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JAPONAI OFENSYVUI PRIEŠ SUCHOW 
TURI 300,000 KARIU IR 200,000 

SUSTIPRINIMUI
Kinai užėmė Geltonosios upės šiaurės pa
kraščius, kai japonų kariuomenė tapo pa

siųsta į Shantungo frontą
SHANGHAI, Kinija, bal. 26. 

— 500,000 kinų generolo Li 
Tsung-jen vadovybėje koncen
truojama Suchow srityje. Su- 
chow, prie Lunghai ir Tient- 
sin-Pukow geležinkelio mazgo, 
yra centralinis miestas tarp 
tvirtovių, pastatytų apgynimui 
Hankowo, laikinosios kinų sos
tinės.

Kinai apąkaičiuoja, kr.d 300,- 
000 japonų dalyvauja ofensy- 
ve prieš Suchow. Jie taipgi sa
ko, kad 200,000 karių japonai 
turi atsargoje ofensyvui su
stiprinti.

Japonų atstovas antradienį

pareiškia, kad kinai pradėjo 
kontratakas ir atsiėmė iš ja
ponų miestą Tancheng ir. su
laikė jų slinkimą Taierchwang 
linkui. Kinai > pripažino, kad 
japonai pasiekė miestą Peih- 
sien.

Kiti kinų pranešimai sakė,’ 
kad jie sudegino visus kaimus, 
visus miestelius, visus pasta
tus plote, kurio ilgis yra 100 
ir giluma 50 mylių. Tai pada
ryta, kad japonai neturėtų jo
kios naudos užėmę šią apielin- 
kę tarp Linvi ir Taierchwan- 
go.

Kinai dar skelbė antradienį,

Šarvuotas kinų traukinys, kurį japonai atėmė nuo kinų ant Tientsin-Pukow 
gelžkelio, kuomet kinai pradėjo trauktis atgal Kaingsu provincijoj, ų

NORI RAŠYT KODĄ AUTOMOBILIŲ 
PRAMONEI

DETROIT, Mich., bal. 26. — 
Detroite prasidėjo National 
Automobile Dealers asociacijos 
21-ma metinė konvencija. Ry
šium su konvencija laikyta pa
sitarimas švaraus biznio vedi-

das, jei jis bus priimtas, veiks 
Federalės Pirklybos Komisijos 
priežiūroje.

Automobilių Dolerių ^Asocia
cijos suvažiavime vienas svar
biausių diskusijų punkių bus

mo klausimais. pasiūlymas tūlo L. J. ppps,
Pasitarime prieita išvadas, Consumers Steel Products Cor-

kad automobilių bizniui reikia poration prezidento, suorgani- 
išdirbti kodas, daug maž pa-įzuoti vartotų automobilių iš
našus į buvusį NRA kodą, tik traukimui iš rinkos korporaci-
nenustatant kainų. Į ją. Tokia korporacija, jei ji

Pagrindinius kodui punktus' taptų suorganizuota, supirki- 
paduos patys automobilių iš-'nėtų senus automobilius ir dč- 
dirbėjd, urmo vertelgos ir dy- tų juos į laužą, kad vietoje se
teriai. Papildymus padarys Fe- nų publika pirktų naujus au- 
deralė Pirklybos Komisija. Ko- tomobilius ir trokus.

kad jie užėmė Geltonosios upės 
šiaurinį pakraštį Honan ir Ko
pei provincijose, kai japonų 
pajėgos sumenkėjo dėlto, kad 
kariuomenė iš čia buvo pasių
sta į Shantungo frontą. Kinai

pareiškė, kad japonų kariuo
menė pasistūmė į pietus nuo 
Tancheng ir kad dabar ji ran
dasi tik 13 mylių atstumo j e 
nuo Lunghai geležinkelio lini
jos.

Kinų pranešimai pripažįsta ■ sakosi paėmę Tsingfeng ir Nan- 
japonų briovimlpd ’ pirmyn lo ir kai,.kuriuos kitus. mies- 
Shantungo * frori^e^Tačiau ' jie tus. ' * >

Šveicarija planuoja 
stipresnę apsaugą 

rubežiams
BERN, šveicarijla, bal. 26.

— Federalė Taryba (Šveicari
jos ministerių kabinetas) yra 
susirūpinusi stipresne šalies 
rubežių apsauga, kad atremti 
staigų, nelauktą svetimšalių 
įsibriovimą į Šveicariją. Švei
carijos visuomenė, po to kai 
vokiečiai pagrobė Austriją, rei
kalauja naujų ir tikslesnių 
priemonių šalies apgynimui.

■'■I —1 - ■ - ' ■ —————

Nori supirkti Vienos 
knygyno knygas

PRINCETON, N. J., bal. 26.
— Gavus pranešimų, jogei Hit
leris ketina sunaikinti knygas, 
užtiktas Vienos nacionaliame 
knygyne, kurjas parašė “ne
ari jonai”, tūlų Amerikos uni
versitetų (Princetono, Yale, 
Harvardo) studentų rateliuose 
prasidėjo judėjimas tikslu iš
pirkti norimas sudeginti Vie
nos knygas.

Čekai ignoruos na
cių reikalavimus

PRAHA, Čekoslovakija, bal. 
26. — Pereitą sekmadienį Če
koslovakijos nacių vadas Hen- 
lein pastatė aštuonis reikala
vimus šalies vyriausybei. Tų 
reikalavimų tarpe buvo ir šie: 
1 — duoti Čekoslovakijos vo
kiečiams autonomiją ir leisti 
jiems tvarkytis Vokietijos na
cių forma; 2 — nutraukti drau
giškus ryšius su Francuzija ir 
Rusija.

Čekoslovakijos valdžia, ap
svarsčiusi Henleino reikalavi
mus, remiamus ir Adolfo Hit
lerio, nutarė ignoruoti juos ofi
cialiai ir ruošti reformas, ku
rias pati yra nužiūrėjusi įvyk
dyti. .......

Vokiečių spaudos pareiški
mais čekai patys senai butų 
išpildę nacių reikalavimus. Jei 
jie vis nepasiduoda, tai dėka 
to, kad jie tikisi paramos iš 
kai kurių didelių valstybių 
prieš vokiečius atsilaikyti.

Jaunam galvažud
žiui 14 metų 

kalėti
CHICAGO, bal. 26. — Kri- 

minąlio teismo vyriausias tei
sėjas • Corhelius - J. <Harrington 
antradienį paskelbė nuospren
dį Theodore Danielsen, 16 me
tų vaiko, byloje. Jaunas Da- 
nielsen nudurė peiliu savo mo
tiną, Eleanor Danielsen, 47 
metų.

Teisėjas Harrington paskyrė 
vaikui bausmės 14 metų ka
lėti.

A.D.F. pasiruošusi 
kovai — su C.I.O.
WASHINGTON, D. C., bal. 

26. — William Green, A.D.F. 
prezidentas, antradienį pareiš
kė spaudos atstovams, kad pil
domąją! federacijos tarybai 
teks išspręsti klausimas, ar vi
sas arba tik kelias C.I.O. unijas 
pašalinti iš federacijos., Jis, be 
to, paaiškino, kad pildomoji 
taryba svarstys klausimą įstei
gimo A.D.F. unijų plieno ir 
anglies pramonėse, kur dabar 
veikia tik C.I.O. unijos.

Trąšos iš stiklo
CHATTANOOGA, Tenn., ba

landžio 26. — Dr. Harry F. 
Cūrtis, vyriausias Tennessee

Potvyniai Naujojoj 
Zelandijoj

WELLINGTON, Naujoji Ze- 
landija, bal. 26. — Du žmones 
antradienį paskendo, daugelis 
išbėgiojo iš namų, didelės žalos 
padaryta turtui Hawkes Bay 
provincijoje pr.sekoje trijų die
nų smarkaus lietaus, dėl ku
rio kilo potvinys. Naper, pro
vincijos sostinę, ir daug kitų 
miestelių potvinys izoliavo. 
Miestelyje Clive gyventojai sun, 
bėgo į miesto salę, kai gatvė
se vanduo pasiekė 5 pėdų gi
lumą.

RUSŲ MIŠKAS 
KLAIPĖDAI

Jau keleri metai Klaipėdos 
lentpjūvės apdirbinėja ir par
duoda į užsienius rusių mišką, 
kuris laivais ir geležinkeliais 
atgabenamas iš Sovietų Rusi
jos.

Klaipėdos medžią sindikato 
lentpjūvės ir šiemet gausian
čios 100,000 kietmetrių rusų 
miško, kuris tose lentpiuvėse 
bus piaunamas ir paskui par
duodamas) į viso pasaulio rin
kas.

Klaipėdos leniniu vės paruo
šia užsienio rinkoms ir Lietu
vos mišką, kuris nuplukdomas 
į Klaipėdą Nemunu. Žiemą 
miškuose paruošiamas miškas 
ir, suvežamas prie plukdomų 
upių, o vasarą tas miškas pluk
domas sieliais į Klaipėdą.

Moterys dirba jau
nuomenės darbus
URBANA, III., bal. 26. — 

William J. Campbell, National 
Youth Administration Illinois 
valstijos direktorius, nurodo, 
kad 5,000,000 vedusių moterų 
šiandien turi darbus šalies pri
vačiose ir valdžios įstaigose. 
Pusė to skaičiaus, arba 2,500,- 
000 moterų, lengvai galėtų ap
sieiti be savo uždarbių, ir dėl 
to Jų šeimos finansiniai nenu- 
kėntfetų. Jų gi vietas galėtų 
užimti bedarbė jaunuomene, 
kuriai dabar tenka ieškoti pa
šalpos iš valdžios.

Už pagalbą žydams 
bausmė

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
26. — Pereitą sekmadienį pa
skelbta įsakymas, gręsiąs me
tais bausmės kiekvienam asme
niui, kuris talkininkaus žy
dams jų . pastangose paslėpti, 
jogei tas ar kitas biznis yra 
žydų įstaige.

Tokia pat bausmė gręsia 
kiekvienam “arijonui” (t. y. ne 
žydui), kuris tarnauja žydams, 
bet pirkėjams nepaaiškina, kr.d 
jį samdo žydai.

Vėl kalba apie mu
šiu paliaubas Kinijoj

Nori pagelbėti Ispa
nijos lojalistams

WASHINGTON, D. C., bal. 
26. — Senatorius Nye antra
dienį pafeįškė reporteriams, 
kad . jis ir ' kiti 7 uŽinteresuoti. 
senr toriai / atsiklaus kongreso 
narių tikslu patirti, kiek daug 
kongresmanų pritaria pasiūly
mui sušvelninti Jungt. Valsti
jų neitraliteto aktą taip, kad 
galima butų siųsti ginklus lo
jalistams iš Amerikos į Ispa
niją.

i- Pasak senatoriaus, Jungt. 
Valstijos šiandien pripažįsta 
Barcelonos vyriausybę (respu
blikos gynėjus) kaipo teisėtą 
šalies valdžią. O Jungt. Val
stijos visuomet rėmusios teisė
tas valdžias, kai įvykdavo 
tarptautinių konfliktų^

Pakėlė Britanijos 
pajamų taksus

LONDONAS, Anglija, bal. 
26. — Iki šiol Britanijos gy
ventojai mokėjo 25 nuošimčius 
taksų iš savo pcjamų. Antra
dienį Sir John Simon, iždo sek
retorius, pareiškė atstovų bu
tui, kad vyriausybė mato bū
tiną reikalą pakelti taksus iki 
27nuošimčių. Taksus, pa
sak iždo sekretoriaus, reikia 
pakelti ryšium su vykdymu 
apsiginklavimo programos.

Keletas rusų karių 
sužeista Manžu- 

rijoj
TOKIO, Japonija, bal. 26. -• 

Keletas rusų kareivių buvo su- 
žeisfca dviejuose, > susirėmimuo
se su japonų ir Manžurijos ka
riuomenės būriais. Susirėmi
mai įvyko, japonų pranešimais, 
Kirin provincijoje, reiškia, 
Manžurijos teritorijoje.

Vienas tų susirėmimų įvyko 
pereitą šeštadienį, o kitas pir
madienį. Abiem atvejais kau
tynės ėjo po valandą laiko ir 
rusai pasitraukė, palikdami sa
vo sužeistuosius.

Susitaikė dėl taksų 
biliaus

WASHINGTON, D. C., bd. 
26. •— Antradienį atstovų bu
to ir senato finansų komisijos 
susitaikė dėl taksų biliaus. 
Kompromisu išlygintame bi- 
liuje pasilieka taksai neišda
lintiems korporacijų pelnams, 
tačiau, pagal senato komisijos 
reikalavimus, tie taksai bus 
kiek pakeisti. Kompromiso bi- 
liuje taksai bus 16V^% ma
žiausi, o 19 nuošimčių didžiau
si. Iki šiol juos mokėjo mažos 
neišdalintų pelnų sumos po 7 
nuošimčius, o stambios iki 27 
nuošimčių.

HONKONG’, Kinija, bal. 26. 
— čia atvyko britų ir kinų

Kalbama, kad gal jau šią va- diplomatai. Vėl plinta gandai, 
sąrą ir lenkai plukdysią Ne- kad svarstoma kinų-japonų ka- 
munu mišką. —Tsb. ro prliaubų galimumai. ,

FRANCUZIJA NORI IZOLIUOTI 
VOKIETIJĄValley Authority inžinierius 

kemikas, pirmadienį pareiškė, 
kad nauja, susidedanti iš ‘ įvai
rių maltų stiklų trąša, artimo
je ateityje bus vartojama der? 
liui didinti. Pasak Dr-o Curtis 
ši trąša turi didesnę augme
nims maisto koncentraciją ir 

frontą nemažai sustiprinimų iš yra pigesnė 19 nuošimčių nei 
Madrido srities.

I Albocacer randasi 25 mylių 
j atstumo j e nuo miesto Castel- 
lon, kurio link sukilėliai ver
žiasi.

Sukilėliai dar paskelbė, kad 
respublikos gynėjai ruošiesi HENDAYE, Francuzija, bal, 
pasitraukt iš Madrido. Jie sa-' 26. — Ispanijos vyriausybė an- 
kosi kelyje užgriebę lojalistų tradienį paskelbė, kad lojalis- 
troką su Madrido bankų saug- tai sulaikė sukilėlių ofensyvą 
menomis gabentomis į Barče- Teruelio fronte. 
Joną. Todėl ir daro išvadą, 
lojalistai ruošiasi apleisti 
dridą.

LOJALISTAI NUSTUMS SUKILĖLIUS 
6 MYLIAS

HENDAYE, Francuzija, bal.
26. —. Ispanijos sukilėlių prar Miaja, lojalistų vyriausias ko- 
nešimai antradienį skelbė, kad mrnduotojas, atsiuntė įj rytų
sukilėliai pasistūmė pirmyn vh 
su Viduržemio juros pakraš
čio frontu. Tačiau sukilėliai} 
nepaduoda detalių apie laimė
jimus ir todėl "stebėtojai reiš
kia abejonę skelbiamais jų lai
mėjimais.

Antra vertus, respublikos 
gynėjų vyriausybė praneša, kad 
lojalistai padarė kontratakas 
ir sulaužė sukilėlių liniją Al- 
bocacer-Alcala ruože, čia suki
lėliams teko pasitraukti šios 
mylios atgal.

Sukilėlių pranešimais gen.

Be to, įteikdamas atstovų 
butui 1938-39 , metų biudžeto 
bilių, Sir Simon paaiškino, kad 
bus padidinti muitai aliejui ir 
arbatai. Pakėlimas muitų ar
batai ypatingai skaudžiai už
gaus Anglijos biednuomenę, 
kuri plačiai vartoja ją.

Amerikietis Įstojo 
lojalistų kariuo-

menę

bet kurios kitos trąšos.

Sulaikė sukilėlių 
ofensyvą

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biurus šiai dienai pra
našauja:

Oras nepastovus; bus lietaus 
Respublikos ir truputį šalčiau popiet; leng- 

ke.d gynėjai suėmė daug belaisvių vi ir vėsesni pietų ir pieitų va- 
Ma- ir paėmė daug karo medžią- karų vėjai; sc ulė teka f 

gos, sako pranešimas. leidžiasi 7:43 valandą.

BARCELONA, Ispanija, bal. 
26. — James Lardner, 23 me
tų, sūnūs pagarsėjusio Ameri
kos humoristo Ring Lardnerio 
(dabar jru mirusia), rezigna
vo ,įš New York Herald-Tribune 
karo korespondento vietos ir 
Įsfojo į lojalistų armiją. Bū
damas Ispanijoj jis įsitikino, 
kad teisybė yra lojalistų pu
sėje ir nusitarė kovoti už ją 
respublikos gynėjų eilėse.

Prsak Lardnerio, kad loja
listai galėtų laimėti karą, jiems- -----------------O-----------------T ------------------------- ---------- v--------------------------

5:53, reikia tik galimumo gauti amu
nicijos.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
26. — Associated Press prane
šimu premjeras Daladier pir
madienį užbaigė planus anglų- 
franeuzų diplomatiniam ir mi- 
litrriam koopera’vimui ir izo
liavimui Vokietijos, o taipgi 
sulaikymui Hitlerio svajonių 
dominuoti centralinę Europą.

Du žinksniai jau padaryta 
Austrijos aneksavimui atsver
ti. Vienas jų tai mglų-francu- 
zų susitarimai su italais tikslu 
atitraukti italus nuo Berlino- 
Romos ’ ašies. Antras tai su
pratimas Paryžiuje, kr d Brita
nijos vyriausybė, pasirašiusi 
draugingumo sutartį su Itali
ja, išsižadėjo planų praplatin
ti ją, įtraukiant į sutartį ir 
Vokietiją.

Francuzijos vyriausybė yra 
rimtai nusitarusi palaikyti 
draugingumą su Čekoslovakija, 
kuriai Hitleris nuolat grūmo
ja.

Aukščiau sikyti du punktai, 
britų-franeuzų kooperavimas 
bendru supirkimu karo reik
menų ir gal būt suvienyta ka
ro jėgų komanda karui kilus, 
taipgi aįš^esni britų vyriausy
bės pareišidmri kai dėl Čeko
slovakijos nepriklausomybės — 
šie ir kiti klausimai, manoma, 
bus svarstomi Londone laike 
Daladier vizito Britanijos vy
riausybei. Francuzijos diploma
tei turės pasitarimų su ang
lais trečiadienį ir ketvirtadie
nį, bal. 27 ir 28 dd.
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(Tęsiny?)
—Tabako plaętacijų savinin* 

kai turi užgrobi* per milijoną 
žemės akrų. O kur pynių, sal
džiųjų bulvių, kavos ir tropiš
kų vaisių plantacijos? Tai vis
gi užima tūkstančius ir igUijo? 
nūs akrų žemės. Įš viso galima 
sakytį, kad salps derlingoji že
me yra naudojama keliolikos 
turčių ir nėra vietos kurtis 
smulkiems ūkiams. Tai ve <|ėl 
šios paprastos priežąs|ięs rpeą 
ir negyvename derlingoj žemėj.

—Girdi, Temistocle, — pra
bilo jo žmona, — tu daug kal
bi lyg daug žinotum...

O ką?... J

Tarpusavio ginčas
v

—Patylėk, — ramino ji, — 
iš tavo kalbos išeina, kad tiems 
žmonėms, kurie dirba plantaci
jose bloga gyventi, ir tiems 
bloga, kurie gyvepa mieste. Bet 
tu neatsimeni, kaip tau nepa
tiko mieste, tai spiovei, palikai 
ir atkeliavai čia, kur ramu gy
venti. Tai lai tą pat daro ir ki
ti.

Ką tu čia kalbi, — Almen- 
dares su panieka šuktelėjo, — 
juk santaikos tarp žmonių ne
buvo ir nėra, tai kam dar to
kius niekus tauški.

O kam tu jų taip gailies?
Sorra kompromituojančiai 

paklausė.
Gailiuos, lyg tu matai ma

ne verkiančia. Čia jokio gailes
čio nerodau, p tik pasakoju vy
rams, kaip musų saloje viskas 
dedas.

- Taip ponia, — Dešniųkas 
prjdurė, — mums labai įdomu 
patirti, mes visą laiką buvome 
mieste, dabar pirmą kartą pro- 
vinciioj. , _

Pirmą tai pirmą, <— 
riško pasipurtė sėdėdama ant 
kelmo ir pajuokiančiai tarė, — 
bet jums patartina geriau tei
rautis apie krokodilų mušimą, 
lai tuo mąno vyras verčiasi ir 
apie lai geriau žino. O apie ki

tus cjędy^us, — tai mums nela
bai svarbu.

Nenorėjo ginčo pralaimėti
Šorra ne tik kad nenorėjo 

kalbėti ąpie miesito ir pjąpjaci- 
1’y darbjąinkųs, bet ji gęnęrė- 
p ir kįąusytją į;i|Ms ^ajįant. Jj 

piyms patuki krokodilų 
ąipšimą nužjg ir atsigulę maį- 
še, kuris buvo pririštas prie 
stulpų stovyklos gale.

—Moteriškę, gąl frųt, bijojo 
prąląįmėti argumentą su vyru, 
tai pasiskubino nutilti ir nuėjo 
sau, — Dešniukas pakugždėjo 
man į ausį..

—Na, vyrai, laikąs yčlųs, — 
Ąlmęndares vėl pradėję, — a- 
pie kitus* žmones pakalbėsime 
kitą Rąrtą, q dabąr eikim gul- 
U, pasirinkit geriausią vįętą, 
nieko nebijokite; rytoj pąsinaąr 
tysįm.

Nąkvynė
♦

Vadįnas, be jękių ceremoni
jų mus paliko sėdinčius ant 
kelmo, o pats nuėjo pąs Sorrą. 
Stovykloj nebuvo lovos, nebu
vo ir- kito tokio mąišo kaip 
jųdviejų. Tad mųips pasiliko 
pasirinkt vietą bet kur ant že
mės. Tačiau pasirodė, kad mes 
niekur geriau nerasim, kaip to
ji vietą, kur sėdėjom. Todėl ša
lia kelmo ir atsigulėme.

Kad ir labai pailsę buvome, 
bet beveik per visą naktį už- 
įpigt hegąlėjom. Mums akyse 
vaidinusi visokie žvėrys ir net 
tokie, kokiu visai tarp kalnų 
gal ir nebuvo. Tik ryto metą, 
saulei lekąnt, mędų sumigom, 
įr jau buvo vidudienis, kai iš- 
budome.

.Nelabasis šuo
Kai męs išbucįonąe, tąi, kaip

.pasuvt0111?,
^usą Juisąs rturtąs bu

vo dingęs. Lagaminas, kur mes 
laikėm drabužius ir maistą siu-
dėję, sudraskė šuo. Jis, ir musų 
dešras suėdė, bei drabužius su
draskė ir išyalkįojo po krūmus.

(Bus dąųgiąų)

TEOEssecesz:

Jš Pietų Amerikos i
J. Lazdauskas

B URUGVAJAUS UETUVIU GYVENIMO

AR JŪSŲ
VAIKAI SPIRIASI
pąimti JĮyo^ųotoją?

Jysų vąįko ygidas yra jo jąusm\Į vei- 
dfpcus! Tad ką gi jis parpdo — pa- 
sibiaurejimą ar malonumą — kada 
duodate jam ka norą išvalyti jo vi
durius?

(Musų specialaus, korespondento)
* c ‘

(Tęsinys)
lijęs įsižiūrėsime į tai,

APVALYKITE su 
PILSEN KWIK KLEAN

Pašte Muilo ValyKliu
Modernas lengye^nis b.ųRąs jūsų ąamų valymo 
darbams. Absoliutis patenkinamas lijKtikrma- 
mas arba pinigai grąžinami.

Pas Jūsų Malevos ar Geležies Dylerį.
Jus Niekur Negalite Rasti Pilsen Kwik Klean Pavaduotoją

...... ....................................fiig j ui"1 C

ANTANAS M, PHIUIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusį A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIK

“Jei
ką$ spąusclipąpia, tfu pvlpąžių- 
sįme, kąęl ^augelis ?aštų pė
duoją joRips naudgs, |r dauge
lis net daro žalą, kaip pavyz
džiui pornografinės, ištvirkavi
mą propaguojančios knygos bei 
straipsniai. Tokiais straipsniais 
kartąis pasinaudoja ir musų 
kolega “L)ąrpas”, rašydamas 
vienume savo numeryje, ką(| 
“moterys bučiuodamos vyrus 
pakelią vįeną koją”, i? Kitokių 
nesąmonių prįrašo bekalbėda
mas apie kitų “skyles” ir ‘‘troc- 
kiznąą’’. “Darbąs” yrą pasenu
sių žinių laikraštis, kųrįs netu
rėdamas bendradarbių yra pri
verstas talpinti surinktas |š pą- 
senusių Jąikrašęių Ko.mpjęktų 
tokiąs žinias, kurios jokios ver
tės, nė kRip mokslo, ne kaip 
literątųros neturi, tokios žinios 
tėra įdomios tik patiems “D.” 
redaktorianis. 5

“Taip kalbant apie spaudos 
vertę, reikia pasakyti, kad nę 
tik knygos, bet ir periodinė 
spauda neatsilieka ir dargi už
bėgo už ąkių savo, plitimu visai 
kitai spaudai. Laikraščių: dien
raščių, savaitraščių, dvisavaiti 
raščių, mėnesinių ir tokių, ku
rių išeina net kelios laidos į 
dieną, skaičius vis didėja. Jei 
pažvelgsime į Lietuvos periodi
nę siią.udą, (ai stebėtis reikia, 
koks didelis skaičius laikraščių. 
Tas pats Įnatosį ir Pietų Ame
rikos lietuvių kolonijoje. Žino- 
ma, toks gausumas laikraščių 
atrodytų Jabąi geras reiškinys, 
bet faktai kąlba ką kitą.. Perdė
tas- laikraščių' - .ganbingumas 
stelbią vienas antrą,-jie Visi gy
veną gerų bendradarbių krizį, 
todėl jų talpinamų raštų turi
nys dažniausia yra menkas. 
Toks laikraščių gąusumąs Lie
tuvoje ir jos išeivijoje neleidžia 
sukurti gražiai musų tautos 
kultūrą, reprezentuojančių laik
raščių, nes musų periodinė 
spauda tiek savo formatu, tiek 
poslapių skaičiumi bei turiniu 
daugiau ar mažiau yra menku-, 
tė, žymiai atsilikusi nuo kitų 
tautų didžįosięs spaudęs. Su 
mumis lietuviais tajp atsitiko 
todėl, kad mes pasiliuosavę iš 
svetimų jungo, ištroškę spaus
dinto žodžio, pradėjome sirgti 
laikraščių leidimo manija. Be
veik kieRV&na lietuvių grupė 
ar grupelė, kiekvienas lietuviš
kas kampas ar kampelis leidžia 
bei ruošiasi leisti savo laikraš
tį, savo organą. Todėl turime 
daug periodinės spaudos nykš
tukų, bet neturime nė vieno 
milžino, išskyrus š. Amerikos 
lietuvių “Naujienas’’, kurios 
jau pradeda vyties didžiuosius 
užsienių dienraščius.

nių plunksnos darbininkų, pla
tintojų ię tiesų įievingiotą po
litinį Kurįs’t|iręs ąįškes- 
nę literatipę ir Į4co|oginę ver^ 
tę, kuris dįios žbądbėips dau
giau nąųdos, kuns daugiau a- 
titiks darbo žmonėms, nes mu
sų koloniją daugumoje sudaro 
darbo žipęuęs. i ..e

•‘Įš to, kld ‘‘mętętys bučiuo
damos vyrus pakelia vieną ko
ją” gąjimą spręsti'af turi kokią 
vertę tas laikraštis, kuris to-

savo

Kitą kartą jūsų vaikams prireikus 
lįuosųotojo, duokit jiems Ex-Lax. Jis 
turi gardaus Šokolado skonį — ir 
jiems jis labai patiks! Be to, Ex-Lax 
suteikia visišką palengvinimą nuo 
užkietėjimo — švelniai, lengvai, be 
vidurėlių sukrėtimo bei jų skaudėji
mo.
Daugiau kaip 30 Rietu įx-Lax buvo 
Ąipėrikds įnegiąmiąųsias Šeiąio§ vi
durių liųošuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. IŠtikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

“Ypač c|arb,o žnięnėms tai
komas perdėtų laikraščių gau
sumas nustoja vertės, nes jie 
yienąs ąntpą skelbdami privar
gina visuomenę ekonomiškai ir 
tokiu bodu atbaido jų nuo dar
bininkiškos spaudos skaitymo 
bei rėmimo.

■Frx’V’Lr A T KOPLYČIOS VISOSE1 jSb.ZVl CHICAGOS DALYSE.
■ AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

■ Tel. Virginia
4704 SOUTH WĘgTĘRN

“Dviejų Urugvajaus lietuvių 
laikraščių gamininĮuį išleidžia
ma nemaža pinigų, supenkaipų 
iš visuomenės prenumeratų i£ 
aukų pavidale, padedama daug 
laiko ir vargo jų išlaikypiiu, 
bet kiek kuris iš jųędviejų duo
da naudos visuęmenei ir kokią
vertę turi ši spauda parodys 
metai ir Urugvajaus lietuvių 
pritarimas. Lietuvių koloniją 
čia yra jauniausią iš visų Pie
tų Amerikos lietuviukų koloni
jų ir. turi savo* ateitį, lygiai 
kąįp ir spaudų. Ir drąsiai gųli- 
ipą sakyti, kad išlika ir gyvuos 
dk tą? laikraštis, kuria turės 
daugiau gabesnių ir darbštes-

kiaįs niekais “šviečia” 
skaitytojus. ‘

Bangos” bęmįrądarbiąi

Tuo tarpu socialistų “N. 
Bangoje” bendradarbiauja iš 
Argentinos: Graibęs, Gimbur 
tas, Juozas Sabaliauskas, Gikis 
ir kit., iš Urugvajaus—U. Der- 
žinskas, P- H. Krįgeris, A. B. 
Gumbąragis, J. 1 Valaika ir šių 
žodžių autorius. ’ Butų labai, 
naudingą, kad ir iš Kanados at
sirastų draugų, kurie bent ret
karčiais parašytų “N. Ę^ngai” 
iš ten gyvenančių lietuvių ir 
bendrai darbo žmonių gyveni
mo. .

Dabar labiau, negu kada 
nors, yra reikalinga didesnė 
parama “Naująjai Bangai”.

—"I'... ... .J.'...I'.. J 
SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!

ATŠISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vĮonąs tikras Ex- 
Lax I Įsjdėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — Ė-X—-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 ir 25 cėn(ų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininką.

Vieną, k^d iš dvisavąitęaščio 
norimą pądąryti savaitraštį, o 
antra, ręikąliiigą priminti tai, 
kad 1937 m. “N. Bangai” nebu
vo paląnkųs”. Jos rędąktoriuf 
drg. P. H. Ęrįgęris tapo skau
džiai nubaustas ąž patalpinimą 
vienos korespondencijos, kurią 
jos autorius, Mikas Krasinskas,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR pĮD^JAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

,u- DIENA IR NAKip^O .
Visi w

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 Sputh; Fąirfield Avenue

1 TęV LĄFĄYETTE 0727
u, .į*. .............

■ «?| t koplyčios visose
J—'J.Jr 1 Chicagos dalyse

|1 III ........................................... .. .................. Į ..................I .................................. I ■—

Klausykite musą Lietuvių radio lyogrąjnų šeštadienio vąkąrąis
7 vai, vakaro iš w. H. F, c. stątięs (1420 K.)—Prapešęjas 

P. $ĄVriMI^ĄS,

Ląidotuvių Direktoriai

NĄRIAI 
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių.; 
Asociacijos

. *

Apibulancę 
Patarnąvi- 
mas Dieną 

1W ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTIIONY B. PETKUS
0834 So. lįVestern Ąve. ■ Phone Gl'ovehill 0142
1410 So,uth 49th Coųrt Cięero Phone Cicero 2109

J. LIULĘVICĮUS \
4348 So. California Avenue Phone Lafay.ette 3572

P. J, RIDIKAS
3354 Sįo. ĮTąlstėd Street Boulevard 4089

I. J, ZOLP Phone Boui. 5203.
1646 West į6th Styeet Boulevard 5566

1 r - " 1 1 * *• i.’. /« - ! » • -e '• w -

S.W.SgŲ»O ■ ■
718 West ISthjStreet PĮione AJonroe 3377 |

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica! Ąv^nue

’ .. ■ LB '    /'J.M

Yards 1139
Yards 1138

r—7
LACHAWICZ IR SŪNUS

£3Į4 West 23rd Ųlace Phonę Cahąl 2515
42-44 ,fost 108th Street__________ Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 80. Wpst£rn Avė. Phone Virginia. 0883

teismui ištikus užsigynė ir pa
bėgo pas komunistus, palikda
mas savo buvusiam draugui 
juridipę atsakomybę — sumo
kėti 500 pesų pabaudos arba 
atsėdėti šešis mėnesius kalėji
me. Žinoma, Urugvajaus lietu
viai socialistai visai nepavydi 
komupistams tokio ''antifašis
to”. P. H. Krigeris iškalėjo per 
du mėnesiy, o vėliau buvo iš
laisvintas. Prie to nemažai pri
sidėjo pažangioji Urugvajaus ir 
Argentinos lietuvių visuomenė, 
o taįp pat ir Kanados lietuviai 
soeįaideinokĮ’atai, su dr& Fren- 
zojiu priešakyje. Vieni ir kiti 
paęęmė “N. Bangą” materialiai 
ir moraliai. Tik musu komu
nistai, P. JjĮ Krįgęriuį išėjus į 
Kąlęjįmą, po “bendro fronto” 
vėliava užgiedojo:

—Gerai tam žalčiui! Greičiau 
nusibaigs “N. Banga”, nęs spr 
cialistai su savo laikraščiu 
mums daug kliudo, — džiaugė
si raudonojo fašizmo garbinto
jai soęialistų nelaime.

(Ęus daugiau)

Trežiadienis, bal 27r 1938

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos 'Lietuvių Daktarų 

Draugijos Niriai
Phone GAN AL 6122

DR.S,BIĘŽĮS 
gyDYTOjĄS cąptvRGAą 

2201 We«t 22nd Street
Valandos: nuo 1—^3 ir 7^-8 

Seredomis ir nedėl. pagal 'sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiąo TeL ^o|dęyaFd 5913

DR. RERTASH
756 West 35th Sį,

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rę?1 49ĮO SO. MICHIGĄN Ę^Vp. 

TeL KenwQod 5107

Mrs. Anęlia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. VVesterp 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namup.- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treaiment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginorp 
padariniai dykai.

Garsinkitės “N-nose”

Ofiso Tel. Virginia R036 
Residęnce Tęį BEVERLY 8244 

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofisp valąndos: 

nuo 2—4 ip nuo 6—8 ya|. yąkaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT ĄVE.
Valandos —9—10 A. M. ’
Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

, # * i

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

2400 WEST MADISON STREET .f 
Vąl. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 3 ak.

Tel. Seelęy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597 , >

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miestų ofisąs—127 N. Daa^orn St. 
Kamb. 1431-143,4-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakątais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais it Sekmadieniais— 

pagal j sutartį.

JWEW< GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephonė: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND ĄVE^UE 

Res. 6515 So. Rockvvell Si. 
TeĮęphonę: ĘępąbĮip 9723

KL, JI. KUKLIOMS
ADVOKATAS

34Q7 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.* nuo 2 iki’ 4 v. j>. p. ir nuo 7 
iki 9 y. vak. Tręcįadiepiąis įr 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisąs 4645 SO. ASHŲAND AVIU

Ofiso vai.: Nū^2 iki 4 ir nuo 6 ik4B 
vak. NęgfUtt PW1 swltaxwią H, x, 

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

DR, C. Z. VĘZEt’IS
DENTĮSTĄS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pągal sutartu

. A. A, SLAKIS
ADVOKATĄ^

7 So, Dearboj n St.
Room 1230

O.fiso Tel. CĖKfTRAL 1824 
Namų Tel.—Ųydę Park 3395 

kalTžarew
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALĄNPOS:

Panedėlį, Utarnmke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9, yal. vakare. / 

Seredoj ir. PėinyČioj nuo 2 iki 6 y.v.
Subatoj rilio 12 iki 6 v.v. 

Tel. I’ro.sjpect 1012

AKU. Sl’ECIAI.ISTAI

Dr. Markeris
3325 So, jiąfited St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Thonę BOUtĘVARD 6483

LIETUVIS
Maną 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtęmpirpą, kuris 

esti priežastimi’ gąlyos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, pęrvųptu- 
mo,, skaudamą akių karšų, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose ąt- 
sitikimupse egzaminavimąs daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaiįcus. Kreivos akys 
atįtaisdmos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDALIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
hę akinią* Kainus pįgiąu kaip pirma 
4712 South Ashland Ąv.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

T^’ Yards Į829
Pritaiko Akinius

Ištaiso
Dirbtuvė

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motęrų ir vaikų Įigų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po piętų, 7—8 y. vak.>v' 
išskyrus seredomis ir šubatomis 

.............................  • ..................... ——

KITATAUČIAI
DR. HERZMĄN7

ĮŠ RŪSIJQŠ į
Gerai lietuviams Žįnomąs per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labpratoria
103< W. 18th St, netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110
- Rezidencijps telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464 
__ ______________ —--------- i----------

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So, ĄshĮąnd Avė,
2-ros lubos ' /•

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ry$o, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuįT 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedčlicimiš nūn 10 iki 12 
valandai dieną'.

Phone MIDWAY 2880

, Telefonąs Yards 0994

Dr, Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Vandos’® oWnSu‘ė 6 ikI 8 

Nedėliomis pagal sutartu
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DARBININKŲ REIKALAI
Waukegan, III

Vogtas čigonas
Waukegan Liuošybes Choras 

po vadovyste Verną Dauderis 
rengia trijų aktų operetę Vog
tas čigonas, šis parengimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 1 d. 
1938 m., 4:30 vai. po pietų, 
Liuo^ybės Svetainėj, 8-tos ir 
Adams gatvių, Waukegan, III.

Choro nariai pašventė daug 
laiko ir energijos šiam tikslui 
ir tikisi, kad VVaukegano ir 
apylinkės lietuviai parems 
juos, kaip jie ir praeityje rė
mė savo atsilankymu.

šioj operetėj gana daug juo
kų. Ypačiai juokingi tie du či
gonai, Marias ir Zajus, kurie 
nakčia eina vaginėti pono na
muose.

kai kurios kitos priežastys.
Ūkininkams daugiausia suri

ku gauti darbininką būdavo 
vasarą. Mat, vasarą atsiranda 
daug darbų prie statybų /nuės
tuose, prie plentų tiesimo, že
mių sausinimo ir kitur. Prie 
šių darbų darbininkai daugiau

Pas visus Lietuvos ūkininkus kų darbininkų palaidumas ii 
nuolat dirba apie 250,009 sam
domų darbininkų. Kai nuolat 
keliamas žemės ūkis, kai ple
čiasi cukraus gamyba ir kitos 
žemės ūkio šakos, ūkininkams 
vis daugiau reikia samdomų 
darbininkų. Paskutiniais me
tais jau aiškiai jaučiamas to
kių darbininkų trukumas. La- uždirba. Todėl laukų darbinin

kai, per žiemą išgyvens pas u- 
kininkus, pavasarį nuo jų pa
bėga.

Kai pasibaigia vasaros sezo
niniai darbai, tai darbininkai 
vėl parsisamdo pas ūkininkus 
neva visiems metams, bet išbū
va tiktai iki pavasario. Ūkinin
kai vasaros darbymete vilioja

biausiai tą trukumą jaučia Su
valkijos ir Šiaurės Lietuvos u- 
kininkai.

Vyriausybė pradėjo tyrinėti 
laukų darbininkų klausimą. 
Pradžios paaiškėjo, kad tikro 
laukų darbininkų trukumo dar 
neturėtų būti. Greičiau čia yra 
kaltas neorganizuotumas, lau-

Prijuokins ir žioplys 
u savo priežodžiu “sa

kytum”) pakliudamas į čigonų 
rankas. O jauni mylėtiniai 
graudins širdis*, kuomet juos 
apsupa turbuliacijos; o džiu
gins, kada laimė juos patinka.

Skaistus, margi kostiumai 
puikiai papuoš šį veikalą. 
Smarkus čigonėliai dainuos 

' smagias daineles. Nė viena va
landėlė nebus nuobuodi. Ruoš
kitės ateiti. Iš kalno tikietai pi
gesni. Šiuos galima pirkti nuo 
^choro narių. —Helen Gabris.

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRĄUGIJON per musų konteslantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau- 
gijon, tai kviečiame pasinaudoti proga ir tuojau įsirašyti.

JUOKAI

Draugijos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, ir nedėliomis nuo 

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

Bulvare vaikščioja išsipuo
šus^ ponia. Kartkartėmis ji su
stoja . ir žvalgosi į reklamos 
langus. Praeina pro šalį vaike
zas ir rodydamas pirštu į paltą 
sušurikt:

\ 'H. ,,pii nu
—-flania, ponia, žiūrėkite kas 

iŠ po Tamstos balto išfihdę-— 
Ir jis leidžiasi juoktis. .Ponia 
neramiai dairosi į palto skver
nus bet nieko nepamato. Kai 
berniukas nesiliauja juoktis, 
ponia raudonuodama prašo pa
sakyti kas išlindę.

• —Tamsio kojos!..

.■I  . ll.M^rfl ■.!» ■!* ■■■»■! III I ■■    ..■II ■   m

Pavasarinis
Išpardavimas

ŽEMOS KAINOS ANT
Radio, Rakandų, Lovų, Pečių, Matrasų, Refrigeratorių, 

Dulkių Valytuvų, Malevų

darbininkus iš kitų ūkininkų, tam tikrą laiką, tam 
ir taip susidaro didelė painia lengvais išsimoko j imais, 

* pirkti nuosavybėn. Pagal planą 
Lokių namukų du trečdaliai 
teks kaimo darbininkams, o 
vienas trečdalis miestų, pramo
nes darbininkams.

Tokius namukus galės išsi
mokėtinai gauti ne tik darbi
ninkai, bet ir ūkininkai, norin
tieji samdytis kumečius, — 

-darbininkus su šeimomis. Ir 
jiems, paprašius, tokie namu
kai išsiindketinai bus statomi. 
Tokiu budu ne tik bus sustab
dytas vedusių ir su šeimomis j 
darbininkų bėgimas iš kaimo1 
ir atsijimas nuo žemės ūkio, 
bet daugelis dar nevisai “šu
nį iestėjtįsių” darbininkų su šei
momis galės grįžti į kaimą, do
rai uždarbiauti žemės ūkyje ir 
sveikoje kaimo aplinkumoje 
»avo šeimą auginti.

Tuojau steigiama 190 medi
cinos punktų specialiai kaimo 
gyventojų reikalams.

Juose bus gydomi ūkininkai^ 
darbininkai, kaimo beturčiai. 
Turtingesnius tuose kaimo 
punktuose gydys pigiai, už 
jiems įmanomą mokėti atlygi
nimą, beturčiai bus gydomi vi
lai nemokamai. Tokiu budu 
kaimo gyventojų gydymo klau
simas šiuo tarpu bus išspręs
tas. Prireikus tų punktų tinklas 
dus plečiamas.

Vyriausybė visų krašto gy
ventojų reikalais vienodai besi
rūpindama, neišleis iš akių 
spragų ir trukumą, nuolat ge
rindama gyventojams darbo ir 
gyvenimo Sąlygas, nuolat rein- 
daina kylančią gyventojų gero
vę.

Iš min.. Čapliko pareiškimo 
matyti, kad darbininkų truku
mas žemės ūkini yra labai a- 
kylai išstudijuotas, pagal tai 
mtasi ir eilės tinkamų priemo

nių. Išleidžiamosios taisyklės u- 
kininkus išvaduos nuo didelių 
vargų ir rūpesčių, nuo žymių 
nuostolių ūkininkams ir valsty- 
bei< o darbininkams • laiduos 
darbą ir uždarbį. Tsb.
■ „ •   -1.1! I, ., ,I.X I       ' —__— —

tikštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandymai parodo, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
palaikyti ir iš to einančius galvos 
gėlos ir svaiguliu reiškinius labai 
^palengvinti, nuolatos ir reguliariai 
vartojant ALLIMIN, česnakų ir Pet
raškų esencijos tabletes. Tai grynas 
Česnakų ir Petraškų junginys aptai
sytose tabletėse be skonio—be kva
po—užtikrintas nuo bile kokių vais
tu pavojaus. Klauskit būtinai tik tų 
tablečių šiuo vardu—ALLIMIN—ir 
stengkitės gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymaus gydytojo knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street, Chicago.

i

va.
Todėl dabar vidaiis reikalų 

ministerija paruošė taisykles 
darbininkų ištekliams reguliuo
ti. Taisyklės . ‘paruoštos, atsi- 
žvalgiant į visų ūkio šakį) ir 
darbininkų reikalus.

Vidaus reikalui m misteris Ča
plikas pareiškė, kad Lietuvoje, 
tikro darbininkų trukumo nė
ra, ir kad vienur susidarė jų 

/perteklius, o kitur pasireiškė 
stoka, tai išleidžiamųjų taisyk
lių reikalas tatąi sutvarkyti vi
siems patenkinaiųai. \

Taisyklės įpareigos savival
dybes turėti registracijos biu
rus. Tuose biuruose galės re
gistruotis darbo ieškantieji dar
bininkai ir darbininkų ieškan
tieji ūkininkai. Savivaldybės 
vienos kitą nuolat informuos 
apie darbo jėgos paklausą ir 
pasiūlą ir pagal tas žinias dar
bininkai ir ūkininkai galės vie- 
ai kitus surasti. ,Dėl algos ir 
larbo sąlygų paliekamas darbi 
ninko su ūkininku laisvo susi 
tarimo principas.

Kartu su taisyklėmis įveda
mos visai Lietuvai vienodos 
darbo knygelės,, kurias galima 
bus gauti valsčiuose. Pagal jas, 
darant taisyklių nustatytus įra
šus ir pastabas, galima bus su
sekti darbininko sąžiningumą 
ir sutarties netesėjimo priežas
tis. Jei darbininkas be 'jbkio 
pagrindo pasitrauks iš ūkinin
ko, vengs eiti pas kitą, tas ne
galės gauti darbo jokiuose vie
šuose darbuose. Jis liks darbą 
ir pragyvenimą teikiančių įstai
gų neglobojamas.

Greta darbo knygelių, vals
čių savivaldybėse bus regis
truojami darbininkų atsiliepi 
iriai apie ūkininkus, pas ku
riuos yra dirbę, ūkininkų at
siliepimai apie juos dirbusius 
darbininkus.

Tokia atestaciją. sistema bus 
racionalesnė iiei ul/i šiol, nes 
nei ūkininkams,; nei darbinin
kams nebus ^pagrindo varžytis. 
Suprantama, vienų ir kitų ates
tacijų teišingumas, reikalui e- 
sant, galės būti patikrinamas. 
Tokiu budu darbininkas ir ūki
ninkas, panorėję,-galės būti iš 
anksto vienas apie kitą pasiiri- 
formuoti.

Išleidžiamos taisykles nėra 
galutinos ir . nekeičiamos. Pats 
gyvenimas parodys jų truku
mus ir tikslingumus. Atatinka
mai jos galės būti ir pakeičia
mos. Galimas dalykas, ateityje 
į kiekvieną apskritį teks skirti 
specialius darbo inspektorius 
atestacijų byloms ir kitiems

PATARIMAS
Kompozitorius klausia savo 

bičiulį (įąilininką:
—Kaip tu manai, ar nebūtų 

geriau, kad aš į savo kompo
zicijas daugiau ugnies dėčiau?

Dailininkas jam atsako:
—Butų ; daug geriau, jei tu 

elgtumeis priešingai: daugiau 
kompozicijų dėtum į ugnį.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą auto
mobiliams

BUDRIK
FURNITURE MARI

3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. Boulevard 7010

NEDĖLIOJ GRAŽUS BUDRIKO PROGRAMAS 
. WCFL, 970 k. kaip 7:30 ai. vakare.

MAKALAI, ORKESTRAS

fliktams spręsti.
Kai ūkininkas «avo susitari

mo netesi, darbininkams algos 
nesumoka, blogai jį maitina ir 
duoda sunkias darbininkui gy
venti sąlygas, pas tokius ūki
ninkus darbininkas nebus ver- . • • • • / 
čiamas dirbti. Ateityje, ir ir ta 
prasme taisyklės į bus keičia
mos, darbininkų teisės bus rei
kiamai apdraudžiamos ir jų 
darbo bei gyvenimo pas ūki
ninkus sąlygos smulkiai nusta
tomos. •

Į viešuosius darbus bus ima
mi tik atliekamieji darbininkai.

Yra ruošiamas planas aprū
pinti namukais tiek miesto, 
tiek ir kaimo darbininkus.

Darbininkams bus pastatomi 
namukai, kuriuos jie galės per

SA BERGMAN
1524 W. 63* ST.ZĄį 
TEL.PROSPECT 3440|^/į*

63-čios ir Justine kampas Eina 
BERGMANAS DIDIS 

PAVASARIO IŠPARDAVIMAS 
malevų, sienų popieriaus ir langų 
šeidų. Ateik pamatyti musų nau
jų gražių sienų popierių paternų 
Sienų popierių nutrimuoja dykai 

Pristatymas dykai.
Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir 
visos naujausios spalvos virtu
vėms ir maudynėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms 
ir miegamosioms balta ir 12 spal. 
Ess-A-Bee 4 valandų varnišas ge
rai dėvisi ir nesidėmėja baltai 
vandeny. $1.95

GALIONAS ............... I
Popieriaus valykliai 3 už 19c 

HRH 3 už 19c \
Atdara antradieniais, ketvirfad. 

ir šeštadieniais iki 9 P. M.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Ventian Blinds) 
SAULES UŽDANGAS, DRAPERES 

ir AUSTRIAN UŽDANGAS 
DAROM ANT UŽSAKYMO 

WINDDW SHAOES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.

Tel. Cicero 674 
■N

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdara Vakarais

Šlifuoti! A*TSPARDAVIMAS

50 a*
Prastą Paėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jusų akis, pašalins akių nuovargi 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti aiškiai ______________ ________ _
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Ofiaas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

tilt

TILTO pamatas-jo
TVIRTUMAS

Kada imsi savo rytojaus gyvenimo rūmus, 
statyti, pirma gerai pagalvok kokį pamatą 
darysi, nes nuo to ir jų ištvermė. Ir tiltas 
lengvai atlaiko ledų krušos spaudimą, jei 
tik jo pamatas tvirtas.

Tas pats yra ir su spulka. Jūsų padėti pi
nigai niekuomet nepražus, jei lik spulka 
yra ant sveikų pamatų.

Litlftianian Building, Loan and Savings 
Ass’n. (Naujienų Spulka) jūsų pinigams pil
nai užtikrinta vieta, nes čia jie Federal Sav
ings and Loan 
drausti.

Insurance Corporation ap-

< 4AHTY 
OF YOUR \

INSURED
VftoV *»ooo.

Pasinaudokite
Musų Senu "
Patyrimu

LITHDANIAN. BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOGIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

i

namų nuo

1739 So. Halsted Street
,' Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSFF PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

rakandų 
nuo vagir 
langų 
gyvasties

gausite

• Apdraudę 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

Vardas,

J..-

raštinėje 
per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted S t
% I * * '

Raštinė atdara kas vaka
ras* (M 8 vai. Sekmadie
niais* nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų.

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 30 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris 7 colių salotoms pasi
dėti lėkštes. Be jų setas bus neepilnas. Sūsitaupykit pilną setą. Likusi 

setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galėsit dar gauti iki balandžio 30 d. pag: 
Pažymėkit ką norite.

Adresas

ai pirmus 5 kuponus

*
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Tefephone CANAb 8500
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sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted StI. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Chieagoje—paštu: 
Metams .4*.*.....^. $8.00
Pusfci mttą < 
Trims mšnes 
Dviem mine 
Vienam mžnei 

Chicagoje per 1 
Vieha kopija 
Savaitei 
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Suvienytose Valstijose, ne CHcagoJ,
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Metams —.........   $5.00
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4.00
2.00
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75c

bo Žinonės po Lenino ir Trockio diktatūra. Maskva pra
džioje tokias užsienio darbininkų keliones į “proletaria
to tėvynę” karštai lemdavo/ ir net finansuodavo ištisas 
svetimšalių darbininkų ekskursijas. Maskvos agentai, 
žinoma) pasirūpindavo, kad į tas ekskursijas patektų 
kiek galint daugiau “ištikimų” žmonių arba tokių, ku
riems lengva apdumti akis.

Bet Norvegijos darbininkų judėjimo atstovai pasi
rodė daugumoje nepaperkami; Juo daugiau jų lankėsi 
bolševikiškame “rojuje”, juo prastesnės žinios apie 
“proletariato tėvynę” sklido Norvegijos darbininkų ma
sėse, taip kad 1923 metais (vos už dviejų metų po Dar
bo Partijos įstojimo į Kominterną) tos masės buvo jau 
beveik pągijusios nuo komunistiškos “flu”. Tais metais 
Norvegijos Darbo Partija nutarė pasitraukti iš “Tre- 

Ičiojo” internacionalo. Tuomet Social-Demokratinė Dar
bo Partija, kurį buvo nuo jos atskilusi, vėl į ją/ sugrįžo;

• • v • i i iru '♦ bet, sugrįždama, ji turėjo nutraukti ryšius šu Sociališti-Prancūzai priešingi deryboms su Hitleriu niu Darbininkų Internacionalu, kadąhgi Norvegijoj 
Darbo Partija dar nenorėjo dėtis priė<tarptautinės so
cialistų organizacijos. | į

Socialistinis Darbininkų Internacionalas davė suti*- 
kimą šitokiam social-demokratų žinksmui, nes jam rū
pėjo, kad Norvegijoje butų atsteigta darbininkų vieny
bė. Socialistinis Darbininkų Internacionalas, tačiau, iš
reiškė viltį, kad, laikui bėgant, prie jo prisidės visa Nor
vegijos Darbo Partija. ■ .

Šis pranašavimas dabar išsipildė. Norvegijos Dar
bo Partiją milžiniška dauguma balsų (beveik 10 prieš 
1) nutarė vėl susijungti su Socialistiniu Darbininkų In-' 
ternacionalu.

Yra, beje, mažiukė grupė Norvegijoje dar tebešer- 
gančių maskvine influencija. Kai Social-Demokratinė' 
Darbo Partija 1928 m. sugrįžo į Darbo Partiją, tai iš> 
jos pasitraukė kraštutinis kairysis sparnas ir susiorga-' 
nizavo į Komunistų Partiją. Bet ši grupė neturėjo pa-i 
sisekimo darbininkų masėse ir, sušiskaldžius į keliaš 
priešingas viena kitai frakcijas, paliko visai be įtakos.

Norvegijos Darbo Partija 1936 m. surinko 618,000 
balsų, kas sudarė 42.51 nuošimčius visų paduotų balsų, 
renkant parlamentą. Sodžiuje ji gavo 41 nuoš. balsų, o 
miestuose 46 nuoš. Norvegijos atstovų bute ji turi 70 
atstovų iš 150 visų buto narių. Nuo 1935 m. .Norvegijoj 
vyriausybė susideda iš Dari)o Partijos atstovų.

Jeigu Italijos darbininkai butų greičiau atsipeikėję 
nuo bolševizmo, tai Italijoje, kaip ir Norvegijoje, fašiz
mui veikiausia nebūtų buvę progos.

■ II.M ». H ||»* ■ II į I UI

Jkancuzijoš valdžia nutarė neiti į derybas su VoJ 
kietijos naciais ir laikytis savo sutarčių su Čekoslova
kija, Sovietų Sąjunga ir kitomis valstybėmis, kurioms 
gręsia pavojus iš Hitlerio pusės. Apie šitą savo nusista
tymą Paryžius pranešė Britanijos valdžiai ir pastaroji 
sutiko, atsisakyti nuo savo plano apie keturių valstybių 
sutartį.

Pagal tą planą turėjo susitarti Britanija, Fįrancuzi- 
ja, Italija ir Vokietija (ir> gal būt, da ir Lenkija) sau
goti tarptautinę taiką Europoje, geruoju išsprendžiant J 
galinčius kilti tarpe jų nesusipratimus ir ginčus. Jo re
zultate butų buvusi izoliuota sovietų Rusija, o tai savo 
keliu butų privedę prie to, kad Maskva butų turėjusi at
sisakyti ginti Čekoslovakiją nuo Hitlerio. Vokietijai to
kiu budu butų buvęs atidarytas kelias “taikiai” sudras
kyti (čekoslovakiją, įsigalėti Balkanų pusiausalyje, po 
to skverbtis per Klaipėdą į Pabaltijį ir toliau maršuoti| 
į Ukrainą.

Bet Ftancuzija šitam planui pasipriešino, ir Angli
jos konservatoriai, kurie jau rengėsi pradėti “draugiš
kas” derybas su Hitleriu, buvo priversti šito savo suma
nymo atsižadėti. x

Bet su Mussoliniu francuzai sutinka taikintis) sek
dami šitame dalyke paskui Londoną. Atmetę taiką su 
naciais, francuzai ir anglai dabar, matyt, dės visas pa
stangas atitraukti italus nuo Hitlerio, nulaužiant Ro- 
moS-Berlyno ašį. Jeigu jiems tatai pavyktų, tai pasi
keistų visa Eųropųą,,politika: nacių agresingumui butų 
bent laikinai užkirstas kelias ir lengviau atsidustų visi 
Vokietijos kaimynai.

Tačiau tai dar tiktai numatomi galimumai. Pirma 
negu jie virs tikrove, turės paaiškėti, kokios kainos rei- 

C. kalauja Mussolini už kooperavimą su demokratinėmis 
valstybėmis prieš savo “draugą” Hitlerį. Hitleris ren
giasi netrukus aplankyti Romą, ir Mussolini ruošia jam 
grandiozišką prieisimą. Ar juodmarškinių diktatorius 
norės dabar tas iškilmes staigiai atšaukti ir nutraukti 
visus ryšius su rudąja diktatūra? Ar jisai sutiks, be to> 
ištraukti savo armijas iš Ispanijos, kurią su jo pagalba 
jau baigia užkariauti gen. Franco? Francuzai vargiai 
galėtų toleruoti fašistų įsigalėjimą Pirėnų pusiausalyje.

Apie francuzų pasiryžimą nenusileisti Hitleriui, tur 
būt, jau buvo painformuota Čekoslovakijos valdžia, nes 
į grasinančius savo nacių reikalavimus ji užvakar atsa
kė. griežtu “Ne”,

Norvegijos darbininkai grįžo į Socialistą 
Internacionalą

Norvegijos Darbo Partija referendumu nutarė įs
toti į Socialistinį Darbininkų Internacionalą. Už įstoji
mą balsavo 86)075 nariai) prieš — 3,951.

Tokiu budu organizuotame Norvegijos darbininkų 
judėjime tapo išnaikinti paskutiniai maskvinio “komu
nizmo” pėdsakai.

Reikia atsiminti) kad 1921 metais Norvegijos Dar
bo Partija buvo “in corpore” įstojusi į vadinamąjį “Tre
čiąjį” arba komunistų internacionalą, kurį Leninas, 
Trockis, Zinovjevas, Bucharinas ir visa eilė kitų bolše
vizmo žvaigždžių įsteigė Maskvoje 1919 m. Tai buvo 
antra tokia masinė darbininkų organizacija visame pa
saulyje, kuri nutarė atsimesti nuo Antrojo Internacio
nalo ir “važiuoti į Maskvą”. Kita masinė darbininkų 
organizacija, įstojusi į Komintemą, buvo Italijos So
cialistų Partija. Italijos sociaįistams nudardėjus į bolše
vizmą, Italiją užkariavo juodmarskiniai.

Norvegija šito liūdno likimo išvengė. Kai Norvegi
jos Darbo Partijos dauguma apsirgo komunistiška in- 
fluencija, tai sveikieji jos nariai nuo Darbo. Partijos at> 
skilo ir įsteigė Social-Demokratinę Darbo Partiją. Ne
praėjus daug laiko, ėmė blaivėti ir senoji Darbo Parti
ja. .

Nopregijos laimė buvo ta, kad ji' guli netoli nuo Ru
sijos, ir daugelis Norvegijos darbininkų judėjimo vei
kėjų galėjo tą “stebuklingą” komunizmo šalį aplankyti 
ir savo akimis pamatyti, kokios “laimės” susilaukė dar

ruduo, puiki žiema, dar meiles
nis ankstybas pavasaris, žmo
nės džiūgauja, o rytais dar sau
lei nepakilus pulkais juodvar
niai padangėmis skraido... Lai
kas jau jiems butų poruotis, 
lizdus krauti, o vienok jie bu-, 
riais, skraido ir kruksi, krank
si ir skraido... Ai, tai blogas 
ženklds, vyreli.... Tai ne prieš, 
gerą... širdyje nerimastis1 gims
ta ir štai to neramumo veja-, 
mas išsirengiau sūnaus aplan
kyti, juk gal daugiau^ nematy
siu... Didžiame kare netekau 
brolio, japonų kare žuvo dėdė,, 
o ana iš turkaus karo negrįžo 
mano vienas tolimas giminai
tis. Žmogaus gyvenimas, tai 
kaip vanduo juroje, — užeina 
aUdra ir viską nušluoja. Kiek
vienai žmogaus {kartai lemta 
kariauti... Gaila sunaus, nebū
tų taip baisu, jei dėl kitų gero 
žulų...

—Bet juk nevisi kare žūva,— 
taminu savo bendrakeleivį.

—Ai, ką kalbi! Net didžiojo 
karo kariuomenės didelių vals
tybių tokių pabūklų neturėjo, 
kokius dabar tik vieni lietuviai 
turi, o juk kiti ir tuščiomis

rankomis nekariausi... Mano sū
nui bus lemta į pirmą ugnį sto
ti, juk jis raitelis..

—štai važiuoju 
liau jisai savo kalbą, — ir vis 
dar galvoju ar aš jį rasiu pul
ke, gal jėu išjojo... Lenkai jau 
savo pulkus suvarė į pasienį, 
juk mūsiškiai ir nežiopso.

—Jau kelintas rytas anksti 
keliu ir vis dairaus o tie var
nai iš medžių pakilę vis kruk
si ir kranksi . . . skraido... Liz
dų nekrauna ir nesiporuoja, tai 
blogą ženklą lemia...

—Gal dar anksti, juk štai 
pavasaris toks ankstybas...

—Taigi, kad ankstybas, bet 
juk atšilo, laikas lizdus krauti, 
bet žinai ir paukštis nelaimę 
jaučia, nesi skuba . . . ‘Būriais 
skraido, krunksi...

Mano bendrakeleivis nustojo 
šnekėjęs, ir jau daugiau aš jo 
negalėjau prikalbinti, jis tylė
jo ir skaudžią dūmą dūmojo. 
Žiurėjau pro traukinio langą. 
Lėkė pievos, dingo dirvonai, 
nyko miškai, o padangėje, Lie
tuvos padangėje tikrai juodvar
niai skraidė...

—Vistaspats

tęsia to-

SIU METU LIETUVIU LITERATŪROS 
LAUREATAI

z , , I > i . < : . '

Lietuvos padangėje 
juodvarniai skraido

(Iš Lietuvos)
Traukinys ne gyvenimas, j iš 

rieda nustatytais bėgiais ir vi
suomet laiku pasiekia tikslą.

Keista, traukinys klusnus 
žmogaus kurybosi padaras. O 
patsai gyvenimas žmogaus taip 
tvarkomas, kad nežinia ką ryž
toj aus diena lemia ir kuriaiš 
šunkeliais jisai nuriedės^

Važiuoju tuo klusniu žmo
gaus padaru.

Gyvenimas verda, kunkuliuo
ja, neramiu rytojumi gesina, 
o traukinys bildėdamas skuba 
arčiau savo tikslo.

Viename skyriuje tik mudu 
du keleiviai: aš ir nudulkėtas, 
kaip ir traukinys dar vienas 
žmogelis. Jo plaukai šviesi, 
kaip pajūryje smiltys, bet ne 
tokie bąiti, kaip pienas. Jo vėk 
das rūpestingai gyvenimo Žag
rės išvagotas, bet ne tokiomis 
tiesiomis vagomis, kaip juodi 
dirvonai. Jo akys žalsvaį mels
vos, kaip ežero vanduo, bet ne- 
tokios, kaip juros mėlynė. Kiek 
jam metų? Sunku pasakyti, tik 
kai jis praveria lupasi ir pasi
rodo jo sveiki, balti dantys jis 
dešimčia metą atrodo jaunes
nis. Jis žiuri, stebi mane, o aš 
jį. Jis ir aš jaučiu, kad noriva 
Vienas į kitą prabilti.

—Ar toli važiuojate, ♦— ne
iškentęs klausiu jo.

—Ai toli, gal kokias tris va
landas važiuosiu, — ramiai ir 
lyg nudžiugęs mane, sušnekus 
atsako jisai.

Kalba nutrūksta, nesiseka, ’ 
nežinau, ką vėl jo klausti. Bet 
jis kiek patylėjęs sako:

—Važiuoju sūnų aplankyti, 
kariuomenėje tarnauja.

—Tai gal serga*
—Ai ne! Tokie neramus 

kai, štai vežu marškinių ir 
kandos.

—O kam tiąi, juk karinome

lai- 
UŽ-

nėję aprėdyti'ir pamaityti.
—Taip, bet gal daugiau 

simatysiu...
—Tai dėlko? Juk viskas 

rimo, karo nebus.
—Ai, ką vyreli, kalbi.
—Taigi, kad nebus, juk 

lenkais jau baigiasi kriukis, 
sutaikysime.

—Susitaikysime . . . šita 
baisa ateina nekviečiama ir 
laukiama.

—Bet juk kariauti dabar nie
kas nenori.

—Ak vyreli tu mano, kad tai 
nors atsiklaustų, kitaip bu- 
štai kaip tasai didysis ka- 
užrioglino ir tuomet nie- 
nenorejo... Toks bUvo gra- 
ruduo, štai kaip šiandien 

atsimenu. Rodos, saulute žeme 
raičiojosi, laukai nuo javų siū
bavo. Žmonės linksminosi, 
džiaugėsi gerus metps turėsią, 
o čia širdyje vis taip neramu 
buvo ir lyg tyčia diena iš die
nos padangėse gulbinai iš Šiau
rės į pietus lėkė ir imk tu man 
rudenyje antru kart vyšnios 
pražydo ... širdyje tikras ne
rimas pradėjo rausliu visi sa
kė, kad ne prieš gerą... Ir vie-( 
ną tokią gražią, gražutėlę die
ną ipobilizacija... Visi manė, 
kad baigsis geruoju, bet vyš-, 
nios rudenyje antru kart žydė
jo, o padangėmis gulbinai skri
do... Ir ištiko, ištiko ta baisi 
žmonių nelaimė.,.

Žmogelis kalbėjęs nustojo, 
atsiduso, ranka mostelėjo lyg 
ką tai nuo savęs vydamas.

—Į ką tasai karas musų gy
venimą pavertė?... Griuvėsiai, 
pelepai tik paliko. Kiek žmo
nių žuvo! Tuose gruvėsiuose 
Lietuva ant kojų atsistojo, štai 
susitvarkę dvidešimts metų ra
miai gyvenome ir dabar vėl 
debesiai niaukiasi. Vėl ženklai 
karą lemia, štai buvo gražus

kas 
tų! 
ras
kas 
žus

ne-

su
Su-

pa- 
ne-

“Ei-

Vasario 14 d. laikinoje Lie
tuvos sostinėje Kaune Valsty
bės Teatre iškilmingai buvo 
įteiktos lietuvių literatams, lai
mėjusiems už geriausius savo 
veikalus 1937 m. literatūrinės 
premijos, šiose iškilmėse taip 
pat dalyvavo ir svečių iš lietu-? 
Viams draugingų valstybių Es
tijos ir Latvijos. Iš Estijos da
lyvavo estų rašytojų draugijos 
pirmininkas rašytojas Friede- 
bertas Tuglas ir rašytojas Al
bertas Kivikas, iš Latvijos — 
rašytojas Adolfas Errsas ir 
publicistas Janis Lapinis. Šias 
iškilmes savo atsilankymu taip 
pat pagerbė ir Valstybės prezi
dentas Antanas Smetona.

1937 m. valstybės literatūros 
premiją laimėjo poetas Kossu- 
Aleksandravičius už savo eilė
raščių rinkinį “Užgesę chime
ros akys”. Jonas Kossu- Alek
sandravičius yra gimęs 1904 
m. Aukštosios Panemunės vals
čiuje Kampiškių dvare, o augo 
Rumšiškėse. Pabaigęs Kauno 
“Aušros” berniukų gimnaziją, 
literatūrą studijavo Vytauto 
Didžiojo Universitete, tuo pat 
metu tarnaudamas Žemės ban
ke. ^Dabartiniu metu jis, kaip 
valstybės stipendininkas, lite
ratūrą studi j uo j a ' Grenoblio
universitete. Jis yra išleidęs 
šiuos eilėraščių rinkinius
lėrašČiai”, “Imago Mortis”, “In
tymios Giesmės” ir “Užgesę 
chimeros akys”.- Be to, jis yra 
išspausdinęs ir savo publicisti
nių raštų rinkinį “Dievai ir 
smuikeliai”. Visus jo raštus, 
yra išleidusi Sakalo B-vė. Da-, 
bar Sakalo B-vė leidžia jo rink
tinės lirikos rinkinį. Jonas Ko- 
ssu-Aleksandravičius yra jau
ninusiosios lietuvių poetų kar
tos atstovas. Jo poezijoje vy
rauja egocentriniai motyvai. Jo 
lirika yra kupina gilaus, nuo
širdaus/ tikrai lietuviško liūde
sio. Jo poezija pasižymi ne tik 
saVo turinio gilumu, bet taip 
pat ir formos grakštumu. •

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus literatūrinę premiją už' 
vaikų literatūrą laimėjo poetas 
Kazys Binkis Už Savo kurinį 
“Kiškių sukilimas prieš Kipfrą 
Petrauską”. Jis yra gimęs, 1893 
m. Gudelių kaime, Biržų apsk. 
Eilėraščius pradėjo rašyti dar 
prieš, Didįjį karą. Bendradar
biavo pirmajame lietuvių litera
tūros žurnale “Vaivorykštė”, 
“Pirmajame Bare”, “Skaity
muose” ir daugelyje kitų lietu
vių literatūros žurnalų. Jis yra 
išleidęs šiuos savo poezijos rin
kinius: “Eilėraščiai” ir “100 pa
vasarių”, liaudišką poemą “Ta- 
rbošius bekepuris”. Be to, jis 
yra redagavęs pirmųjų ir ant
rųjų “Vainikų” antalogiją. Da-

bar Valstybės Teatras rengiasi 
statyti jo dramą “Atžalynas”. 
Kazys Binkis yra pradininkas 
vadinamosios keturvėjininkų 
poezijos, ši keturvėjininkų sro
ve buvo pasiryžusi sugriauti 
senąsias lietuvių poezijos tra
dicijas. Jie ypač buvo iškėlę 
žodžio reikšmę poezijai.

Sakalo B-vės ir Ukmergės 
miesto literatūros premiją lai
mėjo rašytojas ir lietuvių lite
ratūros tyrinėtojas prof. Vin
cas Mykolaitis-Putinas. Jis yra 
gimęs 1893 m. Pilotiškių kai
me, Gudelių valsč., Marijampo
lės apskr. Aukštuosius literatu
os filosofijos mokslus ėjo 
Šveicarijos ir Vokietijos uni
versitetuose. Dabar jis yra V. 
D. Universitete Humanitarinių 
mokslų fakulteto profesorius ir 
dėsto lietuvių literatūrą. Prof. 
Vincas Mykolaitis-Putinas yra 
pats žymiausias šių dienų lietu
vių rašytojas, plačiai pasireiš
kęs savo poezijos, dramos ir 
beletristikos Veikalais. Jo yra 
išspausdinti šie literatūros vei
kalai: Putino raštai I ir II to
mas, drama “žiedas ir mote
ris”, . misterija “Nuvainikuota 
vaidilutė”; eilėraščių rinkiniai: 
**Tarp dviejų aUšrų” ir “Keliai 
ir kryžkeliai”; romanai: “Alto- 
rių šešėliai” 3 tomai ir “Kri
zė”; drama “Valdovas”. Be to, 
prof. Vincas Mykolaitis-Putinas 
yra išspausdinęs šiuos savo 
mokslo veikalus: “Vydūno dra
maturgija”, “Naujoji lietuvių 
literatūra” ir “Literatūros etiu
dai”, Jis daug metų yra reda
gavęs literatūros, mokslo ir 
visuomenės žurnalą “židinys” 
ir daug metų buvo lietuvių ra
šytojų draugijos pirmininkas. 
Praėjusių metų Sakalo ir Uk
mergės miesto literatūros pre
miją prof, Vincas Mykolaitis- 
Putinas laimėjo už savo roma
ną “Krizė”, šiame savo roma
ne jis vaizduoja neseniai Lietu
vos kraštą spaudusios krizes 
laikus. Jo romanas" pasižymi di
deliu lietuvių gyvenimo pažini
mu ir sugebėjimu objektyviai 
ir meniškai jį atvaizduoti. Jo 
romanas taip pat pasižymi gra
žiu sklandžiu stiliumi.

“Spaudos Fondo” literatūros 
premiją laimėjo Jonas Marcin
kevičius už savo romaną “Ben
jaminas Kordušas”. Jonas Mar
cinkevičius yra gimęs 1900 nu 
Radviliškio miestelyje, Šiaulių 
apskr. Mokėsi Radviliškio pra
džius ir geležinkelio mokyklose. 
Jis yra išleidęs šiuos savo be
letristikos kurinius: “Ties be
dugne” 2 tomai, “Sukaustyti 
latrai” 2 tomai, “Mes ateina
me” 3 tomai, “Jis turi mirti” 
ir “Benjaminas Kordušas”. šiuo 
metu yra spausdinami jo “Si-

i

dabriniai Varpai”. Jonas Mar
cinkevičius yra vienas iš pro- 
duktingiausių lietuvių rašytoją. 
Jis savo romanuose daugiausia 
kelia aikštėn lietuvių gyvenimo 
neigiamąsias puses. Paskutinia
jame savo romane “Benjaminas 
Kordušas” jis vaizduoja išsi
gimstantį lietuvių dvarininkų 
luomą. Jonas Marcinkevičius y- 
ra lietuvių literatūros realisti
nės ir natūralistinės srovės at-4 
stovas.

Spindulio B-vės literatūros 
premiją laimėjo rašytojas Juo
zas Grušas už savo novelių rin
kinį “Sunki ranka”. Juozas 
Grušas yra gimęs 1901 m. ža- 
džiunių-Kalniškių kaime, Šiau
lių valsč. Baigė Šiaulių gimna
ziją ir V. D. Universiteto teolo
gijos-filosofijos fakulteto lite
ratūros skyrių. Šiuo metu jis 
redaguoja “Musų Laikraščio” 
savaitraštį ir yra lietuvių ra
šytojų draugijos pirmininkas. 
Juozas Grušas yra išleidęs šiuos 
savo veikalus: novelių rinkinį 
“Ponia Bertulienė”, romaną 
“Karjeristai” ir novelių rinkinį 
“Sunki ranka”.

Pradėjus skirti už geriausius
■ lietuvių literatūros veikalus 

premijas, lietuvių literatūra 
smarkiais žingsniais pradėjo 
žengti priekin. Jei prieš kele
tą metų lietuviai nusiskųsdavo 
neturį savo romano, tai dabar 
kiekvienais metais yra Išlei
džiama po keliasdešimt origina
lių romanų?Taip pat didelę pa
žangą daro ir novelės. Prieš ka
rą ir pirmaisiais Lietuvos ne
priklausomybės metais musų liė 
teraturoje vyravo poezija, o da
bar priešingai, kas kartą vis 
labiau pradeda vyrauti beletris
tika, o ypač romanas. Lietuvių 
beletristikoje daugiausiai yra 
vaizduojama Mų dienų gyveni
mas ir /keliamos aikštėn įvairios 
to gyvenimo negerovės. , Todčl 
mes šių dienų lietuvių literatū
roje daugiau aptinkame neigia
mų, negu teigiamų tipų. Taip 
pat labai įdomu pažymėti fr tas 
faktas, kad daugumas gabes
niųjų jaunųjų literatų cĮaug dė
mesio kreipia į savo . kurinių 
stilių. Atrodo, kad jienis svar
bus ne tiek pato veikalo tema, 
kiek jos pavaizdavimas. Pel" 20 
nepriklausomo gyvenimo metų 
lietuvių litera'tura stilistiniu, 
arba formaliniu, plačia to žo
džio prasme, atžvilgiu yra pa
dariusi labai didelę pažangą, 
šiandien lietuvių literatūra jau 
yra tiek išaugusi ir patobulėju
si, jog ji darosi įdomi ir pa
traukli nebe tik lietuviams, bet 
ir svetimtaučiams^ Todėl pas
kutiniu metu lietuvių literatū
ros kuriniai pradedama versti į 
svetimąsias kalbas. Dabar jau 
turime naujausios lietuvių lite
ratūros kurinių, išverstų į lat
vių, rusų, vokiečių, lenkų ir ki
tas svetimąsias kalbas. Ir, rei
kia pažymėti, kad šie išvemtie
ji lietuvių literatūros kuriniai 
turi nė kiek nemažesnį pasise
kimą, negu kitų tautų rašytojų 
veikalai. Užsienių lietuviai tu
rėtų daugiau susidomėti naują
ja lietuvių literatūra. Toks jų 
susidomėjimas naująja literatū
ra juos labiau susietų ir su 
gimtuoju kraštu ir jo gyveni
mu. Be to, užsienių lietuvių di
desnis susidomėjimas savąja li
teratūra turėtų didelės teigia
mos reikšmės ir pačiai literatū
rai. Tsb.
- ■■ -- ■ ■■ ........
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Astronomijos įtaka pasaulėžiūrai. 
—P. Slavėnas. ,

Bel-etažas — D. Pumputis.
Nuvainikuotieji Japonijos viešpa

čiai — A. Claine.
šeimos pametimas ir jos sankcijos 

— L. Purenienė.
Kapitalizmas permanentinės kri

zės konvulsijose — J. Lukoševičius.
Broluva — T. Tilvytis.
šuo — J. Opatošu.
Priekaištas — B. Butkauskas. 
Bairono paslaptis — S. Zweig. 
Populiaris Mokslas — Apžvalga 
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GEGUŽES PIRMA YRA VISO PASAULIO 
DARBININKU SOLIDARUMO ŠVENTE

*

Artinasi tarptautinė darbinin- ko, kol padaryta žaizda užgis, 
kų solidarumo šventė — Pir
moji Gegužės, kurią švenčia vi
so pasaulio darbininkai.

Tik diktatorių valdomose ša
lyse ji yra uždrausta, arba pa
versta kokia tai nereikšminga 
medžių sodinimo arba motinų 
(Lietuvoje), o kitur (kaip Vo
kietijoje ir Rusijoje) ir patys 
diktatoriai bando tą šventę pa
versti savo įnagiu.

Kanadoje, nors oficialiai nė
ra uždrausta ir į kalėjimus už 
tai nekiša, bet toli nevisi dar
bininkai Gegužės Pirmąją gali 
švęsti.

Kanados kapitalistai, lygiai 
kaip ir kitų šalių kapitalistai, 
į darbininkų solidarumo šventę 
žiuri su neapykanta. Yra dar 
nemažai ir gana stambių įmo
nių, kuriose dirba, tūkstančiai 
darbininkų, bet yra neorgani
zuoti; pavyzdžiui, mė$os apdir
bimo ir gyvulių skerdimo įmo
nės, kaip tai Gonada Packers, 
Swift ir kitų mažesnių panašių 
įmonių darbininkai neturi savo 
unijos, nors, minimoje srityje 
vien Toronte dirba arti 5,000 
darbininkų, visi neturi
teisės viešai dalyvauti darbinin
kų šventės demonstracijose. 
Tai liūdnas apsireiškimas. Vis 
tai pačių darbininkų apsileidi
mas ir nesupratimas savo tei
sių ir pareigų. Linkėtina, kad 
ateinančiais, metais suminėtų į- 
monių darbininkai butų susior
ganizavę į uniją ir bendrai ga
lėtų dalyvauti demonstracijose 
su savo unijos vėliava.
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Kanados ,darbininkai.neturi tin
kamos politinės partijos

Nors Kanadoje yra net kelios 
organizacijos, kurios preten
duoja vadovauti darbininkų vi
sam judėjimui, bet, deja, jos 
visos neturi mažiausio pasise
kimo. Priežastis yra ta, kad jos 
neturi tinkamos ir aiškios pro
gramos, kuri apimtų visas* gy
venimo sritis.

įvykis mums 
kad ateityje 

veiksmai ne-

po
dė

ap-

NAUJIENOS, Chicago, UI. 6

IR VĖL ČIA PAT
GEGUŽĖS PIRMOJI

Linketina, kad Kanadoje įsi
kurtų tokia darbininkų partija, 
kurioje galėtų rasti pasitikėji
mą visi darbo žmonėS, kurie 
kovoja už laisvę ir Demokrati
ją

Apvaikščiojant Gegužės Pir
mąją darbininkai demonstruo-

• ja prieš kapitalizmą savo at-
• siektus laimėjimus ir daro pla

nus ateities kovų geresniam lai
mėjimui. Taigi tenka nors 
trumpai prisiminti ir palyginti 
las pozicijas, kurias turėjome 
praeitais metais su šių metų e- 
samomis.
Kanadoje bendras darbininkų 
judėjimas yra bemaž tolygus 

praeitiems metams
Lietuvių tarpe pasirodė de

moralizacija. Praeitais metais 
musų tarpe vyravo linksma vil
tis, kad jau pradedame viens 
kitą suprasti, kad musų visų 
tikslas yra vienas ir tas pats — 
siekti vieningo veikimo už lais
vę ir demokratiją. Bet šiemet 
vos spėjus peržengti per praei
tų metų slenkstį, jau pasirodė 
nesantaikos žymės.

• *. Pribuvus iš Montrealo nau
jam “kraujui” iššaukė reakci
ją gename kūne, ir gražų ben
drą darbą išmainė UŽ atgiežą 
vįenam asmeniui, kuris nieko 
bendro neturėjo su bendruoju 
musų veikimu. Tas nelemtas į- 
vykis parodo, kad musų tarpe 
yra nemažai asmenų, kurie 
proteguoja būti daug žinan
čiais, bet nemoka atskirti bal
tą nuo juodo. Tuo labai liko 
pažeistas Kanados lietuvių vie
nybės reikalas. Ims nemažai lai-

Bet tebūna šitas 
visiems pamoka, 
tokie ar panašus 
pasikartotų.

Bukime visi lietuviai demon
stracijose ir vakare masiniame 
mitinge.

Šiemet Gegužės Pirmoji pa
sitaiko sekmadienį, todėl jos 

‘apvaikščiojimas bus atkeltas į 
balandžio mėn. 30 d. šeštadie
nį. Kadangi daugumas dirbtu
vių dirba tik iki 12 v., tai 
piet visi galėsime dalyvauti 
monstracijoje.

Skaudus prisiminimas
Pernai laike Gegužės

vaikščiojimo Ispanijos Respu
blikai grūmojo pavojus netekti 
Baskų sostinės, o šiemet jau 
rimtas pavojus gręsia visai lo- 
jalistų armijai ir liaudžiai pa
kliūti į fašistų priespaudą. Is
panijos lojalistų pralaimėjimas 
yra kartu ir musų pralaimėji
mas. Tarptautinis fašizmas yra 
pasiryžęs užnerti savo apinasrį 
ir toms tautoms, kurios šian
dien dar demokratiškai tvarko
si. Tad šiandien daugiau negu 
kada yra aišku, kad ne tik tų 
valstybių, kur fašizmas jau 
viešpatauja, darbininkai turi 
stot j kovą priešu fašizmą, bet 
lygiai ir tų valstybių, kuriose 
dar fašizmo nėra. Taigi balan
džio mėn. 30 d. bukime visi 
darbo žmonės demonstracijose 
ir parodykime Kanados fašis
tams, kad mes mokėsime jų 
puolimą atmušti. Taipgi turime 
parodyti šėlstančiam kapitaliz
mui, kad Ispanijos liaudies, ko
vos mums nėra svetimas reika
las, ir mes turime juosi remti 
iki paskutinės valandos.

Linkėtina, kad po Gegužės 
Pirmos apvaikščiojimo atgimtų 
darbininkų tarpe tikra solida
rumo dvasia, ir kad pradėtume 
naują gyveninio lapą su viltimi 
ir pasiryžimu pergalėti fašiz
mą.

Kova prieš fašizmą gali būt 
pasekminga tik tada, jei darbi
ninkai bus organizuoti politi
niai. Taigi norintieji kovoti už 
darbo klasės reikalus privalo 
stoti į tokias politines organi
zacijas*, kurios laikosi veikimo 
linijos nustatytos Tarptautinio 
Darbjnįnkų Internacionalo.

T.L.fe.D.kp.org. A. Frenzelis

Toronto Choras 
Pasigenda Z. U.

TORONTO, ONTARIO, Ka
nada. — Lenkų salėje balan
džio 2 dieną įvyko SLA kuopos 
parengimas*. Publikos buvo ne
mažai. Viskas gerai pavyko.

Mums labai rūpėjo išgirsti 
musų kuopos chorą dainuojant. 
Tai tas pats choras, kuris dėl 
baubimo negalėjo dainuoti Lie
tuvos 20 metų nepriklausomy
bės minėjime. Delko ir kas ten 
baubė, tai tas visiems žinoma, 
šį kartą niekas nestaugė gal to
dėl, kad nebuvo Z. U. tarp cho-' 
ro narių. Kodėl jos nebuvo, aš 
nežinau. Bet gaila. Be Jos ir 
choro dainavimas* neturėjo pil
numos. Ji turi švelnų ir sklan
dų balsą dainavimui^ ir yra ge
riausia dainininkė. Iš choro 
dainavimo daugumas suprato, 
kad jame geriausia daininkė 
nedalyvauja. Mums buvo nuo-j 
stabu, kad scenoje nesimatė Ž. 
U.

Taigi aš noriu jai pasakyti: 
nepaisyk tų nesusipratimų ir 
pavydų, stok į choristų eiles. 
Tavo dalyvavimas chore mums 
yra pageidaujamas. -

Pamenu, kaip pernai visu en
tuziazmu ruošėsi Toronto lietu
viai šiai darbininkų šventei, ku-| 
riai vadovavo Toronto liet, ko
mitetas Lietuvoj demokrat. at- 
slteigti. Jauku ir smagu buvo 
dar tuomet bendrai visiems 
dirbti ir ruoštis prie panašių 
švenčių, nes buvo susitarimas 
ir susiklausymas. Ir kaip visi 
parengimai, taip ir Pirma Ge
gužės praėjo tikrai gražiai ir 
solidariai, palikdama visiems 
malonų įspūdį. Visi džiaugė
mės tokiu gausiu lietuvių da
lyvavimu eisenose ir mitinguo
se, kuriuose visi kaip vienos 
šeimos nariai jautėmės esą ly
gus darbininkai, susirinkę pa
sitarti ir pasiguosti savo liki
mu. Nejautėme jokios antipati
jos prieš viens kitą. Troškome, 
kad šiemet Pirmą Gegužės dar 
gausiau ir vieningiau atšvęs tu
me. Bet... šiemet išėjo vistii ki
taip. Tos gražios svajonės su
siburti daugiau į vieną šeimą 
šioj šventėj paskendo nesantai
kos ir galų gale suirutes ban
gose!...

Komitetas kilnaus tikslo dėl 
isįvėlusios politikos, asmeniš
kumų ir nenusileidimų priėjo 
prie skilimo; buvę jame skir
tingų pažiūrų žmonės jokiu bil
du neberado galimybės susitar
ti. Ir kartais progai ištikus su
siėję, vietoj eiti prie padarytų 
klaidų atitaisymo, tik pasibara 
ir išsiskiria. Negana to, pasku
tiniu laiku neapykantos apimti 
naudojame perdaug “gabumo” 
popieriaus ir laiko net įspaudą 
išeidami, kąd tik labiau galėtu
me ardyti * tatptišaVį hesugyve- 
mmą. lai yra daroma is abie
jų pusių. Man rodos, reikėtų 
pradėti dėti nors trupučiuką 
pastangų už tarpusavį sugyve
nimą ir žmoniškesnius santy
kius, kurie paskutiniu laiku 
pas intis yra labai nepavydėti
ni. Svarbiausia klaida nesugy- 
veninio bene us ta, kad žmo
nės įvairių pažiūrų įeidami į 
komitetą nepadatė lyg, ir pasi
žadėjimo, kad dirbant bend
ruose klausimuose reikalinga 
suvaržyti savo idėjines aistras 
ir politinių įsitikinimų nepri
metinėti vieni kitiems, nes tik 
tokiu bildu butų buvęs tinka
mas sugyvenimas. Panašus su
sitarimas butų buvęs lyg pa
grindas bendro veikimo, kurio 
ribose butų galima sutilpti vi
sokių pažiūrų žmonėms. Šito
kio susitarimo nepasiekus, tu
rėjome palaidoti (ir opiausiais 
visiems skaudžiai šios dienos 
reikalais) bendrą socialistų su 
komunistais veikimą. Iš tiesų, 
viską nuodugniai apmąsčius 
tiesiog jaudintis reikia, kad 
žmonės savo užsispyrimus, rei-, 
kalavimus ir asmeniškumus 
stato aukščiau visko. Pamink 
po kojų net rautos nelaimes, 
net skaudžiausius bendrus rei
kalus negailestingai nubloškia J 
šalį, kad tik užsispyrimas lai
mėti! Ir tik to dėlei šiandien 
laukdami Pirmos Gegužes* dar
bo žmonių šventės neberamiam 
bendro susitarimo ir išsiblaškę 
kas sau esame suniurę, nelink-, 
smais veidais^ pilni neapykan
tos bijome silsi tikti lyg kokie 
raguočiai! Kur turėtume visi 
kaip vienas dalyvauti, džiaug
tis bartu sti pasaulio darbo 
žmonėmis, Užmiršti visas nea- 
pykanlas, suprasti. vieni kitus, 
kur turėtų klestėti ■ draugišku
mas ir pagarba, tai musų tarpe 
to negalėdamas parodyti viešai, 
dėl įvairių įtarinėjimij ir prie
kaištų, nė vienas klir nors su- 
sikiaiipęs širdyje iš tolo atiduos 
pagarbą ir meilę savo drau
gams darbininkams.,.

. B.

[ ACMJE-NAUJIENŲ Foto]

Paveikslas kunigaikštie
nės ir kunigaikščio Wind- 
sorų, nuimtas jiems išei
nant iš Vcrsaillcs palociaus

iškeltos vaišės po to, kaip 
jiedu sugryžo iš Rivieros. 
Šiame paveiksle Windso- 
rienė išrodo pajaunėjus ir 
net pagražėjus.

Jųs visi žinote, kad neklystan
čių žmonių nęra. Neklysta tas, 
kas nieko nedirba. Bet nėra to
kių klaidų, kurių negalima bu
tų atitaisyti ir jas atitaisius gra
žiai sugyventi,/ vengiant dau
giau klaidų nedaryei. Nors ma
no žodis menkas, bet jaučiu 
save esanti narė-darbo žmonių, 
todėl drįsįu. lijĮkėti, kad šią Ge
gužės Pirmą . Išnyktų iš musų 
tarpo neapykanta, kad taptu
mėm ^tikrais žmonėmis, kad vie
nytų mus visus atjautimas, ve
dąs, į permainą Jr būvio page
rinimą! Kad vienytų mus nors 
tos sunkios ir pavojingos Są
lygos musų brolių Lietuvoje 
švenčiant šią šventę! Tejungia 
mus visus vienas, tikslas — 'nu
versti fašistų viešpatavimą ir 
neleisti ištroškusiam arui pa-

Todėl visi demonsitrliokime Ge
gužės Pirmą; prieš fašizmą ir

demokratiją! —Rūta

TRUPINĖLIAI

Col-

ATSAKYMAS
WINNIPEGO
ENGELSISTUI

NVINNIPEG, MAN., Kanada. 
— šių metų Naujienų No. 83 
tilpo iš Winnipego korespon
dencija, po kuria koks tai ko
respondentas pasirašo slapyvar
džiu “Engelsistas”. Lyg norė
damas mane pagirti ir neva 
persistatydamas mano idėjų 
draugu, jis prirašė ten daug 
neteisybės. Todėl matau reikalo 
jam atsakyti ir čia pakartoju 
jo žodžius, kurie skamba seka
mai:

dirbtuve, 
paskelbė.

nėra jo-

“Vieną kartą Martinonis į- 
nešė, kad ‘literaturką’ priim
tų rezoliuciją su reikalavimu 
amnestijom politiniams kali
niams. Tai revoliucionierius 
Gutauskas, Bukauskienės su
žavėtas, suriko, kad tokios 
rezoliucijos nereikia, o tik 
reikia reikalauti geresnio 
maisto. Net ir tas pats Mar- 
.tinonis sutiko su Bukauskie
ne, kad kaliniams reikia di
desnės porcijos. Kada jis pa
siuntė tokį reikalavimą Ylos 
laikraščiui, tai Yla redakcijos 
atsakymuose taip jam atsa
kė: tamstos rezoliucija per
daug agitacinio pobūdžio, to
dėl nepatalpinsime”.
Dėl šių Engelsisto žodžių 

štai ką turiu trumpai pasakyti.
Pirmiausia, aš Literatūros 

draugijos susirinkimuose nie
kad jokių rezoliucijų nesu įne
šęs ir su Gutausku ir Bukaus
kiene neturėjau jokių ginčų ir 
nesusipratimų.

Bimtų rezoliucijų aš esu. ne
kartą pateikęs Pašalpinėj drau
gijoj ir čia susitverusiame Lie
tuvos* liaudžiai ginti komitete, o 
taipgi masiniuose lietuvių susi
rinkimuose. Mano pateiktos re
zoliucijos buvo priimtos be jo
kių ginčų ir be rėkavimų, kaip 
kad Engelsistas rašo. Pasirodo, 
kad Engelsistas yra girdėjęs, 
kad zvanija, tik nežino kurioj 
bažnyčioj ir kas zvardja.

Ta rezoliucija, kuri paminė
ta Ylos laikraščio redakcijos 
atsakymuose, buvo visai ne iš 
Winnipego, bet iš Kempės On- 
tario valstijoj, ir joj buvo kal
bama apie 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
paminėjimą. Ji buvo pavėluota, 
ir taip buvo atsakyea, o ne taip 
kaip Engelsistas prasimano.

Baigdamas turiu pasakyti, 
kad tokiems slapukams, kurie 
rašys apie mane nieku nepama
tuotus šmeižtus, aš daugiau ne
atsakinėsiu. Gaila užimti gero 
laikraščio vielą.

—J. Martinonis

Unija prieš uniją
Toronte tarp Dųndas ir 

legve randasi Harmon kailių 
puošni krautuvė ir 
kurios darbininkai 
streiką. '

Streikas, žinoma,
kia naujenybe ir apie tai ne
prisieitų kalbėti. Bet įdomu ir 
kartu skaudu, kad prie tos pa
čios dirbtuvės vaikšto darbi
ninkai su dViejom skirtingom 
iškabom. Ant, vienos iš tų iš
kabų yra parašyta, kad šioje 
dirbtuvėje darbininkų sąlygos 
geros ir kad jokio streiko nė
ra. Tuo tarpu antroji gi iška
ba sako kaip tik atbulai,—ten 
pasakyta, kad visi 24 darbi
ninkai minimos dirbtuvės yra 
išėję į streiką ir reikalauja ge
resnių sąlygų. Ant pirmesnio- 
sios iškabos yra uždėtos rai
des AFL unija, o antrosios be
teko pastebėti. Tai reiškia, jo- 
gei ĄFL unija škebatija. Tai 
labai b ai stis dalykas toks ap
sireiškimas darbin^nkį tarpe, 
kada viena Unija išveda dar
bininkus į streiką, o antroji 
savo narius siunčia skebauti. 
Kas tuomet iš tokio streiko< ga
li išeiti? žinoma, bosas džiau
gias^ kada darbininku orga-

. . ■ . —-     ■ ■ —

SIS TAS K ŠEN IR TEN
beveik visi bus laisvi nuo dar
bų ir turės progos kur nors 
išvažiuoti. Todėl visi Toron
to ir apylinkės lietuviai pra
šomi atsilankyti į SLA geguži
nę, kur linksmai tyrame ore 
galėsite laiką praleisti.

Apsivedė
Balandžio 2 dieną, susituo

kė Justinas Juška ir p-lė Ona 
Sjukauskaitė. J. Jušką toron- 
tie&ai pažinojo jau per apie 
dešimtį metų čia gyvenantį 
tvarkingą ir draugišką vaiki
ną, p-!ė O. Sukr uskaitė tik ne
seniai atvykusi iš Lietuvos, 
p-nios H. Kidžienės sesutė. 
Jaunavedžiams linkiu ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

Susilaukė dukrelės
Balandžio mėn. 20 d. garnys 

aplankė jaunuosius Belickus ir 
paliko jiems sveiką ir gražią 
dukrelę. Frances ir Juozas Be
lieka! labai patenkinti garnio U 

<o Kanados tautinė šventė, tai dovana. —Frances

Musų korespondentų 
apsileidimas

TORONTO, Ont. — Kiek ten
ka patirti iš kanadiečių “N- 
nų” skaitytojų, jie labai seka 
Kanados Lietuvių žinias; jei
gu jos kartais sumažėja, tai 
skaitytojai labai apgailestauja.

Kaip parodė praeitos sa
vaitės Skyrius, «tai iš keturių 
torontiečių tos savaitės kortų 
pasirodė tik viena “Stella”, na, 
o kur gi visi kiti? Kur kitų Ka
nados kolonijų koresponden
tai? Ačiū poniai Verusei Tr., 
tas skyrius kiek nors buvo už
pildytas. Daugiau susidomėji
mo savo pareigoms, gerbiamie
ji! v ■

SLA 236 kp. gegužinė!
Šiuomi pranešama, jog SLA 

236 kp. ruošia pirmą šį pava
sarį gegužinę 24 d. gegužės 
mėn., High Park, 6-me skyriu
je. Kadangi tsą dieną pasitai-

WINNIPEGO
SKANDALAI

ko- 
bii- 
yra 
Kai

WINNIPEG, MAN., Kanada. 
— Winnipego lietuvių draugi
jos kai kurios skursta, o kai 
kurios jau baigė savo dienas. 
Kodėl taip yra? Todėl kad 
munistai jas visokiariopais 
dais išnaudoja. Draugijos 
jiems melžiamos karvutės,
jas išmelžia, tai ir paspiria.

Tegul čia daugelis sako, kad 
komunistai bukapročiai, bet aš 
pasakysiu, kad jie ir gudrumo 
turi. Štai Šalomskio komunistir 
mė/‘literaturka” suso ir nyko, 
gręšė jai bankrutas. Taigi ko
munistai suvienijo savo litera-

reikalams, kaip tai, rengti “ban
kietus”, o vasarą piknikus ant 
trečios dalies. Tai buvo jų re
voliucinis; laimėjimas. Iš pra
džių jie pasitenkino trečia da
lim, bet vėliau įsidrąsinę net su 
grąsinimais reikalavo pusės 
pelno. Dalis draugijos narių 
tam pasipriešino. “Levorabo-

lo skandalas. Tą skandalą kurs
tė iš Toronto ponas Yla. Vėliau 
betgi Yla pamatė, kad toks 
skandalas yra blogas dalykas, 
ir pradėjo taikosi edilorialus ra
šyti. Už tai jis buvo pramintas 
fašistu. Taigi kad Winnipego 
komunistėlius nuraminti, jis at
siuntė čia savo adjutantą Kili-

liams tai pražūtis, ir darbinin
kai kada nors tų organizaci
jų skirtumus turės išlyginti.

Gerbiami Toronto lietuviai! .nizaėijos pešasi, bet darbiniu- .

Redaktorių panašumas...
Ne iŠ feisu, bet iš svo dar

bų tai šie du redaktoriai tik
rai labai panašus. “Vienybės” 
redaktorius kaipo didelis vy
ras pasirinko sau mažiuką va
duką Smetoną; gi musų “Liau
dies Balso” redaktorius, būda
mas pats nekoks vyras, užsi
spyrusiai garbina “didįjį” va
dą Staliną. Reiškia, vadizmo 
manija serga abu vienodai. 
Savo Žmoneles yra palikę Lie
tuvoje irgi abudu vienodai. O 
jie vienas Kanadoje, kitas A- 
metikoje turi sau po kitą 
“prisiega” irgi vienodai. Plūs-, 
ta vienas antrą taipgi vienodai.’ 
Teisybės nemėgsta jie taip pat; 
vienodai, žodžiu, panašumas 
yra labai didelis.

. .—StupakOB ,

i

Komunistu gali būti tik tas, 
kurs pagal įsakymo gali apsi
versti ragožium.

Mūsiškių komunistų “bendro 
fronto’’ komitetas apie demo
kratijos gynimą, žinoma, nesi
rūpina. Jiems rupi savo reika
lai, kurių svarbiausias yra Ki- 
likevičiaus išlaikymas*. Jie vis 
rengia bankietus “Ispanijos ko
vojančiai liaudžiai’’ ir “Lietu
vos politiniams kaliniams”. Bet 
tai tik jų tokia priedanga. Tų 
jų bankietų pelnas eina Kilike- 
vičiui ir L. Balsui. Lietuva ir 
Ispanija negauna nei skatiko.

Štai girdžiu “bendrafronti- 
ninkai” rengia dar vieną “ban- 
kiėtą”? Kokiam tikslui bus ski
riamas pelnas, jie neskelbia. 
Tik žinau, kad jie ieškojo to
kių muzikantų, kurie sutiktų 
griežti už alų. Kiekvienam mu
zikantui siūloma po 10 stiklų 
alaus už jų darbą.

—Engelsistas

Komunistų taktika čia kelia 
neapsikentimą. Todėl daugelis 
lietuvių visai atsisako dėtis į 
draugijas, nes jose vyrauja ko
munistų pagieža.

Kalbama yra apie “Bendrą 
Frontą”. Tokios organizacijos 
kaip bendras* frontas Winnipe- 
ge nėra. Yra tik komitetas iš 
“literaturkos” narių, t. y., ko
munistų. Jie dabar šaukia už 
“bendrą frontą” ir demokrati
ją, o pora metų atgal tą pačią 
demokratiją smerkė ir keikė.

Lietuvių nelaimės
Torontietis J. Gritėnas stai

giai susirgo, regis, plaučių už
degimu ir buvo nuvežtas į Ge
neral ligoninę.

Drg; Stasį Vaitekūną ištiko 
sunki nelaimė

Drg. S. Vaitekūnas neseniai 
lankėsi Toronte ieškodamas 
darbo, bet negavęs vėl grįžo į 
aukso mainas Empire, Ont., 
kur balandžio niėn. 20 d. jį iš
tiko sunki nelaimė. Keliantis 
keltuvu iš mainos keltuvas su
gedo ir krito iš 800 pėdų aukš
čio. Pasekmės, — vienas už
muštas ir šeši sunkiai sužeisti, 
tarp kurių yra ir S. Vaitekūnas 
su nupiauta koja aukščiau ke
lio. Jis yra Port Arthur mies
to ligoninėje.

Abiem nelaimės ištiktiems 
reiškiame gilią Užuojautą ir lin
kime greito pasveikimo.

—E. ir A. Frenzeliai

KANADIEČIAI
Gali nusipirkti NAUJIENAS atskirais nume- 

meriais sekamose vietose:
TORONTO:

- PIETRASZKO MUSIC STORE,
Bunk 31 Terminai A

‘ UKRAINIAN BOOKSELLERS
“PROSVITA", 324 Queen St W.

MONTREAU
p. J. SCHNEIDER, 

2112 St. Lawreuce Blvd.
m i.j ■

.. . . •

ėM

T.L.fe.D.kp.org
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NAUJIENOS/dHcago, III

įvyks
In- 
va- 
aš- 
ku- 
da-

Petraitis, 21 Paulina Rimkus pardavė Lie-
Jack Raikės, 28, su Maricn tuvių R. Katalikų Labdarių Su-

Lane, 30 I sivienijimui Chicago Heightsi,
Stanley Sura, 23, su E^eanor III.

Boyls, 20
Michael Winters,

phie Paravich, 25
Joseph Gabrenis, 44, su Mau

de Kief 40

Petraitis, 21

| sivienijimui Chicago IleightSi,
LIETUVOS PRODUKTAI

27, su So

sukaktuves. Taigi,

Mr.-Mrs. Christonher 
Ambrosai Švęs Sidab
rini Jubiliejų!

Plačiai žinomi roselandiečiai 
pp. Ambrosai ir geri žagarie- 
čių Kliubo veikėjai, gegužės 8 
dieną švęs 25 metų ženybinio 
gyvenimo
jie rengias įspūdingai paminė
ti tas sukaktuves ir ilgą eilę 
prabėgusių metų įvykių šeimy
noje.

Laimingai gyvendami užau
gino sūnų Albertą ir dukterį 
Sofiją- Kaip patys pp. Ambro
sai, taip ir jų vaikai yra. dide
li lietuvybės mylėtojai.

Visų Šventų parapijos bažny
čioj 10:30 valandos ryto, 108th 
ir Wabash avenue.

Pokilis (reception)
Pochron’s salėj, 11730 So. 
diana avė. Pradžia 1-mą 
k ndą dienos. Yra užkviesta 
tuoniolika porų pamergių, 
rios gražiai pasipuošusios
lyvaus. Pp. Ambrosų vestu
vėms svetainė bus specialiai 
padabinta, orchestra iš gerinu
si ųmuzikantų. Bus vaišės ir 
visokie įvairumai. Numatoma 
daug svečių turėti.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Anthony Pecelunas,
Constance Georgelos, 22

John Simonelis, 22, su Alice

R. š.

22, su

SUSIRINKIMAI

vų visuotinas susirinkimas įvyks ketvirtadienį, balandžio 
28 dieną Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 S. Halsted 
St. ant pirmų lubų, 7:30 vai. vakare. Jūsų atsilankymas į 
susirinkimą būtinai reikalingas. —Sekr. John Zalatoris.

Darbininkų šventė, Pirmoji Gegužės', bus iškilmingai apvaikš
čiojama sekmadienį, gegužės 1 dieną, Mildos svetainėje, 
3140 S. Halsted st., pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga veltui. 
Kalbės Naujienų redaktorius Dr. P. Grigaitis, V. Poška; 
dainuos Chicagos Liet. Vyrų choras ir Naujos Gadynės 
choras. Kiekvienas darbo žmogus turėtų laikyti sau už 
būtiną pareigą dalyvauti tarptautinės darbininkų šventės 
iškilmėse. Rengia LSS Chicagos) Ccntrale kuopa ir LDD 
4 kuopa. “Visų šalių darbininkai, vienykitės!” —Rengėjai.

Mt. Greenwood SLA 178 kp. rengia sekmadienį, balandžio 30 
dieną balių su vaidinimais ir prakalbomis. Bus dainos, ge
ras orkestras, užkandžiai, lietuviškas krupnikas, o laimė
jimams suris ir zuikiai. Parengimas įvyks O. Mallcy S. 
Hali, 3016 W. 111 st. Pradžia 5 v. p. p. Kviečia Komitetas.

Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus visokiems malevo- 
jimams ir sienų popieriaus; Jįpgymo tikslams. Užeikite į krautuvę, 

mes džiaugsmingai parodysime savo didelį staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias kainas

Štai čia musu keli specialai:
AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR 7Q
IŠLAUKO REIKALAMS .................................... . ..........
GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK .......................... ♦ Q

SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA ..................................... O V, n

GRINDIMS COVERING 9x12 $3.98
WIDMAN’S PATNT STORE 

3405 So. Halsted S+reet 
Tel. BOULEVARD 3<H8

Reikalauja
Perskyrų

Martin Balchunas nuo Anna 
Balchunas

Adele Kling anuo Herman 
Klinga

Gavo
Perskiras

Irene" Shankus nuo
Shankus

Carl

Moterų Lyga Ruoš 
Motinos Dienos 
Puotą

Liet. Mot. Piliečių Lygos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
bal. 27 d., Sandaros Salėj, 814 
W. 33rd St., 
nokite 
tartasi 
Dienos

'visos 
apie 

puotą.

8:00 v. v. Malo- 
atsilankyti. Bus 

rengimą Motinos

Chicagos Lietuviai 
Pirke-Pardave
Nuosavybes

Kelių Paskutinių Savaičių

Pan. Žambas pirko' ant Ar- 
ęher avė. ir Pitney et.

Beniiy Grajauskas pirko ant
S. Emerald avė., prie W. 28 st.1

Geo. Jakubauskas pirko ant
S. Halsted st., prie W. 36 s«t. ;

Frank Varpotas pirko ant S.
Union avė., prie W. 35 ąt.

Anna Kulchinskas pardavė 
draugijai šv. Petronėlės, ant S. 
Wells st., prie W. 31 st.

Irene Semonis pirko ant W.
26 st., prie S. Pririceton avė.

Mary Wabalas pardavė t Pet
ronėlei Wabal ant S. Leavitt 
Stt.

Margaret Butkus pirko W. 
Balmoral avė., prie N. Glen- 
wood avė. 1

Mike Atkus pardavė ant So.
Claremont avė.,‘prie W. 97 st. j I

John Martinkus pardavė Lu- 
cille Raubai ant S. Natoma av. ,|

Konstantinas Uksas pirko 
ant S. Sacramehto avė., prie • 
W. 66 st. !

Julia Warpiotas pirko, ant
S. Washtenaw avė., prie W. 7^

Per pat ikli tinęs kelias savai
tes sekanti lietuviai pirko bei 
pardavė nuosavybes Chicagoje 
ir priemiesčiuose:

Keistučio spulka pardavė ant 
S. Lituanica avė. prie 34 St.

Maria Rutkauskas pirko ant 
W. Augusta st., prie N. Ash-
iand avė.

SiJvester Balčiūnas išmainė . f i
S. Hermitage prie W. 46 st. 
ant S. Artesian avė., prie W. 
67 st.

Wm. Beržinski pirko ant S.

Jos Dalinkeviče pardavė ant 
S. Maplewood avė., prie W. 42 
st.

Anton Mataitis pirko nuo 
Auna Sprindis ant N. Campbell 
prie W. Hirsh st.

Joseph Juozaitis pardavė
S. Central Park Avė. prie

ant

“FRANKFURTER8" 
LAŠINIŲ 
BARAVYKU 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIUS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. 4. P. RAKŠTIM, BAV.

GARSINKITES “NAUJIENOSE"
r

|Į GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Vincent Gvezdas pirko ant 
S. Washtenaw avė., prie W. 67 
st.

Delia Markis pardavė ant N. 
Albany avė., prie W. George 
st.

Thomas Dūkas pardavė Paul j 
Bovis prie Buffalo avė. ir 135

Kitos Transakcijos
Bėgyje 4 savaičių Chicagoje 

ir apielinkese namų parduota 
2,892, vertės $8,360,395; morgi- 
čių padaryta 2,448, už $14,752,- 
671; naujų namų statymui lei
dimų išduota 144. Jų pastaty
mas prekiuos $2,231,700, pri-! 
skaitant mažus, didelius gyve
namus namus ir krautuves bei 
dirbtuves. ,\ I

Victor Bagdonas Į 
LOCAL & LONG DISTANCE J 

MOV1NG
Perklaustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. VARUS 3408

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run §7b 
(Screened) .............. tonas*
SMULKESNĖS $7.00
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jum; 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Šmotu

4.

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVE

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Per visas,. Jungtines. Valsti-I 
jas gyvenamų, painų, kovo mė-! 
nesj leidimų bpyo išduota ir 
darbas pradėtas, kurių pasta-1 
tymas prekiuos viso ,$55,761,- 
222, tai 71 nuošimtį daugiau | 
negu vasario mėnesį, bet 37 > 
nuošimčius mažiau negu ko-Į 
vo mėn. praėjusiais metais. Iš 
viso įvairus fctdtybos darbai 
pratėti kovo mėnesį, pre- 
kiųos $121,01 lį809, arba' 19 
nudšimčių daugiau negu vasa
rio mėnesį.

Statistikos surinktos U. S. 
Labor Departmento.

—W. V. Maukus. \

Su 6 Kuponais ...J9cĮ Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

LOANS & INSURANCE 
IN ALL ITS BRANCIIES 

Building Management 
JOHN P. EWALD 
REALTY COMPANY, Ine. 

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4118

Garsinkites “N-nose”

I • (d. 7 f

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49
1.196 

6 
6

6

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

790
KASDIENINIS BIZNIO SĄRA

ŠAS — ALFABETO 
TVARKOJE

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

pirko ant

W.

FOTOGRAFAS

Siunčiu . kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas Valstija .

Kupono No. 121 Balandžio 27 d.

• RĘSTA URANT AT

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYTA 

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

Tel. VICTORY 9870.

didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ...
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ..
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėže Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
JSITEMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

pirko ant 
prie N. Marmora

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2’50
GYDYMAS........................SCO.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama -----*
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus

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

Tel. Lavndale 5727.

vou

inu miltu

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

“TO UET

SENSACINIS IŠPARDAVIMAS!

TIK APRIBUOTAM LAIKUI!
10 nauji stiliai padaryti kad parduoti 

už $8.95! $10! ir $15! Po

Tolregiams ir trump- 
rogiams viskas su 
ee-'/'’minacija.

.• SULAUŽYTI LKNHA1 DUPLIKUO-
JA.MI belaukiant
nM pildai kaip ..............
EIK TAS ŽMOGAUS. KURS ŽINO
Dr. Winner yra atn fięa p.'gelbą tukstan-

' čianiH. Nėra persunkaua atsitikimo. Sp«> 
cializuojamės sunkiai pritaikomas atsiti
kimais. Profesinis patarimas dykai.

• LIEBEKALŲS TERMINAI

36K.JHCKS0II

EVERY OOCTOR ON OUR STAFF IS 
LiCENSEO 8Y THE STATE OF III.d

83rd St. Store Open Tuos., There^ Sat. to 9 P. M.
Musų 63-čios gt krautuvė atdara Antr. Ketv. ir šešt. iki 9 v. v.

A. G. Witkus
17 st., kapas.

Harry Markis
Roscoc s t 
avė.

Anton Mačiulis pirko ant W. 
st., prie S. Roman avė.

Joe Urbonavich pirko Palos 
i Park.

Simono Daukanto spulka 
pirko mastter deed Lyons, III.

Ignatz Dobrovolskis pirko S. 
; Emerald avė., prie W. 38 st.

Helen Kuchinskas pirko ant 
W. 38 pi., prie S. Sacramento 
avė. ■

Adolph Gristautas pardavė 
ant S. Kilpatrick avė., prie W. 
46 st.

Alfons Jasinskas pirko ant 
S. St. Louis avė., prie W. 45 
st.

Ludwikas Balinskis pardavė 
ant S. Sawyer avė., prie W. 45 
st.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą prbgą įsigyti gražus 
indus už mažus; pinigus.

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro- 
gers sidabrinius, ^etųs.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie, gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

<h<z> 
GAKJO

MARE A

©EAUTIFUL, 
MR AWTIST<

t MOP» 
vvt'RB Kicrr 
vvaucikiG 
-TOO FAST 
FOP. ''O-L 
MADAM?

kO Okjh

THE 
POOR

QUBBM/

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietni. Daržas pasirenduo- 
ia dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gorimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa.

82nd and KEAN AVĖ.
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BIZNIAI KLEKINAMI” IR SKOLOS KO 
LEKTUOJAMOS NEPAPRASTOMIS PRIE

MONĖMIS 18-toj APYLINKĖJ
Burtininkai Kolonijoj ir “Pabarginimų’’ 

Rezultatai

»

18 APIELINKĖ. Pas mus, 
po biznius iv privačius namus, 
lankosi dvi čigonės pasirengu
sios civiliais rūbais. Užsiima 
kortų dėliojimu, burimu laimės 
bei kitokiais užbūrimais ir bur
tais.

Tos čigonės savo antrašo nie
kam neduoda. Sako, sugrįšime 
vėliau. Atsilankė jos į vieną 
taverną. Reikalavo penkinės 
užburti kitą taverną, kad ten 
biznis sumažėtų. Moterėlės jau 
ir sako, kad “ve, veizėk,, kaip 
biznis ten ‘suslekiavo’.“

Į namus atėjusios jos “me
ta” kortas, a vėliau dar rodo 
šposų. Pavyzdžiui, paima/ ma
žą “noperąfcą” ir degtuku pa
dega jį. Kaip bematant didelė 
kirmėlė išlenda šnypšdama, 
vingiuodama, o čigonė pasako
ja, kad, girdi, tamsta turi la
bai blogų draugų, kurie blogo 
velija. Bet jeigu duosi dešim
kę, tai taip padarysiu, kad tas 
tavo neprietelis taip šliaužios 
apie tave, kaip šita gyvatė. 
Dešimkės negaudamos, sutinka 
su y penkine, o jeigu ir tos nė 
ra, tai ima nors ir dolerį...

Tas “žaltys“ tai niekas ki
tas, kaip parakę kirmėlaitė, ku
rią vaikai vartoja žaismėms 
per liepos ketvirtą.

Ką darysi, visgi yra žmonių, 
kuriems dar reikalingi yra to
kie “zabobonai“ ir burtai. Ki

ltai p, tokiems “monelninkams“

sveikiau.

Ir, štąi, 
Hąlsted 
visokios 
dviems

mpkė-

nesu- 
sugal-

nebūtų vietos. Suprantantis pa-, 
šauktų policiją, butų daug ge
riau ir

Kaip Koįektųęja Sąskaitas

Svetimtautis turi mėsos 
krautuvę. Laiko daug visokios 
mėsos, žinoma, ne kam kitam, 
kaip tik pardavimui. Bet kai 
nesiranda norinčių pirkti mė
są už “cąshv ~ gryną pinigą, 
tai reikia “pabarginti”. 
tasai mėsininkas nuo 
gatvės “pabargino“ 
mėsos iki 30 dolerių
“bečleriams“. Q tie draugučiai 
ir mano, kam čia dar mokėti 
sąskaitos, geriau butų puskvor- 
tę išgerti, negu skolas 
ti.

Mėsininkas laukia ir 
laukia savo klientų. Jis
voja planą, kad butų gerai pa- 
gązdinti tuos “luganus“. Mėsi
ninkas, pasiima pęlįcistą ir dar 
vieną airį ir nueiną pas du 
tuos kostumerius — “nekaltus 
bernelius.“ prašyti pinigų. Pri
ėję prie durų -— beldžias, bet 
niekas durų neatidaro. Beldžia 
smarkiau...

Namiškiai — “bečleriai“, bi
jodami, kad beldėjai neišver
stų durų, klausia — kas? Bel
dėjai pasisako. Namiškiai, 
klausia ąr turi “Search war- 
rant“ (leidimą kratai) ? Beldė
jai atsako, kad ne. Nieko ne
pešę jie pasitraukia, bet tik 
laikinai.

Po valandėlės visi trys grįž- 
ta atgal, bet jau su savo rąk-

tais. Nieko nelaukę jie atsira- 
kųią duris ir sueina vidun. Mė- 
sininkas “apvanoja“ antausius 
skolininkui, kiti apstumdę an- 
tr^ u|ųfąną“, suaireųką kokių 
tik rąųdą grabužių įr kitokių 
reikmenų ir jas įįimeša... Ęei 
vieno vyro nebūtą kvailę. Jis 
kitų pątąriąmas nueiną sų sa
vų bendrų į “Scotląnd Yąrd” 
— (pęjięi j os-sląptpsįos stotį 
prie ęąnąlpęrt, tuoj į vąkąrųa 
nuo Hąlsted gatvė#), čia jįę 
pąduoda sąvo skundą. ICąįp b.e- 
mątant detektyvai nuvykstu 
pąs mėsininką ir pąreįkąląują 
atįduoti paimtus drabužius. 
Ieško ųięsįnįnkp t- sis pąsislė- 
pė. Kuomet detektyvai gerąi 
prįgrąąino lųęsiniuko žmęną, 
taį ši tuojau sųk^pštė įr ą^’ 
gabeno nuo antro ąųkšto yį? 
sus paimtus drabužius. Bet čia 
ir vęl ąbu yyrąi sako turėję 
kelinių kišenių j e ketųrialįką dpr 
lerių.' ’ Ątsirądo įr dingusiojię 
pinigai. Vyrai pasiima sąvo 
drąbųžius, o policiją imą ųą^ 
gap męsiųinką, pplįęijąntą įr 
dar vieną jų draugą. Ir vįsj 
tie trys ponąį papuolė paro
dai — detęktyvų biure.

Išdaužė Langą

Nežinomi pįktadąriąi nakties 
laiku iškūlė ląngą tavernų prię 
644 W. 18th St. šią vietą Už
laikė tūlas italas, kuris yra ve- 

, dę# lietuvaitę. Priežastis lan
gų daužymo dar nėra žinoma.

, Bynsas.
T

Cieeroj Jau Nebėr 
Klebono, Paliko - 
Kavalierius

Medalių Palinimo Bankietų
Sezonus

Į»

NfAŲJIBNPS, CMcaį?o4 Įū. į

Chicagoje! Vi u i.w
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f, Mįįlęr, 
“Birutės” Choro pirmininkas

Jau daug kartų per keliolika 
piętų man teko matyti ir girdė
ti Birutės chorą ne tik mokan
ti# repeticijoje, bet ir juos vai
dinant ir perstatant įvairius 
veikalus, šį kąrtą irgi sužino
jęs, kad jįe fųvr generalę repe- 
tięfją Sakalų #ąlėje, vieno pa
žįstamo choristo pasiprašiau, 
kąd jis mane įsivestų pasižiu- 
vęti jįj sųsiinpkmjmo.

Jis lyg įtąriainąi į mane pa
žiūrėjęs. sąkpi -Tai paskiau ne
ateisi į parengimą?’’ Bet as jam 
pasakiau, kad jan tikintus tū
rių nusipirkęs, tai ir nępaju
tom kąip įėjome į Sįąkąlu salę-

Turiu tikrai prisipažinti, kad 
maup j u praktikąvimasi# ir 
šame geras orientavimasis 
bąį sužavėjo- žinoma, čia 
dar neturėjo orkestro sų 
vim, bet choras ir solistai,

Po trumpos per-

PERSONAI 
Asmenų Ieško

FARMS FO

PĄIĖŠKAŪ JONO BALČIŪNO 
kaimo Varonių, Pąšvintinio valse., 
įŠįąulįų apskričio. Per ilgus metus 
gyveno Chicagoj Bridgeporte. Tu
riu labai svarbų reikalą apie jį 
Jeigu kąs žinote apie jį, malonė- 
kitę mąn pranešti, atlyginsiu^ Ma
no adresas f Ona Deltuva, 10233 So. 
Morgan St., Ohięągę, III.
■L.I.ĮI1 '.'k!,/ ..L JBĘ

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS dėl abelno namų 
darbo—kąd suprastų karpenterio 
dąrbą. 2126 Sp. Halstęd St.

Įdomus Makalų
Šeimos Vaizdelis
Budriko Programe

REIKIA JAUNOS MOTERS mo 
tinai padėti prie 3, namų ruošoj; 
būti, $7.00. Patterson, 6423 North 
Francisco, Hollycourt 5618.

REIKIA MERGINOS 18-3.0 namų 
darbui; paprastas virimas; nėra 
skalbimo; savas karpbarys; vana; 
$7.00. Forest 2314. Reverse charges.

IS mo- 80 AKRĄL $3,800.00, puiki že- 
ruoŠoį; mė, miškai, geri budinkai, elektri

škos šviesos dirbtuvė; arti apskričio 
būstinės miesto — gretimai kiti 
lietuviai farmų savininkai. Hanson, 
Oshorn, Kart, * Michigan.

REIKĄLlNGĄ MOTERIS prižiū
rėti vaikus — pragyvenimas ir al
ga. 3738 So. Hąlsted St.

FftRRENT—lW GENERAL “ 
Reiniai—Bendrai

PARSIDUODA PKĮIĄL 
mainysime ant nąmp 1QO ąkęq 
Wiąconsin farmą, prie ezerę, 
kambarių moderniška stubą, įŠ y 
so 10 budinkų, visi geri ir dąu 
gyvulių ir visos mašinos. Kreipk 
tės CHAS URNICH, 4708 So.ųl 
Westem Avė. Vakarais.

RENDQN KRAUTUVĖ — $20.00. 
Tinka bet kokiam bizniui.

716 West 31st St.

AUTOMOBILES FOR SALE 
Automobiliai Pardavimui

(rAPLAMAS hauling, muvinima 
tolimos' vietos, piknikai ir iŠva 
vimai. S. Sokolowsk; 
brpbke Avę. Šaukti

moving AND~WĮ

19.36 DODGE 4 DURŲ kaip nau
jas—-Tpuring Sedan, mažai va
žiuotas.
CŲNTRĄL AUTO SALES &SER. 

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510

4^2}

BUSINESS SERVICE
BiziUo Pataruąyiinąs 

TeL Victory 4965.
STOGPENGYSTfi ĮR

DARBAI

MADOS

1

M

■M
%

No. Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 
32, 30, 38, 40 ir 42 colių per
krutinę. /

Norint gauti vieną ar dau
giau virį nurodytų pavyzdžių 
prąŽome iškirpti padubtų bląn-r 
kūtę ąrba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti mįerą ir ąisr 
kiai parašyti savo vardų p* 
varde fr adreąų. Kiekvieno pa- 
vyrdžio karna 15 centu. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sų užsaky-t 
įpu. Laižius reikia adresuoti;

NAUJIENOS PatUrę Dept.

■fcA

stoty# man pąvy«U

(Agrasto)

ir

ĄNĖLę SZYNKJEVIČĮENĖ
Persiskyrė su šiuo, pasauliu 

balandžių 25 d., 10:45 Vai. 
ryto, 1938 m., sulaukus 50 m. 
ąmž., $imus Alytaus ąpskr- 
parąp., Žaidų kąįmė. ’

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 3 brolius Ka
rolį, brolienę Pąuliną Alek- 
gandra, brolienę Anelę ir Jo
ną Rasimus, sesers dukterį 
Oną Daugirdienę ir šeimyną 
ir daug kitų giminių. Lietu
voj—brąlį Antaną, seserį An
taniną Struckuvienę ir jų šei
mynas.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1735 tVabansia Avė. Laido
tuvės įvyks penktad., balan
džio 29 d., 9:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Anelės Szynkie- 
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami ‘ esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyyas, brolįaį hręlįęųės Įr 

gimines.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

NAUJAS PLANAS LAĮftO- 
TUVIŲ MNIGAMŠ 

$w ikį $5,m
Vmąs Į»ini|aĮ ĮUbar Gatavi Nu- 

*TOomPsLi&o,w

Jei sunku suz pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprasta tiesiogį planą, kad jums 
pądėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidįotuvių Direkto
rius gali uz jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.

L. T. BUią COMFANV 
33 N. La^aUe S|. Frauklin 1593

m
 Gėles Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
ketams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GęLINĮNKĄS
4180 Archer Avenue

Pilone LAFAYETTE 5800

nVFIKR Tekgramu V"

ĘVIBTKININĘAS 
Gėlė# Vęątuvėmi, ĘąnHeUm* 

te Pagrabams.
3316 So. Hąlsted Street

Tel. BOULEV D 7314

t
>lsw

LUCPereitą septįntądienį Budri
ko Programą išpildė stygų or
kestras ir MąkąĮąi.. Orkestrą 
davė įvairius lietuviškus šo
kius, Mąkąlai lietuvių jaunuo
lių surprize party vaizdelį, kur 
jaunimas tėyų priežiūroje žai
dė žaismes, ir linksminosi. Ta
me vaizdely reiškės čia-ąugu- 
sių, pųsiąu sųainerįkonėjųsių 
lietuviu jaunuolių dvasia, ieš
kant smagumo nekaltuose žai
dimuose, dainose ir šokiuose. 
Ar čia buvo ieškoma kokio fi
nalo, ar tik pripuolamai buvo 
paimtas mųsų gyvenimo vaiz
delis, pamatysime iš tolesniųjų 
Makalų vaidinimų. Visgi tai 
yra pamokinantis dąlykag.

Budriko didžiulę rakandų ir 
radijų krautuvė, 3409 S. Hal- 
s«ted St., kuri duoda šituos ra- 
dio programus, atlieka gerą 
darbą, palaikydama čia gimu
sius lietuvius jaunuolius lietu
viškame judėjime ne tik šitais 
scenos 'vaizdeliais, o ir įtrauk
dama juos į patį lietuvių gyve
ninio šukurį. ‘ t. » // hfi, < ■ f < > t» i: ••• . > <

Budriko krautuvėje dabar ei
na didelis metinis išpardavimas 
rakandų, radijų įr yįspkių ki
tų naminįų reikmenų, kur dųo- 
daiųą pįvkėjąTO nęmątytą pro
ga sutaupinti pinigus ant vįspf 
kių reikmenų. Teisingam įverti
nimui šitos progos, reikia pa
čiam persitikrinti.

Ateinantį penktadienį, 4 va
landą po pietų Budriko Rakan
du ir Radijų Krautuvė iš Sto
ties WAAF—920 k. duos pa- 
rinktinį akordionistų muzikos 
ir dainų programą. R.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir^ Įtaisai
IŠPARDUODAME \ BARŲ FIK- 

ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registęrius te 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

Š. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 ŠO. STATE STREET 

CALumet 5269.

jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHĖET MSE CO.
3216 So. Hąlsted Street.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaiŠy-

šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
liu $2.50. Jei pir^site dąugįąU kaip 
vieną bušelį ųž pristątyrpą neųio- 
kėsitfe. Ofišo valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakarę.

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

• • • r *

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainpmis—Priei

namomis išlygomis
$100 Importuoti ir Amęrikoniški 
kaurai  ....................... $15—$20—25
$15.0 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$13,5 gražus, nauji parlor

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

de luxe ..........   $175
Atdarą vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Ąve.

9x12 NAMINIŲ KILIMŲ valy
mas $1.75. Plaunamą ąbj pusęs — 
darbas užtikrintas.

MIDWAY RUG & CARPET 
‘ CLEANERS 

Drekel 5678.

vi- 
la- 
jie 
sa- 
bei

trio ir kvartetai taip jau har- 
ųio.nįngaį, tai melodingai pildė 
ąavo dalis, kad mane tas tįkrai 
sužąvėjo. Ęe Ubejo, čią jįe įdė
jo ųepaprąsitąi daug darbo.. Y- 
patingai daug' darbo malyį, ^pa
šventė choro vedėją** Jonas By- 
ąnsfcis įr jų režįsojė p. G. Gie- 
draitįenė. Juodu dedą visą# sa
vo jėgas, kąd tįk nepraeitų ko- 
I^i nors ųeformąlumai, kad 
pųbįįkąi atidavus viską.

Turiu pripažinti, kad veika
las yrą labaijuokingo turinio, 
O dainos ir ittĮizįka yra nepa
prastai gražios, pavejančios, 
kartais liūdnos., jaudinančios ir 
pilančios į žmpgąųs dvasią 
melodingąjį eleksyrą, perkelian
čios tave kur, nors į daVsas l 
tuos karštus, ątogrąžų kraštus...

PARSIDUODA ICĘ BOKSIS tin
kamas dėl štoro. 2552 West 63rd 
Street.

FINĄNCIĄL 
Finansai-Paskolos

CICERO — Po trumpos per- 
trąuįms, dąbąr vęl užėję neda
lių dalinimo įąnk^tų ąę^ęųąs. 
Sekmądįenj Giceroje įvyko toks 
bankietas surengtas,, kun. Vai
čiūnui, o rytoj įvyks, kitas-r- 
sųrengtas Dr. S. Biežiųr, 
land viešbutyje.

Kun. I. Vaįčiuną# ta 
atšventę ir 20 metų 
klebonavimo sufcąMi? ^aiP 
čia klebonauja—“gąs^adoriau- 
ja“, kad iš jo globos pasprukę 
kunigai ir kiti ištolo kratosi.

Medaliaus įteikimo ceremoni
jas atliko pats konsulas P>. 
Daužvardis. Programą vedė 
jauna# kunigėlis S. Valuckas. 
Kalbėtojus šaukė tokius, ko
kius nųrp.dę p. Vąičiunįeųė. Ji 
pati pasisakė rengime nieko ne? 
dirbusi, tik bosavusi. Q ji bo- 
sąuti moka, po klebono pratek? 
Giją.

Tąrp kalbėtojų buvę S. B. 
Ęonąąiko. Jį# kalbėjo karštaį 
įr patriotiškai, o baigė kun. 
Vąichuną pąhučiuędąmas. Kal
bėjo įr kuR.- A. Liudus, būvąs 
vįkarąą, kurį kįębonas per prie
vartą pavertę pąsįtyąukti. Dą- 
bąr jis klebonąuja West Pvdlr 
mąne.

Taigi, Cicero dabąr tuviw 
ęę kleboną, _a kavalierių- Kaip 
nežiūrėsi., dąįykąs ątro.de la
bai keistąi. Kunigo vįetą pą- 
prąstai prie altoriaus įr kU" 
nigas—tai neva kuklumo pą^ 
Vykdys, o čia “susiriesdąmį” 
kunigą gyrė ir gįostę.

Įžangos imta $1.50 ir žm.o- 
nių buvo daug. Kaip paprastai, 
kun. Vaičiūnas išgyrė profesi
onalus ir biznįerius, parinkda
mas tik sau artimiausius ir 
jiems po kelis kartus dėkojo. 
Ęąip ten nebūtų, reikia ąti? 
duoti kreditą, kad iškilmes 
rengtą s^vam name, o nęvąr 
Žinotą kęr į lietuviams sveti
mą viešbutį. Ciceronas

« “BEGĖBIS” aLoTORIS- 
TĄS —— 7 metų N.ormąp 
Shermąn, gyvenąs prie Win- 
throp Harbor, mano, kad tąs 
inotoristąs, kuris sųv^žįnėjo jft. _
šunį ir sustojęs pasivogė šu-jaunimas,. taigi“ musų pareiga 
nies pakinkius, yra didelis be
gėdis.

Į&įlįį''.1:' iMliriff

Shore

progą 
Cicero.

Budrikę Piknikas 
Birželio 12 d.

BUSINESS CRANCES

''PARSIDUODA BŲČERNĖ ir gro- 
serne. Priežastį patirsite vietoj. 
5740 West 64th Place, Chicago, III.

t TAVERNS 
Užeigos

PAS:NEPAMIRŠKITE užeiti 
PETE YOUNG 

Šaltas ir skanus 
SCHLITZ ALUS 

83 ir Kean Avenue.
(prieš Tautiškų kapinių vartus)

RE AL ĖS t ATE FOR SALE

SKOLINAM PINIGUS
Ant Autompbilių, Namų ir ki- 

tięms reikalams. Pęrkame rųorgi- 
čius, Judgement Notas, isrnainom, 
parduodam bile kur, namus, ukius, 
lotus ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON ĘINANCE ahd REALTY

6755 South Western Avenue 
Tel. GrovehilF 1038.

2445 W. Marąuette Rd. 6 kamba
rių bungalow, karštu vandeniu šil
domas, didelis viškus ir beismen
tas, ekstra kambarys viškuje—2*ka- 
rų garažąs—arti bažnyčių, mokyk
lų, transportacijos ir parkų. $6950 
—$1500 pinigąįs, likusi po $50 mė
nesy. Tel., Republic 4666.

REIKALINGI PINIGAI. — 
šįonys dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
mortgičių, kati jas išpildyti tai 
butų reikalinga tuojau# apie 
$100,000..

Kadangi visos paskolos yra 
4ąBUi'gėręs, tai kas turite at
liekamų pipigų arba padėję 
kur nepęšą nuošimčiu, prąšę- 
me tuojaus atnešti į Naujienų 
špųlką, pe# čia įdėti pinigai yrą 
apsaugoti per Fęderal SavipgS 
ąnd Loąn Insurance Corp,

Litliuaniaų Buįldįng Loąų 
ąnd Savings Ass-ociation, Nąų? 
j ievų spulka, 1730 Sę. Haįsted 
Street.

SKOLINAMI pinigus 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Ray Mathews,
Markizo Tęrapoto rolėje

HepęĮįpįją hu^u ląbai paten
kintas, o kada bus visi kostiu- 
ęiųętį ir griminuoti, tai vaizdas 
šių teiks veikalai didesnės reikš
mes įr tikrai pus žąvėtina pra
moga. Mąnę pątąriipas ir tie- 
sįog paraginimas Chicagos lie
tuvių visuomenei kiek galint 
daugiau atsiląpkytį į šią pra
mogą. Tąį įus nepaprastas 
spektąkiis — operetę Perikola, 
gegužės 1 d., 4:30 vai. popiet.

Birutės choiąs yrą vertas pa
ramos, ųes Įih ypa kviečia
mi, tąį dalyvaują įvairiuose vi
suomeniniuos veikimuose. Tuo 
budę lietuviu puhiiku jiems at- 
sįteisdama pavalę įr į jų ren
giamą parengimą gausingai at
silankyti. Ątsįląnkę pe tik pa-

ir vertingą iųeųę draugiją pa- 
renisite moraliai ir malcrialiai. 
šių draugijų sudaro čiagimis

juos remti. /;<
-*~Bąi&ą# Iš Minios

Taip, piknikų piknikas, nes 
tikrai taip galima pavadinti 
Bųdriko metinius piknikus, kuT 
rie per keletą pastarųjų metų 
buvo surengiami piknikų sezo
no pradžioj. Tad ir šįmet iš- 
anksto galimą numatyti, kad 
šitas Budr-iko metinis piknikas 
bus yienąs didžiausių įr vienas 
šauniausių. Jis įvyks sekmadie
nį, birželio 12 d., Birutės dar
že prie 7U sat ir Archer avė., 
Justice, III. Ne tik visi gėrėsis 
puikiu programų, dainomis ir 
muzika, bet dar visi atsilankius 
šieji turės lygi*( progą rįšban- 
dytį sąvo laimės, nes p. B,nori
kas pąąkyrė $10.00.00 vertė# 
dovanų išįaimėjimui, būtent 
$100.00 cash pinigais, elektri- 
kinį Ęefrigeratorių, keletą ra
dijų, plaunama mašina, pianinį 
akordioną,' parlor setą ir ke- 
liasdešimts kitų brangenybių.

Todėl nenuostabu, kad visi 
Budrikę kostumęriai įr Rądio 
klausytojai kaip iš Chicagos 
taip ir iš apielinkės miestų su 
dideliu nekantrumų laukia Bu
driko metinio pikniko.

Taipgi ir visam Budriko šta
bui, radįo ąrtistams ir cįąinir 
ninkąrųs Dus i^ąlonų su visais 
pąsimątyti birželio 12 d. Biru
tės dalužę.

2 LOTAI PARDAVIMUI Mar- 
ąuette Pąrke,-flS.o. Kaminsky St. ir 
67th St. Labai nebrangiai, nėra 
jokios skolos. A. Stukas, 701 West 
21 Place.

Pasirenduoja arba parsiduoda, 2 
aukštų plytų namas, pečium šildy
mas, geroj vietoj, tavernui arba 
restaurantui. Kampas 36th Place ir 
Morgan.

GORDON REALTY CO. 
809 West 35th Street 

YARDS 4329.

$200 NUPIRKS 552 West 20th 
Place 4—flatų freiminį, kaina 
$1200. Mokėt $20 mėnesy.

1983 Canalport Avė. krautuvė, 3 
platai, beįsmentas, viškus, 2 lotai 
8 karų garažas tiktai $400 reika
laujama, likusi $30 mėnesy įskai
tant palukas.

925 18th Place 4 flatai, plytų 
beismentas, tiktai $250 reikalauja
ma, kita $30 į mėnesį.

FRANK JANATA and CO.
4257 Cermak Rd., Lavvndale 4949

PLYTINIS katėdž—7 kambarių— 
furnasas—garažas — $1800.—Bar- 
genas $150.00 įmokėti, $25.00 į mė
nesį—be palūkanų. 3826 So. Lowe 
Avenue. Republic 1012.

PARDUODU NAMĄ gražioj apie- 
linkėj naudingą darbininkams — 
ąrti daug dirbtuvių — arti BBčios 
gatvekarių. 5811 W. 64th Place. Sa-: 
vininkė ant antrų lubų.

BRIGHTON PARKE
40th ir Maple\VQod namas, vertas 

$6500, už ..................   $3900.
arba teisingas pasiūlymas.

2 fletų po 5 kambarius. Rendos 
neša $53.00 į mėnesį. Įmokėt $500, 
kitus po $25 į mėnesį. Priims mai
nus ką jus turite.

C. P. SUROMSKIS
Kauniškį# 2^02 W. 69th St. Tęl. QroY«hUl Q30fi|

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos .
MINE RUN -------------- — $5.75
BIG LUMP .......................  36.00
EGG ............... :___ ____ _ $6.00
NUT .................................. $6.00
SCREENINGS ...................... $5.25.

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
«• į • - • * *,

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

UKIT
ILGAI

• . >• - '

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidų.
............................. ...................... .........

i
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leistų

antar tris centus

Rengimo Komitetas
centų, ant galio-

I
$250,000,000 į Metus

skel-
Užeikite pasiimti po kopijąjis -'V

H

Paul 
vadas

gubernatorius tu- 
sušaukti legislatu- 
sesijon, sako al-

norėtų uždėti 
ant Chicagos

to-
gy-

savo 
demo- 

susivienyti

Chicagos universitetas 
bia, kad filozofijos mokykloje 
per rudens ir žiemos semestrus 
profesoriaus žymus
filozofas ir matematikas 
trand Russell.

centą ant kiek- 
“minkštų” gėri-

Anglijos
Ber-

A oi

Taikos propagandos savaitė Chicagoje

K*

$

Ši SEKMADIENI PIRMOS GEGUŽES 
MINĖJIMAS

Kalbės Dr. P. Grigaitis ir V. Poška 
Dainuos Du Chorai

r vienam atvykti ir pasiklausyti 
prakalbų. Kad susirinkimas bu
tų kiek galint įspūdingesnis ir 
puošnesnis, yra pakviesti dai
nuoti NAUJOS GADYNĖS 
CHORAS, po vadovybe Jurgio 
Steponavičiaus, iri CHICAGOS 
LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS, 
po vadovybe Kazio Steponavi
čiaus. Nereikia nė kalbėt apie 

• tariamų chorų sugebėjimą tik
sliai sudainuoti atatinkamas 
dainas ir tuom pradžiuginti su
sirinkusią publiką. Todėl, buki
te visi sekantį sekmadienį, kaip

■ 2 vai po pietų, MILDOS SVE
TAINĖJ švęsti PIRMĄ DIE
NĄ GEGUŽĖS.

(Kaip Chicage 
Linksminasi Ir 
Kiek Tam Išleidžia

Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” 
(redaktorius, kalbės Pirmos 
‘ Gegužės Minėjime
Draugai darbininkai! Vos tik 

keletas dienų beliko, ir mes tu
rėsim progą švęsti viso pasau
lio darbininkų šventę, PIRMĄ 
DIENĄ GEGUŽĖS, kuri šį
met pripuola sekmadienį.

Kaip žinoma, šią tarptautinę 
šventę PIRMĄ GEGUŽĖS šven
čia visų šalių, viso pasaulio 
darbininkai. Mes, Chicagos lie
tuviai darbininkai, po vadovybe 
Lietuvių Socialistų Sąjungos ir 
Lietuvių Darbininkų Draugi

jos švęsim PIRMĄ DIENĄ 
GEGUŽĖS, MILDOS SVETAI
NĖJ, 31st ir Halsted St. Pra
džia kaip 2-rą vai. po, pietų.

Kad vaizdžiau atžymėjus ir 
pareiškus savo solidariškumą 

draug su viso pr šaulio darbi
ninkais, mes rengiam tariamą 
susirinkimą. Susirinkime kal
bės Dr. P. Grigaitis ir V. Poš
ka, kurie išaiškins susirinku
siai publikai PIRMOS DIĖNOS 
GEGUŽĖS šventės prasmę ir 
jos uždavinius. Šalę to, kalbė
toje i palies ir šių dienų darbi
ninkų klasės būklę ir jų uždą ‘
vinius. Todėl, bus svarbu kiek- N. Michigan avenue.

Neseniai pranešėme, kad chi- 
cagiečiai per metus išleidžia 
apie $250,000,000 pasilinksmi
nimui. Šiomis dienomis North- 
vvestern universitetas ir WPA, 
rinkę statistiką, skelbia seka
mas smulkmenikas žinias:

Per metus chicagiečiai išpir
ko

20,000,000 kinoteatrų bilie
tų;

1,500,000 teatro bilietų;
155,000 aplankė operą;
250,000 lankėsi simfonijos 

koncertuose; (po 25c. nuo žmo
gaus.) (

859,000 lankėsi arklių lenkty
nėse.

Biliardams ir “bowling” chi- 
cagiečiai, praleidžia apie $25, 
000,000. R.v.

• NUŽUDĖ KRAUTUVI
NINKĄ — Ties 6410 Spokane, 
gatvėj netpli Caldwell miškų, 
policijo rado šešiomis kulko
mis nušautą Rudolph Sabatino, 
28 metų biznierių, kuris užlai
kė .suknių krautuvę ties 540

' NAUJIENOS, CMcatfo, ffl.

Majoras Kelly nori 
naujų taksų

Chicagos miestas išbaigs p 
nigus pašalpai gegužio 15 die
ną. 97,000 pavargėlių, kurie 
gyvena iš pašalpos (relief) tuo
met nebeteks duonos. Kad to 
neatsitiktų, aldermmai prašys 
gubernatoriaus Hornerio, kad 
duotų $9,000,000 iš 
taksų ir kad tuojau išleistų 
jiaują įstatymą, kurs 
Chicagos miestui imti naujus 
taksus iš Chicagos gyventojų. 
Ti m tikslui 
retų tuojau 
rą specialėn 
dermanai.

Chicagos majoras Kelly ir jo 
aldermmai 
kius taksus 
ventoj ų:

1. Po du 
pakelio cigaretų.

2. Po vieną 
vieno butelio 
mų.

3. Po vieną 
no gazolino.

4. Po du centu ant kiekvie
no čekio.

šituos taksus aldermmai va
dina “prabangos” taksais (lux- 
ury).

Gubernatorius Horneris le- 
gislaturos sesiją ketina sušauk
ti, tik nežinia kada ir nežinia, 
lt Chicagos taksų reikalą 
indės į programą.

Teddy Danielsen 
Nuteistas 14 Metų 
Kalėjime

Kriminalio teismo teisėjas 
Cornelius J. Harrington nutei
sė 16 metų berniuką Teddy 
Danielseną 14 metų kalėjime 
už nužudymą savo motinos. 
Danielsen ją’nudurė su peiliu, 
laike ginčo apie mokyklos ne- 
ląnkymą. ;

Netekęs Darbo,
Praradęs Sveikatac c

Pasikorė
Nedirbo per metus laiko

LABAI GRAŽUS PANELIS SIENAI

pa-

No. 965NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 8o. Halated SU Chicago, III.

THE OLO MIL-L PATTERN
♦ . . ' ‘ • *•

No. 965 — Margais siūlais išsiuvinėtas panelis sienai 
dabinti. Jis yra 15x20 colių didžio.

čia jdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavardi

I Adresas

■M

S

Ą-.;:

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Dr. Doiirglas Hyde, 78 metų amžiaus airių vadas, 
kurs neabejotinai bus išrinktas Airijos prezidentu gegu
žės 31 dieną, nes jis yra vienutinis kandidatas.

Automobilis
Sunkiai Sužeidė

Scenos Veikalas
Apie Sifilį

AR KARAS PRIEŠ FAŠIZMU SUKELS 
PASAULIO RAKA

Chicagoje užvakar prasidėjo 
taikos propagandos savaitė. 
Vienas mitingas jau buvo 
Northwestern universitete, ki
tas Auditorium viešbutyje.

Northwestern universiteto 
studentams kalbėjo Chicagos 
universiteto profesorius 
H. Dougląs ir socialistų 
Norman Thomas.

Profesorius Doūglas 
kalboj nurodinėjo, kc.d 
kratijoms reikia
kovai prieš fašizmą Europo
je. • >

Bet Norman Thomas sakė, 
kad kova prieš fašizmą prives 
prie karo, į kurį ir Amerika 
bus įvelta. Thomaso nuomone 
reikia padaryti galą ekonomi
niam ir kapitalistiškam fašiz
mui, tai tuomet bus taika.

Auditorium viešbutyje, kur
komitetas išlaikymui Amerikos tai.

nuo karo turėjo sušaukęs mi
tingą, kalbėjo senatorius Ro
bertas La Follette. Jis aiškino, 
kodėl jis priešinosi Roosevelto 
programui statyti didelį laivy
ną. Amerikai tokio didėlio' ap
siginklavimo nereikia, nes nie
kas tuojaus negali užpulti Ame
rikos. La Folletteo nuomone, 
amerikiečiai neturi pulti į gin
klavimosi isterija, kaip tas da
rosi Europoj. Tas veda prie 
karo, o karas sunaikins. demo
kratiją ir išžudys jaunus ■ vy
rus. Pelną iš to turės tik amu
nicijos fabrikantai. Per karą 
neprieinama prie taikos.

Vietoj ginklavimosi La Fol- 
lettas siūlė suvartoti tuos .pi
nigus statybos darbams.

Taikos mitingai Chicagoje 
bus laikomi visą savaitę. Kal
bėtoje! — daugiausia studen-

Žymus Filozofas 
Chicagos 
Universitete

Kelių Žemėlapiai 
Nemokamai 
“Naujienose”

Paroda Howell 
Įstaigoje

18 APIELINKĖ — Balan 
džio 29-30 Howell Neighbor- 
hood House rūmuose, 1831 So. 
Racine įvyks įdomi liuoslaikio 
darbų paroda. Per abi dienas 
bus lošiami įvairus scenos vei
kalėliai, įvykis koncertai, šo
kui, etv. Įstaiga kviečia vietos 
lietuvius atsilankyti.

o IŠGĖDINO MOTERIŠKĘ 
—Nežinomas raudoną švarką 
dėvįs jaunuolis ieloje užpuo
lė ir išgėdino 18 metų Mrs. Do- 
lores Būras, 6436 Stewart avė.

Naujienos gavo iš valstijos 
valdžios Springfielde kelis 
šimtus vėliausio Illinois valsti
jos žemlapio.

Tas žemlapis parodo visus 
Illinois vieškelius, visus mies
tus, miestelius ir kaimus, upes, 
įdomias istorines vietas ir pi r- 
kus; toli tarp miestų, etc. žem
lapis taipgi paduoda atskirus 
Chicagos ir kitų stambesnių 
miestų gatvių planus, ir nuro
do kas verta pamatyti ir kur 
galima pailsėti ir pamatyti gra
žius gamtos reginius.

Užeikite į “Naujienas” it 
pasiimkite po kopiją to žem
lapio. Jį galite gauti nemoka
mai.

38 metų vyras John Badin, 
5931 South Laflin Street prieš 
mętus laiko prarado darbą. Be
sirūpindamas ir nepasekmingai 
ieškodamas kito df.rbo, 
prarado ir sveikatą.

Nusivylęs gyvenimu, 
rytą jis nuėjo į savo 
skiepą ir ten pasikorė.

Vyrui nepasirodžius bute per 
kurį laiką, jo žmona Agnės nu
jautė kad kr.s blogo atsitiko. 
Nuėjusi sklepan atrado jo kū
ną kabantį nuo balkio.

Badin

vakar 
namo

Traukinys Sudaužė 
Troka ir Užsidegė

Vakar rytą priemiesčius ap
tarnaująs Rock Island keleivi
nis traukinys sudaužė didžiu
lį prekinį troką prie 89-tos ir 
Ashland gatvių, sunkiai sužei
dė šoferį ir užsidegė. Gaisras 
kilo nuo troko gazolino, kuriuo 
traukinys 

šoferis 
guldytas 
Jam buvo

buvo aptaškytas.
Nelson Colwell pa- 
Doctors’ ligoninėje, 
sulaužta galva.

Policija 
Chicagoje

Cook apskričio ligoninėje gu
li Northsidėj gerai : 
lietuvis-veikėjas — Vyrų Cho
ro narys Vincas Paškauskas, 
3322 Lexington Avė.

Jis buvo sunkiai sužeistas 
automobilio nelaimėj. Ta ne
laimė įvyko naktį, iš sekma
dienio į pirmadienį, prie Jack- 
son Bulvaro ir Western Avė. 
Į automobilį, kuriame Paškau- 
skas važiavo, įvažiavo girtas 
jaunuolis.

Ligoninėn nugabentam Paš- 
kauskui reikėjo .dėti 12 siūlių 

. . . .... f «T. R.

-j f Federalio teisingumo depart- 
menio žiniomis, Chicagoje yra

• 6,648 policistų, beveik po vie- 
| ną kas 500 žmonių. Pagal gy-
■ ventojų skaičių daugiausiai po-'
■ Kaiia* 4*ii*m T/\wei/Y«r ^i4*ir M T
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licijos turi Jęrsey City N. J., 
o mažiausiai—Akron, Ohio. 
Jersey City yra po policistą 
kis 325 žmonių, o Akronas—

I po policistą kas 1,250 žm.

&

Pradedant balandžio 
WPA artistai Chicagos 
stone teatre per kelias

28 d., 
Black- 
savai-V • 1 |žinomas įes yaidįns veikalų vardu “Spi

rochete”.

Tai dramatizuota sifilio ligos 
istorija, prasidedanti 15-tame 
šimtmetyje įvykusia epidemi
ja. Veikalas atvaizduoja žymių 
mokslininkų kova su ta liga, ža
lą, kurią ji padarė žmonijai, ir 
pareiškia viltį, kad greitoje 
ateityje ta Dievo rykštė žmo
nių nekankins. Veikalą parašė 
dramaturgas Arnold Sund- 
gaard, kooperuodamas su žy
miomis sveikatos įstaigomis. 
Verta pamatyti . R.

Pirkite savo apielinkės į 
krautuvėse !

TAUPYKIT KUPONUS • •

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI! GRAŽŲ IR 
BRANGU INDU SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

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

B

(ACME-NAUJIENŲ Foto)'
Šis Malajų valstybių gyventojas atsiuntė savo ūsų paveikslą į Londoną parodymui, kad jis turi ilgiausius usus 

pasaulyje. Jo ūsai nuo galo iki galo yra 64 colių ilgumo. Iki šiol dar niekas neatsišaukė su ilgesniais ūsais.
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