi
cago, 1930 m, gyveno 1983 Canal- 
port Avė., Chicago, III.

GAIDELIENĖS, Juzės. Kilusi iš 
Raseinių apskrM Račkiškių km. 
1925-26 m. gyveno Chicagoje.

JAKŠTONIO, Augusto., 1914 m. 
gyveno Bridgeporte, ant Halsted 
Street prie šv. Jurgio parap. baž-
nycios. •

KFIŠTANĄyičlAtJS, Juozapo. 
1909 m. išvažiavo į Ameriką. Gy
veno W6rcester, Mass. Vėliau sąko-

(Barn.rna persikėlė Chicagon. Apie 64 m.
Baletiniai šokiai j r amžiaus.

• * i • • jz NORKAUS, Ignaco. Vėliaūsio-Tailtiskl šokiai. Konteste d^iy' niis žiniomis gyvenęs 600—4th Av., 
Milwaukee, Wis. ,

PIKTUIŽIO, Antano. 1929-1932 
m. laikotarpy gyveno 312 So. Flo- 
wer St., Los Angeles, Galifornią, 
ir 753 Havard St., San Frančisco, 
California.

ŽIČKAUS, Tamošio, sūnūs Vin
co. Kilęs iš Ručkiškių km., Rasei
nių apskr. Chicagoje gyveno 1925- 
26 metais.

LIETUVOS KONSULATAS, 
100 East Bellevue Place., 

CHICAGO, ILLINOIS.

vavo, grupės, duetai ir solistai, 
privatiškai ar parkubse ir šo
kių mokyklose pramokinti. Tau
tiškų šokių skyriuje dar tebe
buvo keturios grupės. Ukrair 
nas soloistas, ukrainiečių du
etas, lenkų gana genv grupe, 
kuri pašoko Mazūrą ir lietuvių 
grupė, Vytauto Bcliajaus išla
vinta, kuri pašoko Dzūkų šo-

Teisėjai suteikė lietuvių gru
pei vainiką vienbalsiai. Teisė
jų net buvo penki ir visi žino
mi šokių mokytojai.

Išlaimėta dovana yra auksuo
tas “Victory Cup” rųšies, at
vaizduojantis merginą, paduo
dančių Vainiką išlaimėtojui.

L V T?

Suėmė Penkis 
Northšidės 
Jaunuolius

Vienas turbūt lietuvis.

REIKIA ALAUS PARDAVINĖ
TOJO. Parduoti šiandien daugiau
sia apkalbamą alų, Fox Head “400” 
kitą Fox Head AVaukesha produktą 
Chicagoje ir artimuosiuose mieste
liuose. Pilną ar daliną laiką. Paty
rimas padės, bet nereikalingas. 
LIBERALĖ KOMISIJA pamatas 
pradėtį; Nuolatinė tąrnyba šu al
ga, kada busi kvalifikuotas. Pama
tyti Mr. Quėeny, Kambary 1208, 
14.0. N.orth Dearborn, po 1 v. p. p. 
kasdien, išskyrus šeštadienį.

FURNiTUhE-FiktufcE tOR SALĖ 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 
IŠPARDUODAMfe §ARŲ FIK: 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što 
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, regišterius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė-: 
jįrhb. Pamatykite mus pirm negu 
pirkšite kitur.

S. E. 3OSTHEIM & SQNS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

PARDAVIMUI labai gražus Ice 
Bpx, nenorėsite nei refrigerato- 
riaus. Turiu parduoti iki subatąi. 
Išeinu iš to namo. Adresas 5811 W. 
64th Place, klauskite ant antrų lu
bų.

REAL ĖSTAtE FOR SALĖ
-

ŽIŪRĖK! GRAŽUS KAMPINIS, 
geltonų plytų šešių apartmentų NA
MAS ir prikergtas 2 karų plytinis 
garažas, ėlektrikos refrigeracija. 
Renda $2200. Kaina $11,500. Termi
nai.

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

3585 Milwaukee.
- I •
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EARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų .farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei- 
kin

. P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

$3500.00 120 AKRŲ paprasta tar- 
mą parsiduoda už $1200.00. Jei tuo- 
; au. Turi gauti $700 pinigais apmo
kėti laidotuvių išlaidas ir skolas, 
likusią 5%—įlgu terminu. 2 my- 
ios nuo miesto. Budinkai geri. Mrs. 
Ošborn, Hart, Michigan.
į t i ii lili >1 ithii I’i iu4*iii^ta»******f»*

FARMS—TO EKCHANGE 
Ūkiai Mainais •

tu

”AUTOS—TRUCkSĖOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

KAS KĄ TURITE MAINYTI
Prie Kazimierinių Kapinių gar

ina su gyvuliais ir paukščiais. Kai
na $3,500. Prie vienuolyno namas 
2 flatų, po 5 kambarius, cemento 
beismėntas, kaina $5,300. Įmokėti 
$500.00. Turime visokių kitokių 
bargenų ir mainų...............

C. P. SUROMSKIS, 
2502 West 69th St.

Telephone Grovehill 0306

JONAS ŽILVITIS
(Gyveno po adresu 4900 West 14th St., Cicero)

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gegužės 30 d., 9:35 vai. rytą, 1938 
m. sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Masgaigalio kaime, Nau
jamiesčio parapijoj.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Veroniką, po tėvais Ur
baitę, sūnų Bruno, marčią Anioi- 
nette, dūkterę Emily Kotorą, 
žentą Louis, anūkę Emmy Lou, 
2 brolius, Petrą ir Kazimierą, 
s e s e r | Caroline Kūpczycinas, 
New Yorke ir pusbrolius, puse- 
seres ir gimines.

Priklausė prie Chicagos Lietu
vių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 4900 W. 14 
St., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks Penktadienį, Birželio 3 d., 8:00 vai. rytą, iš 
namų bus atlydėtas į Šv. Antano (15th ir 50th Avė., Cicero), 
liarap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. JONO ŽILVIČIO giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sūnūs, Duktė, Marti, žentas ir Gim.
Laid. Direktorius H. Marik and Sgns, Tel. LAWNDALE 3972.

® PAŠOVĖ ELEVEITERIŲ 
KASIERĘ —- Du jauni berniu
kai pašovė ir apiplėšė 63-ios 
ir Parncll avenue eleveiterių 
stoties kasierę Cassie Wil- 
liams, 54, nito 705 W. 61st st. 
Jie atėmė nuo moteriškės ke- 
liasdcšimts dolerių pinigais.

11 fVl -A Gėlės Mylintiems ! | 1J fl Vestuvėms, Ban- 
[J&A kietąms, Laido- 

w ■ tūvėms, Papuoši-
, maras.

GĖLININKAS
4181) Archer Avenue
„ Phoi.ę .LAFAjĘjTE 5800

West Nortli aVėnuc policijos 
nuovada prie Hoyne ir Erie 
suėmė penkis jaunuoliu?, ku
rie įtartinai sukinėjosi auto
mobiliu tamsiomis gatvėmis, 
ir buvo apsiginldavę keliais 
revolveriais.

Tarj) suimtųjų yra vienas, 21 
metų jaunuolis, William An
dreika, niio 2024 W. Ohio, ku
ris, sprendžiant iš j>avardės, 
gali būti liettivis. Trys kiti 
jaunubliai italai ir vienas len
kas.

JUOKAI
-t-

+

LUV EsIIlIU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams;
3316 So. Halsted Street

Tel* BOUtEVAkD 7314

Prietarils
—Kodėl temsta taip 

nustojai važinėjęs
—Tdip, matote, 

pųtį prietaringas, 
žinėjau tryliktąjį

staiga 
automobiliu ?
aš hsu trii- 

Kai aš suva- 
žmogų, pa

maniau sau: na dabar gana, nes
gali įvykti nelaimė.

ATEIK i didžiaušį naiijų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE
. COMPANY

ties 1340 West 63rd St.
1(Virš 300 naujų ir vartotų kąru 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus gaįite 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. • .

Vįsį kardai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senųjį 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.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

SPECIALUS 
BARGENAS
VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ
NUO 350 IKI -400 KARŲ 

Visokio Modelio ir Išdirbystės
1936 DODGE SEDAN ......  $365.00
1^35 PLYMOUTH .............  S245.00
1S36 CHEVROLET Sedan. .8285.00
1937 PAC&ARD, 4 Durų Sedan DE

LUXE, Kaip Naujas
, , Pigiąi . Parsiduoda
BURKE MOTOR

5001-7 SO. WESTERN AVĖ. 
Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 

Matyk Asmeniškai arba Pašauk
Telephone GROVEHILL 3678

I, ■■ 1

BUSINESS b^LANCES 
Biznio Progos

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

PARDAVIMUI HARDWARE ir 
Malevos (Paint) krautuvė. Lietu
vių apielinkėje, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Labai gera pro
gą lietuviui biznieriui, kuris nori 
eiti į panašų biznį. Pardavimo 
priežastis, patirsite ant vietos. At
sišaukite pas N-. C. Krukonįs and 
Co., 3251 So. Halsted Si., Chlca
go, III., Tel. Victory 1233.

SCHbOLS AND 1NSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

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

2040 Washington Blvd.
II ■■■ « ll II!■ < <11 II *

BUSINESS SERVlČfc

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI . ,
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jeį nprite. . ,•
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲSIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis. 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

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

į-. į į,-į , ,
FINANCIAL 

Fihansai-Paskolos

■I rifu.

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

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

Sąvihgs Assočiatioh
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
PEDERAL savings 

AND LOAN ASSOCtATION

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

I PAGARSINKIT
1 SAVO BARGENVŠ

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Masu apgarsinimų kainos 
prieinamas. Už pakartoji
mas duodame gerų nuo
laidų.

r
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Didelis Apvaiščiojimas I Pirmyn Išleistuvių

Tautiškose Kapinėse
Praėjo Puikiai, Išskyrus Apgailavimą, Kad 

Knygos Pritruko ir Kad Komisija- 
Buvo Vienpusiška.

Pirmadienį tūkstančiai Chi- 
cagos lietuvių anksti iš ryto 
atvyko į Lietuvių Tautiškas 
Kapines dekoracijos dienos ce
lebracijoms. Jie taipgi atvyko 
čia demonstruoti savo dvasinę 
nepriklausomybę ir pasidžiau
gti savo kapinių progresu.

Viešpatavo kapinių nuotai
ka. Maloni muzika sklido iš 
kapinių ofiso bokšto ir sveiki
no atvykstančius kapų lan-

mas K. Steponavičiaus, sudai
navo “Apleistas, apleistas,” ir 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka.”

Birutės choras, 
mas J. Byansko, 
“Augo kriaušė” ir 
nos.”

L. K. M. choras,

vadovauja- 
sudainavo 

“Musu die- 
G I

Prasidėjo ilgas programas, 
kurį vedė Kapinių valdybos 
pirmininkas M. Lubinas.

Lietuvos benas pirmiausia 
sugrojo “Internacionalą”. Tai 
graži dainelė, tik bėda, kad ji 
yra priimta kaipo komunistų 
kariškas himnas. O tik dalis 
susirinkusių buvo komunistai. 
Beje, ir programo rengimo ko
misijos nariai buvo komunis
tai, Taigi jie matyt norėjo 
munistišką spalvą uždėti 
sam apvaikščiojimui. Tą 
padarė, bet tuo nei sau nei
pinėins nieko gero neatnešė. 
Žmonės tik dar sykį pamatė, 
kad komunistai yra vieno kau
lo žmonės, labiausia panašus 
į katalikiškas davatkas. Fa
natizmas yra blogas reiškinys 
nežiūrint kur jis apsireikštų.

Visi kviestieji kalbėtojai at
vyko ir kalbėjo, o būtent P. 
Grigaitis. L. Pruseika, H. Jag
minas ir Dr. A. Margeris. Tik 
vienas M. Vaidyla neatvyko, 
nes sako buvo išvažiavęs su

ko
vi
ne

suomet įspūdingiausią kalbą

vadovauja
mas J. Kenstavičiaus, sudaina
vo “Neverkit pas kapą.”

Naujos Gadynės choras, va
dovaujamas Jurgio Steponavi
čiaus sudainavo “Daug žuvo

L. D. Aido choras, vadovau
jamas St. Lesčausko, sudaina-

Dariaus Girėno postas baigė 
programą maršavimu ir savo 
mil taromis ceremonijomis.

Tūkstančiai susirinkusių 
žmonių norėjo gauti atminčiai

Bankietas
ILLINOIS

[ACME-NAUJIENŲ Foto!

Šiame žemlapyj klėtkuota linija parodo geležinkelį, 
kurį norima uždaryti. Tai Quincy, Omaha and Kansas 
City geležinkelis tarp Quincy ir Kansas City. Sakoma, kad 
šio geležinkelio operavimas neapsimoka. Burlingtono ge
ležinkelio kompaniją turi beveik visus Quincy geležinke
lio Šerus. Kij?os linijos ant žemlapio parodo Burlingtono 
geležinkelį.

[CHICAGOS HEARSTO LAIKRAŠČIAI MAS!
NIAI ATLEIDINĖJA ORGANIZUOTUS

DARBININKUS

Abu Apskųsti Nacionalei Darbo Tarybai

P-nia Nora Gugis, Bankieto 
Komisijos Sekretore.

Vakarą Puošia Pirmyn Fondo 
Garbės Nariai.

remi salėje, 4270 Archer ave- 
nuc, įvyks iškilmingas bankie
tas. Tai bus atsisveikinimo 
Bankietas, kurį Pirmyn Cho
rui ruošia Pirmyn Kelionės 
Fondo Garbės Nariai.

..................... ..... .......... ———----- -- —--------- ---- ------------------- ' ....

LIETUVOS ŽYDŲ FEDERACIJA IŠKILMIN
GAI ĮVESDINO NAUJĄ VALDYBĄ
Žada Padėti Lietuvai Ginti Nepri

klausomybę

Chicagos Angliškų dienraščių ninkus, unijai reikalaujant, 
redakcijų tarnautojų unija,'Hearsto manadžmentas priža- 
Chicago Newspaper Guild krei- dėdavo susilaikyti nuo tolimes- 
pėsi į “Naujienas” prašydama nių šalinimų, 
paskelbti sekamo turinio žinią! 
apie masinį organizuotų tar
nautojų atleidinėjimą iš Hear- 
sto laikraščių, “Herald and 
Examiner” ir “Evening Ameri
can”. Kiti stambus Chicagos 
angliški laikraščiai atsisakė tą 
žinią talpinti. ,

Hearsto qKaras” Prieš 
Tarnautojus

Hearstas, kuris nesenai pra
dėjo kampaniją už “žmoniškes
nį karą”, pradėjo nepaskelbtą 
karą prieš laikraštininkų uni
ją, Chicago Newspaper Guild, 
kuri susideda iš dirbančių laik
raščio redakcijose vyrų ir mo
terų. Dabar šis nepaskelbtas 
karas pirmą kartą iškeliamas 
aikštėn.

Kada 
derybas 
sąlygų, 
pradėjo 
ninku.

Skundžia Darbo Tarybai

Nuo pereito liepos mėn. dau
giau kaip 330 darbininkų pa
šalinta iš darbo. Iš to skaičiaus 
43 pašalinti po bal. 20 d. Dau
guma iš tų 330 pašalintų dar
bininkų yra aktyvus Guild va
dai. Dėlei tų šalinimų tapo pa
duotas skundas prieš abu Hear
sto laikraščius Nacionalei Dar
bo santykių tarybai. Guild kal
tina Hearstą už laužymą Wag- 
nerio darbo santykių akto, per
sekiojant Guild narius.

Po kiekvieno maišinio šalini
mo, pašalinus senus laikrašti- dininku.

bet kiekvieną 
kartą savo prižadą sulaužyda
vo naujais puolimais Guild na
rių.

Dėlei pakartotino manadž- 
mento prižadų laužymo, iškilo 
Guild reikalavimas raštiško už
tikrinimo, kad nebus tolimes
nių neteisingų šalinimų ir kad 
pašalintieji bus sugrąžinti į sa
vo darbus. Kad galima butų tą 
įvykinti, Guild atsišaukia į vi
suomenę priversti atvirutėmis 
Chicagos Hearsto laikraščių 
leidėją Emanuel Levi pradėti 
derybas su darbininkais tai
kiam išsprendimui iškilusio gin
čo.

“Guild” Viršininkai
Harry Read, 10947 Hormosa 

Avė., senas Chicagos laikraš
tininkas, kurį Hearstas kartu 
pavadino “geriausiu miesto ži
nių redaktorium visoje šalyje”, 
vadovaują Guild Hearsto sky
riui. Kiti Chicago Guild virši
ninkai yra Harry Wohl, 840 
George St., American naktinis 
žinių redaktorius, yra preziden
tas; Charles B. Johnson, 3835 
N. Sacramento Avė., City News 
Bureau reporteris — yra 1-mas 
vice-prezidentas; Jerry Cook, 
7646 Marąuette Avė., padėjė
jas Times paveikslų redakto
riaus, yra 2-ras vice-preziden
tas; Graham P. Dolan, 348 S. 
Highland Avė., Tribūne copy 
reader, yra sekretorius, ir Jus- 
tin McCarthy, 6709 Cragin avė., 
Daily Newš reporteris, yra iŽ-

Šią savaitę oficialiai prade- choras po vadovybe 
jo veikti Chicagos žydų suor- daro.
ganizuota Lietuvos Žydų Fede-| Naujosios organizacijos vir- 
racija. Organizaciją sudaro 17|šininkai pabrėžė savo kalbose, 
žydu organizacijų panašių lie- kad Federacija simpatizuoja 
tuviškiems “parapijiniams” Lietuvai, ir 
kliubams — Kauno Žydų Dr-j budais nevien 
gija, Raseinių, Šiaulių Žydų 
Draugija ir t. p.

Sekmadienį vakare, Midcily 
Odd Fellovvs Temple salėje, 
3350 W. Jackson bulvaras, į- 
vyko Federacijos valdybos į- 
vesdinimo ceremonijos, ku
riose dalyvavo didelis skai
čius lietuvių. Nuo lietuvių 
sveikinimo kalbas pasakė Lie
tuvos konsulas Chičagoje P. 
Daužvardis, “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis ir iš 
Lietuvos atvykęs V. Uždavi
nys. Ceremonijose Taipgi da-

Kvc-
Guild bandė pradėti 

dėl pagerinimo darbo 
tai Hearsto vadovybė 
masinį šalinimą darbi-

Tie garbės nariai yra: Lie
tuvos Konsulas P. Daužvardis; 
p. Nora Gugis; pulk. J. J. Hou- 
ghteling; Dr. A. J. Juozaitis; 
A. G. Kartūnas; S. B. Komai- 
ko ir J. P. Rakštis. Parengimo 
Komisijos garbės pirmininku 
yra konsulas !P. Daužvardis; 
pirmininku pulk. Houghtaling, 
o sekretore—p-nia Gugis.

Parengime Pirmyn Choras 
pirmu kartu pasirodys sąsta
te, kuriame važiuos Lietuvon. 
Chorui tepaliko tik kelios die
nos Chicago j e — birželio 10 
d., jau sėda į traukinį ir trau
kia New Yorkan, iš kur laivu 
“Britannic” išplauks birželio 
11 d.
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Rankiotas bus įspūdingas ir 
gražus, Jame dalyvaus visi iš
važiuoją dainininkai, Pirmyn 
Kelionės Fondo nariai ir Gar
bės Nariai, ir Pirmyn Choro 
valdyba su visais rėmėjais ir 
dideliu buriu draugų, kurie 
suteikė Chorui galimybę šią 
kelionę vykinti.

Bilietai bankietui yra po 
.$1.50. Visas pelnas eina kelio
nės Fondam Bilietus galima 
gauti nuo visų Garbės Narių, 
nuo visų Choro narių ir vedė
jo K. Steponavičiaus, Lafayct- 
tc 7552. Town of Lake bilietų 
platinimu rūpinasi pp. K. Kriš-

išleista ir atspausdinta, kad 
kiekvienas jos norėjo kas tik 
ją pamatė. Tačiaus kapinėse 
radosi tik 1200 kopijų. Jos vi
sos išėjo ir koks dvejetas tūk
stančių žmonių jautėsi nusivy
lę, kad negavo knygos. Tuo 
tarpu 3800 knygų gulėjo spau
stuvėje, ir niekas nepasirūpi
no jų atvežti. Čia jau buvo ir 
valdybos ir komisijos apsilei
dimas. Daugelis ypač atvažia
vusių iš tolimesnių miestelių 
norėjo pirkti knygas iš tų, ku
rie jau buvo nusipirkę, bet 
nerado nei vieno, kurs 
nore tų knygą parduoti. 
Beje, knygos nebuvo parduo
damos, bet duodamos už au
kas. Žinoma, knygas galima 
bus įsigyti ir vėliau per visą 
vasarą — kasdieną ir kiekvie
ną nedėldienį Kailinių ofise. 
Knyga yra verta extra keliones 
į kapines. Vasarai pasibaigus 
be abejo nebeliks nei vienos

oraciją perskaitė D-ras Atar- 
geris. Taip pat iš rašto skaitė 
ir H.

Čia vėl tenka papeikti ren
gimo komisiją už negerą gar
siakalbių intaisymą. Garsia
kalbiai buvo taip nustatyti, 
kad kalbėtojų žodžiai ėjo kur| kopijos. Daugelis norės ir sa

vo giminėms Lietuvon tą pui
kią knygą pasiųsti.

Pasidžiaugę Kapinių gražu
mu po apvaikščiojimo tūks
tančiai žmonių patraukė į Ka
pinių pikniką buvusiame Lie
pos darže, čia visi smagiai ir

Jagminas.

dės įvairiais 
Lietuvos žy

dams, bet ir Lietuvai, ypatin
gai jos nepriklausomybės gy
nime.

Vakarui pirmininkavo Mr. 
Vickar, Federacijos protokolų 
sekretorius Mr. L. Vickar sū
nūs.

Kiti valdybos nariai yra 
sekami asmenys:

Goldman, prezidentas;
Cohen, Vice-prezidentas;

. Ruttenburg, iždininkas, ir 
Levin, finansinis sekreto

rius.
, t, Organizacijos nuolatinis ad- 

lyvavo lietuvių Dariaus-Girė- resas yra, $521 Douglas Bou- 
no Legiono Postas ir merginų levard. —R.

• t* 7 .

M.
D.

Pruseika ir Jagmi-

—Dargyvas. čitinai ir jų duktė
išsiskirstė jau saulei nusilei
dus.

penki chorai savo 
pataisė tą, kas buvo 
programe.

tai į dangų, o žemėje žmo
nėms mažai tesigirdėjo. Ren
gimo komisija tur būt norėjo, 
kad aniolai geriau įsiklausytų 
ką sakys 
nas.

Tačiau 
dainomis 
taisytina

Pirmyn choras, vadovauja-

4501 South Ashland avenue. 
Town of lakicčiams pataria
ma pas juos bilietų reikalu' 
kreiptis.

Po vakarienės ir iškilmingo 
dainų ir kalbų programo įvyks
šokiai. Pirmynietis.

I ACME-NAUJIENŲ Foto] 
Henry Schneidcr saugioje dėžutėje.CHICAGO. — Seržantas Olvcr Karwoski egzaminuoja revolverius, surastus 

Schneider buvo nužudytas netoli Chicagos miške.

I ACM E-A A U.J 1E N Ų Eolu

Pveikslai iš Čechoslovakijos nacių revoliucijos. Kairėje nacių kalbėtojas prie 
mikrofono su nacių simboliukais ženklais priešakyje. Dešinėje nacių vadas Konrad 
Henlem kalbasi su mergaite, matomai, jo pasekėja.

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti, taupyti—

NAUJIENŲ ŠPILKOJE

i AUME-NAUJ1ENŲ Foto.

Dr. Arthur E. Morgan (viduryje) su senatorių VicDonahcy iš Ohio ir atstovu 
James Mcad (dešinėje) iš New Yorko, Senatorius su atstovu yra pirmininku ir 
vice pirmininku kongresinio komiteto T. V. A. kaltinimams tyrinėti. Dr. Morga
nas yra atstatytasai T. V. A. pirmininkas. Jis dar vis kaltina kitus du T. V. A. vir
šininkus suktvbėse.
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