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Užgyre Rezoliuciją Naciu Veiklai Tyrinėti
NUMATOMOS KRUVINOS LEGIONIERIŲ 

JR NACIU RIAUŠES
20 Amerikos pramonių aukavo 

nacių veiklai
Pasak Diksteino, jį atlankėWASHINGTON, D. C., geg.

10. — geg. 10. — Atstovų bu- Amerikos legionierių delegacija 
to tvarkos komitetas (house 
rules committee) antradienį pa
lankiai rekomendavo rezoliuci
ją, kuri reikalauja, kad atsto
vų butas paskirtų specialią ko
misiją nacių, fašistų, komunis
tų ir kitokiai ne-amerikoniškai 
(un-American) veiklai tyrinė
ti. . *
. Tvarkos komitetas rekomen
davo rezoliucij*; po to, kai kon- 
gresmanas Samuel Dikstein 
(demokratas iš New Yorko), 
imigracijos komiteto pirminin
kas, įspėjo kongresmanus, kad 
atidarymas atganančią savaitę 
nacių stovyklos Long Islande, 
su paradu 100,000 žmonių, iš
šauks kruvinas riaušes.

■ ' ■ 1 1'
Italija remia vokie

čių užsimojimus ‘ A —— -
"v BERLYNAS, 
I#. — Vokietijos* n^TCfiį

ir pareiškė jam, kad legionie* 
riai neleis naciams garbinti 
Hitlerį ir nešioti svastikos žen
klą, o tai reiškia kruviną su
sirėmimą su naciais.

“Nacių organizacijos negali 
operuoti be pinigų, ir pinigai 
jiems atplaukia iš Vokietijos”, 
šaukė Dikstein. Jis dar paaiš
kino, kad 20 didelių Jungtinių 
Valstijų pramonių aukavo pi
nigus nacių tikslams Ameriko
je, nes jos turi interesų Vo
kietijoje.

Rezoliuciją nacių, fašistų ir 
ne-amerikoniškų elementų .veik
lai tyrinėti paruošė kongres
menas Martin L. Dies (iš Texas 
valstijos).

Skilimas naikina de
mokratų jėgas

►

Jia, geg. 
į spauda

pirmadienį’ Skelbė,‘kad Italijos 
diktatorius Mussolini remia

MENULIO UŽTEMIMAS Hitleris naujų takti 
kų vartos ateityje

Vokietija, geg. 
antradienį su- 
iš Italijos. Vo- 
jį kaip perga-

BERLYNAS, 
10. — Hitleris 
grįžo į Berlyną 
kiečiai pasitiko 
lėtoją.

Tačiau iš artimų Hitleriui 
ratelių paplito gandai, kad at
eityje Hitleris pakeis vokiečių 
įtakos plėtimo taktiką. Jis nę- 
bepuls taip plėšikiškai ant ki
tų valstybių, kaip kad puolė 
ir pagrobė Austriją. Jis vartos 
Anglijos taktiką, t.y. platins 
Vokietijos įtaką taikiomis prie
monėmis.

Davies perkeliamas 
į Belgiją

Lietuvos Naujienos
žemės Ūkio Rūmų Šuva- SAUGOKIMĖS APGAVIKŲ 

žiavimas.
KAUNAS, gegužės 6.—Pra

sidėjo Žemės Ūkio Bumų su
važiavimas. Besvarstant pra
ėjusių metų Bumų veiklą ir 
planus ateičiai, paaiškėjo žy
mus Lietuvos žemės ūkio są
lygų pagerėjimas, atsiektas 
progresas, ūkininkų gerbūvio Į 
sustiprėjimas; sąryšy su tuo 
pastebėtas žymus pareikalavi-; 
mas knygų ir laikraščių kai
me.

VARŠUVA, gegužės 7 d.— 
Derybos susisiekimo geležinke
liais dar tebetęsiamos.

G. K.

WASHINGTON, D. C., geg. 
10. — Kalbėdamas per radiją 
pirmadieni# * senatorius 
La Follette pareiškė, kad ko-

Hitlerio reikalavimus autono- va reakcinių ir pažangiųjų ele- 
mijos 3,250,000 vokiečių Čeko- mentų demokratų partijoje žy- 
slovakijoje. Pasak vokiečių, tai miai susilpnino ir dabar grū

moja visai sunaikinti preziden
to Roosevelto vadovybės veik
lumą.

Iš Naujosios Dalybos, pasak 
šen. La Follette, bepaliko tik 
politikieriai turį darbus (office- 
holders), kurie patys <ra. prie
šingi Naujosios Dalybos sie
kiams.

La Follette kritikavo prez. 
Rooseveltą, kad jis neparodė 
reikiamo stiprumo Hovai su re
akciniais demokratais.

yra Mussolinio atsilyginimas 
vokiečiams už tai, kad Hitle
ris garantavo Italijai jos ru- 
bežių saugumą ir atidarė ita
lams 250,000 vokiečių gyvenan
čių Pietų Tyrolyje.

Surado $70,000 
Clevelando pa- 

šalpgaviams
CLEVELAND, Ohio, geg. 10. 

— Antradienį iš WPA fondų 
paskirta $70,000 Clevek.ndo pa- 
šalpgaviams maisto teikti. Pra
šančių pašalpos Clevelande yra 
per 75,000 asmenų. Taigi pa
šalpa bus teikiama labiausia 
reikalingiems jos iki ateinan
čio pirmadienio, kai susirinks 
miesto te rybos posėdis pašal
pos teikimo krizini pašalinti.

Rusai kritikuoja an 
glus ir francuzus ry 

šium su Etiopija

Eksplozijoj žuvo 72 
angliakasiai

DUCKMANTON, Derbyshire, 
Anglija, geg. 10. — Gaso eks
plozijoj Markham anglies ka
sykloje žuvo 72 angliakasiai. 
Gelbėtojai iškėlė viršun iš ka
syklos 49 sužeistus.

Eksplozija įvyko 2,500 pėdų 
žemės gilumoje, žemės gelmėse 
d; r buvo kasėjų ir nežinota, 
ar jie išliko gyvi.

GENEVA, Šveicarija, geg. 
10. — Sovietų Rusija antra
dienį vadovavo kovai Tautų 
Sąjungos tarybos posėdyje, ku
ri taikoma sulaikyti pripažini
mą Etiopijos italams.

Kai kurie delegatai kaltino, 
kad Maksim Litvinov, Sovietų 
Rusijos užsienio reikalų minis- 
teris, vadovaująs šia kovai, ty
čia taiko sulaužyti britų-fran- 
euzų planus susiartinimui su 
Italija. Jie sako, kad rusai ko
voja, bijodami italų-vokiečių- 
fr: ncuzų-anglų taikos pakto, 
kuris pašalintų rusus iš bet ko
kios įtakos vakarų • Europos 
reikaluose.

Septyni britai avia 
toriai užsimušė

LONDONAS, Anglija, 
10.

Foto}
Gegužės 14 dieną Chicagoj bus matomas pilnas mė

nulio užtemimas nuo 3:18 iki 4:09 vai. ryto. Mėnulis 
pradės dilti 2 vai. naktį ir vėl sugrįš prie pilnaties 5:30 
vai. ryto- Paveikslėlis parodo kiek mėnulis sudils kas 
pusę valandos ir po pilno užtemimo kaip kas pusę va
landos vėl nušvis. Mėnulį užtemdo puolantis ant jo že
mės šešėlis. -

WASHINGTON, D. C., geg. 
10. — Jungt. Valstijų amba
sadorius Sovietų Rusijai, Jo- 
seph Daviėš; bus perkeltas iš 
Maskvos į Brussels, Belgijoje. 
Taip pranešė prez. Rooseveltas 
pirmadienį.

Davies buvo paskirtas am
basadorium Maskvoje lapkričio 
mėnesį 1936 m. Nuvykęs Mask
von ir neradęs ten vadinamo 
“socialio gyyėnimo” jis keliais 

perkėli- 
Jną. iŠ Ęusųos į kitą vaistys 
bę.

Martin nubaudė 
savo padėjėjų

Ir jie sukruto «
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

10. — Neseniai lenkų armijos 
vadovybė padarė pakeitimų ka
riuomenės mobilizacijai Vokie
tijos pasieniu.

Naujus planus išsiuntinėjo 
numatytoms apielinkėms.

Bet Brombergo vyriausybė 
suprato t; ip, kad lenkų karas 
vokiečiams paskelbtas tikrumo
je ir kad daroma kariuomenės 
mobilizacija karui. Prasidėjo 
rimtas mobilizavimas karių, ir 
tik kai šaukiamieji kariauti vy
rai atvyko į firombergą paaiš
kėjo, kad mobilizacija padary
ta per klaidą.

Tačiau vokiečiai, lenkų kai
mynai, tikrai nežino, kaip įver
tinti šį žygį — ar kaip klai
dą, ar kaip praktišką lenkų 
manievrą pamatyti mobilizaci
jos planų veikmę.

Lenkai buvo paskel 
bę mobilizacijų

Tyrinės šnipų veiklų
NEW YORK, N. Y., geg. 10J 

— Jungt. Valstijų prokuroras 
Lamar Hardy antradienį pa
skelbė, kad gal dar šią savai
tę Grand Jury pradės nagrinė
jimą bylos iškeltos keturiems 
asmenims, kaltinamiems Jung
tinių Valstijų armijos paslap
čių vogimu. Sakyti keturi as
menys yra: p-nia Hoffman, Vo
kietijos pilietė,, North German 
Lloyd samdinė; Guenther Gus
tave Rumrich, Jungt. Valstijų 
armijos dezertirrs; Erich Gla- 
ser, naturalizuotas vokietis, 
tarnavęs Jungt. Valstijų armi
joje, ir Otto Herman Voss, 
taipgi įgijęs Amerikos piliety
bę

DETROIT, Mich., geg. 10. — 
Automobilių darbininkų unijo
je yra stipri opozicija prezi
dentui Homer Martinui. Opozi
cijai vadovauja Richard T. 
Frankensteen. Laukta, kad lai
komoje dibar unijos pildomo
sios tarybos konferencijoje Ho- 
mer Martin bus pašalintas Iš 
prezidento vietos. Konferenci
jos 
ta: 
jos 
tos
gi jis, Martin, prisilaikydamas 
nuostatų, atėmė Frankensteen- 
ui vice-prezidento vietą. Kitaip 
sakant, Martin nubaudė Fran- 
kensteeną už vadovavimą opo
zicijai.

pradžioje atsitiko kas ki- 
Martin paskelbė, kad uni- 
nuostatuose nėra nužiure- 
vice-prezidento vietos, tai-

vokietis.

Siunčia pagalbą 
amerikiečiams 

Kinijoje

Penki franeuzai 
aviatoriai užsi

mušė
LYON, 

— Penki 
aviatoriai 
lėktuvas, 
dužo arti

10.Francuzija, geg.
franeuzų armijos 

žuvo antradienį, kai 
kuriuo jie lėkė, su- 
Lyon miesto.

New York City. 
1938-V-8 d.

APVOGĖ
PANEVĖŽYS — Kupiškis. 

Kovo mėn. iš 18 į 19 d. Čio- 
vydžių kaimo Juozo Jurgelio 
nies iš seklyčios per langą iš
vogė įvairių drabužių, vertės 
už 300 litų. Manpma, kad tai 
vietinis vagis; tuo tarpu j‘s 
dar neišaiškintas.

Planuojama darbas 
4,135,000 asmenų

WASHINGTON, D. C., geg. 
10. — Atstovų buto asignaci- 
ių komitetas rekomendavo bu
tui priimti vyriausybės progra
mą, kuri nužiūri išleisti $3,- 
054,425,000. Komiteto apskai
čiavimu šios rsignacijos su
teiks darbo 4,135,000 asmenų. 
Darbas bus suteiktas tiesiogi
nis žmonėms, kurie vykdys val
džios projektus, ir netiesiogis, 
t.y. toks, kokį padarys projek
tų reikalavimai.

Atstovų butas j<u pradėjo 
debatus pinigų asignavimo 
klausimu.

Kovoja neautorižuo 
tus streikus

HONG KONG, Kinija, geg. 
10. — Jungtinių Valstijų ka
ro kivas išplaukė antradienio 
vakare i uostą Amoy tikslu pa
dėti išsikraustyti iš jo ameri
kiečiams, kuriems gręsia mie
sto bombardavimas iš lėktuvų 
ir nuo japonų karo laivų.

Prgalbos prašydamas atsi
šaukė Leland C. Aitoffer, 
Jungt. Valstijų konsulas Amoy 
mieste. Konsulas per radiją pra
nešė, kad japonai bombardavo 
miestą visą dieną. Kiti, iš pri- 

aviatoriai jau, nelaukiant gegužio 23 die- vačių Sritinių gauti, praneši
mai sako, kad mieštas dega.

Horneris smerkia 
Mintono bilių

WASHINGTON, D. C., geg. 
10. — Atstovų buto 218 narių 
pasirašė peticiją algų-darbo va
landų biliui atimti iš tvarkos 
komiteto ir pateikti jį, bilių, 
butui svarstyti gegužės 23 die
ną.

Matydami, kad jiems nepa-
geg. vyko bilius palaidoti, tvarkos 

— Septyni Britanijos ka-' komiteto nariai trečiadienį svar- 
riai aviatoriai užsimušė antra-’stys sumanymą rekomenduoti 
dienį, trims lėktuvan^ nukri- butui svarstymą biliaus tuo- 
tus žemėn. Penki i 
žuvo dviejų lėktuvų, priklau- nos.

į siusiu Wyton stočiai neląimė^

SPRINGFIELD, III., geg. 10. 
— Neseniai senatorius Minton 
(iš Indiana valstijos) įnešė 
kongresan bilių, kuris reika
lauja bausmės laikraščiams už 
melagingas žinias apie valdžios 
darbus. Kalbėdamas Illinois 
Dienraščių Sąjungos metiniam 
suvažiavimui gubernatorius 
Hprner pareiškė, ' kad valdžios 
politika ir valdžios atstovų dar- 

Kai pamatė, kad bilių sulai- Miestą athkavo 18 japonų lėk- bai turi būti kritikuojami. Lai-

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

Giedra; vešu; daugiausia vi- 
duitinio stiprumo šiaurės rytų se, o du žuvo Helmsewll sto-kyti nepavyko, tai patys tvar* ttny. Jie numetė 200 bombų, sva kritika, pasakė gubernato- 
vėjai; saulė teka 5:35, leidžia- ties lėktuvui sudužus arti Lin- kos komiteto / nariai sukruto o 12 karo laivų apšaudė Amoyjrius, yra 
si 7:58 valandą. colno. stumti j j pifmyn.' iš kanuolių.

HKMiBHiiKHBHH

UTENA. — Prieš porą me- 
; tų atėjo Kazys Baškevičius iš 
Deksnos dvaro, Daugailių valsč., 
pas pilietę Ceciliją Mažliakie- 
nę Liugailių vienk., Vaikutė- 
nų agentūros, ir paėmė žemės 
sklypą ant pusės dirbti iki 1938 

Į m. balandžio mėn. 23 d. gero- 
i mis sąlygomis. K. B. apsiėmė 
i sutaisyti vėjo nuplėštus 
Igus, kad lietus nelytų ant 
nų, ir atremontuoti tvartą, 
nesugriūtų. Viskas vėjais 
ėjo: K. B. nieko netaisė, 
gas dar labiau nuplyšo, ant sie
nų lietus lyja. Viskas pūva, 
tvartas dar labiau pakrypo, o 
praeitą rudenį rugius kai pa
sėjo, tai ant juoko — raitas 
ant arklio jodinėjo ir mėtė po 
dirvą grudus. Kai rudenį gru
dai sudygo, tai buvo nuo vie
nas kito už metro. C. Mažlia- 
kienė ateinančią vasarą ne tik 
lauko negalės atsėti, bet ir duo
nos neturės, reikės viskas pirk
ti, o pinigų nėra. Gaila butų 
nuskriaustos senutėlės, bet ką 
padarysi, jau per vėlu. Pas kai
mynus pasiskolino po 10 litų 
ir po daugiau, ir nė vienas ne
gali atsiimti Reikėtų tokių ap- 

1 gavikų ir išnaudotojų nebeįsi- 
leisti daugiau, nes už savo že
mę ir savo pinigus daug ten
ka nukentėti.

sto- 
sie- 
kad
nu- 
sto-

ŠIURPUS ATSITIKIMAS

Kovo 20
Jona- 
kaime

šešta-

10. 
uni-

DETROIT, Mich., geg. 
-r— Automobilių darbininkų 
jos pildomoji taryba antradie
ni priėmė vienu balsu rezoliu
ciją, kuri pasmerkia unijos ne
autorizuotus streikus. Faktinei 
pildomoji taryba grūmoja iš
metimu iš unijos tiems loka- 
lams, kurie skelbs tokius strei
kus. Antra vertus, taryba įspė
jo samdytojus, kad jeigu ne
autorizuoti streikri bus kelia
mi dėl algų kapojimo arba įve
dimo prastesnių darbo sąlygų, 
ne kad sutartys nusako, tai to
kius streikus unija pilnai pa
rems.

KAUNO APSKR. 
dieną Kauno apskrityje, 
vos valsčiuje, Daukliunų 
rytą nusižudė Juozas S.

Tai įvyko taip: J. S.
dienio V; karą su savo draugais 
lošė kortomis; jis pralošė ga
na daug. Parėjęs namo buvo 
tėvo apibartas už praloštuosius 
pinigus. Jis nieko nesakydam; s 
nuėjo gulti.

Rytą tėvų buvo pasiųstas pa
šerti gyvulius. Tėvai ilgokai 
jo nesulaukė pareinant. Tada 
motina išėjo pažiūrėti, ką jis 
veikia ir rado ... klojime pasi
korusį. Velionis (19o8 m. kovo 
m. 22 d.) buvo palaidotas Kar
mėlavos kapinėse.

Ar tai kortų, ar silpnos va
lios : uka.

NEDZINGĖ. — Po keletos 
karštų ankstyvo pavasario die
nų atsilankė dar pirmoji, bet 
smarki, perkūnija. Per Nedzin
gės apylinkę kovo 23 dieną apie 
4 v: 1. perėjo nepaprastai smar
ki audra 
ja. Buvo 
smarkių 
nuostolių

su ledais ir perkuni- 
girdima keletas gan 
trenkimų, žymesnių 
nepadaryta.

TVuo

Pirmos

“NAUJIENŲ” Adm.

Areštuotas 8 metų 
banditas

NAUJIENŲ RASTINE bus 
atidaryta kasdien nuo 

8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro
ŠEŠTADIENIAIS 

tiktai iki 6 vaL vakaro ir
SEKMADIENIAIS 

nuo 9 ryto iki.l v. popiet

vienas aukščiausių 
demokratijos simbolų.

JACKSONVILLE, III., geg. 
10., — Aštuonių metų vaikas 
šio miestelio biznio distrikte 
mėgino padaryti holdapą tūlam 
Buster McHattonui. McHatton 
norėjo atimti iš vaiko revol
verį, bet vaikas pabėgo. Vėliau 
policininkas užtiko vriką be
miegantį automobilyje ir atėmė 
iš jo ginklą, pilnai prilioduotą. 
Vaikas padėtas kalėjime.



NAUJIENOS, Chicago, UI
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įlankas iš užsienių(Musų specialaus korespondento Pietų Amerikoje)

kuomet nepamirškime ir med-

Rašo Lietuviškas Eretikas

10

VISUOMENIŠKO UBU
GVAJAUS LIETUVIŲ žiaginės pusės, juo labiau, kad

GYVENIMO NUO-
TRUPŪS

Trečiadienis, geg. 11, 1938

Iš Pietų Amerikos WT7TT TJTTnTT T7T> I JlL lu 1JL rl1 JL JL H K !
(5-rių metų nacių rėžimo sukaktuvių proga)

Dvišakas žmogaus 
gyvenimas 

..Urugvajaus Socialistų Parti
jos Lietuvių Sekcijos organas 
“Naujoji Banga” rašo, kad— 

žmogaus gyvenimas yra dvi
šakas. žmogus veda nuolatinę 
kovą dėl medžiaginių ir dėl 
dvasinių vertybių. Tiesa, kad 
pirmoji gyvenimo puse dažnai 
maža skiria mus nuo galvijų, 
o antroji yra žmogui ir tik 
tai žmogui praklausanti. Ta
čiau ir pirmąją (medžiaginę) 
gyvenimo pusę negalima visai 

paneigti, noris jos vertybe 
butų per žemas dalykas vertin
ti lygiomis su dvasinėmis ver
tybėmis, su idėjiniais, kaip so
cializmas, kultūra, apšvieta ir 
pan. Vien dvasiniais dalykais 
pasitenkinti galėtume, jei mes 
butume miegu sotus, o dangų 
apsikloję nesušaltume. Gyveni
me vis dėlto šie dalykai kiek ki
taip atrodo. Kaip yra mums 
svarbu, ar mes šiandien mokė
sime skaityti r r rašyti, busime 
susipratę darbininkai, taip pat 
yra mums svarbu, ar mes šian
dien turėsime duonos kąsnį ir 
apsiaustą ant pečių. Abu daly
kai yra svrrbjus, abi gyvenimo 
pusės yra žmogaus ypatybės, 
žmogui nesvetimos, nors dva
sinė pusė ir svarbesnėj pusėj 
stovėtų. Taigi turėdami galvo
je dvasinę žmogaus pusę, nie-

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
4VIth thfe best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who ia most attrao- 
tive. Jn bvsiness life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) ia conaidered tha 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from thfe 
offensive condition at somo time or otner-— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
cation of food partlclea skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improvo your 
breath is to ūse Linterine, the quick deodorant, 
every znorning and everv night.

Listerlne ha’ts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselvee. 
Your breath becomee sweet and agreeable. Ij 
-/’U not offend others.

If you value your job and your friends, us* 
Ll»tenne, the sale antieeptic, regularly. Lam* 
Lcrt Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with USTER1NE

Urugvajaus lietuviai, kaipo dar
bo žmonės, šiuos dalykus daug 
stipriau riša, pegu moksleivija, 
studentija ir šiaip sau inteligen* 
Hja. Pas mus (ne pas visus) te
beviešpatauja dar toji nuomo
nė, kad tas “žymesnis” visuo
menės veikėjas, kas turi dau
giau skambučių.

Ir suprantama kodėl. Uru
gvajaus lietuvių medžiaginis 
gyvenimas apsuptas aimanavi
mų, nusiskundžiančių pasiturė- 
jimo stoka, lietuvių neturtingu
mu, skurdu. Gyvenant alginio 
vergo sąlygose, tiek mieste ar 

I dvaruose tenka gyventi netur
te. Du dalykai šiandien bręsta, 
kurie galėtų traukti Urugva
jaus lietuvius iš skurdo:

1) stengtis įsikurti savysto- 
viai prekyboje, amatų įmonėse 
bei kitur, ir

2) organizuoti kooperatyvus 
lietuvių tarpe.

Pereitą sekmadienį teko pla
čiau pasižvalgyti po gausingai 
lietuvių apgyventą Montevi- 
deo priemiestį Vilią dėl Cerro, 
teko aplankyti draugus ir pa
žįstamus. Tie, kurie dirba fab
rikuose bei skerdyklose, gyve
na, galima sakyti,’ varge. Daug 
geriau už juos gyvena amat- 
ninkai ir biznieriai. Štai, drau
gai B. Naudžiūnas ir V. Nasec- 
kas netaip seniai buvo fabrikų 
d: rbininkai, gyvendami tokio
se sąlygose, kaip kad gyvena 
tūkstančiai Urugvajaus lietu
vių darbininkų. O dabar? Dabar 
jau šie draugai atrodo daug ge
riau. Dabar jie turi bendrą 
turtingą krautuvę g. Nueva 
Granada, 244. žmonės simpatiš
ki, teisingi—tai ir biznis ne
blogai sekasi. \

Kiek vėliau teko užsukti ir 
į kooperatyvo 
krautuvę-—bolyčj ą, 
rie musų draugų 
buvę. Taigi įdomu 
tyti kooperaciniais pagrindais 
vedamą biznį.

Kooperatyvas “Vienybė”, ap
art maisto produktų ir Stalino 
komunistų spaudos pardavinė
jimo, pardavinėja dar ir alko
holį. Bet save vadina pažan
gių, demokratišku, nes tokia 
mada dabar.

Del komunistinės “pažangos”, 
kuri varoma koop. “Vienybėje’1, 
socialistų “Naujoji Banga”, 

straipsnyje “žmogaus Nuverti
nimas” rašo:

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Po Hindenburgo mirties Rei

cho kancleris Adolfas Hitleris 
pravedė “balsavimą”, arba ki
taip sakant /‘tautos atsiklausi- 
mą”: ar ji sutinka sujungti 
Reicho Prežidento ir Reicho 
kanclerio vietą viename asme
nyje, pavadinant jį vadu, arba 
kaip vokiečiai sako — Fuehre- 
riu. Prie tų sąlygų tauta pasi
sakė “už” daugumą balsų. Bet 
vi$ dėlto apie 3,000,000 gyven
tojų, turinčių teisę balsuoti, 
balsavo prieš. Tačiau visi ste
bėjosi/ kaip prįe tokių sąlygų, 
kokios tada viešnatavo balsavi
mo metu, galėjo 3,000,000 bal
suotojų pasisakyti prieš?! . . . 
Tuo bildu nuo 1934 metų ru
dens, buvęs nacionalsocialistų 
partijos vadas liko, iki gyvos 
Reicho prezidentu ir kancleriu 
— Fuehreriu, kurias pareigas 
jis ir dabar tebeina. Taigi nuo 
1923 m. sukilimo nepraėjo net 
15 metų, kaip tada^ kalinamas 
nacių partijos pirmininkas ta
po didelės Vokietijos imperijos 
neaprėžtas valdovas, didesnis

Nacionalsocialistai ir patys 
nesigina, kad jie daug ką ko
pijuoja iš bolševikų; dažnai pa
naudoja jų metodus kur tas 
jiems pasirodo naudinga. Na
ciai, palikę vieni prie' valdžios, 
ėmė dar smarkiau sauvaliauti 
ir viską naikinti, kas tik pano-

mą rodyti. Jie šiandien perse
kioja ir naikina viską, kas ne 
jų. Žodžiu nėra jokio režimo

je, kas liečia partijai nepaklu
snumą arba bet kokią opozici-

“Vienybės” 
nes kai ku- 
joje nebuvo 
buvo pama-

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinda)
Tel. Cicero 674 SAULES UŽDANGAS, ORAPERES 

ir AUSTRIAN UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

WINDQW SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažaš- kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.Jos. šuster ir Sūnūs,

savininkai

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

Atdara Vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKIl
r\WĮZ < J KOPLYČIOS VISOSE 
įj I IXAl CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

TeL Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGOM

ji lipti net ,Centri^i)^ykįrią jau 
senai visam pasauliui gyrėsi, 
kad savo laiku nugalėjęs gele
žinį kanclerį Bismarką. Paga
liau ir Stahllielmo vadas Selte, 
už darbo ministerio titulą, kaip 
patys vokiečiai tvirtina, “par
davė” seniausią ir karingiausią 
organizaciją. Dabar čia kaip 
Rusijoje: viena valdžia, vieną 
partija, viena mintis, viena tau
ta, dar norima padaryti vieną 
tikėjimą. O vienas vadas jau 
senai yra. Vienu žodžiu — heil 
Hitler ir baigtas kriukis!

Kol Hindenburgas buvo gy
vas, naciai nedrįso, kaip jau 
sakyta, garbinti tik Reicho kan
clerį, aplenkiant Imperijos pre
zidentą, bet Ilindenburgui mi
rus, prasidėjo masinis perse
kiojimas visų tų, kurie mėgino 
šiokiu ar lokiu bildu priešintis 
nacionalsocialistams, kurie ne
sutiko ant kiekvieno žingsnio 
šaukti heil Hitler! Pirma smur
tu, o vėliau dekretais, parėdy
mais pradėta visus viešai vers
ti sveikintis pakeliant ranką 
aukštyn ir šaukti —T heil Hit
ler! Nors jau daug metų taip 
sveikinasi italai, tačiau tas 
jiems nekliudė tą pasisveikini
mą pavadinti — “deutscher 
Gruss” . . . Ką bendro turi pa
sisveikinimas pakeliant ranką 
su “vokišku” pasisveikinimu —- 
nežino daugelis vokiečių inteln 
genių.

Pasisveikinimus pakeliant 
ranką mes žinome iš Rymo Im
perijos laikų, nes tada taip ver
gai sveikindavo savo ponus, 
bet ranką iškėlę žemai nusi
lenkdami pridėdavo kairiąją 
ranką prie krutinės. Reikia vi
sai atvirai pripažinti, kad pats 
pasisveikinimo būdas — yra 
labai nepatogus, nepraktiškas, 
o ypač ten, kur didelis žmonių 
susikimšimas, kur ankšta, kaip 
tramvajuose, autobusuose, trau
kiniuose, ir kitose ankštose vie
tose. Pavyzdžiui, kavinėse ran
kas bekilnojant galima vienas 
kitam akis išbadyti. • Pagaliau 
yra ųiomenlų, kada rankos 
žmogui yra užimtos ką nors

r,-

NEPABLOGINKITE VIDU- 
Rllį UžkieiSjimo su Netin

kamais Liuosuotojais! 
f

Niekas negali uždrausti žmogui imti 
kartų, nemalonų lįuosuotoją. Bet ko
dėl? Kas sakė, kad jums reikalinga 
turėti nelaimingas patyrimas iš pa
prasto vidurių užkietėjimo ?
Paimti liuosuotoją gali būti lygiai 
taip malonu, kaip ir suvalgyti gar
daus šokolado šmotelį—jeigu jus i- 
mat Ex-Lax. Jis išgauna visiškas 
pasekmes — bet švelniai, lengvai, be 
sukrėtimo jūsų vidurių, be pasibjau
rėjimo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metu Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabąr jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištiktųjų 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! I

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

nešant, laikantis ^Įkibus ir t.t. 
Ir nebežinai žmogus kaip tada 
pasisveikinti — mit (įeutschem 
Gruss,”... žodžiu tariant, ran
kos kilnojimas nėra nei este- 
tingas, nei praktiškas nei paga
liau patogesnis ar iškilminges
nis už kitus paprastus demo
kratiškus pasisveikinimo bu
dus.

Kaip tik peržengi Vokietijos 
sieną, tai pirmą žodį iš vpkie- 
čią valdininkų išgirsti: — Heil 
Hitlepl Su visais klijentais, kas 
jie bebūtų, kalba prasideda 
taip: heil Hitler į— ar turite ką 
apmuitinti, lieU1 Hitler —- pasų 
kontrolė, heil Hitlėr — pinigų 
kontrolė, heil Hitfer — prašau 
ponas karštų dešrelių, heil Hit
ler — ar norite ponas sėdimą 
poduškėlę, — heli Hitler — šo
koladas, keks, prašau ponas... 
Ir taip ta litaniją kartojasi be 
galo, nes kiekvienas įeidamas 
arba išeidamas vis kartoja ir 
kartoja — heli Ųitler, heil Hit
ler!.... Visa ta visų šventų lita
nija yra nesibaigianti per visą 
Vokietiją, jai nėra nei galo, nei 
krašto. Kur eisi, kur busi visur 
susidursi su he|l Hitler. Neap
lenks tavęs nei karčiamoje, nei 
kavinėje, nei viešbutyje ir net 
ten, kur nepatogu pasakyti.

Nepratusiam svetimšaliui, ar
ba nors retai kada Vokietijon 
atvykstančiam žmogui tatai at- gali suprasti: kur čia prąside-

da pagarba ir kur jau yra tie
siog (žeidimas, užgavimas. Kiek 
daug teko pasaulyje važinėti, į- 
vairiomis priemonėmis keliau
ti, bet dar niekur neteko girdė
ti, kad Valstybės Galvos vardas 
taip dažnai butų minimas, net 
stačiąi valkiojamas, ant kiek
vieno žingsnio kartojamas. Ne
pratusiam keleiviui ir liūdna ir 
kartu skaudu daromi visą tai 
matant ir girdint! Juk taip ne
įprasta, niekur nepriimta, o 
jeigu ir minimas Prezidento 
vardas,/tai su tam tikra pagar
ba, kaip pridera. Tačiau kaip 
matome vokiečiai daro kitaip. 
Ateitis parodys: ar taip daryti 
yra gerai.

(Bus daugiau)

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Phone CANAL 6122

GYDYTPJA8 m CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7-—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 S o. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5918

DR. BEBTASH
756 Wesi 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGĄN BLVD. 

Tol. Kenwood 5107

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

ir 25 centų dėžutės yra pas, 
jūsų .Vaistininką.

rodo labai keista ir nesupranta
ma; net nesmagu darosi, kad 
tokios dideles valstybes, kokia 
yra Vokietija, Pirmoj o „Piliečio, 
Reicho Prezidento yardas yra 
minimai ant kiekvieno žings
nio, kur reikia ir kur nereikia, 
o kai kur net nepatogu jo var
dą minėti. Pakeleivis nieko ne-

BIRUTĖS DARŽE

Gegužes 22 d. 1938

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

I and Midvvife 
' 6630 Sq. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

į electric treatment 
ir magnetic blan-

įj kets ir t.t. Mote- 
i; rims ir merginom 
L! padarimai dykai.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJA8-CHIKURGAS, X-KAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

ras

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

f'

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

P. ŠALTIMIERAS.
,, , • , . » . . . • • . ■ i

ADVOKATAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• » 1 • A ».K I i' • ’

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBUEANCE
‘ ■■ DIENĄ IR NAKTĮ *

Visi Telefonai YAKDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

T A koplyčios visose
X—J 2/^ FS- czl 1 Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai

■ ■

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas -- 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVesterji Blvd. Laf, 0361-8016

Valandos:
7—9 ryto kasdien. Ned. 9—12 ryto

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 Sb. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisaš 4645 SO. ASHLAND AVE.

Ofisb vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 ' : 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kiti Lietuviai Daktarai

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
' Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų aky? atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorią 
1034 W. 18th St, netoli Morgan St 

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO valandos

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurięę Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Į KĄ ŽMONES MANO

PASIKALBĖJIMAS TRIJŲ ®ERO 
PARAPIJONŲ

(Apie ausinę išpažintį) į likti. Judu esate be abejonės
..Y > i T i t • m girdėję daug sykių lietuvius “Labą vakarą, Jokūbai. Mų- " . , < f . . . ., / . „ i kunigus pasakojant, kad baidu su Jonu ir vėl pas tave . i . . > , , . ,. • i i y- i . šiai esąs sunkus darbas klau-I^abą, labą, gerai, kad šiokį v. .. T i i ta-? i syti ispazinties. Ir kad Dievasvakarą užsukote. . . . , T . .... o . tą išpažintį įvedęs. Ir tai pada-Ar vienas? , prabilo Petras. I * v \

• • /l/kl <vmnnin oiohi icrtonumn

“Taip vienas. Mano boba iš
dūmė ant tų airiškų misijų”.

“Tai ot, dabar, Jokūbai, mu
du noriva su Jonu išgirsti ta-1 
vo papasakojimą apie tą ausinę 
išpažintį,” pradėjo Petras.

“Gerai, drauguČiai, aš jud- siu ant ko Romos kunigai re- 
viem nors ir trumpai bandysiu miasi sakydami, kad Dievas į- 
išaiškinti, kas ta išpažintis ir vedęs išpažintį. Kada Jėzus Kri- 
dėlko ji yra Romos katalikų sius, prisikėlęs 
kunigų taip uoliai raginama at-

KORESPONDENCIJA
Kenosha, Wis

Kenosha Lietuvių Draugijos 
šaunus Vakaras

$g.oo

galioną

“MODERNAS FINIŠAS”

GLOSS
už 

kvortą

baldam*, medžio darbam*

kelia..būti

Idealui fintas 
ir Klenoma. Pakanka vieno kauto, nežymi 
.brukAnlų. Gali būti plaunama* 

sykiu*, nepames žvilKenio.

----------------------- K U PONAS-------------  
BANDYMO AUKA

Liciuid Tilinjr ......... — vienas kena* 35c
1 bruMs ..............     25c

Verta, 00c
VISKAS UŽ 250

Specialiu aukų paAtu nettlunčiam*

Robertson & Co.
“Th» Hoait oi Llqaid TUing’* 

1342-44 We$t Madlson St., Chlcags
2515 Devon Avė., Chlcago , 

, 434 East 79th St., Chlcago
* 929 Davis Stn Evaaafoit ' 1

954 . South Fifth Avo^ M|ywMd 

Atdara Ketvirtad. ir šeštad.
vakarais iki 9 P. M.

ręs dėl žmonių sielų išganymo, 
ir kad reikia esą spaviedotis 
netik iš padarytų nusižengimų, 

■ bet net ir iš minčių bei sapnų 
kas neateitų pasigėręs. Ir atsi
tinka taip, kad vienas iš jūsų 
to nutarimo nepildot. Ir į vie
ną susirinkimą ateinat pasigė
ręs ir į kitą. Na, ir tas nusibos
ta kitiems nariams su girtu 
žmogum kiekvieną sykį bartis. 
Tad ar pirmininkas ar net ir 
visas susirinkimas tokį narį sa
kysim nubaudžia atėmimu jam 
balso per keletą susirinkimų. 
Arba kokią kitą bausmę užde
da. Ir j eigų t tas narys pasitai
so, tai tą bausmę arba jei pa
vadinti nuodėmę, vėl visi nu
balsuoja jam atleisti. Arba jei
gu pirmininkas yra įgaliotas tai 
padaryti, tai jis paskelbia, kad 
tokiam ir tokiam nariui baus
mės jau yra panaikinta. Tai, 
mano mieli draugai, ką Kris
tus turėjo mintyje, kada jisai 
sakė savo mokytiniams apie at
leidimą nuodėmių. O visai ne 
tą, ką šiandien musų 
katalikų kunigai sako, kad tik 
jiems vieniems Kristus suteikęs 
teisę atleisti žmonių nuodėmes. 
Tai yra iškreipimas Kristaus 
žodžių, ir apgaudinėjimas žmo
nių.”

Jonas klausėsi visą laiką ir 
sako: “Tas man atrodo visai 
teisingas ir geras išaiškinimas. 
Bet pasakyk tu, Jokūbai, kaip 
tie musų kunig&L 'galėjo 'taip 
viską iškreipti, kad dabar jie 
sako, kad tik kunigai tegali 
nuodėmes atleisti?”

O tas įvyko labai seniai, vi-

Tai pirmiausia aš paaiškin-

iš numirusių, 
pasirodė prie vienuolikos mo
kytinių savo, ir jiems tarė: 
“Imkite šventąją Dvasią. Kam 

; nuodėmes atleisite, tiems jos 
yra atleistos, o kam sulaikysi
te, yra sulaikytos.” Ir ant to 
neva Kristaus pasakymo, Ro
mos kunigai remiasi, kad Kris
tus jiems suteikęs galią atleis
ti visokias net ir didžiausias 
nuodėmes. Čia ir yra klausimas, 
kaip Kristus tuos žodžius pasa
kė. Yra rimtų įrodymų, kad 
Kristus nesakė taip, kaip Ro
mos kunigai tikrina. Bet kad 
Jis pasakė taip: “Kam nuodė
mes atleisite, bus atleistos”. Tai 
yra kam viens kitam atleisite, 
bus atleistos. Nes reikia atmin
ti, kad tame laike vadinamų a- 
paštalų arba Kristaus mokyti
nių buvo uždarę kuopą. Ir to
dėl Kristus taip ir kalbėjo, kad 
jei jus viens kitam arba visi 
vienam atleisit bent kokią nuo
dėmę, bus atleista, o kam su
laikysite, bus sulaikyta. Štai 
jums pavyzdys, kad ir iš šios 
dienos gyvenimo. Sakysim ju- 

' du priklausot kokion nors drau
gijom Ir visų yra nusitarimas,

Acme-Naujienų leipnnotn
RENGIASI PRIE DERRY — Šioj savaitėj, prisirengiant prie didžiojo jaunų 

arklių reiso vadinamo “Derby”, arklys vardu The Chief pralenkė Lawriną ir 
Slagehand. Derby bus subatoj.

kad ant viešo susirinkimo nie-

Romos

nuolynai, kaip vyrų taip ir rno-'džiauninkai mano daryti. Juk 
terų. Vėliau jau Romos katali- mes dar visi atsimename ką da- 
kų bažnyčios Trento vyskupų re Lietuvos klebonai ir kanau- 
susirinkimas nutarė, kad tikin- ninkąi laike pirmos Rusijos re
čiam katalikui reikia eiti bent voliucijos 1905 metais. Jie vi- 
sykį į metus išpažinties. Tas į- sur per savo viernas davatkė- 
vyko mieste Trent 1551 metais, les sužinodavo kur kokis lietu- 
tuojau po Liuterio pradėtos re-. vis studentas arba kaip tada va- 
formacijos Romos katalikų dindavo cicilistas — revoliuci- 
bažnyčios.” Ijonierius kalbėjo. Ir sužinėję

' per davatkų išpažintį tuojau 
pranešdavo rusų caro žanda
rams — policijai. Žiūrėk, jau 
ten ir ten suimtas lietuvis stu
dentas, plakamas kankinamas 
ir vežamas į Sibirą arba į kalė
jimą.”

O po to Jokūbas pridūrė: 
‘‘Tikrai sakau, kad Jėzus Kris
lus visai nereikalauja, kad jus 
eitumėte tos kunigų išmislytos 
išpažinties. Todėl kad Jis to
kios išpažinties visai neįsteigė, 
kokią šiandien mes matome 
Romos katalikų bažnyčia, kad 
praktikuoja.”

“Na, jau rodos, kad ir tavo 
boba parėjo iš misijų. Tad lik 
sveikas Jokūbai. Ačiū labai už 
tokį platų išvirožijimą apie tą 
ausinę išpažintį” Ir' taip Petras 
su Jonu išsiskubino namo, o 
jau buvo 12 vai. nakties.

Cicero Jokūbas

!>' o. x U

DI.VOE 
VE1.OUR 
FINISH

Kenoshos
dainininkūs-solistės,

Anna' Jocius ir

solo dainų, bus 
linksma vieno 

muzikalė komedija 
Sveikam Ligos Neįkal-

Mirrolac Enamel,
Wliite Lead, 
Varnish, 
Roof Cement,

Gera Maleva 970 galionui
Maleva verta $3,00

po $1.95
Budriko Krautuvėse galite 

pirkti pigiaus.

TILTO f)amatas--jo
TVIRTUMAS

Kada imsi savo rytojaus gyvenimo rumus 
pirma gerai pagalvok kokį pamatą 
nes nuo to ir jų ištverme. Ir tiltas 
atlaiko ledų krušos spaudimą, jeilengvai

tik jo pamatas tvirtas.
Tas pats yra ir su spulka. Jūsų padėti pi

nigai niekuomet nepražus, jei tik spulka 
yra ant sveikų pamatų.

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

Petras pypkę traukdamas 
pradėjo: “Tai viskas labai ge
rai skamba, bet sakyk tu, Jo
kūbai, delko dabar nu.'^mi
gai rėkia ir šaukia, kad reikia 
eiti išpažinties kuo tankiausiai, 
o jaunimui net kas savaitę? O 
tu sakai kad vyskupų nutari
mas Trento mieste 1551 m. te
reikalauja tik sykį į metus, kad 
žmonės eitų”.

“Klausyk Petrai, ir tu Jonai, 
čia lai svarbu. Matote delko 
musų laikais kunigai ragina, 
kad kas savaite eitų išpažinties, 
O lai dėl to, kad jeigu žmonės 
eitų lik. sykį į metus išpažin
ties, tai kartais daug dalykų 
klebonas nesužinotų kas atsiti
ko jo parapijoj. O jeigu įvai
rios di^vašnykės-k bobelkos ir 
menko supratimo vyrai teeis 
sykį į metus išpažinties, tai ko
kis nors parapijonų sumany
tas darbas bus įvykintas, ir kle
bonas nieko nežiįos, kol metai 
pasibaigs. O kada geros davat
kėles bėga išpažinties kas sa
vaitė, tai klebonas su savo ka- 
mendoriais' puikiai žino nuo 
davatkų, kas kur ir ką mano 
daryli ar veikti. Taip yra da
bar. O kas buvo, kada buvo 
žmonės po vąldžia ponų, tai y- 
ra baudžiavos laikais? Tada, 
juk iš prasčiokų negalėjo nie
kas būti kunigu. Kunigais galė
jo būti tik iš bajorų, arba la
bai turtingų. Jeigu kur nors 
baudžiauninkai imdavo kur 
telktis į krūvą, kad prieš savo 
ponus sukilti, tai baukštesni 
kas iš jų eidami išpažinties pa
sisakydavo kunigui ką jie ma
no daryti. Tai tuojaus už kele
to dienų jau tą ponai žinojo.

Tokius baudžiauninkus tuo
jau ponai imdavo plakti rykš
tėmis, arba liepdavo lipti į me
džius ir kukuoti kaip gegutei, 
ir tada ponas juos nušaudavo

Dėlto tai, mano mieli drau
gai, ir musų Lietuvoje taip il
gai baudžiava laikėsi. Ačių vis 
tai ausinei išpažinčiai. Juk tai 
yra ne išinislas, bet tikra tei
sybė, kad kunigai ir klebonai 
pranešdavo ponams ką bau-

Kenoshos Kultūros Draugi
jos choras po vadovyste Jur-j 
gio Steponavičiaus užbiigimui; 
sezono rengia iškilmingą Kon-' 
certą. .Koncertas įvyks sekma- 
dien, gegužės 15 d., German-. 
American svetainėj, 4:30 vai. 
po pietų.

Koncerte, be choro, kuris ga
baus mokytojo yra puikiai iš
lavintas, dalyvauja 
mylimos
būtent panelės 
Violet Banis.

Be choro ir 
sulošta labai 
veiksmo 
vardu “
besi”. Tą veikalą loš garsus lo
šėjai dainininkai birutiečiai iš 
Chicagos po vadovyste p. Jono 
Byansko. Ta vaidintojų grupė 
susideda iš šių pagarsėjusių 
dainininkų art'stų: Genevieve 
Gedraitienė, Antanas Ki mins- 
kas, Paul Milleris ir Bruno 
Bruknis. Taigi programa bus 
plati ir įvairi, ir bus išpildytas 
gabi: usių jėgų, todėl butų pa
tartina, kad Kenoshos ir apy
linkių miestų lietuviai atsilan
kytų pamatyti tą šaunų ir pas
kutinį šio sezono perengimą. 
Žinant dalyvių sąstatą, abejoti 
netenka, jog programa bus iš
pildyta artistiškai.

Po programo bus šokiai.

Prosinama ar Skalbiama 
Mašina po $49.50 

Nauji General Electric Dul
kių Valytojai po $19.50 

Naujos Elektrinės Ledaunės 
penkių kub. pėdų 

po $94.50
Lengvais Išmokėjimais

SUDRIKO

Insurance Corporation ap-

“NAUJIENŲ”

Gegužes 22 d. 1938

RAKANDŲ ir RADI0 
KRAUTUVĖ 

3409-17 S. Halsted St.
Tek Boulevard 7010

INVIMMINT

INSURED
______________ J

HOOO.

Pasinaudokite
Musų Senu
Patyrimu

M E M B t R

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

t

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

\VCFL—970 -k. Nedėlioj 7:30 
'• vakare Motinos Dienos 

programas ir Makalai

Full-flovored
va tie Kristaus mokslo skelbė
jai suprato, kad bauginimais 
jie gali viską sužinoti, kas jų 
pavestoje apielinkėje arba pa
rapijoje ką padare, ar pavogė 
ir 1.1. Yra tokis padavimas. Bu
vo kur tai Francijoje didelis 
vyrų vienuolynas. Jauni vyrai 
vienuoliai pradėjo vienuolyno 
javus, vaisius, ir kitokius daik
tus vogti ir nešti savo meilu
žėms. Vienuolyno viršininkas 
jokiu budu negalėjo susekti 
kas tą daro, t. y. kas vagia. 
Šaukia visus ant viešos išpažin
ties, bet nei vienas neprisipa
žįsta. Tada jam atėjo puiki 
mintis. Jis pašaukė kiekvieną 
vienuolį atskirai pas save į 
kambarėlį ir pradėjo nuodug
niai kvosti. Ir taip jisai kiek
vieną atskirai beklausinėdamas 
surado tuos šelmius kaltinin
kus.

Ir po to įvykio jau jisai ne- 
bereikalavo jų visų viešai savo 
nuodėmes išpažinti, bet jau 
pradėjo kiekvieną atskirai spa- 
viedoti ir kamantinėti. Tokia 
išpažintis pasirodė Romos ka
talikų bažnyčiai, o ypač vie
nuolynams labai praktiška. To-1 Naujienų Gegužinę Birutes 
kią išpažintį įvedė ir kiti vie- darže gegužes 22-rų dienų.

UŽPRAŠOME!

Visus “Naujienų” skaityto
jus ir draugus atsilankyti į

SENSACINIS IŠPARDAVIMAS!
WIA X E irs INSIJ II E D $ L ASS ES

1 gri^
TIK APRIBUOTAM LAIKUI!

10 nauji stiliai padaryti kad parduoti 
už $8.95! $10! ir $15! Po

, SI 7/ tfl
SULAUŽYTI LENSAI DUPLIKUO-1 m
JAMI belaukiant I
už pigiai kaip ............. ....................... M
EIK PAS ŽMOGAUS, KURS ŽINO
Dr. NVinner yra atnešęs pagelbų tūkstan
čiams. Nėra persunkaus atsitikimo. Spe- 
cializuojamės sunkiai pritaikomais atsiti
kimais. Profesinis patarimas dykai.

LIEBERALVS TERMINAI

u*

Tolregiam* ir trunip- 
regianis viskas su 
eerznminaclja.

36W.JACKSOH
>,3206 W. 63rd>

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

EVERY DOCTOR OM OUR STAFF IS 
LICENSED BY THE STATE OF ILL.

Night and Morning I
Promote a Clean, Healthy Condition
Del Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

- Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
IVrite for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

-ŪSE

K

—perfect 
for cookingl

41 Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness that m akės 
it perfect for Bandvviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Chcesc to mėlt 
perfeetly.

DON’T
NEGLECT
ACOLD

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti j nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančią, 
Šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik mostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk
ai. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

Dėl Didelio Pareikalavimo
KARTOJAM TUOS PAČIUS KUPONUS *
Per savaitę laiko tiktai iki Gegužės 21 
Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šiuos 
du didelius paauksuotus puodukus ir lėk
štes. Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per phStą, pridėkit 16c 

persiuntimo išlaidoms padengti

Adresas

Vardas



NAUįi£NOŠ
Ttie Lithttanlaii Daily Nėw« 

PuBlhfied Daily Ėxeept Sunday by 
Thd Lithuanihn Newli Pnb. bo., Ine.

i739 Sotah Hiilsted Stfebt
Tfelephone CANAL 85(10

»■1 • t

Sabėcriptioh kates:
$8.00 per year iii CanatU
$5.00 per yęąr outside of Chicago

$8.00
. 4.00

2.00
, 1.50
_ .75

— 8c
- 18c
« 75c

8t pfer copy.

Enterėd aš Second Class Matter 
’ March 7th 1914 at the Post Office 

of Chicagb, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos, eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. fialsted St., Chicago, 
III. Telefonas Gandi 8500.

tiiflafymė ftalriit
Chicagoje—patai:

Metams ..........................—
Pusei mėtą__________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _ __ _

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija_________
Savaitei___ _______ __
Mėnesiui___________ ;__

Suvienytose Valstijose, tie Chicagoj, 
paštu:

Metams _________  $5.00
Pusei metų _____________ ;— 2.75
Trims mėnesiams _______    1.50
Dviems mėnesiams ________ l.oO
Viekam mėnesiui __________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 

(Atpiginta)
Metams - ----- ;______$8.00
Pusei metų ________________ 4.00
Trims mėnesiams ........— 2.50
Pinigus t reikia siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartu sū užsakymu.

Roosėveltas remia Anglijos atžagareiviiį 
politiką

Tefegrattia iš Wrishiiigtono praneša, kad preziden
tas Robše veltas atsisakė pritarti senatoriaus Nyė rezo
liucijai; kad butų atšauktas draudimas pardavinėti 
ginklus Ispanijos respublikai.

Senatorius Nye buvo vienas iš tų, kurie daugiausia 
pasidarbavo, kad J; V. kongresas priimtų tariamų ne- 
itralumo aktą, kuriilo tapo panaikinta tėisėtos Ispani
jos vyriausybės teisė pirkti ginklus Amerikoje. Bet, lai
kui bėgant, tasai., senatorius, kaip ir daugelis kitų kon
greso narių, pamatė, kad šituo Jungtinių Valstijų “nė- 
itralumu” naudojasi fašistinės Europos valdžios, kurios 
remia ginklais ir kareiviais Ispanijos maištininkus. Tai
gi jie sumanė pasiūlyti kongresui, kad tas neitralUmO 
aktas riebu tų pritaikomas Ispanijai.

Bet Anglijos konservatorių valdžią per savo amba
sadorių Washingtone ėmė daryti spaudimą į Rooseveltb 
administraciją, kad ji neleistų gabenti ginklų į Ispaniją, 
nes premjeras Chamberlaih nori, kad Ispanijoje laimė
tų fašistai. Ir atrodo, kad Rooseveltas, po visų savo 
smarkių kalbų apie “demokratiją”, sutiko patarnauti 
Britanijos atžagareiviams.

Rengiasi parduoti Etiopiją

NAUJIENOS/Clilcago^ III. *

TAUTHNIN&V PoLlTiKAVlMo 
PAVYZDYS

3 nisrii

Iš opozicijos dtštUVų 6 pri- 
MaUšo šbcirilištą blokiii, 2 
hepriklaus«omiemS Socialistams 
(Jbhdhšerio grripfeij; 2 detab- 
kbatdi, 2 inažažeitiiai, 
ir 2 idšištdi.

į diikštUdsiriš ruriiUš irgi iŠ- 
riekia 3 Sbcialistai. Šitie rtirtiai 
susideda iš 40 narių. Iš jų 10 
paskyrė prezidentas.

— ■ z I ' . ..................... .u

BIAURUS KOMUNISTŲ t>A- 
SIELGIMAS KANADOJE

iždo

pra-

Trfečiaįiienls, geg. llj 193

BALTOSKANDIJA
(Mušu specialaus korespodento Lietuvoje)

Genevoje susirinko Tautų Sąjungos taryba.
ttar jos posėdžiai nėprasidėjo, kai viso pasaulio 

spaudoje pasklido žinios, kad Anglijos valdžias atstovai 
kartu su Francuzijos atstovais stengsis prikalbinti Tau
tų Sąjungos narius pripažinti Italijos užkariavimą Etio
pijos.- fttmiaus Tautų Sąjtihga tą plėšikišką Italijos žy
gį buvo pasmerkusi, o dabar dviejų stambiausių demo
kratinių šalių valdžios nori fašistiškus plėšikus nuplau-

Reikia stebėtis, kad tam pritaria ir Francuzijos 
Valdžia, kurią neva kontroliuoja “liaudies frdHtd$,J; ži- 
homa, ji tai daro, pataikaudama Londonui.

Bet kolkas Britanijds atžagareiviams Genevoje ne
siseka. Į Trintų Sąjungos susirihkinią atvyko Haile Se- 
lassie su savo dėlėgacija ginti savo teisės. Tį dėfegriici- 
ją išmesti anglai neturi rimto prigimdo, o kbl ji lėliai 
kalba Etiopijos vrirdii, tol Mussoiihib smurtą Užgifli 
hepatogu.

Be to, anglų planams pasiprieširio ir kitų valstybių 
. atstovai, ypač tų mažų valstybių; kuribttts žręširi pavo
jus būti fašistų užpultoms. Jeigu Triiiitį SįjUliga šian
die Užgirs Etiopijos užkariavimą, tai byloj Hiilebfe ga
li užpulti CėkoslbVakijiį, Lietuvą hrba kUfi^ tibbs kitą 
šalį, kdrios žettiįį jišrii nori pagrobti. iPHė tiį hiri^ųjų 
valstybių prisidėjo ir Sovietų Štįjdiigri; kUbi fcijd; kdĮ 
anglai, susibičiuliavę su Mussoliniii, loliriUS padribus trii- 
ką su Hitleriu ir paliks Rusiją izoliuotą Europoje.

Taigi komisaras Litviiibvas Tautų Sąjungos tary
bos Uririų prisikalbėjittiūosė griežtai priešinasi Anglijos 
sumanymui pripažinti Etiopiją Italijos “imperijos** da
liui;

Ar šitai opozicijai pavyks sutrukdyti Etiopijos 
parddVitną; tuo trifpU negalima atspėti. Bet ji jau pu
sėtinai ripsUiikiiio Chriinberlaino diplomatijos darbą G'e- 
nevdje.

Kaip gaila, kad ftusija šiandie turi taip mažai įta
kos tarptautinėje politikoje! Jeigu Rusijoje gyvuotų 
demokratija, o ne Stalino diktatūra, tai ji bilttį Višd pa
saulio demokratijų vadas, ir FrancUzijri; Bė abėjdhh; 
eitų rrinka už rankos su ja, o nė su AhgiijbS Ibbdriiš, 
ktirie remia fašistus. '

SLA. 30-je kuopoje (Scrah- 
to'ne), kdip jdu žiribmd; laiiti- 
ninkai buvo skaudžiui sitmuš; 
ti, rėtikttrit delegatus Į šteitrią. Į 
delegatus IdbiaUsid skverbėsi 
Kerševičius, kurį “sargybiriiri- 
kai” statė kandidatu į SLA. iž
do globėjus, ir Savickas. Kai 
juodu pralaimėjo, tai pakėlė 
triukšmą “Vienybėje” ir ėmė 
šmeižti tautinės parapijos kle
boną, kuri. M. Valadką, kaltin
dami jį suagitavus kuopos na
rius prieš tautininkus (riorš 
kun. Valandka dargi pats kuo
pos susirinkime parėmė p. Ker- 
ševičiaus kandidatūrą į 
globėjus).

Kerševičius ir Savickas 
dėjo kurstyti spaudoje
30 kp. narius, kad sekančiame 
kuopos mitinge išrinktieji į 
seimą delegatai butų atmesti ir 
jų vieton išrinkti kiti. To ne 
gana. Surinkę kelioliką parašų, 
jie pasiuntė SLA. centro sekre
toriui p. Vinikui skundą, ir Vi- 
nikds; dalyko neištyręs, davė 
pdtvarkymą kuopai rinkti dele
gatus iš naujo.

Tai buvo aiškus sauvaliavi
mas iš Vihiko prisės. Kokią ji
sai turėjo teisę liepti kridpai 
daryti antrus rinkimus, jeigri 
pirmieji rinkiniai buvo praves^ 
ti pagal taisykles, nustatytas 
konstithcijojė? O kad rinkimai 
buvo pravesti teisingai, rodo 
šie faktai: kuopos mitingas 
buvo sušauktas atvirutėmis, 
balsavimai buvo atlikti balio- 
tais, ir išrinktais tapo paskelb
ti tie asmens, už kuriuos pa
dribtu dbsoiiučios daugumos 
balsų. Nei einant rinkimams, 
nei po to, kai buvo paskelbti 
rezultdtai, nė ]Vienas \psirinki- 
mo dalyvis nepastebėjo jokių 
nereguliarhmą.

Tačiau p. Vinikas ima ir pa- 
tvdrkb, kad rinkimai buvę “ 
iegališki”, — ir tai vien dėl 
kad į delegatus praėjo ne 
pdrtijbs žmonės!

Bet Kerševičiaus, Savicko 
Vihiko ihtrigaVimaš vistiek nu
ėjo niekais, kai pagal centro 
sekretoriaus įsakymą buvo su
šauktas antras mitingas, tai 
kuopa patvirtino pereito mitin
gu pfdtBkolą, kuriariie buvo 
įvykę rinkimai; įt nutarė; krid 
0; Vihikb rėikdtavimas yra rie- 
pdmatilbtas, kadahgi rinkimai 
BtiVb dilikti, riėbtdšilėhkiant sri 
kbhšlitticijd;

“NaUjieriiį” kotėšpbndentdš, 
pranešdamas apie šituos įvy
kius, Sako; kad fašistiški triuk
šmadariai 30-je kiibpoje ddr 
vis nenurimsta; ir, gal būt, jie 
šti Vlhikb Bdgdibu ddr ir tb- 
lidllš škdlidrilihš. Būt ką šu to
kiais žiiibriėiriis daryti? Ka
dangi jierhs padb’dd Centro 
SfekretrihiUs; tdi 30 kp. delega
tai turėtu paduoti prieš jį 
skundą Pildoriiajai larybai, o’ 
jbigri bus reikalo; tai ir ape
liuoti į sfeiihą.

« »• ■ t ■*■*. ■ V/ •

estijDs SEIMO Sąstatas

rie- 
to, 
jo

lt’

Švenčiant Gegužės Pirmąją 
Ontario provincijos mieste To
ronto (Kanadoje); šeštadienį, 
bal. 30 d., komunistai Queen’s 
parke žiauriai sumušė vieną 
merginą, kuri dalino opozicio
nierių literatūrą, it vieną žmo
gų, kriris bandė tą merginą ap
ginti; be to, parmušė trečią as
menį, šaukdami: “Kiek him! 
Kili Kita!” (Spirk jį! Mušk jį)

Apie tai rašo redakciniame 
straipsnyje TOrontO laikraštis 
“The New Commonwealth”, 
kuris yra Cooperative COįri- 
monvvealth Federation organas 
Ontario provincijoje. Laikraš
tis sako:

“Jų (koiriUnistą) atiką nu
sikaltimas buVO tas, kad du 
iš jų mėgino paskleisti lite
ratūrą, kurioje išreikšta opo
zicija Komunistų Partijos 
politikai ir Stalino diktatū
ros* darbams Rusijoje, trib 
tarpu kai trečiasis atliko 
baisų nusidėjimą, bandyda
mas apginti anų dviejų, de
mokratinę'teisę išreikti lais
vai savo politines pažvalgas 
— nors jisai ir nesutiko sh 
jais.” -
Pedėracijąš organas sakė, 

Itacl komunistai vėliau atsiipra- 
šė’ Federacijbš, kai jie prityrė, 
kad tas trečias ašinuėj kuris 
gyiiė pirmuosius du, yra nfe 
“Irėckištaš”, bet Federacijos 
ndrys. Cooperative Cotamoh- 
wėalth Fedefeatioii yra darbi
ninkų partija; kUri turi šocia- 
lištišką programą, komunistai 
hėri į ją įsiskverbti, todėl 
jieriis buvo nemaioriu, kad jie 
padarė tokią “klaidą”, Sumuš- 
čiaihi josi žmogų gegužinėje 
šventėje — ir jie atsiprašė. Bet 
“The New CommonWealth” 
pastebi, kati tai nesumažino 
komunistų ntisidėjimo, ries tuo 
atsiprašyinu kotaunistai tiktai 
pabrėžė savo įsitikinimą, kad 
žtaogų galima mušti, jeigu ji
sai laikosi tam tikrą politinių 
pažvrilgų, — kas, žinbtaa, nie
ku bildu nesutaikoma su de- 
mbkrhtijėš principais, apie ku
riuos kėmiiriistai liek dattg ple
pa.

Taigi pasirodo, kad ne tik 
lietuviai komunistai Toronto 
mieste moka baubti, bet visoje 
koriiunistų organizacijoje ran
dasi tikrų laukinių, kurie už 
savo “idėjai kovoja kumščio- 

. mis. į;

Turėti šalia savęs* kaimyną, [ 
kuris tau diena iš dieiios grą- 
širiri visokiutais šunybėmis ir 
šiiktybėriiis; — tai yrd labai 
hiažri tadldhuttio; - Bet gyventi 
reikia, negi dėl tuklb kaimyno 
krdiištysiėši į afiį jidšatilį? Dėl 
tokių šriktą kaimynų; kurie čia 
ĮiriŠoriėjfe,gyvena, visuomet ky
la visokių kombinacijų. Arba 
horimd kokių nors budu jisai 
nušiktdtyti, arba Bent jo sienas 
riorinid Itaip nors toliau nu
stumti, kitaip tarus, jis išpar- 
cialiuoti.

Visa tdi gairina trirp paškitųl 
dsmenų; bet jau driUg srinkihuj 
yta tarp taiitų; valstybių... Čia 
hfepašiulyši tokiam herarriirim 
kairiiynui savas žeiries išpar- 
diibti, išsiparciliUoti. Tiesa, ir 
tai inėgihame daryti; bet daž; 
niaUsiai ištorijUS* lapai atgal 
atšiverčia ir vėl viskas prdši- Į Balkanų ir gali juos tiesioginiai 
deda iš harijo...

Musų tautos traginga 
istorija

štai imkime musų tautos tra- 
gingą istoriją, mūsiškių apgy
ventus žemės plotus.

Juk toji žemė, musų 
pagyventa, jau nekartą istori
joje bUVU parciliuojama, dali
nama; kitų pasisavinama...

Mėgino ją savintis germanų 
padermės. Nepavykę. Ir nfegali 
pavykti, jei kas tik gyventi 
nori, jei kam gyventi lemta. 
Tiesa, kUvoje su germanais mes

Tuomet sėkmingiau ruoštis 
busimam karo taikiniui. Juo la
biau, kad didžiojo karo vieni ir 
kiti nualinti yra reikalirigi ge
ro pasiruošimo. Tasai susidaręs 
barjeras yra lyg laikina užtva
ra stiprėti ir ramiau ruoštis 
tolimešniems žygiams.

Dabar vokiečiai stengiasi vi
duje sustiprėti ir paruošti tuos 
kelius, kuriais busią sėkmin
giau pasiekti sdvo nuo amžių 
svajotų tikslų. O juk karų tiks
lai tai pasigrobti. Vokiečių 
stambioji pramonė nori įsigyti 
įvairių jiems reikalingų žaliavų 
rusų žemėje: Kaukazo kalnuo
se, Juddųjų jurų pakrantėje.

Veržtis į rytus yra du keliai: 
pro Baltijos valstybes ir pro 
BalkrihUs.

Vokiečiai paglemžę Austriją, 
jau savo sienas priartino prie

brolių

Vbs NĖSUDfeGg VISAS

KAIMAS

ŠIRVINTAI. — Matukių km. 
gyv. Leono Lipeikos žmona ko
vo 13 d., sekmadienį, nuėjo j 
Zibalų bažnyčią pasimelsti, o 
namie paliko savo vyrą ir 2 
mažamečius (4—5 m.) vaikus. 
Vyras (vaikų tėvas) panorėjo

pagulėti, d vhikai šit degtiikaiš 
nuėjo prie tvarto, Uždegė šiau
dus ir pradėjo į Ugkiį rtlesil Viš 
daugiau ir daugiau šiaudų, k. 
G. eidamas pamatė uįtaj, pra
dėjo rėkti. Subėgo žmonės it 
užgesinb ugnį. Nedaug reikėjo, 
kad višas kriiirids butų nuėjęs 
durnais, nes MatUkią kaime 
trobesiai sustatyti Ubai trih- 
kiai.

Brilaridžio 21 d. susdrinko 
naujasis Estijos seimas, kurta 
dabar, pagal naują konstituci
ją; shšidėda iš dvejų i*Utatį. žb- 
ihi'ėji Vilniai BUVO iŠHtikii šati- 
šib iiiėribšį, b riUkšlieji kovė 
hien.

Renkant žemuosius ritmus, 
kaip rrišo “L. žitiioš”, opozici
ja gavb daugiau balsų, negu 
“riacionaiiniš Irbiltds” (val
džios partijos). Už Opbžicijoš 
krindidatuš priduota ^5į,0()() 
balsu (57%), o už vriidžibš 
partijas 208,000 (43%). Bet 
Hnkimų sistema Estijoje tokiu, 
krid mundritų dailgtinia teko 
Vrildžirii; huterit, ,63,, trio trirpu 
kdi opOžicijd pruvėdė lik 17 
atstovą.

ĮVAIRENYBĖS
/ —■ , 1    \ *

Kaip Dirbaftia Galvarii- 
žilOiU Geležis?

ge- 
rip-

yra 
kdd 
dt’SgrilČš 
galvani- 
ir mėi-

Galvanizuota geležis 
ležiš, aptraiikta ciba; 
sdiipbjus gįfežį ritib 
ir niio fiidžią. Geležį 
zribjant, ji hu'valbhiri
kiairia į ištarpytą ciną, kuri 
pionu sluogsniu prilimpa prie 
geležies. Seniau galvanizuotą 
geležį t hktidbdrivo tik indrims 
gafhihii; bet rieilgbi įtėirtikuš 
pradėjo vartoti šibgariis, tvor 
rų vielotas, Vandbns bakatas; 
kibiratas, Užsklandžiatas ir vaiU 
dėtis Vatazdžiatas. tUkštinis to
kius geležies negalima vartoti, 
heš rukštyš nuėdri cirią; ir įta
rta heVdrtbjairia, neš riiib įairb 
veikimu geležis pu . tiriu gbhdta

Numatoma, kad šiemet bu 
svarstomas Balti jų valstybi 
saugumo patikrinimo klaus 
mas, kuris dabar visiemš šiem 
kraštams pasidarė opesnis, m 
gu anksčiau. —Tsb.

veikti ir veiks. Fašižpias vokie
čių dvasia atmieštas jau ragus 
nuo seno Vengrijoje rodo ir 
dabar Rumunijoje, Bulgarijoje 
stiprėja. Pakelyje dar reikėsią 
suvirškinti Čekoslovakiją. Jai 
jau atvirai grąsina.

(Bus daugiau)

Nfc TAVO — NELYSK

TAUJĖNAI. — Pereitų m< 
tų Vasarą žibučių kaimo ui 
Isiunas iš valsč. savivaldybė 
išsinuomojo prie savo sklyp 
esantį žemės gabalą, kurį dii 
bo ir ganė. Tuo pat norėjo pi 
sinaudoti ir minėto uk. kaimj 
nas Guzevičius, kuris vien 
sekmadienį pririšo į kaimyn 
Isiuno išnuomuotąjį sklypą 
klį. _ . • . .

Kaimynas užprotestavo, 
da ukin. Guzevičius vakare 
rišo arklį ir apsiginklavęs
meniu, įlindęs į ten pat ešar 
čias žvyrduobės, laukė ateinar 
kaimyno Isiuno. Kai tik šis ėj 
nukelti arklio, užpuolikas Gi 
zevičius smogė akmeniu per Še 
ną, įlauždamas šonkaulį. Šiomi 
dienomis Apygardos teismas u 
tokį sužalojimą, užpudliką m 
teisė pusantrų mėtų sunkiųj 
darbų kalėjimo. Štai prie k 
priveda kerštas!

ai
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ŽINIOS K LIETUVOS

KOKIO DIDUMO LIE 
TUV08 KAIMAI IR 

ŪKIAI
LIETUVOS CUKRININ- 

KŲ SUVAŽIAVIMAS

i Lietuvoje yra du cukraus 
dahg savo žemių plotų prara- Į fabrikai, kurie cukrų gamind 

iš cukrinių runkelių. Cukrinius 
runkelius augina ir į fabrikus 
pristato ūkininkai, kurie gyve
na nuo fabrikų ne toliau, kaip 
15 kilometrų. Toliau gyvenan
tiems neapsimoka cukrinius 
runkelius auginti, nes perdaug 
brangus butų jų pristatymas 
fabrikams. Be to, cukraus fab
rikai tegali perdirbti į cukrų 
lik ribotą cukrinių runkelių 
skaičių. Todėl ne visi ūkinin
kai gali runkelius auginti. Da
bar augintojų yra apie 3,000 
ūkininkų. Cukrinių runkelių 
augintojai tikri savo draugiją, 
kuriai priklauso apie 1,200 na
rių.

Kauiib, Žemes Ūkio Ramuo
se, įvyko metinis cukrinių run
kelių augintojų atstovų suva
žiavimas. Valdyba pranešė, kad 
ji stėhgėši ĮgyVbridinti pereito 
suvažiaviHib nutarimus ir pa
geidavimus. Draugija dabar tu
rinti jaii dpi'ė Š00,600 litų nuo
savo kapitalo, ir todėl numato 
savo veikių plėsti.

Suvažiavimas nutarė daryti 
pastangų, kad butų atpigintas 
cukrus iki 75 centų už kilogra
mą. Tada pakiltų cukraus su
vartojimas ii* galima butų sta
tyti trečiąjį cukraus fabriką. 
Kiek dgbar cukraus suvartoja
ma, tiek pajėgia pagaminti 
esantieji du cukraus fabrikai.

Suvažiavimas pasveikino res
publikos prezidentą ir vyriau
sybę, pareikšdamas savo pasi
tikėjimą ir pasiryžimą dirbti 
Lietuvos gėrovei bei ginti jos 
laisvę. Ta proga suvažiavimas 
paaukojo GiHklų foridtii 3,000 
litų. —Tsb.

dome, jų nutrupėjo, dalinai nu- 
sigyveilomė, jas prakišotae... 
Tojie kovoje sU germanais ieš
kojome sąjungininkų slavų pa
vidale. Kvietėme juos talkinin
kais. Toje talkoje mūšį laimė
jome. Žalgiris keliems šimtme
čiams germanus sudraudė ir 
jie jau nebedrįsto lietuviškąsias 
padermes pulti; bet toje kovo
je. ir mėš susmuikėjome, ne tik 
kad nesugebėjome apginti visų 
savo žemių, bet patekome sla
vų padermių įtakoje ir net pra
radome savo valstybes nepri
klausomybę. Tiesa, toje kovoje 
kaipo tautri išlikome sveiki, 
mirs gerokai apkarpyti. Prara
dę vrilsitybišką alsprirumą, likb- 
tae tik medžiaga tarp slavų ii’ 
Vokiečių. Jie visokiais budais 
iriėgirio taus sutarpyti, sugro- 
mulilioti, bet tasai kąsnis ir 
vibhiems ir kitiėriis nepavyko 
Visiškai praryti. Užspringo. Ir 
iŠtišieinš penkieriiš šiintme- 
čiritaš prrišilihkUš musų tauta 
dafe tiek pajėgumo parodė, kad 
suirutėms prišireiškus vėl savo 
valstybę ritstatėmfe. Bet kokiiiš 
kaithytaiš turėjome seniau, šu 
tokiais ir dabar terika gyventi 
lt vėl iš riaUjo grtitatis.

Istorija krirtoįasi. .Germanų 
dv’ašia atkutušu vėl veržiasi pro 
taušą Žehieš į rytas. Vokiečiai 
Hitlerio VedkHii Visai hedvipra- 
sttliai Brišišriko, ko jie Siekia.

Neramus kaimynai nori 
turėti barjerą

Slrivai leriką paviddle neiiori 
riurittiti ir rikiplėšiškai steii$ia- 
si Briltijdš pajtiryjfe SavO įtaką 
šUštiprinti ir JUddOjė juroje at- 
širefrith Tojfe pačioje Jhodoje 
jurėjfe’, kUi- VytaUtaš Didysis 
savė rirkiiuš girde, Baltijos ju
tą čia prišoriėj fe tUredathas pa
miršo... Taip lygiai, kaip šian- 
ditih Ifehkta patriit-štri, kriti vb- 
liėčirii tokie pdl ją jJtie&ii, kb- 
<ib ik* iš sferio BiiVo ii* hehiišlb- 
jo it šiandieti dėję pristarigų 
lietuvių tautą riUo žehifes p'avli*- 
ŠiaiiS hušlavę. Eihri Hildžirih ri- 
kiplėšiškri kova, kovri -— žąt ar 
biit. Vokiečiai siekdritrii SriVo 
didžiųjų užsimojimą bfeiit tai
kinai linkę tenkintis tritėll tritp 
tiišų žemių barjerą pavidale 
Baltijos vaištybią. šioksai bar- 
jferaš kriip viferiienis, taip ib ki- 
tiems? karo sumetimais yra la
bai Hrikalitigriš. Nėbritaifeiriš krii- 
iiiyhritaš getri; kai kriš j U ŽfehifeS 
atskiria. .

Kdlhiai Lietuvoje jau atgy 
veno savo dienas; jie baigiam 
Skirstyti vienkiemiais. Api< 
kaimų didumą gauname žinh 
iš 1927—1934 kaimų skirstyme 
statistikos. Ta statistika rodo 
kad kaimų su žemės plotai;
iki 100 hektarų buvo 20 proc

99 200 99 9$ 24 99

99 300 99 99 20 99

99 400 99 99 19 99

99 500 99 99 9 99

99 600 99 * 99 5,5 99

Su didesniu, kaip 600 liek
trirų žbrrtės plotu, kaimų buv<
labai nedaug. Visur Lifetuvoj* 
pasitaiko greta mažų ir didės 
nių kaimų. Mažų kaimų nuo 
šimtis yra didesnis rytinėse ap 
skrityse — Rokiškio, Utenos 
Zarasų. Didesnių kaimų ypa< 
daug Kretingos apskrityje, kUi 
mažų kaitrių visai nedaug be
pasitaiko. Žymus kaiiriiį skai
čius, maždaug ligi 50 ha. plo
to, yra sUsidabęS iš atskirų 
vienkiemių šeimyninių pasida
lijimų.

Pagal 1930 <ri. žemės ūkių 
surašymo dikOniediš, vidutiniai 
vienam ukiui terika 15 ha že
mės, tačiau didžiausias ūkių 
viehetų skaičius buš tarp 8—9 
ha. Ukiri! tarp 1—12 ha suda
ro 55.59% bendro ūkių skai
čiaus.

Nuo 1 ligi 2 ha yra 13,797 
ūkių, 2—5 ha — 39,666 ūkiai, 
5—8 ha 45,882 ūkiai, 8—10 ha 
— 32,355 ūkiai, 10—12 ha — 
28,060 ūkių, 12—15 ha — 31,- 
512 ūkiai, 15—20 ha — 33,236 
ūkiai, 20—30 
ūkiai, 30—50 
ūkiai, 50—100 
ūkiai, 100—150 
150-400 ha — 
200 ha ir
ūkių. Iš višo yra 289,380 ūkių, 
kurių bendras plotas 4,318,514 
ha. '

Lietuvoje yra 99,345, arba 
34.6% bendro ūkią skaičiaus 
ir jie sudaro 10.4% bendbp 
ūkių plotų.

Vidutinių ūkių (8—30 ha) 
yra 159,360, arba 55.5% bend
ro ūkių skaičiaus ii* jie sudaro 
55.8% bendro Ūkių ploto.

Stambid tiktų (30—100 ha) 
yra 27,073, tit-bė 9.4% bendro 
ūkių skaičihuš ir jie sudaro 
27.5% bendro Ūkių ploto.

Dvarų (100 ir daugiau ha) 
yra 1,602 arba 0.6% bendbo 
ūkių skaičiaus, ir jie sudatb 
6.3% bendro žemės ūkių plotd.

Taigi Lietuva, po dvarų išda
linimo, yra daugiausia viduti
nių žemės ūkių kraštas. Ta
čiau didelį procentą sudaro ir 
mažažemiai ūkiai. —Tsb.

ha — 34,197 
ha — 20,597 
ha — 6,446 

ha—906 ūkiai, 
379 ūkiai ir

daugiau yrd 317

BALTIJOS SANTARVĖS 
KONFERENCIJA 

RYGOJE

1934 metais sudarius Balti
jos Santarvę, į kurią įeina Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vals
tybės, kaSinfet įVyksta šių vals
tybių užsienių reikalų minis te- 
rių konfėrfehfcijOs bendriems ir 
kitokiems rėlkaldms aptarti.

Šiemfel tokia eilinė Baltijos 
Santarvės konferencija įvyks 
Latvijos sostinėje Rygoje gegu
žės įnėn. 19—21 dienomis. Lat
vių užsienių reikalų ministeris 
kvietimus į konferenciją ir 
konferencijos darbų tvarkos 
projektą jau pasiuntė Lietuvos 
ir Estijos užsiehių reikalų ml- 
nisteriams.
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TRUMPAI APIE VISKĄ
Ir vėl cudai

' L

“Liaudies Balsas“ musų ko
munistams yra savos rūšies bi
blija, kur viskas šventa ir tei
singa. Kų tas laikraštis parašo, 
tuo abejoti negalima. Jei kas 
drįsti) kritiškai įvertinti to laik
raščio raštbst, tai tuoj liktų prie 
trockistų priskaitvtas-

Tačiail kartais pasitaiko tik
rų kur j ozų, kurie bolševikiš
koms davatkoms sudaro nema- 
lonumi). Štai prieš kiek IdikO 
“L. B.“ pranešė Kanados lietu
viams, kad Ispanijoje žuvo Ba
lys Alksnis, kuris kovojo loja- 
listų pusėje. Apie tai Via para
šė graudingų štraipšnį. Kana
diečiai buvo raginami rengti 
gedulingus paminėjimus#. Pami
nėjimai žuvusiam draugui pa
gerbti įvyko keliose kolonijoste. 
Toks paminėjimas buvo su
rengtas ir Winnipege. Dėl žmo
nių laišveš ir gerovės žuvęs 
Alksnis buvo į padanges iškel
tas.

Praėjo paminėjimų įkarštis 
ir žmonės jau buvo bepradedų 
Alksnį pamiršti, kaip jie pa
miršo draugų Morkūnų, kurio 
vardas per kai kurį laikų nenu
ėjo nuo musų komunistų lupų.

Kaip žinia, Morkūnas žuvd 
strėikd lauke. Jis staiga pasida
rė tikras herojus. Musų komu
nistams jis pasidarė labai nau
dingas, heš jivė galėjo apie jį 
datig kalbėti ir magaryčioiilš 
dar aukų pašikolektuoti. Kai 
žmonių šusiddihėjimas streiko 
anka pradėjo hykti ir mažėti, 
tai ir komdrii&tai pamiršo apie 
Markūnų. Jiems buvo reikalin
gas naujas herojus, kuriuo jie 
galėtų savų sekėjus sudominti. 
B. Alksnis jiems tad h’i,ro kain 
tik “į rankų“.

Viskas butų neblogai, jei ne
būtų atsitikęs “’cudas“: staiga 
žuvęs Alksnis prisikėlė iš nu
mirusių. Apie tai threjo pra
nešti ir “L. Balsas“. Jie per pu
sę lupų prasitarė, kad Alksnis 
gyvas: “Gavome žinių iš Ispa
nijos, kad dr. B. Alksnis gy
vas. Jis buvo sunkiai sužeistas 
ir palaikė negyvu. Desiinė pa
stangas B. Alksnio reikalų iš
aiškinti”.

Džiugu, kad draugas Alkšhis 
gyvas. Tačiau vis dėlto keista, 
kad “Liaudies Balso“ gudrieji 
rfedaktoriai nepasirūpino tikrai 
patirti apie Alksnio “mirtį“, o 
vhdOvaVoši gahddist. Vadinasi, 
draugui numarinti pakako gan
dų; 0 kai tas draugas “iš nu
mirusių prisikėlė“, tai jau rei
kalinga visas reikalas išaiškin
ti.

Kaip sau norite, bet tai tik 
savo rūšies komedija, ir dau
giau niekas.

Gegužės Pirmoji Winnipege
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šiemet Winnipege buvo 
šVenčiama Gegužės Pirmoji. 
Toš šventės paradui vadovavo 
komunistinių organizacijų ko
mitetas. Kadangi tai buvo sek
madienis' ir oras pasitaikė itin 
palankus, tai apie antrų valan
dų susirinko didelė žmonių mi
nia. Lygiai antrų valandų pra
sidėjo ir marša vintas iš Market 
aikštės svarbesnėmis Winhipė- 
go miesto gatvėmis. TUo metu 
orkestras griežė Internacionalų 
ir kitas revoliucinės melodijas. 
Kai kurie maršuotbjų, ypdčlai 
iš rusų klubo, krdipė visų dė
mesį sdvo dainomis*.

Bendrai imant, Šiembt Gegh- 
žės Pirmosios parddaš biivo į- 
spudingesnis kaip pernai. Tiesa, 
žiopso tojų buvo labai daug, nfes 
oras pasitaikė Idbai pražils. 
Vienok žiopsotoja? taip ir pasi
lieka žiopsotojais: įjuos# patrau
kia bet koks paradas.

“Stebuklai”
WINNIPEG, MAN. — Šian

dien jau daug kas stebuklais 
įiebetiki. Netikiu jais ne aš, nes 
esu laisvamanis. Tačiau visai 
kitaip yra sil musų komunis
tais, kurie ėsti įpratinti bolševi
kiškais stebuklais tikėti. Jie ne 
tik tais stebuklais tiki, bet ir 
patys juos bandd daryti.

Štai vienaą buvęs labai karš
tas bolševikiškų įsitikinimų vy
ras (dabar jis jau pusėtinai at
vėsęs) siūlo man bilietų į lite- 
raturkos* rengiamų vakarėlį ar
ba, tiksliau sakant, vakaruškas. 
Bilietai išspausdinti lietūvių ir 
anglų kalbomis, bet ne “Liau
dies Balso“ spaustuvėje (kaž
kodėl musų komunistai spau
dos darbus atidunda kitoms 
spaustuvėms).

Pareiškiau draugučiui, jdg 
bilieto nepirksiu, kadangi ar iš 
viso vakarėlyje negalėsiu būti. 
Jtio labiau, kad komunistiškų 
biznį remti bent šiuo tarpu ne
su linkęs.

Taip ir išsiskyrime, kadangi 
sakytas vyras, kaip sakoma, 
per daug į akis nelindo. Mat, 
jis nėra tiek įkyrus, kaip dau
gelis kitų.

Kuriam laikui praėjus pateko 
man į rdnkaš “Liaudies Balsas“ 
(kai kurie jį čia vadina “Plėt- 
kinihkų balsu“). Skaitau ir stė- 
biuosa: iš literaturkos Vakaruš
kų jaU padarytas “didelis kon
certas“. Bilietai primygtinai 
siūlomi pirkti.

Vadinasi, tie ponai meluoja 
per akis. Kitų savaitę tac| susi
tikęs bilietų selsmonų papra
šiau jį parodyti “Liabdies Bal
sų“. Mielai sutiko Jei padaryti. 
Šį kdrtą jau randu skelbimų, 
kuriame literaliirkos vakaruš
kos paverčiamos “milžiniška 
loterija“. Esu, bus trys prizai. 
Kiekvienas dalyvis turėsiąs vie
nokį šansų prizą laimėti.

Čia jau aš nebeiškenčiau ir 
pareiškiau tam selsmonui, kad 
kažkokiais stebuklais atiduoda. 
Prispirtas įirie Sienos vyras e- 
me teisintis: girdi, stebuklų 
meš nedaroftie, bet meluoti tai 
meluojame darbininkų gerovei. 
Mat, pinigai yrd reikalingi, to
dėl tenka ir meluoti. Juk jei 
nemeluosi, tai ir bilietų nepar
duos!.

Kaip sau norite, kada iŠ pa
prastų vakaruškų padaromas 
“didelis koncertas“, o vėliau 
“milžiniška loterija“, — tai jau 
per daug, šiaip dr iaip, reikia 
nors šiokių tokių ribų prisilai
kyti.

Nepakeliui
“Liaudies Balsas“ kartkartė

mis parašo apie literaturkos- 
veiklų. Žihoma, Visada rašd, 
kaip sakoma, iš gerosios pUšėš. 
Apie tai, kad gana dažnai {Vyk
sta literaturkoje visokie nesu
sipratimai ir “naįriiniai karai“, 
včngiaina prisiminti.

Šia proga gal.bus ne pro ša
lį priminti, kad viėtds koiiiu- 
nisfai mėgsta “visokius fron
tus“ sudaryti. Jie čia “frontus“ 
sudaro su visais-, išėmus gal tik 
socialistus. Jie barniausiai 
šniokščia prieš “Naujienas”, 
nors skaityti jų ir neskaito. Jei 
tų laikraštį skdltytų, tai, tur 
bųt, tuoj patektų į trdckifiinkų 
eiles, ir tada jah tiktai praras
iu savo “bolševikiškų nekalty
bę“. Grigaitis jiems atrodo lyg 
kažkoks baišiihaš. štdi kodėl 
mūsiškiai komunistai yra la
biau pasirengę bendradarbiau
ti su davatkomis#, negu su So
cialistais.

Nors tai ir keista, bet taip 
yra.

Lietuviai >taip pat dalyvavo 
parade. Tai vyriausiai buvo ko
munistų grupė su savo vėliavo
mis. Gausingai dalyvavo ir 
šiaip labiau susipratę lietuviai 
darbininkai. Tai malones reiš
kinys, nes seniau lietuviai to
kiais paradais nesidomėjo.

Šia proga busi įdomu vienas 
faktas pažymėti: St. Baniface 
lietuvių kolonija yra tiek pat 
gausinga, kaip ir Winnipegb. 
Be < to, komunistai ten yra pu
sėtinai įsigalėję. Tačiau pdtade 
tų didžiųjų revoliucionierių ne
simatė. Nesimatė jų nei aikštė
je, nei maršuotojų eilėse. Tik 
viėrią jų pastebėjau žiopsotojų

maškuoli ir išaiškinti.
: —Engėlsistas

DEL MONTREALO KOMUNISTU AŠARŲ
NtONTBEAL, KANADA. — 

Vešli polemikas su tokiais žino- 
nėmis, kaip Montrealo lietuviai 
komunistai, yra tas pats kaip 
pilstyti iš tuščio į dykų. Nes 
pas juos nei sveiko sėnso, nei 
logikos nėra. Pagaliau jiems ir 
teisybė nerupi, nes jie visų svie
tų bando matuoti pagal save.

Betgždžias Riksmas
Todėl nenuostabu, kad jų 

riksmo niekas ir nepaiso. Ne
galėdami Montreale savo pres
tižų pakelti (montrealiečiai juos 
vadina politiniais akrobatais ir 
kaipo tokius ignbrdoja), jie 
bando ieškoti naivaus svietelio 
per savo spaudų. Pavyzdžiui, 
pažymėsiu tik paskutinį jų žy
gį (o tokių žygių buvo daug 
praeityje; žinomą, bus ir atei
tyje).^ Ddugiau kaip ketUriūs 
mėnesius nuolat per savo ga- 
zietų “Liaudies Balsų“ pila aša
ras, apgailestaudami Alontrealo 
Vytauto kliubų, busią tai atski
ri žmonės* (du kliubo direkto
riai) nprį( oęganįzacijų kažkur 
nuvesti. Bet nenurodo, kur ir 
dėl ko? Taktiškai tai nieko pa
našaus nėra. Tas riksmas, tai 
eilinė komunistų intriga. Dėl 
aiškumo turiu pažymėti štai kų. 
Man per 3 metus būnant klu
be direktorium yra gerai žino
mos visos Montrealo lietuvių 
srovės ir jų organizacijos. Jiio 
labiau, kad visos Montrealo or-
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ganizacijos per tuos trejus me
lus daug kartų turėjo su klu
bu įvairių reikalų (Klubas* yra 
vienintelė lietuvių organizacija 
Montreale, kuri turi savo sve
tainę ir jų išnuomoja įvairiems 
parengimams). Tad remiantis 
surinktomis teisingomis žinio
mis stačiai tvirtinu, kad jokia 
Montrealo lietuvių srovė, išė
mus komunistus, nedėjo ir ne
deda pastangų savo politikai 
klubų išnaudoti. Ir net nebuvo 
niekur pastebėta klubo šįskai- 
ton politikos* varant.

Battdė panaudoti jau
nuolius 

Kas kita su komunistais. Pa
starieji viešai gyrėsi, kad jie 
klubą turi kontroliuoti, o jei 
nenusisektų, tai dės pastangas 
likviduoti; t. y. nubankrutuoti. 
Negalėdami to padaryti (būda
mi už sienų), jie pradėjo lįsti 
į organizaciją, ir ieškoti “silp
nesnių pusių“. Netrukus rado 
pas jaunuolius, kur (jų lyderis) 
Urbonavičius (dar būdamas ne
pilnas kliibo narys), atėjęs į 
kliibo jaiihuolių šUširinkitną, 
pradėjo agituoti, kad jie eitų 
sdvo šušifinkiihlis daryti į 
Poiht St. ChėrleS distriklą, kad 
ten irgi ešų jaunuolių (tarsi čia 
girhęfi ii* augęs jaunimas to be
žino). Sakė, kad jie klube per 
brangiai moką (25 centai pėi* 
niėnesį), kad komunistai jiems 
dliosių salę nehidkamai, ir j fe 
tdn laisviau galėsią veikti ir 1.1. 

ht>afiiiršb^ kliibo konstituci
jos nuostatus

Visai liabagds užmiršo, kad 
kliibo konstitucija neleidžia 
jaunuoliams savo susirinkimus

būryje. Vadinasi, jis pasirinko 
labai saugių vietų. Kaip matote, 
jie pasižymi tik triukšmingais 
žodžiais, o ne darbais, Kur rei
kia viešai pasirodyti, tai jiems 
tuoj pradeda kinkos drebėti.

Baigdamas noriu dar tiek 
pridurti: darbininkų šventės de
monstracija turėtų būti labiau 
įspūdinga nei iki šiolei. Toji 
šventė yra visų darbininkų vie- 
ninkumo, solidarumo ir susi
klausymo šventė. Todėl visi 
vienybės ardytojai, nežiūrint to, 
kokiais skambiais Šukiais pri
sidengę jie veikia, turi būti' nu- 

mesti 
ti).

kitur daryti ir klubo vardu, y- 
pačiai jo ribose, jokios politi
kos varinėti. Aukščiau minėta 
agitacija kaipo priešinga klubo 
konstitucijai ir krikdanti jau
nuolius, buvo iškelta direktorių 
posėlyje (vienas direktorius* vi
suomet lanko jaunuolių sutrin
kimus ir pats viską girdėjo). 
Visapusiškai išdiskusavę direk
toriai priėjo išvadų agitatorių 
išbraukti iš organizacijos. Be 
to, buvo pakviestas jaunuolių 
pirmininkas, kuris tų viską irgi 
patvirtino. Tąsyk tavorščiai, pa
matę, kad jiems šlėktai, sukė
lė tokį trukšmą, jog vargu ga
lima buvo susikalbėti. Pasitai
kė, kad susirinkime buvo ;daug 
pašalinių žmonių (beveik visą 
savo A.L.D.L.D. kuopą buvo at- 
sivedę), o kortelių slaptam bal
savimui nebuvo pagaminta. To
dėl balsavimas buvo atidėtas 
kitam suširįnkhnui, kuriame 
slaptu balsavimu 248 balsais 
prieš 114 nutarta agitatorius* iš- 

(kiti frorėjo lik ilubaus- 
.4. i 
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Niekus kalba
Rodos, kas čia blogo, juk 

kiekviena organizacija gali 
tvarkyti vidujinius savo reika
lus taip, kaip atrodo jai geriau.

Be to, taip* buvo pasielgia re
miantis klubo konstitucija, ku
rią ir komunistai stodami į klu
bą privalo (ir prižadėjo) gerb
ti ii* griežtai pildyti. Tai kam 
čia tos ašaros? Kam tas riks
mas? Ogi tam, kad galėtų su
mesti pėdas bei pašiepti savo 
juodus darbelius. Kadangi tai 
klube padaryti jau negalima, 
lai ir ieško naivaus svietelio 
per savo spaudą. Bet kas gi tuo 
gali tikėti, kad du žmonės de
mokratiniu budu valdytų 500 
narių. Tai ką gi darote jus sep
tyni komunistai? Tai ir jus 
duodatės vedžioti save už no
sies “tiems dviem žmonėms“? 
Kur gi jusiu logika? O dar sta- 
lotės darbininkų vadai! Kas gi 
gali sekti paskui jus? Gal tik

[ACME-NAUJIENV Koto]
I

CHICAGO — P-lė felda 
Paris, kasierė, rodo; kaip ji 
šovė į banditus, kurie . api
plėšė Rahčh prie O ak ir 
Michigan.

tie, kurie nepajėgia savistoviai 
protauti, ar neužtek tinai jus 
pažįsta.

Nepagrįsti priekaištai
Dėl prikišimo man blogų re

kordų su Sūnų ir Dukterų Pa- 
šalpinės Draugijos istorija, tai 
tuščios pastangos, nes jus jo
kių faktų neturite. Kai dėl jū
sų, tai štai jie: kas išprovokavo 
leisimų su Sūnų ir Dukterų Dr- 
ja? Ar ne jus, tavariščiai? Kaš 
sufabrikavo nuomos Sutartį 
piknikams? Ąr ne jus? Kas no
rėjo beveik uždykų paimti toš 
draugijos baldus, kuomet sve
tainė likvidavosi? Ar ne jus? 
Dar pora tuzinų faktų galėčiau 
nurodyti, bet, manau, užteks. 
Tų patį nachališkumų, begėdiš
kus prasimanymus jus darote 
ir kitiems jums* nepatinka
miems asmenims ir draugi
joms. Ypačiai, kiekvienų savo 
nepasisekimų jus su didžiausiu 
riksmu bandote pateisinti L. D. 
D. kuopos vardu. Kiekvienų sa
vo žiopliausį išsireiškimų adre
suojate sakytai draugijai, kurių 
jus “sikloka“ vadinate. Bet 
žmonės mato ir žino, kad vadi
nami “sklokininkai“ yra rimti 
žmonės ir savo kulturinį darbų 
varo pirmyn be jokių intrigų. 
Jei norėtų intriguoti, tai nerei
kėtų nei skirtis su juinis, neš 
jus esate to darbo specialistai.

—J. Bakaiiavičiuš

Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimas ir ko
munistą provokacija

TORONTO, ONT. — šiais 
metais Gegužės Pirmos ap- 
vaikščiojimas kuone buvo su
ardytas koniiihistų provokaci
ja, kuomet 5<sufanatizuoti ko
munistai Užpuolė St. Michael 
kolegijos studentus ir sunkiai 
sumušė vienų socidlistę, jaunų 
C. C. F. federacijos* narę, par
davinėjusių socialistinę litera
tūrų.

Apie 10—15 tūkstančių dar
bininkų Susirinko Queens Par
ke pasiklausyti prakalbų apie 
“taikų“ ir “demokratijų“. Kal
bų turėjo pasakyti komunistų 
vadds Štewai*t Sniilh. Dar ne
spėjus kalbėtojams pasirodyti, 
iiiihioj kilo didžiausias sumiši
mas, įtužušiių komunistų gauja 
vėjd iš pdrkb ir muša jaunus 
virukilš, sakoma, studentus, ku
rie pareiškė vienų kitų nepalan
kų ž'ddį apie demonstrantus; 
kitbj vietoj apakę stalinizmu 
koihunislai gyvuliškai šoko ant 
hiėi*giiids, kuri pardavinėjo li- 
tėrdturų, šaukdami “spirk jai! 
Užmušk!“ parmušė ant žemės 
ii* šiauriai sužalojo. Visa de
monstracija akimirka pavirto į 
koinliiiištinę reVoliucijų. Tulq>- 
tdnčiai žmonių karštai pasmer
kė lą komiinis*tų provokacijų.

Akivaizdoj šitų faktų “Liau
dies Balsas“ vis dėlto nesidro
vi rašyti, kad šių metų demon
stracija buvo vieningiausia ir 
pavyzdingiausia, nieko neminė- 
dahias apie bidurų įvykį. Tai 
parodo kokiais melais jis peni 
Kanados lietuvius ir kiek teisy
bės jo skaitytojai gali sužinoti. 
CCF organizacija Oficialiai ne
dalyvavo sii komunis«tais, tik 
gal porą kalbėtojų prisidėjo. 
Prisidėjo taip pat ir kai khrios 
organizacijos; Taš pdrodo, kaip 
atsargiai reikia žiūrėti į bend
rus su komhnistais apvaikščio- 
jimus.

Šia provokacija pasinaiidoda- 
Uia Tordntu policija galėjo dau
žyti nekaltiems darbininkėms 
galvas it* visį demonstraciją iš
ardyti. šių metą apvaikšeioji- 
me daug niažiau dalyvavo i 
jeigu kitais metais* socialistinės 
Organizacijos apvaikščios sky 
rluni, tai komunistų buš kaltė.

ŠIS TAS Iš ŠEN IR TEN
Naujiehiečiai aplanke 

Torontą
' TORONTO, ONT. — Gegužės 

8 d. buvo tikras siurprizas kai 
kuriems Toronto lietuviam^, 
kai jie susilaukė netikėtų, bet 
visuomet laukiamų svečių, pp. 
A. Vaivadų; kurie leisdami sa
vo atostogas aplankė ir Kana
dą. Gaila tik; kad jie svečiavo
si Toronte vos kelias valandas; 
niat, skubėjo pas sąvo tėvelius 
į Philadėlphia; Pa. Linkiu 
jiems smagių atostogų.
I§ St<A 23b kp. siisirinkinto

Gegužės 8 d. įvyko kuopos 
susirinkimas-, kuriame buvo 

» . * * • • , 

renkami atstovai į SLA seimų- 
Atstovais išrinkti: Ant. Batkuš 
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ir Jonas Jokubynas. Finansų 
sekretorė O. Indrilienė raporta
vo, jog į musų kuopų persikė
lė iš J. Valstijų viena narė p. 
Brazauskienė. Nariai, naujų 
viešnią sutiko aplodismentais, 
liamiltoniečių SLA narių su
manymu, norima suruošti ben
drų gegužinę, pusiaukely tarp 
Toronto ir Hamiltono. Ant. Ka- 
voliunas sutiko nuvykti savo 
automobiliu į hamilloniečių pa
rinktų vielą, ją surasti. Pažy
mėtina, kad Ant. Kavoliunas 
jau nekartą pasitarnavo kuo
pai, nuvažiuodamas vienur ėr 
kitur, kur pagalba reikalinga.

BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU
SLA vakaro pranešimas

TORONTO, — Šių melų geg. 
14 d. parapijos svet. įvyks SLA 
236 kuopos vaikų vakaras, ku
ris ruošiamas pagerbti Motinos. 
Dienų. Todėl kviečiame visus 
Toronto lietuvius su mumis pa
gerbti “Motinos Dienos“ pro
gramų.

24 gegužės High Parke Nr. 
6 ruošiamas pirmas SLA pikni
kas. Muzika abiem parengi- 
niam kuo geriausia.

Pavasario grožis
A. B. Kavoliunų Fordas vi

liojo išvažiuoti oran, pasigėrė
ti pavasario gaintos grožybė
mis*.

Oras laimei šiltas, saulėtas, o 
Grimsby St. Catharines, Niaga
ra Falls apylinkės paskendę 
baltų Vyšnių obelų ii* rausvų i 
pyčių žieduose. Tiesiog lyg 
sapne jauties, matydamas vienų 
sodą prie kito, kuriuose šimtai 
žydinčių, kvepiančių medžių 
matoši. Šitas vaizdas atmintsųe 
užsiliks amžinai ir kiekvienam 
kuris nori pilną pavasario gro
žį pažinti linkėčiau šias paylin- 
kes žydėjimo metu panlatyti.

Niagara Falls, N. Y.
BeHs thrnke vis toliau ir be- 

hiatant atsidūrėme N. F., N. Y. 
Bytas dar ankstyvas. Kur dė
tis? Ogi reikia lietuvių paieško
ti. Tuoj prie policininko infor- 
niUcijų. Sužinoję kur lietuvių 
bažnyčia ir dumiam. Bažnyčių 
suradę įsitikiname, kad ji lietu
vių nuo įmūryto vyčio. Užei-

į/ ij " ■ujY.i i-t. i 'Chm r rrnu.■■■■<■ iii J

KANADIEČIAI
Gali nūšipifkti NAUJIENAS atskirais huffie- 

meriais sekarilose vietoše:
T PRONTO:

PIEtRASZKO MUSIC StORE,
BUnk 31 Tefmihal A

UKRAINIAN BObKSELLERS
“PROSVITA”, 324 Queen St. W.

MONTREAL:■ ■ fcifaTfc'fi I ii III U

p. L SCHNE1DER,
2112 St. Lawrenėe Blvd.

SLA 236 kp. Vakaras
Gėgužės 14 d. 7:30 vai. va

karo parapijos salėje įvyko 
kuopos parengimas, kuriame 
programų išpildys musų jauni
mas ir vaikai. Bus suvaidinta 
Idbai jaiitriiš vaizdtelfe; skietas 
ihUliildš diedai, aPrfe Mdtlhbs 
Kapo“. 0 kita programos dalis 
bus išpildyta šokiais ir muzi
kos numeriais, kiiriuoš išpildys 
gabus vaikučiai, Po pFograriios 
seks Shkiai.

Visi Tdronto lietuviai prašo
mi atsilankyti į šį parengiriių, 
nes tai bus pdškūtinis prieš va
saros Sezoną.

Dėl įtakos
V> D. praeitos savaitės K. L. 

Žiniose prisimindamas apie 
“bendro fronto“ suirimų To
ronte pareiškia, jog jeigu bu
tų čia buvęs VI. Raila, tai gal 
ir skilimas butų neįvykęs. V. 
D. tur bųt, norėjo pasdkyti, 
kad baubimas butą neįvykęs. 
Neš jo, t. y. VI. Railos įtaka, 
gal butų paveikusi baublius ir 
jie butų tylėję, bet kai baubi
mas jau įvyko, tai tąsyk jau 
hė ašmens įtaka, bet draugijų 
principai reikalus sprendžia.

Frarices.

nam ir į vidų. Kunigas skaito 
angliškų evangelijų. Vėliau pra
byla lietuviškai, nusiskųsdamas 
parapijonų skupumu. Na, pa
galvojau, norite bažnyčios, tu
rite ir užlaikyti. Vėliau išdali
no 2 mėn. rinkliavų pajamų 
raportus. Subalansavus, paja
mos siekia arti $400.00. Rodo
si, suma irgi gera, bet čia jų 
reikalas, pati bažnyčia, nors ne 
taip didelė, bet jauki; žodžiu, 
graži bažnyčia, kurioje tikintie
ji gali su malonumu pasimels
ti.

Po pamaldų teko susipažinti 
f.»a p. Statiniunu ir dar lietuvių 
policininku, kurio pavardę pa
miršau. P-as Statiniunas kvietė 
juos atlankyti, bet šią malonią 
progą palikome vėlesniam lai
kui. Prisikvėpavome Amerikos 
oru, pamatę gražų “Old Chica- 
go“ veikalų, vėl pasileidome 
pėi* žydinčius rojiškus sodus 
namo.

Siei-ga
JaU kelios savaitės kaip p. 

Žalionicnė serga ir guli ligo
ninėje. Linkiu jai greit pė- 
sveikti. —Stella.

“NAUJIENŲ” 
fiEUUžINĖ

BIRUTES DARŽE

Gegužės 22 d. 1938



■■■

NAUJIENOS, Chicago, ID. Trečiadienis, geg. 11, 1938

Dr. Graičunas
Prisimenant Laisvės 

Varpą

vo namų. Ir tr.da tai panele 
Konstitucija, kurią negarbin
gai palaidojot, atsikels iš numi
rusių !
' Aš
buoju
k; Ino.

džiūgauju ir kojas siu- 
sėdėdamas ant Olimpijos 
Amerikos lietuviai išsi

judina ir eina teikti pagalbą sa
viesiems kaimo prasčiokams. 
Kaimiečiai-praščiokr i steigia 
laisvus kapus, knygynus, liau
dies namus,—tai vis tvirtovės 
prieš 'tamsas jėgas. Mano ku
piškėnu žygiuoja pirmieje. 
Laisvus kapai ■ įrengti, įsteig
tas tuom tarp mažas knygynė
lis — tai tik pradžia, įsteigtas 
Liaudies m.mo statybai fondas 
ir jau pora šimtų litų įdėta. 
Chicagos Kupiškėnų Kultūros 
Draugija šįmet žada pasiųsti 
fondan kokią šimtdolerinį, kad 
pridavus ūpo Lietuvos kupiškė
nams. Aš neabejoju, kad Kupiš
kėnų Kultūros Draugijų pa
seks kiti Amerikos lietuviai ir 
sušelps savo bažnytkaimių 
Laįsv. Etinės Kultūros Draugi
jos skyrius. Tad, Amerikiečiai 
lietuviai, subruskim, dabar lai
kas. Laikas atnaujinti prenu
meratą “Laisvąjai Minčiai”, 
laikas pasiųsti Centrui Laisv. 
Et. Kult. Draugijai iš kiek vie
nos didesnės Amerikos lietuvių 
kolonijos nors po ($100) šim
to dolerių. Kol to nepadarysi
me, tol Amerikos lietuvių 
žinė nebus rami.

Mano sieloje, raškiau pasa
kius, mano jausmuos šiandien 
šventė. Tai nesuprantama. Gal 
bus aiškiau suprantama, jei aš 
pasakysiu: “Mano jausmas pa
keltas į erdvės linksmybės,” ’ 
aš užskridau r nt Olimpijos kal
no viršūnės, atsisėdau it ant 
stobrio ir kojas siūbuodamas 
nuleidęs žemyn — džiūgauju! 
Taip džiūgauju, kad gyvenu 
Dėdės Si.mo žemėje. O jus po
nai Lietuvoje nei ašaros neiš
leido! numarindami panelę Kon
stituciją. Laisves Varpą jums 
amerikiečiai padovanojo ir nu
siuntė Lietuvon. Bet tnt Lais
vės arpo nepamiršo amerikiečiai 
užrašą padėti: “Tas laisvės ne
vertas, kas negina jos!”—Man 
jūsų, pone i, suvis negaila. Man 

gaila kaimiečio praščioko ir 
aš su jais iki grabo lentos, kad 
ir vienas pats pasiliksiu. Nuo 
jų, nuo kaimiečių-prrščokų, 
niekas neatitrauks. Kaimietis- 
praščiokas išlaikė kalbą, pa
pročius ir ypatybės lietuvių 
tautos. Kf imėtis-praščiokas at
gaivins palaidotą panelę Kon
stituciją. Ir kada panelė Kon
stitucija taps atgaivintr., tai 
jus, ponai, panelės Konstituci
jos šermenų dalyviai tajaje pa
čioje duobėj busite pak idoti. 
Ir nerasite gydytojo, kuris su
gebėtų jums ponai šermenų da
lyviai, atgaivintų!

Kaimietis-praščiokas nesikę- 
sins nakties laike su kardu ran
koj galvas kapoti, jis atgaivins 
palaidotą panelę Konstituciją 
kultūrinių būdų. “Ir šviesa ir 
tiesa” j; lydės; jis įsirašys į 
eiles Lr isvamanių Etinės Kultu-1 
ros Draugijos, jis pamylės kas. bius nuotikius iš 1905 metų re 
dora gražu! jis vylingus, apga- voliucijos laikų. Kalba angliš- 
vikus, naktibaldas išvys iš sa- kai. (Skelb.)

Du jaunuoliai 
1905 metų 
revoliucijoj

są-

Šiandien prasideda Šono tone 
teatre Valentino Katejevo apy
saka “Vienišio balta kelionė”. 
Tai viena iš įdomiausių Sovie
tų Rusijos kūrybos filmą.

Filmą atvaizduoja dviejų 
jaunuolių pavojingus ir nuosta-

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Darbininkų Draugijos 4-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks gegužės 12 d., ketvirtadienį, 8 v. v., 2244 
W. 23rd PI. Visi nariai etnte kviečiami atsilankyti ir at
sivesti naujų narių. Susirinkimas svarbus, todėl kiekvie
nas privalo atsilankyti laiku. —A. Dainis, sekr.

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
gegužės 11 d. 8 vai. vak., Chicagos* Lietuvių Auditorijoj. 
Bukite laiku. —Valdyba.

Ačiū Naujienoms 
nuo prieglaudos 
senelių
Seneliai negali užmiršti Rožių 

ir Lelijų
Mes Oak Forest prieglaudos 

gyventojai seneliai širdingai 
dėkojame “Naujienoms”, kad 
musų neužmiršta.

Čia yra gerokas musų lietu
vių skaičius. Mes vis indoinau- 
jame lietuvių gyvenimu, gau
dome apie jį iš lietuviškų ląik- 
raščių žinias. Su didžiausdu 
smalsumu mes graibome Nau
jienas, nes jos yra indomiau- 
sias žinių šaltinis.

Aš sveikinu Naujienų dien
raštį, redakciją ir administra
ciją ir linkiu ilgiausių metų 
tarnauti musų bendriems rei
kalams. Ačiū širdingai už jūsų 
brangų dienraštį, kurį siunti
nėjate mums šion įstaigon. Mes 
gauname po 12 kopijų kasdien. 
Tai yra labai brangi dovana. 
Mes skaitome Naujienas visi, 
kurie mokame skaityt'. Taipgi 
geras yra ir “Keleivis”, kuria
me mes randame Maikį su 
vu.

Mes negalime užmiršti 
žiu ir Lelijų atsilankymo 
mus iš

šimtų mylių nuo Amerikos pa-! 
kraščių. Jų mintyse be abejo 
lėks Chicagon,i Evanstonan, 
prie golfo bolelės. Ir gal būt 
jie tuomet truputį pavydės 
naujagadyniečiams ir jų drau
gams.

Pastiprinančių 
gėralų reikalu

M.

Vasarai besiartinant gėrimų 
klausimas darosi aktualesnis. 
Suprantama, kad nuo karščių 
atsiginti turime tik vieną išei
tį, būtent, — gerti. Vieni išge
riame gal vieną kitą stiklą van
dens daugiau, kiti — alaus..

Gi Armand Liąuor įstaiga, 
7040 S. NVes.itern Avė., kuri jau 
gana ilgą laiką lietuviams žino
ma, pasiūlo savo gėrimų di
džiausią įvairenybę, čia užėjus, 
nereikia ilgai galvoti kas ge
riau, nes viskas geri. Reikalui 
esant, pristato ir į namus. Tik 
paskambinkite telefonu Pro- 
spect 0460, o visa ko prašysi
te, skubiai bus pristatyta.

Tė- Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

C

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNES 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽES MĖNESĮ

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas
Vienam
Žmogui

Ro- 
pas 

aštuonioliktos gatvės 
Taigi mes šieneliai

lietuviai dar sykį tariame šir
dingą ačiū Rožių ir Lelijų Klu
bui ir laukiame, kada vėl atva
žiuosit pas mus padainuoti ir 
pašokti. O aš laukiu, kad pa
šok tumėt Kreivokoj į ar Klum
pakojį arba Šlubakojį, nes 
pats esu šlubas. Todėl man 
patinka tas šokis.

Ignas Petras Rainis, 
Inst. Ward N E 50 

Oak Forest, III.

Golfo, Pinoklio ir 
Kiti Turnamentai 
Evanstone

aš
ir

Šmotų

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Tai Bus Didelė Naujos Gady
nės Choro Šventė

didžia- 
paren- 
Evan- 
Klubo 
vietoj

negroja golfą, bus pinok- 
turnamentas. O tiems, ku- 
negroja nei golfo nei pfnok- 
bus teniso turnamentas. O

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

Setas 99C

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai Šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui‘valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponu^ iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabru ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai t parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

6

6
1.19
1.19
790
1.19

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
didelius peilius už ..................  $1.49
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ...
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ...
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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 progą įsigyti gražus 
indus už ipažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga- 

i lite pirma pamatyti, o paskui 
'juos už keletą centų įsigyti.

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

' MOVING
Perkraustom forničius, pian is ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farjnas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

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.

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Gegužės 11 d.Kupono No. 133

PETER PEN

• RĘSTA URANT AI

rakandų
nuo vagii
langų
gyvasties

namų nuo

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9870.

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
O Apdraudą
e Apdraudą

gausite

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

■■■MKani

Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus viso
kiems malevojimams ir sienų popieriaus lipdymo 
tikslams. Užeikite | krautuvę, mes džiaugsmingai pa

rodysime savo didelį staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas
štai čia musų keli specialal:

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALĘVA IŠVIDAUS IR
IŠLAUKO REIKALAMS ...................................... Galionas
GATAVAI MAIŠYTA MALEVA, BALTA IR 
SPALVOSE ...........................
LINOLEUM KAURAI 9x12
SIETAMS VIELOS ............

paini

$1.79
.... Galionas 95c

$3.98
Ketv. pėda

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 3998

M
; 4

fili!!!

Kuomet Pirmyn choras jau 
bus išplaukęs į Lietuvą, Nau
jos Gadynės chore s bandys už
miršti širdperšą savo 
ine įvairių turnamentų 
gimė birželio 12 dieną 
stono Community Golfo 
pievose, žinoma, pirmoj
čia bus golfo turnamentas. 
Bet tai ne viskrs. Tiems, ku
rie 
lio 
rie 
ho,
tiems, kurie negroja nei golfo, 
nei pinoklio, nei teniso, bus 
pasagų svaidymo turnamentas. 
O tiems, kurie negroja nei gol
fo, nei pinoklio, nei teniso, nei j 
pasagų nesvaido, bus daugybė! 
vaikiškų žaismių. Vaikučiams • 
čia bus tikras rojus. Ir tai dar' 
ne viskas. Pusiau privatiškas1 
byčius čia k.ūks visų su su-1 
trumpintais kostiumais pasi-* 
maudyti. Beje, nereikia pamir
šti svarbiausio daikto: po sun
kiųjų darbų visuose turnamen-1 
tuose bus puikus pietus su 
linksmintojomis ir linksminto
jais.

Kuomet tas viskas dėsis, 
Pirmyn choro nariai ir narės 
jau bus juroje, nuplaukę gėlėtą

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St 
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pierų.

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
niui pristatyti j 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.

Adresas

Miestas

O FOTOGRAFAS
C0NRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2.5O
GYDYMAS....................... SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

SPRING INN
Pranešiu visiėms draugams ir 

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

82nd and KEAN AVĖ.
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PIRMYN CHORAS LIETUVOJ DAINUOS 
DAUGELY VIETŲ

Choro koncertai rengiami didesniuose 
Lietuvos miestuose ir vasarvietėse

Iš Lietuvos . atėjo laiškas 
Pirmyn chorui. Jis rašytas 
Jaunosios Lietuvos užsienio va
dovo J. Gauriliaus ir reikalų 
vedėjo Dr. Pr. Barzdžiaus.

Tame laiške sakoma:
“Del kelionių ir koncertų po 

Lietuvą suorganizavimo mes 
tuojaus imsimės darbo ir ne
trukus sustatysime smulkesnę

programą. Taip pat susitarsi
me su Tautiniu Olimpiados Ko
mitetu, kad choras “Pirmyn” 
galėtų kuo plačiausiai dalyvauti 
visose iškilmėse, kurios yra 
organizuojamos šią vasarą Lie
tuvoje.”

“Tuo tarpu mes numatome 
choro “Pirmyn” koncertus šiuo
se didesniuose Lietuvos mies
tuose ir vasarvietėse:

1) Kaune, <
2) Klaipėdoje
3) Šilutėje,
4) Palangoje,

ALFONSAS LINK 
(Lenkauskas)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Geg. 8 d., 9 vai. ryto, 1938 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Mažeikių apskr., Sedos 
par., Kulšėnų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Bessie, seserį Adolfi
ną, Švojjerį Jurgį Dombraus- 
kus, dėdę William Žiogą ir 
kitas gimines Amerikoje. Lie
tuvoj dvi seseris: Eugeniją 
Martinkienę, ir Jadvygą šva- 
ravičienę, brolį Martiną, du 
švogerius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas kopi. A. 
M. Phillips, 3307 Lituąnica 
Avė. Laidotuvės įvyks ketv., 
Gegužės 12 d., 10 vai. ryto. 
Iš koplčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Alfonso Link 
(Lenkausko) giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nulude liekame.
Moteris, seserys, brolis, dėde, 

švogeriai ir kitos giminės.
Laid. Dir. A. M. Phillips; Tel. 
Boulevard 4139.

MADOS

A. 1 A.
MARIJONA BUIVIDIENĖ 

Po tėvais Virbickaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 9 d., 3:40 vai. po pietų 
1938 m., sulaukus 40 metų am
žiaus, gimus Mt. Carmel, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, motiną Oną ir 
patėvį Joną Talmontus, sese
rį Stella ir švogerį Pranciškų, 
Norbutus, 2 dėdės Feliksą ir 
Adomą Virbickus ir jų šei
mynas ir kitus gimines, Mt. 
Carmel, Pa. sesers dukterį 
Agotą Česnienę ir šeimyną.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj, 4348 So. California 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., geg. 
14 d., 2:00 vai. po pietų iš ko
plyčios z bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Buivi- 
dienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Motina, Patėvis, Se

suo, Svogeris, Dėdės ir 
giminės

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
tel. Yards 1138.

5) Birštone ir
6) Viename iš didesnių ap
skrities miestų.
Dabar dar tuo tarpu nenu

statomas.”
“Kadangi Pirmyn choras bus 

pirmasis užjūrio lietuvių chor
as, kuris organizuotas ir su dai
nomis atvyks į savo tėvų že
mę, mes tikimės, kad jis (turės 
ypatingai pajusti savo gimti
nių brangumą ir visu nuoširdu
mu suprasti tą dvasią, kuri pa
gimdė lietuvišką dainą. Už tat 
mes jaučiame sau pareiga dėtį 
pastangų, kad choro dalyviai, 
nors ir per įtrumpą laiką, kuo 
arčiausiai pažintų savo kraš
tą ir iš Lietuvos parsivežtų 
dar didesnę tėvynės meile, ku
rios nei platus Atlantas, nei 
laikas niekados nepajėgė ir ne
pajėgs užgesinti.

“Mes linkime gero pasiruo
šimo kelionei iš Alnerikos, o 
mes su didžiausiu malonumu 
imamės darba padaryti tai, 
.kad jūsų dienos Lietuvoje bu
tų visokeriopai malonios ir gra
žios. O tos diepos privalo būti 
gražios ir jums ir mums.”

Yra apgailaujama, kad Pir
myn choras nespės pribūti Į 
Palangos iškilmes. To vienok 
pataisyti negalima. '

Pirmyn choras išplauks iš 
'New York o birželio 11 dieną 
ir atvyks į Kauną apie birželio 
22 dieną. Pakeliui į Kauną su
stos apveizėti garsiuosius Pa
ryžiaus ir Berlyno miestus, 
gryž'tant atgal bus taipgi ke
liuose kituose Europos mies
tuose ir net trejetą dienų ke
tina pabūti Londone. Mat, jau* 
nuomenė trokšta prie šios pro* 
gos ir Europą pamatyti.

Pirmyn choro nariai jau ren
giasi kelionėn. Kiek dar trūk
sta pinigų, tikimasi gauti iš 
pikniko, kurs bus gegužio 15 
dieną, o taipgi iš visų gerų 
lietuvių, kurie yra pasižadėję 
Pirmyn choro istorišką kelionę 
paremti pinigiškai.
~------ i------U-----r.-t L i, ,r i >______ i-i.--------- ,---------—

Gaukite automobilių 
inspekcijos ženklus
Policija areštuoja neturinčius 

žepkhj

Rezervacijos grįži
mams iš Lietuvos
į Ameriką

CLASSIFIED ADS.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žetnė Pardavimui

No. 4718 — Madinga vasarinė su
knelė. Galima pasiūti iš lengvaus 
JiJko ar batisto. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 
40, ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

Olga Spudvilienė Kareivienė 
po tėvais Bielskaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 10 d., 9:45 vai. vak. 
1938 m., sulaukus 43 m. amž., 
gimus Obiškis miestelyje, Tel
šių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
Vyra Juozapą, dukterį Jose- 
phine Callas ir žentą Niek, 2 
seseris: Teklę Mažeikienę ir • 
švogerį Leoną ir jų šeimyną, 
Bessie Sharnasukienę ir švo
gerį Adolfą ir ių dukterį Ste
faniją, pusbrolį Aleksandrą 
Bielskį ir brolienę Rozaliją ir 
jų šeimyną, ir gimines, Lietu
voj brolį Alesandrą, brolienę 
Stefaniją ir jų šeimyną, 2 se
seris Michalina Vitkauskienę 
ir šeimyną, Juzefą Bukauskie
nę ir šeimyną.

Kūnas pašarvotas randasi 
3306 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., geg. 
12 d., 2:00 vai. po pietų iš na
mų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Olgos Spudvilie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, žentas, Sese

rys, švogeriai, pusbrolis, 
broliene ir giminės

Laid. Dir. S. M. Skudas, tel. 
Monroe 3377.

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Umųs Pinigai Dabar Gatavi Nu

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

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

L. T. ELLIS COMPANY 
33 N. LaSalle St. Franklin 1593

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phoue LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banldetams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tol. BOULEVARD 7314

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

NAUJIENOS Pattern Dept.

' jįtardM Ir prrardi)
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“Keep Chicago Safe” komi
tetas ragina, kad automobilis
tai Įsigytų savo karams inspek
cijos ženklus. Policijai yra Įsa
kyta, kad areštuotų tuos, kurie 
ant savo automobilių inspekci
jos ženklų neturi.

Karai turi būt peržiūrimi kas 
pusė metų. Inspekcijos periodai 
dabar baigiasi sausio 1 d. ir lie
pos 1 d. Dabartinis periodas 
baigsis liepos 1 d., kas reiškia, 
kad po liepos 1 dienos visi ka
rpi vėl turi būti nuvežti inspek
cijai. Šioj pusėj metų 250,000 
autorhobilistų Chicago j e nepa- 
sįrupino gauti inspekcijos žen
klų savo kapams. Jie dabar yra 
areštuojami ir baudžiami nuo 
$2 iki $200,/

Inspekcija automobiliu ir 
ženklai nieko i nekaštiioja. In
spekcijos vietos yra atdaros 
nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vaka
re ir randasi sekamais adrc-

■ i - ■ ■ ' •

sais:
3638 W. Harrison street, 2 

passenger and one trtick lape.
180J) Mohawk Street, one pa

ssenger Jane.
2840 Calumet avenue, one 

passenger and/truck lane.
1802 N. Humboldt bonlevard, 

2 passenger and one truck 
lane.

20 N. Carpenter street, 2 pa
ssenger and one truck lane.

6934 Cottage Grove avenue, 
2 passenger and one truck 
lane. •.

šio pusmečio ženklai yra 
mėlynos ir geltonos spalvos. 
Pereito pusmečio buvo žalios, 
baltos ir raudonos. Taigi polici
ja juos gali 'greitai atskirti.

. »• f ____

Padėkos, žodis
m—u-—-

Leiskite man pasakyti ačiū 
visiems mano draugams ir 
draugėms, kurie dalyvavo man 
surengtame išleistuvių vakarė
lyje gegužio^-dieną. Pirmiau
sia dėkoju toms draugėms 
kurios > triūso padėjo
rengdamos vąkąįėlį .ir pa
gamino labai skanią vakarie
nę ir mart padarė didelį sur- 
prizą, kokio niekuomet nesiti
kėjau. Paskui dėkoju visiems 
kartu ir kiekvienam atskirai, 
kurie dalyvavo tame vakarė
ly ir linkėjo man laimingos 
kelionės į Lietuva ir alg.nl, o 
tįsis vilkindami suteikė man 
puikią dovanų. Dar kartą ačiū 
ir — sudiev.’

Marijona Gabris 
1640 N. Leavitt St.

Kada keleiviai vyksta iš^A- 
merikos į Lietuvą, paprastai 
niekad neužsisako vietos1, grįžti 
atgal, nes mano bile laivakortę 
turi, tai gali ir sugrįžti kada 
tik nori. Kada tuo reikalu pra
deda Lietuvoje teirautis, tai at
randa visai ką kitą ir pagei
daujamam laivo išplaukime ne
gali gauti vietos. Ypačiai grįž
tant vasaros sezonu, kada visi 
skubą su šeimomis į mokyklas 
ir tt. Kurie dažniau keliauja, 
apie tai yra patyrę ir grįžimui 
vietas rezervuojasi prieš išva
žiavimą.

Kad lietuviai keleiviai irgi 
galėtų savo pageidavimą išpil
dyti, mes patariame pasirinkti 
iš žemiau paduoto sąrašo tin
kamą laiką sugrįžimui ir 
mums pranešti pirm išvažiavi
mo. štai lentelė iš plaukiančių 
laivų Švedų Amerikos linijos:

Laivas “Marieholm” iš Klai
pėdos šeštadienį, rugpiučio 13 
dieną, iš Goeteborgo rugp. 16; 
“Gripsholm” ketvirtadienį, rug
piučio 18 d., iš Goeteborgo rug
piučio 30 d. “Drattningholm” 
antradienį, rugp. 30 d. iš Goe- 
teborgo rugsėjo 1 d. “Kungs- 
holm” sekmadienį, rugsėjo 11 
d. iš Goeteborgo rugsėjo 13 d. 
“Drottninholm” sekmad. rug
sėjo 18 d., iš Goeteborgo rugsė
jo 20 d. “Gripsholm” sekma
dienį rugsėjo 25 d. iš Goetebor
go rugsėjo 27 d. Kungsholm.

Nebėr pinigų 
pašalpoms

Chicagos šelpimo ofisas ne
beturi pinigų. Todėl nuo gegu
žio 15 dienos visi pavargėliai 
nebegaus nei piniginių pašalpų, 
nei duonos, nei pieno, nei kito
kio maisto. Gubernatorius Hor- 
heri$ kctipa sušaukti specialę 
legislaturos sesiją, kuri galės 
paskirti pinigų šelpimo reika
lams. Bet kol tas bus padaryta, 
pavargėliai turės pabadauti.

Kai kurie labdaringi žmonės 
nori ką nors daryti, kad tokios 
nelaimės išvengus. Manoma 
bandyt sukelti pinigų. Tuo 
tikslu ponia Kobrzynski šaukia 
biznierių ir laikraštininkų su
sirinkimą patalpose Gads II iii 
Center, 1919 W. Cullerton st. 
Susirinkimas įvyks pirmadie
nyje, gegužio 16 dieną, 8 vai. 
vakare.

REIKIA MERGINOS virš 20 na
mų darbui, vaikui prižiūrėti, savas 
kambarys, $7. šaukit Ąrdmore 0867

REIKIA patyrusios grąžto opera
torės nuolatiniam darbui. Sylvia’s 
Beauty Box, 856 W. 33 St. Boule- 
vard 4755

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo, nėra skalbimo, nėra vai
kų. 1913 S. Morgan St. 1 augŠtas iš 
priekio.

HELP VVANTED—MALĖ

REIKIA PIRMARANKIO rugi
nės ir baltos duonos ir biskvitų 
kepėjo. Reikia patyrusio, kreiptis, 
Naujienos, Box 824.

REIKALINGAS pusamžis žmo
gus nevedęs kaipo janitorius, kuris 
supranta apie boilerį ir apie namo 
darbą. Kambarys ir valgis ant vie
tos. Atsišaukite laišku 1739 South 
Halsted St., Box 825.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON tavern pilnai įrengtas 
Galima pilnai renduoti 4 kamba
rių flatą ant antrų lubų. Savinin
kas ant antrų lubų Joe Baranaus- 
kis, 3800 Emerald Avė.

WAUKEGAN, ILL. Parsiduoda 
biznio namas su pagyvenimo kam
bariais lietuvių apylinkėje. Namas 
tinkamas dėl bile kokio biznio ir 
vienas iš geriausių biznio kampų.

Rašykit 738 So. Jackson St., 
Waukegan, III. Tel. Majestic 1764.

MARQUETTE PARKE
Kas norite pigiai pirkti arba 

mainyti 7 biznių namai; 9 ketur- 
fIečiai; 15 2 flečių; 12 cottages; 
13 Bungalows. Kas norite vištas 
auginti prie Kazimierinių kapinių, 
8 namai, nuo $1300 ir aukščiau.

C. P. SUROMSKIS 
2502 W. 69th St. 

Grovehill 0306

FURNISHED ROOMS—to rent 
Gyvenimui Kambariai

RENDON fornišuoti kambariai. 
Geras Service, šiltas vanduo. $1.50 į 
savaitę. 2100 W. 59 St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

FORKLOUZERIO IŠPARDAVIMAS 
Kampinės 6 krautuvėsė ir 11 ap- 
artmentų, salė, 3 ofisai, renda $8400; 
originalia morgičius $100,000. Da
bar tiktai $25,000. Terminai.

LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark St., 4006 W. Division St. 

3585 Milwaukee Avenue

1936 DODGE SEDAN 5 pasažie- 
rių, juodai pentuotas; atrodo kaip 
naujas

$365.00 • 
PLYMOUTH 1935 juodas 

visai kaip naujas
$245.00
Autorizuoti

DE SOTO ir PLYMOUTH 
DEALERIAI

BURKE MOTOR
SALES

5001 S. Western Blvd.
Vedėjas Joseph Bagdonas.

TIKRAS NAMAS
šeimos liga verčia savininką 

parduoti vieną iš puikiausių rezi
dencijų prie Marąuette Road; žie
mių vakarų kampas Artesian gat
vės 7 kambariai, 3 garažai, priva
čias parking space, refrigeracija, 
aliejaus šiluma, lotas 83x125. Ma
tyti iš anksto susitarus, šaukti 

YARDS 3895.

....PARSIDUODA mūrinis namas 
viršui gyvenimas apačioj tavernas 
vidury miesto. Atsišaukite 961 Mil- 
waukee avė., Racine Wis.

PENKIŲ KAMBARIŲ namas su 
garažu pigiai. Matyti savininką, 

5944 So. Hermitage Avė.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

PROGA IŠMOKTI BŪTI AUTO- 
MECHANIKU—Lietuviai gali pasi
naudoti proga ir išmokti ^erai ap-. 
mokamo amato, būtent, auto inži- 
nierystės. Pareikalavimas tokių 
darbininkų ypač dabar vasaros me
tu yra didelis. Perskaitykit Fede
ral Auto Engeneering apgarsinimą 
ir atsilankykit

2040 Washington St. Blvd.

ONA MARTINKIENfi 
po tėvais Bargailaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 8 d., 7 vai. vak., 1938 m., 
sulaukus 49 m. ąmžiaus, gimus Šiaulių apskr., Pakapių parap., 
Naujamiesčio kaime. • L-

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime dukterį Josephine ir žentą Kazi

mierą Kilevičius, sūnų Alfonsą ir marčią Sylvia, anūkę Arlęne 
Kilevičiutę, 2 seseris, Marcijoną Antukauskienę ir Antaniną Ka- 
reivienę ir jų šeimyną ir kitus gimines Amerikoj. Lietuvoj—' 
brolį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3315 Lituanicą Avė. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, gegužės 12 d., 8:30 vai. ryto iš namų į šv. Jurgio pąr- 
ap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Martinkienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuhudę liekame,.
Duktė, Sūnūs, Seserys, Žentas, Marti, Anūkai ir giminės

Laid. Dir. A. M. Phillips, Tel. Boulevard 4139. x

JONAS POCIUS
Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

geg 9 d., 8:00 vai. ryto, 1938 
m., sųlukęs pusės amž., gimęs 
Žygaičių parap., Prysmantų 
kaime, Tauragės apskr. augo 
Vainuto Parap., Girininkų kai
me. ’

Amerikoj i išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Stanislovą, brolienę Bar
borą ir jų šeimyną, ciocę Ju
liją Kimbarkienę, Rhinelan- 
der, Wis., ir jos šeimyną, dė
diene Opą Pocienę ir jos šei
myną, pusbrolius, pusseseres 
ir kitus gimines, Lietuvoj 2 
prolius it 3 seseris ir kitus gi
mines.

įtie Red Rose 
iro, m.
afvotas

Paš
_____ randasi 

brolio namuose 2321 W. Mar- 
ųuette Rd. Tėj, Hemlock 5727. 

Laidotuvės'įvyks ketv., geg. 
12 dieną, 8:00 vai. ryto iš na
mų į Grimitno Panelės šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą,* o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jopo Pociaus gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-' 
lyvąUti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis, Brolienė, cioce, Dė

dės ir giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

tėl. Grovehill 0142.

Konsulas Daužvardis 
prikabins Chicagos 
majorui Smetonos 
medalių

Iš antraeilės valdžios! antraei
liai ir žmonės Amerikoj tega
vo medalius. Kai kurie jų gal 
ir trečiaeiliai buvo, o vienas- 
kitas gal ir paskutinės eilės. Ir 
todėl tarp Amerikos lietuvių 
Smetonos medaliai pasidarė tik 
pajuokos dalyku. Net ir vaikai 
čia juokiasi iš tų medalių.

Tur būt vien tik pajuokai 
Smetona dabar atsiuntė meda
lių ir Chicagęs majorui Kelliui. 
Sako majoras pasidarbavęs 
Amerikos lietuvių naudai. Bet 
tar yra tik pašaipa. Nesi majo
ras Kelly lietuviams he tik ne- 
sidarbavo, bet net apie jų bu
vimą nežinojo. Kuomet lietuvių 
delegacija nuėjo pas jį, kaipo 
demokratų bosą, maldaudama, 
kad priimtų Joną Žiūrį į savo 
partijos sleitą, tai majoras nu
stebo Išgirdęs apie lietuvių 
pretenzijas. Delegacijai išėjus, 
ponas majoras tuoj patelefona
vo vienam senam kongresma- 
nui ir paklausė:

“Who in the heli is Zuris?” 
Kongremanas jam paaiškino. 
Dabar konsulas Daužvardis 

ketina už tai pakabinti ant ma
joro Kelly krutinės Smetonos 
medalių Morrison kotelyje bir
želio 22 d. —Rex.

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių. iŠįp,ąrdavi- 
mą— tokį^kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas

APLAMAS HAULING, muvi- 
nimas ir tolimos vietos, piknikai 
ir išvažiavimai. S. SOKOLOWSKY, 
10632 Edbrooke Avė. šaukti Pull- 
man 4621.

h, BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
-Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

9x12 NAMINIŲ KILIMŲ valy
mas $1.75. Plaunama abi pusės — 
darbas užtikrintas.

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, isokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

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

namomis išlygomis A t
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai  :................. $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe .............................. j $175
Atdara vak. iki 9—Ned. ik; 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

, FINANCIAL
________ Finansal-Paskolos________

REIKALINGI PINIGAI. — 
Šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
mortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga tuojaus apie 
$100,000.

Kadangi visos paskolos yra 
labai geros, tai kas turite at
liekamų pinigų arba padėję 
kur neneša nuošimčių, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
spulkų, nes čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp.

Lithuanian Building Loan 
and Savings Association, Nau
jienų spulka, 1739 So. Halsted 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-žemė Pa^

2 ūkės, 3000 pigiaus, negu kiek 
vertės yra.

80 ir 78 akerių, Vieną parsiduoda, 
o kita įsimaino ant Chicagos namo.

Ūkės apie 50 mylių nuo Chica
gos, prie vieškelio, beveik nauji 
budinkai, elektra, maudynės ir la
bai gera žemė. Kreipkitės tuojaus 
prie 
NAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Western Avenue 
Tel. GrovehiU 1038

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



Trečiadienis, geg. 11, 1938
MNMb

O kas tie buržujai yra? at-

TA ĮSPŪDINGA DIENA JAU NETOLI

TAUPYKIT KUPONUS

Nuo 16-to amžiaus įsigyveno: 
pikai, širdys, trefai ir skam
baliukai. Pikai kilo iš lapų, bet 
italai kažin dėlko lapus pa
vadino pykomis arba dzydomis

Sudiev, Sudiev, Sesutės! Chicagietis Seserei 
Lietuvoje Liepia 
“Kovot Buržujus

ONL'KS SKEVERIUTĖ

ALDUTĖ GRIGONIUTĖ ESTELYTĖ GALDIKAITĖ

Tai musų mylimos Chicagos mergužėlės. Kai kam 
mylimiausios. Kai kam už vis mylimiausios. Jos yra 
Pirmyn choro pažiba — paukštelės — lakštinės — ge
riausios dainininkės — širdingos Amerikos lietuvaitės. 
Neužilgo su Pirmyn choru jos išskris — išvažiuos — iš
plauks į savo tėvų žemę — Lietuvą. Joms greit pasa
kysim sudiev, bye-bye, — iki pasimatymo, laimingai, 
keliauti ir linksmai sugryžti iš musų tėviškės. Su kito
mis puikiomis Pirmyn choro dainininkėmis jos be abe
jo puikiai atstovaus Lietuvoj musų Chicagos gražųjį 
jaunimą. Gal paskutinę progą atsisveikinti su jomis chi- 
cagiečiai turės Pirmyn choro atsisveikinimo piknike, 
kurs bus šį nedėldienį, gegužio 15 dieną, Birutės darže. 
Kiti linksmai, kiti net su ašaromis čia po šimtą sykių 
sakys Onukui, Aldutei, Estelytei ir dvidešimčiai kitų 
šaunių mergaičių — laimingos .kelionės. (Be abejo bus 
nepamiršti ir dvidešimt Pirmyn choro jaunikaičių).

IŠSIUVINĖJIMAS KAPAI

LILAC BEDSPREAD PATTERN 1718

No. J718 — Margais siūlais arba šilkais išsiuvinėta kapa 
lovai. Jei gražiai sutaikysi! siulus, ir netingėsi! padaryti gra
žų dirbą — turėsit gražią kapą lovai.

apie savo var- 
kad esąs didelis

visų brolių luo
bu vo gyvi, dau-

musų

dabar 
baigė

Sekmadienį vaikščioju po 
miestelį. Štai susitinku p-ią Ju
lę B., kuri gyvena kaime Ž. Ji 
turi septynis brolius Amerikoj. 
Kol buvo netekėjus, dirbo-triu- 
so su tėvais, o kai apsivedė, tai 
išėjo už pasiturinčio ūkininko. 
Abudu su savo gyvenimo drau
gu nusitarė jos tėvelius turėti 
prie savęs ir jais rūpintis iki 
pat jų mirties. Ir geroji vienin
telė dukrelė savo prižadą ište
sėjo. Būdami sveiki, visi sutar
tinai padėjo vieni kitiems dar
buose. Kada jaunieji išeidavo 
vasaros metu į laukus dirbti, 
tai mamytė namų ruošą pri
žiūrėdavo. Tėvelis apie gyvu
lius triusdavo, vakare iš lauko 
žąsis parvarydavo į namus, su
žiūrėdavo ar visi, žąsiukai yra, 
ar koks nepražuvo nuo nevi
dono vanago ar kitokio priešo 
nagų. Lemta buvo sulaukti 
gražios senatvės.

Nors gyvena vargingai, bet 
patys būdami sveiki ir labai 
gero budo žmonės, seneliai už
augino aštuonis vaikus, svei
kus ir stiprius ir gerus. Moti
na keletą metų pirmiau mirė. 
O tėvelis, kuris sulaukė 91 me
tų amžiaus, tik apie metai lai
ko prieš tai atsiskyrė iš gyvų
jų tarpo.

Besikalbant su ja paklau
siau, sakau, na, tai ką chica- 
giečiai broliai rašo? Pradėjo 
pasakoti sekamai.

“Kovok buržujus!”
Stanislovas savo laiškuose 

vis man sako, kad aš kovočiau 
prieš buržujus, ne tik prieš ki
tus, bet taip pat ir prieš ūki
ninkus, vadinasi prieš tuos, ku
rie samdo už algą (arijus; tai 
yra berną mergą ir (piemenį. 
Tikrenybėje juk ir aš esu ūki
ninkė ir taip pat samdau už 
atlyginimą dirbančius darbi
ninkus. Tai kaipgi mes galime 
patys prieš savo reikalus kovo
ti. Juk tai tikrai butų nesąmo
nė kirsti tą šaką, ant kurios 
pats sėdi. Tikrenybėj pasisaky
siu, man jo laiškai neteikia jo
kio malonumo. Nuolatos skun
džiasi, dejuoja 
gus ir giriasi, 
kovotojas.

Geriausis iš 
zas. Kol tėvai 
giausiai jis jais rūpinosi ir rė
mė pinigiškai ir taipgi neuž
miršta apdovanoti visokiomis 
dovanelėmis ir mus ir 
vaikus.

Pridursiu, jų duktė 
lanko gimnaziją. Simus 
jau liaudies mokyklą ir šis dė
dė nepaskupėja pasiųsti tiems 
jaunuoliams mokslo reikalams. 
Dar apie tuos buržujus, ku
riuos chicagietis ragina savo 
sesutę kovoti, kaipo tarnauto
jų išnaudotojus ir skriaudikus. 
Nekalbant apie mažesnius ūki
ninkus, daugumas tų buržujų 
ūkininkų kai gale metų išmo
ka savo tarnautojams ką jie 
jer metus pas juos dirbo, taip 
oat ir kitus mokesčius, kurie 
susiję su ukiu, tai pasirodo, 
kad vargu lygiomis išsikrapšto 
iš tų visų bėdų. Kartais dar 
pritrūksta, nekalbant 
tas skolas, už kurias 
Žemės Ūkio Bankas 
“buržujaus” paskutinę 
vybę ir palieka be nieko. O rei
kia žinoti, kad tas ūkininkas 
su žmona taip pat triūsia, bė
ga dirbdami tuos pačius ūkio 
darbus ir rūpesčių jiems yra 
visgi nemažiau. Su ta linksma 
nonia bučiau dar ilgai kalbėjęs, 
bet jai parupo važiuoti į na
mus. —Gruzdietis.

apie ki
tatikiai 
atima 

nuosa-

No. 1718

Čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ..

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halated SU Chicago, III.

L

Į Vardas ir pavardė

| Adresas -------------

I Miestas Ir valstija

Skelbimai Naujienose 
’uoda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 

yra naudingos.

NAtTJTfiNOS, Chlcago, iii.

l AU1V1 Jb-N A lj.Ht.lN Ų Jbolo |

Marjorie Post Hutton Da- 
vies ir jos vyras Joseph Da- 
vies, Amerikos ambasado
rius Rusijai, kuris ambasa
doriaus vietą užims Belgijo
je. Davies džiaugiasi, kad 
liko perkeltas į Belgiją, nes, 
sako, Maskvoje nėra jokio 
socialio gyvenimo.

po
• Ar žinote, kad?
Amerikoje kasmet miršta 

100,000 žmonių !netikėtai-susi- 
žeidimuose. •

jo algą jo

kasmet po
vabalų į

Japonų vyrui išėjus karan, 
jo darbdavys moka 
šeimai.

Rupužė sunaikina 
10,000 kenskmingų 
metus. (Kas šakį, kad rupužė 
“no good”?) .... O

(ACME-NAUJ1KNV

Kellet autožyras, kuris yra skiriamas oro paštui. Juo bus gabenami siuntiniai iš Chicagos pašto į aviacijos 
lauką

Apie kortas 
arba “kazyras”

linosi į 4.mostis po 14 kortų ir nuo jų vardą priėmė fran- 
kiekvienoj, būtent karalius, ka- euzai (pique). širdys vadina

ma čirvais iš franeuziško coeur. 
Trefai, f n neuziškaį trefle, try- 
lipis lapas, bet seniau vadinta 
ąžuolo gilėmis. Skambaliukai iš 
lenkiško dzvonkai, taipgi karo 
iš f n neuziško carreau, angliš
kai diamonds.

ralienė, ricerius, valetas ir 10 
numeruotų kortų nuo No. 1 
iki No. 10. Atutai numeriuoti 
nuo 1 iki 21 ir vienas be nu
merio.

Mostys seniau buvo kitoniš
kos, bet nuo 16 amžiaus įėjo 
vartojiman dabartinės.

Pirmiau mostys buvo: kar
dai, batonai, puodukai ir pini
gai. Penkioliktame amžiuje pa-

Klausimas
Gerb. Redakcija:

Jei galime, prašau duoti 
sakymą į sekamą klausimą:

Ar yra žinių kaip seniai ir 
kas išrado kortas arba “kazy- 
ras”? Kuo buvo vadovautasi 
nuskiriant keturias “mostis” ? 
Ar tai reiškia savaites mene- sirodė lapai, širdys ir gilės, 
syje, ar ketjirius metų laikus?

Už paaiškinimą busiu dėkin
gas.

Su augšta pagarba,
X. Shaikus.

Kaimynas—Ką? Tai pas jus 
vekąr naktį apsilankė vagys? 
Ir ką išnešė?

Apvogtas kaimynas—Viską, 
o viską išnešė, apart muilo ...

Kaimynas—Tai purviną dar
bą atliko...”

Atsakymas
Kortų lošimas yra labai se

nas. Niekas tikrai nežino, kur 
kortos buvo pirmiausia išras
tos. Iš kiniečių seno žodyno ži
nome, kad kortų lošimas bu
vęs sugalvotas prie kinų kara
liaus Seunho 1120 metais. Kad 
to karaliaus pačios arba mei
lužės nenuobodautų, joms bu
vęs sugalvotas kortų lošimas. 
Indijoj braminai sako prama
nę kortas. Egiptiečiai ir ara
bai irgi žinoję korte s. Egip
tiečiams kortos turėjusios ko
kios tai religiškos reikšmės.

Europoje kortos pasirodė ke
turiolikto šimtmečio pabaigoj, 
o penkioliktame šimtmetyje 
jau buvo plačiai vartojamos. 
Gali būti, kad kryžeiviai, kurie 
ėjo Jeruzoliman švento grabo 
atkariauti, atsivežė kortų loši
mą iš rytų. Kryžeiviai buvo 
didžiausi “gembleriai”.

Su savaitėmis ar metų lai
kais kortų mostys nieko ben
dra neturi. Pirmiausia tai bu
vo “keturių karalių” lošimas, 
vėliau karaliaus, ricerio ir va
leto (borčiuko), dar vėliau prie 
ricerio arba vietoj ricerio bu
vo indėta karalienė. Tūzas pa
eina iš numeruotų kortų ir ta- 
rotų erba a|ųtų, arba dar ki
taip trijumfų (iš ko žodis 
trump, lietuviškai triupas). 
Atutai arba trijumfai sulyg 
sutarties mušė numeruotas kor
tas. Kaladė turėjo 78 korte s, 
iš kurių 22 buvo atutai, o 56 
kortos buvo paprastos.

Bynsas Tos 56 paprastos kortos da-

Mažiau kaip trys savaitės beliko 
iki “Naujienų” pavasarinio pikniko, 
kur daugybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais.
Kiekviena diena ir naktis vis naujus 
papuošalus atneš žemei; kiekvieną 
dieną musų apielinkės darosi gražesnės 
ir gamta malonesnė. Kiekvieną 
dieną “Naujienos” lanko savo skaitytojus 
ir neša geras ir blogas žinias.
Jus, brangus skaitytojai ir draugai, 
tik retkarčiais galit sueiti. Ne kasdieną 
galime pasimatyti, pasikalbėti, pažaisti 
ir pasilinksminti, ne.
“Naujienos” nori palinksminti jus!
Tegul ši diena bus jūsų pasilinksminimo diena! 

“NAUJIENŲ” GEGUŽINE BIRUTĖS DARŽE 
Gegužes 22-rą Dieną

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

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




