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Lenkijoj
Streikuoja apie 100,000 darbininkų, reika
laudami algų pakėlimo. Tuo pačiu laiku 

yra bombarduojamos žydų sankrovos.
' VARSA VA, kovo 26. —Len- 
kijoje prasidėjus 100,000 dar
bininkų streikui, kartu prasi
dėjo ir kurstymai prie žydų 
boikoto ir bombardavimai žy
dų šanki ovų. Darbininkai gi 
paskelbė streiką, reikalauda
mi algų pakėlimo dėlei nepa

se. Didžiosios industrijos be
veik nėra paliestos streikų.

Valdžia stveriasi 
pastoti kelią kilimui ; 
reikmenų kainų, nes 
ma, kad tolimesnis 
kainų iššauks naujus 
už pakėlimą algų.

žingsnių 
gyvenimo 
prisibijo- 

kilimas 
streikus

ši laida susideda iš dviejų dalių

prasto pakilimo pragyvenimo.
Poznaniuje bombininkai žy

dų sankrovose 
$30,000 įvairių

Anti-semitai 
vas dar prieš

keblia 
išleido 

bereika- 
Vidaus

bombų, 
gaisrai 
kailių.

Grud-

sunaikino už 
kailių.
puolė sankro- 
auštant, išdau

žė jų langus ir įmetė 
Bombos ir iš jų kilę 
sunaikino didelį kiekį

Anti-semitų grupės
ziadz mieste įmetė bombų į 
tekstilės dirbtuvę, kurios su
naikino didesnę dalį pagamin
tų medžiagų ir sužeidė vieną 
praeivį.

Dėl paskelbto žydams boi
koto, kuris pakenkė prekybai, 
prekybos ministeris susilaukė 
protesto iš žydų delegacijos. 
Ji patiekė visokių lapelių, ku
riais kurstoma boikotuoti visas 
žydų firmas.

Be jau šiaučiRričių - šimtų 
streikų Lenkijoje, gręsia kil
ti streikai ir Balstogės audi- 
nyčiose, kur darbininkai reika
lauja pakelti algas 30 nuoš. 
Buvo daug streikų drabužių
siuvimo ir kenavimo pramonė- dimų.

Valdžia pripažysta 
darbininkų padėtį ir 
dekretą, . draudžiantį 
lingą kainų kėlimą,
reikalų ministeris prigrūmojo 
didelėmis bausmėmis toms biz
nio įstaigoms ir industrijoms, 
kurios bandys kelti kainas "už 
savo prekes.

Industrinės kartėles, ypač 
tos, kurios kontroliuoja ang
lis, geležį ir aliejų, nesenai pa
kėlė kainas būtiniausių gyve
nimo reikmenų. Darbininkai gi 
(nebegalėdami pragyventi iš sa
vo menko uždarbio, atsakė 
Streikais.
’ Prasidėję miestuose streikai 
persimetė ir į mažesnius mie
stelius, taip kad dabar strei
kai yra apėmę 800 atskirų 
pramonių ir biznio įstaigų.

Dramatiškiausias streiką^, 
streikas amerikiečiu k o 11 tr t )- 
liuojamos Gieschke kasykloje/ 
kur 1,000 angliakasių užsida
rė kasykloj, užsibaigė pereitą 
trečiadienį, kompanijai suti
kus padaryti kaikurių nusilei-

Lėktuvą nubloškė 
ledai; 13 žmonių 

žuvo

Lojalistai sumušė 
italus pietinėj 

Ispanijoj
ANDUJAR, Ispanijoj, kovo 

26. — Valdžios kareiviai, pa
dedami lėktuvų, padarė nau-
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Chicagos taksikabų ITALIJA IR JUGO- Tikimąsi greito su 
streikas galutinai SLAVIJA PASIRA- 

1^Ė$UTARTI 
T........----

Pasirašyta ’penkftj metų drau- 
kiškumo įr nepuolimo* sutar
tis, taipjau ir papildoma 
prekybos > sutartis.

streikas galutinai 
sutaikintas

sitaikymo su Chrys 
leriu

CHICAGO. — Vakar vaka
re liko galutinai sutaikintas 
21 dieną užsitęsęs taksikabų 
streikas. Padarytos trys sutar
tys — viena su Yellow Cab, 
kita su tais Checker Cab šo-
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Ispanija Neleis Kliu 
dyti Jos Laivus .

Gina savo teisę pirktis užsieny ginklus 
Kritikuoja demokratines valstybes už 

pratęsimą civilio karo.
VALENCIA, kovo 26. — Is

panijos lojalistų valdžia aš
trioj notoj Anglijai apkaltino, 
kad fašistinės valstybės padė
jo sukilėliams ir juos ginkla
vo dar prieš pradžią ginkluo
to sukilimo, kuris prasidėjo 
liepos 17 d. pereitų metų.

Šis kaltinimas yra užveria- 
mas griežtame proteste prieš 
pastangas sulaikyti ginklų ir 
amunicijos siuntimą į Ispaniją, 
kaipo labai vienpusišką dalyką. 
Kartu lojalistai paskelbia, kad 
jie nepakęs kokio nors truk
dymo jų laivų, 
statytų pavojun 
taika.

nors tas pa- 
pačią Europos

zina Italiją, kadangi parlamen
to posėdžiai- yra nutraukti.

Valdžia tvirtai nusisprendu- 
si nedaryti jokių skubių žing
snių ir bandyti sulaikyti par
lamente smerkimus Mussolini, 
kad iš jų nekiltų atviras ofi
cialus incidentas.

Vakar atstovų bute ypač aš
triai Mussolini kritikavo Lloyd 
George, kuris taipjau pasmer
kė ir pačios Anglijos amžiną 
nuolankavimo politiką.

Debatus Ispanijos klausimu 
nutraukė užsibaigimas posėd
žio šventėms ir atstovų butas 
susirinks tik balandžio 6 d.

BELGjRAį), Jugoslavijoj, ko- 
feriais, kurie turi savo auto- 'vo 26. —< Jugoslavija ir Itali- 
mobilius ir trečia su tais ja skaito padariusios didelį 
Checker šoferiais, kurie ope- ^žingsnį linkui išlaikymo taikos 
'ruoja kompanijos ąutomobi-(Europoj, pasirašydamos pen- 
lius. kių metų draugiškumo ir ne-

. Tr. . . y.. . .. . . . puolimo sutartį. ‘Sutartį pasi-Visi ginčijami klausimai bus, ....y ,? •.. ... įraše vakar Jugoslavijos pre-išspręsti arbitracijos keliu.'. . _... ” . .. .v .TZ t. . . • . . . ..y . . ,. Jmieras Milan Stojadinovič m
penktą gi išrinks teisėjas^ ku-j , . „

’rį iš 9 paskirtų teisėjų išrinks 
'išrinktieji 4 arbitratoriai.

Madrido fronte
yra ramu

13 žmonių 10 pasažierių, 
du lakūnai ir patarnautoja, 

daugelio 
iš lėktu-

Lėktuvui nukritus 
lavonai liko išmesti 
vo. .

aiškina, 
dėlei 
ledų

ne- 
ant 
dė- 
Le-

TWA viršininkai 
kad nelaimė įvykusi 
paprasto susidarymo 
lėktuvo sparnų ir lėktuvui
Jei to išėjus iš kontrolės. 
<dai susidarę į kelias minutes 
ir jie nubloškė lėktuvą tiek 
žemai, kad jis nebegalėjo sau
giai nusileisti. Ledas nenukri- 
tęs ir lėktuvui sudužus. O ka
dangi ledai nepalietė kitų į 
Pittsburghą skrendančių lėk
tuvų, tai manoma, kad lėktu
vas buvo patekęs į nedidelę 
šalčio sriovę, kuri greitai su
darė ledą ant “ailerons” spar
niukų ir lėktuvas pasidarė ne
besuvaldomus.

Bet valdžia ir kitos aviaci
jos įstaigos darys atskirus ty
rinėjimus įvykusios nelaimės.

PITTSBURGH, Pa., kovo 26.
— Vakarykščioj nelaimėj su
dideliu TWA transporto lėktu
vu prie pat Pittsburgho žuvo jas atakas ant padedančių su

kilėliams italų pietinėje Ispani
joje ir privertė sukilėlius pasi
traukti penkias mylias i.ž Po- 
zoblanco.

Smarkiai bombarduojami ir 
apšaudomi iš kulkosvaidžių su
kilėliai pasitraukė palei Pozo- 
blanco-Alcaracejos vieškelį. 
Sukilėliai pasitraukė betvar
kėj.

Tuo budu bent laikinai liko 
pašalintas pavojus didelėms 
tos apielinkės gyvsidabrio ka
bykloms.

1 MADRIDAS, kovo 26. — Vi
same Madrido fronte yra ra
inu. Lojalistai Guadalajara 
fronte paliovė veržimąsi į prie
kį ir dabar bando įsitvirtinti 
naujose pozicijose.
/ Kadangi oras skraidymui 
yra patogus, tai kaip lojalis
tai, taip ir sukilėlių lakūnai 
puldinėjo priešininkų teritori
jas. Priešlėktuvinės kanuolės 
Guadalajara fronte nušovė su
kilėlių bombardavimo ir du vi
jimosi lėktuvus.

stęris grafas Ciano.
Taipjau tapo pasirašyta ir 

papildoma prekybos sutartis, 
prie kurios •/ bus kviečiamos 

'prisidėti ir' kaimyninės valsty
bės.

Betgi pasirašytos sutartys 
.nepalies pirmiau tų vąlstybių 
pasirašytų sutarčių ir prisiim
tų internacionalinių obligacijų.

GREELEY, Col., kovo 26.— 
'Gasolino refinerijos eksplozi
joj vienas darbininkas liko už
muštas ir keli sužeisti.

Italų kareiviai ka
riauja tarp savęs
VALENCIA, kovo 26. — Iš

kilusios kautynės tarp pačių 
30,000 italų privertė juos iš
traukti iš Guadalajara fronto, 
sako oficialus valdžios šalti
niai.

Kansas susilauks 
alaus

TOPEKA, Kas., kovo 26.— 
Kansas valstija, sausiausia iš 
visų valstijų, kuri pasiliko vi
sai sausa ir prohibiciją atšau
kus, nuo gegužės mėnesio le
galizuos alų.

Šaltos Velykos
\ CHICAGO. — Kaip išrodo, 
tai y šiemet Velykos greičiau 
bus panašesnės į Kalėdas ir 
Naujus Metus, nes bus “bal
otos” ir daug šaltesnės už bu
vusias žiemos šventęs.

«i

26. 
iš- 
pa- 

išlyginti automobilių
unijos kivirčiufe su 
unijos pripažinimo

manoma, kad grei-

LANSING, Mieli., kovo
— Gubernatorius Murphy 
reiškė viltį, kad gal greitai 
siseks
darbininkų 
Chrysleriu 
klausimu.

Tečiaus
to nuosprendžio nebus daroma 
ir kad Chryslerio ir Lewis de
rybos bus bent trims dienoms 
nutrauktos, duoti laiko abienis 
pusėms gerai apsisvarstyti.

V. ' '  ■ •

Turtuolė badauja

labai skurd- 
tik savo sod- 

obuoliais ir 
išgelbėti j os

BURWELL, Neb., kovo 26. 
—Kadangi Mrs. Emma White- 
sell, 90 m., savininke 1,041 ak- 
žro ūkio, gyveno 
žiai ir maitinosi 
ne užauginamais 
duona, tai kad
gyvastį ir neleisti jai marintis 
badu, tapo paskirtas jos tur
to globėjas. Turto globėjas su 
policija apžiurėjo visą namą ir 
rado paslėptus $6,250 grynais 
pinigais.

Ir Velykų Zuikiai1 Streikuoja

r casw 
1 fiABBltf 
m-oom

M&sr.

RYTOJ
. Pavasario Švenčių- 

Velykų Diena

NAUJIENŲ RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA
Y '' ■ ’

“N." ADM.

Pereinantys į valdžios pusę 
dezertyrai patvirtino lakūnų 
pranešimus, kad italai liko iš
traukti iš Guadalajara fronto 
ir ten pozicijas užėmė patys 

1 ispanai sukilėliai.
Valdžios šaltiniai sako, 

niekuriose vietose 
'didelės krūvos italų 
to yra aišku, kad 
■priekinėse linijose 
šaudė kiti užpakaly 
kareiviai.

i sako, kad 
liko užtiktos

esančius 
kareivius 

esantys

Chicagai ir apielinkei fede- 
oro biuras šiai dienai praralio oro biuras šia 

našauja:
Giedra ir šalčiai
Vakar 2 vai. po

ratura Chicago j e
Saulė teka 5: 

6:08.

šalčiau.
piet tempe 

buvo 22°.

PHILADELPHIA, PA. — Velyginių kiaušinių parei
kalavimas čia yra toks didelis, kad “Zuikiai” nespėjo 
apsidirbti ir paskelbė “sėdėjimo” streiką. Prie “streikie- 
riaus” yra būrys jaunų simpatizatorių. '

Naujienų-Acme Photo

L'V'lG.fcil’i' JI ji h A

Vos išsiimtus 
nia iš Alicante, 
laivas EI Merethic buvo su
laikytas panašaus Į sukilėlių 
kruizerį Balearos laivo, bet ta
po išgelbėtas Francijos 
zerio Suffren. 

Pasak žinios 
klausė tariamo 
zerio įsakymo, 
“padarytas puolimas’’ ir 
cezų laivui liepta plaukti lin
kui Bolearų salų. Bet francu-

atplaukė kruizeris Suffren ir 
laivą nulyėjo į Alicante.

Kaltina demokratines 
valstybes.

Lojalistų nota, pasiųsta 
•sienio reikalų ministerio Julio 
jAlvarez dėl Vayo, pakartojo 
valdžios pilną teisę pirktis gin
klus kur jai tinka, nes ji yra 
(teisėta Ispanijos valdžia ir ap
kaltina, kad dabartinė neutra
liteto sutartis yra vienpusiš
ka.

I Lojalistų valdžia, sako, kad i kurias laikė kardinolas Pacel- 
sukilimas Ispanijoje jau senai 
butų užsibaigęs ir tūkstančiai 
gyvaščių butų buvę išgelbėta, 
jei Europos demokratijos ne- 
!butų užėmusios klaidingą, sta
čiai saužudišką poziciją — ne
duoti Ispanijos demokratijai 
ginklų apginti save. Tokis de
mokratinių valstybių nusista- 
'tymas iššaukė atvirą skanda
lą ir privedė prie Italijos gin
kluotos intervencijos, pasta
tant pavojun Europos taiką, 
nes kuomet demokratinės val
stybės pildė neutraliteto su
tartį, tai fašistinės valstybės 
ją laužė ir visą laiką ginkla
vo sukilėlius ir net siuntę 
jiems savo kareivius, tuo la
bai prailgindamos karą Ispani
joje.

Lojalistai taipjau pareiškia, 
kad kadangi Italija prisidėjo 
prie siuntimo sukilėliams sa
vo kareivių, tai ji neturi tei
sės prisidėti prie projektuoja
mos kontrolės Ispanijos 
kraščių.

Del Vayo pareiškia, kad 
panijos valdžia, nežiūrint 
sikišimo blokados, nepakęs 
kio trukdymo jos laivų, 
žiūrint kokios butų to pasek
mės.

notą gauta ži- 
kad franeuzųj Du prigėrė

krui-

laivas 
sukilėlių 

Tada

nepa- 
krui- 

buvęs 
fran-

už-

pa-

Is- 
ne- 
jo- 
ne-

Anglijos valdžia gi, kaip pa
prastai, delsia.

LONDONAS, kovo 26.—An
glijos valdžia laukia Velykų 
ir tikisi, kad gal per šventes 
nors kiek pagerės santykiai 
(su Italija, bent nebus kas er-

CHICAGO. — Earl McJones, 
24 m., negras WPA darbinin
kas, įšoko į kanalą prie 31 ir 
Rockwell gatvių gelbėti įkritu
sį į kanalą 14 metų vaiką. Bet 
vaikas taip stipriai pasitvėrč 
savo gelbėtoją, kad jis nega
lėjo 
rė.

išsilaisvinti ir abu prigč-

STREIKAS
!■■»> NRII I» 11

BUFFALO, N. Y., kovo 26. 
— Dviejų didelių vaisių ir dar
žovių marketų darbininkai su
streikavo. Dėlei to miestui 
gręsia daržovių trukumas. 
Trokas su daržovėmis liko ap
verstas kai jis bandė įvažiuo
ti į vieną streiko apimtų dide
liu market .

RYMAS, kovo 26. — Vokie
tijos diplomatai nedalyvavo 
garsiose Didžiojo Penktadienio 
pamaldose 'Sistino koplyčioj,

Ji, papos valstybės sekretorius 
ir kuriose dalyvavo visi kiti 
diplomatai.

Tuo vokiečiai parodė savo 
nepasitenkinimą papos nusista
tymu linkui Vokietijos nacių.

CANTON, Ilk, kovo 26. — 
Simeon Clark, 57 m., liko n iš
teistas kalėjimai! iki gyvos 
galvos. Jis gruodžio 25 d. už
mušė George Emery susibaręs 
su juo dėl neužmokėtos 75c 
Skolos.

RENO, Nev., kovo 26.—Jau 
trečia žmona, aktorė Julia 
Laird, atsiėmė perskiras nuo 
dramaturgo John M. (“Jack”) 
Kirkland, autoriaus dramos 
“Tobacco Road”.

LOS ANGELES, Cal., 
26. — Šiandie ligoninėj 
F. L. Maytag, 80 m., iš 
ton la., įkūrėjas didelės 

‘biamųjų mašinų firmos.

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

kovo 
mirė 

New- 
skal-

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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' ku'mus spulkos sekretorius, ir 
[ direktoriai, ypač prezidentas ir 

iždininkas butų pakankamai ga- 
’ i bxs ir gerai susipažinę su spul- 
’ kos reikalais, kad galėtų ne tik 

patys spulkos reikalus prižiurė- 
; ti, bet ir sekretoriui duoti tin
kamų nurodymų.

Spulkų sekretoriai, jei

SPULKŲ SEKRETORIUS ti, kaip yra svarbu turėti tin-
Spulkų direktoriai, kaip jau 

minėjau, iš savo tarpo renka 
spulkos sekretorių. Spulkos sek
retoriaus vieta yra valstijos 
priežiūroje ir yra viena iš svar
biausių. Nei spulkos preziden
tas, nei jos iždininkas nelošia1 
tokios svarbios rolės, kaip sek-- 
retorine. Manau, kaip kiekvie-r 
nas spulkos šėrininkas turėjo turėti gerą pasisekimą ir 
pastebėti, o kai kurie net ant • kos augimą, 
savo kailio patyrė, jog sekreto- mandagus bei malonus su savo 

z rius yra spulkos pilnas šeimi- nariais, bet privalo suprasti ša
ltokas — bosas. Spulkos sekre- vo narių ypatybes, silpnybes ir 
torius veda knygąs, seka kiek- jų bėdas. Dažnai atsitinka, jog 
vieno spulkos nario įmokėjimą spulkų nariai-šėrininkai be rei- 
ir jo žinioje yra visi spulkos kalo ir per aštriai apibara sek- 
reikalai. Dėi to jis ir gauna už rotorių, čia sekretoriui prisiei- 
savo darbą geriausią ir stam- na parodyti kantrumas ir tak- 
biausią atlyginimą. Paprastai, 
prezidentas ir iždininkas lanko 
tik direktorių susirinkimus ir 
žino apie spulkos reiklaus tik 
tiek, kiek spulkos sekretorius 
juos informuoja.

Pastaraisiais metais

ne tik turi

nori 
spul- 
buti

Tautų Lyga ir pašau 
lio sveikata

Dr. Victor Helser, laike savo 
pasaulinės kelionės įturėjo pro
gos pastebėti darbuotę sveika
tos organizacijos veikiančios 
prie Tau^ų Lygos. Dabar išleis
tame biuletene “Milionai pa
cientų” arba “Ką veikia page-

duktus, kurie 'reikalingi gydy- Todėl sveikatos organizacija 
mui; 3 ■— suvienodinti sveika-1 prie Tautų Lygos vis platesnius 
tos statistikos ^inių rinkimą;
4 —r- suteikti spaudai pilniau
sių žinių apie sveikatą; 5 — 
apsimainyti sveikatos užveizdo- 
mis valdininkaiš; 6 — koope
ruoti su kitomis internaciona- 
lėmiš sveikatos grupėmis; 7 — 
techniškai kooperuoti su vals
tybių sveikatos užveizdomis.

Tautų Lygos pasaulio sveika-

rėrpus veikmes užima ir vis 
gražesnius ir kilnesnius darbus 
žmonių sveikatai nuveikia.

—Dr. A. L. GriaiČiunas.

Mrs. Anelia K. Jarusz .Dr. C. J. Svenciskas
' DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĘ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

teJl
...7^ Oi- >

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 

riniipui pasaulio sveikatos Tau- tos skyrių nereikia maišyti -su! ( lietuvis be Naujie- 
nų” neturėtų būti.tų Lyga”, Dr. Heiser sako, kad Raudonojo Kryžiaus pagelba.!/ 

Šis skyrius yra grynai moksli
nė įstaiga, kurią reprezentuoja 
išrinkti mokslininkai specialis- - 
tai-tyrinėtojai. Jiems rupi taipi 
pat ligos Chinijoj, Afrikoj, kaip| 
ir Amerikoj; jiems rupi miego' 
liga', motinų ir kūdikių globa; 
jiems rupi taip Lietuvos .žmo
nių sveikata, kaip ir Bolivijos 
ar eskimosų.

Tautų Lygos pasaulinis sve ka- 
tos skyrius tarpininkauja inter- 
nacionalėms grupėms rišti tam 
tikras problemas, kurios liečia 
įvairių kraštų sveikatą.

Štai pavyzdžiui 1928 metais 
Graikijoj, kaip karo paseka, 
kilo maras epideminėje formo
je dėliai susigrūdimo minių 
žmonių netekusių pastogės. 
Tautų Lygos sveikatos skyrius 
sėkmingai pagelbėjo Graikijos 
'valdžiai sustabdyti epidemiją.

Tautų Lygos sveikatos sky
riaus darbuotė esanti labai 
efektyvi šiose srityse: 1 — su
kontroliuoti, sustabdyti epide- 

į uiljcid ii oiii imv ui Lpiuciuionao 
’ datas 2 — standarizuoti vi- 
I sus serum’us ir biologinius pro-

KUMPIAI LIETUVOS
ir ' kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC IMPORT CO.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedcl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

itas. Paprastai sekretoriaus 
švelnus atsakymai ir paaiškini
mai iš priešo padaro spulkos 
draugą. Tuo spulka įgyja žmo
nių pasitikėjimą ir stiprėja.

P. S. Antradienį, kovo 30 d-,' mijas ir surinkti epidemiškas 
kelių bus įdėtas penktas šios serijos 

spulkų sekretoriai pakliuvo bė- straipsnis, 
don. Valstijos viršininkams tar
dant sekretorius, paaiškėjo, kad 
nei prezidentas, nei iždininkas,' 
nei kiti spulkos direktoriai ne- f 
žinojo, jog jų sekretoriai daug 
dalykų nuo jų užslėpdavo, ir, 
žinoma, nežinodami spulkos se
kretoriaus veikimo, negalėjo ji, 
nei kontroliuoti, nei spulkos 
reikalus pagerinti iki laln lai
kui, kol sekretoriai pakliuvo 
taidymui. Tik tada dalykai pa-

*
PIRMUTINĖ PAVASARINĖ NAUJIENŲ 

EKSKURSIJA

Tuo dar kartą noriu nurody-

No. 4342—Šią suknelę galit dėvėti 
namie ir svečiuosna. Tai naujausio 
stvliaus sporto suknelė. Gražiai iš- 
rodys iš vienos spalvos materijos, 
ne margos. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

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

.............. .................. I ■ ■ Į I l»

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..........__
Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Miestas ir valstija)

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dažnai Gelbsti s I

Virškinti ir nuo

PRASYK SAMPELIO . DYKAI 
Triner’s Bitter Wine Co.
B44 S. Wells St., Chicago, BL 
Prlsiųak man sampelį dykai
Vardas __________________________

$

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937 

CUinARD white star laivu 
“AQUITANIA”

Skubinkitės su dokumentais ir tuo jaus užsi- 
sisakykite vietą ant laivę.

Iš New Yorko į Cherbourgą per 6 dienas, 
o iš ten per 27 valandą į Klaipėdą.

Pamatųsite Ptirijžiii, Berliną ir kitus miestus be jokių 
EXTRA IŠLAIDŲ!

220 svarų bagažo galite vežtis veltui, o kas viršaus — 
reikės primokėti pd 4c už svarą,? v 

Laivakor.ės iš New Yorko į Klaipėdą trečia klesa į vie
na pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 South Halsted Street

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V

AMBUDANCE |
PATARNAVIMAS N

, 7 DIENĄ IR NAKTĮ X
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hcrmitage Avė. K
4447 South Fairfield Avenue X

Tel. LAFAYETTE 0727 N
T '"N_ ,“1 • (koplyčios visose V-L 1 ĮChicagos dalyse

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

4 po pietų, 7—8 v. vak.

K. P. GUGLS
ADVOKATAS

Miesto o-«as—127 N. Dearborn _
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 į Valandas 1—4 po pinu. <—a v. va
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. Į išskyrus seredomis ir subatomis.
Valandos vakarais nao 6 iki 8:30

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartj.

St.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 280° 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUF 

lies. 6515 So. Roiktfel! Si.
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

5 ik. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

i Užkietėjimo
Adresas

Visose 
Vaistinėse A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
111 W. Washington St

Room n37
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 

Ofiso Tel. Central 4490

Rezidencija
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9 —10 A. M. • 
Nodėlioj pagal sutartį

PONTIAC
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 

Namų Tel.' — Hyde Park 3395

Hilda Auto Sales
806

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
W, '31 št Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS 
SAVININKAS

F. BULAW irz K. SABONIS, Bendradarbiai.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET
6- tos lubos Tel. CENtral 1846

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Hutrcdieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

yni. vaVąrp ir n* gal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

VICTOK BAGDOINO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
storo. Pristatom anglis ir vežam daiktus į kitus miestus ir farmas.

• / __ ______

1..... ............... L-J” ■ /__ ■___ J__________  ___

UNIVERSAL VAN SERVICE
3406 S, Halsted St. 6921 S. Western Avė.

YARDS 3408 HEMLOCK 5040

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, Melroše Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 2 

iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
Tel. Melrose Park 660

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 21.

A

Laidotuvių Direktoriai

Phone Boulevard 7042

DR C. Z. VEZEL’iS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

lik! 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIEl U VIS 

Optometr’cally Akių Specialistą!* 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšt}, atitaiso 
trumpąregystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spociaiė atyda atkreipiama i mo
kyklas vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos m o 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 19 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akiniu. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

()ffice 4070 Archer Avenue ?
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p.
Office & Residence 2519 W. 43rd St

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

►Sekmadieni susitarus

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

Reikalaukite DEGTINES

(Adresas)

Klausykite musu Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

GYDYTOJAI IK DEM TĮSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Nuo 10 
vai. po 
vakaro. 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINIS. '

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

AKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos;
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phohcs Boulevard 5203

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■’ ik; nuo 2 iki -1 V. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street. Tel. Pullman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street z Boulevard 4089

s.. .

t

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

DR. G. SERNER
LIETUVIS

■Iii

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefopąi Yards 0801 /
vienintelis DISTRIBUTORIUS

riiniir II I I I ■ 11» imi..—iii . . »i į ■ ■ ii«» yr * ■

S. M. SKUDAS į
718 West 18lh Street Phone Monroe 3377

3/ i. .1 .... . i... .. j j j- i wiimn|w--ri>irrr n jr t-, i imi .. . a ■■■•imi niaagaa n'^ ii| < Myiąi^na

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Micljigaii Avė Tel. Pullman 5703 I

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nivi 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 Soųįh Ifalsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedėlioiliis p gnl sutarti
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD. 

Tel. Kemvood 5107
-"■■■■■ 1 W ........ ..................................... iii I

arsinkites “N-nose”

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

uerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:
;ki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12
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Ispanijos Svečias Lietuvoje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Vasario mėnesį Kaune atsi- pačiu metu, kad E. Palensia 
lankė Baltijos valstybėms Is--viešėjo Kaune, jisai gavo te- 
panijos pasiuntinys Ūsocino 
Palensia.

Ispanijos respublikos pasiun
tinys Lietuvai iš profesijos * 
yra menininkas, o jo žmona’ 
pasiuntinė Švedijoje, rašytoja. 
Jo žmona praeitų metų rudenį 
viešėjo Chicagoje, kur darė 
pranešimus apie Ispanijos įvy
kius.

Esorino Palensia yra radi
kalų partijos narys, o jo žmo
na socialiste.

E. Palensna vienas brolis 
žuvo kovose ties Madridu, o 
kitas Malagos fronte. Tuo

legrama pranešimą, kad jo 
brolis žuvo Malagos fronte. 
Aišku, abudu jo broliai kovo
jo vyriausybininkų fronte. Jo 
vienas sūnų socialistas taip 
pat, kovoja vyriausybininkų 
fronte, duktė komunistė, jau-

Inutė vos septyniolika metų jai 
sukako, jau irgi į kovų fron
tą išvyko. Esorino Palensia 
jau nebe jaunas žmogus, ko
kios šešiašdešimt metų, bet 
pilnas energijos, tvirtai įsili-

rą laimėsią.
Jis kaipo menininkas nega

lėjo neiškęsti čia į Liluvą at-

SUSTOK ir
PAGALVOK i
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA ■
SPULKĄ NEŠA ... ... ... ....
ši SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 

‘ < įŲ BANK.
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

o

LITJIUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi

nigų. Tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos 
nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s maleva, 30 spalvų, gal. ............................
Specialė maleva, 16 spalvų, gal, ...........................
Varnish remover, gal. ...........................................
Grynas baltas enamel, gal. ........................................ 

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canai 5063

$1.85
— 97c

95 ę 
$1.39

4£

vykęs neatsilankyti čiurlionies 
meno galerijoje. Apie Lietu
vos šį didį menininką jis dar 
gyvendamas Ispanijoje buvo 
girdėjęs, o taip pat jį labai do
mino Lietuvos senovės kryžiai 
— smuikeliai.

j Esorino Palensia Čiurlio- 
i nies paveikslai padare labai 
gilaus įspūdžio. Esą, K. Čiur- 
lioniies paveikslų spalvos aiš
kiai sako ji nenormaliū buvus. 
Jei, girdi, šio menininko pro
tas butų toliau tesėjęs dirbti, 
tai jisai savo darbais mene bu-J 
tų atvėręs visai naują pasaulį.' 
Ir dabar, girdi, su K. Čiurlio-, 
nies darbais retas tikrai gabus I 
menininkas gali 
Tai esą dideli ir garbingi mc-' 

• • 1 • Y • Y 1 • Y !

savo valdininką su juo kal
bėjosi.

Latvijos oficialiuose sluogs- 
niuose stipriai jaučiama vokie
čių politikos įtaka. Apie atsi
lankymą į Lietuvą Ispanijos 
respublikos pasiuntinio E. Pa- 
iensios tik kronikos žinutėje 
paminėjo Lietuvos oficiozas ii

nios
E. Palensia kalba prancu- 

euzų, vokiečių ir anglų 'kalbo
mis, o jo žmona moka dar ir 

i kitas Europos kalbas, tai tik
ra daugelio kalbų žinovė.

E. Palensia viešėdamas 
susilyginti J tuvoje greit Susiorientavo 

'suomenės gyvenimo santykiuo- 
no veikalai, kurie sukelia daųg'se ir bendrame politikos/gyve- 
gražių minčių- E. Palensia nime. Jisai be oficialių as-

Lie- 
vi-

E. Palensia' nime. 
čia prisiminė jam labai toli- menų pasimatymo turėjo pro 
mą ir taip brangų Madridą.

Jisai lenais priemiestyje tu
rėjęs labai gražiai pastatytą1 
saVo mažutę vilą, kurios sie
nos tiek iš vidaus, liek iš lau
ko buvo jo meno kuriniais pa
puoštos. Deja, šitas jo name
lis jau sukilėlių sunaikintas, 
taip lygiai kaip ir jo du bro
liai sukilėlių nukauti. Tai vis 
nejaukus prisiminimai, kurių i 
vienok Palensios įsitikinimą, 
kad vyriausybiningąi kovas 
laimėsią, vis dėlto nepalaužė. 
Jis gilus ir tvirtas šiame atsili
kime optimistas.

Palensia gėrėjosi Lietuvos 
liaudies dirbiniais, ypač į jį 
gilų įspūdį darė nežinomų 
dievdirbių kryžiai — smuike
liai. Juose jis matė daug gra
žiu meno bruožu. C G

Išvažiuodamas E. Palensia 
pareiškė, kad jis nesitikėjęs 
Lietuvos plačioje visuomenėje 
surasti liek simpatijų, kiek čia 
viešėdamas patyrė. Džiugu 
esą buvo jam patirti, kad Lie- , 
tuvos gyventojų platus sluogs- 
niai taip atsidėję seka Ispani
jos įvykius ir taip giliai atjau
čia vyriausybininkų kovos.

E. Palensia Lietuvoje buvo 
priimtas ir užsienio reikalų 
ministerijoje ir kalbėjosi su 
Užsienių Reikalų Ministeriu.

Visai kitaip E. Palensia jau
čiasi Latvijoje. Čia net Užsie
nio Reikalų Ministeris tik per

gos pasikalbėti ir su kitais iš, 
visuomenės atstovais. |

E. Palensia išvažiuodamas 
iš Lietuvos pareiškė^ kad esąs 
kupinas optimizmo, jog vis 
dėlto demokratija įsigalėsian
ti ir jo saulėta Ispanija sulau
ksianti gražaus 
gerų laimėjimų.

E. Palensia yra didelis ir 
gabus Ispanijos menininkas, 
visuomenininkas, kuris savo 
valstybės gyvenimo sunkiose 
valandose pasišovė eiti tokias 
atsakomingas diplomato parei
gas, ypač tose valstybėse, Rur 
iš anksto jų valdomose sferose 
nesitikėjo turėti ir sulaukti 
daug simpatijų, bet gi jų kaip 
kur aptiko, jei jau ne tiek ofi
cialiuose sferose, tai plačioje 
visuomenėje.

domąsias mašinas. Taranas yra 
visai nesudėtingas prietaisas. 
Jai sunkus rąstas, kaustytu 
smailu gali?, tani tikrame pa
state gulsčiai pakabintas. PriJ 
vežę prie pilies, išsiūbavę, ka
itytu galu daužydavo murus. 
Taranus vartodavo gilioje se- 
lovėje didieji Lietuvos kuni
gaikščiai. 1244 metais, esą, 
Vytenis, apgulęs kryžeivių 
Skirsnemunės pilį, daugybe ta
ranų sudaužė tos. pilies stip
rus murus. Tik labai stipri 
cryžuočių kariuomenė, atbėgu
si iš kito šono, privertė lie
tuvius pasitraukti.

1368 metais Kęstutis tara- 
lais ir akmens svaidomomis 
mašinomis (katapultais) po 
penkių savaičių kovos paėmęs 
kryžuočių naujai pastatytą Ne
muno saloje GiOttesverderio pi
lį. 1384 metais Marenverderį 
apgulus, lietuviai, greta naujų 
parako pabūklų, veržėsi į Jo
gailos kariuomenės gynamą 
Vilnių. .

$5,000 už Meilę
P-lė Dorothy Rieti; 26 metų,, 

5324 Winthrop avenue, liudijus 1 
{eisme, kad Daniel Sears y. a 

. adėjęs kelis kurtus vesti ją; 
kad ji paskolinusi jam $2,400 
užsidėti čeverykų krautuvę ad-, 
resu 2657 West Division, bet— 
Sears, suvytęs ją. Teismas išne
šė sprendimą, kad Sears 
sumokėti merginai $5,000 
atlyginimą už skriaudą.

Eik Lewis Madų Keliais, Kur J 
LEWIS KREDITŲ APščiAI •

gyvenimo ir

Betkas.

SENOVĖS LIETUVIU 
ARTILERIJA

Lietuvos istorijos tyrinėto- 
jai sako, kad senove,)e lietu
viai kovose su kryžeiviais ir 
kitais priešais nemaža PęikŠ- 
mes skyrė pilims^ Dėl to Lie
tuvoje daug pilių ir buvo pri
statyta. Td'čiau lietuviai mokė
jo ne tik pilis statyti, bet ir 
priešo pilis imti bei griauti. 
Tam reikalui lietuviai turėjo 
savotišką pirmykščių artileri
ją: taranus, bei akmenų svai-

•turi 1 
kaip

Tik 1400 metais taranai iš
ėjo visai (iš mados. Istorikai 
sako, kad Vokietijos muziejuo
se yra keletas taranų, kurie, 
aišku, primena jiems lietuvių, 
kariuomenės apsiginklavimą 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių 
laikais. Tsb.

IŠ RE AL ĖST ATE 
I ALINĘ .

Kasper Kraszevvski, 
Bridgeporto gyventojas 
vęs real-estatininkas, dabar už
laiko alinę ties 7013 So. Wes- 
tern avenue.

Turi Schlitz ir Keeley gamy
bos alus ir visokios rūšies deg
tinės ir vyno. Marųuetltepar- 
kiečiams nauja vieta sueiti, pa
sikalbėti ir po stikleli ištraukti, 
f/ (Sp.)

senas 
ir bu-

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

puikaus Monotone Materiolo. 
gražiu vilko , odos kalnierium

3 šmotų
SIUTAS

‘3950

3

(Š
su

760 Madison S t. 
3234 Madison St. 

‘4002 Madison St. 
2567 Milwauk«e Ar,

LINKSMŲ VELYKŲ!
Linkime Savo Draugams ir 

Visiems Lietuviams

URBA FLOWER
SHOPPE

4180 Archer Avenue
Phone Lafayette 5800

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

Žemcfs Kainos Kol Algcs Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $-i
Sąlygos Į SAVAITĘ ■

DR. O’CONNELL
.232 SO UTH STATE <ST

6320, Cottage Grov* 
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 

_____________ _ 3138 Lincoln Ar. 
4002 Irving Park 6350 N. Clark St. 

EVES. TILL 9—CLOSED SUNDAY

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ka tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Kowarski, Sav. 
(Chicago Lietuvių Draugijos nariai)

GERKITE SKANŲ

CHICAGOS IŠDIRBYSTĖS
'• ■> ■ «■ it- '■■■■*

Mes pristatome į visas laisniuotas 
vietas urmo (wholesale) kainomis.

Galite gauti nuo bačkos iki pusės 
galopo/ Visos bačkos yra medinės.

Patarnaujame bile laiku.

JULIUS
JOHN T. ZURIS

Teisėjas

.**»*j. LINKSMŲ PAVASARIO
Švenčių Velykų Linkiu

Visiems Lietuviams

'■uiiut.

I

SU NAUJU

ŠALDYTUVU

Galite NORGE pirkti Išmokėjimais

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI TA REFRIGERATORIU

1.50
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Atsimindami Musų Malonius Praeities Santykius 
Priimkite Gerbiamieji Musų

ŠIRDINGUS LINKĖJIMUS VELYKOMS!

HOME CRYSTAL
LAUNDRIES

“The Pride of The Housewife”

4204-22 South Western Avė. Phone Lafayette 9700

s

TONY
DISTRIBUTING COMPANY 

1245 So. Michigan Avenue 
tonySanŽr^s Tel. VICTORY 4686

NORGE

Geresnė Refrigeracija
• Mažesnės Išlaidos.
• Didesnis Patogumas.

3 DALIŲ
BEDROOM SETAI

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY,
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, SAVININKAI INU

2310 W. ROOSEVELT ROAD Telefonas SEELEY 8760
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The Llthuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday 
Che Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsakymo kaina:
Chicago Je—paštu:

Metams ....................... ....
Pusei metų ..... ..............
Trims mėnesiams ...... .....
Dviem mėnesiam? ........
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .................
Savaitei .............................
Mėnesiui ..........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................  $5.00
Pusei metų .............................. 2.75
Trims mėnesiams .................. 1.50
Dviems mėnesiams ............... 1.00
Vienam menesiui .......................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

yra vienintelis būdąs jums 
sulaikyti šį kraštą nuo karo 
ir paimti valdžią į darbinin
kų klasės rankas.

“Atsisakykite gaminti gin
klus, ir kapitalistai bus bejė
giai.” 
Butų 

Stafford 
— taip, 
tardavo
j e — atsigulti ant žemės ir gu
lėti: tegu valdžia daro ką no
ri!

dar geriau, jeigu Sir 
patartų darbininkams 

kaip Gandhi kad pa
savo sekėjams Indi j o-

SAKO, KAD PIATAKOVAS 
MELAVO

žinierių būti savo krašto išda
viku? Visas Stroilovo liudymas 
rodo, kad jisai turėjo galvoje 
nacius, o ne ką kitą.

Ne gana to, kad Bimba du
syk per akis pamelavo, bandy
damas prikišti “Naujienų” re
daktoriui rekordų “sufušeriavi- 
mą”, bet jisai pastatė melage ir 
pačią “Laisvę”. Ve ką rašė aną 
kartą Brooklyno komunistų or
ganas :

“Jis (Stroilovas) sakė, kad 
jį įtraukė tam tikrų firmų 
agentai, susirišę su slaptąja 
policija, arba pati Vokietijos 
policija.”
Ir “Laisvė” tuomet tvirtino,

ti i
Dabar jie meldžiasi

t

i -

i

I

r

Iš miestų Seville, Avila, Salamanca ir kitų centrų, 
esančių sukilėlių kontrolėje, telegramos praneša apie 
iškilmingas pamaldas, kuriose dalyvavo minios žmonių 
per Didį Penktadienį. Rytoj, per Velykas, bus tų pamal
dų dar daugiau.

Negalima kaltinti paprastų žmonių, kurie šiandie 
baisiai kenčia vienoje ir antroje Ispanijos karo frontų 
pusėje. Ne žmonės tą karą pradėjo.

Bet kokia veidmainybė yra tų generolų, kurie įstū
mė Ispaniją į šitą kruviną verpetą!

Jie siunčia lėktuvus mėtyti i Madrido gatves bom
bas, kurios žudo vyrus, moteris ir vaikus, O paskui jie 
eina į bažnyčią pasimelsti, kad Dievas jiems padėtų 
daugiau gyvasčių sunaikinti!

Tie generolai ir jų padėjėjai apsimeta, kad jie tiki 
į krikščionišką mokslą, kuris draudžia užmušt ir liepia 
mylėti artimą. Bet tuo pačiu laiku jie lieja savo krašto 
žmonių kraują, pasikvietę talkon Afrikos maurus, 
lijos fašistus ir Vokietijos Hitlerio barbarus. ’

Piktesnio pasityčiojimo iš krikščionybės dar, 
būt, pasaulis nėra matęs.
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Streikų taktika
Konferencijoje tarpe Chrysler korporacijos pirmi

ninko ir C. I. O. vado buvo susitarta, kad 60,000 streiki
ninkų, kurie “sėdėjo” devyniose Chrysler’io dirbtuvėse 
per dvi su viršum savaites, iš tų dirbtuvių pasitrauks 
— tuomet korporacija ir streiko vadovybė pradės dery
bas apie susitaikyĮųo "Sąlygas^ |

Daugėliui pasirodė, kad šitas Lewiso nusileidimas 
reiškia smūgį “sėdėjimo” streikų taktikai. Bet tikrumo
je taip nėra. Darbininkų unija sutiko išvesti streikinin
kus iš dirbtuvių tiktai tuomet, kai automobilių korpora
cija pasižadėjo laikyti dirbtuves uždarytas, iki streikas 
nebus sutaikytas.

Po tokio korporacijos pasižadėjimo “sėdėti” toliaus 
nebuvo prasmės, nes visas “sėdėjimo” tikslas buvo tas, 
kad į dirbtuves negalėtų įeiti stręikląUžiąi.

Praktika iki šiol parodė, kad šitos rųšies streikai 
yra sėkmingi. Bet kolkaa dar neaišku, ar šita taktika 
prigis ilgesniam laikui Amerikos industrinėse kovose. 
Pirmieji “sėdėjimo” streikai pasisekė daugiausia dėl to, 
kad jie užklupo darbdavius netikėtai. Taip pat būna ir 
kare: naujas ginklas padeda tai pusei laimėti, kuri jį 
pirmiausia pavartoja. Bet laikui bėgant, priešingoji pu
sė surandą budus tą ginklą atremti.

Įvairiose valstijose dabar yra įteikti sumanymai le- 
gislaturoms, kad “sėdėjimo” streikai butų uždrausti. 
Tenai, kur jie bus priimti, šitas kovos būdas bus ap
sunkintas.

Todėl reikia manyti, kad ateityje turės būt .išban
dytos kitokios kovos priemonės. Bet kolkas dar nesu
rasta darbininkų pusėje nieko efektingesnio, kaip “sė
dėjimas” — bent tose pramonėse, kur masės iki šiol ne
buvo organizuotos.

NAIVUS “REVOLIUCIN
GUMAS”

žmogus ne-

dabar ima 
komunistai, 
gynė Mask-

d. 1937

prisipa- 
jis pas 
automo-

,z z • ’ • V • •savo prisipažinime
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I
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Anglijos “kairiasparnių” va
das, Sir Stafford Cripps, vėl 
“pasižymėjo”. Savo prakalboje 
Eastleigh jisai davė patarimą 
Britanijos darbininkams atsisa
kyti gaminti ginklus.

Pernai metais Sir Stafford 
sukėlė triukšmą Darbo partijo
je, pareikšdamas, kad Britani
jos darbininkams “nebūtų di
delio nuostolio”, jeigu 'hitleriš
koji Vokietija sumuštų Brita
niją! Anglijos konservatoriams 
tie jo žodžiai davė geros agi
tacinės medžiagos prieš Darbo

partiją. Galų gale, Cripps’as su
manė savo Socialistinę Sąjun
gą sujungti “bendrame fronte” 
su Nepriklausomos Darbo par
tijos likučiais ir su Komunistų 
partija.

Tuomet Darbo partijos vyk
domoji taryba pašalino jo orga
nizaciją iš partijos.

Bet Sir Stafford Cripps vis- 
tiek eiha savo “revoliuciniu” ke
liu. Savo prakalboje Eastleigh’e 
kovo 14 d. jisai kalbėjo šitaip:

“Kapitalistai yra jūsų 
(darbininkų) rankose, Atsi
sakykite gaminti ginklus, at
sisakykite juos vaitoti. Tai

Įvairių srovių spauda jau iš
kėlė aikštėn daug faktų, kurie 
rodo, kad kaltinamųjų “prisipa
žinimai” Maskvos bylose buvo 
greičiausia’ sufabrikuoti Stalino 
žvalgybos, nes tuose “prisipaži
nimuose” yra daug aiškios ne
tiesos ir nesąmonių, į kurias 
joks svėiko proto 
gali tikėti.

Galų gale, tatai 
pripažinti ir patys 
kurie iki šiol aklai
vos “teisingumą”. Jie irgi su
randa, kad kai kurių kaltina
mųjų parodymuose yra aiškus 
melas, štai ką rašo F. Abeka’s 
“Vilnyje” (kovo 26 
m.):

“Piatakovas savo 
•žinime sakė, buk
Trockį atvažiavo su
bilium, (tai veikiausia tikslus 
paslėpimas Knudsen dalyva
vimo tame pasimatyme”.
Reiškia, norėdamas “paslėp

ti” Knudseną, Piatakovas mela
vo, nors jisai tvirtino Maskvos 
teisme, kad jisai sako gryną 
tiesą! • .

Toliaus, Abeka's paduoda ši
tokį Norvegijos komunistų or
gano “Arbeideren” pareiškimą: 

“Aišku, kad Piatakovas 
bandė sukinėtis ir turėjo dėl 
ko tai daryti, o būtent todėlt 
kad paslėpti jo pagelbininką 
Gustav Sttrner ir taip pat 
paslėpti tą, kokią jis mašiną 
naudojo pasiekti Trockį. 
Mat, nenorėjo įvelti talkinin- 
kus.” t
Taigi ir Norvegijos komunis

tų organas pripažįsta, kad Pia- 
tąkovaš
melavo, norėdamas paslėpti, 
Striner’į ir kitus “talkininkus”.

Bet jeigu Piatakovas melavo 
viename dalyke ir melavo kita
me dalyke, tai logiška išvada 
iš to tegali būt tiktai viena': 
kad Piatakovo “prisipažinimas” 
negali turėti jokios vertės, kaip 
įrodymas jo paties kaltumo ar
ba kitų teisiamųjų kaltumo,

Todėl, jeigu Maskvos-; teismas 
butų vartojęs ne Inkvizicijos 
metodus, bet modernišką teisin
gumo procedūrą, tai jisai butų 
turėjęs visą Piatakovo “prisipa
žinimą” išbraukti.,

O kadangi panašių ir dar 
daug aiškesnių melų yra pilna 
ir. kituose “prisipažinimuose”, 
kurie buvo atlikti Maskvos tei- 
sme, tąi teismas turėjo išmesti 
juos visus. Tuomet butų pasi
rodę, kad nėra už ką kaltina
muosius bausti.

Bet teismas pasielgė priešina 
gai. Jisai priėmė melagingus 
kaltinamųjų “prisipažinimus”, 
kaipo įrodymą jų kaltės, ir 
juos pasmerkė sušaudyti arba 
uždaryti ilgiems' metams į ka
lėjimą. Tai buvo žmogžudystė, 
pridengta “teisingumo” skrais
te.

GEROS AKYS DŪMŲ NEBIJO
f ’iy ■ »■'w     i,

Antanas Bimba vėl straksi. 
Aną dieną jisai reikalavo, kad 
“Naujienų” redaktorius studi
juotų oficialius Maskvos bylos 
rekordus, o kai buvo nurodyta, 
kad “Naujienų” redaktorius 
kaip tik tais rekordais ir rėmė 
savo paskaitą apie Maskvos by
las, tai’ Bimba įsidrąsinęs tvir
tina, kad mes juos “sufušerias 
vę”.

Bimba sako, kad “N.” re
daktorius pasakojęs, jogei inži-

„A

NAUJIENOS, Chicago, III.
nieriuš Stroilovas liudijęs, kad 
1931 m. Vokietijos nacių agen
tai privertė jį būti Sovietų Są
jungos išdaviku.' Bet, girdi, — 

“tais metais Vokieti j qs na
ciai dar nebuvę galioje, to
dėl ir negalėję turėti tokių 
agentų tokiam darbui!

“Gi oficialiai teismo rekor
dai parodo, kad Stroilovas 
visai neminėjo nacių agentų, 
o tik kalbėjo apie Vokietijos 
agentus.” 
Čia Antanas Bimba du kartu 

pamelavo. Vienas melas yra tas, 
kad “Naujienų” redaktorius 
buk sakęs, kad 1931 m. (arba 
kad ir 1930 m.) Vokietijos na
ciai “negalėję turėti tokių agen-kad taip esą parašyta oficia- 

tų tokiam darbui”. Ar naciai 
turėjo, ar ne, vienokių ar kito
kių agentų “tokiam” ar kito- 

taį nebuvo

kokia. 1931
Hitleris dar 
todėl nei jo

kiam darbui, apie 
jokios kalbos.

Kalba buvo štai 
m. (nei 1932 m.) 
nebuvo valdžioje,
agentai, nei kas kitas negalėjo 
grasinti kalėjimu rusų inžinie
riui už gyrimą Sovietų Sąjun
gos arba net ir už komunistiš
ką agitaciją. Nes tik prie Hit
lerio komunizmas pasidarė ne- 
legąliškas.

Antra, rekorduose pasakyta 
(“Naujienose” aną kartą buvo 
paduota ištrauka), kad Stroilo- 
vui grasino tam tikrų “politiškų 
ratelių” atstovas. Tai reiškia, 
kad tai buvo ne “Vokietijos 
ągentai”, bet kokios nors poli
tiškos srovės arba grupės. O 
kokia galėjo būti srove arba 
grupė, kuri dar Weimaro res
publikos laikais butų norėjusi 
ir drįsusi kurstyti Rusijos in-

liuese rekorduose. O dabar 
Bimba, irgi pasiremdamas tais 
pačiais “oficialiais rekordais”, 
tvirtina, kad Stroilovas kalbėjo 
tik “apie Vokietijos agentus”. 
Vadinasi, ta misteriška “slapto
ji policija” jau išnyko.

•Mes pereitą sykį jau nurodė
me, kad pasaka apie “policiją” 
yra melas, nes respublikos po
licija niekuomet nebūtų kurs
čiusi sovietų inžinierių ardyti 
pramonę Sovietų Sąjungoje, su 
kuria Vokietija tuomet buvo 
draugiškuose santykiuose. Da
bar ir Bimba yra priverstas pri
pažinti, kad jo redaguojamas 
laikraštis rekordus “sufušeria- 
vo”, bandydamas pateisinti gra
mozdiškas Stalino žvalgybinin
kų fabrikacijas.

Bet ką Bimba mano pasiekti, 
nachališkai straksėdamas prieš 
“Naujienas” ir prikaišiodamas 
joms savo melagystes ir “fuše- 
ryštes”?

KORESPONDENCIJOS
Hart, Mich

di-
su-

Musų miestelis pradeda 
dėti ir gražėti. — Bus 

w vaidjjife “Vargšas Ta- 
,dašw. — Gavo mokytojų 
paliudijimą. — SLA 183 
kuopa renka parašus. — 
Kalbėjo šolomskis.

Harto miestelis žymiai page
rėjo ir pagražėjo. Jau liko nu
pirktas plotas iš Petro Karnec- 
ko ir ponios Briasington. Mat, 
per jų fayma’s teka upė, ant 
kurios planuojama statyti elekt
rai gaminti stotis. Vadinasi, 
vandens jėga bus -paverčiama į 
elektrą. Todėl bus padaryta 
tvanka, iš kurios vanduo kris 
žemyn ir gamins elektrą. Dėl
to upė pasidarys gana plati ir 
atrodys kaip Nemunas ties Kau
nu.

Tie pagerinimai rodo, kad 
musų miestukas auga.

SLA 183 kuopa rengiasi vai
dinti “Vargšas Tadas”. Vaidini
mas įvyks balandžio 3 d. Vadi
nasi, po Velykų šeštadienį. Re
peticijos yra laikomos du ir 
tris kartus -per savaitę. Artistai 
savo roles moka atmintinai, — 
tojau budu ( Sufleris nebus rei
kalingas.

Juozas Ridulis dabina savo 
stubą “Vargšui Tadui”. Mat, 
tas veikalas bus pas poną. Ri- 
dūlį vaidinamas.

Reikia tikėtis, kad nemažas 
skaičius Michigan farmerių ir 
miestelėnų susirinks “Vargšo 
Tado” pažiūrėti. -

&

Kovo 19 d. panelės Irene Ki- 
čiutė ir Alfonsą Geruliutė ga
vo iš A. N. Palmer 
Writing mokytojų 
mus. I i

Jos yra lietuvaitės
water, Mich., ir čia lanko mo
kytojų kursus.

•SLA 183 kuopa nutarė rem
ti musų prezidentą Roosevel- 
tą, kuris yra pasiryžęs refor
muoti Aukščiausiąjį teismą. I,š 
'“Naujienų” gavome reikiamų 
informacijų - ir padarėme ke-

Business 
paliudiji-

iš Bent

P. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

(Tęsinys)
Kampe stovi du odiniai mai

šai. Pusėtinai dideli. Mus lau
kia nusivylimas. Vietoje* aukso, 
ten popieriniai pinigai. Mes 
atidarome maišus ir rieškutė- 
hnis griebiame pinigus. Rein
gardas susierzinęs sako: 

f — Trauk juos 
‘smulkus pinigai... 
gaminą!

Mes pradedam 
sti į lagaminą, 
pilną. Bet dar 
vienas maišas.

— Kiškite į 
kitę, kur yra 
bedamas kalba

susyk išsipučiame nuo 
Kišame už anties, į 
kišenes, į batų aulus, 
visas skyles, į visas 

vietas ■ mes kemšame 
gniūžtes banknotų, 
vata pamuštais dra- 

mes susyk “pariebėja-

lias kopijas peticijų parašams 
rinkti.

Visi lietuviai, kurie prita
riate prezidento Roosevelto su
manymui reformuoti federa- 
liškus t teismus, esate prašomi 
užeiti pas M. Dundulienę, 615 
CouTtland St., Hart, Mich., ar
ba pas J. Ridul'į, R. 1, Hart, 
Mich. Ten galėsite pasirašyti 
po peticija.

Kovo 17 d. LDLD kuopa su
rengė prakalbas. Kalbėjo šo- 
lomskis. Kalbėjo rimtai, nieko 
neįžeisdamas. žinoma, aiškino 
sovietų valdžios gerus darbus. 
Palietė taip pat Ispanijos pi- 

karą. Aukų Ispanijos 
kovotojams buvo su- 

$6.00 su viršum.
laisvės
rinkta

Prakalbos įvyko pas p 
Česną.

Vietinis.

Norwood, Mass
LSS 133 kuopos parengimas

Buvo koncer- 
Į parengimą 
socialistų ir 

žmonių iš ap-

so-

, Vasario 21 d. LSS 133 kuo
pa. turėjo parengimą drauge 
su sklokininkais. 
tas ir vakariene 
suvažiavo daug 
jiems pritarinčių
linkinių kolonijų. Tenka pasa
kyti, kad parengimas pavyko 
visai gerai.

besikalbant su Bostono
cialistais, kilo sumanymas, kad 
vertėtų apylinkės kolonijų 
cialistams įsteigti sąryšį, ku
ris galėtų rengti prakalbų 
maršrutus, bendrus piknikus 
ir 1.1. Nėra mažiausios abejo
nės, kad toks vieningas veikia
mas žymiai sustiprintų 
lis tų judėjimą.

Musų kuopa, nors ir 
tė, bet nėra apsnūdusį, 
tikėtis, jog ateityje ji
žymiai išplėsti savo veikimą.

— Narys.'

so-

socia-

jaunu- 
Reikia 

galės

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

velniai... Vis
Duokite la-

pinigus ver-
Prikemšame 

neištuštintas nė

kišenes!,.. Slėp- 
vietos, —- sjii> 
Reingardas.

Mes 
T>inigų. 
kelnių 
visur, į 
laisvas 
bilietus, 

Tarsi 
bužiais 
Ine.”

Suglamžyti, suplėšyti, su
lamdyti banknotai staiga ne
tenka savo vertybės, savo 
reikšmės. Mes į juos žiūrime 
su panieka, kaip j seną ir ne
reikalingą laikraščio popierių, 
kuris yra suplėšytas į nedide
lius sklypus.

Atrodo net, kad dėl tų po
pieriaus sklypelių, to šlamšto, 
nebuvo reikalo rizikuoti, su
galvoti tą visą planą, rinktis, 
svarstyti, ginkluotis, eiti, areš
tuoti sargybą, valdininkus, iš
gyventi tuos nežmoniškus su
sijaudinimus, tą drebėjimą ir 
pavojų.

Reingardo veide žaidžia per
galės šypsnis, kuris aiškiai ro
do pasitenkinimą. Pagriebęs 
dvi saujas pinigų, jis paberia 
ant sofos.

Sargybiniui jis sako:
—Tai tau ... Išlaidoms.
Tasai kratosi. Reingardas 

kiša jam gniūžtę į rankas. Pas
kui numetame keletą gniūžčių 
į pirmąją klasę išsigandusiems 
valdininkams ir sargybos vir
šininkui. . Pinigai krinta, bet 
valdininkai jų neliečia.

—Ką, baisu ?—klausiu aš.
Reingardas linksmai baigia:

Nieko, paimsite. . . Jie 
bus reikalingi.

Mūsiškiai juokiasi.
Aš sulenkiu apsiausto galus 

ir sudedu visą krūvą pinigų. 
Reikės juos padovanoti sargy
bos kareiviams. Pagaliau mes 
išeiname.

Prie vagono Reingardas pa
lieka vieną iš mūsiškių. Atsi
sveikindamas jisai įspėja:

—Jus visi turite sėdėti čia, 
vagone! Jokio garso, jokio ju
dėjimo! Nė vienas nedrįskite 
išeiti! Aš palieku savo sargy
bą. Jei nesilaikysite mano pa
tvarkymų, tai tuoj busite su
šaudyti!

JUS BUSIT DĖKINGI 
MUMS

Praeitą mėnesi tarp savo skelbi
mų mes patalpinome Old Gold Ci- 
garetų $200,000 Laimėjimų Kon- 
testo paskelbimą. Mes esame laimin
gi tą paskelbimą patalpinę, nes tai 
liudija tą faktą, kad to kontesto 
skelbėjai nepamiršo įskaityti, j kon- 
testą ir musų skaitytojų.

Mes žinodami, kad šis kontestas 
kuria didžiausi žingeidumą, koks 
yra kada buvęs bet kurio gamin
tojo, aukuojančio laimėjimus savo 
skaitytojams, sukurtas. Kur tik ei
name, mes matome sutinkame žmo
nes sprendžiant Old Gold Mįslių Pa
veikslus ir rūkančių Old Gold Ci- 
garetus. Tai puikus sportiškumas.

Dabar mes ir sakome, kad, jei 
jus dar nesate įstoję į šį kontes- 
ta, tai jus turite tai padaryti. Gal 
būt jus galėsite išlošti vieną iš anų 
laimėjimų. Tai yra piniginė laimė 
išlaimėjimui, o ji ateina tik sykį į 
amžių. Jus turėtumėt nepraleisti ir 
pamėginti išlaimėt} vieną iš tų lai
mikių. Be to, busite dvigubai ajxio- 
vanotas. Tuo jus supažindinama su 
žymiausiais Labiau-Sušvelnintais 
Old Gold Cigaretais — tais, kurie 
yra visuomet šviežus ir pagaminti 
iš Rinktinio Derliaus Tabako.

.A

Tylumoje, visiems tyl 
*mes einame prie tvoros, 1 
skiria stoties sritį nuo iši 
tėjusios Ligovkos. Reingar 
^sušvilpia silpnai, plonai 
trumpai. Tai signalas likusie 
Jis reiškia:

—Viskas baigta. Praėjo 
mingai. Skubėkite ir sel 
(paskui mane!

Ir tuoj mano ausis paga 
vos girdimą ir skubų kitų 
girną.

Kaip voverės, mes atsidu 
’me ant tvoros, peršokamo, 
linkui—nieko. Už kelių žii 
nių—arklio siluetas. Jis pru'i 
čia, tarsi jausdamas m 
nerviškumą. Musų skubėji 
musų susijaudinimą.

—Kirilai!

Jis šauniai privažiuoja.
Linksmu balsu sveikina:

1 —Su laimikiu! Prisika 
nau aš čia dėl jūsų.

Jis ištempia vadeles, 
primetame krūvą pinigų. , 
'kau4j ame:

—Tai tau ant arbatos 
Ką, brolau Kirilai, nė vii 
vežikas tiek dar nėra gi 
ant arbatos? A?

Kirilas drožia basu:
Ką jau ir bekalbėti . . .

nai, nors kur! . . Kitų 
nesurasi.

Triese—Trofimovas, 
gardas ir aš—lekiame
grado tamsios nakties tylu 
j e.

Trofimovas susimąsčii 
linguoja galvą, užsirūko p 
rosą.

t<

B

—Taip ... Pats likimas
Mes tylime. Trofimovas 

ko Kirilui:
’ —Sauk į ždanovsko pak

Aš nustebęs klausiu:
—Tai dar kur?
Trofimovas paslaptingai ; 

sosi:
—Pamatysi!

XXVII
Slaptas Butas

Didelis apskritas mėn 
liejo melsvą šviesą. Mirl 
jančiir auksu degė žvaigž 
ir naktis buvo tyli ir rami. S 
kilį miegu buvo apimtas i 
gandęs miestas.

Mes smarkiai šovėme mif 
grindiniais, ir smarkiai ski 
bėjo arklio pasagos. Kir 
pasuko į ždanovką ir susi 
prie aukštų geležinių vartt

—Štai čia ir yra musų 
veinė,—tarė jis.

—Savo namas?—paklaus 
aš.

—O tai kieno.
Mes perėjome kiemą, pasi 

lėmė į antrą aukštą. Trofir 
vas išsitraukė elektros likt 
ną ir atidarė duris.

—Prašome! čia galite eig 
kaip pas save namie.

Jis pridūrė:
. —čia niekas jūsų nepali 
Tatai galiu garantuoti.
'■ Jis apšvietė kambarį. Bm 
darė tikrai keistą vaizdą.

Kertėje ne tvarkiai, tarsi 
krūvą sumestos, voliojosi n 
kinės granatos. Kitame kam 
buvo sumesti durtuvai ir šs 
tuvai. Didelėje ir plačioje f 
fojė buvo pamestos dvi pagi 
vės ir sulamžytas antklod 
Ir tatai irgi padarė tokį įspui 
tarsi ten miegantis žmogus b 
vo netikėtai, vidurnaktyje, ki 
no tai išbudintas ir priverst 
pasišalinti, bėgti,
nedelsdamas, kad galėtų sva 

I bų reikalų atlikti. •
Aš 

‘didelį 
je:

nė minut

atkreipiau dėmesį į n 
gabaliuką metalo bonk

kas čia?
(Bus daugiau*)
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Latvijos Diktatūros
Prieblandos

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Latvijos diktatūra visais ke
liais pradėjo sukiušti. Jos nu
statyta provizorinė tvarka ne
sitenkina ne tik darbininkai, 
ūkininkai, bet ir šiaip jau biz
nio žmonės. Visi mokesčiai 
daugiau, kaip dešimt kartų pa
didėjo. Ir toji mokesčių naš
ta nemažėja, bet vis tolydžiai 
auga. Ji visu savo sunkumu 
gula ant visų lygiai pečių ir 
už vis sunkiausia liečia darbi
ninkų būklę.

Visos išlaidos daromos be
prasmiai ir be atodairos. Mat, 
vyriausybės galva Ulmanis tik
rai sergąs didybės manija. Jis 
girdėjęs, kad Italijoje Musso- 
lini darąs kažkokius milžiniš
kus darbus, statąs, naujus mie
stus. Ulmanis visame nori va
dus kopijuoti. Todėl ir jis 
čia Latvijoje imasi visai to-

timais negalima pateisinti. Da
bar jis užsimojęs veik kuone 
visą Rygos miestą naujai per
statyti. Kaip kur seni dar 
geri trobesiai griaunami ir no
rima statyti naujus. Daromas 
kažkoks tautos parkas, kurio 
įrengimui visi tarnautojai pri
valomai turi aukoti, arba eiti 
darbu atidirbti. Žinoma, dirb
ti niekas nenori, tai vieton 
darbo turi išsipirkti- Tiek 
valdininkai, tiek įvairus pirk
liai, kad ir kantriai šitą duok
lę atlieka, bet visi sukandę 
dantis keikiasi ir pyksta.

Eina didžiulė demoralizaci
ja ir visoks papirkinėjimas. 
Kadangi šovinizmas yra pasie
kęs aukščiausių rybų, tai vi
sos kitos čia gyveną tautos nu
stumtos į atraeilių piliečių pa
dėtį, o jų vieton išlenda viso
kio plauko avanturistai mėgs
tą greitai pasipelnyti.

Sąžiningoji latvių visuome- 
menės dalis visa tai stebi ir

Ulmanis ir jo šalininkai, esą, 
I labai savimi pasitiki. Bet gi 
visokiais budais Ulmaniui turi 
pataikauti ir jo budo silpny
bėms patarnauti. UI manis la
bai mėgstąs, kad kasdien kas 
nors jį sveikintų. Girdi, jei 
kurią dieną Ulmanis negaunąs 
nors telegramą iš bet kurio 
Latvijos kampelio pasveikini- 
mo, tai tautos vadas prarandas 
lygsvarą, pasidarąs mažai su
kalbamas.

Taigi joje visokie adjutantai 
deda visą laiką pastangas, kad 
Ulmanis kasdien gautų net ko
kį pasveikinimą.

Jei kurią dieną ateina keli 
pasveikinimai, tai tai dienai 
tik vieną iš jų jam įteikia, nes 
sekančiai dienai tokių pasvei
kinimų gali pritrukti, todėl 
tuos pasveikinimus laiko vi
suomet atsargoje, kad butų 
kuo užkišti.

Jei, bet kurią dieną dienraš
čiai apie Ulmaną nieko nera
šo, jisai ir labai nerimauja. 
Todėl spaudai duotas toksai 
tonas, kad ir ji kasdien suran
da vis ką nors Ulinano garbei

ŽUVUSI SKRAIDYMO MĖGĖJA

Stephanie Norbut, skraidymo 
entuziastė, kuri neseniai žuvo 
po automobilio ratais, Brighton 
Parke. Ji buvo duktė pp. Vin- 
cent Norbutų, nuo 4505 South 
Washtenaw avenue.

Mergina buvo palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse, su iškil
mėmis, kuriose dalyvavo jos ko-

Pasak jų, 
tiek

Ulmanio rėžimas 
yra visiems įgrisęs, 

jau jo niekas nepakenčia, 
susidariusi tokia padėtis, 
nėra kas šiuo metu drįstų 

viešai išeiti ir savo teises pa
reikšti. Tiek, girdi, visi yra 
demoralizuoti, kad vienas ki
tu visai nepasitiki.

Esą Ulmanio šita didybės 
manija jau esanti lygu ligai.

Kariuomenėje įsigalėjęs kar
jerizmas, o valdininkijoje ky
šininkavimas.

Užsienio Reikalų Ministeris 
aiškiai veda provokišką poli
tiką. Atvykęs čia SSSR mar
šalas Jegorovas buvo tik ken
čiamas. Aukšti valdininkai 
veik su juo nekonferavo. Vi
same buvo jaučiama, kad tik 
išlaikomas tam mandagumo 
tonas.

Tikri Latvijos patriotai su* 
pasibaisėjimu žiuri į Latvijos 
ateitį ir nežino, kur Užsienio 
Reikalų Ministeris juos nuves. 
Esą, su vokiečiais jo bičiulys
tės santykiai yra visai neabe
jotini. Gi visiems 
ma, ko vokiečiai 
krašte savo politika

Visai nenuostabu, 
Užsienio Reikalų 
Munters yra vienas

yra žino-
Baltijos 

siekia.
kad čia 

Ministeris 
iš neken- 
:ų tarpe

esmenų. Kariuomenes Kari
ninkų daugumos tarpe Užsie-

Sveikinu visus savo Kostumerius ir Draugus su 
VELYKŲ ŠVENTĖM 

CENTURY TAVERN
TARUTIS SAVININKAS

3149 South Halsted Street Tel. Victory 2679

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems musų Draugams, Kostumieriams ir Pažįstamiems 

Linki

M1DWEST ARMATURE SERVICE
JOHN VAISVIL ir PETER VAISVIL vedėjai

313 West 35th Street Boulevard 1144

Pontiac

FRED HALE MOTORS
Autorizuoti Pontiac automobilių pardavėjai.

Pirm negu pirksi automobilių atsilankyk į Fred Hali auto
mobilių parch.*otuvę ir apžiūrėk naujus, gražius Pontiac 
automobilius, čia gausi gerą patarnavimą.
3962—66 Archer Avenue Tel. Lafayette 1650

Apleistas, užmirštas, 
į oeturi Chicagoj jokių 

giminių

kūnai Petras Vaišvila ir A. Kie- 
la skraidė lėktuvais, ir mėtė 
gėles. Lakūnas Petras Vaišvila, 
tarnaująs
Service, 813 
vo velionės

Midwest Armature 
West 85th st., hu- 
sužiedotinis.

užmušęs, žmogusMerginą 
kuris važiavo automobiliu pa- 

legos iš- Lietuvių Aviacijos klu- bėgo. Policija jo dar ir dabar 
bo. Grabą leidžiant žemėn, la- tebeieško. —VBA.

'nio Reikalų Ministerio taip pat kad čia Ispanijos respublikos 
labai nekenčia, bet iki šiol jo atstovas jaučiasi 
vedamai politikai viešai dar 
niekas nedrįso į
bet gi esą labai galimas daik- ! cialiai mandagiai buvo priim
tas, kad lasai labai įtemptas tas.
siūlas galįs trukti. Ir jis truks 
taip greit, kaip tik atsiras kas j 
nors iš drąsesnių kariškių, ku
ris išdrįs pasiimti visą atsako
mybę sau. Toksai asmuo ne
abejotinai pritarimo ras. Tai 
kiti spėlioja, kad net galima 
čia tikrai karišką diktatūra.

Darbininkų jaunimas jau 
nuo seniai čia yra sudaręs ben
drą frontą. Bet platesnis liau
dies fronto veikimas dėl 
vysčiusio didelio špionažo veik

Gal yra tokių, kurie Tony 
Pioęį pažino?

Prie Sol Hills and Sons, Ine., 
sandėlio, Northsidėje, mažame 
kambarėlyje guli sunkiai susir
gęs 77 metų lietuvis, Tony Po- 
ces (Pocius).

Malonus ir geia's jis yra se
nelis, bet netur jis nei giminių, 
nei draugų, kurie jį aplankytų.

Per daugelį metų jis 
kaipo naktinis sargas 
krautuvei, ties 3945 
avenue, neloli Lincoln 
ving Park gatvių.

Trumpą laiką atgal
susirgo. Netrukus, rodos pasvei
ko, bet ir vėl buvo priverstas 
atsigulti į lovą. Kadangi ligonis 
berods vienas pasaulyje ir nė
ra kam juo rūpintis, tai Sol 
Ellis firma įtaisė jam mažą 
kambarėlį, kur senelis dabar.ir 
guli.

Jeigu kas Tony Pocį pažino
te, nepatingėkite jį aplankyti.

tarnavo 
firmos 

Linco'n 
ir Ir-

staigiai

Vakar Prasidėjo 
“Žydų Velykos”

viešai dar Anas. Nenuostabu, kad SSSR 
pasipriešinti,! maršalas Jegorovas čia tik ofi-

Duobes Brighton
Parko šaligatviuose 

labai brangios
Vienas isslkokktavo net $35,000

BRIGHTON PARK. — Pasi
rodo, kad duobės Brighton Par
ke miestui lėšuoja gana daug 
pinigų.

Buvo nemažas plyšys šaligat
vyje, ties 4157 Archei' avenue.

Lapkričio 8 d., 1935 ėjo tuo 
šaligatviu vienas Clayde Way- 
land, 51 metų, nuo 640 Wright- 
wood avenue. Neapsižiurėjęs, 
įklimpo į tą duobę, pargriuvo 
ir persiskėlė kaktą ir nusi aužė 
ranką.

Ilgai Wayland kamavosi li
goninėje, bet vargais negala's 
pasveiko. Apleidęs ligoninę jis' 
užvedė bylą prieš miestą. Va
kar Circuit teismas išnešė nuo
sprendį, prjteisdamas miestą 
sumokėti $35,000 nuostolių už 1 
prarastą laiką, gydytojų sąs-Į 
kaitas ir pakirstą sveikatą.

NUSIŽUDĖ BUVĘS 
CHICAGOS SIMFONI

JOS NARYS
Per 15 metų neturėjęs dar

bo, vakar nusinuodijo Julius 
Recoschewitz, 65 metų muzi
kantas. Vienu laiku jis grojo 
Chicagos simfonijos orkestre. 
Gyveno ties 3824 Sheffield avė.

Užsakė nlieną kanaliza
cijos stočiai

Sanitarinis distriktas atidavė 
Bethlehem Steel Co. kontraktą, 
pagaminti 5,200,000 svarus plie
no pastatymui kanalizacijos 
stoties prie Stiekney, III. Kon
traktas yra už $210,080.

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Kostu- 
meriams

GEORGE SKOBY
MERCHANT TAILOR

2415 W. Marųuette Road 
Tel. Hemlock 6296

DĖL GERESNIO POILSIO

PEOPLES
KRAUTUVES

REKOMENDUOJA SIMMONS

Vakar vakare žydai pradėjo 
Velykas.” 

šventė užsitęsia astuonias die
nas, paminėjimui žydų tautos 
išėjimo iš Egipto nelaisvės. Per 
švenčių laiką tikintieji žydai 
valgo matzus.

visai sveti- švęsti “Passover,”—

Šiluos reiškinius žino visa 
5i Latvijos plačioji visuomenė ir 

todėl Užsienio Reikalų Minis
terio darbai čia taip visų 
sm erk te smerkiam i. Žinom a, 
ta'sai smerkimas eina ne vie-
Šurnoje, bet tik savo artimųjų 
tarpę. — Belkas.

R. and R.
RADIATOR & BODY 

COMPANY
Įsteigta 1920 

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas.

3572-74 ARCHER AVENUE 
Lafayette 7688-89

H. C. Reichert, Jr.—J. F. Reuther, Jr.

išsi-

cialdemokralų veikėjai visai 
veikti negali, nes jų kiekvie
nas žingsnis yra sekamas.

Tik šiomis dienomis dėka į 
provokacijos dSugaiu kaip j 
šimtas asmenų yra suimtų, ta- ’ 
me skaičiuje žymus socialde-' 
inokratas veikėjas Rudevic. ši 
provokacija kilo iš komunistų

Betgi bendrais bruožais liau-l 
dies fronto veikimo programai 
yra išdirbta ir plačiai nelega-; 
liai paskleista. Nelegale lite-į 
ratura platinasi, bet kai]) jau 
buvo minėta, dėka provokaci
jų platesnis veikimas nėra ga
limas. Visų spėliojama, kad 
galimas kariškos diktatūros 
įsigalėjimas ir tik tuomet esą

Sveikinu visus savo Kostumerius ir Draugus su 
PAVASA-RIO ŠVENTĖMIS — VELYKOMS.

N. ABORAWICZ, SAV.
MĖSOS IR GROSERIO KRAUTUVĖ 

4600 South Fairfield Avenue, Chicago, III.

Beautyrest
SPRINGSINj MATRACĄ

Open Evenings Except Mon. & WED.

AMERICAN BEAUTY SHOPPE
MRS. CLARA J. PASK1EWICZ, Prop.

Guaranteed Permament Waves $2.50 to $7.50 
Ali Work Done By Expert Operators

1654 W. 47th St.

jimos,
Ųlmanio beatodairis valsty- 

gės lėšų švaistymasis, ir už
sienio vedama neaiški politi
ka, kuri neabejotinai yra pro- 
vokiška, tikimasi, jog išjudins 
inertinį kad ir buržuazinę ma
sę ir ji per karo diktatūrą me- 
gysianli įsigalėti. Esą, tiek 
yra nepopuliarus visi Ulmanio 
užsimojimai, kad vargu ar il
gai taip galės tęstis.

Latvijos mažumas labai vei
kia tikrai varoma visame šo- 
vinisteinė politikai. Tai bet- 
koks politikos kurso pakeiti
mas mažumos taip pat didelio 
pritarimo ras. Betgi tiek Ul
manis, tiek pat jo ištikimi pa
dėjėjai šalies ūpo visai nejau
čia, ir jie neabejotinai yra įsi- 
Tikinę, kad jų vedamai politi
kai visas kraštas prijaučiu.
' Čia, esą, ir gludi busiama 

Ulmanio targedija-
Kaip ilgai šitokia padėtis ga- 

i Ii tęstis, esą, sunku numatyti, 
bet visas kraštas bet kuriems 
įvykiams yra pilnai pribren-

SERVNC
7/ • Ar esi turtingas, ar MU 
y biednas—galite pasinaudoti mMĮŽT 
į musų slaptu dreditų planu Vjgl 

savo karui įrengti. Planas 
pritaikytas kiekvieno kišenei 
ir* užtikriname kad gausite 5^0 

• malonų asmeninį patarna- 
vinių.

GOODRICH TIRES 
BATTERIES • AUTO RADIOS 

'• Pirmos rūšies, garantuoti pro
duktai — prieinamos kainos — 
lengviausios kreditų sąlygos. Mes 

B vereiames vien savo finansine at- 
Į sakomybe ir pritaikome savo planą 
| prie jūsų reikalavimų. Nežiūrint 
g savą praeities patyrimų, atlanky- 

pirma, negu pirksi.
ATIDĖLIOJIMŲ 

VARGINANČIŲ 
’ORMALUMŲ 
ĮEITAS PATARNAVIMAS

Tai tokios naujienos iš Lat
vijos valstybinio gyvenimo.

Tai daug netenka stebėtis.

BOHNETT TIRE CO
3843 So. Halsted St.

Boulevard 4800 
Prasidėjo Birželio 1, 1925 metais 

Kalbama lietuviškai

Beautyrests Matracai yra scientifiškai padaryti dėl geres
nio miegojimo, jų viduje yra 873 suraitytos sprendžine- 
les arba Coils, kurios staigiai prisitaikina prie žmogaus 
kūno atsigulus — be skirtumu kokioje pozicijoje žmogus 
negulėtų.

Tegul Simmons Beautyrest duoda tikrą poilsį 
ir sutaupo sveikatą.

Šią savaitę PEOPLES KRAUTUVĖS Parduoda 
Beautyrest Matracus ant specialių Terms.

Užeikite —- Pasiteiraukite

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd
J. NAKROŠIS. Vedėjas v M. T. KEZES, Vedėj

CHICAGO, ILLINOIS
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NAUJIENOS, Chicago, III,

Priims 5,343 Illinois 
Berniukų I CCC 

Stovyklas
Registracija prasidės su 

balandžio 1 d.
Civil Conservation Camps 

(CCC stovykla) administracija 
paskelbė, kad balandžio 1 die
ną pradės registruoti jaunus 
berniukus ir karo veteranus 
stovyklų darbams.

Iš Illinois, valstijos priims 
5,343 berniukus, daugumą iš 
Chicagos.

Užsiregistruoti į CCC sto
vyklas galima apielinkės pašal
pos stotyje.

Į CCC stovyklas imami jau
nuoliai, kurie neturi ir • negali 
gauti darbo. Jie apgyvendinami 
stovyklose, kurios randasi pro
vincijoje. Gauna visą užlaiky
mą, rubus, maistą ir' $1.00 al
gos į dieną. Tie pinigai daž
niausia persiunčiami berniuko 
tėvams.

dį Peoples Furniture Kompani
jai ir jos vedėjui, p. Krukui, už 
suga’bų ir malonų patarnavimą 
kaipo anaunserio ir nuoširdų 
gelbėjimą mums per. visą laiką. 
Mano didžiausia padėka tai cen
tro iždininkui, advokatui Gu
gi ui. Jeigu ne jo ofisas ir jo 
paties pastangos, tai tos radio 
valados butų neįmanomos.

Baigdamas savo pranešimą 
sakau sudiev šiam sezonui. At
einantį sezoną vėl pasišnekėsi
me apie savo reikalus.

Jeigu katras iš tamstų norit 
platesnių informacijų apie ap- 
draudą ir1 patalpą SLA., tai at
sišaukite, o aš patarnausiu. 
Mano antrašas: 1518 So. 48th 
Court, Cicero, Illinois.

Likite visi sveiki ir laukit 
šventų Velykų. Ačiū.

Juozapinės parės 
pas šiuos biz

nierius
pas

M

t[mą paaiškėjo, kad J. Pečiu- Pm. vasario mėn. 25 d. išspren- 
kaitis Pr. Amantą įskundė iš dęs J. Pečiukaičio bylą, rado— S. ir

— Tai duok. Gal ir derės.
P.

šeštadienis, kovo 27, 1937

Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj radio 
programai užsibaigė
Atsisveikindamas K. P. Devei

kis, generalinis organizato
rius, kalbėjo:

Gerbiami radio klausytojai!
Visi pamenat 15 d. gruodžio 

1936 m. Tai buvo pirmas musų 
atsišaukimas į radio klausyto
jus, kad susipažintų su musų 
organizacija — Susivienijimu 
Lietuvių Amerikoj. Tada mes' 
buvom i 
per radio kalbėit su jumis apie 
reikalingumą ir naudingumą 
Susivienijimo Lietuvių Ameri- ■ 
ko j. Ši radio valanda yra pas
kutinė šiame sezone. Mes ma
nom, kad, su mažomis klaido
mis padarytomis šiame musų 
mėginime, visgi atlikom darbą, 
labai naudingą Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoj ir savo tau
tiečiams. Ir tai musų pirmi 

nuveiksime

Juozapinės parės įvyko 
šiuos Seno Petro draugus ir 
rėmėjus:

Pas Juozapą Rachuną, 3133 
S. Halsted street — Auditorium 
tavernoje, čia buvo daug sve
čių. Tėvas ir jaunas sūnūs šios 
biznio vietos yra Juozai.

Pas Juozapą Bartkų, 3149 S. 
Halsted street. čia’ įvyko puota 
kovo 20 dieną t. y. šeštadieny. 
Prisirinko pilna taverna svečių 
ir visi gražiai laiką praleido.

Pas Juozapą Evinską, 3430 
S. Halsted street, susirinko 
daug draugų ir kostumerių. Vi
si gražiai laiką praleido Juoza-

pilna tavern. Visi 'vinčevojo 
Juozapą, gerdami skabius gėri
mus ir turėdami good time.

Pas Juozapą Nęzelskį, 136 E. 
107 street, įvyko Juozapinė pa- 
rė kovo 20 dieną. P-ia Nezels- 
kienė surengė parę savo sunui 
Juozui. Gražus būrys draugų ir 
giminių susirinko ir visi laiką 
praleido F. Nazelskienės taver
noje.

Pas Juozapą Talačką, 147 E. 
107 st., susirinko svečiai ir 
smagia^ laiką praleido pp. Ta- 
lačkų' tavernoje.

Chicagoj yra ir daugiau Juo
zapų, Seno Petro draugų, ku
rie turėjo Juozapinės, tačiau 
jis nepamena jų adresų.

Tenka pasakyti, kad Juoza
pai labai didžiuojasi savo var
du, nes jis minėti pa’sitaiko ne
paprastu laiku. Lietuvoj Juoza- 
pinems pempės perskrenda ir 
balose ant kupstų sustojusios 
šaukia “visi gyvi, visi gyvi!”

Be to, šventam Juozapui pa
sitaikė stebuklai senovėje. Jam, 
kaip dailydei, teko proga apsi
vesti su daug jaunesne už jį 
panele, kuriai gimė sūnūs ne
kaltai pradėtas, o pačiam Juo
zapui iš rykštės pražydėjo 
kvietkas. —Senas Petras.

statomoje “Pirmyn” choro ope
roje “Mėilės Eleksyras’?, o ir 
pati p-ia Žukauskiene yra dide
lė scenos mėgėja, pirmiau or
ganizavusi stygų orkestrus, te
atrales grupes ir stačius įvai
rius veikalus bei dalyvavusi su 
savo orkestru įvairiuose paren
gimuose. Dar visai nesenai, pri
simindama savo senąją darbuo
tę, ji kartu su ‘‘pirmyniečiais” 
ir zarasiškiais sėkmingai pa
statė dramą “Pavogtas Kūdi
kis”.

žinios
turėdamas

ų aukuiuj. 2dua hm vinčevodami.
nusistatę 15 antradienių] ,,,.o„an!1

ačiū visiems
ir kalbėto-

Pas JuJozapą Smilgių, 4459 
So. Halsted Street, susirinko 
artimų pažinties draugų pilna 
taverna, kurie linksmai laiką 
praleido ir turėjo good time.

Pas Juozapą Struogį, 607 W. 
63 street, susirinko daug arti
mų draugų, kurie malonioj nuo
taikoj turėjo good time.

Pas Joscphine 
6000 So. State 
dubeltava puota, 
sephine tą dieną 
dienio diena, 
rauskų draugai minėjo dvigubą, 
gimtadienio ir varduvių, parę

Petrauskienę, 
Street, įvyko 
nes p-ios Jo- 
yra ir gimta-

Artimi pp. Pet-
žingsniai. Toliau 
daugiau ir geriau.

Tariu širdingą 
radio kalbėtojams
joms, dainininkams ir daini- jų užeigoje, 
ninkėms, visoms kuopoms, ku
rios musų sumanymą parėmė. 
Tikiuosi, kad sekančiam paren
gime prisidės daug daugiau 
kuopų, širdingą ačiū turiu pa
sakyti visiems Susivienijimo 
Lietuvių' Amerikoj organizato
riams už jų sumanymą radio j nierius, 
valandos ir kooperavimą su d 
mumis.

Dar leiskite tarti padėkos žo- State stree, prisirinko draugų

Pas Juozapą Kiaudą, 6101 S. 
State street, ;
pilna 
laiką 
kalbų ir gėrimų.

P-as Juozas Petrauskas, 6108 
S. State street, nors nėra- biz- 

, bet turėjo draugų ir 
draugiškai Juozapinės praleido. 

I Pas Juozą Jaciką, 6556 So.

street, svečių prisirinko 
užeiga, ir visi linksmai 

praleido prie draugiškų

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA

Linksmas p. p. Žu 
kauskų pokilis

18 GATVĖS APIELINKĖ. —
Pereitą šeštadienį šios apie- 

linkės biznieriai p. p. Juozas ir 
Uršulė Žukauskai, turintis nuo- 
saviuose namuose 2126 South 
Halsted St. patogų hotelį, su
ruošė savo draugams tikrą 
siurprizą: sukvietė didžiausi jų 
buri į savo svetainę ir juos 
šauniai pavaišino.

Susirinko didelis būrys pp. 
Žukauskų draugų, taipjau di
delis būrys “Pirmyn” ir “Nau
josios Gadynės chorų narių ir 
svetingų šeimininkų vaišinami 
linksmi’nosi veik iki ryto. P-ios 
Žukauskienės brolvaikis Jonas 
Rukštelė yra žymus “Pirmyn” 
choro dainininkas ir dalyvaus

— įvvks —
Nedėlioj, Kovo 28, 1937 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
3133 South Halsted Street

GROS DVI ŠAUNIOS ORKESTROS.
Pradžia 6:30 valandą vakaro. įžanga 25 Centai
Kviečiame visus atsilankyti, smagiai pasišokti ir malo
niai laiką praleisti. RENGIMO KOMISIJA.

Kadangi šiame p. p. Žukaus
kų pokilyje dalyvavo daug dai
nininkų, tai prie progos buvo 
išpildytas ir dainų programas. 
Neužsileisdami jauniesiems, 
prie programo pildymo prisidė
jo ir senesnieji, — parodyti, 
kad ir jie neužrniršo kaip jau
ni būdami dainavo.

Svečių buvo iš įvairių apie- 
linkių, pradedant nuo Evansto- 
no ir baigiant Gary ir visi pra
leido tikrai smagų vakarą.

Dabar ateina pavasaris, grei
ta^ sužaliuos laukai, pražys gė
lės ir visuomet vaišingi p. p. 
'Žukauskai dar ne kartą 'vasaros 
metu savo skaitlingus draugus 
vaišins savo jaukiame vasarna
myje, prie 1C6 ir Cicero gatvių, 
Oak Lawn. —B.

Tikslios
Mokytojas, 

rinkti žinias apie mokinių 
vus, klausia vieną mokinį:
> — Kas yra tavo' tėvas.

— Ligonis, pone mokytojau.
— Aš klausiu, ką jis daro.
-r— čiaudi, pone mokytojau.
— Aš tavęs neklausiu, ką 

jis daro sirgdamas, bet ką, da
ro sveikas būdamas.

Nečiaudi, pone mokyto
jau. (

Mokytojas, supykęs, baria- 
si:

— Bet ką daro kai jis ne
serga ir nečiaudi ?

— Sveikas būna.

šu
tė-

Už melagingą įskun 
dimą 3 m. sunk, dar 

bų kalėjimo

JUOKAI
Kada širdies nėr, tai ir 

plaučiai d‘erės

Viena moteriškė atėjo pas 
šventų niekniekių pardavėją 
ir paprašė sopulingos širdies 
'škaplčrių. Pardavėjas apžiūrė
jęs savo inventorių, sako:

— Gaila. Sopulingų širdžių 
nebėr, visos išėjo.

1 — Gaila — atsiduso mote
riškė.

— Bet — sako pardavėjas 
— šičia turiu* linksmų plaučių, 
gal tie derės ?

— O nuo ko jie?
— Tikrai nežinau. Zakristi

jonas sake buk'! tai esą nuo 
gumbo.

LINKSMIAUSIŲ IR MALONIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Savo kostumeriams ir draugams velija

.IIM'S TAVERN
į Ignas Paurazas, Prop.

FREE FISH EVERY FRIDAY
2942 West Pershing Road Phone Lafayette 1117

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems musų kostumeriams ir draugams velija

PAUL DOMBRAUCKAS
Bučernė ir Grosernė

858 West 33rd Stręet Phone Boulevard 9437

keršto, kam Amantas jam iš
kėlę bylą šakių •„ apyl. teisme 
už triukšmavimą. Pr. Amantui 
iškelta kariuomenės teisme by
la buvo panaikinta, o patrauk
tas atsakomybėn J. Pečiukai
tis už melagingą įskundimą. 
Mariampolės apygardos teis- 
'mas savo sesijoje šakiuose š.

KAUNAS. — 1935 metų ru
denį, Vartų k. Šakių v. gyven
tojas J. Pečiukaitis pranešė 
administracijos organams, kad 
Vabališkių k. šakių »v. gyven
tojas Pr. Amantas platinąs 
priešvalstybinius atsišaukimus 
ir kad tokį vieną atsišaukimą 
ir jam davęs. Pr. Amantui bu
vo iškelta byla kariuomenės 
teisme. Tačiau vedant tardy-

Linksmų Velykų švenčių Visiems 
Musų Draugams ir Kostumeriams 

Velija

Universal 
Restaurant

GERESNIŲ Valgių VALGYKLA

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

Tel. Victory 9670.

SONOTONE
66 E. Van Buren

JAU EINA
MIDWEST PREMIERE

“Spain in Flames”
Gyviausis dokumentas bet kada 

paveiksluose

Tiesiai iš civilio
Kainos 25c iki 
' 35c iki 6:30 vai. p. p.

matytas!

Karo Fronto
2 v. p. p.

M/

jį kaltu ir nubaudė 3 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo.

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

■

Viso Gyvenimo Proga!
U. S. Auto FinanceVėl sakome, pirk sau karą tiesiog iŠ 

Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tukątančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Byicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1936 
Plymouths, 1936 Graliams, 1£<36 Dodges, 1936 La- 
Fayettes — 1936 Hudsons 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo į mokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokė j imais per 2 
meįtu.

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą {skaitant sekmadienius ikj 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAI-ALFABETO TVARKOJE

šit skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastą daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančią čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• ANGLYS—CO AL Laidotuvių Direktoriai
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DE LUX’S RESTAURANT
Visiems draugams, pažįstamiems ir rėmėjams

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ 
Visiems draugams, pažįstamiems ir rėmėjams

CHARLES TAVERN
Kazimieras ir Vera Kasiliauskai 
3364 South Halsted Street

SVEIKINU VISUS SAVO DRAUGUS 
IR KOSTUMERIUS IR LINKIU 

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ!

Pocahontas Mine Run Screer:ed 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

5352 Sp. LONG Avi 
T*k. •CMJBI.IC - MO1

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos 
lys už toną:

BLACK BAND ......................
ILLINOIS LUMP ...............
FRANKLIN WASH NUT .... 

ir Haking KENTUCKY LUMP 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

ang-

$8.60
$6.40
$5.75
$8.10

3502 South Halsted Street • SVETAINES

JUOZAPAS

REPublic 8340
• LIGONINĖS— 

HOSPITALS
TAVERNOS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

i r? d i *i Jos. r. nudrik

Southtown Ballrooin
Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

rys. Nebrangi renda.
JOHN F. CURTIS, Jr., Agentas. 

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

• RESTAURANT AI

3417 So. Halsted St. Uriiversal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

75P West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkai. 

Tel. Victiory 867fl.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Blterls yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO. ILL

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

BILL’S TAVERN 
Mr. & Mrs. William Nainis 

(Chicagos Lietuvių Dr-jos n-riai) 
KEELEY BEER 

558 West 37th Street 
(N. E. corner) 

IMPORTED &DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

Chicago, Illinois.

Tel. Englewood 10022
HOF-BRAU HOUSE

MUZIKA . . . ŠOKIAI
Ed. J. Rausch Geo. Stedth

6114 SO. HALSTED STREET
Chieasro. III.

May Naujoj Vietoje
May, kuri buvo pirmiau ant 71st St. 

persikėlė i naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

Lietuviška Užeiga.
Gaminame visokios rųšies valgius ir 
yra didelis pasirinkimas gėrimų. 

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heileman’s Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich
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Zintako Bylos Džiu- 
rininkas Sako Buvęs 

Papirktas
Zintako atstovas prižadėjo jam 

“atlyginimą” už išteisinimą

Vienas džiurininkas, F. V. 
Zintako byloje dėl pinigų iš
eikvojimo, prisipažino prokuro
rui, kad jis buvo papirktas.

Vakar jis liudijo, kad prieš 
bylų pas j j atėjo Robert W. 
McKinlay, Zintako atstovas ir 
svarbiausias jo liudininkas. Tas 
atstovas pasakė, “Nesirūpink, 
mes tau atlyginsim”. 
jam keturių metų darbų 
valdžioje, kuris mokėjo 
į dienų.

Džiurininkai 
no. Po to pas 
Andersonų vėl 
ir davė $25.00.

McKinlay yra brolis teisėjo, 
Donald McKinlay.

Anderson yra 58 metų am
žiaus ir gyvena ties 330 West 
58th Street. -

metimai yra šmeižtas. Sabath 
jokia ‘neetiška praktika’ ne
užsiima. Tie, kurie jį puola, 
bando savo interesus apginti, 
Sabath’ą purvindami.”

Kongresmonąs Sabath pats 
atsakys į jam padarytus už
metimus kongrese, už poryt.

“Jis neturi jokių ryšių su 
firma, išėmus tą faktą, kad 
už jo vardo naudojimą, firma 
jąm duoda veltui kambarį. 
Jis nėra nei gali būti Chicago 
Title and Trust Co., advokatu, 
nes viešai tą organizaciją 
smerkė.”

NAUJIENOS, Chicago, m.
aštuonių dešimčių dolerių.

žagariečių kliubo pirminin
kui P. Arlauskui atidarius su
sirinkimą p-lė Ambrozaitė per
skaitė protokolą, kurs ir tapo 
vienbalsiai priimtas. Į kliubą 
įstojo dvi naujos narės, būtent 
Albina Butvill ir Anne 
kus.

Nor

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

CLASSIFIEDADS
II I ~ .......... ....

žadėjo 
miesto 
po $7

išteisiZintaką 
tą džiurininką 
atėjo McKinlay

Chicagiečiai Stojai 
Ginti Kongresmoną 

A. J. Sabath

Iš Žagariečių susi 
rinkimo

Trečiadieny, kovo 24 dieną, 
J. Yuškos salėj įvyko žagarie
čių kliubo susirinkimas.
' Tą dieną oras buvo prastas, 
per visą dieną lijo su sniegu 
, r ledais, o vakare pasidarė 
šalta. Taigi manyta, kad susi
rinkimas vargiai įvyks. Bet 
žagariečių blogas oras neiš
gąsdina, ba jie nėra kokie iš
tižėliai ar tinginiai. Ir i šį su
sirinkimą atsilankė visa val
dyba, taipgi 
iarių.

apie tris dešimtis

Mėnesinių 
$20.50. Aną 
sudėjo gausią 

'Demokratijos reikalams, narių
mokesčių buvo sumokėta virš

duoklių suplaukė 
susirinkimą, kada

auką Lietuvos

Sako, kad jam daromi užme-\ 
Urnai yra "grynas melas, 

šmeižtas”.

vakar sujudo

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARA
PIJOS NARIAI RENGIA BALIŲ 
VELYKŲ VAKARE, KOVO-March 
28, 1937, PARAPIJOS SVETAINĖJ, 
PRIE 35-TOS GATVĖS IR UNION 
AVĖ. Pradžia 7 vai. vakare.

KVIEČIA VALDYBA

Arlauskas raportavo, 
žagariečių šią vasarą du 
nikai įvyks ir abu p. Spaičio 
parke. Jeigu bus pageidauja
ma, tai galės surengti ir dau
giau išvažiavimų į skirtingas 
pietas, kaip ir į Sand Dunes, 
Indiana.

' Vakarėlio bilietai
platinami. Komisijos nare 
Niprikienė jau daug jų 
davė. Gera kliubo rėmėja 
mentina Norkus iš kliubo
mininko pasipirko kelioliką 
įžangos bilietų. Jaunuolių mu
zika linksmins visiVs.

Į Taigi visi rengkitės į atve
lykio, balandžio 3 dienos, pa
vasarinius šokius, nes smagu
mą rieškučiomis semsime!

kad 
pik-

sparčiai 
Ona 
par7 
Kle- 
pir-

COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP ................... $6.00
MINE RUN STAMBIOS

.............. :......   $5.75
$6.00
$6.00
$4.75

TON.

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

EGG ..............
NUT .............
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

bath, kurį kongrese, užvakar 
užpuolė rep. atstovas iš Evan- 
stono, Ralph Church. Jis pa
reiškė, kad adv. Sabath, pir
mininkas real-estate bondhol- 
ders tyrinėjimo komisijos “ne-' 
va daro investigacijas”, bet 
vėliau iš to pats naudojasi ir į 
varo “neetiškų praktikų su 
savo advokatų, firma, SabaĮli, 

, Perimai), Goodman and Rein^”
Apari kitų, tuos užmeti

mus griežtai užginčija adv. 
Kleofas Jurgelonis, Lietuvių 
Demokratų Federacijos pirmi
ninkas ir artimas Sabath ben
dradarbis.

Jis pareiškė, “Church’io už-

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP 
JOHN MIKSIS, PROP.

Bendrus karų pertaisymas, baterijų, 
aptarnavimas bod” ir fender darbai

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547

! Aiini/IO Siunčiam Gėles' 
I lIVrlKIn elegramu į LUI EmIIiIV Visas Pasaulio 
......... . ............ ..... Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD ,7314

5 I 4
MARIE ALLMAN 

po tėvais Aukšteliutė . f
Persiskyrė su šiuo pasaulin 

kovo 26 dieną, 3:05 vai. po 
pietų, 1937 m. sulaukus 32 m. 
amž., gimus Rygos mieste.

Amerikoj išgyveno 21 metus
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Stanley, Sūnų Richard, 
tėvą Juozapą Aukštuoli ir gi
mines. •

Kūnas pašarvotas 7136 So. 
Mozart St. Laidotuvės Įvyks 
Antradienį, kovo 30 dieną, 8 
vai. ryto, iš namų į Gimimo 
Pan. švenč. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
''amaldos už velionės sielą 
iš ten bus nulydėta 
z'micro kapines.

Visi A. A. Marie 
minės, (Irau erai ir

o
Į Šv. - Ka-

JOHN KONRAD
MERCIIANT TAILOK

Išvalo, prosija ir taiso vyrų ir 
motorų drabužius. Dirba ant or

deriu ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Republic 4306

Tel, Canal 1376
WILLIAM ZIECK

PIRMOS KLESOS TAVERNAS 
Užlaikoma geras alus, arielka, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai.
2113 SO. HALSTED ST.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
pušies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPOR7' ROOFING CO. 
3216 So.'Halsted Street

Real Estate For Sale
Situation VVanted 

Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ 
—galiu pentyti, popieruoti, karpen- 
teriauti, boilerį prižiūrėti ir abelnai 
visą namų darbą. Esu patyręs teisin
gas, negirtuūklis ir vedęs. Kreip
kitės laišku A. C., 1739 South Hal- 
stęd St., Chicago, III.

IEŠKAU DARBO už bartenderį 
—esu turėjęs savo karčiamą; turiu 
daug draugų. Esu teisingas ir turiu 
geras rekomendacijas, šaukite Tel. 
Pullman 3010. Klauskite Charle.

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS, 
1608 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel. Cicero 645.

xieip Vvaiaed—Alale 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA INSURANCE sa- 
iesmonų 2400 W. Madison Street, 
kambarys 332. ♦ ■ -

Help vvanted—Teniale 
Darbininkių reikia

OPERATORIŲ, PRESERIŲ IR EK- 
ZAM1NATORIŲ — patyrimas prie 
plaunamų dresių.

NELLY—ANN DRESS CO. 
2253 So. Halsted St. 3 aukštas.

REIKALINGA VĖITERKOS, gali 
būti patyrusi ir ne. Atsišaukite 

3206 So. Halsted Street.

REIKIA PATYRUSIŲ OPERĖI- 
TORIŲ prie single needle mašinos 
paprastoms dresėms siūti.

The Home Garment Co., 
345 West Austin Avė.

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, skalbimas, 2 vaikai, būti, savas 
kambarys $7.00. Radcliff 2694.

Help VVanted—Male-Femak
_____Dhibininkų Reikia

REIKIA POROS dženitoriaus ir 
bendrain namų darbui — apart- 
mentas ir alga. Praneškit amžių, 
tautybę ir liudymus.

Naujienos, Box 593. V

REIKIA VIRĖJO — $15.00 SA
VAITĖJ — VYRAS AR MOTERIS.

EAGLE RESTAURANT, z
1745 So. Halsted Street.'

O— — ’ ■ Į ■ ■ • . . M..'-**—....
Business Cha neės ".
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BARGENAS — PARSIDUODA 
TAVERNA pigiai, pardavimo prie
žastis-—liga. 3842 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
dėl šeimynines nesantaikos. Jus ga
lit pirkti šį pilnai įrengtą restauran- 

už labai mažą sumą, ši vieta ran
dasi hotelio budinke, kur restauran- 
tas ištikrųjų reikalingas. Gali būti 
sutvarkyta ir išmokėjimais, štai ju- 

■ų proga, jei veiksit greitai. Kreip
tis 1837 So. 49th Ct., Cicero, III.

Parsiduoda taverna -i- ge
ras kampas. 3901 Archer Avenue. 
Geras pardavimo pamatas.

PARSIDUODA SHOE SHOP- — 
išdirbtas biznis, pardavimo priežas
tis—liga, priverstas apleisti miestą.

3151 So. Halsted Street

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA 
Biznis išdirbtas per daug metų. Par
davimo priežastis — ’ liga, šaukite 
telefonu, Hemlock 5426.

PARSIDUODA TAVERNA, geras 
biznis, amerikomj kolonijoj — kam
pas—pigi renda. 7200, So. Green St.

Personai
Asmenų Ieško

VIDUTINIO AMŽIAUS inteligen
tiškas vaikinas, blaivus, esantis sa
vo amato biznyje, paieško blaivios, 
mylinčios dorą gyvenimą, apsivedi- 
mui moteries, su nors nedidele pi
nigų suma dėl praplatinimo biznio. 
Rašykite RELOJERO, Naujienos, 
.1.739 So. Halsted St., Box 592.

Furnisbed Roonis

Financial.
F inansai - Paekolos

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000.00.

Praneškite Lithuanian Building 
and Loan Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA trijų aukštų ir 
beismentas akmens priešakiu plytų, 
budinkas, kuriame yra krautuvė ir 
du flataų pečiumi šildomi prie 35-os 
gatvės arti Ashland 
$4,950.00.

James Karban and 
1809 So. Racine Avė.,

Avė.. Kaina

Co., Ine., 
Canal 5293-3

DIDELIS BARGENAS
Pigiai parsiduoda namas su ta

vernų. Biznis gerai išdirbtas, ran
dasi geroj vietoj apgyventoj lietu
vių ir kitų tautų. Pardavimo prie
žastis- moteris našlė. Atsišaukite 

4527 So. Wentworth Avenue.
Tel. Yards 2393.Paskolos ant Parašo

Ant automobilio arba furnišių, nuo 
$50.00 iki $300.00.

Greitas ir mandagus patarnavimas
Namon Finance Corp.

Po valstybės priežiūra.
6755 SO. AVESTERN AVĖ.

Phone Grovehill 1038.

LIETUVOJ TELŠIŲ MIESTE 
PARSIDUODA 2 pagyvenimų na
mas, elektrikas ir dar 3 kiti budin
kai, 1 hektaro sodas. Upė teka.

T. CHEPAUSKAS, 
12314 So. Green St., Chicago.Urba Flower Shoppe 

Gėlės Mylintiems—T čstuvėios— 
Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams.
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5«tW

Pristato į Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantij aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

Allman gi- I 
nažįstami S 

p«at nuoširdžiai kviečiami da- $ 
Jvvauti laidotuvėse ir suteikti 0 
jni nns’Vnfini patarnavimą ir I 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: j
Vyras, sūnūs, tėvas ir 

giminės.
PatarnaujjVTAid. "dii*. S.; P. Ma- ■ 
žeika, Tel. 'Yards 113$. , I

imiii wjiM»»ihr

For Rent
RENDON OFISAI, renda pigi, 

pietrytinis kampas 51 ir Ashland 
Avenue. Kreipkitės 5101 So. Ash
land Avė., Tel. Boulevard 1700

J5 KAMBARIŲ PLYTINIS BUN- 
GALOW Marųuette Parke pusantro 
aukšto, stikliniai užpakaliniai por- 
Čiai, 2 karų garažas—371/2 pėdos 
lotas, karštu vandeniu šildymas. 
Kaina $6250.00.

6525 So. Albany Avė.

RENDON 6 KAMBARIŲ flatas 
pečiais šildomas, antros lubos, renda 
pigi. Brighton Parke. 3139 West 38 
Street.

4 KAMBARIAI ŠTYMU šildomi 
dženitoriaus patarnavimas — mo
derniški, $27.50. Paniatykit dženi- 
torių. 731 Wcst 18th St.

RENDON MAŽA KRAUTUVĖ— 
dėl šiaučiaus, kriaučiaus, barberio 
arba real estate. 3933 South Rock-1 
well St., Lafayette 5277.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA GROSERNĖS IR 

BUČERNĖS biznis—Turi būt par
duotas j 5 dienas—Antano Dišiaus 
vieta, kuris dėl netikėtos mirties 
persiskyrė su šiuo pasauliu. Atsi
šaukite pas administratorių.

PAUL M. SMITH, « 
4631 Sd. Ashland Avenue. 

arba 4177 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2235

Misceilaneous
_ ____  įvairus

ANTANAS GRAIBUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 d., 2:00 vai. po pietų, 
1937 m., sulaukęs 66 m. amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Ska
piškio miestely.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko didehanie nuliudime 

moterį Elzbietą, po tėvais Lu- 
košunaitę, dukterį Bronislavą 
Užtupienę, ir žentą Kazimierą, 
anūkę Aldoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 561 West 
14th St. Laidotuves įvyV pir
madienį kovo 29 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Dievo Apvei- 
zdos parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio melą, o iš ten bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. .Antano Graibaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nudšir&^ąi’ .kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliųde. liekame: >./.
Moteris, (Įuktė, žentai ir 
giminės. K

Patarnauja Taiti'. dir. Lacha- 
wicz ir Sunai, Tel. Canal 2515

Vartoti Automobiliai
1934 M. FORD SEDAN, radio ir 

šildytuvas. Turi paaukoti. White-
hall 8000

1934 FORD SEDAN — 
ir šildytuvas $325.00.

NEWBERRY MOTORS
 1025 N. Clark Street.

i ur*Mlure & b ixlures
Kr landai-Įtainai

Radio
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PARSIDUODA MARŲUETTE 
PARKE

4 flatų, kampinis naujas $12,350. 
flatų po 5 kambarius, naujas 

...... .   $9500.
2 flatų 5 kambarių plytų veneer 
.................................... .......   $5500

2 flatų medinis ..............   2950
Moderniškas cottage, apšildomas, 

sų garažu ..........    $3000
$2600

ilsisi Liet. Tautiškose

dideliame nuliudime
2 seseris: Stepaniją

METINĖS miRTIES^
SUKAKTUVĖS 1 %

MARYTĖ BUTVILAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

27 dieną kovo mėn. 1936 m., 
sulaukus 26 metus amžiaus, 
gimus Šiaulių apskrity, Šiau
lėnų parap. Noteniškių kaime

Dabar 
kapinėse

Paliko 
mylimas 
ir Skolestiką, 2 švogerius: Bo
leslovą 
nauską

Dzimidą ir John Kaci- 
ir gimines.

Tave Musų brangioji 
niekuomet neužmirši-

Mes 
seselė . __ _
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grjši, bet mes anksčiaus ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę liekame:
Stepanija ir Boleslovas 

Dzimidai.
12238 So. Halsted Street.

Chicago, III.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Ajnerikopiški 

kaurai  ............. $15—$2tl—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ................................. $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

dc luxe .................................. $175 
Atdara vak. iki 9—x\'edėlini iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

BRIGHTON PARKE
4 flatų kampinis, naujas mūrinis 

namas ........................................ $9000
2 flatų, naujas, 2 boileriai bunga- 

Iow stogas ........  $5750
Arba mainysiu į bile ką.

2 flatų mūrinis, apšildomas po 6 
kambarius ....... ................ $5750

2 flatų po 5 kambarius mūrinis 
namas ....... ...........   $2,000

6 kambarių cottage, karštu van
deniu apšildomas ir 2 kambariai 
aukšte, taipgi apšildomi ....... $3200

Pirkite dabar, nes vėliaus reikės 
mokėti brangiaus. Teisingas patar
navimas. Turime ir daugiau 

KAZYS URN1KIS
4708 So. Western Avenue.

namų.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, KARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMSKIS and CO.
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grovehill 0306.
PARSIDUODA BARAI su stalais 

ir kiėslais, parduosiu pigiai. Tel. 
Frospect 5690. 7427 So. Western 
Avenue.

JONAS FILIPAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 22 d., 4:00 vai. ryto, 1937 
m., sulaukęs pusės amž., kilęs 
iš Vilniaus, Švenčionių dpskr., 
Tverečių parap., Daktarų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Magdaleną po tėvais 
Kizilaitę, 2 dukteris: Anelę ir 
Virginia, sūnų Antaną, pus
brolį Adolfą, Baužą ir jo žmo- 
ra Petronėlę, pusseserę Anelę 
Belinienę, švogerį Antaną o 
Lietuvoje seserį Marijoną, bro- 
brolį Juozapą ir 2 brolienes.

Kūnas pašarvotas 10506 Ed- 
brooke Avė., tel. Pullman 2533

Laidotuvės įvyks pirm., ko
vo 29 d., 8:30 vai. ryte iš na
rių į Visų šventų parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Filipavičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka!:

Moteris, dukterys, sūnus ir 
giminės.
Patarnauja laid. dir Lačha- 
vviez ir Sunai, Tel. Canal 2515

Velionio sūnūs, Zigmontas, 
mirė vasario 2 d. ’23-čiais me
tais. Jo kūnas bus tą patį ry
tą perkeltas iš pavienio kapo 
į šeimynišką lotą.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI AK MAINYMUI 
moderną muro krautuvė, uždaryti 
porciai, dviejų karų garažas už na
mų kainą. 6515 So. Ashland Avė.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ųuette Parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Western Avenue.

Hemlock 0800.

FAR-
- 20
Kaina

ANTANAS vvPARGAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dieną, 11:45 vai. ry
te, 1937 m., 'sulaukęs apie 65 
m. amž., gimęs Mažeikių ap
skrity, Viekšpių parap., Žibu
kų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barbbrą po tėvais Sa
vickaitę, 2 dukteris: Viktoriją 
Gužauskienę, žentą Juozą ir 
Bronislavą - Rąsiumienę, ir žen
tą Leoną, abukųs ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2145 W. 28rd St.

Laidotuvės įvyks ' pirm., ko
vo 29 d., 1:3^ po piet iš namų 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Antano Pargaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam . paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, dukterys, žentai 

giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wicz ir Sūnus, tel. Canal 2515

PARSIDUODA 4., .-^RŲ 
MA arti Irons, Michigan 
dirbamos, arti mokyklos. (D1 9(|(| '

JOE YUODSNUK1S, 
611 Lewis St., Rockford, III

LIETUVOS ŪKIS. Parduosiu ar 
mainysiu į Chicagos propertę, 60 
hektarų ūkį, su visais gyvuliais, pa
dargais ir visais įtaisymais, 35 hek
tarai dirbamos, 24 hektarai miško, 
budinkai kaip nauji, 8 metai buda- 
voti, vieta graži, prie upelio, netoli 
gelžkelio, prie didelių miestelių: 
Kretingos, Klaipėdos ir Palangos. 
Ūkio kaina $5000.00. Mainais namas 
gali būti ir didesnis, galėsiu kiek 
damokėti cash. Kas nori Lietuvoj gy
venti, tai yra geriausia proga. Agen
tai neatsišaukite, tiktai tie, kurie 
nori Lietuvoj gyventi. PETRAS 
PRUNCKUS, Ruginių kaimas, Kre
tingos vai. ir apskritys.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and L.surailcG 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rinaine namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkitčs

4631 SO. ASL^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J J. Grisįi

SUSIRINKIMAI
ir

■w>*

S

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakai loji
mus duodame gerų nuo
laidų.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500 .

PARSIDUODA 79 AKRŲ * dirba
mos, geri budinkai, geras marketas 
80 mylių nuo Chicagos $8,000.

DR. MITCHELL, 
648 Woodland Park.

Garsinkites “N-nose”

f.'-it

w >m •-1,-1— i" ii■■ i i ■■ 
* I

Cicero Lietuvių Kooperatyvės Valgomų Daiktų Bendrovės šėri- 
ninkų visuotinas metinis susirinkimas Įvyks pirmadienį, 
kovo (March) 29 d., 8 vai. vak., Lietuvių Liuosybės svet., 
14 St. ir 49 Ct., Cicero, 111. Gerbiamieji šėrininkai širdin
gai esate kviečiami atsilankyti, nes bus labai svarbių pra
nešimų ir bus išduotas finansinis raportas. Kviečia' direk
cija. —Sekr. J. Baiakas.

Marųuette Parko Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo susirinki
mo dėl Velykų švenčių sekmadienį, kovo 28 d,, nebus. Ki
tas susirinkimas šaukiamas balandžio . 25 d.

F. A-nis, Klubo Koresp

VELYKOMS GĖRIMUS PIRKITE PAS 
JOHN GAUBAS

Musų Skladas Užlaiko Didžiausj Pasirinkimą VigoKių Gėrimų 
MES PRISTATOME I JŪSŲ NAMUS.

MONARCH LIQUOR COMPANY 
3529 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7258

REIKIA RUIMERIŲ. Turiu du 
puikiu bedruimiu šešių kambarių na
me nevedusiems arba vedusiai po
rai. Prieinamai. Kreipkitės Mrs. 
M. Talauskas. 9823 Rhodes Avė., 
2-ras aukštas.

■ Lietuviškas Kr upnikas-80 Proof

DVI CENTRALINĖS WISCON- 
SIN FARMOS 6 kambarių namas, 
kankryto silas, $2700, $700 cash, 
8 akrai miško, 8 kambarių namas, 
kiti budinkai, geros sąlygos, lapių 
farma, įrengimas, $2500 cash. Mrs. 
D. H. Parks, Plover, Wiseonsin.

NUOSAVYBĖS 
RENDOS KĮLA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žmonės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

fa

LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARŠTA 
ARBATA. PAŠALINA SLOGAS.

LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVĮ. KURIE DAR NE 
SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone »Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK I TAVERNUŠ. TEN IR REIKALAUKITE.

TA VERNAMS Į KITUS MIESTUS. ORDERIUS SIUNČIAME ĘKSPRESU

SUMUŠK AUKŠTAS RENDAS 
Jūsų šeima gali 

spinduliais, kaimo 
miesto patogumais, 
ma, turtinga žemė, 
pėsčias gali nueiti į

naudotis saulės 
atmosfera su 

Vieno akro far- 
akmens kelias 

pradinę mokyk- 
’ą, aukštesniąją mokyklą, miesto 
•atvekarių line, arti Harlem Ave
liui*. Kaina $475.00, $95 cash tik
tai, $6 mėnesy. 1789 So. Halsted 
Street, Box 591.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PARSIDUODA 3 AKERIŲ FAR
MA ; gali vartoti dar 50 akerių, ku
rie priklauso Sanitarv District, yra 
juodžemis ir parsidavineja.de! kvie- 
tkų, 2 mylios nuo Willow Springs 
i pietus; yra visos mašinos, gyvu
liai ir budinkai. A. WORBAN, 107 
St* ir 104th Avė., Palos Park.

parsidavineja.de
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BALANDŽIO 25 “PIRMYN” CHORAS STA 
TYS OPERA “MEILES ELEKSYRAS”

BALTOS VELYKOS

Vakaras Įvyks Goodman teatre; veikalą 
baigia mokintis

Vietų skaičius teatre yra

Chicagos Lietuvių Chotras veriutei ir Jonui Rukštelai.
“Pirmyn” balandžio 25 d.J Bilietų kainos yra nuo 
rengia ambitišką vakarą. P u o- centų iki $1.50.
šnioj Goodman teatro salėje, 
prie Michigan avenue ir Mon- ribotas ir visos vietos yra re-

Mu- zervuotos.
ziejaus) choras pastatys dvie- Bilietai jau yra platinami 

“Meilės Elck- ir juos galima užsisakyti arba 
j pasipirkti pas choro narius, 

o veikalo mo-j Neužilgo juos bus galima gau- 
kintis pereitų melų pabaigoje, ti kai kuriose lietuviškose įs- 
Per ilgą laiką rolių mokinasi taigose.

i Veikalo pastatymas, deko- 
! racijos ir kostiumai ir salė 
brangiai kainuos, vienok cho- 

valdyba stengėsi padaryti 
bilietus kuo pigiausius.

“Meilės Eleksyras” yra ko
mpozitoriaus Donizetti kū
rinys. Ją labai mėgo dainuoti 
garsusis tenoras Caruso ir jo. 
laikais ji buvo labai populia
ri. Pereitą sezoną veikalas

roe galvių (sale Dailės

jų aktų operą, 
syras”.

ir solistai. Jų bus penki-
Tarp dainininkų operoje pa-' 

sirodys naujas lietuvių solis
tas, kuris ikišiol nedalyvavo 
lietuvių scenoje. Tai bus Vik-. 
toras Benderis. Jisai turi gra
žų tenoro balsą ir yra mėgia
mas ir gerbiamas anglų publi-

Jam teks svarbiausioji ope
ros rolė. Kitas dvi svarbiąsias 
roles dainuos p. Anelė Sala- 
veičik-Steponavičienė ir Pra
nas Jakavičius. Dvi mažesnes 
rolės tenka p-lei Onuks Ske-

Iškilmingas Paren
gimas ir Atidary
mas Naujos Sve

tainės
Sekmadien, balandžio 4, 

1937, Darius-Girėnas American 
I.egion Post 271, Jono Beržan- 
skio naujoj svetainėj, 6908 S. 
Western Avė., rengia iškilmin
gą vakarą ir atidarymą nau
jos svetainės. Pelnas šio vaka
ro yra skyriamas naudai Ju- 
niors Drum and Bu'gle Kuo
pos.

Reikia pažymėti, kad Da
rius-Girėnas Posto veiklus na
rys Sabastijonas suorganizavo 
visus kontraktorius, kurie sta
tė Jono Beržans’kio svetainę ir 
jie prisidėjo prie surengimo 
šio vakaro. (Kontraktorių var
dai telpa skelbime).

Jono Beržanskio naujoji sve
tainė ir lotas kainuoja $40,- 
000.00. Pirmame augšte — 2
krautuvės ir 2 apt. po 4 kam-, iš Eridgeporto, paliko ap’c vie- 
barius. Ant antrų lubų svetai- na milioną dolerių turto.
nė, 45 pėdų platumo ir 65 pė- Jis mirė spalių 15 d., 11)36, ir 
dų ilgumo. Langai plieninių rė- buvo palaidotas iš Bridgeporto 
mų. Sienos balto plas terio. ši- s t. Bridget bažnyčios.
Iutini elektra varoma, naujau
sio išradimo. Į svetainę leng
vai gali tilpti 800 asmenų.

Prie pastatymo šios svetai
nės labai dau'g prisidėjo Jus-
tice Electric SI io p, Sabas t ijo -. tik 13 dienų prieš mirtį. G i mi
nas, vedėjas, 4104 Archer avė. naitės bando įrodyti, kad ves- 
Jis suorganizavo visus kontrak- tuvės buvo “sufiksytos.”

|WW
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VERBŲ SEKMADIENIS CHTCAGOJE BUVO SAU
LĖTAS ir gražus. Bet Velykos bus balkis, jeigu saulė 
nepasidarbuos sniegą ištirpinti. “Spacieravinių” su Ve
lykiniais “oulfitais” vargu bus, nes dar šaltoka.

Naujienų Aontę Photo.

vic operoje ir publikai labai 
patiko. ' —R.

t ori iis. Už tai gavo svetainę 
šiam parengimui.

Į rengimo komitetą įeina se
kami asmenys: W. Sabastian,
J. Kaledinskas, B. R. Pietkie- 
wicz, W. Neberieža, Dr. V. S. 
Nares, J. Kibort, W. Kareiva,
K. Narušis, M. Massey 
Nawyok.

/ Nuo moterų skyriaus 
sijoj dalyvauja šios 
Mrs. V. Trust, Mrs. M.
Mrs. L Pietkiewicz, Mrs. II. 
Kareiva, Mrs. M. Chase, Mrs. 
J. Paplauskas, Mrs. H. Micke- 
liunas, Mrs. O. Biežis ir Mrs.
A. Zapkus.

ir A

komi 
narės: 
Nares

David Shanahan pa 
liko apie 1 milioną 

turto
David E. Shanahan buvęs 

pirmininkas Illinois legislaturos 
atstovų bute ir buvęs atstovas

CHICAGO TAM STREIKAS LIKVIDUOTAS

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Archer Market
Tarp daugelio kitų sveiki

nimų šiame numeryje rasite 
ir linkėjimus linksmų Pavasa
rio švenčių nuo Jono Waidžu- 
no. Jonas Waidžunas yra nuo 
daugelio metų savininkas pa
togios ir gerai įrengtos bučer- 
nės -— Archer Meat Market, 
'kuri randasi pačioj Brigbton 
PaVk širdy, 4214 Archer Avė. 
Kaip visuomet, taip ir dabar 
jis yra pasiruošęs aprūpinti 
savo skaitlingus kostumierius 
geru maistu ir paukštiena 
šventėms, o jo daugelio metų 
patyrimas tarne biznyje užtik
rina, kad jo patarnavimu ir 
kainomis kiekvienas bus pilnai 
patenkintas.

į tai Jadviga Gricaitė ir Louis 
'Tęnzi, visa Makalų šeimyna ir 
kiti. Klausydamies šio progra- 
mo tikrai smagiai praleisite 
Velykų vakarą; Tą malonumą 
turės netik chicagiečiai, bet ir 
'kitų miestų lietuviai’, priskai- 
tant ir kanadiečius, nes galin
gos WCFL stoties bangos pa
siekia visą šiaurinę Ameriką, 
šiuos programus jau 8 metai 
be sustojimo leidžia Jos. F. 
Budrikas, kuris užlaiko radio 
ir rakandų krautuvę Chicago- 
je, 3417 S-. Halsted st., aprū
pindamas lietuvius geriausio
mis prekėmis ir pigiausiomis 
kainomis.

anksčiau, būtent nuo 8 iki 9, 
valandos vakaro, rytinių val
stijų laiku. Pavasariniai kon
certai, be to, jau bus trans
liuojami WJZ (Blue) stočių 
tinklu.

Iš

Jonas.

General Motors 
dio koncertai

ra

kon-

Pataisa
Garfield Parko apielinkės

Kovo 25 d. “Naujienose”, 
'No. 71, pasakyta, kad Burci- 
kas serga, jį buvo užgavę pa
ralyžius. Gi turėjo bu'ii pasa
kyta, kad Burcikas serga, o 
dar vieną moterį buvo užga
vęs paralyžius ir ji nevaldė 
vienos rankos ir kojos.

d

Sutartys paruoštos pasirašymui; susitai
kė dėl arbitratoriaus rinkimo

VELYKŲ DIENOS RADIO 
' PROGRAMAS. DAINUOS

CHICAGOS LIETUVIŲ
VYRŲ CHORAS IR KT.

Del velionio testamento eina 
ginčai tarp jo žmonos ir dviejų 
giminaičių, Margaret ir Mary 
Flynn. Velionis vedė dabartinę 
Mrs. Helen Troach Shanahan

Einant į spaudą buvo gauta 
žinia, kad Chicagos Taxi strei
kas yra likviduotas: abi pusės 
susitaikė ir vaka'r vakare paga
mino sutartis pasirašymui.

Tų sutarčių yra trys: viena 
tarp Yellow Cab Company ir 
šoferių; antra tarp Checker 
Cab ir šoferių; trečia tarp Che
cker Cab ir tų šoferių, kurie 
turi savo automobilius.'

Po sutarčių pasirašymo1 vyks 
derybos. Bus po du atstovu ir 
nuo darbininkų ir nuo bendro- į _ 
vių. Penktą narį paskirs teisė- įchael 
jas, kurį tie atstovai išsirinks 
iš sąrašo devynių Chicagos tei
sėjų.

5,000 streikavusių šoferių 
jau yra pasiruošę grįžti į dar
bą.

Jie streikavo per suvirs tris 
savaites. Per tą laiką buvo ki
lusios kelios riaušės, po kurių 
policija vis suareštuodavo dide
lius barius streikierių. Bet tei
sėjai, reikšdami simpatiją ir 
prielankumą streikieriams, juos 
tuojau paleisdavo.

Streiką bandė likviduoti į vai-, jkaktuvių vakarą šeštadieny, 
rios grupės ir įvairus asmenys. Į balandžio 3 dienos vakare, Mil- 
Iš Washingtono buvo atvykę įjos svetainėje, 3142 So. Hal- 
arbitratoriai, bet jiems nepasi- listed street. z '
sekė nieko padaryti. Streiką! Svetainė naujai išdekoruota 
bandė likviduoti1 policija, bet irĮjr parenduojama prieinama 
jai nepasisekė. Dabar dalykas ,kaina. Savininkas yra visiems 
randami aldermohų tarybos ran* f gerai pąžįstam^s F. SatkaUs- 
kose. įkas.

Štreikieriai ir taxi bendrovės j j Moterys visuomet surengia 
išrinko po du atstovu dery- .linksmus vakarus, tad ir šį

panelei Perkins paskirti arbi- 
tratorių arba pavesti ketu
riems atstovams jį išsirinkti. 
Bendrovė spyrėsi ir prieš vie
ną ir prieš kitą pasiūlymą. Į 
arbitratorius buvo numatyta 
Chicagos universiteto preziden
tas Robert Maynard Hutchins. ’ ? t N?.?-' i ■

Daugelis šoferių, kurie važi
nėja keleivius Checker firmos 
vardu, turi sayp automobilius. 
Kadangi tie: automobiliai per į jį • •
streiką stovėjo dyki bendrovės 
garažuose, tai viršininkas Mi- 

Sokol pareikalavo savi
ninkų sumokėti $51 nuomos 
už kiekvieną automobilį. Po il
gų ginčų su dldermonais, jis 
nusileido iki $25.00. šoferiai- 
savininkai sumdkes tą sumą po į 
$1 i savaitę.

Tarpe visokių velykinių įspu 
džių primintina, kad ir šau 

gražus radio progra 
rengiamas.

Rakandų 
pavaišinti

nūs bei 
mas yra 

' Progress 
rūpinasi
'jus linksmomis ir

General Motors radio 
certas pripuola rytoj, Velykų 
vakarą, kovo 28 dieną. Jis bus 
transliuojamas NBC — “Red” 
stočių tinklu nuo 10 iki 11 va
landos vakaro rytinių valstijų 
laiku.

1 Kirsten Flagstad šiame Ge- 
'neral Motors Velykų programe 
bus solistė. Ji yra skaitoma 
'žymiausia Metropolitan operos 
dainininkė.

šį sekmadienį bus paskati
nis General Motors žieminio 
sezono koncertų programas. 
Kitą sekmadienį, būtent balan
džio 4 dieną, prasidės pavasa
rinis sezonas. Ir balandžio 4 
dieną programas bus- trans
liuojamas jau porą valandų

ATĖJO NAUJAS 
KULTŪROS

Pasaulio Ūkio Dinamika
......... ..................... V. Stankevičius 

Taika, Karas ir Žmogaus Prigimtis
................... .....Prof. V. Čepinskas 

Pasaka apie popą ir jo berną Baldą
.............................. .... A. S. Puškin 

Audringas poeto gyvenimas
.................................... V. Sklovskij 

Adomas Mickevičius apie Puškiną. 
Puškinui .................... Sergej Esenin

Taipgi jdomųs straipsniai apie Po- 
puliarj Mokslą. Naujų Knygų Ap
žvalga ir t. t. 144 puslapiai.

KAINA TIKTAI 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

LINKSMŲ IR MALONIŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ ■

visiems savo pacientams, draugams ir 
visiems velija

Dr. S. A. Brenza
Physician and Surgeon

4608 So. Ashland Avenue 
Tel. Boulevard 1939

MUSŲ GRAŽIOSIOS LIETUVĖS! 
Pasipuošdamos Velykų Dieną 

Nepamirškite Naudoti

PUDRA—LIPSTICK—ROUGE—KREMĄ

LINKSMŲ VELYKŲ VISOMS!

NIDA Laboratories
ANTANAS G. KARTANAS,

2555 West 69th Street Chicago, III

šia proga 
Krautuvė 
klausyto- 
gražiomis

šios dienos meliodijomis bei 
pavasario dainelėmis. Ypatin
gai klausytojam bus įdomu4 ir 
malonu girdėti dainuojant ga
lingą Chicagos Lietuvių Vyrų 
Chorą, kuris, vadovaujant Ka
ziui Steponavičiui, sukels ne
paprasto ūpo Velykų dienoje 

klausytojų, kurie 
programą. Pro- 
Velykų dienoje 

priešpiet iš sto- 
1360 kilocycles. 
užsistątyti savo

Tarpe1 visų 
tik girdės šį 
gramas' įvyks 
litą valandą

MATYKITE
PROGRESS

KRAUTUVĖJ
Naujus “SUPER DUTY” 1937 Metų Mados

FRIGID AIRES
SU “METER MISER”

Rep. J.

asriie-

A. M-nė

ir Kostumeriamš

Nepamirškite 
radio.

išrinko po du atstovu dery-. linksmus vakarus,
boms. 'Tie keturi atstovai ture-(<kąftą komisijai pasistengs pa- 

gražiu* 
ir šo-

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta i*engfh 30, mėtų su- 

i vakarų šeštadieny,
-------______ _ _ . .. _

4 ■ •

. Lietuvių Moterų 
Dr-jos Apšvieta 

parengimas

jo instrukcijas išsirinkti penk-1 vaišinti atsilankiusius 
programų, užkandžiais 
kiais.

Įžanga tik 50 centų 
niui. Nepamirškite balandžio 
3 dieną atsilankyti į Mildos 
svetainę.

tą, bešališką asmenį.
Streiko likvidavimo sąlygos 

yra sekamos: 1. MidAvest Ta’xi 
Drivers bendrovės pripažins 
uniją; 2. Visi streikieriai bus 
priimti darban be diskrimina
cijos; 3. Ginčus ir algų klausi
mą išris arbitracijos komisija.

Vienintelis kabliukas derybo
se susidarė iš arbitratoriaus iš
rinkimo budo. Streikieriai suti
ko arba leisti darbo sekretorei

Real Estate 
OWNERS

If you want to check the 
Real Estate Transfers; Mort- 
gages; Foreclosure Suits; Judi- 
cial Sales; Forcible Detainer 
Suits; Bankruptcies; New Incor- 
porations; Builjing Permits; 
Mechanics Lien Claims; Legal 
Dccisions affecting Real Estate; 
Sales of the Week; etc., write 
for a f re c! sample copy of the 
weekly

Real Estate Advertiser
Official organ of the Chicago 

Real Estate Evchange
34 N. La Šalie Street

BUDRIKO VELYKINIS PRO
GRAMAS WCFL

“Linksmą Dieną Apturėjom” 
— tie velykiniai žodžiai pra
skambės oro bangomis Budriko 
radio valandoje ryt vakare. 
Programas bus, kaip papras
tai, nuo 7 iki 8 vai. vakare su 
didžiule Budriko radio orkes
trą, gerais dainininkais; solis-

Linkiu Linksmiausių Velykų 
Švenčių Visiems Mano Kostume- 

riams ir Draugams

Frank S.
Kuzmarskis

Vyrų ir moterų drabužių valyto
jas, taisytojas ir naujų 

siuvėjas.

2635 W. 39th Place
Tel. Lafayette 2358

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ
I i z /

Linkime' Visiems Savo Draugams, Pažįstamiems

J. W. Zacharewicz
903 West 33rd Street 
' Tei. Varos 5423

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams, Pažįstamiems 

ir Kostumeriams

Bruno ir Stella Judeikiai, Sav
TAVERNOS IR SVETAINĖS 

4512 South Wood Street

Nauji Frigulaires turi faktiškus įrodymus, kad jie yra 
geriausi Refrigeratoriai ir pilnai atsako 5-kis principialius 
refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo sušaldo
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą
4— Geresnį užtikrinimą—pilną garantiją
5— Tikrina-teikia didį ekonomiškumą

Naujų Frigidaires kainos yra visiem prieinamos.
šeimyniškos mieros, nuo ....... -................. . $ 114.50

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiem

3224 So. Halsted Street
Tel. VlCtory 4226 Chicago, Illinois

of
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(A million dollars worth 
Real Estate Bargains offered 
each issue).
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Jėzus Kristus Istorijos Šviesoje?

’ Rašo Liberalas lingu gimimą. Niekas nežinojo 
jam gyvam esant. Jeigu Dievas, 
o ne žmogus buvo jo tėvas, tai

formas,

Two

!

f

Velykos mums primena mintį 
asmens, apie kurį per ištisus 
šimtmečius tiek daug kalbama, 
rašoma ir kurį milijonai žmo
nių garbina, ir vardan kurio 
persekioja ir kantais pra’lieja 
žmonių kraują.

Tas asmuo yra Ješu'a (tas, 
kurs sugrįžta) arba Jėzus. Gi
męs, anot legendos, iš nekaltos 
merginos Marah (karti) arba 
Marijos, Betlehemo miestely 
laike viešpatavimo Romos im
peratoriaus Augusto ir žydų ka
raliaus Herodo Didžiojo. Romos 
prokuratorius Pontius Pilotas jį 
nuteisė mirti ant kryžiaus, kurs 
trėčioje dienoje, anot legendos, 
prisikėlė iš numirusių Velykų 
rytą.

Krikščionių bažnyčia jį vadi
na Kristumi — Mesaja - Išga
nytoju, kurio gimimą pranašas 
Isaiah (9:6) atspėjęs 750 metų 
prieš.

Istorija nieko nemini apie to 
stebuklingo kūdikio gimimą ir 
prisikėlimą.

Ką sako apie tai žydų isto
rikai bei rašytojai

Philo iš Aleksandrijos, gimęs 
30 metų prieš Kristų ir' miręs 
54 metų po Kristaus, žmogus 
plačių pažiūrų ir išsilavinimo, 
savo 50 parašytuose veikaluose 
nieko nemini apie Kristų ir jo 
pasekėjus.

Justinas iš Tiberi jos, gimęs 
Galilėjoje apie Kristaus nukry
žiavimo laiką; veikęs visą lai
ką toje pačioje šalyje, kur Jė
zus skelbė savo eVangeliją* sa
vo dviejuose veikaluose nieko 
apie Kristų neprisimena.

Kai kurie mano, kad dalykas 
apie Jėzų daug geresnis yra su 
Josephu Flavijum, šis didis žy
dų istorikas gimė 37 ar 38 me
tais po Kristaus ir miręs pa
baigoje pirmojo šimtmečio. Sa
vo veikale “žydų Senovė” (18,3) 
rašo: “Tuo laiku gyveno Jėzus, 
šventas žmogus, jeigu jį taip 
galima vadinti, nes jis atliko 
daug stebuklingų darbų ir mo
kė žmones, ir jie su džiaugsmu 
priėmė jo skelbiamą tiesą. Jis 
buvo sekamas daugelio žydų ir 
graikų. Jis buvo Mesaja ir mu
sų vadai pasmerkė jį. Bet kada 
Pilotas jį nukryžiavo, tai tie, 
kurie jį mylėjo, neatsižadėjo 
jo. Nes jis pasirodė jiems pri
sikėlęs iš numirusių trečioje die
noje. šventieji pranašai išpra
našavo apie jį ir jo daugelį ste
buklų. Krikščionių rasė priėmė 
jo vardą ir iki šiol egzistuoja.”

Sveikai protaujančiam žmo
gui atrodo, kad jokis žydas ne
galėjo taip rašyti. Todėl jau 18 
šimtmety šveicarų, filologas Ot- 
to W. Osionder atakavo kaipo 
vėlesnių laikų krikščionių inter
poliaciją. šiandien visi moksli
ninkai atmeta tai, kaipo krikš
čionių suklastuotą dalyką. Baž
nyčios tėvas Originas, gyvenęs 
3-me šimtmety, sako, kad Jo- 
sephus netikėjo, kad Jėzus bu
vo Mesaja. Jis savo kopijoje 
“žydų Senovė” neturėjo žodžių: 
o’ Xristos outos ’en — jis buvo 
Mesaja.

Talmudas irgi nieko nesako
apie Jėzų, išskiriant vieną mal
dą, kurioje iškeikiama’ Nazare- 
nas.

Romėnų istorikai
Jeigu žydų istorikai visai dėl 

tam tikrų politinių sumetimų 
nemini Jėzaus ir jo pasekėjų, 
tai romėnai irgi nedaug mums 
suteikia žinių.

Istorikas Tacitas savo Anna- 
luose (15,45) nupasakoja’, kad 
imperatorius Neronas, išgirdęs 
jį kaltinant padegime Romos 
(64 m.), suvertęs visų katast-

Chicago, III., šeštadienis, Kovo-March 27 d

11,1 T» - i........................  >■ ■■
f ’ i • • . ....

rofos kaltę “ant tų, kuriuos pa
prasti žmonės vadina krikščio
nimis. Jų vardas paeinąs nuo 
Kristaus, kuris viešpataujant Jcodėl jo motina' visuomet laikė 
Pontijui Pilotui buvo pasmerk
tas mirti.” Kur Tacitas gavo 
tas informacijas, jis mums ne
pasako, nes jo annalai rašyti api 
115 m. po Kristaus. Valstybi
niai archyvai, kaip jis patsai 
sako, nebuvo prieinami privati
niams asmenims. Jeigu jis ją 
gavo iš viešosios opinijos, kuri 
apie tą laiką galėjo jau susida
ryti, tai mažai tat turi reikš
mės.

Bitini jos gubernatoriaus Pil
nio jaunesniojo laiškai rašyti 
112 metais imperatoriui Troja
nui apie krikščionis, kuriuos jis 
upžtiko savo provincijoje, nieko 
nepasako, kad Jėzus buvo gar
binamas ten kaip Dievas.

Snetonius savo veikale Čiau
di jaus gyvenimas rašo: “Jis iš
varė žydus iš Romos, kurie nuo
latos garbindami Chrestus 
(Kristų) kelia įvairius neramu
mus.”

Tie netiesioginiai šaltiniai, • 
parašyti šimtas metų vėliau, ne
nurodo, jog Jėzus buvo Dievas 
ir stebukladaris, kokiu jį padarė 
krikščionys Nicejaus suvažiavi
me 325 metais.

Kodėl romėnų istorikai tiek 
mažai rašė apie Jėzų? Išaiškin
ti labai lengva. Jis gimė toli
mame Galilėjos miestelyje, 
menkose apystovose tarp neap
kenčiamų ir prispaustų žydų; 
taipgi jo trumpa' ir nereikšmin
ga karjera, mokslas, kuris nei 
forma, nei turiniu nežavėjo 
graikų bei romėnų. Todėl ten 
nebuvo nieko, kas atkreiptų dė
mesį pirmo šimtmečio istorikų 
bei rašytojų. Tik antrojo šimt
mečio pusėje bažnyčios augimas 
atkreipė rašytojų susidomėjimą. 
Bet tuo laiku jie labiau kreipė 
dėmesį į dogmas,, negu į istori
nį Jėzų.

Evangelijos
Panagrinėjus biblijos šalti

nius apie Jėzų, verta taipgi pa
žvelgti, ką mums pasako Evan
gelijos apie Jėzų.

Jėzus, kaip ir graikų Sokrą- 
tas, persų Zaroastra, indų Bud
dha, arabų Mahometas, nera
šė, bet skelbė gyvu žodžiu savo 
idėjas. Jo mintis, dešimtims 
metų praslinkus, biografų liko 
surašytos j knygas, vadinamas 
Evangelijomis. Jos nėra grynai 
mokslinės biografijos, nes ten 
viešpatauja misionieriška dva
sia.

Evangelistas Morkus parašė 
pirmas Jėzaus biografiją. Pas
kui Matas ir Lukas, manydami, 
kad gali parašyti geresnę Jė
zaus biografiją, panaudojo Mor
kaus Evangelijų medžiagą ir 
kitus šaltinius. Taip Jėzaus 
mintys dešimtims metų praslin
kus likp sumaišytos su dauge
liu legendų, pasakų ir mitų, 
kurios įsibriovė į tas Evangeli
jas.

Vėlesniais laikais įvairus ko
pijuotojai pridėjo nemažai sa
vos medžiagos, kad pateisintų 
bažnyčios dogmas ir sustiprin
tų savo pozicijas. Taip iš pa
prasto pranašo arba socialinio 
reformatoriaus virto Dievo sū
numi, gimusiu iš nekaltos pane
lės, šventos dvasios dėka.

Nors Evangelijose yra daug 
priemaišų, bet visgi mes gali
me jais pasinaudojant atskirti 
Jėzaus legendas. Pavyzdžiui, 
Morkaus Evangelija, kuri yra 
seniausia iš visų Evangelijų, vi
sai nemini Jėzaus stebuklingo 
gimimo. Ją mes randame vėles- 
niose trijose evąngelijose. Tas 
jau prileidžia legendos vėlesnę 
kilmę. Jėzus pa/tsai niekuomet

Juozapą jo tėvu? Jo motina a- 
pie tą pasakojimą nieko nežino
jo.

Žmones bendrai apsupo legen
domis praeities didžius asmenis, 
o ypač religijos vadus, kaip 
kad: Buddhą, Zaroaster, Maho
metą ir.Mozę. Kodėl jos nega
lėjo apsupti Jėzaus ?

Buddha gimė iš nekaltos mer
ginos ; Fo-hi, įsteigėjas senovės 
kiniečių rojaus, taipgi gimė pa
našiu budu. Zaroastras irgi gi
mė stebuklingu budu. Romos 
įsteigėjas, Romulus, buvo dievo 
Marso sūnūs. Alexandras Didy
sis turėjo motiną, bet jo tėvas 
buvo vadinamas Veneros sunum. 
buvo vadinamas Venus sunumi. 
Todėl nieko nuostabaus, kad ir 
Jėzus panašiomis legendomis y- 
ra. apsuptas. Tas tik įrodo; kad 
Jėzus nėra Dievas, taip kaip 
Caesaris, Alexandras, Zoraaster 
arba Buddha.

Tų laikų visos rytų tautos 
turėjo panašių legendų ir iŠši- 
kunijusių dievų. Pavyzdžiui, e- 
giptiečiai tikėjo, kad Osiris įsi
kūnijęs žmoguje gyveno čia* že
mėje. Kiniečiai tikėjo, kad Lao- 
tse egzistavo nuo amžinybės, 
kurs nužengė žemėn, gimęs ir 
nekaltos merginos, gyveno žmo
gaus gyvenimu. Užbaigęs visus 
darbus ant žemės, nužengė dan
gun visu savo kunu. Brahmanų 
dievas Višnu net devynis kartus 
yra įsikūnijęs. Tibeto didieji 
Lamos visi juk yra įsikūniję 
dievai. Egipto faraonai, Babilo
nijos ir Asipijos karaliai, Ro
mos inperatoriai visi buvę gar
binami kaip dievai.

Praeity taipgi yra buvusių 
dievų, kurie nužudomi ir prisi
kėlė iš numirusių trečioje die
noje. Pavyzdžiu, firiskiečių A- 
lein-Bel, graikų Adonis, Babilo
nijos Tamuzd, egiptiečių Osiris.

Dievo motina taipgi nėra krk 
kščionių nuosavybė. Ji iš pago-, 
nų taip vadinamo derlingumo 
kulto. Kasinėjimai Egipte, Me
sopotamijoje ir Palestinoje su
teikė daugelį iš molio nulipdy
tų arba iš akmens nukaltų die
vo motinų figūrų. Neseniai E- 
gipte ir Mesapotamijoje rasta 
dievo motina Isis su vaikeliu 
Horus ant ralikų ir vainiku 
apie galvą, ši figūra primena 
mums Madona su kūdikiu.

Be to, Mesaja idėja irgi nė
ra vien žydų nuosavybė, iš ku
rių paveldėjo Kristus. Žydai ją 
pasisavino iš egiptiečių. Visi žy
dų karaliai turėjo tą atributą. 
Kilus sunkesniems laikams ir 
spaudžiant Asirijos karaliams, 
visuomet svajojo apie Mesają, 
kuris ateis ir išvaduos žydus iš 
tos priespaudos ir atneš tautos 
gerbūvį. Bet kada žydai po ne- 

’pasekmingų sukilimų prieš ro
mėnus nebesvajojo atsteigti sa
vo valstijos ir antra, jų pačių 
karaliai tautą spaudė, tada jie 
pradėjo su Enoku svajoti apie 
Mesają, kur tai nukeltą dangu
je.

Kadangi senovės tekstai ir iš
kasenos yra 3000 metų senes
nės, negu Kristus ir jo Dievo 
motina, tai galime drąsiai sa
kyti, jog krikščionys, ypač a- 
paštalas Povilas pasiskolino 
daugelį dalykų iš svetimų.

Aš šiuo savo rašiniu nenoria 
ko nors griauti arba įžeisti, bet 
rašau grynai tiesos ieškodamas. 
Mano tyrinėjimai man rodo, kad 
tas jaunas poetas - svajotojas, 
kuris padėjo savo gyvastį dėl 
ideąlo, kurį jis skelbė — netvė
rė teologijos, bažnyčios, popiet 
žiu, kardinolų, kunigų ir vie
nuolių, bet skelbė gryną religi- 

neprisiminė apie savo stebuk- ją: lankė ligonius, užstodavo

Kas tai kugžda 
Šnibžda kibžda 
Krūmuos samanose 
tr širdy? 
j ' i® ; ■ . ''

Tai nutirpo jau ledai 
Ir atkiuto kirminėliai 
Gyvio Veislųs pakibuokliai 
Samanose ir širdy.

Kalėdų Kaukė

VELYKOS - 
Pavasario Šventė

, Rytoj Velykos—didžio ji krikš-vo užgesinama visokia ugnis ir 
čionių Kristaus Prisikėlimo paskui Velykų rytą vyrai jo- 
šventė.

Bet Velykos yra daug senesnė 
ir už krikščionybę. Jos buvo 
švenčiamos jau tada, kad krikš
čionybė' buvo dar negimusi.

Velykos—tai pagoniška Pa
vasario šventė.

Kaip Kalėdos yra pagoniška 
žiemos šventė, taip Velykos 
yra tokia pat pagoniška Pava
sario, atgimstančios 1 gamtos, 
atsijauninčios gyvybės šventė.

Ne krikščionybė sukurė tas 
Savo dvi dideles šventes, tik jas 
paėmė nuo pagonių ir pritaikė 
savo tikslams, žiemos šven
tė paversdama į Kristaus gi
mimo šventę—-Kalėdas, o Pa
vasario švehtę paversdami į 
Kristaus prisikėlimo šventę— 
Velykas.

Kadangi abi šventės yra pa
goniškos kilųiėį tai jose abie
jose pasiliko * ir daug*- pagoniš
kų papročių ir apeigų. Todėl 
tai Kalėdoms turime pagoniš
ką Kalėdų Eglaitę, t Kalėdų 
Dieduką ir. todėl Kalėdos yra 
įvairiai švenčiamos įvairiose 
šalyse, sulig to' kaip tose šaly
se buvo švenčiama žiemos 
šventė. ’ •

Tas pats yra ir su Velyko
mis. Jose irgi labai dauį pa
goniškų apeigų ir papročių. 
Dagi margučiai yra atėję iš gi
lios, pagoniškos senovės ir yra 
senesni, negu krikščioniška 
Velykų šventė. Jie reiškė nau
ją gyvenimą, naują derlių, at
gimstančią gamtą, visą tai, ką 
dabar simbolizuoja Kristaus 
Prisikėlimas.

Dagi angliškas Velykų var
das—Easter—paeina iš Eostre 
ar Ostra—anglo-saksų pavasa
rio dievaitės.

Velykos—Ugnies įšventė
Kitur Pavasario Velykų 

šventė yra tampriai susijusi 
su Ugnies švente. Dar ir dabar 
tose šalyse yra kūrenami laužai 
priminimui,' kad ugnis—šiluma 
nugalėjo šaltp-žiemą ir atėjo 
pavasaris.

Senovės lietuviai ypatingai 
garbino ugnį ir pridavė jai y- 
patingą reikšmę savo Pavasa
rio šventėje. Ta ugnies reikš
mė ir dabar nėra išnykusi 
Lietuvoje.

Pamenate kaip Velykų išva
karėse visuose namuose būda-

prispaustuosius, smerkdavo iš
naudotojus ir skriaudėjus. To
dėl turčiams ir organizuotos re
ligijos atstovams jis buvo ne
pageidaujamas ir jie jį nukry
žiavo.

Musų gi artodoksiškos bažny
čios, norėdamos juo atsikraty
ti, pradėjo jį garbinti, apie jį' 
giedoti, klupinėti, melstis. Tai 
geriausias būdas kuo nors atsi
kratyti ir užmirštį jo skelbia
mas idėjas. Pilotai ir aukšti ra
binai visuomet bus su mumis 
ir trukdys idealų prisikėlimą 
Velykų rytą./

LINKSMŲ VELYKŲ
«

yra su kitomis 
metai iš metų 
Kaip gi jų nu-

Juozas J. Hertmanavičius
Visos metinės šventės turi į- 

vairią svarbą. Biznieriams svar
biausios yra Kalėdos, nors ir 
visos kitos šventes jiems yra 
naudingos.

• šventės sudaro draugijos gy
venime* savotišką įvairumą, pri
pildo tam tikrais papročiais, 
tradicijomis, kurie primena net 
ir tolimą praeitį, sukelia tam 

tikrus jausmus, dažnai malonius 
atsiminimus, perpintais liūdesiu 
paskendusios praeities, kuri ne
grįžta, nunešus daug draugų, 
daug įvykių.

Šventes tos, podraug yra pra
mogomis, kurios buria draugus, 
ir duoda progos išreikšti jiems 
savo jausmus, nuoširdžius veli
jimus. Velijame, tad, savo drau
gams, geros sveikatos, gero pa
sisekimo gyvenime, o ypatingai 
linksmaus praleidimo tų šven
čių. Velykos turi jau nustatytą 
formulą tų linkėjimų, . kurie 
dviem žodžiais viską pasako: — 
Linksmų Velykų!

Pasinaudodamas tad ta pro
ga ir aš šiuomi reiškiu Visiems 
savo draugams per “Naujie
nas,” Linksmų Velykų!

Siunčiu tą velijimą ir visiems 
tiems, kurie nejaučia savo arti
mų draugiškumą. “Draugai,” 
pasakė vienas išminčius, “yra 
kaip lapai medžių, kaip medžių 
žiedai, jie apninka medį pava
sario, vasaros metu, kada yra' 
šilta, bet kada ateina ruduo, ar
tinas žiema, kada šaltis ateina, 
visi lapai, žiedai nubyra ir me
dis palieka užmirštas, plikas. 
Taip ir žmonių gyvenime, kada 
yra' jaunystė, kada yra pasise
kimas, randasi daug draugų. 
Bet ateina senatvė, ateina nepa
sisekimas, žmogus praranda 
turtą ir draugai atsitraukia, ir 
toks vargo paliestas asmuo pa
silieka kaip medis žiemą, be 
lapų, be draugų.”

Tiems tai ypatingai siunčiu 
šį linkėjimą, Linksmų Velykų! 
Žmonijoj privalo būt sąjausmas 
artimiems, nors jie varguose y- 
ra paskendę.

Ką reiškia “Velykos”? To žo
džio prasmė yra neaiški. Jų 
svarba darosi suprantama' tik 
tada, kada atsiminsime, kad 
tos šventės yra prisiminimu 
“prisikėlimo iš numirusių Sū
naus Dievo.”

Bet kada ta prasmė paaiškė
ja, protavime darosi sumišimas, 
kyla klausimai: Kas yra Die
vas? Kas yra’ jo sūnūs? Prisi
kėlimas sunaus Dievo iš' numi
rusių sudaro daug neaiškumų.

Bet štai, tos Velykų šventės 
pripuola pavasarį, kada tai gam
toje darosi didelis keitimasis, 
žemė' .žiemos metu padengta 
sniegais, ledu, numeta tą ap- 
dangą saulės spinduliais, ore 
darosi triukšmas — perkūnija, 
žaibai. Nugryninta rudenį že
mė, nugryninti medžiai, dengia
si naujais rūbais — žole,, lapais, 
žiedais — -atrodo, kad tas musų 
kamuolys, ant kurio gyvename, 
žemė, kyla iš numirusių ir pra
deda gyvuot. Tai yra gamtos iš 
numirusių prisikėlimas. Pas vi
sus gyvūnus ir jų tarpe, žmo
nes, sukyla ypatingi jausmai, 
meile vadinami. Jie jungia pri- 
šingas lytis, ir iš tų jungtuvių 
pasireiškia naujos gyvybės!

Pasaulis reiškiasi savotišku 
mechanizmu, kuris nuolatai 
veikia, nuolatos keičiasi, ir ko
dėl taip yra, žmogus stengiasi 
suprasti. Suranda tam tikras 
taisykles, suranda tam tikras 
gamtos jėgas, kurias tūlais 

i žvilgsniais palenkia savo nau
dom Bet bergždžiai stengiasi 
surast pirmąją priežastį to viso

sukelia 
ateities, 
vilčiai

vii 
du 

mat

tė — šventė gamtos atgimim 
Nors itas pareiškimas nėra tik 
lūs. Gamta niekad nenustoja s 
vo gyvybės, nenustoja savo v< 
kimo. Ji vien keičia formas s 
vo pavidalo, savo veikimo.

Linksmumas pavasario ky 
iš to, kad gamta priima jauki; 

vidujinio malonum
grožio spalvos, grožio gar. 
giesme paukščių, e te. Gam 
kuria turtus žemės, reikalingi 
palaikymui gyvybės. Auga vs 
šiai žemės, ir čia/ žmogus įgy, 
pasitikėjimą a'teičia, viltį p 
tenkinimo visų savo reikalav 
mų.

Pavasaris 
patogesnės 
dama tai
mus, užčiuopiamus pagrindu 
Velykos,, tad, yra linksmiaush 
iš visų metinių švenčių. Jos s 
kelia meilę artimų, ir tegul 1 
meilė artimų plėtojasi, ir si 
jungia visą žmoniją geros v 
lios, gerų norų, gerų paštam 
ryšiais.

Linksmų Velykų! visiems ts 
veliju.

Naujos Knygo

davo į bažnyčią parsinešt! nau
jos ugnies ir tik iš jos buvo 
užkuriamos krosnys ir laužai?

Velykos—-Nauji Metai
Pradžioj krikščionybės Ve

lykos turėjo ir kitą prasmę. 
Tai buvo krikščioniški Nauji 
Metai, kurie prasidėdavo su1 
Velykomis—Kristaus Prisikėli
mo švente.

Naujų Metų šventimą Vely- 
kose įvedė Ryipo imperatorius 
Konstantinas Didysis ir Fran
ci joje tas paprotis, švęsti Nau
jus Metus Velykų dieną, neiš
nyko iki 1565 metų. Tais me
tais Franci jos karalius Charles 
XI betgi Naujų Metų šventę 
Velykose panaikino ir Naujus 
Metus atkėlė į sausio 1 d.

Dar ir .dabar niekurios sek
tos laikosi įpročio '^ Velykose 
švęsti 5Naujus Metus.
Kaip Nustatoma Velykų Diena

Dagi nustatymas Velykų die
nos yra tampriai susijęs su4 pa
vasariu.

Kaip žinoma, Velykų diena 
nėra švenčiama vieną ir tą pa
čią dieną, kaip 
šventėmis, bet 
yra kilnojama, 
statomą?

Einant dabartinė krikščioniu 
tvarka, Velykos švenčiamos 
pirmą sekinadienį menulio pil
naties po susilyginimo dienos 
ir nakties—pradžios pavasario, 
kuris prasideda nuo kovo 21 d. 
Taigi Velykos niekad negali 
būti pirmiau kovo 22 d. ir vė
liau balandžio 25 d. Delei to 
susitaiko visos krikščioniškos 
sektos, išėmus tik ten, kur yra 
naudojamas skirtingas kalen
dorius. Taip būdavo seniau 
Rusijoje, kada Velykos nesu4- 
puldavo su kitų šalių Velyko
mis.

Dielei vartojamų skirtingų 
kalendorių, dagi pačioje Lie
tuvoje buvo įvairiu laiku šven
čiamos Velykos. Kauno, Vil
niaus ir k. redybose švęsdavo 
Velykas kartu su visa Rusija, 
o Suvalkų redyba, kuri pri
klausė prie Varšavos general
gubernatorystės ir naudoj o
naująjį visos Europos kalendo- 
/rių, Velykas šventė kartu’ su 
kitomis Europos šalimis. Todėl 
išeidavo taip, kad vienoj* pusėj 
Nemuno buvo jau Velykos, o 
kitoj pusėj dar buvo Gavėnia 
'ir Velykas švęsdavo daug vė
liau. 1 / ;

I Dar ir dabar senojo, julijo- 
jniškojo kalendoriaus laikosi 
graikų-ortoksų šalys (išėmus 
Rusiją, kuri senąjį kalendorių 
jau yra panaikinusi ir įvedusi 
naująjį, gregorijoniškąjį ka
lendorių) ir tose šalyse Velykos 
švenčiamos skirtingu laiku’, 
i,(šiemet graikai-ortodoksai ir 
abelnai pravoslavai Velykas gamtos reiškinio, kuriam teikia 
švęs gegužės 2 d. naujoju ka- vardą “Dievas.” 
lendoriu). Velykos, tai pavasario šven-

Atsiųsta paminėti nauji 
SAKALO leidiniai:

1. A. Vaičiulaitis, “VALE. 
TINA. 224 pusi. Kaina 3 liti 
Iliustravo T. Kulakauskas.

Dviejų jaunuolių meilės r< 
manas, šis romanas labai dai 
nulems musų literatūros ėst 
'tinėje kryptyje. Tai tikras m 
no šedevras, parašytas nep 
prastai gražiu ir subtyliu si 
liumi.

2. Petras Cvirka, “MEIST] 
RIS IR SŪNUS.” Romanas. 2< 
pus!. Kaina 3 litai. Autorių 
1936 m. Sakalo laureatas, ir ši 
me romane tikrai gyvu ir j 
moristiniu stilium pavaizduo, 
labai tipišką kaimo meisterį f 
sūnumis, spaudos draudimo g 
dynės fone.

3. Liudas Dovydėnas, “BR1 
LIAI DOMEIKOS.” Romana 
260 pusi. Kaina 3 litai. Rašyt 
jas šiame veikale įdomiai 
"meniškai aprašo vieną chara] 
teringą musų žmonių ydą — b 
line j imąsi. Dėl menko nieko c 
broliai beieškodami “teisvbč: 
beveik ir ukius praranda.

5. J. Paukštelis, “PIRMIE. 
METAI.” 360 pusi. Kaina' 3.1 
lit. Romanas iš gimnazijos m 
kytojų gyvenimo. Autorii 
vaizduoja neigiamąsias gyver 
mo puses. Jis naudoja satyril 
priemones. Išjuokia pataikai 
mą, rutiną, materializmą, m 
terų tuštumą. Tai įdomus liuč 
j imas, iš kokios medžiagos k’ 
rėsi musų mokykla.

6. B. Buivydaitė, “AUKSIN] 
RATELIS.” Apysaka jauninu 
Iliustravo D. Tarabildaitė. švi 
timo Ministerijos pripažin 
tinkama visų mokyklų knyg; 
nams. 200 pusi. Kaina 2.50 Ii 
Autorė pasirinko visų užmiršt 
bet nepaprastai naudingą ir d 
kingą temą — amatų propa'g 
vimą. Labai gražiu ir gyvu s1 
liumi, taip pat temos įdomun 
patrauks prie šios knygos kie 
vieną jaunuolį.
7. V. Braziulevičius, “AUGIL 

NEBRENDILA.” Vieno 
mo komedija. Liaudies 
Nr. 1. Sakalo leidinys.
1 litas.

šiuo scenos veikalėliu Sakai; 
pradeda leisti “Liaudies Tęs 
ro” veikalų seriją. Toje serij 
je bus leidžiami populiari; 
lengvai pastatomi, rimti ir 5 
sais atžvilgiais liaudies teatr 
tinkami, įvairių žanrų scen 
veikalai. Prieš leidžiant dar b 
visi tie veikalai tam tikro t

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

veik 
teat:
Kain

.. vi
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Senas Petras 
Calumet City

Prie progos teko aplankyti 
biznio reikalais Calumet City, 
kurs yra pagarsėjęs savo kar- 
čihmų arba taverną skaičiumi.

Calumet City randasi 20 my
lių j pietus nuo Chicagos, ša
lia Hammond, Indiana, kurs tu
ri apie 70,000 gyventojų. Nuo 
Harnmondo skiria Calumet Ci* 
ty tiktai State Line gatvė. Ca
lumet City priskaito apie 17,000 
gyventojų, bet tavernų čia ran
dasi 150, kuomet Hammonde jų 
esama tik 16, kur parduodama 

. degtinė ir alus, gi 60 tokių vie
tų, kuriose tik vienas alus te- 
parduodama.

Calumet City kai kurie dien
raščio “Naujienų” skaitytojai 
manęs klausė: Kaip tai gali bū
ti, kad kaimynų miestas sker
sai gatvę turi 70,000 gyvento
jų ir tik 16 karčiamų, o ma
žiukas Calumet City turi daug 
daugiau karčiamų nei Hammom 
das?

Dalykas toks, kad Indiana 
valstijoj yra patvarkymas, kurs 
reikalauja mokėti $1,000 už lal- 
snį metams karčiamai, ir ga!t- 
ma gauti laisnį vienai karčia
mai ant tukstanties gyventojų. 
O vien alaus ir vyno laisnis In
diana valstijoj kainuoja me
tams iki $6,000. Be to, taver
nos Indiana valstijoj dar ir 
šventadieniais yra uždarytos.

Tuo tarpu Illinois valstijoj, 
Calumet City miesto laisnis te- 
kaštuoja $250 metams; o kartu 
miesto ir valstijos laisniai te- 
kaštuoja $325 metams. Be to, 
tavernos čia būna atdaros šven
tadieniais ir per naktį. Dar yra, 
galima sakyti, pilna laisvė lai
kyti mašinas pinigams groti 
(slot mašinas), nes policija už 

/ SVEIKINAME SPULKOS NARIUS
SU LINKSMIAUSIOM VELYKOM 1

VALDYBA JR DIREKTORIAI

L IT H U A N I A N B U I L D I N G, L O A N 
AND SAVINOS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET

Phone Yardš 3557 CHICAGO, ILL.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!
\ ' .* \.

LINKIU SAVO DRAUGAMS IR - 
VISIEMS LIETUVIAMS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
z

4605*07 So. Herfaitage Ąvenue

Halsted Street at 19th Place

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

GERBIAMI LIETUVIAI!
Sveikiname jus visus su Velykų Šventėmis!

laikymų šių mašinų nepersekio
ja tavernų savininkų.

Taigi prisiartinęs prie State 
Line gatvės jau ir matai CMu- 
met City pusėj devynias galy
bes karčiamų,. kuriose pilietis 
už savo pinigus dr draugo Vai- 
šinaiMš gali JėngVai apmigti 
ir pridaryti vėliau įvairių ne
malonių klaidų/ .

Šonas Petras yra gan plačiai 
keliavęs Dėdes SUmo žemėje, 
net 38 valstijose, bet jam nėra 
tekę kitur matyti tokio skai
čiaus laisniuotų smuklių, kaip 
Calumet City, atsižvelgiant j 
gyventojų kiekį.

Lietuviai ir jų gyvenimas. <
Calumet City, kiek teko pa

birti, lietuvių gyvena apie 60 
šeimynų ir daug maž tiek pat 
pavienių, su člagimiais. Kai ku
rie Calumet lietuviai yra su
lenkėję, nes vedę lenkes mote
ris, ir tokių lietuvių jaunoji 
karta, žinoma, išauga lenkais 
amerikoriais.

Iš profesijų žmonių yra tik 
vienas lietuvis, būtent fotogra
fas J. Prakaitis, 213 — 155th 
Street. Yra dar du biznieriai 
tavernų savininkai, būtent Jos. 
Linkevičius, 666 Hersh street, 
ir F. Kavaliauskas^4^ — 155th 
street.

Draugystės yra dvi — Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio Vy
tauto (pašalpinė) ir Rymo Ka
talikų Susivienijimo kuopa (ši 
irgi pašalpinė). Abidvi silpnai 
gyvuoja.

Lietuvių kultūriniame darbe 
veiklesni darbuotojai yra šie: 
Ignacas Spuogis, Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Vytauto 
Draugijos pirmininkas, J. Mak
svytis, kurs yra pasidarbavęs 
dienraščiui “Naujienoms” per 
daugelį kontestų; A. L. Dublis, 
J. Priėdis, L. Serbentą, J. Lin
kevičius ir keletas kitų, kurių

LIETUVOS UŽSIENIŲ REIKALŲ

gulėdama. Tai yra' mums bran
gus palikimas, užtat kiekvie
nam įsigytinas.

11. Stasius Budayas, “LORE
TA.” Jaunos mergaitės likimo 
romanas. Sakalo leidinys. 300 
pusi. Kaina 3 litai.

Autorius aprašo vienos jau
nos mergaitės sielos ir meilės 
konfliktus^ Ji jaučia pašaukimą 
į vienuolyną, bet taip pat vilio
ja' ją vieno labai rimto vyriš
kio, inžinieriaus, nekalta meilė. 
Stiprus sielos balsas ima viršų. 
Romane gyvai atvaizduota ir 
musų provincijos subanalėjęs 
inteligent ųgyvenimas; paliesti 
ir visuomeniniai klausimai.

12. Dimis. kapit. Alph. Mag- 
niez “JAUNUOLIUI ir TĖVUI.” 
Iš prancūzų kalbos vertė Dimis 
kapit. Pr. Povilaitis. Sakalo 
leidinys. 06 pusi. Kaina 1.50 Ii t.

Ministeris St- Lozoraitis atsakė į Len
kų Užsienių Reikalų Ministerio Becko 
kalbą. .

pavardžių neatsimenu. Daugu
ma vietos lietuvių turi nuosa
vus namus ir gyvena ne pras
čiausia'.

Jų dirba dauguma kituose a- 
pielinkės miestuose, kaip Ham
monde, East Chicagoj, Indiana 
Harbore, VVhitinge arba South 
Chicago j.

Lietuviškas veikimas apmiręs, 
bet pasikalbėjus su kai kuriais 
gerais tautiečiais atrodo, kad 
Calumet City galima dar pabu
dinti, ir ateity ši graži lietuvių 
kolonija, nors neperdidelė, gali 
dar pagarsėti savo veiklumu 
kultūriniame darbe, kaip ir ki
tos kolonijos.

—Senas Petras.

Moterys pikietuoja Jo- 
liet dirbtuvę

Keturios dešimtys penkios 
moterys pikietavo praėjusio 
trečiadienio vakarį Joliet Wall- 
paper Mills, Joliet'mieste. Pi- 
kietavimas pra'sidęjp (jjforą die
nų atgal, kai lapo paleistos iš 
darbo kai kurios moterys neva 
dėl stokos darbo. Vyrai darbi
ninkai atsisakė eiti į darbą per 
pikietų liniją.

Bohnett Tire B-vė 
Geros sąlygos ir lengvus 

kreditai
i Bohnett Tire Bendrovė, 3843 
So. Halsted St. turi išdirbusi 
kreditų planą, kaip aprūpinti j 
lengvesniomis sąlygomis savo 
pirkėjus. Planas yra laikomas i 
slaptai ir todėl nėra reikalo dėl 
šio ar kito savęs varžyti. Turi 
geriausios rųšies karams reika
lingų dalykų ir radio. Tačiau 
pati svarba tame,, kad čia gali
ma pirkti viską ant kredito,

kad kreditui nevartojama jokie 
varginantys formalumai — Vis
ką atlieka greitai ir mandagiai.

(Skelb.) 
r ■ ;, „ .i f ----------- .y... * ,.   .......,, Į ..

Naujos Knygos
(Tąsa nuo T-mo pusi.) 

atralų kolektyvo patikrinami.
8. Liudvikas Kondratavičius 

(Vladislovas Syrokomla), “Mar
gis” (Margiris). Išvertė ir ei
liuotą įžangą parašė Antanas 
Valaitis. Įvadą parašė prof. My
kolas Biržiška. Sakalo leidinys. 

1150 pusi. Kaina 2 litai.
šiemet sukako 600 metai nuo 

to laiko, kai žuvo narsiai be
gindamas Pilėnus kunigaikštis 
Margis. Tai 'romantiškai karžy
giška poema apie pilies gynė
jus ir jų didvyriškumą. Savo 
forma ji yra klasiškai didinga* 
ši poema gali būti mums hero- 
iškos idealizuojąrųos musų pra
eities epas.

9. Vaidilutė, ‘‘tEVIšKiV’ Ro
manas. 1 tomas. Sakalo le’di- 
nys. 346 pusi. Kaina 3.50 lt.

10. Vaidilų^, ^TĖVIŠKĖ.”— 
Romanas. II tomas. Šakalo lei
dinys.'288 pusi. aKina 3 litai*

Stipri meilesne tik mergai
tei, bet ir tėvynei, intriga. Tai 
vienas žymiausių musų groži
nės literatūros veikalų* Musų 
talentingoji rašytoja šį veikalą 
baigė rašyti jau mirties patale

pusi. Kaina 2.50 lt. Talentingo 
musų jauno poeto labai Vykęs 
pirmas debiutas. Tikrai gražus, 
nuotaikingi eilėraščiai.

17. J. Krilovąs, “PASAKĖ
ČIOS.” J. Talmanto eiliuotas 
vertimas. Gražiai iliustruotas 
leidinys. 64 pusi. Kaina 1 litas.

18. V. Kamantauskas, “JAU? 
NAM MOKSLEIVIUI.” Praktiš
ki patarimai: kaip sveiku būtį, 
kaip mokytis ir kaip elgtis. 112 
pusi. Kaina 1.50 lt.

19. Vyt. Sir. Gira, “TRAUKI
NYS.” Iliustravo dail. A. Šepe
tys. Kaina' 1 lit.

20* Vyt Sir* Gira, “JURA.” 
Iliustravo dail. B. Macutkevi- 
čius. Kainrf 1 lit.

21* P. Cvirka, “NAPALYS 
BAILYS.” Iliustravo dail. M. 
Katiliūtė* "Kaina 1 litas.

Labai gražiai parašyti tikrai 
rimti patarimai jaunuoliams, 
ypač kariams, ir tėvams apie 
lytinius dalykus.

13* M* Vaitkus^ “ŽAIBAS IR 
MERGAITĖ.” 3 veiksmų, 2 pa
veikslų negalimybė. Sakalo lei
dinys. 139 pusi. Kaina 2 litai.

14. St. Santvaras, “PAKAL
NIŲ DEBESYS.” Antroji lyri
kos knyga. 160 pusi. Kaina 3 lt. 
Ir šis lyrikos rinkinys savo te
matikos platumu tikrai impo
nuoja. Gyvenimas ir mintis, 
skausmas, liūdesys ir džiaugs
mas, moters, motinos ir tėvy
nes meilė, vis tai atspindi poe
to lyrikoje.

15. M. Linkevičius, “ATEINA 
DIEVAS.” Lyrika. 64 pusi. Kai
na 2 litai. Tai grakščia forma 
sukurtos patrijotinės, religinės 
ir meilės lyrikos rinkinys.

16. Vacys Šiugždinis, “AMŽI
NI STABAI.” Eilėraščiai. 64

LINKSMŲ VELYKŲ 
VISIEMS!

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

3261 So. Halsted St.
Phone Victory 5048

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkiu Visiems Savo 

Draugams ir 
Pacijentams

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 S. Halsted St.

šeštadienis, Kovo 27,, 1937
—- .. .. I  . .  .......................... ..................................... ............................. 1..

22. Maršak, “VAIKAS IR 
KNYGOS.” Sulietuvino Petras 
Cvirka. Iliustravo dail. Rimtas 
Kalpokas. Kaina 1 litas.

“MAŽŲJŲ KNYGINĖMS”
“Mažųjų Knyginėlio” serija 

skiriama prieš mokyklinio am
žiaus ir I-II skyriaus pradžios 
mokyklos vaikučiams, šios ke
turios knygelės yra labai įdo
miai parašytos ir garžiai išleis
tos. Tai gražiausia dovanėlė mu
sų mažiesiems skaitytojams.

.......... ■ ■ •■■■■*
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Viešiems Musų Kostumeriams, 
Draugams ir Pažjstamiems 

Velija

A. F. Czesna Baths
1657 West 54th St.,

kampas S. Paulina St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. BOUlevard 4&52
............... — -  ---------- ■- -  .............—*

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems Musų Kostumeriams ir Pažįstamiems

ANCHOR INN
3500 So. Halsted St.

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems Musų Draugams, Rėmėjams ir Pažįstamiems

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Visiems Musų Kostumeriams, Draugams ir 

Paž/s/a/nzezns Velija

ATLAS FUEL COMPANY
COAL, COKE AND STOKER COAL, 

\ RANGE OIL

• ■ A. GAPSEWICZ, Pres.
V. GAPSEWICZ, Vice-Prcs.
R. F. GAPSEAVICZ, Sec. & Treus.
VV. GAPSEWICZ, Vice-Pres.

36 metai kai anglių bizny

4913-19 S. Paulina St. Tel. Prospect 7960-61

ĮVEST SIDEIIOTEI.
2345 So* Leavitt St. Tel. Canal 9585

Linksmiausių Pavasario |ven- 
čių Velykų Linkiu Visiems biz
nieriams ir Profesionalams, ku
rie davė Sveikinimus ir Skelbi
mus “Naujienoms*”

't ■

ANTANAS ŽYMONTAS.
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tų visai negalima'.

reformas ir vis
(Mus^ specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvos gyvenimas

STATE BANK

.ZH

galime tvirtinti, kad 
vystosi kol kas tik

gavusieji žemę, gavo tik plikus 
dirvonus, — be trobesių, be gy-

tinkamų darbo rankų, patyrusių lygos,, kad avininkystė čia bu- 
meistrų ir kapitalų, kad tą pra-Lietuvos Eksportas ir

Importas

Lietuvos eksportas pereitais tie turi turėti galvoje, kad tas 
metais pasiekė net 190 milijo
nų litų. Tai jau ketvertą me
tų kaip Lietuvoje tokio didelio 
eksporto nebuvo.

čia gal bus įdomu patirti, į 
kurias valstybes Lietuvos ga
minių daugiausia eksportuoja
ma: pirma vieta čia tenka Ang
lijai. Bemaž ko viso Lietuvos 
pusė eksporto teko anglams, 
būtent — 92 milijonai. Antroje 
vietoje eina Vokietija — 20 mi
lijonų. SSSR užima trečią vie
tą, — jie Lietuvoje įpirko už 
10 milijonų litų. Belgija’ Lietu
voje irgi prekių įsigijo už 10 
milijonų litų. Į Suvienytas 
Amerikos Valstybes Lietuva iš
vežė už 6,700,000 litų. Taigi ir 
USA Lietuvos eksporte tikima 
labai svarbią vietą. Čekoslova
kija įpirko už 7 milijonas litų. 
Prancūzija už — 8 milijonus. 
Danija, Olandija, Švedija po 
penkis milijonus ir taip toliau. 
Lietuvos "prekės, o ypač maisto 
produktai, jau pasiekia toli
miausius pasaulio kraštus.

Tais metais iš Lietuvos vien 
tik sviesto kitur išvežta už 35 
milijonus litų. Mėsos išgaben
ta kitur už 29 milijonus, linų 
už 25 milijonus litų, įvairių ja
vų už — 18 milijonų, odos iš
dirbinių už keturis milijonus, 
celulozės ir faneros išdirbinių 
už keturiolika milijonų litų, 
kiaulių — 11 milijonų litų, ark
lių — šeši milijonai litų ir taip 
toliau.

Kartu įdomu patirti už kiek 
ir kur Lietuva tais metais pir
ko prekių, žinoma, ir čia pir
ma vieta tenka Anglijai, nes 
čia pirkta už 57 milijonftfš ‘litų. 
Vokietijoje pirkta už keturioli
ka milijonų Etų ir už tiek pat 
visokių prekių įsigyta SSSR. 
Taigi Lietuva SSSR daugiau 
įperka, negu SSSR Lietuvoje 
pajėgia įpirkti. Skirtumas čia 
susidaro net keturių milijonų 
litų. Tai jei kas mano, kad 
SSSR rodo ypatingai daug Lie
tuvai prekybinio palankumo, tai

palankumas Lietuvai per metus 
kaštuoja daugiau kaip keturis 
milijonus litų. j

Belgijoje Lietuva pirkusi per 
tuos metus už tryliką milijonų 
litų. Gyvi Lietuvos prekybiniai 
santykiai taip pat su Olandija, 
nes pas juos pirkta už septynis 
milijonus įvairių prekių. Visose 
kitose valstybėse jau pirkta už 
žymiai mažesnes sumas, bet 
vis dėlto, pereitais metais L’e- 
tuva iš kitur supirko už 156 
milijonus litų, tai toksai buvo 
importas prekių iš svetimų val
stybių. Atseit, už trisdešimts 
šešis milijonus litų iš kitur par
sigabenta mažiau prekių, negu 
Lietuvos kitiems parduota.

Dabar susipa’žinkim ką gi 
Lietuva kitur yra pirkusi. Nuo
stabu, bet vis uėlto taip yra, 
kad Lietuva pereitais metais 
daugiausia pirkusi yra visokių 
verpalų ir siūlų net už septy
niolika milijonų litų! Kad ir 
Lietuvoje tekstilė labai sparčiai 
dirba ir jos išdirbiniai nėra jau 
taip prasti, bet vis dėlto iš ki
tur dar visokių audinių nusi
pirkta už penkiolika milijonų 
ditų. Toliau jau seka įvairios 
mašinos ir automobiliai, kurių 
pirkta už dešimt milijonų litų. 
Geležies įsigyta' už aštuonis mi
lijonus litų. Anglies ir žibalo 
už keturiolika milijonų, visokių 
instrumentų ir aparatų už pen
kis milijonus, silkių už tris mi
lijonus, trąšų už penkis milijo
nus, tabako beveik už du mili
jonu litų ir taip toliau.

Tai pusėtinai nuobodus skai
čiai, bet jie daug ką sako ir 
įrodo. Iš tų skaičių patiriame, 
kad Lietuva kitur mažiau pir
ko, negu pati pardavė. Be to, 
matome, kad Lietuva kitur dau
giausia išveža apdirbtų maisto 
produktų ir savos žaliavos ir 
jau kaip ką iš savo fabrikų. Iš 
kitur gi daugiausia perka siū
lus ir verpalus. Vadinasi ši pra
monės šaka Lietuvoje nėra tin
kamai išsivysčiusi ir neturi

mones šaką pastačius ant kojų. Iš seno Lietuva mažai krei-rvulių ir visa tai turėjo kiekvie
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atseit, avių turi, gali turėti sa
vo vi nų ir verpalų, pati pas 
save pasigaminti, o be to, Lie
tuvos linai plačiai savo gerumu 
yra žinomi, o vis dėlto gana dabar po karo 
stambia pinigų suma dar tenka 
siūlų iš kitur nusipirkti. Lietu
voje yra linų slidų fabrikai, bet 

j jie mažučiai, netinkamai įreng
iu ir savos rinkos pilnumoje ne
gali patenkinti. s

Be to, Lietuva neturi dar 
įsiveisusi tinkamų avių, kurių 
vilna tiktų verpalų gamybai. 
Tik pereitais metais vos susi
rūpinta avių veislės pagerini
mu. Tad reikia laukti, kad ne
tolimoje ateityje ir ši ūkio šaka 
sulauks geresnio pasisekimo.

Beje, šios pramones įrengi
mas reikalinga’^ yra didesnių 
kapitalų ir sumanesnių darbi
ninkų.

Daug Lietuva įsiveža ir de
gamos medžiagos, pavidale ku
ro, kaip tai anglies ir žibalo. 
Na, čia' tai jau būtinybė, be ku
rios niekuomet Lietuva nega'ės 
apsieiti ir juo Lietuvos gyveni
mas spartesnių tempu eis, juo 
daugiau iš kitur bus įsivežama 
anglies, žibalo ir, žinoma, kar
tu automobilių ir pramonei rei
kalingų mašinų.

Taigi, kad ir tos nuobodžios 
cifros, betgi jos daug sako, ku
riuo keliu 
eina.

Drąsiai 
Lietuvoje 
maisto gamybos pramone, o ki
tos žemės ūkio šakos dar nėra 
tiek tvirtai ant savo kojų atsi
stoję, kad jau pradėtų kurti 
naują pramonės didesniame 
maštabe šaką. Sakysime, kad ir 
tekstilės pramonė vis dar ne
pajėgiai visų krašto pareikalavi
mų tiek kokybės ir tiek kieky
bės žvilgsniu patenkinti. O ypač 
šlubuojama tai vininkystės 
srityje.

Tiesa, avinink/stės ūkio ša

 

kai reikalingos /ir tam tikros 
klimato- sąlygo 
roms avims 
kiek peršalta 
geriausias yra 
joje, Škotijoje, kur avys ir žie
mos metu gali veik visą laiką 
išbūti lauke. Bet vis dėlto ir 
Lietuvoje jau ne tiek visai blo
gos šiuo atkvilgiu klimato są-

. Lietuvoje ge- 
eistis gal bent 

klimatas. Jis 
Anglijoje, Airi-

pė reikiamos domės į avininkys
tę kaip ir iš viso į gy vulinkys- 
tę, išskyrus arklius.

Mat, seniau Lietuva beveik 
išimtinai vertėsi iš javo ir tik 

sparčiai pradė
ta vystyti gyvulinykystės uk:s. 
Kaip matome, kad šita ūkio ša
ka jau yra pasiekusi gražių re
zultatų, betgi dar ji ne visas 
sritis yra' apėmusi.

Tiesa, šitas mano laiškas, 
kaip matote, bent kiek nuobo
dokas. Bet radau reikalingu, 
kad ir bendromis sumomis vis 
dėlto pasakyti, kiek ir ko per
eitais metais parduota ir pirk
ta. O šitai dariau vien tik dėl 
•to, kad kartais '..USA lietuvių 
spaudoje pasirodo tikrai pasa
kiškų žinių.

Nežinau, kur jau tai aptikau, 
kad, sakysime, Kaune esą net 
dvidešimt tūkstančių gatvės 
vaikų!!!

O kad tasai Kaunas butų tok
sai didelis, kad jis galėtų net 
gatvės vaikų turėti! O dabar 
visame Kaune net vargu Vasis 
tokio amžiaus vaikų dvidešimt 
tūkstančių, kurie gatvėse val
kiotųsi. Juk bet ką rašant, rei
kia visuomet turėti galvoje, kad 
Kaunas turi tik vos per šimtą 
tūkstančių iš viso gyventojų...

Taip pat kaž kur buvo rašy
ta, -kad SSSR Lietuvai tai tik
ras išganymas, nes ji bemažko 
visus produktus ir veislinius 
gyvulius superka, bet matome, 
kad kol kas Lietuva SSSR nau
dingesnė, nes ji tenai daugiau 
įperka. Ir kol kas... SSSR Lie
tuvoje perka veislinius raguo
čius ir kiaules, bet ne antraip!

Lietuva SSSR įterka daugiau
sia, kuro — anglies ir žibalo 
bei benzino pavidale, tai yra 
tos medžiagos, kiirių Lietuvoje 
nėra ir kurių pasigaminti nega
lima. O SSSR Lietuvoje perka 
veislinius gyvulius, kuriuos ir 
pati SSSR gali užsiauginti, bet 
kol kas dar šito ‘ 'nesugeba at
likti. Bet žinoma šitai nereiš
kia, kad SSSR pas save nepra
simanys tikrai gerų gyvulių, 
štai arklių jau turi visai gerų 
ir keletas reproduktorių Lietu
va iš tenai yra parsigabenusi, 
kurių vienas tyčia geras eržilas 
į Lietuvą atgabentas nelaimin
gai traukinyje pasikorė. Bet 
vis dėlto, dideliems SSSR sim- 
patikams reikėtų gerai sau į 
galvą įsidėti, kad kol kas ne 
Lietuvos agronomai ir vetera
nai vyksta į SSSR veislinių 
gyvulių pasirinkti, bet antraip. 
O juk Lietuva žymiai labiau 
karo buvo nuniokta, nualsinta, 
;negu rusų apgyventos žemės. 
Juk vokiečiai okupavę lietuvių 
ūkiuose paliko tik po vieną kar
vę, po vieną arklį ir tai nie
kam netikusį, nes gerus ark
lius atėmė veik be jokio atlygi
nimo į kariuomenę.

Tuo metu SSSR teritorija ši
taip nualinta nebuvo.

Tiesa SSSR įvedė žemės ūky
je kitą savotišką tvarką. Bet 
juk ir Lietuvoje žemės valdymo 
srityje butą reformų, juk dva
rai veik visi liko išdalinti. Ir

nas veik išimtinai savo pajėgo
mis prasimanyti.

Taigi ir Lietuvos žemės ūkis 
turėjo savas 
dėlto jis sparčiau atsistojo ant 
kojų ir tiek sutvirtėjo, kad jau 
į rytus parduoda gerus veisli
nius gyvulius.

šituo nenoriu pasakyti, kad 
SSSR žemės ūkyje nebūtų pa
daryta pažangos — ir čia ji pa
stebima, bet ne tokiu spartumu 
ji eina, kaip kad kiti mano ir 
tiki. j

Mat, dabar visur priviso to-! 
kių siauručių žmogučių, kurie 
tik tiki, kad iš Stalino kauka- 
ziškos plačios rankovės galimas 
bet koks gyvenimo progresas ir J 
visa kas yra kitur, tai tik yra! 
vietoje tupčiojimas, merdėjimas,1 
peš tai nėra Stalino, nelyginanti 
Romos popiežiaus palaiminta, l 
na, o kas Stalino nepalaiminta, 
tai visa niekis yra.

Na, mat juos bala, su tokiaiš 
žmonėmis ir ginčytis sunku ir 
pagaliau juos jokiais argumen
tais neįtikinsi.

Čia tik taip sau juos prisimi-1 
niau. Neturiu jokio noro jų 
šventą įsitikinimą į Stalino ga-i 
lybę drumsti ir jų ramybei bet 
kuo pakenkti.

—Jūsų Riestas.

, WASHINGTON, kovo 25.— 
/Atstovų burtas priėmė' bilių, 
kuris paskiria $123,099,000 ke
turiems departamentams — 
Valstybės, teisingumo, preky
bos ir darbo — ateinantiems 
fiskaliniems metams.

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

EZERSKIS IR SŪNŪS
LACHAWICZ IR SŪNŪS

S. P. MAŽEIKA
J. LIULEVIČIUS

A. MASALSKIS
A. PETKUS

P. J. RIDIKAS
L J. ZOLP

S. M. SKUDAS

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime Savo Kostumeriams ir Visiems Lietuviams

METROPOLITAN

JOHN B.. BRENZA, President
JULIUS BRENZA, Vice-Prez. — Cashier

2201 W. Cermak Road,
Kampas Leavitt Street

Narys Eederal Deposit. Insurance Corporation 
Kiekvieno asmens depositai apdrausti iki $5,000.00.

ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ

Visiems Draugams, 
Pažįstamiems ir 

Rėmėjams
Stanley W e lieka

Stanley WelickaTAVERN
4119 So. Ashland Avenue



\ '- '

NAUJIENOS, Chicago, III.

The Civil War in Spain
šeštadienis, kovo 27, :

Generalinis Konsulatas krei
pėsi j Draugiją Užsienio Lietu
viams Remti (Kaunas, Nepri
klausomybes aikšte Nr. 3), su
trumpintai DULR vadinama — 
ar ji neapsiimtų būti tokia A- 
merikos lietuvių interesų globė
ja.

Į tą organizaciją įeina visuo
menes veikėjai, advokatai, gy
dytojai, ir ji turi po visą Lietu
vą savo skyrius, per kuriuos ir 
galėtų veikti. Ta Draugija už 
savo . darbus jokio atlyginimo 
neims, tik, žinoma, jei su tuo 
nebus surišta kokių kaštų.

DULR sutiko, ir štai ką at
sakė:

“Tamstos laiške iškeltiems 
klausimams mes visiškai prita
riame ir^jau kaip ką iš jų nuo 
seniau vykdome. J mus iš visų 
kraštų svetur gyveną lietuviai 
kreipiasi su įvairiais klausi
mais ir patarimais. Mes kaip 
galime ir mokame jiems patar
naujame. Visais tais atsitiki
mais, kur susiduriama su tei
sės klausimais, kur reikalingas 
juridinis patarnavimas, aišku, 
kąd toksai patarnavimas gali
mas tik už pinigus. Tokiais at
vejais užinteresuoliems mes re
komenduojame mums patikimus 
advokatus. Jie čia tariasi be
tarpiai. Draugija Užsienių Lie
tuviams Remti turi visuose Lie
tuvos didesniuose miestuose sa
vo skyrius, taipgi ką negalime 
atlikti čia Kaune, kreipiamės į 
musų skyrius.

Šia proga pranešame, kad ir 
šiais metais bus Palangoje su
ruošti užsienių lietuviams mo
kytojams lietuvių kalbos ir Lie
tuvos istorijos 30 dienų kursai. 
Kursantai nemokamai laike 30 
dienų gaus butą ir valgį. Kelio
nės išlaidas dengia kursantai 
iš savo lėšų.

Norį štdti’ į kursus turi įš
auks to paduoti DULR pareiški
mus. GaV|H teigiamą atsakymą 
apie jų priėmimą į kursus, gali 
vykti į Lietuvą. Pareiškime pri
valo nurodyti gimimo metus ir 
vietą, kOkitis mokslus yra’ išė
ję, kokioje mokykloje dirba ir 
kurias kalbas moka. Kursų pra
džia liepos nien. pirmose dieno
se.' Hr’''

Visokiais budais ir kaip gali
me ir mokame mes mezgame 
ryšius su musų išeiviais. Tuos 
ryšius ieškome ne tik per lietu
vių organizacijas, bet juos pa
laikome ir su paskirais asmeni
mis. štai su Jūsų nurodytais 
Guboje gyvenančiais lietuviais 
jau vedame plačią koresponden
ciją ir jau kelis kartus esame 
jiems pasiuntę lietuviškų knygų 
ir laikraščių.

DULR’o Pirmininkas
—R. Skipitis.

Reikalų Vedėjas
—Vilkaitis.

Taigi, ir šiais kursais Ameri
kos lietuviai galėtų pasinaudoti 
ir geriausiame laike, liepos mė
nesy, pagyventi Lietuvos pajū
ryje.

and death of fascism. From 
whatever country they come, 
those lovers of liberty eiilist 
under the Spanish govern- 

and fight under one
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By Dr. E. G. Peters
ed and long-promised reforms 
in education, in land ūse and 
ownership, and in conditions 
of employment. Thereupon, 
Generals Franco and Molą and 
their insurgents sėt out to de
stroy with bullets and bombs 
ą demoeratie government chos- 
en by a large majority of the 
people. Supported by the rich, 
likę Juan March, jailbird to- 
bacco king, by the army, and 
by many priests and • high 
churchmen, Franco at first re- 
lied chiefly upon Hitler and 
Mussolini for munitions and 
airplanes, and upon the Afri- 
can Moors for fighters. Even 
before the revolt started, how- 
ever, ii Duče and der Fuehr- 
er had promised to help Fran
co.

Though Hitler and Mussoli
ni agreed to non-intervention 
in Spain’s civil war, they have 
sent Franco from 30,000 to 
60,000 trained soldiers. With- 
out thesę regular German and 
Italian troops, Franco would 
long ago have been conąutered 
by the loyalist government. If 
he wins with the aid of these 
troops, he mušt bei supported 
in power by German and Ita- 
lian bayonets. For Franco is 
so unpopular with the Spanish 
people that, without foreign 
troops, he could lašt only a 
few weeks.

Fighting /or the loyalist de- 
moęratįę govęjmment in Spain 
įtoday are iSpublicans and li
berals, socialists, communists, 
and organized labor. Aiding 
them are about 15,000 anti- 
fascist Germans and Italians, 
French and Russians, Belgians 
and Czecho-Slovakians, Eng- 
lish and Americans. Likę La
fayette, Baron von Steuben, 
and Count Pulaski; in 
Americaii Revolutions, these 
intemational opponents - of 
Franco are 20th century eru-

For 
Kit
an# 
spit 
the 
and

The civil war in Spain, 
which has already destroyed 
huto#reds of millions in pro- 
perty and nearly a million hu- 
man beings, is a phase of the 
Avorld-wide struggle between 
democracy and fascism. 
the tigers of fascism likę 
ler and Mussolini, Franco 
the war-lords of Japan 
on freedom; they are 
sworn foes of democracy
liberty, oath-bound to destroy 
both. Resting on the most brut- 
al kind of dictatorship, fas
cism relies upon the mailed 
fist to re-establish a feudalis- 
tic domination by the rich and 
the strong, and to grind work- 
ers and liberals down into the 
meanest kind of poverty and 
misery so that the rich may 
grow richer, and the strong 
more brutally powerful.

In February, 1936, by form- 
ing the Popular Front, liberals 
and workers, in an honest 
eleetion, chose the Azana go
vernment by a large major- 
ity. That government found 
that 45% of the adults among 
Spain’s 24,000,000 people could 
neither read nor write; that 
85c was the tĮyjpically daily 
wage for peasants in harvest 
time; and that with nearly a 
million industrial workers job- 
less, no provision had been 
made for relief. While 600,000 
farm laborers have no land, 
and while 10,000,000 farmers 
are pressed togethę^ . on, lesš 
land than is occupied by 4,- 
000 feudally entrenched-arist^ 
oerats, 350 grandees own 3,- 
000,000 aeres. With one ge- 
neral for every man in the 
army of 165,000, Spain in 1936 
was cankered by militarism.

The Popular Front govern
ment, in which not a single 
socialist, communist, or ahar- 
chist held a cabinet post lašt 
July when the revolt began,
tried to carry out long-need- saders against the darkness
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another import- 
in its death 

democracy.
loyalist demo— 

wins, it

ment, 
banner: “Down with Fascism!

The issue in 
war is clear.

Įf the inšuTgents under 
Franco succeed, fascism will 
^ome into power in Spain, and 
perpetuate grinding poverty, 
mass ignorance, and black su- 
perstition. With Franco astridę 
the straits of Gibraltar, the 
Mediterannean will be elosed 
to the democraciės of vvestern 
Europe and of North and 
South America.* And fascism 
will have won 
ant campaign 
struggle with

Būt if the
eratie government 
will bring light and; peace ’ to 
benighted, war-torn Spain. 
That government will enable 
Spain, once one of Europe’s 
greatest statės, gradually to 
take her place among modern, 
Progressive demoeratie na-
tions. /

More important štili, vietory 
by the loyalist government will 
save Spain, key to the Medi
terannean, for democracy, and 
such a vietory will give fas
cism its first serious defeat.,

In this struggle between 
fascism and democracy, lovers 
of freedom and progress the 
world-over will naturally sym- 
pathize with and fight on the 
side of liberty and democracy.

Lietuvos Generalinis 
I KoiiŠulatas

46 Fifth Avė., New York, N.Y. 
Informacinis 
Pranešimas 
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J Lietuvos Konsulatus dažnai 
kreipiasi žmones įvairiais turto 
reikalais Lietuvoje u vienas turi 
tenai žemę, kitas nori pirkti, 
parduoti, išnuomoji ir t.t.

Daugelis turi Lietuvoje ir gi
minių ar gerų pažįstamų, ta
čiau po kurio laiko pradeda a- 
bejoti, ai tikrai jų interesai ga
nėtinai apsaugojami, ir jie ne
turi į ką kreiptis, kad sutvarky
ti tuos klausimus pagal savo 
norus. Yra ir kitokių reikalų. 
Kad juos vaizdžiau nušviesti, 
nurodysiu pavyzdžius:

1. Vienas žmogus sako: ma
no sesuo gyvena Lietuvoje. Jos 
vyras mirė ir liko trys vaiku
čiai — 14, 7 ir 5 metų. Juos 
“priglaudė” tolimos giminės, 
Atrašė man laišką, pažadėjau 
mokėti už vaikų mokslą ir šiaip 
padėti. Kas porą mėnesių siun
čiu pinigų, bet daugiau laiškų 
nebegaunu, nežinau, ar jie eina 
mokslan, ar ne. Duočiau ir dau
giau, bet neturėdamas jokių ži
nių, susilaikau.

2. žmogus būdamas Lietuvo
je nusipirko ūkį. Išnuomavo 
kaimynui, o pats grįžo į Ame
riką. Dabar ne tik nei cento ne
gauna, bet nežino ar nuomi
ninkas bent mokesčius sumoja, 
kad ūkis nebųtų aprašytas.

Tokiuose atsitikimuose admi
nistracija mažai ką gali padėti, 
čia geriau atliktų koks sąžinin
gas asmuo, ąr dar geriau, vi
suomeninė organizacija, kuri 
bųtų kaip ir išeivių interesų 
globėja, sužinotų viską, ištirtų, 
sutvarkytų taikingu budu, o lik 
užtikus blogą valią perduotų 
advokatui.

šaunus parengimas balan
džio 11 dieną

Daina yra toks daiktas, dėl1 
kurios didelių ginčų netenka1 
vesti, čia pažiūrų bei įsitikini
mų skirtumo nėra. Daina su
stiprina musų sielą, įkvepia so
lidarumo dvasią. Muzika švelni
na musų jautrius jausmus, — 
jos įtakoje mes kulturėjame, 
pasidarome labiau žmoniški. 
Mumyse atgyja artimo meilė, 
gimsta noras bendradarbiauti, 
palaikyti glaudesnius santykius 
su savo pažįstamais bei kaimy
nais.

Visa tai Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugija turi galvoje, 
štai kodėl ji rūpestingai ruošia
si didelėms iškilmėms, kurios 
įvyks balandžio 11 d. Columbus 
svetainėje, 320 Kent S t., 4 vai. 
popiet, čia’ visi svečiai bus ma
loniai priimti bei gražiomis dai
nomis ir įdomiu vaidinimu 'pa
vaišinti.

Taip, tą dieną mes turėsime 
tikrą meno ir dainos puotą. 
Mat, programa susidės iš dvie
jų dalių: pirmoje dalyje bus iš
pildyta operetė “Sveikam ligos 
neįkalbėsi,” o antra' dalis bus 
koncertinė. Programą pildys 
Chicagos Birutės muzikalė šei
mos pasižymėję dainininkai ir 
vaidylos. O Birutė juk plačiai 
yra žinoma visos Amerikos lie
tuviams. , ■

Štai kodėl sakau, kad prog
ramą turėsime tikrai nepapras
tą, ir mums visiems bus verta 
atsilankyti ir pamatyti ką nors 
naujo. Tikrai turėsime daug 
malonumo ir smagumo. Be to, 
turėsime progos 
naujų dainų.

STANKŪNAS
PHOTOGRAPHER

3315 So. Halsted St
Tel. Yards 1546

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams

PEOPLES RESTAURANT
V. ir A. PIERZYNSKAI

1628 West 47th St. Tel. BOUlevard 238
CHICAGO, ILL.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams Velija

WESTERN COAL AND SUPPLY CO
Incorporated

COAL—COKE—W00D—ICE
J. MOSCIPAN, Pres. and Mgr.

4916-18 South Western Avenue
Tol- Prdspect 3400-3401

išgirsti visai

Volungis

LINKSMŲ VELYKŲ 
Draugams ir Visiems 

Lietuviams

P.NOVER
JEWELER

4148 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3847

Jenkin Jonės, West 
Virginia

žuvo anglies kasykloje
J. Pudluskis

šiomis dienomis anglies 
sykloje žuvo J. Pudluskis, 
ris zčia per keletu metų 
veno. Pudluskis buvo 
naus budo žmogus ir 
naujienietis.

Ar jis paliko giminių, 
žinoma.

ka- 
ku- 

isgy- 
malo- 
senas

nėra

1

VELYKŲ ŠVENČIŲ
Proga sveikinam visus kostunierius lietuvius, su kuriai 
per eilę metų mums teko turėti bizniškus ryšius, linkini 

jiems kuolinksmiausių ir maloniausių
VELYKŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ

LEADER LAUNDRY C0.
Taipgi operuoja ir

STOCKHOLM LAUNDRY
Pinigai Maloniai Grąžinami Jei Nepatenkinti 

1633-47 West 43rd Street, 
2015-17 West Cerinak Road 
Visi telefonai YARDS 4800

Šia proga norime priminti jums pasiklausyti musų radijc 
programų iš stoties WGES, 1360 kil., 8:45 vai. rytais, 

Pirmadieniais ir trečiadieniais.

Linksmų Velykų Linkime Visiems Savo Draugams ir 
Kostumeriams

Į Central District F urniture Co.
s JOS. JOZAITIS, Mgr.
| 3621-23-25 South Halsted Street
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Linksmų Velykų Linkime Visiems Lietuviams!

Turner Bros. Clothing Company
Žinoma Lietuviams Vyrų Rūbų Krautuve

Telefonas Canal 1476Halsted ir Roosevelt Road
Plione YARds 0801

LINKSMŲ VELYKŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 So, Halsted Str,
> . 1 • •• .• . ■ I

Phone Boulevard 7314

'•“Ui

LINKSMŲ VELYKŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
NATHAN KANTER



šeštadienis, kovo 27, 1937

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

NAUJIENOS, Chicago, III.

VELYKOS
Velykos, Vęiykos! 
Tas tiesa, Velykos. 
Kiaušiniai-margučiai 
ir kumpis su krienais. 
Kai kam Idar gaidukas, 
Kai kamTir vištike, 
pyragai ir tortos, 
skanėsiai skanus— 
degtinės banką, kita. 
Kai kam tiktai duona 
ir kudas šmotelis mėsos 
kava be Smetonos 
ir vandens uzbonas. . . ii-

Lelijos, lelijos!
Ir tulpės švelnutės 
pražydo Velykoms. 
Pražydo, tas tiesa, 
per gvolta pražydo • 
stiklinėj troboj,

Velykos, Velykos! 
lų Kristus jau kėlės. 
Tas tiesa, jis kėlės 
kai kam, nors per gvoltą. .

—Juozas Kibeklis

KENTĖJIMAI DĖL
PAVYDO IR

Godumo
Dėl nedavimo duonos, 
kada buvo reikalas, 

amžinai aš prakeiktas!
Pabūklai bagotystės—

pričyna tos koronės, 
kad nedariau apieros. . .

Prakeikta ta motina, 
kad pagimdė ant svieto 

ir žeme ką nešiojo.
Prakeiktas mano amžius— 

visos dienos linksmybių, 
kad brolį pasgardijau.

Neišeisiu ant amžių, 
iš pekliškų pragarų

Dievą, kad nutrotijau.
1 Iš Kantičkų

Ar tu, mielas griešninke,
nai kas čia rėkauja ir bliužni- 
'ja?—Bagočius.’ Kadaise ta#aį
Bagočius gyveno ant žemės įr, 
kaip matyt, buvo šlovingas 
žmogus. Kaip Kantiškose para
šyta, jis turėjo dvarus, paka- 
jus, prudus, bravarus, perlus, 
deimantus, žvėris ir paukščius, 
ir pinigų tiek dau’g, kad pė 
velnias nepajėgė išbarstyti. 
Pakajai buvo išpuošti aksomais, 
viležiurais ir sabalais. Visui’ 
krėslai, stalai ir minkštos lo
vos. Su visais pasižino ir ba- 
liavojo, tik savo brolio, Lozo
riaus, nepažino. Ne tik nepa
žino, bet pavydėjo jam kąsnio 
duonos ir kaušo vandens!

Dabar, jau daug amžių pra
ėjo, o jis vis tą pačią giesmę 
gieda ir vis tuos pačius bliuž- 
nijimus kartoja. Ir ne tik jis 
vienas gieda, bet kartu 
juo rėkia visos davatkos,
itam riksmui niekados galo pe- 
bus!

Tegul jis rėkia. Tegul nuo 
tos keiksmingos giesmės ūžia 
visa 
Mes 
apie 
do.
. Tu pats, mielas griešninke, 
natai, kad godumas įr pavy
das galų gale neapsimoka. Ba- 
gotesnis už Bagočių nebusi, o 
jei dėl durnų pastangų teks 
su juo tą pačią giesmę per 
amžius giedoti, tai bus trucįna 
rodą.

Bet ir čia, ant žemės, go- 
dišiai ir pavyduoliai laimės įr 
ramybės netur. Tu paimk bile 
vieną kunigų leidžiama laik
raštį, perskaityk ir pats paju-

su
Ir

SVEIKI SULAUKĘ
VELYKŲ 
ŠVENČIŲ!

Kaipo “Naujienų” skaity
tojai ir Kan. Lietuvių ži
nių Skyriaus bendradar
biai, Velykų švenčių pro- 
ga^ sveikiname ‘Naujienų’ 
štabą ir visus skaitytojus. 
I^ai ši pavasario šventė 
įneš naują energiją ir tik
rai gerus norus, visų mu
sų jausmuose, gražiems 
visuomenės darbams.

J. J R M. F.
YOKUBYNAI,

TORONTO, KANADA.

pekla—mums jo negaila, 
kalbame apie jį tik kaipo 
pavyzdį godumo ir pavy-

..............-.............. --■■■ ■ ............. .......... *

LINKSMIAUSIŲ IR MALONIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Mįisų Kostumeriams, Draugams ir 

Pažįstamiems Velija

GREEN VALLEY PRODUCTS
WM. J. KAREIVA, Saviniiįkas

i 4644 So. Paulina St. Tel. Boulevard 1389

J J ! ..........

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU!
PEOPLES FUĘNITURE KORPORACIJŲ 

VALDYBA — DIREKTORIAI 
—DARBININKAI LINKIME

Šios įtaigos Kostumeriams, Rėmėjams 
ir visiems Lietuviams

4179-83 Archer Avė 2536-40 W. 63rd St,
Tel. Hemlock 8100
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si, kiek jie kenčia. Tu maty
si, kiek tulžies jie turi išleisti 
kas sąvaite ir kas dieną! Pa
vydas juos ėda kaip vėžio ligą. 
Jiems pavydu, kad liaudis 
deda matyti ir suprasti 
reikalus. Jiems pavydu, 
pažangus žmonės randa 
giau pritarimo, negu jie. Jie 
įžiūri kokį tai baisu sau ga
lą. Jjems nuolat vaizduojasi 
komunizmas ir radikalizmas, 
kaip baisios šmėklos ir, rodosi, 
tuoj ir puls, tuoj ir sugriaus gąnį?;uota. Žvejąį dirbą paląi- 
šventa vierą ir dar šventesnį dai, kiekvienas savo nuožiūra, 
klerikalizmą. Jie nebepasitiki neturi darbui naujų tinkamų 
ųei savo vierųaisiais, nei Dįe-' priemonių ir neturi geros rin- 
vo gąlybe. Jie ir pačiam Die- kos savo darbo vaisiams. Toli- 
vui norėtų užrišti akis. Dėl mesnėse nuo juros Lietuvos 
pavydo ir godumo netekę sąži- 'vietose žuvis retai vartojama, 
'nes kankinasi. i tuo tarpu kai pajūryje kartais

1 ji būna visai menkai vertina
ma. Šis reiškinys iškyla dėl to, 
kad nėra kam žuvį pristatyti 

Įviso krašto gyventojoms. Dėl 
to yra menkas žuvies suvarto
jimas Lietuvoje. Jeigu butų ge- 
rąi suorganizuotas žuvies pri
statymas į bet kurią vietą, fai 
jos suvartojimas irgi butų daug 
didesnis. Tadą žuvis Lietuvos 
ūkyje užimtų prideramą vietą, 
kokią ji iš tikrų jų turėtų užim
ti.

Visa tai turėdamos prieš a- 
kįs, kai kurios Lietuvos val
džios įstaigos ryžosi šį reikalą 
perimti į savo rankąs. Žvejy
bos ūkį pagerinti norima, orga
nizuojant tinkamą žuvies su
naudojimą, tinkamą žvejybą įr 
žvejams ateinant į talką, nes kyje užims žymią vietą, 
jų būklė yra tikrai sunki, žve
jybos centru bus padarytas 
Šventosios uostau. Lietuvos mi- 
nisterių kabinetas nutarė, kad 
dabar šventosios uoste butų' ąt- 
liekami statybos bei uosto pri
taikymo žvejų reikalams dar
bai. Uosto molus numatoma 
prailginti dar 400 metrų, kad 
galėtų į uostą įplaukti ir didės-1 
ni laivai. Uosto baseinas bus Iii ' •
apsaugotas nuo smėlio užneši- 
mo juros bangavimo metu. Ba
seinas bus tųks, kad laivai ga-1 
lės įplaukti į. jį ir audros me-’ 
tu. Esant uųstųi, daugelis žve- i 
jų netoli j p .apsigyventų. Dėl' 
to yra sudarytas žvejų miesto1 
statybos planas. Pačiam žvejų 
miestui kurti yra sudarytas 
tam tikras fondas, šio * fondo, 
lėšomis bus statomi tinkami, 
patogiai įrengti gyvenąrpieji 
namai žvejams. Tokius namus1 
Žvejai galės įsigyti nuosavybėn,! 
patogiomis, lengvomis sąlygo
mis. žvejų miestelį manoma pa
vadinti Pašvenčiais. Jame bus 
mokykla, bažnyčia, valsčius, sa
vivaldybė, pašta's ir kitos visuo
menei reikalingos įstaigps. 
Miestelis bus statomas dalimis.

Paruošiąąt žvejams tinkamas 
gyvenimo sąlygas, yra stengia
masi juos aprūpinti ir geromis 
žvejybos priemonėmis. Pernai 
metais buvo pastatyti ir žve
jams perduoti du motoriniai, 
moderniškai įrengti žvejybos 
laivai, šiemet bus pastatyti trys 
tokie laivai. Moderpiškų žvejy
bos laivų bus parūpinama žve
jams kasnjet po keletą, ligi jų

UETUVOS PAJŪRYJE STATOMAS ŽVEJU
pra-( 
savo
kad Baltijos pajūrio. čia gyve- 

dau - na keletas tūkstančių žmonių, 
kurie verčiasi žvejyba', žvejybą 
Lietuvos valstybėj ūkyje vis 
dėl to pesyvaidina žymesnio 
vąąįyiens. Tai yra dėl to, kad ji 
ligi šio laiko nėra tinkamai or-

Pažvelk ir į paprastųjų žmo
nių gyvenimą, žiūrėk, kaip jie 
kits kitam pavydi ir kiek dėL 
to kankinasi. Net šeimynos' 
nėra ląisyps nuo kentėjimų. 
Vyras pavydi pačiai, pati—vy
rui, brolis—broliui ir švoge*- 
riam?. Kiekvienas pavyduolis 
ir godišius yra sąyo asmens ir 
dušips budelis.

Tu mielas griešnike, mesk 
tas paikystes! Negočtėkis ir 
nepavydėk. Kas tau teisingai 
priklauso, reikalauk ir kovok 
už tai, bet nepavydėk kitam. 
Jei esate vedę, pasitikėki t vieps 
kitu*, bet nepavydėkit. Pavydas 
nieko kito neatneš 
mus.

Iš tiesos sakau 
griešninke, kai tu 
vydą ir godumą, tada pajusi, 
kokia švelnutė ramybė atsirado 
tavyje. Tu pajusi, kaip laimė 
šypsosi tau ant kiekvieno žing
snio, 
taps 
dora 
Tada

tik kentėji-

tau, mielas 
numesi pa

Kiekvienas doras vyras 
tavo broliumi, kiekviena 
moteriškė—tavo sesutė, 
tu surasi savo dangų.

TAIP IR REIKIA

Programas 
dėka kuli, 
leido savo 

dalyvauti,

Mes klerikalai, fašistai, tau
tininkai ir visokie atžagarvyžiai 
labai nudžiugom perskaitę 
“Tėvynėj” šitokį pranešimą:

“BRONX, N. Y.
Minėjome Lietuvos Nepriklau- 

' somybę
Šiemet ir mes minėjome Lie

tuvos Nepriklausomybės sukak
tį.. Pramogą surengė Šv. Jono, 
šv. Izidoriaus, šv. Kryžiaus 
dr-tės ir Lietuvių Pilįečių Rim
bas -vasario 28 d.

buvo grąžus. Tai 
Aleksiunui, kuris 
chorui programe
kun. Laurinaičiui, kuris su vai
kų benu išpildė gražų progra
mą ir vargoninkui Dulkei, ku
ris chorų vadovavo bei jo vi
siems daininkams. Kalbėtojų 
buvo keletas: p. D. Klinga, p. 
J. Laučka, kun. šeštokas ir adv. 
C. R. Jurgėla. Jie visi gražiai 
pakalbėjo. Adv. C. R. Jurgela 
perskaitė rezoliucija, kuri tapo 
vienbalsiai priimta.”

Kaip matote, 
žmones. Ir kituose “Tėvynės 
raštuose dabar labai gausiai 
'reklamuojami klerikalai, fašis
tai ir kiti atžagarvyžiai, už ką 
mes esame redaktoriui dėkingi. 
Dieve, duok jam stiprybės ir 
toliau šį darbą tęsti!

—Visas musų bunčius
Padaužau pastaba.—Velnias ži

no, y kaip ta gazieta redaguoti* 
Kada vieni protestuoja, kiti gi
ria. Mums išrodo, kad jus visi 
esate “nuts” ir geriau jums bu
tu be gazietos.

čia visi musų

Protestas

■■■ —■    t ■■■> ■     - W W-

(SwęitzęriQ reikalavimą
išmetč iš teismo

Lietuva turi 96 kilometrus susidarys pakankamas skaičius. 
Be laivų, jiems numatoma pa
rūpinti patogiomis sąlygomis ir 
kitų žvejybos priemonių, 

v »

Pagąliąų, yrą labai svarbų? ir 
žuvies sųnąųdojimo ^alimupiaį. 
žiūrima, kąd žyejąi turėtu kur 
Žuvį $ęįi, nes kitaip? visąs jų 
aprupipimas puikiausiomis žve
jybos priemonėmis, neduotų jo- 
įįps

Tuo tarpu yra įsteigta “žu
vies” bendrovė, kuri pereitais 
metais pastatydino moderniš
kas žuvies užšaldymo įr apdir
bimo įmones, čįą žuyis pąruę- 
šiama taip, kad yą'rtojimui tįpT 
įca ilgesnį laika ir bet kųriup 
metų- Js čia žuyis gali bųti prį? 
statymą į tolimiausias vietas,

“STUDENTAI UŽSTOJA 
DEMOKRATIJĄ

Teisėjas Walter La Buy iš
metu įš teismo buvusio Čpok 
kauntės klerko Roberto M. 
Sweitaer reikalavimą, kad kaun- 
tė sumokėtų jam $216,000,, 
Sweitzer iškėlė šį reikalavimą 
ryšy sų kaltinimais daromais 
jam, kad jis išeikvojo kauntės. 
fondų suma $533,817.

Pennsylvanijoj girdi 
Budriko programos

Senas Petras kovo 23 dieną 
gavo laišką nuo -“Naujienų” 
skaitytojo Mykolo Krasausko iš 
Mindland, Penrisyly'aliia, kuria
me p. Krasauskas praneša, kad 
girdėjęs per ra.dip iš Chicagos 
Jos. F. Bųdrjko rakandų ir rą- 
dįo krautuvės duodamą jįetu-

Programasjeigu tik kąs jos pareikalauja, viską programą.
Tačiau visai kitpki reikalai bu
tų, jeigu miestuose ir mieste
liuose butų įsteigtos žuvies 
krąytyvės. “žuvies” bendrovė, 
kaip ir numatę padąryti, kad 
žuvis butų prieinama visiem8 
krašto gyventojams, žvejybą 
tinkamai sutyarkyti iš karto 
nėra įmanomą. Tai ilgų metų 
darbas. Juk Lietuvoje ir gyvu
liu bei pieno ūkis ne Iš karto 
davė dabar pasiektų milžiniškų 
vaisių. Gal būt, kad ateityje ir 
žvejyba Lietuvos valstybės u-

NEW HAVEN, Conn.—Ko- 
vo 6 d. čia įvyko dvidešimties 
universitetų, kolegijų ir akade
mijų katalikiškosios studeųti- 
jos konferencija, kur iškelta dis
kusija tema: “Demokratija ar 
Diktatūra”. Po dviejų valandų 
diskusijų, priimta rezoliuciją/ 
maždaug sekamo turinio: kad ši 
konferencija sutinka remti de
mokratiją Jungtinėse Valstijo
se ir kad darys visa kas galima 
prieš tuos, kurie bandys demo- 
kratybei šiame krašte kenkti. 
Diskusuota taipgi ir apie demo- 
kratybę europinėse valstybėse. 
Šiose diskusijose gerokai pake
dentas Vokietijos diktatorius 
itįeris.”

Lai Susivienijimas nemano, 
kad y jai jo nariai yra demokra
tijos šalininkai Pereitam/ sei
me kelios dešimtys dJelągįątų 
balsavo prieš demokratinės i101'3110, ■ .
tvarkos reikalavimą Lietuvai. šįtokių raštų . -------
Todėl mes monarcistai, pligar-rsepiai jau* bebuvo. Ir jie ’demo- 
chistai ir anarchistai nustebome kratijos priešus erzina ir kursto 
ir pasipiktinome radę “Tevy- ttSLĄ. Mpnarchistai, oligarchis- 

šitokį žinią:: : tai, fašistai ir kifj.

musų organe

—Tsb.
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LINKSMŲ VELYKŲ
Liųkįų

VISIEMS LIETUVIAMS!

ADAM BERNADIŠIUS

GRANT WORKS 
COAL YARD

l'6tli St ir 49th Ct.
Phone Cicero 311

CICERO, ILL.

"■"I-. ... .................... III-, . —... ....įit.. .  ■■ ...*3.141...... ..iT

jam įąbąi palikęs įr už to&us 
progrąmus rytiniu valstiją lie
tuviai esą Budrikiu dčkin# ir 
velija jam gero pasisekimo biz
ny ir radįo progrąfliypę^ P«||as 
Krasauskas prašė Seną Petrą 
paskelbi tai

—Senas Petras.

80 pasiųsta lavoninę 
apžiūrėti

Ašitponioms dešimtims jaunų 
vyrų ir vienai merginai, būtent 
p-leį Lorraine Mątthews, uni
versiteto studentei, teįsmaą įsa
kė ątląpkyti Cook kauntės La
voninę ir pažiūrėti į esančius 
ten lavonus, ypač žuyusįų dėl 
automobifių nelaimių žmonių. 
Re to, teismas įsakė jiems ir pi
niginių bausmių sumokėti Cpok 
kąuntės ligoninės naudai viso 
suma $210. Jauni Vyrai ir mer
gina buyp kaunami pergrotu 
'ir neatsargiu važiavimu.

SVEIKINU VISUS SU PAVASARIO ŠVENTĖMIS

LINGES TAVERN
BEST QUALITY — WJNĘS, YVtflSKJES, BEER 

F^EE FISH FRY EVERY FRIDAY
4837 W. 14th Street, Cicero, Illinois

.   * ...................... ........ - -

Sveikinu Visus Savo Kostumerius su
šventomis Velykomis

LIPSKY’S MUSIC AND RADIO STORE
4916 W. 14th Street, Cicero, Illinois

Telefonas CICero 1329 
Atdara vakarais ir sekmą4iejiiais

Pranešimas Cicero Lietuviams 
lZ//VimE&Wi RESTAURANTA 

Valdo naujos savininkės
MRS. PILKIS IR MRS. SHRALIS

P-nia Pilkienė yra gerai žinomo ir įsteigėjo LIBERTY' 
RESTAURANTO Jono Pilkio žmona. O p. Shralis Pilkio 
sesuo.

Musų užduotis yra, kad kiekvienas kostumeris pa
valgytų skaniai ir sočiai. Valgių gamintojas yra Pilkis, 
pątyręs per 20 metų. Kviečiame visus lankyli.

LIBERTY RESTAURANT
4915 W. U St

Mrs. PILKIS ir Mrs. SHRALIS, Savininkes 
JONAS PIĘKIS, VeJėjas-Mgr.

LINKSMŲ PAVASARINIŲ gVĘNČIŲ 
VELYKŲ VISIEMS CICERO 

LIETUVIAMS LINKI

THE GRANT - PARKHOLME 
DEMOKRATU ORGANIZACIJA

JAMES CHENEY 
THOMAS GĄLLAGHER 
MAURICĘ PAUL 
CLARENCE ABNpT 
STEVjE# opES 
KARPY MAtgY

LADDIE VITERNA
DANIEL O’BRIEN
DANIEL LYONS 
FRANK GUERRA 
ANTHONY MIŠKE
JOSEPH PAOLI

WM. PRALGAUSKAS 
DAN GARDELEI 
JOSEPtt BARLOGA 
JOS. SLAUTER 
MIKE KLOSDWSKI 
ALfcERT BELIS

Henry R. Schwarzel
Jerry J, Viterna
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MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

Meliono Dovana “Amerikos žmonėms” 
sukėlė protestus

J, —-.... ■■
i t

Piltsburgho kapitalistas, An- 
drew Mellon, prieš kiek laiko 
paskelbė, kad savo $20,000,- 
000 vertės dailės kolekciją 
atiduodąs Amerikos žmonėms. 
Pirm, negu tą brangią dova
ną duosiąs, Melionas kongre
sui pastatė šitokius reikala
vimus: 1—pats Melionas savo 
planais ir kaštais pabudavos 
Washingtone, D. C. $10,000,- 
000 vertės muziejų. 2—Fede- 
ralė vyriausybė turės visą

Meliono muziejų, kuris busiąs 
pavadintas “National Gallery 
of Art”.

Menininkų kongresas, savo 
protesto rezoliucijoj nurodo 

i faktus dėl ko jis yra priešin
gas šitam sumanymui. Protes
to rezoliucijoj jie nurodo, kad 
išitokia
zervavimas 
brangaus senovės meno, 
neturi nieko bendra su 
niu menu, bei gyvojo 
kultūra. Rūtų geriau
dinus ją Meliono kolekcija, 
kokia tikrenybėje ir yra. Te
gul bus kaipo vieno turtingo 
žmogaus dovana Amerikos 
žmonėms turinti istorinę ver
tę, bet ne kiap Nacionalė Ga-

dovana” butų tik pres- 
apsaugojimas 

kuris 
tauti- 
meno 
pava-

muziejų. 3—Prie šitos kolek
cijos nemaišyti gyvenančių 
menininkų dailės. 4—Publika 
muziejų visą laiką lankys ne
mokamai, ir tt.

Rodosi, kam čia reikėtų 
priešintis tokiam geram ir/ kil
niam Meliono darbui. Bet pa
studijavus dalykus, atrodo vi
sai kas kita. Tuoj viena kliū
tis, iš 2-ro Meliono punkto, 
išlenda, tai ta, kad federalė 
valdžia žmonių pinigais 
turės išlaikyti Meliono vardu 
įkurtą muziejų. Vadinasi, tą 
meno įstaigą turės patys pi
liečiai išlaikyti.

Kitas dalykas, ar Melionas 
iš tikro gera daro Amerikos 
žmonėms, pastatydamas tą 
brangų monumentą ir tiek

savonaudai, kiekžmonių 
garbei ?

Amerikos menininkų 
gresas išnešė protesto 
liuciją prieš

kon- 
rezo- 

proponuojamą

Jeigu S. V. kongresas už
tvirtintų ir pasiimtų globoti 
kaipo Nacionalę Meno Gale
riją, atskirai nuo gyvojo me
no, tai jis padarytų klaidą.

“The Art Digest” kovo 1 d. 
laidoj išspausdino dviejų A- 
merikos menininkų ir kongre
so dalyvių laiškus. Vienas laiš
kas buvo rašytas prezidentui 
Rooseveltui, antras —Andrew 
Melionui. Abudu laiškų auto
riai kritikuoja šitą valdžios ir 
Meliono donavos kombinaci
ją, kuri nesiderina kaip 
pradžių buvo numatyta.

Laiškas Melionui-

iš

New Yoijko dailininkas,

LINKSMŲ PA VASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ 

Visiems Draugams, Pažįstamiems ir Rėmėjams

WM. ZIECKAS TAVERN
2113 ir 2119 So. Halsted St.

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ 
Visiems Draugams, Pažįstamiems ir Rėmėjams

NEW DEALINN & RAGINE TAVERN
117 So. Halsted St. ir 6826 So. Racine Avė.

BILL DUODAR, Savininkas '

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ 
VELYKŲ

Visiems Draugams, Pažįstamiems ir Rėmėjams

BETTY & JOE’S TAVERN
Geriausios rųšies degtinė, »vynas, amerikoniškas ir 

importuotas Budweiser alus; svetainė pasirenduoja 
dėl vestuvių, parių ir mitingų

JUOZAS ir ANNA KIAUDAI
Savininkai

6101 So. State St.

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ 
VELYKŲ

Visiems Draugams, Rėmėjams ir Pažįstamiems

PAUL & CARRIE AMBROSE TAVERN
Išsirenduoja fornišiuoti kambariai dėl pavienių; 

taipgi esame ir garages biznyje, kur galima 
laikyti automobilius ant nakvynės

1843 So. Halsted St.

„čhi<?ago, UI. 
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George Rickey, savo laiške p.
Melionui tarp kita ko sako:

“...Melionas nepirko meno 
iš gyvenančių menininkų (iš
skyrus porą portretų iš pir
mosios Amerikos revoliucijos 
laikų). Melionas nerėmė daili
ninkų, kurie dirbo ir kūrė 
dailę Meliono laikais. Jis ka
lėk tavo paveikslus iš Europos 
maestrų, kurie gyveno ir dir
bo labai seniai prieš industri
nę revoliuciją^ kuri Melionui 
buvo naudinga ir dėliai ko 
jis tapo turtingu. Jis savo ran
kom išsirinko tai, kas jau se
niai turėjo pasaulinę reputa
ciją, kas per gentkarčių ran
kas buvo perėjęs.”

Toliau p. Rickey sako:
“Nacionalė Galerija, kaipo 

paminklas, yra reikalinga ne 
Melionui, bet žmonėms, gy
viems menininkams, kurių 
darbai turėtų būti padėti dėl

mo kitiems, kurių darbais 
tūkstančiai žmonių gėrėsis 
lankydami viešus rumus, mu
ziejus, galerijas ir savo na
muose turėdami.”

Laiško autorius, duodamas 
pavyzdį, daro šitokį palygini
mą:

“Laikraštininkai apie p. Mel
iono dovaną kalba lygindami 
ji net prie Periklio, Lorenzo 
de Mediči ir 16-to amžiaus po
piežių. Bet rašytojams, matyt, 
neatėjo į galvą tas, kad jeigu 
Periklis butų išpuošęs Akro
polį kad ir geriausia asyrų 
arba babylioniečių skulptūra, 
tai nebūtų buvę Fidijaus; jei
gu Italijos Renesanso princai 
butų puoŠQ savo palocius kad 
ir geriausiomis Kretų, Siene- 
siečių arba Koptų freskomis, 
skulptūra ir tapyba, tai ne
būtų buvę nė Botticelli, ne 
Rafaelio, nė Titiano —nebūtų 
buvę nė Melionui ką kolektuo- 
ti. Jeigu kiekvienas Amerikos 
meno mėgėjas sektų Meliono 
muziejų pavyzdžiu, tai nebū
tų nė galo, nė — meno. Napo
leonas irgi pripildė muziejų 
su Italijos menu, bet • užtai 
nieko gero nedavė, savo kraš
to menui.”

Taip buvo seniau, taip yra 
ir dabar, kad menas nestovi 
vietoje. Niekas nepainėgdžio- 
ja senų dalykų; iš jų tik mo
kinasi, o išmokę kuria savo:, 
reiškia savo mintis taip, kaip 
protauja. Tai pati žmogaus 
prigimtis to reikalauja. > V J z

Laiškas prez. Rooseveltui.
Ralph M. Pearson, dailinin

kas ir mokytojas, savo; laiške 
prezidentui Rooseveltui > tąi’p 
kita ko sako: ; ?

“Valdžias Meno Programas, 
kurį dabar valdžia vykina 
gyvenimai!, bendrai imant, 
duoda daug didesnę sbcialę 
naudą tautai, negu bile kokia 
didelė praeities meno kolek
cija. šitas valdžios meno pro
gramas kaipo vienintelė kon- 
struktyvio darbo Amerikos is
torijoj priemonė, jau davė 
vaisius. Jis davė progą žmo
nėms pamatyti savo gyveni
mą, sukurtą paveikslų bei 
skulptūros dramoje. Pasisekė

ir kai kurias techniškas pas
laptis išaiškinti. Tai Vieninte
lis būdas ‘ateities Senienoms’ 
sutaupyti — ateities meno 
pirkliams, milionieriams, ku
rie pirktų paveikslus mokė
dami po $1,666,400.” (Melio
nas už Rafaelio Madonną 
tiek užmokėjo—-š.).

čia pasakyta daug tiesos. 
Turtuoliai, spekuliuodami už
darbio sumetimais, supėrka 
senovės retenybes sumokėda
mi už jas milžiniškas sumas 
pinigų ne dailininkams, bet 
kitiems tokiems spekulian
tams ir pirkliams, naudoda
mies garsaus dailininko^ var
du ir turtu. Savo krašto gy
vąjį meną—dailę jie užmirš
ta. Veik visai nieko nedaro, 
kad paremti savo krašto ki- 
lančius talentus. Amerikos 
dailininkai net žmohiško pra
gyvenimo iš savo profesijos 
negali pasidaryti. Apie 4,000 
Amerikos plastikinio meno 
menininkų remia federalė 
yaldžia duodama jiems dar
bus.

Chicagoje ir New Yorke 
trūksta vietų, kur galėtų visi 
Am. dailininkai metinėse pa
rodose dalyvauti, prisiunčia 
tūkstančius eksponatų, o 
“džiurė” tepriima tik apie po
rą šimtų, nes muziejus neturi 
daugiau vietos. Kodėl toks 
Melionas ir kiti ambitingi 
“meno mėgėjai” nepabudavo- 
ja “Nacionalės Galerijos”, kur 
visiems užtektų vietos, jau

/ šeštadienis, kovo 27, 1937
« < *• *• *• ^ ♦ * I 4’ * * jJ ' 4 ‘» *1 -j? L ’*ir n * ■. l* y ' • .• ' '*. ’' '" < *» ' » E,'-' ‘4 ,< *nekalbant apie premijas, ku

rių jie neduoda. Gyvieji me
nininkai jiems tiek teapeina, 
kiek savo kriaučiaus šeimy
niški reikalai.

Taigi p. Meliono dovanos 
pasiūlymas “Amerikos žmo
nėms”, iš menininkų 
susilaukė net protestų.

pusės

Mirė Frederick 
MacMonnies

Buvo garsus skulptorius

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime Savo Kostumeriams ir 

Visiems Lietuviams

FRANK VIZGARD
; *.i-

International Wine and 
Liquor Compariy
4611 S. Ashland Avenue

Phone Boulevard ■ 0470 .

Frans Halis paveikslas, pa
vadintas “Vyras su alaus sta
tinaite,” buvo kažkur “pra
žuvęs” nuo 1630 metų, šitas jo 
paveikslas dabar randasi A- 
merikoj. Jį nupirko Schaffer 
meno salonas New Yorke. šį 
garsų paveikslą amerikiečiai 
nupirko, kai jis pirmą kartą 
pernai buvo padėtas parodai 
Amsterdamo Rijksmuseum.

Kovo 24 d. New Yorke mirė 
buvęs garsus Amerikos skulp
torius, Frederick MacMonnies, 
sulaukęs 73 metus amžiaus.

Velionis buvo apdovanotas 
aukščiausia premija l’Ėcole 
dės Beaux Arts Paryžiaus Me
no Akademijoj; Amerikos 
Nacionalės Akademijos pir
ma premija ir gavęs daug 
kitų premijų ir aukso meda
lių.

Skulptorius buvo mėgėjas 
klasiškos skulptūroj. Jo skul
ptūra taipgi yra klasiška ir 
didžiumoje istorinio bei fan- 
tastinio-dekoratyvio styliaus. 
1893 metais Chicagos Pasauli
nei Parodai jis darė daug 
stovyįaičių fontanams ir or
namentikos darbus.

Buvo “pražuvęs” per
200 metų

Garsaus Olandų dailininko

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Visiems Mūšų Kostumeriams Lietuviams Linki

ZYGMUNT BASINSKI
... 1707 West 47th St

Tel. Boulevard 1751

LINKIMI-: LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams 

Frank’s Battery and Ignition Station 
ST. KURAUSKAS, Prop.

Complėte Battery and Ignition Service
650 W. 35th Street Tel. Yards 6701

' 'f ! v .'

Visiems Musų Rėmėjams, Draugams, Pažįstamiems 
LINKSMŲ VELYKŲ Wr'/ <

• /, širdingai Linki

MARCĮUETTE HOME BAKERY
H. S. PETRAUSKAS, Savininkas

Vestuvėm jr Parėin padarome Keksus ant užsakymo
2616 W. 69th Street 1721 So. Union Avė.

Phone Prospect 6393 Phone Canal 7358

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS!

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
PETRAUSKO RŪBŲ KRAUTUVĖ

3312 So. Halsted St
Phone Boulevard 1162

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ

Visiems Draugams, Pažįstamiems ir Kostumeriams

SOUTH SIDE TAVERN
FRANK KAIREUS ir CH. ZILITBS

Savininkai

5^58 So. Ashland Avenue

Dvi smulkios parodėlės

Šią savaite tęsias penkių 
organizacijų, susirišusių su 
Illinois Federation of Wo- 
men’s Club paroda Mandel

.-..-H ' .... -- .

Bros, krautuvės 9-tam aukšte. 
Paroda susideda daugiausia 
iš landšaftų ir “štili life.”

—o—
The Fair krautuvėje, 8-tam 

aukšte, kita parodėlė, kurioje 
dalyvauja W. P. A. mokyk
lų mokiniai 
suaugę.
nieno, vietoje gali užsiregis
truoti. Pamokos dykai.

jaunuoliai ir
Norintieji mokintis

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

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir 

Pažįstamiems širdingai Linki
Mr. ir Mrs. W. C. LUKAI

MILDA RESTAURANT
3206 So. Halsted St

Tel. Victory 7613

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ!
Linkime Savo Kostumeriams ir Draugams.

NEW PROCESS BAKING COMPANY
GREEN MILE BREAD

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ
Linkime Visiems Savo Draugams, Pažįstamiems 

ir Kostumeriams

ASHLAND 45th TAVERN
Savininkas CH. KRIKŠČIŪNAS

4501 So. Ashland Avenue

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS SU 
LINKSMOMIS VELYKŲ ŠVENTĖMIS

SIMANO DAUKANTO SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

VALDYBA IR DIREKTORIAI
2202 West Cermak Road

PROGRESS FURNITURE COMPANY 
KRAUTUVĖS

Vedėjai ir Darbininkai Sveikiname Visus 
Savo Draugus ir Linkime

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU
.............

OITURE C?
3222-24-26 So. Halsted Street

J. KALEDINSKAS, Vedėjas 
Tel. VICtory 4226
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šeštadienis* kovo 27, 1987 NAUJIENOS, Chicago, UI

Ginklavimo si M a n i ja
Ai. t inm ’i ! ■

dividendai mokami tikrai kara
liški. , ..

Valstybės ginklų gamyboje 
norėdamos būti nuo viena kitos 
nepriklausomos, > stengiasi kiek
viena pas save bent kokios nors 
tos rūšies įmones įsitaisyti. Tai
gi visur auga patylomis naujos 
karo Reikalams skiriamos dirb
tuvės. ■' x) ' ’ ■ ' L

Lietuva pamažu irgi į šitą 
kaip, štai! ginklavimosį sukurį įsitraukia*

1 • • 1 V • 1 k • 1 • 1 ♦ v 1 • 1 t 1

žinote, mes kaip pelė po šluo
ta tupime ir žvalgomės, kas ap
linkui dedasi. Žiūrime, stebi
mės, kaip musų kaimynai spar
čiai ginkluojasi ir ne tik musų 
kaimynų gyvenimas ta’ linkme 
eina, jau dabar visos Europos 
valstybės be išimties viešai ir 
patylomis skuba viena kitų 
ginklais pranešti. Yra apskai
čiuota, kad keturios didžiosios i 
Europos valstybės, • 
Prancūzija, Anglija, Italija, Vo
kietija ginklavimosi išlaidoms 
septynius kartus daugiau išlei
džia, negu 1915 metais, tai yra 
pirmais didžiojo karo metais.

/
Ginklų gamyba dirbtinai vi

sur sumažino bedarbę, bet mo
kesčiai visur sparčiai auga. Jei 
dabar turi šimtinę kišenėje, tai 
buk tikras, kad kaip tik jų pa
judinsi, tai jos penkta dalis ten
ka valstybės iždui. Tiesioginių 
ir netiesioginių mokesčių pavi
dale ir muitų ir visokių duok
lių aukų keliu negailestingai iš 
piliečio kišenės pinigai pum
puojami į valstybės iždą, o iš 
čia gausia srove tie pinigai te
ka visokiais kanalais kariuo
menės išlaikymui.

Plieno, vario, cinko ir kitų 
naugių reikalingų ginklams kal
ti diena iš dienos kainos kyla. 
Jau dabar jos 23% didesnės, 
negu, sakysime, pereitų metų 
pabaigoje. Ginklavimosi įmonių 
akcijos pasakiškai pakilo. Jų

Ir mes, šiuo atsitikimu, iš kitų 
neišsiskiriame. Valstybės biu
džeto keliu bene dvidešimt pen
ki procentai visų kitų išlaidų 
bus paskirta krašto apsaugos 
reikalams, šitokiu procentu vi* 
sai netenka stebėtis. Europoje 
yra ir tokių dabar valstybių, 
kurios krašto gynimosi reika
lams išleidžia arti pusės visų 
kitų išlaidų.

' fc'- ; :1

Tiesa, Lietuvoje seimas dar 
šiems metams valstybės biu
džeto nėra Svarstęs. Bet turint 
galvoje seimo paklusnumą, rei
kia laukti, kad biudžetas su 
mažomis ne esminėmis, pataiso
mis bus priimtas koks jų vy
riausybės yra įteiktas. O vy
riausybė yra numačiusi krašto 
apsaugos reikalams kas tai apie 
81 milijoną litų. ! ■

Buvo metai, kada šita pozici
ja ir pusės dabartinės sumos 
nesiekė. Bet tuomet buvo tie 
laikai, kuomet Europoje Vyravo 
visai kita’ nuotaika. Tuomet kai-

W!TH A

-Jūsų Keistas.
w«ss

COMPLETE
^cffnijuinclhy^i

beta kas* daryti, kad visai nusi
ginkluoti, o dabar jau šitie bal
sai diiigd.

Kaip tik Vokietijoje nacional
socialistai įsodino į buvusį kai
zerio sostą Hitlerį, tuoj Višojė 
Europoje nuotaika pakito. Bėt 
vis dėlto ir tuomet tasai gink* 
iavimašis nebuvo toks spartus, 
koks jisai šiemet pasidarė. Čia. 
visą šitą reikalą pastūmėjo 
Mussdhmo karas su Etiopija, d 
ypač jo rėmimas Ispanijos ge
nerolo Franko. Angiai patyrę, 
kad Italijos iašistai tik tuomet 
turėsią geresnę kiaušą, kaip 
Anglija pradėsianti ginklais 
žvanginti, ir visai nejuokais 
Britų imperija pradėjo ginkluo
tis. Bitas angių užsimojimas su
daryti visai rimtą savo ginklų 
pajėgą, tuoj visoje Europoje 
pakėlė plieno, vario, cinko ir ki
tų naugių kainas. O kartu visa 
eilė valstybių savo biudžetuose 
krašto apsaugos reikalams išlai
das žymiai padaugino.

Taigi, visa tai atsiliepė ir 
Lietuvoje. Juk ir Lietuva turi 
savo sąjuiigininkuš, turi duotus 
pažadus ir sudarytas reikiamas 
sutartis: reikia mokėti tesėti, 
ir ši liauja našta sunkiai ,oi 
sunkiai gula ant tų pečių, ku
rie iš savo penkių pirštų min
ta.

J r V . ■

Kaip ilgai tasai Europoje įsi
galėjęs ginklaviinosi svaigulys 
veiks, tai butų slinku pasakyti, 
tik viena aišku, kad jis geruo
ju neužsibaigs ir Europa, o kar
tu su ja ir daugelis kitų kon
tinentų valstybės sunkiai nu
kentės. Bent dabar išrodo, kad 
sukrėtimas bus didelis. Kada 
tas skaudulys sprogs, taip pat 
sunku butų atspėti. Ateitis ge
ro nieko nesiūlo. Maža, kad 
kaip kas raminasi. Raminasi 
tik dėl to, kad ramintis reikia*.

Reikia raminti kitus, kad ne
parodyti savo tikrojo veido.

Tai toksai, musų išorinis gy
venimas. čia daug nei pridėsi, 
nei atimsi? Juo labiau, kad rie 
mažutės Lietuvos galioje visa 
tai sulaikyti. Jai tenka rikiuo
tis spagai didesnius ir už ją ga
lingesnius. ;

Chicago, Iii
Aukos kunigui M. X. į 

Mockui

Turiu už garbę pranešti vi
suomenei ir varde senelio Mi X. 
Mockaus tart širdingą ačiū vi
siems darbuotojams aukų rin
kėjams ir aukavusiems, kurie 
neužmiršta1 sergančio M. X. 
Mockaus ir jo vargingos padė
ties. Visos aukos prisiunčiamos 
į jo fondą yra pilnoj globoj Lie
tuvių Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos pirmos kuopos, 
todėl geroj atsakomybėj.

Aukavo šios organizacijos bei 
asmenys:

Per V. T.Nievarauską iš Ak- 
ron, Ohio, LSS 20-ta kuopa iš 
savo iždo $3.00*

SLA 198 kp. iš savo iždo $3.>
Nariai susirinkime paaukavo 

$2.00*
Pašto moriey orderis gautas 

sumoj $8.00 žada vėliau prisiųs
ti daugiau. Labai ačiū.

Per G. Rūbas iš Middlefield, 
Ohio, aukavo ALDLD 51 kuopa 
iš savo iždo $2.00.

Susirinkime nariai suaukavo 
sekamUi:

Rūbas 50c., Srinius 50c* Su
mas 25c*, Rubienė 25c., Kairai
tis 20c., Mikalajūnas 25c., Sur- 
bus 10c., Valenavičius 10c.

Banko money orderis gautas 
.suįaoje $44ę».

Chicagos gatvekarių darbi* 
pinkai iš Archer Avė. stoties 
suaukavo ir pridavė M. X. Moc
kui/ kuris pridavė iždininkui St. 
Dambrauskui $6.00.

i Prisiųsta per A.. V. Urzy iš 
Shenandoah, Pa., Dr-ui A. L. 
Graičiunui, kuris pridavė iždi
ninkui $2.00, e;

• Valentinas ^Rakauskas, ChL 
cago, $2.00; M. KurčaUskas, 
Chicago $1.00, M. Šimkus, Chi
cago 25č.

Izidorius . .Milius, Land of 
Lake, Wis. 25c.

Viso — $TT:50.
''' Visiems <criWėj airis k ir aukaj 
vUsibms \Var^ė 'Senelio M. X. 
Mockaus, | t^u '«■ širdingą ačiū. 
Taipgi prašau ir kitų kolonijų 
gerės valios . lietuvius pasidar
buoti tam tikslui. Aukas siųskit

icius, 135 E. 114th PL, Chicago, 
Ilk, arba iždininkui — Steponas 
Dambrauskas, 31 East 101 st St. 
Chicago, III.

Aukos siųst parankiausia 
pašto money orderiu vienam iš 
suminėtų asmenų.

—Antanas Jocius,
Mockaus Fondo sekretorius.

Didžiausias Zarasuose
Pastatas

Pradėta s ta-ZARASAI.
tyti Zarasų • pradžios mokykla 
bus didžiausias Zarasuose pa
statas. Numatyta net 14 kla
sių. Ji yra statoma savivaldy
bės biudžeto numatytomis lė-

šomis, kuriomis taip pat nu
matyta šiemet pastatyti ir Bi- 
laišiųį (Vojevotinės) mokyklą. 
Zarasų apskričiui labai aktua
lu, gauti iš Švietimo ministeri
jos lėšų, kurios jau, berods, 
pažadėtos dar trims mokyk
loms pastatyti ties demarkli- 
nija.

MM

Halsted Eschange 
National Bank

Prie Hal
sted ir 19th 
Place randa
si žymi finan
sinė įstaiga - 
Halsted Ex- 
change , Na
tional Bank, 
šiame banke 
tarnauja ket
virtus metus

George H.
Weiner

p. George H. Weiner.
Kaip tik įžengiate į banką, 

po dešine, prie deskos sėdi 
jaunas žmogus. Jis sutinka 
kiekvieną kostumerį su’ šypse
na veide. Patarnauja kiekvie
nam mandagiai. Jei kam rei
kia patarimų, jis juos suteikia 
suprantamai ir aiškiai. Toks 
George H. Weiner’io patarna- 

t vimas suteikia kostumeriams 
didelio malonumo.

Halsted Exchange National 
Bankas garsinasi Naujienose 
beveik kiekvieną šeštadienį.

—Kaimynas

Nušovė kontrabandi
ninką.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams Velija

ARCHER MARKET
JOHN WAIZDZUNAS, Savininkas

4214 Archer Avenue Tel. Lafayette 4247

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOSEPH BALSEVIČIS
HARDWARE

Paints, Oils, Glass and Varnishes
2325 So. Hoyne Avenue Tel. CANal 6850

CHICAGO, ILL.
&

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Musų Koslumeriams ir Pažįstamiems Velija 

Justi artimiausi Universal Food Store c

MES PRISTATOME
5104 Archer Avė. Phone Lafayette 2014

ŠVĖKŠNA. — Jonelių km. 
gyventojas Treitikas ir Lank- 
stėnų km. gyventojas Majus 
slaptai per sieną gabeno kon
trabandą. Juos begabenant pa
stebėjo saugojąs sieną pasienio 
policininkas, kuris šuviu norė
jo jiWiSuIūlkyti. Bėt jiems 
nestojant, policininkas šovė į 
juos. Vienam kontrabandinin
kui Majui kulka pataikė į gal- j 
vą, ir jis vietoje buvo nušau-1 
tas, o kitas — Treitikas pabė- 

fondė ' sekretoriui, Antanas iiQ- go. —

mX •M

Visiems Muši} Rėmėjams, Draugams ir Pažįstamiems 
LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ 

Širdingai Linkime

LUCKY TAVERNw
3139 So. Halsted St.

KATRINA VĖRKETIS ir JOSEPH BARTKUS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Musų Koslumeriams ir Draugams Velija 

PETRAS ir ELENA VENGELIAUSKAI
GERAS ALUS, DEGTINĖ IR VYNAS 

Išrenduojam svetainę vestuvės, parems, susirinkimams ir tt. 
4500 So. Talman Avė. Tel. Lafayette 4112

M

o

mMM

5

NAUDAI JUNIORS DRUM AND BUGLE KUOPOS

JOS. F. BUDRIK, Ine Justice Electric
4104 Archer Avenue, Phone

Remkite savo apiėliiikės 
biznierius

2352 W. Ogden Avenue, 
Heating: Thomas E.
S. Trumbull Avenue, 
Plate glass: Hamilton 
N. Elizabeth Street,

■MM

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Proga Sveikinu Visus 

Koslumerius ir Draugus

J o h n ’ s 
Barber Shop

JOHN WALENTIN, Sav.

4652 So. Western Avė.

IšKilmingas 
Atidarymas Naujos Sales

Rengia
DARIUS-GIRĖN AS AMERICAN LEGION POST 271

Tikrai jums nieko nekainuos ^įsigyti šią ABC Pilną 
Namų Skalbyklą... sutaupysit skalbdamos namie moderniŠ* 
ku ABC budu. Tais sutaupytais pinigais užmokėsite už 
skalbimui mašiną ir prosą... Jus net galėsite sutaupinti 
ekstra pinigų kiekvieną savaitę turėdamos namuose ABC 
Skalbyklą... ir tuo pačiu laiku jus turėsite švaresnius ir 
BALTESNIUS skalbinius. . u

ABC skalbykla sutaupys jums vieną trečdalį laiko..* 
Ji yra PILNAI AUTOMATIŠKA. Jus skalbdamos su ABC 
Skalbykla netik kad nenuvargstatė, bet dar PASILSĖSI* 
TE.

Atsilankykit pas mūs, mes'juins nurodysime kaip jus 
galite sutaupyti nuo $5.00 iki $10.00 kiekvieną mėnesį... 
daugiau negu reikia pilnai užmokėti už ABC Namų Skal
byklą. Atsišaukite šiandien dėl demonstravimo jūsų na
muose. . z‘ ‘X. ■

3417 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 7010

Visiėms Koslumeriams ir 
Draugams Linksmų

VELYKŲ ŠVENČIŲ VELIJA

Anton Tebelskis
Tavernos Savininkas

4018 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 2820

MM

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

Vįęiems Koslumeriams ir 
\ Draugams Linki

MAPLEWOOD 
PHARMACY 

Stanley Priliodski, R. Ph. 
2533 W. 43rd Street 

Tel. Lafayette 4050

Sekmadienį, Balandžio-April 4,1937
BERŽANSKIO SVETAINĖJ, 6908 S. Westem Avė.

. x ■ Pradžia 4:30 vai. po pietų

Bus duodartios brangios dovanos, Šokiai, (Floor Show). 
Visus lietuvius maloniai kviečia dalyvauti.

Šie kontraktoriai, kurie dirbo prie 
pastatymo Jono Beržans’kio svetainės: 
6908 S. AVesterh Avenue, prisideda prie 
surengimo šio iškilmingo vakaro.
Generalis kontrakt orius, Lombard
Construction Čo. 2616 W. 51 St., Gro. 
3440. Plumbitig:Anton Vylinalek Sons, 

.51158 S. Winchcsler Avė.., Prospect 2276. 
Plastering: Hoogland Plastering Co., 
103 W. 114 St., PtilIman 1956. Electrical 
W iri n g and Fix tūbos: 
Shop, 
Lafayette 3533. Excavating: August

Sicvers, 6211 S. Rabine Avenue, Phone 
Weniworth 3061. Terrazzo floors: Milan 
Terrazzo Co.< 
Secley 5010.
Lennon, 7925
Prospect 1352.
Glass Co., 407
Haymarket 7401 Painting & Decorating: 
James Mechelizzi, 850 S- Morgan S t., 
Monroe 4684. Roofing: Allendorfer 
Roofing Co., 2448 N. Oaklcy Avenue, 
Armitage 6428. Tite: Pcterson Tite Co., 
2026 N. l*ulaski Road, Spaulding 5750*
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LIETUVOS GYVENIMO MARGUMYNAI^
- x ■

Lietuvos seimu beveik niekas nesidomi. — Lietuvos gy- | 
dytojų konferencija. — Visokios konferencijos ir su- | 

važiavimai. — Paskaitos išeivijos klausimais. u
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) J

Musų vidaus gyvenimo veidas,to 
vis dar labai raukšlėtas ir nėra 
vilties, kad ūmesniu laiku tos 
raukšlės pradėtų nykti, dilti, 
žinoma, čia taip pat veikia ir 
išorinio gyvenimo re’škiniai.

Musų seimas vis dar antraei
lės reikšmės įstatymus be jokių 
ginčų ir didesriių kalbų priimi
nėja. Rodos, jau netrukus pra
sidės valstybės biudžeto svars
tymas. Laukiama', kad ir šilas 
reikalas be ginčų ir be kalbų 
bus ramiai priimtas.

Kaipo naujenybė parlamen
tariniame gyvenime — tai sei
mo visai privatus posėdžiai, ku
rių metu atsakingų pareigų val
dininkai seimo nariams duoda 
visokius paaiškinimus ir daro 
įvairius pranešimus.

Aišku, kad apie šitokius 
sodžius spauda' nerašo. Ne 
to nerašo, kad nebūtų kas 
šyti, tik dėl to, "kad neturi
limybės rašyti. Tai oficialus 
seimo posėdžiai savaimi daug 
aktualijos praranda ir čia tik 
visokie gyvenimą tvarkantieji 
įstatymai jau gatavame pavida
le priimami. Vadinasi, 
savo iniciatyva naujo 
kuria.

Todėl seimo darbų 
nejaučiama. Maža jis
net viskuo įdomaujantiems žur
nalistams sudaro. Spauda ten
kinasi tik seimo darbų oficia
liais pranešimais.

Seimo nariai viešame visuo
meniniame gyvenime, taip pat 
labai mažai veiklumo rodo. Jų 
nesijaučia. Nenuostabu. Seimo 
nariai valdininkai liuosą laiką 
skuba savo tiesioginias parei
gas atlikti, čia, suprantama, tą 
liuosą laiką, kuomet seimas po
sėdžiauja. Valdininkams, kaipo 
tokiems, nedera už akių savo 
aukštesniems viršininkams už
bėgti. Todėl seimo narių tarpe.

po- 
dėl
ra-
ga-

seimas 
nieko ne-

lyg visai 
įdomumo

Reikalauk

Kaunas Pažiba

Daug 
spau-

gyvumo nesimato, 
kur parlamentų atstovai 
dar nuo savęs duoda pasikalbė
jimus. Pas mus šito negirdėti. 
Negi seimo narys valdininkas 
išdrįs ką nors nuo savęs pasa
kyti, jei jo vyriausybes nėra 
tai pavesta padaryti.

Štai dėlko seimo nariams 
trūksta tos reikiamos pailamen- 
tarinės iniciatyvos. Taigi, sei
mas į musų gyvenimą nėra įne
šęs jokio gyvumo. O šito gy
vumo visame trūksta. Tas gy
vumas nereikalingas ne tik po
litiniame gyvenime. Jos mes 
pasigendame kultūros darbe, 
nėra jo nė literatūriniame gyve
nime. Stoka jo iš viso visose 
srityse. Atrodo, kad kiekvienas 
atlieka tik tai, kas jam iš vir
šaus įsakyta atlikti.

Kovo menesio pabaigoje Lie
tuvos gydytojai ruošia didžiulę 
savo konferencijų. Šitos konfe
rencijos metu bus daug įvai
riais medicinos klausimais skai
tyta mokslo referatų. Aišku ir 
numanu, kad kaip kas vis dėlto 
užklius ir bendrais musų gyve-' 
nimo klausimais, (lydytojams 
jau didesniuose miestuose ne 
visiems yra lengva verstis. 
Kaip kas iš jų vos galus su ga
lais suveda. Mažučiai miesteliai 
gydytojo nepajėgia išlaikyti. 
Vietomis kaimas yra’ likęs be 
jokios medicinos pagelbos. Mė
ginama gydytojus apgyvendin
ti ir tokiose vietoje, bet jiems 
skiriamos tokios ma2os pašal
pos, kad jos daugelio nepaten
kina. Kaimas dar nėra toks pa
jėgus, kad jis, kiekvienu atve
ju, kreiptųsi i gydytojų ir ieš
kotų medicinos pagelbos. Trūk
sta kaimo žmonėms lėšų. Jų 
neužtenka ne tik gydytojų ap
mokėti, bet nėra iš ko kartais 
net vaistų nusipirkti. Susidaro

Visur
Geriausios >

Užtikrintos Kokybes

KUMPIŲ ir DŽIOVIN 
TOS JAUTENOS
BUYING BRAND

Didžiausio Puikumo 
Džiovintos Jautienos

SLOTKOWSKI SAUSAGE GO
2017-23 WEST 18-ta GATVE

TELEFONAS CANAL 1667-8-9

AT YDOS PIRKLIAI!
Musų atstovai jums patieks musų pačių puikiausios gamybos, taipgi, 

ir importuotų kumpių j visas Chicagos apielinkes ir visas 
Ulinojaus Valstijos dalis.

LINKSMIAUSIO ALELIUJA
SIUNČIAME MUSŲ GERBIAMIEMS DRAUGAMS IR 

VISAI LIETUVIŲ KOLONIJAI 
JOZEF SLOTKOWSKI, Sav.
LEONARD SLOTKOWSKI, Sun. Vedėjas

MASTER WIND0W SHADE C0.
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 W00D ST.)

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI . JJ--------- --—

Statom naujus ir taisom se
nus namus. Apkalam . as- 
bestomis.

-------------- 7 KORPORACIJA.
VEDĖJAS ŽINOMAS KONTĖAKTORIUS.

BRUNO SHUKIS 
4131 So. Francisco Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 5824.
■M.M——

TAI YRA VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
VEDĖJAS ŽINOMAS KONTR

I .

VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJUS KAUNE: KAIRĖJE BOKŠTAS, KURIAME KABA 
amerikiečių padovanotas Lietuvai Laisvės Varpas, o viduryje Lietuvos Laisvės paminklas.

tikrai užburtas ratas: didesniuo
se miestuose jaučiamas gydyto
jų perteklius, o provincija, rei
kalui ištikus, neturi mediciniš
kos pagelbos. Seniau visi šitie 
klausimai gydytojam^ nelabai 
rūpėjo, bet dabar, kuomet mies
tuose pradėjo augti tarpusavė 
konkurencija, jau patys gydy
tojai rūpinasi iš tos susidariu
sios padėties surasti išeitį.

Tai reikia laukti, kad Lietu
vos gydytojų konferencijoje ši
tie visi klausimai savaimi iškils.

vaiko apsaugos konfe- 
Į šių konferencijų su- 
socialinčs globos ir so- 
draudimo ir savivaldy- 

manyti,

Reikia' laukti, kad ta konfe
rencija b.us labai skaitlinga.

Prieš pat Lietuvos gydytojų 
suvažiavimų įvyks Lietuvos mo
tinos ir 
rencija. 
važiuos 
cialinio
bių atstovai. Reikia 
kad ir ši konferencija bus labai 
skaitlinga, šioje konferencijoje, 
žinoma, kiek esamose gyvenimo 
sąlygose galima ir gi visokie 
“opus” klausimai savaimi iškils.

Taigi prieš pačias Velykas, 
verbų savaitėje, Kaunas daug 
visokių svečių sų^įlųuks.

Na, o jau po Velykų, kaip 
paprastai, prasidės metiniai vi
sokių visuomeniškų ūkiškų or
ganizacijų suvažiavimai. Lietū
kis, Maistas, Pienocentras, Ko
operacijos Bankas, Parama' ir 
kitos kooperatines organizaci
jos savo nariams duos metinę 
apyskaitų ir nustatys šių metų 
veikimo gaires.

Taigi, Kaunas sulauks dauge
lio žmonių iš kaimo atvykusių. 
Ir čia jie atvykę tars grynai sa
vo ūkiškus reikalus; žinoma, 
tiktai tuos ūkiškus reikalus, 
kurie tų kooperatinių organiza
cijų rėmuose eina.

Bet vis dėlto, kad ir netiesio
giniu keliu šituose suvažiavi
muose dažnai jaučiamas kaimo 
gyveninio pulsas. Jau iš anksto 
numanu, kad šitas pulsas šie
met bus jaučiama's normalesniu, 
nes vis dėlto ūkiškas gyvenimas 
bent 
mas 
lams 
delio 
taip
jau taip jautriai nejaučia.

Jis turi daug visokių kitokių 
neišbrendamų bėdų, , kurios toli 
gražu jį nelinksmai nuteikia, 
šia proga 'tenka pastebėti, ka'd 
į šias visas ūkiškas organizaci
jas, arba tikriau tarus, į jų va
dovybes, varu pradėjo veržtis 
tautininkai. Kadangi daugelis iš 
tų organizacijų savo kapitalų 
neturi, o daugeliu atvejų: ver
čiasi iždo pinigais, tai supran
tama, kad tautininkams visai 
pigu į jas įsiveržti. Kas gi drįs 
iš jų su valstybės iždu pyktis, 
bet ar toms organizacijoms 
sa tai išeis į sveikatų, ar 
to nenukentės iždas, ir ar 
turės tautininkai iš to tik
malonumų, tai jau kitas klau
simas. Tai toksai klausimas, 
kuris labai lengvai išsprendžia
mas. Bet nebusime pranašais.

Pagaliau visa tai sužinosime 
ir patirsime, kaip tautininkams 
pavyks visur įsiskverbti, bent 
tenai, kur jų dar nėra.

Kovo ketvirtų dienų univer
sitete iškilmingai atidarytas pa
vasario naujas 'paskaitų ciklas 
iš lietuvių išeivių gyvenimo. 
Tose iškilmėse dalyvavo^ ir bu
vęs Chicago j e konsulas A. Kal
vaitis.

A. Kalvaitis gana įdomiai 
skaitė apie š. Amerikos lietuvių 
inteligentijų. Bendrai suėmus, 
pavasario paskaitų iš išeivių 
gyvenimo atidarymas šiuo kart 
daugiau turėjo būt teorijos, ne
gu rimtumo. Kad ir ikišiol jau 
daug paskaitų butą iš Lietuvos 
išeivijos gyvenimo, bet visame 
tame darbe aiškiai ir pabrėžia
mai pastebiama sistemos stoka. 
Visos tos paskaitos ir praneši
mai turėjo daugiau pripuolamo 
pobūdžio. Visa's tas paskaitas 
ruošia Draugijos Užsienių Lie
tuviams Remti akademinis sky
rius.

Reikia laukti, kad tik ateityje 
Lietuvos išeivijos klausimas 
bus rimtai svarstomas, o dabar 
daugiau tik pripuolamas reiški
nys. d- '

Tiesa, butų kitaipį jei nebūtų 
paisoma politikbs ir prirašomi 
tiems, ar toms išeivių organiza
cijoms įvairus Nuopelnai, kurios 
jų neturi, bet "kurios atitinka 
paskaitininkų dvasiai ir pa’sau- 
lėžiurai. Reiktų daugiau bešalu- 
mo ir drįsti akių neužmerkus 
tikrovei 
stengtis 
yra.

Betgi

į akis pažiūrėti ir ja 
pažinti tokia, kokia ji

pradžia' padaryta. Rei
kia laukti ir tikėtis, kad pradė
tas darbas nežus. O Lietuvos 
išeivija tik tuomet bus galima 
bešaliai pažinti, kuomet į Lie
tuva galės laisvai ateiti visi lie
tuvių išeivių laikraščiai, vis vien 
kokios pakraipos jie nebūtų. 
Dabar šitų sąlygų neturima, 
tad ir lietuvius svetur gyvenan-

kiek pagerėjo. Bent kai- 
savo būtiniausiems reika- 
pinigų prasimano. To di-i 
pinigų bado, koks dar ne
seniai buvo dabar kaimas

Vi- 
dčl 
ne- 
ne-

čius juo labiau sunkiau ir be
irau pažinti...

Bet vis dėlto, bendrai sume
tus, pasaulio lietuviais Lietuvo
je paskutiniais metais stipriai 
susidomėta, štai per Lietuvos 
valstybės radio kas savaitę da
romi pranešimai iš svetur gy
venančių lietuvių gyvenimo, o 
kartais net paskaitomos laikraš
čių ištisos ištraukos. Be to, vi
sa eilė Lietuvoje laikraščių įve
dė pas save skyrius “Lietuviai 
svetur,” kur dedarhos įdomes
nės' iš pasaulio lietuvių gyveni
mo žinios. O kai kurie laikraš
čiai turi savo korespondentus 
lietuvių kolonijose.

—Jusu Keistas.
G

Tebeturi 4-ta žmona,
c L'

o jau išsirinko ir 
penktą

O pinigai iš kišeniaus vis plau- 
k’a, plaukia ir plaukia

Gyvena Chicagoje, ties 233 
E. Wallon Place, turtingas kos
metikų fabrikantas, J. Leslie 
Younghusband. Jis yra biznyje, 
kuriame jam prisieina aiškinti 
ir mokinti moteris, kaip būti 
gražiomis ir kaip gyventi. Bet 
su savo moterimis p. Young
husband jokiu budu negali 
susitvarkyti.

Turėjo jis jau keturias žmo
nas. Su ketvirtąja legaliai dar 
tebėra apsivedęs, vienok, žino
damas, kad ir ji netrukus gaus 
divorsą, fabrikantas pasirinko ir 
penktą.

Divorso byla yra svarstoma’ 
dabar prieš Superior teismo tei
sėją, McKinley.

Bylos eigoje paaiškėjo, kad iš 
Younghusbando kišeniaus pini
gai plaukia, kaip vahduo.

Štai vieno mėnesio “būtinų” 
išlaidų sąskaita:

Nuoma — $250; maistas — 
300; telefonas — $75; gėrimai 
—$50; skalbykla — $45; tarnai 
etc. — $500; pirmoms dviejoms 
žmonoms “alimonijos”—$3,000; 
arklių užlaikymui — $110; mo
tinai — $240; žmonos šeimynai 
—$100; buvusiai auklei — $25; 
trečiai žmonai, vaiko užlaiky
mui — $480, ir taip toliau, ir 
taip toliau.;

Gatviakaris Užmušė 
Žmogų Prie Archer- 

Ashland

South Ashland avenue gatve- 
karis prie Archer avenue už
mušė 73 metų senuką, Donald 
McKenzie, nuo 2639 N. Whipple 
Street.

Įvažiavęs į medį Washington 
parke, užsimušė 68 metų Edwin 
Crook, 1527 E. 66th street, 

i kontraktorius.
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MODERNIŠKAM MOTORLAIVY

Amerikos Meno Savaitė
Virš dvidešimt valstijų gu

bernatoriai ir miestų burmist
rai išleido atsišaukimus bei 
raginančius pareiškimus, kad 
Amerikos žmonės šiais metais 
apvaikščiotų “Amerikos Meno 
Savaitę.”

Paskelbus Am. Meno Sa
vaitę butų priemonė pratinti 
mases žmonių . prie meno, 
ypatingai jaunuomenę.

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

TON Y LUKOŠIUS
2555 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 131(1 
Seniausis ir geriausis dra
bužių valytojas ir taisytojas 
Brighton Parke. Darbų at
lieka kuogeriausiai, nes tu
ri ilgų metų patyrimų tame 
darbe.

GEDIMINAS
BUILDING AND LOAN ASSOCIATION

4425 So. Fairfield Avė. Chicago
KAIPO SAVININKAI SEKANČIŲ NUOSAVYBIŲ:

241 W. 46th Street—2 f lėtų medinis namas 4 ir 4 kambarių.
2934 W. 39th Place—2 fletų medinis namas 4 ir 4 kambarių. 6
4554 So. Rockwell St.—2 fletų medinis bizniavus namas.

štoras su dviem kambariais ir '5 kambariai antrame aukšte.
4625 So. St Louis Avė.—2 fletų mūrinis namas 5 ir 5 kambarių.

Siūlo jas pardavimui savo šėrininkams arba kitiems už geriausius 
pasiūlymus—už pinigus arba užsibaigusius Šerus musų Bendrovės.

Pasiūlymai užsidaro Kovo 31-mą dieną, 1937.
LEONARD A. GRIETIS, Sec’y. Tel. LAFAYETTE 6618.

GERKIT TIK GERA alų j 

^wbrosz(?

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urme (Wbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

PER GOTHENGURGĄ, ŠVEDIJĄ
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

t Laivo nemainant
Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip įsėdus j laivą New Yorke 
išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ.
Motorlaivis GRIPSHOLM lietuviams keleiviams jau gerai žinomas. 
Kaip įvestas švedų Amerikos Linijos nuolatinis susisiekimas tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą. motorlaivis Gripsholm 
beveik kas met bent vieną sykį plaukia į Klaipėdą, su skaitlingo
mis lietuvių ekskursijomis. Laivas nepaprastai švorus, gera ven- 
teliacija ir mandagus patarnavimas. Valgių atžvilgiu Švedų vir
tuvė yra išgarsėjusi valgių racionališkumu ir gausumu.

Platesnių informacijų ir laivakorčių malonėkite kreiptis
LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Autorizuota agentūra

Zenith 1937 Radio

29.50
iki

*175
Didelę nuolaidą duoda
me ant jūsų seno Radio. 
Pamatykite tuos naujus 
Zenith Radio Budriko 
krautuvėje.

Greitas ir lengvas pa
gavimas visų stočių. 
Gražumas tono ir iš
vaizdos. Kaina nuo

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Paklausykite gražaus Radio programų Nedėlios vakare iš 
WCFL stoties, 970 kilocycles nuo 7 iki 8 vai. vakare. 

Ketvergais WHFC, 1420 kilocycles nuo 7 iki 8 vai. vakare.




