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užmušdami vieną
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Petrašiūnais pri

Pro

vokiečiaiAngli Naujos

Komitetas 13

dvilitines

Šią stoti

scen mone
Jalisco

šalis, kad 
karas turi

Italijos lėktuvai 
bombardų^  jaEt- 
hiopijos miestus

, siekiančių arti 
Teisiamųjų suole

ersovė tris 
istus

Teisme kaltinamasis parode 
šaltumą, orientaciją, bet tat jam 
nepadėjo 
baustas 3-mis metais s. d. ka

į gerus ir pehiin- 
vienuolynus ir

siuntinėjimo šių 
nes bombos

NETIKRŲ PINIGŲ PLĄ 
TINIMĄ 5 METAI 

KALĖJIMO

860
719

Prasilošusios moterys buvo ver 
čiamos tvirkauti ir tuo at 
mokėti savo. Skolas

nukritus 
didelio

paštu kaipo

muštas 
tomo 
Oakland tilto 
darbininkas žuvęs prie to tilto 
statybos.

Los Aaltos 
valstijoj.

^ącių 
as Angriff išdi- 

’ savo skaityto-

KAUNAS
klauso Karmelitų parapijai. Tos 
parapijos klebono pastangomis 
pernai Petrašiūnuose pastatyta 
nauja mūrinė bažnyčia, kurioj 
norima apgyvendinti vienuolius 
kapucinus 
cinų ordino viršininkas į 
rašiunus vieną kapuciną 
ta utį ir svetimšalį jau* atsiun

sprogo, bet dar 
trys liko sugautos pašto

1078
578

giausia 
vienuoliai 
tautų vesti į

971
814
689
584

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Dabrila buvo nu

Tarptautinis kapu 
Pet 
kita

Anglija nenori Ethi 
opiją jungti su 

Vokietija

Jikvidacinė komisija

CHUNGKING, Ghinijoj, bal. 
L—Mažiausia 20,000,000 chi- 

šioj vakarinėj

1 užmuštas, 1 sužeis 
ti paštu prisiųstų 

bombų

Bet sugryžęs

Calles vei

nubaudė 5 niet. sunk 
kalėjimo.

Kas dirbo tas dvilite: 
tas nepavykę nustatyti.

DAKTARAS-KVOTĖJAS
J. Staneslovv ................. ..................
M. Mikolainis ...t..........................

Jojimo, o bankui priteista 26,5 
tūkstančio litų civilinio ieški 

Iš tarnautojų tik vienas 
buhalteris buvo nubaustas 3 

kalėjimo, bet nuo bairs- 
atleistas, jei laike 1 metų 

nenusikals.

Nori grūmojimais 
sankcijų priversti 

taikintis

men 
mės

kuopų: 18, 29, 64, 
, 36, 238, 226, 176, 

284, 63* 129, 60, 77, 
122, 53. Nors tarp jų yra 
kuopų, tačiau jau visi

Badas Chinijoje; mi- 
lionai žmonių neturi 

maisto -

PETRAŠIŪNUOSE NORIMA 
APGYVENDINTI KAPUCINUS

ūkininkų smulkaus
vedėjo ’ Mato

Entered as second-class mattei 
. under

būti 
tem-

GENEVA, bal. 9 
derybos dėl taikos Afrikoj gal
būt bus pradėtos delei grūmo
jimų, nepasisekus deryboms, 
paskelbti naujas sankcijas Ita-

t. y. taryba 
be Italijos, nutraukė posėdį iki 
ketvirtadienio, paprašęs tautų 
sąjungos sankcijų komiteto pir
mininko Dr. Vasconcellos iŠ 
Portugalijos sušaukti tą komi
tetą svarstyti tolimesnes sank
cijas, kada jis matys tai reika
lingu “taikos interesuose”.

Tarp delegatų pasklydo ne
patvirtintos žinios, kad Musso- 
lini ruošiasi paskelbti savo ka
ralių Ethiopijai kaip tik Ita
lijos kariuomenė pasieks Dessye 
ir paims šią paskutinę ethiopų 
tvirtovę.

HILLVIEW, III., bal. 10. — 
Deginant žoles laukuose sudegė 
4 metų mergaitė Florence Ha- 
zellwood.

Viena jų buvo adre
suota, teisėjui, kita gi buvusiam 
šerifui. Trečia bomba liko su
rasta namuose Harry Goulstone. 
superintendento Glen Alden 
Coal Co. Pakelis jau buvo pri
statytas jam, bet jis sužinojęs 
apie įspėjimą, pridavė jį val
džiai dar jo neatidaręs.

Dabar ieškoma šeštos, ir gal 
paskutinės, bombos.

Priežasties 
bombų nežinoma, 
buvo siuntinėjamos įvairiems, 
.vienas su kitu neturintiems jo
kių ryšių, žmonėms.

Vėliau dėl neišaiškintos prie
žasties kilo gaisras St. Mary 
klebonijoj, kurioj gyvena kun. 
Curran, buvęs savanoris taikin
tojas angliakasių ginčo su ant
racito kasyklų savininkais.

Nėra aišku, ar tas gaisras 
turi ką bendra su bombomis.

Italijos 
lėktuvai bombarduoja Ethiopi- 
jos miestus, kuomet tuo pačiu 
laiku Italijos kariuomenė ver
žiasi linkui Dessye, o italai 
namie kalba apie galimybę ka
ro Europoje.

Ne tik kad Mussolini atsisa
kė svarstyti apie taiką prieš 
Velykas ir ne tik atsisakė svars
tyti kaltinimus dėl italų laužy 
m o karo taisyklių 
nuodingas dujas, bet dagi pa
siuntė specialį įsakymą-* marša
lui Badoglio pasmarkinti italą 
veikimą visuose frontuose.

čia jaučiama, kad tautų są
jungos pstangos atsteigti taiką 
nueis niekais ir kad todėl iškils 
naujas pavojus karo Vidurže
mio juroje ir Europoje.

GENEVA, bal. 10 
ja šiandie įspėjo Franciją irki 
tas užinteresuotas 
Itali j os-Ethiopi j os 
būti svarstomas atskirai ir ne* 
turi būti jungiamas su Fran
ci jos-Vokieti jos ginču dėl at- 
ginklavimo Pareinio.

sargyba, o ryte liko išvežti į 
airportą ir pasodinti į trijų mo
torų lėktuvą, kuris išskrido į 
Brownsville, Tex.

Areštai 
viešą kaltinimą 
kad Calles esąs 
sprogdinimą pirmadieny Vera 
Cruz traukinio, 
12 žmonių.

Lietuvos katalikų sluoksniai 
vis dar tebereiškia nepaisten- 
kihimo, kad : 
gus Lietuvos 
vienuolynų viršininkais —aba
tais siunčiami svetimšaliai, dau 

o lietuviai 
siunčiami laukinių 

krikščionybę...

Chicagai ir apielinkei federa 
lio oro biuras Šiai dienai 
našauja:

Apsiniaukę, tarpais gali 
ir lietaus; maža permaina 
peraturoje.

Vakar 12 vai. dieną tempe 
ratura Chicago j e buvo 44°.

Saulė teka 6:17, leidžiąs 
7:25.

SAN JUAN, Porto Rico, bal. 
10.—Sveikatos komisionierius 
uždarė visas ligonines ir prie
glaudas lankytojams, daugiau 
kaip 10,000 žmonių Susirgus in- 
fluenza.

FRIEDRICHSHAFEN, Vokie
tijoj, bal. 10. — Naujasis zep- 
pelinas Hindenbųrg sugryžo iš 
Brazilijos vieną dieną anksčiau, 
negu buvo nustatyta. Kadangi 
Franci j a nedavė leidimo skrisįįj 
per jos teritoriją, tai Hinden- 
burg turėjo skristi per Angli
ją. Gryžo per Morokko, iš kur 
Franci jos pajūriu ruošėsi par
skristi namo. Bet kely sugedo 
motoras. Be to susitiko labai 
smarkią audrą. Kad išgelbėti 
nuo galimos nelaimės, Franci ja 
skubiai leido orlaiviui skristi 
tiesiausiu keliu—per Franciją.

Pasku’i sugedo ir kitas moto
ras, bet orlaivis vistiek pasie
kė savo bazę. , Juo skrido 19 
pasažierių ir 40 įgulos narių.

BERLYNAS, bal. 10 
pagandos ministerija išleido 
naujus rankvedžius mokyklų 
vaikams, iš kurių išmetė di
džiųjų Vokietijos poetų Goethe 
ir Heinte kurinius ir vieton jų 
sudėjo Hitlerio, Goėring ir Go- 
ebbels “perlus”.

YOUNGSTOWN, O., bal. 9. 
Negrė Mrs. Grant, kuri sveria 
200 svarų, 
dukterį, kuri 
Motina pasveiksianti

Taipjau tapo 
tremti trys 
tarpe, buvęs darbo ministeris 
Luis Morones

areštuoti ir 
jo padėjėjai

sekė kairiaspamių 
atstovų bute, 
kaltas už iš-

KAUNAS.—Prieš kurį laiką 
Kaune buvo pradėję sklisti ne
tikrų dvilitinių monetų. Išaiš
kinta, kad netikras 
monetas platina §t. Adomavi-, 
čius. Už tai jis ir patrauktas 
kaltinamuoju. Kauno apygardos 
teismas kovo 16 d. Adomavičių 

dąrbų

SAN FRANCISCO, bal. 10.— 
Charles Bazzill, 39 m., liko už- 

nu‘o sta- 
San-Francsico- 
Jis yra 19-tas

GUADALAJARA, Meksikoj, 
bal. 10.—11 maištininkų likc 
užmušta susirėmime su federa- 
liniais kareiviais 
apygardoj

MADRIDAS, bal. 10. Ųž 
pasikėsinimą nužudyti Ispani
jos socialistų vadą prof; Luis 
Jiminez Asua ir už užmušimą 
jo sargo, tūlas Albert Ortega 
liko nuteista s25 metams kalė
jimam

IŽDININKAS
K. P. Gugis ................. . .
J. S. Lopatto ................. ......

' BERLYNAS, bal. 10. 
partijos 
džiai įį t
jams,- kM ši^net vokiečiai Vė 
lykoms ’valgysiu grynai “arijo 
niškus’? kiaušinius, nes iš .kiau 
šinių .prekybos likę pašalinti vi 
si \ '■ '.■i

WILKES BARBE, Pa., bal. 
10.—Pašto žvalgyba ir policija 
stropiai ieško bombų, kurios 
buvo pasiųstos 
“Velykų dovana

Numatoma, kad buvo pasiųs
ti šeši panašus pakeliai, kurių 
penki jau surasti.

Tečiaus pirm negu spėta su
žinoti kokie tie pakeliai yra, 
du pakeliai. liko pristatyti ad
resatams ir jie abu sprogo juos 
atidarant, 
žmogų, o keturius žmones su- 
Žeisdami.

Užmuštasis yra kapinių už-‘ 
veizda Michael Gallagher, 70 
m., kuris manė, kad kas jam 
prisiuntė cigarų. Jo žentas sun- 
kįai4sąžeis^

Pirm ia u p risi ų stos bombos 1 i • 
ko sUžeitsi Thomas Maldriey, 
prezidentas panaikintos anglia
kasių unijos, ir du jo vaikai.

Toms dviems bomboms spro
gus, pradėta ieškoti kitų bom
bų. Greitai liko surastos trys 
bombos

liko peršauti
iš keturių plėšikų, kurie apiplė
šė vietos-, dirbtuvę. Susirėmimas 
ištiko prie lst Avė. ir Oak G t. 
Plėšikas pabėgo.

niečių badauja
Chinijos provincijoj. Badas iš
tiko raudonosioms armijoms nu- 
teriojus šią buvusią turtingą 
ir derlingą provinciją.

Vietos laikraščiai paduoda 
baisių žinių apie pardavinėjimą 
žmogienos, gaunamos apiplė
šiant kapus, apie kanibalizmą ir 

naudojant apie .badaujančių tėvų pardavi
nėjimą savo vaikų.

Didesnių centrų valdžios yra 
susirupinitfsios apie daugėjimą 
lavonų benamių ir nežinomų 
žmonių, kurie atsilanko į mies
tus, tikėdamies jubse rasti sau 
maisto, bet rado vien mirtį.

šelpimui gi badaujančių pini
gų ižduose nėra.

SEKRETORIUS
Jurgeliutė ................ ................ .

J. Vinikas ........................

NEW YORK, bal. 9.—Daini
ninkė Rosa Ponselle liko sužeis
ta vaidinant Baltimorėj operoj 
“Carmen”. Vienas darbininku 

k < “

tiek smarkiai ją trenkė 
no j, kad perlaužė ranką.

IŽDO GLOBĖJAI
Mikužiutė ..... .................. ......
Miliauskas ...............................

Mockus .... 1...........................
Zalatorius ...............................

pagimdė negyvą 
svėrė 19 svaru.

VICE-PREZIDENTAS
J. K. Mažukna .......... .......... .............. .

A. O. šalna ........................... ’...........

BERLYNAS, bal. 10. — Be- 
darbių skaičius Vokietijoje ko
vo mėn. sumažėjo 578,000. Su 
mažėjimas pasireiškė delei pa 
didėjimo samdos karo pramo
nėse, ypač galbūt prie steigi
mo fortifikacijų demilitarizuo
tame Pareinyje, kurį Vokieti 
ja atginklavo.

Linksmų Pavasario Švenčių 
t . . į , r . «*■ •

skaitytojams, dra 
' ■ ■'

s tems lietuviams, L

kuriame žuvo 
Kairiaspamiai 

taipjau kaltino, kad Calles buk 
vedąs agitaciją 
tikslu sukurstyti Jungt. Vals
tijų intervenciją.

Calles pralaimėjęs susikirti
mą su prezidentu Cardenas ir 
išstumtas iš politikos, pernai 
buvo išvažiavęs į Jungt. Vals
tijas, iš kur sugryžo prieš ke
lis mėnesius 
kaip išrodė, į politiką nesikišo, 
nors kairiaspamiai dėl jo su 
gryžimo ir buvo sukėlę labai di
delį triukšmą. *

Calles, kuris serga influenza, 
ramiai pasidavė areštui ir ryte, 
lydimas trijų sūnų, dukters ir 
kelių draugų, atvyko į airportą,. 
kur jo laukė kiti trys ištre
miamieji kaliniai 
kiausia vyks į San Diego, Cal 
ir apsigyvens pas dukterį.

Vokietijoj^ atsirado 
ir “arijoniški”

;■?, i • ■ ■ f. ■ v • ' • •klausimai

Išeikvojimo byla ‘ 
teisme

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 
1080 Kilocycles (5000 VVattn Pajėgos).

ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

MEXICO CITY, bal. 10. — 
Gen. Plutarco Elias Calles, bu
vęs prezidentas ir per ilgus 
metus žymiausias Meksikos po
litikas, tapo netikėtai areštuo
tas ir lėktuvu išvežtas ištrėmi
mui j Jungt. Valstijas.

Kartu su juo tapo areštuoti 
ir kartu ištremti kiti trys jo 
padėjėjai, būtent:

Liris Morones, vadas Meksi
kos Darbininkų Federacijos ir 
buvęs darbo ministeris.

Luis Leon, buvęs vidaus reL 
kalų ir agrikultūros ministeris, 

Rafael Melschor Ortega, bu
vęs Gaunajuato gubernatorius.

Calles ir trys jo pagelbinin- 
kai buvo per naktį išlaikyti po

New Yorko politiniai 
kliubai—gembleria- 

vimo urvai

MADRIDAS^, bal. lOi— Ispa
nija išrinks naująjį preziden- 

vieton paša
lintojo prezidento Zamora.J

Valdžia paskelbė, kad rinki
mas 473 prezidento rinkikų į- 
vyks bal. 26 d. Tie rinkikai 
kartu su 473 seimo nariais ir 
išrinks naująjį prezidentą 14 
dienų vėliau.

Dabar Ispaniją valdo laikinis 
prezidentas Martinez Bazrio, 
seimo pirmininkas, kuris vei
kiausia bus išrinktas ir nuola
tiniu prezidentu.

CHICAGO.-^- Maywood prie- 
polj rijos yiršininkas 

Bąiley įr du? vieškelių policistai 
‘kovoje su vienu

The Lithuanian
rcji 7, 1914 at tbe Post Office 
Ąfef of Mąi*ch 3, 1879

Meksika areštavo ir 
ištrėmė ex-preziden- 

ta Calles

Ispanija rinks nauja 
prezidentą gegužės 

10 dieną

Daily News
at Chicago, Illn

NEW YORK, bal. 10. —Po
licija, kuri apnyko naikinti 
tvirkavimo ir gembleriavimo 
urvtts, dabar atkreipė domę ir 
į politinius kliubus, išėjus aikš
tėn, kad juose vyko labai dide
lis gembleriąvimas.

Politiniuose kliubuose— kaip 
demokratų, taip ir fepublikonų 
—susisuko lizdus stambiausieji 
gembleriavimo urvų, užlaikyto- 
jai, taipgi pinigų skolintojai ir 
“baltųjų vergių” pirkliai.

Tie gembleriai stengdavos į- 
traukti į savo urvus ne tik vy
rus, bet ir moteris. Buvo mo
kama taksikabų šoferiams už 
atvežimą .kostumerių. Tie šofe
riai ; f— 
žieres - prikalbinti 
“draugiškam pokeriui

Pradžiai lošimo reikėjo $20. 
Tuos pralošus, tuoj aus atsiras
davo skolintojai, kurie “mielai” 
paskolindavo, bet reikalaudavo 
trigubo atlyginimo. Kada mo
teris negalėdavo savo skolos 
išmokėti, tuoj atsirasdavo kas tą gegužės 10 d 
pamokindavo ją kaip užsidirbti 
pinigų ir nuvesdavo ją į tvir- 
kąvimo uruvus ir naktinius 
kliubus. ’

Tą viską iškėlė aikštėn mo
teris, kurios vyras nusižudė, 
kai sužinojo kokiu budii ji mo
kėjo savo gembleriavimo sko
las. Išsiaiškino taipgi, kad tū
kstančiai padorių moterų tuo 
budu* pateko į tvirkavimo ur
vus.

Policija grūmoja uždaryti vi
sus tokius politinius kliubus, 
nežiūrint kokios partijos jie bu 
tų, jei tik bus juose susektas 
gembleriavimas.

Lietuvos Naujienos
.■;/ ■ ■'11 'r'’—

Zeppelinas sugryžo 
namo

Meksika Ištrėmė 
Calles

Ikji šiol gauta daviniai iš sekančių 
354, 359, 222, 68, 198, 236, 313, 178, 14 
134, 55, 318, 208, 260, 109, $7, 11, 38, 
158, 121, 135, 126, 365, 30, 16, 102,187 
stambių tautininkų kontroliuojamų 
pažangiojo sąrašo kandidatai (kurių vardai yra žemiau padėti 
pirmose vietose) guna daugumas balsų.

Balsai paduoti tose kuopose, pasidalino

PREZIDENTAS
F. J. Bagočius ........................................

f N. Rastenis ............................. ...............

MARIJAMPOLĖ.—- Kovo 10 
d. Marijampolės apygardos teis
me buvo baigta nagrinėti Vil
kaviškio 
kredito banko 
Dabrilos byla už išeikvojimus 
tame bankely 
15,000 litų, 
atsidūrė dar du uk. sm. kredi-j 
to banko tarnautojai, kurie by
loj beveik nefiguravo.

Ūkininkų sm. kred. bankas 
įkurtas 1925 metais. Ligi 1927 
m. banko vedėju buvo St. Kui 
šys, kuris kiek padaręs ban 
kui nuostolių, dingo Brazilijoj. 
Nuo 1927 m. tikru banko šei
mininku liko M. Dabrila. 1930 
metais 
kasoje, rado tik 9 lt. su cen
tais ir didelę netvarką knygo 
se. Matas Dabrila iš banko 
tarnybos buvo atstatytas. Tikri
nant knygas, jis nepadėjo susi
gaudyti likvidacinei komisijai 
jo painioj buhalterijoj, bet re
vizija savo darbą atliko ir M. 
Dabrila buvo patrauktas teis
man.
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KORESPONDENCIJOS
»Mi

Detroit, Mich Winnipeg, Canada
Koncertas K. Butkaus 

vadavimo naudai'
Balandžio 4 d. L.S.S. 116 kp. 

ir L.D.P. vietos kuopa suren
gė koncertą su trumpom pra- 
kalbėlėm, kad galėtų prisidėti 
prie gelbėjimo drg. Butkaus, 
kuris yra kalėjime dūliai to; 
kad jis pasaulinio karo metu, 
būdamas L.&S-gos centro sek. 
retorium, išspausdinęs kažko
kius lapelius prieš karą. Paren
gimas įvyko Lietuvių svetai
nėje prie 25-tos ir W. Vernor 
Hy.

Koncertas susidėjo iš chorų 
dainų, stygų orke&tro ir trum
pų prakalbėlių. Kalbėjo drg. 
D. Kasparka. ir Tamošiūnas. 
Dailės choras, Aido choras ir 
broliai Vasiliauskai gražiai su
dainavo po keletą dainelių.

Publikos buvo tikėtasi dau
giau negu kad atsilankė. Kiek 
pelno liko, • tai vakaro biznio 
vedėjas drg. Just. Pilka tuo 
kartu pasakyt negalėjo, nes ne
buvo dar sąskaitos suvestos. 
Nors kaikurie ir buvo priešin
gi šiam parengimui, visgi 
blogiausia pavyko.

Sūnų ir Dukterų Kanados 
Lietuvių Savitarpinės Pa
šalpos Draugijos St. Bo
niface 7 kuopa ir Winni- 
pego Lietuvių Darbinin
kų Pašalpos Draugija lai
kė bendrų susirinkimų ir 
nutarė susivienyti.— Ben
dras susirinkimas išnešė 
rezoliucijų prieš dabarti
nę Lietuvos vyriausybę.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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voje, kadangi

Toks narių nusistatymas

ne-

L.S.S. 116 kp. 
darbuotės 
116 kp. paskiausiame

apsvars-susirinkime,

valdomoj 
atsišaukti į

galima pa> 
budais Lie- 
ir apskri
tą uzurpa-

kuopos 
čiusi sunkią būklę Lietuvos 

. liaudies, Smetonos
Lietuvoj, nutarė
vielos draugijas, kad susitarus 
visiems: ar nebūtų 
gelbėt kokiais nors 
tuvos darbininkijai 
tai kad sutraukius
tišką Smetonos ir jo sėbrų tin
klą, kuriuo jis ir jo sėbraj kan
kina niekuo nekaltą Lietuvos 
liaudį. Tam tikslui liko išrilik- 
tas komitetas iš Šių draugų: 
J. Besaspario, Fl. Budvydienės 
ir M. Kuliešiaus.

L.S.S. 116 kp. rengiamas pik 
nikas įvyks gegužės 10 dieną, 
Liberty Park. Tai bus pirmas 
išvažiavimas į tyrą orą po žie
mos šalčių.

S.L.A. 352 kuopos 
veikla 

t

Balandžio 5 d. 
sirinkime kuopa 
gatus į bu'simą 
Delegatais liko
draugai: J. Besasparis, Fl. Bud- 
vydienė ir P. Molis. Taipgi 
priėmė L.S.S. 116 kuopos pa
kvietimą kas link sušaukimo 
vietos draugijų pasitarimui 
apie Lietuvos būklę ir išrinko 
delegatus, jei toks pasitarimas 
įvyks. Delegatais išrinkta šie 
draugai: K. Būtis, V. Gumbrys 
ir Fl. Budvydienė.

Butų malonu matyt, kad ir 
kitos draugijos pasektų S.L.A. 
352 kuopą.

— P. Jurkšaitis.

laikytame su- 
išrinko dele 

S.L.A. seimą.
išrinkti šie

millions 
to mayonnaise

Kovo 22 d. buvo sušauktas 
aukščiau paminėtų draugijų 
bendras susirinkimas adresu 
541 Giroux st., St. Baniface. 
Ukrainiečių darbininkų sve
tainėn susirinko pusėtinai na
rių. Mat, tos draugijos gana 
per ilgą laiką vedė derybas 
dėl susivienijimo į vieną dide
lę organizaciją. O visiems ži
noma, kad vienai stambiai or
ganizacijai 'kur kas lengviau 
yra gyvuoti nekaip kelioms 
smulkioms draugijoms. Juo 
labiau, kad musų kolonija nė
ra didelė, ir lietuviai neturi 
savo svetainės. Mitingams tad 
tenka patalpą nuomuoti. O 
per metus nuomomis visgi iš
mokama nemažai pinigų. Kai 
susijungia dvi draugijos j 
daiktą, tai nuoma ir 
visokios kitokios išlaidos su
mažėja. Tie sumetimai ir pri
vedė minėtas draugijas susi
vienyti.

Kadangi tai buvo pirmas 
bendras susirinkimas, tai teko 
daug visokių reikalų išspręsti. 
Vadinasi, dienotvarkė buvo 
gana ilga ir mitingas ilgokai 
užsitęsė. Pirmininkui perskai
čius dienotvarkės punktus, Jo
nas Martinonis pasiūlė, kad 
butų pridėtas dar vienas punk
tas. Būtent, pasiūlė perskai
tyti atsišaukimą į abiejų drau
gijų narius, ka<l jie marališkaij 
paremtų tuos Lietuvos žmo
nes, kurie kovoja dėl demo
kratiškos santvarkos atsteigi- 
mo.

Pirmininkas atsiklausė, ką 
susirinkimas nori su pasiūly
mu daryli. Vienas kitas kal
bėjo dėl pasiūlymo. Paskui 
buvo nubalsuota, kad į dieno
tvarkę įtraukti ir siulomą 
punktą. įnešimas praėjo be 
didelio pasipriešinimo.

Einama prie bendros valdy
bos rinkimo. Išreiškiama pa
geidavimas, kad valdybos na
riais butų renkami tokie žmo
nės, kurie nuolat mieste gy
vena. Kai viršininkai negali 
susirinkti, tai, aišku, kad tuo 
atveju sunku ir organizacijos 
reikalai tinkamai vesti.

Kandidatų buvo gana daug, 
bet slaptu balsavimu pirminin
ku liko išrinktas P. Gudžiū
nas, o sekretorium P. Pūras. 
Abu yra energingi vyrai ir 
mokės tinkamai organizacijos 
reikalus vesti. Be to, reikia 
pridurti, kad jie yra pažangus 
ir demokratiško nusistatymo 
žmonės. Per rinkimus visi ra
miai laikėsi ir buvo draugiški. 
Ta draugiškumo nuotaika la
bai visiems patiko.

Kilo klausimas, kur mitin
gai laikyti. Draugas M. Vid-

rikas, Kuris gyvena St. Bana- 
facė, pasiūlė, kad mitingai 
butų laikomi Winnipege. Tą 
pasiūlymą jis motyvavo tuo, 
kad Winnipege gal didesnė 
narių pusė nedirbą. O bedar
biams, žinoma, nėra lengva 
kad ir mažos važinėjimosi iš
laidos pakelti. Kaip vienu 
balsu visi tą pasiūlymą prie- 
mė
aiškiai parodė, kad jie supran
ta - fraternalės organizacijos 
reikšmę.

Pagaliau prieinama ir prie 
to punkto, kurį pasiūlė J. < Mar
tinonis. Pirmininkas perskaito 
Martinonio raštišką atsišauki
mą j narius. Atsišaukimas 
skamba maždaug taip:

Brangus draugai lietuviai 
darbininkai, padėkime Lietu
vos žmonėms atsteigti demo
kratišką santvarką bei apsigin
ti nuo tautininkų fašistiškos 
diktatūros. Manau, kad mums 
visiems yra žinoma, kad Lie
tuvą valdo tautininkų fašistiš
kas diktatorius Antanas Sme
tona. Mums taip pat yra žino
ma, kad Lietuvoje dabar žiau
riai yra persekiojami ūkinin
kai ir darbininkai. Be jokio nu
sikaltimo jie yra grūdami į ka
lėjimus, — vien tik dėl to, kad 
jie nusiskundžia savo sunkiu 
likimu.

Jau eina dešimt metai kaip 
Lietuvoje nėra seimo. Kraštą 
valdo žmonių nerinkta ir ne
kontroliuojama valdžia, kuri 
nepakenčia jokios opozicijos. 
Ta valdžia slopina visokį ju’de 
jimą, kuris nėra jai palankus. 
Ir slopina žiauriusiu budu: 
ūkininkus ir darbininkus areš
tuoja ir atiduoda kariuomenės 
teismams.

Mums visiems yra gerai ži
noma, kad diktatoriška vald
žia uždraudė visas laisvas drau
gijas bei politiškas partijas. 
Nekliudomai gali veikti tik tau
tininkų partija, — jai tai vi
sokios privilegijos ir lengva
tos yra teikiamos. Lietuvos 
spauda šiandięnYTra - j " 
■pi^ąipi^p _

Kada susidarė tokia būklė, 
tai Lietuvos nepriklausomybei 
grūmoja pavojus,. nes nėra to 
vieniningumo, kuris turėtų bū
ti. Su Lietuvos priešais gale- 
tų geriausiai kovoti tik demo
kratišku4 budu sudaryta vald
žia. Vadinasi, tokia valdžia, 
kuri turi visų Lietuvos žmo
nių pasitikėjimą. Tokiai vai d-

a

9 A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of rpayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! e
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žiai nesunku butų palaikyti 
glaudesnius ryšius su užsie
niuose gyvenančiais lietuviais.

Baigdamas šį savo atsišau-. 
kimą, aš siūlyčiau šiam susi
rinkimui priįpiU protesto ręzo- 
liuciją, kuri Susideda iš pen
kiolikos reikalavimų. Tą rezo
liuciją aš turiu parašęs ir su 
ja galėsite susipažinti.

Bendras abiejų draugijų su 
sirinkimas J. Stattinonio atsi
šaukimą kaip yienu balsų pri
ėmė. Paskui keli nariai kal
bėjo apie Lietuvos ūkininkų iri 
darbininkų būklę bei prisiminė 
tą faktą, jog fašistiška Sme
tonos valdžia stengiasi sutriuš
kinti visokį judėjimą, kuris 
nėra jai palaikius. Jie pasiūlė 
priimti ir Mar|ihųnio pagamin
tą rezoliuciją. ; į

Priimtoje revoliucijoje yra 
šie reikalavimajį’ kurie išdėsty
ti maždaug tokioje formoje:

1. Reikalaujame tuoj sulai
kyti teroristinei priemones 
prieš Lietuvos-Ūkininkus ir dar
bininkus.

2. Reikalaujame, kad ūkinin
kai nebūtų teisiami kariuome
nės teismuose.

3. Reikalaujame, kad butų 
sulaikytas ūkių pardavimas iš 
varžytinių dėl nesumokėjime 
mokesčių.

4. Reikalaujame, kad ūkinin
kams butų sumažinti valstybi
niai bei savivaldybiniai mokes
čiai.

5. Reikalaujame, 
paleisti iš kalėjimų 
tiniai kaliniai.

6. Reikalaujame,

voje, kadangi jis atkreiptas 
prieš nepalankų diktatūrai ju
dėjimą. Vadinasi, apskričių vir
šininkams suteikiama 
savivaliauti.

7. ' Reikalaujame,, kad Lietu
vos žmonėms butų grąžinta 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisvė.

8. Reikalaujame, kad be ati
dėliojimo butų demokratišku 
budu išrinktas 
seimas.

9. Reikalaujame, kad 
(įvesta ei vile metrikacija.

10. Reikalaujame, kad 
nyčia butų atskirta nu4o val
stybes, ir tuo pačiu laiku vy
riausybė neskirtų pinigų viso
kiems klioštoriams bej kunigų 
algoms.

11. Užuot palaikiusi kunigus 
ir bažnyčias
steigti miestuose ir miesteliuo
se ligonines,

12. Valdžia turėtų susirūpin
ti tinkamu jau4nirho auklėjimu. 
Vadinasi, sudaryti tokias sąly
gas, kad, jaunimas išaugtų 
sveikas fiziškai ir protiškai.

13. Reikalaujame, kad 
kyklos butų pąliuosuotos 
bažnyčios įtakos.

14. Reikalaujame, kad

progos

ir sušauktas

butų.

baž-

' valdžia turėtų

mo 
nuo

lais-

šeštadienis, Balandis 11, ’36

kad butų
antifašis-

kad butu
panaikintas karo stovis Lietu-

■ I.', Tla»^TJ»i|LriJiL .1, IĮ.

NEBŪKIT VERGAIS 
nevirškinimo 

Triner’s Bitter Vynas
Gali Paliuosuoti Jus

“Turiu paklėkotl iiž Triner’s Bitter 
Vyną,. SuvirS metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — ką. tik valgiau 
gasai darydavos , viduriuose. .Tris, sa
vaites atgal pamačiau jUsą skelbimų, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas- 
merktajn žmogui. ĮMbar, viduriai tei
kia kaip laikrodis' ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.” a .

Jei Jūs kenčiate, nuo nemalimot 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, piprvotumo, nera
maus miego, didelio ‘ nuovargio, pir
kite Trineris Bittef Vynų; linkite re
guliariai, pilnų šaukštų prieš valgi. 
Visose vaistinėse. .>

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

vamąnių judėjimas butų ne
varžomas.

15, Reikalaujame, kad lais
viems žmonėms butų leidžiama 
steigti nepriklausomas nuo jo
kios religij os kapines.

Tokio maždaug turinio rezo
liucija buvo priimta ir po ja 
pasirašė naujai išrinktas pirm. 
?. Gudžiūnas, sekr. P. Pūras 
jei šie nariai: J. Martinonis, 
S. Kriščius, A. Gudžiūnas ii 
Steponas.

Tai tiek iš to susirinkimo. 
Apie tolimesnę susivienijusios 
organizacijos veiklą,
praneš naujai išrinkti viršinin
kai.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apąrt; šventądięnio ir ketvirtadienio

manau,

— Socialdemokratas.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434--Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pasai sutarties.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Sveikatos Apdrauda 
Nusilpnčjusiems 

Žmonėms Apie 
3c Dienoje 

NUGA-TONE Įrodė esąs sveikatos apdrauda 
daugeliui nusilpusių vyrų ir moterų. . Tai 
tikras tonikas, kuris gelbsti gamtai, kad. 
sustiprinti nnsilpnSjusius organus. Atrodo, 
kad visas kūnas reaguoja 61 stebėtina tryt- 
nientą. Jaunystės dvasia sugrįžta nusilpu
sioms ir seniems. NUGA-TONE stimuliuoja 
nervus, raumenis ir nusilpusius organus, 
kurie tapo nerangus arba tik dalinai akty
vus. Nervingumas pašalinama, nes NUGA- 
TONE turi gyduoles, kurios veikia kaip to
nikas i nervų sistema, ši tikra tonika par
duoda visi aptiekoriai su garantija sugra
žinti pinigus nepatenkintiems rezultatais. 
Pilno mpnesio trytmentas už Viena Doleri. 
Gaukit bbnka šiandien. Nusistebėsite ka ji 
jums padarys.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL—Idea
lų Lluosuotoja vidurių 25c ir 50c.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

1631 SOUTH ASHLAND A VENK |, .
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna Slakis 
Motėm ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

Phone Bjzlevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

I 4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti..

Dr. Strikol’is
Ofiso vai. vakarais „nuo^ 6 iki 9 vai. Į Gydytojas įr Chirurgas 

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevgrd 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

3407 Lowe

ja Šalie St. Room 910 
Central 5541 
Rezidencija _ 
Avė. Tel. Yards 2510

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westem 
Avė., 2nd floor 

i H Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėlectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

JUiilN JtS. 15vJjKJLfJcjjN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwėll Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 tV. Wašhingtoh'St
c ■ r; 1 " i. '■"> m ,« 1 *

‘ Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel. Central 4490
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tek: — Hyde Park 3395

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

AKIU SPECIALISTAI

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti 
——-------------------- 1 ' ■ -9--=^

Lietuviai Daktarai.

Ofiso valandos: 
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Henjpck $524. dienų ir naktį. 
Pr4towanęę. A.O’Britis 

j GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas , 

2408 SV. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė._____
Phone Prospect 6376

Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 W. 63rd St.
Valandos: nuo 2—4 ir 6:30—8:30 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti 
Rez 2515 W. 69th St.

Tel. Hemlock 6141

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioi nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
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.

Joseph Triner Company, Chicage

ŠIOS SAVAITES
Laidotuvių DirektoriaiEitra Bargenai

95
Vertes $16.00

Phpne Ganai 6174

Tel

Phone Lafayette 8572

oa

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Springsinis 
Matracas

ROOSEVELT 
FURNITUREčo

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

PASKOLOS ANT MORGICIŲ 
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugoto] vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N of CHICAGO

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

ATSILANKYKIT Į
UNITED FOOD MART

3455-57 So. Halsted St ,
Čia rasite viską reikalingą Velykoms. Mes užlaikome geriausias 
prekes, žemiausiomis kainomis. Didžiausias pasirinkimas Vyno, Deg
tines ir Alaus. Skaniausia duona ir pyragai, Sūriai, Sviestas, 
Kiaušiniais ir pilnas ir įvairus pasirinkimas Groceries.

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

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

718 West ,18th Street

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 8877

L J. ZOLP ~
1646 West 46th Street phones Boulevard 5203-8418
.................................  . i įismi įm—Mb

4 J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Uermitage Avenue Phones Yards 17414742
Brighton Park Skyrius, ,4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 Eąst lOSth St. Tel. Pullumn 1270 arba Canal 2515
..  1.         F 'I 'I l."!l .... .... . ""■■! "į "V   .!""illll!  J U ii ■■■ H į i  .'J  —  L.1 .i.!.,..    

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

8307 Lituanica AvenUe

o ■ ' . «

A. MASALSKIS
Phone Boulevard 4189

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akiniu! 
x Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akiniu DirbtuvėOfisas ir____ .

756 West 35th St
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

8'

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

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

Tel. Seeley 7330 
Narna telefonas Brunswick 0S*7

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. .ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų

7 iki 8 vak Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel' 9191 

Dr^ A, Al» RdOi
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
chronišku litru.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
di«D«.
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.HE TARĖ GALUTINĄ ŽODI

19°gaminamiems

vartojami
ir l<urių

Skiepus, kurie vete 
reikalams 

kiekiais
valstybėje gamin-

neapsimoka, nutar- 
gaminti vienos ku-

----- DRESES
VYRU SIUTUS 
TOP KAUTUS 

Išvalome ir Išprosinam
Plūs Apdr. nuo Ugnies 

ir Pavogimo.
Extrn kninns už aksominius, Plytuotua 

Kailiais padabintus rukus.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

pradėti gaminti
žmonių medicinos

■n, i —  ■■ ■■■■■ ■■■■—■■ ■ ................... ......

Taip pat numatoma, kad Lie
tuvoje bus 
skiepai ir
reikalams. Tuo bud u Baltijos 
valstybių serologinių institutų 
bendradarbiavimas bus išplės
tas ir šioje srityje.

IG RŪBAI, Sl.GO 
Atsiimam ir pristatom

CAP1TOL CLEAM’JKS
1 SO N. STATF. e-r. KAMB. 13«3

DEARBORN 8740

TERRA INCOGNITA

man >

ALŲ

poetų, rašytojų, 
ir ki- 
Visos 
žmo-

Jersey Mercer County Grand jury, kuri tarė paskutinį žodį, papiuntusį Hauptmanną

>kio, komandoriaus arba kokio 
kito smulkaus žmogaus papir
kimui. Vargiai galima abejo- 

(Pinionzų ministerio raštas ^i, kad ir Lietuvos valdžia tu 
be pabaigos apie jo kelionę į ri papirktų 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie
tuvos) .

Orlaivių ieškojimas
Aš esu tokis žmogus, kad ir 

lovoj negaliu nurimti. Teisy
bę pasakius, daugelis žmonių 
daugiau pasidarbuoja tautos ir 
savo labui lovoj gulėdami, ne
gu vaikščiodami, _sėdėdami, tu 
pėdami ir stovėdami, čia kad 
ir pasitaiko šiokių tokių zbit- 
kų padaryti, tačiau didesnių 
šelmostvų ir svinstvų pridaro 
žmonės kitose vietose. Man lo
va yra poilsio, galvojimo ir 
malonumo vieta.

Atsigulęs pradėjau* galvoti 
apie orlaivius arba lėktuvus 
arba aeroplanus, žinojau, kad 
lietuvių leitenantas Vaitkus ty
ko skirsti per Atlantą iš New 
Yorko į Kauną. Rodos, ketu
riems kitų tautų lakūnams jau 
buvo pasisekę šį okeaną per
skristi. Du lietuviai Darius i? 
Girėnas irgi perskrido, bet ne
krito ir užsimušė, 
lietuviai skrido iš 
į Lenkiją ir išėjo 
gi mažos lietuvių 
kordas neblogas. Tačiau Vait
kui laimingos kelionės neveli
jo nei klerikalai, nei fašistai 
ir net daugelis sandariečių. žo
džiu sakant, visi tie, kurie re
klamuojasi esą patriotais, kal
bėjo ir rašė prieš skridimą ir 
visokiais budais jį trukdė. Net 
ir tuomet, kada Vaitkus jau 
perskrido Atlantą 
spaudoj paskelbė, jog lietuvių 
tautai padaryta didelė gėda. 
Ištikto, tai buvo didelė svinst- 
va visiems tiems, kurie prie 
šinosi skridimui, sakė jį ne- 
įvyksiant ir skelbė lakūną ne
tinkamu tokiai kelionei.

Supraskite, kada aš kelia
vau laivu, Vaitkus nebuvo dar 
išskridęs, todėl atsikėliau iš lo
vos ir užrakinęs kajutę išėjau 
ant denio pasižvalgyti, ar ne
skrenda kokis orlaivis per 
okeaną. Suprantate, kajutę rei
kėjo užrakinti, nes joje turė
jau kelis maišus pinigų, ka
dangi iš Amerikos į Lietuvą 
be pinigų negali keliauti. Man 
buvo žinoma, kad Lietuvos 
žmonių ir valdininkų svetingu
mas, malonumas ir širdingu
mas amerikiečiams yra kilęs 
iš dolerių tykojimo. Ne kaipo 
žmonės, o kaipo pinigų maišai 
amerikiečiai ten gerbiami. Kas 
neturi daug dolerių, bet turi 
progos suagituoti kitus, kad 
jie duotų, irgi yra garbingas 
svečias. Kadangi man pinigų 
nestokuvja, tai pasiėmiau jų 
kelis maišus, kad paskui jų 
lakstytų ir kunigai, ir valdi
ninkai ir karininkai, ir papra
sti žmonės. Nors europiečiai 
giriasi turį aukštesnių idealų 
už pinigą, bet parodyk jiems 
dolerį ir retas nunubėgs pas
kui jį. Bėga iš vienos parti 
jos į kitą ir trečią už pinigą: 
keičia vierą, keičia idėjas, ver
giškai lankstosi prieš turtin
guosius — dėl ko?

Pinionzų ministerio niekas 
neapgaus: jis žino, kad pini
gui žmonės vergauja. Ir pre
zidentus, ir ministerius, ir ge
nerolus, ir vyskupus galima 
papirkti. Už pinigų pluoštą ga
lime žengtis gavėnioj, bedie
vius laidoti su bažnytinėm ap
eigom ir j krikščioniškas ka
pines, iš karininkų gauti sek
retus ir net iš kalėjimo pasi- 
liuosuoti. žinoma, vienur rei
kalauja daugiau pinigų, kitur 
mažiau. Diktatoriaus, prezi- 
dento ir karaliaus nepapirksl 
už tiek, kiek užtenka policeis-

sau- 
ant 
pa- 
ne-

New 
elektros kėdėn. Ji sulaikė nužudymą antradienio vakare, prašydama laiko išnagrinėti kaltinimus 
prieš buvusi adv. Wendel, bet neradusi nieko įtartino davė įsakymą nuosprendį vykinti.

Du Vilnijos 
New Yorko 
gerai. Tai- 
tautos re-

jie savo

rime buvo susitarta dėl glau
daus šių institutų bendradar
biavimo, 
ri n arijos 
nedideliais 
kiekvienoje 
ti atskirai 
ta pavesti 
rios valstybės institutui. Tokių 
vaistų Lietuvoje bi.’s gamina
mi juodligės, pažandžių ir pa- 
ratyfo serumai. Be to, ateity
je visų Baltijos kraštų scrolo- 
gijos institutų 
skiepams bus nustatytas vie
nas standartas, kad. nesusida
rytų sunkumų pasikeisti skie
pais.

GERKIT TIK GERĄ 

o gĮa

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

laikraštininkų, kalbėtojų 
tų žmogiukų Amerikoj. 
vaĮdžios tai daro. Tokie 
giukai pigus.

Taigi žinodamas, kad
pinigai saugiai užrakinti ka
jutėj, stovėjau ant denio ir 
žiurėjau4 į dangų, ar nepama
tysiu orlaivį skrendant. Taip 
kai nakties laike žmogus ne 
gali eiti laukais be liktarrios, 
ir orlaivis privalo turėti švie
sų, kad kitas į jį neatsidurtų. 
Juk velnias žino, kiek orlaivių 
ore šioj gadynėj skraido. Ma
žu viršuj Atlanto ir kiek ma
žiau, gi viršuj sausžemio jų 
gyva pekla. Jau prisieina 
gotis, kad lakūnas tau 
galvos neužspiau’tų, kokį 
smirdusių sardinkų keną
užmestų ar dar didesnės žalos 
nepadarytų. Kada orlaivių pri- 
vis tiek, kiek dabar yra auto 
mobilių, švariam žmogui nebus 
saugu ant žemės stovėti, vaikš
čioti ir tupėti. Todėl visai ne
keista, kad tūli žmonės yra 
priešingi aviacijos progresui. 
Jeigu jis eitų be galo, tai pra
dės kiaules ir karves trans- 
protuoti, tuomet, galite numa
nyti, kas atsitiks. ,

Apsižvalgęs ir patėmijęs, kad 
jokis orlaivis nelekia, mušiau 
radiogramą į Ameriką, kad 
Vaitkus tyčia vilkina savo ke
lionę.

(Galo niekad nebus)

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rūšies pro
duktų.

Urmo (VVliolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar 
navimą.

3225 So. Lituanica Avemie
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Lietuvą, kryžiuočiai mėgino 
aiškintis, kad einą į stabmel
džių kraštą Kristaus mokslo 
skleisti. Tačiau iš tiesų jie ei 
davo tik svetimų žemių ir tur
tų grobti. Taip buvo ir gar
saus Pilėnų mūšio metu. Pilį 
kryžiuočiai puolė labai smar
kiai ir atkakliai. Tik tas jų 
atkaklumas senovės raštuose 
aiškinamas ne tiek kryžiuočių 
narsumu, kiek didelio grobio 
troškimu. Bet kryžiuočiai iš 
Pilėnų mūšio parsinešę ne tiek 
grobio, kiek žaizdų.

Pilėnų muši laimėjo kry
žiuočiai. Senovės raštuose sa
koma, kad paimtą pilį jie su 
žeme sulyginę, tačiau nepajė
gę palaužti lietuvių karių dva
sios. Matydami mūšio nelaimė
sią, patys lietuviai pilį padegė 
ir drauge su savo valdovu ku
nigaikščiu Margiu nitsižude. Jie 
padarė dėl to, kad suprato, jog 
lietuviui geriau' žūti, negu bū
ti savo priešo vergu.

Lietuvių, lenkų ir rusų raš
tuose Pilėnų mušis ir jo vadas 
kunigaikštis Margis yra labai 
plačiai išgarsėjęs. Apie jį su
kurta daugybė pasakų, pada
vimų, legendų. Pagaliau, apie 
Pilėnus ir kunigaikštį Margį 
atsirado net poemos ir dramos 
veikalai. Vienas jų labai reikš
mingai pavadintas: “Taip mir-

davo lietuviai”. Visi tie apie 
Margį sukurti veikalai iškelia 
senovės lietuvių narsumą, ka
rio garbės supratimą, nepapra
stai galingą tėvynės ir gimto 
jo krašto meilę. Taip pat iš
keliamas lietuvių nuostabus 
didvyriškumas ir pasiaukoji
mas bei aukščiausias laisvės 
supratimas, 

į \
Lietuvos istorikai dąbar ren- 

giasi padaryti didelius tyrinė
jimus, norėdami tikrai ‘išaiš
kinti Pilėnų kautynių vietą, 
jų priežastis ir tikrą lietuvių 
vaidmenį tame pasakiškai nar
siame karę, šio darbo imasi 
Vytauto Didžiojo universiteto 
istorijos profesoriai, archeolo
gai ir Lietuvos kariiVomenės 
istorijos tyrinėtojai. Galimas 
dalykas, kad jau netrukus bus 
pilnai išaiškintos ir visuome
nei nušviestos Pilėnų kauty
nės. Tsb. •

Susitarta dėl Baltijos 
valstybių serologijos in

stitutų bendradar
biavimo

KAUNAS.—Įvykusiame Kau 
ne Baltijos valstybių serologi- 
jos institutų direktorių pasita-

Kelvinator

Tel. VICTORY 4686

PETERPEN

MILLIONS OF POUND5HAYlįBBEŠ 
USED

25 ounceslS1?
Tina b!e Testedl ,Vou Double Actioni

N1

■" 1 ................... 1 .......................UF
VARDUVIŲ BANKIETAS

JULIAUS BASKIO HOTEL TAVERN
1243 SO. MICHIGAN AVĖ.

Balandžio-April 13 <L 1936
Užprašau visus savo draugus ir pažystamus atsilankyti i mano var

duvių dienos iškilmes. Lauksiu visų.
Vakariene iki 11:90 vai. nakties, ne vėliau. Orchestra gros per naktį.

ir kitus Refrigeratorius pamatykite pas 
Budriką

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

PILĖNU KAUTY
NĖMS 600 METU

Senuosiuose lenkų, vokiečių, 
rusų ir kitų tautų raštuose pla
čiai kalbama apie Pilėnų kau
tynes, buvusias prieš 600 me
tų. Apie jas rašoma, kaip apie 
didžiausią tų laikų istorijos 
įvykį. Tačiau ligšiol nei Lie
tuvos, nei kitų tautų istori
kams nepavyko išaiškinti, kur 
yra buvusi Pilėnų pilis. Ligšiol 
visi buvo įsitikinę, kad tai yra 
Punio miestelis, Alytaus ap
skrityje. Tačiau paskutiniuoju 
laiku Lietuvos istorikai nuro
do, kad Pilėnai galėjo būti ant 
Nemuno kranto tarp Nevėžio 
ir Kulautavos, tai yra ne toli 
Kauno arba kurioje nors di
desnėje Nemuno saloje.

Garsusis Pilėnų mu‘šis įvyko 
1336 m. vasario mėn. 24-25 dd. 
Ten kovėsi lietuviai ir kryžiuo
čiai, padedami prancūzų, aus
trų ir kitų tautų. Iš lietuvių 
pusės pilį gynė narsus Pilėnų 
kunigaikštis Margis, turėdamas 
tik apie 50 vyrų pilies įgulos. 
G,i kryžiuočių kariuomenę, su
sidedančią iš 400 vyrų, vedė 
magistras Altenburgas.

Tais laikais, braudamiesi į

B AKI N G 
IVV POWDER

Šame Price Todazp

Sveikiname Visus Lietuvius 
Su Linksmomis Velykų Šventėmis

SIMANO DAUKANTO SAVINGS and
LOAN ASSOCIATION 0F CHICAGO 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 
2202 WEST CERMAK ROAD

Mr. and Mrs. Mike Tarutis
Šįvakar užprašo visus lietuvius linksmai 

praleisti vakarų jų užeigoj. (

New Century T a ve r n
3149 South Halsted Street

. Tel. VICTORY 2679. CHICAGO

F. Budrik, Ine
3417 SO. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705
Velykų Programas iš W. C. F. L. 970 k. nedėlioję 5 iki 6 P. M, 
dalyvaujant didžiulei Budriko Orkestrai ir Kvartetui
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telėphone CANal 8500

X

Subscription Rates:
$8.00' per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

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

■

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paStu:

Metams ___ ____ _______
Pusei metų _ __________
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ______
Vienam menesiui .............

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija —-------------
Savaitei ___ —________ _
Menesiui __ _______ ____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
. paštu:

Metams __
Pusei metų
Trims menesiams
Dviem menesiams
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams
Pusei metų -------
Trims menesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

■ ••••••

$5.00
2.75
1.50
1.00

. .75

. $8.00
_ 4.00
.... 2.50
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MEILĖ ARTIMO A LA MUSSOLINI
h

Rytoj krikščioniškas pasaulis švęs savo didžiąją Iš
ganytojo Prisikėlimo šventę — to Išganytojo, kuris pa
gal krikščionybės padavimus mokino žmones artimo 
meilės ir pats iš meilės žmonijai numirė ant kryžiaus.

Roma yra laikoma žymiausiuoju krikščionybės cen
tru.

Bet tos Romos valdžia, kaip visas civilizuotas pa
saulis per Tautų Sąjungą yra pripažinęs, užpuolė Etio
pijos kraštą ir jau daugiau kaip> pusė metų žudo nekal
tus jos gyventojus.

Italija yra pasirašiusi Tautų Sąjungos statutą, ku
ris. draudžia vienam Tautų Sąjungos nariui pradėti ka
rą prieš kitą narį, nedavus Tautų Sąjungai taikiu bu
du išspręsti kilusį tarp jų ginčą. Romos diktatorius 
Mussolini šitą iškilmingą pasižadėjimą sulaužė.

Italija pasirašė Kelloggo-Briand’o amžinos taikos 
paktą, kuriuo karas atmetama, kaipo nacionalės politi
kos įrankis. Mussolini ir šitą paktą sulaužė.

Italija anąmet pasirašė kartu su dąųgeliu kitų vak 
Stj^ų sutartį, ’ kufi draudžia vartoti karo tikslams nuo- 
lingaš dujas. Bet Mussolini šitos sutarties irgi nepaiso.

Prieš Italijos vartojimą nuodingų dujų jau kelis 
kartus protestavo Etiopija. Paskutinėms dienoms pats 
BriVanijps užsienių reikalų ministeris Eden pranešė 
Tautų Sąjungos komitetui, kad jisai turįs tikrų įrody
mų, jogei Italija pasiuntė per Suezo kanalą Etiopijon 
200 tonų nuodingų dujų.

Plėšti svetimą kraštą, žudyti bombomis ir troškinti
— tai šitokią 

dvidešimtame krikščionybės amžiuje

karšiai agituoja už Darbo Par
tiją ir nori, kad ji butų įsteig
ta kuogreičiausiai.

Argi ne aišku iš aukščiaus 
paduotų pavyzdžių, kad tas 
“kairumas” arba “revoliucingu
mas’’;
metų metus taip didžiąvoši, bu
vo tik tuščios fantazijos, gimu
sios jų galvose dėlto, kad jos 
buvo apsvaigusios. Gyvenimo 
praktika parodė, kad iš tų fan
tazijų nieko neišeina, ir šian
die komunistai jau stoja už 
daugelį tų dalykų, kuriuose jie 
seniaus matydavo “dešinumą”.

Bet kadangi da ir šiandie jie 
nėra visai prasiblaivę (jei jie 
butų blaivus’, tai bolševizmo ne
remtų), tai net ir gerus suma
nymus jie imasi vykinti iš at
bulo galo. Jie nori kurti Darbo 
Partiją iš bedarbių!

Reikėtų pradėti nuo dirban
čiųjų darbininkų ir dėti į pa
grindą Darbo Partijai masines 
darbininkų organizacijas (uni
jas ir t. t.). Be to nieko neiš
eis.

Jeigu ims “darbo partiją” 
steigti visokios 
grupės, susimetusios į bedarbių 
eiles, tai šita “darbo partija” 
neišvengiamai pasidarys anta
gonistiška (priešinga) organi
zuotam unijose darbininkų ju
dėjimui ir ji atneš darbinin
kams daugiau žalos, negu nau
dos. Ir, galų -gale, ji pakriks, 
kai laikams pagerėjus bedar
biai sugrįš į dirbtuves.

radikališkos

VITAITIS RAŠO APIE 
“PARTIJŲ POLITIKĄ”

«■
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Kongreso Reikalu
Atsišaukimas Į Visas Lietuvių Organizacijas 

Brooklyne ir Apylinkėj Amerikos Lietuvių 
Kongreso Reikalu

šeštadienis, Balandis 11,
verčia skubintis pradėti su vo-fkad iki šiol iš Lietuvos kalėj L 
kiečiais derėtis dėl prekybinių mo ne visi hitlerininkai paleis- 
santykių užmezgimo.
, Be to, vokiečiai nepatenkinti,

ti. Su jais irgi delsiama.
Korės.

Anglija Ginkluojasi rt.

*

riuody-garais beginklius7 jos gyventojus
“artimo meilę” <
praktikuoja diktatorius Mussolini, kurio ginklus ir ka
reivius palaimino pats Romos popiežius!

Kaip ilgai žmonija tokį žiaurų smurtą ir tokią biau- 
rią veidmainybę pakęs?

Apžvalga
BEDARBIAI IR DARBO 

PARTIJA

lai- 
su 

nu-

S. B. rašo “Laisvėje”, kad 
jam “smągiausia naujiena” 
kad vienijasi visos bedarbių or
ganizacijos ir stoja už Darbo 
Partiją. Paskui jisai klausia:

“Argi ir tam priešinsis P. 
Grigaitis, dešinys socialistas 
‘Naujienų’ redaktorius?” 
Kiek galėdami mes čia to ko

munistų rašytojo žingeidumą 
patenkinsime.

Visų-pirma, turime pastebėti, 
kad “Naujienų” redaktorius vi
suomet stojo už darbininkų 
(dirbančių ir bedarbių) vieny
bę. Kada komunistai skaldė 
darbininkų judėjimą,
“tuojautinės revoliucijos” bur
bulą, jisai nuolatos kartojo, 
kad, taip elgdamiesi, komunis
tai daro didelę žalą darbininką 
kliasei.

Už darbininkų vienybę “Nau
jienų” redaktorius stoja ir da
bar, tačiau jisai nurodo, kad 
vienybė tėra galima tik demo
kratiniu pagrindu. Jisai stoja 
už vienybę, paremtą laisvės ir 
lygių teisių pripažinimu,
tarpu komunistai da ir šiandie 
lygių teisių kitoms darbininkų 
srovėms nepripažįsta. Rusijoje, 
kur komunistai turi visą galią 
savo rankose, socialistai ir net 
op piciniai komunistai yra lai
komi kalėjimuose, ir “Laisvė” 
su “Vilnim” šitą despotišką Ru
sijos valdžios politiką gina.

Štai kas yra didžiausia kliū
tis vienybei. Komunistų taria
mas “kairumas” niekam nebai-

pūsdami

Tuo

sus. Komunistai šiandie jau 
pritaria blokams ir koalicijoms 
su pažangiomis buržuazinėmis 
partijomis, nors seniaus jie 
kydavo tokį “sėbravimą 
kliasiniu priešu” baisiausiu 
sidėjimu.

Jie dabar pritaria “demokra
tijos likučių” gynimui, nors se- 
niaus jie per metų metus skel
bė, kad demokratija tai supu
vęs buržuazijos išmislas. Jie 
stoja net už tai, kad darbinin
kai su ginklu rankose gintų 
Lietuvą ir kitas silpnesnes val
stybes, jeigu jas užpultų Hitle
ris. Tokiu budu jie patys prisi
pažįsta, kad jų riksmas apie 
“socialpatriotizmą” buvo ne
sąmonė.

Amerikos komunistai šiandie 
sutinka su tuo, kad jų vienmin
čiai Franci j oje ir Čekoslovaki
joje balsuotų (ir balsuoja!) už 
karo kreditus. Jie džiaugiasi, 
kad sovietų valdžia dalyvauja 
Tautų Sąjungoje (kurią jie pir- 
miaus keikdavo “imperialistiš- 
kų plėšikų sąjunga”!).

Jie dabar stoja ir už Darbo 
Partiją.

Darbo Partijos idėjai “Nau
jienos” visuomet pritardavo. 
Jos tą idėją populerizavo dar 
tais laikais, kada Maskva ir vi
sos kominterno davatkoj pieš
davo. darbo partijas Europoje 
(Anglijoje, Belgijoje ir t. t.) 
juodžiausiomis spalvomis. “Nau
jienos” rodydavo j Britanijos 
darbiečius ir sakydavo, kad pa
našiu budu, kaip Britanijoje, 
turėtų organizuotis ir susipra
tę Amerikos darbininkai. Kiek 
pamazgų už tai komunistai per 
“Laisvę” ir “Vilnį” išliejo ant 
galvos Grigaičiui — tam “dėži
niam socialistui”!

Bet dabar komunistai jau

“Tėvynės” redaktorius aiški
na, kad SLĄ sęimąs 1924 m- 
įsakė SLA organui laikytis’ 
“bendro valstybinio pagrindo 
rišime Lietuvos reikalų” ir už
draudė leisti į jo špaltas “gry
nai partijų politiką”.

Bet jisai užmiršta, kad tais 
laikais “bendras valstybinis pa
grindas” buvo visos lietuvių 
tautės užgirta demokratinė san
tvarka su seimu, išrinktu vi- 
suotįnu balsavffiiL'

Perversmo, kuris Lietuvoje 
įvyko 1926 m. gruodžio mėne
syje ne vienas SLA seimas ne- 
užgyrė; priešingai,, visa eile sei
mų tą perversmą pasmerkė ir 
pasisakė už demokratijos at- 
steigimą Lietuvoje!

Ar ne tiesa, kad ir pats p. 
Vitaitis (‘Tėvynėje” daug kar
tų rašė apie Lietuvą, laikyda
masis tų seimų rezoliucijų pra
smės ? ■. '

Tai kodėl gi dabar SLA or
gano redaktorius surado, kad 
demokratijos gynimas Lietuvo
je tai “grynai 
ka”?

Kaip mums 
tditis atsisakė 
vynę” p-lės E.

Prieš kjęk laiko kilo pažan
giojoj Amerikos lietuvių visuo
menėj mintis, kad sušaukti 
platų Amerikos Lietuvių Kon
gresą pagelbėjimui Lietuvos 
žmonėms išsikovoti demokrati
nę santvarką.

Visiems mums žinoma, kad 
jau virš devyneri metai, kaip 
fašizmas slegia Lietuvos žmo
nės. Musų gimtiniam krašte. 
Lietuvoje, šiandien nėra lais
vės. Uždrausta Lietuvos žmo
nėms lafsvai organizutotis į 
ekonomines ir politines orga
nizacijas, leisti savo ląikraš-' 
čius ir laisvai susirinkti į vie
šus susirinkimus.

Kyla^ Lietuvos žmonėse vis 
didesnis ir didesnis bruzdėji
mas prieš fašistinę priespaudą; 
už įsteigimą demokratinės san
tvarkos.

Mes, Amerikos lietuyiai, daug 
pagelbėjom Lietuvos žmonėms 
praeityje. Jie dabar šaukiasi 
musiĮ pagelbos. Mes turime iš
tiesti jiems pagelbos ranką.

Musų vieningai pareikštas 
galingas balsas gali daug pa
dėti Lietuvos žmonėms kovoje 
už demokratinių laisvių atstei- 
gimą. •

Tokį galingą balsą galima 
geriausiai pareikšti per Ame
rikos Lietuvių Kongresą.

Tokis kongresas proponuoja- 
ma šaukti šią vasarą, 20 ir 21 
d. birželio, Cleveland, Ohio.z

Tuo reikalu jau darbuojasi 
tam tikras komitetas vakaruo
se, Chicago j.

Reikaling^tųo klausimu dar
buotis ir rytuose. Todėl pasta
ruoju laiku4 Brooklyne įvyko 
keletas susirinkimų įvairių or
ganizaciją veikėjų. Po pasita
rimų ir diskusijų prieita ppc 
bendros. nųem.onęs, kad reika
linga darbuotis tokio kongre
so šaukimui. 
’ *’> '•'.'II - , ■> | i '

Pasitarę, organizacijų veikė
jai sudarė Laikiną Komitetą 
sušaukimai ’ Brooklyno ir apy
linkės lietuvių organizacijų at
stovų konferencijos kongreso 
reikalu. Konferencija plačiau 
apsvarstys Amerikos Lietuvių

leisti savo ląikraš-

partijų politi-

p. Vi- 
į “Tė-

praneša, 
net dėti 
Mikužiu tės pa

siųstą Chicagos veikėjų komi
teto pranešimą apie demokrati
jos gynimo kongresą, kuris siū
loma šaukti Clevelande.

Ar p.' Vitaitis nori įtikinti 
SLA narius, kad fašizmas yra 
“bendras valstybinis pagrindas” 
Lietuvai,, o demokratija tai 
“grynai partijų politiką”?

Kam tas žmonių mulkinimas?

STILSONO LAISVĖS
REIKALU

Matyt, dar ne 'visos kliūtys 
pašalintos Butkaus-Stilsono pa- 
liuosavimui, nes “Nauj. Gady
nė” praneša, kad Gelbėjimo 
Komitetas ir pritariančių orga
nizacijų atstovai turėsią bal. 
12 d. pasikalbėjimą kartu su 
advokatu Kreindleriu.

Atėjo Kultūra No. 2
Turinys labai įdomus, štai jis:

B. Amalvis — Tarptautinis saugu
mas ir Klaipėda.

Prof. P. Leonas — 
jos gyvenimo.

A. Pavilionis
J. Radžvilas

niaja tapybą.
Maksim Gorkij
J. Radžvilas —
S. Eseninas — . ... .

Michailovas — Miego fiziologijaA

Iš Britu Indi
- Sieliai.
- Apie musu moder-

Mergaite.
Žlugimo kronika.
Eilėraštis. .

ir miego teorijos.
. Kaina 45 centai. 

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 S. Halsted St.
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Kongreso klausimą, išdirbs 
dienotvarkio projektą tam kon
gresui ir išrinks Pastovų Ko
mitetą vedimui kongreso orga
nizavimo darbo. Konferencijos 
išrinktas Pastovus Komitetas 
tarsis su tokiu pat komitetu 
Chicago j dėliai galutinio pa
ruošimo kongreso dienotvarkio 
ir išdirbimo kitų planų tam 
kongresui.

Kadangi laiko jau visai ne- 
Komitetas 
gegužės 8 
80 Union

vargu anglai

daug, tai Laikinasis 
šaukia konferenciją, 
d., Piliečių, Klube, 
Avė., Brooklyn, N. 
žia 10 vai. ryto.

Visos lietuviu organizacijos 
Brooklyne, Great Necke, Yon- 
kers, Patersone, Lindene, New~ 
arke, Elizabethe, Jersey City, 
New Yorke jr Bayonne 
mos išrinkti ir prisiųsti 
vus į šią konferenciją.

Atstovus reikia rinkti 
organizacijos ir po
kiekvienų 25 narių, arba 
didesnes to skaičiaus da-

praso- 
atsto

vienų 
vienųnuo 

nu‘o 
nuo 
lies.

Kurios organizacijos jau ne
turės susirinkimų pirm gegu
žės 3 d., tai prašome tų orga
nizacijų valdybų pasirūpinti 
prisiųsti atstovus. Konferenci- 
jon gali atvykti valdybų na
riai arba jų nuskirti atsto
vai.

Mes manome, kad visos lie
tuvių organizacijos bei orga
nizacijų valdybos atkreips dė
mesį į šį taip svarbų reikalą 
ir prisius atstovus konferen
cijom

Laikinas Komitetas:
Pirmininkas

J. Glaveckas
Vice-Pirmininkas

Ą. Jankauskas 
Sekretorius

J. Siurba, 
419 Lorimer 
Brooklyn, N. 
Komiteto Nariai:

A. Žilinskas, P. 
kus, K. Michelsonas, 
St. Strazdas, M. An
tanaitis, A. Bimba 
ir J. Ormanas.

d.

s

St

Tiš

LIETUVOS-VOKIETIJOS PREKYBOS 
DERYBOS

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

bet kai 
vokiečiai

Prekybos derybos vis dar ne
pradedamos. Delsiama. Mat, 
jau dabar nėra aktualus daik
tas. Lietuva savo produktams 
surado naujas rinkas. Tiesa, 
jos pigesnės. Vokiečiai kaipo 
artimiausias kaimynas galėtų 
daug brangiau mokėti, bet visi 
gerai žinome, kad vokiečiai da
bar tik ginklavimuisi nesivar
žydami leidžia pinigus, bet gy
ventojams maistui jų neturi. 
Aiškus pavyzdys štai su Lenki
ja. Rodos, geri prekybiniai san
tykiai buvo sudaryti, 
prireikė atsiskaityti,
pinigų pritruko. Todėl Lietuvo
je niekas nieko gerb iš vokie
čių prekybinių reikalų nelau
kia. Beje, Vienas kitas impor- 
tierius' įpratęs gauti iš vokiečių 
mažu kiekiu pigių prekių ti
kisi biznį padarysiąs. Tokie im- 
portieriai tai nerimauja. Mat, 
vokiečiai Europoje žinomi kai
po geri detalistai, tai yra moką 
mažais kiekiais įvairių įvairiau
sias. prekes parduoti, Tuo metu 
kai kitos Europos valstybės ši
tokio prekybinio aparato, taip 
organizuoto,- neturi ir prekes 
parduoda tik stambiomis par
tijomis. Tai smulkesniems pre
kybininkams su tomis šalimis 
sunkiau prekiauti. Tuo metu 
kaip vokiečiai ir mažus prekių 
kiekius parduoda urmo kaino
mis.

Su derybomis su vokiečiais

delsiama dar, tur būt, ir dėl po
litinių motyvų. Vokiečiai, kad 
ir ne taip įžūliai, bet vis dėlto 
dar nesiliauja varę Klaipėdos 
krašte savo akcijos. Beje, kaip 
ir visoje Vokietijoje, taip ir 
Klaipėdos krašte nacionalsocia
listinė propaganda jau dantį 
atkando ir eina menkyn. Klai
pėdiečiai net butų patenkinti, 
jei su vokiečiais nebūtų daro
ma prekybinės sutarties, žino
ma, ne visi taip mano, bet kaip 
kas iš jų visai ręaliai galvoja. 
Girdi, kaip tik su 'vokiečiais 
prasidėsianti prekyba, tai daug 
tranzito pasuks' Karaliaučiaus 
link. Taigi, Klaipėdos uoste tuo
met judėjimas net galėtų suma
žėti. O kas iŠ klaipėdiškių no
rėtų, kad Lietuvos uostas, per 
kurį dabar beveik 90% ekspor
to ir importo išplaukia ir įplau
kia hustotų darbo. Klaipėdos 
miestui uostas tikras išgany
mas ir miestą# sparčiai auga. 
Ypač daug vilčių dedama, kad 
jis dabar dar labiau pasidarys 
gyvesnis. Mat, kai lenkų per 
kolidorių vokiečių judėjimas 
varžomas, tai tikimasi, kad čia 
Klaipėdoje gali dar jis padidė 
ti. Taigi patriotizmas patriotiz
mu, o biznis bizniu, net geras 
vokietis, kuris turi neblogą biz
nį, galvoja ar bus geriau, kai 
prasidės normalesnis susisieki
mas su Vokietija.

Tai visos tos aplinkybės ne-

(Tęsinys)
Taigi jei ne diktatūra Vo^ 

kietijoje, jei ne jos tas didelis 
ginklavimasis,
karo reikalams sutiktų didinti 
lėšas, o dabar jas dvigubina ir 
skubiai didina savo armiją ir 
dar ją stipriau ginkluoja. Kaip 
gi tas anglų užsimojimas gera’ 
apsiginkluoti gali paveikti Lie
tuvos likimą? Viena jau aišku, 
kaip tik anglai tarė žodį, kad 
jie negali ramiai žiūrėti į vo
kiečių ginklavimąsi, kad rei
kia ir jiems nesnausti, štai 
tuoj vokiečiai pasiūlė Lietuvai 
vesti prekybos derybas. Atseit, 
vokiečiai pajuto, kad jie izo
liuojami, bet kas gali pasakyti, 
kaip Visa tai’ toli gali eiti?

Anglų-rusų politika nėra vi
sai suderinami dalykai; čia vi
sai 
gyvenimo bent ateityje sunku 
laukti. Beje, kaip dabar toli
muose rytuose japonai rodo di
delės 
SSSR ir Anglija gali rasti 
bendrus reikalus ir bendrą kal
bą, bet ateityje jų reikalai prie
šingais interesais gali susidur
ti Indijoje. Kitoms priešginy- 
bėms atsiradus vokiečių tarp
tautinėje politikoje veidmuo 
vėl gali įgyti savo reikšmės. 
Taigi Lietuvai, ar šiaip ar taip, 
savo kaimyno vokiečių negali
ma išleisti iš savo akių.

Kai kas mena, kad vokiečių 
artimiausi 
kariauti Baltijos valstybes, kiek 
čia tik turėti savo įtakos. Tik
ras jų kelias esąs tai Austriją 
prijungti prie Vokietijos, o 

. paskui per čekų žemę pro Len
kiją žygiuoti į derlingas Ukrai
nos žemes ir kartu su anglais 
pasidalinti Kaukazo naftos šal
tiniais 
taip pat turi visai realaus pa
grindo ir paskutiniu metu Vo
kiečiai rodo didesnio 
čekų pasienyje.

Bet turėkim vilties, 
vokiečių imperialistai 
planuos, darbo žmonės išgyven- 
dys diktatūras ir pasaulis pra
dės teisingumo ir teisėtumo pa
grindais tvarkytis neskriau
džiant mažesnių tautų tiek eko
nominių, tiek tautinių interesų 
ir nepažeidžiant jų savaranku
mo. Bet kol kas tenka dairytis 
ir sekti imperialistų užsimoji
mus ir apetitus.

' ' 1 ’ I i ‘I1 1 ' >

Dabar dar porą žodžių apie 
etiopų nepasisekimus ir kame tų 
nepasisekimų gludi tikroji prie
žastis. Dabar daug kalbama 
apie karą. Visur ginkluojamas! 
Didžiausias valstybes seka ma
žosios ir jos pagal savo išgales 
ginkluojasi. Bet mažosios vals
tybės, žinoma, pilnumoje nega
li pasiekti didelių valstybių, 
čia ne tik jų lėšos neleidžia vi
sai moderniškai apsiginkluoti, 
bet teritorijos plotas sudaro ir 
tam tikras kliūtis.

štai italai gana toli į etiopų 
teritoriją nulekia savo aeropla
nais ir daug baimės etiopams 
įvaro, bet etiopai nepajėgia ita
lų aeroplanų numušti. Iš viso 
aeroplanas pašauti yra labai 
sunkus daiktas. Vienas prancū
zas knygoje — Defeuse aerien- 
ne.
tęs, kad didžiojo karo pradžio
je vienam aeroplanui numušti 
prancūzai 'vidutiniškai turėję 
išleisti net 11,000 armotos šo
vinių. Tai milžiniški pinigai! 
Jau 191*8 metais tiek artileris
tai išsimiklino, , kad pakako 
4,000 šovinių, kad priversti 
aeroplaną nusileisti. Anglai tiek 
išmiklino savo artileristus, kad 
jie su pusantro tuksiančio ar
motos išleistų šovinių nudėda
vo vieną priešo aeroplaną, 
sai karo pabaigoje jau 
tokių artileristų, kurie iš 
šimtų Šovinių nukaudavo

nuoširdaus ir darnaus su

ekspansijos tarytum

tikslai ne tiek nu

z

tu-
Tai 
val- 
ne-

What Would

šitie jų užsimojimai

gyvumo

kad iki 
šitaip

planą. Juk tai milžiniškos su
mos pinigų reikalingos, kad 
sėkmingai butų galima kovoti 
su aeroplanų antplūdžiu! Štai 
dėlko etiopams nevyksta italų 
aeroplanus nugalėti.

Nakties metu artilerijos ko
va su aeroplanais 'visai nėra 
įmanoma. Dabar anglai turi pa
sidarę labai jautrų prožektorių 
aeroplanams sekti ir turi taip 
vadinamas zenitines armotas. 
Vienas toksai prožektorius 
ri tris milijardus žvakių! 
gali įsigyti anglų turtinga 
stybė, bet to negali turėti 
turtingi etiopai.

Karui vienais metais pasi
ruošti taip staiga negalima, 
štai knygoje 
be the Character of a New
War — įsakmiai sakoma, kad 

, vienos armotos pagaminimui 
reikalingi devyni menesiai, tan
kams irgi tiek pat, — ir net 
vieni metai trunka iki tankas 
gali jau žygiuoti karo lauke. 
Taip pat aeroplanų statyba nė
ra taip sparti. Tai etiopai ne 
tik dėl lėšų stokos, bet ir tie
siog dėl technikinių kliūčių 
taip greit negali moderniškai 
apsiginkluoti. Tuo metu kaip 
italai šitam~ karui ilgesnį laiką 
patylomis ruošėsi. Dabar taip 
lygiai karui ruošiasi vokiečiai, 
kurie galvatrūkčiais ginklavime 
nori užbėgti už akių savo kai
mynams.

Taigi etiopų laikini nepasise
kimai gludi jų neprisiruošime 
karui. Maža įsigyti zenitines 
armotas, maža turėti tankus ir 
kitus moderninius ginklus, bet 
juk reikia juos išmokti varto
ti ir ne tik vartoti, bet ir žino 
ti, kada ir kur juos galima pa
naudoti. O tam reikia techniš
kai paruošti personalą.

Jau kaip anksčiau buvo sa
kyta, geru kariu galima 'vyriš
kį paruošti tik per aštuonioliką 
mėnesių. Iš kurių šešis rykiuo- 
tei ir dvyliką mėnesių komplek
tuojant į atitinkamas dalis.

Vasario 20 d. Para Bellum.

Maža įsigyti

Reikaia«kite “NAUJIENAS1 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo deleL

Šiais laikau jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatini*, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.
Amerikos 
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rak- 
f • • • ■ • ff *

fmonfy gerai tu-

Kuo daugiau rėk- 
lamuojieri, tuo geriau tekati.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimui į laikraičiut, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi ‘‘Naujienose”, 
tas visuomet turi naudus.

territoire — yra apskai

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina k labai pagel- 
binga knygeli tiem*, ks 
rie nori tapti žios šalie* 
piliečiais, 
apie šioi šalie* tvarka 
apie jo* viršininką rin
kimu* ir viską kai reika
linga prie imitno egsa- 
meno rasite šioj knygeli] 
lietuviu ir anglą kalbo 
mii rarašyta.

Pamokinimai

KAINA TIK 25 CENTAI

Vi, 
buvę 
trijų 
aero-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, DLL.
Siųskite money orderi arba IcraaM 

ženkleliu*.



jLieiuvis,

BuvoTautinių kapinių Užima vietas tarpe kitataučių

nuosaikiai gvildena ir riša

popieras Pavasaris
Lietuvos svečio

Prores
'.v***-?*

Cicero

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

$17.95V ai das

Adresas

Miestas

Valstija

Phone Monroe 3377

Phone Yards 1138

M

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

Holdaperiai atėmė iš 
lietuvio pilietines

Sveiki Sulaukę. LINKSMŲ VELYKŲ 
Su geriausiais linkėjimais visiems!

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime koplyčias Visose Miesto Dalyse

Sveiki Sulaukį LINKSMŲ VELYKŲ 
Su geriausiais linkėjimais visiems!

kitose mokslo ir socialinėse sri 
v j K> e

norėtumėte džiaugtis gyveni 
turėti gerą 

Mokslas 
. - J»—ipairusios gilės, 

i. 
kenčiate _______
turite Skausmus nugaroj 

silpnu— 
susekami 

paeinanči ų
“ ___ Bt

Saugu ir J 
Indorsuotas 

daugelio 
mas virš 100,000 vyrų 
siaučiat 
nūs atsiliepimus, 
kit išmėginimui 
pratimu 
site dešimts metų jaunesniu 
per 
mokate, 
apie 
anie

iš jo ir pilietybės popierąs. ,
Taigi Jonaitis prašo, jei k gis 

rastų tas popieras, sugrąžinti 
jas jam.

Bijūnėlio” kul 
Senis.

Todėl duokim proga

Bob. Jonaitis gyvena pąsčęr- 
nauską, 1900 So. Union avė., 
t.y. 18 gatvės apielinkėje.

Balandžio 9 dieną apie 12 
valandų nakties 18 gatvėj, tie
siai ties lietuvių bažnyčia ne
žinomi piktadariai padarė jam 
holdapą. Tarp kitko jie atėmė

Lietuviai daktarai 
progresuoja

Stropiai ruošiamasi 
jubilejiniam Lietuvių 
Tautinių kapinių ap- 

vaikšciojimui

VELYKŲ VAKARE 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE

Joseph Cmiel, 923 North 
Lincoln street, rasta pasikoręs 
namuose, kur gyveno 
pieno bizhy. Nužiūrima, kad 
saužudystę papildęs dėl nesi- 
sekįmo bizny.

Svarbus SLA. 301 kp ■į j 
susirinkimas

Northsidės ^fronte šiuom lai
kotarpiu, rodos, nėra nieko nau
jo, apart musų jaunuolių “Bi
jūnėlio”, kuris kruta-darbuoja- 
si, kad tik geriau ir šauniau 
prisirengti businčiam savo kon
certui balandžio 25 d. Tas kon
certas atsibus J. Grigaičio au
ditorijoj, 3802 W. Armitage 
avė.

Pasikorė dėl nesiseki 
mo bizny

Aržuolo medžio 5-kių dalių 
gražus Breakfast Setai, kaip 
ant paveikslo. Labai numa-

- žinta kaina — tik

Visiems musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems 
LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ 

Širdingai Linkyne

Bile kas gali vartoti savo namuose 
Tankiai Duoda Pastebėtiną Pagerinimą. Ne
reikia Keltis

$29.95
. ir augščiau.

Lengvus Išmokėjimai
Didelė nuolaida už senus 

dalykus.
PIRKITE ČIA DABAR

TAUPYKITE PINIGUS

Visiems musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems 
LINKSMŲ PA VASARIO ŠVENČIŲ 

Širdingai Linki

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ 
’ Linkime Visiems Lietuviams

J. F. EUDEIKIS
460^-07 S. Hermitage Avenue
Brighton Park Skyrius, 4447 S

Visiems musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems 
LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ LINKI

FRANK DANAUSKIS TAVERN
Cicero, III.

Naujienų skaity to 
prašom 

ta> t 

lt H ,

4847 West 14 Street’
Cicero 3900

3222-26 S. Halsted St.

Lietuvių 
valdyba ir komisija pasiskirs
čius darbą dirba, kad tinkamai 
prisiruošti jubilejiniam kapinių 
apvaikščiojimui. Vieni su kitais 
draugiškai apsimaino nuomonė
mis 
įneštus klausimus.

Įžangos 10,000 bilietų jau at
spausdinta ir bilietai bus grei
tai lotų savininkams ir daly
vaujančioms organizacijoms iš
siuntinėti. Dirigentai su savo 
chorais jau rengiasi specialėm 
tam momentui pritaikytom dai
nom. Paimta benas, pakviest; 
kalbėtojai ir laukiama atvyks
tančio iš
Stankūnas su naujais aparatais 
trauks atvaizdus visų kapų ir 
apvaikščiojimo iškilmių, šie pa
veikslai pasieks Lietuvą kaip ir 
Lietuvių Tautinių kapinių isto
rijos knyga.

Sekr. R. šniukas.

Be koncerto, dar “Bijūnėlis” 
turės pasirodyti oro bangomis 
ant radijušo. Ir dar teko nu
girsti, kad bus kviestas dainuo
ti apvaikščiojime darbininkų 
šventės — Pirmos Gegužės. 
Tat, kaipo jaunom spėkom* tai 
užduočių “plenty” ir 'verta su- 
brusti.

“Bijūnėlis” laiko reguliares 
dainų ir kalbos bei rašybos pa
mokas kiekvieno šeštadienio po
pietį, po vadovyste Onutės Ske- 
veriutės, nuo 2 iki 5 vai., Almi- 
ra Simons svetainėj, 1640 N. 
Hancock st.

Northsidiečiai tėvai, kurie 
turi priaugančio jaunimo, pa
geidaujama, kad prirašytų jau
nuomenę prie 
turinio darbo dirbti

Lięttivių daktarų yra ne tik 
pasižymėjusių medicinos, chi
rurgijos, ir dentisterijos moks
lų srityse — besirandančių vy
riausių daktarų štabe įvairiose 
gerose ligoninėse, bet yra daug 
jų užimančių vyresnes vietas 
tūlose medikalių ir dentalįų 
draugijų vietose ir politinėse 
srityse.

Dr. Milas, D. D. S., yra pir
mininkas—elect Chicago Den- 
talės Draugijos, Englewood 
skyriaus. Ateinančiuose metuo
se jis bus jauniausias pirminin
kas tos draugijos istorijoje.

Dr. Szukiewicz yra jauniau
sias sekretorius ir Buletenio 
redaktorius Chicagos Mecjikalęs 
Draugijos, Stoęk Yaręls sky
riaus, kokį ta draugija yra tu
rėjusi.

1346 So. 50 Avė.,
Tel. Cicero 5571

Ekskursija užgirta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos Amerikoje. 
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės '

LITHUANIAN NEWŠ PUBLISHING CO.» “NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

AMERICAN

GERB 
joa ir akaitytojai 
pirkinių -reikalais eiti 
krautuves, kuru

JOE ZIGMONTAS ir SŪNŪS
Bučernė — 1501 S. 49 Avė. — Cicero 5031
Tavern — 1430 S. 50 Ct. — Cicero 3554

S.M.SKUDAS
718 West 18th Street

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

kitę kryželį už šiuos asmenis: 
į prezidentus—F. J. Bagočius 
į yice-prez.—J. K. Mažukna 
į sekretorius—P. Jurgeliutė 
į iždininką—K. P. Gugis 
į iždo globėjus 2—E. Mikužiu-

te, J, Miliauskas
į daktarus kvotėjus 

Stanislow.
Juos išrinkę į SLA. Pildomą

ją Tarybą klaidos nepadarysi 
me.—SLA. Sargas.

P, S. Demokratų laimėjimas 
Ciceroje dar nėra užtikrintas. 
Iš naujo bus skaitomi balsai. 
Demokratai itin išsigandę šie 
skaitymo.—So

JOE’S PLACE TAVERN
JOSEPH MISEVICH, Sav.

2200 West Cermak Road

A,MASALSKIS
3307 Lituanica Aventfe Phone Boulevard 4139

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

1936 pavasario šimtai nau
jų madų Parlor Setai, už 
stebėtinai žemas kainas, 

$65.00 vertės po

$29.50
$90.00 vertės modernistic 

Parlor Sėtai tik po

$49.75

RIMBAS
Mėnesinis Žurnalas

Būtinai pamatykite Rimbą ka ir 
kaip jis rimbuoja. Matysite ka jis 
rašo apie S. L. A. Pildomosios Ta
rybos rinkimus. • Dek konvertan 
10c. ir savo antrašą ir siųsk. 
Metams prenumerata $1.00.

RIMBAS
131 Grand St.,

W. J. Kirk, l’res., The Electro Thermal Co.į 
3A0-B Morris Avė., Steubenville, Ohio.

Be jokių obligacijų prašau man pri
siųsti kopiją įdomios knygos ‘‘Kodėl 
daugelis vyrų pasensta kai 40” su 
smulksmenom apie namini pairusios gi
lės 7 dienų gydymo pasiūliją.

LIBERTY TAVERN
JOE KAVALEUSKAS ir JOE NAGREGKY

1401 So. 49 Ct., Cicero, III
1409 So. 49 Ct., Ice-kreminė

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

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
. 1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Geriausias laikas pirkti nau
ją drabužiam plovyklą. Pa
sirinkimas: Thor, Apex, 
Westinghouse, Maytag, ABC 
Bee Vac ir kitokių; suma
žintos kainos nuo

A. PETKUS
141Q South 49th Cpurt Cicero Phone Cicero 2109

padarė
’ i/ gy- 

svarbiau-

prlversti 
j—ir ki-
Panašųs 

tūkstančius vy- 
pairusios gilės, 

e vaistų, dietos 
lengva—kaip ir 

i tr vartojamas 
gydytojų. Vartoja- 

tuk- 
užgiria jo stcbėti- 

Pareikalau- 
u šiuo su- 

Jeigu jus nesijau- 
■. : • i

7 dienas, jus nieko ne- 
Rašykit klausdami 

pasiulijimą ir knygą 
laktus dėl vyrų virš

ĮDOMI knyga 
DYKAI

DI X I E ŠOKIŲ MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- £ KKKĮ 

trukcijas *
MODERNIŠKU ŠOKIŲ
Merginom ir Vaikinams

Valsus-Fox Trots-One- — ■ 
step 12 lekcijų kursas 
dabar ....... ..............
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

vai. vakaro, taipgi nedėlioj.
36 W. Randolph St. Central 4563

Naktimis. Prašalina Silpnumo 
Apsireiškimus.

W. J. Kirk, Preu., The Klectro Thermal Co., 
350-B Morris Avė., Steubenville, Ohio.

P. ir E. JAKUBONIS TAVERN
Kur A. Kęselis visiems patarnauja su šypsena.

4843 W. 14th St. Cicero, III

Phones Yards 1741-1742 
Fairfieid, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SUNŪS
23Į4 West 23rd Place Phones Canal 2515

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM
Ilgfo, 575 pėdų: pločio, 74 pėdos: 18,000 tonų reg. tonažas; 23,600 tonų Įtalpos 

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

Gegužės-May 29 d., 1936 m„ 11 vai. ryto 
. ’ 'Vio Gothenburg ..

I Klaipėda atplauks birželio 10 d., 1 vai. po piet

Motorlaivis Gripsholm yra nepaprastai švarus, moderniškas su ge
ra ventiliacija. Skanus ir įvairus maistas. Patarnavimas maloniausias. 
Kelionėje bus visokių pramogų: šokių, muzikalių koncertų kasdien ir 
kita. Kambariai dideli, švarus ir gerai įrengti. Erdvios salės. Platus 
deniai įvairiems sporto žaidimams ir pasivaikščiojimams tyrame jurų

Svetainė dėl visokių parengimų. \

Pasipuoškit Velykoms \
Puošnesnes Dreses, Siutus, Sejonus ir Pančiakas, — ŽEMIAUSIO 
MIS KAINOMIS nusipirksite pas

Bernice Dress & Lingęrie Shoppe
. 3437 So. Halsted Street

GILES GAL BŪT VEIKLIOS 
pas Vyrus Virš 40!

Moksliškas Išradimas PaakStina 
Svarbią Pairusią Gilę

Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

NAUJIENOS, Chicago, I1L______ _______________ _
Dr. Strikol, šv. Kryžiaus Li

goninės vyriausio chirurgijos 
štabo narys, yra vienas iš jau
niausių Chicago Medikalės 
Draugijos konsulo narys nuo 
Stock Yards skyriaus,

Dr. F. E. Streysmanas—jau
nas, gabus ir draugiškas, lietu
vis daktaras, ieško nominacijos 
kaipo Coroneris Cook Apskri
čio ant republikonų tikieto. Tie 
lietuviai ir draugai, kurie bal
suosite republikonų lentelę ar
ba baliotą, neužmirškite duoti 
savo halsą ^z Dr. Streysmaną. 
kuris, jeigu taps išrinktas, rei
kalui ištikus, neužmirš ne vieno 
lietuvio.
saviškiems progresuoti politiko
je, medicinoje, dentisterijoje ir

Visiems musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems 
LINKSMŲ VELYKŲ *

Širdingai Linki

J. G. SHAMET’S TAVERN
1500 S. 49 Avė., Cicero, III

Cicero 3760

J. LIULEVICIUS 
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ" EKSKURSIJA
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

LAIVO NEMAINANT

Švedų Amerikos Linija
CICERO. — Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoj 301 kuopos 
susirinkimas įvyks pirmadienio 
vakarą’, bal. 13 d., šemeto sve
tinėje, prie 15 gatvės ir 49 avė.

Nariai į šį susirinkimą yra 
kveičiami atvirutėmis. Susirin
kime turėtų dalyvauti viri, nes 
bus rinkimas Centro valdybos 
ir delegatų į Seimą.

Juk turėti centro valdybą at
sakančią yra nepaprastai svar
bu; tai daug reiškia visai or
ganizacijai. Taipjau daug reikš
mės turi ir geri, sumanus de
legatai, nes seimas tai vyriau
sia Susivienijimo įstaiga arba 
pamatas visai organizacijai. Tad 
nėra abejonės, kad 301 kp. na 
riai šią svarbą supras ir tą va
karą pašvęs saviems reikalams.

Kai gausite balotą, tai pade-

Geriausia ir Patogiausia
Vieta pirkti Namą 

Reikmenis-

Rvcikatą ir jauno 
dabar

■naujas namini,
’ i, vieną(tymas 

šių

esate 
lur—jaučialies silpnu—nu lindusiu 
apsireiškimai susekami pas 

nuo 
Dabar išrasta Thermalald. I 
arba 
nusiplauti

jus vėl 
imi ir i 
tvirtumą 

bčtiną išradimą dėl jų: 
...i dėl l 
pilių pas vyrus, 
r jus 
i keltis— 
—jaučialies

mansthtiino. 
veidą.

• 's



PolitiKa
Lietuviai kandidatai 

Čhicagoje
Primary (nominacijų) balsavi
muose, kurie įvyks Čhicagoje ir 
visoje Illinois valstijoje atei
nantį antradienį, bal. 14 d., 
kandidatuoja keletas lietuvių į 
įvairias vietas.

DEMOKRATŲ PARTIJOJE
Kleofas Jurgelonis yra kan

didatas į State Central Commit- 
teeman’o vietą, 4th Congres- 
sional District.

Victor Kishun—State Central 
Committeeman, 7th Co'ngressio- 
nal District.

John T. Zuris — Associate 
Justice of the Municipal Court 
of Chicago.

George Simmons (Simanavi- 
čia),— Senatoriai Commitee- 
man, 4th Senatoriai District.

REPUBLIKONŲ PARTIJOJE
Aįithony A. Dobbs—State Re- 

presentative, .llth Senatoriai 
District.

A. Saldukas— Congressman. 
4th Congressional. District.

Samuel R. Ballis 
kandidatas į Sanitarinio 

trustistus
Ballis kandidatu-

Dis-
trikto

Samuel R. 
rą remia Jaunųjų repu*blikonų 
organizacija, Chicagos pirklių 
kliubas ir daug kitų vietos 
draugijų.

P nas Ballis yra gimęs ir au
gęs Chicagoj. Baigęs Garfield 
parko pradinę mokyklą ir Crane 
aukštesniąją. Dabar jis yra 
savininkas Bijou Drešs Co. ad
resu 226 So. 
Priklauso
ir visuomenės 
ir užima jose 
vietas.

Market Street, 
įvairioms biznierių 

organizacijoms 
atsakomingas

SlusserThomas H
Thomas H. Shisser yra 

didatas į vyriausią Municipalio 
Teismo teisėją. Jisab turi pla 
tų patyrimą taip civilėse, taip 
kriminalėse bylose, o taipgi ar
mijos kariniuose teismuose.

Maxwell M. Nowak 
kandidatas į Sanitarinio Dis

trikto trustisus
Maxwell M. Nowak dabar yra 

51 metų amžiaus. Gimęs ir au
gęs Buffalo, New York. Baigęs

kan-

NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, Balandis 11, ’86
pradinę ir aukštesniąją mokyk
lą, dienomis dirbdamas, o vaka
rais mokydamasis išėjo biznio 
kolegiją.

šiandien yra Nowak Milling 
Corporation prezidentas. Jis yra 
taipgi narys Chicagos Board ot 
Trade, Chicago Athletic Club. 
South Shore Club. Gyvena ad
resu 6811 Crandon avė. 7toj 
wardoj.

Marion G. Kudlick 
kandidatas Municipalio Teismo 

klerko vietai
Marion G. Kudlick, republi

konų kandidatas Municipalio 
Teismo klerko vietai, gimė, au
go ir mokslus išėjo Čhicagoje. 
Yra advokatas ir turi patyri
mo advokatūroj ir bizny. Be to, 
jis yra aktyvu‘3 darbuotojas į- 
vairiose biznierių ir visuome
nės organizacijose ir užima jo?, 
stambias vietas.

DeKoker darbuotojai 
baigia nominacijų 
vajų 15 wardoj

Darbuotojai veikią vadovybėj 
Richard DeKoker, republikonų 
kandidato į 15 wardos komiti
manus, baigia nominacijų vajų. 
Kimitimanas DeKoker buvo 
pirmininkas masinio republikonų 
mitingo, įvykusio praėjusį an
tradienį Lindblom aukštesnėj 
mokykloj ir surengto parėmi
mui C. Wayland Brooks, repub
likonų kandidato į Illinois gu
bernatorius. ’

DeKoker yra galva firmos 
žinomos vardu* DeKoker Coal 
and Lumber Co., kurios patal
pos randasi prie 59 ir Damen 
gatvių. Jisai gyvena šioj apie 
linkėj netoli savo biznio vietos 
per pastaruosius 36 metus.

Ray F. Golombiewski, 15 
wardos republikonų reguleraus 
kliubo sekretorius, pareiškė, kad 
jo ofisas aplaikė daugiau kaip 
5,000 prižadų paremti DeKoke- 
rio kandidatūrą į 15 v/ardos 
komitimanus.

Nes už tai, kad žuris yra ant 
tikėto, mes ačiū* turime tarti 
tik gubernatoriui Horneriui.
Hornerio Lietuvių Organizacija.

Betai už Hornerį,,

Čhicagoje “betinimas” jau 
pasisuko Hornerio pusėn. Per
eitą savaitę buvo betinama 
$6.00 prieš $5.00, kad Bunde- 
senas laimės nominaciją, šios 
savaites pradžioj betai jau ėjo 
lygiomis. O vakar jau buvo 
betinta' $6.00 prieš $5.00, kad 
Horneris laimės.

{kiršino tavernų savininkus
Bridgeporto apielinkėje visi 

tavernų savininkai su policijos 
pagelba buvo suvaryti į mitin
gą, kuriame po prievarta turėjo 
pasisakyti už reguliarės organu 
zacijos kandidatą Bundeseną.

Tik vien už tai visi tavernų 
savininkai nusitarė slaptai bal
suoti už Hornerį. Demokratų 
bosai čia pertolL nužengė, pa
mėgdžiodami Hitlerio metodus.

■ ’ -Ik

nai kovoti už jų, vaikų teises, 
jų apsaugą, jų gerovę ir 
švieta.

čia

daug daugiau* darbų. Tuo tar
pu nuo dabartinio airio komi
timano jie nieko negauna. Lie
tuviai šiuose rinkimuose 
parodys savo galybę.

Com-
Busi- 
šiuo

ap-

Kelly kasdien
Kalba prieš

Už Hornerį ir J. T 
Žuri

Demokratų partijos 
šiol visiškai ignoravo 
Taip pat ignoravo 
hungarus, greku’s ir kitas ma
žesnes tautas.

Cechus taip pat pradėjo iš
stumti iš valdžios vietų po to 
kaip mirė Antanas čermakas.

bosai iki 
lietuvius, 
slavokus,

Frank Lassa 
kandidatuoja į 
12 wardos 
komitimanus

Frank J. Lassa yra plumberis 
kontraktorius ir žinomas visuo
menės veikėjas 12 wardoj. Jo 
kandidatūrą remia John King, 
lietuvis, praeity buvęs kandi
datu į aldermanus 12 wardoj. 
P-no Lass kandidatūrą remia 
taipgi Joe. Savage ir Edward 
Simmons, pastarasis kurių yra 
lietuvių kandidatas demokratų 
sąraše į šteito centralinį komi- 
timaną. P-nios Ashmėnt ir 
King suorganizavd moterų kliu- 
bą parėmimui Frank Lassa ir 
John T. Zuris kandidatūrų.

Miestelio komitimano vieta, 
kuriai dabar p. Dolezal kandi
datuoja, yra palyginti nauja. 
Iki šiol būdavo taip, kad bal
suotojai išrinkdavo precinktų 
komitimanus, o komitimanai jau 
patys iš savo tarpo paskirdavo 
lyderį, kurs buvo žinomas kaip 
apskrities vadas. Dabar gi, su
lig nauju įstatymu, apskrities 
arba distrikto lyderį, t. y. ko- 
mitimaną, renka piliečiai nomi
nacijų balsavimo laiku. O šitaip 
išrinktas komitimanas jau pa
skiria precinktų komitimanus. 
Taigi vieta, kuriai dabar kan
didatuoja p. Dolezal—miestelio 
komitimano vieta—įgija svar
bios reikšmės ir todėl p. Dole
zal rėmėjai deda pastangas, kad 
butų jai išrinktas tokios repu
tacijos žmogus, kaip jis.

Atyda!

Net generalį valstijos proku
rorą Otto Kerherį, kuris yra 
čechas, norėjo išmesti iš par
tijos tikieto.

Partijos bosai norėjo išmesti 
pavieto prokurorą Thomas J. 
Courtney.

Jie norėjo išmesti ir vyriau
sią Municipalio teismo 'teisėją 
Johų J. Sonsteby, kurs yra skan 
dinavas.

Jie norėjo išmesti ir Muni
cipalio teismo bailiffą Albertą 
J. Koraną.

Prie pabaigos jie pabūgo tiek 
gerų žmonių išmesti. Pabijojo 
balsuotojų, kad kartais jie ne
sukeltų, revoliucijos prieš .parti
jas bosi/s.

Tuo apskaitliavimu jie išme
tė iš partijos tikėto tik vieną 
gubernatorių Henry Hornerį. 
Jie manė, kad vienas guberna
torius revoliucijos prieš bosus 
negalės sukelti.

Vienok gubernatorius revoliu
ciją sukėlė. Bosams įvarė tiek 
baimės, kad jie„ nebežino ką 
daryti. Bosas 
keikia Hornerį
Hornerį tik jis vienas— bosas 
Kelly. Išrodo, kad pats Kelly 
nori runyti ant gubernatoriaus, 
žmonės visai užmiršo apie jo 
pastatytą kandidatą Bundese
ną. Bimdesenas nieko nereiš
kia. Jis tik'yra Kelly’o klap
čiukas. Matyt, ir pats Kelly 
nenori, kad žmones apie Bun
deseną kalbėtų. Nes jeigu kal
bėtų, tai tuoj pasiaiškintų, kad 
Bundesenas visai netink į gu
bernatorius. Per visą savo po
litišką karjerą jis tik parodė, 
kad moka iš politikos pinigus 
sau pasidaryti, ir moka, patai
kauti bosams. i

Su gubernatorių Horneriu ei
na visi šios valstijos fanneriai, 
nes jie Bundeseno nekenčia už 
jo neteisingą elgimąsi su far- 
merių karvėmis.

‘Su* gubernatorių Horneriu ei
na visi tie, kuriuos bosai no
rėjo išmesti, bet pabijojo išmes
ti.

Su gubernatorių Horneriu ei
na visi žmonės, kuriuos demo
kratų partijos Chicagbs bosai 
nuskriaudė savo neteisinga sau- 
myliška politika.

Šio antradienio rinkimai tai 
bus tikras žmonių sukylimas 
prieš neteisingus partijos bo
sus.

Partijos bosaj norėjo papirkti 
lietuvius, padėdami į savo ti ■ 
kietą advokatą Joną T. žurį. Bet 
lietuviai tuo nesiduos .apsigau
ti. Jie žino, kad bosai tą pa
darė tik bijodami Hornerio. 
Jeigu ne Horneris, tai žuris 
niekad nebūtų buvęs jų tikete. 
Todėl lietuviai balsuos už Hor- 
nerį ir kartu balsuos už žurį.

Bridgeporto lietuviai eina su 
A. ZygmUntawicziu

Vienuoliktos wardos lietu 
viams jau senai įgriso būrelio 
politikierių sauvalė. Jie senai 
tų neprašytų bosų borėjo atsi
kratyti. Todėl dabar jie su 
entuziazmu remia Hornerio kan
didatą į 11 wardos komitima
nus Antaną Zygmuntawiczių. 
Atsilygindami už tą paramą 
lenkai remia lietuvių kandidatus 
Joną žurį į teisėjus ir Kleofą 
Jurgelionį į centro komitima
nus.

* Ik ,-į

Antanas Zygmuntawicziirs jau 
parūpino didžiumai lietuvių ka
pitonų valstijos darbus, kuriuos 
gavo nuo gubernatoriaus Hor
nerio. Jeigu ZygmUntawiczius 
bus išrinktas, tąį lietuviai gaus

Paveiskslas rodo Walter S. 
Baltis, 5919 West 27 St. Jis 
yra lietuvis ir seniau buvo pre
zidentas Cicero Business Men’s 
Leagud (kuri dabar žinoma kaip 
Cicero Association of 
merce ir West 22 Street 
ness Men’s Association. 
laiku* jis yra kandidatas
švietos Tarybą (Board of Edu- 
catibn) Distrikte No. 99, kuris 
apima visas pradines Cicero 
mokyklas.

Pnas Baltis niekuomet ne
turėjo praeity valdžios pfiso ir 
nėra jokiu budu susijungęs su 
ta ar kita politine grupe ar as
menimis, kurių siekiai būna pa
statyti tą ar kitą asmenį kaip 
“savo žmogų” į tam tikras vie
tas. Jis priklauso įvairioms 
stambioms organizacijoms, kaip 
pav. Cicero Lions Club, Eikš ir 
t.t. Per 11 metų jis užlaikė 
automobilių pardavimo biznį ant 
Cermak Ęoad.

Jei bus išrinktas, p. Walter 
Baltis prižada daboti žmonių tei
ses, ir būdamas pats poros vai
kučių tėvas, prižada kiekvie
nam tėvui ir kiekvienai moti

Dolezal, republikonų ' 
kandidatas į komiti
manus Ciceroj, 
baigia rinkimų 
vajų

CICERO.—Draugai ir daug 
Cicero piliečių praktiškai prL 
vertė Jerry Dolezal pastatyti 
savo kandidatūrą į mietselio 
komitimanus republikonų parti
jos rąrašu. Jerry Dolezal kan
didatūra rado pritarimo visuo
menėj ir jo rėmėjai neabejoja, 
kad jis taps išrinktas ateinan
tį antradienį tai vietai, kuriai 
kandidatuoja.

Jo, t. y. p. Dolezal kandida
tūrą remia Wayland Brooks, re
publikonų kandidatas į guber- 

• natorius. Dolezal yra taipgi ir 
p. Brooks vajaus menedžeris 
šioj apielinkėj. Jis be to turi 
didelės įtakos tarpe republiko 
nų Vadų.

Motinos
Del

Tamstų

PEOPLES
Krautuvės

Pasiūlo gražiausius vaikam 
vežimėlius, mažiausioms 

kainoms mieste

CICERO

^Velykoms
KIAUŠINIU?

sviestas';...
’ CORN BEEF .

PORK LOIN

..... 2 tuz. 35c

sv. 31c

....  sv. 12]/žC

...... sv. I7%c

Bargenai
*'

. Švieži Šolderukai .... . sv. 15c

Šviežios nam. dešros 2 sv. 25c
r

Geri tirpyti TAUKAI 2 sv. 25C

Mėsa dėl Sriubos ....... sv. 9 c

šie Gražus, Naujos Mados 
English Coaches, verti 
$29.00 parsiduoda tik už

$16.95

J. SPAITIS FEDERAL M E AT MARKETS
3631 So. Halsted Street 1949 So. Halsted Street

2119 West Cermak Road . '

m
LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ LINKIME

MUSŲ KOSTI UMfERIAMS, DRAUGAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS!
VIENINTELIS SANDĖLIS CHICAGOJE SENO IR NAUJO STATYBOS MATERIOLO

CZERWIEC LUMBER COMPANY
3658-64 SOUTH WESTERN AVENUE Telefonas VIRGINIA 0458

Naujausios Mados Storkli- 
ne išdirbystės Coaches. Pa
sirinkimas visokių spalvų 
už nepaprastai mažą kainą

$19.75
1936 mados Francuziško 
stiliaus vežimėliai nepapras
tai gražus ir patogus, dabar 
PEOPLES KRAUTUVĖSE 
parsiduoda už negirdėtai 
mažas kainas — Lengvais 
išmokėjimais.

t I

Dešimts Madų ir Spalvų bei 
apkainavimų iš ko 

pasirinkti.

25c
už vieną

DURIS
taip pigiai kai

GATAVI LANGAI

PLASTER BOARD

GONTAI IR LENTOSSIETAI DĖL LANGU

IZOLIACIJOS DĖL SIENŲ

DYKAI

KAINOS PRIEINAMOS—LENGVUS IŠMOKĖJIMAI—PRISTATOM į visas CHICAGO DALIS
'•V.

-NIU PĖDU 
CEDRO

KIETAS IR MINKŠTAS 
MEDIS GRINDIMS

už vienas

NAUJOS, 2x4, 2c už pėdą

RĖMAI DĖL SIETINIŲ LANGŲ 
IR DURŲ

STULPAI tiktai
VISADOS RASITE MUSŲ SANDĖLYJ

Garhntuojam ant 20 metu

PILNAS
PASIRINKIMAS STATYBOS 

MATERIOLO:

Turime
Sandėlyj

NAUJAS

SUTEIKIAME APSKAITLIAVIMUS
VISOKIEMS NAMU PATAISYMAMS

VANDENS
VARTOTOJA

Atdara vakarais iki 8 vai. 
šeštadieniais iki 8. 

Sekmadieniais nuo 12 iki 4.
VALDYBA:

S. Czerwiec J. Czerwiec
F. Czervviec A. Kueiemba

J. Myshak

I ■
Virš 2,000,000 galionų vandens 
kasdien Cicero išleidžiama nie
kais dėl netikusių plūmbingų.

Vartokit vandens kiek tik jums 
reikia, bet žiūrėkit, kad nesieikvo
tu be reikalo.

t
Visuomet prižiūrėkite, kad kranai 
butų tvarkoje. '

FRANK J. BROZ, 
Superintendent of Water, Town of Cicero

L -

MULE
HIDE |

STOGAMS ’

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171 

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

Hemlock 8400



ŽINIOSMUZIKOS
Rašo NORA

dangiškos meliodi jos

mano
laivas

UŽEIKITE PAS L

Chicago, III

Cicerietis i Valstybės alus

LINKSMŲ VELYKŲ

CICERO TAVERN

Citėro 188

CICERO, 1LL

LINK

SUSIRINKIMAI

PARENGIMAI

Anuo

labai 
drau-

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Visiems Musų Ko stūmė viam 
Draugams. ir< Rėmėjams \

MUSŲ JONAS 
ROMANAS

Budriko 
Programas

J. A. SINKUS
Naujienų Newsboy

LILY PONS ir 
ONA KATKAUSKAITĖ

MARIE . . _______
3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489.

Visiems 
riams

kapines.
• Visi .-A.

szewiėž giminės, draugai ir pa 
Žjstami

Muzika
- maži rasos lašeliai

ANTANO IR DARATOS 
KVEDARŲ KONCERTO 
IMPRESIJOS

Velykų Radio 
Programas 
Linksmins 
Klausytojus

bus kiekvienam rinkikui, 
kandidatai tam pąčiaąi 
visu geriausias būdas

Lucky Tavern
3139 So. Halsted St

vyno iš bačkos, 
Pris-

Nežinau, 
rdėjau tokių 

sekė jo skam- 
todėl negirdėjau

bučerne. 
andąku?

DAMBRAUSKAS, savininkas
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

lingą altą pasirodė turinti po
nia Abekiene, ir kuomet juodvi 
dainavo savo duetą, matomai 
jos pačios turėjo nemažai ma
lonumo.

Atsigėriau žalio 
Alęksis kvartetas; Ma- 

Velykų loši- 
Geležinio vilko maršas -~- 

orkest*

Vystamiems linki.
N LAUDONT

Ryt, Velykų, dienoje*. 11 vai. 
priešpiet, Progress Furniture 
Co. Krautuvė duos specialiai 
gražų ir įdomų velykinį radio 
programą, suderintą iš smagių 
dainų, muzikos, įdomių kalbų 
ir velykinių pasveikinimų. Dai-. 
nas dainuos specialis kvartetas 
suderintas iš žymių dainininkių 
dr dainininkų, kaip tai Ona 
iŠkeveriutė, Ona Juozaitienė, 
Jonas Romanas ir kitį. Tai bus 
ttikras suprizas radio klausyto
jams Velykų dienoje pasiklau
syti ir pasigražėti šiuo rūpės- 
(tingai priruoštu radio progra
mų 
savo radio,

Nepamirškite užsistatyt
Ręų. XXX.

Todėl, kiek-, 
republikono prievolė yrą

RŪPINASI TURĖTI TEISIN 
GUS NOMINACIJŲ 

BALSAVIMUS

ir Ali fSiar, RevĮė . 
.Vištiėnps ir StėkO Vakarienė 

Be Cover ar minimum charge 
Estelle Andrulis ir motina, Sav.

buvo duota tokią sąlyga baus
mė priimti: arba užsimokėti 
piniginę pabaudą, ‘arba atlan
kyti ligoninę* kur gydoma nur 
kentėję dėl automobilistų ne
atsargumo žmonės. Visos trys 
merginos sutiko užsimokėti pi
niginę pabaudą, ažuot atlan- 
lankyti ligonius.

ditorijoj, 3133—So. Halsted St., 12-tą vak dieną.
Nariai-ės skaitlingai dalyvaukite* o labiausiai tie, kurie 
už 1936. metus nesate mokėję'duoklių, nes nuo šito su
sirinkimo skaitysitės išbrauktais iŠ narių skaičiaus* St. 
Narkis, sekretorius, 4353 S. Talman Avė.

West Pullman—Ateinantį sekmadienį, balandžio 12 d., 2 vaL po 
pietų Bimbos svetainėje, 635 West 119 Street, įvyks $LA. 
55 kuopos paprastas susirinkįrnas. Visi nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į susirinkimą paskirtu laiku,.
J. Tamašauskas, sekr.

Garfield Park.—Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinio, Kliubg mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 12 d. Lawler Hali, 3939 W. Madison st, į pra
sidės 1 vai. popiet. Visus prašome būti laiku.

Linksmo Skaistaus 
Pavasario

LINKSMŲ VELYKŲ
Ir visokios laimės sa- 

< vo Kostumeriams ir 
draugams linki

Visiems Naujienų skaityto 
jams, ypatingai
mėjams, Draugams ir Nau 

jienų Administracijai
LINKSMŲ PAVASARIO 

ŠVENČIŲ VELYKŲ 
Linkiu

Gerkit sveikiausią JTĘNA iš 
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatėm i namus ir groseri.

Pašaukit

Jos sutiko užsimokėti 
bausmę

čiai 
tetas; Pasakyk mergele 
jrio kvartetas; Aleliuja 
ras; Orkestrą 
kadrilius; Pupos, pupos 
mišką daina 
vyno 
Italai Šventą 
‘mas 
Šimkaus, kvartetas ir 
'ra. . • >;.

Programe nebus daug biznio, 
pranešimų. Programas bus iš
pildytas taip, kaip ir visi žy
mus chain programai yra išpij-. 
domi. Programo vedėjas Juozas 
;F. Biidrik,

Visiems dainos mylėtojams 
jos pildy tojams ir sklausyto 
jams Linksmų Pavasario šven
čių -^-Velykų linki

Muzikos žinių vedėja
Nora Grigienė.

S. RUMCHAKS 
Tavern 

3106 So. Halsted St.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai, 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

tek Ganai 7522

P-lės Ddrothy Mann, 18 me 
tų, 218 North Shcridan road 
Florence YVohnan, 
4448 Kimball avė

Tasai visiems gerai žinomas 
ir mylimas tenoras šiame kon
certe, kaip visuomet, išlaikė 
savo augštumą, *pildydamas 
Gruodžio “Aguonėlės”, viena 
anglišką ir vieną lietuvių liau
dies dainą. Vėliaus programe ji
sai dainavo tenoro Seranadą iš 
operos “Bailus Daktaras” kar
tu su L. K.. Vyrų Choru.

Kalbėt apie Jono Romano 
dainavimą butų tiktai kartoji
mas to, ką visi. lietuviai jau 
seniai žino, kadangi kur tiktai 
reikalingas resursų pilnas te
noro balsas, ar tai operoj, ope
retėj, koncerte, radio, ar kur 
kitur, ten vis rasi Joną Roma
ną. Reiškia, be kitko, jisai yra 
visuomet “the good reliable”.
NAUJI TALENTAI

Su pasitenkinimu tenka pastebėti, 
kad dar niekad Cicero istorijoje nę- 
buvo y to, kad visi, gyventojai taip 
rupestingai butu susijungę tikslu iš
rinkti viena iš savuiu i Valstybės 
Legislatura, o tai būtent James C. 
Soper.

James C. Soper yra statomas Re- 
publikonų partijos i balandžio 14 
dienos, 1986 m. rinkimus nuo. devy
niolikto Senatoriai distrikto i Val
stybės Legislaturos kandidatūrą. To
dėl, šia proga verta visiems balsuo
tojams nors trumpai susipažinti ir 
su jo gyvenimu. Jis gimė ir augo 
devynioliktojo distrikto ribose ir 
daug metu pragyveno Cicero, mies
te. Baigės Morton aukštesnąją mo
kyklų. Įstojo i Morton Junior. Ko
legiją, o iš ten j Illinois Universi-. 
tetą, kur pabaigė teisės mokslus su 
LLB. laipsniu. Po to, išlaikęs vaj-. 
stybinius egzaminus,, atidarė advo
kato raštine prie 5827 W. Cermak 
Rd., kur ir turėjo progos pasitat- 
nauti apielinkės gyventojams.

Negana to, kad jis nuoširdžiai ėjo 
savo pareigas, jis dirbo ir politini-- 
visuomenini darba jaunųjų republi- 
konų organizacijos vadovybėje, kas 
ir privertė ii priimti kandidatūra i 
Valstybės Legislatbrą 
vieno gero 
ji paremti.

Nors ir 
duoti trys ...................................,
urėdui, bet visu geriausias būdas 
parodyti savo ištikimybe tam jau
nam miestiečiui, pažymėti kryželi 
ties jo vardu. Tuo pasitarnausi sau 
ir visam Cicero miestui.

(Apskelb.)

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darbą atliekame kuogeriąusiai, nes 
turime daugelio metu patyrime tame 
darbą. Darbą paimam iš namu ir Pa
statom i namus Tel. Lafayette 1310 

i TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 Stu

skaitmeningai 
talentus, ne- 
generacija už- 

bet kelis para-

MYKOLAS SLABADA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 8 diena, 6 valandą 
vakare 1936 m., sulaukės pu
ses anyžiaus, gimęs Švenčionių 
apskr. ir par., Aučinos kaime.

Amerikoj, išgyveno 23 metus, 
Pajiko dideliame nuliūdimą 

mylima saseri Prancišką ir Švo- 
gerj Wm. Stugljs ir .iu šeimy
na ir gimines, o Lietuvoj sese
rį Ona ir broli Joną.

Kūnas pašarvotas randasi 
46Q5 S. Hermitage Ąvę.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
balandžio 13 diena, 8 vai. ryte 
iš J. F. Eudeikio koplyčios i 
Sv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldoms už velionio siela, o, 
iš ten bus nulydėtas i švento 
Kazimiero kapines.

Visi. a. a. Mykolo Slabados 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Sesuo, švogeris ir gimines.

Patarnaują laidotuvių direk
toriuj J.. F. Eudeikįs, Telefo
nas Yards 1741.

Visiems miisų Draugams, ir 
Rėmėjams

Linksmu veLykų 
/linki

KOTRYNAVERKETIS

Chicagos Pirklybos Asociacir 
ja paskelbė duosianti pinigines 
dovanas’ asmenims, kurie su
teiks informacijų, pakankamai 
stiprių, kad suareštuoti ir iitp 
bausti sukančius balsus rinki
mų teisėjus ir klerkus.

Suv. Valstijų prokuroras Mi- 
chael Igoe, Valstybės gynėjas 
Courtney ir kauntės teisėjas 
Jarecki turėjo penktadienį ilgo
ką konferenciją tikslu sudaryti

Visi tie, kurie klausėsi Ge- 
neral Motors radio valandos 
praeitą sekmadienio vakarą, 
be abejonės džiaugėsi, kuomet 
Milton Cross, tas visų geriau
sias radio programų pranešė
jas paskelbė, kad sekančio sek
madienio, tai yra Velykų va
karo programas bus 
įspūdingas, kuriame 
ta pasaulinė dainos 
Lily Pons, kartu su 
kelių šimtų balsų ii 
jinės orkestros 
sąvaitę po Velykų, tai yra 19 
d. balandžio, leidėjai šių Ge
neral Motors programų irgi tu
rės malonumo pateikti savo 
milijoniniai klausytojų publi
kai naujausius Metropolitan 
Operos dainininkus, būtent 
Anna Kaskas (Ona Katkaus- 
kaitė) ir Arthur Carron. La
bai mklonu, lauksime.

“Musical Couriėr”, 
rimčiausių Amerikos 
žurnalų, savo laidoje 
balandžio talpino p lės 
skaitės paveikslą, 
kostiume, iš operos 
ria Rusticana 
miu aprašymu apie jos 
tingą balsą ir gabumą.

ypatingai 
dalyvaus 
žvaigždė 
choru iš 
simfoni- 

Toliau's, kad

BOLESLOVAS 
LUKOSZEW1CZ

Persiskyrę su šiuo pasauliu 
balandžio. 10 dieną, 1:30 vai. 
rytą, .1930 m.,. suląukes’ 45 me
tu amžiaus, ginies Kėdainių 
mieste ir parap,, Šiaulių apskr; 
Amerikoj iŠgyvąno 28 metus. 
Paliko didėliame nuliūdime mo
terį Grasilida, po tėvais Francz- 
kievvicz, gimines, draugus ir 
pažįstamus. Kūnas . pašarvotas 
randasi I. J. Zolp koplyčioje, 
1646 W. 46th St.

Laidotuves iyyjks panedėly, 
balandžio 13. diena... 19:00 vai. . .-.r_ Ti j Tautišlfas.

Koleslovo Luko 
szewiėž giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami z dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam. paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuli.ųde liekame,
■ c ■ ■ . t

Mpteris, Giftunes, Draugai 
ir Pažįstami.

* , v
Laidotuvėse patarnauju Lai

dotuvių Direktorjus I. j. Zolp, 
tel. Boulevard 52.03.

LINKSMŲ VELYKŲ 
ir visokios laimės savo Kos 
tumeriams, Draugams ir> 

Pažystamiems linki 
B. STAPONAVIČE

STAR BAKERY
3141 So. Halsted St.

Phone Saginaw 8650

Prieš Highway Teatrą
Tavern Pale Alps Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Degtinė, Sandvičiai ir Cbije.
FE A i&AZ Vy.EL<n* SBT. 

6334 So. Western Avė. y
Tel. Prospect 5086

* SPR1NGINN
Musu užeigoje visados geros rušįes 
‘ alus, cigarai, cigaretai ir 
skapus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai

"W«l ■■■

»l >ii

Universal Food 
Store. . .

Meats and Groceries 
3348 So. Morgan St

• Belankant lietuvių įvairių 
įvairiausius parengimus ir ma
tant ir girdint 
pasireiškiančius 
abejoju, kad ši 
rašys ne vieną, 
grafus t veriamoj muzikalėj is
torijoj. Aišku tačiaus, kad šie 
jauni talentai turi būti saugiai 
globojami, meiliai ugdomi...

Šioje valandoje turiu omeny
je jauną pianistę Aldoną Sokiu- 
tę, kuri pateikė savo muzikali 
pranešimą — “Rigoletto-Para- 
phrase” — Liszt, su tuom be 
pretenzijos nuoširdumu, pasi
rodymą turintį gerą pamatą, 
ant kurio budavoti ateity kaipo 
vieną pirmaeilių musų pianistų.
ATNAUJINIMAS SENŲ 
PAŽINČIŲ

Kaip ilgai nematytą ir 
pasiilgusį seną ir brangų 
gą sutikau ištraukas iš 
lauš Daktaro”, kuriais pildė L. 
K. Vyrų ir Mišrus Choras, va
dovaujant Antanui Kvedarui, 
su solistu Jonu Romanu, ir trio, 
kurį sudarė Marijona Šimkus, 
Darata Kvedarienė ir Biruta 
Rašinskienė. čia tai ir pasirodė 
Antanas Kvedaras savo srityje 
— rolėj Vedėjo, kuris moka in
spiruoti dainininkus, kad ga
vus ypatingus rezultatus. Kal
bu čia ne vien kaip iš šalies 
žiūrėtoja, bet turėjus progos 
arčiau pažinti jo darbuotę,, kuo
met dalyvavau sąstate, kuris, 
kartu su Birutės Choru, pirmą 
sykį pastatė “Bailų Daktarą” 
13 metų tam atgal, šiame sąs
tate buvo ir musų Mariona 
Rakauskaitė, kuri dabar yra 
viena pirmaeilių artisčių Lietu
vos Valstybės Operoje, Salomė
ja Čeriene, kuri randasi Lon
done, Antanas Kvedaras ir ki
ti. Atgarsiai šio Birutės pasta
tymo išskambčjo per 13 metų.

Mano linkėjimai Antanui 
Kvedarui ir Kanklių Chorui jų 
“Bailaus Daktaro” pastatymui 
yra, kad istorija pasikartotų.

Koncertą atlankė skaitrnenin • 
ga publika ir ponia Kvedariene 
buvo apdovanota keliais skais
čių gėlių bukietais.

musų Kostume 
Draugams ir Rėmė 

jams linki 
LINKSMŲ VELYKŲ 

MR. KNABER

vienas 
muzikos 
iš 4 d. 
Katkau- 

Santuzzos 
“Cavalle- 

ilgu ir įdo 
ypa-

CLUB RAJAH 
6627 So. Western Avė, 

Prospect 10432
DINE & DANCE 

Floor Shows Kas Vakarą

BALANDŽIO 12—Raudonos Rožes Kliiibo Velykų parengtoms, 
Ųiet. Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th street ir 49th 
Ct. Orkestrą, Doc Clayton*

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 
Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 8133 South Hal- 
sted Street, 7:30 vai. vakare. Tiksiąs padengti išlaidas 
meno ir dailės, parodo, kuri rengiama Mandel Brotherš 
krautuvėj e, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio, Daug 
dovanų laimėjimui ir gražus programas. Bilietai

tos esančios, kad pergrotai va
lonu Ypatingai turtingą ir ga- žiavusios automobiliais. Jonis

Lietuvių Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubi
liejaus ir Istorijos Knyga

Gerbiamieji!
Liet. Tautiškų. Kapinių Valdyba ir Komisija ragina Tams

tas ir kartu kviečia pradėti rengti rašyti savo atsiminimus. Ei
le metų jau prabėgo, kaip gyvuoja Chicagos Lietuvių Tautiš
kos Kapinės. Jų. pergyventos dienos mums daug ko pasako. O 
dar labiau atsispindės musų akyse tie darbai, tos kovos ir gra
žus vaisiai, kuomet parašysite savo atsiminimus ir įspūdžius 
apie Lietuvių Tautiškas Kapines. Įdomiai parašyti straipsniai 
bus talpinami į istorijos Kiiygą, taip pait ir reikšmingi atvaiz
dai. Laukiame Tamstų raštų ir fotografijų.

Sekr. R. šniukas, 4208 So. Washtenaw Avė., Chicago.
- - --—nj-— į . _ ir .... , , ..... — . i.
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deRtinč,
Šokių" veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Wiilow Springs

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
ARKEU Sav,

“bendrą frontų” ųžtikriniinui 
teisingų balsąvįmų Chięągoj 
ąiteinantį antradienį. ,

Radio \VCFL 970 k. nedelioj 
velykinis programas 
linksmybės. Prasidės 5 ir tęsis 
dki 6 vai.* dalyvaujant šauniai 
Budriko orkestrai ir kvartetui, 
žymiems dainininkams ir Ma
kalams išpildyme programų. 
Dalyvaus 45 astnenys sekah-

Nedėlios, rytelia — kvar- 
Sau- 
cho- 

lietuviškąs

RYTOJ
Teisybes Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks ne

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai

mUlYJlAb r»UrriiiA
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė. 
Berghoff alus, vynas, cigarai, Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienius muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parką nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1104

Gailiuos, kad iš priežasties 
norėjimo apeiti kelis muzika
lius parengimus vieną dieną 
(praeitą sekmadieni norėjau 
išgirsti Chicagos Mpterų Sim
fonijos Orkestrą .savo paskuti- 
ųiapi^šioM ^ezpncį koncerte, ku
riame dalyvavo neregys pianis
tas Alec Templeton, kuris at
vyko iŠ Anglijos tiktai keli mė
nesiai tam atgal, ir šis buvo jo 
pirmas pasirodymas su simfo
nijos orkestru. Jisai pildydamas 
antrą koncertą—Rachmaninoff 
žavėjo publiką tikrumu, muzi- 
kale intuicija, spalvingumu, 
teknika ir nesuskaitomais dėji
kai mimais išraiškoj 
ar kada nors 
ovacijų, kurios 
binimą) 
Antaną Kvedarą pildant pirmą 
numeri,, ir tiktai paskutinę dai
ną Daratos Kvedarienės, kurie 
du numeriai atidarė jų metini 
koncertą praeitą* sekmadieni 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

Mums einant svetainėn skam. 
bėjo paskutinės gaidos p. Kve
darienės dainos “Ciriviribin”, 
kurią ji visuomet gerai išpildo 
savo ypatingu stilium. Ponia 
Kvedarienė dalyvavo amsamb- 
lyje vėliaus programe, taipgi 
išpildė “Habanera” iš Carmen, 
kartu su choru, visuose nume 
riuose parodydama turinti gra
žią ir turtingą balso medžiagą, 
gerą supratimą kurinio muzika- 
lės vertės ir reikšmės, šie atri
butai, kartu su jos simpatinga 
išvaizda ir geru scenišku užsi
laikymu, įdeda ją į kliasą tų 
dainininkų, kuriuos visuomet 
malonu matyti ir išgirsti sce
noje dainuojant.

Asistuojanti dainininkai šia
me programe buvo Povilas 
Dauderis; Anelė Zabukienė, ku
ri šj kartą gražiai išpildė vieną 
Rusų Liaudies dainą “Motinė
lė”;. Pranas Sadauskas; Anelė 
Dočkienė, soprano, ir K. Abe- 
kienė, contralto, abidvi kurios 
turi natūraliai gražius ir skam
bius balsus ir kurias reikia pa
sveikinti už energiją ir pastan
gas dedamas mokinantis dainar 
vimo, taip kad jos turėtų dau- 
giaus ne kaip paviršutinį su
pratimų balso galimybių ir mu
zikos, kad puošti savo ir kitų Jay, 19 metų, prisipažino kai 
gyvenimą gražesnėm valandč

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvį

Didžiausis pasirinkimas visokių rč 
rimų — deginės 
alaus keisais ir bačkutėmis, 
tątome i namus. , '

i WINE & LIQUOR CO 
SN GAUBAS, Sąv. . _ J ___
alsted St Boulevard 7258 701 W. 21st Place

U PAVASARIO 
$IŪ VELYKŲ

r visokios laimės savo KostUme 
riams . i

M.R.-:-........ .

Midwest Store
Groceries and Meat Marlket Į

3441 So. Morgan St. |
7įi«. .■lįjįiį .i, ,

KOTRINA ŽANSITIENĖ 
Po tėvais rŽubaite 

‘Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 9 dieną, 7:15 valan
dą vakare. 1936 m., sulaukus 
puses amžiaus, pilnus Kretin
gos apskr., Šalaątu parap., 
Saltiškiu kaime. Amerikoj iš
gyveno 24 metus. Paliko dide
liame nuliūdime. mylimą vyrą 
Antaną, sunu Antaną ir 3 bro
lius Antaną, Aleksandra ir Juo
zapą ir 3 brolienes Stefanija. 
Bronislavą ir Marci.ioną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas -.ran
dasi 12022 So. Halsted St. Pull
man 3641. '

Laidotuvės ivyks pirmadie
ny, balandžio 13 dieną, 8:00 
vai. ryto iš namu i Šv. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kotrinos žapsi- 
tienės gimines, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarnar 
vimą ir atsisveikinimą.

Niiliiidė liekame. 
Vyras, Sūnūs, Broliai, Birolięhęs 

’ ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja : Lai

dotuvių Direktorius J. F.’ Eu- 
deikis, tel. Yards 1741.

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

Sąlutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant mąrkęto, ir žinoma kaipo gera 
gyduolė dėl vidurių ar kitų nesma
gumu, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutara's Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1133.

639 W. 18th Št.. Chicago, III. *—>»-i--- ---- ■— .
GEORGE MEAT MARKET & 

GROSĘRNĖ
Nauji žmones perėmė bizni musu bu
černe ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežių maisto 
reikmenų mėsos ir grofąerio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
parkiečius atsilankyti i mu 
Yra gražiai užlaikoma ir 
patarnavimas. 1

.... »»jl
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CLASSIFIED ADS
COAL For Rent

ton

Pas Budriką ;AUBURN

$295

CLASSIFIED ADSo ypač Vely

Automobiles

$39—$49

Mėsaėdis.
nuo mažų

viri

dirbti

ton 
ton

per 
per 
per 
per

Trumpas 
Sezonas 
Prasidės 
Po piet

3 R. R. TRAINS
60 RIDERS
60 CLOWNS 

60 AERIALISTS 
1080 PEOPLE 

$7.500 DAILY EXPENSE

Personai
Asmenų Ieško

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

įžanga 
40c iki $1.65

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

PARSIDUODA kriaučių šapa. Iš
dirbtas biznis virš 25 metus. 911 
W. 33 St. Prieš šv. Jurgio bažnyčia

Business Service
Biznio Patarnavimas

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

J. Spaitis Federal 
Meat Markets 
Turi Velykoms 
Geros Mėsos

Financial
Finansa i -Paskolos

ATSILANKYKIT I DIDŽIAUSI T-------- -------
NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420W.63rdSt.

RENDON 7 kambarių flatas. Ga
ru apšildomas. Naujai išdekoruotas 
Renda pigi. 3237 So. Lituanica Avė 
Pirmas flatas.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų Reikia

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

SAVININKAS siūlo 2 apartmen- 
tus — moderniški 5 kambariai, tile 
maudynė, miegami porčiai, 2 karu 
mūrinis garažas. 6340 N. Oakley av. 
Briargate 1849.

REIKALINGAS 
dirbti. Kreipkitės 
Route ' 1, Box 41

sumanė, kad 
nuo J. Spai- 
Corn Beef.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Galima laukti paniūriu 
Velykų

P-nia SOPHlE PETRILL arba 
Petrillionis, kuri pirmiau gyveno ad
resu 1516 West Grant Place, Chica- 
go, III. prašoma tuojaus atsišaukti 
i Immigarnt’s Protective League, 
824 S. Halsted St. Klauskit Mrs. B. 
B. Corson. Yra svarbus reikalas.

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musų, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

Praėjusio šeštadienio Lietu
vių Socialistų Sąjungos Centra- 
linės kuopos vakarėly Neffo 
svetainėje kas nors per klaidą 
apmainė overkotą. Tdėl kas 
iš buvusių tame vakarėly turk 
te juodą chinchille overkotą, 
tai malonėkite ■ apsižiūrėti ir, 
suradę kad turite nesavą, atsi
lankykite j “Naujienas” atsi
mainyti. '

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

MERGINA lengvam namu darbui 
kad butų patyrus prie kūdikių. 

Midway 2216

PARDAVIMUI moderniškas baras, 
vartotas apie 6 mėnesius; mahoga- 
ni ir walnut, pigiai. 7253 S. Western 
Avė. Tel. Republic 7928.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

Musų kainos ir 'Puiki Rūšis Jus 
nemažai nustebins.

Iki Balandžio 30 
Dienai

vakare, ne.del.di 
te iki 1 po pie 
imami 
amžiaus:

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
ęlabar yra Įąika§ įstoti Clįica- 
gos Lietuvių D raugi j on, kvie
čiam į mūšų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai, ?
Ghicagos. Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
. . varde.

3003-3039 S. Halsted St.
VICtory 4272-1273

LIOUOR • pardavėjai reikalingi 
Klauskit Mr. Motei.

2038 W. 51 St.

STADIUM
1800 WEST MADISON STREET

vyras ant ūkės 
S. Anuczauskas. 
Fennville, Mich.

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. .Pomirtine 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą į Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žės (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium.

prie Chicago Daily 
News

1 galionas malevos Q7p
visokių spalvų ............ .....v I v
Specialė maleva medžio C7c 
darbui, ..................... gal. V f U
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta i 4 valandas

Kvotimai civilės tarny 
bos darbams

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant ! mortgičių. 
Užrašo m visokios rūšies andraudas. 
— Insurance. Padarom, dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas isavastis.

Z. S. Mickevice, & CO. 
6816 So., Western Avė.

Hemlock 0800

DELICATESSEN, grocery, candy, 
ice cream Ir; įvairių prekių krautu
vė North Sidėj. įsteigta ir buvo ve
dama tos pačios šeimynos per dau
geli metų. Visados neša gera uždar
bį. Dabar geriau negu kada nors 
pirmiau, nes pradedama budavoti 
naujus 800 flatų budinkus. Be kom- 
peticijos. Puikus fikčeriai, didelis 
stakas. Renda $25, su gražiu 4 kam
bariu flatū ir maudynė. Svarbi prie
žastis verčia parduoti. $750 nupirks 
viską. Vertas daug daugiau. Ant 
lengvų išlygų, jeigu reikia.

3016 Clybourn Avė.

A. Vaivada, dirbęs “Naujie
nų” redakcijoj per pastaruosius 
ketvertą metų ir vedęs vietinių 
žinių skyrių 
dienraščio 
News. 
dirba 
vėliau

Atsiimkite savo 
overkotą

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Pasak C. A. Donnel, vald 
žios oro biuro perdėtinio, ten 
ka abejoti, ar oras bus pa 
giedrėjęs Velykų šventėms.

MAN reikalingas partneris prižiū
rėti biznį. Asmuo kuris turi ganė
tinai pinigu finansuoti dęalerio yar- 
da. Aš turiu patyrimų ir galiu gau
ti bizni. Abu galime padaryti gerus 
pinigus. GEORGE TAYLOR, 2450 
So. Halsted Street.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

I0U BROS. 
Remtus 
sA™t™t8um

CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS 
kūrenimui pečiu $4 krovinys. Dėl 
fūrnace — $4.50 krovinis.

Tel. YARDS 1834

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Koks čia dabar bus skonis?
-~nianaų sau. , ,

Prie to dar išvirė bulvių. Tą 
viską padėjo man ant bliudelio. 
Pradėjau valgyti. Gardų! Ir 
taip gardžiai prisivalgiau, kaip 
per Velykas.

Aš moteriai . sakau, kad pas 
J. Spaitf reikėtų visada pirkti, 
mėsą, nes jeigu jo' “corrr beef” 
tokia gera, tai, suprantama, 
kad ir visas, jo tąyoras yra pir
mos rūšies

• IEŠKAU gyvenimo draugės, kuri 
ateityj mylėtu ant ūkės gyventi. 
Tarpe 25 ir 40 metų amžiaus. Pla
čiau suteiksiu laišku. Atsišaukite 
laišku 1739 S. Halsted St. Box 420.

Sax
Gitarų, Mandolinų

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am-

- žiną atmintis.- -

PAIEšKAU gyvenimo draugės be 
šeimynos apie 40 metų amžiaus. 
Rašykit Wm. T-as, 903 W. 35th St., 
Chicago. III.

DARBININKAI reikalingi 
geležų atkarpų yarde.

2133’ So. Sawyer Avė

NASH paskiatisio modelio Sedan. 
Nauji taįrai. Saugus stiklai. Kaip 
dieną kai apleido dirbtuve. Paau
kausiu už $195.00. Ant išmokėjimo 
atsakomingiem žmonėm.

3138 . Clybourn Avė.

Mes Padarom Gerą C
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados y
Permanents musu

Specialybi! ^5^3-

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Crane Coal Co
5332 S. Long Ąve.

> TeL Republic $402

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — ‘humus” — 
25c. už bušelį, 5 bušeliai — $1. ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pri statom tik South sidėj 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur 
kišką tabaką. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

PARDAVIMUI 80 akrų farma 
Michiganė, namas moderniškas, 
elektriką, plumbing ir tt. — dėl 
lesnių informacijų matykite 
Miller, 4136 S. Wentworth Avė.

ESU priversta parduoti 27 akrų 
ūke. Nauji budinkai. Moderniškai į- 
rengta. 75 mylios nuo Chicagos. Ne
toli St. Joseph ir Michigan ežero. 
Gražioje apylinkėje; prie gero ke
lio, Cleveland Highway. Žemė gera 
— viskas užauga. Gražus sodnas; 
su visokiais vaisiais ir uogomis. Par
duosiu nebrangiai. Vienai moterei 
per sunku. Dėl informacijų, rašyki^ 
te laišką, šitą ūke vėlinu lietuviams. 
Collins Farm. R. 2 Bdx 255, Bucha- 
nan, Mich. .

Leonas Roofing
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

PARSIDUODA Marųuette Parke 
forklozeriai; 5 kambariu mūrinė re
zidencija. Kaina $3,000.00; 5 kamba
riu mūrinė bungalow. Kaina $3,925; 
4 kambarių mūrinė bungalow. Kaina 
$4,150.0Q. cash, išmokėjimui arba 
mainu. Nupirkę gali eiti tuoj gyven
ti -= moderniškos. KAZYS URNICH. 
Adresuokite laiškus: Chas. Urnich. 
56 W. Washington St., R. 514. ar
ba telefonuokite rytmečiais į namus.

Telefonas:. . . .
. Prospect 8711

Kongresmanas A. J. Sabath 
praneša, kad Suvienytų Val
stijų Civilės Tarnybos Komi
sija paskelbė paskyrusi kvo
timus šios rųšies valdžios dar
bams:

Fįreman-Labprer, Gustodian 
Service, Post Office Depart
ment, ębieago Heights, III.

Aplikacijos blankas šiems 
kvotimams galima gauti iš Dis- 
trikto direktoriaus, naujajame 
pašto trobesy Chicagoj ; v Apli
kacijos turi būti išpildytos ne 
vėliau, kaip balandžio 13 d.

PARDAVIMUI namas su Storu. 
7 kambariai gyvenimui viršui. Nau
jas garadžius dėl dviejų trokų. Sa
vininkas duos pirmą morgičių. Kai
na $3600. Kreipkitės Leo M. Norkus, 
3225 S. Lituanica Avė. Tel. Yards 
2084.

, gavo darbą prie 
The Chicago Daily 

Dabartiniu laiku jisai 
cirkuliacijos skyriuje 
pereis j redakcijos sky-

PARSIDUODA šiaučiaus mašinos 
ir kiti šiaųčystės įrankiai už pigią 
kainą. Savininkas St. Malakauskas, 
2918 So. Union Avė., lst rear.

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto

gus, už prieinama kainą. Darau 
darbą ant išmokėjimo. Darba ga
rantuoju.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė. * 

Tel. Prospect- 3140

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .............. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ......»........................ $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioį iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

RENDON krautuvė ir 4 kambarių 
flatas su skiepu. Pečiais šildoma. 
Bus išdekoruota taip, kaip rendau- 
ninkas norės. Renda $15.00. 1951 
Canalport Avė. Tel. Yards 4061.

P. S.; Viršminėtoj vietoj kas ne 
dėldieriįO vakarą draugiškas susieji 
mas ir laiko praleidimas. Kviečia

Kun. S. Linkus ir L., T. K 
Parapijos Komitetas.

PAIEŠKAU pusbrolių Stanislovo 
ir Bronislovo Janulių. Paeina iš 
Laukuvos parapijos, AugŠtagirio kai
mo. Turiu labai svarbų reikalą, gir
dėjau gyvena New Jersey State. 
Emilija Stirbikė (Radžerucienė), 9964 
Vincennes Avė.

1-mas Pavasarinis 
“VELYKŲ” PASILINKSMINIMO 

VAKARAS
įvyks Balandžio 12 d., 1936, Para
pijos svetainėj, 3501 S. Union Avė

T I K I E T V 8 GALIMA 
NUSIPIRKTI DABAR— 

BOND CEOTHING 
STORE, W. Madison 

■ St. ir Stadlurų Box 
Ofise

Dėl Tikrai šaunios 
Dresės Velykoms

EIKIT Į

ELEAN0R DRESS 
SHOPPE

3335 So. Halsted St.

PARSIDUODA užeiga — Atsišau
kite 1437 So. 49th Court, 
Cicero.

TAISOM AUTOMOBILIUS'
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena karą į mainus. Matykit musų 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai. ,

WOLTERA1TIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1329

Pašauk mus dėl dykai apskait 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Garfield Park Lietuvių Vyri; ir 
Moterų Pašelpinis Klubas rengia 
puikų ir dideli balių, šeštadieny, ba
landžio 18 d„ 1936, McEnery Hali, 
4039 W. Madisęn St. Pradžia 7:30 
v. v. įžanga iš kalno 25c. Prie du
rių 35c.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis, 
5 kambariai ir vasarinė virtuvė apa
čioj, 6 kambariai ant antrų lubų. 2 
garadžiai, 1-18x24 su viškom viršui. 
1 single lotas. 2 lotai, kaina $2800. 
$500 įmokėt, likusi $25 į mėnesį^ 
inc. ir ins. arba mainysiu ant bun- 
galow arba apšildyto cottage ne
brangesni kaip $5000.

Tel. REPublic 8865

REIKALINGA patyrus mergina 
dirbti grosernėje. Darbas ant vi
sados. 2539 W. 69 St.

Su pavasariu prasidėjo visur 
didesnis judėjimas. Dekoruoja 
namus, perka naujus rakandus, 
maino arba įsigyja naujus ra- 
dios, kaurus, klejankes, lovas, 
matracus ir t. t.

Musų sename Bridgeporte 
pažymėtina vienai didelė įstaiga 
— Juozo Budriko trys puikiai 
išpuoštos krautuvės, kurios yra 
dabar pripildytos nauju pava
sariniu tavoru geriausių išdir- 
bysčių Amerikoje, o ypatingai 
kiekvieną suįdomina Budriko 
specialės žemos kainos ir vi
siems prieinamiausios pirkimo 
sąlygos. O ko pas Budriką nė
ra? čia visko pilna. Kaipo lie- 
•tuviškų radio programų pionie
rius, radio srityje iki šiol Bud- 
rikas užima pirmą vietą.

Didžioji Budriko krautuvė, 
.'1417 S. Halsted st., yra pripil
dyta naujausios mados puikiau
siomis radiomis nuo pigiausių 
iki pačių brangiausių: Radio- 
nas, RCA Victor, Stromberg- 
Carlson, Philco, Zenith, Cros- 
ley, Sparton, General Electric. 
Kožnas gali savo radio išsimai
nyti' į naują ir čia gaus di
džiausią nuolaidą ir lengvus .iš
mokėjimus. Be radių čia rasi
te didžiausį pasirinkimą gra
žiausių Piano-Akordionų 
aphonų
Smuikų, Banjo ir Ūke, Rekor- 
dų-plokštelių ir gaidų. O kas 
nenori elektrikinės ledaunės? 
čia antram Budriko krautuvės 
šone randasi Refrigeratorių 
centras: žymiausi General Elec
tric, Norge, Sparčon, Westin- 
house, Kelvinator, Crosley, Co- 
peland, Sanitary 
jų iki didžiųjų modelių

Niežėjimo, išbėrimų Ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nito 
suSzelnlna Iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panaBlų odos nesveikumų. Per 2ft 
metus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus Ir saugus vais
tas praBalinimul odos irltacljų. Užglr- 
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c, 60c. Ir $1. Via! vaistinin
kai užlaiko.

SKOLINAM PINIGUS
Nuo $25 iki $300 be komiso, nereikia 
turėti nejudinamo turto, paskola ant 
jusu parašo. Taipgi perkam, mainom, 
parduodam morgičius, namus, ukes. 
Turime apdraudos departmentą.
Namon Finance Corp.

6755 S. Western Avė.

STUDEBAKER 6 tikras 1935 ke
turių durų. £>edan, kaip nau- 

. jas visais atžvilgiais. Taipgi 
1933 Sedari kuris beveik . ne
buvo važiuųtąs, ’: 
tiktai

PARSIDUODA Tavem fikčeriai 
Pigiai. — Telefonuokit Lafayette 
2649. 2455 W. 43rd St.

Tik pusė bloko į šiaurę ran
dasi kita Budriko krautuvė — 
tai Budrik Furniture Mart, 
3347 S. Halsted st., pripildyta 
gražiausiais rakandais — par
lor setai, dinetes, komodės, lo
vos, lempos. ;

Trečia krautuvė — Budrik 
Jewelry Store, 3343 S. Halsted; 
st. čia rasite gražių gintarų I 
karolių, deimantinių žiedų, šliu-, 
binių ž\dų, Elgin, Bulovą ir. 
kitokių laikrodėlių, o Optical 
skyriuje visados randasi paty
ręs akinių daktaras. Geriausiai 
prirenka akinius ir pilna akių 
egzaminacija suteikiama dykai. 
Tai tiek apie Budriko krautu
ves, kurios visiems kuogeriau- 
siai patarnauja. —ABC.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais, Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame, jau šiuo adresu 

50 met.

Reikia pasakyti, jogei J. 
Spaitis, kuris laiko tris moder
niškas bučernes, 3631 S. Hals
ted St., 2119 W. Cermak Rd., 
ir 1949 S. Halsted St., visuomet 
turi geros mėsos, 
koms.

Mano moteris 
aš jai parveščiau 
čio kelis svarus 
Parvežiau. Nieko nelaukdama 
nuplovė mėsą, įdėjo į katilą ir 
užkaitė. Ta mėsa virė tris ir 
pusė valandos. Paskui tame pa-

DODGE 1935 — 4 duru Sedan 
su tronku — mažai vartotas. Bar- 
genas. Priimsiu seną karą į mai
nus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2510 

Matykit. Paul Bruchas

High Grade Northern Illinois Coal 
Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

Mine Run ...............  $3.75
Lump .....    $4.00
Egg ............................. $4.00
Screen .................. $2.75

$2.00 nėr tpn truck^rs charge.
Phone, Day or Nite—KEDZIE 3882

čiame vandenyje išvirė kopus- įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arbst atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
a ti d aras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ijyte il;i 8 vai. 

‘deldięnįąis nuo 9 ry- 
ariais pri- 

nuo ^15 iki 48 metų

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon. Geistina ve

dusios poros. Norėdami, galite tu
rėti du kambarius. 2 šeimynoj. Bun- 
galow. 7042 So. Campbell Avo.

RENDON apšildomas švarus, švie
sus kambarys, prie mažos šeimynos 
Kreipkitės nuo 5 vakare. 3327 So 
Halsted St., 3-čios lubos.

PARSIDUODA Tavern — Biznis 
išdirbtas ąer daug metų — Parda
vimo priežastis turiu 2 bizniu,

6227 Sq. Aąhland Avė.
- - - r. į - ; ......

Real Estate For Sale
Namąi-žemė- Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime didelį pasirinkimą nuo 
vieno pagyvehimo iki didžiausių 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parauoti narna, farma. lo
tus ar kitokios mŠies bizni. Mes 
galime tinkamai išinainyti. Kurie 
iš kitų miestu norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy- 
sim. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

A MALEVOTOJAMS IR
AiyaOS.NAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas enamel $4 
special ......................... ■ »wv

ir daugiau
1 galionas flat balta $ 4 AQ 
maleva ..... j...............  ■ "Vv

ir daugiau
1 galionas pirmos kl. Q 
removal ...............................wwU

Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. 
Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c it daugiau. 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

NAUJIENOS, Chicago, III, ;

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE

Kovo' ir Balandžio 
mėn. 1936

Už JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS 
Vice-Prezid. J. K. MAŽUKNA 
Sekretorė, P. JURGELIUTfi 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Globėjai:

E. MIKUŽIUTĖ
J. MILIAUSKAS a 

Dr.-Kvotėjas, J. S. STANISLOVAB IS

IR VĖL MES SAKOME
Nepraleiskit Sykį Gyvenime, Pasitaikančios 

Progos
DIDŽIAUSJ IŠPARDAVIMĄ

Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirjn negu atsilankysit į 
musų showruimius. ’
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI $200. A ' -'y A/JAA-,. v/
Virš 150 beveik naujų, automobilių turi būti išparduota d^bar.A
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
biliu Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra raupy garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiurętas musų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
DE SOTO tikrai naujausias 1935 

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų mVliu. Garantuotas 
kaip naujas. Kainavo $1275.
musu $545kaina ................ .

DODGE paskiausis 1934 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tron- 
ku, heateriu. Negalima at
skirti nuo naujo, taipgi Se
dan kaip naujas, n
tiktai ...................... v Iv

CHEVROLET tikras 1935 Sedan. 
gražus, 'mažas ' karas X R 
kaip naujas, tiktai

CHRYSLER paskiaUsis- 1934 De 
Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio:, 
heaterį; saugus. > Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina 
tiktai '...... fcvv

PLYMOUTH naujausis 1934 De 
Luxe Sedan, labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, $295

OLDSMOBILE tikras 1936 Del,ūxe 
Sedan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas? Visai naujam 
stovyj. Su . 6 . military ratais, 
heateriu, saugiai^ stiklais. Rei
kia pamatyti kad įvertinti, 
taipgi 1933 Sedan, 
tiktai ............

REO ROYALE paskiausis; 1934 Se
dan. Kaip yisui nalir 
jas, tiktai

—:    — I.W -i-;
1934 pe Luxe< ,Še-

G a r a n t u 6 ta s, kad 
geras ir tarnaus kaip naūias: 
Mųsų kaina * 
tiktai  .......?.....i)..;’..?...

BUICK 1933 De Luxe Sedan. Pas
tebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugelį metu. Mu-

. su kąina 'SSfflS
tiktai ............. .........

PACKARD naujausias 1932
De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu-
davotas karas. Išrengtas sų 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6 200 mvliu; 
Kainavo virš .$8,200. 
Musų kaina tiktai ....

Mes taipgi turime apie 50 karų 
kuriuos pa.ėmęrp į mainus. Vi
sokio išdirbimo ir modeliu- 
Gerai važiuoja ir taip 
pigiai kaip ’

PONTIAC, 1934 De Lux£ Sedan 
Puikiam stovyj kaip dieną kai

i palijo dirbtuve. . Neturi nė' 
ženklo. Su tronku, heateriu 
Musų kaina 
tiktai ..................

FORD paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime dv 
1933 Sedanus taip 
pigiai kaip .......

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu.
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus . 150 Pui
kių Bargenų, • . ; /
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STAKAS' DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS. f i
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKęJJMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VARARO.

U. S. AUTO FINANCE C0-
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

Atsiminkit musų numerį. c

Educational 
MoKvklos

DUEŠS nESTGNING—-MILTANERY 
LEARN DRESS G DESIGNING — Pattern

Draftinir. Dresemaklng, Millinery or 
Power Machine Operating. Individual in- 
structions. Enroll now, Day or evening 
classes.. Roasonablo ratės. Most mod- 
ern eųuipped school. Efltablished 1902. 
Come in or write for free Booklet, B.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavem. geroj vie
toj, per 40 metų išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar bęnamo.

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžiu.labaį pigiai.

8464 Įuituanica Avė.

Stop 
Itching 
Skin

žemo
3 R SKIN I R R I T A T I O N s
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spauda buvo

iš kurio bažnyčia
vavo

liatf laikius

vien

Vasario 24 d. Kaunas
apvaikščioji

atlyginimu bučkį

mam

Zuikiai

kiauši

aihas apie I Kor. V

bažnyčių gėlėmis 
kilmės paprotys,

romėnai turėjo dei- 
r jos garbei švente

šventė Vely- 
progą vykti

norėjo
Baltijos valstybių širdinga san
tarvė, jiems—lenkams visa t?i 
buvo nepakeliui. Todęl lenkai 
visokiais budais

- kaipo 
Kristaus

estai nebuvo
laikais savo

pasipriešinus, Romos

Estai svetimose rinkose su 
Lietuva susiduria net priešin- 

prekybiniais interesais.

GYVULIŲ IR PAU 
KščIŲ SKAIČIUS 

LIETUVOJ

tautos žiauriai buvo kitų nau
dojamos; joms visoms nebuvo 
leista tautiniai apsispręsti ir 
savo gimtoje kalboje šviestis, 
o lietuviams net 
uždrausta.

Vokietijoje antrų dieną Ve 
lykų moterys įgalėdavo nuplak 
ti savo^Vy

estų vaikų gyvenimo, susipa
žįsta su estų literatūra.

(Apaštalo Povilo pirmas lai 
kas Korintiečiams, penktas pe 
skyrimas)
nevykusiai .įrodinėja, kad Ve
lykų šventės yra minimos Nau
jame Testamente, sako: “Vi
sos dienos krikščioms yra šven- 

istorikas So-

šiandien krikščioniškas pa 
saulis švenčia visuotinę religi 
jos šventę vadinama 
komis. Bet nors krikščioniškas 
pasaulis ją švenčia daugiau 
kaip pusantro tūkstančio me
tų, vienok jos kilmės istorija 
daugeliui žmonių dar ir dabar 
nėra žinoma. Kai kurie ją iden
tifikuoja 
dais

daug išveža bekono, 
o taip pat ir

gelis 
čios 
mės.

savo 
vaišingu- 
dalindavo 
raudonai 

savo kai-

kurioje balta 
spalva buvo identifikuojama 
kaip simbolis atbudimo gam
tos. Todėl įvairios pasaulio tau
tos skirtingai išreiškia tąjį pa
vasario džiaugsmą savo apei
gose.

Visi šio straipsnio skaityto
jai, kurie interesuojatės antro
pologijos mokslu ir studijuo
jate žmogų nuo pat jo pasi
rodymo istorijos prieaušryj ra
sit, kad nebuvo rasės, kultū
ros bei civiliząęįj^^kuK^ ne
būtų buvę švenčiama Pavasa
rio šventė. Tokiu blldtr Velykų 
negalima priskirti 
čionybei.

Kiekvienos šalies gyventojai 
turėjo ir turi skirtingus pa
pročius Velykų 
mui.

Senovės graikai 
kų šventę kaipo 
į Akropolį, tąjį jų kultūros ir 
įstatymų 
koms buvo išpuoštas gražiau
siomis gėlėmis ir vainikais 
Ten atėniečiai išreikšdavo gar
bę ir padėką didžiąjai pava
sario deivei už gamtos atgai 
vinimą.

Senovės 
vę Florą 
Velykas.

Panašiai Velykas apvaikščio
jo ir musų bočiai žiloje seno 
vėje. Jie aukomis reiškė pade 
ką deivei Mildai ir dievui Per
kūnui už paliuosavimą nuo žie 
mos šalčių ir atgaivinimą gy 
vybės ir grožio žemėj.

žydai Velykas švenčia kai 
po išsilaisvinimą iš Egipto ne 
laisvės. Krikščionys 
džiaugsmo rytą - 
prisikėlimą iš numirusių, kuris 
Romos pro-konsulo Piloto bu
vo pasmerktas mirti ant kry
žiaus.

istoriniais epizo- 
su kuriais ji nieko ben

dro neturi. Kiti gi su pavasa
rio gamtos atgimimu.

Pastarieji, man rodos, bus 
teisingesni. Velykos ir jų šven
timas yra daug senesnis, negu 
pati krikščionybė ir kaip dau- 

kitų krikščionių bažny- 
švenčių yra pagonų kil- 
Pasaulis jas švente dai

gelį tūkstančių metų prieš Jė
zaus iš Nazareto

mas 
auginimas, šiuo metu kiaulių 
yra apie 1,200,000, o prieš me
tus buvo 1,236,660.

Avių ligšiol vis mažėdavo. 
Tačiau pernai jų apie 16,660 
padaugjo. Iš viso avių priskai 
tomą 625,770, gi prieš -metus 
buvo tiktai 611,110.

Iš paukščių padidėjo tik viš
tų, o žąsų skaičius nežymiai 
sumažėjo. Vištų dabar pri- 
skaitoma 3,752,900. Tuo tar
pu prieš metus buvo apie 342,- 
mažiau.-—Tsb.

apie 
mus, 
jame 
tus, 
taipgi Bažnyčios Tėvų raštuo
se Velykų šventės nėra visai 
minimos, šv. Chrysostomas, ko- 
mentu

sinių savo
Kiekvienas vaikas ir suaugęs 
tuo laiku muša kiaušiniais, ban
dydami kieno stipresnis. Ame
rikos Suvienytose Valstijose 
spalvoti , ir nespalvoti kiauši
niai vartojajni žaislu4!, vądina- 

egg-picking” arba 
“egg^rolling”, pirmadieny . Wa- 
shington’o Baltųjų Rūmų aik
štėje.

Kaune Plevėsuoja 
Estų Vėliavos

skriaus, išnaudos, griebs 
taip

Zuikis taipgi yra glaudžiai 
susijęs su Velykų šventėmis. 
Jis yra pagonų kilmės, kuriems 
zuikis visu'omet 
emblema. Romėnai 
savo deivei Florai, 
nai, indusai ir kiti

gimimą, j< 
nukryžiavimą ir atsikėlimą.

Velykos pradžioje buvo Pa 
vasario šventė, 

buvo

nebuvo.
šinių nepirkdavo, tuo tarpu viš
toms kiaušinius dėti bažnyčia 
negalėjo uždrausti. Kiaušinių 
bu’vo pilna visur. Tuomet vai
kai juos išvirdavo kietai, nu
dažydavo raudona spalva, kaipo 
prisiminimą pralieto Kristaus 
kraujo ir atgimimo, ir jais 
žaisdavo. 1702 metais papro
tys dažyti kiaušinius Velykoms 
ir juos dovanoti kunigams ir 
draugams buvo jau išsiplėtęs 
iš Mažosios Azijos, Rusijoje ir 
Sibire. Iš Rytų Katalikų Baž
nyčios tą paprotį' pasiskolino 
Romos - katalikai ir protestan
tai. Tad Velykų kiaušinių var
tojimas išsiplatino po visą Eu
ropą ir Ameriką.

Lietuvoje Velykų diena krik- 
što-motinos du4oda Velykų kiąu- 

krikšto-sunums.

Centralinis statistikos biuras 
kasmet renka žinias, kiek Lie
tuvoje yra gyvulių ir paukščių.. 
Dabar jau paskelbti daviniai 
apie gyvulių ir paukščių skai
čių 1936 metų sausio mėn. 1 d.

Tuo laiku buvo 557,960 ark
lių. Prieš metus arklių buvo 
apie 12,000 daugiau. Arklių 
prieauglio (prisk’aitoma virš 
40,000. Arklių auginimas dau
giausia sumažėjo Kretingos, Tel
šių, Ukmergės ir Marijampolės 
apskrityse.

Raguočių galvijų padaugėjo 
per praeito metus apie 10,000. 
Iš viso raguočių dabar priskai- 
toma 1,168,160, iš to skaičiaus 
melžiamų karvių^—750,730. Per
nai gi iš viso buvo raguočių 
1,158,440, o melžiamų karvių 
733,540. Tagi, iš raguočių gal
vijų padaugėjo tik melžiamų 
karvių.

Kiaulių skaičius kasmet vis 
mažėja. Mat, pasunkėjo beko 
nų ir bendrai kiaulių pardavi- 

tad susiaurinimas ir jų

Tai grynas pinigų mainyto- 
jų pasityčiojimas iš1 to poeto, 
idealisto ir svajotojo. Tas žmo
gus, kuris n/turėjo kur savo 
galvos priglausti, sakydamas, 
kad paukščiai ir lapės yra daug 
laimingesni, nes jie turi lizdus 
ir urvus, kur priglausti savo 
galvas. Tas žmogus daugiau 
nieko nežinojo kaip tik kovo
ti dėl savo idealų įgyvendini
mo. Jie dabar jį giria ir gar
bina ir gie’da “O Hosaana Ka
raliau”. Tat kur gi prisikėlęs 
Kristus? Ar jus manot, kad 
jis bus pirmadieny: krautuvė
se, fabrikuose, “relief” centro- 
se, bankuose, karo laukuose. 
Apsiriktumėt. Kitą dieną po 
Velykų tie patys asmenys, ku
rie šiandien šaukia “Kristus 
kėlės 
kuo daugiausia sau, bus 
pat godus ir savymeiliai. 
gal keistai atrodo, bet tai 
ra tiesa...

gaiš
Štai Estija, kaip ir Lietuva, 
užsienį 
pieno produktų 
męsos, ir šitie produktai, kaip 
ir Lietuvos, daugiausia paten
ka į Anglijos, Belgijos, Pran 
euzijos rinkas.

Taigi Šitas glaudesnis ben
dradarbiavimas yra tik politi
kos dirvoje, bet ir tai gilių 
šaknų nejleidęs, nes estuos vi
są laiką buvo jaučiama stipri 
lenkų įtaka. Mat, lenkai ne 

kad susidarytų be jų

Beje, latviai, 
sudarę senovės 
valstybės, kaip Lietuva, bet iš 
čia neseka, kad tos tautos ne
turėjo savo tautinės istorijos, 
kad jos anuomet visai negy- 

nevedė jokios kovos 
už savo tautos aspiracijas, šio
kia istorija gal svarbesnė, rei
kšmingesnė, negu karalių,, ku
nigaikščių istorijos, kurių no
rai ne visuomet sutapo su tau
tos reikalais, ’su žmonių troš
kimais.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
> ■

šiandien, tai yra vasario 24 eina estų koncertas, šis tas pa
sakojama iš estų tautos gyve
nimo. Mokyklose taip pat aiš
kinama kaip kas iš estų isto
rijos. žodžiu, tie draugingi 
jausmai visur stengiamasi pa
brėžti, parodyti. Lygiai tą pa
tį darė estai pas save vasario 
16 d.

Visų Baltijos valstybių liki
mas yra vienodas, šios visos

Tai birtų klaidinga manyti, 
kad šios tautos neturėjo savo 
istorijos ir kad jų tautinis gy
venimas prasideda tik nepri
klausomą valstybę atstačius.

Estai maža tauta, turi vos 
1,120,000 gyventojų, tai pusė 
tiek 
sienose telpa. Bet teritorijos 
plotų turi žemės beveik tiek, 
kiek Lietuva. Užtat tenais žy
miai rečiau gyvenama, štai 
kvkm. tenka tik 23 gyvento
jai, taigi estai savo erdvės tu
ri pakankamai.

Estai jau prieš didįjį karą 
buvo pasiekę aukštą kultūros 
laipsnį, jau- tuomet estų be
mokslių nebuvo. Dabar kultū
ros dirvoje estai dar didesni 
šuolį yra davę. Jų laikraščiai, 
dienraščiai savo dideliu forma
tu neišsiskiria iš kitų Europos 
kultūringų tautų.

Estuos taip pat, kaip ir ki
tose Baltijos valstybėj .tajUo 
se, yra įsigalėjus vado'Milay- 
mo sistema.- Tik čia taą, i^įt^vaikai klauso- paskaitų- iš 
taturinis režimas yra žymiai 
švelnesnis, negu kitose valsty
bėse. >■ •

Laukiama, kad šis režimas 
bus greit išgyvendintas ir bus 
įvesta parlamentarinė valdy- 
mosi sistema. Gyventojai už 
parlamento atsteigimą jau pa
sisakė.

Estus anuomet, dar 
SSSR buvo visagalis Trockis, 
mėginta net du kartu sprog
dinti. Tas sprogdinimas buvo 
daromas iš vidaus, sukilimų 
pavidale, bet abudu kartu es
tams pavyko jis nuslopinti. To
dėl estuose visą laiką buvo 
įvestas karo stovis ir laisvas 
gyvenimas buvo stipriai suvar
žytas.*

Betgi darbininkų organizaci
jos galėjo liuosai organizuotis, 
spauda palyginamai augo lais
vose sąlygose, bet dabar, įsi
galėjus vadui, visa tai yra su
gniuždyta, darbininkų organiza
cijos uždarytos, spauda turi 
gana aštrią cenzūrą.

Vokiečių įtaka čia gana stip
riai jaučiama, nes stambesni 
žemvaldžiai btfvo vokiečių ba
jorai. Nors dabar jie pusėti
nai apkarpyti, bet vis dėlto ne 
tiek, kad neturėtų drąsos at
virai reikšti vokiečių nacional
socialistams savo simpatijų ir 
kart nepritartų iš dešinės da
romiems arba ruošiamiems da
ryti perversmams, čia taip pat 
Hitleris kaip ir Lietuvoje no
ri įsigalėti, todėl kova su vo
kiečiais taip pat Estijoje smar
ki eina, dalinai ir šis diktatū
rinis režimas kova su vokie
čiais pateisinamas.

Estai daugiausia verčiasi že 
mės ukiu, tai su Lietuva arti
mesnių ekonominių santykių 
beveik neturi. Tiesa, estai nuo 
senesnių laikų turi stiprią me
dvilnės pramonę, bet ši vers
lo šaka sparčiai taip pat Lie
tuvoje auga.

Velykų Šventimo 
pradžia.

Beveik keturi šimtai metų 
praėjo, kol krikščionys pradė
jo švęsti prisikėlimą savo Mo
kytojo Jėzaus iš Nezareto. Per 
tuos keturis šimtmečius baž
nyčios “daktarai” įterpė nema- 

į vairiausių interpeliacijų 
jo prisikėlimą ir moky- 
ko pirmiau nebuvo Nau- 
Testamente. Antra ver- 

Naujame Testamente ir

Tik štai kokie antri metai, 
kaip lenkų įtaka Latvijoje ir 
Estijoje dilsta ir pamažu Lie
tuvai užleidžia savo vietą, ži
noma, čia visa tai dedasi ne
be Prancūzijos įtakos.

Bet vis dėlto smagu žiunė- 
ti Lietuvoje į plevėsuojančias 
estų vėliavas.

Vis tai žingsnis artyn į ge 
resnį tautų, valstybių sugyve
nimą, vis tai žingsnis,, kuris 
rausia šovinistipio nacionaliz
mo pagrindus.

šiandien visose Lietuvos mo
kyklose skamba estų tautos 

“Tiflftnd Žodžiai, šiandien lietu

d., Kaune plevėsuoja estų tri
spalvė vėliava balta-juoda- 
mėlyna.

šiuo laikotarpiu, kuomet taip 
visur ug’domas zoologonis na
cionalizmas, tikrai smagu re
gėti svetimos tautos draugin
gai plevėsuojant vėliavas. Bet 
šios vėliavos ne tik formaliai 
plevėsuoja. Teatre eina estams 

pa-. pašvęstas spektaklis, per radio

stengėsi es 
tuos įgyti savo simpatijų ir 
nepastebiamai kliudyti Lietu 
vai sueiti su Latvija, Estija 
į artimus politinius ryšius.

Lenkams vyko tos įtakos 
pakankamai turėti, kad estus 

kiek dabartinės Lietuvos ir latvius nuo Lietuvos nuoša-

Be abejo, tą dieną visos 
krikščionių bažnyčios yra pri
pildytos tradiciniai besimeld
žiančių žmonių, kurie džiaugia
si ir klausosi chorų giesmių ir 
kunigų nuo altorių šauksmų: 
“Kristus kėlės! Kristus laimė
jo1! Kristus kėlės!” Man tai at
rodo tik pasityčiojimas iš Kri
staus. Krista neprisikėlė ir 
jis neprisikels tol, kol žmonės 
neįgyvendins jo idealų ir prin
cipų, kuriais jis gyveno ir dėl 
kurių jis mirė. Kristus nepri
sikėlė,,, .kur vaikai yra alkani, 
kur 'darbininkai- išnaudojami 
ubagiškomis algomis, gyvena 
lūšnose ir šaltuose kambariuo
se, kur rendos kyla ir algos 
eina žemyn.

tė”. Bažnyčios 
era tęs savo veikale (His. Eccl. 
V, 22) tvirtina, kad nei Jė
zus nei Apaštalai nesilaikė jo
kių švenčių. Jis sako: “Apaš
talai visai neturėjo minties pa
skirti kokią nors šventę, bet 
stengėsi skelbti gerą gyveni
mą ir šventumą”.

Tas pat Bažnyčios istorikas 
mena, kad pati Bažnyčia, iš
galvojo Velykų šventes pamėg
džiodama pagonų papročius. 
Jis sako: “Velykas kaip ir 
daugelį kitų papročių bažny
čia išgalvojo”.

Be abejo, teisingas tvirtini
mas. Pirmieji krikščionys tę
sė toliau 'žydų Velykų šventi
mą, bet tik naujoje dvasioje: 
Kristus dabar tapo tikru Ve
lykų avinėliu.

Antrame šimtmetyje kilo 
ginčai dėl Velykų šventimo da
tos tarp Mažos Azijos ir Va
karų Krikščionių. Azijos krikš
čionys šventė Velykas drauge 
su žydų Velykomis.

Vakarų Bažnyčia išgalvojo 
skirtingą Velykų šventimo da
tą nuo žydų ir vertė Rytų Baž
nyčią ją priimti. # Rytų krikš
čionims 
vyskupas Viktoras 197 metais 
juos prakeikė ir ekskomimika- 
vo. Pagaliau, 325 metais Ni- 
cejos suvažiavime imperato
riaus Konstantino įsakymu 
buvo priimta Velykų šventimas 
pagal Vakarų Bažnyčios papro
čius. Visiems krikščionims bu
vo įsakyta švęst? Velykas sek
madieny ir ne sekti žydų pa
pročius.

Velykų papročiai ir 
prietarai.

Daugelis Velykų papročių 
yra pagonų kilmės, kurių reik
šmė ne visiems yra žinoma. 
Pavyzdžiui: Velykų kiaušinių 
vartojimas yra iškilęs iš seno
vės Babilonu, Egypto, Indų ir 
kitų. Kiaušinis jiems buvo pa
vasario vaisingumo emblema. 
Be to, kai kurios tų tau'tų iš 
pirmykščio kiaušinio išveda vi
so pasaulio išsirutuliojimą. 
Taipgi prieškrikščionių eroje 
kiaušiniai buvo surišti su au- 
kavimu dievams, kad jie už
augintų geresnį derlių.

Paprotys dovanoti 
nius Velykų metu yra kilęs 
Persijoje. Persai švęsdavo 
Naujus Metus drauge su pa
vasario švente nuo kovo 21 iki 
balandžio 4 dienos. Tuo metu 
turtingi ir biedni pasipuošda
vo naujais* drabužiais 
namus atidarydavo 
mui. Taipgi persas < 
geltonai, mėlynai ir 
nudažytus kiaušinius 
mynams ir draugams.

Iš Persijos tą paprotį pasi
skolino Mesopotamijos krikš
čionys, kuriems kiaušinis sim
bolizavo Kristaus prisikėlimą. 
Mesopotamijos vaikai gavėnios 
pasniko metu tiek prisirinkda
vo kiaušinių, kad neturėdavo 
ką su jais veikti. Valgyti bu
vo bažnyčios uždrausta..

“Eretikų” 4-tam šimtmety

Bet kitą dieną 
vyrai joms atsilygindavo tuo 
pačiu.

Anglijoje Velykų sekmadie
ny vyrai vaikščiodavo gatvė
mis ir pakeldavo tris sykius 
pasimaišiusią, moterį, už tai 
jie gaudavo 
arba pinigą.

/iPuošimas 
yra pagonų 
kuris jau buvo žinomas seno
vės Graikijoje. Tai reiškia ir
gi pavasario atgimimą.

Prietarai.
Aštuntam šimtmety Karolis 

Didysis buvo iniciatorius Velv- 
kų prietaro prieš žydus. Ve
lykų metu kiekvienam krikš
čioniui buvo liepiama mesti į 
žydų specialią Velykų dėžutę 
kaipo kerštą už Jėzaus nukry
žiavimą. Vėliau4 imtasi daužy
ti langus ir net mušti žydus.

Ir taip mes su visais pa
pročiais ir prietarais tebešven- 
čiame Velykų šventę, kurioje 
pasireiškia grožio, gėrio ir kil
niausių idealų pergalė. Tai vie
natinis laikas, kada viskas yra 
idealisto pusėje.

todėl niekas kian- šauly .nekreipiama tiek daug 
dėmesio apsirengti naujais dra
bužiais, kaip kad Amerikoje, 
čia pastebėsi 'Velykoms ištisas 
gatves paliai 'turčių bažnyčias 
demonstrantų į naujais drabu
žiais. Kodėl Velykoms nauji 
drabužiai? Dėl, to, kad pirihiau 
Velykose taipgi prasidėdavo ir 
Nauji Metai ir, suprantama, to
kioj šventėj į visi puošdavos 
naujais rūbais, tikėdami, kad 
tai turės įtakos per ištisus me-

vaisingumo 
jį aukojo 
žydai, ki- 

laikė jį to- 
bu. Senovės egiptietės puošda
vosi kiškio figūra, o Arabų mo
terys nešiojo kiškio galvą kai
po apsaugos medali joną. Taip
gi, studijuojant senovės tautų 
agrikulturinius papročius ma
tosi, kad zuikis buvo tam tik
ru laiku4 inkarnacija grudų 
dvasios, nes, mat, zuikiai pa
vasarį yra labai vaisingi.

Ilgainiui kiaušinio ir zuikio 
savybės susijungė ir davė pro
gos Vokietijos (Saksonijos ir 
Hessen’o) gyventojams tikrin
ti, kad esą zuikiai deda Vely
kų kiaušinius. Vaikai juos vai
ko, kad galėtų gauti iš jų Ve
lykų kiaušinių.

Lietuvoje ir Vokietijoje Ve
lykų žaislų ir saldumynų krau
tuvės pilnos pripildytos imi
tuotų zuikių. Taipgi Velykų at
virukuose zuikis užima svar
biausią vietą.

Nauji drabužiai.
Niekur kitur, tur būt

Velykos Istorijos 
Šviesoje
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Lietuvą Prisiminus

pavasario- 
dažydama 

santaką
mok-

Višą 
r e ir

Ten 
atsi-

par- 
ttsi^

Rašo BUVĘS LIETUVOJ

Pirma diena Kaune
Tingiai leidosi 

saulė į vakarus 
Nemuno ir Neries
skaidriai raudona spalva. Ne
trukus • ji visiškai pasislėpė. 
Vakaro prieblanda palaips
niui kito į tamsą, kuri gaubė 
Kauną paslaptingu šydu.

Negreit užmiršiu tą saulė
leidį. Bovo tai mano pirma* 
atvykimo diena Lietuvoj. Tą 
patį vakarą, pasilikęs vienas, 
nuėjau Kauno pilies link, 
traukė mane kūdikystės 
minimai.

Mažas buvau Lietuvoj 
vežtas ir, lyg per sapną,
menu kartą matęs Kauno se
ną pilį. Nuo to laiko tie skur
dus griuvėsių likučiai pasiliko 
mano atmintyje ir dažnai juos 
savo vaikiškoj vaizduotėje 
matydavau.

Prabėgo daug metų. Nepa
prastų aplinkybių padedamas 
vėl atsiradau Kaune, šį kartą 
ne viešėti, bet gyventi ir mo
kytis Lietuvos laikinoj sosti
nėj.

Stovėdamas ant didžiulio 
pilies akmens ir įsmeigęs akis 
į apgriuvusį bokštą, giliai su
simąsčiau. Teks man dabar 
Lietuvoj gyventi. Reikės pri
prasti prie lietuvių kalbos ir 
nuo šios dienos 
esu 
man bus lengva? Mintimis 
guodžiu save, bet širdis kru
tinėję neramiai plaka.

Artėjanti nakties tyla su sa
vo paslaptingais šešėliais tei
kė mano susikaupimui iškil
mingumo, bet kartu ir mistiš
kos baimės.

Aj>sisukęs, lėtais žingsniais, 
cinu per senamiesčio siauras 
ir tamsias gatves Laisvės Alė
jos link. Kaip čia tylu! t , fr

jaustis, kad 
tikras lietuvis. Ar tai 

lengva ?

tuvių kalbą ir gerai suprasda
mas bei atjausdamas Lietuvos' 
tautinius reikalus, pamėgau' 
sa4o tėvų gimtąją šalį.

Nubloškęs į šalį' visas 
slo' knygas, kuriom per 
■žiemą' kvaršino ga-fvą,
giuosi trijų mėnesių' vasaros 
atostogoms.

Kaunas ir jos gražiosios a- 
pylinkės pasipuošusios iškil
mingu birželio mėn. rubu. Vi
sur žaliuoja medeliai. Freidos 
seni šlaitai apžėlę tankiais! 
krūmokšliais, kuriuose- amži
nai čiulba įvairių paukštelių 
pulkai. Laukinių gėlių nukloti 
laukai- mirga- visokiomis spal
vomis. Tų kvapsnių žiedelių 
persisunkęs oras migdyte mi
gdo jausmus saldžiu, ramiu 
miegu.

Kas kartą yra buvęs Lietu
voje vasaros metu, tas žino,- 
kaip ten gražu. Dienos nepa
prastai gražios ir ilgos.

Mokslo metams pasibaigus,. 
Kaunas ištuštėja. Studentai iš
nyksta į tėviškes, o atostogas 
gavę vaidininkai važiuoja pas> 
:gimines ar pažįstamus į pro
vinciją. Pasilieka tik tie, kurie 
būtinai turi Kaune būti. Visi 
veržiasi arčiau prie gamtos, 
kur ras poilsį ir ramumą.

Važiuoju į Palangą
Iš savo draugų- esu daug apie 

Palangą girdėjęs. Ketinau 
ten nuvykti pereitą vasarą, bet 
neteko. Dabar rimtai pasiry
žau ten praleisti bent vieną 
mėnesį.

kam ramumu. Kauno žydai 
amžinai gargaliuoja ir triukš
mauja. Žydas susitikęs žydą 
tuoj užmezga biznį liečiančias 
kalbas ir tų dviejų Mozės sū
nų pasikalbėjimas pasibaigia 
armyderiu.

Artėjant prie miesto centro, 
gana dažnai pralėkdavo seno 
tipo autobusas, kurs svy
ruodamas ir barškėdamas ne
lygiu bruku, ir vėl dingdavo.

Miesto išvaizda
Viena tik Laisvės Alėja pa

naši į didmiesčio gatvę. Man 
nejauku darosi. Nesu pratęs 
eiti lėtai, kaip kad visi Kaune 
eina. Niekas Kaune ypatingai 
neskuba, o kai išeina pasivai
kščioti, tai lėtai slenka ir ty
lomis kalbasi.

Pastebėjau keletą praeinan
čių nukreiptus į mane žvilgs
nius.’ Man jau rodos, kad visi 
žino kas aš per vienas ir iš 
kur atvykęs.

Kaune nesunku pažinti iš 
kitos šalies atvykusį. Jo rūbai, 
eisena, net pati fizionomija 
skiriasi nuo kauniškių.

Jau nepertoli viešbutis; ku
riame laikinai apsistojau. įė
jau į savo mažą, bet jaukų 
kambarį ir atsisėdau. Viduj 
tvanku. Priėjęs prie lango, 
jį atidariau. Švelnutis vėjalis 
glamonėja mano suveltus plati 
kus. Gervėje tylu. Karts nuo

au to urzgimas ir vėl nutyla. •
Galvoje grumiasi įvairios 

mintys. Pirmos dienos Lietu
voje įspūdžiai geri, tačiau 
mane apima gilus liūdesys. 
Kaune viskas man atrodo kei
sta. Nėra čia to, Chieagoje į- 
praslo judėjimo, amžino did
miesčio bildesio.

Nuovargis paima viršų ir 
pradedu snausti. Dar kartą 
pažvelgiu pro langą ir giliai 
atsidusęs rengiuosi nakvynei.

Po dviejų metų
Prabėgo dveji lėti metai. 

Per tuos dvejus melus pre- 
leistus Lietuvoj, spėjau sulie- 
tuvėli. Laisvai vartodamas lie

mėn. išbuvau Kaune. Ištisas 
valandas praleisdavau besi
maudydamas Nemune arba 
klaidžiodavau po Kauno for
tus ir ten stebėdvau įdomės- 
.neš vietas.

Galų gale išsirengiau va
žiuoti į Palangą. Per visą na
ktį lėkiau greituoju traukiniu 
Žemaitijos link. Anksti se
kantį rytą pasiekiau Kretingą.

Stotyje pilna žmonių. Jų 
daugumas kauniškiai ir jie 
laukia autobuso, kurs veža į 
Palangą. įsimaišiau ir aš į jų 
tarpą ir kantriai laukiu. Po 
gero pusvalandžio privažiavo 
keletas moderniškų busų, ku
riuose visi vos tilpome.

Maloni pažintis
Mano laimei, pavyko atsisė

sti greta dailios ir šnekios stu
dentės. Ji pasisakė, jog gimu
si ir užaugusi Palangos mies
telyje. Jos motina turi’ ten gra^ 
žų vasarnamį ir nuomojanti 
vasarotojams kambarius!

Padrąsintas jos draugišku
mu ir atvirumu', pagalvojau: 
“Ji jauna, graži ir simpatiška. 
Butų rie pro šalį apsigyventi 
toje viloje, nes galėčiau daž
niau su ja pasimatyti ir už
megzti glaudesnius santykius?* 

’Padąręs jsusirlepinusią mi
ną, jos paklausiau; ar aš pa
nelės neapsunkinčiau, jeigu 
paprašyčiau man padėti su
siieškoti tinkamą vietą apsi
stoti. Ji, tur būt, atspėjusi 
mano mintis, pasiūlė apsigy
venti jos motinos viloje. Visas 
nušvitau, tartum radęs šimtą 
litų. Dėkingu žvilgsniu pažvel
giau į ją. Musų akys susitiko 
ir aiškiai supratau, kad mes 
vienas antrą suprantame.

Gal tamsta, kantrusis skai
tytojau-, atsimeni savo jauną
sias dienas ir kaip jausdavais 
pamatęs grakščią gražuolę, 
kuri tavęs nesibaido, bet dar 
stengėsi įtikti?

Dėka tos panelės, Palanga 
man atrodė daug įdomesne ir 

[išbuvau joje dvi savaites il
giau, negu pirma buvau nu
matęs.

Palangoje
Nespėjau Palangoj apsidai

ryti, kaip sutikau keletą mo
kyklos draugų. Jie man paro
dė visus įdomesnes vietas.

Vakare, saulei nusileidus, 
-užviešpatavo tyla ir 
Kur-ne-kur vaikščioja

tamsa, 
poras

NAUJIENOS, Chicago, BI.

takęlįių kur • vingiai# 
vedė mane au'feš^ąų į tą lie
tuvių, fegendbšeii* liaudfes 
.dainose minimą,, mylimą kai- ; 
nų. .. /• i

Kalno pakraščiai tankiai! 
apsodinti jaunu pušynėliu, 
kurių tarpe riogso vienas, ki-f 
tas šimtametis jų globėjų.

Pačioje kalno viršūnėje ma* 
ža1 aikštelė, kurios viduryje 
IgražiV kertuotąi apvali, rau-, 
dbna koplytėlė. Nęatmenu šio 
pastato istorijos, bet kalbai 
ma,, kad tų koplytėlę pastatęs 
jpasitųrin^iis' asmuo’ KunigaikŠ- 
’jtienės atminimui. ...
i Visos kopiyt^liS# sienų ply^ 
tos iŠmarginto# .Įvairiais išdroi- 
žinėjimaišr Galii mškiai’ išskaii* 
tyti pavardžių ir. datų; priežou 
džių bei patrfjbtinių išsireiškii- 
mų. ; j.

To kalno įdomiausia ypaty
bė ta, kad juros pusėn1 kalba# 
status ir jo- šertoj, daug 
čiusioj nugaroj auga' aukšti, 
plačiai išsikeroję med^ai^ 

žiūrint .nuo viršūnė# į jiųu 
rą, pamatai nepaprastą vaiz
dą ir, kol gyvensi, 
Įtau iŠ akių tie Lietuvos, Balti
jos' vandenų plaunamo, kran^ 
jtų vaizdas.
; Tų tankių medžių viršūnėse f . _
■yra keletas spragų, pro kurias įkelia ponioms ir panelėms 
matai, Įtiek neša akys, rami* 
skaisčiai mėlyną, Baltiją. Ma
tai kiekvieną balto- smėlio ko* 
pą ir pliatųjį^ panašų į spiw- 
dantį Sidabrą, pliažą, kurio 
vingiavimus lyg ir biloja Lie* 
tuvos sunkią, įvairių vingių 
išraižytą^ gyvenimo' eigą. IK 
gai ten stovėjau, kol maudyk
lėse pradėjo mirgėti juros mė
gėjų bronziniai kunah Atėjo į 
kalną keletas linksmų poilkK 
čių ir jų kalbos, gyvumas iš
blaškė mano gijų.;susitelkimą.

Pi^anga
Per ilgą savo ^Lietuvoje btK 

vimą esrt« matęs; daug, stebėti
nai- gražių vietų^ i-tačiau Pa
langa, ypač mxk4?to metu,: už- 
kariąvo mano, prisiminimuose 
pirmą vietą. < .! ?

Liepos mėm pabaigoje die
nos nepaprastai -giedrios. Dan
guj nesimato nei mažiausio 
r ūkelio, o jura?ne nekriitav 
Po tokių dienų seka’ neišpap
sakytai* žavingos naktys.

Saulei atsisveikinant su 
•diena, pasipila ant Juros liūdi
na' raudona atšvaistė. Tada 
jura pasipuošia krauju, o; 
dienos Šviesa palaipsniui tam
sėja, kol tollmamė liorizonte 
dangus atsiremia į Vandenį ir 
vakaruose tingiai blėsta spal
vų mišinys. Kas minutę tos 
spalvos keičiasi ir sudaro 
naujus1, klaikius pavidata 
tamsiame vandens fone.

Dangun, tuo- tarpu, mirksi 
silpnai žvaigždučių akutės, 
kurios temstant dfarosr skaidL 

gamtos majestotiškumu1, leng- j rėsnės ir ryškėšnės.'\NeaifeiWė’- 
vais žingsniais artinaus prie ka nuo jų ir,> dieną miegąs, 
Birutės kalno: Pasukau mažu mėnulisk Jis: išdidžiai1 pakyla

juros pakraščiu ar girdis dus- 
lūs pušų ošimas.

Visų vasarnamių' verandos 
prisėdę jaunimo,- kurie links-, 
mai dalinasi įspūdžiais* Vidu
je seniai kortomis lošia pre
feransą.

Norint gerai pažinti Lietu
vos inteligentiją, būtinai 
kia pagyventi Palangoj. 

I' . . . . .

Marga publika
Palangoje matysi profeso 

rių, aukštų valdMnkų _ir į? 
vairiu plaiiko ploniUČių,< kurių' 
vargšai vyrai Kaune prakai
tuodami triūsia1, idbnt jų ba
landėlės galėtų’ Čiw pataisyti 
savo pakrikusius dirgsnius. 
Kiekviena# vedęs vyras žino, 
kad jo antroji pusė gali laiš* 
vai jaustis; kadai jo nėra arti, 
o Kaunas nuo Palangos labai 
toli...

Čia randasi keletas tokių 
vilų, iš kurių langų šviesa 
tryška per visą naktį. Praėjęs 
pro šalį, tikrai išgirsi gramafo-. 
ną bekliurkianf kažkokį Dols- 
kio. fokstrotą arba tango. Iš
aušus, nutyla visos audringos 
nakties orgijos irt visi lėbau
tojai skirstosi poilsiui', kada 
visi kiti, gerai išsimiegoję,, ke
liasi pasimaudyti juros vėsini
me vandenyje,, kad vėliau su 
įnirtusiu apetitu . skaniai su
dorotų pusryčius.

Vasarotoju rųšys
Vasarotojų Palangoje priva

žiuoja dvi rųšys. Vieni va
žiuoja ten tik tam, kad mada 
to reikalauja ir turi pakanka
mai pinigų, kurių pagalba ga
lima gerai pabaliayoti., Jįęiųs 
nerupi gamta arba poilsis. Va
karais jie amžinai, kelia puo
tas ir išgeria gerą kiekį bran
gaus užsieninio konjako. Jų 
dienos metu nematysi, nes jie 
ilgai miega arba skaudančias

rei

Gražiame Birutės
... . Kalite

Linksmai šypsojosi giedri 
saulutė ir kvietė kiekvieną 
gyvį džiaugtis jos malonia, 
šiltų spindulių, šiluma. Vasa
ra triumfavo pilname savo 
gražume. • Į

Palangoje gražių dienų ne
retai pasitaiko, .tačiau Šian
dien buvo kas tai tokio nepa
prasta. Juros paviršius toks 
ramus, tartum ten sustingęs 
mėlynas stiklas. Apylinkės 
pušys, laibos ir išdidžios, neo- 
še. Užmiršo, rodos, paukšte
liai ir žuvėdros skleisti savo 
įprastus garsus.

Nors laikas buvo, ankstyvas, 
bet visgi matėsi vienas kitas, 
baltai apsirėdęs, žmogus, kurs 
vaikščiojo ir pilna; krutinę 
kvėpavo sultingą juros ir pu
šų, saulės įšildytą, orą.

Užkerėtas šios apylinkės

iįr plačiai šypsodamasis ap
šviečia- Visas mirgančias dan
gaus planetas balzganai le
dinę šviesą. Tada pasidaro . 
tylh,. vėsu ir nyku.

f Visi vasarotojai skuba į sa
vo* gyvenamas vietas vakarie
nei,, palikdami Laisvosios Lie- 
brv-uą jūros pakraščius paslap- 
tirtgosios nakties globai.

. W ilgos diefios po jurą be- 
fdlh’a'Udbnt, alkio kirminas, lai 
ĮkrodlŽid tikslumu, kibina kiek- 
;vieno’ išlepusį pilvą ir ragina 
prie Vakarinio stalo, kuris 
įlŪritsta nuo gausių patiekalų.
< Va*karienė mw tikra šven- 
[tč;- Šalia manęs, jos pačios pa- 
rčdymm sėdi: mano1 simpati
jai Statai il&UBt už kurio sii- 
$Oę septyni’ svečiai; Tie visi 
kw nors- įdbmųs. Ypatingai 
gerai nusiteikęs juokdarys 
ikarininkas, kuris- sugeba pra- 
jiuokiM nimu nusivy- 
jlhsią senmergę.

JHs- d^abar užimtas pasakoji- 
l.m’U'1' vienui' poniai negirdėtų 
jdfrlykųv tačiau juodakė po- 
jniutč' jkicr patenkinta ir padrą- 

neiš^feMb«WČ^ Šypsosi. Tiesą pasa- 
fciusy gerbiamieji, jo uniforma 
jam1 pritinka^ nes platus pe
čiai ii* dbilbs vyriškas veidas 
po: tamsių garbanuotų plaukų,

... F

•keištų pagundą.
Visada pasistengiau gerai 

pavalgyti, nes tai alkanam ne
sunku,, o neatsiliko ir kiti sve
čiai ir to rezultatas — liko tik 
tuščios lėkštės oti žli
bai.* Nuostabu kaip sotus pil
vas atsispindi visų veiduose. 
Kalbos pagyvėja, vienas kitam 
pasidarome geresni, malones
ni.

------------ /--------------------------- , 
tau, kai laikiau Bronės ranką 
ir išsimaišėme į vaikščiojan
čių tarpą. Netrukus ■ priėjo
me tilto mažą užsisukimą ir 
radę laisvos' vietos dviem prie 
atramos, sustojom. Mėrtuiio 
nušviesta tamsi,' kaip rašalas, 
jura keistai spindėjo ir mar- 
gttliavo.

Keletu minučių

šeštadienis, Balandis 11,

kuri gaidžiams liūdnai pragy
dus, rengėsi atvykti. Netrukus 
■patekėjo saulė, kuri skelbė 
naują dieną—Palanga kietai 
miegojo. »

patylėję, 
pradėjome apie visokius nie
kus kalbėti. Nakties 
drąsino kiekvieno' jauno’ širdį 
ir pripildė jausmua didesnio 
savim pasitikėjimo.

’ Keletas,- šalia* musų stovėju
sių, studentų pradėjo: tyliai 
dainuoti. Netrukus apie juos- 
susibūrė didelis ratas dainos 
mėgėjų ir galingų, vyrų' ir 
moterų, balsų pakilb į erdves 
daina. Tai buvo man nepapra
stas įspūdis, Amerikoje nepa
tirsi panešiu atstikimų, 
dainuojantieji kits kito 
žinojo, bet lietuviška 
juos suartino surišo 
tėvynės meilės mazgu.

Paskutiniai dainai' nutilus, 
visi, tylėjo to nepaprasto įspū
džio pagauti. Vėl skirstėsi visi 

;į visas puses ir nutrauktos 
kalbos tęsėsi.

Tiįte beliko tik keletas įsi
mylėjusių porų, kurių tamsus 
siluetas buvo panašus į juodo 
marmuro statulas.

Rytuose darėsi šviesu. Ir 
taip jau trumpa vasaros 
naktis užleido vietą

tamsa

Tie 
neptt- 
daina 
tvirtu’

Grįžtu į Kauną
Ne be reikalo kažkoks iš

minčius yra pasakęs: “Kas 
malonu, tas greitai praeina”. 
Artinasi ta diena, kada susi
dėjęs savo daiktus, turėjau 
grįžti' Kaunan. Nepastebėjau 
kur ir kaip praėjo šešios sa
kaitės. Viskas man čia be galo 
patiko^

, Po kelių dienų grįžau tuo 
pačiu keliu, kuriuo ir atvažia- 
yau. Visą laiką svajojau apie 
gražiai praleistus Palangoje 
laikus ir nemažai rūpėjo, ar 
Bronė užmiršo mane, ar ne.

Lekiu mintimis po- pasakų 
•karalystes ir pinu įvairias. si
tuacijas, kuriose amžinai pi
nasi Barbė.
skaitytojau, ar aš įsimylėjęs, 
ar ne. Tik nesmerk manęs, 
mirtingo, nes Amūras yra- sw- 
triuškinęs kietesnio nusistaty
mo žmonių širdis.

Greitai riedėjo per laisvo
sios Lietuvos laukus plieninis 
garvežys* kur kekvienu galin
gu rato apsisukimu skyrė ma
ne nuo Palangos.

dienai, (Tąsa ant 3-čio pusi.)

Spręsk,; gerasis

Jaros tiltas
i ; .. . ; ■

Daugumas jau buvo išėję. 
Pamatęs', kad pakilo eiti Bro
nė, a-tsišfojau ir, kitiems ne
stebink ją paprašiau, kad’ eK 
•tų kartu ant juros tilto, nes 
ten taip gra^u šį. vakarą. Ji 
nieko nesakę. ..Vadinasi, su- 

■tidka. derau
Tylėdami perėjom, keletą 

gatvių; kol pasiekėm tiltą. 
Vakaro tyloje aiškiai girde- 

įjbsi* vaikščiojančių po tiltą 
į jaun uolių klfegėsys. Nėpa j u-

Linksmu Velykų Visiems 
Lietuviams!

M
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pasigai-

vcrtas,

Lietuvą Prisiminus
(Tąsa nuo 2 ro pusi.)

Kauno miestas smar
kiai augo

Sugrįžus Kaunan, dienos 
bėgte bėgo. Dienos trumpėjo 
ir rudens medžių lapai sukū
riais lakstė, kai pūstelėdavo 
žiaurusis šiaurės vėjas. Visur 

^pasikeitė vaizdas. Vasaros me
tu sutingęs ir pustuštis Kaimas 
pagyvėjo. Moksleivių pulkai 
lankė mokyklas.

Po daugelį mėtų svetimo 
jungo, Kaunas buvo
Įėjimo vertas miestas. Tapęs 
Lietuvos laikina sostinė, Kau
nas pradėjo sparčiai augti, 
plėstis ir dabar gana gražus, 
moderniškas ir pirmas Lietu
vos pa 
miestas.

Man teko pergyventi Kauno 
greitą ir sistematišką augimą. 
Per keletą metų įvyko daug 
naudingų pasikeitimų. Nauji 
ir gražus, keturių ar penkių 
aukštų, namai atsirado, tar
tum grybai po lietaus. Beveik 
visos svarbesnės gatvės išmeks- 
faltuotos ir visos Laisvės Alė
jos krautuvių vitrinos gražiai 
išpuoštos. Vienu žodžiu, Kau
no miestas ne tas, kurį daugi 
lietuvių pažino prieš karą ar
ba prieš keletą metų atgal 
Lietuvą aplankę.

Lietuvos opera
Žiema Kaune greitai praei

na. Sostinės gyvenimas įvai
rus ir įdomus. Valstybės Te
atras padeda sutrumpinti il
gas žiemos valandas. Operų 
mėgėjai laukia to vakaro, ka
da dainuos didysis tenoras, 
Lietuvos operos tėvas, Kipras 
Petrauskas.

Nekartą teko ir man klau
sytis Kipro Petrausko dainuo
jant operoj Rigelotto, Faustir 
Aidoje. Nesu muzikos žino
vas, bet ją myliu ir didžiuo
juosi, kad lietuviai sugeba iš
silaikyti tinkamoj aukštu
moj visose meno šakose. Žy
mus muzikai tvirtina, kad Lie
tuvos Valstybine Opera, ko
kybės atžvilgiu, visai gera ir 
net pralenkia keletą didesnių 
vakarinės Europos valstybių 
operas. Meno pasauliui nepa- 
slaptis, bet Lietuva turi gerą 
operą ir parsaulinio masto 
dainininkų, kurie gastroliuo
ja po kitas šalis kelia lietu
vių vardą.

Kauno augimas
Amerikiečio akimis žiūrint 

į Kauną, tikrai rasi daug tru
kumų, kurių galėtų visai ne
būti. Tiesa, Kaune esama daug 
ko nepageidaujama, daug kas 
keičiama, tačiau meskime to- 

, bulybės akinius ir susipažin
kime su realybe, idant maty
tum aiškų, tartum paveikslą,

LINKSMŲ VELYKŲ 
VISIEMS LIETU

VIAMS!

ADAM 
BERNADIŠIUS

GRANT W0RKS 
COAL 
YARD

Ct16th St. ir 49th 
Phone Cicero 311 

CICERO.

Ipraeiti, Musų nevaržoma fan
tazija kure netikėtus nuoty
kius ir viliojo kuo greičiau
siai išvykti. ,

. Kelionę nutarėm pradėti iš; 
Anykščių. Vieną gražios die- 

išsirengę, 
linksmai žengėm į autobusų* 
stotį. Senamiesčio žydai, nors 
ir pratę niatyti keisčiausių ti
pų, mus pamatę' išsižiojo.

Tiesą pasakius, keistai gi 
atrodėme. Buvome apsirengę 
lengvais sportiškais rūbais, 
Mano trumpų kelnių dirže ka
bojo kirvis, draugo dirže, di
delis medžioklinis peilis. Ant 
nugarų vilkome kariškas kup
rines, kuriose tilpo musų man
ta; pradedant siūlo ir adatos, 
baigiant kaldra,* puodu ir foto 
aparatu. Slcgiluhi tos keistos 
naštos, įžengėiifė į autobusų 
stoties kiemą, kame laukėme 
j Anykščius važiuojančio au
tobuso.

Ilgai neteko Jaukti. Skirtu 
laiku privažiavo busas, kuria
me ir sulipom. Nepastebėjau, 

i kaip išvažiavom iŠ miesto ir 
įlėkėme plentu dideliu greičiu, 
kurs draikėse po Kauno gra
žiąją apylinkę.

Kiekvienam plento pasisu
kimu keitėsi krašto reginys. 
Važiuojame per > tankius pu
šynus ir gražias, banguojan
čias kalvas, kurių viršūnėse; 
linguoja šakoti 'krūmokšniai. 
Vėliau seka lygumos.

Lietuva, nors šalis maža, la- I 
bai puiki gamtos atžvilgiu. : 
Kiekviena apylinkė turi savo i 
charakteringus vaizdus. 1

Lietuvos vaizdeliai
Duhdame per mišką, kuria

me tamsu ir nyku. Iš miško 
išvažiavus, visiškai pasikeitė 
žemės paviršius. Visur matosi 
kalneliai. ArtinčŪiiės prie sta
taus kalnuko. Dešinėje gilus 
Slėnis, kurio dugne teka srau
nus vanduo. Netoliese laksto 
basas piemenukas ir šūkauja.

Staiga jis nusitveria žabelę 
ir pribėgęs prrė^ karvės grū
moja: “Na, marge, lauk, na!” 
VI matau jį kitus lekiant, kad 
visai iš akių pranyksta.

Po trijų važiavimo valandų 
darėsi nuobodu.' Tamsa už
skleidė regėjimą, šešėliai drai
kėsi po laukus, vienas po kito 
sužibo kaimo triobų langai, 
tartum budinčios akys. I 

Lyg tyčioms, visi keleiviai 
nekalbus — vieni .snaudė,, kiti 
šiaip sau žiopsojo. Pradėjau 
snausti ir aš. Mašinos krato
mas, lyg liūliuojamas, lengvai 
įmigau.

“Anykščiai, ponai”— išgir
dau. Sustingusiom kojom išli
pau. Pasiėmę savo daiktus, 
leidomės jieškoti. nakvynės. 
Miestas beveik tuščias, kur-ne- 
kur gargaliuoja du žydai, rū
pindamiesi laikų prastumu.

Anykščiuose
Miegojome tą naktį daržinė

je. Musų nuvargusius . sąna
rius priglaudė šieno kupeta. 
Kvapsnis šienas užmigdė mus

vaizdą kaip ir kokioin sąly- jame stipriai plaka galingas 
gom Kauno miestas augo, 

įsidėmėtina, kad per pasku
tiniuosius penkis metus pa- matant tas, darbu 
šaulį sukrėtė sunkus laikai.11___ _ . ,
Lietuva irgi skaudžiai pajuto ^čiais šuoliais
tų nagų aštrumą. Ir per tuos pusėn, o aš nerūpestingai lei- nos popietį, pilnai
pačius sunkiausius metus, 
Kaunas nesiliovė augęs, bet 
namų statyba dar pagyvėjo. 
Tikiu, jog Kaunas susilauks 
gražios ateities ir bus jį sun
ku pažinti po dešimties me
tu, v

Mokslo metus baigiant
Apie balandžio mėn. prad

žią visi moksleiviai lengviau 
jaučiasi. Visi egzaminai atlik
ti ir tik trinames klasėje, lau
kdami vasaros atstogų. Nebe
rupi tiems jaunuoliams pai
nios matematikos teorijos ar
ba sausos vokiečių kalbos tai
syklės. Pamiršta jie sunkiai 
iškaltas Cezario -eilutes ir žiū
rėdami į lotynų kalbos vado
vėlį, svajoja apie vasaros ma
lonumus. Mokytojas, rustus ir 

| priekabingas, lyg suprasdamas 
jaunuolio sielą, nebekreipia 

[dėmesio į mumis; gal jį patį 
kankina, senai praėjusios, 
jaunystės saldus prisimini
mai?

Tokia išsiblaškymo nuotai
ka ir baigiame mokslo metus, 
jausdamiesi daug ko naujo iš
mokę.

Didelėms iškilmėms atšvęs- 
davom pabaigtuvių ir atsisvei
kinimo dieną. Visi moksleiviai 
susirinkdavo į erdvią įstaigos 
salę ir ten išliedavom visą 
tulžį, kurią musų taurieji mo- 

Ikytojai mums taip sumaniai 
per visus metus virė. Mokyk
los drausmė musų nebevaržė, 
nesilenkėm nusižeminę moky
tojui, nes jo nębebijojom. Ki
tais mokslo metais bus 
mokslinčiai ir su naujais me
tais atsivers nauji lapai.

i Direktorius visada prabil
davo į susirinkusius linkėda
mas mums visokių gerybių. 
Guodė jis. tuos vargšus, ku
riems mokslas nelindo į gal
vą ir kurių kinkos drebėjo pa
manius, kad jų dar laukia 
sunkus konfliktas su tėvais. 
Taip ir baigdavos, ilgai lauk
tas, mokslo metų laikas.

Neiškęsiu, mielas skaityto
jau, neaprašęs ka*s dedasi 
tiems jaunuoliams išsprukus 
iš tvankios salės.
Laimingai mokslo metus bai

gusieji burdavosi krūvon ir 
vienas kitą linkėdavo gero pa
sisekimo sekančiais metais, 
kad ir ateityje kartų žengtų 
sunkiuoju mokslo keliu. Ne
buvo tada linksmoms kal
boms galo. Visi linksmi ir sa
vim patenkinti. Tokiu momen
tu jiems ir kietasis mokyto
jas atrodė geras ir malonus, 
nors nepersenai jie visi jį ne- 

bai-

kiti

kartą mintimis smerkė 
šiom pragaro kančiom.

Atostogos
Vėl jie skiriasi katras 

ir nesimato per visą, vasarą. 
Nepamiršiu tų gerų laikų, kai 
maišiaus moksleivių tarpe ir 
gyvenau jų bendru gyvenimu.

Gražus pavasario galas pra
našavo gražią vasarą. Potvy
nių ištinęs Nemunas nuslūgo 
ir tekėjo savo normalia, vaga 
drėkindamas derlingus Lietu
vos laukų plotus. Sparnuotieji 
giesmininkai čiulbėjo per iš- 

jtisas dienas, džiugindami lau- 
'kuose triūsiančių .kaimiečių 
širdis. Ir vėl sužaliavo gražio
ji Lietuva, keldama miesčio
nių širdyse noro pasišalinti iš 
triukšmingo miesto ir praleisti: 
gražiuosius vasaros mėnesius 
provincijos atmosferoje.

Kaune užvirė 
kymo darbymetė. Šimtai dar
bininkų prakaituodami plati
no šalygatvius, lygino iširu
sius brukus ir meksfaltavo 
daug naujų gatvių. Miestas 
darėsi gražesnis ir plito. Ža-' 
liajain kalne dygo ištisos gat
vės naujų gražių, blėta deng
tų, namelių, kuriuose darbš
tus lietuviai kure savo vai-j 
kams jaukius žydinius. Visur 
jaučiama, kad Kaunas auga, Į

sau

miesto tvar-

atsistatymo pulsas.
Tinginiui nejauku daros,

užimtas, 
minias vargstant. Vasara spar 

i žengė rudens

dau tas dienas amžinai svajo
damas.

Draugo kvietimas
Vieną popietį gavau laišką 

iš draugo. Kviečia mane būti
nai atvykti į jo tėviškę, nes 
ten laukia manęs didelis siur
prizas. Sutinku, nes geri mes 
draugai ir gerai vienas antrą 
supratome. Nekartą abu pas 
paneles traukėme ir guodė
juos, kada atsitikdavo koks 
nemalonumas klasėje. Iškalno 
žinojau, kad laiką gerai pra
leisiu, nes ūkį tėvai turi ne
mažą ir gyveno pasiturinčiai.

Draugo Kazio tėviškė trys 
kilometrai nuo Betygalos mie
stelio. Apylinkės gana gražios. 
Nepertoliausiai teka gražioji 
Dubysa, 'kurios pftkrantėmis 
nakčia lakštingalos gieda.

Visi to kaimo žmonės sulen
kėję, nors Varšuvoje nesusi
kalbėtų. Kazio tėvai irgi serga 
ištautėjimo liga. Žmonės jie 
geros širdies ir labai vaišingi, 
todėl nebuvo kuo skųstis.

Šeimininkas buvo geras so
dininkas ir bičių mylėtojas. Jo 
sodo vaisiai būdavo geriausi 
visoje plačioje parapijoje. 
Pirmas kelias dienos vedžiojo 
jis mane po sodą ir aiškino 
kiekvieno medelio istoriją. 
Jam patikdavo jei jo kas 
klausydavo ir girdavo jo pri
žiūrimą sodą.

Ateinantį sekmadienį Bety
galoj didelis kermošius. Iš vi
sų kampų važiuodavo 
ninkai, kuriems rūpėjo apro
dyti savo gražius arklius, pa
simatyti su pažystamais ir gi
minėmis.

Rengėsi šiai šventei ir mano 
draugo šeimyna. Anksti nedėl- 
dienio rytą atsisėdome į gra
žų bfikąt; ‘kūrf du gf’džiįs' ai’k- 
liukai nerimavo gražiuose pa- 
kinkuose. Šeimininkas iškil
mingai švastelėjo botagu ore 
ir ištraukėm iš kiemo j dulkė
tą vieškelį. *

Pasiknisus savo prisimini
mų bagaže, randu daug' mar
gų įdomių įvykių, kurių teko 
Lietuvoje patirti. Prieš pat su
grįžimą' į Ameriką, ėjau pės
čias po Lietuvą. Nuo kurio 
laiko jaunimas, ypač mokslei
viai, susidomėjo Lietuvos kra
štu. Skautai rengė stovyklas, 
kuriose jaunuoliai praleisda
vo didesnę atostogų galį. Ne
visi galėdavo ten patekti. Atsi
rado tokių, kurie keliavo sa
varankiškai po Lietuvą; prie 
tos grupės priklausiau ir aš.

Kelionė po Lietuvą
Susitariau su klasės draugu 

apeiti Lietuvos šiaurinę rytų 
dalį. Mes praleidome ilgus va
karus planuodami šį žygį. 
Gavę didelį žemėlapį, žymė
jome vietas pro kurias teks

gilių, ramiu niiegiL Saulė se
nai aukštai kabojo ir pieme
nys bandas ganė, kada atsikė
lėme.

Kieme pasitiko nius šeimi
ninkas, kuris tuoj kvietė vi
dun. Sočiai pavalgę, dėkoda
mi gaspadinei už 
išėjome.

Miestas nedidelis. Galvės 
grįstos akmenimis. Netoli rin
kos graži ir aukšta, gotiško

pusryčius,

j čia. Per patį miestą teka upė 
šventoji, skirdama vieną mie
sto dalį nuo kito. Tą spragą 
išlygina tvirtas plieno tiltas, 
per kurį nuolat važiuoja veži
mai, .

Iki kito karto
Negailestingoji saule kepi

no, .šventosios žydrusis van
duo viliojo maudytis. Nepa- 
mėtėmč, kaip atsiradome šile
lyje..

Kiekvienu žingsniu pergy
venau ką tokio nepaprasto. 
Štai, vaikštau po Anykščių ši
lelį, kurį vysk. Baranauskas 
taip vaizdžiai aprašė. •’

Mano bendrakeleivis taipo
gi tylėjo. Abu nardėmės šio 
įspudžid gelmėse, abu susi
kaupę svajojom. Suvirpa kiek- 
vieiio lietuvio širdis jautriau
sia styga, kada įžengia į šią 
gamtos šventovę. Kiekvienam, 
kurio gyslose teka lietuvio 
kraujas, suliepsnoja tėvynės 
meilės liepsna, kuri užges tik 
tada, kada beširdė niirtis nu
kirs gyvybės siūlą.

uki-

Rašyti, gerasis skaitytojau, 
noriu daugiau, bet, deja, nuo
vargio reples sučiupo mane ir 
nepaleidžia. Plačiau apie sa
vo įdomia kelionę aprašysiu 
kitą kartą.

Tuo tarpu, lietuvi 
atsisveikinimo žodį
Lietuvai, kurioje verda nepri
klausomybes gyvenimas, ku
riai tenka lėtai i 
kiuoju keliu į gražią jr švie 
šią ateitį.

LIETUVOS NAMŲ SAVININ 
KŲ TURTAS SIEKIA 500 

MILIJONUS LITŲ

tarkim
Laisvai

Taigi, namų 
apie 30,000. 
kad dabar.

(Galas)

Lietuvos miestuose yra 25,00(1 
namų savininkų, 
miestuose yra 
Apskaičiuojama, 
nors nekilnojamųjų turtų vertė
smarkiai nekrito, bet Lietuvos 

cun j nirštu namų veHe siekia 500 
, milijonų litų. Tai yra dide

lis kapitalas. Tačiau kai šie 
namai daugumoje buvo stato

ma brangymečio laiku, tai jų 
verte siekę &pie 800 milijonų 

~ litų.—-Tsb,

Linksmų Velykų 
Draugams ir 

Visiems Lietuviams!

P-NoVer
<\WIEIL®

4148 Archer Avė.
Lafayette 3847

Visiems Musu Kostumeriams 
Draugams ir Rėmėjams 

LINKSMU VELYKŲ

A. Zalatorius
TAVERN

827 W. 33rd St
CHICAGO. ILL.

Linksmų Velykų Visiems!

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
PETRAUSKO IRUBŲ KRAUTUVĖ

SVEIKINAME!
GREEN MILE BREAD

NEW PROCESS BAKING CO

817 W. 35th Street

JONAS P
EWALDAS

LINKSMŲ 
PAVASARIO 
ŠVENČIŲ— 
VELYKŲ

Linkiu
Visiems
Draugams ir

, kostumeriams

840 West 33rd Street

Visiems musų Rėmėjams, Draugams, 
Pažįstamiems ir Kostumeriams 

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ 
Širdingai Linki

FILIMANA NEZELSKIS
136 E. 1671h Street

Tel. Pullman 0151

SOUTH SIDE TAVERN

Linksmo Skaistaus; Pavasario 
LINKSMŲ VELYKŲ . 

Ir visokios laimės visiems musų 
Kostumeriams ir Draugams.

Ch. Zilaitis ir Fr. Kąirelis, Savininkai

5858 SO. ASHLAND AVENUE
Tel. Republic 10527

3312 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 1162

Visiems Musų Rėmėjams 
Draugams ir Pažystamiems

LINKSMŲ VELYKŲ
Širdingai Linki

Jokūbas Maskoliūnas
Chicago- III

Visiems Musų Rėmėjams, Draugams, Pažystamiems
LINKSMŲ VELYKŲ ‘

Širdingai Linki

MARQUETTE HOME BAKERY
H. S. PETRAUSKAS, Savininkas 

Vestuvėm ir Parem padarome Keksus ant užsakymo

2616 W. 69th Street
Phone Prospect 6393

1721 So. Union Avė
Phone Canai 7358

LINKSMU VELYKŲ VISIEMS LIETUVIAMS

METROPOLITAN
STATE BANK

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

nes

nuo

mėgėjas

Bęn-darbis

visai nereikalingas

Gerbiami Lietu viai! Sveikiname

Draugams

HALSTED EXCHANGEILL.

NATIONAL BANK
Halsted Street at 19th Place

Member F.D.I.C. Federal Reserve SystemGary, Jnd

l.Ftl I i

Vietoje buvusio dining room, 
bus taip vadinamas užsiėmimo

LINKSMŲ VELYKŲ 
LINKI VISIEMS

apartmepUnių 
namuose buvo į- 
pągerinimų kaip 

ir iš lauko pusės.

Retas svečias 
skulptorius 
Petras Rimša

LINKSMŲ VELYKŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS!

Lietuviii
Hąls,ted

Kaip išrodys 
nąmąi iš yidaus.

No-Jury Sąciety of 
meno darbų pa-

Meno darbu 
parodos įvairiose 
vietose

rus, -r- 
mažiau

3316 SO. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 7314

Įdomios knygos 
apie lueną j

bet ir dabar, ir pa

tai lęvą Simo- 
Gimusi

Ęrito baisusis MARAS 
Išnaiki-

Mažieji namai

UNKSMŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams, 
Pažystamiems ir Kostumeriams!

3315 So. Halsted Street 
phope Yards 1546

Linksmo, Skaistaus Panaša 
rio\ Linksnių VęlyĄų ir 
Visokios Laimes savo 
kostumeriams, pa
žystamiems l inki

Šimonių kiekvieną 
Šimoniai nyksta, pa- 

bet vis vien nyksta, kaip 
anasai bokštas, kaip senos tra-

“ Aukštų jų Šimonių Likimą” 
ir kitas knygas galima gauti 
pas V. Byanskienę, 281 Olm- 
stead Road, Riverside, III.

Krank J- Mather, Jr. 
deru Paintings 
knygą. Plačiai gvildena moder 
ninio meno, klausimus.

Marshall Field galerijose 
(2-ąm ąugšteį tebėra dyi pa
veiksiu parodos 
kin akvarelės i 
worthy 
daugumoj 
Įžanga dykai

Mo, 
iliustruota

Louis Ghes.
Josęph ĄU- 

aliejinių paveikslų, 
portretų, paroda

Gegužes. Į6 d. Maudei Ęro,r 
thers krautuvėj, 9-am aųgšte, 
atsidarys lietuvių plastikinio 
meno, darbų paroda. Pąrpdą 
bus įdomi visais atžvilgiais.

Lietuviai 
turės parodą

Taipgi gegužės 16 d- Tl|ę 
Fair krautuvėj atsidarys taip 
vadinama “i 
Artists, Ine 
rodą.

Prie šitos parodos bile kas 
gali prisidėti pasiųsdamas sa
vo' ’dafbiis ir kartu $2.50, ne 
vėliau kaip iki geg. 9 d- Prail
gi jos sekretorė yra Julią Theę 
lą. Matyti ją galima krautu
vėj. Visi ekspąnątai b,us pri- 

parodai be. jokios džiu1-

ruo- 
dailinta

Sveiki Sulaukę Linksmų pavęt^ąng 
Švenčių Velykų, Su geriąusiais 

Linkėjimais Visiems m,u&ų kos- 
tųmieriąms, draugams ir pažįstamiems

Visiems Musų Rėmėjams, 
Pažystamiems Linksmu Pavasario Švenčių

Velykų širdingai linkime

“Jėlos” (alleys) taip pat iš
nyks. Jėlos tai tik visokių at-. 
matų ir šiukšlių laikąs, kur 
veišiasi visokios bakterijos įr 
gądina orą. Vietoj “jėlų” prie 
didelių namų busią parkiukai 
ar sodeliai su maudymosi prū
dų, kur saugiai vaikai galė
tų žaisti.

Moderniškuose namuose gy
venant, nereikės atmatų iš stu- 
bos laukan nešti. Visus nerei
kalingus daiktus reikės tik 
“sinkon” sumesti ta koja knip- 
kį paspausti. Tuomet tam tik
ros girnos visa tai sumals ir 
nuplaus su srutom kur reikia. 
Garažai taip pat bus po tuą 
pačių namu, kur žmonės gy
vens. Visas tas primityvis mie? 
sto gyvenimą ūkis laipsniškai 
keisis, kol i visai išnyks, 
naujesni, patogesni dalykai 
ims vietą.

rakandus ir 
su šešiais 

dviem žmo- 
nuomoti 6-5 
'‘Burdingie- 
ęina iš ma-

Pabaigoje 1935 metų Lietu
voje literatūriniam pasaulyj pa
sirodė nauja autorė, kuri de
biutavo su pirmąją savo kny
ga ir iš karto laimėjo valsty 
bes premiją už jos “Aukštųjų 
Šimonių Likimą”.

ši lauretė 
naitytė, 
Vanagų kaime, Klaipėdos ap
skrity j. Ji ankątyvoąiuę jau
natvės metus išgyveno didelia
me varge, sunkiai užsįdįrbdą? 
mą sau duoną. Jos gyvenimas 
pakrypo į geresjię pusę, kąįą 
ji 1921 metais atsikėlė gyven
ti į Kląipėdą, kur gavę darbą 
lietuviškose įstaigose kąip ma- 
šinųikė ir vertėją 
ir išąilavipjmą įgijo pati savo, 
jėgomis, be jokios mokyklos.

Vargingąjį jos gyvenimą dar 
labiau sunkino, lig 
mažumes. Bet vis dėlto nepa
lankios gyvenimo, aplinkybės 
nepąįątfžė joje kųrybiško ra
šytojos talento. ir Štai 1U3/5 
metų pabaigoje spaudoje pasi
rodė jos pirmasis yeijkąląs, ku
ris ne tik laimėjo premiją, bet 
ir pagarsino jos vardą visoje 
Lietuvoje.

Neabejoju, kad ir amerikie
čiai lietuviai, paskaitę šią epo
pėją, įvertins ir pripažins ją 
aukščiausių kvalifikacijų ku
riniu.

Bet žiaurus likimas galandc 
peilį 
ant Lietuvos žemelės 
no bųrps, edelmonus ir bajo- 

vienur daugiau, kitur 
Kas liko iš Šimonių 

šeimos, tai pribaigė žiaurus vo
kietis. IŠ astuonių Šimonių li
ko tik vienas Matas Šimonis.

Atėjimai užėmė jo dvarą, at
ėmė iš jaunojo Šimonio jo gim
tąją dalį, jo tėviškę. Tad vie
ną gražų rytą atsisveikina Ma 
tas su bajorija, su didžiuoju 
tėvų kapu. Atsisveikino su se- 

bokštu ir nuliūdęs iš-nuoju
vyksta į rytus.

Už didžiųjų pušynų ant kal
no, Aukštumuose sustoja Matas 
šimonįs. Niekur nesimato žmo
gaus nė ūkio. Toli į vakarus 
Priekulės bažnyčios bokštas 
matosi, o rytuose stūksojo 
tamsus miškai, čia nutarė jau
nas bajoras pernakvoti, čia jis 
ir apsigyveno ne kaip bajoras, 
bet kąip sunkiai dirbąs artojas 
būras. Tuščiame ląukę jis su
kūrė sau lizdą ir čia prasidė
jo nauja Šimonių generaciją.

šimemai kaip laisvieji ūkį 
niukai pakylą, bet neilgam. Da- 
bar svetimas žiaurus jungas 
juos ir Visą kraštą slegia. Dar
ko ir žalojo jų lietuvišką sie
lą. Ir taip iš vienos kartas į 
kitą per du šimtus metų liki
mas seka 
žingsnį 
mažu

Esą “jėlos” ir gale namų 
daržai “jardai”, aptverti tvo
rom, kurięs pusę daržo žolės 
užgoži, 
dalykas

Besivystant visokiai techni
kai žmogus, pagalios, susipra
to pagerinti ir savo namus. 
Colonial periodo papročiai sų 
visa savo romantikos tradici • 
ja jau* baigia išnykti. Kas na
muose atrodė gražu įr madin
ga, šiandien tas liko be sko-

Parengimas Lietuvių 
Mene Parodos 
naudai

šviesa taip pat bus įtaisy
ta skirtingai negu dabar. Yra 
išrasta naujos rųšies elektros 
lemputė, kurios šviesa daug 
stipresnė už saulės šyiesą. Ta 
lemputė ne didesnė u? piršta, 
nykštį ir visąi mažai vartoja 
elektros energijoj. Prię tokių 
šviesos patobulinimų stuboj 
nebereikės turėti kapdilabrų 
arba pakabinamų lempų. Stų- 
bos kąmbarius apšvies iš>-tam 
tikros nematomos vietos švie
sos banga. Orą valys ir vėdins 
elektros aparatai (air con- 
ditioned system). Vadinasi, bus 
visuomet vienoda temperatu-

Balandžio 19 d. Covenant 
klube, 10 N. Dearbojn st., at
sidarys šiemet jau antra žy
dų plastikinio meno darbų pa
roda.

Pėr; keletą mtarųiu tastų 
didėliuose Ąmarikoą mWuw 
statė daug 
mų. šituose 
vesta daug 
viduje, taip
Viduje kambariai daug dides
ni, o kas geriausia, kad to
kiuose apartmęptuose nuomi
ninkas gauna tįek kambarių, 
|ciek jam reikalinga. Jis galį 
nu^įnuomąti net tris arba ir 
daugiau kambarių. Kai kur ir 
Su rakandai^ Jaunos poros re- 
tai kada perka 
ęamdo “duflatį” 
kambariais. Juk 
nėm nėra reikalo 
kambarių stubą. 
rių” laikymas jau 
dos, nes nėra '‘burdingierių

Balandžio .27 d. Marshall 
Field galerijose atsidarys šve? 
dų meno paroda. Parodą 
šia Amerikos švedai 
kai ir skulptoriai.

“Valgomasis” kambarys (di
ning room) Amerikoje iki šiol 
buvo mažiausiai vartojamas, 
jis dabar bus visiškai nebe
reikalingas. Virtuvė namuose 
bus lyg laboratoriją. Virtuvė
je kartu bus ir “valgomasis” 
kambarys, nes jį taip atrodo, 
kaip kambarys, o ne virtuvė. 
Visi įndai, pačius ir kiti įren
gimai yra įbudavoti į kabine
tus, kuriuose sutelpa visi rei
kalingi daiktai. Be to moder
niškų namų virtuvė birts erd-

kiekvienai didesnei šeimynai ir 
profesijos žmonėms. Net ir 
vaikams, sakysime, žaisti, stu
dijuoti arba ką dirbti. Beje, 
lubose bus įdėtas garso ne- 
perleidžiąs insulatorius, kur ir 
futbolą lošiant nesigirdės bil
desio.

w. J. STANKŪNAS
PHOTOGRAPHER

imti 
rėš.

MID-WEST BAKING C0,
Pas mus kasdien gausite šviežia duoną ir keksus 

2156 W. 15th Avė.
Telefonas GĄRY—6183

Norintieji pląčiaų susipažin
ti su plastikįjpjji menu, turė
tų perskaityti/ sakančias kny
gas: . ‘ k

Rolland Romain —iįiustruo 
ta knyga apie Michelangeįo 
Yra 13.6 iliustracijos, nęprąlėį- 
§ta nė popiežiaus Sikstaus ko
plyčia. Plačiai: aprašytą didžio
jo italų menininko — renesan
so įkūrėjo — biografija.

1904 Lake Street

Rimšos 
me-

Visiems Musu Kostumeriams 
Draugams ir Rėmėjams 

LINKSMU VELYKŲ

UNIVERSAL
RESTAURANT 

HOME COOK1NG

750 W. 31st Street
Arti prie Halsted. 

Telephone Victory 9670
A. A. Norkus, prop. Chicago.

Garsus Amerikos skulpto
rius," DrP Lof^ado Taft, ; jau ‘ ma
tė p. Rimšos skulptūros dar
bus. Jis pasakė, kad pirmą 
kartą jis matąs taip dekora- 
tingai apdirbtą skulptūrą, kaip 
p. Rimšos. Jam labai patiko. 
Patinka ir kitiems skulptūros, 
maestrams p. Rimšos retas pa
saulyje ,tos , 
ya abejones, 
darbai pasięką ą^^tųbsius 
no mėgėjų sįųąĮĮtąnįųs.

Petrąs Rimša įdomus ąsjpuo, 
bet jo. darbąi, dųw£ įdomesni 
yž JI patį. ,

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Balandžio 18 iki 26 d. Navy 
Pier atsidarys sesers Stanisi- 
jos tapybos paroda. Sesuo Stą- 
nisija yra žinoma kąipo ge
riausią šių laikų moteris dai
lininkė.

Iš spaudos i žinome, kad 
skulptorius Pętras Rimšas at
vyko iš New Yorko Chicagon- 
Tai retas svečias iš Lietuvos. 
Sakau retas, kad jis nėra po
litikas, misionierius ar žurna
listas, o tik menininkas-skulp- 
torius. Tokių svečių, kaip p. 
Rimša,, pas mus ne dažnai at
važiuoja. Petras Rimša yra 
nebe eilinis skulptorius, bet 
žymus liettfviškos grafikos mo
tyvų žinovas-specialistas, kurią 
jis taip puikiai interpretuoja 
savo skulptūros darbuose. Drą
siai galima sakyti, kad Petras 
Rimša savo kūryba toj srityj 
yra nustatęs lietuvių tautinio 
meno skonio kryptį.

Bet ar mes, Amerikos lietu
viai, mokėsime įvertinti p. Rim- 
š,os skulptūros darbus, kurių 
jis atfsivtejže gan daug, nors 
daugumoje ir lengvesnius eks»- 
ponatus? Dėl to aš abejoju, 
kad visi mes m>rs paviršuti
nai kų nusimanome apie plas
tikinio meno, kultūrą- Tiesa, 
mes jąu gerokai pripratę prie 
muzikos ir dainų... Gal būt, 
bus proga visiems pamatyti 
p. Rimšos puikius skulptūros 
darbus, ypač medalius, kai jis 
surengs parodą. Gal ir tie pa- 
mątys, kurie yrą gavę meda
lius, kaip išrodo, originalai. C 
originalai juk nėrą tokie, kaip 
yra aktualio dydžio medalis. 
Jie yra “torielkos” didumo.

Ievą Simonaitytė 
Aukštųjų Šimonių 
Likimus — $1.35

Gilioj senovėje, Išros pakran
tėse, pusiau legendarinip bajo
ro Simoną dvare pyąsįdedą ši 
Šimonių tragedija.

Senis šimąnis S,augo lietuviš
ką tradiciją; ^vę^ųpopąyęrg- 
tame Lietuvos krašte. Jfįs įr jo 
vaikai žino, kad jų gyslose te
ka liętųvįų b^jprų krąująs; jįe 
žįpą ko lietuvis vertas, šitą 
padavimą dažnai kartodavo se
nis Šimonis sąvą vaikams,

Kas vąkąrą jis lipa su savo 
sitaąis į aukštąjį, sęnąjį bok
štą, Prižengęs prie bokšto, kra 
š.to,- pamoja su ranką, TEN! 
TENAI-' — sąko Šimonis. Jis 
rodo sąyo vaikams seną pa
krypusį įr apsvilusį ąžuolą, 
“kur kadaise augo iš vieno keL 
mo du kamienai. Užėjus bai
siai ąudrai, po. ąžuąlu norėjo 
pasislėpti vokietis ir jam ten 
palindus tuoj trenkė į ąžuolą 
perkūnas, susmulkino ąžuolo 
kamieną, o vokietis liko ang
lis”.. Nų‘o tuo laiką Šimonis 
prieš senį ąžuolą ir Perkūno 
galią, lęnkia galvą.

Mikas Šileikis

KORIE BUS MODERNIŠKI NAMAI

Eva Adams — knyga pava
dinta “How to Appreciate 
Beautiful Paintings”. Įdomi 
Įdomi knyga.

Juliet Mątfyeyys ■— “Itąliap 
Paintings in Metropąlitan Mu^ 
seum”.

Helen Gardnėr — “The His- 
tory of Art Throųghoųt the 
Ages”. šita knygą yra didelę 
ir talpiįia 6,Q0 su viršum iliu
stracijų. Tai \viena geriausių 
knygų, kokią iki šiol buvo iš
leistą. Apima ,yįsųs meno vy
stymosi periodus, — nuo pra
džios civilizacijos iki musų lai-

IIISTICE ELECTRIC SHOP
Sabastijonas, Sav.

4104 Aręhęr Ave« Tel. Lafayette 3533

ROOSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

M. P, Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVĘLT ROAD 
Telefonas Šeeley 8760

ILL.

dącijos. -----------------  Iš visos
garsiosios Aukštųjų Šimonių 
giminės lieka tik Urtės Simo
nytės dukrelė, raiša našlaitėlė 
Rožė.

Šios knygos autorė nupešia 
visą galeriją Šimonių portretų.

Ji su keliais bruožais pada
ro iš visų Šimonių gyvus, tik 
rus, su kunu ir krauju žmo
nes. šio veikalo aktualumas pri
riša ir neša skaitytoją tolyn. 
Kiekvienas puslapis pilnas nau
jų, vaizdingai parašytų situa
cijų.

ši autorė paėmė visas tra
gedijas, kurios, tur būt, per 
amžius Lietuvoje vyko ne tik 
senovėje 
darė vieną didelę tragediją ar
ba Mažosios Lietuvos tragin 
gą istoriją. V. B.

Balandžio 17 d,> 
Auditorijoj, 3133 Są, 
•St., įvyks Bunco Party finan
savimui lietuvių pląstikinio me
no parodos, kuri rengiama geg. 
16 d. Mandel Brothers galeri
jose.

šitą vakarėlį rengia Lietu
vių Jaunimo Draugija (L.Y.S.). 
Prašo visivs atsilankyti ir pa
lošti “bunco”. Pradžia 7:30 v. 
vakaro.

Pelnas nuo parengimo eis 
padengimui parodos išlaidų, 
kurių pasidarys gan daug. Pa
rodos Pjasisekimąs priklausys 
nuo to, kiek įšgąlės komite
tas padengti eksponatų gabe
nimo išlaidas. Komitetas deda 
pastangas gauti juo daugiau
sia meniškų darbų iš visąs 
Amerikos lietuvių kolonijų ir 
Lietuvos.

Paroda tikrai įvyks, nes su 
krautuvės viršininkais yra pą- 
daryta sutartis ir jos negali
ma pakeisti.

Pąrodos rengimo komiteto 
pirmininkas yra Vytautas Bęr 
liąjus. -Bet kokiu parodos ręį- 
'kalu kreipkitės pas jį šiuo ad
resu: 3259 So. Halsted St.

Planingiau pastatyti apart- 
mentiniai namąi ir iš lauko 
pusės daro gerą įspūdį: aikš
tės žolės ar gėlių apsodintos, 
fontanai. Tokią nąmąi ir de
presijos ląikąią konę yisi buvo 
išnuomoti, kai dviejų šeimynų 
namai daug kur buvo tušti. 
Pasiturintys žmonės eina i 
apartmentinius nąmus, kur ap
tarnauja dženitoriai. Jie žino, 
kad šilimas ten1 netaUkrią/i ką4 
hpe dženitorįąį prižiūri namus. 
Bet vfcįšįĮučių biznis nukenčia 
besiplatinant-apartmentinių na
mų statybai. Mąt, žmonęs to
kiuose namuose gyvendami jau
čiasi laisvesni, negu 'viešbučio 
“kalėjime”.

Dviejų ar trijų šeimynų, na
mai biznio atžvilgiu neapsimo
ka, taip, kaip ir “bungalos” 
kad neapsimoka. Manoma, kad 
Amerikoje netrukus namų sta- 
tybos planai žymiai pasikeis, 
o kartu pasikeis ir miestų iš
vaizdą. Mediniai namukai, ku
rie ne sęmetriškąi patųbdyti 
(yiens arčiau prie trotuaro, o 
kitas gale tvoros arba duobėj) 
išnyko, jų vietas užims gra
žus moderniški apartmentai, 
kurie sudarys visai skirtingą 
išvaizdą.

_____________________________________________{T
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Lietuvi^Ki Žalbarščiai
(Musų specialaus korespondento)

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Apie smalsuolius
Tur būt, daug kąm iš jūsų, 

kaip gyvenot Lietuvoje, teko 
srėbti lietuviškų žąlbąrščių. 
Tai nesakysim, kąd hutų visai 
neskani sriuba, arba nemąis- 
tinga... Rodos, gerai jos prisi
valgai, bet, deja, tik vidurius 
išpučia ir sudaro tokią nuo
taiką, kad sotus esi, kad val
gio skanaus butą,.. — žaiban
čių priėdęs, rugių nekirsi, — 
sako žmonės.

Tokių visuomeniškų žalbar- 
Ščių dabar Lietuvoje mes vis 
dar tebesrebiame, bet kartais 
jų tenka paragauti* ir jūsų 
Ciiicagos koinvyramą. ' Tik
riausiai taip yra...

štai pas Liaudininkus jau 
nuo senoko laiko sukosi, švai
stėsi jaunas, apsukrus vyru
kas, nuolatinis Lietuvos ži
nių korespondentas, kuris pe 
kartą policijos buvo iš vieųos 
vietos ištremiamas į kitą. Tas 
jaunas vyrukas dėjos esąs 
kairesniu vyru. Jis net buvo 
į liaudininkų jaunimo centro 
valdybą išrinktas ir... vienas 
kitas įtariamas. Kai kas ne
abejotinai pradėjo tvirtinti, 
kad tas apsukrus vyras turi 
ryšių su tokia įstaiga, kuri la
bai daug nori sužinoti apie ki
tus, o ypač apie kitų partijų 
veikimą. Plito gandai, paga
liau tiek balsiai imta kalbėti, 
kad tie gandai pasiekė net au
sis nuolatinio Lietuvos Žinių 
korespondento (Mandagumo 
dėliai jo pavardės neminė
sim). Žinoma, jam liko tik 
viena — tuoj išstoti iš jauni
mo centro valdybos; jis tai 
padarė ir pasižadėjo įrodyti, 
kad su ta smalsuolių įstaiga 
nieko bendro niekuomet nėra 
turėjęs. Ar pavyks jam tai 
padaryti, tai mums ateitis pa
sakys, O jei tai nepavyks, tai 
busim visi gerokai anų žąl- 
barščių ilgą laiką srėbę.

Ar tai pirmas toks atsitiki
mas, kuomet į partijų centrus 
patenka kad ir aplinkiniais 
keliais vyrai, kurie anos gar
sios smalsuolių įstaigos norus 
patenkina?

Jūsų komvyrai iš Ciiicagos 
sučiupę kokią nors žinutę iš 
Lietuvos tuoj mėgsta iš jos 
savas išvadas padaryti ir, ži
noma, tuoj nužiūrėti pirmus 
revoliucijos diegus. Dėl to 
jaunuolio tie jūsų komvyrai 
savo spaudoje ir tam tikras 
išvadas yra padarę, o kaip gi 
jis lyg ir butų garbinga auka, 
bet, rodos, kad taip nėra... 
Taigi ir jų skaitytojams ten
ka laiks nuo laiko žalbarš- 
čiais vaišintis...

Nereikia būti perdaug uo
liems visur ir visame ieškoti 
pirmuosius revoliucijos žie
dus. Vieton jų daugely atsili
kimų mes rasiito tik dilgėly
nus... Tie vyrukai, kurie per
nelyg dažnai parodo savo uo
lumą kairėti, veikti dažniau
siai pasitaiko, kad tą savo uo
lumą rodo kitų patariami, o 
tie patarimai ineretai siekia 
anos smalsuolių įstaigos durų.

Darbo Rūmų rinkimai
Jau buvo rašyta apie busi

mus Darbo Rūmų rinkimus, 
bet dabar tas rinkimų statu
to projektas liko nepaskelb
tas. Kažkaip susvyruota, ar 
bus gerai jau taip visai neva 
visuotinis darbo žmonių rin
kimus paversti niekais. Tai
gi, dabar žalbąrš.čįų gąipiųto- 
jai suka sau galvą, kąip čia 
padarius, kad lyg iy butų pa
našu tikriems barščiams ir 
lyg ir butų panašu, kad jų 
srėbus sotus esi. Mat, reika
liukai toki. Tenka užsieny da
bar tankiausiai reikalų turėti 
tik su tomis valstybėmis, ku
riose yra visuomenės nuomonė, 
kur ne tik ji yra bet kur toj 
visuomenės nuomonė net pri
verčia parlamentus šauklį, 
kąd ir didžiumos partijų pa
statytus minislerius.'

Tai, ffiiątptt kąip tik męs pu
šį iškišam tepalą, tąi pirmiau
siai gerąį reiklu apsižiųrėtį, 
ar yra jį pakąpfcąmąį švarį. 
Tai turim šiokį toki gąlvpsų- 
kį, kad tarp geresnių prįętęįįų 
bent nęnųdęvętais išeiginiais 
rūbais pasjrodyti. Lietuva juk 
yra Tautų Sąjungos narys. O 
dabar taip lemta, kad šį gar
binga įstaiga beveik tik demo- 
krątinių kraštų yrą renąįąnją, 

t

Todėl kaip kam staiga ran
kos pasidaro striukos, bet iš 
to dar netenka daryti išvadas 
daug ko gero sulauksią, Pir
miausia, kąip 'kiekvenąs žnip- 
gus turį būti sąvp laimėj kal
viu, taip įr tą tautą, kuri norį 
savo kraštą į laimingesnę atei
tį išvežti, turi pati tos ateities 
kelius nutiesti,—tik tuomet 
tie keliai turės tvirtą pagrin
dą. Šitokiu pradu vaduojasi 
demokratinės valstybės įr jps 
kąd įr į gerų savo prįeteįįų 
vidaus gyvenimą nęsįkišą, bet 
kaip mums patiems tenka ki
tur savo nosį parodyti, tai vis 
dėlto jos likimu reikia pa
tiems susirūpinti. Nosis toks 
organas, kuris pakankamai 
yya jautrus ir kąįP ką suuo: 
džįa. Žinoma, yra nosių, arba 
kurios yra nesveikos, arba 
kurios tiek visokio brudo yrą 
ragavusios, kad praranda sko
nį. « •.

Nesveikoms nosims dąro 
operacijas, o perdaug išsisma- 
guriavusioms nurodo tinka
mas vietas.

Tur būt, daug kas pas mus 
butų dar praščiau, jei ne liki
mas mums butų lėmęs užsie
nio politika atsidurti Paryžiu
je įr Londone. Nors Londono 
vėjai ne visuomet mums gai
vinančia srove ateina.

Kada, ir koki dabar rinki
mai bus į Darbo Rūmus sun
ku pasakyti, bet nereikia lau
kti, kad jie butų demokratiš
ki, o kas nors panašu į anuos 
lietuviškus žąlbarščius.

Nauji patiekalai
J. V. Amerikoje prasidėju

si lietuvių katalikiškų ergą-- 
nizacijų savotišką ataka prieš 
Kaune varomą anti-klerika- 
lišką politiką čia surado kai 
kurių atgarsių. Kaip, kas susi
rūpino, kad busįų negera vįsąi 
nugarų atsigręžus į tokią skait 
lingą išeiviją. Na prasidėjo 
gudrių politikų virtuvėje nau
jų patiekalų gaminimas. Rei
kia turėti vilties, kąd pas jus 
gal netrukus Draugo ir Dir
vos redaktoriai, abudu kartu, 
iš molinio bliudo srėbs lietu
viškus žalbarščius, bet kuris 
iš jų dviejų tikrai jausis pa
valgęs, o kuris po žalbarščių 
tuoj bėgs į ręsįtoraną gerą 
bifšteksą suvalgyti, tai klau
simas. Bet reikia tikriausiai 
manyti, kąd geriau palavintą 
skonį turi Draugo redakto
rius, tai jis pirmay susigriebs 
lietuviškus žalbarščius .srėbęs, 
o Dirvos ponaitis iš didelio 
tautiškumo dėsis gerai žalbar- 
ščių privalgęs.

Labai galimas daiktas, kad 
tais lietuviškais žalbarščiais 
bus maitinami ir kiti yedąkto
riai. Suprantama dėlko. Juk 
kąip ląįiąu pradėta rašyti 
Lietuvos reikalais, o tie rei
kalai reikaliukai vis dėlto ga
na murzini atrodo, nors kaip 
juos nešveisi, vis tiek purvo 
daug pasilieka, tai kaip kas 
galvą čia Kaune suka, kaip 
tuos purvus paslėpus, kad jie 
tarp išeivių nebūtų matytį, 
arba butų nuslėpti.

Tai visai galimas daiktas, 
kad pas jus gali įvykti stai
gus gairių pasikeitimas.

Anglijos karaliaus 
laidotuvės

Lietuvos valstybės užsienio 
gyvenimas vis labiau svyra į 
vakarus ir mezga ryšius su 
demokratinėmis valstybėmis. 
O ęįą su žalbarščiais nepasi
rodysi... Štai į Anglijos kara

liaus laidotuves buvo išvykęs 
užsienio reikalų mįnisteris, 
generalinio štabų generolas 
Tallat-Kelpša. žinokit, kad į 
karaliaus laidųtuves be atsi- 
klausimo aukšti valstybės vy-< 
rai nevažiuoja, o jei važiavo, 
tai gavo , pritarimą. Prįtari- 
mas, žinoma,' duodamas tik 
tiems, su kuriais mąnoma 
bendradarbiauti, arba jau ben 
dradarbiaujama. Štai nuvykęs 
Lietuvos armijos generolas 
buvę net priimtas Anglijos 
krašto apsaugos ministerio. 
Tai labai daug garbės suteik
tą, Reįfcįą spėti v butą 
dėlko kviesti ir kalbėti. tyę* 
reikia paleisti iš akių, kad ką- 
ralių laidojant, tokių šermepų 
metų diplomatai niekuomet 
nesnaudžia. O kąip diplomą? 
tąj kąįhąsi, tai jau generąlfc 
pigi štabai tąrįąsį. Tur bųt, 
jįe suyąpdą bendrą kalbą ir 
turi reikalo pasitarti. Kraštų, 
apsaugos ministeriai ne visų 
gi valstybių atvykusius gene? 
rolus priima...

§įųkiąįs ątsitįbimąis su žąjr 
barščiais toji nenuvažiuosi, jei 
sąvys jais galimą dar apgaut j, 
tai* svetimus sunkiau, — jie 
turi labiau išlepintą skonį.

Lietuviai SSSR armijoj
šita pačia proga reikia prą- 

neįti, kąd S3$R žymiausi po
litikai ir kariai irgi dalyvąvo 
karaliaus laidotuvėse. Korųųr 
nįstąs Lhvįn.OYąs taip lygįąį 
mirusiam karaliui atidavė pa
garbą, kaip ir Lietuvos Užsie
nio reikalų Ministeris Lozo
raitis. Karo reikalų komisaro 
pavaduotojas Tuchačevskią 
^ekė pąskui kąrąliaus karstą, 
kaip ir daugelis valstybių ge
neralinio štabo atstovai. Be 
Tųchačevskįo lenkų kilmės 
vyro, SSSR kariuomenės at
stovų tarpe buvo pirmo rango 
kamendantas tikriausias lie
tuvis Putna, kuris SSSR armi
joje tarnauja ir kur tokį auko
tą rangą pasiekė.

Taigi SSSR atstovų tarpe, 
atvykusių į karaliaus laidotu
ves, išskyrus pasiuntinį Mąją- 
kį, daugiau rusų nebuvo.

Ar kamandorius Putna ipą- 
tėsi su generolu Tallat-Kelpšą, 
apie tai niekas nekalba, bjM 
yeikia manyti, kad musų tąų- 
tiečiai tarė vienas kitam žodį 
SSSR armijos generalinąm 
štabe sėdi geras karo mokslo | 
žinovas lietuvis Rasikas, tąi 
žymi karo mokslo srityje pą- 
jėga- ;

Aukščiausio laipsnio SSSR 
armijoje iš lietuvių yra pa
niekęs J. Uborevičius — tąi 
pirmo rango aukštas karinin
kas.

Šie visi trys lietuviai yrą 
buvusios rusų armijos kadri
niai kariai, aukštą mokslą 
baigę: Rasikas seniau buvęs 
Lietuvos socialdemokratų pąr- 
tijos narys, kuris iš kąrto 
prie komunistų prisidėjo. U- 
borevičius mokėsi Dvinske, 
mokslus eidamas visuomenių 
niam gyvenime mažai dąly- 
vavo. Dar 1920 buvo pasiro
dęs Lietuvoje ir jau nuo tų 
laiko, matyti, perėjo į komu
nistų partiją.

Visi šitie trys vyrai, be 
daugelio kitų SSSR armjoje 
tarnaujančių lietuvių, nėra ęb 
liniai kariai, jie raudonojoje 
armijoje labai yra vertinami, 
Anuomet, Lietuvai darant ląį- 
kos sutartį su SSSR Rasiįcąs, 
dalyvavo SSSR vyriausybės 
atstovų tarpe ekspertu ir labai 
atsidėjęs gynė SSSR valstybės 
interesus.

Na, jei norit ir čia . savus 
rųšies lietuviški žalbarščiąį.

Redaktorių bėdos
Stipriai dejuoja- musų re

daktoriai. Kasdien žalbarščiusj -X * 
srebia—tai opozicinės spaudoj 
bendradarbiai. Jie daug ką 
nugirsta, daug ką mato, bet 
jie varžomi visokiais lape
liais ir turi tylėti, arba tikriau 
turi susilaikyti rašę. Jei gąųi- 
na Eltos ant balto popieriąus 
parašytas žinias, tai žino, kad 
tai oficialus biuletenis; jei 
gauną ant melsvo parašyta,—

Malt. Franz

NATHAN KANTER
(LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS)

F. VIZGaRIIAS

Linksmų Pavasario Švenčių—Velykų 
Visiems Chicagos Lietuviams Linki

Linksmų Pavasario Švenčių 
Velykų Visiems Lietuviams1.

Lietų vilko*
Degtini*

NATHAN 
KANTER

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kęųtucky 
Bourbon

LINKSMU VELYKŲ
VISIEMS LIETUVIAMS!

ne- 
patys

Linksmų Velykų 
Draugams ir 

Visiems 
Lietuviams!

DEMOKRATŲ 
KANDIDATAS l 
15-tą Senatoriai 

District 
Representatives

paliktų su 
visur beė

^sukrus biz 
oms sa

IIOU.I     ■ ,i

Lietuviai, Balsuokit 
už Savo Draugą

GERB. Naujienų skaityto
jo* U skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinairii kada užtepsite 
Musįerole nėra VIEN TIK 
pioątis. Jį prašaliną skaus
mus. Jas vari,oją milijonai 
žmonių nėr 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, nursiu ir 
vaistininkų. 1

visa tai privalomai turi spau
sdinti; jei gauna aiit šalio 
pranešimas, tai gali darytį 
ką su juo nori, o iš raudono 
popiepo skaito visas instruk
cijas, kas galima rašyti ir kas 
nė. Kaip matot, redaktoriui 
dabar daug galvos sukti ne
tenka, juo rūpinasi, kąd jis, 
nabagas, kokių niekų neprira
šytų. Laimingas jūsų Dirvųs 
redaktorius, t- jis įsėdi tokioje 
šaly, kur gąli rašyti, kiek tik 
.nori ir ką nori... D čią Lietu
voje jis kartu su kitais srėbtų 
bąądįen lietuviškus žąlbarš- 
čįus. O gąį kąrtąįs jis sąyę 
likimu nepatenkintas, tąi jąm 
reiktų vykti į Lietuvą, — čią 
jis galėtų įrodiųeti, kad spaus
dintas žodis nuodai yrą, todėl 
skaitytoją nuo tokių -nuodų 
reikia apsaugoti,

tkąus dulkėj 
ietuvoje

F. Vaitkaus jau seniui Lietu
voje nėra, p jo 
keltų dulkių dar 
sąma, Štai geri a 
hieriai išleido pldlcykl 
siuvinius su F. Vaitkaus at
vaizdu, Štai keletas kalendo
rių taip pat išleisti Su F. Vait- 
kaus atvaizdais. Kai kurie šių 
atvaizdų labai vykusiai pada
rytį. Taigi tenąįs pas jųg R.

meniu vaišyti žalbarščiais 
trūksta, tik, deja 
norėtų privengti tuos žąlbarš 
čius srėbę,

Tai tokios musų nenurims 
taųčio gyvenimo naujienos, 
Sausio 29 d

Visiems Musu Kostumeriams ir 
Draugaus Liąksmų Velykų
ANTON CHURAS

3253 So. Halsted St.
YMm ?684 

' .... '

Linksmo Skaistaus Pavasario 
LINKSMU VELYKŲ

Musų užeigoje visados randasi geros rųšies 
degtinė, Atlas Prager alus, cigarai 

ir šilti valgiai.

Vąįtkų yis dar kųįp kas žnah 
bįoją. Q čią Lietuvoj ę mokyk
lų ipokipiaį stebi sąvo sąsįu- 
viniuose f, Vąitkaųs ątvąigdą 
įr, tur but? ne vieną? galvoją 
tokių pasiryžėliu tąpti,

O pas jus vis dar F. Vaitkų 
nori gerai pamazgose ištrink-’ 
ti. Yra tokių mėgėjų, kurie 
sveiko, gero oro negali pakeL 
ti. Yra taip pat tokių žmo
nių, kurie negali nurimti, ką 
nors kitą aukščiau jų nosies 
pakilus.

£pėju, kad pas mus Lietu
voje tokių žųionių bus dau
giau net ųegu pas jus. Tik čia 
pas mus kaip kas iš jų labiau 
susiyaržo, kitaip tarus, viešai 
rodosi visas sagas užsisegęs. 
Taip, tokių žmonių, kurie ki
tus pasiryžę kiekvienu mo-

ANTANAS J. , 
ZYGMUNTOWICZ

Demokratų Kandidatas i 11-tos 
VVardos Koųiįtimaųus

Tai yra geriausias lietuvių drau
gas. Jau dabar suteikę daugeliui 
lietuviu darbus, p lęatla bus išrin
ktas suteiks daugiau. —Atsikra- 
tykįin svetinio jungo, balsuokime 
už savp žiąogu balaųdžip 14 d.

Stanley’s 
TAVERN

ST, WALICKA, Savininkas 
4119 South Halsted Street

Birch’s Tavern
2555 W. 63rd St.

RepubJic 4544

. savininkas

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINĘ 

& LIQUOR CO
Tę). Boulevąrd 0470

4611 So. Ashland Avė. 
. CUICAGp, lEL.

Mutual Liuuor Co
4707 So. Halsted St 
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eina žmonijos gy

Valdžiai teks Perimti Biznius

VISIEMS CICERO LIETUVIAMS
Kurie už mus balsavo BALANDŽIO 7 DIENA

gelbėjo sunkioje kovoje!
Kas tas kapitalizmas?

Farmos Neneša Pelno

nauti visiems CICERO MIESTO žmonėms ir

Tikrie

HENRY R. SOTARZEL

JOSEPII F. NOVAK
Taipgi ■, Hardware ir visoks

Geležinkeliai Nebeišsiveržia

LINKSMŲ VELYKŲ!

ąrą iki 8> ya). vakUte

Mažesniej
viename, bet daugelyje atsiti 
kimų jau dabar nori kapitu 
Jiuoti.

tiirėtų paimti

procentų 
i' galėjo 

tiktai neleisdamas

vūs mėnesiniai 
tarimas, Briė-

j gaminimo 
ir distribucijos kooperatyvus, 
kaip Švedijos ir Danijos far-

pelningiausias. 
akėtų farriieriai 

galėtų ir patys sulaužyti, su
siorganizuodami

LOTŲ SAVIN
ATIDAI!

Pavasario švenčių Sulaukus 
Sveikiname Visus!

bųdii farmeriai gaus valdžios 
paramų ir toliaUs. Vėliaus val
džia turės paimti ir farmerių 
produktų perdirbimo ir dis
tribucijos korporacijas, būtent, 
stokyardus ir pienines. Stok- 
ya-rdai tam priešinsis mažiau 
Už pieninės, nes pieninių biz
nis, kaipo tikras raketas arba 
įazbajtis,!

pieninių

visai 
konku-

šėrininkai ne

NICHOLAS HENDR1KSE

Daugiau 
šiandien 

suvartoti.

vybė” nieko nereiškia, jeigu ji 
neheša pelno. Bepėlriė nuosa* 
vybė yra skaitoma bergždžia, 
nors ji įr turėtų potencialę 
vertę už šimto ar tukstahČio 
metų. Kapitalizme pelnas iš 
nuosavybės turi būt numato
mas netolimoj ateityje, kapi
talizmui todėl visų įmonių ir 
turtų nuosavybė pasiliks berg- 
ždžia, kaip tik nebegalima bUš 
numatyti pelno iš jęs netoli
moj. ateityj. Kapitalizmas, ga
lima sakyti, buvo ir yra trum
paregių godišių viešpatavimo 
būdas ir jo pagaminta žmonių 
psichologija. Pastębėkim, kas 
atsitiko trumpoje skalėje kųd- 
ir su namų nuosavybėmis. Ka
da namai pradėjo nešti nuos
tolį vietoj pelno, kiekvienas 
džiaugėsi jų atsikratęs kartu 
su jo pajamomis. >

globom: 
įį(įfetracija tai 
' įfpts vyriau- 

kliu t j/ bet 
'b e f a rt

Farųierių biznis jau seniai 
nustojo savo kapiUiistinės 
prasmes, ries per daugelį me
tų. farmeriai AihbHkojė hebe-: 
pądarp jokio pelno. Nebebuvo 
kitos išeities, kaip tik paimti 
farmerius valdžios 
Robseveltb * adl 
dalipai padarė; 
sias teismas įsui 
Amerikos višuį

Pats žodis kapitalizmas yra 
tik bendra sųvoka, abstraktas. 
Todėl jis yra kitų kitaip su
prantamas ir aiškinamas.

Sutinkame sekamus kapita
lizmo turinio aiškinimus:

1. Kapitalizmas yra nesenai 
įsigyvenusi Europoj ir Ameri
koj ekonominė tvarka (ar be
tvarkė) su visais žmoni U, jpęp-

batu. Kuomet Bordeno kom
panija pereis į valdžios ran
kas, farmeriai galės dusyk 
daugiau gauti už savo pienų, 
o pieno vartotojams pienas 
tUo pačiu laiku atseis bent 
25 nUOŠ. pigiau. Stokyardų 
ir Botdeno bei kitų didžiųjų 
pieninių paėmimas valdžios 
kontrolėn ar nuosavybėn bus 
fermerių išganymas.

Sekamam straipsny, jeigu 
Šis pasirodys jums žingeidus, 
pakalbėsiu apie kitus aktua
lius klausimus.

JERRYJ. VITERNA
. COLtBCTOR

Kada Didžiojo Biznio įmo
nių savininkai ne tik nustos 
pelno, bet nustos ir vilties 
kada nors susilaukti pelno,; 
jie galės’ džiaugtis kuomet 
valdžia paims jų biznį savo 
kontrolėn ar nuosavybėn. Bet 
ir valdžiai gal ne visuomet 
bus reikalo imti “bergždžių” 
nuosavybę savo nuosavybėn. 
Kur tų nuosavybių biznio ad-< 
ministracija yra žinovų ran
kose valdžiai pilnai užtektų 

i paimti savo kontrolėn tik ga
mybos nustatymų sulyg viso 
krašto reikalo. Iš kitos pusės, 
kur nuosavybė yra ne tik ber
gždžia, bet ir visuomeniškai 
nereikalinga, valdžiai tektų 
tokios nuosavybės biznį visiš
kai numarinti.

ciais.
2. Kapitalizmas yra privati

nio biznio tvarka, paremta 
laisva

Kurlink 
venimas ?

Ko mes

Kada Didysis Biztys pasida
ro administratyviu bizniu iš 
įvairių monopolių, to biznio 
administracija žiurėjo tiktai 
didesnių pelnų ir galimybės 
uždirbti procentus ant procen
tų. Kad butų galima uždirbti 
procentus ant procentų reikė
jo, kad pramonė arba gamyba 
augtų niekad nesibaigiančioj 
proporcijoj. Vienok tuo pačiu 
laiku ’ tiesioginių 
kiekvienas monopolis 
uždirbti 
kainoms nupulti. O kad kai
rios nenupultų, reikėjo ma
žiau gaminti. Todėl reikėjo 
atleisti darbininkus nuolat vis 
dažniau ir dažniau. Darbinin
kams nebeuždirbant savo da
lies pajamų, vis mažesnė da
rėsi rinka monopolių pre
kėms. Technikos pagerinimai 
ir didesnis sistematinguinas 
Didžiajame Biznyj darbinin
kų skaičių dar labiau sumaži-

ANTON P. MOUREK
I.1BRARV BOARD

GEORGE STEDRONSKY 
president

Kas Bus Rytoj ar 
už Dešimt Metų?

ineriai. Bet Amerikos, kaip ir 
Lietuvos, farmeriai permažai 
turi įniciativos. Dideliam ka
pitalui j UOS’ lengva yra iš
naudoti. Tokia Bordeno kom
panija/ “Didžiojo Biznio” na
rys, per metų metus krovėsi 
nesvietiškus pelnus iš tiesiogi
nio nežmoniško farmerių iš
naudojimo. Karvių augintojai 
dirba Borderiui pigiau hegu 
negrai pietinių valstijų plan
tacijose, o su grafterių pagel- 
ba šv’ėikatos departamentuose 
jie yra prispausti po geležiniu

Kapitalizmo krizis.
Rezultate visos Didžiojo Biz

nio korporacijos pradėjo neš
ti didelius nuostolius. Penke
tas metų atgal visiškai nupuo
lė kapitalių prekių gamyba. 
Procentai ant procentų pražu
vo. Kapitalizmo užvestas nuo-l 
lat augančių pelnų sūkurys 
pats savaimi sprogo, kaip 
muilo burbulas. Tai įstūmė į 
didelį vargų dešimtis milionų 
žmonių^ Bet Didžiojo Biznio 
korporacijos su 80 bilionų ka- 
pitalizacijbs išliko. Ką daryti 
su inilionais bedarbių—tai ne 
jų uždavinys. Jie už tai nesi
jaučia atsakomingi. Tai kieno 
kito uždavinys. Prieš Didžio-; 
jo Biznio administracijų stovi 
tik vienas klausimas — kaip 
atgaivinti pelnus ir procentus 
ant procentų.

Tas jų uždavinys be abejo
nės niekad nebegalės būti at
siektas. Gamyba nuolat au
gančioj progresijoj yra nerei-J 
kalinga ir todėl negalima.) 
Taigi negalimi yra procentai 
ant procentų. Yra apskaičiuo/ 
ta, kad dabartinė Amerikos 
pramonė su visais intaisymais; 
ir Amerikos farmos gali kas-* 
met pagaminti kiekvienai A-- 
merikos šeimynai iki $5000 
vertės visokiausių gyvenimui; 
reikalingų x dalykų, 
negu tiek žmonės 
vargiai baii gali 
Viskas virš to butų neberei
kalingi prabangos ir lepumo 
dalykai, skaitant, kad auto
mobiliai, teatrai, knygynai, 
mokyklos ir universitetai yra 
tarp reikalingų dalykų.

Ant kiek kapitalizmas yra 
investavimo mašinerija, jis 
yra atėjęs prie galo. Nebėra 
iš kur pasemti naujų pelnų, 
nebėra šaltinių procentams 
ant procentų augti.

Pašalpos Bedarbiams Gelbsti 
Kapitalizmą.

Bet kapitalizmas dar nesi- 
daro sau galo. Pereitais me
tais, ne viena Didžiojo Biznio 
korporacijų vėl padarė pelno. 
Bet iš kur jų tas pelnas atsi
rado? Tiktai iš to, kad Roose- 
velto administracija išdalino 
žmonėms keletu bilionų dole
rių vienokiu ar kitokiu budu. 
Jeigu žmonės buvo “ant re- 
lief”, tai ir didžiosios korpo
racijos buvo “ant relief”. Did
žiojo Biznio administratoriai 
tai patys pripažysta. Reiškia, 
kad Didysis Biznis toliau ga
lėtų pasilaikyti savo pelnams 
atsiekti tiktai iš valdžios pini
gų, o jei ne, tai turės atsiža
dėti pelnų. Biznis be pelno 
nebeturi prasmės kapitalisti
nėje tvarkoje. Jis savaimi tu
rės pereiti valdžios kontrolėn 
arba nuosavybėn.

Prie progos čia reikia pa
brėžti “nuosavybės” reikšmę. 
Kapitalizmo tvarkoje “nuosa-

Daugelis apdtūUdoS kom
panijų pamėtė didėlę savo į 
“investhientų” dalį* ir apdfau- | 
stų žmonių protekcijai valdžia 
turės j as paimti savo globon 
ar jas likviduoti. Daugelis frų- 
ternalių organizacijų yra dar 
blogesnėj padėtyje.

Špulkos jau taįio “federali- 
zuoįOs”:- Tęs, kuriOš n'ehorėjo 
ar negalėjo ięderaližųotis, vei
kiausia turės užsidaryti*

Bankai iš dalies jau yra val
džios globoj. Daugelį didžiųjų 
bankų- valdžia Kdmtdliuoj a, 
išpirkus didžiumų įų Šerų. 1 
Didžiuma bankų hėnb^adaro 
pelno, ir džiaugias^ kad nors 
algas šiaip taip gali išmokėti. 
Kapitalistinei ; įstaigai be pel
no gyventi nfcra įšfeitabi Iš ban
kų pusės nebus todėl beveik 
jokio pašipriėŠinirilO* ktiomet 
valdžia paims j uos Vi siškon 
kontrolėn. r '>

konkurencija.
3. Kapitalizmas yra privati

nis nuosavybės valdymas pel
no tikslams, nežiūrint žmonių 
naudos.

L Kapitalizmas yra darbi
ninkų išnaudojimo tvarka biz
nio ir įmonių savininkų nau-

štai jau kelinti metai, kaįp 
geležinkelių antrų j ų morgičių 
savininkai bombarduoja A- 
merikos valdžių ir kongresų 
nuolatiniais prašymais, kad 
valdžia kuogreičiaušia paimtų 
geležinkelius savo nuosavy
bėn. Bet reikia pasakyti, kad 
Jie jų antrieji morgičiai yra 
beverčiai ir buvo beverčiai iš 
pat pradžios. Jie paremti yra 
fiktive nuosavybe vien ant 
popieros, kaip ir Insullo Še
rai pajiegos kompanijose. Ge
ležinkelių ir pajiegos kompa
nijose tokios “vagystes” atsį* 
tiko dėl stokos priežiūros iš

5. Kapitalizmas yra tokia 
ekonominė tvarka, kurioj 
įmonių savininkai gauna 30 
nuošimčių pajamų, o darbi
ninkai ir farmeriai 70 nuo
šimčių pajamų, ir tos pajamos 
eina tolesnėn apyvarton tokiu 
budu: darbininkai išleidžia 
kone viskų pragyvenimui, o 
savininkai didžiumų savo pa
jamų investuoja į naujus fab
rikus ir pamatinių prekių ga
mybų, laukdami ne tik pro
centų, bet ir procentų ant pro
centų (compound interest).

Iš šitų kapitalizmo aiškini
mų paskutinis, rods, geriau 
pasako kame dalykas. Pana
šiai kapitalizmas veikė Ame
rikoj.

Didysis Biznis ir Mažasis 
Biznis.

Po karo Amerikos kapitaliz
mas pasidarė dvigubas. Aiš
kiai pasidalino į du skyrių: 
Didžiojo Biznio ’ ir Mažojo 
Biznio.

Didysis Biznis beveik 
pašalino tarp savęs 
rencijų, pradėjo veikti* sulyg 
išanksto nustatyto pliano. Tik 
iš paviršiaus galėjo išromyti, 
kad tarp Fordo ir General 
Motors ėjo nemaža konkuren
cija. Bet jie veikė išvieno. Jie 
bendrai apribojo produkcijų, 
idant pataikyti kainas reika
lingoj jiems lygmalėje. Todėl 
jeigu atleido darbininkus 
Fordas, tai atleido juos ir ge- 
neral Motors ir Chrysleris, 
nors ir ne tuo pačiu laiku.

Mažasis Biznis pasiliko dar 
“liuosos konkurencijos” .srity
je—daugiausia maisto ir rūbų 
gaminimo pramonėse, bet su 
kiekvienais* metais ėjo mažyn.

Budavokit Dabar!
-Mes fiharisuoshp ir vabudavo- 

sįm ftat t jųsif, išmokėtos, žemes, 
rtiėkaa daugiau nebus taip leng- 
va; pasistatyti nam& kaip dabar. 
Jūsų naū.ias namas bus suplanuo
tas -į? smagūs dėl .iūš ir jūsų 
šęirnynps. , : " -

ANTON F. MACIEJEWSKI
SUPERVISOR

Pfclygihkit musu 
kainas Su kito- 

(ralime 
sutaupyti jums 
Pinigu* j

galime laukti neto*- 
limoj ir tolimesnėj ateity?

Ar Amerikoj bus blogiau ar 
geriau gyventi tokiems žmo
nėms, kaip mes?

Ar pasikeis Didysis Ameri
kos Biznis?

Ar atsigaus mažesnis priVa* 
tinis biznis?

Ar bus turtingesni farme
riai?

Ar visuomet gausime pašal
pas iš valdžios?

Ar pakils rendos ir namų 
kainos?

Šitie ir daug kitų panašių 
klausimų rupi šiandien kiek
vienam. Jie yra aktualus ir 
nuo jų atsakymo ar išrišimo 
priklauso musų ateitis.

Idant nebūtume visiškoj 
tamsoj, turime pažiūrėti, kas 
atsitiko ekonominiame gyve
nime pastaruoju dešimtmečiu.

Iš visų reiškinių Amerikoj 
ir visame pasauly vienas yra 
svarbiausias, būtent tas, kad 
kapitalizmas atsidūrė neiš
einamo] padėty.

Kad mums,butų aiškiau, kų 
tas reiškia, turime išgvilden
ti žodžio kapitalizmas pras-

FELIX A. ZDROJEWSKI
TRUSTEE

F.; M. A. \ Insūrancė Gpmpany 
Paskolos. Finansuojam sulig su jū
sųįplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai.. Pasitarimas, Briė- 
žiniai ij Apskaitljavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
> 30 No. La Šalie St.,

’ /*Tel. STATE 7092
Atsakomingi hūmų statytojai 

nuo \ Idl 6 —: šimtai užganėdintų

Archer Pairits A Oils 
i 6136/ ARCHER AYENUE

Stanley Tdmaahūūaš, Ša v, ■ IjMk. ..

Amerikoje šiandien yra apie 
200 Didžiojo Bizpio korpora-; 
ei jų. Tas korporacijas “val-: 
do’* apie 2000 didžiųjų šėrį-į 
ninku. Taigi tiek tėra žmonių* 
stambiojoj “kapitalistinėje” 
klasėje”. Reikia betgi žinoti, 
kad tie 2000 stambiųjų šėri- 
ninkų su mažomis išimtimis 
visai nesikiša %į korporacijų 
biznio administracijų. Kaiku- 
rių didžiųjų korporacijų ad
ministratoriai arba manadže-< 
riai net ir Šerų neturi tose 
korporacijose, kurių gamybų 
lir politikų jie nustato, 
ji korporacijų savininkai įik; 
laukia jiems žadamų pelnų.. 
Dar nesenai J. B. Morganas 
buvo visų Didžiojo 'Biznio kęr/ 
poracijų vyriausias generolas/ 
Kone visur jis buvo direkto-. 
rius. Tačiau jis tų visų kor/ 
poracijų nevedė. Jo biznis bu-; 
vo spekuliacija serais, pasi
remiant slaptomis informaci
jomis apie kiekvienos korpo
racijos stovį ir laukiamus pel-’ 
nūs. Šiandien Morganas jau? 
yra susmukęs. i

I '•'■■■■■ ■. ' ■ 1
I ,. ■ : ■■ - ■ i

Paėmimas Didžiojo Biznio 
1 korporacijų valdžios kontro
lėn ar nuosavybėn Amerikoje 
yra pilnai pribrendęs. Ir kada 
tai atsitiks, gal to niekas nei 
nepajaus. Tai palies tik 2000 
stambiųjų šėrininkų, o fakti- 
nas biznio vedimas daugumoj 
atsitikimų galės palikti tose 
pačiose rankose. Tuo tarpu 
betgi didžiuma kapitalizmo 
išaugintų davatkų spardosi; 
kelia triukšmų ir smardina

valdžios pusės ir perdidelės 
įrotekčijos.

Ponas J. h. Eastman* fėde* 
ralis ttansportacijoš koordi
natorius, yra pateikęs plianų, 
kaipValdŽia 
geležinkelius savo kontrolėn 
ar nuosavybėn ir kaip jih)š 
turėtų {opetUOti, .* TėČiatis jis 
nehatųrė valdžiai dabar tai 
padaryti, hėš valdžia, sako, 
galėtų šu daug htažiitu darbi* 
ninku operuoti gelėžinkelius, 
o tai besidėtų prie bedarbių 
padauginimo. .,,z ': :■

A'hglies kasyklos šiandien 
yra blogiausioj padėtyj ir jų 
savininkai nori valdžios pagal
bos ar kontrolės. Taip pat 
blogame stovy yra audimo 
fabrikai.

OUTSIDE fKilboUrn $1.90
Houše< Maleya Gal, .■ 
INSIDE House Maleva M .20

Galipnas .............  ■
FIAT MALEVA u... Gal* $|.9S 
VARNIŠĄS :Gal* $ -j .25

PAINTi OIL ..... i.... .  Ga!» OIU

SCREEN ENAMELIS Z 0 4 f* 
Kvorta v

SIENOM POPIERA ......... E A
Rolė ir* virš . ......... . wU

WHITE LEAD Sv. 10c

.... 4
t J.

1 „ .—. ■ •« vi" "'i ■  ' ,
- ’V • • . • t '■ • »



(Musę specialaus korespondento Lietuvoje)1

WM. A. LEWIS

Wrn. A. Leivis

Atvyksta iš Lietuvos

AUGUSI
SALDOKAS

arsmkitės “N-nose

LINKSMŲ VELYKI! ŠVENČIŲ

nes kas*

VELYKŲ ŠVENČIU

LASSA

Frank J. Lassa

august saldukas 
4 Dist. Congrčssman

JOHN'.1, T. ZURIS 
i Teisėjus

2536-40 W. 63rd Si 
Tel. Hemlock 8400

Sveikina Visus Lietuvius su 
ŠVENTOMS VELYKOMS

4179-83 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171

Jis representuos 12-to Wardo balsuotojus 
be jokių bosę diktatūros;: - *

Vedėjai ir Darbininkai gerėjamės 
proga sulaukę

6) Dovidavičius ir M. Pociū
niene.

Keleiviai iš Klaipėdos išplau
kė Švedų Amerikos Linijos mo
dernišku laivu “MARIEHOLM“ 
į tftoekholmą-, Švedijos sostinę, 
iš Čia j Gothenbūrgą 6 valan
das laiko kelionėje.

PROGRESS FURNITURE COMPANY 
KRAUTUVĖS

šios įstaigos Kostumeriams, Rėmėjams 
ir visiems Lietuviams

PEOPLES /FURNITURE KORPORACIJŲ 
VALDYBA — DIREKTORIAI 
— DARBININKAI LINKIME

Pono Wm. A. Lewis’o žodžiai: 
“A HAPPY EASTER TO ALL

Laivas atplauks į New Yor- 
ką balandžio 6 d., Pie/ 97, ga
le W. 57thl Street, New York 
City. Tuo pačiu laivu gegužės 
29 d., iš New Yorko plauks per 
Gotįjenbųrgą tiesiog į ' Klaipė
dą didžioji liettfvių ekskursija.

VPM.

si savo papročius, kalb% turė
jo savo pradžios mokyklas, ko 
dperatyvus ir kitas švietimo ir 
kulturo^drąugijas 
kiečių Vyi^ausyi

LIETUVIAI, PIRMYN SU ROOSEVELT 
BUNDESEN—ZURIS '

štai dabar vokiečių hitleriš
kas ministeris Kerrl, kuris yra 
reicho erdvės planavimo komi^ 
sijos pirmininkas, išleido ap- 
lnikfaštį,< kuriuo Prūsų Lietu
vos srityje sudaromi atskira 
erdvės planavimo sritis. Esą, 
reicho interesai reikalauja, kad 
čia butų pravesta nauji koloni
zavimo planai. Jau dabar teį
veik visu Lietuvos pasienin’ lie~ 
tuviai ūkininkai nustumti ir jų 
vietoje vokiečiai1 pasodinti^ bet 
toliau nuo sienos yra išsilikę 
ištisi lietuviški kaimai, O1 kad 
ir kiti jų suvokietėję, bet vis 
dėlto ryšių tarp savęs nėra nu- 
traukę. Štai visa Šita hitleriš* 
kui ministeriui nepatinka ir 
jis randa reikalą čia pradėti 
naują kolonizaciją. Supranta
ma, vietos gyventojai bus iš» 
stumti į Vokietijos gilumą, 0 
čia bus atkeliami vokiškai dva
siai palankesni kolonistai.,

Tai vis ne kas kita, kaip ka-

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedėjas J. KALEDINSKAS 

Tel. VICTORY 4226

vybe nori čia visais atvejais tu
rėti patikimus savo gyvento
jus, kurie karui , ištikus' nesu
svyruotų. O dėl dabartinių1 vie
tos gyventojų tektų tokiu atve
ju stipriai paabejoti, nes’ jų 
tarpe1 kai kas Lietuvai simpati
jų dabar pareiškia, o ypač kąi 
mato ir žino; kad' Lietuvoje yra 
kas valgyti ir kad ukininKaf pa
lyginti nėra taip varžomi, kaip' 
diabar Ptųsų Lietuvoje;

Visą žiemą Prūsų Lietuvoje 
t vokiečių armijos buvo atlieka
mi vietos .manevrai. Norėta žie
mos apystovose pripratinti ka
reivius prie vietos gyvenimo 
sąlygų. Manevruose veikė visų- 
rųšių ginklai, tik išėmus dides
nes armotas. Jų negalėta 
parsįgabėriti dėl kilusio nesusi- 
pratimo su Lenkais dėl korido
riaus. Šitie manevrai' kad ii 
pas ūkininkus paliko' bent kiek 
pinigų, bet pusėtinai gyvento
jus prikamavo,, todėl niekas 
daugiau jų nenori matyti. Ka
reivių tarpę buvę visokių,, bet 
bendra jų - nuotaika toli gražu 
dabartiniam režimui .nepalanki. 
Taigi, vokiškas nacionalsocializr 
mals dabar ryžosi visa kas' -tik 
dar bent kiek primena lietuvys
tę Prūsų- Lietuvoje panaikinti. 
Visą vasarą ėjo spartus vietos 
vietovių * lįętj^iško pavadini
mo pakeitimas į vokiškus, f o 
dabar prasidės savotiška kolo
nizacija, kuri, be abejo, nepa
lies vietos junkerių dvarų, bčt 
bus parceliuojami vidutiniški 
ūkininkai, ir mažažemiai kitur

(tUri žmonės. Bet dėt lėšų1 sto
kos negalime tinkamai aptver
ti ir papuošti. Kapinėm nupir
kom vieną hektarą žemės,' pu
sę atskyrėm kapinėm, o kitą 
sargo nameliui, bet neturim lė
šų nameliui pastatyti, o ne
sant ten sargo fanatikai da
ro mum žalos, griaudami ir ar
dydami kapines. Turime men
ką knygynėlį, bet naujoms kny
goms įsigyti nėra pinigų.

Tad verčiami aukščiau išdė
stytų aplinkybių ir kreipiamės 
į Tamstą prašydami morališkos 
ir medžiagiškos paramos.

: ’ Valdyba:
B. Šukys,
P. Brauklienė,

i D. Kripas,
K. Juočis, 
J. Ruso.

Nepamirškite Balandžio-April 14-tą balsuoti 
už mane į Kongresmanus ant Republikonų 
tikieto. Jūsų Draugas, ■ • 
___________________ AUGINT SAUKAS.

Prūsų Lietuva 
Naikinama

nes Kultūros D-jos 
Skyriaus gavd' tokio 
laišką: 1 '

“Plungės 1 skyrius nutarė
kreiptis į Tąništą. Musų sky^ 
rius yra įsikūręs 1931 metais. 
1932 metais įsisteigem kapines, 
kuriose jau yrą. palaidoti ke-

.0 likti neištikimam tai prarasti 
Jvisas teises, būti gatvėje išmes
tam. Tikrai turės daug drąsos 
tas vyras ar moteris, kurie pa
duos prašymą leisti naują lie
tuvišką laikraštį.

Bet tai ne visa. Nors Prūsų 
Lietuvoje jau daug kas iš lie
tuvių prarado vieną iš tautos 
-savybių, būtent kalbą, bet vis 
dėlto papročiai, galvojimo bū
das pasilikęs lietuviškas ir ši
tas lietuvystės bendrumas vo
kiškai kalbančius labiau jungia 
ir jie vis dėfto išsiskirdavo, iš 
vokiečių bendro gyvenimo. ;Be 
to, lietuviai kad vokiškai kab 
kautieji čia sudarė mažažemių 
ir vidutinių ūkininkų luomą, 
tuo metu kaip tikrieji vokie
čiai yra stambus žemvaldžiai. 
Tai ne lik tautiniai reikalai, 
bet ir ekonominiai kad ir jau 
nutautėjusius lietuvius rišo vie
nu bendru ryšitt, vienu bendru 
reikalu.
'..Hitleriškai vyriausybei visa 

šitai negalėjo patikti/ Jie jau 
pereitais metais į Prūsų Lietu

vą siuntė iš vokiečių gilumos 
darbininkus bedarbius, studen
tus vokiečius, kuriuos apgyven
dino pas čianykščius ūkininkus, 
atseit, daugumoje pas lietuvius. 
Bet šitai niekas negalėjo pagel
bėti. Bedarbiai iš miestų atvy
kę buvo pusėtinai patvirkę, tai 
konservatyvius lietuvius tuoj 
neigiamai paveikė, ir jie dar 
labiau pajuto savo’ reikalų ben
drumą. Studentai taip pat ne
galėjo vietos žmonių psichologi
jos paveikti, nes ir šitie buvo 
pusėtinai demoralizuoti. Be to, 
vietos gyventojai taip mokėjo 
savo atsparumą parodyti ir su 
tokia panieka atėjūnus pasitik
ti, kad Šitiems daugiau nieko 
nepalikot kaip tik iš čia kaip 
.galima greičiau išsinešdinti. 
Buvo daromos į šitą kraštą 
įvairių įvairiausios ekskursijos, 
bet hitleriška nosis pajuto, kad 
be pinigų šitos visos ekskursi
jos daugiau' nieko palikti nega- 
Ji ir vietos gyventojų dvasios 
.atsparumo nepalaužia. Nors jie 
ir vokiškai daugumoje kalba, 
bet vis dėlto tiek įknibę į vie
tos reikalus ir papročius, kad 
sunku • juos visai panaikinti ir 
išnaikinti ir tikrą, gryną vo
kišką sėkją čia pasėti, atseit, 
.priversti vietos žmones nacio- 
nalsocialistiškai ’ galvoti. * Tai' 
įdomi kova! Tyli, atkakli jau 
pusėtinai palaužtų- lietuvių su- 
vokiečių ordino likučiais kova, 
kuri ištisi šimtmečiai kaip tę
siasi... . .

. Kaip tik Vokietijoje įsigalė
jo Hitleris, tai jis tuoj puolėsi 
naikinti žydus. Nėra reikalo čia 
suminėti visų tų priemonių, 
kurias jis pavartojo žydus iš
gyvendinti iš Vokiečių žemės, 

jos visiems žinomos. Neto
liese Drezdeno nuo senų laikų 
gyveno sfavų padermės mažutė 
tauta, koks ? šimtas tūkstančių 
asmenų, šita tautėlė labai Arti
ma serbams įt čekams. Nepai
sant, kad iš visų pusių apsup

tuos slavus.
uždarė

JA'Y A. SCHFLLER 
. ' JUSTIN F. 

McCARTHY 
LEON EDELMAN

d. Reikalauk

šiomis dienotais' Dr. A. L, 
Graičitaas iŠ ’ Laisvamanių Eti- 

Pltta'gės 
turinio

Demokratę Kandi
datas į J2-to Wardo 

Commftteeman

VYRŲ IR MOTERŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

4716 South Ashland Avenue .

siunčiami. ■’ *
Apie visus siįtųos reiškinius 

^Lietuvos spaudoje nerasite. Be
je, karts nuo karto pasirodo 
smulkutės žinutės, bet jos din
gsta visai nepastebiamos. ;CO 
dėlko taip yra? Politika. Jau ir 
taip įtemptus su vokiečiais san- 
tikius nenori dar labiau kiršin
ti. O be «to, kaip kas jau seniau 
mojo į Prūsų Lietuvą ir sako 
— tesižinie; ' v j į;.

Kiti labai siaurai suprApta 
Lietuvą,, daug kam ji vaizduo
jasi vis dar buvusios rusų inv- 
perijos ribose, o jau kas ūžtų 
ribų — tai yra svetima, žino
ma, tokių nedaug, jiems ir 
Klaipėdos krašto reikalai kaž
kaip per miglas atrodo. Kad ir 
tokių nedaug, bet vis dėlto dar 
yra. Tat visai nenuostabu; kėd 
Prūsų Lietuvos reikalais dau
giau yra susirūpinę filologai, 
istorikai mokslo požiūriu, bet 
ne dienos reikalu.

Tai nacionalsocialistai galuti
nai čia nori parausti lietuvybę, 
'kad jos pėdsako nebeliktų-. Vie
tos lietuviams, suprantamą 
vieniems sunku atsispirti prieš 
tokį milžiną, bet grynai vibtos 
ūkiškieji reikalai- juos vergia 
vienybės laikytis, — tai sun
kiai įtikėtina,, kad- naujai pasi-

Sveikinti Visus savo prietelius ir sykiu širdingai* pudėka- 
voti už paramą per kurią mes galime sėkmingai vesti 
prekybą.

kėsinta vokiečių Prūsų Lietuvo
je kolonizacija visai ramiai pra
eitų. . '

O kiekvienas nepasitenkini
mas labąi silpnina dabartinę 
vokiečių vyriausybę, kuri ir 
šiaip jau diena jįŠ, dienos vis lai
biau ir labiau praranda gyven
tojų tarpe bet. kokią paramą. 
Ji tik grynai policijos’ priemo
nėmis galės laikytis. O policija 
nors ir geriausia, buvo išmuš - 
/trinta, nors geriausia buvo ap
ginkluota, bet ateina toksai lai
kas, kada jų, kad, ir užtaisyti 
ginklai, laiku’ neiššauna. Žmo
nių mases nusistatymas tiek 
įjuos paveikia, ,kad jie praran
da dvasios lygsvarą ir pačiu 
/kritiškiausiui momentą kada 
; ginklai turi iššauti; jie nevei- 
ikia, arba tadai pradeda veikti;, 
ikada jau vėlu* būva. Tikėtis 
Vien policijoj -pajėgumu neten
ka ir vargas tai vyriausybei, 
kuri vien tik 1 f'policijos galybe 
tiki ir ja remiksi?

HoittoLituaniens.
Jokia yo- 

, - f Jtectrįsd:^ios
slavų salelės liesti- Antraip, ją 
stengės? * visamė net paremti; 
nes to gyvo muziejaus nenorė- 

į'io naikinti. Pagaliau koks Šim
tas tūkstančių iš visų pusių 

i vokiečių apsupti slavai negi ga
ilėjo būti vokiečių valstybei pą- 
‘■vojingi. ‘ • • V4x-

ši slavų salelė sutraukdavo 
daug turistų: vieni jų čia va
žiuodavo mokslo tikslais tirti, 

.susipažinti iŠ kur ir kaip jie 
čia užsiliko, kiti tiesiog smal- 

:Sos vedami vyko pažiūrėti sa
votiškų slavų, kurie gana ori
ginalius drabužius dėvėjo,; sa
votiškai šoko, dainavo ir savus 
skirtingus papročius turėjo. /

štai įsigalėjo Hitleris ir cvisu 
smarkumu puolė 
Panaikino mokyklas 
kooperatyvus, atėmė jų turtą 
ir panaikino visa, kas tik liete 

„ savitą tos istoriškos tautelės 
|jgyvenimą, jų papročius, žino

ma, jiems skųstis nebuvo kur. 
r Kas gi pagaliau kelių dešimtų 
tūkstančių mažutės - tautelės" 
balso klausys. Juk tai vokiečių 
vidaus gyvenimo reikalas...

Dabar hitleriška vyriausybė 
lygiai tokiu pat uolumu pradė
jo naikinti visa kas tik yra lie
tuviška Prūsų Lietuvoje.

Tilžėje ėjo nekalčiausio turi
nio gotiškomis raidėmis spaus
dinamas laikraštis “Naujasis 
Tilžės Keleivis“. Jokiu bildu- 
prie šio laikraščio negalėjo dei 
jo turinio prikibti nacionalso
cialistinė vyriausybė, nes tai 
buvo tyliausias laikraštis koks 
tik galėjo būti. Jo vyriausias 
tikslas buvo išsaugoti lietuvių 

s kalbą. Bet lietuvių tautos ben- 
’-drais klausimais jis niekuomet 
"nėra prasitaręs, ir štai vyriau
sybe prikibo prie to laikraščio 

^leidėjo, kad jau leidimas nusto
jo galios ir tą laikraštį užda
rė. Ne, neuždarė, tik atėmė lei
dimą... O žinot ką tai reiškia?

į* Tai lygu uždarymui 
fleitas dabar panorės gauti lei

Švedų Amerikos Linijoš mo
torlaiviu “GRIPSHOLM”, iš
plaukiančiu iš Gothenburgo uo
sto, kovo 28 d. atplaukia iš 
Lietuvos sekantys keleiviai:

1 1) Juozas Latinis, į Brook- 
;lyn; N. Y.
. 2) Eugenija Chodoravičiutė, 
į Chicago, III. j

3) Helęn Serapinaviciutė, į 
Brooklyn, ,N. ’ Y.

, 4):/P. Dijokas.
5) Eleonora Kulvietienė, į 

iGhicago, III.

DR. HERMAN N. BUNDESEN 
į Gubernatorius

_______ .. ________KANDIDATUS, KURIE EN 
DO^UOTi ČOOK COUNTY REGULIARIAI 

DEMOKRATŲ PARTIJOS
Attornev General 
OTTO KERNER
State Treasurer 

JOHN, (C. MARTIN
Auditor of Public Aocounts 

EDWARD J. BARRETT 
, CoriRTessmen at Large 

E. V. CHAMPION 
LEWIS' M. LONG

Bottrd of TaX Auneals 
PAUL DRYMALSKI 

Trustees Sanitary DJštrlct 
• THOS: F. BYRNE 
PAUL V. COLIANNI

D. A. HORAN 
Clerk Municipal Court 

JOSEPH L. GILU 
Bailiff Municipal Court
ALBERT J. HORAN 

Chief Justice Munipipat Court 1 
JOHN J. SONSTEBY

» - AssoCiafe Judgtes Municipal’ Cąurt
JQHN T. ŽUR1M OSCAR <S? CAPLAN EDW. S. SCHEFFLER 

JOSEPH A. GRABER WILLIAM BROOKS 
“MICHAEL TREMKO L

JOHNi^. ERWIN HASTEN
McCpRMIGKL . THOMASi A. GREEN

"“rBaiandžid
;"DEMOCRATIC BALLOT

GUBERNATORIUS r 
i • • '

Kuris jums teisingai ir iMikimai 
iki' šiol tarnavo;

FRANKU^ Ih ROOSEVELT 
United ^States Senato? 

JAMES :Ž&®LTON EEWIS.
Gb.vernor

HERMAN N. BtTNDESEN
Lieutenant GoVėrnbr

JOH^/ŠTELLĘ1 č
Šeel0tany,-'of State , -

EDWAJD? J. HUGHES

County Treasurer ; 
HORACE G. LINDHEIMER 

. States Attorney 
THOMAS J. COURTNEY

Recordei* of Deeds
• EDVVARD J. KAINDL 

Glerk Circuit Court 
\ JOHN E. CONROY ’ 

Clferk Superior Court
. FRANK^V. ZINTAK

7 - / COroner ' ;
; FRANK / Ji WALSH

for Congressman 
in 4th District

Sveikinu su Velykę 
šventėmis

Visus savo Draugus, Prie
telius ir Rėmėjus

IŠNAUJO IŠRINK1T

HENRY HOROJ

LOA'N BAN K•-« - f •>-. -v. ...

GALITE GAUTI 
Paskolas Dėl Pirmų Morgicię 
Pagal Direct Red uction Planą

S TAVPYJK) SKYIJAI. SI AHSdACSir 
' ; ■ PELNU, PAGAL DAYTOY l’LAN.y 

KEISTUTIS LOAN & BUILDING
flSSOCIATION NO. 1

840 West 33rd Street
M KM Ii! 11 .

HOME 
‘ OF CHICAGO’



šeštadienis, Balandis 11, ’36NAUJIENOS. Chicatro. Bl.>

Techniška Klaida
(Iš M. Zoščenkos)

irgi

Jūsų Kaimynas

RICHARD DeKOKER

Joseph F
Balsuokit už jį Balandžio 14 Dieną George Kudlick

EDWARD
M. Nowak

švari politika d
Di •! < > • i 

prasideda namie;

LINKSMŲ VELYKŲ

Visiems Lietuviams!

The 7
Kraft 

Cheese 
Spreads

Pasekmingas 
biznierius

rodosi 
garde-

35 metus 
šioj wardoj

no- 
tiek

______
daugiau.' kad 
kolei*. 
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REPUBLIKONU KANDIDATAS I 
Sanitary District Trustee

Reikalaukit Republi 
konu Balioto ir 
ir Balsuokit už

Republikonų Kandidatas į 
15-tos wardos Committeeman

vanduo 
vir-

Linksmų Pavasario 
Švenčiu-Velykų 

Visiems Lietuviams!

kraft 
<£,MeNTS$

mas- 
.■ už- 

kad tai

Visus Draugus, Kostumierius ir Pažystamus nuoširdžiai sveikina
VELYKŲ ŠVENTĖMIS

LYLE 
h'ellander 
A. HOFFMAN 
C. O’REILLY 

L0WITZ 
HAYNES
OŠTROWSKI 

' 3 
BROUILLET 

For Bailiff of
Municinal Court of Chicago 

0WM. H. FEIGENBUTZ 
For Clerk of The 

Municinal Court of Chicago

Primary 
Balandžio 14, 1936

Balsavietes atdaros nuo 6 v. r 
te iki 5 vai. vakare

Demokratų Kandidatas 
į 21-Wardos 

ALDERMONUS

Išrinkite vyrą 

kuriat) galit, 

pasitikėt

svetimame nu

Township of Cicero 
Primaries Tuesday, April 14th 

Endorsed By

jis vis dėlto į 
ir išsimaudė vo-

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS T
CLERK

Municipal Court of 
Chicago

LAIMĖKIT SU BR00KS 
ir Sekamais > 

REPUBLIKONU KANDIDATAIS 
PRIMARY, BALANDŽIO U 1936 

Sanitary District Trustėeh 
ĮxĮ,Maxwell M. Nowak 
KALVA L. BATES 
KCLARENCE BERGSTROM 

State’s Attomey 
0 HARRY S. DITCHBURNE 

County Treasurer 
0 JAMES A. KEARNS 

Recorder of Deeds 
0 WILLIAM BUSSE

Clerk of the Circuit Court 
0OTIS A. ROGERS

Clerk of the Suoerior Court 
0 MAURICE M. SHAY 

Coroner 
0DR. EDMUND G. BRUST 

Board of Appeals 
0 GEORGĘ F. NIX0N

Bailiff of the Municinal Ct. 
0WM. H. FEIGENBUTZ 

Clerk of the Municinal Ct 
0 MARION GEORGE KUDLICK 

For Chief Justice of The 
Municinal Court nf Chicago 

0 EDWARD B. CASEY
For Asscciate Judgės of The 
Municinal Court of Chicago 

0OHART.ES F McKTNLEY 
0FDGAR A. JONAS 
0 JOHN H. 
0WM. E. 
0 SAMUEL 
0 EUGENE 
0 T.EO H. 
0 WILLTAM H 
0 DAVID H. CAPL0W 
0 MTCHAEL V. < 
0JOHN F. HAAS 
0HECTOR A

3133 So. Halsted Street
Tel. Victory 9163

LINKSMU PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ
Visiems musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems 

širdingai linkime
MR. ir MRS. W. C. LUKAUS

repubLikonų 
KANDIDATAS Į

ILLINOIS
GUBERNATORIUS

THOMAS P. GUNNING tu
ri užvydetiną visuomenes 
tarnystės rekordą. Jis buvo 
Princeton, Illinois Majoru 
per 12 metų ir antrą termi
ną yra Valstybės Senatorium.

Su tokiu atsižymėjusiu re
kordu Senatorius Thomas P. 
Gunning turėtų būti nomi
nuotas Republikonų Kan
didatu į Illinois Gubernato
rius.

pradėjo 
kas kaltas

novv m new-design 
Swankyswig glasses!

MILDA RESTAURANT
3206 So. Halsted Street 

Tel. Victory 7613

keturiasdešimt šešis 
Tai buvo atlyginimas 
darytus nuostolius.

Maskviečio draugas 
rėjo pasinaudoti ir šiek 
atlyginimo gauti už technišką 
klaidą, bet jam tatai nepasi
sekė. Pasirodė, kad yra tokie

Ta suma visiškai pakirto 
maskviečio jėgas, ir jis atsigu-

nuostoliai, kurie aiškiai pa 
sakė, kad nakties metu jis ne 
turėjo teisės 
įnoryje būti.

Kitą dieną 
viešbutį atėjo 
nioje. Nors tokiu elgesiu ma
skvietis buvo labai nepaten
kintas ir net pykti pradėjo 
bet bičiulis jokio dėmesio j 
tai neatkreipė.

Jerry Dolezal
REPUBLICAN CANDIDATE FOR 

COMMITTEEMAN

nevykusiai apskaičiavome van
dens nubegimą, ir tai musų 
klaida. '

Inžinierius čia jau pradėjo 
viską moksliškai aiškinti. Ro
dydamas į A

— Matote

lė ant sofos nieko negalėda
mas suvokti.

O jo bičiulis atsirekomenda- 
vo visai iš blogos pusės. Jis 
dagi bandė pasprukti, bet silp
na ir tuo pačiu laiku sąžinin
ga svečio ranka buvo sulai
kytas.

Maskvietis, vos liežuvį var
tydamas, kreipėsi į adminis
traciją :

— Ar kaip nors negalimą 
susitaikyti už dvejetą tūkstan
tukų? Na tegul tuos cheruvi
mus šuo ant uodegos neša... 
Netokie dabar laikai, kad už 
cheruvimus reikėtų mokėti.

onią, jis sako:
, štai viršuje yra 

skylė, pro kurią turi nubėgti 
vanduo, kada vonioje netelpa. 
Jei moksliškai viskas butų bu
vę išskaičiuota 
nebūty turėjęs-teisės pro 
šų išsilieti. Bet čia buvo 
daryta klaida ir skylė, kaip 
matote, 'nespėjo suryti viso 
vandens. O todėl mes pra
šome jus atleisti, kad daro
me tiek nemalonumų. Atei
tyje daugiau to neįvyks. Mes 
tą technišką klaidą atitaisysi
me.

Išgirdęs tuos žodžius, mas
kviečio draugas norėjo pulti 
ant kelių, kad galėtų padėkoti 
adminstracijai ir savo likimui. 
Tačiau bičiulis nuo to žingsnio 
jį sulaikė.

Jis ,pareiškė inžinieriui:
— Žinoma, kitaip ir būti ne

galėjo. Bet pasakykite, kas 
man atlygins už nuostoliuš: 
mano kunlapliai sumirko. Ga
limas daiktas, kad sumibko ir 
kitas lagaminas. Ir vis tai 
jūsų techniškos klaidos dėka.

Administracija sako:

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the neto Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven z * 
Of the delicious
Kraft Cheese > w 
Spreads. They’re pi* * 
marvelous for I 
sandwiches,salads * 
and appetizers.____

Balsuokit už

THOMAS P. GUNNING
vonią ir zemu- 

administracija 
reikalą 
inžinie-

sai aštrus ir karštas ginčas, 
kuris galėjo gana liūdnai, pa
sibaigti, jei šalia nebūtų buvu
si administracija.

Maskvietis drebančiu balsu 
kreipiasi į administraciją:

— Meldžiamieji, pasakykite, 
kaip dideli gali būti nuosto
liai?

Administracija sako:
— Matote,, žemai, svečių 

kambaryje, išplovė nulipdytus 
papuošalus; vieną stambią sta
tulą ir tris cheruvimus. O tai 
žymiai padidins nuostolius.

Išgirdęs apie lipdytus ga- 
gražinimus ir cheruvimus, 
maskviečio draugas tiesiog 
prądėjo drebėti.

Maskvietis, liūdnai žiūrėda
mas į administraciją, šnibž
domis paklausė:

Linksmo Skaistaus Pavasario 
LINKSMŲ VELYKŲ

Ir visokios laimės visiems savo Draugams ir Kostumeriams linki

AUDITORIUM SUBWAY
JULIUS JANELIUNAS

Techsika pas mus labai auk
štai pasikopė.

Technikos pasiekimai jau 
daugiau nebestebina publikos.

Vienok pasitaiko tokių fak
tų, kurie stebina mus savo ne
paprastumu. Stebina savo 
netikėtinumu.

Dar prieš dešimtį metų, ro
dosi, nieko panašaus negalėjo 
atsitikti musų gyvenimo la
puose. O dabar tai buities 
faktas, kuris duoda gyvento
jams realios naudos.

Trumpiau kalbant, štai kas 
neseniai įvyko pas mus. Lėni n-

Buy gloves wlth what 
it savęs

reikalo mok«U BOe az 
‘ rauti kerą daatk 

lae Tooth Pašto, 
tut>as parsiduoda ui 

i valo ir apšauto' daa* 
Be to kalite sutscuiatt

18 nt kuriuos raitu ai> •įnirk- 
d plrltlaaiies ar V tita 

. uambert Pharmaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

— Parašykite pareiškimą — 
mes atlyginsime už nuosto
lius.

Kitą dieną maskvietis gavo 
rublius.

;• Vienas Maskvos kino darbi- 
hinkas atvyko į Leningradą 
farnvbos reikalais.

Ir sustojo “Europos” vieš
butyje.

šaunus, jaukus numeris. Dvi 
lovos. Vonia. Kilimai. Pa
veikslai: Visa tai, taip sa
kant, musų bičiuliui duoda 
galimumo ' susitikti su žmonė
mis ir maloniai laiką pra
leisti.

Apskritai kalbant, pas jį 
pradėjo lankytis draugai ir 
bičiuliai.

Ir taip ilgai ji ten tupėjo, 
kad maskvietis ir kiti svečiai 
pradėjo labai nuobodauti. Be
veik pusantros valandos ji 
vonioje praleido.

Bet kadangi ji buvo mas
kviečio teta, tai jis pasirūpino, 
kad pažįstami jos adresu to
kių akseosų .nedarytų.

Trumpai kalbant, kai ji iš 
vonios išėjo, tai jau naktis 
buvo įpusėjusi. Vienas bi
čiulių nutarė ilgiau nebelauk
ti ir išėjo. Bet kitas buvo la
bai ištvermingas ir. nachališ- 
kas, — jis būtinai pasiryžo iš
simaudyti, kad kitą dieną bu
tų visai švarus. .

Jis sulaukė tetos išėjimo. Iš
plovė vonią ir pradėjo leisti 
karšto vandens.

Bet čia atsitiko taip, kad 
dėl didelio nuosargio jis už
migo. Be to, ' užsnūdo ii 
maskvietis.

O tuo tarpu vandens pribė
go pilna vonia. Paskui van
duo pradėjo bėgti per viršų. 
Jis užliejo numerį ir ėmė 
sunktis pro lubas. Kadangi 
pirmame aukšte buvo svečių 
kambarys, tai katastrofos tuoj 
niekas nepastebėjo. Mat, sve
čių ten nebuvo.

Trumpai kalbant, nuo garų 
ir karščio musų bičiuliai išbu
do. Be to, maskviečių!, kaip 
Uis vėliau pasakojo, (sapna
vosi, kad jis esąs Gagruose.

Bet kai jis išbudo, tai pa
matė, kad kambaryje pusėti
nai daug vandens, kurio pa
viršium pluduriuoja kuntap- 
liai, laikraščiai ir kiti medi
niai dalykai.

Karštas vanduo, žinoma, 
kliudė susyk potvynį nutrauk
ti, — mat, nebuvo lengva iki 
vonios prisigauti.

Kai tik vandens bėgimas bu
vo sustabdytas, tai kažkur pra
dėjo ir vanduo nykti. Kaip 
tik tuo metu įbėgo į numerį 
administracijos atstovai su iš
blyškusiais veidais.

Apžiūrėjusi 
tinį ' aukštą, 
pradėjo apie kažkokį 
tartis su atvykusiu 
rium.

O musų bičiuliai 
smarkiai ginčytis: 
ir kas. nuostolius turi mokėti.

Maskviečio bičiulis vos kva
pą atgaudamas prasitarė, kad 
keturiasdešiints rublių jis šiaip 
taip sukrapštys; O likusį nuo
stolį esą turėsiąs padengti nu
merio nuomotojas. Girdi, 
kuriems galams jis taip leng
vapėdžiai leidęs pažįstamiems 
savo numerio vonioje mau- 
dvtis.
. Tarp jų dviejų prasidėjo vi-

BALSUOKIT UŽ

RICHARD DeKOKER

MICHAEL J. KIRAS
EEAL ESTATE

3352 So. Halsted Street

Administracija sako:
— Bet jus be jokio reikalo 

vedate derybas. Mes, rodosi, 
nuostolių iš tamstos nereika
laujame. t .' i v

Išgirdęs tuos žodžius, 
kvicęio bičiulis net akis 
dengė, m a n y d ain a s 
sapnas.

Bet administracija sako:
— Mes kaltės ant jūsų ne

verčiame. Čia musų techniš
kas neapsižiūrėjimas. Mes

—- O kokiai... sumai... išplo 
ve tu cheruvimų?

Inžinierius sako:.
— Tūkstantėlių, įneš mano 

mc, susidarys apie aštuonc

Ir kaip tai visada pasitaiko, 
kai kurie jo draugai pradėjo 
vonias imti. O ypač tie, ku
rie gyvena tokiuose butuose, 
kame vonių nėra. O į pirtį 
eiti daugis nelabai jau mėg
sta, ir iš viso pamiršta apie tą 
procedūrą. O čia toks pato
gumas: užsukai pas draugą, 
paplepėjai, pafilosofavai ir čia 
jau išsimaudei. Juo labiau, 
kad čia ir karšto vandens yra. 
Valstybinė drobulė ir taip to
liau.

Ir daugelis, žinoma, tuo 
stengiasi pasinaudoti, kada iš 
kitur atvažiavę jų bičiuliai 
viešbučiuose sustoja.

Trumpiau kalbant, po pen
kių dienų maskviečių! jau 
pradėjo nusibosti bičiuliai ir 
draugai, kuriems atėjus į nu
merį labiausiai rūpėjo vonio
je išsimaudyti..

Bet vis kentė dantis sukan
dęs iki pat galo. Ir štai pa
galiau įvyko katastrofa.

O pas jį vieną vakarą atvy
ko beveik drauge šeši pažįs
tami.

Plepėjo, plepėjo ir štai no
rinčių pasimaudyti vonioje su
sidarė visa eilė.

Trys greit išsimaudė ir, iš
gėrę arbatos, išėjo namo.

Bet ketvirtoji buvo sena mo
teris. Ir ji maudėsi neįmano
mai ilgai. Ir dagi, 
kažką plovė iš savo 
robo.

THOMAS P. GUNNING

Primaries Antradienį, Balandžio 11 d

Indcrsuotas Cook County Central Committee ' *

Primary Balsavimas, Balandžio 14,1936
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