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Ekonominio saugumo bi
lius eina senatan

Visos pataisos prie biliaus liko atmestos 
Bilius priimtas 372 prieš 33 balsais.

Gali ilgai užtrukti senate
VVASHINGTON, bal. 19. — Atstovų butas šiandie po dviejų 

dienų svarstymo 372 balsais prieš 33 galutinai priėmė adminis
tracijos pasiūlytą ekonominio saugumo bilių, kuris įveda ne
darbo apdraudą, senatvės pensijas ir suteikia gyventojams šio
kią tokią apsaugą nuo ekonominių na pastovumų.

Už bilių balsavo 288 demokratai, 77 republikonai, 1 Farmer- 
Labor narys ir 6 progresyviai (Wisconsino La Fallette partijos 
nariai).

Prieš bilių balsavo 18 republikonų, 13 demokratų ir 2 Far- 
mer-Labcr nariai.

Prieš galutinai priimant bi
lių kaip jis buvo pasiūlytas ad
ministracijos atstovų butas va
kar ir šiandie atmetė 
visokiausių substitutų 
sų prie biliaus.

Pirmiausia buvo
Townsend utopiškas bilius, ku
ris siūlė mokėti $200 į mėn. se
natvės pensijų. Paskui tokio 
pat likimo susilaukė komunis
tų remiamas atst. Lundeen bi
lius HR-2827. RasRui Jiko at
mesta keli desėtkai pataisų prie 
administracijos biliaus. Ir tik 
kai jau substitutai ir pataisos 
buvo apsvarstyti ir atmesti, ta
da prasidėjo balsavimas dėl pa
ties biliaus priėmimo.

Administracijos bilius liko 
priimtas ir liko pasiųstas sena
tui svarstyti. Manoma, kad jį 
ir senatas priims. Tik spėjama, 
kad dėl jo senate kils nemažai 
ginčų ir jis ilgai gali ten už
trukti iki bus senato priimtas, 
gal su šiokiais tokiais pataisy
mais, kuriuos vėliau teks 
ginti abiejų kongreso butų 
ferencijoje.

Ką bilius įveda
Atstovų buto priimtasis 

nominio saugumo bilius yra la
bai platus.

Biliuje numatoma įvedimas 
senatvės pensijų, bet tik tose 
valstijose, kurios pačios senat
vės pensijas įves. Tokiame at
sieikime federalinė valdžia mo
kės sulaukusiems 65 m. seniams 
iki $15 į mėnesį pensijų, jei 
tiek pat pensijos jiems pridės 
ir pati valstija.

įvedama verstina senatvės 
apdrauda, į kurios fondą turės 
mokėti lygiomis samdytojai ir 
darbininkai. ’

Įvedama ir nedarbo apdrau
da, į kurios fondą taipjau tu
rės mokėti samdytojai ir dar
bininkai. Iki tokis fondas su
sidarys, valdžia pradžiai skiria 
iš savo lėšų $100,000,000.

Be to bilius paskiria $24,750-; 
000 našlaičių šelpimui, $3,800,- 
000 motinų ir vaikų sveikatai, 
$1,500,000 vaikų labdarybei, 
$841,000 mokinimui amatų ir

$8,000,000 visuomenės sveika
tai.

šio biliaus vykinimųi bus pa
skirta tam tikra taryba.

Apskaitoma, kad iki 1950. m. 
ekonominio saugumo fondas iš
augs iki $2,700,000,000. Jis bus 
priežiūroje federalinės valdžios. 
Bet apdraudos mokėjimą pri
žiuręs pačios valstijos.

Mažoji entente kvies
W T t. V • J • • * ■ „ • ■ •Vokietiją į Dunojaus 

konferenciją
GENEVA, bal. 19. — 

Slovakija paskelbė, kad 
entente—čechoslovakija, 
slavija ir Rumunija—
pakviesti Vokietiją į prelimina- 
res derybas besiruošiant prie 
Dunojaus konferencijos Ryme.

Preliminarėse derybose bus 
išdirbtas tekstas sutarties, ku
ri bus pasiūlyta konferencijai 
kaipo pagrindas tolimesnėms 
deryboms ir galutinam priėmi
mui.

Mažoji entente sutarė, kad 
Austrijos, Vengrijos ir Bulga
rijos atsiginklavimas turi pri
klausyti išimtinai nuo Duno
jaus konferencijos pasėkų.

Valdžia vistiek rei
kalausianti išduoti 

Martin Insull
CHICAGO.—Generalinis pro

kuroras Cūmmings, kuris prieš 
porą dienų paskelbę Washing- 
tone, kad federalinė valdžia 
nebekliudysianti Kanadoje gy
venančio Martin Insull, dabar 
paskelbė, kad jis atmainė savo 
nuomonę ir kad valdžia parei
kalaus Kanadą Martin Insull 
išduoti, jei tasis nesutiks ge
ruoju sugryšti Chicagon ir at
sisėsti kaltinamųjų suolan kar
tu su savo broliu Samuel In- 
sul už peržengimą fedendinių 
įtatymų apie bankrutijimus.

Rado $10,000 šert 
mergės namuose

Linksmą Pnmšąrio Švenčių 
skaitytojams, draugams, rėmėjams ir vi- 

■i, siems lietuviams linki
| NAUJIENOS

Talkininkai įspėjo Rytoj Kenoshos lie 
Vokietiją dėl forti- 
fikavimo Pareinio

tuviai atsisveikina 
su F. Vaitkum

Bulgarijoj susidarė 
nauja valdžia

SOFIJA, bal. 19. —Karalius 
Borisas pavedė civiliam žmogui, 
diplomatui ir istorikui Andrea 
Toščev sudaryti naują valdžią, 
vieton vakar rezignavusio dik
tatoriaus Petko Zlatev genero
lų kabineto.

Bulgarija į trumpą laiką per
gyvena trečią valdžią. Prieš 
kiek laiko joje buvo įsisteigu
si fašistinių pulkininkų dikta
tūra. Bet palankus karaliui ge
nerolai ją nuvertė. Tečiaus ir 
generolai neilgai galėjo laiky
tis, nes jiems buk nepritarusi 
kariuomenė, Dar tik užvakar 
gen< Zlatęv . sugįiideJr „ištrėmė 
visus žymiausius fašistuojančius 
pulkininkus, o vakar jau pats 
buvo priverstas rezignuoti ir 
vieton jo tenka sudaryti gry
nai civilę valdžią.

Francijds kabinetas 
patvirtino sąjungos 
su Rusija pagrindus

Nesužinos seniausio 
miesto vardo

Begindamas savo 
klientą pamišo 

advokatas

PARYŽIUS, bal. 19. —Fran
ci jos kabinetas trijų valandų 
posėdyje patvirtino pagrindus 
Rusijos ir Francijos savitarpi
nės pagelbos, teisingiau karo 
sąjungos, sutarties. Tikrasis 
tekstas sutarties dar nėra pa
ruoštas. Jis; bus paruoštas La
vai -derybčtee >str Maksim Lit- 
vinovu, kutas gal šiandie iš Ge- 
nevos/ atvyks j Paryžių,

Autoritetinguose rateliuose 
pareikšta, kad sutartis jau ry
toj bus parafuota (bus padėti 
po ja abiejų ministerių inicia
lai).

Tikrasis sutarties pasirašyt
inas įvyks Maskvoj, kada į ten 
nuvyks Lavai. Abejojama ar 
prieš tą laiką bus paskelbtas 
sutarties tekstas.

NEW YORK, b. 19 
žęs Pennsylvania universiteto 
archeologas Charles Bache sa
ko, kad niekad nepasiseks su
žinoti vardą atkasto šiaurinėje 
Mesopotamijoj seniausio pasau
lyje miesto. Nors rasta labai 
gražiai išpuoštų molio indų ir 
nors jų namai gražiai ir tai
syklingai pastatyti, kas rodo, 
kad jų kultūra buvo gana au- 
gšta, dailė išvystyta, jie pažino 
astronomiją, buvo išdirbę savo
tišką architektūrą ir statybą, 
mokėjo iš akmenų pasigaminti 
gražių dalykėlių, tečiaus* kadan-

oyęj.10 ąBj^OtM^njetų 
atgal, tai nemokėjo rašyti ir 
negalėjo palikti jokių užrašų, 
tad ir to miesto vardo negalima 
sužinoti. Pirmos gi rašto žy
mės atsirado tik tūkstantį me
tų vėliau.

BERLYNAS, bal. 19— Ang
lija ir Italija įspėjo Vokietiją, 
kad jos pasipriešins bet kokioms 
Vokietijos pastangoms fortifi- 
kuoti demilitarizuotą Pareinio 
zoną. Versallės sutarties sąly
gomis, Vokietija visame Parei- 
nyje, kuris prieina prie Fran
cijos sienos, negali steigti jo
kių tvirtovių ir negali laikyti 
reguliarės kariuomenes. Vokie
tiją! paskelbus atsiginklavimą, 
buvo pasklidusios žinios, kad 
Vokietija ruošiasi nepaisyti h 
šios Versallės sutarties dalies 
ir tuojaus pradėti fortifikuoti 
Pareinį, arba pareikalauti, kad 
ir Francija demilitarizuotų to
kį pat plotą savo pusėje Reino 
upės. Tad dabar talkininkai n 
įspėjo Vokietiją, kad ji nedrys- 
tų laužyti sutarties ir fortifi
kuoti demilitarizuotą Pareinį.

Tuo tarpu Hitleris vis dar 
svarsto ką jis turi daryti -dėl 
tautų sąjungos tarj
'kimo Vokietijos už laužymąsu- 
tarties. Jis bijosi išsišokti, bet 
ir nenori tylėti, tad jis dabar 
tariasi su žymiausiais nacių už
sienio politikos i vadais. Visi 
stebisi, kad jis ilgšio! nieko ne
veikė, jei ne dėl užsienio, tai 
nors nuraminimui savo paties 
sekėjų.

•asmer-

Federalinė v a 1d ž i a 
perėmė Georgia be

darbių šelpimą

KENOSA, Wis., bal. 19— Po 
ryt, Velykų dieną, šv. Petro pa

rapijos svetainėje įvyks iškil
mingas vakaras atsisveikinimui 
su Įeit. Feliksu Vaitkumi, ku
ris netrukus apleis Ameriką ir 
pasileis pavojingon kelionėn į 
Lietuvą. Vakarą bendromis jė
gomis rengia SLA 212 kuopa ir 
vietinių draugijų Katalikų Fe
deracija.

Iškilmėse, apart vietinio mu
zikali© talento ir kalbėtojų, da
lyvaus leitenabtas Feliksas Vait
kus ir ALTASS valdybos atsto
vai iš Chicagos, pp. A. G. Kar
tonas, prezidentas ir J. Mac
kevičius, iždininkas.

Iš vietinių kalbės kun. Ur
banavičius, J. Martinas, p. C. 
K. Braze ir kiti.

Rengėjai tiki, kad į vakarą 
suvažiuos lietuviai ir iš aplin
kinių miestų, kaip Waukegano, 
Milwaukee, South Milwaukee ir 
Racine.

Kenoshiečiai* v.

fe

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja?

Dalinai apsiniaukę, maža per
maina temperatūroje.

Saulė
35.

DIXON, III., b. 19. — Jaunas 
advokatas Harold Nimz, 22 m., 
kuris buvo pasamdytas ginti 
“pamišusį poetą” Charles Skin- 
ner, 43 m., kaltinamą už nu
žudymą 17 m. mergaitės Olive 
Werwent, pats pamišo. Tai buvo 
jo pirma didelė byla, kuri jį 
taip paveikė, kad jo nervai ne- 
beatlaikė ir jį teko uždaryti be- 
protnamin.

Kaltinamasis vienišas irgi 
esąs silpnaprotis ir jo advoka
tas pareikalavo ištirti jo protą. 
Kaltinama, kad Skinner nušovė 
merginą iš pavydo, kai ji sė
dėjo automobily su vaikinu.

SHEBOYGAN, Wis., b. 19.— 
Prieš kiek laiko savo senuose 
namuose už 20 m. nuo miesto 
pasimirė vieniša Miss Harriet 
Keach, 62 m., muzikos mokyto
ja ir bažnyčios varginininkė. 
Dabar nuodugniai apžiurinė- 
jant jos namą jame rasta pa
slėptus $10,000 pinigais ir 
lybėmis.

Didysis penktadienis 
-žudymų diena

Rivieroj sustreikavo 
pašto darbininkai
NICE, Franci jo j, bal. 19.— 

100 skrajojančių pašto darbi
ninkų liko prisiųsta j čia iš Pa
ryžiaus laužyti streiką vietos 
ir turtuolių rezorto Rivieros 
200 pašto darbininkų streiką. 
Streiklaužiai pagelba žemėlapių 
nešioja laiškus. Vietos darbi
ninkai sustreikavo nusiskųsda- 
mi, kad jie liko perdaug ap
krauti darbu išneštojant viso
kius municipalių rinkimų kam
panijos lapelius. Visi streikie- 
riai liko pašalinti iš darbo.

SMITHLAND, Ky., bal. 19— 
šįryt vietos kalėjime liko pa
kartas William De Boe, kuris 
buvo pasmerktas mirčiai už iš" 
gėdinimą laike plėšimo mote* 
ries. Jis per 45 min. kalbėjo 
skaitlingai miniai ir gynėsi, 
kad esąs nekaltas, bet kad mo
teris jį tyčiomis žudanti. Įta
riamoji viaą laiką tylėjo. Tik 
kada jis pareiškė, lead jei jis 
butų turėjęs $500, tai jis butų 
atsipirkęs, ji sušuko: “nė už 
tūkstantį dol.”

Po jo ilgos kalbos jis vistiek 
liko pakartas. Jis buvo pirmaš 
šioj gentkartėj pakartas bal
tas žmogus Ky. valst.

(Vakar—-didžiąjame penkta
dieny—liko nužudytas elektros 
kėdj ir kitas žmogus—-Texas 
valstijoj. Du vyrai ir moteris 
turėjo mirti Uilnois valstijoje, 
bet gubernatorius moterei baus
mę pakeitė, o kitų dviejų žu
dymą atidėjo iki po švenčių).

WASHINGTON, bal. 19. - 
Federalinis šelpimo administra
torius Hopkins parėmė bedarbių 
šelpimą Georgia valstijoje ir 
pašalino iš to darbo gubernato
rių Talmage. Tai padaryta de« 
lei to, kad gubernatorius puolė 
prez. Rooseveltą ir dar dėlto, 
kad valstija neparupino pinigų 
bedarbių šelpimui.

Bet' ir federalinė valdžia pa
liaus bedarbius šelpti po bir- 
želio 1 d.

SAN JUAN, P. R., b. 19— 
Gubernatorius Winship išplau
kė į' Washingtoną pasitarti su 
administracija tais klausimais, 
kurie iškilo Puerto Rico le- 
gislaturai paskelbus “streiką” 
protestui prieš perdaug didelį 
Jungt. Valstijų valdžios kiši
mąsi į salos vidurinius reika
lus. ' * >

BuvęsPARYŽIUS, b. 19. -r Buvęs 
Graikijos premieras Venizelos, 
kuris pabėgo iš Crete salos ne
pavykus sukilimui Graikijoj, 
atvyko į Paryžių aplankyti du 
savo 
daktarais.

JaunuoMASKVA, b. 19. 
liai bus teisiami kartu ir kartu 
su suagusiais turės lygiai at
sakyti už savo darbus. Du 16 
m. jaunuoliu jau liko nuteisti 
5 metams kalėjiman už primau
simą vagilių šaikai. 12 m. jau
nuolis bus teisiamas atskirai.

Didžiųjų valstybių ambasado
riai pasiliks Berlyne ir per šven
tes, kad Hitleris nepatiektų 
jiems kokį nors netikėtą ne
malonų “margutį”.
Lenkų ir vokiečių prietelystė

Nors Lenkija ir balsavo tau
tų sąjungos taryboje už pa
smerkimą Vokietijos, bet abi 
(Vokietija ir Lenkija) tuoj pa
siskubino pasiaiškinti, kad tas 
balsavimas buvo tik “formalu
mas” ir kad tas nė mažiausia 
nepakenkė abiejų šalių draugiš
kiems santykiams.

Dar daugiau, Vokietijos laik
raščiams liko uždrausta dagi ir 
prisiminti apie lenkų ruošiamus 
pogromus vokiečiams Lenkijos 
koridoriuje, kur lenkai daužo 
vokiečių sankrovų ir namų lan
gus, o pačius vokiečius ihuša. 
Tie programai persimetė ir į 
Sileziją, bet Vokietijos laik
raščiai, kurie visa gerkle rėkia 
apie Lietuvą ir “skriaudimą” 
Klaipėdos vokiečių, apie šiuos 
lenkų pogromus nė prasižioti 
negali.

HUNTSVILLE, Tex„ b. 19. 
—-Doye Arnold, 28 m., mirė 
elektros kėdėj už nuždymą sa
vo

-Kenoshiečiai mano sukelti — — . * v *
stambią sumą liet. Vaitkaus 
skridimui ir energingai tam 
dirba.
C. K. Braze prisiuntė $12.00 
surinktų aukų, kurias aukavo 
sekami asmenys:

Aukotojai iš Kenoshos
Pp. C. K. Braze, 7437 14th 

avė., Walter Papall, 1006 73rd 
st., P. čipukėnas, 2316 53rd st., 
J. Atmonas, 5313 24th avė., Ka
zys Varnis, 
P. Mischler, 
Maliszewski, 
po dolerį;

Pp. Anton Banis, Alex Moc
kus, Stasys Rudis, Ruby Ta- 
vern 
nia Hali po 50 centų;

Pp. J. Butkus, J. Mikšis, P. 
Vanagas, Wm. Ališauskas, A. 
Kaminskas, J. Juzėnas, Teofilas 
Jelinevski, F. Rastis, Klemen
sas Kielsis ir smulkių aukų— 
po 25 centus. Viso $12.

Trumpą laiką atgal p.

7719 60th st., N.
798 57th st., ir J.
4908 7th 4 ave.,-

ir Ted Szelanski iš Polo-

Mirtis už pacifizmą 
Vokietijoje

BERLYNAS, bal. 19. — Na- 
ciai paskelbė, kad Vokietijoje 
bus įvesta mirties bausmė už 
pacifizmą, ypač karo, ar grą- 
sos laiko. Tuo naciai sieksis 
pakelti Vokietijos karinę dva
sią.

DIXON, III., b. 19. — Keturi 
maskuoti plėšikai užpuolė na
mą Sublette miestely ir atėmė - 
$2,000 iš lošusių tame name po
kerį.žmonos Zelma.

sūnūs ir pasimatyti suAmelia skraido

PARYŽIUS, b. 19.

li,848.22

VISO a 
DAR TRŪKSTA

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti
$4,750.00

Kiek dar trūksta?MEXICO CITY, bal. 19. — 
Užsienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad garsioji lakūnė 
Amelia Earhart Putnam šian
die išskris iš Los Angeles į 
Meksikos sostinę. Skris dau
giausia naktį, be sustojimo, .ir 
tikisi tikslą pasiekti į 42 vai. 
Pasilsėjusi keliąs valandas ji 
iš Meksikos išskris tiesiai į 
New Yorką.

PARYŽIUS, b. 19. — Kadan
gi Francija yra atsilikusi tele
fonų vartojime ir turi mažiau 
abonentų, negu kuri kita di
džioji valstybė, tai pašto mi- 
pisteris paskelbė duosiąs 25 ir 
3Q frankų dovanų kiekvienam 
pašto darbininkui, kuris pri
kalbins naują telefono abonen- 
ta.

sukelta...................
Kiek (plaukė: 

Buvo paskelbta......
Seųuoia Stamp Company, Los Angeles, CaL, už 

laiškus gabenimui su “Lituanica II“ 25.00 
$1,873.22 
$2,876.78
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Lietuvos Naujienos
ŽIAURIAUSIAS
DVARININKAS

LIETUVOJE
Visokių dvarininkų Lietuvo

je butą. Vieni dešimt tūkstan
čių rublių per vienų naktį pra
gerdavo, kiti savo dvarus mei
lužėm išdalindavo, treti krau
davo milijonus ir būdavo tiek 
skupųs, kad, anot žmonių pa
davimų, valgydavo duonų su 
pelais maišytų, pavyzdžiui dva
rininkas Gedvilas. Tačiau žiau-

Peoples
DIDŽIAUSIOS

REFRIGERATORIU
KRAUTUVĖS

Pasirinkimas:
isu Geriausiu Išdirbvsčiu

V V

Refrigeralorių

rūmo atžvilgiu jie visi buvo 
nepėsti.

Tik vieną kitą dvarininką te- 
prisimenam, kuris mylėjo savo 
tėvynę ir buvo darbininkams 
žmoniškas ir šiek tiek labda
ringas. Kiti dvarininkai Lietu
vos liaudyje pagarbos neturi. 
Ypatingai neturi pagarbos dva
rininkai Gavronskiai.

Prieš tris šimtus metų iš 
kažkur, berods iš Galicijos, per 
Lenkijos karališkų rūmų pro
tekciją, atvyko į Lietuvą tū
las Tadaušas Gavronskis. Su
valkų gubernijoje jis gavo ke
turis dvarus, apie dvylika tūk
stančių dešimtinių žemės ir čia 
kurį laiką apsigyveno. Po pen
kių metų Tadaušas Gavronskis 
vedė anų laikų gražuolę grafai
tę Zarembo ir į Lietuvą tol ne
grįžo, kol jam dvarų ukvedis 
nepastatė gražiausių iš visų 
Lietuvos dvarininkų rūmų. Kai 
rūmai buvo baigti, Gavronskis 
su didžiausia svita grįžo į sa
vo palocius ir jau po dviejų 
metų sulaukė tragedijos. Jo 
žmona £imdū sūnų, ir kai kar
tą vakare žiūrėdama pro lan
gą, pamatė kai “ekonomas” 
plakė vieną kumetį, ji tą ku
metį užstojo ir, įšėlęs Gavron
skis ją savo rankomis pasmau
gė.

Po to ilgą laikotarpį apie 
Gavronskius liaudis nieko nebe
kalba. Tik Napoleono laikais, 
kada prancūzų imperatoriaus 
sumušta kariuomenė bego per 
Lietuvą, vyresnysis Gavron- 

! skis, rodos, Andrius, parengė 
didelius pietus ir mėgino patį 
Napoleoną pakviesti. Napoleo
nas pietų nepriėmė, tačiau su 
Gavronskiu pasisveikino ir pa
klausė ar geri keliai 
Ir tuo mažu įvykiu 
skis labai didžiavosi, 
už tai, kad keliems
siems prancūzams bėgant lie
tuviai kumečiai nenusiėmė ke
pures, jis įsakė juos pririšti 
prie ąžuolo ir nuplakti. Liau
dis pasakoją, kad tie kume- 

jčiai buvo nuplakti mirtimi, o 
ant to ąžuold, nors Gavronskio 
įsakymu kas .metai keldavo akė
čias, nė vieną metą gandras 
nesusuko lizdo.

Badmečiu, kada kumečių mo
terys su vaikais atėjo pas Gav- 
ronskį prašyti, kad jis pridėtų 
nors po svarą avižinių miltų,
jis tuč tuojau pašaukė “gai- stovėdavo gonkose, išsitraukė

Gavron-
Vien tik
atsiliku-
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WESTINGHOUSE
FRIGIDAIRE
SPARTON
LEONARD
CROSLEY
GRUNOW
GIBSON
NORGE

ir kilų

Apka in uotą mažiausiomis 
kainomis mieste nekuriu nuo

$68.00
Lengvus Išmokėjimai

Didele nuolaida už senas 
leda įmes

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400 
4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos
■ Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

B

yz?

Phoenix, Ariz. — Prieš kiek laiko įvykęs žemes drebėji
mas nugąsdino gyventojus. Reiškiama baimės, kad katastrofa 
nesunaikintų dabartinę civilizacijų, kaip tai įvyko prieš 2,000 
metų, kada žemės drebėjimas sunaikino gana aukštai pakilusių, 
indėnų civilizacija. *

žemai parodoma, kaip indėnai gyveno Arizonoj prieš 2,000 
metų. . kkOi

ir palikta negyva gat-

metų pabaigoj 
ši organizacija 
nuginkluota ir

1920 
buvo

ir 20 
Kauno 
ir ke-

Kai lietuviai buvo užėmę Sei
nus, tų dvarininkų partizanai 
pasiliko mieste ir darė viso- 
Idus žiaurumus, kurie paskum 
buvo suversti Lietuvos kariuo
menei. Ne viena Seinų žydel- 
kaite ar šiaip moteris tapo iš
gėdinta 
ve j e.

1919 
pradžioj 
susekta,
gumas jos dalyvių suimta. Gav- 
ronskis viską metęs ' pabėgo 
Lenkijon, o buvo suimtas tik
tai vienas dvarininkas 
kumečių, kurie kalėjo 
sunkių darbų kalėjime 
lėtas jų jau mirė.

Vienas tų dalyvių, populia- 
riškai vadinamas Selvestras, 
išėjo iš proto ir kas dienų vaiz
duojasi Pilsudskį ir kruvinų 
Gavronskį. Dar kada jis buvo 
sveiko proto, pasakodavo, kad 
Gavronskis įsakydavęs jiems 
šaudyti kiekvienų ūkininkų, ku
ris tik kalba lietuviškai.

Ir ne tik kaimiečių pasako
jimais Gavronskiai buvo žiau
riausiais Lietuvos dvarininkais. 
Daugumas musų inteligentų,

kurie kilę iš ano krašto mėg
sta prisiminti Gavronskius ir 
tvirtina, kad Gavronskiai yra 
išžudę mažiausiai du tūkstan
čius kumečiu.

žiauriausio Lietuvos dvari
ninko dvarai yra Suvalkų gu
bernijoj, Vilkaviškio apskrity, 
Punsko link. Dabar jie jau se
nai išparceliuoti ir juose gy
vena tų kumečių anūkai, buvę 
savanoriai ir mažažemiai, ku
riuos Gavronskiai ir į juos pa
našus ponai ne šunies vietoj 
nelaikydavo.

NUGA-TONE SUSTIPRI
NA ORGANUS

Jeigu Juru organai silpni ir jus jaučiatės 
Benu, priimkite NUGA-TONE—ta paste- 
bfitina vaistą, kuris padarft stebuklus dėl 
milijonų moterų ir vyrų per paskutinius 46 
motus. NUGA-TONE priduoda naujos svei
katos ir sustiprinu nusilpndjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurt kiekvienas 
nusilpniijvs arba liguistas asmuo turėtų var
toti. Jie padarys kiekvienų sveiku ir tvirtu. 
Parsiduoda visose vaistinyčiose. Nepriim
kite pavaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkite — UGA-SOL— 
Idealų vidurių Liuosuolojų 25c ir 50c.%

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

f*,

Stop 
Itching 
g sk*n

Nebesirūpinkite dčl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i my, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s. 60c, $1.00.žemo
FOR.SKINI iRRiTATIONS

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvell St. 

Tel. Republic 9723

dūkūs” ir tie “gaidukai” na
ga ikomis iškapojo pusę nelai
mingųjų. Nuo to laiko Gavron
skiai tapo praminti “kruvinai
siais” ir ne viena kumetka pra
eidama pro dvarą bailiai žeg
nodavosi.

Jau prieš 1905 metus kume
čiai buvo tiek prispausti, kad 
turėjo griebtis sukilimo. Su 
dalgiais, šakėmis viso dvaro 
kumečiai suėjo pas Gavronskį 
ir reikalavo, kad jis pašalintų 
poznaflietį ūkvedį Byško, ku
ris pasižymėjo visokiomis prie
kabėmis ir ziarurnu. ,fyphtingai 
Byško nekęsdavo lietuvių ir vi
sokiais budais proteguodavo 
lenkus, kurie net iš Augustavo 
atvažiuodavo ir apsigyvendavo 
dvare.

Kai kumečių vadas, senas 
darbininkas žalkus prie palo- 
ciaus kepurę nusiėmęs gražiai 
Gavronsliio prašė nelieti krau
jo ir gražiuoju prašė išklau
syti darb. reikalavimo, esą, 
Gavronskio motfua su sunumi

mauzerį ir nušovė žalkų vieto
je. Tuomet nebesusilaikč nė 
kumečiai. Jie puolė į palocių 
ir motinų užmušė. Užmušė, buk 
tai dideliu akmeniu. Pats Gav
ronskis pabūgo ir pasikvietęs 
rusų kazokus dvidešimt žmo
nių užmušė savo dvare, o ki
tus, išbėgusius slapstytis, su
gaudė ir padėjo kalėjiman. Ta
me laike žuvo apie du šimtus 
žmonių.

Kai ėmė kurtis,1 Nepriklauso
moj i Lietuva, Ga|Vronskis pra
dėjo organizuoti, lęnkų parti
zanus. Apie Vištytį,. Vyžainius 
ir kitas aplinkinės vietas jis 
iš savo kumečių, dar iš ank
sto iš Lenkijos atgabentų, su
darė apie 200 žmonių būrį, ap
ginklavo šautuvais ir granato
mis ir sukurė savo, vadinamų, 
Seinų respublikų,, Prie to dar
bo prisidėjo ir feti dvarinin
kai, o ypatingai vienas ilgai 
gyvenęs Anglijoj ir Amerikoj.

AKIU SPECIALISTAI

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav.
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL. 
Didelis pasirinkimas šilkinių dre- 
sių dėl jaunų mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

$1.95 1K *2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR >1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės keh 
nės

>1.25 IR >2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
spioned Hosiery) *
(Pirmos rūšies) ...........  wwv
Vyrams pančiakos, labai* 4 E/ą 
gražios ............................. I vw
Yard Goods dėl siu- 1 P 1* 
vimo kvortuku. vardas J " “ 
Mergaitėms bęyelrpnės, 1 £ A 
pančiakos ......    ■

Meldžiame atsilankyti i mu
sų krautuve ir persitikrinti musu 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai.

ATIDA!
Namų Savininkai ir

- Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE, 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Varnišas už galioną $•! Aft 
ir virš. ..... .................... I • W
Galionas Maliavos 
ir .virš. ............................. www
Galionas Enamclio $1 CQ 
ir virš............................ ■ ■*****
Galionas Varhišio išėmė- 
jes augštos rūšies ..........  wvw
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas .............. fcvv

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 6063.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdieni nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St.

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 

. ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Laidotuvių Direktoriai

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742 -
J. F. EUDEIKIS

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue ■. Phone Yards 1138

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. F. EUDEIKIS 
4605-D7 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone CiČero 294

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413 ... -  ■■■■■ ———  — -   ........ ....... ........... .

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO . 

pritaiko akinius dėl visoMu akiji

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių itempinuj., kurH 

esti priežastimi galvos skaudėjimą* 
svaigimo, akiu aptemimo, nervųotuh 
mo, skaudamą akių įkaršti, atitaisę 
trumparegystę ir tęlifcęgystę. Priren
gia teisingai akinius.! yisuose atsiti
kimuose egzaminavinjat daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai1, Speciali atydą atkreipiąm i mo
kyklos vaikūs. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.-y 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip' pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevdrd 7589

't

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

kampas Halsted St.
Valandos UO. 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTĄS 

180| So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki, 12 ir puę 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbamo lietuviškai

iii JirliėilfcidiAžiiŽtfi

LIETUVIAIUETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez.’Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. ęf 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

LIETUVIAI
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Sefedomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Cąlifomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V.,E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669 /

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: ’ 
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietų ir
- nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr, T, Dundulis
GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso VAlandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v, v, Nedėlioj pagal sutarti

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seęley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 8557

, Vai. nuo 9:30 iki 8:80 vakaro. 
Nėra ofiso valandų seredomis.

........... .... ........ i...................... ........ ..... ............ i... . ......    i..........- " ■

- Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4, ir nuo 7 iki
. vaL, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted, St, 
TeL Boulevard 1401

9

Phone Boulevard 704:
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

<

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

'I

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likis po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tęk LAFAYETTE 3051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą 
7 iki 8 vat. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dn Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

' ?*• >'7' ' l 1į- ■ ‘/.įJ.'- 'f

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visą 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. rak. Ntj- 
diliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną. .. .
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

KAS SVIETE DEDASI

MAISTAS BURNOJ

ŠIUO

ne su Dievu

Sudriko Velykinis Pasiulijimas
MMu

iiiiViiiii Bi

tėnai spindi Dar yra poetų
SKALBIAMA MAŠINA IR PROSINIMO MAŠINA Už

DUOBĖS KASIMAS

silpni ar-

Nauji Gasiniai Pečiai po

Nauji Parlor Setai po
turi užsibrėžti

VELYKOS JAU ARTINASI
Hoover Factory Padaryti po

PETER PEN

FKIEND

TRIS

tavorščiai, kada 
brėžtuvų, kreip- 
musų brėžtuvų

Brolau, jeigu turi grivinuką, 
Tai skubink bėgti pas Mausiu

OP ALL 
the —

kad 
San
tūri-

NAU-
KRI- 

ŠIAIP 
PEC-

is praei- 
iš praeity

PADAUŽŲ RESPU 
BUIKOS PREZI
DENTUI ATVI
RAS LAIŠKAS

Pakilo didis riksmas 
dantų griežimas

LIETUVIŲ KALBA 
BAŽNYČIOSE

turi užsibrėžti

/aust be '~- 
Y/INDY, GOOD 
KIMG GUFFMM'S 

FLYIMG ACE. 
H E'S COAAIMG 
TO WELCOAAE

Nors vienų smučkę išsitrauki 
Ir samagonkos paragaut.

Nes tai yra toks stonas,
Reikia pildyti zakonas.

Pas Maušiuką reik nukrapint
Ir savo kišenių ištuštint.

O jeigu vieno būt mažai
Ir da griveną sukrapštai,

Tai Maušiukui nemeluok
Paskutinj griveną atiduok.

Ir kišenių gerai išpurtyk
Išversk ir iškrapštyk,

Kad kartais kur kampe 
Nebūt pasislėpę po siūle.

— Don Piloto Kolega.

jie kas duobę pamink- 
Kadangi į savo

rogramo Velykų Dienoje 
1:30 po pietų.

Gegužės 5 dieną, kada įvyks 
aviacijos diena chicagiečių at
sisveikinimui su leitenantu 
Vaitkum ir pilnai įrengta Li- 
tuanica II skridimui per At-

Pasiklausykite svarbaus
WCFL nuo 1 i

ir ėjo neteisiais keliais. Ir ku 
nigėliai su 
šalino iš 
lietuviškas 
lietuviškus

Z <506 W 5 X 
irs suzzf] 

SPEBP Uf> 
OLO CA!t.PE.Tf ' 
•SPBE.D

Sveikatos Skyriuj, Dr. Blo- 
žis rašo: “Burnoj visuomet yra 
daugiau maisto likučių, negu 
kituose viduriniuose organuo-

V i etos 
praneša, 
yra 
Tenai

lantos okeaną, ir klerikalai su 
bedieviškais sandariečiais. ir 
tautininkais turės savo paren
gimą 
lo pagrindui 
iškastas duobes žmonės nere
tai patys įkrinta, tad Padau
žų atsražnumo partija prisibi
jo, kad tai nebūtų tautiškų sro
vių laidojimo duobė, todėl 
anksto siunčia ilgą virvę, kurir 
visos atžagareivių srovės gale 
tų susirišti ir viena kitą iš duo 
bes ištraukti, Dievo koronei R 
tikus.

Jūsų Ekscelencija vožnas 
Prezidente:—

SN<oke
BU&&LE

tyti žmogaus, kurio burnoj sto 
vėtų daug maisto, todėl nore 
tume susipažinti su retenybė 
mis.

' Lietuviai katalikai skundžia
si, kad jų kunigai laipsniškai 
stumia lietuvių kalbą iš baž
nyčių. Net pačioj Lietuvoj kle
bonijose buvo kalbama lenkiš
kai, miestelių davatkos ir vai
kai mokinosi lenkiškų poterių 
ir retai kur buvo bažnyčia, ku
rioj evangelijos, pamokslai ii 
bent dalis pamaldų nebuvo len
kiškoj kalboj 
kas jos 
lietuvių 
sta arba 
Padaužos

T H AT 
PLAME IS 
COAAIMG 
CLOSER.

Lietuviai katalikai vargo, dė
jo pinigus ir statė bažnyčias. 
Ir jie meldėsi bažnyčiose, gie
dojo lietuviškas šventas gies
mes, klausė lietuviškų pamok
slų ir ramino savo dūšias. Ir 
jiems buvo smagu ir malonu. | 
O kunigėliai rodė jiems kelius sti mano tautos reikalų 
j Dangaus Karalystę

S
 Laikas nusipirkti gerus, 

žius, naujus čeverykus, 
Velykoms atėjus, būti 

'iriai pasipuošusiu. Mes 
me didžiausį pasirinkimą če- 
verykų vyrams, moterims ir 

^BOEHEEm1 vaikams.
Kainos čeverykų dabar nebrangios. 

PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3337 SO. HALSTED STREET

nors beveik nie- 
nesuprato. Išrodo, kad 
kalbos Dievas nemėg- 

nesupranta. Todėl ir 
išgirdę kad vokie

čiai nori pasigrobti Klaipėdą, 
urnai išmoko deičiškai šprechi- 
ti, kad neturėjus sporo ne su 
valdžia

ku, kad brostvininkų felčeriai 
nepataikė duoti tinkamas lie- 
karstvas. O tos, kurios buvo 
duotos, nepamačijo. ,

Būdama viernųjų tretininkų 
pirmo pulko, trečio batalijopo 
viršininkė, aš su labai nuže
minta širdžia prašau Jūsų Eks
celencijos suteikti profesoriui 
kokį nors ratunką. Jeigu jau 
negalite savo daktarą prisių
sti, tai nors duokite patarimą: 
tegul Jūsų daktarai užrašo pro
fesoriui pamačlyvą receptą.

Viernųjų tretininkų da
vatkų 1-mo pulko, 3-čio 
batalijono viršininkė, 

Kašte Pletkininkė.
P. S. Padaužų filosofai did

žiai susirūpino prof. Kampinin
ko padėtimi. Respublikos visi 
daktarai suėjo į krūvą ir da
ro konsultaciją. Kai viskas bus 
ištirta nuo pradžios ligi galo, 
tai jie paskelbs, kas reikia da
ryli su profesorium, kad jį pa- 
liuosuoti nuo tų kvarabų.

— Padaužų Klinika. 39.50
49.50 
*9.50 

19.95
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Boise City, Okla. — Gyventojai dėvi kaukes, kad apsisaugoti 
nuo dulkių audros. <

jais nuėjo. Ir pra- 
lietuviškų bažnyčių 
šventas giesmes ir 
pamokslus. Ir šun

takiais pradėjo vedžioti lietu
vius.

O lietuviai pažino, kas ya 
gera ir kas bloga; ir prieš blo
gą pakėlė protestą.

Ir sujudo neteisus pranašai 
ir kunigėliai, ir pakėlė didį rik
smą ir dantų griežimą. Ir ka
talikus apšaukė “bedieviais”. 
Ir stengėsi išgriauti visus ke
lius, vedančius į Dangaus Ka
ralystę; ir amžinai vedžioti lie
tuvius nežinomais šuntakiais.

Vyrai ir moterys, dabar be
veik geriausias laikas srutas 
pilti už kalnieriaus tiems, ku
rie jums nepatinka, ypatingai 
darbuotojams. Mes matėme 
gražių pavyzdžių iš rašytojų ir 
spykerių, bet, broliai, to dar 
neužtenka. Neužtenka pavadin
ti žmogų sukčium, vagim, šmu- 
gelninku arba bedieviu, arba 
tokiu, kuris Lietuvai nė cen
to neduoda, o savo pačiai ati
duoda visą pėdę. Tai 
gumentai.

Jei ieškot klaidų 
ties, tai kodėl tiktai 
30 metų? Kodėl neiti toliaus?

štai keletas patarimų. Paim
kime kokį nors ALTASS dar
buotoją, kuris mums nepatin
ka ir tarkuokime šitaipos: Dvi
dešimts metų atgal jo plaukai 
buvo perdaug ilgi, dvidešimts 
penki metai atgal jisai Lietu
voje kiaules ganydamas par
šiukus skriausdavo ir botagu 
kapodavo; 30 metų atgal jisai 
mamos maldaknygę apiplėšė; 
35 metai atgal jisai basas po
rą varlių nulinčiavo ir paskui 
jas dar apmelavo; 40 metų at
gal jisai stuboj rėpliodamas 
grabnyčią apvertė, o kol mo
tinos sterblėj gulėjo, tai buvo 
tikras rėksnys.

PATARIMAS 
JOVIŠKIEMS 
TIKAMS IR 
VISOKIEMS

KELIAMS

Pasitraukit! Dabar 
Maikis maršuoja

Ponas Maikis, aprūpinęs ta- 
vernus preceliais ir grosernes 
kukiais, sugrįžo į savo redak- 
torišką raštinę. Tylėdamas pa
sižiurėjo į laikraščius ir šio
kius tokius raštus ir, tylėda
mas, sukišo juos į gurbą. Pa
galinus išbudo jo patriotiška 
dvasia ir karščiu užsidegęs ji
sai sušuko:

— Ne! Niekam neleisiu lie-

Kaip visai Jūsų respublikai 
yra žinoma, musų draugiškų 
neprietelių gazieloje “Drauge” 
jau kelintas mėnesis kaip kan
kinasi profesorius Kampinin
kas. Kiek man teko patirti is 
tikrų ir slaptų šaltinių, tai mu
sų nabagėlį profesorių kamuo
ja lygiai kelios kvarabos. Vie
na, iš sykio jis buvo gavęs di
delį pilvo skaudėjimą. Bet, kaip 
yra sakoma, viena bėda nėra 
bėda, — dabar ant nesčest?s 
prisimetė ir kita kvaraba, bū
tent, pritvirtinę. Todėl profe
soriaus popieriai pasidarė vi
sai blogi: nabagėlis nebegali nei 
vaikščioti, nei stovėti, nei gu-

žinoma, dar galima surasti 
ir kitokių prasižengimų, kurie 
darbuotojo asmenį dar gerinus 
apjuodina. Visi maži būdami 
mes visokių špilogelių esame 
pridarę, tiktai reikia paieškoti. 
0 daugumas neatsimename ką 
darę, tai galima kalbėti ir kri
tikuoti labai liuosai. Pritrukus 
argumentų, butų galima ir tė
vus patarkuoti už jų dar toles
nės praeities darbus, ir galų 
gale tėvų tėvus už jų griekus. 
čia medžiagos rasime pakan
kamai ir geros medžiagos. Ga
lų gale butų ne pro šalį vie
šai išpasakoti ką darbuotojas 
valgo, geria, kaip miega, ar 
knarkia, kokią operaciją yra 
turėjęs, kiek pinigų uždirba, 
kokius apatinius dėvi ir t.t.

budu tai savo nepriete- 
• alime tikrai sukri tikuo-

Ir pakilęs į kojas, . 
dėjo maršuoti.

—Tauta, ra-ta-ta
Mano tauta, ta-ta-ta

Menkai valgęs ir negėręs, 
Lietuvybę nusitvėręs 
Vedu savo tautą.

Tauta, ra-ta-ta
Mano tauta, ta-ta-ta.

Ir ponas Maikis maršavo h 
maršavo... Kambario pasie
niuose ir palubėse aidėjo skar
dus Maikio balsas ir, protar
piais, girdėjosi duslus nuvar
gusių padų dejavimas. O ap 
linkui, ypatingai viršuj ir už
pakalyje, viešpatavo tamsa.

Bet tenai ant stalo — te
nai, kur guli garbingasai re- 
daktoriškas pašaukimas ir pre- 
celių katalogas 
maža lempute.

— Padaužų žvalgunas

3. Užsibrėžti 
jų ehamunistų.

4. Al-del-dy 
daugiau narių.

5. Kolionijos 
eiles pramogų gazietos naudai 
ir paramai.

6. Kiekviena didesnė kolio- 
nija turės bent du sykius, ar
ba bent dėl dviejų dalykų už
sibrėžti, arba apsibrėžti.

Padaužos gelbės brai
žymo reikalui

Kadangi, kaip matote, bus 
labai daug užbrėžimų ir užsi- 
brėžimų, tai reikės neįmanomai 
daug brėžtuvų. Padaužų che
mikas tuo reikalu padarė ty
rinėjimus ir surado lengvą, bet 
labai slaptą būdą ir formulą 
tokiems brėžtuvams gaminti.

Brėžtuvai bus labai geri ir 
patogus. Su tokiais brėžtuvais 
bus galima be jokio vargo api
brėžti visas kolionijas ir visus 
tavorščius ir karštas tavoršč- 
kas, po sykį, po du, ar kiek 
tik reikės. Ir kiekvienas galės 
matyti, kur užbrėžta, o kur 
ne.

. Gamyba jau prasidėjo, ir 
daug darbininkų liko pašauk
ta į darbą.

Dabar generalis Padaužų 
Konsulas Maskvoj rūpinasi gau- 
ti musų brėžtuvams didelių už
sakymų. Sako, tenai pagamin
ti brėžtuvai esą labai prasti ir. 
nepatogus.

Taigi, mieli 
jums prireiks 
kitės tiesiai į 
dirbtuvę.

Taip viskas švakai susidėjo, 
jog Jūsų vožna Ekscelencija 
bepasiliko vienatinė nodieja, — 
jeigu Jus neprisiųsite savo res
publikos daktarą, tai profeso
rius gali nebeišturėti tų visų 
kvarabų. O juk tai butų did
žiausias pripotkas, jei netek
tumėme žymiausios asabos, ku
ri su tokiu dideliu atsidavimu 
— iš visos savo dūšios ir iš 
visų savo sylų — skelbia ka
talikišką dorą ir išmintį.

Nemanykite, Jūsų Ekscelen
cija, kad mes neieškojome ra- 
tunko: gydėme, kaip beišmanė
me. Šaukėme į pagelbą geriau- 
sį brostvininkų felčerį, kuris 
parašė, užrašė ir prirašė to
kias liekarstvas, kokias jis tik 
beišmanė. Kad jo receptas bu
vo labai mandrus, tai patys ga
lite spręsti. Sakysime, jis lie
pė sumaišyti juodo katino kai
rios ausies kraują su devin- 
drėkiu, parstapo šaknimis ir 
baltos kumelės pienu.

Visą tą mišinį davėme pro
fesoriui. Ir lyg pamačijo. Iš
maukęs kelis stiklus, prof. 
Kampininkas šiek tiek apsira
mino, — nustojo rėkauti ir ko- 
liotis. Jau mislinome, kad pa
sveiks. Bet kur tau! Nepraėjo 
nei pusvalandžio, kai profeso
rius ir vėl pradėjo keikti ir blu- 
dyti. Iš to visiems gali būti aiš-

Žmogus maisto nekiša į au 
sj, nosį ir kitas kūno dalis, to 
dėl ten jo užsilikti negali. Ne 
toli visas maistas eina į skil 
vį ir žarnas. Mums neteko ma

'■
•'j ■ '■ •; 4 1Oį.

JOS. F. SUDRIK, Ine 
3417-21 So. Halsted St. 

....... .4 

Tel. Boulevard 4705

Ir pakilo baisus debesiai dul
kių ir vietomis užtemdė švie-’ 
są. O tamsybėje slankiojo ne
teisus pranašai ir visi, kurie 
sekė paskui juos.

Visokeriopi užsibre- 
žimai

ehamunistų gazieta 
kad Sovietų Rusijoj 

praplitęs “užsibrėžimas”. 
, sako, užubrėžiama kiek

vienas darbas, kiekvienas dides
nis žingsnis. O kadangi taip 
daroma Rusijoj, tai ir čionai 
užbrėžimai ir užsibrėžimai bus| 
plačiai vartojami.

štai gazietai sukanka 15 me
tų. Greitu laiku reikėsią pada
ryti šit kokių užbrėžimų:

1. Kiekviena kolionija turės 
užsibrėžti, kad gavus bent po
rą naujų skaitytojų.

2. Turi užsibrėžti gavimui 
finansinės gazietai paramos.

suradimui nau-

i
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KITA KLAUSIMO PUSE

Senatoriai Borah, iš Idaho valstijos, ir Lewis, iš 
Illinois, pasakė aštrias kalbas prieš Tautų Sąjungą, ku
ri aną dieną pasmerkė Vokietiją dėl Versalės sutarties 
laužymo, ir prieš didžiąsias valstybes, kurios kontro
liuoja Tautų Sąjungą. Juodu pareiškė, kad Tautų Są
junga tai — įrankis tų šalių, kurios karo metu prisisko
lino bilionus dolerių iš Amerikos ir paskui atsisakė sa
vo skolas mokėti.

Jeigu tos valstybės smerkia Hitlerį už tarptautinės 
sutarties laužymą, tai kodėl jos laužo savo skolų sutar
tis, padarytas su Amerika? — šaukė radikališkas re- 
publikonas ir wilsoninis demokratas Jungtinių Valsti
jų senate. Savo kalbai sustiprinti, senatorius Borah dar 
įteikė senatui ir įstatymo sumanymą, kuris griežtai 
draudžia' Amerikos žmonėms ateityje duoti paskolas bet 
kuriai šaliai svetimuose kontinentuose. Už šito įstaty
mo (jeigu kongresas jį priims) peržengimą grasina 
bausmė iki 10 metų kalėjimo arba 100,000 dolerių.

įstatymo autorius rem’a jį tuo, kad kiekvieną pa
skolą Europos valdžios dabar suvartosiančios ginklams 
ir karo paruošimui. Jeigu Amerika’ nenori prisidėti prie 
to, kad kiltų karas, tai ji neprivalo duoti pinigii toms 
valdžioms.

šituose argumentuose yra daug tiesos, — nors ten
ka pastebėti, kad pp. Borah ir Lewis pasirinko nelabai 
vykusį momentą Tautų Sąjungai smerkti. Juodu šoko 
ją akėti kaip tik tuo laiku, kada ji tarė griežtą žodį 
prieš Hitlerį, taip kad susidaro įspūdis, lyg kad juodu 
nori suteikti morališką paramą “nacių” valdžiai.

Tačiau yra da ir kita klausimo pusė. Senatorius 
Borah ir Lewis piktinasi tuo, kad didžiosios Europos 
valstybės vartoja Tautų Sąjungą, kaip savo įnagį. Bet 
kam Amerika leido toms valstybėms paimti Tautų Są
jungą savo kontrolėn?

Kodėl pačios Jungtinės Valstijos atsisakė į ją įsto
ti? Juk Amerikos prezidentas Wilsonas buvo Tautų Są
jungos tėvas. Jeigu Amerika butų buvusi jos narys, tai 
franeuzai su savo talkininkais nebūtų galėję joje domi
nuoti, — ypatingai tuo laiku, kada į Tautų Sąjungą bu
vo įstojusi Vokietijos respublika.

Borah ir Lewis smerkia Europos valstybes už tai, 
kad jos nenusiginklavo, nors Versalėje jos buvo pasi
žadėjusios sumažinti savo armijas ir laivynus, kai tik 
bus nuginkluota Vokietija. Valstybės ginkluojasi dau
giausia iš baimės, kad jos nebūtų bejėgės, kai jas už
puls koks nors priešas. Pasaulio karas įrodė, kad Vo
kietija galėjo užkariauti visą Europą, jeigu Amerika 
nebūtų atėjusi į pagelbą Santarvės valstybėms.

Amerika padėjo franeuzams, anglams ir italams 
sumušti vokiečius, bet paskui ji numojo ranka ir pasi
traukė: Žinokitės — tik neužmirškite atmokėti mums 
savo skolas!

Jeigu Amerikai buvo visviena, kas laimės karą, tai 
kam ji į jį lindo? O jeigu jai rūpėjo, kad Vokietijos mi- 
litarizmas neuždėtų savo diktatūros Europai, tai kodėl 
ji atsisakė padėti Europai po karo susitvarkyti?

Aiškų, kad tos šalys, kurioms Amerika teikė pa
gelbą karo metu, neturėjo drąsos padėti ginklus po ka
ro, kai Amerika nuo jų atsitraukė. Jos bijo, kad vokie
čių militarizmas vėl atsigaus ir jas sutriuškins! Štai 
dėlko jos pradžioje bandė Vokietiją visai pasmaugti, o 
paskui, kai pasmaugti ją negalėjo, tai ėmė, užuot nusi
ginklavusios, stiprinti savo karo jėgas ir organizuoti 
karo sąjungas.

Dabar Vokietijos militarizmas jau yra atgijęs! Ka
ro laimėtojai dabar dar labiaus yra nusigandę. Jie sku
binasi, kol dar ne vėlu, apsiausti Vokietiją geležiniu lan
ku, idant ji nepradėtų savo kaimynus vieną po kito 
draskyti. Ar šita jų baimė neturi pagrindo?

Bet “pažangieji” senatoriai Borah ir Lewis atsime
na tik apie paskolintus Europai pinigus. - Reikėjo, po 
šimts pypkių, jų neskolinti!

Amerikon yra atvykęs susi
pažinti su lietuvių kolonijomis 
žymus Lietuvos visuomenes 
darbuotojas ir Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti pirmi
ninkas, advokatas Rapolas Ski
pitis. Amerikiečius jisai nori 
ypatingai suįdominti Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresu, ku
ris busiąs sušauktas ateinantį 
rugpiučio menesį Kaune.

Musų visuomenei yra svarbu, 
kad ši gerb. svečio misija butų 
kaip galint vaisingesne. O idant 
ji, iš tiesų, duotų gerų vaisių, 
tai reikia ne tik kad butų su
kelta publikoje entuziazmo 
nuotaika, bet taip pat kad mu
sų plačioji visuomene rimtai ir 
visapusiškai išdiskusuotų klau
simus, kurie rišasi su DULR 
sumanymais. Be nuodugnių dis
kusijų ir pilno nuomonių pa- 
aiškejimo butų visai neįmano
ma imtis tokių didelių darbų, 
kaip delegatų siuntimas į pa
saulio lietuvių kongresų, kultū
rinis Lietuvos visuomenes ir 
jos išeivijos bendradarbiavimas, 
viso pasaulio lietuvių sąjungos 
steigimas ir t. t.

Tikslu paskatinti tas disku
sijas mes dedame p. Petro Ru- 
secko straipsni šiame “Naujie
nų” numeryje, kviesdami vi
suomenę pareikšti savo nuomo
nes. Pasitikime, kad tų disku
sijų dalyviai laikysis rimto to
no ir vadovausis ne kuo kitu, 
tik noru patarnauti tiesai.

paduoda turinį jo atsakymo į 
tą klausimą:

“Visais klausimais bus jau 
iš kalno atspausdintos rezo
liucijos ir kongresas galėsiąs 
tas rezoliucijas tiktai priimti 
arba nepriimti, bet diskusijų 
nebusią. Rezoliucijoms ga
minti busianti paskiria spe
ciali komisija. Ji galėsianti 
diskusuoti, bet tų diskusijų 
niekas daugiau negirdesiąs, 
nes komisijos posėdžiai bu
sią laikomi prie uždarytų 
durų.”
Tame nebūtų nieko nepapras

to, nes kongresuose, suvažiavi
muose ir seimuose rezoliucijos 
komisijos visuomet posėdžiauja 
ne viešoje salėje, bet už užda
rytų durų. Kitaip tokia komi
sija negalėtų atlikti savo dar
bo. Jeigu komisija negali susi
taikyti, tuomet ji paduoda kon
gresui ne vieną raportą, bet du 
arba daugiau, ir salėje įvyksta 
debatai; o paskui balsavimas 
nusprendžia, kurį raportą pri
imti. Įdomu, ar rezoliucijų ko
misijoje turės balsą skirtingų 
nuomonių atstovai ?

KOVA PRIEŠ FAŠIZMĄ 
FRAKCIJOJE

“Nauj. Gadynė” rašo:
“Francijoj, distrikte Blois, 

buvo rinkimai atstovo į par
lamentą. Jei visi antifašistai 
nebūtų susivieniję, tai parla
mentai! butų praėjęs fašis
tas — stambus dvarponis, tū
las Dorgercs.

“Įvyko eudai. Susivienijo 
ne «tik komunistai su socia
listais. Prie jų prisidėjo ir 
buržuaziniai' antifašistai iš 
Herriot partijos. Bendromis 
pastangomis išrinkta buržu
azinis antifašistas. Trys su
sivienijusios partijos vos-vos 
apgalėjo tą dvarponį.

“Jei analogiška padėtis bu
tų tarpe Amerikos lietuvių, 
tai prieš tokį Karpavičiuką 
reikėtų susivieriyt Andriulio- 
Rimbos sriovei su Grigaičio 
sriove, o gal net ir Vitaičio 
sriovei!”
Jeigu!.. Ret tarp Amerikos 

lietuvių padėtis kolkas dar vi
sai kitokia.f čia prieš fašistus 
(Karpavičiuką ir kitus tos rų- 
šies strakalus) nėra reikalo da
ryti bendrą frontą, nes jie, 
kaipo srovė, turi labai mažai 
reikšmės.

Antra vertus, čia visai kitokį 
nusistatymą turi kitos srovės. 
Pavyzdžiui, Bimba ir Andriulis 
dažniausia laiko bendrą frontą 
su fašistuojančiais tautininkais 
(pav. trans-atlantinio skridimo 
klausime) ir net eina j talką 
klerikalams prieš socialistus. 
Musų tariamieji komunistai 
stovi daug arčiau prie atžaga
reivių, negu prie demokratijos 
gynėjų. O Francijoje kairysis 
darbininkų judėjimo sparnas 
yra po įtaka respublikinių ir re
voliucinių tradicijų. Jeigu Mask
va nelaikytų ant pavadžio 
Francijos komunistų, itai jie jau 
seniai butų prisidėję" prie so
cialistų partijos.

! Apię įvairius Dalykus i

Senovės raštuose kalbama 
apie tai, jog popiežiaus Pela- 
gijaus 1 laikais oras buvęs la
bai “nuodingas”. Popiežius, 
kuris 590 m. mirė nuo maro, 
išleidęs patvarkymą, kad kiek
vienas krikščionis linkėtų svei
katos savo artimui, jei pasta
rasis susičiaudes. Dalykas 
tas, kad čiaudėjimas ir žiova- 
vimas buvo maro ligos ženk
las. “Tegul tas Čiaudėjimas 
neatneša tau nieko blogo”, — 
buvo tų laikų linkėjimas.

Dagi užėmimas burnos lai
ke žiovavimo atsiradę iš tų 
laikų. Tačiau motyvas šiame 
atvejyje buvo kitoniškas: bū
tent, kad pikta dvasia neįlįstų 
per burną.

Pas senovės graikus ir ro
mėnus čiaudėjančiam irgi bu
vo linkima sveikatos. Mat, 
buvo manoma, jog čiaudėjimą 
sukelia “pikta dvasia”, įlindu
si į žmogaus organizmą.

Kitas prietaras — tai ven
gimas atsisveikinti žengiant 
per slenkstį. Vengiama taip 
pat ir pasisveikinti stovint ant 
slenksčio.

Kyla klausimas, kokiu bū
du atsirado tas prietaras? 
Frailcuzų mokslininkas, Rei- 
naque, parašė kpygą apie re- 
liginus kultus. Toje savo kny
goje jis nurodo, jog tam prie
tarui pradžia davė biblija. 
Labai galima, kad prietaras 
daug ankščiau atsirado. Ta
čiau pas krikščionis jis pra

siplatino kartu su biblija.
Biblijoje aprašoma kaip fi- 

listiniečiai atnešė į Azotą 
“Dievo skrynią” ir pastatė ją 
Dagono šventovėje. Ant ry
tojaus Dagono stabas gulėjo 
kniupščias prieš skrynią. Sta
bas vėl tapo pastatytai į savo 
vietą. Sekamą dieną su sta
bu įvyko dar blogesnis daly
kas: jis gulėjo kniupščias 
prieš skrynią be galvos ir ran
kų. Galva ir rankos nukirs
tos ir su.dėtos ant slenksčio.

Po to girdi ,Dagono dvasiš
kiai peržengdavo šventovės 
slenkstį, bijodami ant jo at
sistoti. Tokiu budu slenks
čiui pradėta priduoti nelai
mingos vietos pobūdį.

Žydai, beskaitydami savo 
raštus, žinoma, patyrė apie 
tai, jog dvasiškiai visuomet 
stengiasi peržengti Dagono 
šventovės slenkstį. Kadangi 
raštuose buvo pažymėta, jog 
stabo delnai kaip tik gulėjo 
ant slenksčio, tai iš čia jau 
nesunku buvo padaryti ir ata
tinkamą išvadą. Būtent, kad 
sujungimas ant slenksčio del
nų (pasisveikinimas arba at
sisveikinimas rankų paspaudi
mu) reiškia nelaimę.

Didelė dauguma ir kitų 
prietarų maždaug atsirado pa
našiu budu. Būtent, jie yra 
surišti su kokiu nors reikš
mingu įvykiu. O visokiausių 
prietarų net ir civilizuotose ša
lyse dar randasi šimtai.

K. A.

R. SKIPITIS BOSTONE

Kaip matyt iš pranešimų 
spaudoje, DULR pirmininkas, 
p. R. Skipitis, atlankė jau ant
rą didelį Amerikos lietuvių cen
trą — Bostoną^ Tepai jam su
rengė bankietų bendras komi
tetas, į kurį įėjo atstovai nuo 
įvairių grupių, išimant party- 
viškus katalikus (klerikalus). 
Pastarieji, mat, bijojo, kad sve
čias, gal būt, nėra gavęs palai
minimo iš Lietuvos krik, demo
kratų centro.

Bankiete, kaip rašo “Kelei
vis”, dalyvavo pusantro šimto 
“rinktines publikos”. Po vaka
rienės buvo kalbos, ir čia kele
tas žymiausiųjų Bostono lietu
vių kolonijos veikėjų išreiškė 
savo nuomones ir statė įvairius 
klausimus garbės svečiui, į ku
riuos jisai atsakinėjo. P. Skipi
tis visai neužsigavo dėl to, kad 
kai kurie kalbėtojai atsiliepė 
kritiškai apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje; priešingai, jisai pri
ėmė tą kritiką, kaipo ženklą., 
kad amerikiečiai yra nuošir
džiai susirūpinę savo tėvų že
mės būkle.

“Jeigu jus išmetinėjat 
mums musų ydas, jeigu jus 
barat mus”, pasakė jisai, “tai 
tas tik parodo, kad jus mylit 
Lietuvą, kad jus norit matyt 
ją taip laisvą ir kultūringų, 
kaip jūsų Amerika.”
Tarp ko kita, p. Skipičiui bu

vo pastatytas klausimas, kode 
Lietuvoje dabar nėra seimo. 
Svečias į tai atsakė, kad tai 
esą “sunku išaiškinti”; veikiau
sia, dabar esanti “jau tokia ga
dynė”, kad seimus pakeičia 
autokratiškos valdžios. Jisai čia 
prisiminė apie Latviją ir Esti
ją ir kitas, šalis, kur demokra
tija tapo panaikinta.

Bet bankieto dalyviams bu
vo ypatingai įdomu išgirsti, ar 
delegatai, nuvykę į Kauno kon
gresą, galės tenai laisvai iš
reikšti saVo mintis, čia DULR' 
pirmininkas paaiškino, viena, 
kad tas kongresas svarstys .ne 
Lietuvos, bet užsienio lietuvių 
reikalus; todėl jame negalės 
būti įkalbų apie krašto vidaus 
politiką, — seimą, politinės lai
sves ir t. t. Antra, jisai pasa
kė, 'kad. kongrese viešų debatų 
nebusią, .......

“Keleivio” reporteris šitaip

PRIETARAI
Trylika prie vieno stalo. — 

Kodėl mes sakome *~“ant 
sveikatos”,, kada kas nors 
sučiatidi? — Kodėl dau
gelis vengiu . pasisveikinti 
ir atsisveikinti stovėdami 
ant slenksčio?

Lietuvoje ir kituose kraš
tuose yra priimta sakyti “ant 
sveikatos”, kuoinet kas nors 
sučaudėja. Mažai kas težino, 
jog tai irgi savo rūšies prie
taras, kuris atsirado jau ga
na -seniai.

Trylika prįe vieno stalo! 
Net ligi šiol vengiame, kad 
prie vieno stalo nesusūstų try
lika žmonių. Iš senovės užsi
likęs prietaras% skelbia, jog 
trylikai sėdėti prie vieno sta
lo reiškia nelaimę kuriam nors 
dalyvių. Paprastai mirtį.

IŠ kur tas prietaras atsira
do? Pirmiausiai ,žinoma, rei
kia atsiminti evangelijos pasa
kojimą apie štai, kaip Juda 
savo pabučiavimu išdavė Kri
stų. Kaip žinia, Kristus su
siliko su savo mokiniais. Juda 
buvo tryliktas. Jis už 30 si
dabrinių pardavė Kristų, kurį 
vėliau nukankino prešai. Su 
ta legenda žymiame laipsnyje 
ir yra surišta baimė trylikos.

Žydų kabala penkioliktame 
šimtmetyje pradėjo skelbti, 
jog numeris 13 reiškia mirtį. 
Specialiose spėjimo kortose, 
kurias naudoja čigonai, try
likta korta neretai turi mir
ties paveikslą: žmogaus griau
čius su dalgiu. Išmetimas tos 
kortos, žinoma, turi reikšti 
mirt j.

Tai tokia to prietaro atsira
dimo istorija.

AMERIKOS
PILIETIS

Putina ir labai pagel- 
binga knygelė tiemau ku- 

' rie nori tapti šios aalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir visktį kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo- 

1 mis «u rašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ill.
Siųskite money orderj arba krasoa 

ženklelius.

Visus antrojo trans-atlantinio 
skridimo rėmėjus ir draugus nuo
širdžiai sveikina su Velykų šventė
mis

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužės-May 25 d., 1935
Be jokio Persėdimo

\ Tiesiog

I KLAIPĖDA
Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

Tai bus didžiausia Ekskursija Lie
tuvon kokia kada yra buvus, nes 
Chicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės i Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tais ir užsisakykite sau vietą iškal- 
no.

!
Ekskursijos Palydomas
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų'* Redakcijos

Narys.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
. Tek CANAL 8500

Kas pirmas užsiregistruos, tas 
gaus geresnę vietą ant laivo.

1739 SOUTH HALSTED STREET

t iiS-l iv.. . . ... •. ■ Ji.. ■ <J i. 11 ’j.ti jiL" I:■ te. ~£ <.
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Parsiduoda

man

ponai im
per

Mano Pastabos

F. GEDEMINO PRANEŠIMAS

82nd and Kean Avė

Dabar yra laikas pirkti ir tuo sutaupyti pinigų

TAUPYKIT
Parlor SetaiPINIGUS!

$25,000.00 VVAREHOUSE

Radios

Radios gražiuose kabinetuose po

FAMILY FURNITURE MARI
Chicago iwimminjt tipo! 

m Ir turkiška
mm*

Lietuviai atletai, me
nininkai ir kiti gra
žiam sporto vakare

venti 
gauti

Rengiamės visi dalyvauti; tai 
bus iškilmingas, gražus Bu- 
liaw Aces sporto, muzikos ir 
šokių vakaras.

Puikus XX
Zylo-Shell 
rėmai pa g r a- 
žiną veidą 
nuovargi ir galvos skaudėjimą

Šlifuoti Akiniai

Sustiprins regėjimą

,š. “Mes 
išbuvome

Musų 
pilnai 
tiktai už

Kviečiu visus tautiečius atsilankyti j musų užeigą. Yra graži vieta 
dėl rengimo parių, daržas veltui dėl piknikų ar išvažiavimų. Užlai
kau geriausios rūšies degtinę ,alų ir užkandžius, taippat ir geras 
patarnavimas. Buvusi A. KUchinsko vieta.

(Laimes ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Neužtenka to, kad jis atei
damas čia painiojosi man po 
kojų, bet dar pradėjo man įkal
binėti:

—Klausyk, vesk tu Oną. Ji 
tave myli. Juk tu pats matai.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
GENERAL ELECTRIC
RADIO MIDGET .......

28.00ir virš

WEXBERG5
1908 So. Halsted St. arti 19-tos gatvės
1411 Milwaukee Avė. arti Wood St.
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10:30 vai. vakaro.

Subatoj iki 11:30 v. vak. ir Nedėlioj nuo 1 v. po piet iki 10 v. vak,

per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
\Vashington, D. C.
Darome paskolas ant. pirmų morgičių, atmoksimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887■ * > ' ■

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

47- Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 v. ryto iki 3 V. po pičt. 
šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. po piėt.

VELYKOMS PABANDYKIT
LINWOOD
STRAIGHT
WHISKEY

sėjimą. Rodosi, klausyčiau jos 
širdies tvaksėjimą visą savo 
gyvenimų... i

—žinai ką aš dabar manau ? , 
— paklausė manus Juzė. '

—Nežinau. Pasakyk man, ką 
dabar manai ? j

—Aš manau, kad tu turi nu- ! 
nešti savo pinigus j muzikali■ 
banką ir ten laikyti. Namie lai
kyti pinigus nepraktiška.

Nors nelabai man patiko, kad 
aš savo pinigus turėsiu laikyti 
tatne milzikališkame banke, vie
nok Juzei priešintis nedrįsau. 
Mes kalbėjomės dar ilgai. Aš 
pastebėjau, kad jau pradeda 
aušti. Aš nuėjau savo kamba
rin; ji savo.

Pritaikinti jūsų akims /J
nužemintomis kainomis /j
Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, o ne-^^-g^SS^ 
reikės niekuomet gailėtis**^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 

„___ , _____ Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des,’siūti ir aiškiai toli ir” arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Operetę stato “PIRMYN’ 
choras užbaigimui šių metų se
zono ir 25-tų metų jubiliejaus 
Įžanga yra 60 centų - 
kant bilietus iš anksto,

THE DROVERS BANKS
47ta Gatvė ir Ashland Avė.

Darykit savo Bankinį Biznį šiuose senuose ir .pasitikėti* 
nuošė Bankuose, įstaigtuose 1882 metais. Jus parankiai 

rasite pilriiausį Bankininkavimą po’ šiuo stogu.
ČEKIŲ SĄSKAITOS PINIGŲ SIUNTIMAS
TAUPYMO SKYRIUS. KOMERCIALIS Bankininkavimas 

SAUGUS DEPOSTAMS BAKSAI. ,

ši degtinė vartojama puikiausiuose Koteliuose, Kliubuose 
ir Tavernuose.

jaunuoliai nori, kad ir suau
gesni lietuviai, dailės ir sporto 
mėgėjai atsilankytų ir su jais 
smagiai laiką praleistų gražiam 
sporto, koncerto ir šokių vaka
re. —F. Bulaw.

VISIEMS MUSU 
KOSTUMER1AMS 
DRAUGAMS IR 

RĖMĖJAMS 
LINKSMŲ VELYKŲ LINKI

A. Zigmont
MEAT MARKET

930 West 35th Place 
CHICAGO, ILL.

Viešbučio tarnaitė Klaipėdoje
“Nesiskubink, panele, mes 

palauksime, yra laiko. Mes čia 
apsistosime trims dienoms“ — 
užkalbinau ją.

“Labai gerai”, atsakė tarnai
tė. “Jus turite laiko, ponas, bet 
man tai labai mažai. Mat, jau 
kiti svečiai apleidžia kambarius 
ir aš turiu skubinti juos pria 
rengti, kad kitiems nereiktų 
laukti.”

SALE
Per 4 dienas turi būt išparduota milžiniškas slakas: 
Rakandų, Radio, Skalbiamų mašinų, Parlor Setų, Mat
racų, Lovų, Springsų — už negirdėtai žemas kainas.
Skalbiamos Mašinos po .............. $ 19.00 ir virš

Tur būt nei vienas žymes
nis lietuvių parengimas neap
sieina be Onuks Skeveriutės, 
talentuotos “Pirmyn” choro 
dainininkės. Publika, kuri ry
toj atsilankys Chicagos Lietu
vių Auditorijoje pamatyti, 
“BAILŲ DAKTARĄ”, išgirs ją 
dainuojant vieną iš svarbiųjų

Pradekit taupyti savo
Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau 

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

kuriuos valdžia paleis apyvarton; jie 'turės didelę reik
šmę pakėlime prekių kainų. 

f

Netolimoj ateity jus jokiu bildu negalėsite nupirkti 
dviejų dalių parlor setą kaip kad iki 
šiol galėjote gauti. Tiktai už .............

pas gaspadorių už mer- 
man geriau patinka gy- 

didmiestyj. Man pasiseko 
darbą šiam viešbuty j, 

au antri metai kaip tar
nauju.”

*‘Ar daug valandų Čia jus tu
rite dirbti?”

“Nedaug, tik nuo šešių ryto 
iki 12 nakties.”

“Ar kiekvieną dieną dirbate 
po 18 valandų?”

“šeštadienį ir sekmadienĮ dir
bu po 19, kai kada ir po 20 va-

“Ar visada taip daug svečių 
tuj-ite ir reikia skubyti lovas 
parengti?“

“Taip, ponas. Skubyti reikia 
ir dėl to, kad laiku atlikti dar
bą. Nes priešingai tai užvaizdą 
bars.” |(

Tuos žodžius pratarus tar
naitė sustojo dirbt ir vikriai at- 
sigrįžus į mumis žiurstą glam
žydama tarp rankų nedrąsiu 
balsu užklausė: “Ai 
site maudynę?”

“Taip“, atsakiau 
jau Lietuvos kaime 
bent tris savaites, tai apsiŠva- 
rint būtinai reiktų.”

“Labai gerai. 0 ar ponai jau 
užsirašėte?“

“l’žsirašėm ką?”
“Aš klausiu, ar pouai jau už

sirašėte viešbučio raštinėje, kad 
šįvakar norite gaut maudynę?“

“Norint gaut maudynę, rei
kia viešbučio viršininkams duo
ti prašymą?”

“Taip. Mums reikia žinot, ko
kią dieną ir kokiu laiku ponai 
norite maudytis.”

“Kodėl?”
“čia apsistoja labai daug sve

čių. O šiam viešbutyje tėra tik 
viena maudynė. Taip kad tik 
paskirtu laiku ponai gali nu
simaudyti.“

“Ar šįvakar mes galėsime 
maudytis?“

“Dabar negalėsite maudytis”, 
atsakė tarnaite. “Dabar tik ga
lite užsirašyti ir tik rytmetyje 
ant septynių valandų ryto po
nams maudynė bus parūpinta.”

“Kad rytmetyje tokiu laiku 
dar mes miegosime ir nesinorės 
keltis maudynei.”

“Labai gaila. Jei ponai ne- 
Ltsikelsite laiku maudytis, tai 
vėliau kitų bus užimta.”

Bcargumentuojant su tarnai
te dėl maudynės, žmona durs- 
telčjo man pašonėn, kad liau- 
čiaus. Mat, ji suprato, kad aš 
vistiek nelaimėsiu ir kad turė
sime eiti gulti neapsivalę nuo 
kaimo dulkių.

Tuo tarpu tarnaitė džbaigū 
prirengti lovą ir eidama tarp
duryje užklausė: “Ar šį vakarą 
<laugiau ponams nieko nerei-

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

PARLOR SETAI, nuosavoj dirbtuvėj dirbti ir 
garantuoti dabar parsiduoda $49.50

Onuks Skeveriutė “Bai 
liame Daktare”

—Apie mano vedybas prašau 
nesirūpinti, — atšoviau savo 
konkurentui.

If taip jis mane kankino ke
lias savaites. Man pritruko 
kantrybės. Aš pradėjau vengti 
susitikimų ir pasikalbėjimų su 
Ona ir su tuo vyru. Ieškojau 
progos, kad galėjus dažniau pa
sikalbėti su Juze. Ko žtnogus 
ieškai, tą ir surandi. Man pasi
taikė keletas gerų progų susi
tikti su Juze. Aš besikalbėda
mas su ja, pasidariau atviras 
ir drąsus. Prisiglaudęs arti prie 
jos, tariau:

—Klausyk, Juze, tu man pa
tinki. Aš matau, kad tas vyras, 
kuris čionai pradėjo lankytis, 
mėgsta tave, o gal ir myli. Man 
tas visai nepatinka! Aš to ne
galiu pakęsti!

—Nusiramink. Nebijok, 
tau nieko nepakenks. Tu 
geriau patinki, negu jis.

Apsikabino mane ir drūčiai, 
drūčiai prispaudė prie savo 
krutinės. Aš pasijutau, kaip 
danguje. Taip man malonu ir 
jauku buvo jos glėbyje!..

Mudu su Juze pradėjome 
dažniau susitikti ir pasikalbė
ti. Vieną gražų yiėncsienos va
karą mudu ilgai sėdėjome sod
ne ir kalbėjome. Visur aplinkui 
tyla, net nei medžių lapai ne
juda. Prisiglaudęs prie jos kru
tinės, girdžiu tik širdies tvak-

“O jei ką reikės, tai ką tu
rime daryti?”

“Tik paimkite šitą varpelį ir 
pradėkite skambinti, o aš už- 
girdus tuoj pribusiu.”

“Gerai, taip mes padarysime. 
Bet, ar panelė didžiojoj Lietu
voje augote, kad taip gražiai 
lietuviškai kalbate?” pasiteira
vau aš.

“Ne. Aš užaugau ant ūkės, 
netoli Klaipėdos. Bet lankiau 
lietuvių mokyklas.”

“Ar ant ūkės nepatinka gy
venti ?”

“Labai patiktų, bet aš turiu 
dar dvi sesutes ir mums visoms 
nėra iš ko ant ūkės pragyventi. 
Dėl <to mano viena sesutė tar
nauja

Pilna Q O gy 
kvorta jjy

Tai yra didelis pirkimas ir visi juo pasinaudokite.

KO OSEVELT 
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

Tel. Sceley 8760 
CHICAGO, ILL.

landų. Bet kartą į . savaitę mes 
gaunam 4 valandas po pietų pa
ilsėti.”

(Bus daugiau)

Žyfaesniu lietuvių veikimu 
įdomaujasi ne tik lietuviai, bet 
ir kitataučiai. Kai ėjo sporti
ninkų rungtynės “Naujienų” 
turnamente dėl Chicagos čem
pionato, tai į sporto salę susi
rinkdavo bent po 900 smalsuo
lių pamatyti, kuriems sportinin
kams geriau sekasi.

Turnamenlas tęsėsi 12 savai
čių ir gabesnė, vikresnė Stan
ley P. Mažeikos atletų koman
da laimėjo čempionatą. Be>t 
svarbiausia tas, kad tos spor
tininkų rungtynės suįdomino 
ne tik lietuvius, bet ir kitatau
čius, kaip Chicagos sportinin
kus ir miesto valdininkus.

Be to, keli miesto valdinin
kai padovanojo ir taures lietu
viams čempionams. Kongres- 
manas Sabath prisiuntė taurę 
ir pasižadėjo pats dalyvauti 
tam sportininkų vakare ir pa
sveikinti sportininkus, kada 
jiems įteiks taures.

Tas sporto vakaras įvyks ba
landžio 28 dieną, Viking 
Temple svetainėje, prie 69 ir 
Emerald gatvių.

Be ceremonijų, kokios įvyks 
tarp žymesnių svečių, bus per
statyta gražus ir smagus kon
certas iš vien dainįninkų-solis- 
tų ir muzikų. Šis parengimas 
yra lietuvių jaunuolių ir tie

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — $1.20 paintė

ZUBROVKA-Bndn^. $1 gjj
visose degtines krautuvėse, kliubuose ir restauracijose.

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS
BUCHANAN CO. Ltd.

7622 SHERIDAN ROAD Tel. K®ger» Park 2900—Chicago, III.
Specialės kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

Ii federal Savings
• and loan association
/ OF CHICAGO

pinigus šioje Federaleje įstaigoje

Linksmų Velykų Linkime Visiems Musų 
Lietuviams Draugams!

Dykai Alus Musų 10,000 Kostumieriams
Pradekit DABAR—Laikykit KĘSĄ ALAUS 

ARBA VYNO DYKAI NAMUOSE 
VISA LAIKA!

Wexberg’o pasiulijimas pasiųsti kęsų alaus arba vyno j jūsų na
mus dykai yra garbingas pasirižymas kuriuo niekas kitas Chicagoje 
negali susilyginti. Tiktai ačiū musų didelei supirkinėjimo jėgai mes 
galime jums daryti šj pasiuljinia. Trisdešimts metų patyrimas par
davinėjime vyno ir degtinės yra jūsų užtikrinimas, kad mes darysi
me viską, idant jus būtumėte pilnai patenkinti.

WEXBERG pirmieji įvedė Trading Tikietus gėrimų biznyje Chi
cagoje. Kasmet prieš įvedimą prohibicijos, Wexberg * išdalindavo 
tuksiančius kėsų alaus ir vyno dykai savo kostunieriams. Mes esame 
žinomi jau nuo 1904 metų kaip gėrimų pardavinėtojai, kuriais ga
lima pasitikėti. Atsilankykite pas mus. Jums apsimokės susipažin
ti su musų dideliu ir įvairiu pasirinkimu.

100% Proof—Distiliuota Rudeny 1933 m.
TIKROS VAIŠES VELYKOMS

KENTUCKY BOKAY
STRAIGHT WHISKEY

DOUGLAS BATUS
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1
arti St. Louia Av. Tel. Kedzie 8902 M
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming tipoL
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki ? V* ______

................................. ..........................

—----------—ic----------- .ji. |,-n H|^-----
II m 1 t!;, II tiį1/ b a n?!.,.... '! f"1 1 ildįj h r ' ' - -M. _ . ...

Rusiška ir Turkiška Pirtis

' k’
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ALTASS Padėka Bazaro Rengė 
jams ir Darbininkams

Dainuos “Bailiam Daktare”

“Naujienose” 
kad ALTASS 

Chicagos Lie-

Centro valdvbos vardu mes 
dar kartų nuoširdžiai dėkoja
me.

Čia turime prisiminti ir au
kotojus, kurie su aukavo dau
gybės dovanų bazarui. Pir
miausiai, turime pasakyti di
delį ačių Dr. A. Graičiunui, ku 
ris nevien paaukavo tris link
smas kanarkas, kurios čiulbė- 
jo-ulbėjo per bazaro vakarus, 
bet asmeniškai atsilankė ir 
atsivedė savo pažįstamus, ku
rie parėmė parengimų finan
siniai. Taipgi ačiū priklauso 
ir p. M. Steponavičiui, st.am-

pa rup i- 
Vyrų

padėka 
skyriaus 
rengimo

Ketvirtadienj 
buvo pranešta, 
bazaras įvykęs 
tuvių Auditorijoje, bal. 13 ir
14 dd., atnešė $1025.40 gryno 
pelno.

Kai Bridgeporto ALTASS 
skyriaus narės, A. Miščikailie- 
nė, p. Schultz, Zabukienė, Alek- 
siunienė, Bitautienė, etc., su p. 
M. Kemėšiene priešakyje, su
manė bazarų rengti, niekas ne
sitikėjo, kad ths parengimas 
atneš tiek daug pelno. Buvo 
manyta, kad parengimas bus 
tik mažas, vien Bridgeporto ko
lonijos darbas. Bet bazaro su
manytojos dedamos dideles pa
stangas, agituodamos, važinėda
mos į ALTASS skyrių susirin
kimus, rinkdamos dovanas vi
suose Chicagos kampuose, su
interesavo bazaru visų koloni
jų lietuvius. Mažas užsimoji
mas išsivystė i parengimų, ku
ris atnešė “Lituanicos II” skri
dimui beveik vienų ketvirtadalį 
reikalingųjų pinigų.

ALTASS Valdyba žinomi no
ri pareikšti savo nuoširdžiausių 
padėka Bridgeporto skyriaus 
narėms ir darbuotojoms iš ki
tų kolonijų, kaip pp. M. Kerne- 
šienei, A. Miščikaitienei, A. 
Zabukienei, pp. Aleksiunienei, 
Ivanauskaitei-Schultz, S. Nor- 
galienei, p. Norai Gugienei, ku
rios bazarų: sumanė, darbų pra
dėjo ir nenuilstančiai,dirbo, iki 
užsidarė Chicagos Lietuvių Au
ditorijos durys. ALTASS nori 
padėkoti ir publikai, kuri taip 
gausiai atsilankė ir taip didelei 
parėmė bazarų.

Energingiausiai Bridgeportui 
j talkų atėjo Roselando kolo
nijos ALTASS skyrius. Rose- 
landas bene daugiausiai aukų 
surinko bazarui ir atsiuntė vi
sų būrį darbininkų, kurie per 
dvi dienas be poilsio dirbo prie 
stalų, prie baro ir prie užkan
džių. Pirmoje vietoje 
priklauso Roselando 
atstovams į bazaro
komisijai, pp. A. Jociui ir A. 
Laurutėnui, kurie daugiausiai 
surinko aukų ir daug prisidė
jo prie bazaro surengimo. To
liau, per du vakarus labai ge
rai barų tvarkė ir prižiūrėjo p. 
S. DombroAv-Damb’auskas, o 
pp. Dambrauskienė, Sadulienė ii 
Kučinskienė pašventė daug dar
bo prie stalų ir užkandžių. Iš 
Boselandiečių daug dirbo ir pp. 
Pučkoriai, Jonikai, Narbutai, 
Irene Kartrim, Patupai, Damb
rauskas, Jr.

Iš Northsidės skyriaus dir
bo pp. Kairiai, Rypkevičiai, Ba
čiūnai, Milleriai, K. Čepukas, S. 
Viliutė, p. Miileriutė (iš Evar.- 
stono), p-lė Abraškaitė, Gu« 
mauskas, J. Milaševičius ir A. 
Zylė.

Iš Marųuette Parkiečių dova
nų rinkime, darbu bazare ir 
įvairiais kitais budais prisidėjo 
pp. Mary ir Frances Vilkiutės, 
Stungienė, Kartanienė, Narvi- 
dienė, Sabaliauskienė, V. Kar- 
tanaitė, J. Grybas, V. Grybiu- 
tė, p-lė S. Zavistiitė, V. Nekro- 
šiutė ir kiti.

Iš kitų kolonijų darbu ir au
kų rinkimu prisidėjo Milda Ba
ronas, pp. Baronai, p. Kareivie- 
nė, p-lė Barbora S., Vilimienė, 
pp. Jacebs’ai, p-lės Sofija Po
niškai tė ir Stella Stankiutė ir 
jų draugės, Antanas Kanavers- 
kas, Venera Tu mosi u t ė, Balčiū
nienė, ir daugelis kitų.

Cicero ALTASS skyrius pat
rupino būrį darbuotojų, į kurių 
tarpų įėjo pp. K. P. Deveikis, 
pp. Ascillai, Aseiliutė, Deveikiu- 
tė, N. Jonikaitis, M. Jankus ir 
keli kiti, kurių vardų neteko 
sužinoti.

Pasišventusiai dirbdami, agi
tuodami, rinkdami aukas vi
si suminėti asmenys padarė 
bazarų pasekmingu. Be jų tal
kos nieko nebūtų buvę gali
ma nuveikti. Jiems ALTASS

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ!

Visiems musų kostuineriams, 
Draugams, Rėmėjams ir ■ 

Pažystamiems linki:

John’s Commimity
Meat Market

Savininkas J. GREBLUNAS

328 West 31st Street
». .............   ■■■...................  n, , '..... 4

Anelė Salaveičikiute-Steponavičiene, žinoma dainininkė ir 
muzikos mokytoja, dainuojanti rytoj operetėj, “BAILUS DAK
TARAS”, kurių Chicagos Auditorijoj stato “PIBMYYN” choras.

P-a Steponavičienė yra išvysčiusi daugelį naujų dainininkų, 
kurie ir kurios dainuoja toje operetėje. Ji yra žmona p. Kazio 
Steponavičiaus, kuris chorui ir orkestrai diriguos laike operetės.

ris laimėjo visus “unorus”, 
kaipo stambiausias vaišinto
jas prie baro. P-s Steponavi
čius nėra praleidęs nei vieno 
ALTASS parengimo, kuriame 
nebūtų žymiai padidinęs tų 
parengimų įplaukas gausia, 
nesuinteresuota parama.

Mes nuoširdžiai dėkojamo 
visiems, kitiems aukotojams, 
ypatingai “iNežincmam Aukoto
jui, kuris teikėsi padovanoti 
ALTASS bazarui per Progress 
Furniture Company, $410 ver
tės įvairių naujų, stambių 
daiktų kaip šaldytuvų, radio, 
plaunamųjų mašinų, e 
nas aukotojų sųrašas s 
miau.

Muzikalį programų 
no, Chicagoj Lietuvių
Choras ir “PIRMYN”, kuriuos 
veda p. Kazys Steponavičius. 
“Pirmyn” choras rytoj, Velykų 
Dienų, stato operetę “Bailus 
Daktaras”, toje pačioje Chica
gos Lietuvių Auditorijoje. Kas 
chorų girdėjo bazare, tas, be 
abejo, atsilankys ir į parengi
mų rytoj po pietų. K. Stepona
vičius buvo' laimingasis bazare 
laimėti didžiulį kumpį, kuriuo 
vėliau vaišino visus, atsilankiu
sius.

Dainavo ir “Birutės” choras, 
kuriam vadovauja energingas 
muzikas, p. J. Byanskas. P-s 
Byanskas niekuomet neatsisako 
ateiti ALTASS’ui į talkų pa
rengimuose ir jam ALTASS 
yra giliai dėkinga. Šokiais pub
likų palinksmino, V. Beliajaus 
vaikų grupe, “Jaunosios Biru
tės šokėjos, kurias mokina A. 
Andrejevas ir Jaunųjų Vaiku
čių Pulkas su P. Sarpalium, mo
kytojo vietoje. Taipgi atsilankė 
dainininkai S. Rimkus ir J. Ro
manas, bet dainuoti negalėjo, 
nes salėje ėjo per didelis 
jimas.

29
30.
31.

33.
34.

26. M. Šileikis
27. Jociui
28. Mrs. J. Liulevičius

Mrs. A. Zabukienė
Mrs. Misčiukaitienė
Mrs. M. K i šonas
Roosevelt Furn.w Co.

Jos. F. Budrik
R. Kanto
P. Masiokas

36. Petras Labanauskas
37. Mrs. K. Kungienė
38. P. Ulis
39. P. Nover
40. Ona Dauginienė
41. Kazis Garo n
42. Mrs. M. Kemėšienė
43. Rose Petal
44. Mrs. Bitautienė
45. M. Lašas, Michigan City,

Ind.

judė-

M. Narvid, 
W. J. Kareiva, 
G. J. Stungis, 

ALTASS Centro atstovai 
zaro komisijon.

Nuo penkių dolerių 
daugiau aukavo 

sekanti;
1.

Ba-

ir

Nežinoma ypata $410.00
2. M. Dzimidas, 4138 Archer 

avė., $45.00.
3. Pauga
4. St. Mažeika
5. Mrs. šeštakauskiene
6. Progress Furn. Co., 3220 

S. Halsted St.
7. Mrs. Agintas
8. Anonimas
9. Pp. Narvidal
10. Mr. Stephens-Steponavi-

čius ■ (
11. Mrs. Vallant
12. Adv. A. Sliakis
13. M. Makaveckienė
14. Kačerauskas
15. V. Neffas

• 16 St. Welička
Darius-Girėnas Moterų

Auxiliary
18. Mrs. Dambrow
19. Naujienos
20. Mrs. Stungis
21. Archer Avė. Furn. Co
22. Salamanavičius
23. J. C. Miller, Evanston
24. W. Butkus
25. O. Varasauskas

Aly aukavo sekanti:
1. M. Dzimidas, 4138' Archer 

avė., 3 bačkas alaus
2. John Pauga, 5031 

St., pusę bačkos alaus
3. Mrs. Valiau, 2455 

St., pusbačkį alaus ir 
degtinės

4. 
iand

w. 12

20. Universal Drug Store
21. Joe F. Budrik
22. Mr. Malelo
23. J. Radavičienė
24. Misčiukaitienė
25. Mrs. B. Spitlis
26 V. Jurgelionis
27. E. Gricaitė
28. Jonas Shults
29. Mr. Salamanavičius, The 

Bridgeport Knitting Shop
30. Gulbinienė
31. Mrs. Aleksa
32. Mrs. Aleksiunienė
33. Mr. Kačerauskas
34. Mrs. Bitautienė
35. Mr. Lovick’s kvietkinin

kas
36. Mikėnas
37. Mrs. Valuzis
38. M r. Vaivada

Mrs. Rūta
Mrs. Mazrifnienč 
Progress Furn. Co. 
Mr. Račiūnas

2
43 

kv.

St. Welička, 4119 S. Ash- 
ave., bačkų alaus
V. Neffas, 2435 S. Leavitt 
pusbačių alaus ir 1 kv.

39.
40
41.
42.
43. Dr. Norkus
44. Central Furn. Co.
45. St. Mažeika
46. Mrs. Maziliauskienė
47. Urba, kvietkininkas
48. New Process Baking

(Bus daugiau)

St.
degtinės.

Bridgeport
1. J. Pocius
2. Monarch Wine & Liųuor 

Store
3. Mrs. Kasiliauskas
4. Lietuviškas Žydukas
5. Mrs. M. Kemėšienė
6. Rose Petal
7. Universal Shoe Store
8. Mrs. Malelo
9. Mrs. Rimkus
10 Mrs. Balčiūnienė
11.
12.
13.

Paint
14.
15.
16.
17.
18.
19.

IT’S SIMPLY
INEXCUSABLE

Mrs. Shols
Mrs. Sidabras
Bridgeport Hardware <5 
Corp.

J. Dargiutė »
Auburn M. Goods Shop 
Beck’s Store 
Mrs. Lustig 
A. Ančiutė 
Mrs. Viskasnor

You cannot expect to make 
friends socially or in business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 200,000,000 germs 
cmmmiiimi.. ..

ROOSEVELT
Sveiki Sulaukę

■ LINKSMŲ
VELYKŲ

Su geriausiais 
linkėjimais visiems

Hotel Tavern
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av.
Victory 0626

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 Wcst 18th Street Phone Monroe 3377

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS 
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hennitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

ADAM 
BERNADIŠIUS

LINKSMŲ VELYKŲ 
VISIEMS LIETU

VIAMS!

FURNITURE CO. Ine
M. P. Jovaraiiskas ir J. P. Pert uitis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Telefonas Seeley 8760 

CHICAGO, ILL.

Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir 
Pažystamiems Linksmu Pavasario švenčių 

Velykų širdingai linkime

GRANT W0RKS 
COAL 
YARD

16th St. ir 49th Ct 
Phone Cicero 311 

CICERO.

Skilviu Sergantiems 
—ATIDA!

Aš sirgau skilvio liga per pas
kutinius keturiasdešimts penkis 
metus. Dabar vartoju jau trečią 
buteli ZAL’S MEDICINE ir jau
čiuos puikiai. Pirm to aš eidavau 
nuo vieno prie kito gydytojo ir 
išmėginau beveik visas patentuo
tas gyduoles nuo skilvio ligų.

Mano geras draugas patarė iš
bandyti Ši puikų vaistą ir aš jau
čiu kad mano pareiga yra pasa
kyti apie ją visiems tiems, kurie 
serga nuo Aęidosis, Nevirškinimo 
Rūgštaus skilvio ir gasų.

’ Jeigu Zal’s Medicine jums ne
pagelbės—niekas negelbės— toks 
yra mano patyrimas P. P. Bush- 
baum, 6t>l W. 73 St., Chicago, III. 
Zal’s UiĮeer&Stoinach Medicine 
—$3.50. Pašaukit arba rašykit 
R. E. G. ZALESKI

7554, S. Halsted St., Chicago, III.
Tel. Triangle 8687 

Parsiduoda visose vaistinyčiose.

FEDERAL MEAT MARKET
JOE SPAITIS PADIDINO SAVO BIZNĮ

Prie bučernės adresu, 1949 So. Halsted St. atidarė modernišką grosernę 
VELYKOMS GROSERIS:

10 svarų CUKRAUS
MAIŠIUKAS.................. už

VELYKOMS MĖSA:
ŠINKA dėl Velykų, jOįp 

svaras • O *
LINKSMŲ VELYKŲ

h Visiems Draugam^, Draugėms, Pažy*
■ stamiems ir Nepažystamiems.
r Atsilankykite, o susipažinsime. Gcriau-

'si gėrimai musų vietoje. Graži muzika, 
kas vakarų. Gražios dainininkės padai- 

^nuos jums ir palinksmins visų širdis.

fflA’S CASTLĖ CAFE
644 North State Street

Armour Star rūkyti 1 "71 f* 
ŠOLDERIUKAI ....... sv. ■ ■ 2 V 24 Vt svarų maišas MILTŲ 98c
NETIRPYTI TAUKAI, 

svaras! ■! * C
VERŠIENOS KULŠYS,

■ ________ svaras * ** 2 V
GERIAUSIAS SVIESTAS,

' ____________svaras
į 3631 S. HALSTED STREET___

3 SVARAI GEROS KAVOS Ą

ŠVIEŽIOS TOMAITES, 1 Hf* 
svaras ■ UU

MICHIGAN BULVES, -f 7-
15 svaru ’ * **

1949 S. HALSTED STREET
2119 WEST CERMAK ROAD.
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RADIO

ma

EKSKURSIJOSlinkę

pasi

susirasti

Tel. YARds 1856—1857

Susiedas

PADĖKAVONĖ

ir augseiau

MES REKOMENDUOJAME

MHISKEYj

Sėkmingas duonke- 
pyklos biznis New 
Process Baking Co.

809 South State Street
610 W. Madison St.

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

STOGAI 
ROOFING

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

mas nuo 
National 
ny stotis 
cagoje).

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V< 
čepukaite-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131.

“N.” newsboy apsi 
dairo po Bridgepor 

tą, biznio įtaigos

Naujai 
tabako 
tuvė.

Prie 
me ir

Budriko Programas 
Velykų Dienoje

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

AKORDIONAI 
ACCORDIONS

KNYGOS 
BOOKS

8 vai. ryto 
gimines

smagios 
reikia nepamiršti

Rep. XXX.

KAILIAI 
FURS

Dr. Montvidas apie 
“Bailų Daktarą” MUZ. MOKYTOJA

MUSIC TEACHER

keliolikos draugijų ii 
Nariai, paremkite jį 
jo įstaigai savo užsa-

Tikietus galima nusipirkti pas 
Lyon and Healy, Field Bldg., 
ir Coliseume.

5000 Sėdynių — 40c. 
Kitos truputį, brangesnes.

šaukite K. Cepukas Tel. Brunswick 
9131* arba Lafayette 5277.

Naujos Mados SEKLYČIOM 
SETAI nuo

Rengiamas Gražus Ve 
lykų programas

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

John Grebliunas atidarė nau
jai, moderniškai įrengtą bu- 
černę. Visi produktai yra ap
saugoti clektrikiniais Šaldytu
vais. Užeikit į John’s Commu- 
nity Meat Market, 828 West 
31 St.

Duodame gražius radio pro- 
gramus kas nedėlią 11-tą 

vai. prieš pietus. * *

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorygtU 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

dideliame nuliudime
Paulina Sagaitienę,

seserį Marijona,

Po visą plačiąją Chicagą
Pas M. Bertash, Mea't Mar

ket, 3239 So. Halsted St., vi
suomet gausite visokių rųšių 
valgomų produktų. Jo marke- 
tas pristato mūsą restoranams, 
po visą plačiąją Chicagą.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė. 

Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$35 ir $350.’ 10 daik. valg. kamb. 
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOlLERS

ŠVEDŲ AMEPIK05 LINIJA
TIESIOG l KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš Nevv Yorko 
GEGUŽĖS-MAY 25 d., 1935 m

Tuo pačiu motorlaiviu
Antra ekskursija

Liepos 3 d.,
NEW YORK 

(Per

Dar yra 
lietuvišku biznių.

moderniškai. Šia duonkepykla 
lietuviai gali pasididžiuoti.

New Process Baking Co. lin
ki visiems lietuviams LINKS
MŲ Velykų!

šaltis- krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taęiją, ir prąšalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Davids Sash-and Door 
Company

3280 Archer Avė..
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar“.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga, 

Del Apskaitliavimo Šaukit 
Tel. LAFayette 5723

Chicagos ir kitų miestų lietu
viai Velykų dienoje turės ma
lonumą pasiklausyti puikaus 
radio programo, kurį duoda Jos 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuve, 3417 S. Halsted st. 
Išgirsite gražių dainų harmo
ningo kvarteto po vadovyste 
muziko p. Saurio, taipgi šaunią 
Budriko radio orkestrą.

Jonas.

Geriausia vieta pirkti 
bužių Plovyklą ir Pr< 
didžiausio pasirinkimo!

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Mr. Laucius, žinomas patyręs 
drapanų siuvėjas ir valytojas, 
8317 S. Lituanicą avė., padarys 
kiekvienam specialę kainą pa-

Ryt jaunos dainininkės 
debiutas

4707 So. Halsted St

PIANO ACCORDIONAI žemiausio
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$75, 80 Basses, nauji $85, 96 Basses 
nauji $100, 120 Basses, vaitoti $95, 
120 Basses, nauji Special $115, Dy
kai lekcijos. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722, So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

KRAUTUVĖS
STORES

Daktarui Montvidui įtikti 
sunku. Jis netoli 'visur ydų su
randa, į viską kritiškai žiuri ir 
dažnai pareiškją, kad visas svie
tas nėra tinkamai sutvarkytas.

Vienok paklaustas, ką jis ma
no apie Pirmyto choro statomą
ją operetę “Bailus Daktaras”, 
pareiškė: “Aš busiu ir atsive-

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
▼isuomet gausite Naujienų knygyne 
1739 So. Halsted St.. Chicatro. III

LENTOS if Medžiai 
LUMBER

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 ‘Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengy stė 
Dykai Apskaitliavimas.

Rytoj, Velykų dieną, užsista- 
tykite savo radio ant stoties 
WGES 11 vai. prieš piet. Galė
site tikrai pasidžiaugti su įdo
miu ir turtingu radio progra
mų, kuris bus transliuojamas 
lėšomis ir pastangomis Pro
gresą Furniture Company Krau
tuvės.

Patinta, kad programo išpil
dymui yra užkviesti musų žy
miausi dainininkai ir daininin
kės, kaip tai operos dainininkė 
Elena Bartush, Ona Skeverili
te, Jonas Romanas ir kiti. To
dėl yra aišku, kad programas 
buš malonus kiekvienam pasi
klausyti, nes tarp jų gražių dai
nų, atatinkamų šiai dienai, bus 
Velykinių pasveikinimų, 
jimų, smagios muzikos 
Todėl : 
klausyti

Lithuaiuan News Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka)
Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalą Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgičių. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius ~

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amatų mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barberis visuomet tu
ri darbų. Atsilankykit ir patjs patirkit

TRI—CITY BARBER COLLEGE,

W.J. Stankūnas, fotografas, 
3315 So. Halsted St., pavyzdin
gai gerai fotografuoja. Stan
kūno studijoj galite pamatyti 
paveikslus beveik visų lietuvių 
visuomenės veikėjų ir profesio
nalų. —-N-ny Newsboy.

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
. kampas Marshfield

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbų už že 
mų kainų;

J. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė., Cicero, III.

Tel, Cicero 645

vasariniams siutams ar ap 
siaustoms. Mr. Laucius priklau 
so prie 
kliubų.
duodami 
kymus.

išplauks 
1935’

•KLAIPĖDA 
ClotKenburgų-Stockholm) 

Rengiamos:
Liet. Laivakorčių Agentų S-gos Am.

Kiti Išplaukimai iš Nevv Yorko 
Kungholm .............  Gegužės 2
Kungholm . .............  Birželio 4
Drottningholm .... Birželio 12 
“DroUingholm” Liepos 17
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j bent kuri Sąjungos narį, autorizuo
tų vietini laivakorčių agentų ,arba i 
bent kurių musų raštinę. Tarp Šve
dijos ii’ Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’.

Svvedish American Line
181 N. Michigan Ava, Chicago, III,

KVIETKININKAS 
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago, III

DcB Black 
Labeirs'AVJ

40% 1 year ol<l uhl.ke, tltKMgS 
17% 4 yt«r ohl uhlikcy 
3% 17 y»«r ol.l w|il«k»y

40% FIne.t neulral.plrlt. /HoZ'ijft'S 
Uo^GOOOTAStlS

Thls fine blend 
c o n t a i n- 
Ing 60 per cent. 
a ged whi»key 
is tlio nation’s Kjtt
“good taste” llllįOlMĮiijUI 
favorito. >ira Era

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street

Nauja operos žvaigždė 
General Motors 

programe

Lengvus Išmokėjimai pritai
komi visiems. Tik po 50c, 
75c ar daugiau į savaitę. 
Didelė nuolaida už senus 
dalykus į mainus ant naujų.

šių kelis kiit’us meno mėgėjus. 
Pirmyn choras šį sezoną gau
siai pasidarbavo Chicagos lietu
vių auklėjime. Literatūra, 
skulptūra, plastiškoji dailė, mu
zika, daina ir teatras yrai žmo
nijos auklėtojai. Tik nuo ši lo
kių dalykų* žmogus darosi švel
nesnis, kilnesnis ir geresnis. 
Mokslas duoda žinojimą, gi me
nas auklėjimą. Mes visi butume 
žiaurus, nejautrus, jeigu įvai
rios meno sritys nesukurtų mu
myse švelnumo ir simpatijos.”

Jeigu jau Dr. Montvidą 
tome esant musų parengimo 
šalininku, tai publika netilps i 
Lietuvių Auditoriją Velykų die
ną, kada Pirmyn choras statys 
“Bailų Daktarą“. —Choristas.

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosernė, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty- 
_ pristatysiu anglis. 
GEORGE GURNEVIČIUS 

2030 -Canalport 'Avė.

a GELŽKELIO 
TRAUKINIAI 
200 AKTU

60 KLAUNV 
OOO ĄRKEIU

PldellH Žvėrynas 
JUMBO

Vienintelis fiios 
r ų Alos Afrikos 
(Jonius A 1 u in e 
cirke. I)n>8UniH 
A Ik-n Klng. Du 
nyk i <llent>< 
2-0 v. p. p. Durys 
atdaros 1 pp.-7 v.

savo debiutą, operetėj, 
LŪS DAKTARAS”. Ji 
vienų iš svarbiausių, 
merginos, Izabelos rolę 
tės vaidinimas prasidės 
valanda po pietų.

Kirsten Flagstad
Bytoj vakare General Motors 

korporacija transliuos specialį 
velykinį simfoninės muzikos 
programą. Orkestrai programe 
diriguos Chicagos Simfonijos 
orkestros vedėjas ' Frederick 
Stock, o dainuos Kirsten Flag
stad, naujai atrasta operos 
žvaigždė, soprano.

Programas bus transliuoja- 
7 iki 8 vakare per 

Broadcasting Compa- 
(WLS, 860 kc., Chi-

DIDŽIULIS 
PAVASARINIS

Išpardavimas
Kainos Negirdėtai žemos

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

FUR STORAGE
Voltai ant vietos. Žemos kainos 
iškaitant ąpdraudų. Musų eksper
tai padaro gerą darbą prie valymo 
glezavimo, pataisymo, perdirba ir 
styliuoja kailinius sulift naujausios 
mados.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Maytag 
Westinghouse 
ABCThor 
Bee Vac, Apex 

ir kitokių

COLISEUM
16 DIENU 

ŠIANDIEN—VAKARE

Glyde Beally
ZyinlHiiHiaa Lai
kinių Žvėrių 

TrenlruotojaHl '

Gamtai atgimstant, atbun- 
dant iš po ilgo žiemos miego 
su Velykų šventėmis, štai, jau
na lietuvaite solistė pradeda 
savo karjerą, kaipo daininin
kė. Ji yra Estelle Galdikaitė, 
kuri rytoj po pietų, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje padarys 

“BAI- 
vaidins 
jaunos 
Opere- 

4-ta

ONA SAGAIČIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

10 dieną balandžio mėn., 1934 
m., sulaukus 20 metų amžiaus, 
gimus East Chicago, Ind.

Taipgi Jonas Sagaitis miręs 
jau 17 metų.

Paliko
motiną

. brolį Franą
dėdę Stasį Astrauską, pussesere 
Kazunę Petraitiene, pusbroli 
Kaz. Petraiti ir giminės.

Liūdnai atminčiai musų 
brangiausios dukreles ir 'sese
lės bus laikomos šv. Mišios 
Švento Pranciškaus bažnyčio
je Indiana Harbor, Ind. 30 d. 
balandžio 1935 m.

Kviečiame® visus 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti i pamaldas.

Mes Tave Musų brangiau
sioji Onutė niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau 
nebesugrjši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant.

Nubudę lieka
Motina, Brolis, Sesuo 
ir Gimines.

iiii m.. .  '’inni'i n w

A U G UST 1N AS POC1U S, 
kuris gyvent) adresu 3212 W‘. 
88th PI., gimęs Tauragės ap
skričio, Požeriunų kaime, ku
ris mirė 13-tą' dieną balandžio 
ir palaidotas tapo balandžio 17 
d., o dabar ilsis šv, Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutini patarnavimą ir palydė
jo ii i tą neišvengiamą amži
nybės''' vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasįšalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame, musų dvasiš- 
kams tėvams, kunigams St. 
Agnės parapijos bažnyčios, ku
rie atlaikė įspūdingas pamal
dąs už jo sielą; dėkavojame 
graboriui J. *F. Eutleikiui, ku
ris savu flbril ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
ji, j amžinasU, o mums pa
lengvino perkąsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame grabne- 
šihms, draugai Lietuviu Pilie
čių kliubo, už mandagu pa
tarnavimą ir šventų mišių au
kotojams. Taipgi giminėms, 
pažystamams ir biznieriams, 
kurie dalyvavo laidotuvėse; o 
tau musu mylimas vyras, tė
velis (ir brolis sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

, . Vočių šeimyna.

Programas
1. Finale, Symphony No. *4— 

allegro con fucco, Tschaikowsky
General Motors Symphony 

Orchestra.
2. (a) Agnus Dei .... Bizet.

(b) Liebestod from “Tri- 
stan und Isolde” ....... Wagner.

Kirsten Flagstad.
3. Pilgrim’s Chorus from

“Tannhauser” .......  Wagner.
General Motors Chorus and 

Orchestra.
4. Pas d’Action from “Scenes

de Ballet” ....... Glazounow.
General Motors Symphony 

Orchestra.
5. Inflainmatus from “Stabat

Mater“ ....... Rossini.
Kirsten Flagstad.
6. Hallelujah Chorus from

“The Messiah” ....... Handel.
General Motors Choruš and

Orchestra. x
7. Introduction to Act III of

“Lohengrin” .... . Wagner.
General Motors Symphony 

Orchestra.
8. Christ The Lord Is Risen

Tod?.y.......... Hymn.
Kirsten Flagstad, General Mo

tors Chorus and Orchestra.

Musų sumažintos kainuos 
nuo —y

‘WftNlfUREV»
3224 So. Halsted St.

Tel. Victory 4226 
Vedėjas J. KALĖDINSKAS

Visų gerųjų išdirbysčių GE- 
SIN1AI PEČIAI. Naujausių 
padarymų, kainos mažiau
sios mieste, nuo

$27.50
ir augščiau

BRIDGEPORTAS 
daug įvairių 
Vieni jų yra sėkmingi; kiti ma
žiau sėkmingi. Tarpe sėkmin
gų biznių yra New Process 
Baking Co., 3401 S. Morgan 
St. Kodėl šis biznis yra sėk
mingas?

Atsakymas gali būti toks: 
Kuchinskai savo biznį prižiūri 
labai rūpestingai. Prie šio biz
nio daugiausiai dirbą Longinas 
Kuchinskas, Valerijus Kuchin- 
skas, Edmundas Kuchinskas ir 
Longinas Kuchinskas, Jr. Du 
iš jų yra generalini menedže
riai; trečias užveizda visos 
duonkepyklos; ketvirtas tvar
kytojas ofiso. Visi dirba sun
kiai. Taip saugoja biznį, kai 
savo akį.

New Process 
duonkepykloj yra kepama pa
garsėjusi Green Mill kvietinė 
duoną. Ji yrą, ^u^ikytą ir sa- 
nitariai suvyniota. Apie Green 
Mill duoną kiekvieną trečiadie
nio vakarą Gabalai lošia savo 
nuotikius oro bangomis iš ra
dio stoties WSBC.

Reikia pažymėti, jogei New 
Process duonkepykla yra di
džiausia ne tik Chicagojc, bet 
ir Amerikoje, čia kiekvieną' pa
rą iškepama 50,000 duonų. Prie 
šios duonos išvažiojimo dirba 
kasdien dvidešimts du trokai.

Duonos kepimas šioje kepyk
loje atliekamas sanitariai ir

Buy gloves with what 
it suves

reikalo mok«U »Oc ar
> 6aarlau. ka<l <autt rer» 

kojele. Msteriae Tooth PMte, 
flldellii tUMB parsidnofla ni 
Sfto. Ji vido ir apiauro Oaa- 
tl*. Be to kalite lutauplatl 
•8, nt kurinoa ralite ■užpirk
ti pirlUaaitea ar k« kita. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

NATHAN KANTER

MUTUAL
LIQUOR 60.

Tel. Yards 0803

[DLEBROS

RECOMMENDEO. 
'jiis FOR 46 Yf ARS

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

TIREDkV 
eppęnėo



8'________ ____________

Rytoj “BAILUS DAKTARAS” Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje •

NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, balau. 20, 1935

Su nepanrastai idoTiia, misteriška komiška ope
rete “PIRMYN” užbaigia 25-iy metų jubi
liejų Galdikaitė, Steponavičienė, Skeveriu- 
tė, Jakavičius, Sarsevičius vadovaujamose 
rolėse. ■

Rytoj po piety, Velykų Die
nų, “Pirmyn” choras užbaigs 
savo 25-ių metų jubiliejaus iš
kilmes su gražiu ir iškilmin
gu “Pabaigtuvių Vakaru“. Cho
ras pastatys Chicagos Lietu
vių Auditorijos scenoje viena 
iš įdomiųjų, misteriškų ko
miškų operečių, “BAILUS 
DAKTARAS”. Ta operetė pa
statyta Chicagoje keletu metų 
atgal turėjo nepaprastai dide
li pasisekimų.

šiame perstatyme žymiau
sias roles dainuos žymus so
listai, kaip p. Anelė Stepona
vičienė, O. Skcvcriutė, Pranas 
Jakavičius, Juozas Sarsevičius, 
Jonas Rakštelė, P. Pūkis ir

darys sakoma, talentuota dai
nininkė, Estelle Galdikaitė.

Po operetės, kuri nevien už- 
intriguos atsilankiusius, bet 
juos palinksmins ir suteiks 
gražios muzikos, įvyks šokiai. 
Bus ir painarginimų, kuriuo
se figūruos šimtai margučių. 
Juos jau dabar margina ir da
žo “Pirm v n“ choro nariai.

Po iškilmingųjų pietų savo 
namuose, kiekvienas apsirėdy- 
kite, užsidėkite naujų Velyki
nę išeiginę suknelę, siutų, ir 
nutraukite į Auditorijų. Ten 
nepaprastai smagiai praleisi
te šias Velykų šventes. Bilie
tai yra tik 60 centų iš anksto,

Namų sujieškojimo 
biuras

Namų sujieškojimo biuras 
(Housing Service Bureau) tu
ri tikslų veltui sujieškoti na
mus ar pagyvenimus tiems’ 
žmonėms, kurie turės išsikrau
styti iš apielinkių, kuriose eis! 
nauja statyba sulyg Viešųjų; 
Darbų Administracijos (PWA) Į 
plianų.

Namų sujieškojimo biuras 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tėmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu badu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bu'reau, 1201 W. Taykr 
st., Chicago, III. ,

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
Sutaupysite $100.00 iki $300.00

The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos savo stako pervirš}, 
virš 100 naujai įgylu automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms.
Pasinaudokite š'.a nepaprasta prega ir PIRKITE DABAR.
Kiekvienas keras yra atidžiai musų ekspertų mekanikų inspektuotas ii 
mes garantuojame, kad jie yra kaip nauji.
Kiekvienam karui duodame 
mėginimo pasivažinėjimų.
Jurų senų karų priimsime 
n ns jums sulygo mis.
DOLCE Paskiausias 1932,

nupirktas mažiau kaip 90 die
nu atgal. Gai liniuotas kaip 
naujas. Kainavo virš $1,250. 
Musų kainų

• tintai .........................

90 dienų rašybą garantijų taipgi 5 dienų iš-

mainais, balansų galėsite mokėti tinkamo-

Sedan STUDEBAKER — 1933 Sedan 
Garan. uotas kaip $51 V

naujas. Tiktai ....... C. 3 v

GRAHAM 1933 Sedan 1 R 
kaip naujas. 'Piktai .... V I v

kili. Taipgi, savo debiutų pa- o prie durų — 75c.

Cvirtai+ie Rflrtnpilia Taippat laimingų pavasario 
UI Igdlllo, DagvvIUoj švenčių linkiu tiems, iš kurių 

tarpo nelaimė išplėšė mylimus,Montvidas Pirmos 
Gegužės iškilmėse

Rengiamos Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje

Viso pasaulio darbininkų 
šventė bus iškilmingai apvaik
ščiojama Gegužės pirmų dienų, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted &t. Pradžia 8 vai. vak.

Kalbės Naujienų redaktorius 
Pins Grigaitis, Dr. A. Montvi
das ir svetys iš rytinių valsti
jų, SLA. prezidentas adv. F. 
Bagočius.

Taipjau dalyvauja “Pirmyn” 
choras ir Chicagos Lietuvių Vy
rų choras. Dainos, muzika.

Rengia Lietuvių Socialistų 
Sų jungos Chicagos Cėhthale 
kuopa.

Visi yra kviečiami skaitliu 
gai atsilankyti.

Svarbus ALTASS 
skyrių susirinkimas
Antradienį, 7:00 vai. vakaro

Visų ALTASS .skyrių komi
tetai ir darbuotojai—Westside, 
Brighton Park, Marųuette Ma- 
nor, Bridgeporto, Roselando, 
North-Sidės, 18-tos gatvės, 
Town of Lake, Cicero ir Mel- 
rose Park—yra kviečiami būti
nai atvykti ateinanti antradie
nį, balandžio mėn. 23 d., j su
sirinkimų p. Kareivos svetainė
je, 4644 So. Paulina Street.

Susirinkime dalyvauja ir 
ALTASSS centro valdyba.

Yra labai svarbių reikalų ap
svarstyti.

Atsiminkite, kad beliko tik 
dvi savaitės, iki lakūno F. Wait- 
kaus ilšeistuvių! Per tų trum
pų laikų turime pabaigti ssavo 
darbų.

Taigi prašome ateiti ir nesi- 
vėlinti. Pradžia 8 vai. vakare.

— ALTASS Valdyba.

Linksmų Velykų Lin
ki Jums K. Raudytė

nežiūrint ar tai neatsargių au
tomobilistų kaltė ar tai pelno 
troškandi.ų darbdavių.

Taip sakant, linkiu visam pa
sauliui linksmų Velykų.

Tik neskiriu palaiminimo 
tam vienam ar kitam, kuris 
turi iš to gyventi, neprarado 
draugų, nekentėjo nusivylimo, 
turėjo progos tobulinti spėkas, 
ir džiaugtis gamta.

Jam ir taip linksmos Velykos.
— Raudytė.

Pirmadienį krimina
liame teisme prasi
dės Bagdono byla
Pirmadienį,* 10 vai. ryto 

prieš teisėjų W. V. Brothers 
prasidės nagrinėjimas bylos 
prieš Bagdonų, Waitch?s, But- 
manienę, Radį, kun. Žaliukų 
ir Dailydę už bandymų Kelly 
turtų pasisavinti.

BUICK — 1934. DeLuxe 
Važiuotas 
3uu myiųj. 
garantijų.

TAUTINES PARAPIJOS Balius 
vyks Velykų vakare, balandžio 21 
., Parapijos svetainėj, 3501 South 

Jnion Avė. Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečia

Kun. S. Linkus ir Komitetas.

CLASSiFiEDADS
-................ ... ....................................

Sedan, 
mažiau kaip 

'1 uri naujo karo 
Su šešiais ratais, 

jbudavotas tronkas, ir t. t. 
parsiduoda tiktai $450

CHRYSLER Coupe
J 932, atiduosi m 
už tiktai .............

Paskiausia
5225

VELTUI DUODU DARŽĄ 
dėl piknikų. Randasi Willow Springs j 
int Archer Avė. 6 blokai nuo Kean 
Avė. i vakarus.

Savininkas 
JONAS MIKN1S 

į Te!, Willow Springs C2

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys prie 

mažos šeimynos, pavieniui ar vedu
siai porai. Gali valgį gamintis.

7115 So. Honore St.

Business Service
Biznio Patarnavimus

KAMBARYS rendon,. apšildomas 
nebrangiai, mažu vaikų nėra. Jeigu 
pageidaujama ir valgyti pagaminsiu. 
J. Jacka. 6504 S. Ro< kwell St.

Linksmų Velykų linkiu vi
siems tiems, kurie neturi su 
kuo gyvenimų pamarginti, kad 
atskyrus ryt dienų nuo kitų 
sekmadienių.

Rytoj Raudonos Ro
žės Kl. Velykų Va

karas Ciceroj
CICERO.!. — Rytoj vakare, 

Velykų Dienų, Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje įvyksta Me
tiniai Raudonos Rožės Kliubo 
Velykiniai Šokiai. Į jį susirinks 
daug vietinės publikos, kaip 
paprastai, kad susirenka į 
Raudonos Rožės kliubo vaka
rus.

Bilietai yra specialiai pri
taikinti Velykoms — yra kiau
šinio formoje. Iš anksto juos 
galima, nusipirkti už 25 cen
tus, o prie durų — už 40 cen
tų, t

Pagyrimas radio dai
nininkams ir pro- 

gramui
Naujienų radio 
programų vedėjui.

Pereitų seredų aš klausiaus 
Naujienų radio programo, ir 
negaliu iškęsti neišreiškęs sa
vo dėkingumo jausmų už to- 
kį gražų programų.

Aš esu girdėjęs panelės Bal- 
siūlės meilingų dainavimų ir 
esu girdėjęs Taručio švelnų
balsų. Bet šioj seredpj judvie
jų duetai tai buvo gražiau-

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti "estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS
2649 W. 43 St.

KANĘ’S FAIR STORE
Persikraustėm nuo i

3347 So. Halsted St. i
3509 SO. HALSTED ST. !

Užlaikome pilna pasirinkimu šie-į 
noms popieros ir hardware. že- j 
miausios kainos. Ątsilankykit i ■ 
musų naujai įrengta krautuvę.

NAUJIENOS
Galima gauti

Naujai atidarytoj grosernėj I 
pas

George Gurnevicz
2030 Canalport avė.

sias dainavimas, kokį man te
ko girdėti Naujienų progra- 
muose.

Labai prašau, kad ir vėl ir 
vėl panelė Balsiutė ir Tarutis 
sugryžtų į jūsų programos ir 
sudainuotų tas meilias roman
tiškas daineles.

Nors man labai patiko dai
navimas, aš negaliu užmiršti 
Naujienų programų Gabalų 
familijos. Jie yra tikrai realis
tiški. Tik tegul tas vaikelis 
gauna tų šuniukų..

Klausytojas.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugija, yra 

pašalpos ligoje, pomirtiniu ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
metų amžiaus. Pašalpa ligoje yra 
3-jų skyrių — $6, $10 ir $16 savai
tėje; pomirtinė $250. Taipgi, čia

PONTIAC Naujausia .1933 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotas, 
šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- $QOC 
jas motoras. Tiktai vOv

FORD Paskiausis 1934 DeLuse 
Sedan. Taip geras kaip die
na kai apleido dirb- 
tuvę. Tiktai W

CHRYSLER 1933 Sedan. Neturi 
jokios dėmes. Parsi- 
duoda už tiktai ........ V ■ V

HUPMOBILE—1933 DeLuxe Sodan.
...... 5295

NASH 1932 Sedan. šeši dratiniai 
ratai, didelis tronkas. Gražus 
karas, reikia pamatyti, kad

.. ..... . 5285
BUICK 1930 Sedan. Puikus visais 

atžvilgiais. S1CK
Tiktai ..................... I UJ

PACKARD 1931 Sedan. Kaip nauj- 
. jas, 

tai
Tik- «295

P1ERC.E - ARROW De Luxe.
Kaip naujas. Tik- 5375

REO Sedan De Luxe, 1932 
Paūkausime už 
tiktai . ............

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybuotų garantiją. Mes 
priimsime jūsų senų karų kaipo imokėjimų. Likusi tinkamomis jums 
sąlygomis.

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
4750 Washington Blvd., kampas Cicero Avė. fe—■———■—————————i

priimamos ir čielos draugystės bei 
kliubai. jeigu dar nestovi visai blo
gai pinigiškai.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Į Chicagos Lietuvių Draugijų 
priklauso 1900 narių, tai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuviu 
draugija Chicagoje.

Isirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visa dienų, o 
nedėldieniais tiktai... npo 9 vai. ryto 
1 v. n. n.

Kreipkitės i
Draugijos ofisą, 

1739 So. flįlsted Stu
Taipgi, isirašyt Draugijon galima 

ir per musų konkursantus.

Jaunų Lietuvių Pulko Tėvų Ko
mitetas rengia vaikučiams nepap
rastų parę šeštadieni, balandžio 20 
d, 1 valandą po piet Mark White 
Square Park svetainėj, prie Halsted 
ir 30 gatves. Dils dainų pamokos 
ir tuo pačiu laiku bus duodamos vai

CHICAGOS STADIONE, ŠIANDIEN »

kučiams dovanos, kurie atsineš gra
žiausiai numargintus kiaušinius.

Tėvų Komitetas.
Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 

Amerikoj susirinkimas įvyks nedė
lioj balandžio 21 d. 1935, 1 vai, po 
pietų J. Garbužo svet., 3749 South 
Halsted S t.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug reikalų dėl aptari
mo. Taipgi nepamirškite naujų narių 
prirašyti prie kliubo.

M. BatutiS) prot. rašt.

Svarbus Dr-jos “Lietuvos Ūkinin
ko” susirinkimas nedėlioj, balandžio 
21 d., p. Barausko svet., 2244 West 
23 PI., i vyks svarbus draugijos “Lie
tuvos Ūkininko” mėnesinis susirin
kimas. Iš priežasties Velykų šven
tės, susirinkimas prasidės lygiai 12 
valanda.

Taipgi noriu pranešti kad bus svar
stoma svarbus reikalas sulyg drau
gijos raginimo prie valdžios teisių. 
Tad, dėl draugijos gerovės ir ištirti 
ši svarbų dalyką, malonėkite kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti i susirin

Mokytas dramblys, viena iš atrakcijų Hagen>:ck-Wallace- 
Forepaugh-Sells cirke, kuris šiandien atsidaro Chicagos sta
dione, prie Madison gatvės, į vakarus nuo Ashland bulvaro.

ATEIKIT! PAMATYKIT!

“BAILUS DAKTARAS
TĄ MISTERIŠKĄ, 

KOMIŠKĄ OPERETĘ

99

Pradžia 4:00 po piet Įžanga 75c.

kimą.
J. žurkauskas, pirm.
Ieva Lukošiūtė ,fin. rašt.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
dainų pamokos atsibus nedėlioj, ba
landžio 21 dieną, 10 vai. iš ryto Ba
rausko , svetainėje. Visi choristai 
malonėkite susirinkti laiku, taipgi 
mylinčius dainas kviečiame prisidėti 
prie Chįcagos Lietuvių Vyrų Choro.

Valdyba.

DIGESTIBLE 
AS MILK 
TTC1FTF1

— STATO —
CHICAGOS LIET. CHORAS 

“PIRMYN”
, DALYVAUJA:

Anelė Salaveičikiutė - Steponavičienė, 
Pranas Jakavičius, Juozas Sarsevičius, 
Estelle Galdikaitė, Ona Skevcriute, Jo
nas Rukšlelė, Frank Pūkis, Vincas As- 
cilla, Louis Lapinskas.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musų 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

bor Kent
GERA PROGA

Ant’ RENDOS buvusi 
M. Meldažio svetainė su 
namu, visais barais ir 
rakandais.

Kreipkitės pas
JUSTIN MACKEWICH 

2324 S. Leavitt St.
Tel. Canal 1678

PASIHENDUOJA storas — ircra 
vieta dėl saliuno arba dėl restorano. 
Priešais Stock Yards. 4171 South 
Halsted St. Kreipkitės 6614 South 
VVestern Avė.

Financial
FinansAi-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
ant jūsų morgičių, bon^Į, algų imamų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, bonus, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos depart- 
nientą. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6755 South Western Avė.

——O——

REIKALAUJU — Kas turite pi
nigų ir norėtumėt skolinti maža su
ma ant naujo namo, duosiu pirmus 
morgičius ir mokėsiu gerus nuo
šimčius. Rašykit i Naujienas, Box 
247, 1739 S. Halsted St.

Furniture &,Fixiures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius. visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčeriųs 
dėl byle kurio biznio įskaitant svar
stykles, ręgisterius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixturcs, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

0 PAVASARINIAI BARGENA1
Barų fikčeriai — Soda Fountains 

— Shov kėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbeųue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai —Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčeriųs ir 
staką. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius. i
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.,
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai '....... $25.00
$300 kaurai ................ ]............ $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb.. rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

DEGTINĖS PARDAVINĖTOJAI— 
turinti package store ir tavern kos- 
tiumierius. Mokame augščiausj ko
misą. Cornell Liquor Co., 2038 W. 
51st St.

PAIEŠKAU janitoriaus pagelbi- 
ninko. Turi būt unijistas.

4939 Broadway

DEGTINĖS PARDAVĖJAI, paty
rę, apsaugota teritorija, pardavinė
ti plačiai išgarsintus gėrimų rųšis. 
Puiki propozicija. Advance Liquor 
Co., 1541 W. 63rd St.

REIKALINGAS darbininkas prio 
ūkės darbo i Indiana Valstiją.

Atsišaukite greitai adresu 1036 E.
93rd St., tel. Regent 5036.
MB—................................................

Situation Wanted
, Darbo Ieško.

' KAM reikalingas senas, teisingas 
žmogus, tinkamas ant farmos, ap
žiūrėti namus ir gyvulius. Dirbs už 
pragyvenimą. Atsišaukite 644 No. 
State St. Klauskite Emma. Telefonas 
Delaware 3962.

Business Chances
 Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Tavom tarpe di
deliu dirbtuvių, parduosiu pigiai. 
Esu našlė, turiu kelius biznius, vie
ną negaliu apžiūrėti.

3729 So. Morgan St.

BUčERNfi IR GROSERNE par
davimui — Biznis išdirbtas per 25 
metus ~ Dabartinis savininkas lai
kė 12 metų — Parduosiu už teisin
gą pasiulijima. Lafayette 0185.

PIKNIKAMS DARŽAS 
PARDAVIMUI AR

BA RENDON
Gražus 10 akerių piknikams dar

žas. Visi nauji ir moderniški bu- 
dinkai. Daro bizni per visus me
tus. Daržas parenduotas piknikams 
per visą sezoną ir atneš 100% pel
no ant jūsų investmento. Labai 
graži vieta gyventi ir daryti pini
gus. Randasi tiktai 10 mylių nuo Chi
cagos. Savininkas

1837 So. 49th Court.
Tel. Cicero 205

TAVERN pardavimui — trans- 
fer kampas. Priverstas parduoti 
dėl ligos. 2025 S. Westem Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa 1445 — 50th Avė. — Pilnai 
įrengta — prie dviejų mokyklų — 
Atsišaukite 1420 — 49th Avė., Cice
ro. nuo 3 — 7 vakare.

PARSIDUODA grosemės ice 
baksis , ir barai pigiai. Galima 
pirkti atskirai.

3719 So. Parnell Avė.

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
rodauze Maple Grove. 87th ant Maple 
St. Savininką galima matyti

4535 So. Hermitage Avė.

TAVERN pardavimui — pilnai 
įrengtas — pigiai. Priežastis — 
vienai moteriai jiersunku. 13543 
Indiana Avė., prie Calumet River.

Keal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

2 AUGšTU medinis namas adre
su 5238 So.’ Lowe Ąve. 4 flatai, pe
čiu apšildomi, nebrangiai. Atsišau
kite. 5238 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA Marauette Parke 
paskutini foreklozeriai dvifletis nau
jas moderniškas mūrinis namas po 
5 ir 6 kambarius, kaina $6800, ir 
dvi naujos murinės oktagan frontai 
moderniškos bungalow už $4650 ir 
$4850. Taipgi Mt. Greenwood mo
derniška cottage, arti 111-tos gatves, 
kaina $2250. Ir gražiausia farma 
$2200, cash ar išmokėjimais. Chas. 
Urnich, 56 W. Washington St. Room 
514. Arba telefonuokite rytmečiais 
Hemlock 5545.

PARDAVIMUI 4 kambarių mūri
nis namas naujai pastatytas, pavie
nis garadžius. Kaina $2500.

10821 S. Troy St.

BRIGHTON PARKE naujas Žx6 
mūrinis. Kainavo $14.000, dabar par
duodu už tiktai $5,200. 3037 Throop 
Stro.et.

ROADAUZĖ BARGENAS. gražus 
8 kambariai tavern su puikiu din-
ing ruimu, gerai išdirbtas biznis 
ant geriausio vieškelio arti Chica
gos. Didelis bargenas už cash, lo
tas 100x590 pėdų, arti kapinių ir
labai gyvo kampo.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St.

VELYKŲ DIENOJE

RYTOJ, Bal. 21,1935
CHIC. LIETUVI!) AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET

A**



Part Two
VOL. XXII No. 94

Musų Pagoniška ŠventėVelykos, Velykos!.

Pagonis.

buvo šven- 
senovėj pa
jos, galima

— sako vie- 
Velykos — 

Kol dar ne
vis dar ro- 
o kai Vely-

apimančią prakilnią žmo- 
pagonybę!

Pavasaris

Antra Dalis
šeštadienis. Balandis-April 20 d., 1935

šiandien Veikos mums yra 
virtusios džiaugsmingiausiomis 
metų šventėmis. Seniau jos, 
kaip minėjome, dar iškilmin
giau' buvo švenčiamos. Kiekvie
nas didesnes šventes senovės 
lietuviai paprastai atšvęsdavo 
su tam tikromis apeigomis, 
burtais, papročiais ir t. t. Tur
tingos įvairiais papročiais yra 
Kalėdos, Joninės, bet ypač tur
tingos. jais Velykos.

Velykiniai papročiai 
dar ir dabar daugiur tebėra 
pildomi, bet kai kur jie jau 
nyksta ar ir visai yra išny- 
kę.

Labiausiai paplitęs Velykų 
valgis — kiaušiniai. Ir Vely
kos nebūtų visai Velykos, jei 
nebūtų kiaušinių. Todėl šeimi
ninkės paprastai jau nuo vi
durio gavėnios ima dedinti viš
tas ir kiaušiniu's rinkti Vely
koms. Juo daugiau susirenka 
kiaušinių, tuo linksmesnės bus 
Velykos. Didįjį penktadienį ar 
šeštadienį kiaušiniai išverdami 
ir imami dalyti. Tai — mar
gučiai. Vaikams margučiai da
žyti vienas džiaugsmas. Bet gra
žesnius margučius dažniausiai 
išdažo suaugusieji — mergai
tės ir vaikinai. Dažymo būdų 
yra įvairių. Dabar daugiausia 
mėgiama išsidažyti margučius 
lietuviškais motyvais; Vytis, 
Gedimino stulpai, įvairus lie
tuviški raštai ir t. t. Bet pa
žymėtina, kad ne visose Lie
tuvos vietose margučiai dažo
mi: kai kur žemaičiuos ir ki
tur vartojami tik balti kiau
šiniai.
,« Margučių kilmė tiksliai' nė
ra susekta. Yra žinoma, kad 
senovės laikais Egipte, Sirijoj 
ir kt. kiaušiniai buvo vartoja
mi tik ne vištų, bet žąsų. At
siradus didžiąjam gavėnios 
pasninkui, ir kiaušinius valgy
ti buvo uždrausta. Taigi, per 
gavėnią, kai jie buvo uždrau
džiami valgyti, susirinkdavo 
daug kiaušinių, kuriuos, gavė
niai pasibaigus, ir ėmė varto
ti Velykoms. Manoma, kad se
novėj kiaušiniai buvo dažomi 
visos gavėnios metu, kad tuo 
budu juos galima butų, kurie 
yra jau labai seni, kurie švie- 
žesni, o kurie visai švieži. To
kiu budu per gavėnią išdažy
ti kiaušiniai ir Velykoms bū
davo panaudojami. Vėliau tas 
paprotys įsigalėjo ir Velykoms 
jau imta specialiai dažyti kiau 
šinius. Taip ant velykinio sta
lo atsirado margučiai.

Jau nuo pusės savaitės prieš

“Velykos, Velykos, kas jūsų lykos yra paskirtos išėjimui iš 
nelaukė, kaip vaikas margai iš- Egipto nelaisvės paminėti, 
dažyto kiaušinio“, 
nas musų poetas, 
pavasario šventės, 
atėjo Velykos, tol 
dosi žiema tebėra,
kos praeina, tai nors kartais 
dar yra ir šaltoka, bet vis jau 
pavasaris rodosi.

Velykų šventės 
čiamos jau gilioj 
goniškųjų tautų, 
sakyti, ilgainiui ir
yra išsivysčiusios iš anų pago

niškųjų pavasario švenčių.
Daugelis senovės kultūringųjų 
tautų, babiloniečiai, fenikie- 
čiai, egiptiečiai, vėliau graikai, 
romėnai gruodžio mėn. pabai
goj švęsdavo saiAės sugrįžimo 
šventes, iš kurių vėliau, davus 
joms krikščioniškos reikšmės 
(Kristaus gimimo paminėji
mas), atsirado musų Kalėdos. 
Tos tautos šventė ir kitas di

deles šventes, skirtas saulės 
garbei. Jos buvo švenčiamos 

* pavasario metu, kai pietų kra- 
L štuose saulė jau stipriai šildo 

ir kaitina (maždaug dabarti
nių kovo-balandžio mėnesių lai
ku).

Labai įdomiai šitas šventes 
atšvęsdavo fenikiečiai, kurie 
gyveno dabartinėj Sirijoj* vi
sai Palestinos kaimynystėj. 
Saulę jie įsivaizduodavo esant 
kaip kokį dievą, kuris pava
sario metu* ypatingai sustip- 
rėjąs, nugalįs susnudimą, mir
tį, o rudens metu vėl susilp
nėjus, liekąs lyg mirties ištik
tas. švęsdami pavasario, sau
lės dievo įsigalėjimo šventes, 
fenikiečiai tai simboliškai at
vaizduodavo; jie saulės dievo 
statulą padėdavo tamson, už
gesindavo visas žvakes, vadina
si, atvaizduodavo saulės dievo 
žiemos nusilpimą, žiemos mir
tį ; po kelių dienų didžiausio
mis iškilmėmis statulą vėl pri
keldavo, išnešdavo švieson, vi
si džiaugdavosi ir linksminda
vosi, nes saulės dievas vėl nu
galėjo žiemos susnudimą, mir
tį ir vėl ėmė žemei gyvai reik
štis, ją gaivinti ir šildyti.

Visai panašias pavasario 
šventes švęsdavo senovės egip
tiečiai ir kiti.

žydai, kaip žinome, jau nuo 
keletos amžių pr. Kristaus gim. 
švenčia pavasario šventes — 
Velykas. Gilioj senovėj žydų 
pavasario šventės neturėjo tos 
prasmės, kokia joms šiandien 
yra priduodama: taip pat bu
vo tik džiaugsmingos šventės, 
paskirtos saulės įsigalėjimui.
Dabar, kaip žinome, žydų Ve- Velykas namuose prasideda di-

' * z h ' *Nuėjo, nubėgo, prapuolė mirtis, 
Ir džiaugias jaunutė gyvybė, 
Sutirpo paniurus vaiduoklių naktis, 
Aiškėja skaidrumo galybė.

Pavasario žingsniai—gyvybės sparnai, 
Mergaitės minkšti pagalvėliai, 
Skaistybės ir puokščių patvinę kalnai, 
Krutinę atleidžia ir vėliai.

Pavasari, sveikas, atėjęs gražus, 
Sujauslinęs žemę ir dangų, 
Į krumus pavertęs našlaičius ražus, 
Vyliodams jaunuoli nerangų.

Kas rodėsi siaura, dabar jau platu, 
Kas toli, arčiau prigužėjo, 
Dygimo, sprogimo gėlėtu metu 
Ir meilės lenktynės užėjo.

O'

džiausią ruoša: vėdinami kam
bariai, plaunamos grindys, va
lomos lubos. Vėliau kepami py
ragai, dažomi margučiai, ver
dama ir t. t. Didžiojo šešta
dienio rytą iš kiekvienų namų 
paprastai eipa įainy^n atsi
nešti šventinto vandens, kuriuo 
yra apšlakštomi visi namai 
kad apsaugotų nuo visokių ne
laimių. Einantieji parnešti van
dens paprastai pasiima po kem
pinę, kurią įdega šventoriuj pa
kurtoj ugny. Pasisėmę šv. van
dens su degančiomis kempinė
mis eina namo. Stengiamasi, 
kad kempinės visą kelią deg
tų ir neužgęstų. Tą dieną šei
mininkės stengiasi degtukais 
nekurti pečių, bet pakurti juos 
su parneštųjų kempinių šven 
tąja ugnimi.

Prievakariu didesnė šeimos 
dalis išeina bažnyčion — į Ve
lykas. Viduriniais amžiais be
veik visose Europos šalyse bu
vo paprotys Didžiosios savaites 
ir Velykų metu bažnyčiose ruo
šti tam tikrus vaidinimus iŠ 
Krįstaus gyvenimo. Ilgainiui 
šitokį vaidinimai išvirto papra
stais teatraliniais vaidinimais, 
nieko bendra su tikyba netu
rinčiais. » Todėl buvo susigrieb
ta ir vaidinimai iŠ bažnyčių 
buvo iškelti į šventorius, o vė
liau ir visai panaikinti. Bet ši
to teatrališkumo pėdsakų’ dau
gely Lietuvos bažnyčių ir da-, 
bar dar galime pamatyti. Sa
kysim, kai kuriose bažnyčiose 
prie paruošto grabo yra pasta
tomi tam tikrais senovės romė
nų kareivių aprengtais rūbais 
vyrai, kurie neva turi atvaiz
duoti Kristaus grabo sargus, 
šalia pastatomos jaunos mer
gaitės, baltai. apsirėdžiusios, 
kurios atvaizduoja angelus ir 
t. t. Ir daugeliui žmonių palu
pi pasižiūrėti j šituos “karei 
vius” 
riose bažnyčiose (pav., Nemak 
šČių) dar ir dabar rodomi vai
dinimai,, tiktai ne gyvų žmo
nių, bet tam tikrų padarytų 
figūrų.

Per Velykas visur paplitęs
paprotys

risti kiaušinius.
Ritimui vartojamos tam tikros 
geldelės: vienas padeda kiau
šinį, antras j jį risdamas turi

ir ‘‘angelus”. O kai ku«
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užduoti. Jei neužduoda, rita Petras pūdymą arė, šv. Jbku- 
pirmasis. Katras užduoda, to bas rugius piovė, šv. Ona pė- 
lieka kiaušinis. Kai kur kiau-' dus rišo, šv. Baltramiejus stir- 
šinius netingi risti net seniai, tas statė1 

rita mergaitės,Rita ^aikin 
ir vieni kitif 
tl.

Kiaušinių mušimas visiems 
žinomas: kieno stipresnis kiau
šinis, tas laimi. O kai kas ima 
ir pasidirba medinį kiaušinį: 
kol tokį apgaviką sugausi, žiū
rėk, jis jau daug kiaušinių bus 
prisirinkęs.

Seniau jau pirmąją Velykų 
dieną apie vidurdienį j ;

pradėdavo kiaušiniauti.
Dabar kiaušiniavimo paprotys 
yra beveik visai išnykęs (tik 
labai retai kur bepraktikuoja
mas) .

Susitaisydavo keletas vyriu
kų ir valiai per kaimą. Atei
davo pas ūkininką, iškrėsdavo 
visokių išdaigų, pagrodavo ar
monika ir kitokiais instrumen
tais, padainuodavo tam tikras 
dainas. Tai būdavo vadinama 
lalavimu, nes prie giedamųjų 
giesmių vis būdavo pridedama 
žodelytis ląlu. Vienur tokius 
lalautojus pasikviesdavo vidun, 
duodavo išgerti, pavalgyti, ki 
tur šiaip . sau apdovanodavo 
kiaušiniais 
gu ir kt. Labiausiai Įsiautojų 
vartojama daina būdavo ši:

. Krikščionybė ' ir katalikybė 
kiekvienam žmonių džiaugs
mui, kiekvienam gamtos apsi
reiškimui, kurį žmonės paste
bi ar kuriuo džiaugiasi, išgal
vojo ir pritaikė savų vardus 
ir savotišką reiškimą.

Taip naujų metų atėjimas 
pasidarė Kristaus gimimo die
na, nors Kristus visai ne tą 
dieną buvo gimęs, o keletą me
nesių vėliau.

i
Taip gamtos prisikėlimas iš 

miego — Pavasaris — pasida
rė Velykomis, arba Kristaus iš 
numirusių prisikėlimo diena, 
nors Kristus visai ne tada kė
lėsi iš numirusių.

Visi pagoniški apvaikščioja
mai yra padaryti katalikiškais, 
ir katalikybė tokiu budu yra 
padaryta pusiau pagoniška.

Kristus, žinoma, nei svajp- 
te nesvajojo, kad iš jo gyve
nimo žmonės vėliaus pradės 
daryti tokią keistą karikatū
rą.

Iš velykinių papročių tik ru
sai turi panašesnį į krikščio
nišką paprotį. Jie visi bučiuo
jasi Velykų dieną. Bučiuods- 
mies vienas sako “Christos vos- 
kresė”, o kitas atsako “Vo iš
tinu voskrese”. Niekas negali 

Į atsisakyti bučiuotis. Jeigu kas 
negalėjo meilužės per ištisus 
metus pabučiuoti, tai Velykų 
dieną jis tikrai susilaukia tos 
laimės, ir gali ją pabučiuoti 
net tris sykius. Nes velykinis 
pasibučiavimas yra trigubas.

Mes lietuviai kiaušinius mar
giname, nes kiaušinis reiškia 
gyvasties pradžią, o margu
mas pavasarį. Dabindami kiau- 
šiniusf mes • taipgi nešuliniai 
reiškiame pagarbą mielam da
lykui 
nieko 
taus 
šių.

Valgių srityje 
bolas yra gardus kumpis. Ru- 
sai-gi gerbia saldžią varškę, 
iškeptą piramidoš formoje — 
Paschą. Tie simboliai irgi nie
ko bendro neturi su Kristaus 
prisikėlimu iš numirusių.

■ Visokios gėlės, o ypatingai 
lelijos yra tinkamiausia vely
kinė dovana. Lelija yra kai- 
kur pasidariusi Velykų simbo
liu. O tikrai ji yra tik pava
sario reiškiniu ir simboliu.

Visų žmonių pagrindinis pa- 
goniškumas ištikrųjų niekad 
taip gausiai neapsireiškia, kaip 
didžiose buk tai krikščioniško
se šventėse: Kalėdose ir Vely- 
kose.

Dabar, pavasariui atėjus,

pagpniško džiaugsmo. Mes jau
čiame savo ryšį su gamta. Jau
čiame, kad su atgimstančia 
gamta atgimstame ir mes, jau
čiame, kad ir mumyse atgim
sta viskas, kas gera, linksma 
ir meilinga.

Velykos — pagoniška pava
sario šventė — mums yra gy
vybės triumfu.. Kaip tos su- 
gryžtanČios paukštės, mes no
rime skraidyti, dainuoti ir 
krykštauti.

Niekas negali atsilaikyti prieš 
viską 
gaus

A DU MARGUČIU
Aš su ja buvau piktuoju.
Bet tas ne tiesa.
Mano širdy tokio jausmo ne

buvo, kurį galima butų pava
dinti pykčiu.

Veikiausia tai ji piktuoju su 
manim elgėsi.

O gal ir ji pykčio neturėjo.
Vienok mes iš pažiūros bu

vome piktuoju.
Per žiemą aš ją mačiau tik 

septynius sykius. Bet į ją žiu
rėjau tik iš šono. O kada ji į 
mane žiurėjo, aš nežinau, žiu- 
rėti-gi tur būt žiurėjo. Nega
li būt kitaip.

Sušilo žemė. Atėjo Velykos.
Patvino upė, o paupy suža

liavo krūmai.
Atskrido paukščiai, 
švelnumas paplito ore.
Aš išmarginau labai gražų” ir t. t.

nenori pasiduo-' Antr°si°s Velykų dienos ry- 
- tą pradedoma-^teųi- kitue^ve- 

lykauti (vieni kitus plakai ryk
štėmis, apipilti vandeniu ir t. 
t., šiek tiek panašiai, kaip Ver
bų sekmadienį verbomis), ši
tas paprotys daugiur taip pat 
jau beveik yra išnykęs. Bet se
nesniais laikais visi trokšdavo 
vienas kitą apyelykauti, o nė 
vienas nenorėdavo būti pats 
apvelykautąs. Velykaudavo 

a daugiausia išsprogusiomis ber
žų, karklų ir kt. šakelėmis. Ap
sisaugoti nuo Velykautojų vi
si stengdavosi užsikabindami 
grįčių duris, u’žsisklęsdami ka
marų duris. Bet gudruoliai čia 
pritaisydavo kokias pinkles: 
tai, žiūrėk, iš vakaro kur ne
pastebimai atkabindavo langą 
ir per langą įlipę ąpvelykau- 
davo, tai išjudindavo kamaros 
durų skląstį, kad jis vos be
laikydavęs ir truputį spustelė
jus tuoj išpuldavo ir t. t. Kas 
galėtų visus gudrumus ir su
rašyti.

Už apvelykavimą turi duoti 
margučių. Jei būdavo apvely* 
kaujami šeimininkai, tai už tai 
gerai pavaišindavo. Apvelykau- 
ti stengdavosi ne tik savo šei
mos narius, bet dažnai eidavo 
kaiman ir kitų kaimynų apve- 
lykauti. Jei gerai pavykdavo, 
visiems būdavo juoko ir džiaug
smo. m-

Nė vienos Velykęs seniau 
neapsieidavo ir* be sūpynių (lin
gynės). Į supynęs susirinkda
vo daug jaunimo, mergaičių ir 
berniukų, todėl sūpynių jau
nuomenė niekuomet nenorėda
vo apleisti. Jei pas save nėra, 
eina kur toliau pas kaimyną, 
Daugiur supynęs net pasida
rydavo iš virvės, permestos 
kur per balkį. 

■ ' ■ L-;1 . ' V! 1 ’ '

“Velykos, Velykos, kas jūsų 
nelaukė, kaip vaikas margai 
dažyto kiaušinio”. Kaip Vely
kos greit ateina, taip jos greit 
ir praeina, ir mes vęl pasilie
kame su 
rūpesčiais

“Labas vakars> pon gaspador! 
Ei lalu!
Ar jau’ miegi saldų miegą, 
Ei lalu!” (šitie žodeliai ir to
liau po kiekvienos eilutės kar
tojami).

Toliau dainoj rėždavo: 
“Tavo dvare didi dyvai . • 
Tavo buliai stalde baubia, 
Tavo stonioj žirgai žvengia. 
Budink tarnus žirgų šerti, 
Liepk pašėrus nušukuoti, 
Nušukavus pabalnoti. 
Pabalnojus, pažabojus, 
Užsisėdęs jok į lauką 
Kuo greičiausiai, kuo skubiau

siai 
Savo lauko pažiūrėti.
r— . i Z -rs.» . t-* »

Kur akėta 
Kur užsėta 
Kur nesėta ten pašluoja” ir t.t.

Toliau dainoj išskaičiuojama, 
kad “šv. Jonas mėšlą vežė, 

■ .. ■ ■ . 1 -.. •■■■• >■ ■

Tavo lauke, Dievui dėkui, 
ten lygiuoja, 

♦ ten žaliuoja,

■■ ■ 'i. ... ■
-'ji

— gyvybei. Tas žinoma 
bendro neturi su Kris- 

prisikėlimu iš numiru

Velykų sim

Pas mano dėdę susirinkom 
svenoonų valgyti.

Ir ji tenai buvau.
Aš spaudžiau kišenių j e mar

gutį.
Tariausi jai tai jo neduosiu.
Tik štai netikėtai ji į mane 

pažiurėjo savo didelėm akim. 
Ir man rodos, kad ji šypterė
jo.

Bet aš dar labiau suspaud
žiau savo margutį. Neduosiu.

Ji priėjo prie manęs., 
“štai 

koms”,
gutį. Tikrai, gražesnio margu
čio dar nėra buvę. Jis buvo 
gražesnis už visas gražybes.

Man visam pasidarė šilta. Tai 
buvo tokia maloni šiluma. Jau 
aš nebegalėjau kitur pasukti 
savo akių. Nebe į šoną, bet tie
siai j jos akis žiurėjau. Tur 
būt šypso jau. Nes ji prajuko.

Įr aš atidaviau jai savo mar- 
— Molis.mes visi esame pagauti tikro gutį.

tai margutis Vėl; 
tarė, ir davė man mat

margučiai, pyra-

šv.

savais kasdieniniais 
ir rūpestėliais.

C. Cemkus.
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Velykos, Velykos!
— sako vie- 
Velykos — 
Kol dar ne
vis dar ro- 
o kai Vely-

buvo šven- 
senovėj pa
jos, galima

liii
r*i.

“Velykos, Velykos, kas jūsų lykos yra paskirtos išėjimui iš 
nelaukė, kaip vaikas margai iš- Egipto nelaisvės paminėti, 
dažyto kiaušinio”, 
nas musų poetas, 
pavasario šventės, 
atėjo Velykos, tol 
dosi žiema tebėra,
kos praeina, tai nors kartais 
dar yra ir šaltoka, bet vis jau 
pavasaris rodosi.

Velykų šventės 
čiamos jau gilioj 
goniškųjų tautų, 
sakyti, ilgainiui ir
ym išsivysčiusios iš anų pago

niškųjų pavasario švenčių. 
Daugelis senovės kultūringųjų 
tautų, babiloniečiai, fenikie- 
čiai, egiptiečiai, vėliau graikai, 
romėnai gruodžio mėn. pabai
goj švęsdavo saulės sugrįžimo 
šventes, iš kurių vėliau, davus 
joms krikščioniškos reikšmės 
(Kristaus gimimo paminėji
mas); atsirado musų Kalėdos. 
Tos tautos šventė ir kitas di
deles šventes, skirtas saules 
garbei. Jos buvo švenčiamos 
pavasario metu, kai pietų kra
štuose saulė jau stipriai šildo 
ir kaitina (maždaug dabarti
nių kovo-balandžio mėnesių lai
ku).

Labai įdomiai šitas šventes 
atšvęsdavo fenikiečiai, kurie 
gyveno dabartinėj Sirijoj, vi
sai Palestinos kaimynystėj. 
Saulę jie įsivaizduodavo esant 
kaip kokį dievą, kuris pava
sario metu* ypatingai sustip
rėjęs, nugalįs susnudimą, mir
tį, o rudens metu vėl susilp
nėjęs, liekąs lyg mirties ištik
tas. švęsdami pavasario, sau
lės dievo įsigalėsimo šventes, 
fenikiečiai tai simboliškai at
vaizduodavo: jie saulės dievo 
statulą padėdavo tamson, už
gesindavo visas žvakes, vadina
si, atvaizduodavo saules dievo 
žiemos nusilpimą, žiemos mir
tį; po kelių dienų didžiausio
mis iškilmėmis statulą vėl pri
keldavo, išnešdavo švieson, vi
si džiaugdavosi ir linksminda
vosi, nes saulės dievas vėl nu
galėjo žiemos susnudimą, mir
tį ir vėl ėmė žemei gyvai reik
štis, ją gaivinti ir šildyti.

Visai pa našias pavasario 
šventes švęsdavo senovės egip
tiečiai ir kiti.

žydai, kaip žinome, jau nuo 
keletos amžių pr. Kristaus gim. 
švenčia pavasario šventes — 
Velykas. Gilioj senovėj žydų 
pavasario šventės neturėjo tos 
praspiės, kokia joms šiandien 
yra priduodama: taip pat bu
vo tik džiaugsmingos šventės, 
paskirtos saulės įsigalėjimui. 
Dabar, kaip žinome, žydų Ve- Velykas namuose prasideda di-

šiandien Veikos mums yra 
virtusios džiaugsmingiausiomis 
metų šventėmis. Seniau jos, 
kaip minėjome, dar iškilmin
giau’ buvo švenčiamos. Kiekvie
nas didesnes šventes senovės 
lietuviai paprastai atšvęsdavo 
su tam tikromis apeigomis, 
burtais, papročiais ir t. t. Tur
tingos įvairiais papročiais yra 
Kalėdos, Joninės, bet ypač tur
tingos jais Velykos.

Velykiniai papročiai 
dar ir dabar daugiur tebėra 
pildomi, bet kai kur jie jau 
nyksta ar ir visai yra išny- 
kę.

Labiausiai paplitęs Velykų 
valgis — kiaušiniai. Ir Vely
kos nebūtų visai Velykos, jei 
nebotų kiaušinių. Todėl šeimi
ninkės paprastai jau nuo vi
durio gavėnios ima dedinti viš
tas ir kiaušiniui rinkti Vely
koms. Juo daugiau susirenka 
kiaušinių, tuo linksmesnės bus 
Velykos. Didįjį penktadienį ar 
šeštadienį kiaušiniai išverdami 
ir imami dalyti. Tai — mar
gučiai. Vaikams margučiai da
žyti vienas džiaugsmas. Bet gra
žesnius margučius dažniausiai 
išdažo suaugusieji
tės ir vaikinai. Dažymo būdų 
yra įvairių. Dabar daugiausia 
mėgiama išsidažyti margučius 
lietuviškais motyvais: Vytis, 
Gedimino stulpai, įvairus lie
tuviški raštai ir t. t. Bet pa
žymėtina, kad ne visose Lie
tuvos vietose margučiai dažo
mi : kai kur žemaičiuos ir ki
tur vartojami tik balti kiau
šiniai.
J Margučių kilmė tiksliai nė
ra susekta. Yra žinoma, kad 
senovės laikais Egipte, Sirijoj 
ir kt. kiaušiniai buvo vartoja
mi tik ne vištų, bet žąsų. At
siradus didžiąjam gavėnios 
pasninkui, ir kiaušinius valgy
ti buvo uždrausta. Taigi, per 
gavėnią, kai jie buvo uždrau
džiami valgyti, susirinkdavo 
daug kiaušinių, kuriuos, gavė
niai pasibaigus, ir ėmė varto
ti Velykoms. Manoma, kad se
novėj kiaušiniai buvo dažomi 
visos gavėnios metu, kad tuo 
budu ju'os galima butų, kurie 
yra jau labai seni, kurie švie- 
žesni, o kurie visai švieži. To
kiu budu per gavėnią išdažy
ti kiaušiniai ir Velykoms bū
davo panaudojami. Vėliau tas 
paprotys įsigalėjo ir Velykoms 
jau imta specialiai dažyti kiau 
šinius. Taip ant velykinio sta
lo atsirado margučiai.

Jau nuo puses savaitės prieš

mergai-

Pavasaris
i

Nuėjo, nubėgo, prapuolė mirtis 
Ir džiaugias jaunutė gyvybė, 
Sutirpo paniurus vaiduoklių naktis, 
Aiškėja skaidrumo galybė.

Musų Pagoniška Šventė

Pavasaris — pasida-

pagoniško džiaugsmo. Mes jau
čiame savo ryšį su gamta. Jau
čiame, kad su atgimstančia 
gamta atgimstame ir mes, jau
čiame, kad ir mumyse atgim
sta viskas, kas gera, linksma 
ir meilinga.

Velykos — pagoniška pava
sario šventė — mums yra gy
vybės triumfu. Kaip tos su- 
gryžtančios paukštės, mes no
rime skraidyti, dainuoti ir 
krykštauti.

Niekas negali atsilaikyti prieš 
viską apimančią prakilnią žmo
gaus pagonybę!

Pavasario žingsniai—gyvybės sparnai, 
Mergaitės minkšti pagalvėliai, 
Skaistybės ir puokščių patvinę kalnai, 
Krutinę atleidžia ir vėliai.

Pavasari, sveikas, atėjęs gražus, 
Sujauslinęs žemę ir dangij, 
Į krumus pavertęs našlaičius ražus, 
Vyliodams jaunuoli nerangų.

Kas rodėsi siaura, dabar jau platu, 
Kas toli, arčiau prigužėjo, 
Dygimo, sprogimo gėlėtu metu 
Ir meilės lenktynės užėjo.

džiausią ruoša: vėdinami kam
bariai, plaunamos grindys, va
lomos lubos. Vėliau kepami py
ragai, dažomi margučiai, ver
dama ir t. t. Didžiojo šešta
dienio rytą iš klekvien 
paprastai eipa bažnycu
nešti šventinto vandens, kuriuo 
yra apšlakštomi visi namai 
kad apsaugotų nuo visokių ne
laimių. Einantieji parnešti van
dens paprastai pasiima po kem
pinę, kurią įdega šventoriuj pa
kurtoj ugny. Pasisėmę šv. van
dens su degančiomis kempinė
mis eina namo. Stengiamasi, 
kad kempinės visą kelią deg
tų ir neužgęstų. Tą dieną šei
mininkės stengiasi degtukais 
nekurti pečių, bet pakurti ju'os 
su parneštųjų kempinių šven 
tąja ugnimi.

Prievakariu didesnė šeimos 
dalis išeina bažnyčion — į Ve
lykas. Viduriniais amžiais be
veik visose Europos šalyse bu
vo paprotys Didžiosios savaitės 
ir Velykų metu bažnyčiose ruo
šti tam tikrus vaidinimus iŠ 
Kristaus gyvenimo. Ilgainiui 
šitokį vaidinimai išvirto papra
stais teatraliniais vaidinimais, 
nieko bendra su tikyba netu
rinčiais. Todėl buvo susigrieb
ta ir vaidinimai iŠ bažnyčių 
buvo iškelti į šventoriuos, o vė
liau ir visai panaikinti. Bet ši
to teatrališkumo pėdsakų dau
gely Lietuvos bažnyčių ir da-. 
bar dar galime pamatyti. Sa
kysim, kai kuriose bažnyčiose 
prie paruošto grabo yra pasta
tomi tam tikrais senovės romė
nų kareivių aprengtais rūbais 
vyrai, kurie neva turi atvaiz
duoti Kristaus grabo sargus, 
šalia pastatomos jaunos mer
gaitės, baltai.. apsirėdžiusios, 
kurios atvaizduoja angelus ir 
t. t. Ir daugeliui žmonių parū
pi pasižiūrėti j šituos “karei 
vius” ir “angelus”. O kai ku
riose bažnyčiose (pav., Nemak 
šČių) dar ir dabar rodomi vai
dinimai, t tiktai ne gyvų žmo
nių, bet tam tikrų padarytų 
figūrų.

Per Velykas visur paplitęs 
paprotys

risti kiaušinius.
Ritimui vartojamos tam tikros 
geldelės: vienas padeda kiau
šinį, antras į jį risdamas turi
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užduoti. Jei neužduoda, rita Petras pūdymą arė, šv. Jbku- 
pirmasis. Katras užduoda, to bas rugius piovė, šv. Ona pė- 
lieka kiaušinis. Kai kur kiau-1 dus rišo, šv. Baltramiejus stir- 
šinius netingi risti net seniai, tas statė” ir t. t.
Rita ^aikinąij rita mergaitės 
ir vieni kitięįns nenori pasiduo- 
ti.

Kiaušinių mušimas — visiems 
žinomas: kieno stipresnis kiau
šinis, tas laimi. O kai kas ima 
ir pasidirba medinį kiaušinį: 
kol tokį apgaviką sugausi, žiū
rėk, jis jau daug kiaušinių bus 
prisirinkęs.

Seniau jau pirmąją Velykų 
dieną apie vidurdienį > ; , . .

pradėdavo kiaušiniauti.
Dabar kiaušiniavimo paprotys 
yra beveik visai išnykęs (tik 
labai retai kur bepraktikuoja
mas).

Susitaisydavo keletas vyriu
kų ir valiai per kaim^. Atei
davo pas ūkininką, iškrėsdavo 
visokių išdaigų, pagrodavo ar
monika ir kitokiais instrumen
tais, padainuodavo tam tikras 
dainas. Tai būdavo vadinama 
lalavimu, nes prie giedamųjų 
giesmių vis būdavo pridedama 
žodelytis ląlu. Vienur tokius 
lalautojus pasikviesdavo vidun, 
duodavo išgerti, pavalgyti, ki 
tur šiaip . sau apdovanodavo 
kiaušiniais — margučiai, pyra
gu ir kt. Labiausiai lalautojų 
vartojama daina būdavo ši:

“Labas vakars, pon gaspadbr! 
Ei lalu!
Ar jau miegi saldų miegą, 
Ei lalu!” (šitie žodeliai ir to
liau po kiekvienos eilutės kar
tojami).

Toliau dainoj rėždavo: 
“Tavo dvare didi dyvai 
Tavo buliai stalde baubia, 
Tavo stonioj žirgai žvengia. 
Budink tarnus žirgų šerti, 
Liepk pašėrus nušukuoti, 
Nušukavus pabalnoti. 
Pabalnojus, pažabojus, 
Užsisėdęs jok j lauką 
Kuo greičiausiai, kuo skubiau

siai
Savo lauko pažiūrėti, 
Tavo lauke, Dievui dėkui, 
Kur akėta — tęn lygiuoja, 
Kur užsėta — ten žaliuoja, 
Kur nesėta ten pašluoja” ir t.t.

- ■
Toliau dainoj išskaičiuojama, 

kad “šv. Jonas mėšlą vežė, šv.

Antrosios Yęlykų dienos ry- 
tą pradeda ma - vien i ki t us--ve
lyke uti (vieni kitus plak'ti ryk
štėmis, apipilti vandeniu ir t. 
t., šiek tiek panašiai, kaip Ver
bų sekmadienį verbomis), ši
tas paprotys daugiur taip pat 
jau beveik yra išnykęs. Bet se
nesniais laikais visi trokšdavo 
vienas kitą apvelykauti. o nė 

(vienas nenorėdavo būti pats 
Velykaudavo 

daugiausia išsprogusiomis ber
žų, karklų ir kt. šakelėmis. Ap
sisaugoti nuo Velykautojų vi
si stengdavosi užsikabindami 
grįčių duris, u’žsisklęsdami ka
marų duris. Bet gudruoliai čia 
pritaisydavo kokias pinkles: 
tai, žiūrėk, iš vakaro kur ne
pastebimai atkabindavo langą 
ir per langą įlipę apvelykau- 
davo, tai išjudindavo kamaros 
durų skląstį, kad jis vos be
laikydavęs ir truputį spustelė
jus tuoj išpuldavo ir t. t. Kas 
galėtų visus gudrumus ir su
rašyti.

Už apvelykavimą turi duoti 
margučių. Jei būdavo apvely- 
kaujami šeimininkai, tai už tai 
gerai pavaišindavo. Apvelykau
ti stengdavosi ne tik savo šei
mos narius, bet dažnai eidavo 
kaiman ir kitų kaimynų apve
lykauti. Jei gerai pavykdavo, 
visiems būdavo juoko ir džiaug
smo.

Nė vienos 
neapsieidavo ir»be sūpynių (lin
gynės). Į supynęs susirinkda
vo daug jaunimo, mergaičių ir 
berniukų, todėl sūpynių jau
nuomenė niekuomet nenorėda
vo apleisti. Jei pas save nėra, 
eina kur toliau pas kaimyną. 
Daugiur supynęs net pasida
rydavo iš virvės, 
kur per balkį.

“Velykos, Velykos, kas jūsų 
nelaukė, kaip vaikas margai 
dažyto kiaušinio’^. Kaip Vely- 
kos greit ateina, taip jos greit 
ir praeina, ir mes vęl pasilie
kame su savais kasdieniniais 
rūpesčiais ir rūpestėliais.

C. Cemkus.

, Krikščionybė ' ir katalikybė 
kiekvienam žmonių džiaugs
mui, kiekvienam gamtos apsi
reiškimui, kurį žmonės paste
bi ar kuriuo džiaugiasi, išgal
vojo ir pritaikė savp vardus 
ir savotišką reiškimą.

Taip naujų metų atėjimas 
pasidarė Kristaus gimimo die
na, nors Kristus visai ne tą 
dieną buvo gimęs, o keletą mė
nesių vėliau, 

i
Taip gamtos prisikėlimas iš 

miego
rė Velykomis, arba Kristaus iš 
numirusių prisikėlimo diena, 
nors Kristus visai ne tada kė
lėsi iš numirusių.

Visi pagoniški apvaikšČioį’- 
mai yra padaryti katalikiškais, 
ir katalikybė tokiu budu yra 
padaryta pusiau pagoniška.

Kristus, žinoma, nei svajo- 
te nesvajojo, kad iš jo gyve
nimo žmonės vėliaus pradės 
daryti tokią keistą karikatū
rą.

Iš velykinių papročių tik ru
sai turi panašesnį į krikščio
nišką paprotį. Jie visi bučiuo
jasi Velykų dieną. Bučiuoda- 
mies vienas sako “Christos vos- 
kresė”, o kitas atsako “Vo iš
tinu voskrese”. Niekas negali 
atsisakyti bučiuotis. Jeigu kas 
negalėjo meilužės per ištisus 
metus pabučiuoti, tai Velykų 
dieną jis tikrai susilaukia tos 
laimės, ir gali ją pabučiuoti 
net tris sykius. Nes velykinis 
pasibučiavimas yra trigubas.

Mes lietuviai kiaušinius mar
giname, nes kiaušinis reiškia 
gyvasties pradžią, o margu
mas pavasarį. Dabindami kiau- ~~ 
šinius; mes - taipgr nesužmiar svelačoiiį Vžg^tl?'
reiškiame pagarbą mielam da
lykui — gyvybei. Tas žinoma 
nieko bendro neturi su Kris
taus prisikėlimu 
šių.

Valgių srityje 
bolas yra gardus 
sai-gi gerbia saldžią varškę, 
iškeptą piramidos formoje — 
Paschą. Tie simboliai irgi nie
ko bendro neturi su Kristaus 
prisikėlimu iš numirusių.

• Visokios gėlės, o ypatingai 
lelijos yra tinkamiausia vely
kinė dovana. Lelija yra kai- 
kur pasidariusi Velykų simbo
liu. O tikrai ji yra tik pava
sario reiškiniu ir simboliu.

Visų žmonių pagrindinis pa- 
goniškumas ištikrųjų niekad 
taip gausiai neapsireiškia, kaip 
didžiose buk tai krikščioniško
se šventėse: Kalėdose ir Vely
kėse.

Dabar, pavasariui

iš numiru-

Velykų sim- 
kumpis. Ru-

Pagonis.

DU MARGUČIU
Aš su ja buvau piktuoju.
Bet tas ne tiesa.
Mano širdy tokio jausmo ne

buvo, kurį galima butų pava
dinti pykčiu.

Veikiausia tai ji piktuoju su 
manim elgėsi.

O gal ir ji pykčio neturėjo.
Vienok mes iš pažiūros bu

vome piktuoju.
Per žiemą aš ją mačiau tik 

septynius sykius. Bet į ją žiu
rėjau tik iš šono. O kada ji į 
mane žiurėjo, aš nežinau, žiu- 
rėti-gi tur būt žiurėjo. Nega
li būt kitaip.

Sušilo žemė. Atėjo Velykos.
Patvino upė, o paupy suža

liavo krūmai.
Atskrido paukščiai, 
švelnumas paplito ore.
Aš išmarginau labai gražų 

margutį.
Pas mano dėdę susirinkom

margutis Vėl

Ir ji tenai buvau.
Aš spaudžiau kišeniųje mar

gutį.
Tariausi jai tai jo neduosiu.
Tik štai netikėtai ji į mane 

pažiurėjo savo didelėm akim. 
Ir man rodos, kad ji šypterė
jo.

Bet aš dar labiau suspaud
žiau savo margutį. Neduosiu.

Ji priėjo prie manęs.,
“štai tai

koms”, tarė, ir davė man mai- 
gutį. Tikrai, gražesnio margu
čio dar nėra buvę. Jis buvo 
gražesnis už visas gražybes.

Man visam pasidarė šilta. Tai 
buvo tokia maloni šiluma. Jau 
aš nebegalėjau kitur pasukti 
savo akių. Nebe į šoną, bet tie
siai į jos akis žiurėjau. Tur 
būt šypso jau. Nes ji prajuko.

Ir aš atidaviau jai savo mar-
— Molis.

atėjus,
mes visi esame pagauti tikro gutį.

Velykęs seniau

permestos



Lietuvos

Skiltis apie ongi

Garsinki tęs Naujienose

4119 SOUTH ASHLAND AVENUE
2451 W. 69th St

ias geismas

HALSTED EXCHANGEmu

NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

Chicago; Iii

linksmų Velykų
Visiems lKTUViams!

RAMOVfi ir MILDA
teatrai

M •nt

karta, 
Ji nei 
ryšio 

nesiųs

troškim
- laisva šalis! Lietu

Mes norime, kad pas

savo kostumeriams.

LINKSMŲ VELYKŲ!
Pavasario Švenčių sulaukus 
Sveikiname visus Draugus 

ir Pažįstamus

nors ji, palygi

per dešimtį metų 
Naujosios Lietuvos 
atgarsius, klausomės 

kurie buvo 
paskutiniais

maurice o. lustig, manager
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Linksmo Skaistaus Pavasario 
LINKSMŲ VELYKŲ 

IR VISOKIOS LAJMfiS 
visiems 

žystamiems ir draugams linki

Dan Gricius 
Tavern

jas, poetas, muzikas ar daini
ninkas gali smagiai paviešėti 
ir daug naudos įsigyti sau ir 
suteikti jos visai išeivijai.

Tai tokie esmėje yra musų 
norai. Tiek mes telaukiame (ir 
nelaukiame) iš Lietuvos. Ro
dos nedaug. Bet aš įsivaizduo
ju, kad šitiems musų norams 
ir laukimams patenkinti visą 
Liėtii'vą reikti). iŠ pamatų pa
keisti. O to juk 'neatsitiks. Vi
so pasaulio lietuvių kongresas 
ne tam yra šaukiamas.

Visus Laimingai Sulaukusius 
LINKSMŲ VELYKŲ 
Širdingai Sveikiname

JoHN gubas
614Ž So. Western Avė. ir Willow Springs

Prieš Tautiškas Kapines.

Mes norime originalių muzi
kos kortipozicijiį, dainų, veika
lų teatrui.

Mes laukiame iš Lietuvos 
kurinių didybes. Trokštame, 
kad ten butų parašyti tokie 
veikalai, kuriuos be gėdos ga
lima butų išvyti ahjįflų kal
bom Tai net;
Mums tokie Ąreik^laį labai rei 
kalingi, kad 'jais’ galėtų pasi 
grožėti ir butų sužavėtas 
sų čia gimęs jaunimas. 
Amerikos leiikį jauhiAiaš 
pamėgimu ir pasididžiavimu 
skaito angliškai daugybę len
kiškų veikalų. Tas gyvai palai
ko jų jungę su lenkybė.

Lietuva dabar tarytum pra
dėjo drovėtis aukų prašyti iš

Liriksmiį Velykų Visiėittš LietdVlattis! 
Išsigerkit į sveikatą nuo mušiį 

pirktos degtinės.

BUSINESS COOPERATIVE DIVISION.

šiemet Lietuvoj yra rengia
mas viso pasaulio lietuvių kon
gresas.

Jau advokatas 
lankosi pas mus Amerikoje. Jis 
kviečia mus dalyvauti su kitų 
kraštų lietuviais kongrese. Jis 
yra pirmininkas draugijos kie
no tai įkurtos labdaringais tik
slais: užsienio lietuviams rem
ti. Matyt, lietuvių paramai ta 
draugija ir kongresų šaukia.

Iki šiol mes nieko nežino
jom, kaip ta draugija ketina 
mus paremti. Materialės para
mos be abejo mes nelaukėm. 
Tokią paramą davėme tik mes 
Lietuvai, o ne Lietuva mums. 
Išrodo, kad tik taip bus ir to- 
liaus. Iš Amerikos pasiųstais 
ir siunčiamais doleriais yra pa
grįstas litas ir jais iki šiol pa
silaiko. Musų senoji karta nie
kad nesustos siuntus pinigus 
Lietuvon. Su nauja ja 
žinoma, bus visai kitaip, 
dvasinio nei materialio 
su Lietuva neturi. Ji 
ir pinigų. Bet jų nei nereika 
lauš iš Lietuvos ar iš tos drau 
gijos užsienio lietuviams rem

linksmų VeLykų 
Visietns Lietuviams!

ŠEN j. KAŽANAUSKAS 
2242 WĖST 23rd PLACE 

CHICAGO, ILL.
Phone Canal 8887

metų suteikė mums savotišką 
veidą ir būdą. Mes jau turime 
savo
huš šu amžidis, yra gan trum
putė. Išlikimo instinkto veda
mi, męs čia kuopėmės į krū
vą, kaipo lietuviai. Steigėme 
draugijas, bažnyčias, laikraš
čius. Atsikratę carizmo, orga
nizacijos principų mokinomės 
iš naujos musų tėvynės pavyz
džių, ir išmokom įvertinti lais
vę, bent tokią, kokią turime 
Amerikoje.

Me§ tečiaus iki šiol brangina
me ką mes atsivežėm iš Lie
tuvos. Mes branginame savo 
giminės pagrindą. Mes džiau 
giamės, kad esame tvirtai su
dėti, gerai nuaugę, kad esame 
kantrus, nors gal truputį per- 
lėti, kad pajiegiam neatsilikti 
nuo kitų giminių. Mums labai 
maloni yra musų kalba, mes 
visuomet pasiguodžiam tomis 
dainomis, kurias Lietuvoj gir
dėjom ar išmokom. Net ir sa
vo šventaisiais mes daugiau 
pasitikim, būtent šventu Jur
giu ir šventu Kazimieru, ir vis 
dar tebeturim mistišką nuolan
kumą Perkūnui.

Kaipo lietuviai, mes tebegy
vename tuo, kuo gyvenome 
prieš karą. Ką įsigijome Lie
tuvoj maži būdami, kuo užsi- 
degėm paaugę, tas tėra mums 
suprantama ir brangu. Musų 
lietuvybė tebėra idealio laiko
tarpio lietuvybė, laikotarpio, 
kuriame žadinta lietuvių atgi
mimas, kuriame kovota už lie
tuvių kalbą, kuriame, dirbta su 
pasišventimu, belukuriojant, 
kad ir lietuvių giminei kada 
nors patekės Aušrinė.’

Svečiai, iš Lietuvos, kurie 
lankėsi pas mus trumpesnę ai 
ilgęsnę valandėlę, buvo čia ma
loniai priimti, kaipo žadinto
jai ir stiprintojai “lietuviškos 
dvasios”. Neužmirštini mums 
yra Jonas šliupas, kurs daug 
metų su mumis. gyveno, mus 
žadindamas, Jonas Basanavi
čius, kurs tik trumpai pas mus 
viešėjo ir tokį malonų įspudj 
paliko, ir Mikas Petrauskas, 
kiirs tiek daug kilnių jausmų 
mumyse sukėlė. Jie buvo žmo
nės pasišventimo, pionieriai, 
lietuvybės tikri Apaštalai.

Daugelis jau rods visam ani-

Taigi, jeigu ta draugija, o 
greičiau visa Lietuva, norėtų 
mums paramos teikti, tai ta 
parama galėtų būti tik dvasi
nio pobūdžio. Materialėje sri
tyje galėtų būti kalbos tiktai 
apie geresnę, tikslesnę, geriau 
suplanuotą paramą Lietuvai iš 
musų pusės.

Besirengdami dalyvauti viso 
pasaulio lietuvių kongrese Lie
tuvoje, mes amerikiečiai lietu
viai tu r būt pirmiausia turė
sime omenėje musų dvasines 
sąskaitas su Lietuva. Pačiame 
kongrese mums svarbiausia^ru- 
pės musų santykis su l^u- 
va. Mums gal ne tiek rupėįpSu- 
žinoti ki; 
zilijoj ar 
norėsime 
to pačio 
Lietuvos

Lietuvos išeivija šiaurinėje 
Amerikoje yra seniausia ir 
skaitlingiausia. Skaičium ji su
daro tur būt visą trečdalį lie
tuvių giminės. Geroka to treč
dalio pusė išgyveno Amerikoje 
apie 50 metų, o kita pusė yra 
išgyvenus čia apie 24 metus. 
Nebuvimas tėvynėje per tiek

Linksmo 'Skaistaus Pavasario 
LINKSMŲ VELYKŲ 

IR VISOKIOS LAIMfiS 
visiems savo kostumeriems, pa

žystamiems ir draugams linki 

United Liąuor
Distributors

VVholesale Wines, Lięuor & Beer 
... (Frank Dzimidas, Sav.) 
2640 West 63rd St.

Phpne Prospęct 0746 Chicago.

veikia lietuviai Bra- 
Afrikoj. Tečiaus, ko 
iš Lietuvos sau, gal 
norėsime ir kitiems 
išeiviams.

išeivija 
yra

prakilniems tiks 
nesi

Musų troškimai dabartinei 
Lietuvai yra svetimi. Nors mes 
ir sudarome trečiu dalį visos 
lietuvių giminės, musų žodis 
neturi Lietuvoj jokios reikš
mes. ,

Bet ir dabar, kėda Lleiiįva 
taip nutolo nuo niusų, atvejų 
atvejais mės rodem jai šavo 
idealizmą. Dariaus ir Girėno 
žygis buvo amerikiečių lietu
vių idealizmo žygis. Jie žuvo. 
O Štai jaU, savo senos idealės 
lietuvybės įkvėpti, mes siun
čiame dar vieną savo prakil
nų sūnų Feliksą Vaitkų, kad 
jis jau antrojoj Lituanikoj, 
daug geriau įrengtoj, nuskris
tų į Lietuvą ir pasakytų jai, 
kad mes ją mylime.

Argi Lietuva galų gale ne
panorės suprasti musų ?

Iš Lietuvos mes trokštame 
tiktai lietuviškumo.

Jeigu Lietuvos ponija, inte
ligentija, artistai vergiškai ko
pijuoja svetimas tautas ir jų 
kvailas ar išmintingas formas, 
tai juk, svetur gyvendami, mes 
tą geriau galime atlikti ir be 
pavyzdžių iš Lietuvos.

Mes norime Lietuvos origi
nalių kurinių, kurie musų dva
sią gaivintų.

Mes norime originalių apy
sakų.

Mes norime originalių paveik
slų, drožinių, lietuviškų pro-

Kl. Jurgelionis.

Ko Amerikiečiai Norėtų
(jeigu jie tą galėtų pasakyti Viso Pasaulio Lietuvių Kongrese)

aptiEkoriUs
2422 W. Mdrąuettė kd. Pftdne Kfepdblic 8222

Visiems Musų Reinė'jahis Draiigams 
Pažystamierns

Liiiksinų Vėlyktį
Širdingai 'Lin’lci

i . . V i •••'4 "■»« J į ■V''-*'-. ’■

DORA’S TAVERN

žiui apsigyvenusių Amerikoje 
musų inteligeiitų irgi yra “prieš
karinės” nuotaikos žmohės. Nei 
vienas jų nešireklamuoja “pa
triotu”, bet lietuvybė, kaip ko
kia varsota vaivorykštė, tebė
ra jiems idealis dalykas.

Tur būt visų amerikiečių lie
tuvių širdyse apsireiškia ir gy
vuoja įvairus džiaugsmas, kad 
Lietuva dabar yra savistovė 
valstybė. Ro<|s tai butų ilgai 
auklėtų troškimų realizacija. 
Lietuva 
voj skamba musų nusiųstas ten 
laisvės varpas! Lietuvių dvasia 
dabar tikrai galės iškilti ir su
bręsti ir atsiekti, augščiausios 
sa^o išraiškos!

Bet šitoj vietoj nutruksią 
akordas.

Beveik 
gaudome 
gyvenimo 
papasakojimų tų 
atlankę Lietuvą 
keliais metais, ir mums rodos, 
kad mes nebesuprantam Nau
josios Lietuvos.

Jau mes nebesusilaukiam iš 
Lietuvos to, ko musų lietuviš
ka dvasia trokšta. Nebesusilau
kiam nei svečių, kurie musų 
širdžiai butų artimi.

Su širdgėla mes matome, kad 
dabartinėje Lietuvoje baigia 
išnykti musų ideale lietuvybė. 
Iš atsiunčiamų paveiksluotų 
knygų pastebime šaltą oficia-Į dūktų 
luiną. Regime ir girdime, kaip 
Lietuvoj griebiamos pamėgdžio
ti svetimųjų kultūros išorinės 
formos, kaip visi ten pradeda 
mylėti mundirus ir uniformas, 
kaip auga cilindruota diduome
nė, kaip pučiasi biurokratijos 
fanaberija.

Mums taip pat ^kau^u gir
dėti, kad Lietuva iįgjdži^kas- 
met talijonus litų SV^timė?me
no pAlaikymui, tokio nieno, kurs 
tik gali nuslopinti visas pačių 
lietuvių savistovės kūrybos pa
stangas. O čia-gi mes ištroš
kę laukiame tiktai tokių daly
kų, tokių kurinių, kurie butų 
kilę iš tikrai lietuviškos širdies 
ir butų išauklėti tikrai lietu
viškoj sąmonėj.

NAUJIENQS, Chicago, III. ? ;___
Amerikos lietuvių. Dvejetas 
vėliausia atsilankiusių svečių 
iŠ Lietuvos pabrėžtinai visur 
skelbė, kad jie neatvažiavę au
kų prašyti. Bet tas mums tik 
keistai išrodė.

G'ėHėms 
lanis amerikiečiai niekad 
gailėjo Aukų ir nesigailės. Tik 
Ątvežkite hiiimš dvasios mai
sto, atvežkite mums pasakų, 
kadir, prasimanytų 
nalę lietuvių kūrybą, apie ori
ginalius didėlius darbus lietu
vių lat>ūi, ir galėsite rinkti au
kų kiek tik norite su didžiau
siu visų pritarimu.

Tuo jau Čia pasakyta, kokių 
svečių iŠ Lietuvos mes norėtu
me pusilapkti. Mes nenorime 
profesionalių aukų rinkikų, ne
norime zokoninkų ir kunigų, 
nenorime ambasadorių ir ofi- 
cijozų 
mus atsilankytų rašytojai, po
etai, muzikai^ dainininkai. Nes 
tik jie gali ir mums ką nors 
duoti už musų aukas ir svetin- 
gumį. žinoma, iš aukų niekas 
negali tikėtis pralobti. Tečiaus 
čia kiekvienas svečias rašyto-
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Eugen Keltai Vertė K. Auguras

Septynios Meilužės tarė jis 
pa- 

amsta gau-

Baronas Gordius buvo labai 
žymios ir labai degeneruotos 
šeimos paskutinis narys. Ir tuc 
atžvilgiu jis nenorėjo sulaužy
ti šeimos tradicijų. Kaip tik 
priešingai, — šeimos tradicijas 
jis palaikė tinkamoje aukštu
moje: jis buvo dar labiau žy
mus ir dar labiau degeneruo
tas, negu bile vienas jo pirmta- 
kunas. Per ilga laiką jis gyve
no iš savo draugų duosnumo. 
Pagalios, tas užsiėmimas jam 
nusibodo, žinoma, visai ne dėl 
to, kad tai jį pažemino. Nieko 
panašaus! Iš draugų sunku bu
vo gauti tiek pinigų, kiek jisi 
galėjo praleisti.

Kada gyvenimo aplinkybės 
pasidarė nepalankios, tai jis 
nutarė savo sielų, tų kilnių ir 
aristokratišką sielą, parduoti'
velniui. Todėl jis pirmiausiai i vertas? Asmeniškai, 
pasiryžo surasti Steinerį, tų mėgčiau gauti paprastą 
lupikų karalių, kuris, kaip vi- ninku... pirmoje vietoje, 
šiems buvo žinoma, palaikė ry- gįau atsieina. O antra,

ninku galima labiau pasitikė
ti...

—Neužmiršk, — įterpė kelis 
žodžius baronas, — kad mano 
protėviai dalyvavo kryžiaus 
karuose. Vienas jų savo kardu 
užmušė...
• —Puiku, labai puiku, — at
šovė su panieka Greviananas.— 
Bet kai dėl Tamstos, tai visvien 
jau eini į pragarą ir mums 
tekši. Tai kuriems galams mes 
dar eikvosime daugiau pinigų?

—Nebūkite perdaug Įsitikinę, 
kad aš jums teksiu, — labai 
šaltai” pareiškė baronas. — Ma
ne jau nekartą ėmė pagunda 
stoti į vienuolyną, kur aš galė
siu melstis ir visus pasninkus 
užlaikyti. Tame atvejyje, nė

Gordius su pasitenkinimu su
ko usus.

Tai buvo pirmadienis. O tre
čiadienį dvyliktą valandą die
nos suskambėjo budintojas. Ba
ronas dar miegojo. Aliarmas

Bet vėl ji papurtė galvą ir vien tik dėl to, kad pagelbėjus 
labai nekaltai pradėjo juok
tis.

—Aš to nepadariau... o jei
gu laikrodis skambino, tai jo 
reikalas, o.ne mano...

Tas argumentas visai nugin
klavo baroną. Na, o jeigu ji sa-

šė ant paskutinės eilutės. Tą 
syk velnias padavė vienų mi
lijoną, kaip buvo sutarta.

—Dar vienas klausimas, — 
tarė baronas. — Mano meilužė 
jokiu budu nepasakys liuosu 
noru, kad ji buvo man neišti- Į be jokio pasigailėjimo jį išbu- 
kima. O jeigu taip, tai kokiu dino. Įdūkęs jis šoko iš lovos, 
budu aš patirsiu apie jos ne- Pasįtvėrė laikrodį ir pradėjo jį ko tiesą? Juk tai visai galimas 

daiktas, kad velnias jį prigau- 
dinėja. Laikrodis galėjo skam
bėti be jokios priežasties, —

velniui kaip galima greičiau jo 
sielą pasigrobti. Jis jau beveik 
buvo įsitikinęs, kad jam tapo 
šposas iškirstas. Bet kaip tik 
tuo laiku iš no lovos pasigirdo 
balsas:

—Aš ilgiau Čia nebegaliu kę
sti. . -

—lai numeris pirmas, — 
(Tąsa 4 tam pusi.)

ra abejonės, aš busiu laukia
mas svečias danguje...

Greviananas susimąstė. 
| —Na, klausyk!
po trumpos pauzes. — Aš 
darysiu pasiūlymų.
si iš musų vieną, milijoną do* 

_  j0 lerių. Kai tuos pra eisi, tai ki- 
. tiek, kiek norėsi. 

Bet lik su viena išlyga...
j —Sutinku!

—Tamsta esi jaunis vyras. 
Nėra abejonės, kad turi meilu 
žę, labai šaunių meilužę, o gal 
ir kelias...

—Kelios labiau atiliktų tik- 
i ovę...

- Labai puiku! Tamsta gau
si pinigus su ta išlyga, kad vi
sos meilužės pasiliks ištikimos. 
Jei bile viena tų mci užių ap
gaus Tamstą, tai tame atvejyje 
Tamstos siela tenka mums. Ir 
lai atsitiks tuo pačiu momen
tu, kuomet meilužė pasidarys 
Tamstai neištikima.

Gordius labai susirūpino ir 
pradėjo kasyti galvų.

—Tamstos pasiūlymas yra 
puikus. Bet ta išlyga... Mote
rys visuomet yra neištikimos...

—Jeigu taip nebūtų, tai ši iš- 
’yga neturėtų jokios vertės. 
Vienok aš noriu parodyti, kad 
pas mus nėra noro perdaug 
Tamsią skriausti. Vieloje vie
nos, mes leisime Tamstai turė
ti septynias meilužes ir 'tik po 
to, kai septintoji taps neištiki
ma, Tamstos siela teks mums. 
Na, ar tai nėra geras pasiūly
mas ?

tarė Steineris baronui, 
Ekscelenciją aš sutikau kavinė- milijoną... 
■e... Dabar asmeniškai mes ga- 
ime tą reikalą pasvarstyti.

Jo ekscelencija 
finansų ministcris. 
buvo Greviananas. 
žus velnias — nei 
das. Bet juk visi žino, kad vel
nias nėra tokis juodas, kaip jį 
laliavoja.

Derybos nesiklijavo. Iš pra
džių Greviananas nei kiek ne
norėjo duoti pinigų.

— Bet ar jums žinoma, — 
įsimaišė Steineris, — kad mes 
turime reikalą su baronu.

—Didelis čia daiktas, kad jis 
baronas, — suniurnėjo Grevia
nanas. — Ar Tamsita manai, 
kad baronas mums tiek yra 

labiau 
darbi- 
jis pi- 
darbi-

Nieko negelbėjo, —

buvo velnio
Jo vardas 
Visai gra- 

kiek nejuo-

Ar Tamsia 
baronas mums 

aš

kavinėje ir kiekvieną va- 
paprastai pasiųsdavo į

šius su šėtono majestotu. Stei 
neris laikė savo ofisų ‘‘Del 
pina’ 
k a ra
peklą nuo septynių ligi dešim
ties sielų.

Steineris pažino baronų Gor
dius dar iš tų laikų, kai pasta
rasis, palyginti, gerai gyveno 
ir savo turto likučius baigė 
prarasti, investuodamas pini
gus į kelis nesėkmingus biz
nius. Ir kaip greit tie pinigai 
ištirpo! Baronas nei juste ne
pajuto, kai jo paskutinis pa
veldėtas turtas pranyko, kaip 
durnai.

Iš pradžių Steineris gana 
šaltai pasitiko baronų. Tačiau 
jo atsinešimas pasidarė žymiai 
šiltesnis, kai patyrė barono rei
kalų.

-— Aš pažiūrėsiu, ką galiu 
padaryti, — labai maloniai pa
reiškė Steineris, — nors pas 
mane ir kyla abejonių. Reikės 
patirti 
kas...

Tas bankininkas buvo vel
nias.

— Nieko prieš 
— atsakė baronas 
bet reikalas yra 
bus... nes viena
siūlo man didelę sumų pinigų, 
ir jei aš negaliu gauti iš jū
sų.. -

Steineris truktelėjo pečiais.
—Korporacija ? Kokios rųšies 

kompanija galėtų jums dar siū
lyti pinigus? Bet aš pažiūrėsiu, 
kas galima padaryti. Aš pa
šauksiu telefonu savo bankinin
kų — jus palaukite čia...

Steiner nuėjo prie telefono, 
o baronas Gordius ėmė rūkyti 
c i garėtą, 
ant stalo.

Kuriam 
nėr grįžo

mano bankinin-

tai neturiu, 
Gordius, — 
labai sku- 
korporacija

kurį Steineris paliko

laikui praėjus Stei- 
su kitu ponu.

Tamstai tikrai sekasi, —

ištikimybę? purtyti.
—Mes apie tai pagalvojome, varpelis be niekur nieko skam- 

— atsakė velnias ir įkišo ran |bejo ir tiek.
ką į kišenę. — Pasiimk Šį ne
didelį budintojų. Kai laikrodi® 
pradės skambinti, tai žinosi, 
jog jau įvyko. Mes, žinoma, 
tuo pačiu laiku užrekorduosime 
savo knygose. Jokių nesusipra
timų negalės būti.

Tai taręs, velnias pasišalino. 
Baronas Gordius sumokėjo tr.s 
dešimtis 
Steineriui 
keliais.

tu k stančių dolerių 
komiso ir išėjo savo

I!

to prasidėjo baronui 
linksmas ir laimingas

—Reikia pirpažinti, jog daug 
geresnis, nekaip pirmasis.

—Priegtam Tamstai pinigų 
niekuomet netruks. Na, o juk 
pinigai sudaro pagrindų moters 
ištikimybei.

Baronas Gordius nieko dau
giau nebelaukė.

—Duok man kontraktų 1 — 
sušuko jis.

Greviananas išsitraukė iš ki
šenes popierių. Baronas pasira-

■ ■ '■ J"; '■ .Į/ V''T:

Linksmų Velykų Visiems!

“ DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

3261 So. Halsted St. Phone Victory 5048

Linksmo, Skaistaus Pavasario

Linksmų Velykų
Ir visokios laimės visiems savo košiame

riąms ir Draugams linki

BISMARCK TAVERN
Užlaikome gražią svetainę ir kambarius dėl svečių; taippat randasi 

gražiausias baras Chicagoje,
Savininkas JUOZAPAS KIAUDA.

6101 So. State Street

LINKSMU VELYKŲ VISIEMS LIETUVIAMS
i

METROPOLITAN
STATE ĮBANK

JOHN B. BRENZA, President
JULIUS BRENZA, Vice Pres.—Treasurer

2201W. Cermak Road
NARYS FEDERAL

Kampas Leavitt Street
SYSTEMOS.

Ir po 
Gordius 
gyvenimas. Tą patį vakarą jis 
susirado gražiausią merginą vi
same Budapešte. Vien jos juo
kas buvo vertas tūkstančio do
lerių. Jis nupirko jai puikįus 
namus ir daug visokių bran
gių daiktų.

—O, barone! — šveplavo sva
jinga mergina, — aš amžinai 
busiu tau ištikima... I

—lokios klaidos negali būti, 
— sumurmėjo jis. — Mergina 
pąsidare man neištikima. Bet 
aš norėčiau žinoti, kodėl ji tai 
padarė.

Jis nusiskubino į jos namus. 
Ji pasitiko jį su maloniausia 
šypsena. Be jokių ceremonijų 
jis pradpjo:

—Tu mane išdavei! Tu esi 
man neištikima!

—Ne! — atsakė gražuole. Ir 
ji atrodė tokia nekalta!

—Nėra ko slėpti faktą. Aš 
turiu įrodymą...

—Aš prisiekiu savo motinos 
atmintimi, kad nepadariau to, 
kuo tu mane kaltini.

Baronas nežinojo nei ką da
ryti.

—žiūrėk! — tarė jis mer- 
Ąš turiu laikrodį, kugipai 

rią skambina kiekvieną kartą, 
kai moteris pasidaro man ne
ištikima. šiandien vidurdienyje 

I laikrodis pradėjo skambėti...

___ Visus Laimingai Sulaukusius 
/<Vk LINKSMŲ VELYKŲ

Širdingai Sveikiname
"V bridgeport tavern

Anton Churas, Sav.
3253 S. Halsted St. Chicago, III. Victory 8684

Visiems Musų Rėmėjams Draugams ir 
Pažystamiems

Linksmų Velykų
Širdingai Linki

A. BALCHUNAS ir A. BAUZIS
Randasi gražiai ištaisyta svetainė dėl visokiu parengimu ir 

UNION BAR.
158 Ę, 107th Street

Linksmų Velykų Visiems Lietuviams!
Atsimindami malonius musų praeities santykius, tariame jums 

ačiū už jūsų paramą ir prielankumą.

HOffiE CRYSTAL LAUNDRIES
“THE FRIDE OF THE HOUSEWIFE”

4204—22 SOUTH WESTERN AVENUE, Phone LAFAYETTE 9700



NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, gr. 24, 1934

SEPTYNIOS ME1LU-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
liūdnai tarė baronas. Ir nuėjo 
savo keliais.

Vakarop jis jau turėjo kitą 
meilužę. Bet šį kartą jis buvo 
atsargesnis. Gražuolė, kuri no
rėjo naudotis jo turtu, turėjo 
pasir/šyti kontraktą. Einant 
tuo kontraktu ji turėjo pasi
žadėti būti ištikima. Priešinga
me atvejyje, — grąžinti visas 
gautas dovanas.

Dabar baronas jautėsi labiau 
saugus. Per dvi savaites jis ne
rūpestingai linksminosi. Tre
čios savaitės pradžioje laikro
dis pradėjo skambėti.

Labai susirūpinęs, jis galvo
jo: “Taip greit?” Ir jis nusi
skubino pas žavėjančią damą. 
Pastaroji nei nebandė užsigin
ti.

—Kodėl tu tapai man neiš
tikima? — jis reikalavo pasi
aiškinimo.

—Nei pati "nežinau. Jokios 
rimtos priežasties neturėjau. 
Aš beveik visai nepažinau tą 
vyrą...

—Tad kodėl taip padarei?
—Aš manau, kad tai atsiti

ko dėl smalsumo... Aš per ke
lias dienas sukau galvą, galvo
dama apie tai, ar tu iš tiesų 
atimsi iš manęs visas dovanas, 
jei aš tapsiu neištikima...

—Numeris antras! — liūd
nai tarė baronas ir išėjo.

“Tai perdaug greitas tem
pas”, galvojo jis, lipdamas 
laiptais žemyn. “Dvi moterys 
bėgiu trijų savaičių. Jei taip 
dalykai eis ir toliau, tai už aš- 
tuonių ar devynių savaičių aš 
atsidursiu pekloje... Reikia su
galvoti kokį nors geresnį pla- 

(ną...
Ir pas jį atsirado nauja idė

ja.
“Kodėl moterys man pasida

ro neištikimos? — Ar tik ne 
todėl, kad aš reikalauju iš jų 
ištikimybės. Jeigu taip, tai ko
dėl neatsukti kitą medalio pu
sę ?”

Savo trečiai meilužei jis pa
reiškė :

—Jeigu nori padaryti mane 
laimingu, *tai buk neištikima!

Ji pažiurėjo j baroną su ne
pasitikėjimu, o pastarasis link
smai pradėjo trinti savo ran
kas. Jis manė suradęs gerą iš
eitį... ir viskas ėjo sklandžiai 
per ištisą mėnesį. Galimas 
daiktas, jog tai įvyko todėl, 
kad jis nuolat ragino merginą 
būti peištikima. Bet mėnesiui 
praslinkus ji tiek susikiršino, 
jog padarė tai, kas iš jos bu
vo reikalaujama. Baronas labai 
susijaudino.'

—Argi ir dabar tu nesi pa
tenkintas? — stebėjosi mergi
na. — Tu nuolat maldavai ma
nęs. .. priešingame atsitikime 
tokia mintis man niekuomet 
nebūtų atėjusi į galvą.

—Numeris trečias! — liūd
nai tarė baronas, apleisdamas 
savo meilužę.

Lipdamas laiptais žemyn, jis 
galvojo: “Dėl savo kvailumo 
aš praradau vienatinę mergi
ną, kuri galėjo, būti man išti
kima”. ..

Ligi to laiko visos jo mei
lužės pasižymėjo savo nepa
prastu gražumu. Bet dabar jam 
atėjo j galvą šaunia idėja. Jo 
ketvirtoji meilužė buvo darki, 
kaip naktis. Ir penktą dieną 
ji pasirodė jam neištikima.

—Kaip tu galėjai? — jis pik
tai klausė. — Kaip tu drjsąi, 
kuomet esi tiek bjauri, jog pats 
velnias tavęs nenorėtų...

—Tame ir dalykas! AŠ pa
dariau tai, kad įrodžius tau, 
jog nesu tiek baisi, kaip tu ma
nai. ..

—Numeris ketvirtas! — ta
rė liūdnai baronas. Ir jis nu
ėjo savo keliais.

Ir tuo laiku stebėtina idėja 
sužibėjo jo smegenyse.

“Dabar aš esu išgelbėtas I” 
— juokėsi jis sau j ranėovę,

ir nieko nelaukdamas susirado 
sau penktą, šeštą ir septintą 
meilužę. Po to jis pakvietė vi
sas tris damas į susirinkimą.

—Klausykite! — iškilmingai 
jis pareiškė joms. — Kuri jū
sų ilgiausiai pasiliks man išti
kima, tą aš vesiu... ■

Po to pareiškimo trys mer
ginos visai pavyzdingai pradė
jo elgtis. Iš tiesų, jos su dide
liu pasiryžimu tarpusavyje kon
kuravo, kad pasilikti ilgesnį 
laiką ištikimoms. Ketvirto me
nesio pabaigoje viena jų tapo 
išbraukta iš kontesto.

—Puiku! — tarė baronas. Ir 
linksmai jis nužyngsniavo savo 
keliais..

Aštunto mėnesio pradžioje 
antroji nusprendė ilgiau nebe
kovoti.

—šešios! — tarė baronas, ir 
nieko nelaukdamas apsivedė su 
septintąja. Trims dienoms pra
slinkus po vedybų, baronas pa
siliko vienas namie. Staiga pa
sigirdo laikrodžio skambėjimas. 
Baronas pašoko ant kojų ir 
pakėlė galvą į viršų. Prieš ji 
stovėjo velnias ir Steineris.

—Septynios! — tarė kvato
damas Greviananas. — Na, da
bar eik su mumis!

—Nėra reikalo skubėti! — 
atšovė baronas. — Ka tai reiš
kia? Septynios.

—Tamstos septintoji meilu
žė pasirodė neištikima. Dabar

Tamstos siela, pagal padarytą 
sutartį, priklauso velniui.

Baronas papurtė galvą.
—Mano septintoji meilužė? 

Mano septintoji meilužė visą 
laiką man buvo ištikima.

—Kaip tai? Juk laikrodis 
skambėjo, pranešdamas, kad 
meilužė pasidarė tau' nebeišti- 
kima.

—Tikrai taip. Tačiau noriu 
padaryti labai svarbią pastabą: 
laikrodis pranešė ne apie mano 
meilužes, bet apie mano žmo
nos neištikimybę. O tai juk yra 
privatiškas reikalas, kuris su 
sutartimi nieko bendro netu
ri. ..

Ir baronas padavė velniui ve
dybų paliudijimą. Pastarasis 
pažiurėjo plukusiomis akimis.

—Ką aš sakiau, Steineri? — 
jis darė piktus priekaištus sa
vo brokeriui. — Paprastas dar
bininkas yra geresnis, nekaip 
desėtkas baronų...

Gordius labai mandagiai pa
lydėjo neprašytus svečius ligi 
durų. O kada jo žmona grįžo 
namo, jis su didžiausiu švelnu
mu pabučiavo jos ranką.

—Tu esi geriausia žmona vi
same pasaulyje, 
sai ramiai.
siu tau dėkingas už tai, kad 
tu palaukei. Palaukei, kol bus 
atliktos vedybų ceremonijos...

(Galas)

■ jis tarė vi-
• Aš visuomet bu-

Visieųns Musų Rėmėjams Draugams ir 
Pažystamiems 

Linksmu Velykų 
Širdingai Linki

SOUTHTOWN TAVERN
J. J. BALTRŪNAS ir ALEX RAKUS, CHICAGO, ILL.
1725 W. 63rd St. Tel. Hemlock 6988

2608 W. 47th

Visiems Musų Rėmėjams Draugams ir 
Pažystamiem^

Linksmir Velyfpį H-
Širdingai Linki

B. R. PIETKIEWICZ
REAL ESTATE

Tel. Lafayette 1083St.

Visus Laimingai Sulaukusius 
LINKSMŲ VELYKŲ 

Širdingai Sveikiname

ANCHORINN
3503 So. Halsted Street

Sueiki Sulaukę Linksmų Velykų. 
Su geriausiais linkėjimais visiems

JOSEPH RŪTA TAVERN
3267 So. Halsted St. Chicago, III

Norlh-East kampas 33rd Street

............................. —' ....... ' ""

Visiems Musų Rėmėjams Draugams ir 
Pažystamiems

Linksmų Velykų
Širdingai Linki

CAUFORNIA INN
Vynas, Degtįne, Geras Alus, Užkandžiai M. BIAGO, Say.
4358 S. California Avė. Phone Laf. 1490

Visiems Musų Rėmėjams Draugams
. Pažystamiems

Linksmų Velykų
Širdingai Linki

JOHN’S TAVERN

ir

J. J. POCIUS. Shv.
3313 So. Halsted St. Tel. Yards 2145
m i  ................  ii n —i ii ‘ i . .............. itisiiiiiriii

Karo teismas Kaune. Prie stalo stovi Boll, kuriam tapo 
paskirta mirties bausme už Jasučio nužudymą.

prekybininkas nebeturi drąsos 
už šį ar tą paprašyti dvigubai. 
Negali dvigubos kainos pažy
mėti ir ant prekės, nes kainų 
tvarkytojas šį "dalyką seka.

Visuomenė prekių kainų žy
mėjimą sutiko su pasitenkini
mu ir laukia kainų tvarkytojo 
tolimesnių žygių. Tsb.

niją. Per savaitę iš Lietuvos 
Danija nuperka po 300 arklių.

Tsb.

žemaitukai į Daniją

— Jau kelinta savaitė Lie
tuvos arkliai (žemaitukai) ve
žami į Daniją laukų darbams. 
Įvairiose Lietuvos vietose su
pirkti arkliai pristatomi į lai
vus ir juromis gabenami į Da-

Linknmo Skaistaus Pavasario 
LINKSMU VELYKŲ 

IR VISOKIOS LAIMĖS 
visiems savo kostumeriems, pa
žystamiems ir draugams linki

Universal 
Restaurant

ANTON A. NORKUS, Sav.
750 West 31st St.

(prie Halsted St.) 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose

IŠ LIETUVOS
Kaune prekių kainos 

jau sužymėtos
Kainų tvarkytojas prieš po

ra savaičių išleido įsakymą žy

mėti prekių kainas. Įsakymas 
pradėjo veikti kovo 25 dieną. 
Ligi tos dienos dar reikėjo pre
kybininką klausti, kiek kuris 
daiktas kaštuoja. Kovo 25 d. 
visos prekės buvo jau “pakrik
štytos” — net ir adatos. Va
dinasi, jau nebegalimos, nes

LINKSMŲ VELYKŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS!

LOVEIKIS
tz y'TF’TETTMTMIT aJL -Bk V JBL JHL Jk. . JK. JBk. A.

3316 SO. HALSTED STREET
Phone Boulevard 7314

Visiems Musų Rėmėjams Draugams ir 
Pažystamiems

Linksmų Velykų
Širdingai Linki

J. MASKAUUNAS, Sav.
817 West 35th St

Tel. YARDS 3692
Chicago, III.

Sveiki Sulaukę Linksmų Velykų! 
Su Geriausiais Linkėjimais Visiems

A. F. ČZESNA HOTEL
AND TAVERN

1657 W. 45th St. kampas S. Paulina. Chicago

Visiems Musų Rėmėjams Draugams ir
• Pažystamiems

Linksmų Velykų
Širdingai Linki

AUDITORIUM TAVERN
' Savininkas JOS. RACHUNAS

Halsted St., Tel. Victory 6172

Linksmo Skaistaus Pavasario Švenčių 
LINKSMŲ VELYKŲ!

Ir visokios laimės visiems savo kostumeriams, 
pažystamiems ir draugams

MRS. U. SLOTKUS CENTURY TAVERN
901 W. 35th St. Tel. Yards 6802S— ............. ii imu liftu iii.ui ii n I .  ......b  .............. f n į .i? n " ' j

liiniiii i nij'mii III iii.................. i....■■■—n.^..... .m..... ■■ . ■m

Linksmų Velykų Visiems!

THE BRIDGEPORT CLOTHING C0.
PETRAUSKO RŪBŲ KRAUTUVĖ

3312 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 1162

\ ■ -T ... ,, 5 >«■ -» * - r- Į - * - I * ' '■* ” * *" * " * * ’**' *- ■'* '* ~ — * -•

Visus Laimingai Sulaukusius Linksmų Velykų 
Širdingai Sveikinu,

A. KAIRIS
Generalis kontraktorius ir mūrininkas. Reikalui priėjus 

kreipkitės.

3124 South Lbwe Avfehue Chicago, 111.
. 4

■ • - «■' - — i, - — « 1 1 v* 4* ' * * .-• ■   <Į , f. ■ ■. , lį ' j1 , * * »
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Visiems Musų Rėmėjams Draugams ir 
Pažystamiems

Linksmų Velykų
Širdingai Linki

BIRCH’S TAVERN
A. J. BERŽYNSKIS.
2555 West 63rd St.

........ ............. • I Y linui Į J. I ..IIIIĮIII iii |l .

Sav. Phone REPublic 4544

Chicago,' III.

PASKOLOS NUO 4 IKI 15 METU
Jus galite gauti paskolas ant pirmų morgičių dėl taisymo 
ir budavojimo naujų namų arba dėl atmokėjimo mor- 
gičių, su lengvais mėnesiniais išmokėjimais nuo 4 iki 
15 metų.

Jus, taipgi galite prad ii laupyti savo pinigus šioje įs
taigoje nuo 10c į savaitę ir aukščiau.

Raštinė atdara kas dieną.

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1

MEMBER OF THE FEDEhAL HOME LOAN BANK

840 West 33rd Street
Phone: YARds 2790 and 2791.

' 1 ... . 1 ......

Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir Pažyramiems 
Linksmų Velykų Širdingai Linkini

CHAS. V. KASILAUSKAS ,
3364 So. Halsted St

LINKSMŲ VELYKŲ 
Visiems Lietuviams!

ARCHER AVENUE
FURNITURE COMPANY

Felix Klimas ir Joe Kazik, Sav.
• * 

A fl? r1 U17T? AVI7NTIT17

< Phone Lafayette 3516
W -rri'U " M 'i m ii ii iii •i.iii.iiii

Visus Laimingai Sulaukusius Linksmų 
; Pavasario Švenčių Velykų 

Širdingai Sveikinu
R M. SMITH’S PALM GARDEN

4177 ARCHER AVENUE



šeštadienis, balan. 20, 1935 NAUJIENOS; Chicago, UI.
P. Ruseckas

Del DULR veikimo planingumo

nėra dar

yra

W. NEFFAS
Chicago, III

3317 So. Lituanica A Ve. Tel. Boulevard 4057

Tel. Yards 2074

Koslumeriams-

f i* Wlf i • * 1Justui Mackiewichmokykla ati

MORTGAGĖ BANKERLUCKY TAVERN
CHICAGO

LINKSMŲ VELYKŲ 
LINKI VISIEMS

tautiškumui 
turi moder-

4148 Archer Avė 
Chieago, I11-.

Velykų 
etuviams!

savo 
tinkamai 
išdirbusi

Visiems Musų Rėmėjams, Draugams 
ir Pažystamiems 

LINKSMŲ VELYKŲ 
Širdingai Linki

Amerikos 
nes niekur 
nėra žėittėš 
reikalingos 

kaip P.

pav
Latvijos lietuvių

DULR išleistoje P.
Užsienio

Linksmų Velykų Linki Visiems 
Koslumeriams, Pažystamiems 

ir Klubiečiams

ir lenkai! Vien Rygoje jų yra 
keli.

Savaime aišku, jog niekas

, MMųVIS 
Laikrodininkas

Visiems Musų Rėmėjams Draugams ir 
Pažystamiems -

LINKSMŲ VELYKŲ
Širdingai Linki

Visiems Musų Rėmėjams Draugams
Pažystamiems

LINKSMŲ VELYKŲ
Širdingai Linki Tlfc

U. S. Petrauskas, Sav.

MARQUETTE HOME BAKERY
Vestuvėm ir Parom padarome Keksus ant užsakymo 

2616 W. 69th Street 1721 S. Union Avė
Phone Prospect 6393 ’ Phone Canal 7358

LINKSMŲ VELYKŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS!

Vincentas ir Leokadia Barkauskai

> 2409 West 47th St 
CHICAGO, ILL.

si, negu viso pasaulio lietuviai, 
o ir dėl kitų priežasčių Latvijos 
lietuvius j vieną sąjungą daug 
lengviau buvo suburti, negu vi
so pasaulio lietuvius. Geriausia 
butų, jeigu ši sąjunga pradėtų 
kurtis kurioje kolonijoje, pas
kui apimtų kėlias kolonijas ir 
t. t. Tik praktika turėtų ir ga
lėtų parodyti, kiek toji sąjun
ga realus dalykas. Bet jeigu 
sąjunga įsikurtų — butų tai 
labai, žymus lietuvių tautos lai
mėjimas: sąjunga padėtų mums 
susirasti ir susiskaityti, būtent, 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

BL PUŽAUSKAS
645 Wesi 18th St. Tel. Canal 2594

pagrindai jau iki kongreso tu
rėtų būti paruošti.

TaČiad nors ir kaip rūpestin
gai tą planą išdirbus, jis vis- 
tiėk turės teoretišką pobūdį, 
jeigu jo beri t nuostatai nebus 
išmėginti pačiame gyvenime, 
jeigu jos įkūrimas dar prieš 
kongresą nebus nuodugniai visų 
pakraipų organizacijų bei sro
vių išnagrinėtas ir net užtvir
tintas. Juk tik prisiminkime, 
kaip slinkiai kūrėsi Latvijos 
lietuvių sąjunga, o juk Latvi
jos lietuvių visuomenė sriovė- 
mis negi daugiau susiskirsčiu-

Savininkai Ka literine Wirketis ir Joseph Bartkus
3139 So. Halsted Street

Savininkai Agnės Šidlauskas ir Sleve Svilairiis

3428 So. Halsted St

Visiems Musų Rėmėjams, Draugams 
ir Pažystamiems 

LINKSMŲ VELYKŲ 
Širdingai Linki

Prancūzijoj 
reikalingos 
Paryžiuje 

- nėra nei 
Aust- 

nėra nei vienos, rei-

K. LAUCIUS
GUSTOM TAILOR

LIETUVIŠKA UŽEIGA

35th St. ir Motgari St 
CHICAGO.

4515 So. Wood St
CHICAGO, ILL.

von ir, 
rengti jų čia stovyklavimą.

Tai turėtų būti šios draugi
jos mažoji veikimo programa. 
Ji šiandien realizuotina, nes 
tam tikslui reikalinga neperdau- 
giausia lėšų ir tam reikalui jau 
užtektinai yra pasiruošę bei 
pribrendę ir užsienio lietuviai, 
ir Lietuvos visuomenė.

Iš daugelio užsienio lietuvių 
laikraščių mes pamatome, kad 
jokiu klausimu šiandien šie lie
tuviai nėra taip susirūpinę, 
kaip savo mokyklų turėjimu.

Ir bent mažiausia tuo reika
lu pagalba iš Lietuvos sukelia 
jų tarpe dideliausį entuziazmą 
ir pastumi juos ta kryptimi į 
darbą, štai Sao Paulo lietuviai 
labai buvo reikalingi savajai, 
ketvirtajai, mokyklai nuosavų 
namų. Aišku, jog mokyklai 
rūmų pastatymas Srio Paulo 
lietuviams daugumoje vos tik 
neseniai iš Lietuvos atvyku
sioms, ir todėl dar labai silp
niems, tuo tarpu buvo beveik 
neįmanomas dalykas. Kreipėsi 
į Lietuvą ir iš DULR gavo 
5000 lt. paramos. Ir nepapras
tu entuziazmu, kaip tai buvo 
matyti iš Sao Paulo “Lietuvio”, 
lygiai nepaprastu dėkinguihu 
Lietuvai, griebėsi darbo, sume
tė kiek dar reikėjo pinigų, pir
ko sklypą, ėmė statyti rumus 
ir vasario 16 d. jau turėjo būti 
rūmai išbaigti ir 
daryta.

Be galo didelės 
išlaikyti reikšmės 
niškiausia auklėjimo priemonė 
— vaikų darželiai, bet, deja, už 
Nepriklausomos Lietuvos slėnų 
niekur, visame pasauly rietą 
nei vieno lietuviško vaikų dar
želio! O kiek’ jų, pav., turi kad

Linksmo, 'Skaistaus Pavasario! 
Linksmu Velykų ir Visokios 

Laimės Visiems savo kostume- 
riams, pažystamiems linki

1) užtektinai pristeigti lie
tuviškose kolonijose lietuviškų 
pradžios mokyklų;

2) * padėti jaunimui įsigyti 
aukštąjį mokslą, kad susidary
tų inteligentinė vadovybe;

3) užtektinai pristeigti lietu
viškų bibliotekų.

4) kasmet gabenti lietuvių 
vaikus bei jaunimą nors po ke
liasdešimt j vasaros kolonijas 
Lietuvoje;

5) organizuoti užsienio lietu
vių jaunimo ekskursijas Lietu-

kiek leis aplinkuma,

dien reikalinga. Tai ne vienų 
metų darbas.

Labiausiai šiandien reikalin
gos mokyklos P. Amerikoje 
(ant arti 100,000 lietuvių vos 
tik 3 mokyklos); 
(nėra nei vienos) 
Ž. Prancūzijoje i 
2—3); Anglijoje 
vienos, reikalingos 3 
rali jo j e 
kalinga bent viena; P. Afriko
je — nėra nei vienos, reikalin
ga bent viena; Taline, Charbine, 
ir Šanchajuje nėra nei vienos, 
reikalinga bent po vieną. Lat
vijoje liet, mokyklų reikalas 
yra šiek tiek pakenčiamas; 
Prūsų Lietuvoje ir lenkų oku
puotoje Lietuvoje liet, mokyk
lų klausimas šiandien yra ne
pataisomas.

Aišku, jog kol užsienio lie
tuviai neišauklės savo lietu
viškai susipratusios inteligenti
jos, tol jų visuomeniškas gyve
nimas negali normaliai plėstis. 
Beveik visur, kur tik yra užs. 
lietuvių, jaučiamas didžiausias 
liet, knygų badas ir DULR di
delį darbą padarė, pasiųsdama 
net 14,000 knygų (sykiu su va
dovėliais). Taigi šiuo reikalu 
padaryta labai graži ir tvirta 
pradžia. Reikėtų pasiųsti gal 
vos tik kita tiek, bet gerų, rink
tinių knygų ir knygų klausimas 
jau butų sutvarkytas. Toliau 
tereikėtų tas bibliotekas tik 
sistematiškai papildinėti naujo
mis, bet vien idėjinėmis kny
gomis. Knygų reikalams reika
lingi irgi nedideliausi pinigai.

Prie šio klausimo reikėtų dar 
priskirti lietuvių gaidas ir Lie
tuvos rinktines filmas: pasiųs
tos iš Lietuvos gaidos ir net 
plokštelės labai prisideda prie 
chorų ir orkestrų organizavi
mo, o geros, gražios Almos pa
rodo ir seniems, ir jauniems 
lietuviams visai kitą Lietuvą, 
negu jie yra kadaise matę ar

ba iŠ kitų, vyresniųjų, apie ją 
girdėję. '

Taip lygiai šiandien įvykdo
mas ir vaikų bei jaunimo ga
benimas Lietuvon į vasaros 
kolonijas, o taip pat ir jauni
mo ekskursijos, kurias reikėtų 
suorganizuoti kontakte su Lie
tuvos skautais. Reikėtų, kad 
užsienio lietuvių jaunimas pa- 
stovykliautų su Lietuvos skau
tais, pasibastytų po Lietuvą. 
Irgi praktika parodo, kad už
sienio lietuvių jaunimas, pasi- 
bastęs po Lietuvą, susidrau
gauja su Lietuvos jaunimu ir 
be galo prisiriša prie Lietuvos 
ir ją pamilsta. Tai irgi nebran
giausiai įvykdomas dalykas.

II Maksimumo programa
Į DULR maksimumo progra

mą tenka įrašyti tai, be kty tuo 
tarpu užsienių lietuvių visuo
menė gali gyvuoti ir tai, kas 
šiandien sunkiau ar sunkiai 
įvykdoma. Prie šios rųšies rei
kalų priklauso:

1) Lietuvių kultūros namai;
2) žemės ūkio kolonijos;
3) viso pasaulio užsienių lie

tuvių sąjunga;
4) viso pasaulio lietuvių kon

gresas.
Vos tik maža užs. lietuvių 

kultūros organizacijų ir įstai
gų dalis turi savo ar išnuomo
tas geras ir pakenčiamas pa
talpas. Didelė dauguma jų skur
sta svetimuose kampuose, šiam 
reikalui išspręsti reikalinga vi
sose stambesnėse kolonijose įs
teigti taip vadinamus “Lietuvių 
kultūros namus” arba, trum
piau pavadinus, tiesiog “Lietu
vių namus”. Tokie namai, žiū
rint kolonijos didumo ir susi
tvarkymo, turtingumo ir p. ga
li būti ir keli.

Tuose, namuose, žiūrint rei
kalo, turi būti vaikų darželis,

mokykla, biblioteka-skaitykla; 
salė susirinkimams, vaidini
mams, sportui ir p. Aišku; jog 
Lietuvių namai turi priklausy
ti visai kolonijai ir nieku bu- 
du negali būti naudojami siau
rai partyviškiems tikslams.

Tokie maždaug namai tuo 
tarpu yra Liepojuje, Aknysto- 
je, Buenos Aires ir Sao Paulo. 
Buenos Aires ir Aknystos na
mai gerokai DULR paremti.

Tokius kultūros barnus turi 
daugybė kultūringų tautų išei
vių. Kaip pavyzdį gairina nuro
dyti gražius, moderniškai įreng
tus Estų kultūros namus Ry
goje — maža, bet kultūringos 
tautos kolonija, reikia manyti, 
savo metropolijos padedama, 
įsitaisė rumus, kuriais galėtų 
pasididžiuoti didelės, kultūrin
gos tautos.

Tokius namus užsienių lietu
viai savo jėgomis, o dalinai ir 
Lietuvos visuomenes paremia
mi, turėtų pristeigti visose 
svarbesnėse kolonijose.

žemės ūkio kolonijų reikalas 
yra labai didelis, sudėtingas ir 
labiausiai reikalingas sistemin
gumo bei planingumo, o taip 
pat ir nemaža lėšų, bet ne tiek 
daug, kaip paprastai manoina. 
šis klausimas gana nuodugniai 
išgvildentas Pietų 
lietuvių spaudoje, 
šiandien lietuviams 
ūkio kolonijos taip 
ir taip realizuotinos, 
Amerikoje. Šis klausimas taip 
pat gana gerai ir visapusiškai 
kelių rimtų autorių nušviestas 
ir knygoje “Pasaulio Lietuviai”. 
Iš tų autorių išvedžojimų irgi 
kaip tik prieinama išvados, jog 
lietuvių ž. u. kolonijos pirmo
je eilėje būtinos ir steigtinos 
Pietų Amerikoje,

Iš daugelio tautų ir iš triūsų 
pačių tautos patyrimo aišku,

joįg hiekur taip tvirtai tautiš
kumas rieišlaikomas, kairi že
mės ūkio kolonijose, šio tvirti- 
niirio išrodymui gdli būti kad 
ir musų 1863 in. šukiliino trem
tinių kolonija čiornoje Padino- 
je ii* Talovkoje prie Volgos, 
kur lietuvybė tiesiog klestėte 
klestėjo hėt iki bolševikų revo* 
liucijos.

Taigi žemės ūkio kdlonijos 
reikalas DULR visbkerioriai 
remtinas, bet kol DULR 
darbuose 
susitvarkiusi, nėra 
darbų plano, tol šis dalykas dar 
nevykdytinas, nors ir rieper- 
toliausia atidėtinas. čia reika
linga dar gerai pasiruošti, rei
kia neabejotinai ir galutinai 
nustatyti kolonijai vietą, sukur
ti tam tikras fondas ir p.

Vienas iš didžiausių idealų 
visų tų, kurie rūpinasi užsienių 
lietuviais, turi būti vi^o pasau
lio užsienių lietuvių sąjunga. 
Aišku, jog ši sąjunga galėtų 
susidaryti tik iš užsienių lie
tuvių organizacijų 
susidariusi 
sąjunga.
RuSecko knygutėje 
Lietuviai” § 1 puslapy sakoma, 
jog ši sąjunga turėtų išsirutu
liuoti iš viso pasaulio lietuvių 
kongreso. Tačiau kongresas ne
gi organizuotų kalbamosios są
jungos, 0 tik galėtų pritarti 
jds organizavimui, užtvirtinti 
jos planą, jteigu jam toks būtų 
pateiktas. Todėl* šios sąjungos

Linksma . Skaistaus Pavasario 
LINKSMU VELYKŲ 

IR VISOKIOS LAIMĖS 
visiems savo kostumeriems, pa

žystamiems ir draugams linki

Linksmo .Skaistaus Pavasario 
LINKSMU VELYKŲ 

IR VISOKIOS LAIMĖS 
visiems savo kostumeriems. pa
žystamiems ir draugams linki

Grattiontas’ 
Tavern

HALL FOR RENT 
4535 So. RoekwėHSt
• > Phone LafayettĮ, 2(118 

CHICAGO, ILL.

W. J. STANKŪNAS 
PHOTOGRAPHER 

3315 So. Halsted Street
Phone Yards 1546

LINKSMŲ VELYKŲ
* Švenčių Sulaukus 

Sveikiname Visus

M. BERTASH
MEAT MAHKET

3239 So. Halsted Street

(Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti sumanė 
šios vasaros pabaigoje šau- 

* kti pasaulio lietuvių kon
gresą Kaune. Kad tinka
miau nušviesti tą klausi
mą, čia dedame p. P. Ru- 
secko straipsnį, kuris bu
vo prisiųstas iŠ Lietuvos.

Kadangi straipsnis yra 
diskusuotinis, tai, mano
me, jog skaitytojai kon
greso šaukimo reikalu ir
gi pareikš savo nuomonę. 
—Red.).

I Minimumo programa
Apytikriai apskaičiuota, jog 

2% užsieny gyvenančių lietuvių 
kasmet nutausta. ’ Aišku, jog 
jeigu mums rupi musų tautos 
ateitis, mes turime stengtis 
tuos du nuošimčius, kiek tik 
galima, mažinti, o su laiku net 
ir visai juos nubraukti.

Šiuo reikalu pirmoj eilėj turi 
rūpintis Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti, šios draugijos 
nemaža tuo reikalu ir nuveikta, 
kaip tai, pav. matyti iš tos 
draugijos vos tik šiomis dieno
mis išleistos didelės knygos 
“Pasaulio Lietuviai”, straipsnio 
“Kas nuveikta”. Bet užtat šios 
draugijos veikla turi būti griež
tai planinga ir griežtai pritai
kyta prie gyvenimo ne tik 
draugijos, bet ir visos tautos 
resursų. Tik taip veikdama, 
draugija sėkmingai galės ma
žinti tuos nelemtuosius du nuo
šimčius. Kovai su tais 2% šian
dien būtinai reikalinga ir vi
siškai, atsižvelgiant į musų 
resursus, realizuotina:

Linksmo Skaistaus Pavasario 
LINKSMŲ VELYKŲ 
ir visokios laimės 

visiems savo kostumeriam^, pa 
žystamiems ir draugams linki

Geo. Jakubonis

Gerų Velijimų Visiems Draugams ir 
su Pavasario Šventėmis 

LINKSMŲ VELYKŲ , 
BRIDGEPORT LIQUOR & TOBACCO CO.

STASYS DAMBRAUSKAS
Reikalui priėjus kreipkitės

3252 So Halsted St. Tel. Victory 5382-83

Visiems Musų Rėmėjams, Draugam^ 
ir Pažystamiems 

LINKSMŲ VELYKŲ 
Širdingai Linki

OAK LEAF TAVERNJoe Žakas
GROSERIS and MEAT MARKET
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DĖL DULR VEIKIMO bloga daryti taip svarbus daly
kas be tinkamo pasiruošimo, o

raščio “Išeivių Draugas”, jie 
yra labai subruzdę žadinti ir

valdžia buvo mėginusi panau
doti kongresų senai valstybinei

jo ir ūpas nuslūgs, o nutauti- 
mas, kol nebus užtektinai ,mo-

i

paskelbta ir kongresas, ir mo
kytojų kursai, ir vasaros kolo-

tų — tik nedidelė dalis to, ką 
kaštuos kongresas.

PLANINGUMO tik tartum kokio ūpo pagau
tiems, nes jau pačiame kongre
so šaukime, jo organizavime

organizuoti savo jaunimą, la
bai susirūpinę savo mokyklo
mis, kurių neturi nė vienos ir

skolai likviduoti: Ž. Amerikos 
išeivių delegatai atkirto, jog 
jie esą užtektinai Lenkijai pi

ky klų, bibliotekų, eis, kaip ėjęs. 
Taigi dideli pinigai bus išleisti, 
daug tautos energijos bus iš-

nijos namų statymas Alytuje, 
ir specialė ekspedicija (po kon
greso) j kaž kokius pasaulio

(Galas)

Zp. Tai kur gi’ čia visos tos ke
lionės planingumas, kur tikslu
mas? Na, o kaip bus su' Pietų

nigų priaukavę ir daugiau ne- 
beaukausią, nors šis aukavimas 
ir butų paslėptas senos pasko-

Linksmų Velykų Visiems 
Draugams, Pažystamiems ir 

Kostumeriams linki

pasireiškia visiškas neplaningu- 
mas, nepasiruošimas, kažkoks 
skubotumas: p. Skipitis kon-

eikvota neracionaliai, nepro
duktingai. Pirmučiausiai ir da
rykime tai, kas realiai stabdo

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
kiek ir kur lietifvių yra, padė-

pakraščius dėl žemės ūkio ko
lonijų, ir savo laikraščio leidi
mas ir t. t., ir t. t. Visa tai la-

pinigų sumos ir daug

uzsie

Jo leidimui

PAGALVOKlygiai visiškai neaišku

HZu j

RŪŠIŲ
BODIES VISI SU VALVE-IN-HEAD INŽINU

3222-26 SO. HALSTED STREET

Motors Vertybė.

PASIRINKIT CHEVROLET DĖL KOKYBĖS IR KAINOS

PAMATYKIT ŠIUOS NAUJUS CHEVROLET GENERAL MOTORS PAVASARINĖJ PARODOJ

SOUTH MICHIGAN BLVD. IR 7th STREET

Taigi ir čia 
nepasiruošimas

Visiems Draugams ir Kostumeriams 
Linkime LINKSMŲ VELYKŲ!

. PASIRINKITE
RŲŠIES IR 2E-

Laimingai Sulauki!

VIRŠ. LUto

reiškiasi 
kongre-

Visus 
sius Linksmų Velykų širdin 
gai Sveikiname

pui 
išrėdyti..

BALANDŽIO 20 IKI 27
(Nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro)

Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir 
Kostumeriams Linkime Smagių ir 

LINKSMŲ VELYKŲ!

nurodomi kongreso už
— atatinkamai pa

4624 S. Wood St 
Chicago

padėtų tiksliai 
lietu- 

paramų, žymiai 
emigracijos j 
reguliavimo ir

KALBĖK apie vertybes! jus be abejo 
gaunate ją didelėj mieroj kai jus 

perkate vieną iš šių didelių, gražių, 
puikiai—pabudavotų 1935 metų Chev- 
roletų. Chevrolet kainos yra žemiausios 
pasauly už šešių 
musų .pasakos, Ir jus greit su 
sutiksite, kuomet jus išegzaminuosite 
ir pasivažinėsite naujame Chevrolet. 
Visi nauji Chevrolet yra augščiausios 
rųšies karai Chevrolet istorijoje 
kiai padaryti... smagiai 
rūpestingai pabudavoti. Jų išpildymas 
yra visai naujas ir smagus, kurį galima

butų skaityti išskirtinu, net jeigu jie butų 
parduodami už daug augštesnes kainas. 
Ir jie duoda tą naują išpildymą net su 
mažiau gaso ir alyvos negu kuris pir
mesnis Chevrolet modelis. Atsilankykit 
į artimiausį Chevrolet dealerį ir gaukit 
pilnas informacijas apie Naują Stand
ard Chevrolet, už listo kainas $465. iki 
$550. Flint, Michigan... ir naują Ma^- 
ter De. Luxe Chevrolet aristokratą že- 
mos-kainos lauke—Už listo kainas $560 
iki $675, Flint, Mich 
CHEVROLET DEL 
MOS KAINOS!

bet tai yra tik pusė 
mumis

bai gražu, bet tam reikia mil
žiniškos pinigų sumos ir daug 
patyrusių žmonių, kurių DULR 
juk neturi. Tat ar visa tai 
draugija ištesės, ar nebus taip, 
kaip su Rygos Lietuvių namais 
ir su kai kuriais kitais klausi
mais?

Bet iš pastarųjų DULR užsi
mojimų labiausiai konkretus ir 
realus, tai savojo laikraščio lei
dimas. Šis reikalas jau seniai 
yra pribrendęs ir net ne visai 
normalu, kad .toks didelis dar
bas buvo varomas be savojo 
.aikraščio. Specialus laikraštis 
DULR darbuose suvaidintų la
bai svarbų vaidmenį 
nio lietuviai matytų iš jo savo 
veiklą, sektų savo darbuose ge
rus vienų kitų pavyzdžius; 
laikraštis sucementuotų viso 
pasaulio lietuvius, jis pagaliau 
paruoštų dirvą ir viso pasaulio 
lietuvių sąjungai, ir kongresui, 
ir kitiems svarbiems užsienio 
lietuvių reikalams 
neperdaugiausia ir lėšų reikė

greso reikalais važiuoja į žie
mių Ameriką, kad paagituoti 
už kongresą, o kad kas susirū
pintų Pietų Amerikos lietuviais 
— visai nematyti. O juk P. 
Amerikos lietuviai, kaip nauja
kuriai, dar dabiau kongreso 
reikalingi, negu Ž. Amerikos 
lietuviai, kurie juk gerokai vi
sais žvilgsniai prasikurę.

Bet ir kaip norėdamas P. 
Amerikos, lietuvius į šį kongre
są įtraukti — gerai šio reikalo 
nieku budu neatliksi, nes jiems 
tam reikalui ypač mažai laiko, 
vien laiškai į P. Ameriką eina 
beveik mėnesis. Be to, P. Ame
rikos lietuviams ir susisiekimas 
su Lietuva žymiai brangesnis, 
negu ž. Amerikai. Todėl kon
grese iš P. Amerikos galės da
lyvauti tik viena ar kita dėl 
šiokių ar kitokių priežasčių fi
nansiškai tvirtesnė visuomenės 

' grupė. Ir nieko nuostabaus, kad 
I Štai P. Amerikos lietuvių spau
doje jau pasigirdo balsų, abejo
jančių, kad kongresas atstovaus 
visas visuomeniškas grupes, 
kad jis bus bešališkas ir objek
tyvus. 
DULR 
sui.

Taip 
kodėl DULR pirmininkas, va
žiuodamas ž. Amerikon, kaip 
jis sako “L. A.” vasario 9 d., 
atlankys tik Prancūzijos, Bel
gijos ir Liuksemburgo lietuvių 
kolonijas, o visiškai aplenks 
Anglijos. O juk Prancūzijoje 
(Paryžiuje ir keliuose žiemių 
Prancūzijos pramonės mieste
liuose) yra vos apie 1,000 lie
tuvių, Liuksemburge kelioliką 
asmenų (miestely Eš s. Al- 
zette), kurie yra susiję su Ž. 
Prancūzijos lietuvių organizaci
jomis, o Belgijoje vos keli ir 
tai po visą valstybę išmėtyti 
lietuviai. Kur gi juos čia p. Ski
pitis sugaudys? Tai kodėl, jei
gu manoma lankyti tokias ma
žutėlės lietuvių grupes, neat
lankyti ir Olandijos lietuvių, 
kurių taip pat yra keli? Kodėl 
dar prieš tai neatlankyti Dort- 
mundo ir Esu (Esseno) lietu
vių, kurie net savo organizaci
ją (Dortmundo liet, susiv.) tu
ri ? Bet svarbiausia, kodėl už
miršti Anglijos lietuviai, kurių 
iš viso yra arti 6,000, kurie tu
ri kelioliką savo organizacijų, 
o pastaruoju laiku, kaip matyt 
iš vienintelio Anglijos liet, laik-

veju, jeigu ji 
užs. lietuviai ir 
.nenė.

Maždaug tas 
ir “P. Lietuviai

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN.
Palyginkit Chevrolet žemas su pristatymu kainas ir lengvas G. M. A. C. sąlygas, General

pats pasakyta 
” R. Skipičio 

straipsny: “Viso pasaulio lietu
vių kongreso reikalu”. Bet čia 
Skipitis nėra griežtai nusista
tęs dėl kongreso šaukimo lai
ko, nes vienoje vietoje sako, 
jog kongreso “gal ir nereikėtų 
toliau atidėlioti”, o kiek toliau 
jau sako, kad kongresas šauk- 
tinas 1935 m. Bet jo visiškas 
nenusistatymas dėl kongreso 
šaukimo laiko ypač ryšku jo 
pareiškime vasario 9 d. “L. Ai
de”, kur jis pareiškia, jog “at
rodo, kad geriausia gal butų jį 
šaukti liepos ar rugpiučio pir
momis dienomis. Taigi toks mil
žiniškas reikalas, kaip šio kon
greso šaukimo laikas DULR 
pirmininkui R. Skipičiui vasario 
mėnesy dar neaiškus, bet vis- 
tiek jis jau konkrečiai kalba 
apie liepos ar rugpiučio m. jo 
sušaukimą. Tartum tai butų 
kokios nereikšmingos vidujinės 
Lietuvos organizacijos suvažia
vimas, nes štai, pav., sena, bet 
rimtai ir tvirtai susiorganiza
vusi “Lietuvos motinoms ir vai
kams globoti organizacijų są
junga” savo š. m. kovo m. 8 d. 
suvažiavime nutarė sušaukti 
“visos Lietuvos soc. globos sri
ty dirbančių ŽĮnonių suvažia
vimą”, taigi irgi kongresą, “bet 
ne anksčiau kaip 1936 m., nes 
reikia jam tinkamai prisireng
ti”. Katras gi atrodo rimtesnis, 
geriau apgalvotas nutarimas, 
ar “L. mot. ir vaikam^ gi. org. 
sąjungos”, ar “Draugijos už
sienio lietuviams remti”?

šiaip gi kongreso šaukimo 
reikalas nei Lietuvos, nei užs. 
liet, spaudoj dar visiškai nebu
vo svarstytas ir platesnė visuo
menė nieko apie jį nežino, o 
kaip iš visko matyti ir pačiai 
DULR centro valdybai, ir jos 
pirmininkui p. R. Skipičiui dėl 
šio kongreso dar labai daug ne
aišku, nors visuotinis šios drau
gijos suvažiavimas š. m. vasa
rio 3 d., p. Skipičiui pasiūlius, 
beveik be jokio svarstymo ir 
pripažino, jog kongresas dar 
šiais metais šauktinas.

DULR šį nutarimą jau pra
deda vykdyti: spaudoje jau pa
skelbta, kad kongresas Šaukia
mas š. m. rugpiučio m. ir kad 
DULR pirmininkas p. R. Ski- 
pitis kongreso reikalais šiomis 
dienomis išvažiavo žiemių Ame
rikon.

Ir štai tuojau pasirodo, kaip

COMPANY®

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400

Amerikos (apie 400 liet.), Aust
ralijos, Šanchajaus, Charbino ir 
kitomis lietuvių kolonijomis? 
Tai kur gi čia tas užsienio lie
tuvių kongreso visuotinumas?

Bet padėkime, kad kongreso 
planas ir neblogai pasiseka nu
statyti, o visi techniški sunku
mai laimingai nugalėti. Tai, 
vis dėlto, kokia turėtų būti 
konkrečia kongreso programa ? 
Per laikraščius skelbiama, jog 
kongrese busianti apsvarstyta 
mokyklų, kolonijų, viso pasau
lio lietuvių organizacijos ir k. 
klausimai. Bet juk kas užtekti
nai domėjosi užs. lietuvių gy
venimu ir rūpestingai jį sekė 
iš užs. lietuvių spaudos, susi
rašinėjimo, knygų ir p., tam ir 
be kongreso aišku, kas trūksta 
lietuviškoms mokykloms, kiek 
ir kur jų dar reikia, kokia 
joms reikalinga programa, ko
kie joms reikalinga paruošti 
specialus vadovėliai ir p. Labai 
daug tuo reikalu medžiagos, 
pav. duoda “Pasaulio Lietu
viai”.

Taip lygiai ir dėl lietuyių že
mės ūkio kolonijų steigimo. Jis 
beveik galutinai spaudoje, o 
ypač “P. Lietuviuose”, išspręs
tas ir kongrese mažai ką nau
jo tuo klausimu ir bepasakysi. 
Jau vien iš raštų šioje knygo
je matyti, kur lietuviams že
mės ūkio kolonijos steigtinos ir 
kur nesteigtinos, nors kai ku
rių autoritetų ir labai siūloma. 
Kas, pav., norės grūsti lietu
vius kaž kur į centralinę Afri
ką prie Tanganaikos ežero ar
ba kad ir arčiau prie Atlanto 
vandenyno į Angolą, kur nėra 
nė vieno lietuvio, jeigu P. Ame
rikoje jau gyvena 100,000 lietu
vių, kur kolonijoms sąlygos žy
miai geresnės, negu C. Afriko
je, kur musų žemės ūkio kolo
nijoms net ir tam tikra pradžia 
padaryta.

Labai gerai padarė centro 
valdyba, jog per spaudą, kad 
ir neoficialiai, pranešė, jog p. 
Skipitis Amerikon važiuoja vien 
kongreso reikalais ir jokių pi
niginių rinkliavų nedarys. Už
tenka Lietuvai savo kolonijose 
pinigauti. Išeiviai, ypač ž. Ame
rikos, savo dalį Lietuvai atida
vė ir dargi su kaupu!

Šia proga turime prisiminti 
net tam tikrą užsienio lenkų 
II-jo kongreso nepasisekimą, 
kai kongreso metu Lenkijos

nutautimą, o kongresas nepa
bėgs ir šiandien jis neašuktinas.

DULR siekia labai svarbaus 
tautos tikslo, todėl savo dar
buose turi būti ypatingai nuo
sekli, nieku budu nesimėtyti, 
ką pradėjus daryti, tą ir turi 
išvaryti iki galo. Bet, deja, su 
DULR toli gražu taip nėra: per
nai, kaip atsimename iš spau
dos, DULR plačiai buvo užsi
mojusi steigti Lietuvių kultū
ros namus, pirmoje gi eilėje 
Rygoje; tam tikslui buvo su
dariusi net ir specialę sekciją. 
Kur gi tie namai? Jau seniai 
dėl jų tylima, o sekcija užsnū
do. O klausimas rygišKiams juk 
labai aktualus ir jiems čia rei
kia tik padėti. Buvo užsimota 
suorganizuoti užs. lietuviams 
paskaitas (liaudės universite
tą). Tas reikalas irgi nevykdo
mas. Taip pat buvo ar yra ir 
su kitais kai kuriais DULR už
simojimais, o tuo tarpu skelbia
mi ir daromi vis nauji užsimo- 

Ar tas sveika? Ir dabar

♦IR 
kaina už Naują 
Standard Roadster 
Flint, Mich., $465. 
Su bumperiais, ats
kiru taku ir tairo 
spyna, listo kaina 
yra $20.00 daugiau. 
Kainos pažymėtos 
Siame skelbime, yra 
tik Flint. Mich. ir 
erali būti pakeistos 
be perspėjimo.

NAUJAS STANDARD IR MASTER DE LUXE ...GRAŽUS, VIENUOLIKOS 
IR TOS PAČIOS PAMATINĖS 

CHEVROLET RŲŠIES.

ALEX TUNKIS
GROSERIS AND MEAT 

MARKET

los valstybei dovanojimo pavi
dale. šis įvykis kongrese suda
rė tam tikrą blogą ūpą ir len
kus išeivius savotiškai stumte
lėjo nuo jų metropolijos.

Tai tokios maždaug yra šau
kiamojo kongreso, labiausiai dėl 
jo neparuošimo, perankstyvur 
mo, neigiamos pusės. Tačiau 
niekų, budu negalima pasakyti, 
kad kongresas jokios naudos 
neatneš. Jis sukels ir užs. lie
tuvių, ir Lietuvos visuomenės 
ūpą, šiokius ar tokius klausi
mus išspręs, šį tą naudinga 
nutars ir p. Bet jis praktiškai 
nieku budu neapsijnokės, nes 
Lietuvai ir užsienio lietuviams 
kaštuos labai daug, gal ir arti 
100,000 lt., žiūrint atvykusiųjų 
skaičiaus ir kitų išlaidų. O už 
tuos pinigus, ką kaštuos kon
gresas, galima butų pristeigti 
beveik tiek, kiek reikia mokyk
lų, bibliotiekų ir p. t. y. atlikti 
tą darbą, kuris kaip tik ir stab
do nutautimą, mažina tuos 2%. 
Kongresas pasibaigs, o greit po jimai

tų užmegstį ir palaikyti ne tik 
dvasios, bet ir medžiagiškus ry
šius tarp užs. lietuvių ir Lie
tuvos, sąjunga 
išdėstyti tiekiamą užs 
viams Lietuvos 
prisidėtų prie 
įvairius kraštus
p. Bet jeigu tokiai sąjungai dir
va iš anksto nebus paruošta — 
jokie kongresai čia nieko negali 
padėti.

Tai tokia turėtų būti DULR 
darbų minimumo ir maksimu
mo programa. Ir lyg vainikas 
to visko turėtų būti anksčiau 
ar vėliau sušauktas viso pasau
lio lietuvių kongresas.

III Ar šauktinas dabar 
kongresas

Minėtoje jau 1934 m. išleis
toje knygutėje, “Užsienio Lie
tuviai”, 
daviniai 
tvarkyti užs. lietuvių visuome
niško gyvenimo planą, nurody
ti, kurie darbai turi būti da
romi pirmoje eilėje ir p. ir nu
rodyta, jog kongresas turėtų 
būti sušauktas 1935 metais, 
bet čia pat paaiškinta, jog kon
gresas esąs labai didelis ir at- 
sakomingas darbas ir galėsiąs 
įvykti ir nusisekti tik tuo at- 

tvirtai parems 
Lietuvos visuo-

' MANUFACTURING

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

C. M. Piasecki
GRABORIUS 

4124 — 7th Avė. 
KENOSHA, WIS . 

Kenosha Phone 4873 

128 13th Street 
NORTH CHICAGO, ILL. 
North Chicago Phone 998.

•
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STORISKAS LIETUVIU

ADV. F. J. BAGOČIUSADV. RAPOLAS SKIPITIS

niversity Club, Lithuanian

tuvių Draugija, CANal 0117.

). 1935
MMMto

Kaina 
Asmeniui 

$1.50

Litūariica II”, ir didžiausios

DR.‘ V. ŠIMKUS, SLA. Sveikatos Komisijos- pirm.; 
GEO. J. STUNGIS, SLA. Finansų Komisijos narys; 
A. J. ZALATORIUS, SLA. 6 Apskričio pirmininkas; 
MRS. E. ŠATKAUSKAS,'SLA. 208 kp. pirmininke; 
A. J. KARTANAS, ALTASS prezidentas;
J. MACKEVIČIUS, Standard Federal Building & Loan 

.Ass’n. prezidentas;

Tai bus ne politiška partijų atstovų sueiga, 
bet organizuotos kultūrinėse draugijose Lietu
vos Chicagos iškilmė tampresniam ryšiuiužme- 
gsti su musų tėvų kraštu.

Visi Chicagos ir apielinkių kolonijų lietu
viai, be pažvalgų ir srovių skirtumo, yra nuošir
džiai kviečiami dalyvauti.

SLA. 313 KUOPOS RENGIMO KOMISIJA
P-lė E. MIKUŽIUTĖ, pirmininke. 9

BANKIETO RĖMĖJAI:
KAZYS P. GUGIS, SLA. Pildomos Tarybos narys;
DR. A. MONT VIDAS, SLA. Apšvielos Komisijos’narys;
J. P. VARKALA, SLA. Finansų Komisijos pirm.;

Tikietai reikia nusipirkti iš anksto. Juos galite užsisakyti per telefoną. Šaukite bile kurį numerį: Dr. A 
Montvidas, BRUnšvvick 0597, p-lė Mikužiute, BRUhswick 4887, ‘NAUJIENOS”, CANal 8500, Chicagos Lie

J. M. BYANSKAS, “Birutes” choro vedėjas;
J. MICKEVIČIUS, Chicagos Lietuvių Draugijos pirm.;
P. MILLER, Chicagos Lietuvių Draugijos sekretorius;
P. GRIGAITIS, “Naujienų” Redaktorius;
K. AUGUST, “Naujienų” redakcijos narys;
J. T. ZURIS, Amerikos Legiono Dariaus-Girėno posto 

s " Judge-Advoąate.

Šitoje reikšmingoje Chicagos Lietuvių puoto
je susitiks tik-ką atvykęs iš Lietuvos žymus vi
suomenės darbubtbjas adv. Skipitis; Amerikos 
lietuvių jaunuolis Įeit. Waitkuš, kuris netrukus 
skris Liettivon su
Ahierikos lietuviiĮ organizacijos galva adv. Ba- 
gočius, iš Boston, Mass.

Bankieto surengime kooperuoja DEVYNIO
LIKA kultūrinių, fraternalių ir pašelpinių Chi
cagos lietuvių draugijų: SLA. 313 (jaunuolių) 
kuopa, Lithuanian
Youth Society, SLA. 36 kuopa, SLA. 63 kuopa, 
SLA. 109 kuopa, SLA. 125 kuOpa, SLA. 129 kuo
pų, SLA. 134 kubpa, SLA. 178 kuopa, SLA. 208

D l L R PIRMININKUI, GERB. RAPOLUI SKIPIČIUI PRIIMTI; LAKŪNUI FELIKSUI M AUKUI 
LIETUVON KLEISTI; NAUJAM SLA. PREZIDENTUI F. J. BAGOClUI PAGERBTI

CONGRESS KOTELYJE, GOLD ROOM
KERTĖ MICHIG A N BLVD. IR CONGRESS STREET

LEIT. FELIKSAS WAITKUS

kuopa, SLA. 226 kuopa, SLA. 260 kuopa, Attie- 
rikos Lietuvių Trans-Atlantinio Skridimo Są
junga (ALTASS), Chicagos Lietuvių Draugija, 
Jaunų Lietuvių Tautiškas Kliubas, Illinois Lie
tuvių Pašalpos Kliųbas, Siihano Daukanto 
Draugija, “Pirmyn” choras.



Japonai Sudaro Pavojų Amerikos Tekstilės Pramonei—Beširdė Motina
SS

&

ir mokytoja išliko gyvi. Bušų, kuriuo jie važiavo, užgavo traukinys, 
kinių.

9

V.',. >

Chester Davia

Reiškiama nepasitenkinimas dėl su-žios

M

g.Ųl.l.i

Rokeri Switz

J!

ž&'Zžz

žymi kino ar
tistė.

Wallace, agrikultūros sekretorius, o

LAIVŲ JUDĖJIMAS 
ant didžiųjų ežerų jau prasidėjo.

O

PARYŽIUS. — VIRŠUJ (po kairei) P-IA SWITZ, O ŽEMAI (prie strielos) JOS 
vyras. Jie sėdėjo Francijos kalėjime 16 mėnesių kaipo šnipai. Teismas šiomis

*

■M?

MILŽINIŠKAS LĖKTUVAS, KURIS Iš ALAMEDA, CAL., NUSKRIDO Į HA- 
wajų salas. Lėktuvas gali vežti 32 pasažierius.

GUBERNATORIUS JAMES M. CURLEY Iš MASS. IR H. STYLES 
Bridges, Maine valstijos gubernatorius, laiko audeklą, kuris tatpo 
pagamintas Japonijoje. Jie sako, jog Amerika turi ką nors d; 
nes kitaip japonai visai sunaikins Amerikos tdkstilę pramonę, 
tai todėl, kad japonai savo dirbinius pardavinėja 
pigiai.

?«fMifkįltUti

' Judge Florence All<

NEW YORK. — MOTERYS, KURIOS RŪPINA
SI tuo, kad sekamais ,/riųkimais pravesti moterį į 
Jungtinių Valstijų vice-prėzidentus.

Marion D avie r. 

amerikiečių 
mėgiama ki
no artistė.

a m1rch
SOCi«JVWPf0UALITY 
«tait cwnt-< WsW,'d’y

Farmers lobby at Capital

Lynn Fontannc

f

TAI PAVEIKSLAS IŠ OKLAHOMOS VALSTIJOS. ČIA PARODOMA VERŠIUKAS, KURIS ŽUVO DĖL 
dulkių audros, jam nepasisekė.

M

ST. PAUL, MINN. — GUBERNATOR IUS OLSON, RADIKALAS, KURIS, SA- 
ma, pritaria trečios partijos steigimui Pradžia tokiai partijai jau padarė Wiscon- 
t valstija.

Milo Reno
OMAHA, NEB. — ČIA SU DIDŽIAUSIU SUSIDOMĖJIMU SEKAMA VALD- 
patvarkymai, kurie liečia žemdirbystę.

mažinimo dirbamos žemės ploto.
Milo Reno yra farmerių vadas; Henry

Chester Davis, Wallace’o padėjėjas.

Henry Wallaca

•4.

Baronete von Berg

Wiley Post
WILEY POST, KU- 

ris trečiu kartu bandė 
skristi stratosferoj. Ta- dienomis juos paliuosavo, kadangi jie išdavė savo bičiulius. Switz’ai yra ameri- 
čiau ir šis .bandymas kiečiai.

Po kairei baronesa von Berg, kuriai naciai nukirto galvą už šnipinėjimą.
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