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Pašalpgaviai Užėmė Clevelando Miesto Sale

viai, o ne blaškyti ją savaitę 
iš savaitės./

Ohio valstijos legislatura ta
po sušaukta pirmadienį nepa-
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150 PAŠALPGAVĘJ SAKOSI PALIKSIĄ 
MOSTO TARYBOS RŪMUOSE-VISį ’ 

SAVAITĘ
Reikalauja, kad Ohio legislatura tinka 
miau sutvarkytų pašalpos teikimo reikalus

CLEVELAND, Ohio, geg.ičių yra 75,000 asmenų. Pašalp- 
17. — Pašrlpgaviai užėmė Cle-’gaviai nurodo, kad drbar ski- 
velando miesto salę. 1,000 jų riamos pašalpos teištenka tik 
susirinko pirmadienio vakare: po Į3 centų asmeniui per die- 
miesto salėje pareikšti, kad ną. Jie reikalauja pašalpos tei- 
jiems skiriamos pašalpos neiš- kimo reikalą sutvarkyti pasto- 
tenka.

150 
miesto 
naktį.
no, kad pasiliks čia per visą prastai sesijai. Ji paskyrė 11

protestuotojų pasiliko 
tarybos rūmuose per 

Antradienį jie paaiški-

IŠ LIETUVOS
LIŪDNI §IO PAVASARIO 

VAIZDAI

JAPONAI APŠAUDO SUCH0WĄ
Iš visko atrodo, kad Šie mu-.SHANGHAI, Kinija, geg. 17.

— Japonų artilerija antradie-l šiai yra didžiausi visų įvyku- 
nį apšaudė Suchową nuo kai-Į šių per dešimtį mėnesių kinų- 
vų, kurios randasi miesto apie- japonų 

atakas 
karių, 
rinčių 
pėdos priešams.

Prieš kurį laiką kinai grū
mojo išardyti Geltonosios upės 
pilimus,'dikes. Jei jie pilimus 
išardys, tai vanduo užlies šim
tus ir gal tūkstančius mylių 
žemės.

mūšių. Atakas ir kontr- 
daro šimtai tūkstančių 
aršiausių priešų, neno- 
atiduoti vienos žemes

Nutirpus sniegui ūkininkai 
pasipylė į laukus žiūrėti, kaip 
atrodo žierhinki javai, rugiai 
ir kviečiai. Vietomis pasirodė 
gana liūdnas vaizdas: daugelio 
ūkininkų rugiai visai iššutę, 
kitų dalinai, bet negalima ras
ti beveik' nė vieno ūkininko, 
kurio butų visai negadinti ru
giai.

Toliau ūkininkai puolė prie 
sodų. Koks ten vaizdas, sun
ku aprašyti: nors ūkininkai me
delius aprišo šiaudais, bet esant 
giliai žiemai, kiškiai priėjo prie 
šakų ir jas taip apnuogino, kad 
nebėra vilties medelio sugydy- 
ti. Yra net tokių atsitikimų, 
kad kiškiai nudraskė šiaudus 
ir nugraužė medelius. Be to, 
žymiai nukentėjo ir laukiniai 
medeliai, k. a. ąžuoliukai, lie
pelės, kleveliai ir kiti, kurie 
taip pat yra nuskausti.

Ūkininkai — sodų mylėtojai 
galvoja, ktrs daryti: kiškius jie 
taip pat myli, juos globoja, 
kiškiai jiems sodus išgraužia, 
o atvykę medžiotojai 
niriko nepasipri šę, po 
^kiškius fhedžioja.

Šią žiemą žymiai
kiškiai medelių išgraužė, negu 
pereitą pavasarį buvo pasodin
ta. Tuo reikalu turėtų kas nors 
susirūpinti 1

linkėję. Japonų pėstininkai 
laukė paliepimo pulti miestą, 
kurio link jie veržėsi per pas
kutinius kelis mėnesius.

Tarp 700,000 ir 800,000 vy
rų, taip kinų taip japonų, da- 
lyvruja mūšiuose, kurie eina 
praktiškai 250 mylių fronte. 
Suchow yra japonų atakų cen
tras. čia yra šiaurės-pietų 
Tientsin-Nanking geležinkelio ir 
rytų-vakarų Lunghai geležinke
lio mazgas.

Kita japonų armija briauja- nepavyks suimti kiek didesnio 
si linkui Haichow, 
geležinkelio paskutinės 
rytuose. Trečia armija 
dienį atkakliai grūmėsi 
nais 60 mylių fronte 
yvoo-Kinsiang-Yutai srityje, o 
ketvirtoji laikėsi prieš kinų 
atakas į rytus nuo Lanfeng, susisiekimo linijos, kurias jau 
prie Lunghai geležinkelio.

0 galų gale, kai japonai pa
ims Suchovv, jeigu tik jiems

kinų kareivių kiekio nelaisvėn, 
tai visa, ką jie laimės — vie
ną miestą. Kinų kariškoji jė
ga, ekspertų manymu, pasiliks 
nesulaužyta, - kcip pasiliko iki 
šiol, nežiūrint visų japonų lai
mėjimų. O japonams pailgės

Lunghai 
stoties 
antra
šu ki- 
Cheng-

asmenų komitetą pašalpos 
kimo problemai studijuoti 
velando, Toledo ir Akron 
tyse. Panaši, tik gal ne 
opi, padėtis yra ir kituose Ohio 
valstijos miestuose. Pašalpos 
krizis Ohio valstijoje pasireiš
kia todėl, kad legislatura nepa- 
sirupino iš anksto priimti rim-

savaitę, jeigu pašalpos reikalas 
nebus tinkamiau sutvarkytas.

Pusė demonstravusių pirma
dienio vakare ir 
miesto srJėje per 
moterys ir vaikai.

Miesto taryba 
nubalsavo paskirti 
$80,000 per > visą 
o tuo tarpu pašalpos prašan- tą programą pašalpai teikti.

pasilikusių 
naktį buvo

pirmadienį 
pašalpai dar 
šią savaitę,

Rezignavo Britanijos 
oro ministerijos 

viršila -
LONDONAS, Anglija, geg. 

17. — Pirmadienį rezignavo 
Britanijos oro ministerijos gal
va viskontas Swinton. Antra
dienį įteikė rezignaciją taipgi 
lordas Weir, oro ministerijos 
patarėjas. Swintono vietai už
imti pr skirtas Sir Kingsley 
Wood. Pastarasis perkeltas į 
šią vietą iš sveikatos ministe
rijos.

Duonai medžiaga 
atpigusi

geg.WASHINGTON, D. C
17. — D. E. Montgomery, Ag- 
ricultural Adjustment Adminis- 
tration suvartotoj ų patarėjas, 
antradienį pareiškė, kad duonos 
kainos šiemet tebėra
pat, kokios buvo pernai, nors 
šiemet kepykloms vienas sva
ras meaziftgos duonai kaštuo
ja centą pigiau, negu pernai. 
Taigi Montgomery sako, kad 
valdžia turėtų padaryti nuo
dugnų duonos kainų tyrinėji
mą.

Viesulas sužalojo 
medvilnę Texas 

valstijoj

dabar sunku yra apsaugoti.

Francuzija “nuste
binta” Mussolinio 

kalba
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

17. — Iš artimų premjerui Da- 
ladier šaltinių patirta, kad 
Francuzijos vyriausybės in
struktavo savo charge d’affai- 
res Romoje, Julės Blondel, pa
reikšti italams “nusistebėjimą” 
dėl Mussolinio kalbos pasaky
tos pereitą šeštadienį Genoa 
mieste. Sakoma, kad dėl Mus*- 
solinio tos kalbos Francuzijos 
vyriausybė antradienį nesvar
stė paskyrimo ambasadoriaus 
Italijai.

Pražuvo didelis pa 
sažierinis lėktuvas
LOS ANGELES, Gal., geg. 

, r 17. — Naujas Lockheed mo- tokios I , ..... , .ideho pasazienms lėktuvas, ka
štavęs pestatyti $80,000, pir
madienį pakilo iš Union Ter
minai aikštės šiame mieste 
lėkti į St. Paul. Lėktuvą buvo 
nupirkusi Northwest Airlines 
kompanija.

Neužilgo po 
vas prapuolė, 
Sierra Madre 
Los Angeles. Nežinia koks li
kimas ištiko 9 jo pasažierius.

Antradienį pr. siųsta „kiti lėk
tuvai ieškoti dingusio lėktuvo. 
Jų pastangoms kliudė migla 
kalnuose, ir tą dieną iki po
piet naujų žinių apie lėktuvo 
ir jo pasažierių, likimą dar ne- 
gautr. Sumobilizuota taipgi 
pėstininkų patruliai kalnuose 
lėktuvo ieškoti.

išlėkimo lėktu- 
kaip manoma, 

kalnuose, arti

DALLAS, Tex., geg. 17. — 
Naktį j antradienį siautęs vie
sulas ir lietaus audra padarė 
daug žalos medvilnei keliose 
Texas valstijos kauntėse.

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

Nepastovus; numatoma lie
taus; nebus Žymios pakaitos 
temperatūroj; vėsius pasikeičią 
vėjai; saulė teka 5:27, leidžiasi 
8:05 valandą.,

[ ACME-NAUJIENV Foto]

Darbininkai maliavoj a Lindbergh’o, švyturį, kuris 
yra Palmolive trobesyje.

Francuzija sukėlė 
paskolą per vieną 

dieną

net uki- 
jo žemę

daugiau

Atvyko į Rockfordą 
streiko taikinti

Lojalistai atmušė 
sukilėlių ataką

Kriaučių unija pasi 
liks prie CIO

ATLANTIC CITY, N. J., geg. 
17. — Amalgamted Clothing 
Workers of America dvimeti- 
niame suvažiavime nutarta lai
kytis su CIO. Kriaučiai prita
ria taikai su ADF, tačiau ta 
sąlyga, kad ADF priimtų pra
moninio umęnizmo principą.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
17. — Francuzijos vyriausybė 
antradienį paskelbė, kad vidąus 
paskola $140,000,000, kuriri 
vajus pradėta pirmadienį, ta
po sukelta tą pačią dieną. Pra
nešimas padr,rytas ministerių 
kabineto mitingui pasibaigus.

Francuzijos valdžios atsto
vai mano, kad Italijos diktato
riaus Mussolinio kalba, pasa
kyta pereitą šeštadienį Geno- 
jojj'/yra prastas atsilyginimas' 
Francuzijai už tai, kad ji dar-

ROCKFORD, Ill„ geg. 17. — 
Nacionalios Darbo Santykių ta
rybos atstovas* atvyko iš Chi- 
cagos į Rockfordą antradienį 
streikui J. I. Case dirbtuvėje 
taikinti. Case darbininkai strei
kuoja jau nuo 25 . balandžio 
dienos.

Sukilėliai skelbia 
laimėjimus

Prisaikintieji posė 
dininkai išrinkti

LONDON, Ky., geg. 17.—By
loje iškeltoje 67 kasyklų virši
loms, šerifams ir mušeikoms, 
kurie yra kaltinami pastango
mis neleisti angliakasiams or
ganizuotis, antradienį prisai
kintieji posėdininkai tapo iš
rinkti. Posėdininkaį yra septy
ni ūkininkai, keturi smulkus 
biznieriai ir vienas dailydė.

Nauji nacių fortai 
pajūriu

geg.LONDONAS, Anglija,
17. — Gautomis Čia žiniomis iš 
švedų liberalų laikraščio Dage- 
blad vokiečiai stato eilę fortų 
ir kitokių sustiprinimų Baltijos 
ir Šiaurės jurų pakraščiais ir 
prie Jutlandijos bazėš. Sustip
rinimai skaitomi pavojingi Di
džiajai Britanijai ir Skandina
vijos šalims.

Al Smith — popie 
žiaus tarnas

PĘRPIGNAN, Francuzija,. 
geg. 17. — Ispanijos respubli
kos gynėjai atmušė smarkią ėrtt- 
kilėlių ’ ataką rytų fronte, Vi
duržemio juros pakraštėje, kur 
sukilėliai mėgino išvystyti 
ofensyvą Castellon de la Plana 
linkui.

Sukilėliai betgi skelbia pa
ėmę miestelį Corbalan, į šiau
rės vakarus nuo Teruelio.

Bausmė gręsia uni 
jos viršininkams

Algų-valandų bilius 
pagelbės milionams 

darbininku
WASHINGTON, D. C., geg. 

17. — Darbo departamento se
kretorius, p-nia Perkins, antra
dienį transliuota per radiją kal
ba nurodė, kad algų-darbo va
landų bilius siūlomas dabar 
kongresui priimti, tapęs įstaty
mu, sutrumpintų 2,500,000 dar
bininkų 
850,000 
keltų.

darko valandas* ir 
darbininkų algas pa-

ROCKFORD, III., geg. 17.— 
J. I. Casę kompanijos 97 sam
diniai pereitą šeštadienį gavo 
indžionkšeną prieš automobilių 
darbininkų uniją, kurios neriai 
paskelbė kompanijos dirbtuvė
je streiką. Indžionkšenas rei
kalauja, kad unija nekliudytų 
eiti į dirbtuvę tiems, kurie no
ri dirbti.

Tačiau pirmadienį prie dirb
tuvės susirinko per 1,000 strei- 
kierių ir neleido skebų į darbą. 
Dėl nepaisymo indžionkšeno 
antradienį penkiems automobi
lių unijos lokalo viršininkams 
gręsė kaltinimas, kad jie pa- 
niekiio teismą.

Septyni žuvo tunely 
Londone

LONDONAS, Anglija, geg. 
17. — Septyni asmenys buvo 
užmušti ir daug sužeista an
tradienį 
kelyje 
sužeisti 
benti į
kai kurie iš jų taipgi mirs. Ne
laimė įvyko dviem tunelių trau
kiniams susidaužus.

požeminiame Londono 
(subvvay). 45 žmonės, 
nelaimėje, tapo nuga- 
ligoninę. Manoma, kad

Prašo pagalbos 
kinams

Išmokės senatvės 
pensijų $4,000,000

SHANGHAI, Kinija, geg. 17. 
— Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius antradienį išleido at
sišaukimą, prašydamas pagal
bos 170,000 kinų, kuriuos Rau
donasis Kryžius iki šiol 
Dabar Kryžiaus fondai 
mę ir reikia mažiausia 
000 pašalpai iki rugsėjo 
šio.

šelpė. 
išsisč- 
$250,- 
mėne-

WASHINGTON, D. C., geg. 
17. — Socialio Saugumo tary
ba pranešė, kad ji užgyrė iš
mokėjimą senatvės pensijų 
137,297 asmenims suma $4,- 
249,468.NEW YORK, N. Y., geg. 17. 

— Kardinolas Hays pirmadie
nio vakare atliko ceremonijas 
Al Smitho, buvusio New Yor- 
ko gubernatoriaus, paskirčiai 
popiežiaus privačiu tarnu už 
“žymius pasitarnavimus”. Kai 
Smith bus Romoje ir atlan
kys Vatikaną, tai jis galės dė
vėti auksinius dryžais kelnes, 
raudoną bruslotą su auksu iš

HENDAYE, Francuzija, 
17. — Ispanijos sukilėliai 
nešė antradienį, kad jie paėmėt 

bavosi Tautų Sąjungos posėdy- Alcala de la Šeiva miestelį kai-1 siuvinėtu kalnierium, kardą ir 
'je pripažinti Etiopiją italams nuošė ir tuo budu atidarė sau dvikampę skrybėlę. Iš kandida- 
ir sutiko priimti Italijos kr,-’platų kelią į Morą de RubielosJto j, Jungt. Valstijų preziden- 
riuomenę Ispanijoj iki teivilisi Per Morą jie planuoja briau-’tus Smith pataikė į popiežiaus 
karas ten pasibaigs. \ |tis Valencijos linkui.

geg. 
pra-

Illinois legislaturos 
sesija penktadienį
SPRINGFIELD, III., geg. 17. 

— Antradienį laukta, kad gu
bernatorius Horner išleis pa
kvietimą legislaturos nariams 
susirinkti specialiai sesijai. Ma
noma, kad legislatura susirinks 
ateinantį penktadienį. Svar
biausias sesijos tikslas bus su
rasti fondų pašalpai teikti Chi
cago j e.

Dabar
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.

’dvrro tarnus.
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Iš 70 metų amžiaus Lietuvos miesto

Mažeikiai, nors ir kitame 
Lietuvos pakraštyje, pasiekti 
netoli. Vis dėlto, kai nuvažia
vęs į Mažeikių stotį bufete pa
prašai Birštono Birutės šaltinio 
vendenio, bonkos atkemšamos 
tylutėliai, be jokio šnypštimo,— 
visas gazas išgaravęs. Bufeti
ninkė aiškina: “tokia tolybė, 
kol atgabena, kur tas gazas be- 
išsilaikys.“ Iš to išeina, kad 
Mažeikiai laiko save labai nuo
šalia Lietuvos provincija.

Miesto užimamas piotas ne- 
mažfs ir mažeikietis su pa
sididžiavimu sako: kažin, per 
dienų aplink visą miestą ar 
apeitum. Tikrai, kai išeini už 
naujosios bažnyčios, kiek miške 
ir už miško matai namų, tai 
vis dar Mežeikių miestas.

Miestą kerta geležinkelis. Jis 
skiria ne tik miesto teritorijo- 
ja, bet ir gyventojų psichiką. 
Tatai ypač pasireiškė bažny
čių reikale.

Senoji medinė bažnyčia pa
statyta kairiosios nuo gele
žinkelio miesto pusės pakrašty
je. Kai sumr.nė statyti naują, 
murinę bažnyčią, susiginčyta,, 
kur jai tinkamiausia vieta— 
kairiojoje ar dešiniojoje nuo 
geležinkelio miesto dalyje. Lai
mėjo dešiniosios šalininkai ir 
miesto pakraštyje dabar stovi 
nauja, mūrinė bažnyčia. Bet 
dešinosios pusės miestiečiai ir 
ukininkija, gyvenanti VentosĮ 
upės link, pasiryžo nepasiduoti. 
Jie susidėję atremontavo seną

ją bažnyčią, ją nudažė ir išsi- 
rųpipo, kad sekmadieniais ir jo
je butų laikomos pamaldos. Da
bar Mažeikiuose yra dvi didelės 
bažnyčios, trečioji mažiukė mo
kiniams, dar evangelikų.

Tad Mažeikiai turi Dievo na
mų iki soties. Tik, deja, neturi 
doros vietos poilsiui: apylin
kių gamta gaha skurdžiai dur
pinga, Vietos nesveikos. Ta
tai tačiau nekliudo jiems bū
ti gyvu, pramoningu, preky
binių žemaičių centru, nors 
toli ne tokiu, kokio tikėtasi pa 
čioje Lietuvos nepriklausomo 
gyvenimo pradžioje. O tada 
daug tikėtasi ir, atrodo, turė
ta pagrindo.

*

Mažeikiai vienas iš jaunam 
šių Lietuvos miestų ir jo isto
rijai duomenų ieškodamas se
nuose archyvuose gali nesiknis- 
ti—vistiek nieko svarbaus ne
visi. prieš 70 metų Mažeikių 
vietoje šniokštė didelis miškas, 
a kaž kada seniau i tuos miš
kus buvę tremiami nusikaltė
liai. Raunant kelmus ar kasant 
naujiems pasta tarnas pamatus 
randama žemėse žmonių kau
lų,—lavonai laidoti be karstų. 
Sakoma, kad tai nužudyti ir 
čia pat p: kasti nusikaltėliai. 
Gali būti. Spėjama, kad čia 
vaikščiota ir Napoleono kariuo
menės, nes kasant griovį rastas 
gerai išsilaikęs prancūzų kari
ninko kardas ir prancūzų pini
gų su 1811 metų data. Ventos

turės būti mazgine 
Kad ir gudrus buvę 
žydai, bet skaudžiai 
Mazginė stotis tikrai

NAUJA KLEJONKA
I 30 MINUČIŲ!

Jūsų senoji klejonkg galima atstatyti 
pirmykštį spalvos blizgesį su

PILSEN
UNOLEUM LACQUER

DŽIŪSTA SU PASTOVIU ŽIBANČIU PAVIRŠIU.
PARSIDUODA TIKTAI PERMATOMUOSE GLOSS DŽIARUOSE

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinds)
SAULES UŽDANGAS, DRAPERES 

ir AUSTRIAN UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

WIND0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų atstovu, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.Jos. Šuster ir Sūnūs, 

savininkai

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

Atdara Vakarais 
mi ............. ...............................  I .................... .. n« ■ . u i. m Ii.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

m
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ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI
FnVV" A T K0PLYčI0S visose 

H ~ JU I KAI CHICAGOS DALYSE. 

I" . AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

TeL Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CRICAGO

■

ANTANAS M. PHILLIPS

4

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANICA AVENUE

TeL Boulevard 4139

NAUJIENOS, Chicago, UI
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Galvos Skaudėjimas?
Jis Gali Paeiti Nuo 

Vidurių Užkietėjimo!
Nė kiekvienas galvos skaudėjimas 

paeina nuo vidurių užkietėjimo — 
bet daugelis tajp!; Jei jūsų liežuvis 
Apvilktas, jei fugų viduriai netvarkoj, 
jei jaučiatės blogai — kokiame sto
vyje randasi jūsų viduriai?

Tūkstančiai susilaukia tikro pa- 
lengvihimo nuo galvos skaudėjimo, 
paeinančio nuo vidurių užkietėjimo 
paimdami Ex-Lax, kuris turi gardaus 
šokolado skonj. Ifcbandykit Ex-Lax 
ir patys, kada busit sekantį kartą 
panašiai varginami!
baugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos ihėgiamiąusias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabai- jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, he^U k&dh nors \buvo.

Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da-

nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO-

šVELNEŠNIS, hei
Lygiai geras ir vk^aths, ir suau
gusiems! ; 7

.. ..... .....
SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 

ATSISAKYfclT JJ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminamą tik vienas tiktas Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X-m^A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, Rei
kalaukit tikrojo Ėx-Lax.

Mažeikiams 
butų reika-

svajota, kai

Trečiadienis, geg. 18, 1938 
........ .  1 - L - - -- - - - . 

kad savo gerovės tikriausi ku 
rėjai jie patys. Dėl to visa Ma
žeikių visuomenė — inteligen
cija, visokio verslo žmonės uki
ninkija labai sparčiai ir vaisin
gai dirba kiekvienas savo dar
bą. Atvykęs į Mažeikius ran
di daug ko naujo, gražiai ku- 
rybiškO) «to ko kitur ir nera
si, kas džiugina ir kelia pagrį
stą optimizmą dėl Mažeikių 
krašto ateities.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

hYbYTOJAS m CHiRURQAŠ 
2201 West 22hd Streėi

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

Telefonas Republic 7868

pakraščiais, gausinguose apskri
ties piliakalniuose iškasama ir 
archeologini^ retenybių, rodan
čių, kad tose vietose musų pto- 
seneliai nuo amžių gyveno.
Patys mažeikiečiai su tam tik

ru jumoru pasakoja, kad jų 
miestui įsikurti labai padėję 
Viekšnių žydai. z

Kai 1868 metais rusai pradėk 
jo statyti Liepojos Romnų ge
ležinkelį, kurio viena atšaka tu
rėjo eiti į Rygą, tų geležinke
lių mazgu buvę numatyti Viek
šniai, už 14 km. huo Mažei
kių. Kažkoks rusų inžinierius 
sumahęs pasipelnyti: pareika
lavęs iš Viekšnių žydų 5,000 
rublių kyšio, kitaip grasinda
mas mazginę stotį statyti prie 
Mažeikių .kaimelio, miške, o ir 
pro pačius Viekšnius geležin- 
kėlį tolokai pro šalį pravesti. 
Viekšnių žydai tik pasijuokę: 
“kur tu, žmogau, statysi maz
ginę stotį miške ir pelkėje? Ar 
duosi kyšį, ar neduosi, vistiek 
Viekšniai 
stotimi’’. 
Viekšnių 
apsirikę.
radosi miške, o ir Viekšniams 
geležinkelis pravestas per ke
lius kilometrus. Iš pat pradžių 
naujoji stotis ir buvo vadinama 
“Možeiki“, seno Mažeikių kai
mo vardu. Tik 1901 metais ge
gužes 1 d., norėdami įamžinti 
Lietuvoje Muravjevo-Koriko at
minimą, rusai stoties pavadi
nimą “Možeiki’’’ pakeitė į “Mu
ravjovo“. “Muravjovą“ rusai 
pradėjo didinti. Per Mažeikių 
stotį ėjo smarkus traukinių ju
dėjimas, rodos, po 30 traukinių 
per parą. Atsikraustę rusai ir 
pirkliai pradėjo statydintis na
mus. Mažeikiai virto rusinimo 
centru, žemaičiai už “Murav
jovo“ pavadinimą “Mažeikiais“ 
buvo baudžiami 25 kapeikomis. 
Vietos gyventojai nelabai noriai 
Mažeikius lankė, o lankiusieji 
stengėsi keverzoti rusiškai. Tik 
šventadieniais suąirlnkę į baž
nyčią pasimelsti žmonės kalbė
josi žemaitiškai, šiaip, Mažei
kiai atrodė rusiškas centrelis.

Rusai, pi statę cerkvę, prie 
jos įsteigė ir cerkvinę moky
klą. 1903 metais įsteigta gele
žinkelio mokykla. 1911 metais 
kažkokia Marcinkevičienė įstei
gė “Muravjo’vskaja torgovaja 
škola“ — prekybos mokyklą, 
kur buvo dėstoma rusų ir lat
vių kalbomis.

Katalikų bažnyčia pastatyta 
1904 metais nelegaliu budu. Ne
gaudami leidimo bažnyčiai sta
tyti žemaičiai nuošalesnėje vie
toje, eglyne, pradėjo statyti 
“šiaip sau namą“. Kai šis na- 
mrs buvo baigtas, staiga jis 
virto bažnyčia ... Rusai šoko 
ieškoti gudragalvių. Gal butų 
jiems ir riestai išėję, jei ne ja
ponų karas, o su juo ir suiru
tė, uždavusi rusų administra
cijai kitų rūpesčių. Pirmasis 
kunigas buvo Pr. Meškauskas. 
1907 m. pastatyta ir įsteigta 
pirmoji lietuvių Saules dr-jos 
mokykla.

Vokiečių 
1916—1918 
čių teismo 
kiuose, toje
Stovi naujoji mūrinė bažnyčia 
(tr.da dar buvo miškas) sušau
dyta 40 žmonių. Dėl to ir gat
vė, įsiremianti į bažnyčią, pa
vadinta Kankinių gatve.

Ir vokiečiai Mažeikius buvo 
pavadinę Muravjovu. 1918 m. 
gale, vokiečiams iš Lietuvos be- 
sikraustant, Proiickauskas su 
Vaičkum iškabą su “Muravjo
vu“ nuėmė, o jos vietoje paka- 
biho lietuvišką iškabą — Ma
žeikiai.

Tai tokia, bendrais bruo
žais, Mažeikių istorija.

*

Vis dėlto, apie. Mažeikius ap
eiti per dieną galima nesuši
lus: miestas su visais priemies
čiais užimąs 600 ha plotą. Nau
jokui Mažeikiuose keistoka, kad 
miestas pradėjo plisti ne Ven
tos upės pusėn, — visai natū
ralia plitimo linkme, kur ir dir
vožemis geresnis, prie upes ar 
čiau, bet kita kryptimi,

okupacijos laikais, 
m. būvyje, vokie- 
sprendimu Mažei- 
vįetoje, kur dabar

10

m

pasir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininkų.

mišką. Mat, Ventos pusėn že
mės buvo ūkininkų, o miškas 
— valdinis. Iš ūkininkų žemę 
butų reikėję pirkti, miško vie
tos buvo nemokamai dalina
mos. Dėl to miškas turėjo la
bai sparčiai trauktis, ir į ry
tus, ir į šiaurę, užleisdamas vie
tas įlaujiems pastatams.

L

Miestelis jau Nepriklausomos 
Lietuvos laikais labai gražiai 
plahuotas. Gatvės tiesios, pla
čios, — du, tramvajai greta ga
li laisvai važiuoti: juk planuo
jant ir manyta., kad Mažeikiai 
taip plis, jog be tramvajų neiš
siversi. Tačiau, bent tuo tarpu, 
nenumatoma, kad 
tramvajai žūt būt 
lingi...

Apie tramvajus
Lietuva dar neturėjo Klaipėdos 
uosto, o naudojosi latviškąja 
Liepoja, kai nebuvo Kužių — 
Klaipėdos geležinkelio, o visas 
susisiekimas ėjo per Mažeikius. 
Tada Mažeikiai sukruto plis
ti, statydintis. Stotyje prie pre
kių krovimo ir muitinėje dirbo 
daug darbininkų ir tarnautojų. 
Geromis sąlygomis pasinaudo
dami jie statėsi namelius pagal 
savo išgales. Pasikeitus sąly
goms, kai “gerieji laikai“ Ma
žeikiams užtruko, daug žmonių 
liko/be darbo, bet, pririšti savo 
namelių, nevisi panorėjo* keltis 
kitur gyventi ir pelnytis. DėJ 
to ir sakoma, kad gal nė vie
name Lietuvos miestelyje nėra 
tiek namų savininkų, kaip Ma
žeikiuose. Tik visa bėda, kad 
tiems namų savininkams reikia 
organizuoti viešuosius - dar
bus. ..

Netekę gyvo geležinkelių su
sisiekimo Mažeikiai buvo nusi
minę. Kurį laiką jie laukė, koks 
dar likimas juos ištiks. Nieko 
blogesnio nebesulaukdami, jie 
vėl sukruto, sujudo, pradėjo sta
tybą, kurti pramonę, plėsti pre
kybą. Mažeikiai pradėjo atkus
ti ir vis aiškiau įsisąmoninti,

... ........ ..... " '

DUSULIUI DYKAI
Ofiso TeL Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

Jei kenti nuo dusulio antpuolių taip baisaus, 
kad smaugia ir orą. gaudai, jei jau nebega
lima ir ramaus miego beturėti dėlto. kad 
kovoti dėl kvėpavimo, jei jauti, kad liga 16- 
lengva ir gyvybę baigia, tai nedelsdamas 
kreipkis j Fronlier Asthma Co, ir klausk 
nuostabaus metodo dykai pabandyti. Nesvar
bu, kur gyveni arba kaip atsineftl 1 betkoklus 
nors ir viso pasaulio vaistus, klausk dykai 
bandymų. Jei jau kentėjai per visą gyveni
mą ir išbandė! ką begalėjai be pasekmių, ir 
nors būtumei jau visai ūpo netekęs, nepa
mesk vilties, bet šiandien pat klausk šio 
bandymo dykai.

Frontier Asthma 
402 Niagara St.

Jums tai nieko nekainuos.
Adresas

Co. 1G1-C Frontier Bldg.
Ruffalo, N. Y.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

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

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

Tet Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 6036 
Resldenee 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 AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo- 
| se ar ligoninėse, 
‘duodu massage 
i eleetrie treatment 
' ir magnetic blan- 
■ kets ir t.t. Mote- 
į rims ir merginom 
padariniai dykai.

Dr. F. Pulsucki Le Vati
GYDYTOJA8-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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 BrunstVick 0597

ADVOKATAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIPOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tdėfonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermltage Avė.. 
4447 South Fairfield Avenue 

, Tel. LAFAYETTE 0727

r St

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040

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

Valandos:
7—4) ryto kasdien. Ned. 9—12 ryto

t 1 1 koplyčios visose
J—* l cd- J- Chicagos dalyse

I ... ...................................................... ...... ........................................................................—.............. ..................

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

P. ŠALTIMIERAS.
00

Laidotuvių Direktoriai

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
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— 

pagąl sutartį. , ■ . .

JOSEPH J. GRISK
' LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800
4631 SO. ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell S t 
Telephone: Itepublic 9723

DR.JTRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 80. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospeet 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. Daktorai_____

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 8483KAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.V, 

Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.
Tel. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boul. 5203
Boulevard 5566

TURIME 
KOPLYČIAS 

Visose miesto 
DALYSE

LA CHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127d

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

; LJ.ZOLP
1646 West 46th Street 
.....

Phone Gręvehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

A. M. PHILLIPS
3307 Lituftnjca Avenue Phone Boulevard 4139

S. P. MAŽEIKA
3319 LHuanica Avenue

J. LIULEVICIUS
4343 So. California Avenue Phone Lafayette 3572 

.................. a----------- -- ----- ------------------ i------------------------------------------------- ;--------------------------------------------------

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wcstern Avė.
1410 South 49th Court

8

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

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 karštį, atitąiso 
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 akys atitaisomoms 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

Yards 1139
Yards 1138

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurges ir akušeris.

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

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

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

Tel. Ganai >3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lu 

CHIC___ c,
OFISO VAI DOS

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 p< 
pietų, 7 iki 8 vai. Nąd. tmo 10 iki E 

Rez. Telephone PLAZA 2400

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 
Nedėliomis pagal sutartį.
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PASIKALBĖJIMAS TRIJŲ CICERO 
PARAP1J0NŲ

Petras—Labą vakarą, Jokū
bai.

Jokūbas—Labą, labą mano 
mieli draugai. Na, kas gero pas 
judu girdėti?

Petras — Nieko nepaprasto, 
Jokūbai. Ot tik mudu užėjova 
pas tave pasikalbėti vienu labai 
mudviem rupimu klausimu, ku
rio aš ir Jonas niekaip negali
me suprasti.

Jokūbas—Na, tai labai man 
malonu girdėti, kad judu vis 
dar įdomaujate ir norite suži
noti vis naujus gyvenimo klau
simus. Taigi sakykite, ką judu 
šį vakarą užsimanėte patirti?

Petras—Žinai ką, Jokūbai. 
Jonas pas mane užbėgęs sako, 
skaitęs “Drauge” apie kokį ten 
Eucharistinį Kongresą, kuris į- 
vyksiąs Vengrijos Budapešto 
mieste, šią vasarą. Ten, be dau
gybės kitataučių Romos katali
kų kunigų, važiuoja keletas ir 
Chicagos lietuvių klebonų, bū
tent; kun. A. Baltutis, kun. A. 
Briška, kun. J. šiaulinskas ir 
keletas pasauliečių. Rašo tame 
laikraštyje, kad jie važiuoja 
ten labai Svarbiu tikslu, tai yra. 
kad pagarbinti Eucharistinį 
Kristų. Mudu visaip galvojova, 
tačiau niekaip negalėjova su
prasti, kas tas gali būti per Die
vas, vadinamas Eucharistiniu 
Kristumi?

Jonas—Juk, jeigu tie musų 
Romos katalikų bažnyčios kle
bonai taip labai nori tą Eucha
ristinį Kristų garbinti, tai jie 
gali Jį garbinti čia pat Chica- 
goje, nuo ryto iki vakaro mu
sų parapijų bažnyčiose. Tad 
kodėl jie baladuojasi į kitą ka
ralystę kad pagarbintų *tą<pa*- • 
tį Dievą, kuris juk' turi būti ir 
muši/ bažnyčiose? Tiktai mudu 
negalime suprasti, kas tai yra 
per tas Eucharistinis Kristus, 
kurio jie važiuoja į Budapeštą 
pagarbinti? Antra vertus, o gal 
tokio Eucharistinio Kristaus 
musų bažnyčiose ir nėra. Tad, 
buk taip geras Jokūbai, išaiš
kink mudviem tą nesupranta
mą pavadinimą.

Jokūbas’ — Mano brangus 
draugai. Judu iš tiesų užsima
nėte sužinoti labai įdomų da
lyką. Jei jau taip žingeidauja- 
te, tai aš kiek man šį vakarą 
laikas leis, bandysiu jums a- 
pie tai paaiškinti. Pirmiausia 
reikia suprasti, ką reiškia tas 
žodis Eucharistinis? Eucharis
tinis žodis pareina iš graikų 
kalbos žodžio “evkoristo” kas 
reiškia — ačiū, “evkaristia” • 
reiškia ačiuoti, sakyti ačių ar
ba ačiavimas. Kadangi Jėzus 
Kristus paskutinėje savo vaka
rienėje paėmęs duoną ačiavo 
dangiškam Tėvui ir liepė savo 
mokytiniams ją valgyti ant jo 
atminimo, tai vėliau tą ačiavi- 
mo ceremonija buvo pavadinta 
kaipo evkaristika. O Kristus 
vartojo duoną todėl, kad prisi
taikyti prie žydų tautos vado 
Mozės. Matote, Mozė išvedęs 
žydus iš Egipto žemės liepė 
degint avinus ir jaučius jų die
vui Jehovai, deginti sykiu ant 
aukurų ir neraugintą duoną.

Vėliau, kada buvo įsteigta 
Romos katalikų bažnyčia, tai 
buvo priimta vartoti kaipo ko
muniją irgi nerauginta duona. 
Na, o mano mieli draugai, juk 
judu žinote, kaip žemaičiai ir 
dzūkai vadina neraugintą duo^ 
ną, tai — ragaišis. Taigi, ma
tote, musų Romos katalikų ku
nigai pasigavo graikų žodį ev- 
karistią, kas reiškia neraugin
tą duoną arba geriau sakant 
ragaišis. Todėl, teisingiau butų 
vadinti mums* lietuviams Ra- 
gaišinis Kristus, o ne Eucharis
tinis Kristus. Taipgi ir tą kon
gresą Budapešte turėtume mes 
vadinti Ragaišiais Kongresas, o

ae Eucharistinis Kongresą?.
Dabar, atsakant į kitą dalį 

judviejų klausimo, kodėl musų 
lietuviai Romos’ katalikų bažny
čios klebonai važiuoja į Ven- 
glijos miestą Budepeštą pagar
binti Ragaišinį Kristų? Juk to
kį Ragaišiui Kristų mes lietu
viai turime kiekvienoje savo 
bažnyčioje. Juk Dievas yra vi
sur, tai, beabejo, Jis yra ne tik 
Budapešte, bet ir pas mus, mu
sų bažnyčiose. O tai štai kodėl 
jie važiuoja svetur, klausykite:

Viename pietinės Prancūzijos 
mieste Romos katalikų tikėji
mas’ taip buvo nusmukęs (tai 
buvo tuojau po prancūzų revo
liucijos), kad kūnigai laikė mi
šias tuščiose bažnyčiose. Nebe
žinodami ką daryti, susirinkę 
tarėsi, kaip butų galima pri
traukti kiek galint daugiau 
klausytojų. Jie priėjo išvadą, 
kad žmonės paprastai puola 
ten, kur yra koks nors nepa
prastas parodavimas. Tarsime, 
atvažiuoja cirkas j miestą. Pir
miausia, kad bu<ų galima suį
dominti gyventojus', cirkininka* 
paraduoja miesto gatvėmis. 
Ten jie savo vežimuose krečia 
visokius šposus darydami dide
lį trukšmą. Ir suprantama, jų 
pažiūrėti subėga didelės minios 
vaikų? paaugusių ir senių. Tad, 
sako, turime ir mes daryti di
delius paroda vintus gatvėmis. 
Ir tokiu budu sutrauksime 
žmones musų parodavimų pa- 
žiureti. Na, ir po parbdavimo 
grįždami bažnyčion tuos žmo
nes sutrauksime į savo bažny
čią. O tada mes iiepis galėsime 
sakyti, ką tik norime.

Suprantama, mano mieli, jog 
kiekvienas sumanymas iš pra
džių yra kad ir netaip tobulas, 
tačiau palengva jis yra pato
bulinamas. Taip ir su tais Ro
mos katalikų bažnyčios paro- 
davimais. Kada jie pasirodė la
bai sėkmingi patraukimui žmo
nių į bažnyčias, tai su laiku 
Romos kunigai pavadino juos 
eucharistiniais kongresais. Mat, 
jie sakydavo, kad jie suvažiuo
ja ne vien pagarbinti, lietuviš
kai tariant, Ragaišinį Kristų, 
bet ir pasitarti apie savo baž
nytinius reikalus. Tai, ot ir už
vardino Eucharistiniu — Ragai- 
šiniu Kongresu.

Dabar gi tie Ragaišiniai Kon- 
gresni pasidarė Romos katali
kų bažnyčios pademonstravi
mas savo galybes, ir pasigarsi- 
nimas pasauliui. Ir tą pasigar- 
sinimą Rųnios bažnyčia atlieka 
po priedanga neva pagarbinimo 
Ragaišinio Kristaus. Todėl da
bar kas metą, tai vienoje tai 
kitoje valstybėje, popiežius pa
skelbia tokius ragaišinius kon
gresus. Ten suvažiuoja papras
tai kardinolai, vyskupai, kuni
gai, na ir turtingesni pasaulie
čiai. Nieko jie netaria ir jokių 
pagerinimų dėl darbininkų 
žmonių jie nesvarsto. Nieko 
gero net nė dėl tikybos jie ne
svarsto ir norintiems neleidžia 
svarstyti.

Jonas—Jįla, tai ką jie ten vei
kia suvažiavę?

Jokūbas—Ot taip mano mie
las, jie labąi sunkiai dirba? Ma
tote, ten suvažiavę kardinolai, 
vyskupai ir kunigai pasipuošę 
aukso ir sidabro rūbais, pa
vaikšto gątvėmis, pademons
truoja Romos bažnyčios galy
bę, atlaiko iškilmingas mišias, 
na ir po viso ragaišinio kon
greso. Na, o tuo sutraukia mi
nias žmonių — žiopsotojų, va
dinasi, puikiąi pasigarsina. Tas 
ir yra Romos katalikų bažny
čios svarbiausias tikslas.

Vėliau, po tų visų cirkiškų 
iškilmių, maršavimų, parodavi- 
mų kardinolai, vyskupai, kuni
gai ir turtingi pasauliečiai gra
žiai pabaliavoja, pageria šam-

' CHICAGO — G. A. HILL (DURNĖAM, N. C.) IR II. C. HORNEMAN 
PIETAUJA DRAUGE SU PARODOS ČEMPIONE.

[ ACME-NAUJIENŲ Photo] 
(DA1NVILLE, ILL.)

pano už popiežiaus ir Ragaiši- po priedanga pagarbinimo Ra
lio Kristaus Karaliaus sveika- gaišimo Kristaus. Tačiau, tikrę 
tą, pasako vieni kitiems gražių uybeje, jie važiuoja ne kokio 
komplimentų, ot ir baigtas kon
gresas.

Užtai ir musų, lietuviški tur
tingi Romos bažnyčios klebo
nai, turėdami daug pinigų, o 
nerasdami šaltinių, kur juos) 
praleisti, važiuoja į

ten Ragaišinio Kristaus pagar
binti, o tik pasivažinėti, pama
tyti pasaulį ir turėti gerus lai
kus.

Petras—Ačiū tau labai, Jo
kūbai, už taip platų ir aiškų iŠ-'

Pguldymą minėtų klausimų. Da- 
pešto Ragaišinį Kongresą. Su- bar tai aš ir Jonas žinosiva, 
prantama, tai visa yra daroma kad tie musų Romos katalikų

Mg
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Lietuvos Padangėje
lintų kapų reikalais, nes toks 
ipsileiditųas ir negerbimas pro
senelių, tėvų ir kt. kaulų yra 
ekulturingpmo Ženklas.
Miestely yra aikštė, apsodin

ta medeliais, tvora vietomis iš
dažyta, o jok viename gale 
įtovi cemento šulinys, šulinys 
■•rengtas visam miesteliui. Bet 
atsigerti , jo vandens negalimr, 
tuoj verčia lauk. Buvo įsistei
gęs ir restoranas, bet kiek pa- 
bujojęs žlugo, nes daug pradė
jo “linksmintis”, paskui peštis 
po gatves, todėl visi užprotes- 
ti vo, kad jau nebereikią to 
“velnio pragaro”. Yra kelios 
parduotuvės, kurias turi lietu
viai. žydų čia nėra: juos nu
konkuravo musų tautiečiai. Tai 
bn.vo!

Bet šiaip čia ūkininkai pra
lenkia kitų valsčių ūkininkus. 
Kai ištinka kokia nelaimė, tuoj 
visi ne tik kaimynai, bet ir to
limesnieji, sušelpir, apdovano
ja kiek kuris galėdamas. Taip 
pat spaudos skaito nemažai. 
Daugiausia matyti namuose 
“Lietuvos Ūkininkas”, “Ūkinin
ko Patarėjas” ir “Iliustruotas 
Pasaulis”. Visi apylinkės ūki
ninkai tvarko sodybi s, apsodi
na medeliais, gerina galvijus ir 
kt’.

Organizacijos taip pat gy
vuoja. Veikliausios yra šauliai, 
jaunieji ūkininkai. JUR daly
vauja keliuose konkursuose. 
Dabar matyti daug įkeltų in
kilų, žaiginiu dirbami, darže
liai rengiami. Tai tiek šį kar
tą. Prašysiu dovanoti man tų, 
kuriuos paminėjau...

fu..........

PO KRINČINO APYLINKĘ 
PASIDAIRIUS

to
ki- 
čia 
tik

KRINČINAS. — Seniti jau 
teko būti šiame užmirštame tė
vynės kampely, šis miestelis 
stovi gana nuošalioj vietoj, 
dėl ir mažai yra lankomas 
tų valsčių žmonių, nes nėra 
nei turgų, mugių ir kt., o
per “kermošius” tenka aplan
kyti. Esant mažam judėjimui 
ir visa miestelio išvaizda yra 

'pašiurusi. Nemc.ža • dar yra 
menkų lūšnelių, išgriuvusių 

1 tvorų, gatvės primėtytos įvai
rių sąšlavų ir t. t. Bet didelį 
susidomėjimą kelia kiekvienam 

, keleiviui kapai. Senieji parapi
jos kapai buvo gr; žiai apaugę 
dideliais medžiais, kurių šian
dien nebematyti. Juos mielas 
parapijos klebonas savo nuo
žiūra nukirto malkoms ir par
davė iš varžytynių. Ūkininkai 

'ir šiaip visuomenė tuo klebono
bažnyčios ktmigų skelbiami 
(cucharhkiniai) ragaišiniai kon
gresai yra niekas daugiau, kaip žygiu pasipiktinę, nes griuda- 
Romiskos tikybos pagarsini- mi medžiai sudaužė antkapius, 
mas, pasididžiavimas prieš k i-. išvertė akmens tvorą. Net žr- 
I _ 1*1 1 FT5 11*1 w 'tas tikybas. Tad lik sveikas, Jo
kūbai. Mudu bėgsi va namo, nes 
mudviejų/moterys duos peklos 
už perilgą pas tave užtrukimą.

Jokūbas--Sudiev mano drau
gai, prašau kitą sykį užeiti.

da duoti ant “sūdo”. Bet kiti 
mano, kad už tuos pinigus su
tvarkys naujuosius, kurie jau 
kelinti metai stovi be tvoros, 
be medelių, kurių tėra mažai 
: psodinta. Butų gražu, kad 

į Cicero Jokūbas1 krinčiniečiai daugiau susiru-

KLAUSYKIT, ŽMONES!
AR MAISTAS NEPRARANDA

SAVO SKONIO, KADA JIS NUSENSTA?
AR TABAKAS T^tP PAT NEPRARANDA SKONIO,

KADA JIS IŠDŽIŪSTA IR NUVESTA?

Jus žinote ir mes žinome, jog nėra tokio mais
to produkto, kuris butų šviežias amžinai. Ta- 
čiaus yra faktas, kad Dvigubai-švelnųs 01d 
Gold Cigaretai laikosi šviežus nepaprastai ilgą 
laiką. Ir štai kodėl—

' Du užvalkalai iš Cellophane . . . ne vienas, ale 
Du ..'. sergsti ir saugoja šviežumą 01d Gold 
Cigaretų. Tas Dubeltavas Įvyniojimas suteikia 
pakeliui visišką oro-neperleidimą . i . apsaugo
ja nuo drėgnumo, nuo sausumo ir nuo kiekvie
no kito cigare to gerumo priešo.

Saldus, 
nate iš 
tą, nes jokis kitas cigaretas neturi Dvigubo Už
valkalo iš Cellophane? šviežumas yra jums 
garantuojamas per specialį supakaviiną. Jus

vėsus durno skonis... štąi ; ką jus gau- 
Old Gold. Jokis kitas cigaretas neturi

PRIZINIO DERLIAUS TABAKAI 
daro juos DVIGUBAI-ŠVELNIAIS
2 UŽVALKALAI DUBELTO “CELLOPHANE“

Palaiko _  , _ _ _ __ _ . „
FABRIKINIAI-ŠVIEŽIAISJ U Oo

UŽSISTATYKITE Radio į 01d Gold Hollywood Judžių 
Naujenybių Antradienio ir Ketvirtadienio vakarais. 

Columbia Network, nuo Kranto iki Kranto.

mintu, iivvg

gaunate Lorillard 178 metų tabako derinimo 
sumanumą geriausiame stovyje Dvigubai-švel- 
niuose 01d Golds. Leiskite 01d Gold išbąndo- 
main pakeliui pasakyti jums daugiau apie save.

Vidujinis Užvalkalas 
Iš "Cellophane" 

atsidaro iš VIRŠAUS

Išlaukinis Užvalkalo* 
Iš "CelIophaiM*1 

atildąro iš APAČIOS

Copr.
by P. Lorillard Čo., Ine.

1938,

KUPONAS
TIKTAI IKI GEGUŽĖS 21 DIENOS

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šiuos du 
didelius 11 colių “chop platės’’—-apvalius pol- 
miskus. Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
NAUJIENAS
1739 S. Halsted St.
Chicagč, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti

Adresas

Vardas

PASVALIO APYLINKĖS 
APŽVALGA

Talačkonių p. p. b-vės pieni
nės pienininkas A. Mackevičius 
už, sąyiipmąsi pieno riebalų sa
vo ’nhiidai, pašalinamas iŠ pie
nininko vietos.

—Suvainiškiu iki šiol gerai 
veikęs savistovus grietinės 
nugr. punktas, vietos pieno sta
tytojų pageidavimu pakeistas 
į sūrių gamybos įmonę.

—Ližų km. vyriškos lyties 
jaunimo gražaus esama, bet 
daugelis jų draugiškai organi
zuotai nuvarto svirnų stogus, 
vasarą išobuoliauja sodus, iš- 
braškiauja uogas, alų išvagia 
savininkui dar neužmigus ir ki
tokių vagysčių pridaro.

Kas antrą savaitę vyksta tei- 
mai; nukentėjusieji savininkai 
per teismą ir tikrų kaltininkų 
nesuranda, o jeigu ir suranda, 
tai dažniausiai susitaiko, bijo
dami, kad naktibaldos dar gra
žesniais “išradimais” neatsily
gintų.

Vis XX-amžiaus progresas!

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setų

sriu- 
salo- 

šauk-

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 kitas 
dezertui valgyti, Šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus 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 sidabro Ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausiu Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne- 
praleiskit šios progos.

Garsinkite “N-nose
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Klaipėdos krašte Tai tokie Klaipė- pergyvenimai.taltininkas. dos krašteIV—23d.
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kapitalistai, bet valdžia; tačiau tai nebuvo socializmas.Bet ką Čia pagelbėjo užsienių prekybos monopolis, kurį Ramutis taip girta? Ar jisai pagreitino industrializaciją? Vargta!.Prekybos monopolis! pirmoje r Čilėje sustiprino diktatorišką valdžią. Tai ir buvo vyriausias jo tikslas. Absoliučiai kohtro-Į liUodaina prekybą, sovietų valdžia galėjo mokėti ūkininkams žemiausias kainas už jų produktus ir imti aukščiausias kainas už pramonės gaminius. Tokiu būdu tas prekybos! monopolis buvo kaip koks siurblys (pumpa), kuriuo valdžia traukė valstiečių pagaminamų tur-Į tą iš šodžtaūįs ir pylė jį į savo iždą. To dėka sovietų Rusijoje išaugo milžiniška valstybinė biurokratija* su be galo didėle policija ir armija. O sodžius dažnai badaudavo ir badu įnirdavo. /g- «*-Išsunktais iš valstiečių šyvais sovietų valdžia, tiėsa, .pristatė ir daugybę fabrikų, dirb- , tuvių ir jėgos stočių. Bet ar Vienas A. Ramutis komunis- tose įmonėse gamyba yra pro- - - • ■ ( kad duktinga? Ne. Pramonės gami-pasigrobę valdžią nių kainos Sovietų^ Sąjungoje Rusijoje* įvedė Užsienių preky- Į Yra kelis kartus aukštesnės, ne- ; tai aiškiausias įrodymas, kad

lą “Lietuvos sdvlfetų Vyrtattay- bės galva**; žinoma, jisai tai Z. 4*00 darė ėhi Maskvos pritarimu.2X)0 Tuo jisai rodė, kad jisai — -7 1 taip pat* kaip it visi Lietuvos komunistai — neatsfžada savo — 18c pasiryšimo Vaidyti Lietuvą, pri- ZZ. 75c jungiant ją prie Sovietų SąjUh-
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Btatered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Officte 
of Chicago, III. under the act of 
Mhfch Štd 1Š7Š.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienids. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. ChicagO, 
III. Telefonas Cabal 8500.Popiežius fašistų draugas

Viukyma kalnai 
paihn

Pusei metq___________—
Trims mfinesiams  
Dviem mėnesiams______
Vienam mSnėsiui _.....^ 

Chicagojė per išnešiotojus: 
Viena kopija__________

Savaitei_____________________
Mėnesiui ______

SuViehytbble Valstijose, ne Chicagoj, I &0Si

Metam. __________. *6.00 ^ia»1920 ^Vo
Pusei mėtį ...............  2.75 skelbti Lietuvos Steigiamojo
Trims menesiams --------   1.50 rinkimai tai I iatovnsDviems menesiams ___________ 1.00 beirtl° . rinkimai* tai Lietuvos
Vienam mShesiūi__________________ .75 komunistai (Uos rinkiftiUS boi-
Lietuvoje ir kitur užsieniuose kotavo, ir Steigiamam Seimui 

(Atpiginta) susirinkus jiė atsisakė jį “pri-
Mėtams $8.00 Lpažinti*** kaipo nepriklausomos
Trims mėnesiams ___________ 2.50 LielUVOS SUVėrenUmo (vyttaU-
Pinigus reikia siusti pašto Money sįosi galios) organą* nota lasai

Orderiu kartu ukaakymu. 1.^ nių demokratiniu būdu išrink
ta atstovybė.šitų faktų Antanas Bimba iš istorijos neišbrauks* nežiūrintIš Vatikano pranešama, kad papa Pius XI forma- kaip jie jam šiandie nepatin- liai pripažino gen. Franco “valdžią” ir nutarė paskirti ka. savo pasiuntini Ispanijos šukilėlių teritorijon. ----------------

’ * a •. UŽSIENIŲ PREKYBOS MO-Tarūe nėra nieko naujo, tiktai dar kartą popiežius NOPOLIS TAI REAKCIJOS pasirodo, kaip fašistų draugas. Visi žino* kad gen. | PADARASFranco yra maištininkas, kuris sulaužė savo priesaiką ir sukilo prieš teisėtąją respublikos vyriausybę. Taip . . ......pat nėra sekretas, kad tam maištininkų vadui padeda tų sPau oje serish tuo’ ginklais ir kareiviais Italijos fašistai ir Vokietijos na- ciai. Bet popiežius nuo pačios to sukilimo pradžios rodė bos monopoliją (monopolį). Ji-|gu kapitalistinėse šalyse; simpatiją maištininkams, “pripažino”.Ispanijos liaudis to jam neužmirš* Kada nors ji nusikratys fašistiškų siurbėlių, ir tuomet Vatikanas gailėsis, kad dabartinis papa paaukojo politikai krikščionišką teisingumą.
o dabar juos jau ir atvirai | sai mano, kad tai buvo labai yra reiški- darbas sovietų pramonėje yra labai nenašus/. Tai patvirtina ir nuolatiniai įmonių vedėjų su- mono- šaudymąį už “sabotažą”, įvedė 22 d.”, komunis- DvidešimtVieno asmens partijaNeseniai įsteigta gubernatoriaus La Follette’o partija susilaukė daug kritikos iš visų pusių* Demokratai ją peikia dėl to, kad jie bijo, kad ji atskels nuo demokratų partijos tuos pažangius elementus, kurie iki šiol ėjo su ja kartu, ir kai šitoks skilimas įvyks, tai repub- likonai gali laimėti ateinančiuose pPezidento rinkimuose. ' ; •'

didelės vertės teigiamas nyš. “Užsienių prekybos polį Sovietų valdžia 1918 m. balandžio rašo tas Lietuvos tas iš Europos.
v . 4 i . j iiciaičiiikvių icviiipuiici los. laiužsienių prekybos hionopo- * . , . ■ . i > .,. / J » ką gi daro tas prekybos mono-llOt gyvav'm,°.1 ,metų >>llrtai polis? Jisai palaiko dirbtiniu pateisino detašl tam rtionopo- L , 75. . TV . v .. budu neproduktmgumą pra-hui viltis. Is burzuaziios _. , -4 • * ... . . ., . . , v . J moneje, kitaip sakant,

Jeigu Sovietų Sąjungos sienos butų atidarytos užsienių prekėms, tai sovietų pramonė neišlaikytų kompeticijos. Tai
. . • • -. X 1 ? *** A A. A A.AA.A 1 1 S cT 1stiprinimo ifrarikit) UzfcifemuL r i • i v£\ , J* . . i,v. stabdo ekonomini krašto pro-

Socialistai prikaišioja naujos Nacionalinės Brogrė- syvės partijos steigėjui aiškumo stoką jos pvograme. Bet kuone visi Jos partijos kritikai sako* jogei didžiausia jos yda esanti ta* kad ji — “vieno asmens partija”. Philip La Follette tą partiją sumanė, jisai sušaukė konvencijų, jisai partiją įsteigė, jisai pagamino ir paskelbė jos principus ir. jisai dabar ją organizuoja.La Follette’o norai, be abejonės, geri. Jisai pažangus žmogus. Jisai turi drąsos savo įsitikinimus viešai išreikšti ir jūos ginti. Bet jeigu kiekvienas pažangus Veikėjas, kuris turi įtakos visuomenėje, ims steigti savo partiją, tai kas iš to išeis? Bus daug partijų, bet nebus jėgos-, kuri galėtų ką nors įvykinti. Butų daUg geriau, jeigu asmens, kurie nepritaria senoms kapitalisti
nėms partijoms* sUėitų į daiktą ir, pasitarę, įsteigtų Vieną didelę organizacijų.Mažų “trečių” partijų Amerikoje yra daug* bet bėda, kad jos nesusijungia. Jas reikia, suvienyti* 0 ne steigti naujas partijas.

» prekyba Sovietų valdžios i y rankose hkb šOctaližmo šta- x i■vbos įrankiu ” Pagalios^ tas sovietu Preky-y ’ bos monopolis veikia labai nei-Bet kuo jisai tai įrodo? Ji- gtamai ir visame pasaulyje. Jisai pasakoja, kad per tuos 20 sai stiprinai'^visose šalyse eko- metų Rusiją tapo indusiriali- nominę izoliaciją, t. y. ckono- žūota (išvystyta jos pramone), minį nacionalizmą. O ekonomi- ypatingai per dvi Stalino “pia- nis nacionalizmas yra politinės tilietkas*** Anot Ramučio, — reakcijos pagrindas. BkoUomi- . . o t hiu nacionalizmu yra paremtasDėka tokios Sovietų vai- T* v. r JJ" . . . ...1V. ...... .. *. Italijos rasizmas ir Vokietiiosdziosi industrializacijos poli- . ... • „ ’ • ' likos, dabar Sbviėtų Sąjun- 11 CnZ a"’ 1 gos pramonė gali pastatytivisas, kokios tik pasaulyje •** uyra, mašinas. Iš mašinų Margumynai bar Sovietų valdžia įveža tik C'technikos naujienas arba to- r ~ . ikias* kurios būtinos kokios Kas Buvo Medžioklių hūfs pramones Šakos greites-1 ~ Dievaite?niam išvystymui.”Bėt jėigu naujausius technikos išradimus (“technikos naujienas’*) ‘ sovietų Musija da ir štahdiė turi škblintis iš užsienių* tai reiškia* kad joje tapo įsteigta tiktai tas* kas yra sena kapilaližtnO šalyse* Ir net tos
t
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GANDAI ESĄ NETIKRI“Naiijienų” specialus korespondentas Lietuvoje pranešė, kad Kaune plačiai kalbama apie tautininkų derybas su krikščionimis demokratais* kad pastarieji įeitų į vyriausybę; tautininkai e*utinką dubti dvi vietas krik-demams ministerių kabinete ir esąs minimas p. Bistro vardas, kaipo vieno naujų ministerių.Bet Chicagos “Draugas” sako* kad tie gandai neturį jokio pagrindo.“Katalikai į vyriausybę neis tol”, rašo jisai, “kol toji vyriausybė nebus perorganizuota iš pačių pagrindų?’Jei tai tiesa, tai šitokį Lietuvos krikščionių demokratų nusistatymą reikėtų pasveikinti. Bet “Dr.” nepasako, kokiomis informacijomis jisai savo teigimą remia.

“Laisvės” A. B. vadina k‘mes lu” tą pasakymą, khd Lietuvos komunistai neprisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės iškovojimo ir net buvo jai priešinga Bet tai yra perdaug pigus būdas nuneigti žinomus ii* istorijos puslapiuose užrašytus faktus.Juk yra faktas, kad Lietuvos komuhislų vadai, Kapsukas ir Angarietis, buvo atsive- dę į Lietuvą raudonosios armijos* burius ir buvo okupavę didelę dalį Lietuvos teritorijos. Jeigu jiem būtų pasisekę užlieti visą Lietuvą ir tenai išsilaikyti, tai Lietuva šiandie butų 
SSRS dalis, o ve nepriklausoma valstybė. Ar tai ne tiesa?Da ir po to, kai bolševikų raudonoji armija buvę iš Lietuvos išvaryta, Kapsukas, gyvendamas Minske, nešiojo titu-

gabentos pramėnėfci, ji dar neturi pakankamai, nes kai kurių pramonės šakų greitesniam iŠVy&tymUi ji dūr yra priversta importuoti net ir sentai išrastas Užsieniuose ntašinaš.Tokiu budu kasgi yrh ta in- dusthtaližacija* kurią sovietų Valdžia įvykino Rusijoje? Ji yra nu kas kita, kaip kapitalizmu pramonės persisodinimas iš 
Vėkatų Europos (it Amerikos) Į Rytų ĖUropą.Ramutis vadina tai “socializmo statyba” — dėl to* kad tą kapitalistinės pramonės persodinimą Rusijon atliko valdžia, o ne privatiniai kapitalistai. Bet tokia jo ^nuomonė yra gryna nesąmonė. Parsigabenus iŠ kapitalistinių Šalių mašinas ir nusikopijavusi kapitalistinius darbo metodus (dažnai net su blogiausiomis tos sistemos ydo* mis —■- “piece work’*, “speed up”, viršlaikiais ir t* t.), pasidarys ne socializmas* bet — kapitalizmo sistemos kopija; ir tas faktas', kad privatinio kapitalisto rplę Rusijoje pasiėmė, valdžia, nepakeičia dalyko esmės. Jau, pav. carizmo laikais Rusijoje geležinkėliUs tiesė, valdė ir operavo rtč privatiniai

Medžiotojų ir medžioklių dievaitė buVo graikuose Artemidė, o romėnuose Diana, ŽėūSo |duktė ir Apolono sesuo. Ji V'aiždUo j ama apsiginklavusi lanku ir strėlėmis, ji siunčia žmonėms ir žvėrims marūs ir mirtį ir kartu su tuo gydo mažina kentėjitaus ir skausmus. Ji yra jaunuolių ypač jaunų mergaičių globėja. Apolonas mitologijoje lyginamas su Saule, arba Heliosu; jo Sesuo Diana lyginama su Seleną, arba su Mėnuliu. <

[ACME-NAUJIENŲ Foto]John \Vesley Hanes, kurį prežidentas RooseVeltas nominavo iždo sekretoriaus ~ asistento vietai. ^ j
i

Lenkų ultimatumas Lietuvai Ir tasai būras lietuvis Klaipė- savotiškai paveikė ir Klaipėdos dos krašte neina pirkti į Lietuvos visuomeniškųjų orįanižaci- jų sudarytas krautuvės sau reikalingų daiktų, bet perka pas vokietį* nofš gerai žino, kad jum brangiau sumoka, bet už- 1 tai prekė pirkta pas* vokietį, į bet rte pas lietuvius... 1Jo lietuviška sąmonė yra pa-' vergta, jo tautiškas atsparumas yra sugniuždytas ir jisai dvasios gelmėse yra vokiečių vergas, nors tą vokietį tylomis Į visokiais budais pašiepia ir jo nekenčia, bet. . . atsarga gėdos nedaro...Tai palaužti dvasioje žmonės, tai tautiniai pažeisti gyventojai... Tik atsiranda pavieniai asmens, kurie visus tuos reiškinius gerai supranta ir tūri gilaus ir stipraus tautinio at- Įsparumo ir sveiko nUšivokimo gyvenamose valandose, bet tokie kolkas vienišai, į kuriuos daugumai žiuri kaip į nevykėlius svajotojus! Bet tokių jaU yra*Toji dauguma vokiečiams nusiteikusi vergauti, vergauja ne kaipo vokiečiams, bet kaipb ponams, ūkiškai Stipresniems, nes tasai lietuvis būras visą savo gyvenimą, karta iš kartos, tik iš vokiško dvaro yra gavęs visokių malonių. Tašui lietuvis būras nėra įpratęs burti pajėgas sau SU lygiais, mėginti sa- Ivųjų bendromis pajėgomis atsispirti prieš visas nelaimes, bet jis Višą laiką tik vokiečio dvarininko buvo vadovaujamas ir tvarkomas. Tokiu jis paliko ir šiandien, nesi nėra kas jį kitaip pradėtų tvarkyti, nes nėra kas jį savo klasiniais reikalais pradėtų organizuoti. Jei jisai dar savo širdies gelmėse vokiečio nekenčia, tai jo nekenčia kaipo engėjo, kaipo jo tautines sąmonės migdytojo. Bet gyvenimo apystovos tokios, kad jis visur apie save mato pasiturinčius lik vokiečius, o lietuvis iš amžių į amžius bUVO nustumtas į paskutinę Vietą. Beveik ne kitaip ir dabar jisai jaučiasi, nors ir kitos vyriausybės santvarkoje yra atsidūręs. Kad- ir loji vyriausybė tautine nėra jam svetima, bėt jo ūkiškame gyvenime ta Vyriausybė jam atrodo yra šfilpna ir ji negali prieš Vokiečių įtaką atsispirti ir Vokiečius tinkamai sudrausti it sutvarkyti. Todėl jis ta vyriausybe nepasitiki, šnairomis žiuri, ir žiuri beveik kaip į taiki“ ną reiškinį, todėl jis su vokiečio dvaru visų saitų nedrįsta nutraukti, nes nežinia kas rytojaus dieną bbs.Velykų švenčių metu į Klaipėdoj kraštą atvyko nemaža Vokiečių iš Prūsų Lietuvos. Aišku, atvyko tik tie, kurie gali Sėti čia hitlerišką sėklą. Vokiški dvarai tas dienas ūžė. Jų kiemUosė automobiliai dešimtimis stovėjo ir vėl tasai lietuvis būras su pavydu į visa tai žiurėjo ir kartu baimės jausmas rausėsi, kad štai nėra kas tuos vokiečius čia sudrausią, nėra kas juos iš jo žemės geležinė šluota šluote iššluoja.Tiesa, kaip kur nuošalyje įsigėręs lietuvis būras smagiai apkūlė vokietuką, bet jį kūlė dėl Visokių asmeninių kerštų * . * Tokių atsitikimų yra nemažai būVę.... Buvę ir antraip. Vieni kitiems sąskaitas suvedė.Tai tyli, slapta ir kerštinga kova.0 jei lasai lietuvis būras pajustų, nors vieną akimirką pajustų, kad jau vokiečio dvarininko ragai galutinai yra nulaužti, o . . . tuomet jis jam duotų . * . smagiai pertų kailį; o dabar, dabar galima tik kur nors iŠ kampo pagrūmoti ir taip pagrūmoti, kad niekas ne- matytų, nes vokietis visuomet bus teisus ir visur jis bylą laimės, nors ir butų didžiausias1

Lenkų ultimatumas Lietuvaikrašto ukininkiją* kutibs žymiausių dalį šUdaro tikri lietu-Į vtaii Juos taip jaU Vokiečiai nuteikė* kad jie su mažomis išimtimis tiki* kad Hitleris Idoj čia įkėlsiąš kojų. Kų gi? Jei pasaulis iičsudrėudė vokiečių uži- itnanl Austriją* tai kėš, pagal jų įsitikinimų* išdrįs Nudrausti Vokietijų Užimti KkĮpėdOs kraštų?Šiokia nuotaika pamušta besiartinant Klaipėdos krašto seimelio rinkimams. Labai nejau-Į kų įspūdį į visus paliko, tai j Į Lietuvos leidimas papigintai visais traukintais Važiuoti vO-! kiečiams svetimšaliams balsuoti į Vokietijų ir Austrijos* plebiscite dalyvauti. Jų iš čia išvyko gal tūkstantis kitas. Važiuodami jie Lietuvos valstybės traukinius pasipuošė hitleriškomis vėliavomis ir jo Šukiais. Vokiečiai, gavę šiokias iŠ Lietuvos vyriausybės lengvatas vyk-Į ii į Vokietiją balsuoti* rodos, turėjo parodyti savotišką savo dėkingumą ir lojališkuiną. Bet būvO Visai kas kita. Visi vyks-j tantieji į Vokietiją tą dieną tikrai šlykščiai elgėsi. Visur, kur tik jų daugiau pasirodė, dainavo viešai iiacionalisočialistiškas dainas, tyčiojosi iš Lietuvos valstybes ir aiškiai prieš Lietuvą demonstravo, nors iš Lietuvos vyriausybės turėjo didžiau-) sdas paslaugas.Tai toksai vokiečių, kulturin-l gų vokiečių, dėkingumas!...Tą dienų Klaipėda atrodė tikru vokišku hitlerišku miestu, O Lietuvos valstybes traukiniai atrodė hitleriškais traukiniais.*.Visoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte1 visūortiėt gyvena tūkstantis kitas Vokietijos piliečių. Čia Lietuvoje jiė VM turi darbūs* ViėUi dirba kaipo nepamainomi specialistai amatnin- kai, kiti Klaipėdos! krašte, kaipo mokytojai, gydytojai, kunigai ir kiti vyrai inteligentiškų profesijų. Todėl iš šitokių vyrų lyg ir butų galima laukti didesnio dėkingumo, bent jau išimtinai mandagumo sumetimais. Bet iŠ kultūringų vokiečių netenka šito tikėtis...Tūrėkimė dar galvoje, kad tą balsavimo dieną net Hitlerio kalba per Lietuvos valstybės radijaus stotis buvo transliuojama, ir visa buvo padaryta, kad loji transliacija gerai pavyktų* ir štai tie vokiečiai sve^ i timšaliai, sulaukę iš Lietuvos vyriausybės toki? didelio palankumo parode tikrą savo storžieviškumą ir tikru savo kultūros veidu atsikreipė į Lieu tuvą...Pigu suprasti ir lengva įsi“ vaizduoti, kaip tuomet jautėsi tikri nuoširdus Lietuvos patri“ jotai!Bet Klaipėdos lietuvis ukinim kas, įpratęs vokiečių galybę gerbti ir Vokiečių kumščiui nu“ silenkti, visa tą pergyveno vi“ sai kitaip. Jam atrodė, kad jei buvo leista vokiečiams papigintomis sąlygomis vykti į Vokie* i tiją balsuoti* jei vokiečiai naudojasi visokiomis lengvatomis, jei Hitlerio kalba buvo viešai ' transliuojama, vai Mškia ne k į kitą, kaip tik vokiečiams nusileidimų* atseit* vokiečių spiriama Lietuva taip lūfėjo pasielgti* Kad tai buvo lik mandagumo mostas, šito lietuvis Klaipėdos ūkininkais) negali suprasti* nes jis yra vokiškos kultūros į- takoje* tai jam mandagumas nė iŠ prievartos visai nėra įprastas daiktas, nes, vokietis gali būti mandagiu, lik kumščio spiriamas. Taigi tasai Klaipėdos būras visų tų faktų aki- ’vaiždojė Visai praktiškai galvoja* kam čia jam vokiečiams priešintis, nes jie galingi* jų valia, jie turi vaidyti kilus* o y- pač lietuvius.

IŠ LIETUVOS
TRYS DAINŲ ŠVENTES 

LIETUVOJEVisuotinoji Dainų šventė šiemet neįvyks; joje turėtų dalyvauti daug chorų su apie 15,- 000 dainininkų. Tačiau paaiškėjo, kad žymi dalis chorų nepajėgė tinkamai pasiruošti, nes programos dainų daug ir jų tarpe gana sunkių. Kai kas kaltina komitetą, kad jis heparu- pino laiku chorams numatytų dainų gaidas ir nesugebėjo atlikti kitus paruošiamuosius darbus. Kai paaiškėjo, kad Visuotinąją didžiąją šventę Kaune šiemet nepavyks suruošti, tai mužikų ir chorvedžių suvažiavime vasario mėnesio pradžioj nutarta suruošti šiemet tris rajonines dainų šventes:Ukmergėje — birželio 12 d. Klaipėdoje — liepos 10 d. Kaune — rugsėjo 0, 7 ir 8 d.Į šias dainų šventes) suvažiuos iš visos Lietuvos stipres-> nieji chorai, kuriems kur ar-> čiau. Manoma, kad Ukmergėje , dalyvaus apie 2,OQO dainininkų,Klaipėdoje apie 3,000 ir Kaune apie 4,000 dainininkų* Be to, šventėse dalyvaus operos Solistai, simfoniniai ir dūdų orkestrai.bus kad nis kad
šventės, kad ir rajoninės! labai įspūdingos. Svarbu, jose galės dalyvauti dides- sklausytojų skaičius, negu butų vienoje vietoje.Jau nustatyta ir dainų švenčių paruošiamoji programa.UKMERGĖJE dainų šventės išvakarėse, birželio 11 dieni] įvyks stipresnių chorų varžybos — koncertas. Chorai, varžybose laimėję 1-mą ir 2-rę vietą, bus apdovanoti* Tą patį vakarą įvyks ir simfoninio orkestro koncertas. Birželio 12 dieną iš ryto įvyks pamaldos, kurių metu giedos jungtiniai chorai, • orkestrui pritariant. Pasibaigus dainų šventei, bus įteikiamos dovanos varžybas laimėjusiems chorams.KLAIPĖDOJE rajoninė dainų šventė įvyks liepos 10 dieną, įvyks chorų varžybos* o po varžybų — simfoninis koncertas. Liepos 10 dieną iš ryto įvairus chorai per pamaldas giedos liuteronų ir katalikų bažnyčiose. 16 vai. daly dainų šventė, kurioje dalyvaus Klaipėdos krašto jungtinis vyrų ir visų suvažiavusiųjų dalyvių choras. Be to, šios dainų šventės proga atvykusieji Klaipėdoje koncertuos amerikiečių lietuvių chorai ir iš, kitur chorai. Vakare visiems choristams bus suruoštas pasaulinių kurinių koncertas.KAUNE muzikos ir festivalis Įvyks rugsėjo šio 6, 7 ir 8 dieną, šislis ruošiamas ryŠitlfti su Lietu- Vos nepriklausomybės 20 metų sukaktimi. Jo programa bus plati ir įvairi. Numatyta suruošti kamerinės muzikos) koncertai, lietuviškų kantatų choras, didelė misterija, kurioje dalyvaus masiniai chorai ir vaidintojai.Dabar švenčių ruošos komitetai ir chorai ruošiasi visu didingumu ir grožiu numatytose dainų Šventėse parodyti lietuviškąją dainą ir muziką. Tsb*

klasiku•rdainos mčne- festiva-

DIDELIS VAKARASžalioji — Vietos 14 šaulių būrys Velykų antrą dieną suruošė žaliojoje vakarą. Vaidino Vilkaviškio kuopos artistai veikalą “Čia mano tėvynė”. Žmonių buvo pilnutėlė naujos Žaliosios pradžios mokyklos salė. Surinkta pinigų apie 270 lit. Pelnas skiriamas būrio na- l «smams statyti.
tfiri žlMfl*
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IŠ TORONTO PADANGES
Dar biskj apie Pirmą 

Gegužes
Čia noriu paminėti apie mo

terų dalyvavimą šios šventės 
demonstracijose. Nors dėl viso
kių nesantaikų ir intrigų tarpu
savio sugyvenimas ir moterų 
tarpe eina gana kreiva vaga, 
vienok visų darbininkų šventei, 
pamiršę visus nesupratimus Su
sidėjo į vieną būrelį ir kartu 
atšventė Pirmos Gegužės dieną. 
Pasivėlavusios susirinkti į Stan
ley parką, prisidėjo prie de
monstracijos jau pradėjus eiti. 
Belaukiant ateinant lietuvių bū
rio, teko matyti daug įdomių 
grupių, iš kurių labiausiai man 
patiko menininkų grupė, kuri 
priminė ūlaU attihią žmogų. 
Tik gaila ... jo toje grupėje 
mano akys* nerado. Jis yra ten 
. . . kur panaši eisena šiandien 
griežtai uždrausta, ir šios die
nos reikšmę ir nuotaiką giliai 
širdy paslėpęs, nors ir nede
monstruodamas tegalėjo tik 
Vienodomis mintimis švęsti 
drauge su mumis. Labai įspū
dingai atrodė kita studentų 
grupė, kuri priklausė dr. Beth- 
un’o klubui. Visos jaunuolės 
buvo gailestingųjų seselių, o vy
rai daktarų uniformose. Jie ne
šė dr. BethUnO paveikslą, daUg 
gelbėjusį Ispanijos lojalistams.

Praeinant pro lietuvių “cen
trą*’ matėsi daug lietuvių mo
terų ir net unijisčių stovint ša
ligatviuose. Jos prie eisenos 
prisidėti nė nemanė. Toms mo
terims, kurios neapykantos ap
imtos mintinėje į demonstruo
jančias moteris per vaikus ne
tinkamas replikas labiau dova
notina, nes jos šiandien dar nė
ra pilnai susipilę ir šifs Šven
tės reikšmę panaudoja savo as
meninio keršto pobudžiams. At
eis laikas^ kada jos* gal dar uo
liau Už mus supras ir įvertins 
šią dieną. Tuomet jos niekieno 
neverčiamos atsimins, kad da
rė klaidas — gailėsis....

Bet jau toms, kurios dažnai 
šaukia “Mes darbininkės” tik 
mes kovojam Uždarbininkus, 
tik mums duokite aukas* gelbė
tis nuo visokių nenaudėlių sta
čiai nedovanotina, kad slapstė
si nuo demonstracijos tarp 
krautuvės durų. Prisidengę tik 
gražiais “Šukiais” parodot, kad 
“ne viskas yra auksas, kas ži
ba”. O ėjusioms vienmintėms 
draugėms tik rausti reikėjo nuo 
tokio “draugių” nutolimo šioje 
dienoje. Mažu tai ir neišblogos 
valios buvo daroma, bet atro
dė nekaip. Reikia tikėtis, kad 
kitais metais bus drąsesnes,,.

Vos įžengus niusų grupei į 
Queens parką, pasigirdo gausus 
plojimai, pradėjom dairytis* kas 
atsitiko, bet nieko ypatingo ne
ina tydamos—nesupratome. Plo
jimui nesustojant, staiga iš pir
mos eilės pasimatė vėjo sklai
domi lietuviškos spalvos kaspi
nai, kurie puošė gražios gelton
plaukės tautiškais rUbais pasi
puošusios EI. Kidžienės kaklą. 
Tik tuomet mes supratome, 
kad plojama lietuvaitėms, re
prezentuojančioms Lietuvą 
(Mat, Kidžienė su Laurlisevi- 
čiene nešė plakatą su užrašu 
“Lietuvių kom. Lietuvoj demo- 
krat. ginti). Po judviejų M. Ši
monienė nešė kitą plakatą su 
užrašu prieš lenkus, norinčius 
pavergti Lietuvą. Entuziastiš-
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kas plojimas baigėsi lik nusto
jus eiti skirtoj vietoj. Net grau
du pasidarė, kad žmonės įver
tino mus mažos šalelės likimą 
ir reikšdami užuojautą atidavė 
tiek pagarbos. Valio! tau Ele
nyte, kad su drąsa ir energija 
vaizduodama Lietuvą, vedei 
mus su lietuviškom dainom, 
kurių aidai gal pirmą kartą 
skambėjo šiame didingame ka
ralių parke! Gal kas nors drįs 
primesti gerb. Kidžienei (kaip 
pas inUs priimta) kokį nors at
sidavimą ar nuvažiavimą pas 
komunistus,. nes jos partnerė 
puvo komunistė. Labai klys, 
kaip daug kartų klydo. Visiems 
žinoma, kad ji yra labai skir
tingų įsitikinimų ir tolima ko
munizmui. Bet ėjo vien tik sa
vo jausmų ir noro vedama, ne
turėdama jokių skirtumų. Tvir
tai tikėdama, kad Pirma Gegu- 
žės privalo visokie darbininkai 
kas* jie nebūtų, būti lygus.

Rochesteriečių koncertas 
Totonte

Karts nuo karto vis mus ka
nadiečius aplanko amerikiečiai 
sU savo dainomis bei muzika. 
Girtinas pasidalinimas menu. 
Šio, rochesteriečių choro susi
rinko pasiklausyti didelis būrys 
Toronto lietuvių. Apie patį cho
rą nieko stebuklingo pasakyti 
negalima, sudainavo taip, kaip 
ir vfsM kiti chorai.

O kad mes turėtumėm tokią 
choro vedėją, tai rochesterie- 
čius greit pralenktumėm, nes 
turime žmonių SU stipresniais 
ir gražesniais balsais. Visa be
da, kad neturime žmogaus, 
kurs vadovautų. Tos vietos, ku
rias . pildė vedėja Vaivadaitė, 
tikrai buvo įspūdingos. Pasirin
kusi buvo gana gražius ir sun
kius M. Petrausko kurinius, ku
rie plaukė iŠ jos Krutinės tikrai 
lengvai ir maloniai. Gal jai jos 
sudainuotos dainos atrodė visai 
engvos, nes girdėjau, kad yra 
ankiusi konservatoriją, o bė 
to, jos vistas užsilaikymas sce
noje liudija, kad ji turi tam pa
šaukimą. Bet mums retai gir
dint talentingus dainininkus, 
Mivo tikras malonumas jos 
Gausy tis, Klausytojai savo en- 
uziaztišku plojimu parodė jai 

dėkingumą (bet rengėjai liko 
skolingi neparodę jai viešai už
pelnytos pagarbos). AkompU* 
navusi jai p-lė Barauskaitė ir
gi pasirodė kaipo gabi ir lavin
ta pianiste. Žiūrint į sceną, kur 
vadovauja burini, senokai at
vykusių iš Lietuvos žmonių, 
jau čia gimę vaikai, yra vilties, 
kad ir mes kada nors sulauk
sim panašių žmonių iš savo 
vaikų. Reikia tik rimto susirū
pinimo ir, žinoma, galimumo 
tai įvykinti. Tuomet ir mums 
sU pasišventimu diriguos jau
nuolis ar jaunuolė. Linkiu 
tiems, kurie dabar turi progos 
lavintis muzikos srity, neaplei
sti tos laimės* ir su noru bei at
sidėjimu išnaudoti tėvelių duo
damas pastangas. —O. I.

Serga Mrs. O. Kuniutienė
Geg. 9 d. SLA 236 kp. virš

ui inėtai narei buvo padaryta 
apendicito operacija. Ligonė 
guli S t. Mickall ligoninėj, 4 
aukštas, 457 kambarys. Lanky
mo dienos: trečiadienis, penk
tadienis ir sekmadienis tik vąš
karais nuo 7 iki 8 vai. Visomis 
kitomis dienomis rtuo 2 iki 3 
vai. po pietų. Kad Mrs. Kuniu
tienė turės gausiai lankytojų hė 
vien, kuopos narius, tai nėra a- 
bejonės, nes ji savo simpatim 
gurnu ir ramiu budu yra įsigi
jusi lietuviuose gerų vardą. Be 
to, viena iš uolių it nuoširdžių 
kuopos rėmėjų ir veikėjų. Nuo 
savęs linkiu kuogreiČiausio pa
sveikimo.

Kuop. fin. rašt. 0. Indreliene

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Sari Maritzsb Anglijos aktore, kuri reikalauja skyrybų iš Šam KatZ, buvusio 
Chicagos kino teatrų magnato.

GEGUŽES PIRMOS APVAIKŠCIOJIMO 
{SPŪDŽIAI

K MUSU PADANGES
Apie atstovą

Vietos “Liaudies Balsus” taip 
sudemokratėjo* kad kiek laiko 
atgal pasiūlė socialistams vietą 
prie “L. B.” štabo. Girdi, spie
čiau tis visiems kanadiečiams 
prie vienintelio laikraščio, galė
tų ir socialistai savo atstovą te
nai turėti. Vadinas*!, musų ko
munistai labai mielaŠirdingi 
pasidarė. Tik visa bėda, kad tie 
“neišmanėliai*’ Socialistai neno
ri pasinaudoti šilta Vietele prie 
“L. B.” Kuomet neatsiranda nė 
vienas iš socialiestų, kuris no
rėtų užimti vietą prie “L. B.” ir 
šokti , paggl ,komv.uistų griežia
mą muziką, tai aš turiu prak
tišką pasiūlymą. Pastatyti prie 
laikraščio “robotą” (dirbtiną 
žmogų) ir pavadinti jį socialis
tu. Toks asmuo atliks Visus* ko
munistų įsakymus ir pasauliui 
bus galima paskelbt, kad ir so
cialistai pritaria musų visuose 
užsimojimuose.

Neviskas gerai
Kuris laikas atgal nusinuodi

jo I. Černauskaitė. Jos laiodji- 
mui buvo surinkta aukų, ku
rios buvo perduotos vienai mO- 
teriaj dėl nupirkimo vainiko. 
Vėliau, pradėjus aukų rinkė
jams teirautis, kiek kainavo 
Vainikas, pasirodė, kad pinigų 
turėjo dar atlikti. Tuomet bu
vo paaiškinta, kad pirkta du 
vainikai: vienas nuo aukotojų, 
kitas nuo A.L.D.L.D. Toronto 
kuopos. Vadinasi, už suaukotus 
pinigus “Literaturką” nuo sa
vęs pastatė prie mirusios vaini
ką. Šitokie dalykai gali atsitik
ti tik pas Maskvos garbintojus, 
nes jiems viskas galima.

Pasitursirto
Po skilimo Toronte bendram 

lietuvių veikime, kai kurie sa
ko, kad tik dėl kelių užsispy
rėlių nebuvo galima bendrai 
dirbti. Kaip ten nebūtų, bet ko
munistai įrodė, ką^ su jais 
joks bendras veikimas neįma
nomas. Socialistinės* minties 
draugai negalėdami patenkinti 
kai kurių Iš komunistų reikala
vimų ir pasipiktinę laike mi
nėjimo 16 vasario^. Į sukelto 
triukšmo (baubimo) pasitrau
kė iš bendro veikimo. Liko 
perorganizuotas ir papildytas 
komitetas L.D.A., į kurį, kaip 
komunistų laikraštis sako, Įė- 
jo įvairių pažiūrų žmonės, net 
Naujienų skaitytojai. Gal tas 
būt ir teisybė, bet visa bėda ta, 
kad tie nauji asmenys patys* ne- 
žino, kas jie tokie, Jie savo pa- 
sitursinimu komunistams davė 
progos šmeižti kai kuriuos so
cialistinės minties nuoširdžius 
darbuotojus.

Jaučiasi daug galinčiais
Kanados lietuviški komunis

tai ne tik pradėjo visą svietą 
mokyti, ne tik bendrus* frontus 
tverti, — jie net stengiasi nu
statyti kai kurių organizacijų 
veikimą. Paskutiniu laiku jie 
“baisiai” susirūpinę Monlrealo 
lietuvių Vytauto Klubu. Deda
mos visoš pastangos, kad tą lie
tuvių židinį kaip nors išdras
kius. O išdraskyti reikia, nes 
komunistai sakytame klube ne
gali šeimininkauti ir paimti va
dovybę į s*avo rankas. Sveikin
tina, kad Monlrealo rimtesni 
lietuviai budi ir neduoda šaknų 
įleisti tokiems agresoriam^.

Anglų kalba
Paskutiniu’ laiku Toronto . * všvietimo organai susirupmo su

pažindinti europiečius ateivius 
su anglų kalba. Kiekvienoje 
mokykloje'bus kreipiama dau
giau dėmesio ii’ pasiryžimo dėl 
ateivių. Turima minty tokie at
eiviai, kurie vėliausiu laiku at
vyko Kaliadon, t. y. daugumais 
vaikų, kuriuos tėvai r..vs^viai 
apsigyvendami Kanadoj,k atsi
traukia iš “seno krajaus”. Tarp 
jų yra ir lietuvių.

Vikšras

Buvau, Mačiau Ir 
Girdėjau

Pasekmės jaunuolių vakato
Toronto SLA 236 kp. suruo

šė “Motinos Dienos” paminėji
mo vakarą parapijos svet. Pro
grama pavyko gerai ir publi
kos buvo nemaža, atsižvelgiant 
lietingo oro ir įvykusio antro 
lietuviško parengimo Denison 
svet.

Buvo suvaidintas gražus vei
kalas “Prie Uoliuos Kapo”, ku-

Oweh St Clair O’Mallėy, 
Anglijos ambasadorius Mek
sikai. Šiomis dienomis jis 
liko atkauktas.

rį vykusiai s*uvaidino G. Fren- 
zeliutė, G. Jokubynaitė, E. Kaz
lauskaitė, E. Žarskaitė ir V. 
Margelis. Ypatingai gražiai vab 
dilio G. Freilželytė, kuri prie 
motinos kapo klūpodama, grau
džiai verkdama daug žiUWvU 
sugraudino. Gražiai išpildė šo
kių bei dainavimų ir griežimo 
dalykėlių šie vaikučiai! A. Pau-: 
lyte, 2 rusų vaikučiai TalavinS- 
kai -— irgi broliai, Alkšilaite, 
Gruba vielutė, Plieilytė* Karve
lytė, Margelytė, Meldažiutė, Jo- 
kubynas, žarskaitė ir Batkiutė, 
Vėliau grojo smagi muzika V. 
Margeliui vadovaujant.

SLA teatrališka komisija šir
dingai dėkoja artistams, dar
bininkams, ir visįems kitiems 
pasddarbavUsiems, o publikai 
ačiū Už malonų atsilankymą. 
Būdama šios komisijos narė 
galiu drąsiai sakyti, kad kredi
tas tenka L. Frėnzelienei dėl 
šios programos paruošimo. Ji 
su nepaprastu pasišventimu vi
same kame dirbo.

Komisijos narė.

Piknikas
Dar kartą prisiminsiu, kad 

24 šio mėnesio teks pirmą šio 
sezono gegužinę paruošti, ku
rion kviečiame vis’us lietuvius. 
Galėsime gryname ore smagiai 
pasišokant linksmą dieną turė
ti. Piknikas bus High Parke 
No. 6 — apie tą vielą, kur lie
tuviai ruošė pikniką keletas 
metų atgal.

Atlankius Onytę
Toji nelemta liga nepaliauja 

įlesišvaisčiusi pažįstamųjų tar
pe. Dabar Onytė Kuniutienė 
yra St. Michael’s ligoninėj po 
sėkmingos apendicito operaci
jos. Onyte yra maloni ir darbš
ti SLA narė, todėl lankytojai 
“spečiais” jos lovą apsupę nuo
širdžius linkėjimus* beria ir gė
lių teikia. Onytė yra šio viso 
užsitarnavusi savo draugišku
mu. —Stella.

LIETUVOS KLAUSIMU 
ĮVYKSTA MASINIS

MITINGAS
MONTBEaL, Kan. Gegužės 

20 d. 8 v. v. L, Vytauto Ne- 
prigulmingaine klube, 2161 St. 
GatheHne si. E., įvyksta visų 
Moiitrealo lietuvių įvairių or- 
•gtihlzacijų, pašalpinių it politi
nių be skirtumo pažiūrų, ma
sinis mitingas.

Bus gvildenama dabartine 
; Lietuvos padėtis it kaip atsteig- 
ti demokratiją Lietuvoje, Bė to, 
bus išduotas raportas iŠ praei
ties* Veiklos. ,

Šiuo kviečiame visus Mon- 
trealo lietuvius atsilankyti, iš
ginsite 'daug naujo. Kviečia

Lietuvos G. Komitetas.

Toronto miestas nors nėra did
miestis, bet jis* nenori atsilikti 
veikloje nuo didmiesčių. Taigi 
balandžio mėn. 30 d. 1:30 vai. 
visuose parkuose pradėjo rink
tis darbo žmonės, ir išsirikiavę 
po 4-is, žygiavo į paskirtą vi
siems vietą. Kuomet iš visų 
parkų susirinko į vieną, tai pa
sidarė pusėtinai didelė minia. 
Nors galėjo būti ir žymiai di
desnė, bet tam yra daug įvai
rių priežasčių, kurioms išaiš
kinti užimtų perdaug vietos. 
Bendrai imant, tai tenka pripa
žinti, kad Toronte kasmet de
monstruojančių žmonių skai
čius didėja, kas, beabejo, yra 
malonu matyli.

Kalbėtojų buvo įvairių, ir vi
si buvo lai dienai tinkamai pa
siruošę ir atliko savo pareigas 
tinkamai. Jie visi šaukė darbo 
klasę į kovą prieš kapitalizmą 
ir fašizmą už geresnį darbinin
kui gyvenimą.

Tuo patim laiku kapitalistai 
'pasisamdė neklaužadų gaują, 
kuri prisiartinusi prie minios, 
klausiančios* prakalbų, pradeda 
kelti triukšmą, kad nedavus 
žmonėms girdėti, kas yra kal
bama.

Pasėkoje to, darbininkai pa
sipiktinę priversti yra pašalinti 
tokius triukšmadarius, iš ko 
kyla dar didesnis triukšmas. 
Bet šiemet atsirado ir kil~? nu
sės triukšmadarių. Tai yra tū
las “ItOckistas” pasipainiojo s*u 
savo litėratura, kurią jis tikė
josi parduoti. Bet Stalino atsto
vai akylus, ir tuoj pastebėjo. 
Nors “trockistai” yra toki pat 
darbininkai, o kartu ir fanati
kai kaip, kad ir Stalino pasėkė
jai, bot jie vieni kitų labai ne
apkenčia. Taigi Stalino pasekė
jai pripratę būti monopolistais, 
čia irgi jautėsi, kad tik jiems 
išimtinai galima platinti savo 
literatūrą, o kitiems ne. Tokiu 
budu Stalino pasekėjas duoda 
griežtą įsakymą trockistui, kad 
jis pasišalintų. Bet pastarasis 
sako, “drauge, juk tu sakai gi
ni demokratiją, tai jeigu tu 
pardavinėji savo, tai ir aš no
riu parduoti savo.” Bet Stalino 
pasekėjui pribuvus daugiau pa
galbos, jie pradėjo argumen- 
tuolis kumštimis.

Ir kada mušamą mėgino už
sistoti kitas asmuo, kuris* sekė 
visą incidento pradžią, tai sta- 
liriiški pasekėjai sukruvino tą 
žmogų, kuris ir pats yra prie
šingas Trockio vedamai politi
kai, bet tą mušamą norėjo tik 
apginti kaipo neteisingai užpul
tą, Toks komunistų elgesys yra 
tolygus fašistų elgesiui, bet jie 
Vis deklamuoja apie demokra
tiją*

CCF žydų lokalu masinis 
mitingas

Gegužės* 1 d. įvyko du gau
singi masiniai mitingai. Vienas 
btiVo Matui arenoj, 0 kitas nau
jame kino teatre, Callech ir 
Bronzvik. Teatro įtalpa yra dėl

Iro tarnautojų. Netikėtai man 
guvus skelbimą apie Čia kalba
mą masinį GCF mitingą* nuta
riau nueiti ir susipažinti su jų 
mintimis. Nuėjus skelbtu laiku, 
publikos" dar mažai , buvo* bet 
po kelių minučių pradėjo 
plaukte plaukti. Atrodė, kad jie 
visi yra specialiais bUsais* atvež
ti, ir po kelių minučių svetainė 
buvo perpildyta, nes ir takuose 
buvo stačių pristoję. Estrada 
buvo papuošta įvairių organi
zacijų plakatais, kurių tarpe 
buvo ir anarchistų ir kelvirto- 
jo internacionalo šalininkų. Mi
tingas buvo pradėtas su Inter
nacionalu, kurį giedojo visa 
publika, Ir labai gražiui išėjo. 
Rodos, kad lai vienas choras 
gieda. Vadinasi, publika ne at
sitiktina, bet organizuota. Po 
to programų vedėjas, klokme- 
keri ųUhijos atstovas Kiršner, 
pasakė atitinkamą tfti dienai į- 
žanginę kalbą, ir pradėjo per
statyti organizacijų * atstovus, 
kurių buvo 11, Visų kalbėtojų 
kalbos buvo geros už darbo 
klasės reikalus, tik trockisto 
šaukimas stoti į 4-tą iptarnh- 
cionalą atkreipė visų dėmesį ir 
su pajuoka palydėjo jo tą šau
kimą. Be to, pirmininkaujantis* 
padarė pastabą. Jis pareiškė, 
“nors mes nesutinkame su Šio 
atstovo mintimis, bet mes lei
dome jam išreikšti savo mintį, 
nes mes esame demokratai*’, 
kas buvo palydėta gausingu 
delnų plojimu. Įspūdingiausia 
prakalbą pasakė profesorius E. 
Galatsky, kuris yra senas Rusi
jos Socialdemokratų partijos 
narys. Dėl laiko stokos aš ne
galėsiu atpasakoti prof. E. Ga
latsky pareikštas mintis, bet tą 
padarysiu kitą kartą.

—Ten buvęs

Skelbimai Naujienose 
duoda naudį dėlto, 
’ ad pačios Naujienos2,500 žmonių, jei tas atatinka

ką, man pareiškė vienas iš tea- naudingos.
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PIETRASZKO MUSIC STORE, 
722 Oueeh St, W.

UKRAINIAN BOOKSELLERS 
"PROSViTA”, 324 Queea St. W.

M p N T R E A Lj
p. 1 SCHNEIDER, 

2112 St LaMitence Blvd.
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NAUJIENOS, Chicago, m. Trečiadienis, geg. 18, 1938

Diena 1$ Dienos

Įnaminimo mitingas 
Town of Lake .

Chicrgos universiteto setle- 
mentas šaukia stokjardų apie- 
linkės gyventojus atsilankyti į 
mitingų, kuriame bus svarsto
mi įnaminimo klausimai. Mi
tingas bus Chicagos universi
teto setlemente, Gross gatvė
je, tarp 46-tos ir 47-tos, pane- 
dėly, gegužio 23 dienų, 8 vai. 
vakare. Stoka namų ir reika
las paskubinti valdžios projek
tuojamų statybų neturtėliams 
yra svarbus klausimai šiam 
mitingui apsvarstyti. Kalbės 
p-lė Elizabeth Wood iš Chica
go Housing Authority”.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Vladislovas Brazaitis, 53
tų, su Amelia Ašment, 49 
tų.

Victor Cefe in, 28 metų, 
Mary Jeras, 24 metų.

Edward Zully, 30 metų, 
Angelina Janulis, 26 metų.

Reikalauja
Perskirų

Antanas Barnas prieš Hele
na Barnas.

“NAUJIENŲ
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CLEVELAND, O.' — Da
niui Carter Beard, 87 metų 
amžiaus, Amerikos skautų 
komisijonierius.

PRO
GRAMAS

SUSIRINKIMAI
J.___ ____________

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyk, 
gegužės 19 d. 8 v. v., 3600 W. North avė. svet. Įėjimas ii 
Central Park Avė. —Sekr. A. Lungevicz.

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 WOOI) ST.)v . ■ ........................    /

MOKĖKIT
I

ir di.vė apdraudą 
jų pinigams, ir ji 
žmonių pasitikėji-

Talka (arba spul-

1937 metą nejudomo ir judomo turtų mokes
čiams apmokėti laikas suėjo dabar. Mokėtis 
galima Town Hali arba bet kokiam Ciceros 
banke... Išvenkite mokėjimų atidėjimo ir 
mokėjimų Apskričio Name.

' ■ t •

Padėkite Savo Vietinėms Mokesčių 
Įstaigoms.

Paskutinė mokėjimų diena 
Gegužės 21, 1938
JERRY J. VITERNA

Miesto Kolektorius, Cicero

Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus viso
kiems malevojimams ir sienų popieriaus lipdymo J 
tikslams. Užeikite į krautuvę, mes džiaugsmingai pi- |v 

rodysime savo didelį staką >
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas
Štai čia musu keli specialai:

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA’ išvidaus ir
IŠLAUKO REIKALAMS .....................................  Galionas
GATAVAI MAIŠYTA MALEVA, BALTA IR
SPALVOSE .................................................................. Galionas
LINOLEUM KAURAI 9x12 ................................................. S3 S8
SIETAMS VIELOS ............................................. Ketv. pėda £^>0

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 3998

$1.79
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Šaukiamas Gedimino 
Spulkos šėrininkų 
susirinkimas v

Ši svarbi lietuvių finansinė 
įstaiga džiaugiasi savo 

augimu.
Jau 24 metai kaip Brighton 

Parko cpielinkėje gyvuoja pa
sekminga lietuvių finansinė 
įstaiga Gedimino Building and 
Loan Asrociation, adresu 4425 
So. Fairfield avė. Gabių1 direk
torių ir gi baus vedėjo pirmi
ninko Juozo K. Encherio 'vado
vybėje ši lietuvių korporacija 
augo ir auga, jos indėliams di
dėjant po keletą tūkstančių do
lerių į mėnesį. Ją užgyrė fede- 
ralė valdžia 
padėtiems į 
turi didelį 
mą.

Gedimino
ka) laikys s. vo metinį šėrinin
kų susirinkimų ketvirtadienio 
vakare, gegužio 19 dieną, 1938, 
parapijos ’ svetainėje^ * prie ‘ 44- 
tos ir California gatvių, 7 vai. 
v, k. šėrininkai gaus veltui gė
rimų ir užkendžių.

Šį mėnesį išsibaigs keturių 
direktorių tarnybos laikas. Ka
dangi šie direktoriai sutartinai 
darbavosi su pirmininku Juo
zapu K. Encheriu ir užsipelnė 
šėrininkų pi sitikėjimo, tai re
komenduojama, kad jie butų 
vėl išrinkti trijų metų termi
nui. i [ '

I

T&i yra šie direktoriai:
Jonas žioberis, išbuvęs direk

torių per visus 24 bendrovės 
gyvavimo metus,

Jonas Sandaras, buvęs pir
mininku per d; ugelį metų,

Stasys 
tą metų 
ninku,

Jurgis 
toriu tris

Taipgi
Geistina ton vieton išrinkti ku
rį nors narį iš jaunimo, kad 

i galėtų prie senių pasimokinti 
I ir vėliau užimti senių vietų, 
1 kas užtikrintų, kad tikrų Lie- 
I tuvos sūnų grandinys lietuviš
koj įstaigoj nenutruks.

Šėrininkų susirinkimas taip
gi turės pataisyti bendrovės 
jstr tus pagal federalės valdžios 
reikalavimo.

Senas šėrininkas.

Makalai toliau eis ketvergais
■ A I

Pereitą septinti dienį vakare, | 
kaip .ir kiekvieną sękmadienį, ■ 
įvyko Budriko radio programas, 
kurio svarbiaus ų . dalį atl ko 
Makalai, suteikdami pasiturin
čios šeimos gyvenmo vaizdelį, 
kuri, neturėdama svarbesnių! 
reikalų, o dyko laiko turėdama 
daugi u negu reikia, sumanė 
pasistatyti sau laivą, kad juo- 
mi nuplaukti savo atostogoms 
i Clevelandą. Bet šitas laivis;! 
kaip iš vaizdelio matosi, buvo. 
Makalams reikalingas ne tįek| 
kaipo t m tikras patogumas,’ 
kiek kaipo proga suras-ti ką-Į 
nors tokio naujo, nepaprasto,1 
nes jie dar nei ant popieros 
neturėdami tam^tikro nustaty
to plino tani lųivtti pastatyti,1 
o jau visi jos nariai pasiskir-j 
stė sau vietas ant laivo, kas 
kapitono, kas pirmojo, kas m- 
trojo Mate ir mergaitės nusi
pirko. sau jūreivių kelines ir 
kepures ir vaizduoja sau kaip 
jos atrodys tose uniformose.

Taigi visa šeima tik ore rū
mus sau stato nuo viršaus į 
apačią ir turi iš to laikino 
džiaugsmo iki ji susidurs su 
neišvengiamu likimu : ir, gal, 
nemaloniu nusiminimu. Beje,' 
M ak; lai nuo šio ketverge bus 
girdimi jau iš Cicero stoties 
WHEC. 7 vai. vakare. '

Budriko Rakandų ir Radio 
Krąutuvė, 3409 S. Halsted St., 
kuri duoda šituos radio pro- 
gn mus, dabar ruošiasi prie sa-1 
vo metinio pikniko, kurs įvyks 
birželio 12 d., Birutės darže,' 
Justice, III. šįtąjpe, piknike bus 
duodama didėja»-proga laimėti 
brangias ir . gražias dovanas 
i.telankiusiems . įpiknike. Dova
nų tus iki $2,fjC0.00. Įžangos 
tikietai. į pikniką: dalinama kos- 
tumeriariis dykai Budriko Krau
tuvėje. — R.

—:—.— i

DAINUOS G. GIEDRAITIENE, 
O. SKEVERIU’f®, J. ROMA

NAS ’ltfi "KITI

Norgaila, buvęs kele- 
antruoju vice-pirmi-

Lukas, buvęs direk- 
metus.
yra viena vakanšifa.

Primintina radio klausyto
jam, k: d šiandie, Antradienį 
7tą valandą vakare, Peoples 
Rakandų Bendrovė ruošia ne
paprastai įdomų ir gražų radio 
programą.

Dalyvaus žymiausi čionaiti- 
niai dainininkai ir muzikai, ku
rie yra pasirengę padainuoti 
gražių liaudies dainelių bei 
rinktinų kompozicijų. Prie . to 
visiem bus žingeidi! girdėti vi
sokias parengimų žinii s, ypač 
busite sudomėti tie, kurie šiuo 
laiku Rengiatės pirkti įvairių 
namams reikmenų, nes Peoples 
Krautuvės praneš nep:prastas 
žinias apie didžiausius barge- 
nus, kokius siūlo Peoples Krau
tuvės dabar. Klausykite patys 
ir malonėkite priminti kitiems.

Rep. xxx 
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BIRUTES DARŽE 
Gegužės 22 d. 1938
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CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmęuth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNES 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
§1 KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Šmotu Servizas
Vienam
Žmogui

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 gerų progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau
dok i t ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas- - 
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

“Faun 
Design

V ertė
$2-50

GERA PROGA ĮSIGYT 
Rogers Sidabrinius Setus
Su 6 Kuponais

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų I 

. šmotų RCJGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už *1 ,
' kiekvieną setą _ 

su 6 kuponais

...99c

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6 didelius peilius už ,
6 didelės Šakutės už ...
6

$1.49

6

1.19 
79č 
1.19

sriubos šaukštus už ... 
salotom šakutes už 
arba t. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ...
Per paštų 15 centų extra už persiuntimų.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1735 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. I ie, 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,

Siunčiu ............  kuponus. Taipgi pinigais ................................... .
‘ ' į 1.

Atsiųskit man ............................................ ................. ...... .....................
z

Vardas ...........   _.... .....................

Adresas ............................................................. ...................

Miestas ................................ ....................... Valstija .......... .................

Kupono No. 138 Gegužės 18 d.

UAryšt?

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YĄRDS 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

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS'
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI J |

GYDYMAS...........................SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 3lst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. VICTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas paslrenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
P». _ ' _____________
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Trečiadienis, geg. 18, 1888 NAUJIENAS, CMeago, 01

O DABAR
Tai jau bus 24-tas 
pavasaris...

Taip, taip — 24-tas pavasa
ris, kaip “Naujienos” eina sa
vo kelionę ir skleidžia spindu
lius šviesos. 24-tas pavasaris
— naujų uždavinių ir vilčių.

Dvidešimts keturi metai dar
bo ir kovų, rūpesčio ir džiaug
smo.

Kiek stambių permainų per 
tą laiką įvyko žmonijos gyve
nime, kiek kovų laimėta ir 
pralaimėta, kiek naujų lapų 
prisikrovė istorijos knygose!... 
Bet mums viso to ne gana*

Ištiesų ne gana!
Nei vienas “Naujienų” skai

tytojas dar nėra pabaigęs sa
vo darbo... Nei vienas nepadės 
įrankių ir savo valia nesitrauks 
iŠ gyvenimo. Ne!

Tegul sau ateina ir praeina 
dienos ir metai, bet musų dar
bas nesibaigs. Kiekvieną dieną 
mes laukiame kitos, kiekvieną 
metą — kitų metų ir vis dir
bame, ir vis laukiame...

Taip dirbdami ir gyvendami, 
mes ieškome progų susieiti, 
pasitarti, pasidalyt mintimis ir 
pasilinksminti. Kiekviena tin
kama sueiga duoda mums nau
jos energijos ir jėgų; kiekvie
nas tinkamas pasilinksminimas
— naujo malonumo.

“Naujienos” visuomet suren
gia tinkamas sueigas ir pasi
linksminimus.

Ir dabar, gegužės 22-trą die
ną “Naujienos” rengia linksmą 
pavasarinį pikniką ir kviečia 
visus savo skaitytojus ir drau-

MADOS

No. 4546 — Naujausios mados 
vasarinė suknelė. Lengva ir gra
ži. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20„ taipgi 30, 32, 34, 38, ir 40 
colių per krutinę.

ftorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kntę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 
yatdę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Nata j ienos Pattern Dept, 1739 
So, Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Depk 
lito S. Halsted St, Chleago, DL

Ida (deda 15 centai ir protai 
maa pavyzd) No--

fTardaa N prmrdi) 
ta, —.............

(Adresas)

gus. Tai įvyks Birutės darže, 
prie 79 ir Archer gatvių.

Iki pasimatymo!
— Naujienietis J. š.

■ I I r. ■.

Fondas “Pirmyn
Lietuvon 1938”
Praneša, Kad—

Jau liko tik pora savaičių 
Pirmyn chorui išsirengti kelio
nėn į Lietuvą.

Šiam Fondui jau pasisekė 
sukelti pinigų, kurių užtektų 
35-kių narių kelionės aprūpi
nimui, skaitant čia ir jų šei
mynų pinigišką paramą. Tačiau 
choro geram pasirodymui rei
kėtų dar bent 10 daugiau cho
ristų. Tokia yra mokytojo nuo
monė-

Todėl Fondas dabar stengia
si dar daugiau sukelti pinigų. 
Ačiū Chicagos lietuvių susido
mėjimui Pirmyn choro kelione 
Lietuvon galima pasidžiaugti 
geromis pasekmėmis ir galima 
tikėtis, kad bus sudaryta di
desnė suma, kuomet savo paža
dus išpildys visi kas pasižadė
jo-

Vėliausiu laiku Fondas Pir
myn Lietuvon gavo dar šias 
aukas :

Adolph Skusevich ....... $5.00
Joseph Laučiškis ....... $5.00
Lith. National Democra- 
tic Club per Walter Ma
lus (pres.) .... .......... $10.00
Padėkime musų jaunuoliams 

skaitlingai musų tėvynėn Lie
tuvon nuvažiuoti.

Visiems aukotojams ir pra
mogų rėmėjams Pirmyn Lie
tuvon Fondas taria širdingą 
ačiū.

Pirmyn Choro 
Pikniko Galas 
Gegužio 21

Pereitą sekmadienį šaltis ir 
lietus sugadino Pirmyn choro 
išleistuVfų pikniką. Del mažo 
atsilankymo žmonių ir prizų 
traukimas neįvyko. Todėl ir 
piknikas neužsibaigė, "ta liko 
nutęstas iki šio šeštadienio ta
me pačiame darže. Subatoj ir 
nedėlioj be abejonės bus gra
žus oras. Kitaip negali būti. 
Taigi visi Pirmyn Choro rėmė
jai yra prašomi atsilankyti su
batoj, gegužės 21 dieną į Bi
rutės daržą. Piknikas prasidės 
2 vai. po piet, o kaip ilgai tę
sis, tai niekas to negali pasa
kyti. Gali būti, kad Pirmyn

MINNIE RAGAŽINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 15 dieną, 1938 m. su
laukus 45 metų amžiaus, gi
musi Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Igną Ragažinską, tris 
dukteris: Irene, Bernice, Shir- 
ley ir sūnų Harry. Taipgi 
tris seseris ir švogerius ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 S. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks Ket
virtadienį, Gegužės 19 d., 1 
vai. popiet iš koplyčios į Slee- 
py Hollow Kapines prie 111 
ir Central Avė.

Visi a. a. Minnie Ra^ažins- 
kis giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus, Dukterys ir 

Seserys.

Laid. Direktorius P. J. Ridi
kas, Tel. Boulevard 4089.

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

M
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[ ACME-NAUJIENŲ Foto]
CHICAGO — WGN RADIJO STOTIES INSULATORIUS, KU

RIS NESENIAI LIKO PADARYTAS.
......  r ■ j ■ i." ,.iuEg:

choras ir nakvos Birutės dar- KUpiŠkėhai VŠ1 
ze, idant ant rytojaus pabudus .
Naujienų piknike. Linksmybės 
žinoma čia bus tiek ir tiek.

Iš Joniškiečių 
Vakarėlio
Susitarę Atvykti į Naujienų 

Pikniką
Pereitą sekmadienį Jono Yuš- 

kos salėje įvyko Joniškiečių 
L. K. Klubo narių pagerbimo 
vakarėlis.
. Žmonių atsilankė daug. O 
tai todėl, 1ca3’’ sekretorė p-lė S. 
Mickevičiūtė visiems nariams 
išsiuntinėjo veltui įžangos ti
kėtus. Ne narių rodos visai 
mažai tebiivo.

Joniškiečių klubo valdyba, 
surengus šį Vakarėlį, rūpestin
gai dirbo, kad dalyvius paten
kinti. Ponios Mickevičienė, 
Laučienė, Danticnė, RiiruJžienė 
prirengė vakarienę. Balienė dir
bo prie registro, o Baltas, Vai
tekūnas, žemokslaitė, Yonkus, 
Rimdžius kitokias pareigas at
liko. Svečiai buvo vaišinami de
šromis su kopūstais, kava ir 
keksais^ Buvo ir prakalbėlių pa
sakyta. Pusėtinai, pagirti jo
niškiečiai veteranai ir veikėjau 

joniškiečių klubas jau 13 
metų išgyvavo ir mano dar il
giau gyvuoti ir darbuotis lab
darybės ir kultūros srityje.

ŠĮ mėnesį išvyksta į Lietuvą 
dvi geros klubo narės, būtent, 
marketparkietė Eleanora Ka- 
nusas ir brightonparkietė E- 
milija Dantaitė. Visi joms pa
linkėjo laimingos kelionės ir 
visokių smagumų Lietuvoje.

Prie Balako muzikos ir jau
nieji ir senieji smagiai pasišo
ko. Prie baro irgi buvo daug 
smagumo.

Sekmadienį visi Joniškiečiai, 
o taipgi žagariečiai, Gruzdie
čiai, Skaisginiečiai s»u Meškui- 
tiečiai ir Pašvitiniečiais 'visi 
pasirengę vykt į Naujienų pik
niką. O už savaitės po to į Jo
niškiečių gegužinę Svilainio 
darže. R. š.

I IR n a Gėlės Mylintiems
I K U fu Vestuvėms, Ban- 

[BjO kietams, Laido- 
w ■ tuvėms, Papuoši- 

mahas.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800 

BaaBHtaataHRBtazssstaBDoaaBBMB

lūveikis sės:
Dalis.

KVTETKINI^KAS
Gėlės Vestuvėms. Banldetaras 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 731«
.. ■ /.r..  > -m.— . . x

siunčia $100 
Kupiškio kapinėms
Rengiama p-lei F. Matekortiu- 

tei išleistuvių puota. *1 '

P. Balchtino bute, 4601 S. 
Fairfield avė., pereitą šeštadie
nį įvyko Kupiškėnų Kultūros 
draugijos mėnesinis susirinki
mas^ Narių atsilankė gausiai. 
Padarė svarbių nutarimų.

Valdybos r^ortai buvo vien
balsiai priimti: Paskiau komi
tetas susidedąs’ iš P. BalChų- 
niencs, V. Zalubienės ir D. 
Girdvainienęs, išdavė atskaitą 
ir buvusio bupco. ir kortų pa- 

*v-- girnas buvo pa-rengimo, Par 
sėkmingas ir draugijai liko gra
žaus pelno. Tad vardu draugi
jos rengėjoms ' tariu širdingą 
ačiū už jį sunkų darbą.

Draugijos naktinis piknikas 
įvyks birželio mėnesyje. Apfė 
dieną ir vietą paskelbsim Vė
liau per Naujienas.

O štai yra svarbus kupiškė
nų nutarimas. Kadangi Lietu-
vos kupiškėnai yra pasiryžę 
šiemet baigti savo laisvas ka
pines steigti ir prašo paramos^ 
tad- Chicagos kupiškėnai, jų 
balso išklausę, nutarė nei kiek 
nevilkinant vėl pasiųsti šimtą 
dolerių tam darbui toliau va* 
ryti.

Tad valio, Chicagos Kupiš
kėnai. ■ Ką gi gražesnio ir pra* 
kilnesnio gali duoti Amerikos 
lietuvis savo gimtinei vietelei 
kaip šviesos spindulį ir pini* 
giškos paramos.

Nutarta surengti šaunią iš
leistuvių partiją panelei Pran
ciškai Matekoniutei. Ji yra mU- 
sų iždininko Kazimiero Mate- 
konio ir Kazimieros Mateko* 
nienės dukrela, ir sykiu su Pir
myn choru važiuoja į Lietuvą^ 
Ji žada aplankyti Kupiškį, sa
vo tėvelių gimtinę, ir nufoto
grafuoti Kupiškio laisvas ka
pines. Jei tas jai pasiseks^ ji 
parveš kiipiškėnams kapinių 
paveikslų, kad jie galėtų / pa
matyti, kur. jų darbas ir čen* 
tai buvo sudėti. Partijos ren
gimo darbą prižadėjo atlikti 
darbščiosios draugijos narės.

Po susirinkimo įvyko vaišės 
ir draugiškas pasikalbėjimas.

aNAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

i—i—------------
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Dr. Graičunas
PERSONAL

PapuoŠkim Liaudies 
Namais Lietuvą

I PAIĘŠKAU SAVO TĖVO ANI
CETO DEMBSKIO 58 m. amžiaus, 
paeina iš Šiaulių sūnūs Juozo 
Dembskio ir Marijonos Zubow.

Kas žinote meldžiu pranešu duk
teriai JUZEFĄ DE \ ----
Pulaski St., Hamtramck, Mich.

SKA, 2419Gražus garbingas darbas, ka
da motules Lietuvos išblaškyti 
Vaikai po 'visą plačiąją pasau- 
lę atsimena savo gimtą viete
lę ir gimines sykis nuo sykio 
susilaukia iš Amerikos nuo 
brolio ar sesės amerikietės “gą- 
stinčiaus” pavidale šimtą ‘(ar 
daugiau litų. Ir niekas negal 
drįsti įtokį elgesį peikti. Bet aš 
noriu kalbėti apie kitos rūšies 
“gąstinčių” kuris butų žibin
tuvas rodantis gerą, kilną va
lią amerikiečių, štai pavyzdžiui» 
“Laisvės Varpas” pasiųstas Lie
tuvon ir šiandien skambina 
vaikams Lietuvos laisvę.

Padarykim antrą garbingą- 
kilnią dovaną motules Lietu* 
vos vaikams. Pristatykim ša* 
limai paauksuotų bažnyčių— 
Liaudies Namų po Vadovybe ir 
globa Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos. Tai bus ga
lutinas mirtinas smūgis prie
tarams ir burtams. Aš Įsivaiz
duoju kftiš tokiame atsitikime 
atsitiktų. Čia bažnyčia, šalimai 
jos Liaudies Namas. Bažnyčio
je maldingi žmonės; žmogaus 
renka sutvertam dievui—kody
lą ruko ir šv. vandenių kra
pina—bobelės klupo ir ašaroto
mis akimis iškėlusios rankas 
maldauja dievų, vienos stačiogi- 
nai, kitos per užtarimą šven
tųjų, kad suteiktų palaimą ir 
gerbūvį.

O čia Liaudies Namuose gy
dytojas teikia žmonėms pamo
ką—kas daryti, kad žmogus bu
tų sveikas, veiklus ir sulauktų 
gilios senatvės; arba agrono
mas mokiha kaimiečius kaip at
penėti “bekoną” .' (kiaulę) kad 
jį pardavusf.su nemažu pelnu,*— 
ir taip kas sekmadienis ar 
šventadienis — tragi-komedija! 
Tik vieniems išeina į sveikatą, 
o kitiems dievų valios apsireiš
kimas—skurdas, ašaros ir pa
žeminimas savigarbos žmogaus.

Lietuvoje jau yra įregistruo
tų—legalizuotų suvirs 200 Lai
svam.. Etinės Kultūros Drau
gijos skyrių ir Kupiškio sky
rius, ačiū Chicagos Kupiškėnų 
Kultūros Draugijai, turi įsigi
jęs prie pat bažnyčios Laisvus 
kapus, taip kad iš šventoriaus 
matai kaip ant delno Laisvus 
Kapus; turi ir knygyną įsteigę. 
Na> ir pradėtas darbas su sta
tyba Liaudies Namo.-*-šįmet 
žadama pasidarbuoti įtemptai, 
kad papildžius Liaudies Namo 
statybos fondą. Numatoma, kad 
bėgyje 5 metų, t. y. kada Mo
tulės Lietuvos sunai 
ros švęs iškilmingai 25 
sukaktuves Lietuvos 
klausomybeS, tai švęs 
svetainėje Liaudies
Kupiškėnai. Kaipgi butų gar
binga vaikams Lietuvos švęsti 
25 metines sukaktuves Lietu
vos Nepriklausomybės, jei visi 
tieji 200 skyrių sale bažnyčių 
turėtų pasistatę Liaudies Na
mus, kurių erdviose svetainėse 
vyktų iškilmingi posėdžiai: Var 
dan tos Lietuvos.^ teisybė te* 
žydi!

Ką manot kruopiečiai, zar&> 
siškiai, žagariečiai, kražiečiai, 
rokiškėnai ir t. t.? Nejaugi at- 
siliksite nuo Kupiškėnų. Aš ne
tikiu! Mes visi vienos motinos 
Lietuvos vaikai ir visi savo 
gimtas vieteles papuošime švie
timo-kultūros tvirtovėmis t. y. 
Liaudies Namais. Organizuoki- 
mes ir dirbkime

3 vaikų motina 
bandė žudytis; 
išgelbėta

ir duk- 
metines 

Nepri- 
erdvioje

Namo ir

957Mzts. Mary Dietz, 25 m 
Webster St., motina trijų vai
kų, nebegalėdama pragyventi iš 
pašalpų, bandė nusitroškinti 
gasu. Bet sugryžęs bedarbis vy-

CLASSIFIED ADS.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusio popierių pres- 
meno ir prie visokio vyriško dar
bo atmatų jardui. Kreiptis į 1311 
Foster St. Evan^ton, tlh

REIKALINGAS ŽMOGUS kaipc 
porteris į maudynes ne senesnis 45 
metų amžiaus.

norTh AVĖ. baths- 
2039 West North Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RfeNDON GYDYTOJAMS, den 
tistams ofisai, taipgi apartmentai.

5046 So. Hermitage Avė.
Tel. Triangle 4634.

FURNiTURE-FiKTŲRE FOR SALI 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi 

mui Nematytomis kainomis—Priei 
narnomis išlygomis

$100 Importuoti ir Amerikonišk 
kaurai ........................ $15—$20—2
$150 Amer. Orient kąurai $30—$3i 
$135 gražus, nauji parlor

setai ............................... $39—$4
$375 Vertės 3 kamb. įrengimas $12 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe .......................  $17
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. \

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

išpArduodame barų Fl 
CERIUS 1938, visokio didžio 
Coii Baksais ir sinkom. Taipgi š 
rų fikčerius dėl bile kurio biz 
įskaitant svarstykles, registerius 
įce baksius. Cash arba ant išmo' 
jimo. Pamatykite mus pirm nt 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavim

ATEIK I didžiausį naujų i 
atimtų automobilių išpardav 
mą— tokįį kokio Chicago nėr 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE
-< v.c. COMPANY ♦
ties 1340 West 63rd S t.

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 COŪNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

1935 Dodge 4 durų kaip naujas 
touring sedan, mažai vartotas. 
CENTRAL AUTO SALES & SER.

3207-9 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES

Pardavimui gerai išdirbtas taver
nas. Aukuoja. Priežastis—liga. 2651 
W. 59 St.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA- 
PA naujų ir senų prosinimo ir va
lymo, 5 metai išdirbta, pilnai įren
gta. šaukite Randolph 5581.

ItePARDAVIMUI KENDŽI
Cream ir groseme, vertės $1000.00, 
parduosiu UŽ $200. Priežastis^liga.
5 karpbariai gyvenimui. 839 West 
51st Pla'ce. ‘ \

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras kampas — vieta išdirbta per 4 
metus. 3538 So. Halsted St.

— ■ Ue —■■■■■ — — II 9

GROSERNė — Delicatessai, ge
rai išdirbta vieta. Keturi gyvenami 
kambariai. Nebrangiai, $650 pini
gais. 17 West 51st St

. • 4 v * ‘

BUŠlNESfe—-TU RENT

RENDON TAVERNAS su visais 
įrengimais. Renda pigi. Tarpe di
delių dirbtuvių, arba mainysiu į 
bungalovv ar 2 flatų namą. 4300 S. 
Wood St. Lafayette 5132.

UŽPRAŠOME!
Visus “Naujienų” skaityto
jus ir draugus atsilankyti į 
Naujienų Gegužinę Birutes 
darže gegužes 22-rą dieną.

ras, pažadino vaikus ir atvykę 
Ugniagesiai ją atgaivino.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui .

2 ūkės, 3000 pigiaus,. negu kiek 
ertės yra.
80 ir 78 akerių, viena parsiduoda, 
kita įsimaino ant Chicagos namo. 
Ūkės apie 50 myliu nuo Chica- 

os, prie vieškelio, beveik nauji 
udinkai, elektra, maudynės ir la- 
ai gera žemė. Kreipkitės tuojaus 
rite
TAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

,, ėta. ■ .. . Citata ■■■ i ■ iriiHtatata

TIKTAI $500 RANKPINIGIŲ 
?rka moderną sunparlor 2 penkių 
imbarių apartmentinį namą; garo 
Idymas; 2 karų garažas; pilna 
dna tiktai $5,000.
LOUIS MORRIS & COMPANY 
106 W. Division St., 10 N. Clark St.

3585 Milwaukee.

PARDAVIMUI 5 kambarių plvti- 
is bungalow arti 59-tos ir Keazie 
lokyklų, bažnyčios, teatro, tarpe 

gatviakarių linės. $1000 rankpi- 
igių, likusį kaip nuomą. Hem- 
)ck 1205.
A 1 ■ II ii A U 91 i II tel t 9 9,1 fcill    

RIVERSIDE VIŠTŲ ŪKIS ir pe- 
ykla su viskuo ir stakas ir įran- 
iai. GEORGE FUHS, Proprietot, 
Tekoosa, Vfisconsin.

nniiu.ii, „■

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

74 AKRŲ FARMA, geriausios 
žemės, geri budinkai. Sėkla: rugiai 
paruošti šių metų derliui. Asparagų 
lies ės, maži cukraus krūmokšliai. 
Vertė dviguba prašomos $2800.00 
kainos. Savininkas tik ką mirė. 
Rašyk ar lankykis pas Mrs. Mise- 
viez, Hart, Mich.

105 AKRŲ FARMA, mašinos, 
stakas ir derlius. $1500 pinigais. 
Greitas pardavimas.

C. FITZPATRICK, 
5103 So. Carpenter St. 

Namuose visą dieną.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
_____ Mokyklos ir Pamokos_____

UŽDARBIAUK BESIMOKINDA
MAS AUTO MECHANIKO amatą. 
Body, fender, praktiškas šapos dar
bas; gana darbo. Federal Auto En- 
gineering School.

2040 Washington Blvd.

MOVING AND EXPRESSING 
^etkraustymas ir Važma

APLAMAS HAULING, mūvi; 
nimas ir tolimos vietos, piknikai 
ir išvažiavimai. S. SOKOLOWSKY, 
10632 Edbrooke Avė. šaukti Pull- 
mann4B21>> .

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.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

...JEIGU REIKIA PINIGŲ....
Kreipkitės į Naujienų spul- 

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų MorgiČių Chicago j e ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Ganai 8887

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieipamos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo
laidų.

pardavusf.su


NAUJIENOS, Čhlcago, m. -Trečiadienis, geg. 18, 1938

PIKNIKAI PIKNIKAI PIKNIKAI PIKNIKAI
Čia pat keletas milžiniškų parengimų

Chicagos lietuviams dabar Kapines turės progos ją įsigyti 
atėjo ūžimo laikas — pikni- amžinai atminčiai.
kuose. Visi rengia ir visi va
žiuoja į piknikus.

piknikai—piknikai—piknikai.1 pOs Klubo piknikas 
Pirmiausioj vietoj dabar vi- darže.

sų žmonių galvose yra Naujie
nų piknikas. Jis bus jau šioj “New City 
nedėlioj. Visiems jis yra svar- rakandų krautuves piknikas 
biausias už visus. Nes Naujie- Birutės darže. Čia busią išda- 
nos yra musų gyvenimo širdis.’linta $1500 vertės dovanų.
Taigi atsilankyti į Naujienų! Tą pačią dieną bus ir Joniš- 
pikniką kiekvienam chicagie- kiečių klubo gegužinė Svilai- 
čiui lietuviui yra ir pareiga ir nio darže.
tikras malonumas.

Subatoj prieš Naujienų pik
niką Pirmyn choro nariai ir 
rėmėjai ketina turėti savo ne- , L .
pasisekusio pikniko užbaigą I L’rnainen ų pie ųs i 
: v ™ • <- i * • mes. P-le Milleriute

Gegužės 29 dieną bus Lietu- 
Visur tik vjų {Piliečių Darbininkų Pašal- 

i Justice

Tą pačią dieną bus didelis
Furniture Mart”

Birželio 12 dieną Naujos 
Gadynės choras turės golfo ir 
pinoklio turnamentą Evansto- 
no golfo klubo pievose. Po 

ir žais- 
laukiatame pačiame Birutės darže ir 

apsinakvoti čia, idant ant ry
tojaus prabudus Naujienų pik
nike. Bus žingeidi! todėl atvy
kti į Naujienų pikniką anksti 
iš ryto ir atrasti čia pirmynie- 
čius tebemiegančius pakrū
mėse. Tų Pirmyn narių pasi
šventimas yra stebėtinas. Gai
la, kad jiems šaltas oras su
gadino jų pikniką pereitą ne- 
dėlią.

Vėliau birželio 12 dieną, 
bus Budriko piknikas, į kurį 
irgi mėgsta suvažiuoti visi ir šiandien ketino nebeatsida- 
chicagiečiai ypač dėl tų gau- ryti. Iš 1900 pašalpos valdinin- 
sių dovanų, kurias Budrikas kų pasiliks dirbti prie pašal- 
išdalina. Piknikas įvyks Biru- pos teikimo tik 400. Pinigais 
tės darže.
$2000.00.

O pirma 
Decoration dieną, gegužės 30,1 
tūkstančiai f 
cagiečių 
Tautiškų Kapinių apvaikščio- vardu Illinois Workers’ 
jime ir piknike.
dinta Lietuvių Tautiškų Kapi-’tė piketus prie keleto pašai- 

pos stočių. Piketai vaikščiojo 
su iškabomis su įvairiais pa
rašais. Vieni parašai sakė: 
“Sukelkit pašalpos fondą pa
dėdami mažiems biznieriams,”

daugelio svečių.

Pašalpos stotys 
užsidarė
Pašalpgaviai protestuo- 
. ja. Pinigų nebus iki 

birželio mėnesio
Vakar 5 vai. vakare užsi

darė Chicagos pašalpos stotys

Dovanų bus už pašalpos nebebus, bet iš val
džios sandėlių bus duodama

Budriko pikniko užsilikusio maisto.
Tie, kurie gyvena iš pašal- 

ir tūkstančiai chi-'pos (relief), yra dalinai susior- 
dalyvaus Lietuvių ganizavę į bedarbių sąjungą 

Al- 
Jau išspauz-Jiance. Ši sąjunga vakar pasta- 

IZn^I I X- *1 l • 1 1 , vi

nių 25 metų jubiliejaus atmin
ties knyga. Tai bus gražiausia 
knyga, kokią Chicagos lietu
viai turėjo progos matyti pas
kutiniais laikais. Kiekvienas 
atsilankęs į Lietuvių Tautiškas kiti—-“Illinois Workers sąjun-

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDŲ SĖT.)
Kasdien per savaitę laiko, nuo Šeštadienio iki šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ii 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

DEZENIS KALDRAI

RISING SUN PATTERN 1739
No. 1739—Iš paprastų, atliekamų skudurų galit pasiūti 

sau šią gražią kaldrą. Pradėkit vasarą, nes žiema greit ateis, 
turėsit kuo apsikloti.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted SU Chicago, I1L

No. 1739

1 fiia {dedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardi

| Adresas

1
iOflfl

ga yra priešinga 1c sales taksų\ , 16 T IlJTITVAę 
pakėlimui”, treti — “Mūsųjų ~
namų savininkai . nori, kad 
mes užsimokėtume rendą.”

Chicagos majoras Kelly nie
ko gero negalėjo sugalvoti be
darbių šelpimui. Jis pasakė, 
kad jei kas nors ką gero su
galvos tai jis gal parems, jei
gu jam sumanymas patiks.

Gubernatorius Horneris vis 
dar rengiasi sušaukti specialę 
legislaturos sesiją, bet geriau
siame atsitikime ta sesija at
sidarys tik apie gegužio 25 d. 
ir iki birželio 1 negalės pinigų 
pašalpai paskirti.

Iš užsilikusio maisto Raid
žios sandėliuose pašalpgaviai 
vos vos galės maitintis, šeimy
nai susidedančiai iš keturių 
žmonių bus duodama vienam 
mėnesiui maisto iš sekamų 
dalykų: ,

du svarai sausų pupų,
* keturi svarai sviesto,

12 svarų kopūstų,
8 lakštai celerijų,
30 svarų orandžių ir 
du svarai ryžių.
Chicagos pašalpos adminis

tracija gegužes mėnesyje išlei
do pašalpai beveik pusketvirto 
miliono dolerių, ir pritruko 
pinigų.

Keletas pašalpos stočių bus 
dar atidarytos ir teiks tokią 
pašalpą, kokios dar turės.

Lietuviai stokjardų 
darbininkai turės 
savo mitingą
Visiems svarbu būti. Mitingas 

ŠIANDIEN. Ateikite.

United Packlnghouse Work-' 
ers Union, Armour’o lokalas 
347 rengia vien lietuvių Mass 
mitingą trečiadieny, Geg. (May)• 
18 d., Unijos svetainėj, 4758 
So. Marshfield Avė. Pradžia 
lygiai 8 vai. vakare. U.P.W.I.U. 
yra stokjardų C.I.O. unija/ku
ri pasiryžo suorganizuoti visus 
stokjardų darbininkus i vieną 
uniją, nežiūrint kokį darbą dir
ba ar kokiam skyriui priklau
so. Veik, visų mažesnių sitok- 
jardų kompanijų darbininkai 
jau dirba unijos sąlygoms, nes 
jie patys pirmieji susirišę į 
C.I.O. ir išgavo kompanijų pri
pažinimą.

Dabar lieka trys didžiosios 
kompanijos priversti pripažin
ti uniją, tuomet visa Chica
gos mėsos industrija bus or
ganizuota. Šios didžiosios kom
panijos yra Armour, Swift ir 
Wilson. Unija žino, kad šiose 
kompanijose dirba daug lietu
vių, todėl šaukia šį mitingą vi
siems lietuviams, kurie dirba 
bile kurioje stokjardų kompa
nijoj. Visi esate girdėję 
C.I.O. Didieji laikraščiai 
kiausia neteisingai rašo 
C.I.O. Todėl ateikite ir 
kalboje išgirskite tiesą
C.I.O. ir ką ji žada stokjardų 
darbininkams.

Lietuviškai kalbės Dr. Mont- 
yidas ir F. Abekas. Angliškai 
unijos organizatorius Frank 
McCarty.

Bus gražus muzikalis pro
gramas. Kviečia

U.P.W. Local 347

Seka žudytojų 
pėdsakus

Prieš kiek laiko buvo nužu
dytas krutamu  jų paveikslų ope
ruoto] as Henry Schneider. Da
bar policiją stengiasi' susekti 
žudytojus, ar bent užtikti jų 
pėdsakus. Jo motina išsitarė, 
kad jis pasisakęs turys visus 
įrodymus paslėpęs saugiojoj 
dėžutėj Palmolive Bldg. Dabai* 
policija bandys tą ‘dėžutę ati
daryti.

Jis artimiesiems išsitaręs, 
kad jis žinąs kas nužudė mū
viu operatorių unijos preziden
tą Thomas E. Maloy ir kad jis 
pats galbūt susilauksiąs tokio
pat likimo. Įrodymai apie Ma- 
loy nužudymą esą paslėpti sau
giojoj dėžutėj.

POVELYKIŠKA NUOTAIKA 
KAIME

KRETINGA — Raguviškiai, 
Kretingos valsč. Per gavėnią 
pakuti, voj ome, pasnikavome,
meldėmės ir pagaliau sulaukė
me gamtos prisikėlimo ir džiau
gsmo švenčių—Velykų. Vely
kas tikėjomės sutikti vienmarš
kiniai, 'tikėjomės’ šavo visokį 
gyvą sutvėrimą per Velykų | 
šventes vaišinti vešlia pavasario 
žolele. Bet kur tau, kaip tyčia 
per Velykų šventes sužaliavo- 
subalavo baltieji dobilėliai, at
seit, sniegelis balt: sis, pasity
čiodamas iš ūkininko svajonių, 
apklojo žemelę savo baltu ap-j 
siaustu—sniegu. Saulutė, nusi
šypsojusi švelnia pavasario šyp-Į 
sena, sniegelį sulaižė, jo kaip 
ir nebūta. Grįžus iš velykiškų 
pamaldų giedame linksmą Ale
liuja ... Patiektas velykiškas 
stale s, valgome, geriame rudą 
alutį ir kartu džiaugiamės su-' 
laukę itų prisikėlimo, džiaugsmo 
ir laimės švenčių. Bet tas džiau-

gsmas nevisapusiškai nuteikia’Ir ne visi bepajėgia velykiškai 
ir pavasariškai atsikelti. Kar
tais, redkia kviesti kaimyną, 
kad pačiupus karvutei ar ark
liukui už pasturgalio, juos pa
vasariškai prikeltų. Taigi, po-

žemait’-ukininką. Nes velykiš
kas stalas musų gyvulėlių šie
met nepavydėtinas: ruginiai 
šiaudai, o ir tų ne pas visus so
či: i gaunama, šitokios vaišes 
gyvulėlių velykiškai nenuteikia, velykiškos perspektyvos neko-

Iš ChicagroB iki 
Eficanaba, Michigan 
OakalouHa, Iowa 
St. Louis, MlnHOurl 
SanduBky, Ohio 
TajlorsvlUe, Illiuois

15 Chicagos iki 
Appleton, AVisconsln ( 
Dubuųue, lotva 
Indianapolis, Indiana 
I’eorla, Illinois 
Van Wert, Ohio

kios. Vis dar papučia šaltas, 
šiaurus vėjelis ir žolelė silpnai 
želia. Kai kurie ūkininkai jau 
aparia savo iššutusių rugelių 
plotus. Kai kurie ūkininkai la
bai daug ‘turės atarti rugių,, nes 
dirvos visai bus pustuščio®. .

Netmažas pinigėlis jus nuveda TOLIMĄ KELI
TELEFONU

15 Chicagos iki 
Algonųuin, Illinois 
Kcnosha, Wisconsin 
Michigan City, Indiana 
Oswego, Illinois 
Protone, Illinois

50c 15 Chicagos iki
Fowler, Indiana 
Janesvllle, Wisconsin 
Rockford, Illinois 
South Haven, Mchlgan 
Watseka, Illinois

KADA nori skubaus atsakymo 
. . . telefonuok! Kada nori pir
mas susinešti . . . telefonuok! 
Kada nori parduoti, ♦ nupirkti, 
pagreitinti išsiuntimų, greičiau
sias kelias.yra patelefonuoti. 
Mokestis mažas, pasėkos DI
DELĖS . . . telefonu.

Telefonavimas į užmiesti paten
kina kostumeri ir sutaupo laiką. 
Kiekvienas valdininkas mėgsta tu
rėti savo dienas sužymėtas; jus 
jam padedate tai padaryti, kada 
jam telefonuojate. Daugelio atve
jais jūsų telefonavimas gali reika
lą atlikti be atsilankymo.

apie 
tan- 
apie 
savo 
apie

Dayllme station-to-statlon rates. Night ratti a/ttr 7 P. M. and Sunday raina 
are štili losrer on colis o/ 40c ar mare. TELEPHONE COMPANY
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NAUJIENŲ Skaitytojai!

Kviečiame Jus ir Jusu Draugus i
Pavasarini N

< - i-
TU ■ i t

r,K

f

J:

I
Y

Y

GEGUŽES 22,1938
BIRUTES DARŽE

79- ta ir Archer Avenue

NAUJOS ŽAISMES, JUOKAI, SUVENYRAI

DRAUGINGUMAS IR PASISVEČIAVIMAS

Jurgio Steponavičiaus
MUZIKA ŠOKIAMS

PIKNIKO PRADŽIA 10 V AL. RYTO
*

Reikalaukit tikietų “Naujienų” Raštinėj
t-




