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METE BOMBAS PRANCŪZIJOJ, 15 MYLIU 
NUO RUBEŽIAUS

Padarė žalos geležinkeliui
AX-LES-THERMES, Francu- 

zija, birž. 5. — Devyni karo 
lėktuvai bombonešiai perskrido 
Pirinėjų rubežių sekmadienį ir 
mėtė bombas Francųzijoj, 15 
mylių atstumoj nuo rubežiaus. 
Kokiai tautybei lėktuvai pri
klausė, iš karto nenustatyta.

Viena bomba sudraskė Oriu 
stoties elektros laidus. Laidai 
sudraskyti apie tris mylias 
nuo Ax-Les-Thermes. Kita 
bomba padarė žalos patalui ge
ležinkelio, kuris yra nutiestas 
tarp Toulouse, Francųzijoj, ir 
Barcelonos, Ispanijoj.

Bombardavimas neužmušė ir 
nesužeidė žmonių. Dauguma 
bombų numesta laukuose. Lėk
tuvai atskrido iš Ispanijos pu
sės.

Paryžiuje užsienio reikalų

ministras Bonnet įsakė padary
ti lėktuvų atakos tyrinėjimą. 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovas apreiškė, kad Francu- 
zijos vyriausybė pasiųs stiprų 
protestą kaltininkams, kai tik 
nustatys kuri pusė — sukilė
liai ar lojalistai — mėtė bom
bas Francųzijoj.

“Tai buvo arba klaida, arba 
tai reiškia kai ką daug rimtes
nio”, pasakė vienas aukštas 
franeuzų valdininkas. “Dabar
tiniu laiku atrodo greičiau 
klaida, kuri neprivalo pasikar
toti.”

Nuomonė, jogei buvo pada
ryta klaida, remiama tuo, kad 
sekmadienį sakytoj apielinkėj 
kabojo lengva migla.

Lėktuvai, numetę bombas, 
pasuko atgal į Ispanijos rube
žių ir dingo arti Andorra.

[ACME-NAUJIENŲ Photo J

Jūreivių kadetų paroda pagerbimui tų, kurie šiais metais baigė mokyklą Annapo- 
lyje, garsiąją United States Navai Academy.

NELEIDO THOMASUI KALBĖTI NEWARKE

VOKIETIJOS GENEROLAI NEKLAUSO 
HITLERIO

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
5. — Generolas von Falken- 
hausen ir jo štabas keletą me
tų tarnauja Kinijos vyriausy
bei kaip jos armijos perorga- 
nizuotojai ir paskutiniuoju lai
ku kaipo karo patarėjai.

Spaudžiama Japonijos, Hitle
rio vyriausybė įsakė Falken- 
hausui pasitraukti iš Kinijos 
tarnybos. Bet šis mano, kad 
opioj Kinijai valandoj pasi
traukti iš tarnybos reikštų už

traukti gėdą ant savęs, kaipo 
Vokietijos karininko, ir ant vo
kiečių armijos. Taigi jis neno
ri išpidyti Hitlerio įsakymo.

Vokietijos armijos ir užsie
nio reikalų ministerijos vado
vybėje , reiškiasi Falkenhausb 
nusistatymui pritarimo. Antra 
vertus, nacių viršūnės reika
lauja, kad Falkenhaus išpildy
tų įsakymą, ir pačiam Hitleriui 
Falkenhauso užsispirimas atro
do tiesiog nepakenčiamas.

2,000 UŽMUŠTŲ-ATSAKYMAS JUNGT. 
VALSTIJŲ PROTESTUI

CANTON, Kinija, birž. 5. — 
Penktadieni Jungt, Valstijų 
užsienio reikalų departamento 
sekretorius pavaduotojas Sum- 
ner pasmerkė civilių gyvento
jų žudymą Kinijoj ir Ispani
joj. Panašų pasmerkimą išreiš
kė ir anglai.

šeštadienį japonų lėktuvai

vėl atlankė Cantoną, pietų Ki
nijoj. Japonų bombos šį kartą 
užmušė ir sužeidė per 2,000 
žmonių. Ispanijos sukilėlių lėk
tuvai atakavo Barceloną ir ki
tus respublikos miestus.

Tai tokį atsakymą susilaukė 
Jungtinių Valstijų ir Britani
jos protestai.

Teismas įsakė sugrą
žinti darbą 5,400-riis 

darbininkų A

Franco lėktuvai už
degė ir paskandino 

britų laivą
. .............. ■ •' c

HENDAYE, Francuzija, birž

Vokiečiai sumokėjo NEWARK,*N. J., birž. 5. — 
šeštadienio vakare viešoje aik-

taksų pusšešto Dilio- štėje . mėgino: laikyti prakalbą
Ambasadorius Da- 
vies atsisveikino ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NEW YORK, N. Y., birž. 5
— šeštadienį paskelbta, kad ■ 5. — Pereitą šeštadiehį Ispa- 
United Circuit Court of Ap-Įnijos sukilėlių lėktuvai uždegė 
peals paliepė Remington-Rand britų laivą Maryad buvusį Ali- 
kompanijai išpildyti Nacionalės cante uoste. Laivas nudegęs iki 
Darbo Santykių Tarybos įsaky- vandens
mą ir priimti atgal į darbą bombos užmušė keturis britus 
5,400 darbininkų, kurie buvo jūreivius, 
pavaryti dėl streiko. Kompani
jai duota laiko įsakymui išpil
dyti iki liepos 1'5 dienos.

paskendo. Lėktuvų

Rekomendavo svar 
bų streikieriams 

bilių

laivą

birž.AVASHINGTON, D. C
5. — Atstovų buto teisių ko
mitetas šeštadienį rekomenda
vo butui svarbų bilių. Bilius 
taiko uždrausti samdytojams 
gabentis streiklaužius iš 
valstijų.

Ar kongresas priims 
parodys ateitis.

Sukilėlių lėktuvai 
taipgi mėtė bombas į Barcelo
ną, Valldeuxo ir į kitus mažes
nius miestelius.

Franco paskandino
Maryad nepaisydamas tik prieš 
porą dienų . pasiųstos jam no
tos, jogei britai imsis griežtų 
priemonių, jeigu sukilėlių bom
bos kliudys Britanijos laivus.

Dar 500 kinų užmušė 
japonų bombos

bilių,

Sukilėliai nori gauti 
Ispanijos sidabrą
NEW YORK, N. Y., birž. 5. 

— Ispanijos sukilėlių vado, gen. 
Franco,, agentai iškėlė pereitą 
šeštadienį bylą New Yorko Fe- 
deralių Rezervų Bankui. Jie no
ri, kad Amerikos teismai ap
duotų sukilėliams 186 tonus si
dabro, kurį šiomis dienomis at
siuntė į Ameriką Ispanijos res
publikos vyriausybė. Kontes- 
tuojamo sidabro vertė siekia 
$2,150,000.

IIONKONG, Kinija, birž. 5.— 
Japonų lėktuvai sekmadienį 
vėl atlankė Cantoną, pietų Ki
nijos sostinę.

Daugiau nei 50 lėktuvų ata
kavo miestą valandą laiko. Ja
ponai numetė šimtus eksplo- 
duojančių ir padegančių bom
bų Wongsha stoties apielinkė- 
je, kur yra didžiausias žmonių 
susigrūdimas, kur gyvena bied- 
nuomenė. Sekmadienį dar 
žmonių žuvo Cantone dėl 
ponų lėktuvų atakos.

500 
ja-

Pasmerkė mirtį 
daktarę

no dolerių
-------------------------------------- ...

• BERLYNAS; Vokietija, 
V*

5. .— Vokietijos finansų 
kytojai pereitą šeštadienį pa
skelbė, kad pernykščius fiska- 
lius metus, kurie pasibaigė šių 
metų kovo 30 dieną, Vokieti
joj buvo surinkta viso 4;akšų 
$5,500,000,000 (skaitant Jungt. 
Valstijų pinigais). Kiekvienam 
šalies gyventojui teko sumokė
ti taksų vidutiniškai po $85. 
Tai yra labai dideli taksai, at
sižvelgiant į Vokietijos gyven
tojų pajamas.

birž. 
tvar-

Vėl mėgins submari
nu pasiekti šiaurės 

polių
Rusija,MASKVA, Sovietų 

birž. 5. — Sir Hubert Wilkins, 
atvykęs į Maskvą, pareiškė sek
madienį, kad jis planuoja dar 
kartą mėginti pasiekti šiaurės 
polių povandeniniu laivu, t. y. 
submarinu. Ekspedicijai į šiau
rės polių NVilkins ruošiasi 1939 
metais.?

Norman TŲomas, socialistų 
partijos vadas. Susirinko 500 
minia aikštėje,.-.Tarp susirinku
sių koks 100 dėvėjo Amerikos 
legionierių kepures.

Kai tik Thomas pradėjo kal
bėti, iš šalinės -gatves pasirodė 
benas, kurs.ygrodarpas artinosi 
prie platforinės. Jį palydėjo 
dar pora šimtų vyrų dėvėjusių 
kepures karių, dalyvavusių Di-i 
džiajame kare Francųzijoj.

Triukšmas paskandino Tho- 
maso kalbą. Iš minios kas ten 
paleido kiaušinį pataikiusį Tho- 
masui tiesiai į veidą. Chuliga
nai pradėjo svaidyti kiaušinius 
iš visų pusių. Pasibaidęs su
kelto triukšmo policininko ark
lys nuvertė platformę, kurioj 
kalbėtojas stovėjo.

Thomas dar mėgino paaiš
kinti, kad jis turi leidimą kal
bėti, tačiau, baubimas, birbinės 
ir beno triukšmas paskandino 
ir šį jo paaiškinimą.

Newarko komisionierius Jo
seph Byrne Jr. sekmadienį pa
reiškė, kad jis nebeduos kito 
leidimo Norman Thomasui kal
bėti Newarke mitingui atvira
me ore. ■'

Lenkai aviatoriai 
pasiekė Romą

Sigmund Freud vyk 
sta į Londoną

su komunistais
"t- MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 5. — J. Valstijų ambasa
doriui Joseph E. Davies sek
madienį, formaliai atsisveikino 
su liaudies komisarų pirminin
ku Molotovu ir visos Rusijos 
centralinio vykdomojo komite
to pirmininku Kalininu. Davies 
vyksta ambasadoriaus vietą už
imti Belgijoj.

Svarbios nominacijos 
Iowa valstijoj

WASHINGTON. D. C„ birž. 
5. — Pirmadienį Iowa valstijoj 
bus nominacijos (primary). 
Ypač skvarbios yra nominacijos 
kandidato senatui. Dėl nomina- 
vimo kova eina tarp senato
riaus Gillette, aiškaus Vyriau
siojo teismo perorganizavimo 
priešininko, ir atstovų buto na
rio Wearin, skaitomo Naujo
sios Dalybos šalininku, kuris 
dabar kandidatuoja nominaci
jai senatoriaus vietai.

Suomija sumokės 
savo skolą

Iš Varšuvos grįžo lietuvių 
f ' 'r* .

delegacija.
KAUNAS, gegužės 2G dieną 

iš Varšuvos sugrįžo lietuvių de
legacija, kuri tarėsi su lenkais 
geležinkeliais susisiekti reika
lais. Tiesioginio keleivių susi
siekimo sutartį abiejų šalių vy
riausybės ratifikuos birželio 
mėnesio gale. Prekinių trauki
nių susisiekimas ateities daly
kas — galės būti pradėtas tik 
prekybos sutartį sudarius, kas 
dar nesvarstoma.

Skipitis Išvyksta į Pietų 
Ameriką.

KAUNAS, birželio 1 dien. — 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti pirmininkas advokatas 
Skipitis birželio mėnesį išvyk
sta į Pietų Ameriką aplankyti 
lietuvių kolonijas.

Argentinos Nepriklausomybes
Šventė gegužės 25 dieną.

KAUNAS, gegužės 25 d. — 
Argentinos Nepriklausomybės 
šventės proga Lietuvos prezi
dentas pasiuntė Argentinos pre
zidentui sveikinimo telegramą. 
Už sveikinimus Argentinos pre
zidentas telegrama padėkojo.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 5. — šeštadienį paskelbta, 
kad teismas paskyrė užtarnau
tą bausmę — kaip manoma, 
mirties bausmę—daktarei dan
tistei už tai, kad ji vartojo sa
vo profesijoj iš svetur atgaben
tus instrumentus ir medžiagą 
ir todėl buyo šnipas. Dvi kitos 
moterys ir Vienas vyras, kaip 

(pasmerktosios daktarės ben- 
Irlvni nnHniiafi irori Vienai mn.

ROMA, Italija, birž. 5. — 
Amerikos lenkai aviatoriai, per-! & 
skridę Atlantiką iš Brazilijos' 
į Afriką, pasiekė Romą šešta
dienio vakare. Kaip sekmadie-^ 
nį jie ruošėsi kelionei iš Romos 
į Varšuvą. ’ .

Vėliausi sekmadienio prane- ^usTriToj Tam n‘e-
Šimai sakė, kad aviatoriai jau 
pasiekė Varšuvą.

LONDONAS, Anglija, birž.
i. — Sigmund Freud, garsusis 

3 į psichoanalistas, apleido Austri- 
’į ją ir vyksta į Londoną, kur 

< mano apsigyventi pastoviai. Jis 
. yra 82 metų amžiaus. Freudui 

teko keltis į Londoną, nes, kaip

Francuzija vartos 
Jungt. Valstijų 

motorus
PARYŽIUS, Francuzija, birž

beįmanoma gyventi.
Sekmadienį *Freud atvyko i 

Paryžių, čia jį pasitiko, tarp 
kitų žymių asmenų, Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Bullit.

Suėmė du italus 
aviatoriusChicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Tarpais lengvas lietus; vidu-[drai, nubausti irgi. Vienai mo
linio stiprumo pietų vakarų vė-Įteriai paskirta kalėti 7 
jai; saulė teka 5:15, leidžiasi kitai moteriškei ir vyrui 
8:21 valandą. mės nepaskelbtos.

baus

5. — Artimoj ateityje Francu- aviatorius
zija pradės statyti lėktuvų mo-' MADRIDAS, Ispanija, birž. 
torus J. Valstijų modeliais, ku- 5. — Du italai aviatoriai per 
riems patentus* užpirko Ameri- klaidą nusileido lojalistų kon-

lėktų-koje. Franeuzų manymu, J. troliuojamoj Guadalajera lėktu- 
Valstijų lėktuvų motorai yra vų aikštėje. Lojalistai suėmė 
geriausi. aviatorius iri jų lėktuvus.

WASHINGTON, D. C., birž. 
5. — Suomijos vyriausybė pra
nešė Jungt. Valstijų užsienio 
reikalų . departamentui, kad 
Suomija savąją karo skolos ra
tą Jungt. Valstijoms suma 
$161,935.50 sumokės birželio 15 
dieną. Suomija yra Vienintele 
iš trylikos skolininkių valsty
bių, kuri iki šiol moka skolą 
Amerikai reguliariai.

• . • t 1 • . •

Ecuador ir Peru mo
bilizuoja kariuomenę

QUITO, Ecuador, birž. 5. — 
Ecuadoro vyriausybė sako, kad 
Peru kariuomenė buvo įsibrio- 
vusi į Ecuadoro žemę. Peru 
vyriausybė paneigia kaltinimą. 
Abiejų šalių kariuomenė pra
dėta mobilizuoti. Kariuomenė 
yra siunčiama šių dviejų šalių 
parubežin.

Latvių puskarininkų choro* ir 
orkestro ekskursija.

KAUNAS, gegužės 28 ir 29 
dienomis Kaune koncertavo 173 
dalyvių Latvijos puskarininkų 
choro ir orkestro ekskursija.

Į Tautinės Olimpijados Komi
tetą pakviesta daug žymių 

asmenų.
KAUNAS.—Į Tautinės Olim

pijados Komitetą pakviesti Mi
nistras Pirmininkas kun. Miro
nas, Ministrai, Seimo vadovy
bė, Klaipėdos Krašto guberna
torius /Kubilius, Direktorijos 
Pirmininkas Baldžius, Kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
Černius, Kauno miesto burmis
tras Merkys, Amerikos lietu
vių atstovai’ teisėjai Zuris ir 
Laukaitis, sporto mėgėjas Ven
clova ir Mažosios Lietuvos pa- 
trijarchas Jankus.

Minėta 550 metų krikščionybės 
sukakti.? Lietuvoje.

KAUNAS, gegužės 29 dien. 
iškilmingai paminėta 550 metų 
krikščionybės sukaktis Lietu
voje. Karo muziejaus sodelyje, 
dalyvaujant vyriausybei, vy
skupams ir visuomenės atsto
vams, kalbėjo valstybės prezi
dentas, arkivyskupas Skvirec
kas, U-to profesorius Česnys, 
Generolas Nagius-Nagevičius, 
kurie kalbose apibudino krikš
čionybės reikšmę Lietuvai. Po
piežius atsiuntė sveikinimo laiš
ką ir apaštališką palaiminimą 
lietuvių tautai.
Liudijimai susisiekimo ir kito

mis lengvatomis pasinaudoti 
Lietuvoje.

KAUNAS, birželio 1 d. — 
Užsienio lietuviai susisiekimo 
Lietuvoje lengvatomis pasinau
doti liudijimus gaus Lietuvos 
Konsulatuose užsienyje ir Lie
tuvos sienoms pareiti punktuo
se.
Dariaus-Girėno Posto legionie
rių ekskursija Lietuvoje iškil

mingai sutikta.
KAUNAS. — Į Lietuvą at

vykusią Dariaus-Girėno posto 
apie 100 legijonierių ekskursi
ją pasienyje ir Kaune labai iš
kilmingai sutiko organizacijų 
ir visuomenės atstovai.
Derybos Lietuvos ir Argenti
nos prekybos sutarties reikalu.

KAUNAS, birželio 1 dien. — 
Baigiamos diplomatiniu keliu 
vedamos derybos Lietuvos ir 
Argentinos prekybos sutarčiai 
sudaryti.

Dabar
NAUJIENŲ RASTINĖ bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro

šeštadieniais 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

X

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet.

“NAUJIENŲ0 Adm.

_________________________
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Iš Pietų Amerikos Į
Lietuviškas Eretikas

PIETŲ AMERIKOS IR EUROPOS 
KAVINĖSE

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Pietų Amerikoje kuriasi in- 
tenuyvišk taukias kavinių gyve
nimas. Surinkus visų medžiagų 
apie kavinių gyvenimų iš laik
raščių komplektų, ,, žurnalų, 
knygų, novelių, privatiškų laiš
kų, etc. — galima butų parašy
ti įdomių kavinių istorijų, kur 
literatūriškas, artistiškas ir e- 
legantiškas jaunimas nuo 20 
metų amžiaus didesnę savo gy
venimo dalį praleidžia kavinė
se, jį talpindamas į šitokias fra
zes/:

—Eisime gerti kavos? Užmo
kėjui už kavų? Jau gėrei ka
vos? Žmogau . . . vienų kavy- 
tę dabar . . .

Europiečiai labiau mėgsta al
koholinius gėrimus, o pietų— 
amerikiečiai — juodų kavų, ku
ri taip pat kelia nerviškumų. 
Bet juodins kavos gėrimo pa
protys ima įsigalėti jau jr eu
ropiečių ateivių tarpe. Daugelis 
Pietų Amerikos lietuvių, gyve
nančių miestuose, vis labiau 
pripranta prie juodos stiprios 
kavos mažučių puodelių tušti- 
nimo, kas jų raudonus.’ skruos

tus ilgainiui pakeičia baltai 
melsvais. Tur būt dėl tos pa
čios priežasties Pietų Amerikos 
lietuviai savo nerviškumu žy
miai pralenkė savo brolius Lie
tuvoj, valgančius rukštų pienų 
su bulvėmis, juodų ruginę duo
nų su raugintais kopūstais, ge
riančius naminį alų, girą ir sa- 
mogonkų,
Anuprai, Anuprai! Jau daugiau 

tavęs nebematysiu...

Kartų nuvykęs į Kauno ge
ležinkelio stotį pažiūrėti išva
žiuojančių Pietų Amerikon sa
vo brolių, mačiau jaudinantį 
vaizdų. Traukiniui su emigran
tais pradėjus judėti Eitkūnų 
link, viena kaimo moteris, atsi
sveikindama savo vyrų, apkabi
nusi jo kaklų, bučiavo jį ir 
verkdama aimanavo;

—Anuprai, Anuprai! Jau 
daugiau tavęs nebematysiu...

Netaip seniai Pietų Amerikos 
kavinėse sėdėdavo vien tik vy
rai. Bet kavipių savininkai, biz
nio pasklandinimui, ieškojo 
“prašmatnumo” ir jį rado. Jie

įrengė laivinėse specialius mo
terims kambarius, kurie greit 
patraukė vedusias ir nevedu
sias, brolių bei sužadėtinių lyu 
dimas... Ir šiandien jau ne nau
jiena, kai ponios ir panelės sė
di kavinėse ir geria Anupro su
skaitom.. Vyrai ^kavinėse kar
tais susiranda sau naujas žmo
nas, o žmonos — naujus vyrus! 
Vedusių ir nevedusių poros va
karais kavinėse sėdi už mažų 
staliukų, gurkšnoja ju.jdn ka
vų, žinda saldainius, flirtuoja 
ir kolektyviai klauso muzikos, 
kurią dažniausiai patarnauja 
specialus mergaičių orkestrai, 
patalpinti virš kavinės klijentų 
galvos taip, kad butų patogu 
klausytis ir žiūrėti... Čia ne vie
nas Anupras įpuola į nuodė
mes, pamiršta savo žmonas ir 
vaikus Lietuvoje ir čia!
Rašytojas Raman Gomez apie 

Europos kavinių gyvenimų

l AUMJG-MAUJLENŲ Kuto J

K. E. Vorošilovas, Sovietų 
Rusijos karo komisaras, 
kurs dalyvavo tarybose su 
KinijiOiS atstovais sutarčiai 
padaryti tarp Kinijos ir Ru
sijos.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

GARANTUOTA!

PILSEN KWIK KLEAN
Pašte Soap Cleaner

Valo greičiau ir lengviau bet kokj malevotą, 
enameliuotą ar varnišiuotą paviršių. Absoliu
čiai nekenksmingas rankoms ąrba finišui.

Pas savo malevų ir geležies krautuvninką reikalauk Pilsen Kwik Klean

Neskaitant tų kavinių, kurio
se dienomis ir naktimis vyksta 
visokios sceniškos menkystos. 
su pornografiškomis Ievos duk
romis — Pietų Amerikos kavi
nės skiriasi nuo europietiškų 
tuo, kad jos yra motinos pietų- 
amerikoniškų. Rio de Janeiro, 
Sau Paulo, Montevideo, Buenos 
Aires ir kituose Pietų Ameri
kos miestuose kavinių klijentų 
yra skrajojanti, nepastovi, kas 
nepastebima Europoje. Tai pa
tvirtina ir ispanų rašytojas Ra
inoji Gomez apie Europos kavi
nių gyveninių.

—Kas Europos kavinėse pa
silieka ilgesniam laikui, skaito 
laikraščius bei kalbasi su drau
gais, gi kiti tuo pačiu laiku lo
šia šachmatais, šaškėmis ir kt., 
kas reikalauja nemaža laiko, 
tylos ir kantrybes.—

Pietų Amerikos kavinėse 
skaitančiųjų laikraščius, o ypač 
lošiančių šachmatais skaičių^ 
iki šiol tėra vos pastebimas,, 
Kavinių klientelė dar daugiau 
panaši į juros Ringas,gurios 
skrieja nuo vieiM^kg^toįj kP 
tų. Ypač tas :1 aB?f^ųS&tebima’ 
karreros ir futbolo lošimo me
tu. Tuomet klijentelė klauso ra- 
dio pranešimų apie lošimo re
zultatus, vieni džiaugiasi, kiti 
pyksta, visi sustoję ant kojų ir 
triukšmauja. Tuomet kavinėse 
nepaskaitysi laikraščio, ne pa- 
loši šachmatais. Visur tižią, rė
kia.

vyno fabrikantai.
Susikran^čius žmogaus pro

to nuodytojams į vieną svaigi
nančią įstaigą, ji peraugo ir 
1706 m., likvidavosi. Paryžiuje 
tuomet triumfavo tik garsioji 
Itavinė “Prokofijo”, j kurią lan
kydavosi tokios garsenybės, 
kaip Piron, Alembert, Voltaire, 
:Destauche, Rousseua ir litera
tūroj .kas Įtart dažniau puls* 
menamas Diderot.

Jumorizmas, Avantiūros ir 
karnivalai

Pirmosios Imperijos* ir Res
tauracijos epochoje, daugelio a- 
ristokratiškų susirinkimų vieta 
buvo kavinė “Tortoni”. Joje 
Mery šukurė savo improvizaci
jas, Romieux — saov pasityčio
jimus ir Roger Beauvoir sukū

rė savo jumorizmą.
Toje epochoje buvo labai pa

garsėjęs lordas Seymour. Jis, 
didžiausioj fantazijoj prašvil
pęs* savo turtus iki paskutinės 
monetos, vėliau “Vejidanges de 
Bourgogųe” restorane, skolin
tais pinigais įsisteigęs sau ka
binetą planavo visokias avan
tiūras, kurips dažniausiai būda
vo karnavališkai pikantiškos.

Kiek vėliau, 1836 metais pir
mą kartą žmonijos istorijoje 
viešai pasirodo ir satiriškų kau
kių balius — karnivalas, kuris 
gerokai pagyvino kavinių ir 
bendrai miesčioniškąjį gyveni
mą. Jį suorganizavo karalius 
Liudvikas Pilypas su savo mi- 
nisteriais. Tai buvo nuostabus 
blizgesys su daugybe maskara- 
diškų kaukių, nusileidusių į 
miestą “moterų madų šimtme
tyje” (1794—1894 m.).

(Bus daugiau)

Atėjo Nauja
Kultūra No. 4

Organizuoto girtuokliavimo 
pradai

Teatrai Padės
Chiniečiams >

Pįrmadienis, birž. 6, 1938
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Komitetas gelbėjimui Chinl- 
jos žmonėms suruošė vien chi- 
niečių programą Ginema teat
re, 58 E. Columbia St. birž. 10' 
d. vakare. Bus* rodoma “Soug 
of Gilina”, pirmas pačioj Chi- 
nijoj pagamintas krutamasis 
paveikslas. Filmą pasižymėjusi 
gražia fotografija.

Antras veikalas "China 
Strikes Back” vaizduoja eili
ni eč i ų karą prieš japonus. Pel
nas iš tų filmų rodymo eina 
medikalei pagalbai Chinijoje.

Ofiso TeL Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35ih aųd HaJsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:ap 

Nedaliomis pagal sutartį.
• Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeJ. Kenwopd 5107

Ofiso Tek Virvinis 0036 
Residence Tel. BEVERLY $244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 0
Ofiso valandos: )

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai, vakaro 
* Rezidencija: į
8939 SOUTH CLAREMONJ AVJE.

Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

SAVI NAMAI
MALONESNI

... gražesni ir ramesni. Jei sto-

ptis i Naujienų Spulkų.

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

TAUPYK, KOL
JAUNAS, P BROLI, 4&|
SENATVĖJE RASI
PAGUODĄ. mĮJ

Atdara nuo 6 iki 8

Lithuanian Building, Lcan
and Savngs Associationi

(NAUJIENŲ SFUŲKA)
1739 SOUTH HALSTEb STREET

TEL. CANAL 8500

Apie organizuoto girtuoklia
vimo pradus įdomiai informuo
ja portugalų rašytojas Pinto de 
Carvalho, suteikdamas istoriš
kų žinių apie smuklininkų atsi
radimų:

—Smuklininkų kompanijai 
statutai pirmų kartų istorijoje 
buvo suredaguoti 1493 m. lie
pos 22 d. Juos suredagavo Jean 
Folieville, o vėliau patvjrtųio 
Portugalijos valdžią. Einant 
tais statutais buvo oficialiai lei
sta pardavinėti mažais puode
liais pirmąjį portugališką svai
galą, vardu “Eauclarctte”. —

Italai, lydėdami fatališkąją 
Kataliną . į Prancūziją po jos 
jungtuvių su Enriku II, kurių 
nemažai žuvo prancuzų-italų 
durtuvų susirėmime, į Paryžių 
atvežė savas “tradicijas”. Jie 
čia pirmą kąrtą prancūzų isto
rijoje pradėjo gėralų gamybą, 
kuri bazavosi vandeniu, cuk
rumi, vaisiais, citrinų bei apei
simų sultimis. Tai limonado ir 
kvaso pramonės pradai.

Liudvikas XVI, kuris savo 
sosto "užtikrinimui” paleido a- 
pyvarton giljotiną prieš nepa
tenkintą karaliumi savo tautą, 
1676 metais pirmą kartą istori
joje i&iformayo ląisvas smukli
ninkų korporacijas. Einaint ka
raliaus patvirtintu korporacijos 
statutu buvo oficialiai leista 
viešai pardavinėti visokį svaigi
nanti likeriai, spirų te konser
vuoti vaisiai, asencijos, kava ir 
šokoladai.

' Nuo šitų gėralų gamybos vė
liau buvo prieita prie vyno, nes 
prie įstatymais legalizuotos li
kerių korporacijos prisidėjo ir

Tik ką gavome iš Lietuvos 
'KULTŪRĄ”, kurios turi
nys yra kaip seka:

Kelios naujos tendencijos baudžia
moje teisėje—Tad. Zaleckis.

Stokholmas—Salomėja Neris.
Rasistai ir rasių nelygiavertiškumas 

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

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

gijos taupytojai — J. Acus- 
Anukas.

Populiaris Mokslas, Knygų Apžval
ga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

Naujienose
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy' 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

W f DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

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

Tel. LAFAYETTE 0727

—1 —4 koplyčios visose 
<9L 3L Chicagos dalyse

■■■—I I R I .Į—H Į Į

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

P. ŠALTIMIERAS.
... ii ■■■■■■■i !■    i i *

Laiddtuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

1 ir Naktį

TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

r I. J. ZOLP
1646 West 46th Street s

Phone Boul. 5203
Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2$rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-4įl Ęast 108th Street Tel. Pullman 1270

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

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

. '.jįjį  «« » ............... . I » , ■ 1,1 ■ , , ..I M Į , i —    .

J. MULEVIČIUS
4348 So. Cfdifprnia Avenue Phone Lafayette 3572 • •'''-k vJk;' ' .

KL. JURGELIONIS

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

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

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

i 7 So. Dearborn St.
Roqm 1230

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeJ, Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________DraugijosNariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

A. Montvid, M. J).
West Town Stąte Bank Bldg.

2409 WPST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak, 

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswięk 0597

Dr. A. J. Shijnkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVeatern Blvd. Laf. 0361-8916 

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. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1030

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vąkaro 
Seredoj pagal sutarti.

■ ' ri KĮto'1 

C TA ___________ •_ . »VOIiDr, Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 {

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

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

DR. BRUNO J, 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3.0 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

JSjip.erior 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. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

, Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose
—— " ' 1 - —
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PITTSBURGH’Ū NAUJIENOS
SLA 3-čio Apskričio Rezoliucija Lietuvos
Išvažiavimas Arba 
SLA Diena Pitts- 

burghe
PITTSBURGH, PA. — Jau 

buvo rašyta’, kad SLA 3-čio ap-

Klausimu

skričio metinis išvažiavimas ar
ba “SLA Diena Pittsburghe” y- 
ra rengiama birželio 12 d. gra- 
čiame Franklin Grove darže.

Tačiau šiuo noriu pranešti

Kadangi nuo 1926 metų Lie
tuvą valdo grupelė žmonių, ku
rie nakties metu ir smurto ke
liu visam kraštui užkorė savo 
galią. Atsistoję prie valstybės 
vairo naujieji jou šeiminiilkai 
sumynė visas liaudies teises ir 
demokratinę tvarką.

su lenkais, tai tąsyk aukų klau- ’ dindamas jo .narius Judošiais, kitą susirinkimą, kur busiąš gyrė. Susirinkimo dalyviai vie- giau, kaip tik paprastas įrankis 
simas vėl bus galima iš naujo sabotažninkais ir kitokiais gat- nutartas aukų siuntinio k’ausį- nas p0 kilo' kalbėjo ir visi kitų intrigantų rankose, tai ten- 
svarstyti. jviniais ---- e— —  • ••— ■ -

Pirmininkas pastebėjo, jog jis stengiasi sukurstyti vie- 
dabar “Vienybės” ir kai kurių los lietuvius prieš komitetą, 
kitų laikraščių korespondentai 
pradėjo komitetą pulti už tai, 
kad aukos dar nėra pasiųstos.
Prie tų puolimų prisidėjo ir ko geresnio ir negalima tikėtis, kio pagrindo.
musų "vietos šiaudinis patrijo- Komitetas gali tik tiek pasaky- ne teisybė rupi, o tik kitaip 
tas J. Gustis, kuris? išleido Phi- Ii, jos surinktos aukos yra pa- manančių žmonių niekinimas
’adelphijos Žinios. Tame savo dėtos saugioje vieloje ir su jo- 
paškvilyje jis biauriai r ola mis niejeo blogo neatsitiks. (Ge-; 
Lietuvai ginti komitetą, išva- gūžės 25 d. komitetas laikysiąs

Sodžiais. Tuo, pačiu me$ mas. Surinktų aukų, pareiškė . neikė tuos laikraščius ir jų ka tik su pasibiaurėjimu ranka 
pirmininkas, niekas nepasisavi- korespondentus, kurie dėdamie- ‘ numoti. Ką gi galima daryti su 
no ir niekas! nepasisavins: jis sį dideliais patrijotais visai bežmo«unii, kuris nežino, ką da-

Nors tos blevyzgos niekam bus sunadotas tam, kam buvo įoi<io reikalo puola komitetą ir 10? Nėra abejonės, kad buvo 
ma’onumo nesudaro, bet tuščia rinktos. Todėl korespondentųi 8merkia jo veiklą. Kai kurie la- i geradariai, kurie jį sukurstė tai 
lo. Iš neatsakingo žmogaus nie-; visokie prasimanymai neturi jo-1 

Faktiškai jiems

ir šmeižimas.
Išklausęs pirmininko raportą, 

susirinkimas vienbalsiai jį už-

.nuviltu jw > Į ” .

bai aštriai pasisakė apie J. Gus- daryti ir, De to, finansavo to 
tį, kuris savo išleistame šlamš- šlamšto išleidimą.
le šlykščiai išniekino komiteto Buvo perskaityti du laiškai 
narius. Žinoma, jei Gustis butų!nuo v*et°s B*’, Igno Stankaus, 
atsakingas žmogus, tai su juo kur*s užgiria komiteto darbuos 
butų galima kitaip pasielgti. Jis nusiskundžia, kad pa- 
Bet kada jis yra niekas dau- s’untęs Vienybei straipsnį apie

Buvo perskaityti du laiškai

šiek tiek smulkesnių žinių apie
rengiamo išvažiavimo progra- • 
i lą ir apie kelrodį, nes tas yra
būtinai reikalinga iš toliau at- dovai 
\ užklojantiems svečianys.

Išvažiavime grieš visiems ge-
,rai žinomas Jono Vainausko or
kestras šokiams. Programoje 
dalyvauja žymiausi lietuviai 
Pittsburgho universiteto atletai, 
kaip antai: Albertas Bikinas, 
garsus Pittsburgho universiteto 
plaukikas, su visu savo plauki
kų kvortetu.

Vadinasi, Albertas Bikinas su 
kitais trimis Pittsburgho uni
versiteto plaukikais gražiame 
Franklin Grove plaukimo prū
de (Swimming pool) ne tik 
plaukios, bet plaukiodami ir 
dainuos. Taip pat atletikos pro
gramoj dalyvauja ir garsus 
Pittsburgho universiteto bėgi
kas Petras Bernotas: jisai irgi 
parodys, ką gali. Bus ir dau
giau visokių pamarginimų.

Kelrodis: važiuojant iš Pittai 
burgho reikia važiuoti Ohio Ri- 
ver Boulevard (Route 88) iki 
Joscph Home Camp Road ir 
suktis po dešinei. Paskui Camp 
Ilorne Road iki Bellevue Gar
delis, tada suktis po kairei, ir 
tuojau privažiuosit Franklin 
Grove. < j-

Iki pasimatymo piknike.
—S. Bakanas

Kadangi Lietuvos liaudis ne- 
i turi: žodžio, spaudos ir susirin- 
jkimų laisvėj žodžiu sakant, 
ne|uri ne tiktai politiškų, bet ir 
pilietiškų teisių. Lietuvos val- 

panaikino karo stovį su
Lenkija, bet jie palaiko karo 
stovį prieš Lietuvos liaudį, kad 
laikyti ją priespaudoj ir vergi
joj.

Todėl mes čia susirinkę 
smerkiame dabartinę ‘ Lietuvos 
valdovų tvarką. Ir tuo pačiu 
sykiu reikalaujame, kad butų 
Lietuvoj suorganizuota koalici
nė valdžia, kuri susidėtų iš vi
sų partijų bei grupių. Taipgi 
kad butų atsteigta Lietuvoj de
mokratinė tvarka. Ir taip pat, 
kad Lietuvoj butų paleisti visti 
politiniai kaliniai, kurie kovojo 
ir kovoja už demokratinę tvar
ką Lietuvoj, žodžiu sakant, kad 
butų Lietuvoj atsteigta žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvė!

šita rezoliucija buvo vienbal
siai priimta masiniuose susirin
kimuose surengtuose Pittsbur
gho ir apylinkės Lietuvių Drau
gijų Sąryšio, kurie įvyko šiose 
vietose: gegužėj 8 d. 1938 m. 
Lietuvių Pašaipinės Draugijos 
svetainėje McKees Rocks, Pa., 
ir geg. 15, 1938 Lietuvių Moks
lo Draugijos svetainėj, Pitts- 
burgh, Pa. “ ' '

Sąryšio pirm. F. Rodgers, 
Sąryšio rašt. J. Gataveckas

KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa.
Susirinkimo žodis dėl 

surinktų aukų
Lietuvių Muzikalės Namo 

Bendrovės susirinkime, tarp 
kitko, kilo klausimas ir apie 
aukas, kurios buvo surinktos 
masiniame susirinkime kovo 27 
d. Būtent, buvo pakeltas klau
simas, kodėl tos aukos tebelai
komos komiteto ir kodėl jos 
nepasiųstos į Lietuvą. Kadangi 
to komiteto nariai daugiausia 
susideda iš bendrovės valdybos 
bei šiaip narių, tai pirmininkas 
Jonas Grigoravičius išdavė pla-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagir

i
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.
.____ I

tų raportą apie komiteto visą 
darbuotę ir dėl kokios1 priežas
ties iki šiol kovo 27 d. surink
tos aukos dar nepasiųstos į Lie
tuvą. Jis paaiškino, kad tuoj po 
mitingo įvyko posėdis, kuriame 
buvo svarstyta, kur ir kam rei
kės aukas siųsti. Daugumas ko
miteto narių pasiekė už tai, 
kad aukos kolkas; niekur nebū
tų siunčiamos. O tai dėl to, kad 
siunčiamos aukos gali patekti 
ne į tas rankas, kurioms jos y- 
ra skiriamos. Aukos pasiliks 
komiteto ižde, kol nepaaiškės 
visa situacija dėl Lenkijos pa
siųsto ultimatumo Lietuvai. Be 
to, nutarta dar imtis platesnio 
darbo, būtent, rengti pokylį ir 
kviesti vietos įžymius žmones 
bei Lietuvos atstovą iš Wash- 
ingtono ir Lietuvos generalinį 
konsulą iŠ New Yorko. Visas 
tas reikalas pavestas komisijai. 
Komisija pakvietė Lietuvos at
stovą ir konsulą, iš kurių po il
go laukimo buvo gautas atsa
kymas. Generalis konsulas p. 
Budrys visai atsisakė atvykti, 
o atstovas p. Žadeikis sutiko 
atvykti tik su ta išlyga, kad 
rengiamame bankiete nieko ne
būtų galima apie Lietuvą ir jos 
politiką.

Kai gavome tokį atsakymą 
nuo Lietuvos valdžios žmonių, 
tai tikrai nustebome. Mums bu
vo keista, kodėl jie atsisako 
drauge su mumis dirbti Lietu
vos gynimo darbą. Balandžio 
21 d. sušaukėme komiteto su
sirinkimą ir svarstėme, ką da
ryti su aukomis. Po plataus ap
tarimo’ buvo balsavimai. Vie
nuolika komiteto narių prieš 
tris pasisakė už tai, kad kolkas 
aukos pasiliktų komiteto ižde. 
O kai paaiškės derybų pasėkos

MALONUMO

Grace Moore 
Andre Kostelanetz 

Paul Whiteman 
Deems Taylor 
Paul Douglas

. Cl£areto 
^Maltiniai 

Radto Programai

tarptautiskas kodeksas 
dėl DAUGIAU RŪKYMO

ūkytojai visame sviete 
žino, kad The y Satisfy yra signalas 
dėl daugiau rūkymo malonumo.

Chesterfieldš pagaminti 
iš lengvų nunokusių tabakų—i namie- 
augintų ir aromatiško turkiško — ir 
grynos cigareto popieros . . . puikiausi 
sudėtiniai kokius cigaretas gali turėti. 

Su Chesterfields jūs visada pilnai 
persitikrinę apie gaivinantį lengvumų, 
malonesnių aromų ir geresnį skonį.

suteikia DAUGIAU MALONUMO 
visam svietui rūkytoju

dabartinę Lietuvos padėlį. 
Straipsnį Vienybė neįdėjo. Tur 
būt, tas laikraštis, rašo dakta
ras, tarnauja Lietuvos bajo
rams ir dvarponiams, jei ne
nori spausdinti straipsnių apie 
tai, kas dedasi Lietuvoje.

Susirinkimas pareiškė. pil
niausią pasitikėjimą komitetu, 
kuris su? atsidėjimu žiuri, kad 
surinktos aukos nepatektų į to
kias rankas, kurios dirba prieš 
Lietuvos žmonių laisvę, demo
kratiją ir nepriklausomybę. 
Taipgi nutarė susirinkimo tari
mus pranešti tokiuose laikraš
čiuose, kurie Lietuvos žmonėms 
trokšta laisvės, demokratijos ir 
nepriklausomybės. Iš paskelbtų 
tarimų visuomenei bus aiški , 
kaip iš tiesų yra dalykai su 
rinktomis aukomis.

Lietuvių Muzikalės Namo B- 
vė
Pirmininkas John Grigoravicis 

Raštininkas Juozas Ivanauskas

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1938 Metams
STMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattafire Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 

. 3347 Sn, T.itunnica Avė.; A. J.
Zalatoris—iždininkas. 827 West 
83rd St : A Kau1«k:s — tu'•to 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 8133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadieni kiekvieno 
menesi 12 vai. dieną, Lietuvių^ 
Auditorijoje.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšF.T^ 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 8237 W.

Le Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbinjnkas; Miss. He- 
len Chapas, 4408 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. WaRbtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yętte 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 8838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka: Petras Olšaus
kas. 3145 W. 40th Place. Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2584 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas. 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St., Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 48rd 
St., Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

NEPRTGULMTNGO LIETUVIŲ PI
LIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis. Fin. Rašt Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Tžd. 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 žinią, kad 
tuoj galėtų pasiusti ligoniu lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford. III. arba 
pašaukite per telefonas Maja 5928.Copyright 1938. Liggbtt £ MybrM Tobacco Gr

aušit šias 3

Adresas

Vardas

.......... ..... KUPONAS................
TIKTAI IKI BIRŽELIO 11 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 užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti
V .
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian Newa Pub. Con Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscription Rates:
38.00 per year in Canąda
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy..

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. telefonas Canal 8500.

Užsakyme Kalnai
Chicago je—paštu:

Metams ----- ------------- ---- — $8.00
Pusei metų------------------------4.00
Trims mėnesiam! -......- - 2.00
Dviem mėnesiams ________ 1.50
Vienam mėnesiui__________ .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei  18c
Mėnesiui_______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ----------   $5.00
Pusei metų _____________ — 2.75
Trims mSnesiams _________ 1.50
Dviems mSnesiams_____ _ 1.00
Vienam mSnesiui j_________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
\ Metams $8,00

Pusei metų ---------------------  4.00
Trims mSnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

J. V. protestuoja prieš japoną ir fašistą 
barbariškumą c

Valstybės departamentas Washingtone viešai išreiš
kė savo didelį pasipiktinimų beginklių žmonių žudymu 
Ispanijoje ir Kinijoje. Šitų protestų iššaukė neapgink
luotų Ispanijos miestų bombardavimas, kurį pastaromis 
dienomis nepaprastu žiaurumu vykina gen. Franco tal
kininkai, italai ir vokiečiai lakūnai, ir japonų bombar
davimas “atdarų” Kinijos miestų.

Tokius pat protestus dėl šitų “barbariškų” karo 
metodų buvo prieš tai pareiškusios Britanija ir Fran- 
euzija. Bet nei fašistai, kurie užpuolė Ispanijos respub
likų, nei Japonijos militaristai šitų protestų nepaiso. 
Žiaurus beginklių žmonių žudymas tęsiasi, šeštadienį 
Ispanijos sukilėlių lėktuvai vėl atskrido ties Barcelona 
ir bombomis užmušė 15 žmonių ir sužeidė 40. Tuo paęiu 
laiku didelė japonų oro eskadra užpuolė miestų, Canton 

"-Kinijoje ir bombomis nužudė arba sužeidė apie 1,000 
žmonių. . ,

Demokratinių valstybių protestai nesulaiko fašistų 
ir militaristų nuo jų barbariškų žygių dėl to, kad tos 
valstybės nenori arba nedrįsta paremti savo žodžių ati
tinkamais darbais. Sakysime, Amerikos valdžia piktina
si gen. Franco ir jo talkininkų žiaurumu Ispanijoje, bet 
tuo pačiu laiku ji teikia netiesioginę pagalbų tiems ban
ditams, drausdama Ispanijos respublikai pirkti Jungti
nėse Valstijose ginklus atsigynimui nuo fašistų. O Ang
lijos valdžia eina dar!toliau: ji leidžia Italijai siųsti 
ginklus ir kareivius "Ispanijos sukilėliams ir stengiasi 
priversti Francuzįjų, kad ji visai uždarytų savo sienų, 
per kurių Ispanijos respublikos vyriausybė gauna gink
lus iš užsienių.

Kai Anglija ir Amerika šitaip elgiasi, tai fašistai 
jų protestų visai nebijo. Jie žino, kad .Londonas ir Wa- 
ehingtonas protestuoja tik dėl formos, kad butų paten
kinta visuomenės opinija, bet Londono ir Washingtono 
pditika užsieniuose yra palanki fašistams.

munistai iš “buržuazinės demo
kratijos” tyčiojosi, ir dar šian
die jie garbina Rusijos bolševi
kų valdžią, kurioje demokraty- 
bės nėra nė šešėlio.-

Ir ar ne tuščias plepalas sa
kyti, kad Dimitrovas esąs “va
das kovų prieš fašizmą ir ka
rą”, “vadas visų (!) antifašis
tų”, “herojus” ir “vadas darbi
ninkų klasės”? Nuo kurio laiko 
visi fašizmo priešai pasirinko tą 
“herojų” už savo vadą?

O kai dėl Dimitrovo “vado
vavimo” darbininkų klasei, tai 
visai neseniai pasirodė, kiek 
pasaulio darbininkai skaitosi su 
tuo “vadu”: kai Tarptautinėje 
Darbo Unijų Federacijoje kilo 
klausimas, ar priimti Stalino ir 
Dimitrovo valdomas sovietų 
prof-sąjungas į Federaciją, tai 
trijų ketvirtadalių balsų daugu
ma buvo nutarta ne tik jų ne
priimti, bet ir nevesti su jomis 
jokių derybų!

VITAIČIO POLITIKA

tai,Kai eina klausimas apie 
kad Amerikos- lietuviai reika
lautų demokratinės tvarkos at- 
steigimo Lietuvoje, tai p. S. E. 
Vitaitis sako, kad į Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje nepri
valo būt nešama politika, ku
riai ne visi SLA. nariai prita
ria. Bet pats Vitaitis leidžia 
sau- per “Tėvynę” nešti į Susi
vienijimą tokią politiką, kokia 
jam patinka, visai nepaisyda
mas, ar SLA. nariai jai prita
ria, ar ne. >

Pereitos savaitės “Tėvynės” 
numeryje jisai parašė editoria- 
lą apie prezidento Roosevelto 
“diktatoriškas užmačias”. Te
nai jisai kartoja republikonų 
daromus Rooseveltui priekaiš
tus, kad pastarasis kovojąs 
prieš neištikimus Naujajai Da
lybai žmones savo partijoje ir 
šitam tikslui naudojus net ski
riamus visuomenes šelpimui 
pinigus. SLA*,,png<ano redakto
rius rašo: .. •

“...Iki šiol Amerikos poli
tiniam gyvenime to nebuvo. 
Jokis prezidentas nedrįso da
linti savo partijos į sūnūs ir 
posūnius. Todėl dabar net li
berali© nusistatymo visuo
menės vadai ir spauda to
kius prezidento Roosevelto 
žygius smerkia ir vadina dik
tatoriškomis užmačiomis^

“Bet kartu yra tiesa, kad 
tokia valdžios politika apsi
lenkia su demokratiniais 
principais. Ypatingai smerk
tina, kuomet valdžia savo 
politikai išnaudoja net visuo
menės pašelpai skiriamus 
pinigus, vadinasi, šelpia
miems piliečiams įsakoma, 

■ kurią politikos kryptį jie tu
ri remti ir už kuriuos kan
didatu? balsuoti. Tokio Val
džios elgesio jokis demokra
tinio nusistatymo žmogus 
negali užgirti.”
Kokių įrodymų p. Vitaitis 

turi, kad prezidento Roosevel
to administracija “šelpiamiems 
piliečiams įsako”, už ką jie tu
ri balsuoti?

Derybos su Lenkija ir

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Naujoje Lietuvos konstituci
joje yra aiškiai pasakyta, kad 
Lietuvos sostinė yra Vilnius; 
Tąigi su Lenkija dabar užmez
gus diplomatinius santykius’ rei
kia laukti, kad šitas klausimas . 
kada nors iškils. Kiek dabar 
tenka patirti, tai lenkai labai 
yrą nepatenkinti, bet kolkas ši
to klausimo viešai nesą pasiry
žę kelti, bet vėliau jisai savai
me iškilsiąs.

Aišku, kad dabartinė konsti
tucija užakcentuodama Lietu
vos sostinė? vietą šį klausimą 
labiau tik komplikuoja.

Visose derybose, kurios da
bar buvo su lenkais, šitas klau
simas abipusiai buvo tylomis 
apeitas, nors juridiniai jis ga
lėjo kilti.

štai, sakysime, kad ir nusta
tant muitinių vietas’ juk savai
me galėjo kilti klausimas, kad 
muitinės gali būti įsteigtos lik 
turint aiškias tarp dviejų vals
tybių nustatytas sienas. Juk 
muitinės steigiamos gali būti 
tik turint vienos ir kitos pusės 
pripažintas siena?, o iki šiol to
kių sienų nei viena nei kita pu
sė nėra pripažinusi.

O jei jos abipusiai nėra nu
statytos, tai jas ir sienomis ne
galima vadinti. Dar daugiau, 
jos net laikinomis sienomis nė
ra pripažintos, nes Lietuva jas 
traktuoja kaipo demarkliniją, o 
tai būva tik tuomet, kuomet 
dvi valstybė? yra karo stovyje.

Lietuva visą laiką skaitė save 
su Lenkija karo stovyje. Ir da
bar tasai karo stovis nėra pa
naikintas. Taįd tarptautinėje tei
sėje vėl iškyla naujas kazusas, 
kuris juridiniai turi būti vie
naip ar kitaip išaiškintas. 

>(■ ir t »
Kiek tenka nugirsti, dabar 

lenkai deda , pastangų įsigalėti 
Balti jus valstybių bloke ir net 
daro žygių sumegsti ryšius su 
Skandinavijos valstybėmis. ' •) ’l h. >

Bet Skandinavijos valstybės 
vengia aiškiai užsienio politika

i a kitur parduoda be šių
J v. rri X. * i •_____ _•>
ją kitur parduoda be šių mo
kesčių. Taigi, sakysime, iki šiol 

: Lietuva kontrabandos keliu 
pirkdavo Lenkijoje druską ir ją 
atgal kontrabandos keliu slap
ia parduodavo Lenkijos gyven
tojams, kurie iš Lietuvos* jų pa
čių druską žymiai pigiau įsigy
davo. Kad ir tarp Lietuvos ir 
Lenkijos buvo aklinai siena už
daryta, bet kontrabanda drus
ka labai plačiai ėjo.

Yra ir kitų tokių prekių, ku
rios dėl mokesčių pačioje, Len
kijoje buvo labai brangios, bet 
kitoms valstybėms jas pigiau 
parduodavo ir tos prekės jau 
per žaliąją sieną kontrabandos 
keliu grįždavo atgal pas len
kus. '

Lenkų druską Lietuvos kon- 
trabandistai net pirkdavo per 
Dancigą ir vis dėlto ji atgaben
ta į Lietuvą ir slaptai iššmuge- 
liuota per sieną būdavo žymiai 
Lenkijos gyventojams pigesnė, 
negu pačioje Lenkijoje pirkta.

Reikia manyti, kad ir dabar 
ši kontrabanda nesumažės.

MUSŲ SKALI YTC JAI

“CnrOvhnC RnVČtn” lX prte sar8J'bini*J kandidatų MdlgjUvo DvIydLv vadų ir sudėjimas į vokus, ap^

Griuvimo Atskaita
„ Nors audrų nebuvo, bet “Sar

gybos Bokštas” sugriuvo.
Lėšos buvo didelės.
“Sargybos Bokšto” inžinie

riai blogai jaučiasi, o kurie tą 
“Bokštą” finansavo — dar blo
giau.

Noriu čia nurodyti “Naujie
nų” skaitytojams, o labiausiai 
S.L.Ą. nariams, kiek tas nelai
mingas “Bokštas” lėšavo. O a- 
pic tai, kas tas lėšas* turėjo ar 
turės padengti ir iš kokių šal
tinių jas padengė ar padengs, 
prašau tik pagalvoti.

“Bokštas” turėjo 
dos darbus:

atspausdino 
plakatų, 9X12, 
kų paveikslais;

atspausdino
balotų pavyzdžių su 
didatų vardais;

atspausdino 15 
laiškų vardu “Sargybos Bokš
tas”, kuriuose bjauriai apšmei
žė senąją valdybą,

šiuos spau-

20 
su

20

tūkstančių 
sargybiniu-

tuksiančių 
visų kan-

tuksiančių

Margumynai
Dezertyras gaudavo 
ordenus už karžy- 

giškumą

išskiriant

už tuks-

tūkstantį,

tuksiantį,

BRUENINGO ATSIMINIMAI

ApžvalIga
■ i imu nu*

(irgi Katalikų Centro šulas), 
kuris patarė Hindenburg^i nu
kviesti į valdžią Hitlerį. Wei- 
maro respublika žuvo.'

Buvęs Vokietijos respublikos 
kancleris (ministeris pirminin
kas- Heinrich Bruening parašė 
savo “politiškus atsiminimus!” 
ir rankraštį įteikė Columbia 
universiteto knygynui. Bet 
rankraštis yra užantspauduo
tas ir pagal autoriaus reikala
vimą negalės būt atidarytas iki 
1987 metų.

Kodėl Brueningas nori, kad 
per 50 metų jo atisminimai ne
būtų paskelbti?

Jo atsiminimuose, ne abejo
nės, yra daug įdomių dalykų, 
iš kurių pasaulis galėtų geriau 
suprasti, kaip Vokietijoje įsi
galėjo hitleriškoji diktatūra.

Heinrich Bruening buvo Ka
talikų Centro vadas, kuris ban
dė išgelbėti Vokietijos respub
liką, kooperuodamas su social
demokratais ir demokratais ir 
griežtomis priemonėmis slopin
damas kontr-revoliucinį nacių 
judėjimą. Bet su naciais tuo
met ėjo ranka už rankos ko
munistai. Todėl valdžios rėmė
jų dauguma reichstage (parla
mente) pasidarė netikra. Brue
ningas gavo įgaliojimą iš rei
chstago valdyti kraštą dekre
tais. -

Tačiau prezidentas Ilinden- 
burgas staiga Brueningą atsta
tė ir pavedė kanclerio vietą 
gen. šleicheriui. šį netrukus 
pakeitė baronas Von Papenas

DIDVYRIŲ GARBINIMAS

Amerikos komunistų suva
žiavimas pasiuntė sveikinimus 
“nepalaužiamam pasaulio pro
greso, demokratijos (!) ir so
cializmo (H) vadui — draugui 
Stalinui” ir kominterno sekre
toriui Dimitrovui. Antrasis 
sveikinimas prasideda tokiais 
žodžiais:

“Dešimtasis USA Komu
nistų Partijos Suvažiavimas, 
įpėdinis demokratinių 1776 
ir 1861 metų revoliucijų tra
dicijų, ir įpėdinis garbingų 
darbininkų klasės kovų, 
siunčia savo karščiausius 
sveikinimus Komunistų In
ternacionalui ir jo vadui, 
Jurgiui Dimitrovui, ištiki
miausiam bendradarbiui Sta
lino, vadui kovų prieš fašiz
mą ir karą, vadui visų anti
fašistų, herojui (! — “N.” 
Red.) ir vadui darbininkų 
klasės.”
Sunku pasakyti, ko yra šita

me “sveikinime” daugiau —. 
begėdiško mdo ar vergiškumo. J 
Nuo kada komunistai pasidarė 
Amerikos revoliucijų “demo
kratinių tradicijų įpėdiniai”? 
Dar tik trejetas metų atgal ko-

Antra' vertus, jeigu remti sa
vo politikos šalininkus ir ko
voti prieš savo oponentus yra 
nedemokratiška, tai ką galima 
pasakyti apie Lietuvos? tautinin
kų valdžią, kuri savo partijos 
žmones susodino į geriausias 
valdiškas vietas, o kitų partijų 

i žmonėms atėmė visas politines 
teises?

Bet p. Vitaitis, kuris taip “de
mokratiškai” kritikuoja prezi
dentą Rooseveltą, Lietuvos 
Smetonai siuntė pasveikinimą 
— ir gavo nuo jo medalį!

Ar SLA. nariai, kurių pini
gais yra leidžiama “Tėvynė”, 
šitokią jo politiką užgyrė?

pasisakyti ir nenori į didesnes Per musius.

Skandina- 
sumany-

lenkų šio-

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

painiavas js’ivelti. Jos nenori 
pyktis nei su Vokietija, nei su 
Anglija ir Prancūzija, nei sto
ti skersai kelio SSSR.

Skandinavų valstybės varo 
labai ^atsargią politiką ir nie
kam nenori įsipykti. Net pas 
save viduje tiek atsargiai el
giasi, kad griežtai nesirįžta vo
kiečių naciškai propagandai už
kirsti kelią. Tai reikia laukti, 
kad bent šiuo metu 
vų valstybės ' lenkų 
mams' nepasiduos.

Vokietija, aišku,
kiems žygiams nepritaria, nes 
ji nenori lenkų iš savo įtakos 
paleisti, kaip lygiai nenori ma
tyti juos Baltijos valstybėse sa
vo įtaką stiprinant. Tuo budu 
eina kažkoks delsimas ir luke 
įdavimas, kas čia bus toliau. 
Neužilgo tarp Lietuvos ir Vo
kietijos prasidės iš naujo pre
kybos sutarties derybos, kurių 
metu, reikia tikėtis, bent kai 
kurie klausimai paaiškės.

Lenkijos politikos sluogsniuo- 
se pastebiama palinkimas ir 
noras suimti visą Lietuvos eks
portą. Jie norėtų, kad tas’ai vi
sas Lietuvos gamybos ekspor
tas eitų per Lenkiją, tai tuo 
budu Lietuva galėtų, kas jai 
reikia, įsigyti Lenkijoje. Mat, 
Lietuva parduodama kitur savo 
prekes turi ir savo užpirkimus 
daryti tose valstybėse, kur eks
portuoja savo prekes, nors tie 
užpirkimai ir butų brangesni. 
Lenkijoje druska, anglys, žiba
las yra žymiai pigesnis, negu 
kitur, bet negalėdama Lietuvo
je nieko pirkti, negali čia ir sa
vo prekių parduoti.

šia proga tenka pastebėti šio
kį Lenkijos gyvenime reiškinį. 
Sakysime, Lenkijoje druska 
apdėta dideliais mokesčiais, bet

Nesenai Lambersarto mieste
ly, netoli Lilio, Prancūzijoj, po
licija suėmė vyrą, kuris, pagal 
turėtąsias žinias, jau prieš 20 
metų buvo žuvęs. Tai buvo 
Marcelis - Liudvikas - Legrosas 
(Marčel-iio'tiiS-Legros). Didžio^- 
jo karo metu Marcelis-Liud'vi- 
kas Legrosas tarnavo prancū
zų armijoje ir 1917 m. prie 
Ypro, kai vokiečiai nepaprastai 
smarkiai puolė, norėdami pra
laužti prancūzų frontą, dingo. 
Visi manė, kad Legrosas žuvo 

. Todėl prancūzai, 
kaip ir visus žuvusiuosius Di
džiojo karo metu, jį laikė kar
žygiu, paguldžiusiu galvą už tė
vynę. Po Didžiojo karo Legro- 
so 
už 
ka 
ko 
visuomet su pagarba minėdavo 
jo vardą.

Ir štai dabar, praėjus 20 
metų, pasirodė, kad Legrosas 
visiškai nėra žuvęs, o tuo la
biau nėra žuvęs mūšio laukuo
se kaip karžygis, bet tebėra gy
vas. ^Jis 1917 metais, vykstant 
didžiausiems mūšiams prie Y- 
pro, kur iš tiesų tūkstančiai 
prancūzų dėjo galvas, norė
dami apginti savo tėvynę, de
zertyravo iš kariuomenės. Pir
miausia jis atvyko Paryžiun, 
o paskui ntivyko Nicon, kur 
viename ginklų fabrike gavo 
darbo. Pasibaigus Didžiajam 
karui jis vėl apsigyveno Pary
žiuje.

Ir štai dabar gimtiniame 
miestely, į kurį jis buvo sugrį
žęs, policija jį suėmė. Liudvi
kas Legrosas dabar jau nebe 
karžygis, garbingai žuvęs mū
šiuose prie Ypro už Prancū
ziją, bet dezertyras, pabėgęs 
iš mūšio lauko kritiškiausiu I 
Prancūzijai momentu. Už 
Marcelį-LiudViką Legrosą 
rimą atiduoti teismui. Bet 
kios bausmės jis, tur būt, 
begaus, nes nuo ndsikaltimo 
praėjo jau 20 
buvo išleistas 
tymas, kurio 
kalteliai buvo

Taip po 20 
giška mirtimi 
... dezertyrą.

Tas kainavo:
Plakatai po $10.00 

tantį, $200.00.
Balotai po $6 už 

$120.00.
Laiškai po $8 už 

$120.00.
15 tūkstančių vokų $75.00.
Bet tai neviskas.
Išbraukinejimas kandidatų 

vardų ant balotų ir padėjimas

dirbant po 80 per valandą ir 
dirbant po 8 valandas per die^ 
ną, turėjo imti vienam žmogui 
23 dienas ir 4 valandas, kad 
galėtų išsiųsti 15,000 vokų. Mo
kant merginai po $3.00 per die
ną, tas atsėjo $70^50.

Užadresavimas 15 tūkstančių 
vokų po 50 per valandą ėmė 
37 dienas ir 4 valandas vienam 
žmogui, ir mokant po $3.00 per 
dieną merginai tas atsiėjo — 
$112.50.

Už 15 tūkstančių pašto žen
klelių po 1 centą ir pusę parei
na $225.00.

Išsiuntinėjimas plakatų kuo
poms lo 10c. už siuntinį 372 
kuopoms pareina $37.20.

Sudėjus visas šias būtinas iš
laidas į krūvą, gauname krūvą 
pinigų, o būtent, $959.20.

O kur dar kitos išlaidos, su
važiavimams,. mitingavimams ir 
t.t.?

Tai štai kiek “sargybinin
kams” scilė varvėjo, kad galėtų 
užkariauti Susivienijimą ir pa
imti savo kontrolėn visą jo tur
tą. Tik pagalvokite, ką tai reiš
kia.

Jeigu “sargybininkams” butų 
pavykę apdumti akis SLA na
riams, tai tos išlaidų skaitlinės 
butų buvę aprūpintos taip, kad 
ir lapė butų nelojus. O dabar, 
jeigu “sargybininkai” nepa
skelbs bankroto, tai ture? kreip- 
į jo ekscelenciją “Tautos Va
dą” ir prašyti finansinės pagal
bos. —Dabotojas

Lietuvos Padangėje
... L .. i. >» (it ii n»iiw </,* i

Kova su gaisrais
Lietuvoje

tėvas gavo net du ordenus 
savo sūnų, žuvusį karžygiš- 
mirtimi. O Marcelio-Liudvi- 
šeima, gimines ir artimieji

tai 
no- 
jo- 
ne-

metų, o, be to, 
amnestijos įsta- 
visi tokie misi- 
amnestuoti.
metų iš karžy- 
žuvusio virto į

Lietuvos Ugniagesių Sąjunga 
jungia dabar apie 200 ugniage
sių organizacijų. Savanorių ug
niagesių komandų yra 101, šau
lių ugniagesių 86 komandos, sa
vivaldybių 4 ir geležinkelinin
kų 3 komandos. Be to, kariuo
menės turi 34 komandas.

Ugniagesių Sąjunga nuo ge
gužės mėn. 22 dienos ruošia vi
soje Lietuvoje priešgaisrinės 
propagandos savaitę. Ta proga 
Suteikiama visuomenei pasibai
sėtinų žinių apie gaisrus ir jų 
nuostolius. Būtent, 1918—1937 
metais buvę 23,803 gaisrai, de
gę 41,259 trobesiai, nuostolių 
padaryta apie 195,000,000 litų. 
Gaisruose žuvo 400 žmonių, 1,- 
700 žmonių sužeista.

Dabar, kai yra daugiau ug
niagesį komandų ir jos geriau 
susiorganizavusios bei įrankiais 
aprūpintos, gaisrai jau mažiau 
padaro nuostolių. Bet vis dar 
atsitinka labai skaudžių gaisrų. 
Todėl reikia ugniagesybą plės
ti ir stiprinti.

Kaip visos gyvenimo sritys, 
tai ir ugniagesybą Nepriklauso
mai Lietuvai teko iš nieko or
ganizuoti. Rusų valdžia ugnia- 
gesyba Lietuvoje nesirūpino, 
bet dar draudė ugniagesiams 
organizuotis.

1904 m. dabartinės’ nepri
klausomos Lietuvos ribose ne
buvo 15 ugniagesių komandų. 
Po 1905 m. rusų priespaudos 
atslūgimo ugniagesių organiza
cijų skaičius padidėjo ir sudė
tis pasikeitė. 1914 m. tose ribo
se buvo jau 79 ugniagesių ko
mandos.

Didysis karas, kaip visoms 
sritims, taip ir ugniagesybai su
davė beveik mirtiną smūgį. Ug- 
niagesybos darbas kartu su vi
su Lietuvos gyvenimu buvo su
ardytas. Iš buvusių prieš Didį
jį karą ugniagesių organizacijų 
ir komandų liko 18. Nemaža

prityrusių ir stiprių ugniagesių 
buvo pašaukta į karą ir iš jo 
daug nebegrįžo.

Dabar, kai yra apie pustre
čio šimto ugniagesių komandų, 
jau kova su gaisrais vyksta 
daug sėkmingiau. Bet ir dabar 
dar ugnis kasmet praryja, turto 
už 8—9 milijonus litų. Taigi 
visuomenė kviečiama susirūpin
ti ugniagesyba, remti ugniage
sių komandas ir pan. Tsb.

GRIŽTESNĖS BAUSMĖS Už 
MEDELIŲ LAUŽYMĄ

Bet pakc- 
nė vienas 

medžių so- 
toliau taip

Jau praėjo visa dešimtis me
tų, kai Rokiškio vieškeliu pake
lės ir sodybos buvo pradėtos 
apsodinti medeliais, 
lėse dar nežaliuoja 
sveikas medelis. Jei 
dinimo reikalas ir
eis, tai praeis tūkstantis metų, 
o Lietuva tebebus tokia pat, 
kaip vyskp. Baranausko “An
ykščių šilelis”—tik kelios pu
šelės apikreivės likę.” Pakelė
je medelius laužo ūkininkai, 
piemenys, pakeleiviai ir net 
pav., Panemunėlio “šviesunas.” 
Vieni laužo todėl, kad medeliai 
neva jiems žemę gadinsią, an
tri, ratų užkaiščiams, botko- 
čiams, o treti dėl pramogos. 
Jei kultūringas ūkininkas sa
vo sodybą apsodino medeliais, 
tai antras kaimynas, neapkęs
damas medelių, nakties metu iš
rauna medelius išplikina ver
dančiu vandeniu. Ūkininkas, ne
norėdamas rietis ir bylinėtis, 
ir liaujasi gražinęs savo sody
bą. Turiu omenyje ir savo kai
mo Ulyttėlės kai kuriuos neiš
manėlius, kurie kaimynų me
delius rauna.

čia reikėtų griežto įsakymo, 
o ne nuolankaus prašymo, kad 
kiekviena sodyba butų apsodin
ta medeliais. Reiktų visos ly
giai (kas naikins medelius pa
kelėse ar sodybose) bausti, iš
siunčiant ( darbo stovyklą. Jei 
trūksta musų liaudžiai kultū
ros, tai reikia tai kultūrai įgy* 
vendinti griežtesnes priemone^ 
pavartoti.
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By NORA GUGI S
Bungling Relief

THE LITHUANIAN LANGUAGE
all thtough the strm-

(Con’t. from lašt week)

It is daimed that in Dresden,

daina of eight lines:

Raised was I the

of rue.

I might

really

we fecl

What che do we have to offcr?

re-

Mt

Walking
Wearing

impressive pic- 
of over three 
all dressed in 

banked against

that 
cele- 
their 
own

Bungling Relief 
A Free Press 
Hutl Betrays Spanish Democracy

sėli 
it’s 
the

leave the garden,
the gate,
wreath of rue
head . . .”

and 
the

an 
and 
<la

been

of course, forced through this 
not in the hope of bettering 

for the poor devils on relief, 
the hope of getting rome nite,

toss the relief baby, Ittšty 
loudly for food, back Into 
the statė and nation. 
commonsense way to haiVdle
sočiai vvorkers, sociologists, and

štili looking for a 
his Ford. $100—is 
yours, boys. Al says 
extra $100—in Eu-

to
and
ūse
summer.

at 
exhibition of Lithuanian vveaving 
embroidery, vvas displayed a sash 
ted from 1512, on which had 
embroidered a

erises occured in

dayš that vvere.“
—Anon

and Illinois.
course, comes 
makes good

talk for people
hcadache for city 
and empty bellies

Just why the 
April, we dont’ 
that it is eųually 
anyway, we offer it to you in Juno.
Likę it? If not, forget it.

institution is now on an equal

costumes, 
sky backgfound, guarded
by stutdy oak trees and
the Sun itself, which

a fight, sumntery “ša- 
sprig of this and a leaf

in mother’s house, 
free.

in my garden,
wreaths

poet addrcsscs this to 
krrovv, for

applicable to Jone,—

Singing
Litkuamans

That
I opened wide 
And my little 
Felf from my
If such an embroidered daina 

was in existence, it mušt be the first 
daina to have been vvritten down. In 
Lithuania it was customary to em- 
broider songs on the sashes and shoul- 
der straps for girls dresses, and also 
small songs and religious verses on the 
girls gifts of belts to the boys.

Tb< first true fragments of the Li
thuanian daina were published in 1689. 
Although it is estimated that there are 
over a million Lithuanian folk songs, 
and thbusands and thousands of them 
have been collected and many 
the greater majority of them 
yet been recorded.

The spirit of “modern
enemy of so much that is simple and 
beautiful, has touched Lithuania, as it 
has every other land, and many beau
tiful 
Būt 
able 
his 
day

published, 
have not

progress ,

the

having suffered centuries 
oppression and the ravages
workl vvar, very shortly after

of 
of

customs are slowly dying our. 
one of the things it has not been 
to wean from the... Lu^ŲAniaiu_.is 

love of song. Lithuania is to this 
a singing nation to a much great-

er extent tbat is usually meaat by 
term.

After 
foreign 
the lašt
the restitution of the Republic of Li
thuania on the 16th day of February, 
1918, eighteen years ago, a statė ope
ra vvas established in Kaunas, the pre- 
sent capitol of Lithuania.

We Chicago Lithuanians are proud 
to be represented in tbat State Opera 
by a very charming lady and gifted ar
tis t in the person of 
kauskaitė, who has 
singing the leading 
roles there for over 
other Chicago prima 
there for only two
late Mrs. Ona Pocius, 
very heigth of bet career, passed away 
in Chicago in the year of 1929. Mr. 
Justinas Kudirka, also a Chicagoan, 
wm one of the first of the American

Miss Mationa Ra- 
been successfully 
dramatic soprano 

twelve years. An- 
donna, who sang 
seasons, wav the 

who, at the

AMERICANS FIRST—LITHUANIAN ALWAYS

the first of which 
in Kaunas in August of 

which I had the very great 
attending, since I was vi- 
Lithuania at that time. I 
forget the

artists to be acčcpted by the State Ope
ra. Having sung there for a few sea- 
sons, he returned to Chicago and is, *t 
the present time, One of our success
ful voice teachers.

On Decembef 31, 1935, this State 
opera celebrated its 15th anniversary. 
This
artistic basis with other operas of Eu- 
rope, and such wodd renown celebri- 
ties as the great Russian basSo, Feddof 
Chaliapin, and others appeared there 
very frequently as guest artists.

In an endeavor to bring together 
the thousands of music loving youth 
in Lithuania, all to sing in one body, 
song festivals are arranged and held at 
certain intervals, 
took place 
1924, and 
pleasure of 
siting in 
shall never
ture of this gathering 
thousand young singers, 
their national 

i a clear blue 
on either side 
covered with
seemed ever so radiant, as if itself te- 
joicing together with the thousands 
gathered to join in this grand 
bration--one of being able to sing 
own Lithuanian songs in their
Lithuanian land, wherever and when- 
ever they may dėsite,—-in the know- 
ledge that right preVaiis over might .. . 
When this assembly of singers began 
sharing the simple beauty of their old 
and mellowed folk-SOngs, rfOme of 
which the yourtget generation of coįrf- 
posers had given vety interesting musicaf 
attire, it was just likę vfralkihg thraugh 
a gallery of old Rembrandt paintings, 
which, though centuries old, seemed so 
vivid 
have 
lors,
though alive. 
ing goes deep. 
late, unfathomable specch,, wbich leads 
up to the edge of the infinite and lets 
us for moments gaze inter that . .

(To be . continued)

and so 
vvarmed 

so that

feal. Age seems only to 
arid deėpesed their co- 

you actftally see them as 
So with song. It’s mean- 

A kind of inarticu-

PASKIRTA VELIUONOS PO
LICININKO KVALITOS NU

ŽUDYMO dyla
Birželio 2 <1. Kariuomenės 

teisme bus sprendžiama Ve
liuonos policininko Kvalitos nu
žudymo byla. Tieson (daugumas 
už kurstymų B. s t. 129 str.) 
patraukta keliolikų asmenų: P, 
Striaukas, Motiejus Kukliaus- 
kas, J. Kukliauskas, J. Pata
šius, J. Masiulis, B. Seikus, A. 
Misevičius, Pr. 
Galbuogis, A. 
Skudzrnskas, 
Lukošius, V. Mastauskas. 
Barčas ir B. Deikus.

Lukošius, 
Gudri imas, 

St. Minkus,
1

VI.
st.

THE W0RLD AT 
A GLANCE---------  - M--- - ----------  

by Dr. E. G. Petcrs
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to be. 
po’.iti- 
From 
a re- 
ncvvs- 
with 
and 
for

Bungling relief—that seems 
the favorite indoor sport of the 
cians of Chicago 
such bungling, of 
lief crisis, vvhich 
paper copy, much 
jobs, a slight 
statė officials, 
the poor.

Such relief
spring of 1935, and during the sum
mer and fall of 193 6, the lašt one 
ending with the return of relief ad- 
ministering to the local units—town- 
ship, village, and city. The local poli- 
tietans, 
change 
matters 
bot in
threk gravy for themselves. Būt some- 
havv that gravy hasn’t matefialized. So 
the local boys may now be mbre will- 
ing to 
crying

The 
fief, as 
ecomomists have for years pOrftted Otft, 
is thfough federal aid to the statės, 
whrch in turn will contribute their 
share, and then administer the giving 
of relief.

If the politicians are not; yet teady 
td follovv the advice of those who 
have really studied the relief prob- 
lem, I suggest this further 
for those vote-gėtters: that 
and all, be compelled to live 
upėn what a relief family 
nage to get along on.
coufSC with the, P,ql\ticians should 
be those editors, 
and swivel-chair sitters who grow vio- 
lent at

For 
a dear 
other.

instruction 
they, 

for a 
mušt

Taking

orte 
time 
ma- 
this 
also

big shot” ezecutiv’es,

coddling the poor.
after all, though experience kceps 
school, fools vvill learn

A Free Press

in no

If we listen to the wail of 
M. Landon and of certain big 
shers, vve may eotfelude that the free
dom of the ptess in America is in dan- 
ger frortt Rcosevelt. Būt, if we look at 
the fact$, we’ll fiftd that while at kast 
80% of the people support the 
Deal, the šame percėntage of the 
daily newspapers 
Yet not one of 
denied the ūse 
been suppressed 
vvhich 
is 
at

Alfred 
publi-

Nevv 
large 
Deal. 
been

oppose the Netf 
those sheets has 

of the mails or has 
by the administration

they fight. Evidently, thėn, there 
danger to freedom of the press 
hands of the New Deakrs.i
trtie freedom of the press has

SIUKIT DABAR ŽIEMĄ NEPRISEIS ŠALTI.

PATTERN .1673MfLLVVHEEL.
No. 1673 — Iš atliekamų skudurų kaldra žiemai.
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1739 So. Halated SL, Chicago, III.
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| Miestas ir talstija

Čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavaldi

Satūrday, May 28th, at 1:30 
o’elack Pirmyn sang over the National 
Broadčasting Co. Red Netvvork at the 
Merchandise Mart. There vvete 5 songs 
sung in about 15 minutes tbat Pirmyn 
vvas on the air. A recording vvas made 
of the program. The songs wėre 

“Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka“—- 
K. Steponavičiaus version;

“Šviesi Naktis, Mėnesiena“—-Žilevi
čiaus;

“Oi Motulė Mano“—Karnavičiaus-
Steponavičiaus;

! “Turi Katinas Katūka“ —Folk 
“Lietuviais Esame Mes Gimę“—-Šim- 

i kaus.
The Honorable Consul Datržvardis 

vvas Pirmyn’s guest of the afternoon. 
He introduccd Pirmyn over the air.

f May 29th at the Naujos Gadynes 
Picnic Pirmyn beat N. G.’s in base- 
bąli to the tune of 28-21. Pete Kitchas 

i of Pirmyn hit 2 horfie runs.

0 Jtrne Ist Wedftesday, Pirmyn held 
its farevvell Banųuet at Syrena Hali, 
4 270 Archer Avė. There was plenty 

i of entertainment, music, a dinner and 
Various other attractions.

SAILS THIS WEEK — The Chicago Lithuanian Chorus Pirmyn (Mr. 
Charles Stephetis, dirėctor, top) sails this week for Lithuania on Cunard 
Hner ‘,Brittanic”. May the groiips have a successful and enjoyable jour- 
ney!

Senate movė to lift the embargo on Hart, famous English military histo- 
rian, are so blinded by their sensc of 
property and their childish fear of the 
non-existcnt “Red 
are tossing to the 
the true interests of 
the British Empire. 

Forced into the 
first repudlatcd • the
security, next admitted that non-inter- 
vention is a eloak for aiding Butcher 
Franco, then finally sold demoeratie 
Spain to Mussolini for a dish of 
ten Italian spaghetti. 

Now Hull backs 
maintaining the arms 
publican Spain, our

arms to Republičan Spain, Sccretary 
Hnll has betray*ed Spanish democracy 
and has struck a povverful blovv for 
fascism. Every sentence in Hull’s letter 
to Pittman; ciairmart of the Senate 
Foreign Relationš' committee, is a sledge 
hammer blovV' for reaction, and is food 
and drink for j itbe . Black International 
headed by Hitler, Musšolini, and Ge
neral Franco.

Hull and our cntire foreign policy, 
at least so far "as Spain is concerned, 
merely form the tail to the kitę of 
Neville Chamber|aįn, England’s pro-fas- 
cist prime minisfer. Chamberlain and 
the Bcitish foties, accordrng to Liddell

no 
the

Yet 
been very consfderably abolished by the
big papers themsclves. For that free
dom, if it means anything, means that 
such publications will telk their readers 
the tftith and wilt not distott and 
garble the facts. For with the right of 
freedom of the press, guaranteed by the 
constitution, goes the obligation to 
majntain a genuinely free press by gi
ving a true pieture of events.

If our metropolitan press really gavę 
an hoffest pieture of things, about 80% 
of those papers likę 80% of the voters, 
vvould be friendly to the New Deal, not 
hostile to it. Yet just recently the 
New York World-Telegram refused to 
print a ttibate to John L. Lewis as 
a great Citizen by its regular co’umnist, 
General Hugh Johnson.

When Heyvvood Broun, another re
gular columnist, asked the voters to dc- 
luge Washington with posteards in sup- 
port of the recovery < program, the 
World-Telegram eut out Broun’s plea. 
Again, vvhen Raymond Clapper’s column 
attacked the anti-Rooscvelt group in 
the re-organization fight, the WorM- 
Telegram so garbled that . column as to 
make it hostile to the President.

True Americans today as well as dk 
those of 1790 realize the vitai impor- 
ttrffce to democracy of the freedom of 
the press. Hence, let us hope that news- 
paper publishers themselves will simi- 
litty realize that a truly ftee press is 
one vvhich 
events. Let 
shers will 
Selves end 
by first 
lies and

’ Hali

bogey“ that they 
sharks of fascism 

both humanity and

open, Chamberlain
idea of collective

rot-

Chamberlain. 
embargo on 

governmcnt

Lithuania

during the broadeast 
songs by Pirmyn over 

netvvork, Satūrday, May

is a land of song, a

(The following remarks vvere made
Mr. P. Daužvardis, Lithuanian Con-

in Chicago,
Lithuanian
NBC red

companion throughout 
songs are epies record- 
and honorable past of, 
joys and tribulations, 

t e af

By 
Re- 

is 
playirtg the disgraceful role of kicking
in the face a splcndid people fighting 
heroically for the right to call them
selves mcn. What a role for the nation 
that produccd Washington and Jcffer- 
son and Lincoln, for the nation that 
gavę the world the Declaration of In
dependence and the Emancipation.

For you, Cord;ll Hull, posterity 
vvill vvrite this epitaph: Betrayer of 
Spanish Democracy!

A Land

by 
sul 
of 
the
28th) .

“Lithuania
nation of singers. The cntire life of 
Lithuania is depieted in song. A song 
grcets the Lithuanian in his cradlc, 
accompahies him in work, cxpresses his 
love, religion, and other cmotiohs; song 
is 1 
life. 
ing 
the 
its 
its

gives an honest pieture o’ 
us hope that those publi- 

give freed lest they them- 
the “freedom of the press”

making their papers a tissue of 
misrepresentation.

Betcays Spanish Democracy

By ttrrntrng ehumbs down on the

(ACME-NAUJIENV Foto]

Tai yra mergaitė, kuri lai
mėjo pirmų vietų maršavi- 
me ir koncertų vadovybėje 
visos Amerikos aukštųjų mo
kyklų konteste, kurs įvyko 
mieste Louisvillc, Ky. Jos 
vafdas yra panelė Bobbye 
Vatiglin ir ji paeina iš sau
lėto Mississippi krašto iš 
miestelio Magnolia, Miss. 
Jos valstija jų yra išrinkus 
kaipo vėliausios mados “Pa
nelę Mississippi” gražuolių 
konteste, kurs įvyko Biloxi 
mieste. Ji taipgi yra bubinų 
majorų čempionė.

H

©Al Brazis is 
customer 
the price 
he could 
rope this

q May 28th Miss Frances Mateku- 
pas had a Farevvell Party held in her 
honor at the Cicero Liberty Hali, 1403 
So. 49th Ct. Frances is sailing 
Pirmyn to Lithuania, June llth.

with

No-
Miss

q Other Farewell Parties: Miss 
vicki in Melrose Park May 28th; 
Anrte Skrickus, Sunday, May 29th at 
the LUC Initiation Banąuet for new 
members and Miss Skever, who also re- 
ceived a Farewell Party at 
Home.

the

Nevv
Junc

Budrts

York.
I Ith.

the

g Pirmyn will be in 
8:20 in the morning of 
The ship “Brittanic“ will leave at noon 
for Havre, France. From Havre,
Chorus will go to Paris. After 2 days 
there they will leave for Berlin, Ger
many. Pirmyn expccts to be in Kaunas 
by June 22nd in time fc/r the “Dainos 
Šventė“.

® The finai rehearsal will be held 
this Tuesday. 
time and on 
hearsing. Until

Evcrybody plcasc be on 
hand for some rcal re- 
wc meet again, Su 
RASKEY HUEY

BIJŪNĖLIS 
Hi-Lites

Diev.

was 
the 
the

InStead of delving into an Mrttrle 
about one Personality of Interest, as 
we have been doing each week, this 
trme we tčok the Ilberty of changing 
“ouf dfet" to 
tad“ made of a 
of that.

.And tbusly, 
mer, We pfomise rrothiftg steady, būt 
ratber, a surprise at each setving. Oh, 
yes, we may include an interview now 
and then and we miy write seriously 
anerft some deep subject just as often 
as We may shift to a discusston or dia- 
lOg at maybe a poem

“Mike m? over, mother April. 
wheti the sap begins to stir

And thy flowety band delivėrs
all the mountain-prisoned rrvers

And thy great heart 
beats and ųuivers

T o revive the

at the New 
which precedes

recent mock-
Hotel Chi- 
tbc regular

Nothtng. You get your own desert 
this time, just likę Miss Aldona Gura 
(of Marquette Park,) had to prepare 
the desert for berself and the K R's 
(Kultūros Ratelis) at the 
initiation, 
cagoan
formai initiation;

Just 
countant, ALMOST had 
reports himself becausc his typing staff 
was iii;

Just likę Adolph Casper, nnotype- 
man .at NAUJIENOS, almost wrote an 
arcicle the other day for our English 
Sėčt/on wben he couldn’t read one of 
the manuseripts submitted;

likę M t. J. P. Varkala, ac
to type some

Just likę Antanas Salasevičius almost 
came to work the other morning, al
most forgetting that he was having 
his vacation. Antanas is one gcrttlcman 
who attends most of the Lithuanian 
affairs and is therefore well avvare of 
what’s what and vvho’s wbo. His al
titude is that you’ll go some place, 
anyhovv; therefore, why not to our 
own Lithuanian programs? Right you 
are, sir, says —Nemsy

Skelbimai Naujienose 
duoda nai 
kad pačios 
yra naudingos

dėlto, 
ujienos

his constant 
. Lithuanian 

the aneient 
nation, its 

hopes and aspirations, as wcll as' 
evaluation of humanitarian (ideals. 

Lithuanians find solace and strength in 
their beautiful, expressive songs.

“Although the Pirmyn Chorus has 
existed many yėars, its present com-' 
ponents ate yotrng. Mr. Stephens, the Į 
eonduetor, 
chorus 
'They 
uanian songs: th^y sing them frequent- 
ly in C" ‘

Since the English Section 
not printed Satūrday, būt Tuesday, 
artiele about Bijūnėlis singing over 
radio is cancelled. The artiele referred
to lašt Sunday, May 29th and not ncxt 
Sunday. We have already sung.

I.C.M.
It seems such a short whilc ago 

that we started rehearsals, that it is 
almost unbelicvable wc are ending them. 
We have successfully presented a con- 
cert šketch, Christmas party, Bunco 
an operetta this year and havč rather 
“gotten used to“ Surtday morning re
hearsals, so it vvill secm strange to sud- 
denly “forget“ about Bijūnėlis for the 
summer. Būt now that evcrybody is ac- 
castomcd to it, we hope they’ll all be 
back next fall when we again resume 
work.
Skever
summer
picnic until the end of August, so I’Il 
say adios until then. In the summer 
Bijūnėlis Hi-»lites vvill appear only when 
some interesting incident happens among 
our members. Wishing everyone a hap- 
py vacation «rd ątUck recovery from 

| their forthcoming pteftics and strnburns,
1 say—Sudiev draugai! Z. C. M.

Becausc our teacher “Onuks“ 
is leaving for Lithuania this 
we will not have our annual

and the members of the 
wete all bofn in this courttry. 

are exceedingly fortd Of Lith- dėjas p. Steponą vilios yra Amerikoj 
augę žmonės. Jie dažnai ir gražiai dai-

ly in Chicago. On June 11, they sail tilt O ja Chkagoje, 6 šią vasarą, minint 
from New York for Lithuania to par- Lietuvos Nepfiktaasomybės 
tierpate in the song fcstival there xand 
to 
of

s&kaktj, dainuos Lietuvoje. Jieriiįj lUovivui iiJcKv i anų atrnaAip u«rnirvF3 ix
the 2Oth Annivcrsiry netik Dainų šventėse, bet ircOmmemorate 

Lithuania's independence in softg. 
‘To give ybū a brief vvord-pieture 
the Lithuanian language, and toof 

address our Lithuanian audience, I shall 
now say a fevv words in Lithūinian.

“Malonus klausytojai. Priminus lie
tuvių dainos reikšmę angliškai, laikau 
sau už garbe ir malonumu pristatyt 
Tamstoms Chicagos Lietuvių Chorą 
Pirmyn lietuviškai.

20 metų 
dairiuos 
kituose

parengimuose.
“Pirmyn choras bus pirmas 

tyvus dainos svečias Lietuvoje, 
va jo lankia; laukta taip-pat 
ninku, ir skautų, ir jūsų visų.

Lietuvon, Pir- 
gražių 
Klai
ku r i«

kolek-
Lietu- 
spofti-

O tie

[ACKE-NAUJtSNU Foto]
Tai yra žmogus, kurs bu

vo skaitomas mirusiu per 
20 metų. Tas paaiškėjo, ka
da jį sužeidė automobilius 
ties Sioux City, Iowa, ir 
jis buvo nuvežtas i ligoninę. 
Jo vardas Fred H. 2telhner. 
Valdžios rekordai parodo, 
kad jis buvo Užmuštas Fran
ci jo j spalio 11, 1918 metais, 
karo mūšyje. Pasirodė, kad 
jis buvo tik prapuolęs, ir 
turėjo būti indėtas j prapuo
lusių skaičių, o per klaidų 
buvo indėtas į numirusių 
skaičių.

lietu-

“Tie, kurie važiuosite 
myn C botą, Susidedantį iš 50 
panelių ir stiprių tyrų, išgirsite 
pėdoje, Kaune, ir kitur,
važiuoti negalėsite, pasiklausykite 

“Pirmyn choras yra 29 metų senu- garbingos Chicagds, iš Amerikos 
mo. Jo fMmetmtji drtatfftakri ir te- viQ Rtttffift/’
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PADĖKA Iš OAK FOREST 
PRIEGLAUDOS

OAK FOREST. — čia mes, 
šios prieglaudos vargšai lietu
viai įnamiai, trokštam viešai 
padėkucti dienraščiui “Naujie- 

rnoms” už pasidarbavimą musų 
vargšų naudai.'

štai geg. 29 d., mus aplankė 
Chicagos Vyrų Choras ir links
mino įnamius su naujoviškomis 
liaudies dainomis. Nėra kas sa
kyti apie gražų jų dainavimų. 
Chorą vedė Kazys Steponavi
čius, tai visi žino, kad viskas 
išėjo gerai. Ačiū jiems. Be to 
dar davė dovanų visiems varg
šams lietuviams — po 25c. Tai 
yra labai brangi dovana varg
šams, nes yra daug neturin
čių nieko — nė giminių, nė pa
žįstamų ir, jei ne musų gera
širdžiai Chicagos lietuviai, tai 
mes — šios prieglaudos vargšai 
visai nematy tumėm Amerikos 
pinigų ir butų labai liūdnas 
musų paskutinių dienų gyveni
mas. Todėl, esame labai dėkin
gi Chorui už pasidarbavimą ir 
Naujienų leidėjams už malonų 
garsinimą. Taipgi tiems, kurie 
aukojo dėl musų.

Chicagos Lietuvių Draugija 
davė $10, Morning Star Klubas 
— $5, Krupišk.ų Klubas — 
A. VVasiliaaskas — $5.

širdingai ačiū visiems ir 
siems svečiams, kurių buvo 
bai daug.

kėjo linksmaus ir laimingo gy
venimo. —Dalyvavęs. »

27, su

dar-

vi- 
la-

ANTANO
PADĖKA

Jonas Rusteika, 
Inst. Ward 52, 
Oak Forcst, III.

LEKAVIČIAUS

mei

tarpe chica- 
po visų kal- 
žodžių tarti 
publika jam 
ir ilgai, įro-

amatorius-artis- 
su

du 
vi- 
ir

ONA IR EDGARDAS 
FIRANTAI VYKSTA 
LIETUVON

Nenuilstanti visuomenės
buotoja ir didelė tėvynainė p-ia 
Firantienė ir jos sūnūs, skulp- 
turos-piešimo 
tas, per Naujienas
Pirmyn choru keliauja aplan
kyti ir pamatyti mylimų šalį, 
kurios nematė per ilgų eilę me
tų.

Birželio 9 d. apleidžia Chica- 
gų. Vienų dienų bus’ New Yor- 
ke ir sulauks kitus ekskursan
tus. “Britannic” laivu išplauks

Charles Petersen, 28, su Hat-, 
tie Martinait’s, 25

Edward Hartung,
Lonie Backus, 21

Constant Balis, 25, su Alison
Sait, 20 |

Henry Micevich, 22, su So-
phie Wismis, 22

Vincent Dulaitis, 24, su Jo-
hanna Rumšą, 21

Charles Marino, 29, su Mary
Tirpik, 21

i ■ '

Gavo
Perskiras

Anna Dambrauskas nuo WiL 
l'am Dambrauskas i

Skolinam Pinigus
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

TURTAS VIRŠ $2,500,000.(10
Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Kiekvieno asmens pinigai 
Apdrausti iki $5,000.00 

TAUPYTOJAMS 
IŠMOKĖ JOM 
DIVIDENTO

Duodarn paskolas ant saugių pirmų morgičių

Chrysler-
I
a

JOSEPH IR JOSEPHINE 
MISEVIČIAI ATOSTOGAUJA 
RYTUOSE

WEST SIDE. — Gegužės 23 
d. Joseph ir Josephina Misevi- 
čiai, 2200 W. Cermak Rd., ku
rie per daug metų užlaiko ta- 
vern biznį ir plačiai tarp Chi- 
cagos visuomenės žinomi kaip 
draugiški ir pasiturintys biznie
riai, išvažiavo atostogoms į ry
tines valstijas. Bus Bostone, 
Mass. ir mano aplankyti dau
giau rytinių valstijų miestų. 
Paviešėję apie 3 savaites grįš 
vėl į Chicagų prižiūrėti savo 
biznį. —Senas Petras.

Iš BIRUTĖS
Chicagiečiai patvirtino J. By- 

anską Birutės vedėju
Paprastai, Birutė po kiekvie

no sezono, renka naują valdy
bų ir taip pat vedėją. Tačiau 
šįmet surengė savo vedėjui pa
gerbimo progų, jo 5 metų dar
buotės su Birute, 
giečių, ir kuomet, 
bų, 'teko keletą 
jam pačiam, tai 
plojo taip gausiai
dydami savo nuoširdumą bei 
įvertindami jo darbuotę, kad p. 
Byanskas susigraudino ir nega
lėjo nei žodžio ištarti. Tai bu
vo momentas, kuris retai pasi
taiko matyti bei girdėti. Pub
liką sudarė žmonės įvairių nu
sistatymų.

Žmonių susirinko suvirs 
šimtai rinktinės publikos iš 
sų Chicagos kolonijų. Ilgai
publika ir p. Byanskas atsi
mins šį vakarą. Tai buvo rete
nybė musų gyvenime.

p. Vanda Žabelio atidarė va
karą pakviesdama p. Bruknį 
užimti vakaro vedėjo vietą. 
Kalbėtojai buvo Al. Micevičius, 
P. Milleris, Dr. Biežis, Dr. Kliau
ga, “Naujienų” redaktorius Dr. 
P. Grigaitis; iš “Sandaros” p. 
p. Biekša; solistais — linksmi
no p. Pažerskis, Kaminskas, 
Evutė širvaitė, Ona Biežis ir 
Vespenderaitė.

Įspūdingą kalbų pasakė Lie
tuvos Konsulas p. Daužvardis 
ir, galų gale, p. Byanskas. Pu
blika tiesiog išrinko Birutei ve
dėją ateinantiems metams. 
Tenka susirinkime birutiečiams 
tik užtvirtinti.

Solistams pianu palydėjo p. 
Lulu Raben-Micevičienė bei p- 
iė Pečiukaitė. P-ai Vandai By- 
anskienei buvo įteikta pluoštas 
gėlių, o ios gerbiamam vyrui j _ 
buvo įteikta vokas. Kas jame daugiau rytinių miestų aplan- 
buvo, neteko sužinoti. Visi šo-jkyti, kaip Pittsburgh, Pa. ir ki- 
ko linksminosi, kalbėjosi iki vė
lumui. Tik gaila, kad musų my
lima Nora Gugis, dėl savo bro
lio mirties negalėjo dalyvauti 
ir gėrėtis įspūdžiais šio vaka
ro, prie kurio pasisekimo ji 
taip gausiai prisidėjo.

šioje liūdesio 'valandoje visa

|WM. ZEACK IR JOHN
i SIMONAITIS ATOSTOGAUJA 
WASHINGTON, D. C.

13 APYLINKĖ. — Gegužės 
25 d. Wm. Zeack, 2119 South 
Halsted si., buvęs lavern biz
nierius, ir John Simonaitis, 724 
W. 21 S t., A. P. krautuvės me
nedžeris, apleido Chicago ir su 
automobiliu išvažiavo į WaJh- 
ingtonų, D. G. Taipgi mano ir

Aš, Antanas Lekavičius, 
džiu Naujienų leidėjų ir drau
gų priimti šią mano džiaugs
mingą padėką mano liūdname 
gyvenime. Ištikrųjų turiu tie
są pasakyti, kad mano gyve
nimas yra patenkinantis, nes 
tie garbingi ir pažangus vyrai 
ir moterys, kurie yra susispie
tę ap e Naujienas, kaip A. Ryp- 
kevičius ir kiti, manęs neuž
miršta ir kartas nuo karto ap
lanko ir gausiai apdovanoja.

štai gcg. 29 d. mano brangus 
draugai, Chicagos Vyrų Choras,1 lW^bimq t kr ai 
prie karo suorgan žavimo ir aš '........................-
esu prisidėjęs, atvažiavo į prie
glaudą mus visus vargšus pa
linksminti ir visiems davė do
vanų. O mane, kaipo seną sa
vo draugą, tai labai nuošird
žiai sveikino ir apdovanojo. Tai 
tariu širdingą ačiū visiems 
kartu.

širdingai dėkuoja X. Myko-i 
las Mockus, kuriam irgi gau-! 
šiai teko dovanų nuo šių bran- 14 d., įvyko gana linksmos var
gių svečių ir viešnių.

Taigi, brangus mano priete- nės įvyko Ernest alinėj, 
liai, priimkite musų nuoširdų'randasi prie 3119 S. Morgan 
ačiū už tamstų tokią brangią'St. Dalyvavo virš 100 žmonių, 
atmintį. Tai mums koliekoms Giminės ir draugai sunešė 
yra džiugu sulaukti nors to- septynis gražius gėlių bukie- 
kių linksmą valandėlę, kada no- tus. Svečiai visų vakarų links- 
risi dar kiek pagyventi ir dar mai svečiavosi, linkėdami Zo- 
sulaukti tokių brangių svečių f i jai Gapšienei sulaukti daug 
ir viešnių, kurie stengias ir pa-; tokių vardadienių.
laiko musų beverčio gyvenimo A t. Z lankė Edvard A. 
likučius. Ačiū jums! ir daugiau politikierių,

— Medinkojis. sveikino Zofijų Gapšienę ir lin-

lus. —Senas Petras.

PETER PEN .

Nuo birž. 7 d. Blackstone į 
teatre, prie 7 ir Michigan avė., 
WPA artistai pradės vaidinti 
jaunystės komediją “Anthony ■ 
and Anna”, parašytų St. John 
Ervine. Veikalas bus perkeltai 
iš Great Northern teatro.

Šių savaitę Blackstone teat
re baigiama vaidinti socialę 
dramų “Spirochclte”.

STANDARD FEDERAL
SAV1NGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICZ, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

Budrik Furniture Mart

1938 RADIOS

DAUGYBĖ 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

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrlcal Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandūs bei Storus. Ve
žam i Tarnas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Republie 7345
PAUL’S FurniSure 
Upholstering and 

REPAIRING 
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ 
2946 West 59th St., Chicago, I1L 

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilktoms

Jšsičmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Peter Zop.l, 25, su 
Mistinius, 20

Birut? bei rašantis iš gilumos! Stanley Rybart, 42, su Louise 
širdies siunčiam jai užuojauta ra6‘Gin’ 
ir linkime jai pergyventi tas Charieos Eaum’ 
sunkias valandas. I °^lUS’ 1

Taip, šis malonus vakaras' ^u3ust u <as,
• ' i užsitarnavu- no*’ Nes1t<«> ?° „ 

o Birutės vedėjo J. Byansko RadZweil, 22, su Ame-.
i maloniai ir užsibaigė ir rašan-, *a ‘ ,te‘nlac > 22 
lis šiuos žodž us linki p. By- 
anskui ^eikatos, ištvermės ir. 
ilgus metus vadovauti Birutei 
bei linksminti musų širdis.

— Dailės Mylėtojas.

Nbllie

2, su Stella

28, su Elea-

^Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Philco, R; C. A. Victor 9 ir 10 
tūbų, po $59.00 

> ir aukščiau v .. •

LINKSMOS ZOFIJOS
GAPŠIENĖS VARDINĖS

šeštadienio vakarų, gegužėm

dinės Zofijos Gapšienės. Vardi
kliu

Fisner 
kurie

su gražiais 
nors ir pa- 
Todėl gera

Gražiai paklotas 
indais stalas sužavi 
prasčiausį asmenį, 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

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

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

Parlor Setai Padaryti Pardavimui po $100.00 
Šią Sąvaitę po $50.00

Pasirinkimas didelis: Krpehler, Fenske, Pullnian ir kitų. Elektrikinės ledaunės: Gene
ral Electric, Norge, Westinghouse, Kelvinator, Crosley Shelvador ir kitų su $50.00 
nuolaida, po $69.00, $89.00 ir $99-50 ir aukščiau.

“The New Marųuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

k___________ _____________ /

DAILYSKALBIAMOS MAŠINOS 
Norge, Thor, ABC, po $50.00 

Plaudami drapanas namie 
sutaupysite pinigus

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

Jos.F.BudrikJnc
3409-17 S. Halsted St

TEL. BOULEVARD 7010

Budriko metinis Radio Piknikas nedėlioję, June 12 dieną, Birutės 
Darže, prie Archer Avė. ir 79 gatv., Justice, III.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j g.50
GYDYMAS.......  ........... SCn.OO
LIGONINĖJE _____ ,___
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje   $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama .........«
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistuST ■ ’

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

Tel. Lavndale 5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West 3181 Street 
A A. NORKUS, Savininkas 

Tet VICTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

UV. MIŠEIKAI REIKIA 
PAGELBOS

Liet. Soc. Sąjungos Centra- 
linės kuopos susirinkime birže
lio 3 d. aukavo:

K, Kungienė $2, Dr. A. Mon- 
tvidas $2; po dolerį: T, Bypke- 
vičo, St Strazdas, P. Grigaitis, 
V, Paškaųskas, Alex Ambrose, 
P. Daujotas, K Liutkus, Kun
drotai; po 75c: V. Maukus; 50 
eeutų Kimša#; po 25 centus: 
V. Ambrose, M. Titiskis, J. Vi- 
lis. Viso $14.50.

Kitos aukos pr&uotos 
Naujienoms

Naujienječiai ........... $13.50
V. & K. Katkevičiai .... 2.00
A. Bučinskienė ............... 1.00
M. Višėiulienė ............... 1.00
SLA 208 kuopa ........... 13.00
A. A. T. ............................5.00

1.00 
IjOO 
1.00 
1.00

J. Maskoliūnas
V. B. Ambrose .
P. Mitkus .........

Chkagos lietuvių progre
syvi visuomenė pažysta Dė
dę Mišeiką nuo daugelio 
metų. Tai buvo musų švie
tėjas, mokytojas, nenuils
tantis darbininkas žmonių 
labui.

Dabar Dėdė Mišeika ir jo 
žmona yra blogoj padėtyj. 
Jau beveik metai kaip Dėdė 
Mišeika nebegali paeiti.

Jam reikia pagelbos. Tuo
jau; Dabar.

Tuo tarpu kito budo ne
matome, kaip tik atsišauk
ti prie draugų, kad sudėtų 
pinigų po kiek kas gali Dė
dei Mišeikai šelpti.

Draugai, atsiminkite se
ną darbuotoją nelaimėje. 
Kiekviena jūsų auka bus 
širdingai įvertinta. Siųskite 
tuojaus. Aukos bus priima
mos “Naujienose” ir galite 
jas siųsti “Naujienų” adre
su.

Pralaimėjo Derybas Su Tėvais 
Dėl Kailių Lupimo

Jonaičiukas ir jo 
Sesutė Sugrįžo 
Namo

GEROJI ŽMOGAUS 
PUSĖ

CLASSIFIED APS. |
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

Viso
$39.50
$54.00

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Pabėgę iš namų Kaziukas, 
10 metų, ir Betty? 8 metų Jo
naičiai, su atviručių pagalba 
bandė užvesti derybas su tė
vais apie grįžimų namo. Jie 
atvirutėse sakė, kad sugrįš, 
jei mama prižadės nelupti 
jiems kailių.

Bet derybos jie pralaimėjo. 
Vaikams nesuspėjus gauti at
sakymo nuo Mamos, poli.cistas 
juos pastebėjo su draugu John 
Reich, 11 metų (kuris irgi pa* 
bėgo) Lincoln Parke, ir par
vedė namo, 641 Drummond st.

Tėvai vaikus pirmiausiai pa
valgydino, nes beveik dvi pa
ras nieko neturėjo burnoje, ir 
paguldė lovon, kad gerai išsi
miegotų. O kai atsikels, tai ir 
Betty ir Kaziuko lauks diržas, 
kuriuo tėvas bandys įtikinti 
vaikus, kad jiems nebeapsi
mokės galvoti apie naujas de
rybas su Mama ateityje.

lAUME-NAUJILNŲ Foto]

Tai yra Kinijos diploma
tas Sim Fo, kurs darė sutar
tį tarp Kinijos ir Rusijos. 
Sovietų valdžia sutiko duoti 
Kinijai ginklų ir kariškų 
ekspertų, o Kinija sutiko 
duoti Rusijai išskirtinų pri
vilegijų. •

tyti, tai tas Liepos trečios pik
nikas nebus kokiu eiliniu pa- 
rengimėliu, bet tikra Chicagoj 
lietuviško jaunimo šventė!

(Sp.)

High School

SUSIRINKIMAI
Chicagos Jaunimas 
Ruošiasi Šventei 
Liepos 3 D.

mmi i m .. . 1 1 11 -

Draugijos Šv. Petronėlės saisirinkinųis įvyks pirmadienį, birže
lio 6 d. 7:30 vai. vakare Šv. Jurgio parap. svetainėj. Na
rės malonėkite atsilankyti į susirinkimų, nes rengiamas 
d r-jos išvažiavimas Justicc Parke.

A. Laurinavich, rast.
Draugystės Lietuvių Kareivių priešpusmetinis mitingas per-

bes svetainėj. Tame mitinge bus rinkimas darbininkų dėl 
pikniko, kuris bus nedėlioj, birž. 12 d. Dambrausko far- 
moj, Willow Springs, III.

Liet. Scenos Mylėtojų Ratelio pusmetinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, birželio 6 d. 7:30 v. vakare, Pučkorių namuo-

— M*, I-OOIO^S. ‘Rerry •aye*-£>usirinkit skaitlingai, nes turime 
nusitarti kada jšyažiavinV^ ^rengsime. —Rašt. ’*©. Dilis.

- --—----------------------------- -------------------

<1 M..'. A D O S

Jaunųjų Amerikos lietuvių 
leidžiamas laikraštis “Jauni
mas” praneša, kad jo pirma
sis didžiulis piknikas įvyks 
sekmadienį, Liepos 3 d. lietu
viui Kukaičiui priklausančiam 
naujai įrengtam Sunsct Parke 
(prie 135th St. ir Archer Av.).

Pikniko pelnas skiriamas 
kilniam tikslui — įsigijimui 
trūkstamų spaustuvės mašinų, 
kurias įsigijus tas laikraštis 
planuoja virsti savaitraščiu. 
Pikniko rengėjai tikisi, kad 
Chicagos lietuviai suteiks savo 
patainų gausiu atsilankymu. 
Kiek iš rengėjų programos ma-

Chicagos mokslo taryba skel 
bia, kad 14,508 studentai šių 
savaitę užbaigs high school. 
Tai rekordinis skaičius abitu
rientų. Ikišiol stambiausia lai
da buvo 12,000, 1937 metų va
sarų.

Universitetai Chicagoj išleis 
pasaulin apie 3,000 profesiona
lų. Cicerojc High school laida 
siekia apie l?010 mokinių.

Užtiko Slaptų 
Bravorą^ 
Town oLLake

•".•f ■ -------------

FederaliaH- agentai

**•*■4732

lini-

SKUBUS PINIGAI 
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Mųsų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotamg 
ir tt. Tuoj autinė veikla. Nėra a- 
tidėliojimo. Dėl tolesnių infor.- 
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO.—33 N. Lą 
Šalie—Franklin 1593.

MEČISLOVAS RALYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 5 d., 4:30 vai. ryte, 1938 
m. sulaukęs 45 metų amž., . 
gimęs Lietuvoj Tauragės ap
skr., Stulgių parap., Žirnainių 
kaime.

Paliko dideliame nulįudime 
moterį Marioną (po pirmu vy
ru Vaičienę), 2 posūnius Vla
dislovą ir Albertą Vaičius, gi
mines, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
A. M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė.

Laid. įvyks treč., birž. 8 d., 
8 vai. ryte iš koplyčios į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. M.ečjslov.o Rolio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai Jkvįečįami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lekiame,
Motelis, posūniai ir giminės 

Laid. Dir .A. M. Phillips, tel. 
Blvd. 4139.

4719
7 Q

LENGVOS SPORTO SUKNELĖS
No. 4732 ir 4719—Lengvos sporto suknelės. Galima pasiūti iš 

n jo materjolo arba kito skalbiamo materiolo. Sukirptos mįeros abiejų 
pradedant nuo 14, 16, 18, 20 taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau- 
giąu virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan
kinę arba priduoti pavyzdžio 
pignerį pažymėti mierą ir aiš
kią! parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mų. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739

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

i 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atoiyslj man pavyzdį No..............
Mieros ...............  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

užtiko 
slapią degtinės varyklų Town 
of Lake, ties 4338 S. Marsh- 
field avenue. Konfiskavo įren
gimus ii’ suėjinė namo gyven
tojus, Frank Sathulak, Mrs. 
Rose Chilibok, sūnų Fraųk ir 
dukterį Josephine. 

----
Prie 67bs:T^ Kedzie policija 

rado negyvų 55 metų vyrų. 
Prie kimo buvo revolveris ir 
veidrodėlis
kąd savižudi^ du kartus šovė, 
taikydamas $au į kaktų, bet 
nepataikė. Tadą išsiėmė veid
rodėlį. Vienoje rankoje laiky
damas veidrodį, kitoje revol
verį pasidarė sau galų, suva
ręs kulkų į kairį kaktos šonų.

surado

Yra daug blogų žmogių pa* 
šaulyje, Ir mes patys esame 
blogi. Turime palinkimų, ku
riuos pa veide j am iš savo žvė
riško praeities stovio. O kitų 
syk nebuvo bjauresnio žvėries 
kaip žmogaus. Dar ir šiandien 
jis pasirodo bjauresniu žvėrių 
už visus žvėris.

Bet mums smagu yra, kada 
mes nesijaučiame esu žvėri
mis. Tikrų smagumų mums 
duoda draugingumas, viens 
kitam užuojauta, meilė, ben
dras darbas visų naudai, pasi
dalinimas su kitais turtu ir 
prakilniomis meilingomis min 
timis.

Kad nebūti 
yra daug geriau ir smagiau, tų 
žmogus senai pradėjo jausti. 
Pranašai ir Kristai jau senai 
tų skelbė, ir žmogus tų pripa-. 
žino. Bet tik ant žodžių. Tik iš 
paviršiaus žmogus pradėjo tai
kytis nebeišrodyb žvėrių, bet 
savo prigimties gilumoj jis juo 
pasiliko.

Per dvejetų paskutinių tūks
tančių metų žmogus bent pro* 
tarpiais bandė nusikratyti žiaų 
rūmo, Vienok neįstengė. Jis 
atsiekė lik tiek, kad išmoko 
žiaurumų pridengti. Visi įsi
gyvenę žmonių papročiai at
spindi tik jų bandymus pri
dengti žiaurumų, bet ncatsi- 
kratyti jo. Tuos papročius žmo
nės dabai’ vadina KULTŪRA. 
Iš savo esmės visa ta, “kultū
ra” yra veidmaininga.

Vienok gera yra tai, kad 
mes tų šiandien realizuojame, 
kad mes matome savo pačių 
veidipainybę. Žinoma, savo jos 
matymu mes dar jos nepanai- 
kinam. Bet musų matymas duo 
da jau vilties, kad kada nors 
mes įsigysime kitoniškų žmo
nių “kultūrų”, kad kada nors 
mes pradėsim elgtis kaip žmo
nės ir ’hiusų analitiškas 
protas padės mums sukontro
liuoti musų ultra-žveriškus im
pulsus.

I tokių žmonių ateitį mes 
žiūrime kaipo į šviesesnę ir ti- 

i kime, kad toj ateityj žmonės 
j bus meilingesni, atviresni, lin- 
I ksmesni ir laimingesni. Tokia 
I viltis jau duoda mums daug 
' smagumo. Ir kiekvienas .daly
kas, kurį mes atliekame tai 

' vilčiai įvykinti, apšviečia mu- 
j SU gyvenimą kaip saules gai- 
į vingas spindulys.

Kl. Jurgelionis

IEŠKAU DARBO gąsdino stoty
je, jaunas, kalbu lijetuvįškąi, pa
šaukit Lafayette 0051.

HELP VVANTED—MALĖ

PARSIDUODA TAVERNAS—ge
roj vietoj — geras biznis — prie
žastis pardavimo—turiu du biznius. 
Savininką galite matyti nuo 10 ry
to iki vėlyvos nakties.

6614 So. Western Avė.

PAIE$KAU PJRMARANKIO 
duonkepio — dėl juodos duonoj ir 
biskvitų. 10502 So. Michigan.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

RĘNDON KAMBARYS dei vyro 
ar mpters, kad ir su vaiku.

2524 So. Green St.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE

IŠPARDUODAME BARŲ FIK
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Cpil Baksaįs įr sinkopę. Taipgi $to- 
— fikčerius dėl bile kurio biznio

I

įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

. . v _ . ru fikčerius dėl bile Kurio Dizmo
žiauriu zvenu ' įskaitant svarstykles, registerius ir

Pardavimui tavernas pigiai, ties 
7013 S. Western Avė. Tel. Grove- 
hill 3843,

PARDAVIMUI arba ant REN- 
DOS tavernas geroj vietoj per 23 
metus išdirbtas. 3829 S. Kedzie av.

PARDAVIMUI TAVERNOS su 
namais ir be namų. Kreiptis tarp 8 
■ir 10 A. M- ar iki 6 P. M. 
ŽYDUKAS,. 4707 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 0800.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY F1NANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra- 
leįsk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West! 63rd Street 
ties Loomis.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Par^vimui

FORKLAUZERIŲ BARGENAI
7 kambarių freiminė rezidencija 

aukštas konkrito beismentas, fur- 
naso šildymas. Vertingas kampas, 
lotas 120x125, apsodintas su vais
medžiais, uogų krūmokšliais, vy
nuogėmis ir tt. Vienas blokas nuo 
mokyklos, krautuvių, susisiekimo. 
Gatvės išgrįstos, be asesmentų. 
Kartą vertintas $15,000. Kaina da
bar $5750. Lengvus terminai. Pa
matyk šį nepaprastą namą prie 
3653 N. Newcastle Avė. Tada šauk 
W. R. LEMKE Randolph 3750 arba 
vakarais Avenue 1924.

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

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

3585 Milwaukee.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

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

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

VACLOVAS ARGUSTAS

M

II R D 1 Gėlės MylintiemsI U Ic lt Vestuvėms, Ban-
J M kietąm.s, Ųąijo- 

**■•■*•• tuyėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Nusižudė Negalėda
mas Pelnyti 
Pragyvenimo

Nušokęs nuo trylikto aukš
to State Bank Building, 120 S. 
LaSalle, užsimušė 71 metų R. 
D. Owings, 6917 Paxton ųve. 
Paliktame raštelyje sako, kad 
nebegali pelnytis pragyvenimo 
ir nebeturi sveikatos. Jis buvo 
stambus apdraudos agentas.

ku-

1936
1935
1936
1937

SPECIALUS
BARGENAS
VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ
NUO 350 IKI 400 KARŲ 

Visokio Modelio ir Išdirbystės
DODGE SĘDAN   $365.00
PLYMOUTH .............  $245.00
CHEVROLET Sedan $285.00 
PACKARD, 4 Durų Sedan DE 

LUXE, Kaip Naujas
Pigiai Parsiduoda

BURKE MOTOR
5001-7 SO. WESTERN AVĖ. 

Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 
Matyk Asmeniškai arba Pašauk

Telephone GROVEHILL 3678

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNO biznis, 
išdirbtas gerai, pąrdavjmo priežas
tis—2 bįznįai. 2616 West 59th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge- 
ras kampas S. E. kampas, 79th ir 
Emerald Avė. turiu 2 biznius. Ma
tykite savininką, 5758 W. 65th St. 
po 6 vai, vakaro.

PARDAVIMUI TAVERNAS pi
giai su kambariais gyvenimui, biz
nis išdirbtas. 1142 So. Canal St.

PIRMOS RŲS1ES JUODŽEMIS dėl 
gėlynu ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

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

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

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

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metu.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

22.02 W. CERMAK RD. Canal 8887 ~ <

JEI TURIT
U PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENV

SKAITYKIT
NAUJIENAS

PARDAVIMUI HĄRDWARE ir 
Malevos (Paint) krautuvė. Lietu
vių apielinkėje, biznis išdirbtas 
per daugelį nietų. Labai gerą pro
ga lietuviui biznieriui, kuris nori 
eiti į panąšų biznį. Pardavimo 
priežastis, patirsite ant vietos. At
sišaukite paą N. C. Krukonis ąnd 
Co., 3251 Sp. Halsted St., .Cbipa- 
go, III., TeJ. Vįetory 1233.

I f
Persiskyrė su šiuo pasaulu ! 

bal. 27 d. 1938 m., sulaukęs t 
37 metų ąmž., gimęs Kėdai
nių Apskr., ir parap.

Pialiko dideliame nuliūdime • 
moterį Leoną, podukrą Leo
ną seserį Eleanor Leonard, 
New York, ir daug kitų gi
minių, o Lietuvoje seserį, bro
lį ir kitas gimines.

Kūnas bus papveštas iš New 
Yorko ir bčs pašarvotas Ma
žeikos koplyčioje, 3319 So. Li- , 
tuapica Ave„ antradienį, birž.
7 d., apie 6-tą vai. vakare.

Laidotuvęs įvyks treč., birž.
8 d., 2:00 vai. po piet iš kop
lyčios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vaclovo Argusto 
giltinės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dd- ) 
lyvauti laidotuvėse ir suteik-/ 
ti jam pąskutinį patarnąvimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, podukra, sesuo 

ir kitos giminės
Ląid. dir. S. P. Mažeika, tel. ;

Yąpds 11.3.8,
■. fe-.

I

sriu- 
salo- 

šauk- 
ki(as 
šmo-

I (1VFIKKL.U 1 1m 1111.0 Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabaiąą.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

<L’ ' f' ‘ A*1 1
4'*' ' i1 l -H*-

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena moteris,
ri skaito NAUJIENAS, gaji įsi
gyti gražų sidabrinį setų dėl 6 
arba 8 asmenų.

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

PARSIDUODA TAVERNAS gera 
vieta, matyt galina nuo pirmos 
iki 12 nakties. 1219 W. Madison St.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINE PRII
KASDIEN NUP 8 V. RYT 

IKI
7:30 V AL. VAK.

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

vai. vakaro.
TeL CANAL 8500

NELAUKIT 
ILGAI

* *

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gauait nuolaidą.
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PRŪSŲ LIETUVIS IŠRINKTAS CHICAGOS
NACIŲ PIRMININKU

Nusigandę kongreso tyrinėjimo
•Prūsų lietuvis (pereitos sa

vaitės pabaigoje buvo išrink
tas nauju Chicagos nacių pir
mininku. Jis yra Otto Willi- 
meit, senas Chicagos gyvento
jas ir aktyvus narys nacių or
ganizacijoje.

Willimeit užima vietą buvu
sio pirmininko peter Gissibl, 
kuri Hitlerio nacių “įgalioti
nis*’ Amerkai Fritz Kuhn pra
šalino iš vietos. Fritz Kuhn, 
vadinamas Amerikos Naciu 
No. 1, gauna instrukcijas iš 
Berlyno ir vadovauja visam 
hitlerininki] judėjimui Ameri
koje.

Gissibl prašalinimas buvo

rezultatas baimės, kurią nacių 
tarpe sukėlė žinios apie kon
greso ruošiama nacių-hitleri- 
ninkų judėjimo tyrinėjimą 
Chicagoje, New Yorke ir ki
tur. Kongresas pradėjo ruoš
tis tyrinėjimui, kai vienas at
stovas padarė pareiškimą, kad 
nariai kalba apie “prezidento 
Roosevelto nužudymą.” Naciai 
dabar nori įtraukti ragus, tad 
triukšmingą, kaip Hitleris šū
kaujantį Gissibl’į nustūmė į 
šalį ir jo pareigas pavedė ra
mesniam Willimeit’čiui.

Chicagos nacių organizaci
ja vadinasi German-American 
B u n d ir leidžia savo laikraštį 
“Dcutscher Weckruf.”

WPA Ruošiasi 
Platiems Darbams 
Chicagoj
Tvarkys parkų pirkimus, dai

lės muziejų ir naikins japo
niškus vabzdžius.

vabzdžių. Blekinukės rūpestin
gai ir reguliariai peržiūrima ir 
rasti vabzdžiai Parenkami.

Kaip Pagerbė
Žuvusius Plieno
Darbininkus

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
Mažiausias drambliukas Europoje (10 mėnesių amžiaus) bando atimti iš vaiko obuolį. Drambliukas priklau

so anglui Tyrwhitt-Drake.

GAISRAS, KURS KARTU SU 
VISU TURTU VOS NESUNAI
KINO IR ŽMONIŲ GYVYBIŲ

M ALĖTAI. — Balandžio mėn. 
23 d. vėlai vakare apie dešimtą 
valandą po vienu stogu gyve
nantiems Jadėnų kaimo Um
brasams Zigmui ir Jonui, vos 
tik sumigus, dėl nežinomos 
priežasties užsiliepsnojo Jono 
Umbraso gale stogas. Laimei, 
gaisrą išvydo kitas artimas kai
mynas, kurs žaibo greitumu su 
savo žmona atbėgo ir ėmė 
smarkiai belsti. Kaimyno žmo
na, matydama dar nesikeliant, 
o ugniai smarkiai plečiantis, 
trenkė basliu į langą. Miegan- 

ypač Jono Šeima, išbėgi) 
pusnuogiai^ palikdami ug- 
sunaikinti maistą, drabu- 
visus įrankius ir pinigus,

WPA ruošiasi Chicagos tak
sų mokėtojams sutaupyti ne
mažai pinigų, pravedant dar
bus, kurie sutaupintų miesto 
išlaidasi.

Pirmas darbas bus sutvarky
mas pirkimų dėl Chicagos par
kų. Dabar pirkimai atliekami 
labai netvarkiai ir palaidai, dė
lei ko jie daug daugiau kai
nuoja, negu kainuos pirkimus 
sutvarkius.

Antras didelis WPA darbas 
bus sutvarkyti Dailės Instituto 
knygynus ir paveikslus. Tai 
buu milžiniškas darbas, nes 
teks išspausdinti 243,450. .kor
telių ir paruošti bibliografijas 
ir biografijas.

Trečias didelis darbas bus 
vedimas kovos su japonišku 
vabzdžiu, kuris yra labai ken
ksmingas daržams ir . ūkiams. 
Kova su tuo vabzdžiu vedama 
jau du metai ir duoda gerų pa
sėkų. Bet kadangi mažai tų 
vabzdžių užtinkama Chicagos 
apielinkėj, tai tikimąni su laiku | 
tuos kenkėjus visai išnaikinti.

Kaip bandymai parodė, pri- 
maišymas prie žemės arsenate 
of lead apnuodija žemę tiems 
vabzdžiams 6—7 metams.

Pirmiausia stengiamąsi pa
tirti kur yra tų vabzdžių. Tuo 
tikslu įvairiuose daržuose pa
dedamos blekinės, viliojimui

šį kartą policijos nebuvo

SOUTH CHICAGO. — Prie 
Republic Steel liejyklos sekma
dieny, geg. 29 d. įvyko pami
nėjimas Steel Workers C. 16 
lokalo tų darbininkų, kurie žu
vo užpernai nuo žiauraus po
licijos puolimo streikierių, ku
riame dešimt streikierių liko 
policijos užmušta ir daug su
žeista. Kadangi unija laimėjo 
visas teises Washingtone, tai 
policija nepasirodė demonstra
cijoje. Vibkas įvyko tvarkiai ir 
be jų.

Nuo 63 gatvės šimtai auto
mobilių su protestuojančiais 
prieš pernai suruoštą skerdynę 
užrašais pasileido važiuoti lin
kui 114 gatvės ir Green Bay 
Avė. ,

Ten radome jau tūkstančius 
automobilių ir ten įvyko pra
kalbos ir susirinkimas. Ten 
įvyko ir religinės pamaldos, 
nes tai yra vieta kur streikie- 
riai buvo užpulti ir žudomi. 
Tad visi į tą vietą ir maršavo- 
me. Kiekvienai toj vietoj nu
metė po puokštę gėlių. Bet šį
met niekas nešaudė ir nemušė 
darbininkų ir demonstracija 
baigėsi tvarkiai. Bet angliški 
didlapiai tai nė žodžiu neprisi
minė apie šią demonstraciją.

Stanley J. Rogers.

Chicagos Kiniečių 
Paradas Nukentėju
siu Nuo Karo Naudai
Korespondento Bynso įspūdžiai

Birželio 2 dieną jūsų Bynsas 
nuriedėjo vidurmieslin pama
tyti dar nematytą “čainių” pa-

kad bus ten kam paruduoti, 
nes, kiek yra žinoma, Chicago
je tik keletas “čainių” turi sa
vo skalbyklas-plovyklasl įvairio
se apylinkėse, na, ytd' ir kelios 
“čap sui liauzės” prie South 
Wentworth avė. Viską paėmus 
krūvon, berods, negalėtum 
daugiau kaip tūkstantį kinų su
krapštyti.

Taigi, žingeidumo apimtas, 
jūsų Bynsas ir nutraukė vidur- 
miestin, o kad geriausiai pa
matyti paradą, tai jau reikalin
ga rasti geriausią vietą, iš kur 
galėtumei visiką matyti susira
dęs “pakėlimą-barjerą” prie 
Van Buren gatvės, į rytus nuo 
Michigan Avė., užsikopęs į vir-

parašu 
Japani- 

kudi- 
raudo- 
aplink 
namas

N ■ietuvos Naujienos
7000 HA NAUJO MIŠKO

Pernai biudžeto keliu miškų 
želdymui buvo skirta 307 tukst. 
lt. ir iš želdymo fondo dar bu
vo gauta 225 tukst. Lt. Taigi, 
miškams želdyti pernai iš viso 
buvo skirta 532 tukst. Lt., iš 
kurių išleista 385 tukst. Lt. 
Pernai buvo apželdyta—apsėta 
ir apsodinta—4,700 ha.

šiemet iš miškams želdyti 
fondo numatyta gauti apie 705 
tukst. Lt. ir iš praeitų metų 
likučių 145 tukst. .Lt., tuo bū
du iš viso šiemet miškams žel-

nai vietomis stigo pušų sėklų. 
Eglinių sėklų buvo dideli kie
kiai iš 1935-1936 metų.

Medelynų šiuo metu įvairiose

visai 
niai 
žius, 
o Zigmo šeimai pavyko kai ką 
išgelbėti, bet labai mažai ką.

Nušvitus nakties laTku ugr 
nies stulpui, daugelis dar ne
miegojo, todėl gaisro vieton iš 
apylinkės kaimų subėgo dauge
lis žmonių, kurie kaip galėda
mi gesino bedegantį namą ir 
nedavė gretimoms troboms už
sidegti. Laimei ir oras buvo ty
kus.

Liūdną įspūdį darė matant 
taip staigiai įvykusią nelaimę. 
Galvijai išvesti iš tvartų, ap
link degantį namą vaikšto su 
verkiančiu mažutėliu Jono Um
braso žmona. Kiti, išbėgę iš ug
nies nasrų dar gyvi, nebeturi 
nei pastogės, nei drabužių, nei 
maistd, nes jie buvo mažaže
miai ir neturėjo nei klėčių, nei 
kitų trobesių pasidėti daik
tams. Nukentėję nuo gaisro 
Umbrasai ir Zigmas ir Jonas 
yra geri žmonės ir reikia pa- 
gelbos ranką tiekti.

bendras plotas sudaro 60 ha. 
Medelynuose auginama apie 
200 įvairių veislių medelių.’ 
Pernai medelių buvo atleista už 
61 tukst. Lt., iš kurių 
karnai už 11 tukst. Lt. 
atleista viso 450 tukst. 
lių). šiemet medelynams 
tomą išleisti 70 tukst Lt.

Gegužės 4 d. Marijampolės 
i ligoninėje mirė nusinuodinusi 

j actu marijampolietė Paškevi- 
i čienė, palikdama našlį vyrą 
ir du vaikučius. Velione pali-nemo-

(buvo ko kuriame prašo nie
mede- - J * " 
numa-

ko nekaltinti dėl jos mirtie?, 
nes kaltas pats gyvenimas, ku
riame jinai neradusi laimės.

FOTELIUI UŽKLOJIMAS.

CROCHETED CHAIR SĖT PATTERh 1600
No. 1600—Gražus motyvas tokiam užklojimui.

pa-

or-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1600
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

I I
| čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No._________ |

| Vardas Ir pavardi----------------------- ?------------------------------ --------------|

| Adresas--------------------------------------------------------- -------------------------- i

TAUPYKIT KUPONUS

Minia plaukia. Aštuoni dai-l 
liai įrengti flotai — dailiai ir 
rūpestingai aprengti autai bei 
trokai atvaizduoja šio parado 
tikslą: ištikimybę Dėdei Šamui 
— kinietė sveikinasi su Dėde. 
Toliau sugriuvęs miestas. Vidu
ry įstrigus bomba su 
“from Japan” — nuo 
jos. Kiniečių šeima sU 
kiais; visi apraišioti su 
nai dažytais audeklais; 
juos bombų sudraskytas 
ir gatvėj guli lavonai. 

••
Kiti flotai ne tiek reiškianti. 

Čia dar vienas dųdų orkestras, 
Amerikos Legij oU|9 ,No. 49. Po 
to, pačių kiniečių ^skautų “triu
bočiai”. Žinote, kada didelis 
žmogus maršuojd' arba pučia
triubą, lai, berodŠ< nieko nepa- dyti susidarys 850 tukst. Lt., 
prasto. Bet kad'd" * matai, kad iš kurių numatoma išleisti apie 
vaikelio apie 5’ d'r 6 metelių, 
parengtas į skautų uniformą, 
uniforma už jį didesnė, kelnių 
sėdynė nudribus..' jis visas ga
lėtų joje tilpti... darosi nejau- ti apie 7,000 ha. Pirmoje ei
kli. Jis pučia tą triubą. Jo aky- leje apželdomi naujai iškirsti 
tės, berods, tuoj iššoks iš ribų, pietai, paskui apželdomos įvai- 
Gaila darosi.

Minios ir minios žmonių vis 0 
plaukia. Visi neša tai paveiks
lus, tai obaluius: “Japonija nai
kina pasaulio kultuvą”; “Kini
joje karas, padaras Japonijos”, 
“Savo simpatiją paverskite į, 
veiklą“. Dar plaukia minios.. 
Daugiausiai jaunuomenė. Vyrai mas^ medžių sėklomis. Per- 
pasirėdę musų šalies rūbais. 
Moters (jų irgi daug) pasirėdę 
kiniečių madomis — nei vie
nos nemačiai^ su musų šalies 
pavedu.

Dar miniom plaukia...
(Bus daugiau)

600 tukst. Lt. Palyginti su pra
eitais metais, miškams želdyti 
suma yra žymiai didesnė.

šiemet yra numatyta apželdy-

rios retmės ir visokios aikštės. 
Šiuo metu reikalingų apželdy- 
mo aikščių esą iš viso apie 24 
tukst. ha.

Valstybiniuose miškuose dair- 
, giausia sodinamos pušys ir eg- 

Į lės. Didesni plotai apsėjami, ne- 
' Į gu apsodinami, todėl rupina-

mentinio stulpo, pradėjau dai
rytis, iš kur tie “keletas čainių” 
atmaršuos...

Pasigirsta muzika. Žiūriu, 
amerikoniškas dūdų orkestras 
ateina Van Buren gatve į'Bur- 
nham Parką skersai Michigan 
bulvarą. Policistai skirsto žmo
nes, duoda kelią, paroduoto- 
jams. Matau didelį kiniečio 
veikslą.

Parodą veda Amerikos 
giono No. 304 posto dūdų
kestras. Kiniečiai neša didžiau
sią portretą savo mylimiausio 
vado, generolo Čiang Kai Šek. 
Jų kalbos nesuprantu. Mane kL 
nietis galėtų pirkti ir parduoti 
savo kalboje, o aš taip ir lik
čiau niekas kitas, kaip tik Byn- 
sas. Maršuotojų veiduose ma
tosi koks tai stiprus pasiryži
mas, pasišventimas. Galima 
įžiūrėti, kad pas juos yra kas 
tokio nepaprasto. Muzikantų ir 
kitų žmonių, kaip sakoma, 
“žįopsotojų” — tokių kaip ir 
aš, veiduose visai kitokia iš
raiška.

Minių minios plaukia
Tuoj po generolo paveikslo 

seka Jaunų Amerikonų Sąjun
gos “triubočiai” — Bugle 
Corps. Vėliau jau gana margai 
atrodanti mniia ir ji plaukia ir 
atrodanti minia ir ji plaukią ir 
ti. Kiekvienas ir kiekvįena turi 
po vėliavukę — Amerikos? ir 
savo tautos. Įeinant į Burnham 
Park, nuo visų vėliavukės bu- ruošiami sėjai tačiau dėl šalto 
vo atimamos. oro niekas nesiskubina sėti.

Iš MUSŲ PADANGĖS

ŠIAULIAI — Žagarė. Del 
storos ir staiga iškritusios 
sniego dangos, labai nukentėjo 
žieminiai, kurie dabar šioje 
apylinkėje gana silpnai atrodo. 
Ūkininkai nusiminę, gal tėkš 
arti, nes beveik tuščią dirvą 
negi laikysi.

—Kai kurie ūkininkai buvo 
nenurovę pašarinių ropių, ku
rios per žiemą išbuvo žemėse. 
Tai dabar visai juokais ima ir 
veža nuo lauko ir tiesiog gy
vuliams, kurios, esant storam 
sniego sluoksniui, nė Riek ne
sušalo,

—Ūkininkai džiaugiasi, kad 
šiemet; labai lengva dirbti že
mė, nes ji yra labai puri. To
dėl^ jei neprilįs, galima tikėtis 
neblogo derliaus ir lengvo dar
bo. Nors šiuo metu jau laukai

oro niekas nesiskubina sėti.

UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius Šešiems arba 12 asmenims setus.

/

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

Gražų 26 šmotų ROSE and LEAF 
Sidabrinį Setą

$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 
(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

CHICAGOJE: ,
“Naujienos” metams
26 šm. Setas ............

Viso ..........................

$8.00
$4.00

$12.00

KITUR SUV. VALSTIJOSE:
“Naujienos” metams ............
26 šmotų Setas, persiuntimas

ir apdrauda ....................

Viso ..........................................

$5.00

$4.50

$9.50

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
i Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas.................................................

Adresas

Miestas
M

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:
Vardas......................................................

Adresas

Miestas




