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Kivirčai
DĖL ISPANU IR SVETIMŠALIU PIKTUMU 

UŽMUŠTA 14 ŽMONIŲ
<

Ispanai sukilėliai pykstasi su italais 
ir vokiečiais

HENDAYE, Francuzija, bir- vienas pagrindinių punktų, dėl 
želio 7. — Ispanijos-Franruzi-1 kurių kįla kivirčai tarp falan- 
jos pasieniu antradienį plito gistų (ispanų fašistų) ir Fran? 
gandai apie judėjimą sukilėlių’co talkininkų vokiečių ir ita- 
paimtoj pietų Ispanijoj, at-.lų. Mat, ispanai priešingi lėk* 
kreiptą prieš generolą Franco,’tuvų atakoms, o italai ir vo- 
sukilelių vadą. Kivirčai tarp kiečiai nori išbandyti atakose 
sukilėlių aštrėja.

Vienas nepatvirtintas prane
šimas, gautas Bayonne mieste, 
sakė, kad keturiolika asmenų 
buvo užmušta susirėmime įvy-/ 
kusiame ispanų ir svetimšalių.- 
piktumų pasėkoje.

IŠ oficialių pranešimų žino
ma, kad generolas Quiepo de 
Llano, Seville komanduoto  jas, 
pirmadienį atlankė vyriausiąją 
gen. Franco > buveinę Burgos 
mieste. Čia, pranešimai sako, 
jis įspėjo Franco, kad Seville 
nebepritaria Burgos politikai.

Sukilėlių lėktuvai antradienį
vėl bombardavo respublikos gy- tradienį ir antradienio rytą 
nė jų miestus. Bombardavimas kilėlių 
neginkluotų miestu ir žudymas’žmonių ir sužeidė daugiau 
ėivfliĮf gyvei)^, .saKom^jra* 150.

naujus lėktuvus ir 
tojus, taigi ir žudo 
lies gyventojus.

Dar eina kalbos, 
co pats nepritariąs 
ventojų žudymui, 
drausti žudymą savo talkinin
kams, vokiečiams ir italams, 
jis bijo, nes gali jų pagalbos 
netekti. Pasėkoj gi kai kurie 
paties Franco šalininkai viešai 
pykstasi su italais ir vokie
čiais.

Tuo tarpu atakos prieš civi
lius Ispanijos gyventojus nesi
liauja. Respublikos gynėjų mie
stuose pirmadienį, naktį Į an-

su- 
80 

ne*
lėktuvai užmušė
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Tačiau užr

Gražiausias pavasariškas Lietuvos vaizdas. Lietuvos vietovaizdžiui (landšaftui) daug gro
žio teikia miškai ir vandens. Šiame paveiksle matome vieną iš tokių gražiųjų vaizdų.
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PRIEŠAI NORI SUSKALDYTI FRAN 
CUZIJOS JĖGAS

PARYŽIUS, Francuzija, birž. eina iš Francuzijos į Ispaniją.
7. — Premjeras Daladier pir- Antrasis tikslas svarbesnis, 
madienį atlankė vietą, kurioj ' Seniau priešlėktuvinė Fran

cuzijos galia buvo sukoncen
truota Vokietijos pasieniu. Vė
liau, Italijai užkariavus Etio
piją, Francuzijai teko stiprinti 
priešlėktuvine apsauga kitą ru- 
žių. Dabar jai prisieina dar sių
sti apsaugos į Ispanijos pasie
nį — į trečią frontą. Taigi aiš
kinama, kad diktatoriai, Hit
leris ir Mussolini, tokiais ak
tais, kaip jų lėktuvų atakos 
Francuzijai, stengiasi išsklai-

vokiečių (ar italų) lėktuvai 
mėtė bombas Francuzijoj. Da
ladier, apžiūrėjęs apielinkę, pa
reiškė :

“Aš dabar esu įsitikinęs, 
kad bombardavimas buvo pa
darytas dvigubu tikslu. Man 
smagu, kad tyrinėjimą pada
riau pats.”

Koks tas dvigubas tikslas?
Daladiero pastabą aiškinama
taip: vienas atakos tikslas bu- dyti Francuzijos priešlėktuvinę 
vo suardyti geležinkelį, kuris1 apsaugą.

BOMBARDUOS CANTONĄ IR TOLIAU

Gillette laimėjo no 
minaciją Iowa val

stijoj

Ugniakalnio lieps
nos nušvietė kelių 

pabėgėliams
DĖS MOINES, Iowa, birž. 7. 

— Anksti antradienio rytą 
Otha D. Wearino, kandidato į 
Jungt. Valstijų senatorius, ša
lininkai pripažino, kad nomina
cijas laimėjo senatorius Guy 
M. Gillette, Wearino priešinin
kas.

Senatorius Gillette buvo prie
šingas Jungt. Valstijų Vyriau
sio teismo perorganizavimui. 
Wearin yra žinomas kaipo 
Naujosios Dalybos šalininkas.

Geltonosios upės 
potvinys — pavo

MANILA, Filipinų Salos, 
birž. 7. — Mayon ugniakalnis, 
išsiveržęs pereitą penktadienį, 
tebeveikė ir antradienį. 20,000 
miestelio Camalic ir 7,000 Li- 
bog kaimo gyventojų pabėgo iš 
namų antradienio vakare, nes 
bijoję, kad ištirpusi lava, be
siverčianti nuo kalno, uždarys 
jiems kelią. Gyventojai bego 
ugniakalnio liepsnoms nušvie
čiant kelią.

Karšti pelenai lijo trijose 
Luzon salos provincijose. Toj 
saloj ugniakalnis randasi.

1814 metais dėl Mayon ug
niakalnio išsiveržimo žuvo 1,- 
200 žmonių.

Sukilėliai atnaujino 
ofensyvą

PERPIGNAN, įrąjįcųzija. 
birž. 7.*— AntradienĮIspanijos 
sukilėliai metė visas savo jė
gas į Teruelio frontą ofensy- 
se Valencijos linkui.

Ofensyve dalyvauja mavrų 
ir italų kariai, šimtai karo lėk
tuvų, artilerijos batarejos. Su
kilėlių tikslas yra paimti Cas- 
telon de la Plana, Sagunto ir 
pagaliau Valenciją. Valencija 
yra kaip ir vartai, per kuriuos 
reikmenos pasiekia Madridą.

Sukilėliai pradėjo ofensyvą 
anksti ryte. Pirmosios jų pa
stangos buvo sulaužyti lojalis- 
tų pasipriešinimą, kuris laikė 
sukilėlius vietoj keletą pasku
tiniųjų dienų.

Jungt. Valstijos at 
sisakė nuo tyrinėji

mo Ispanijoj

jus japonams
SHANGHAI, Kinija, birž. 7. 

— Geltonosios upės potvinys 
antradienį grūmojo užlieti mū
šių laukus centralinėje Kinijo
je. Kinų pranešimais vanduo 
Geltonojoj upėj prie Kaifengo 
ir prie Lafengo veržėsi per 
krantų supilimus. šiose apie- 
linkėse kaip tik yra daugiau
sia japonų kariuomenės sukon
centruotos pagal Lunghai gele
žinkelį. ’

.Kinų manymu išsiveržimas 
Geltonosios upės iš krantų su
trukdys japonų ofensyvą prieš 
Kinijos laikinąją sostinę Han- 
kową.

Hague demonstraci
joj dalyvavęs kuone 

visas miestas
JERSEY CITY, N. J., birž. 

7. — Pirmadienio vakare Jer- 
sey City meras Hague suren
gė demonstraciją tikslu paro
dyti, kad gyventojai remia jį 
jo kovoje su CIO ir kitomis 
pažangiomis organizacijomis; 
Kai kurių stebėtojų pasakoji
mu Hague demonstracijoj da
lyvavę apie 90 nuošimčių Jer- 
sey City gyventojų. /

LONDONAS, Anglija, birž. 
7. — Čia gauta Jungt. Valstijų 
atsakymas, kad j oš nesutinka 
dalyvauti komisijoj, kuri no
rėta pasiųsti į Ispaniją tikslu 
ištirti neginkluotų miestų bom
bardavimą ir civilių gyvento
jų žudymą. Sumanymas buvo 
pasiųsti į Ispaniją'' komisiją iš 
Jungt. Valstijų, Britanijos, 
Norvegijos ir Švedijos atsto
vų.

Ketvirtadienį trys 
atakos Cantonui

CANTON, Kinija, birž. 7.— 
Japonų įspėjimas, kad. jie pa
daugins lėktuvų atakas, tapo 
išpildytas antradienį. Cantonui 
japonų lėktuvai padarė tris ata
kas. Vėlesniomis antradienio ži
niomis Cantone jau, buvo už
muštų ir sužeistų civilių gy-

Chicagai Ir apieHnkei, fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; vėsu kaip buvo; sau
lė teka 5:15, leidžiasi 8:23 va-Įventojų per 11 dienų daugiau 

nei 8,000.

%

Lietuvos Naujienos

SHANGHAI, Kinija, birž. 7. 
— Japonų vyriausybės atsto
vas antradienį pareiškė, kad 
japonai -ir toliau bombarduos 
Cantoną, pietų Kinijos sostinę. 
Japonų tikslas esąs parodyti ki
nams, kad jų pastangos prie
šintis Japonijai bergždžios. Tas 
pats japonų vyriausybės atsto
vas pasakė, kad netolimoj at
eity japonai pradės masines

lėktuvų atakas prieš Hankową, 
laikinąją kinų sostinę.

Antradienį japonų lėktuvai 
atlankė Cantoną du kartu. Tai 
buvo devintas ir dešimtas už
puolimai per vienuoliką pasku
tinių dienų. Viso šiose dešimty 
atakų užmušta ir sužeista ci
vilių Cantono gyventojų dau
giau, negu 7,500.

• ’ • NELAfliBfc'GAS ĮVYKIS

PASVALIEČIAI, Pabiržės v. 
Gegužės mėn. 2 d. Katkevičius 
su žmona 4š .Namišių k., Sa
ločių v. važiavo į Biržus su 
pašariniais dobilais parduoti. 

: Anksti rytą, dar tamsu buvo, 
netoli Pasvaliečių k., 6 kilo
metrai nuo Saločių, kelias yra 
sukastas, aukštai sumestas ir 
labai duobėtas, kad sunku su 
vežimu išvažiucti. Katkevičius 
važiuodamas laikė vežimą, o 
žmona sėdėjo ant vežimo. Bet 
Katkevičius vežimo negalėjo 
sulaikyti ir jis griuvo. Katke
vičius įvirto į griovį ir'papuo
lė po vežimu. Griovys buvo 
pilnas Vandens. Kol žmona su
ieškojo žmonių pagalbai, varg
šas grovy po vežimu prigėrė. 
Reikėtų Pabiržės valsčiaus val
dybai pasirūpinti kelių sutai- 
symu, nes jais negalima nei 
sausam laike išvažiuoti.

Bendrai, Biržų — Saločių 
vieškelis yra blogai taisomas, 
o

Dar yienas britų lai
vas nukentėjo

VALENCIJA, Ispanija, birž. 
7. — Ispanijos sukilėlių bom
ba, mesta iš lėktuvo, pataikė 
į britų laivą Thurston Valen
cijos uoste antradienį. Bomba 
užgavo laivą truputį žemiau 
vandens ruožo. Tai jau penk
tas britų laivas nukentėjęs pa
skutinėmis dienomis Ispanijos 
vandenyse.

WASHINGTON, D. C

Saločių yra geras.

DIDELIS GAISRAS

KUPIŠKIS. — Iš gegužės 
mėn. 6 į 7 d. naktį Kupiškio 
valsč. kieme užsidegė prie areš
to namuko trobesys. Ugnis už
griebė arešto namuką ir Ku
piškio žemes ūkio kooperaty
vo sandėlį, kuriame buvo su
krauna apie 4 vagonai zuperio 
ii’ 3 vag. cemento. Laimė, kad 
buvo nutilęs vėjas. Todėl di
dysis kooperatyvo sandėlys li- 
Įto nuo ugnięš išgelbėtas. Nuo
stolių tik keletas tūkstančių.

Spėjama, kad padegė koope
ratyvo priešininkai, nes ir' J. 
Joffės kieme buvo užsidegu
sios dėžės su šiaudais, kad tuo 
budu išskaidyti gaisrininkų jė
gas. Kooperatyvo gaisro gesin
ti pirmutinė pribuvo Karitfb-

birž.
7. — Vyriausiojo teismo pir
mininkas, teisėjas Ghąrlfes
Evans Hughes, ateinantį šeš- menės įgula. Mat, buvo pats 
tadienį išvyksta į Italiją ato- vidurnaktis. Elektra jau buvu- 
stogoms. si užgesusi r

KUR DINGO ĮDĖTIEJI 
PINIGAI?

BIRŽAI — N. Radviliškis. 1929 
m. pradžioje Ev. Ref. kun. A d. 
Šarno iniciatyva buvo mano
ma įkurti N. Radviliškio mies
telyje vartotojų bendrovę. Na
rių prisirašė per 30 žm. Iš na
rių buvo imama 5 Lt. įstojimo 
mokesčio ir 20 Lt. pajaus. Ka
dangi po to greitu laiku kun. 
Ad. šamas buvo iš N. Radvi
liškio iškeltas, tai radviliškie- 
čiams taip ir neteko pamaty
ti krautuvės,—o nariams 
toj 25 Lt. liko “atminčiai” 
gražus kvitas.

Žmonės sudėję pinigus ir 
sulaukdami krautuvės, nei 
nigų, nerimauja.’

Kam šis dalykas priklauso, 
ar nevertėtų susirūpinti.

viep
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SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ

au- 
prie 
su- 

atvažiuojantį

Gegužės 13 d. kursuojąs 
tobusas Šiauliai—Telšiai, 
Juozapavo d v., Kuršėnų v., 
sitiko priešais
dviratininką, kuris esą važia
vęs ne savo puse ir nelaimin
gu budu patekęs po autobuso 
batais. Dviratininkui, Urnikiui 
Aug., sulaužyta koja ir šiaip 
gerokai aplamdytas. Dviratis 
visiškai sudaužytas. Nukentė
jęs tuo pačiu autobusu atvež
tas į Telšių aps. ligoninę.

NELAIMĖ AKMENSKALD
ŽIAMS

Telšių apskr. ligoninėn at
vežti du piliečiai: Jonaitis Ka
zys .'28 m. amž. iš Tryškių v., 
Balsių k. ir Vaičiulaitis Pr. Jo
naičiui užtaisant akmenims 
sprogdinti užtaisą, tas sprogo 
ir nuplėšė kairę ranką virš Yie- 
šo. Tokiu pat budu susižeidė 
ir paguldytas aps. ligoninėn 
pil. Vaičiulis Pranas. Jam ap
draskytos abi rankos. Akmenų 
skaldytojai turėtų būti atsar 
gesni.

Britanija darys ak- Japonija perka dau 
, ciją prieš bombar- giausia ginklų Jung

davimus
LONDONAS, Anglija, birž. 

7. — Britanija ketino antra
dienį imtis stiprios akcijos 
prieš sukilėlių bombardavimus 
britu laivų Ispanijos vandeny
se. Rimtai svarstyta viena prie
monė britų laivų apsaugai — 
tai neitralių zonų sudarymas. 
Tose zonose norima pastatyti 
karo laivus su instrukcijomis 
šaudyti lėktuvus, jei jie ata
kuotų britų komercinius lai
vus.

Chamberlaino vyriausybė, 
spiriama visuomenės pasipikti
nimo, yra priversta imtis ko
kių nors priemonių britų inte
resams apsaugoti.

Grąsina streiku dėl 
algų kapojimo

CLEVELAND, Ohio, birž. 7.
— Alexander F. Whitney, Bro- 
therhood of Railroad Trainmen 
prezidentas, antradieni įspėjo, 
kad jo vadovaujama unija pa
skelbs streiką, jei kompanijos 
mėgins nukapoti darbininkų 
algas 15 nuošimčių. Ir streikas 
bus paskelbtas tą minutę, kai 
kompanijos paskelbs kapojimą
— pareiškė Whitney.

60,000,000 Kinijos 
gyventojų gręsia 

badas
NEW YORK, N. Y., birž. 7. 

— Pulk. Thepdore Roosevelt 
apskaičiavimu dabartiniu laiku 
Kinijoj yra 60,000,000 karo pa
bėgėlių, civilių gyventojų. Dau
guma jų neturi maisto. Jiems 
gręsia epidemiškos ligos. Ir to-' 
Idos ligos gali nuvaryti į ka
pus daugiau žmonių negu ma
ras siautęs Europoje viduram
žiuose.

tinėse Valstijose
WASHINGTON, D. C., birž. 

7. — Jungt. Valstijų vyriau
sybė protestuoja civilių gyven
tojų žudymą Kinijoj. Bet Ja
ponija duoda daugiausia biznio 
kai kuriems Amerikos fabri
kantams, pirkdama karo reik- 
menas Jungt. Valstijose.

Užsienio reikalų departamen
to paskelbtos skaitlinės rodo, 
kad nuo 1 dienos gruodžio per
nykščių metų iki birželio T 
dienos 'šių metų Japonija nu
pirko karo reikmenų Jungt. 
Valstijose už $6,091,090. Kini
ja per tą patį laiką nupirko 
karo reikmenų Jungt. Valstijo
se $5,819,739 sumai.

Viso karo reikmenų ekspor
tuota iš Jungt. Valstijų į už
sienius per šešis paskutinius 
mėnesius už $31,112,152.

Dabos rubežių dieną
- ir nakti

CERBERE, Francuzija, birž. 
7. — Premjeras Daladier an
tradienį išleido įsakymą dabo
ti Ispanijos — Francuzijos rū
belių dieną ir naktį. Paliepi
mas duotas pirmiausia šūviais 
įspėti svetimšalių lėktuvus įsi- 
briovusius į Francuziją, o po 
to, jei lėktuvai įspėjimo ne
klausys, šaudyti juos.
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Iš Pietų Amerikos I
B. K. Algimantas

APSISKANDALINO LITAIS PENĖTI 
“ŠVIETĖJAI”

(Specialaus “Naujienų” korespondentų Argentinoje)

Ąrgęntįnoą vyskppaą ękskp-- 
mw>>k»v« kunigą Jųp»ą 
Janiljoių, o teisėjas jį pa
sodino kalėjiman.

četįfto kripĮįnąlįšku rifo$ Jėšų 
sųsukųnų, padidindamas 01- 
šauakių, Sugintų, Kuprevičių ir 
kitų macochinarkų litaniją. 
“A. L. B.” 1-4-38 rašo:

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

Nuo kovo pąbąigos šjų 1938 
metų Argentinos lje|u,vių “ko
lonijos kapelionas”, daug litų 
Lietuvos iždui kainavusia “mo
ralybės mokytojas” Argentino
je — kun. Juoząs Jąniljonis 
sėdi Vjlla Devato kalėjime. Tei
sėjo Dr. Gomez įsakysiu jis’ 
tapo suimtas, nuvarytas pas 
vyskupą, išvilktas iš j upelės, 
ekskomunikuotas ir pasodintas 
kalėjiman.

“Argentinos Lietuvių Balse 
31-3-38 apie tai pranešama:

Argentinos teisingumo įstai
gos’, ištyrusios kunigo Juozo 
Jąnilionio žųlikystes su “šven
tąja Kazimiero” rifą, pereitą 
savaitę jį areštavo ir pasodino 
kalėjiman už žmonių apgaudi-
nėjimą.

Vietiniuos dienraščiuos vėl

Tęisėjąą Dr. Gomez ‘'įaiyižins” 
iš rpbų išvilkto Janilio-

nio “darbelius”
Krįpdpplipė kun. Juozo. Jani- 

lionio byla rąnęiąsi Pąlacio de 
ja Jųsticia, prie piąza' Lavąlje 
teisėjo Dr. Ęųselųų Gomez sefc- 
retarįjoje Sukasta. Norintieji 
atgauti savo pinigus už janilio- 
ninės “švento Kazimiero” rifos 
bilietus ir visi tie asmenys, ypa- 
tingai lietuvaitės* tarnaitės, iš 
kurių kunigas Janihonis įvai
riais pretekstais '‘pasiskolino’ 
stambesnes ir sniulkesnes su
mas pinigų — būtinai privalo 
pąrei|<šti savd pretepzijas pas 

i minėtąjį teįs*|ją, koĮ renkama 
medžiagą, kad butų priteista 
pipigų grąžinimas.

Kunigą Janulionį areštavus
“skamba” lietuvių vardas, per pasakojama, kaip jis tapo nu- 
“pasidarbavimą” iš Lietuvos' varytas pas vyskupą ir nuvilk- 
atsiųsto ir čią eilę metų išlai-'ti jo kunigiški rųbai. Dabar jis 
kyto “kolonijos moralybes kė-!jąu kaipo “civilis” sėdi Vilią 
Įėjo”. [Pevoto kalėjime drauge su ki-

Kun. J. Januliams, kuris su tu rifininku Juan Soracci. 
čia ilgai konsultavusiu P. Gau-' Jiems taikomas kriminalinio
čiu turėjo reikalų ir su knygų kodekso 172 paragrąfas. Per 
skutimu (kądą T. Daukantas savo “Švyturį” Jąnįlionis pąsi- 
pareikalavp atskaitų iš jšeikvo-; sake, kąd ne |ik j įsi, bet ir dan
tų pašalpinių lėšų) ir su moki-1 ginu kazįinieriečių gali būt 
nių bendrabučio misterijomis įkalinta.
ir su skundais policijai ir su' Kiek metų kalėjimo gaus Ja-r
nemoraliais savo “kleboniško” nilionis, paaiškės už kelių mėr
gyvenimo pavyzdžiais ■—Lužpen nėšių. Taip tai prilipo liepto 

■* . *■ a) . ... I ,
T. :—-r JT'1" ~r;r  r : —r: : —— —————

p II .1$ |ll|1lll^L>llF.II.J I pilĮUI^J l IMĮIIIMI iii. llflj

GRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00 

smulkesnės DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRŪMPĄM LAIKUI
trr?.i"in .ų"j r*-!1

... gražesni i? raupsai. Jei s.to-r 

ka savų lėšų, gali drąsiai krei

ptis j Nąujięnų čpulką.

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

H0

SAVI NAMAI
MALONESNI

pasidėk,

Atdara nuo 8 iki 8

TĄUPYK, KOL 
JAUNAS, O BROLI, 
SENATVĖJE RASI 
PĄGUODĄ.NSURED

Lithuanian Building, Loan 
and Savngs Association 

(NAUJIENŲ SMILKAI

1789 SOUTH HĄLSTED STREET
TEL. CANAL 8500

Čia matome naują Fran- 
cijos mūviu žvaigždę vardu 
Corinne Luchair, 17-kos jne- 
tų kuri gražiai
atsį^ymėjo Fpąncijos filmo- 
ję vąrdų “Kąlėjimąs Be 
Grotų.” Dabar Amerikos ir 
Anglijos filmų biznio atsto
vai gąudo. ją, kąd gavus ją 
į sąvo kompanijas. O ji ka
žin kodėl nuo jų slapstosi. 
Ponia Mary Pickford sako, 
kad Corinne busianti Gretos 
Garbų įpėdinė.

galą “kolonijos kapelionas”, 
skundikas, provokatorius ir ne 
tik šimtatūkstantinių Lietuvos 
pašalpų įšęikvotas — ypatingai 
tuose geruose laikuose, kada 
konsulato nebuvo galima at
skirti nuo klebonijos, — bet su 
loterijųsi kombinacija jr kito
kiais budais apvogusis tūkstan
čius Argentinos lietuvių ir vie
tinių žmonių.

“Rifą” provjncijos spaudoj

Apie «Uetuvfls Aido” kp- 
. respondentu pymonų
Brazilijoje pfJLR-o lėšųjnis 

leidžiamo pfiiįjoiso “Lietuvio” 
redaktorius S t. Vancevičius- 
Ky man tas yrą jr “Lietuvos Ai
do” specialus korespondentas. 
Jis pasižymėjo kaipo pažangiom 
sios« visuomenės šmeižikas, tik
rovės iškraipytojąs ir kįtorųis 
fašistui charakteringomis “sa
vybėmis.

Pažangus savaj|rąštjs '‘Lietu
vių Aidąs prą^Įųpje” sąvo eftj- 
toriale yiėųi liūdi, kiti 
džiaugiasi — 26-3t38 rašų:

“Mums, ir vėl tenka grįžti ir 
bent keliais žodžiais išsitarti 
apie tą nelaimingą, be gėdos, 
be sąžinės į ir bę jokio padoru
mo tipelį — Stąsį Vąncevičių, 
kuris “lietųviškUU^P nąipuose” 
(Lietuvos pinigais užlaikomuo
se) vertėsi nešvąrių ir neleisti
nu biznių sų pinigų persiunti
mu ir musų tautiečiu apgaudi
nėjimu. Aiškiau7 tariant — ku
re “Alfa Nr. 2*\ vertęsi afe- 
rizmu.

Vąncęyįčiųs, prį^aųstas prie 
sienos tų, kuriuos- jią apgavo 
— išviliojo pinigus — nurami
no ir pažadėjo pavogtus pini
gus grąžinti apie naujus pietus 
(tas buvo prieš h'aujus metus), 
o pats išdųmė Lietuvon. Q nu
skriaustieji liko dar sykį ap
gauti, nes Vancevičius per nau
jus metus plaukė vandeųiu ir 
vežė didelį glėbį skundų prieš 
Brazilijos lietuvius- išeivius.

Vancevičius jau grįžo. Tiesa, 
apie pinigų grąžinimą žmo
nėms jis nieko nesako, o pa
skelbė per “Lietuvį”, kad jis

užvedė 'di<Hę bylą prięš “Liet. 
Ąid^i BĮrązįl” ir “^viesą”, kam 
šįtię ląikvaščįąi viešai pąskelbe 
Vąųcevičiąus dayoiųąs žųlikys
tes ir tuo jo ‘'unarą” suš.pčtni- 
UP-.

“Aįdaą’f laukią jos byi°s ir 
džiąųgįąsi, kąd galės ir Brazili
jos teisme parodyti Vancevi
čiaus ilgą laiką darytas žuli-. 
kystes i? jo “kriminalinius dar
bus”, kaip ir jo “kriminalinius- 
dąrbus”, kaip yęa pareiškęs Ą. 
Majus apie Vancevičių polici
joj

Jeigu taĮ butų “šrųeižtai”, 
kąip Vancevičius sako, ką “Ai
das” su “Šviesa” rašė, tai prieš 
Vąnęęyičių vietos valdžios įs
taigos nebulų kėlę bylos.. Q da
bar dvi Vancevičiui bylos iškel
tos Banco do BrąsįJ, o tris by
las iškėlė kriiniųąlinėj policijoj 
3 nukentėjusieji.

Baigdami pridurtam: “Ai
das” iki šiol gynė ir ateity gins 
kiekvieną lietuvį nuo visokių 
žulikų, aferistų,ir kels aikštėn 
vįsų daromas kolonijoj šuny
bes, kurios teršia brazilų visuo
menės ir valdžios įstąigų aky
se gerą lietuvių vardą. O Van- 
cevičiąus darytos žųlikystes jau 
yrą pakankamai įrodytos ir dėl

/

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

Sup. by appointment

Dr, Stanley Nąikelis
Physician apd Sąrffeon

3103 SOUTH HĄLSTED ST. 
Res. 3261 So. Halsted Stręet.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

jų nė yipnas doras lietuvis ne- 
privalo tylėti Vancevičiu&» apr 
gavęą žmones, vertėsi jųpdąįą 
birža ir apgaudinėjęs vietinę
valdžią, tikisi, gali buU» kad 
Brazįlijos teismus jį ųž tai pa
glostys. Mes gi manome prie
šingai: kįęĮtvįęną valstybė bau- j
džia pųęiką|tėliųs, o ųe juos, už-r 
taria. Brazilija yra civilizuotas 
kraštas, p nę laukinis, kaip 
Vancevičius mano, ir šioje ša
lyje yra teisė ir teis-iilgumas.”

Ten pat cituojami nuskriaus
tų žmonių nusiskundimai.

Dabar faktais pasitvirtino se
na žemaičių patarlė: Į£as teršia 
ant tako, tas ant kito sako...

(Bus daugiau)

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 
electric treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.f. Mote
rims ir merginom 
padariniai dykai.

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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.

Ofiso Tek Beulevard 1918

DR. ĘERTASH
756 West 35th St

Oor. of 35th and Halsted Sts.
ę^9 Ii į30-8:|0

Nedaliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tek

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

$157 ARCHER Ay^^U^ 
Ofiso valandos: 

uuę jr- nąp 6—f vai. yąfcąro
Ęe?idencija:

893Į9 SOUTH CLAĘEMONT ĄVK 
Valandos —9—1Q A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.'

“t1
Dr, F. Pųlsųcki Le Vap 
GYDYTfOJAS-CĘIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdięn 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Čor. D ame n Hemlock 6699

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

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

Tek Seėley 7330 
ęjamų telefonas Bruns^viąk 059?

ĘQSĄĘĮO. — Rosąrio dien
raštis “La Ącęion” 25—3,—38, 
lygiai kąip ir sostinėj “Critięą” 
24—3—38, pląčjąi rąšo apie 
aforistinius kunigo Juozo Jąni
lionio darbus. Argentinos pro
vincijos spauda piktinas^ kąd 
lietuviškas kunigas galutinai 
sukompromitavo lietuvių kata
likų organizacijų^Vardą’ {ir pa
čius dvasininkus* su ' šventais 
abrozais, automobiliais ir kir 
tom pašildytom ir neduotom 
premijom bei rifos pinigų pą- 
siglemžimu.

Kuniginiame “Švytury” savų 
laiku labai garsiai buvo šaukia
ma, kad tik klerikalai visa pa
daro, p kiti nieko. Tūlos Šaci- 
kąus'kiepės eilėmis klebonijos 
organas rifą garbino, kol taip 
nųsigarbino, kad pats vyriau
sias rifos inžinierius kiųiigąš 
Juozas Japilionis tapo išreng
iąs ir padėtas užgrotin sų vi
sais kriminalistais.

Kai kas pradžioje galvojo, 
kad vietinei vyriausybei leidus 
katalikams' susirinkt pusę mi- 
liono pczų rifos keliu, — bus 
atliktą kokis ųoys ir labdarine 
gas darbas. Vienok apsirikta. 
“A. L. Balsas”, pamatęs kaip 
kazimieriečiai tą rifą realizuo
ja, pats pirmas pakartotinai par 
reiškė, kad iš tų šiaudų nebus 
grudų. Taip ir išėjo, vyriausią 
kūliką Janilionį ilgamečiam 
terminui kalėjime apgyvendi
nant, kad turėtų daugiau liuo- 
so laiko pasimelsti už savo au
kas ir šeimynėlę. —Asiuklė.

Dieųraštis “Critica” 24-3-38 
rašo, kad Kunigas Janilioųis 
kaltinamas sųlyg 172 baudžia
mojo s ta tu to paragrafo už' pa
sisavinimą stambių sumų pini
gų iš “švento Kazimiero” lote- 
rejos, už priketinimą premijų: 
automobiliaus, rądio aparatų, 
relikvijų ir šventų abrozų bei 
mukų, bet nieko nedavęs ir vi
sa pasiglemžęs. Jam gręsia ke
letas metų kalėjimo.

Lietuviškos davatkos dabar 
piną pąs' teisėją ir prašo, kac| 
jis Jąnįlipniųi pyjdętų lųągary- 
čjų ųž priėmimą nuo jų pinigų 
ir negrąžinimą, visokiais pre
tekstais. _ ,

Tai mato(ę, kokis ‘'iporaly- 
hes jpokytojas” engė Argenti
nos lietuvius apje 9,w metus, 
drąųge sų “kpųsulu” Povilų 
Gąučių, kurįs dabar taipgi ga
vo vilko bilietą Brazdi joję.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Ąve. Ląf. 80Į4 

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735. S. We$tern Blvd. Laf. 0361-8016 

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

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMU ĮSTAIGA 

ambulance 
' DIENA ĮR NAKTĮ

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

LAFAVĘTTE 0727
. .UI...!.. II I ,, ,............. ,

T—1 > 1 , 4 koplyčios visos,e
■■ <^" Chicagos dalyse

• i! j 11 j t j , j, ; .i ■ 1 lk,.i".|rr,,.,TW .. L'i i jj.'I" '..-i1,1 1.... -.

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 yą|. vakąro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P.' ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Uetuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asoeiacij'os

Ambųlance 
Patarnavi-. 
mus Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSp

P, J. RIDIKAS
3354. So. Halsted Street B.oulevard 4089

Į. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 ^est 46th Stręet Boulevard 5566

S, P, MAŽEIKA Yards 1139
3319 Litųąnięa Aveųue Yards 1138

LACHĄWICZ IR SŪNUS
23H We$t 2?rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ėast 108,fh Street Tel. Pullman 1270

.  " X ■ ■ , -r-,———
ALRERT V. PETKUS IR EUDEIKIS

4704 Sp. Wes^tęrn Ąve. Phone Virginia 0883

j f A. M. PHILLIPS
3307 Lituaniea Avenue Phone Boulevard 4139

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

Phone GrovehįlĮ 0142.
Cicero Phone Cicero 2109• • • •• —.— ------------------------

• J. LIULEVICIUS
4348 So. Californią Avėnuę Phone Lafayettė 3572

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards -2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

kal&žareW
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western A ve.
• 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. Prospėct 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z, VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sęrędoj pągal sutartį.

kiti Lietuviai Daktarai

i Dr. Margeris *
8325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hy^e Park 33?^

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

Valandos 1—4 po, pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sęredomis ir sųbatpąiis

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų gąrąptąviipas- 
Optomctricąlly Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys Atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirmą 
471? South Ashland Av. 

J?hoųe Boulevard 7589

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popįęf ir 7—9 
vakaro, tręčiądieniaįg ir sekmącUe- 

niaiš pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 61fl

DR. G. SERNER
JJETUVĮS AKIŲ gydytojas

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Jš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronįŠkąs ligas 
yyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
ęlęktrps prie(ajsąs.

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St, nefoli Morgan SL 

Valandos ąuą 10-r-l? Pievu ię 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TtL Canal 3Į10 '
Rezidencijos telęfonąi: 

Superior 9454 ' ar Central 7464

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35t|i S t 
kampas Halsted St. 

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

Dr, Charles šegal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nąo 10 iki 12 vai. yytę, nuo 2 ifci 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 yal. 
vakaro. "Nedėliomis' nuo’ 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai 
phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽĮS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir necįėl. pagal sutartį 
/Rez. 6631 So. Californla Avenuę

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH AŠHLANp AVĖ.

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

Rez. Telepbpnt flLA^A 2400

Garsinkites “N-nose”
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MUSŲ SKAITYTOJAI

TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

PETRAS — Labą vakarą Jo
kūbai.

JOKŪBAS — Labą, labą, ma
no mieli draugai. Na, kas gero 
pas judu?

PETRAS — Tuo tarpu nie
ko ypatingo, Jokūbai. Tik ot 
šiandien po pietų užėjo pas ma
ne Jonas su nauju klausimu. 
Kadangi aš labai nedaug apie 
tokius istoriškus klausimus te- 
suprantu, tad sakau, eikiva pas 
Jokūbą. Todėl labai džiaugia
mės, kad tave, Jokūbai, rado
me namie.

nai retai kada pagalvoja. Ta
čiau už tai aš tavęs nepeikiu, 
bet priešingai — man labai yra 
malonu girdėti, kad judu vis 
rūpinatės sužinoti ir suprasti 
Romos katalikų bažnyčios pa
slaptis, kurių kunigai papras
tai savo parapijonams ne tik 
kad neišguldo, bet net neprisi
mena. Kadangi tu Jonai man 
pastatei net tris klausimus, tai 
aš abejoju ar suspėsiu šį vaka-

JONAS — Žinai ką, Jokūbai. 
Aš seniai jau galvoju ir vis nie
kaip negaliu išgalvoti, kodėl 
Bomos katalikų bažnyčios ku
nigai turi būti nevedę, arba 
kaip jie sakosi turį užlaikyti 
celebatą. Aš klausiau Petro. Bet 
jis sakosi šio klausimo nė pats 
neu.iprantąs. Tad buk taip ge
ras, ponas Jukubai, išaiškink 
mudviem pirmiausia: 
yra celibatas? 2) Kada jis buvo v\rus 
įvestas pildyti Romos katalikų

dėl kokios priežasties jis buvo 
įvestas?

JOKŪBAS — Mano mielas

ir sunkių klausinių. Klausimus, 
apie kuriuos šiaip jau parapijo-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

namų nuo

JONAS — Na, tai niekis. Mu
du su Petru užeisiva net keletą 
vakarų, tik jau susimildamas 
neatsisakyk. Mudu labai i>>ri- 
va apie tai sužinoti.

JOKŪBAS — Na, tai 
Klausykite, mano mieli

ūmiausia reikia suprasti, ką reiš
kia žodis celibatas. Celibatas 
pareina nuo lotynų kalbos žo
džio — caelibatus — bepatys- 
tė; caelebs — nevedęs, bepatis.

1) Kas i ce^t>a^as reiškia tokius 
kurie bando gyventi be 

i moterų, be savo pačių.
PETRAS — Na, ar jie iš tik

rųjų ir gyvena be pačių, ar jie 
gali visą amžių ištesėti nepaži
nę moterų?

JOKŪBAS — Tai ot čia ir y- 
ra didelis klausimas, mano 
mieli. Romos katalikų bažny
čios kunigai sakosi, kad jie iš
gyveną visai moterų nepažinę, 
račiau gyvenimas rodo visai 
ką kitą. Kur judu esate girdė
ję, kad koks klebonas romiško
jo tikėjimo klebonautų be gra
žios gaspadinės? Visi jie turi 
ne po vieną gaspadinę, bet net 
po kelias. Na, o jau jauni kuni
gėliai, tai kimba prie gražių 
mergaičių kaip musė prie me-

rai

Naujienų-Acme Teiephoio
Tai yra paveikslas nelaimingo tėvo Jokūbo 

Casho, kurio penkių metų vaiką pavogė žmogvagiai 
ir reikalavo už jį $10,000. Šis paveikslas yra pirmas 
Casho paveikslas po to nelaimingo atsitikimo, nes 
Cash kentėjo savo sielvartą užsidaręs vienas, tikėda
masis,'kad jo vaikas dar gyvas.

atlikinėti kitokias ceremonijas 
prie altoriaus, turi susilaikyti 
nuo pažinimo kūniškai savo 
moters per 7 dienas, o jei tas 
negalima, tai nors per tris die
nas prieš eisiant prie altoriaus. 
Iš to galite suprasti, mano mie
li, kad iki tam laikui daugu
mas Romos bažnyčios kunigų

Japonai atmetė 
Jimgt. Valstijų 

atsišaukimą
TOKIO, 

Japonijos 
nisterijos

T

j KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor. Ind

Atostogoms besiartinant

Musų Harboro lietuvių kolo
nija vis dažniau gali šiuo tuo 
pasigirti. Besiartinant mokslo 
metų galui, kuris atneša rūpes
tį ar džiaugsmą besimokinan
čiam jaunuoliui, kuriam taip 
rupi pakopti aukščiau; arba net 
atsisveikinti su mokyklos suo- 
lu. Tarp moksleivių randame ir 
gabių lietuvių jaunuolių, ku
riais butų verta susidomėti.

I Štai birželio mėn. 12 d. dėka 
sėkmingos darbuotės ir ištver
mės baigia School of Nursing 
St. Katherine ligoninėje jauna 
23 metų p-Iė Sophie Kurmis. 
Tai tikrai malonu, kad savo 
kolonijoj turėsime slaugių tar
pe tokią pažibą,, kaip p-lė Sofi
ja, kuri visiems yra žinoma 
tiek savo malonumu, tiek ir 
nuoširdumu.

Romos

Lemont, III
Lietuvaitė laimėjo medalį 

už pasižymėjimą moksle; 
ji baigė mokyklą kaipo 
geriausia mokinė.
Lillian Plach-Plačiukaite, try

likos metų plačiai žinomo vie
tos lietuvio fotografo dukrelė, 
pereitą savaitę baigė kaipo ge
riausia mokinė pradžios moky
klą. Iš 38 baigusių mokinių jai 
buvo pripažinta 
Sakytą mokyklą 
tautų vaikučiai,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Rusai teiks stiprią 

paramą kinams
TOKIO, Japonija, birž. 6. — 

Šiomis dienomis buvo paskelb
ta žinia, kad rusai ir kinai 
sirašė sutartį, pagal kurią 
eity rusai teiks stipresnės 
ramos kinams kariauti su
ponais. Rusai tuojau paneigė 
žinia.

pa

pa- 
ja-

Pirmadieni japonai pakarto
jo tų pačią žinią smulkiau.

Teikimui rusų paramos ki
nams vadovaus maršalas Blue- 
cher, rusų armijos rytuose vy
riausias vadas.

• Apdraudą

• Apdraudą

• Apdraudą

• Apdrauda

rakandų 

nuo vagii 

langų 

gyvasties
gausite

gimtį yra sunku kovoti, arba 
net ir visai negalima.

JONAS — Na, tai kodėl jie 
neapsiveda ir gyvena, kaip vi
si žmonės*. Juk Kristus visai 
taip nemokė ir nereikalavo, kad 
jo mokslo skelbėjai butų neve-

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.

JOKŪBAS — Jie neveda pa
čių dėl to, kad Romos popie
žius užgynė jiems pačias vesti. 
Iki pabaigos 16-to šimtmečio 
visi Romos bažnyčios kunigai 
vesdavo pačias pirm gaudavo 
kunigiškus šventinimus. Metuo
se 1592—1605 popiežius ele
mentas VIII įsakė visliems Ro
mos bažnyčios kunigams, kad 
pirm nė galės laikyti mišias ar

MĖGSTI KAURAI

CROCHETED ACCESSORIES PATTERN 1771

JONAS — Tai kada 
bažnyčia visai užgynė savo ku
nigams pačias vesti?

JOKŪBAS — Visiškai užgy
nė apie vidurį 18-to šįmtmečio. 
Metuose 1742 gegužes? 6-tą die
ną popiežius Benediktas XIV 
išleido įsakymą, kad visi Ro
mos bažnyčios kunigą’ kurie 
apsives pirm šventinimų, to
kios vedybos bus skaitomos be- 
verčiomis ir panaikintinomis. 
Suprantama, kad tie kunigai, 
kurie jau buvo vedę, turėjo lai
mės džiaugtis ženybiniu gyve
nimu iki pabaigai savo amžiaus 
dienų. Tačiau dėl jaunų kuni
gėlių nuo to laiko prasidėjo ne
laimingos dienos.

PETRAS — Sakyk, Jokūbai, 
dėl kokios priežasties) Romos 
popiežiai užgynė kunigams tu
rėti pačias? Juk štai graikų ka
talikų, anglų katalikų, armėnų 
ir kitų tikybų visi kunigai yra 
vedę, o dėl to tų tautų žmonės 
nėra nė kiek prastesni Dievo a- 
kyse, negu tų tautų, kurios pri
pažįsta Romos bažnyčios auto
ritetą ir jų kunigams yra už
ginta vesti nors po vieną pa-

Japonija, birž. 6. — 
užsienio reikalų mi- 
atstovas, Tatsuo Ka- 

wai, pirmadienį pareiškė, kad
Japonija nepageidauja jokios' 
intervencijos arba tarpininka
vimo. 

. < ■ * f-

Toks buvę japonų atsakymas 
į Jungt. Vastijų vyriausybės 

r atsišaukimą, p kad japonai liau
tųsi žudę civiliuš Kinijos gy
ventojus.

JOKŪBAS — žinote, mano 
mieli. Šį vakarą jau yra per 
vėlu, kad aš galėčiau šį klausi
mą judviem išguldyti. Judu už- 
eikita kitą šeštadienį. Manoj 
moteris išvažiuos į kokią ten! 
parę. Tada būdami vieni vyrai, 
turėsime me9 daugiau laiko ir 
aš jums tą klausimą išguldvsiu.

Ir taip Petras su Jonu atsi
sveikinę su Jokūbu, išsiskubino 
namo.

No. 1771—Praktiški ir gražus kaurai maudynei ar mieg- 
kambariui.

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

No. 1771

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

Vardas ir pavardė

| Adresas

Negana vieno perversmo jau
nos Sofijos gyvenimui, — ji 
štai lydima ir į kitą, kuris 
skamba taip: Šią vasarą Sofija 
planuoja arba, tikriau sakant, 
tikrai yra nusitarusi susijungti 
tvirtais moterystės ryšiais , su 
plačiai Harbore žinomu vokie
čių tautybės Roosevelt Hi^h 
School mokytoju ponu Ernest 
Miller.

Kadangi tiek Sofija, tiek Er
nest dar abu jauni ir tvirtų pa
siryžimų žmonės’, kurių darbo 
kelias gana platus, tai tenka 
palinkėti jaunuoliams ko ge
riausios kloties kaip vedybinia
me gyvenime, taip ir jų profe
siniame darbe.

—A. Lidzius

pirma vieta, 
lanko įvairių 

tačiau gal di- 
sudaro lenkai.

Pernai tą pačią mokyklą bai
gė Pinčiukaitės broliukas Da- 
niel, kuris taip pat labai pasi
žymėjo. Mokyklą jis baigė ant
ruoju mokiniu, o už įvairius 
kitus pasižymėjimus iš Ameri
kos Legijono gavo garbės me
dalius.

Vietos anglų laikraštis taip 
pat pažymėjo tą faktą, kad lie
tuvaitė Lilliant Plach baigė mo
kyklą kaip geriausia mokinė ir 
už tai gavo medalį.

—Lemento lietuvis

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid for Itching of 

ECZEMA
Daug- yra atsitikimų, kur kiti produktai no- 
dav6 reikiamų pasėkų, bet stiprus, švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davš greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugnines Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabia pa- 
g-elbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
•nšo iš visur, garbindami gautas pasėkas, 
^tai kaip raSo p. F. M. iš Jersey City: “Į 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 35 
metus ”

Neregimas, nedemčtas — palik Žemo per 
diena ar naktį gvdant Eczema. spaudus, de- 
’o.lervines <r kitokius odos Įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
•7ith the best to choose from those days, em- 
ployers favor the person whc is mos t attrac- 
tive. In business lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
ęvorst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from thla 
offensive condition at sorhe time or other—• 
many more recularly than they thi k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most rases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ųuick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
jvery morning and everv night.

Listerine halts f ei meutatien, a major cause 
of odors, and overcomes the odorfc themselvea. 
Your breath becomes sweet and agreeable. IJ 

not oflend others.
H you value your job and your friends, us» 

Lifcerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
Icrt Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

AXE,;YQŲ4uFFe\iN“G FROMv

įffyį:,to.dukt, ■jdjp^įg^t^larė^
driviąg, etc.į

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI VVOOD ST.)

Do your eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 

. dened from faligue—make 
your eyes feel dean, fresh.

Viso

m

CHICAGOJE:
“Naujienos” rtietams
26 šm. Setas ....... .....

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

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

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

$8.00
$4.00

$12.00

.. $5.00
$4.50

.. $9.50

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

ir apdrauda ... .........
Viso ...........................................

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

alivel Much more effective than boric acid. 
Senei for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to Tne 
Murinę Co., Dept. MF» Chicago, III._____

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

Adresas Adresas

MiestasMiestas
—Cicero Jokuhas

saa
H

EY^ES
'AT ALL DRUG STORES

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

ctunttf

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
ZZZ.......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

■ Adresas

! Vardas
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi 

Pųblished Daily Eicept Sunday 
The Uthuanian Newe Puh. C<s Ine.

1789 South Halsted Street
Tetephone CANAL 8500

by

įf
3 
f:' >

Snbscription Ra tęs:
$8.00 per year 1d Canadą
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

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

Viaakyme kaina t
Chicago jo—paltu:

Metanui - ---------- ,
Pusei metu----------------
Trims mėnesiams -------- ----- -
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija _ _____ ........__ 8c
Savaitei ------  18c
Mėnesinį  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paltu:

Metams _______  $5.00
Pusei ipetų ________________ 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams_____ __ 1.00
Vienaip mėnesiui __ - .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

* (Atpiginta)
Metams------------------------------ $8.00
Pusei metų ---------------------  4.00
Trims mėnesįąms ________ 2.50
Pinigus "reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00

Sovietą; bet nė viename atsitikime nebuvo girdėti, kad 
Aukščiausias Sovietas butų nutaręs tuos atstovus poli
cijai išduoti.

Na, o komunistai skelbia, kad sovietų Rusijoje da- Prof. Petro. Leono laidotuves
bar veikia “demokratiškiausia 'pasaulyje” konstitucija. 
Tai kodėl tenai žmonių išrinktieji atstovai neturi jokių 
teisių?,

Ir ką iš viso tasai sovietų parlamentas veikia?
Apie Stalino dekretus pasaulis išgirsta nuolatos. 

Apie GPU žygius “trockistų” ir “fašizmo šnipų” gaudy
me taip pat visi žino. Bet apie tą sovietų parlamentą, 
kurį “demokratiškiausiu budu” išrinko Rusijos žmonės, 
nėra jokių žinių — lyg kaM jisąi butų išvažiavęs atosto
goms i mėnulį.

Margos žinios iš Lietuvos
■-1 r ........................  ‘i .■>■■■■<■ vi. »

i. — Kariuomenės ir visuo
menės susiartinimo švente. — žmonėse vyrauja įsi
tikinimas, kad karas neišvengiamas. — Tautininkų 
tarpe dideli šeimyniški nesusipratimai. •?- Rezignąvę 

, Tautininkų Sąjungos generalis sekretorius.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

t
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Plebiscito klausimas
•>

Dar tikriau butų, tai daug 
norinčių, bet mažai Sugeban
čių,.. -»J. K.

(Galas}

IŠ LIETUVOS

Hitleris nori sudraskyti Čekoslovakiją, atplėšdamas 
nuo jos tą dalį teritorijos, kurioje daugumą gyventojų 
sudaro vadinamieji zudetų vokiečiai. Šitam tikslui pa
siekti jisai, viena, grūmoja Čekoslovakijai ginkluota jė
ga, antra, kursto minėtuosius zudetų vokiečius reika
lauti autonomijos.

Kai Čekoslovakija atsisakė tą vokiečių reikalavimą 
išpildyti, o Francuzija ir Anglija pareiškė, kad jiedvi 
gins Čekoslovakiją nuo Vokietijos, jeigu ši ją užpuls, 
tai naciai iškėlė sumanymą, kad zudetų vokiečių liki
mas turįs būti išspręstas plebiscito keliu: tegu, esą, pa
tys vokiečiai ^Čekoslovakijoje balsavimtf nusprendžia, ar 
jie nori būti po Čekoslovakijos valdžia, ar dėtis prie Vo
kietijos. , ; L .

Paviršium žiūrint, atrodo, kad šitas sumanymas 
yra labai demokratiškas. Juk demokratybės šalininkai 
stoja už tautų apsisprendimo principą. Bet tautinis ele
mentas nėra vienintelis dalykas, kuris sudaro valstybės 
pagrindą. Reikia neužmiršti taip pat ir kitų sąlygų: is
torinių, geografinių ir ekonominių.

Zudetų kraštas niekuomet nepriklausė Vokietijai. 
Savo geografine padėtim ir ekonominiais reikalais jisai 
yra Čekoslovakijos dalis. Atplėšti jį nuo Čekoslovakijos, 
pastarajai butų padaryta neužgydoma žaizda.

Bet mes nustebome, pamatę, kad už tą nacių suma
nymą plebiscito (žmonių atsįklausimo) keliu išspręsti 
zudetų vokiečių klausimą stoja ir lietuvių laikraštis 
“Aidas”, kuris pradėjo neseniai eiti Vilniuje, Jisąi sako:

“Įsigilinus į šitokį klausimo sprendimą (kad 
Čekoslovakijos vokiečiai plebiscitu pasisakytų, prie 
ko jie nori priklausyti), reikia prieiti išvados, kad 
tai tinkamiausias būdas pataisyti klaidas, kurias 
padarė karą laimėjusių valstybių politikai, vesdami 
sienas ne pagal gyventojų sudėtį, bet vaduodamiesi 
kitais sumetimias.”
Rašytojui, kuris šitaip kalba apie Čekoslovakijos 

vokiečius, tur būt, neatėjo į galvą mintis, kad tąs “tin
kamiausias būdas” galėtų būti pritaikytas, sakysime, ir 
Klaipėdos vokiečiams. Nežiūrint to fakto, kad Klaipė
dos krašte dauguma gyventojų yra lietuviškos kilmės, 
rinkimuose daugumą balsų gauna vokiečiai; o nuo. to 
laiko, kai Lietuvoje įsigalėjo tautininkai; tai dauguma 
Klaipėdos krašto gyventojų rinkimuose pasisako už vo- 

; kiškus nacionalistus^ kurie dabar yra virtę hitlerinin- 
' kais. '

Taigi, jeigu Klaipėdos krašte šiandie'butų paskelbi 
tas plebiscitas, tai beveik nėra abejonės, kad jo gyven
tojai pasisakytų už susijungimą su Hitlerio “trečiuoju 
reichu”. Ar Vilniaus “Aidas’* ir tam pritartų?

Tąs laikraštis yra vedamas tautiška kryptim. Jisai, 
rodos, yra leidžiamas Vilniaus lietuviams šviesti, o ne 
hitlerininkų politikai remti. Tai kodėl jisai taip rašo?

Ką gi veikia sovietų parlamentas?

PLEČKAITIS PRIEŠ KITUS 
EMIGRANTUS

Vilniuje per tris dienas bu
vo svarstoma teisme lietuvių 
emigrantų byla, kurioje buvo 
kaltinami šnipinėję Lietuvos 
naudai šie asmens: Butkevi
čius, Skliutas, Mintas-Pumpui
tis, Paplauskas, Lėlius, Marko
vas, Zaleckas, Skliutaitė, But
kevičienė, ir šie Lenkijos pilie
čiai : “Pirmyn” redaktorius 
Damauskas, Sukackas, Korku- 
cis, Sasnauskas. Juos gynė 12 
advokatų.

Bylos svarstymas ėjo užda
romis durimis, todėl nėra ži
noma, ką kalbėjo teisme kalti
namieji ir liudininkai. Bet sa
koma, kad prieš kaltinamuo
sius davė sunkių parodymų 
Jeronimas Plečkaitis, kuris net 
su ašaromis kalbėjęs prieš Pa
plauską, Butkevičių ir Ancevi-

Plečkaitis, kaip ir kiti Lie
tuvos politiniai emigrantai, 
pabėgo į Vilnių po gruodžio 
17 d. 1926 m. po perversmo 
Kaune. Plečkaitis norėjo būti 
emigrantų vadas ir organiza
vo. juos, sakoma, su tikslu iš
šaukti Lietuvoje sukilimą 
prieš Smetonbš ir Voldemaro 
diktatūrą, o paskui suteikti 
sukilėliams ginkluotą pagalbą. 
Šitą jo sumanymą pradžioje 
rėmė ir Lenkijos valdžia.

Bet kai paaiškėjo Plečkai
čio tikslai, tai dauguma emi
grantų Plečkaičio avantiūrai 
pasipriešino ir pašalino 
savo organizacijos. Tų 
kaičio priešų priešakyje 
Paplauskas, Ancevičius
Todėl dabar jisai, matyt, 
jiems už tai keršijo, liudyda
mas prieš juos teisme.

Lenkų 
kaltąįs ir nubaudė 5 metais 
kalėjimo
Arkacijų Sąkavičių ir Feliksą 
Skliutą, o Ąlf, Mintą-Pumputį 
nubaudė 2 metais kalėjimo. 
Kiti buvo išteisinti ir paleisti.

Nuteistųjų advokatai pada
vė kasaciją prieš teismo, spren
dimą.

jį iš 
Pleč- 
buvo 
ir k.

teismas pripažino

Petrų Butkevičių,

“L. Žįnios” paduoda tokią žinią iš Paryžiaus:
“ 'Jour* pranešimu iš Maskvos, ten pasitvirtina 

žinios,., kad suimtas, kaip 'tautos priešas’, komunis
tų partijos centro komiteto švietimo skyriaus vedė
jas ir senas komunistų partijos veikėjas Steckis.

“Kitomis žiniomis, esą Kijeve suimtas Ukrai
nos kom. partijos gen. sekretorjus Kosimas, kuris 
yra Aukšč. SSRS tarybos prezidiumą narys.”
Visose demokratinėse šalyse parlamento nariai 

naudojasi imunitetu (asmens neliečiamybe). Jie negali 
būt areštuojami be parlamento sutikimo, * Net cariškos 
Rusijos Durnos nariai turėjo šitą privilegiją; todėl, kai 
Stolypino policija norėjo suimti socialdemokratų atsto
vus, tai ministeris pirmininkas Stolypinąs ’ kreipėsi į Du
rną ir prašė, kad ji leistų tuos atstovus areštuoti.

Tačiau sovietų Rusijoje tapo suimtas net Aukščiau-’ 
\ios Tarybos (parlamento) prezidiumo nąrys, q ne pa
prastas atstovas, be parlamento atsiklausomo.

Buvo, beje, suimtas ne vienas tik Kosioras, bęt ir 
daugelis kitų žmonių, kurie yra išrinkti į Aukščiausiąjį

■■ 1 ' 1 *? ^*
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j piiblįką, jeigu ji turėtų gali
mumo tuos: gandus ir tas sen
sacijas patikrinti. Bet 
šitokio galimumo nėra, 
tų valdžia visuomenės 
maviino srityje, kaip ir 
se kituose dalykuose,' 
monopolį. Ji praneša
męnei tiktai tai, ką ji nori, ar
ba nušviečia dalykus tenden
cingai. Nepriklausomos spau
dos Rusijoje nėra.

Bet visi žino, kad sovietų 
valdžia, kaip ir visos kitos 
valdžios,, praneša anaiptol ne

dabar 
Sovie- 
infor- 
visuo- 
įsteigė 
visud-

DĖL GANDŲ APIE NERAMU
MUS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šiomis dienomis vienas 
Amerikos korespondentas Ry
goje pranešė, kad Maskvoje 
įvyko darbininkų riaušės vie
noje automobilių dirbtuvėje ir 
kad tuos darbininkus malšin
ti buvo atsiųsti specialus žval
gybos (GPU) kariuomenės bū
riai, nuo kurių darbininkai 
gynęsi, pasistatę barikadas; to 
rezultate esą suareštuota dau
giau kaip 3,000 žmonių.

Ar šitos žinios apie darbi- 
ųinkų riaušes Maskvoje yra 
tikros, sunku pasakyti. Iš Ry
gos ateina neretai melagingų 
pranešimų apie sovietų Rusi
ją. Bet kartais tuose praneši
muose buųą ir tiesos.

Komunistų spauda Ameri
koje kiekvieną nepalankią so
vietų yaldžiai .žinią vadina 
“begėdišku melu” ir kolioja 
“besmegeniais” bei “pamišė
liais” tuos žmones, kurie jo
mis tiki. Tačiau šitos rųšies 
“argumentais” tokį klausimą 
išspręsti negalima.

Neteisingi gandai ir mela
gingos įsensącijos ąpįe sovietų 
Rusiją nedarytų jokios įtakos

slepia. Pavyzdžiui, Amerikos 
komunistai dar iki šiol neži
no, kas atsitiko su jų vienmin- 
čais, buvusiais amerikiečiais, 
kurie gyveno Sovietų Sąjungo
je. Buvo gaudų, kad A. Žalpis 
ir visa eilė jo draugų suareš
tuoti, bet ar tai tiesa, niekas 
negali pasakyti. Amerikos lie
tuviai, be to, interesavosi Dr. 
Matulaičio likimu. Buvo žinių, 
kad jisai pateko Stalino nema
lonėn ir, gal būt, tapo uždary
tas kalėjime arba net sušau
dytas; bet kas su juo atsitiko, 
niekas tikrai nežino; nežino nė 
patys komiihistai, kurie pre
tenduoja žiHą tikriausią tiesą 
apie tai, k'aš dedasi Rusijoje.

Tai tik keletas pavyzdžių, iš 
kurių matyt, kad tas informa
vimas apie sovietų Rusiją, ku
rį atliekat‘sovietų valdžia, yra 
labai nep atbukinantis. Dėl ši
tos priežasties žmonės Ameri
koje, kurių interesuojasi Rusi
jos gyvenimu, gaudo žinias, ei
nančias iš kitų, ne valdiškų 
šaltinių. Tokiu budu ir su&;< 
daro dirva visokiems gandams 
ir sensacijoms.

Už tai reikia kaltinti ne 
spaudą, kurioje tie gandai ir 
sensacijos pasirodo, ir ne pub
liką, kuri jais patiki, bet •— 
sovietų valdžią. Valdžia, kuri 
panaikina spaudos laisvę, vi
suomet susilaukia nepalankių 
žinių apie save. Jau vienas tas 
faktas, kad; ji neleidžia gy
vuoti nepriklausomai spaudai, 
aiškiausiai liudija, jogei ji bi
jo, kad visuomene nepatirtų, 
kas jos valdomam krašte de
dasi.

(Tęsinys)
Keista, bet taip yrą. Štai Lie

tuvoje karinę literatūra turi la
bai gerą pasisekimą. Jos perio
dine spauda metai į metus žy
miai auga. Ją skaito ne tik tie, 
kurie dar kariuomenėje tarnau
ja, bet ir tie, kurie jau šią prie
volę yra atlikę. Netenka taip, 
pat stebėtis, kad laike kariuo
menės įvairių pasirodymų pa
mačius kokius nors naujus ka
ro pabūklus), tikrai daug kas 

r džiaugsmu netveria ir plote plo
ja.

Aviacija, tai veik visų bend
ras pasididžiavimas. Lietuvos 
raiteliais visi gėrisi, ypač į vi
sus daro gilų įspūdį jų visų ru
sių ginklai.

Reikia tik lokių iškilmių me
tu pabuvoti minios tarpe ir 
junti, supranti, kad ta minią 
kariuomenės nuotaika gyvena. 
Kiekvienas josi geresnis, sau-, 
nesnis pasirodymas visų sukę? 
lia tikrą pasigerėjimą.

Aišku, čia daug padaro tos 
rūšies varoma propaganda, bet 
kartu visus veikia ir gyvenimo 
įvykiai. Bent šiuo metu Lietu
voje nusiginklavimo šūkis bu
tų vienas iš nepopuliariausių ir 
visiško pasisekimo neturėtų. 
Jei bent Europoje kiek bendra 
politinė situacija pakitėtų, tai 
gal tuomet nusiginklavimo o- 
balsis surastų ir Lietuvoje ben
drą atgarsį, bet dabar tokios 
mintys, rodos, niekam galvoje 
negalėtų tilpti. Tokios mintys, 
kad Lietuva mažas kraštas ir 
prieš saVo didžiulius kaimynus 
nepajėgs:k&*Mšpirti, iiihžai ką 
čia veikia. Esą, kada tai Rusija 
buvo didžiulė valstybė Dievo 
patepto caro valdoma, o vienok 
maža lietuvių tauta iš jos nagų 
atsipalaidojo. Ir čia be ginklo 
nepasieita. Belgija taip pat ne 
kažkokia didelė valstybė didžio
jo karo metu visai vokiečių pa
glemžta buvo, o vienok šian
dien gyva išliko.

Lenkai jau ne vieną kartą 
Lietuvą buvo puolę, štai kad ir 
generolo Želigovskio klastingas 
Lietuvos puolimas vienok apsi
ginta. Raudonoji armija taip 
pat buvo į Lietuvą įžygiavusį, 
bet gi gabaus iš Lietuvos išvy
ta.

Tai argumentų atsiremti, kad 
mažai tautai neverta ginkluotis*,, 
esama daug ir jie visi žmonių 
tarpe dar atsiminimuose labai 
gyvi. Tai tokiais argumentais, 
kad neverta ginkluotis, sunku 
pasirodyti, juo labiau, kai visų

Naujienų-Acme Telephoto
Sis paveikslas buvo nutrauktas kaip tik toj valan

doj, kada apie 100 vyrų mėtė supuvusius kiaušinius į 
socialistų kalbėtoją Normaną Thomąsą susirinkime 
Nevvarko mieste, N. J. Tie vyrai turėjo amerikoniškas 
vėliavai tęs ir dėvėjo veteranų kepuraites. Policija turė
jo Normąuą Thomasą nuo jų apsaugoti.

karojaučiamas visai netolimas 
pavojus. Štai dėlko ir aukos į 
ginklų fondą vis dėlto gausiai 
plaukia ir butų visai ne vietoje i 
tvirtinti, kad jos vien tik prie
vartos* keliu renkamos. Jas duo
da vienas kitą paragindami.

Taip lygiai nebūtų galima 
tvirtinti, kad į kariuomenės iš
kilmes žmonės renkasi stipriai 
raginami. Čia daug kas eina ge
ra savo valia pažiūrėti ir pasi- 1 
gerėti, kas kariuomenės yra nu
veikta.

Tokia nuotaika.
» » »

Tautininkų tarpe esama dide
lių šeimyniškų nesusipratimų. 
Vieni kitais nepatenkinti, vieni 
kitais nepasitiki. Vieni kitus į- 
tarinėja, kad nori pasiduoti 
klerikalų įtakai. Yra nepaten-. 
kintų, kad du kunigai gavę 
tokias) atsakingas valstybines, 
pareigas. Jau veik faktas, kad 
iki šiol buvęs tautininkų sąjun
gos generalinis sekretorius dak
taras Janavičius iš atostogų 
savo pareigas nebegrįšiąs. Jam 
gal dąugiau, negu kam kitam 
žinomas yra provincijos ūpas. 
Mat, jis daugiausia turi reika
lų su provincijos žmonėmis, to
dėl suderinti provincijos nuo
taiką su laikinos sostinės valdi
ninkų nuotaika jam nesiseka ir 
išvada — geriau laiku pasi
traukti. *

O šiuo metu visokių reikalų 
suderinimas tikrai jau pasida
rė sunkiai įmanomas daiktas. 
Jaunieji tautininkai suka į sa
vo pusę. Jų noras, tai kaip gą- 
dįipa greičiau ątsįdųrli valsty
bės viršūnėse, kitaip tarus, be 
didelių vargų gerą karjerą pa
darius. Anį savos senesnės kar
tos pusėtinai rūstauja. Bet ta
sai rustavimas lai nėra princi
pų skirtumo reikalas ar pro
gramos,. o tik kova dėl vielų. 
Be to, dar yra kiti, kurie arčiau 
gyvenimo silovi, kurie geriau 
kaimą pažįsta. Jie butų linkę, 
kad prasidėtų bendradarbiavi
mas ir su tais arlimesniaįs tau
tininkams asmeninis, kurie vi
suomenėje plačiau yra žįnomi.

Na, ir visų tarpe painiojasi 
voldemarminkaį. Jie nerimsta. 
Jų įsitikinimų tik šitas vyras 
gali ir turį teisę valdyti Lietu
vą.

Buvęs mimstra^ pirminiųkąs 
J. Tūbelis jau turi grįžti iš už
sienio, tai su jo pargrįžimu lau
kiama vėl kokių nors ministrų 
kabinete personalių atmainų. 
Reikįą mąųyli, kad tos atmai
nos nebus žymios, gal vienas 
kitas asmuo tik pareigomis pa
sikeis.

Bet galintą tikėtis, kad ilgąi? 
niui Žioji ųęmiitąika pąvįdaįc 
Irynimosi pasirodžiusi tąutąim- 
kų tarpe galį visai viešai pasi
rodyti, Jų© labiau, kad ir sei? 
mo narių tarpe jau bendro su
sitarimo ųesąma, norą viešai 
tat nepasirodo.

Tiesa, seimas jau atostogau
ja, bet rudenio sesijai susirin
ku^ visaip gali būti. Vasarą 
toksai metas, kuomet gali įvyk? 
Ii visokių pasitarimų ir persi? 
grupavimų. Svarbiausia, tai kas 
išdrįs iš tautininkų tarpo viešai 
pasirodyti įr kąi kuriems žy? 
miems tautininkams stoti į 
opoziciją. Jei toksai 
drąsuolis atsiras’, tai bus 
kas jį paseka... Nors muku ti
kėtis, kad taip įvyktų, gal lik 
savų tarpe bent kiek pasibarę 
šeimyniškai visus ginčus iš-

Keista užsienio žydų 
veikla prieš Lietuvą

Lietuvos spaudoje paskelbtas 
šitoks straipsnelis apie užsienio 
žydų propagandą prieš Lietu
vą:

Paskutiniuoju laikų užsienio 
žydų spaudos dalyje, ypač A- 
merikoje gana dažnai pasirodo 
straipsnių, nukreiptų prieš Lie
tuvą. Tuose straipsniuose Lie
tuvos žydai siekiama atvaizduo
ti ekonomiškai sunaikintais ir 
skurde gyvenančius. Yra duo
menų, kad toje akcijoje prieš 
Lietuvą dalyvauja ir žydai —• 
Lietuvos piliečiai, nes kitaip 
butų sunku išaiškinti neseniai 
musų piliečių žydų Amerikoje 
iškeltas ieškinys prieš “Maisto” 
b-vę, kuri kalbamos žydų spau
dos laikoma viena ekonominio 
žydų sunaikinimo priežasčių.

Šita žydų akcija prieš Lietu
vą neturi rimto pagrindo. Po
kariniais laikais visose valsty
bėse ekonominėse srityse yra į- 
vykę įvairių permainų. Kai už
sienio. prekyboje pradėjo vy
rauti kompensacinis principas*, 
valstybės buvo priverstos ir įsi
kišti į privatų ūkį ir reguliuoti 
jų taip, kad galėtų išsilaikyti 
didelėje užsienio rinkų konku
rencijoje. Musų mėsos, pieno 
ir kitų stambiųjų gamybos ša
kų išvežimas buvo patikrintas 
ir plėtėsi tik dėka to, kad juo 
rūpinosi rimtos organizacijos*. 
Daugeliu atvejų privatinė ini
ciatyva gamybos srityse pasi
reiškė kaip nepajėgianti musų 
ūkių interesų tinkamai apsau
goti ir ją pats gyvenimas iš jų 
išstūmė.

Tačiau šitas netuoda pagrin
do kalbėli apie ekonominį žydų 
sunaikinimą. Jei lietuviai siekia 
įsigalėti prekyboje ir pramonė
je, tai negali reikšti, kad tuo

užsienio žydų spauda siekia at
vaizduoti. Verslų srityje Lietu
voje visos tautybės turi lygių 
teisių ir niekas negali turėti 
pretenzijų prekybą ir nr*memę 
turėti savo rankose visu šimįu 
nuošiinčių. Žydai Lietuvoje tiek 
prekybos, tiek pramonės srityje 
yra vyraująs elementas. Esa
momis atitinkamose įstaigose 
žiniomis, prekybos įmonių Lie
tuvoje yra 22,000 ir 70 proc. 
tų įmonių turi žydai. Pramonės 
ir amatų įmonių skaičius sie
kia 11,0.00 ir apie pusę tų įmo
nių yra žydų rankose. Prie ši
to reikia pridurti, kad Lietuvo
je rmiguvm yra beveik įsimti- 
ąai Žydui. O kokį svarbų vaid
menį musų ūkio kūryboje vai’ 
diųa statyba, liudiją faktas, kad 
vjeą tik per paskutinius 10 me
lų i jų įdėta 568 mi|, L|. Tuo 
tarpu beveik visas didinusias 
statybas vykdo lydai.

Lietuva mažumų, jų tarpe ir 
žydų, atžvilgiu visuomet laikė
si teisingos politikos. Tad nesu
prantama, kokiais sumetimais 
kai kurie užsienio žydų aJĮuogs- 
maj bando kiriįptr prieš Lietu
vą ir drumsti gerus santykius 
tarp abiejų tautų.

čia galima dar pridėti, kad 
tur būt niekur žydai neturi 
tiek laisvės, kaip Lietuvoje. 
Laisvąį Čia veikia jų mokyklos, 
įvairios organizacijos, maldyk
los. Patys žydai pripažįsta, kad 
jiems niekur nėra taip laisva 
ir gera gyventi, kaip Lietuvoje.

Ts|>.

spręs.
Kas bu;* paskirtas nauju tau

tininkų sąjungos generaliniu 
sekretorium, — šiuo tarpu ne- 
numanu — daug pašauktųjų, 
bet mažai pakviestųjų...

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Liucina žinia
TORONTO, ONT. — Bir- 

želio 2 d. Antanas ir Bronė Ka- 
voliunai gavo labai liūdną žinią 
apie mirtį Ęr. Kavoliunienės 
dėdienės — Uršulės Keršulię- 
nės, Clevelande, Ohio. Dar me
tai pesukakot kaip visa pp. Ker- 
šulių šeima viešėjo Toronte, o 
šitai Aut,. įc Rronei besiruo
šiant aplankyti juos šią, vasarą 
—teko tik amžinas tin dėdienę 
palydėti.

Bronė ir Antanas Kavoliunai, 
lydimi St. Butkienės, penkta
dienio vakare, išvyko šerme
nims.

Mano nuoširdi užuojauta Ką- 
voliunųms ir visai Keęšulių šei
mynai, Clevelande.

E. M. Blake šokių akademi
jos Rečitalis

Gegužės 27 d. Harbord Col- 
legiate salėje įvyko minėtos a- 
kademijojs auklėtinių šokiai. 
Turiu pasakyti, kad p-lė Blake 
turi gabių mokinių, ypač dvi 
mažytės po apie 5 metus am
žiaus turinčios, mergelės atliko 
po keletą ilgų numerių, ir tai 
labai sėkmingai. Iš to galima 
spręsti, kad šokių instruktore 
dirba atsidėjusi. Visas nemažas 
mergaičių ir berniukų būrys 
gerai pasirodė. Toje akademi
joje lavinasi ir musų lietuvaitė, 
Aldona Paulytė. Nuo pernai 
metų Aldute padarė didelę pa
žangą. šį kąrtą ji pasirodė tri
juose numeriuose, ir visi gerai 
buvo atlikti. Geriausiai ji man 
patiko orieutoliame šokyje, čia 
iš keturių balerinų Aldutė bu
vo grakščiausia ir labai a ta tiko 
tos rūšies šokiui. Linkiu Aldu? 
tei ir jos tėvams, kUTie ja taip 
rūpinasi, gražios ateities.

Torontą SUĄ ?3Q kp. ir Hą- 
miftono kp piknikas

Birželio 1? d. sekmadienį, 
netoli Aakvilio, Toronto pusėn, 
įvyko sudėtinis, torontiečių ir 
hamiltoniečių piknikas. Vieta 
bus pažymėta iškaba, tad va
žiuojantieji dairykitės. Visi To
ronto ir Hamiltono lietuviai, 
prašomi atsilankyti ir tikrai,

»g ■ ......................—.................

kaimiškai tyrame ore, dieną 
linksmai praleisti. Kolkas dar 
nesusitarta su transportu, todėl, 
neturintieji savų automobilių 
malonėkit susižinoti ąų rengi
mo komisija: E. Frenzelienė, 
86 Bellwoods St.

Mirę įlgamętis SĘĄ narys
Gegužės 24 dieną Hamiltono 

ligoninėje po ilgos ir sunkios 
ligos, mirė Romanas Matukas, 
apie 00 m. amžiaus.

A. a. R. Matukas atvyko į J. 
Valstijas 1903 metais, o, po 
trumpo laikotarpio, apsigyveno. 
Hamiltone, Kanadoje, ir čią jis. 
gyveno per ilgus melus, iki sa
vo amžiaus pabaigos.

Velionis buvo nevedęs, drau
giškas ir linksmo budo žmo
gus. Kol buvo, sveikas, dažnai 
apsilankydavo Toronte pas sa
vo seserėčią p. Gąsiunytę-žižie- 
nę ir kitus tolimesnius gimines 
ir pažįstamus.

Iš Lietuvos jis buvo kilęs iš 
Mikoliškio km., Rokiškio Aps.

Laidotuvėmis rūpinosi toron- 
tiečiai Petronėlė iv Povilas Žj- 
žiai, kurie ir buvo jo myliiniau- 
si giminės.

Lai jam b u na lengvą svetima 
žemelė. — Francęs

Toronto, Ont.

lACME-NAUJIENŲ Foto]

Liekanos troko ir buso, kurie susidūrė ties Stephcnsville, Texas. B.use važiavo 
Eddie Martinezo šokių orkestros nariai. Buso ir troko draiveriai tapo užmušti ir 
taipgi tapo užmuštos dvi mergaitės dainininkės. Aštuoniolika žmonių tapo sužeis
ta, o kažkurie iš jų baisiai apdegė.

vatkos turi ir be Smetonos gių? 
klų fondą kuo rūpintis. Jiems 
reikia labai darbuotis, kad iš? 
maitinus savo, kunigėlį. Taigi, 
jam išvykus į Edmontouą, jo 
vieros davatkėlės pasileido ka? 
lėdpti po namus, ir pųlrumius 
ir tai ne Smetonos ginklams, 
bet Kilikęvičiąųs Išlaikymui. 
Magaryčipms surengė ir ban- 
kietėlį, kuriame geroką i pinigų 
pragėrė, kad nukėlus fondą tam 
garbingam svečiui, kurs sake 
grįšiąs iš Ędmonlono po trfjtj 
savaičių.

Bet Kilikevičiul Edmontonę, 
matyt, nelabai kaip sekąsi, nes 
jis sugrįžo iš ten pirma laiko.

Sugrįžęs iš Ędmuntono, Ki- 
likevičius jau visu įnirtimu 
pradėjo reklamuoti komuniste 
ųį biznį, o labiausiai tai šo-
ilomskip “leleralurkos” brenčių 
Ęgpądoje. Viename mitinge jis 
sake, kad “Jiteratųrka” gamina 
didvyrius ir taip toliau. Vienok 
kądą buvo paklaustą, ar kas 
nori įstoti į tos draugijos na
rius, lai pasidarė tyla. Kas tai 
perstatė J. Martinonį. Jis nusi- 
davė negirdėjęs. Kas tai vėl pa
reiškė, kad Martinonis norįs 
tapti nariu. Tuomet Martinonis 
dideliu balsu sušuko “No.”

.Tą Kilikevičių musų komu
nistams vis reikia tai sutikti, 
tai išleisti. Na tai ir vėl buvo 
Kilikęvičiaus išleistuvės. Atsiti
ko; didelis stebuklas, kad šiose 
išleistuvėse nebuvo girtuoklių-

vimo. Užtai komunistai čią ver
kė. Ko jie verkė, sunku pasaky
ti. Gal alaus, kurio, nebuvo, ar 
gal apgailaudami savo išvyks
tančio klebonėlio,.

—Engelsistąs

Turkų-arabų krizas 
dėl plebiscito

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
5. — Francuzijos Moroko ir už
sienių legiono kariuomenė pa
truliuoja Aleksandreta ir jos 
apielinkę. Arti Aleksandretos, 
Turkijoj, 30,000 turkų kariuo
menes daboja įvykius Aleksan- 
dretoj.

Pati Aleksandreta ir jos 
apielinkč priskaito 220,000 gy
ventojų. Dabartiniu laiku ją 
globoja franeuzų protektoratas. 
Bet Tautų Sąjunga yra nužiū
rėjusi paskelbti plebiscito bal
savimus klausimu, ar Aleksan
dreta nori prisidėti prie Tur
kijos, ar nenori.

Jeigu turkai plebiscitą lai
mės, tai numatoma, kad ilgai
niui Aleksandreta pateks į 
Turkijos rankas. Jei balsavimai 
pasirodys prielankus arabams, 
tai bent kurį laiką Aleksandre- 
toj pasiliks franeuzų protekto
ratas.

Nors balsavimams laikas dar 
nepaskirtas, tačiau vajus ry
šium su busimais balsavimais 
jau tiek įkaitęs, kad skaičius 
kivirčų aukų nuolat didėja.

Iš Siauro Proto Karalijostinai reklamuoti Stalino kąrą- 
lystę. Tik nabagui Šolomskui 
nelabai vykusiai išėjo. Dalykas 
tas, kad visas pasaulis žino, jog 
sušaudytų tarpe yra daug bu
vusiu didelių komunistų parti
jas ir net jų internacionalo val
dininkų, ir visi sušaudytieji bu
vo artimi Lenino draugai. O 
čia šolomskas mums papasa
kojo bųs?ią “He sušaudytieji bu
vę visai nežymus asmenys, ir 
ųet gyvenimo išmatos, todėl su 
jąis ir negalima buvo kitaip pa
sielgti, kąip lik sušaudyti”. Tai
gi iš.yada labai liūdna, žinant,

\V1NNIPEG, Manitobą.— Se
niai laukiamas musų “levora- 
bočų” mažas klebonėlis Kilike
vičius atvyko netikėtai. Su
bruzdo Maskvos davatkos*. Va
kare mitingas ir, žinoma, tai 
“istoriškas” nepaprastas mitin
gas. Bet, tas klebonėlis tame mi
tinge kalbėjo visai paprastai ir 
visąi ne istoriškai. Jis blaškėsi 
po visą svietą, o labiausiai po

p. M. šolęmsko prakalbos
Gegužės nąęn. 25 d*. 6 Deni- 

son svetainėje buvo. ( s.ujengtos 
D. M. ŠolomsJkųi prakalbos.. 
Prakalbų pradžia buyo skelbta 
8 v. v., bet prąsirėjjo tik po 9-O&. 
Skirtu laiku nuėjęs, radau tik 
8 žmones. Prakalbų rengėjai 
nežinojo, ką darytų nes kalbė
tojas' atvyko beVeik laiku, o 
žmonių nėra. Išlaukus visą va
landą šiaip netaip susirinko pu
sę svetainės. Tiek rengėjams, 
tiek ir kalbėtojui buvo nemalo
nus vaizdas^ kad taip, mažai pu
blikos ąųąhriako, Svečiai turėjo 
suprastų kad lai? Uė™, kaip 
kad rašo IV* busią Toroje 
visi ketaviai paskui kopmmsr 
tus seka. Toliau negabų ištylė
ti nepareiškia progos, Išsjveiški- 
W kum lurėjįo vbdem boti į- 
domu^. Tai yra daugiau negu 
keista, kad paganau komunistai 
ątvirai priąįpąžino, kad jų va
dinamoji literatūros draugija 
yra gryniausia komunistų par-. 
tija. Taip pareiškė Broga atida?, 
rydamas šoiemsko prakalbas.

Nors tai niekam nebuvo pa
slaptis, kad literatūros draugija 
ląi grynai komunistine organį? 
zacija, bet jie iki šiol ne tik 
neskelbė patys to, bet pykdavo, 
ir ant tų, kurie tai pareikšdavo 
žodžių ar per spaudą. O dabar 
be niekur nieko patys tą pri
pažino. Na, ir kaip tokiai nuo
pelnų nesigailėta. Del jos nuo-

Full-flavored

lomskas, kuris paėmęs kempi
nę (spončių) įmerkė į komu
nizmo raugą, ir su ja automa
tiškai “prispončiuoja” bile karš
čiausiam klerikalų garluųtojųi 
kojmunizmo, tikriau sąkąnt lę- 
nlnizmo dvasia. Tai visai pati? 
kimi nuopelnai. Galima lęad ir 
faktais paremti. Antai anais 
inetąis ponas Mizara irgi sų to-, 
(tių (spončium) buvo atvažia
vęs, jr tik per vieną savąltę ko
munistų prikepė kaip blynų. Įv 
tai ųe bile kokių. Štai tie patys 
iškeptieji tada demokvatiją ir 
jos šalininkus koliodąve kaip
tik įmanydami; mat, tokia R- kokiai roles vaidino sušaudy
tą tada buvo. Bet daba?, kada tieji asiųęnys(’ S. Rusijos val- 
Mąskva pakeitė savo mad^,. tąl tžioje iv bendrai komunistinia- 
kąs kita, — jie net “aukš.ęląų-f— —
sios rūšies demokratais liko”.

B,et užteks* man apie tuos 
nuopelnusįkalbėti,'eisiu prie te- 
mos.

D. M. Šolomskas kalbėjo 
dviem temom. 1) Tarptautinė i 
situacija, ir dabartiniai įvykiai 
Lietuvoje. Abiem tenfioųą laiko, 
sunaudojo tik vieną valant 
Bendrai įvertinant jo, kalb$, ųe? ( 
galima ųieko. tokio, jaw prinies.- 

jei jią nebūtų tąlp reklama
vęs S. Rusijos vaiuojių Vąipp , 
tidžiaųsjus kitų tautų užtavyto- 
jįųs. Tuq tarpu, niekam nepa- 
islaptis^ kad S. Rusija neniažiaų 
nŽ-Litas grobuoniškas valstybes 
yra pavergę mažesnes tautas, ir 
tų tąutų net ir buvusius komu
nistų partijos lyderius šaudo 
kaip neištikimus Stalino reži
mui. Tąlgį, jo reklama S. R. su
gadino jo autoritetą. Žmogus 
mylįs teisėtumą neprivalo nuty
lėti nors ir savos partijos pa
darytus blogumus', bet tai tikė
tis, H komunįstų to negalima.

Kalbėdamas apie Lietuvos fa
šistų darbus negalima jam nie
ko primesti, tik tiek galima pa
stebėti, kad jo pareiškimas bu
sią komunistai nenori vieni pa
imti valdžios, jeigu Lietuvoje 
ir bus, pašalintas Smetonos re
žimas. Toks jo pareiškimas y- 
ra lygus pasityčiojimui is pu
blikos. Kasgi nežino kopiuuis- 
lų epetito? Jie tik ten neima 
kur negali paimti. S. Rusija yra 
nesugriaujamas faktas.

Užsibaigus prakalbai pirmi
ninkaujantis klausia, ar turi 
kas kokių klausimų? Iš pradžių 
labai ilga pauza išėjo, kol at
sirado pirmas norįs užklausti.

nors turėjau ganėtinai JUau- 
shmi, bet žinodama^ kad ma
ną kląusimai kąip kalbėtojui 
taip ir prakalbų rengėjams bus 
nemalonus, tai nenorėjau jų ir 
erzipti. Bet kuomet paslrpdė, 
kąd. niekas nieko neturi, tik 
vięnas žmogelis sužavėtas mig
dolų rojum, užklausė, “kodėl S,. 

[Rusijoje šaudomi tik (bjg šats), 
o ne mažieji”

D. ^L šolomskui tas. paklau
simas buvo labai mėgiamas, 
uee' jia turėjo progos pakarto-

mę jĮudejlme. Gaila, kad šolom
skas nenuvažiavo i S. B. s‘u sa- 
vo išrastu (spončiu). Turėda-

ri tuomet stovėjo ant pražūties 
kranto, visai nei neužsiminė. 
Privatiškai kalbėdamas tik išsi
reiškė, kad Kanados lietuviams

0 MADOS

MOTERYS

•<

lUItMUIiHtii i, cmuu.HLMllll

tiek. Turint literatūros draugi
jai tokį “stebuklądarį” centro 
komitete kaip kad D. M. Šo-

fflASi
REIKIADABBININKU"

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

Jati laikas darbininkams su
prasti, kokią žalą tokie komu
nistų agitatoriai įneša į darbj- 
ninkų tarpą.

—A. Frenzelis

6(H

Atėją Nauja
Kultūra No. 4

Tik ka gavome iš Lietuvos 
“HULTUHĄ ”, kurios turi
nys yra kaip seka:

Kelios naujos tendencijos, baudžia
moje teisėje—Tad. Žąleękis.

Stokholmas—Salomėja Neris.
Rasistai ir rasių nelygiąverflŠkųnęias 

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

sieląs” — 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

Jąu gąlįte gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygų
Kainą su persiuntimu tiktai $1,1Q

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

mas tokį “gepą” įrankį galima esa visai J^yarbu, l<as su T-ie- 
buvo Išgelbėti, ir tuos visus su- tava bus, ar lenkai ją pagriebs, 
šaudytuosius jšsigymėlius. Po 
to jo atsakymo buvo jam už-, 
duotas sekamas klausimas. Jei
gu S. R. yra “didžiausia demo
kratija”, tąįik^dS lenai nega
li ąrgąąUuptlą ir veikti social
demokratai ir socialrevoliucio- 
ųieriai, kurie aktiugąi dąlyvavo 
Rusijps revoJiųcijoję. Atsaky
damas šolomskas pareiškė: “S. 
Rusijoje yrą išnykę visokios 
part^ps, pasiliko tik vieųa, ku
ri Ir vaįdąųtl S-. R. Tąl Įiam to
kios organizacijos organizuoti, 
ir kas jas organizuos, nes* nęrą 
lokių žmonių.”

Išgirdęs tokį jo atsakymą, su
pratau, kąd turiu, veikalą su as
meniu, kuriam toj<į supratimą 
(įspončiavo) automatiškai. Pp 
to buvo paduoti ir dar trys už
klausimai, bet dėl laiko stokos 
jų neminėsiu. Tokje žmonės 
dar drįsta sakyti, kad jie kovo
ju už teisėtumą ir demokratiją, 
kuomet patys per akis* meluo
ja ir tyčiojasi iš demokratijos 
principų. Tokie kalbėtojai tąi 
tik demoralizuoja darbininkų

t u va bus, ar lenkai jų pagriebs, 
•ar ne.

Bet Bimba su Mizara sukru
to rinkti aukas į Smetonos gin
klų fondą. Tai ir Kilikevičius 
pradėjo savo avelėms* jau ki
taip kalbėti.

Bet čionai Stalino vieros da-

—perfect 
for cooking!

• Kraft American has a mellow, 
1 full-flavorcd richness that makes 

it perfect for Bandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Chccsc to mėlt 
perfeetly.

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ŠIS įdomus termo
metras vienų laikų 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už; 
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI

'JAUJIENOS
1739 So.
l 1 »tod St> 
'»c/

-56
-45

AR JIESKAI 
DARBO?

jeigu DABAR 
užsirąšysit “Naujiem 
pas” ant metų ir 
prisįysit
Chįcagoje ...... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
gintą kąina.... $5.00,

Siųskit moĮiey orde-
• t v i •
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NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ĮLI,.

No. 4808—Merginai ar moterei 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, taipgi 32, 34, 36; 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyz<R.io 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pą- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pąš- 
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus peikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 17J9 
So. Halsted SU Chicago. I1L



NAUJIENOS, Chicago, ffl.

sutaisyti vakarienę, bet ir t*k

Trečiadienis, birž. 8, 1938

J

Antoinettės Krone.
Vestuvių ceremonijos įvyks'rai bičiuliškai svečius pavaišint 

birželio 11 d., 4-4ą vai. po pie- ti, o tai grakštai, kukliai ponų 
tų, Šv. Jurgio parap. bažny-'Matekonių dukrelei Pranciškai 
čioj. Po ceremonijų vestuvių!laimingos kelionės Lietuvon ir 
iškilmės įvyks Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St.

— Steponas.

laimingo sugrįžimo Chicagon.
Dr. A. L. Graičunas.Linksmas Išleistuvių 

Vakarėlis
NORTHSIDE. — štai, šešta

dienį, birželio 4 dieną, D. Mi- 
ller bute, 2436 N. Mamcra, 
įvyko išleistuvių vakarėlis, ku
ris buvo surengtas Boleslavui 
Namajuškai, kuris išvažiuoja į 
Lietuvą su Pirmyn Choru, iš
gyvenęs Amerikoj dvidešimts 
aštuonis metus laiko.

B. Namajuška paeina iš Dra- 
geliškių vienkiemio, Dusetų painiausios, 

jausmų, 
kaupa krūvon. Tai išleistuvės 
sūnelio ar dukrelės pirmą die
ną mokyklon. Čia Amerikoje 
nėra taip įspūdingos išleistuvės, 
bet caro laikais, mano atmini
mu, tai buvo įspūdingos, iškil
mingos —■ visas kaimas apie 
tai kalbėjo, pranašavo ateilį! 
vaikelio. Piemenys, zenkiai, Įj *VL-’ v* 
mergaitės; pusberniai, vyrai ir į JOIalbKlvCIlĮ 
seneliai; bobutės, močiutės ir ~ 
davatkos; kaimo kibančius, 
Šančius ir ustovas dikčiai susi
rūpinę pranašavo ateitį ir kal
vis įkaitintą raudonai geležį 
padėjęs ant priekalo su kuju 
mušdamas kalbėjosi su daily- 
da, kuris atvežė kalmogus ap-

Frances Matekoniutės 
Išleistuvės

Išleistuvės būna visokeriopos 
rųšies.

Išleistuvės būna su džiaugs
mo ašaromis palydėtos.

Išleistuvės būna su skausmo 
ašaromis

Pirmos
geiiSKių vienKiemio, uuseių pa-t£ 
rapijos, bet Ušpalių valsčiaus,!] 
•tadgi ir išleistuvių svečiai dau
giausiai susidėjo iš Dusetiškių 
ir Ušpaliečių. ’ Buvo ir šiaip 
draugų, su kuriais jam tankiai 
tekdavo susitikti.

B. Narnajuška yra labai ra
maus budo, nėra nieko užga
vęs nei žodžiu nei elgesiu, yra 
dainų mylėtojos. Nuo pat at
vykimo į Ameriką ir į Chica- 
gą dainuoja, ir nepailsta dai
navęs prie Chorų. Pirmiausiai 
prie L.S.S 81 kp., kuris gyva
vo Northsidėj, o dabar prie 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro, 
o vėliau ir prie Pirmyn, su ku
riuo dabar ir vyksta į Lietu
vą. Taigi, iš skaitlingo būrelio 
svečių visi linkėjo draugui Na- 
majuškai laimingos kelionės, o 
draugė A. Millerienė, varde vi
sų, įteikė puikią dovaną.

palydėtos.
“išleistuvės” įspudin- 
nes čia yra kratinys 

maišytų jausmų su-

ku-

Pirma ir Didžiausia!>•
Chrysler-Plymoutbl

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicagoje)

Frank Viscount, 21, su 
na Kaczynski, 28

Joseph Sawick, 23, su 
Godeck, 23

Reikalauja
Perskirti
....Mike Dltkovvich nuo> 
Ditkowich

An-

Helen

Anna

Gavo
Perskiras

John Žigas nuo Rose Žigas

Sekmadieni

Susirinkimas
Joniškiečių . Labdarybės 

Kultūros Kliubo pusmetinis 
sirinkimas i vyks birželio (June) 
12 d., 2417 W. 43rd St., 1:00 
vai. po pietų, p. J. Juškos sve
tainėj. Yra daug svarbių re‘- 
kalų apsvarstymui. Todėl visų 
narių pribuvimas yra privalo
mas! Taipgi atsiveskite nors 
po vieną narį prirašyti prie 
Kliubo.

B. Vaitekūnas, raštininkas.

snu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą |į

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, vide!čius, 
toms šakutė ir dii 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 sų 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
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko jucTs 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios progos.

Lietuvių Federal Taupymo įstaiga 
Chicagoje

Kiekvieno asmens pinigai

apdrausti iki $5,000.00
TAUPYTOJAMS

IŠMOKĖTOM
DIVIDENTO

Ne-

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEOERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICII, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS
TURTAS VIRŠ $2,500,000. Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEtCAS MOTOR
SALES 

“U Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGIN! A 1515

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
OfiS&S!

4644 S. Paulina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

Apsives A. Nedžveckas 
ir A. Baublis

Jaunos porelės, o ypatingai 
panelės renkasi Birželio mėne
sį apsivesti. Tikrai, tai yra gra
žus mėnuo vestuvėms, bet ne 
visoms prnelems pavyksta bū
ti June Bride.

Bet, štai panelė Anna Ned
žveckas iš Brighton Park, Chi- 
cagoje, bus June Bride. l),'.1'- >

18 birželio, 10 valandą ryto 
Immaculate Conception bažny
čioj, bus surišta neatmezgamu 
mazgu su p. Antanu Bublis, iš 
Ca’umct City, III. Vestuvių puo
ta įvyks Hollywood svetainėj.

Ir aš mačiau ir pergyvenau 
ne sykį kratinines išleistuves 
šešiasdešimts metų atgal Lietu
voje, kuriose maišyti jausmai 
buvo sukaupti krūvon.

Keletą dienų atgal teko ma
tyti panašias maišytų jausmų 
išleistuves čia Ghicagdje, su sa
vaisiais kupiškėnais. Mat, Ku-I 
piškėnų Kultūros Draugija bu
vo surengus išleistuves p-lei 
Pranciškai Matekonailei, kuri 
yra Amerikoje gimus, augus ir 
moksluš įšėjus ir šiomis 
mis su Pirmyn choru 
Lietuvon atlankyti tėvų 
nę Kupiškio apylinkėj.

Išleistuvių vakare dt 
porą šimtų svečių. Jauku ir šil
ta, griaudu ir linksma buvo 
tarp savųjų kupiškėnų! Prisi
minė man jaunatvė; susitikau 
su senais kupiškėnais. Valgėm kurie važiuoja į

SLA 226 Kp. Rengia 
Išvažiavimą Dele 
gatų Išlydėjimui

dieno- 
vyksta 
gimti-

Kviečia Northsidiečius į 
ferson Miškus

NORTH SIDE ■— Ateinantį 
selimadienį, tai yfA birželio /12 
dieną, Nouthsidės SLA 226 kp. 
rengia smagų išvažiavimą Jef- 
ferson giriose.

Šis išvažiavimas daugiausiai 
skiriamas iš'ydėjimui delegatų,

Susivienijimo 
Pa.I anele /nna Nedž/eckas yra s|<anjaj sutaisytą vakarienę. Vi- i Seimą Scrantone

baigus Ke ly Ilgh School, o p. 
Antanas Bv.b is Laigė Thorntan 
High Schcol Caluir.ete.

Antanas Dublis netingi ir ka
da laiko turi, tai suteikia žinių 
Naujienoms iš Caiumet 
iŠ kitur.

Bravo tau, Antanuk, 
gai apsivesti.

City ir

laimin-
M.

VESTUVIŲ VARPAI 
BIRŽELIO U-TĄ D.

P-lė Helen Stukas 
“stoną moterystės” su 
Krone. P-lė Helen Stukas yra

mos širdies p-lei Pranciškai! 
Matekonailei laimingos kelio
nės ir laimingo sugrįžimo iš 
Lietuvos Amerikon.

Tai buvo nuotaika tikrai šir
dinga, nenuduota, ir tik kupiš
kėnai tepajėgia taip draugiškai 
tarp savęs sugyventi. Ir p-lei 
F. Mat ikona i tei ir jos tėve
liams, broliui ir giminėms iš
leistuvės paliko neišdildomą

visi kp. 
nes tai

Patartina, kad 
"’:r:ai atsilankytų, 

k ekvieno nario priedermė
i pintis reikalais savo organiza- 
' cijos, kuri, atsitikus ligai, šu
te, kia pagalbą. Prie to, reikia 
priminti, kad į Jefferson girias 

lyra labai patogus privažiavi
mas ir ten gražioj vietoj, ten 
tyrame ore smagiai gali pra
leisti laiką. Bus visokie žaidi
mai ir dovanos pasižymėju
siems. X. š.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. VARUS 3408

4ir 
su-

na-
yra
ru

Rcpublic 7345
PAUL’S Furniture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

Budrik Furniture Mart

1938 RADIOS
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“The New Marąuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

Philcb^Pu C. A. Victor 9 ir 10 
po $59.0® 
aukščiauir

SKALBIAMOS MAŠINOS 
Norge, Thor, ABC, po $50.00 

Plaudami drapanas namie 
sutaupysite pinigus

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

I

Parlor Setai Padaryti Pardavimui po $100.00 
Šią Savaitę TIKTAI po $50.00

Pasirinkimas didėlis: Kroehler, Fenske, Pullman ir kitų. Elektrikinės ledaunės: Gcnc- 
, ral Electric, Norge, Westinghouse, Kelvinator, Croslcy Shelvador ir kitų su $50.00 

nuolaida, po $69.00, $89.00 ir$99-30 ir aukščiau.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

FOTOGRAFAS

Jos-F-BudrikjncNuo Mirties

SUSIRINKIMAI 1 3409-17 S. Halsted St.
1

TEL. BOULEVARD 7010

PETER PEN

&
X

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos priešpusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 8 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. Malonėkite pribūti į laiką, nes bus renkami 
darbininkai piknikui, kuris bus birželio 19 d. Liepos dar
že. —Valdyba.

įeina i
Alex A.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9070.

Lai leista bus man viešai, šir- 
i-iv „.ilgai paačiuoti Kupiškėnų

duktė Antano ir Marijonos Stu-1Kultūros Draugijai ir ponioms,! 4 0 IVlCllĮ oCIlUlC 
kų. Alex A. Krone yra sūnūs kurios sugebėjo ne tik skaniai TflS

Vou
MERE 

iez

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Ties 1059 Addison vakar ry
tą kilo gaisras. Dūmų paža- 

i dinta 78 metų senutė Carrie 
| Powers, užsidegusi žvakę (elek-, 
tros vielos buvo nudegusios), 
perėjo per visą namą, pažadi
no tris namiškius ir kaimynus, 
ir išgelbėjo net septynias ką- 
narkas ir du šunes.

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

j MAVET AUNVAVS 
VUANJTED “TO S&E 

OPTME Uh4EXF’UOR-

EKCi-reO

■for

thoti
$

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j g.50
GYDYMAS.........................$£0.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje   $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ___ “
VISAS LIGAS GYDOMA $4,00
Ekzaminacija įskait. vaistus ■9

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

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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Važiuoja Pamatyti 
Kupiškio Laisvas 
Kapines Lietuvoj
Su Pirmyn Choru Vykstą Du 

Kupiškėnai, Vilimas ir 
Mątekoniutė

Praeito šeštadienio vakare, 
birželio 4 dieną, P Balchuno 
žemutiniam bute, 4601 So. Fair* 
field, įvyko gražus Juozapo Vi
limo atsisveikinimo bankiętąs. 
Rūpesčiu draugės P. Ęalchunie- 
nės, stalas buvo nukrautas vi
sokiais yalgiais ir gėrimais. Vi
si svečiai buvo vaišinami. Vė
liau pasakė gražias kalbas tr 
linkėjimus išvykstančiųom į tė
vynę.

Juozapas Vilimas, per daug 
mętų buvęs namų statymo 
kontraktorius, per Naujienas 
su Pirmyn choru važiuoja ap
lankyti Lietuvą. Jis nematė 
savo tėviškes jau 25 metai. Jo 
gimtinis kaimelis Naiviai, Ku
piškio parapijoj. Nors jo tėve
liai jau mirę, bet turi gyvus 
brolį ir seselių ir kitus gimi
nes.

Kadangi Juozapas Vilimas 
yra Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos narys, tad ir šiame pa
rengime daugiausiai buvo ku- 
piškėnąi ir kąimynai jam įda
vė parvežti Lietuvos Kupiškė
nams daug linkėjimų. Visi sve
čiai linkėjo laimingos kelįonės 
ir lįnksmįų ląikų Lietuvoje.

Pirmos Išleistuvės

lei Pranciškai Matekoniutei. 
Kąip pirmam, taip ir antram 
vakarėlyj gana gausiai atsilan
kė Kupiškėnai ir jų rėmėjai. 
Rengėjos taria širdingą ačiū 
viąieiųs.

Pamatys Kur Amerikiečių 
Pinigai Sudėti

J. Vilimas ir F. Matekoniutę 
žadėjo pasimatyti su Etinės 
Kultūros Į)raugijos Kupiškio 
skyriaus valdyba ir pasikalbė
ję su jais dąžinoę daugiau apie 
Kupiškio Laisvas Kapines. O 
gal bus galima ir paveiksią^ 
nutraukti, tad jį parveš Chi
cagos Kupiškėnų Kultūros drau
gijos nariams pamatyti kur ją 
darbas ir aukos buvo sudėtos. 
Ateinantį penktadienio rytą, 
10 valandą, Juozapas Vilimas 
ir Ęrancįska Matękoniųtė pasa
kys sudiev Chicaga!

Sudiev Juozapai ir Pranciš
ka, daug laimės jums Lietuvo
je!

Beje, dar turiu priminti, kad 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
naktinis piknikas įvyks birželio 
18 dieną, Syilainio darže, 87 ir 
Kean ąve. Visiems dar yra lai
ko pasitaisyti batų padus, o 
šokti tai reikės, nes bus gera 
muzika. P. B.

Štai, Gegužine — 
Ne Laukuose, 
Bet Pastogėje

Cįcerięčįams oras nelabai 
pastovus

NAUJIENOS, Chicago, ® **
■ ......... .. ■ ■■■■.!■ Į ^|| T7il.^MW,l.......... ■ ■■■■■■!
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Kairėje senatorius Guy M. Gillette,dešinėj e atstovas Otha D. Wearin, jo 
oponentas Iowa valstijos primary rinkimuose. Senatorius Gillette yra naujos da
lybos priešas, o Wearin—šaliųinkas. Viens prieš kitą jie'kąlbėja visą laiką iki 
pat balsavimo dienos. Gillette laimėjo.

Į CLASSIFIED APS, j
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
BUSINESS CHANCES 

Pardavimui Bizniai
REIKALINGA PILNAI patyrusi PARSIDUODA TAVERNAS — 

Beauty Operator. Nuolatinis darbas, kampas 35th PI. ir Halsted. 5 kam- 
$20.00 savaitėj—kreipkitės tuoj aus. bariai pagyvenimui. Birznis iŠdirb- 

IDEAL BEAUTY SHOP, tas 4 metus. 3538 So. Halsted St.
1747 Sp. Halsted. —----- 1---- 1----- :_______ - * ’

" ...... PARSIDUODA TAVERNAS —
REIKIA MERGINOS bendram labai pigiai — atiduosiu už pjrmą 

namų darbui be virimo, geriems tikrą pasiūlymą. 5144 So. Ashland 
namams; savas kambarys, 1 vai- Avenufe.
kas, $7; Ąvenue 3880. ______________________________

'— ::~ PARSIDUODA TAVERNAS, se- 
REIKIA PATYRUSIOS MĘRGI- niai išdirbta vieta ■— nebrangiai. 

NOS bendram namų darbui; 3 su- Pardąvimo priežastį patirsite ant 
augę; bu^i; paprastas virimas, sek- vietos. 1401 So. 51st Court, Cicero, 
madiepį liuosa, $7.00. " Edgewat;er 
4141

HELP WĄNTED—MALĖ

REIKALINGAS UNIJISTAS BU- 
ČERYS. 3239 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, Ci
cerone, lietuvių apylinkėje, išdirb
tas I>er 30 metų. Pigiai, pardąvimo» 
priežastis—liga, šaukite Cicero 1898

šis atsisveikinimo vakarėlis 
buvo antras, surengtas K. K. 
Draugijos narių. Pirmas su
rengtas gegužės 28 dieną pane-

MADOS

CICERO — Kadangi šįmet o- 
ras labai nepastovus ir daugu
moj lyja, tai 301 kuopa nuta
rė surengti gegužinę, o sykiu ir 
SLA seimo delegatų išleistuves, 
savo buveinėj, kur kuopos su
sirinkimai laikomi, t. y. svetai
nėje, prie kampo 15-tos gat. ir 
49th Avė. Ten galėsime laiką

ANTANAS STEPONAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 6 d., 3:40 vai. ryto 
1038 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Ęrž- 
vilkio valse., Pagirių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Gra- 
mailą iš Sarapiniškių kaimo, 
dukterį Bronislavą, sūnų 
Pranciškų ir marčią Alice, 
brolį Juozapą ir brolienę Oną 
ir šeimyną, švogerį Antaną 
Gramailą ir šeimyną, švoge- 
rius Marijoną Petraitienę ir 
šeimyną ir gimines Amerikoj, 
o Lietuvoj —seserį Marijoną 
Urbonienę ir giminęs.

Kūnas pašarvotas 3425 So. 
Lowe Avė. Laidotuves įvyks 
penktadięnį, birželio 10 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Steponai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Marti, 

Brolis ir kitos giminės.
Laid. Dir. A. M. Phillips, Tel. 
BOULEVARD 4139.

taip smagiai praleisti, kaip ir 
kokipj nors giraitėj, nes Cice
ro j tyro oro nestokuoja, ypač 
pradžioje vasaros, kai medžiai 
sužaliuoja ir gėlės pražįsta. Tai 
savo, rūšies kurortas, o, prie to, 
pastogėje ir lietaus nereikią bi
jotis.

vakare turėsime šaunų pasi
linksminimą, o laimingesnieji 
dar ir dovanų laimėsime, nes 
komisija turi surinkusi daug 
naudingų daiktų. Įžanga ne
brangi, serijų pavidale, todėl 
patartina įsigyti serijų likielus 
pas 3.01 kp. narius arba prie 
svetainės durų.

SLA narius, kad savo atsilan
kymu paremtumėt kuopos rei
kalus, taip kad galėtume pa
siųsti nors porų delegatų į 
mėnesį įvykstantį seimą.

J.

sį

T.

Pirmiau Buvo 6912, 
O Dabar Jau 6910
Siuvėjas Krasauskas persikėle 

Į Naują Vietą

Neatsisakys Ir 
Ateityje, Jei 
Kas Kvies

pat, būtent, 
Avė. Reiškia, 
į šiaurę nuo,

patyręs savo

Nubaudė 8 Vyrus U? 
Santykius Su 14 Me
tų Maywoodiete

Policija mergaitės tebeieško
Vyrų Choro Vizitas Oąk 

Foreste
Sekmadienį, gegužės 29 die

ną, Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras aplankė Oak Forest 
prieglaudą, kurioj randasi virš

Policijos magistratas May- 
woode priteisė aštuonis vyrus 
sumokėti po $5.00 bausmės ir 
teismo kaštus, už santykius su 
14 metų mergaite Patricia Ger
iname.

I URNITLRJ>FIXTURE FQR S ALĘ 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Bakęais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikęeriųs dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baisius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamątykįte rpus pirm negu 
pirkšite kitur.

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

CALumet 5269.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pąrdayimui

PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ 
katedž, 2932 So. Loomis St. Įmo
kėti $400.00, $15.00 į mėnesį mokė- 
tis. Kaina $1750. Ima lotą mainais.

MODERNĄ 10 KAMBARIŲ rezi
dencija, ideališka didėlei šeimai 
arba ruimingauzei; 1556 East 94th 
st., 2 karų garažas. Auka už $3750. 
Padarys patogius terminus; matyti 
savininką vietoj arba šaukti Sagi- 
naw 6839.

FARMS FOR SALE

No. 4731—Puošni vasarinė suk
nelė su švarkeliu. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau vįrš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą b|an- 
kutę ar^ą priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir ądresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pa& 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia ądresuoti: 
Naujienos, Pattęrn Dept., 1739 
gp. Halsted St., Chicago, III.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių Jotams 
ir tt. Tuojautinė veikla. Nėra a- 
tidėliojimo. Dėl tojęsnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriąus ar
ba L, T. ELLIS CO.—33 N. La 
Šalie—Franklin Į593. ‘

I. J. .1 ......L-J1 'H.J.'Mi.l'J

MAPvQUETTE PĄĘK — Vi
siems gerai žinomas siuvėjas 
yyriškų ir moterų rūbų, Kazi
mieras Krasauskas, kuris už
laikė siuvyklą per praeitus 12 
metų ties, 6912 So. Wcstern 
Avė., šiomis dienomis persikė
lė į naują, erdvingą ir moder
nišką 'vietą, kurios antrašas yra 
maždaug tokis 
6910 S. Western 
tik vienos durys 
senosios vietos.

Kazimieras yra
amate kaipo siuvėjas nuo pat 
jąųnų dienų. Jo žmona Julia 
taippat yrą darbšti ir nebloga 
siuvėja, todėl ir darbo jiems 
niekuomet nestoka. Kaipo geri 
biznieriai per tą laiką įsigijo 
daug gerų ir nuolatiniu klijen- 
tų, taip kad buvusi vieta pasi
darė perankšti. Buvo priversti 
keltis į erdvesnę ir daug 
gesnę vietą. I

Gėrį Lietuviai
Ponai Krasauską; yra

pratę, malonaus budo., linksmi 
ir draugiški žmones, geri rė
mėjai lietuvių spaudos, labiau
siai dienraščių ir kitų prakil
nių tautos darbų. Todėl, linkė
tina pp. Krasauskams geriau
sio pasisekimu naujoje vietoje 
ir įsigyti dar daugiau naujų 
kostųmerių ir prietelių.

Valkata

pato

su si-

W
 Gėlės Myliotiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

. mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Ąvenue
Phone LAFAYETTE 6800

invFiiiRLUVLIlMO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIĘTKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Banketams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 73Į4

ORO SPĖJIMAS
Slankius, susirūpinęs, taria 

savo žmonai:
—žinai, kad artimiausios die

nos bus gana šaltos ir nemalo
nios.

—Iš kur tu tai žinai ? Gal 
laikraščiai rašo.

—Ne, bet aš buvau sandėly r 
je ir radau, kad malkų vos vie
nai dienai teužteks.

’ ' • f ’ i >

ir A. Lekuyįęius ir kųn. Mac
kus.

Nuvykęs chorąs jau rado se
nelius sėdinčius, už stalų ir be
laukiančius lankytųjų. Apie 
antrą valandą po pietų choras 
suėjo ant ęstrądos ir sudaina
vo kelįolįką daįpęlių, kurios se
nuliams, mą^tį, paliko. Be to, 
dar du jauni berniukai šuina- 
kęrįukai padainavo trejetą juo
kingų dainelių. Po dainų tapo 
išdalintos dovanos, kurias su- 
apkąvo šios draugijos ir nariąi: 
Chicagos Lietuvių Draugija —- 
$10.Q0; Mornįng Star Klubas • 
$5-00; Kruopiškėnų Progresy? 
vis Klubas — $5.00; Vasiliąus- 
kąs • 
vytis

Mergaitė buvo suimta kelias 
dienas atgal, bet padariusi kal
tinimus prieš eilę vyrų ji pa
bėgo ir dabar slapstosi. Poli
cija jos tebeieško, nes tol, kol 
mergaitės nesuras, negalės ty
rinėjimo tęsti. Mergaitei 
šia pataisos namai. Ji dėl 
pabėgo.

Nubaustieji vyrai yra:
jamin Leak, 33, nuo 212 So. 
5th a ve., Mayvvood; Wilson 
Robins, 18, nuo 1601 S. 14th 
avė., Mąyvvood; Goon Vickle, 
35, nupi 5R5 Lake st., May- 
wood; Andre w Leo, 
1406 N. 20th avė.,
Park; Vito Nardręllo, 
1017 N. 22nd a've.,
Park; Patrick Gannon,
417 Lake st., Mayvvood; Renny 
Celli, 19, nuo 173 N. 34th, Mcl
rose Park, ir Ralph Pąsąuere- 
11a, 21, nuo 2018 N. 21 st., Mel- 
rose Park.

grę- 
to ir

Beū

- $5.00; Draugė J. Juod-
— $2.00;A. Gulbinas —T 

$1.00; Mašinauskas — $1.00.
Duodant dovanas kiekvienas 

senelis buvo užkalbintas lietu-:

maišęs koks svetimtautis. Nėra 
abejonės, kad choras ir toliau 
neatsisakys aplankyti tų nelai
mingų senelių, jeigu lik kas pa
kvies. —X. š.

Mrs. Bose Encher- 
Pluinmer Išvažiuoja 
New Yorkan

Buvusį Gedimino Spųlkas 
Sekretorė

šioj

and
So.

BĘIGHTON PAPvK — 
kolonijoj per daugelį metų gy
vuoją Geęliminąs Building 
Loąu Association (4425
Fairfięlęl Ąye.). Per paskuti
nius metus šios įstaigos sekre
torė buvo Rose Encher. Bet ji 
atsisakė nuo sekretorystės ir 
šiandien apleidžia Chicagą ir 
išvąžiuoją į Nevy Yorką ir ten 
pąsilįks gyventi, nes, mat, ji 
dabar jau ya4inasis ^rs- Hose 
Plunimep.

1 Mrs. Rose Plummer sako, kad 
ši lietuvių finansinė įstaiga 
metai laiko turėjo apyvartos 
$146,00.0.00, o jau šįmet, į me
tus laiko, užaugo iki —.160, 
000.00. Valdyboj dabar yra se
kanti ąsmenys: P. Kvietkus, 
pirm. J. C. Encher, sekr. ir V. 
Paukštis, ižd.

Mrs. Rose Encher-Plummer 
išvažiuodama į New Yorką lin7 
ki, kad ši lietuvių finąnsinė 
įstaiga gyvuotų sekiningąi ir 
tarnautų lietuviams dar daug, 
daug metų.

O chicagięčįąi giminės, (įran
gai, pąžįstami, linki Mrs. Rose 
Eųcher-Ęlummęr laimingo ir 
sėkminga gyvenimą Nęw Yorke.

U ^Ęąžįstamąs

18, nuo 
Mclrose 
22, nuo 
Męlrpse 
17, nuo

JUOKAI
NESUPRATO

tam- 
dukterį

AUTOS—TRUCKS FOR SALE _______ ______________________
FARMA LA PORTE, INDIANA

ATFTK i didžiniKii nnnin akrų farma, 63 myliosA1E1K j amžiaus; naujų ir nuo chicagos. Daug pinigų nęręi- 
atimtų automobilių išpardavi- kia.
mą— tokį, kokio Chicago nėra 4e% sY°WesternTAvė. 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE
COMPANY

1340 West 63rd Street
ties Loomis.

100 AKRŲ PRIE MOLIO ŽEMĖ, 
lygi, puikus budinkai. Barnę 40x60, 
konkryto, grindų paramsčiai. Van
duo namuose ir barnėje. Aptverta 
10 akrų farmos ir 20 akrų laukų. 
Kainuoja $6000. 20 akrų alfalfL
Gali^arduoti už $3400.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich. 

(Turi lietuvį vertėją).

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

PIRMOS Rų SIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų- specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirkšite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 

10:30 vakare.
CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tei. Wentworth 7942.

iki

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI arba ant REN- 
DOS tavernas geroj vietoj per 23 
metus išdirbtas. 3824 So. Kedzie 
Avenue.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
my. 25 niętai patyrimo. B lė koriu s ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALŲACE STREET 
Tel. BOL’lEVARD 0250.

Įsivaizduok, 'tamsta, ką 
stą padarei: aš savo 
leidau į balių tiktai tikėdamas, 
kad tamstą ją tikrai globosi. 
Tamsta apvylei mane 
galiu tamsta daugiau 
•ti. Tamsta grįžai su 
7 valandą ryto!

—Atleiskite, pone, 
aš 8 Vai. 
tarnyboje.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sęrpė išdirbtas biznis. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukti laišku 1739 South 
Halsted St., Chicago, Box 836.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

ir aš ne- 
pasitikė- 
ją namo

bet 
ryto jau turiu

NEPASISEKIMAS

juk 
bųti

Plikis, sutikęs kaukių baliu
je sąvo Gaurių, jį klausia:

—Sakyk, kas per viena toji 
rnoterįs, kur plaštakę vaidina.

—Matot,—juokiasi Gaurius, 
—jums nepasisekė, juk tai ma
no žmona.

—Rodei man nepasisekė,— 
atsąko Plikis,—man atrodo,, kad 
jums tįkrąi nep.ąsįsekė, sutikus 
savo žmoną čia.

TARP MOTERŲ
—Aš su savo vyru kiekvieną 

savaitę susibaru,—skundžiasi 
advokato žmona draugei,—ne
jau ir su tavim taip?

—O, ne! Mano vyras algą 
gauna tik vieną kartą per mė
nesį ..

PAŽINTIS
V $■' " v

PącieiRas:—Aš jau kartą, po
ne gydytojąu, pas jus gydžiau
si.

Gydytojas:—Rąip gi, kaip gi, 
aš iš, kąrto pažinau tamstos 
kepenis.

PARDAVIMUI TAVERNAS 416 
East 69th St. nebrangiai. šaukti 
tarp 11 A. M. ir 5 P. M. Gera vieta.

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

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

Savings Association 
1739 So. Halsted Stree|

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA 

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 VAL. V AK, 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro.

, Tel. CĄNAL 8500

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FĘDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Grašiui paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa- 
prasčiąusį asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimiiiinkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujįepos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dąr nevėlu. Dar 
galite gąutį indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit Į Naujienas. Indus ga
lite pįpna pamatyti, o paskui 
juos už gėlėtą centų įsigyti.

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

1 JEI TURIT I
u PARDUOT Ir

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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GATVIAKARIŲ DARBININKAI STREIKUO
SIĄ, JEI JŲ ALGAS KAPOS

Eina derybos dėl naujo kontrakto

Chicagos gatviakarių kon
duktoriai, motormonai ir kiti 
tarnautojai nutarė pskelbti 
streiką, jei gatviakarių bend
rove bandys kapoti algas.

Unija, Amalgamated Asso- 
ciation of Street Electric Rail- 
way and Motor Coach Employ- 
ees, atstovaujanti Chicagos gat 
vi a karių tarnautojus, dabar 
veda derybas su Chicago Sur- 
face Lines kontrakto atnaujini
mo reikalu. Senasis kontrak
tas pasibaigė gegužės 31 d. 
Eidama j derybas, unija nuta
rė reikalauti 10 algų pakėli
mo. Bendrovė-gi pareiškė, kad 
nori algas kapoti. Dabar kon
duktorių ir motormonų algos 
siekia nuo 75 iki 80 centų j 
valandą, ir 88 centų į valandą 
motormonams mažųjų, “vieno 
žmogaus”, gatviakarių.

Unija taipgi reikalauja ato
stogų tarnautojams, norėdama 
tuo budu išvengti tolimesnio 
tarnautojų atleidinėjimo. Ne- 
taip seniai gatviakarių bend
rovė atleido 500.

Streikas Plieno Liejykloje

C. I. O. pskelbė streiką Chi
cago Hardware Foundry Com- 
pany dirbtuvėje North Chica- 
gojc, reikalaudama,

1. Raštiško kontrakto.
2. Garantijos, kad dirbtuvė 

nekapos algų per metus lai
ko.

3. Duos darbininkams ap

mokėtas vienos savaitės atos
togas.

Streikas palietė 500 darbi
ninkų.

Dirbtuvės atstovas Sidney 
H. Block aiškina, jog darbi
ninkai buvo prašomi priimti 
10% algų nukapojimą, kad bu
tų galima operuoti dirbtuvę 
per visą vasarą. Dirbtuvės fi
nansinė padėtis ir apyvarta 
esanti silpnos.
Traukia Vamzdžiu Dirbtuvę 

Atsakomybėn.

Nacionalė Darbo Taryba 
Chicagoje, pasiremdama C. I. 
O. plieno unijos skundais, 
iškėlė kaltinimą prieš Wal- 
worth, Ine., vamzdžių dirbtuvę 
Kewanee mieste, III. Dirbtu
vės vadovybė kaltinama trug- 
dymu darbininkams organi
zuotis į nepriklausomą uniją.

Cicero j Šaukia Bedarbių 
Mitingą-

Rytoj, 7:30 vai. vakare, Ci
cero Liuosybės svetainėje 
įvyks bedarbių mitingas, šau
kiamas diskusavimui bedarbių, 
šelpimo reikalų. Taip praneša 
viena K. Vaišnorienė, nuo 1814 
So. 49th Ct. Ji sako, kad be
darbiai ir biznieriai privalo 
protestuoti prieš naujus mo
kesčius ir priversti legislaturą 
paskirti daugiau pinigų pašal
pai. Mitinge dalyvausią keli 
delegatai iš Springfieldo, ku
rie papasakosią ką legislatura 
ten veikia.

tziUML-lNAUJlblNŲ rulUJ

Šie du paveikslai parodo kaip kartais likimas keistai veikia. Viršutiniame pa- 
veksle m tome automobilių paskendusi penkiolikos pėdų gilumo vandenyj. Tas auto
mobilius be to buvo nušokęs į vandenį nuo 200 pėdų aukštumo. Bet du jo pasa-
žieriai išplaukė į paviršių ir išliko gyvi. —Apatiniame paveiksle matome apsiver
tusį troką keturių pėdų gilumo vandenyj, bet draiveris prispaustas troko tame
vandenyj paskendo. Abu atsitikimai įvyko ąnt Oregon vieškelio lies Grants Pass, Ore.

RYTOJ PIRMYN CHORAS IŠDALINS KE
LIS ŠIMTUS DOLERIŲ DOVANOMIS

Visi serijų bilietų savininkai prašomi 
atsilankyti

SLA DELEGATŲ KELIONE IŠ CHICAGOS J 
SCRANTON

Numanydamas, kad nfekas 
kitas nesudarys tokio delegatų 
skailliaus, kuris reikalingas nu
pigintos kelionės gavimui, krei
piuosi į tuos delegatus, kurie 
pas mane dar neužsirekordavo, 
kad ir jie pasiskubintų. Kas pa
sivėlins, turės mokėti pilną kai
ną.

Automobilistus ir jų pasažie- 
rius jau sutvarkiau. Jiems bus 

' laiškais pranešta kur ir kada 
n atvykti.

Kiti delegatai važiuos trauki
niu, vien delegatams paskirta
me, “air conditioned” vagone, 
kur jie bus aptarnaujami už
kandžiais ir kava ir galės savas 
gėrybes naudoti, nes vietos bus 
apsčiai.

Į La Šalie stotį (prie La Šal
ie ir Van Buren St.) visi turės 
susirinkti kai 8:30 vai. ryte, 
birželio 25 d. Iš Scrantono ga

lės grįžti kas kada norės. Mano 
atstovas sutiks delegatus ir nu
ves juos į jiems skirtą vagoną. 
Gi pinigus už bilietus turėsite 
priduoti arija prisiųsti man 
tuoj kai tik gausite nuo manęs 
žinią, nes jie turės būti nupirk
ti iš anksto. Bilietų kaina nuva
žiavimui ir grįžimui yra $21.40. 
Be nupiginimo turėtume mokė
ti $28.50. Taigi atsieis $7.10 pi
giau. Reikia, kad susidarytų bū
rys iš 25 pasažierių ar daugiau, 
kad gauti šį nupiginimą. Pasi
naudokite ir artimų miestelių 
delegatai ir nedelegatai. Man 
dar trūksta kelių pasažierių, 
kad gavus nupiginimą. Atsiliep
kite tuoj, nes kitaip turėsite 
mokėti pilną kainą. Ir busu va
žiuojant nebus pigiau.

SLA 6-to apskričio pirm. 
Dr. A. Montvid, 
2400 Madison St.

Chicago, III.

Birminghamo mieste, Alabamos valstijoj,., dabar ei
na skraidymo karnivala?, kuriame tarp kitko bus išrin
kta 1938 metų aviacijos gražuolė ir gaus titulą “Miss 
American Aviation 1938.” Čia matome gražią panelę 
Daratą Quackenbush, kuri atstovauja TWA oro linijas 
ir dalyvauja aviacijos gražuolių konteste.

Pirmiau Vargino 
Šalčiai, 0 Dabar 
Didelės Liūtys
Apie Indiano ukius ir ūkininkus

Šio pavasario didelės liūtys 
padarė daug nuostolių Indiana 
ūkininkams. Važiuojant per 
dirbamus žemės laukus, birže
lio 1 ir 2 dieną, teko matyti 
daug vietų ypač, kur žemiau, 
vandens apsemtų.

Kviečių, rugių apsėti laukai 
buvo apsemti. Matosi nugeltę 
išgedę javai. Avižos pavasarį j 
sėtos ypatingai atjaučia šlapu
mą ir daugiau pagelto.

Kornų dėl pirmesnių šalčių 
nebuvo galima spėti susėti. Už
ėjus smarkiam ir tankiam lie
tui, nebuvo galima įeiti į dirba
mą žemę. Taip užsivilko, kad 
dar ir dabar dalis i nesėta, žemė 
per minkšta, o jau vėlyvas lai
kas.

Gegužės mėnesis prastas ūki
ninkams. Antra gegužės savaitė 
buvo šalta, nušaldė daug šal
čio bijančių vaisių. Labiausiai 
nukentėjo vynuogės.

Nuo 14 dienos, kai prasidėjo 
tie didieji lietus ..atšilo, bet ne
daug gero padarė dirvoms, nes 
dėl šlapumo nebuvo galima 
dirbti.

Žolei šis šlapumas mažai ken
kia. Kaip gyvulių ganyklos, 
taip dobilai, motiejukai atrodo 
gerai. Turės didiesiems gyvu
liams, kaip karvėms, arkliams, 
pašaro.

Tiek iš Indiana ūkininkų 
būklės iki birželio 4 d.

J. J. P.

Pirmas Danų Laivas 
Chicagoje

Užvakar Chicagon atplaukė 
pirmas Danijos laivas iš Rot- 
terdamo, Olandijos. Tai 
yra prekinis laivas “Prins 
Mauritz”. Jis stovi Chica
gos upėje prie Gliddeų 
bendrovės sandelio netoli Polk
gatvės. Danijon išveš kukurū
zų produktų ir “soy” pupų kro
vinį. \

(ACME-NAU.ILKNŲ Foto]

Panelė Hertha Klinking- 
aite, kaip ji išrodė prieš ne
laimę su automobiliu (vir
šuj) ir po to (apačioje). Ji 
buvo autdmobiliaus sužeista 
17 mėnesių atgal. Ji tuomet 
svėre 137 svarus o dabar 
sveria tik 87 svarus. Jos ad
vokatas sako, kad sutrenki
mas pagadino jos liaukų 
(glaudų) sistemą o liau
koms neveikiant ji eina 
menkyn ir sulyg daktarų 
nuomonės jai liko tik 30 
dienų gyventi. Kito automo- 
biliaus draiveris buvo dak
taras, ir ji reikalavo iš jo 
$20,000 atlyginimo, bet susi
taikė už $4,500 kartu su pa
žadėjimu, kad ji bus paim
ta | ligoninę, kur daktarai 

UĮtifrs jos stųvį ir bandys 
rasti jai pągęlbą. Herta 
Klihkingaitė yra 21 mėty 
amžiaus ir pheina iš Hins-
dale, Illinois.

to1’ -f* . i»

Apiplėšė 
Brightonparkietį

Du jauni piktadariai, vienas 
apie 17 metų amžiaus, ki'tias 
apie 20, apiplėšė brightonpar- 
kietį Walter Szacik, 4237 Ca- 
lifornia, 7<uris užlaiko gazolino 
stotį ties 801 N. Ogden. Jie 
pasivogė $28.00 pinigais. Sza
cik 'vieną piktadarių pašovęs.

Nubaudė Valdininką 
Už Pardavinėjimą 
Miesto Darbu

Kriminalio teismo teisėjas 
Rudolph DeSort nubaudė bu
vusį miesto valdininką nuo 1 
iki 10 metų kalėti už “parda
vinėjimą” miesto ir valstijos 
darbų. Nuteistasis, John T. Ma- 
lahy, 54 metų amžiaus, susi
rinko apie $2,500 nuo šešių vy
rų, žadėdamas panaudoti savo 
protekciją įtaisymui juos tar
nybon miesto rotušėje.

Malahy ištarnavo valdžioje 
27 metus laiko. Buvo pašalin
tas, kai paaiškėjo kyšių ėmi
mas.

[Krantų Sargyba 
Išgelbėjo Tris
Jaunuolius

X -

Krantų sargyba vakar išgel
bėjo nuo mirties tris jaunuo
lius, kurie vos neprigėrė Mi- 
chigan ežere, kai apvirto jų 
burinis laivelis. Išgelbėtieji yra, 
R. Bernard, Jr., 415 W. 63rd ir 
Grant McLaren, 15, 241 S. 
59th st., abu Englewood mo
kyklos mokiniai, ir Ernest 
Helmboldt, nuo 6116 S. Rich- 
mond.

Pasikorė šešių 
Vaikų Bedarbis 
Tėvas

Savo nąmuose, ties 2364 
Lincoln a'venue, vakar pasiko
rė Oren Seaton Sr., 38 metų 
amžiaus, šešių vaikų tėvas. Ve
lionis buvo bedarbis.

Rytoj Pirmyn Choro pasku
tinis vakaras Chicagoje.

Rytoj Pirmyn Choras pasku
tinį kartą prieš išvažiavimą 
pasimatys ir atsisveikins su 
chicagiečiais.

Ryloj Pirmyn Choras išda
lina kelis šimtus dolerių žadė
tomis dovanomis, kurias dėl 
blogo oro negalėjo padalinti 
piknike.

Cnoras ruošė net du išvažia
vimus tų dovanų padalinimui, 
bet abu nenusisekė. Pirmą pa- 
krikdė lietus, antrą—šaltas 
oras. Didelis skaičius lietuvių 
pirko dovanų serijų bilietus, 
tad Choras jaučiasi jiems sko
lingas ir paskutinį. savo vaka
rą Chicagoje pašvenčia tam, 
kad tą skolą išlyginti.

Dovanų padalinimas įvyks 
Walter Neffo salėje, 2435 S. 
Leavitt Street, AVeslsidejc. Ge
rasis Pirmyn Choro draugas 
p. Walter • Ncffas, dar kartą 
paremdamas Chorą, pavedė 
jam visą savo biznio vietą. 
Nevien salę, bet ir barą, tad 
atsilankę svečiai, jei pagei- 
duas, galės ir išgerti po stik- 
lą-kitą Chorui “ant laimin
gos kelionės.”

Ar gersit ar negersi t “ant 
laimingos kelionės,” bet visi 
serijų bilietų savininkai atsi- 
lankykit į ši dovanų padali
nimą. Kadangi serijų bilietai 
buvo įžangos bilietai į pikni
ką, tai jie bus geri ir ryloj ir 
jokios įžangos nereikės mokė
ti.

Nežiūrint kiek žmonių su
sirinks visi žadėti prizai—dai
ktais ir pinigais — pus išda
linti. Bukite tenai savo dova
nas atsiimti, jei laimėsit. Cho
ras jų (negaljės pristatyti į na
mus, nes rytojaus dieną aplei
džia Chicagą.

Dovanos yra: $100 pinigais, 
radio aparatas, fotelis, “hope 
chest”; lempos, — mažos ir 
didelės; įvairus papuošalai;

stiklai, veidrodžiai, nosinės, 
“išsiuvinėjimai”, ir daugybė 
kitų daiktų.

Pradžia 7 vai. vakare.
—A.

Stasys Franas 1-mo 
Lietuvių Golfininkų 
Turnyro Laimėtojas

Laimėjo Metropolitan Banko 
Taurę

Chicagos Lietuvių Golfinin
kų Sąjunga turėjo turnyrą 
praeitą sekmadienį Kinsmans 
golfo aikštėje.

Turnyras pavyko labai ge
rai, nes buvo labai geras oras. 
Laimėtoju išėjo Stasys Tranas: 
kiti laimėtojai buvo, John Pa- 
kel, g. Vitkus, John A. Pashall 
(jaunikaitis iš Melrose Park) 
ir Dr. Al. Manikas.

Moterų laimėtoja buvo Juo
zaitienė, Dr. A. Juozaičio žmo- 
nA.

-Kitas turnyras įvyks liepos 
(July) 20-tą. Tai bus biznierių 
ir profesionalų rungtynės, bet 
galės dalyvauti visi be skirtu
mo.

Turnyras įvyks toj pačioj 
vietoj, Kinsmans Golfo aikštėj.

Turnyro pirm.
Dr. G. L Bložis

Perkūnas Nutrenkė 
Žmogų

Perkūnas, laike užvakar die
nos audros, nutrenkė WPA dar
bininką Edwin Gustafson, nuo 
514 S. Elmwood avė., Wauke- 
gan. Jis stovėjo po medžiu.
< ' ■; >

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

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT 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
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
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l ACJIE-N AL’JLEN Ų Fowl

Šitas vaikinas gavo milionierką sau už pačią. Jis 
yra Horton Smith, golfo mokytojas, o mergina yra Bar
bora L. Bourne, kuri paveldėja dalį Singer siuvamų 
mašinų kompanijos milijonų. Jiedu čia nutraukti pas 
Smitho tėvus Springfielde, Mo., kur jie pasiskelbė esą 
susituokę.
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