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Padėjimas Kinijos
Japonijos fronte 

neaiškus; derisi
Japonai trumpina linijas ir 

stiprina pozicijas

Shanghai, kovo 21. — Padė
jimas tolimuose lytuose neaiš
kus. Kinų ir japonų atstovai 
kartu su neutralčmis valstybė
mis tariasi dėl paliaubų, bet 
tuo pačiu laiku japonų, kariuo
mene fronte stiprina pozicijas, 
kasa naujus apkasus ir stato 
naujas barikadas.

Paliaubų konferencija, kaip 
praneša vėliausios žinios, neda
ro daug progreso, nes priešin
gos pusės negali susitarti japo
nų kariuomenės ištraukimo 
klausimu.

Sąlygos, kuriomis kinai ir 
japoni tariasi dėl paliaubų, lai
komos paslaptyje, bet spėjama, 
kad jose yra pirmiau paskelbti 
trys punktai, kurie numato, kad 
kinų kariuomenė pasiliks da
bartinėse pozicijose, japonai su
trauks savo armiją j tarptauti
nį Shanghajaus kvartalą, o 
neutralių valstybių komisija 
prižiūrės japonų kariuomenės 
sutvarkymui ir paims japonų 
okupuotos teritorijos adminis
traciją į savo rankas.

Shanghai, kovo 21 .— Pradė
dami nuo Yangtze upės, japo
nų pulkai pradėjo trumpinti 
savo linijas, koncentruodami 
jas tarp ‘Shanghajaus ir Nan- 
kingo. Netoli nuo fronto toje 
apylinkėje japonai^stato didžiu
lius sandėlius kariuomenės 
reikmenims ir amunicijai.

Shanghai, kovo 22. — Vė
liausios žinios pranešė, kad ki
nai ir japonai susitarė laikinai 
paskelbti paliaubas ir atiduoti 
taikos klausimo svarstymo ben
drai komisijai.

“Sales Tax” rėmėjai 
ieško kompromiso
VVashington, D. C.— Ame

rikos senato Ways and Means 
komisija, norėdama* įgyti prieš
ingų “Sales tax” (pardavimo 
mokesčiui) kongreso narių pa
ramą, padarė Įstatymui kai 
kurias išimtis. Priešingieji 
nariai, tačiau, kurie vietoj par
davimo mokesčio, siūlo dides
nius mokesčius nuo metinių pa
jamų, savo pozicijos nepaleis 
ir kovos iki “sales tax” pasiū
lymas nebus visai panaikintas.

33 požemio traukinio 
katastrofos aukos 

Italijoje
Neapolis, Italija, kovo 21. — 

Susidūrus dviem požemio trau
kiniams, Neapolyje, Italijoje, 6 
keleiviai buvo užmušti ir 27 
sužeisti.

Barcelona, Ispanija, kovo 21. 
—7 elektros technikai ir 24 ki
ti darbininkai žuvo sprogime, 
kuris įvyko tunelyje, Andoros 
slėnyje, Ispanijoje.

London, Anglija, kovo 21.~ 
Turkijos ir Persijos valdžios 
paskelbė anglų kalbą oficiaTe 
valstybių kalba. Iki šiol buvo 
vartojama franeuzų kalba.

Chicagai ir ap»elinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Sniegas; jokios permainos 
temperatūroje; stiprus šiaurry
čių vėjai.

Vakar temperatūra* buvo 26- 
32 laip.

Saulė teka 6:03; leidžiasi 5:- 
52.

Komisija tyrinės
Suomijos fašistų 
maišto priežastis

Užkirs kelią panašiems smurto 
žygiams ateityje

Helsinki, Suomia, kovo 21.— 
Suomijos valdžia paskyrė spe- 
cialę komisiją, kuri tyrinės ne
senai įvykusio nepasekmingo 
fašistų lapu j iečių sukilimo prie
žastis.

Lapujiečių sukilimas įvyko 
apie tris savaites atgal ir visą 
jų armija buvo bemaršuojanti 
į Suomijos sostinę Helsinki. 
Bet Mantsaloje ,kur buvo fašis
tų generalis štabas, valdžios 
kariuomenė jiems užstojo ke
lią, Pabūgę mūšio, lapujiečiai 
pradėjo trauktis atgal į šiaurę 
ir netrukus visai pakriko.

Kovo 6 d. valdžia suėmė vi
sus sukilimo vadus— Walle- 
nius, Kosola, Kęiwito, Sario, 
Somersalo,, Susitaivval ir atida
vė juos civiliam teismui. Teis
mas vadus teis už valstybės iš
davimą ir jų laukia amžinas ka
lėjimas. Dabar paskirtoji ko
misija visą dalyką nuodugniai 
ištirs ir triukšmadarius fašis
tams suteiks dar vieną smūgį, 
užkirsdama jiems kelią savo 
smurto žygį pakartoti ateityje.

Krizio paliesta Čeko
slovakija ieško 
z pagalbos

Praga,. Čekoslovakija, kovo 
21.—Krizio prispausta Čekoslo
vakija, viena turtingiausių cen- 
tralinės Europos valstybių pra
dėjo kreiptis i užsienį, ieškoda
ma paskolų suteikti pašalpą sa
vo bedarbiams, kurių dabar yra 
virš 500,000.

Francija padidino javų 
importų

Paryžius, Francija, kovo 21. 
—Po trijų blogų metų, Franci
ja buvo priversta padidinti 
kviečių ir kitų javų importą.

Vilniuj užpuolė laik
raščio redakciją

Vilnius, kovo 21. — Nežino
mi asmenys užpuolė “Glos Wi- 
lenski” redakciją ir sumušė 
laikraščio redaktorių Gurnise- 
wicz’ių.

Banditai nušokdino nuo 
bėgių traukini

Meksikos Miestas, Meksika, 
kovo 21. — Prie Queretaro, 
Meksikoje, banditai nušokdino 
ndo bėgių iš Amerikos ateinantį 
traukinį. Katastrofoje žuvo ke
turi asmenys. J likusius ke
leivius banditai pradėjo šaudy
ti, bet sargyba juos atmušė.

Anglų kalba oficiali 
Turkijoje ir Persijoje

500 kiaušiniai sudaužyti 
muštynėse

Neapolis, Italija, kovo 21.— 
Susimušė dvi moteriškės. Netu
rėdamos , geresnių ginklų, pra
dėjo svaidytis kiaušiniais. Iki 
užbaigė mūšį, sunaudojo jų net 
500.

(Acine-P. 14 A. PhoroJ

Airijos respublikos naujasis kabinetas. Viduryj sėdi naujai išrinktas prezidentas Eamon De
Vai era. \

Pavasaris aplankė 
Chicagą su sniegu, 

žaibais, perkūnija
Sniegas sulaikė gatvekarių ir 

busų komunikaciją
• • ——i ii.ii.i n,

Chicago, 111., kovo 21. — 
Pirmoji pavasario diena Chica- 
goje turėjo daugiau panašumo 
į sunkią arktiko žiemą, negu i 
gražų ,Saulėtą pavasarį. Vietoj 
grožėtis atgimslančia gamta, 
saulės spinduliais, chicagiečiai 
turėjo bristi per 8 colių snie
go užverstas gatves ir raudo
nuoti nuo. šalto^-šiaurės vėjo, 
kuris su snaiguolčmis jr lietaus! 
lašais dvelkė į jų veidus.

I

Audra su perkūnija, žaibais,! 
nepaprasta įvykis, šiuo metu 
laiku, aplankė miestą su lietu
mi ir sniegu, kuris pradėjo 
kristi ir kloti gatves pirmadie
nyje.

Besiartinant vakarui, nesi
liaujantis sniegas tiek užvertė 
gatves, kad gatvekariai buvo 
priversti sustoti ėję, autobu
sai vos slinko bulvarais, o au
tomobiliai ir praeiviai, tolimes
nėse nuo miesto centro- dalyse, 
beveik visai pranyko.

Chicagos oro biuras pranešė, 
kad sniegas nesiliaus kritęs iki 
šiandien po pietų.

Nors toks pavasaris daugu
mai atrodo nemalonus, tūks
tančiai bedarbių gaus progą už- 
siidrbti kelius dolerius, nes 300 
darbininkų jau buvo pašaukta 
sniegui kasti.

Perorganizuos vokiečių 
laivų bendroves

Berlynas, Vokietija, kovo 21. 
Susidūrus Hamburg-American 
ir North German Lloyd laivų 
linijoms su finansiniais sunku
mais, Vokietijos valdžia nutarė 
joms prigelbėti ir Reorganizuo
ti.

Jugoslavija nenori išlei
sti pinigų iš šalies

Belgradas, Jugoslavija, kovo 
21. ■— Sekdama Austrijos pa
vyzdžiu, Jugoslavija nutarė 
cenzūruoti visus apdraustus 
laiškus, kurie bus siunčiami į 
užsienius. Tuo budu nori su
laikyti pinigų plaukimą į užsie
nius., 

.t.

Kairas, Egiptas, kovo 21. — 
Beeinant Egipto ministerių pir
mininkui Ismail Sidky, Pašai į 
bankietą, arti jo sprogp bt>nv 
ba, bet žalos- nepadarė.

Kuboje komunistai 
pagrobė radio stotį

šaukė klausyto jus prie Sukilimo

Havana Kuba, kovo 21. — 
Septyni komunistai užpuolė 
Kubos radio stotį CMCF, suri
šo visus stoties tarnautojus ir 
artistus ir priėję prie mikro
fono pradėję šaukti “Mes Ku
bos komunistai, šalin su Ma- 
chado” ir ragino gyventojus su
kilti kovo 24 d. Išgirdę tuos 
šukavimus, klausytojai nustebo 
ir tuojau pranešė valdžiai.

Į stotį atvyko policija, bet ko
munistai spėjo ištrukti.

Estijos partijos jun
giasi kovoti su 

bedarbe
...... -...i. M,

Talinas, Estija, kovo 21. — 
Ateinančiuose paTliamentari- 
niuose rinkimuose Estijoje da
lyvaus tik 3 politinės partijos. 
Keli metai atgal, jų buvo net 
penkiolika. Partijos pradėjo 
jungtis ir užmiršti savo prie
šingumus, norėdamos kovoti su 
bedarbe ir krizių, kuris sunkiai 
pradėjo spausti Estiją.

Penki žuvo kalėjimo 
riaušėse, Meksikoje

•  , '* J i

Meksikos ^Miestas, Meksika, 
kovo 21.—Jalapos kalėjime ka
liniai, apsiginklavę šautuvais ir 
kulkosvaidžiais, užpuolė sargy
binius ir ištruko į laisvę. Mies
to gatvėje tarp kalinių ir poli
cijos įvyko susirėmimas, žuvo 
du policininkai ir trys kaliniai.

Lenkijos-Latvijos de
rybos ,

Ryga, Latvija, kovo 21. —Ry
goje dabar vyksta Latvijos- 
Lenkijos derybos ūkio reika
lais. Lenkiją atstovauja Wan- 
kovvicz’ius.

Argentinoje 11,660,000 
gyventojai 

i ’ ’

Buenos Ąires, Argentina, ko
vo 21.— šių metų pradžioje 
Argentinos gyventojų skaičius 
siekė 11,660,000. Buenos Ai
res mieste, sostinėje 2,195,000 
gyventojai. 

..........m... .... ... ,

Du žuvo susibarę dėl dolerio

New York, NM Y., kovo 21. 
—Susibaręs su giminaite dėl 
vieno dolerio, tūlas Gerardo 
Moreno ją nužudė ir vėliau pats 
nusišovė.

Lindbergij sunaus 
slaugės draugas 

rastas nekaltas
Ohio teismas pasmerkė kidmi- 

. peri 20 metų kalėjimo

Jersey City, kovo 21. —Ilgai 
tardžiusi Lindbergh’o kūdikio 
slaugės, Belty Gpw, draugą 
Henry Johnson ,policija rado jį 
nekaltu ir neturėjus jokių ry
šių su kidnaperiais, kurie kovo 
1 d. pavogė kūdikį iš jo lopšio.

Johnson tačiau buvo atiduo
tas imigracijos valdininkams ir 
bus^tuojau deportuotas iš Ame
rikos.

Keliose vietose policija užti
ko karvelius su pranešimais 
apie pavogtą kūdikį, bet išty
rus dalyką, pasirodė, kad tai 
buvo tik vaikų šposas.

VVarren, O., kovo 21. —John 
De Marco, kidnaperis, kuris bu
vo rastas kaltu pavogus 11 me
tų berniuką De Jute, Niles, 
Ohio, teismo nuteistas 20 metų 
į kalėjimą.

Suomių lakūnas 
skris į Afriką

Helsinki, Suomija, kovo 21. 
—Suomių lakūnas Brehmer 
skris iš Suomijos į Cape Town, 
Pietų Afriką. Pakelyje sustos 
Rygoje, Kaune, Berlyne, Mila
ne, Neapolyje, Tunise, Egipte 
ir Khartiume. Savo kelionei 
lakūnas sukonstruktavo naujos 
rųšies orlaivį. ■ h.

Japonai skris per Paci- 
fiko vandenyną

Nevv York, kovo 21. — Du 
japonų armijos lakūnai mėgins 
orlaiviu perskristi per Pacifiko 
(Ramųjį) vandenyną be susto
jimo.

28 streikai registruoti 
darbo departamente

i-- imi i * ------- r ~

Washington, D. kovo 21. 
—Darbo departamente:, užregis
truoti 28 streikai, kurie laukia 
sprendimo prieš kovo pabaigą. 
Beto departamento tam tikra 
komisija svarsto 40 darbdavių 
ir darbininkų ginčus, kurie ne
pasiekė streikų stadijos, .

t---------------------------------------------------------------------* '

Orlaivis išgelbėjo 7.

South torsupine, Ont., Ka
nada, kovo 21. —Orlaivis iš
gelbėjo 7 žmones, kurie buvo 
ledo nunešti į ežerą.
Z' ' i', V < • ■'

Lietuvos Naujienos
Rado pūslę iš Kopen

hagos
Žarėnai, Telšių aps. Sausio 26 

d. eigulis Tarvydų miške rado 
už šakos užkliuvusią nedidelę 
pūslę, Joj buvo įdėtas raštelis, 
kad pūslė paleista iš Kopenha
gos sausio 25 d. ir kad radėjas 
prašomas pranešti pažymėtu ad
resu.

Ministerių kabineto 
permainos Lenkijoj

Varšuva, kovo 21.— Lenkų 
ministerių kabinete įvyko ke
lios permainos. Iš vietų pasi
traukė ūkio reformų ministeris 
Kozlowski , viešų jų darbų minis
teris N. Neugebauer ir ūkio 
ministeris J. Polczynski. Za- 
wadski paskirtas ministerių be 
portfelio, o Kozlowski iždo vicc- 
ministeriu.

Scranton, Wilkesbarre 
ir Ohio angliakasiai 

streikuoja
Athens, O., kovo 21. — čia 

tarp kariuomenės ir streikuo
jančių mainierių įvyko susirė
mimas. Toj apylinkėj streikuo
ja 1,500 angliakasių. Scrantone 
ir VVilkesbarre Pa. dabar irgi 
eina angliakasių streikai.

40 diržų kiekvienam 
, vagiui

Wilmington, Del., kovo 21.— 
7 vyrai, kurie buvo pagauti va
giant, Dęlaware valstijos pa
tvarkymu, buvo pririšti prie 
plakamojo stulpo ir kiekvienas 
gavo po 40 'diržų.

Nenorėdama apakti, 
nusižudė

San Diego, Cąl., kovo 21. — 
75 metų senutė, jausdama, kad 
jos akys eina silpnyn ir laikui 
bėgant ji visai apaks, nušoko 
nuo aukštos uolos prie namų ir 
užsimušė.

Nužudė artistų scenoje
Rymas, Italija, kovo 21. — 

Prieš gausios publikos akis be
lošiant veikalą, scenoje buvo 
nužudytas artistas. Spėjama, 
kad to reikalavo veikalo turi
nys, žiūrėtojai pradėjo smar 
kiai ploti, žudytojas suimtas, 
bet aiškinasi, kad belošdarftas 
užsimiršęs. x

žydai ir katalikai kartu malda
vo Dievo lietaus

Jeru^alis, Palestina, kovo, 21. 
—Katalikai, žydai ir mahome
tonai suėję, kartu meldė Die
vo lietaus^ nes sausra jau bai
gė naikinti jų javus.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

tumiom
1739 So. Halsted St.

Ofisas atdaras ndo 8 iki 8. 
šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Vi

Dr. Zaunius pas An
glijos užsienių rei

kalų ministeri
Geneva, Šveicarija. — Dr. 

Zaunius, Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris, dalyvaudamas 
Tautų Sąjungoje, aplankė Ang 
lijos užsienių reikalų ministeri 
Simons. Dr. Zaunius su juo 
turėjo Ilgesnį pasikalbėjimą ei
namais politiškais klausimais.

Prekybos sutartis 
su Belgija

Kaunas. — Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijoje, tarp Bel
gijos ir Lietuvos eina pasitari
mai prekybos reikalais. Nuo 
Lietuvos, derybose dalyvauja 
ministerijos atstovas Kuzmins 
kis, “Maisto“, “Pienocentro“ ir 
“Lietuko“ direktoriai.

Belgų atstovai pareiškė, kad 
Belgija Lietuvoje užpirks ūkio 
ir maisto produktų, bet su są
lyga, kad Lietuva iš Belgijos 
pirks industrijos gaminius. Bel
gai žada padaryti maisto pro
duktų užpirkimus tiž 20,000,- 
000 litų.

Į Kauną atvyksta žy
mus lenkų politikas?

Klaipėda. — šiomis dienomis 
laukiama atvykstant žymaus 
leiikų politikos veikėjo, Alek- 
sŽ»tdrh,uL<*di’rtekio. Jis yra pla
čiai žinomas kaipo vienas iš 
steigėjų Kadetų partijos ir vi- 
ce-pirmininkas kadetų frakcijos 
rusų durnoje.

Jis yra žinomas ir Lietuvoje 
kaipo steigėjas ' Lietuvių stu 
dentų draugijos Maskvoje, 1912 
metais. Lietuvoje iš senesnių 
veikėjų turi daug pažįstamų, jų 
tarpe ir Martyną Yčą. Atvyks
ta per Latviją.

Susisiekimas oru tarp 
Kauno—Klaipėdos—

Palangos
Klaipėda. — Viena užsienio 

firmų pasiūlė vasaros laiku pa
laikyti susisiekimą oru tarą) 
Kauno-Klaipėdos ir Palangos. 
Kelionė kaštuotų 50 litų, tiek 
pat, kaip ir pirmos kliasos bi
lietas.

Sulaikyta žydų vagių 
gauja

Šiauliai.— Prieš kiek laiko 
pas Šiaulių žydus nuolat būda
vo išplėšiamos krautuvės, san
dėliukai. Vasario 12 d. krim. 
pol. .pastangomis vagių gauja 
buvo sufaikyta ir pasirodė, kad 
tai yra visi žydai. B. Rozen- 
grtas 42 mt., Mosejus Ganas 19 
mt., Mihelis Rozenbergas 20 
mt. amžiaus.
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VELYKOMSNepaprastas susidomėjimas

MAJESTIC RADIO

$120.00 Naujas PHILCO RADIO

MAJESTIC RADIO

ATWATER KENT RADIO

KIMBALL RADIO

$176.00 ,BRUNSW1CK RADIO

$187.00 SPARTON RADIO

Chicago, III

jau 
jau

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
ikP8 vai. vak. NcdSldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Varicose Gyslos 
Išgydomos

J., Jariuskevičia 
Žukauskaitė 
ir J.. Tai

noriai pakėlė jį į tą garbinga 
SLA. iždo globėjo vietą.

— Filantropas.

socialistai 
galima 

is tikrai 
išvadino 
. Komu- 

režimą 
i viskas 

Darbai 
i nie- 
metų

visi 
prasidės lietuvių 
Vieno lietuvio ne-

Fileiitropas -- Rytie
tis SLA Jaunuolių 

Griovėjas

LA. 4to 
kurie 

aistroj, ŠLA.
Atrodo, 

traice ištikro ne- 
kur jie priklriušo ir savo

SOUTH 
vėsink

Ankstyva Ekskursija
Kurie norite važiuoti Lietuvon anksti 

pavasarį, rengkitės ant
ii’ augščiaus

Todėl nepraleiskite stos progos 
tiese šiandie

is, — ne- 
komisijos 

vienas viską sutvarkė, 
nesiskaitydamas su pik-

Jcigu J, J. Jr. nori būti jau
nuolių draugas, tai tegul pa
gelbsti jaunuoliams, nes tai

Mat 
atgal į SLA.

todėl ji?, 
kįid jo karjera 

1-ld apskričio jau
gsi, sumanė kiek 

pabustyii 'nors tuo kudi- 
: “Mama mane 

arba “Filandropas-Ry- 
griovė- 

,Atsakymą gauna: nedy- 
, nesauvaliauk, tai niekas

>s nebuvo- 
brolių ne
manė va- 

šimtamargio 
sumini. Už tė- 

i atsakyti, o 
kai kada, 

neišspiauna. 
pirkau tau- 

a įgabentą 
Mizarai. 

mane iš-

SPECIALIAI
SUMAŽINTOS KAINOS ANT

jau buvo pradėtos, 
aiškino apie dabar- 
su kinais karą. Ko- 
ant kinų užpuolė ir 

amtos tur-

rupi savas

mūšų jaunuoliai yra ištikimi, 
sąžiningi ir gana malonus. J. 
Jariuškevičia, Jr. irgi yra jau
nuolis ir galėtų daug gero 
tarpe jaunuolių nuveikti, jeigu 
lik norėtų. Bot patekęs į SLA. 
iždo globėjo vietą, jis neteko 
pusiausviros, perdaug apie 
save manydamas ir kitus lai
kydamas už grinorius ir neži- 
nėlius, tik dėl to, kad tie gri-

MAŽIAU KAIP V2 KAINOS
Abejose PEOPLES PURNITURE CO. 

KRAUTUVĖSE

Tokiu anlgalviu tilpo straip 
snis “Naujienų“ 
rilio pasirašo — 
nuolių apskričio 
pirm 
sekr.

Ant galo, ir prakalbų vedėjas 
Antąnris Šimkus ritšiliėpč: sa
ko, ir aš turiu klausimą. Ar 
jus ritšiinehate, kaip aš į St. 
Lo'uis išvažiavau tik ant trum
po laiko. Palikau jūsų rankose 
komunistų kuopos $1(10.60. O 
man sugrįžus jau nebuvo kuo
poje nei pinigų nei narių.

—(i. Ainis,

K a d a li 
gi minčtanie ių (rijų autorių 
rašinyje yra sumaišytas ir ma
no plunksnos vardas “Fficnt- 
ropas”, tad esu jjrlyc'jtatris pa
daryti viehą Ritą pastabą.

Filčiitrophs niekad nefa 
bent ką rašęs Apie ŠLA. 4-(ą 
jaunuolių ripsikrijį; taipgi nė
ra rašęs straipsnį “Jritihimąs 
ir mes“. Tirik žiiia'u, kad 
SLA. 4-to juiihiiUlių a 
visai nėra, b yra tik S 
apskričio jaunuoliai, 
randasi Conn 
4-to apskričio rybosc, 
kad ta ridu j 
Žino

kuriam 
ambicijos, negu jaunuolių rei 
kalai. Jeigu
Jr. nori kam ką primesti, tai 
tegul suranda pirma faktus. 
Na, o jeigu faktų neturi, tai 
tegul tyli. SLA. 4-to apskričio 
jaunuoliai jį pažįsta ir jo dar
belius įvertina. J. J., Jr. buvo 
tas, kuris kėlė tarpe. 4-to aps 
kričių jaunuolių suirutę per 
ištisus melus, todėl ir tapo iš
mestas iš apskričio pirminin
ko vietos.

mės.“ Ėufų laibai 
p. .trihuSRėidčta, 
savo darbeliiis Stew 
jaunuolių kuopos orgai 
Ine. Jeigu aš aprašyčiai 
niekas netikėtų. , N t- 
ne aš, jeigu kas Ritas 
apie tai.

Sukauti, kad tas arba anas 
SLA. jaunuolių griovėjas,

vius gal kokie 300. Komunistų 
phrtiją todėl visur susmuko, 
kad laikėsi netikusios takti
kos. Pametė senąsias organiza
cijas ir unijas, o tvėrė naujas. 
Ir vis publikai melavo, kad 
komunistams visur sekasi. Bet 
žmonės, kaip tik patyrė, kad 
komunistai juos vien melais 
vaišino, taip jiems tuoj nuga
ras ir atsuko. Tuoj nustota na
rių ir pritarėjų. Kad ir, pavyzd
žiui, kai čia pas jus Ulinojaus 
mainierių unijoje iškilo suiru
tes ir buvo tveriama nauja 
“National Miners Union“ ir

Kovo 10 dieną apie 9 valan
dą vakaro sutinku gatvėje sų- 
vo senus pažįstamus. Visi Už
puolė mane, kad aš pasakyčiau, 
kur jie galėtų pasiklausyt lie
tuviškų dainų, duodamų ‘‘Kul
tūros” choro per radio. AŠ 
jiems nurodžiau kai kuriuos 
lietuvius, kurie laiko biznį ir 
turi radio priimtuvus. liet kaip 
teko nusistebėti, kad kur tik 
kas turėjo radio, pas tą pilna 
buvo prisikimšę lietuvių 
laukė kada 
programas.
mažas restoranas, kuriame bu
vo radio, taip buvo prisikimšęs 
klaušytojų, kad J<ai kuriems te
ko net gatvėje klausytis. Vie
nas “pulruimis”, kurį lietuviai 
praminė net “Lietuvišku Kliu- 
bu“, likosi visai tuščias. Kiek
vienam buvo įdomu, kaip lietu
viai pasirodys pirmą sykį per 
radio. Įdomiausia buvo matyt 
tuos, kurie dėl “principo“, ar 
nenorėdami paremti “Kultūros“ 
parengimus juose nedalyvauda
mi, ir negirdėdavo to cljoro dai
navimą, — šia proga naudoda
mies (mat, “uždyką” gali klau
sytis) pirmutiniai ieškojo pro
gos, kad arčiau atsistojus ir ge
riau išgirdus dairių.

Lygiai pusę po devynių išgir
dom iš stoties CFCA anglų kal
boje perstatant, kad per pusę 
valandos duos programą Lietu
vių Kultūros choras, ir, apibu
dinęs “Kultūros“ d-ją, persta
tė kalbėti A. Frenzclį. Frenze- 
lio pirmi žodžiai,, kiek pamenu, 
buvo: “Brangus tautiečiai lie
tuviai! Šios dienos radio pro
gramas lietuvių kalboje yra 
pirmutinis Kanados istorijoje”.. 
Gražiai apibudinęs šios organi
zacijos gyvavimą ir tolimesnį 
jos bujojimą, ragino visus im- 

I tis kultūringo darbo ir kur tik 
galima steigti “Kultūros“ būre
lius. Turiu pasakyti, kad Fren- 
zelis savo kalbos turiniu ir jos 
akcentavimu puikiai pasirodė.

A. Frenzelis, pabaigęs savo 
kalbą, perstatė “Kultūros” cho
rą, kuris sugiedojo Lietuvos 
himną ir 5 daineles, k. t.: 
“Karvelėli Mėlynasis”, “Beau- 
šanti Aušrelė”, “Laisvės Dai
na”, “Pasisėjau žalią Rūtą” ir 
‘įplaukiau per juras”. Visas dai
nas neblogai sudainavo, ypač 
dainoje “Karvelėli Mėlynasis” 
gražiai ir maloniai atliko Solo 
drg, Užemeckienė. Kaip tenka 
nugirsti, kad šis pasirodymas 
per radio su lietuviška progra
ma įvyko tik dėka choro vedė
jo Frank Regen, kuris dėjo pa
stangas pralavinti chorą ir stot 
su programa per radio.

Tenka girdėt iš kitataučių, 
kad lietuviškos dainos jiems

Klausinėja, kada 
Su vieti- 

tenka net

$55.00 
$67.50 
$89.00 
$98.00 

$110.00 
$145.00

1932 metų mados

buvo aprašyta, kad lllinojujc 
didžiausias streikas, riaušės, 
sukilimai. O man atvykus į 
Chicagą ir susitikus su Illi- 
nojaus mainieriais, paaiškėjo, 
kad komunistų ir jų laikraščių 
buvo išpustas vien didelis mui
lo burbulas, daugiau ' nieko. 
Senoji unija ir dabar laikosi, 
nors jos viršininkai yra visaip 
šmeižiami ir niekinami. Su 
kriaučių unija ir tas pats atsi
tiko Brooklyne, Chicago j, Bal- 
timorcj ir kitur. Per metus 
buvo laikyta 3 gerai apmoka
mi, vien tik pas lietuvius or
ganizatoriai, kad sutvertų 
naują kriaučių uniją, o senąją 
Amalgamoj tų sugriautų. Pa
sekmės buvo zero. žaldokas 
Pennsylvanijoje organizavo 
mainierių uniją per 2 metus. 
Per laikraščius gyrės, kad se
na unija baigiama sugriauti, 
tūkstančiai narių pameta ir 
pristoja prie komunistinės. 
Galutinos pasekmės Žaldoko 
darbuotės: prirašo 50 narių. 
Jeigu kur nors įvyksta papras
tas mažas triukšmelis, tai ap
rašoma, kad įvyko milžiniška 
revoliucija. O kur dar šiaip 
komunistu visokios šulervstės, 
netaktiški pasižymėjimai. Aš, 
girdi, norėjau komunistų neti
kusią taktiką keisti, lai jie ma
ne už lai išbombardavo lauk 
iš partijos. Aš dirbau “Lais
vei” per 20 melų, “Vilniai“ ir
gi nemažai. Dabar Bimba ap
žiojo viską. Aš norėjau nusi
leisti ir taikintis. Bet Bimba 
nesukalbamas. Jis nori, kad 
prieš jį, atsiklauptum ir atsi
prašytume! už nepadarytas 
klaidas. Mums primetama bal
tasis šovinizmas. ? 
ine kalti ir juodų 
skriaudėme. Girdi 
dina pijoku 
buržujaus tėv 
vo griekus negaliu 
po lašelį išsimetu 
Bet gi ir Mizara i 
Kartą, girdi, misi] 
tiška iš Lietuvos 
kumpį ir daviau jį 
Bet gi Mizara už lai i 
niekino.

Papasakojo, kaip 
lankėsi Maskvoje, ten 
viedojo ir prisipažino 
knygas parašęs, labai 
Dabar Bimba turi 
jų, 2 dienraščius, 
kių Balsą” ir sojuzo

kad 4 
kvailai.

12 kalbėto- 
“Darbinin- 

Tiesą”. 
Bet jo laikraščiai žymiai smun
ka. Daugąjis eina prie mus 
sklokininkų. Kiti prie “Nau
jienų“. “Naujienų“ cirkukulia- 
cija daugiau nei I sykius pa- 
kįlo už komunistiškus. Mums 
ir prakalbos ir parengiųiai ge
rai sekasi. Daugelyje vietų 
Limbiniai bandė mums pra
kalbas suardyti ir pokyliams 
užkenkti. Tas jiems nepasise-

KOMB1NACIJOS KABIOS SI 
$125.00 NAUJI PHILCO COMBINACI
JOS RADIO .............................................
$125.00 Nauji MAJESTIC Combinacijos
RADIOS ............................... .............. i ....
$150.00 Nauji 9 TŪBŲ COMBINACIJOS
RADIOS .......................... .... ............. .....
$300.00 Nauji R. C. A. VICTOR Comb.
RADIOS................................... .......
$325.00 Nauji COLUMBIA Comb
RADIOS ........ ........... ......................
$250.00 Nauji KIMBALL Comb.
RADIOS ..................... ..... .
Kiti praeitų metų mados 
visokie radios, groja gerai 
ir gražiai atrodp po

Šios visiškai, žemos kainos pasi
liks iki Balandžio 1 d. Be peilio, 
e skausmo, be išlikimo iš darbo. Tai 
yra tje patys rūpestingi, sėkmingi 
treatmentai, kuriuos aš visuomet tei
kiau. Kenčiamieji nuo Varicose 
Gyslų U Rupturos turėtų rimiat nusi
tarti atsikratyti tokių rimtų ilgų, kol 
kaina yra tokia maža.

PASITARIMAI DYKAI

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St.

Pietvakarinis kampas State ir 
Washington gt.

Room 1105

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge, iki 
8:00 v. v., Nedėliomif 9 iki 12 v. d.

Buvo kolekta. Antrą sykį 
kalbėjo, kodėl jis stojo opozi- 
cijon prieš Bimbą ir tapo iš 
komunistų partijos ir A.’L. D. 
L. D. išmestas. Dabar jau či» 
Pruseika pats sau kailį ėmė 
pliekti. Kaip pirmoje savo 
kalboje komunistų partiją gy
rė ir sakė, kad tik komunis
tams priklauso ateitis ir kad 
tik komunistai gali pasaulį iš
gydyti nuo ♦>eda rbės depresi
jos, kad pas juos viekas tobu
la, gera, neklaidinga ir t. t. 
Iš Sovietų Sąjungos net ir 
kapitalistinės šalys ima pa
vyzdį. Bet dabar Leonas ko
munistų partiją ir jos taktiką 
ėmė kritikuoti ir smerkti, kad 
ji yra ir šiokia ir tokia. Nuro
dė, kad komunistai yra dideli 
melagiai ir darbo žmonių mul
kio lojai-apgaudinėtojai. Pir
miau sakė, kad komunistai 
visur auga-progresuoja, o zda- 
bar, kad visur netenka pasiti
kėjimo ir baigia išnyktu 1919- 
20-sc m. buvo komunistų par
tijoje 80,000 narių. Pas lietu
vius buvo 6,000, pas finus, pas 
rusus, žydus dar daugiau. O 
dabar šioje šalyje kažin ar 
bus-10,000 iš viso. Pas lietu-

ir augščiaus
bukite Peoples Krautu- 

nes lokių radio vertybių sakome tikrai, 
kad nerasite niekur kitur!

Atsiminkite, kad tik už keletą dolerių galėsite turėti lin
ksmiausias Velykas, su radio muzika.

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems po 50c po 75c 
į savaitę ir t. t.

Davė velnių Angarięčuii ir 
sakė, kad jo brolis yra Smeto
nos fašistinis ministeris. Pri
siminė ir apie*nabagą Trockį. 
Sakė, kad esąs panašaus nusi
statymo, kaip mūsiškis Bimba
las. Retkarčiais gnybtelėjo ir 
katalikams, kad nesusipratę 
ir nepaseka komunistus bei 
sklokininkus. Darbininkų Su
sivienijime ir Bimba užvieš
patavo ir pagamino konstitu
cijoje paragrafą, kad skloki
ninkus mes lauk.

Po prakalbų Limbiniai davi
nėjo klausimus, bet Pruseika 
juos lengvai Į iniHiis sumalė.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
< Cor Richniond St. Cor. Maplcwood' A ve.

lel. Lafayettc 3171 Hemiock 840G
CHICAGO.’ ILL.

užmirš savo pikniko,
kur p. JanusReviČiukas parodė 
pirnius šav 
būdh’mas 
nariu 
visai
niko komisija. Susigriebęs vis
ką, jis nusivežė namo ir per 
pusę mėtų galvojo sau vienas, 
kaip geriausia pridaryti pik- 
hiko sąskaitą, kubi yra taip 
miglota, kad net skaudu daro
si. Triip šfiko 4-to apskričio 
jriuriū'dllai.

Butų iRlirii gerai, kad p. Ja- 
ntĮŠke^ifeiRRMs :prils Aprašytų 

hidrą * SLA. 4-to 
hįisRričio jauntiolių suvažiavi
mu kuris įvyto spalių 25 d., 
ftol m. Sew Britain, Conn. 
čia to Visko neminėsiu, nes 
tas Jnivo drilinhi aprašyta 

je ‘‘Musų jaunimas ir 
i geistina, kad 

aprašytų 
Britain 

izavi- 
, tam 

netikėtų., Netikėčiau 
is rašytų

Matykite .siuo.s bargenus kuo greičiausia, nes jų 
skaičius yra apribotas.

Naujas ZENITU RADIO

Nauji
Midgęt Radios, visokių ge 
rų. išdirbysčių po

a. tzt

gerai > patikę 
vėl bus dainuojama 
niais kanadiečiais 
pasiginčyt. Mat, jie nieko ne
žino apie lietuvius (žinoma, ne 
visi). Jie daugiausia sumaišo 
lietuvius su ukrainais, mažai 
darydami skirtumo tarp Lith- 
uanian ir Ukrainian.

Prięšingi asmenys “Kultūros” 
d-jai ir jqs veikimui visaip sten
giasi leisti gandus, žeminančius 
jos veikimą. Kad ir prieš šį pa
sirodymą per radio visokių 
priekabių ieškojo. Aš spėju, kad 
jie net ir pėr spaudą stėhgsis 
kaip galint dšpust saVo “teisin
gas“ žihias, kad tik pakenkus 
minėtai organizacijai.

Daugumas torontiečių, tame 
skaičiuje ir .aš, pageidaujamė, 
kad “Kultūros” choras daž
niau linksmintų mumis savo 
grasiomis dainelėmis. t

Girdėjęs.

Kreipkitės tudjaus i
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 

čirvam DiklnlŲ
1739 So. Halsted St

RADIOS!
Šimtai gerų radios, tarpe kurių yra visokių Standard iš
dirbysčių, vėliausios 1932 metų mados dabar parsiduo 
da nckurie už

Ketvirtadienio vakare, kovo 
17 dieną, kalbėjo sklokininkas 
L. Pruseika. Man į salę įėjus, 
prakalbos 
Kalbėtojas 
tinį japonų 
dėl japonai 
pasigrobė turtingą 
tais su 30,000,000 gyventojų 
didelę Kinijos provinciją ^Man- 
džuriją. Negana šito, da įsibrio- 
vė ir į kinų žemę ir ėmė bom
barduoti ir griauti miestus. 
Čia jis vaizdžiai nupiešė tautų 
lygos bejėgumą ir jos veidmai
nystes. Palietė ir Jungtinių Val
stijų Amerikos kinuose intere
sus. Ir kad nei Tautų Lyga, 
nei 'Jungtinės Valstijos neturė
jo tvirto ir nuoširdaus pasiry
žimo karą sustabdyti. Pasėkos 
dabartinio karo gali, girdi, iš
sivystyti į užpuolimą ant sovie
tų Rusijos. Nekurie imperialis
tai roii karo, nes jie manb,. 
kad su įsigalėjimu didelio ka
ro, gal butų galima pašalinti 
nors ant trumpo laiko dabarti
nę visasvietinę depresiją-bedar- 
bę. čia truputį krimstelėjo ir 
socialistus. Būtent 
sako, kad kapitalizmą 
pagydyti, (čia kalbėtoja 
pamelavo). Socialistus i 
darbininkų mulkintojais, 
nistų partiją ir sovietų 
Ii bai išgyrė. Kad ten 
kyla, kaip ant mielių, 
visur gerai eina. Bedarbės 
kur nesiranda. 'Penkių 
planas baigiama įvykdyti, 
linas laikosi geros linijos ir tu
ri viską sugniaužęs vienoje 
kumščioję. Tokį Stalino patvar
kymą esą remiu iš savo gilu
mos širdies. Raudonoji armija 
ir sovietai esą jau gyvuoja ir 
kiruose. Kapitalistiškiems im
perialistams labai norėtųsi 
vietus sunaikinti ir Rusijoje ir 
Kinuose. Bet tai tuščios pastan
gos. Jeigu jie pultų sovietus 
tai viso pasaulio darbininkai 
už sovietus užsistotų ir tą-syk 
kapitalistiškam surėdymui 
prisieitų galas, čia prisiminė 
ir apie save, kaipo gerą dar
buotoją ir komunistų simpati
ją, ir kad Bimba jį iš komu
nistų partijos išmetė. Bet vis- 
tiek jis yra iš gilumos širdies 
komunistų principams ir par
tijai atsidavęs. Labai apgailes
tavo, kad Vokietijoje socialde
mokratų remiamas Hinden- 
burgas gavo 18,000,(MX) balsų, 
Hitleris fašistas tik 11,000,000, 
o komunistas 5,(M)0,(X)0. Nuro
dinėjo, kad visame pasaulyje 
komunistai labai dauginasi ir 
gauna daug rėmėjų. Su šiuo- 
mi savo pirmą prakalbą už-

Balandžio 20 dieną
LAIVU “EUROPA”

' . •'» **,'■'» j J- s k ' . J ; >( , . .

Per 6'A> dienas pasieksite Lietuą 
Naujienos dar turi kėlias geras viekas 

dėl šios Ekskursijos neužimtas.

$49.50 
$49.50 
$45.00 
$55.00 
$55.00 
$55.00 
$64.50 
$64.50 
$68.00 
$87.50 
$89.50 
$75.00 
$87.50 
$97.50

GRAMAFONAIS

Ir $2 už treatment.}

Ruptura Išgydoma

sako) maišo žirnius su kopus 
tais, bei su ta koše bando ki 
tus penėti. Jie nėrėtų kai ką|yrtt 
pakritikuoti ir net 
bet, ant nelaimės, 
pastato ant judko.

Filantropas nėra 
nuolių griovėjas. “Musų 
nimas ir mes“ straipsnis 
1, 3, 4 ir 5 “Naujienų“ nume
riuose. Po tuo straipsniu pasi
rašo Filantropas, o ne “Filen- 
tropas-Rytietis”. Tame straip
snyje kaip tik ir. buvo nurody
ta, kas ardo tarpe Conn. vals.- 
tijos SLA., 4-to apskričio jau
nuolių ramybę bei pasitikėji
mą viens antru. Kam 
primesti kaltę^. kitam, kuo
met patys tokiais esate. 
Panelė Žukauskaitė ir ponas 
Tamkus nėra jokie politikie
riai ir jie to straipsnio apie 
jaunuolių griovimą nėra matę 
ir nėra jo skaitę.

Po rašiniu padėjo savo var
dus dėlto, kad Hartfordo Juo
zukas jų prašė. Mat; Conn. 
“yankee’ runijai 
iždo globėjus j 
m a lyd a irias, ;4 
tarpe SLA. J 
nuolių baigia 
save 
kvstės obalsiu 
irihša 
lietis SLA. jaunuolių 
jas”, 
kaul 
tavęs nė nebaus.

Kiek teko patirti, tai SLA, 
4-to apskričio jaunuoliai uo
liai ravi savo gėlyną ir visas 
piktžoles rauna ir mėta į 
draugijinį sąšlavyną. Tarpe 
tų piktžolių randasi ir ponas 
Januškevičiukas, kuris tapo iš
mestas iš tos garbingos SLA. 
1-to apskričio jaunuolių pir
mininko vietos dėl to, kad tas 
ponaitis sauvaliavo. SLA. 4-to 
apskričio jaunuoliai ilgai ne-
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Antradienis, kovo 22, 1952
— i, i <1

Slapta Lietuvos-Lenkijos Sutartis?
Rašo B. K. Baluliu.

Kovo
Naujienų“ nu

yra 
Algimanto

Washinglon, 1). C.
mėn. J4 d.
įnory 60-me, iš kovo 11d 
tilpęs tūlo B. K.
sensacingas ‘'specialus prane
šimas” iš Buenos Aires (Ar
gentinoje). “Naujienos“ pade-, 
jo jį pirman puslapiu, riebiu1 
antgalviu “Extra” ir, be to, pa-, 
svarstė jį savo redakciniam 
straipsnyje tame pačiam nu
meryje.

Minėtame “specialiame pra
nešime” štai kas sakoma: 
' 4<Ne iš lietuvių, bet iš sve
timtaučių diplomatų (,) lupų 
kelis kartus teko girdėti, buk) 
tarp Lietuvos ir Lenkijos yra j 
sudaryta slapta politinė su
tartis, sulig kurios Lietuva no
rima padaryti Lenkijos pro
vincija. Esą sutartis laikoma 
didžiausioj slaptybėj Kaune, 
bet jai duodama eiga neku- 
riose Lietuvos atstovybėse už-i 
sieniuose. Iš vieno 
diplomato Buenos Aires

2) Lietuvoje jas paskleisda- 
vo viešumon visuomet per tas 
partijas, ar asmenis, kurie 
tuo momentu būdavo Lietuvos 
vyriausybės opozicijoj. --Tas 
nereiškia, kad visuomet per 
vieną ir tą 'pačią partiją. Jei
gu šiaųdien vyriausybe būda- 

sakysim, krikščionių de
mokratų rankose, tai panašios 
žinios pasirodydavo per vieną 
vyriausybei priešingų (opozici
nių) partijų; 
tuo momentu
sim, liaudininkų 
mokratu rankose 
davo per

i partijas, ar

jeigu vyriausybė 
būdavo, saky- 

ar socialde- 
— žinios ei-

jiems priešingas 
asmenis, ir lt.

i 

mano ilgų metų 
Centre, Užsieniu

3) Laike 
darbuotės 
Reikalu Ministerijoje, man ne 
sykis tekdavo turėti reikalo 
su panašiomis žiniomis. Kad 
jos būdavo pramanytos, iš 
piršto išlaužtos — - tas bpvo 
aišku kiekvienam, kuris tu- 

vokiečiu r*‘j° reikalą su Lietuvos už
teko 'sienių politika. Bot tas nevi- 

stumiaj snon,ct būdavo aišku pašali- 
Lenkijos glėbin “kataliky- nie'»s žmonėms ir platesnei 
bės autoritetas.” Esiį Rataii- Pačios Lietuvos visuomenei, 
kiškų Lietuvos kunigų vado- ,.ioms kebas, rci-
vybė tokią sutartį importavo! 
(,) iš Vatikano per Varšavą, j 
o Kauno vyriausybė jai duo- gelbsti 
danti eigą.” 

Nuo 1919

kūjo ištirti, kur jos gema ir 
keno jos skleidžiama. Tas pa- 

i politikams geriaus 
orientuotis padėtyj ir sužinoti

sunkenybių ir mažiau ar dau
giau suriša Vyriausybbl juo
kios partijos ji nebūtų) ran
kas derybose. Todėl panašių 
žinių skleidimo liksiąs yra ap
sunkinti Lietuvos vyriausybei 
derybas, arba jeigu' galima, 
tai ir visai neprileisti prie pa- 
sekmjngo jų užbaigimo.

c) Jeigu to momento Lietu
vos Vyriausybė, yra neparanki, 
nenuolanki už (su) interesuotai 
valstybei, tai su pagalba pana
šių žinių galima sukelti žmo
nių nepasitikėjimą, nuversti 
ją ir pakeisti kita vyriausybe, 
kuri butų tai už (su) interesuo
tai svetimai valstybei palan
kesnė.

Panašios žinios jau ne sykį 
praeityje yra sudariusios vi
soms Lietuvos buvusioms vy
riausybėms nemažai sunkeny
bių, — ypač pradžioje, kol 
lietuviu visuomenė dar visai 
buvo neįpratusi lokiuose daly
kuose orientuotis (nusivokti). 
Buvo atsitikimų (apie kuriuos 
šiuo laiku dar peranksti kal
bėti), kuomet nuo tokių tarp
tautinių intrigų ir Lietuvos 
valstybiniai interesai nuken
tėdavo. Bet juo tolinus, juo 
labiaus inusų visuomenė prie 
panašių tarptautinės politikos 

geriaus 
šiandien 
tvirtinti,

NAUJIENOS, Chicago, III.
!■■...... ... ............... ,,, r,.

Todėl, kad spauda šiais laikais 
virto viena didžiausių galybių. 
Ir kur pirmiaus lik šautuvais,, 
kanuolėmis ir armijomis kovo
ta, šiandien, šalia šių senų 
ginklų, kovojama ir su spau
dos pagalba. Paskutinis pą- 
saųlinis karas yra geriausias 
tam pavyzdys. Ištisos kdnuo- 
lių baterijos, čieli pulkai daž
nai nepadaro liek nuostolių, 
kiek gali padaryti vieno laik
raščio apsukri propaganda.

Spauda ir jos paduodamos 
žinios, propaganda, yra svar
bus ginklas: 
būti labai naudingas 
baisiai kenksmingas 
klauso, kas

Štai“ dėl 
yra svarbu

nais: koki yra jų interesai ir 
siekiai abelnai ir siekiai, inte
resai ir atsijiešimas linkui 
Lietuvos.

Žinant lai, reik žiūrėti, iš 
kur ta ar kita politinio pobū
džio žinia pasirodė, kas yra 
ar gali būti jos autorium, ko
kius tikslus ar interesus jis ga
li turėti, panašią žinią paduo
damas, šiuos dalykus žinant, 
nesunku bus nustatyti ir pa
duodamos žinios verte ir jos 
tikrą tikslą.

prieŠ-lietuviškos propagandos.
Kopenhaga ir Vienna yra 

pagarsėję kaipo centrai “tarp* 
tautinės“ propagandos. Ten 
susidarė “fabrikai,“ kuriuose 
fabrikuojamos politinės žinios 
apie bet kurią tautą. Tai du 
labiausiai nepatikimų politi
nių žinių šaltiniai.

metų ligi galo rimtesnius tikslus, kurių sic-
1928 metų man asmeniniai te-j^*Jina .......... ........žinias sklei

šiais laikais, pavyzdžiui, 
kurios yra 

pagarsėję (jusios), kaipo žinių 
reiškia,

Lietuvos atžvilgiu, visos ži
nios, kilusios iš Varšuvos, yra 
beveik be išimties užnuodin- 
tos propagandos nuodais. Pa
ryžius, dažnai Berlynas, Ryga 
—nekalban.t jau apie Vienną 
ir Kopenhagą
kurių pasirodžiusios apie Lie
tuvą žinios visuomet turi būti 
perleistos per kritišką koštu
vą ir neprivalo būti visuomet 
imamos už “gryną pinigą.’’

(Bus .daugiau)

yra vielos, i

ko būti Lietuvos užsieninės 
politikos pačiame centre — 
Užsienių Reikalų Ministerijoj. 
Ir po 1928 metų, nors nebū
damas Centre, aš* visgi esu in
formuotas apie pamatinę Lie
tuvos užsieninę politikos lini
ją. Todėl ne tik kaipo Lietu
vos atstovas šioje šalyje, bet 
ir pasiremdamas savo, asme
niniu Lietuvos užsienių poli
tikoj prityrimu, negaliu pava
dinti visų panašių žinių apie 
menamas slaptas sutartis su 
Lenkija kitaip, kaip tik gyvu 
nonsensu.

■ Panašios žinios praeityje jau 
yra ne sykį padarę (-iusios) 
Lietuvos interesams žalos. Jos 
dar gali padaryti ir ateityje. 
Todėl šia proga bus ne pro 
šalį apie tai pakalbėti, nes ne 
visų gal kaip 
nia apie tai, 
rųšies žinios 
jų yra tikslas

džiant.

reik nusimano- 
iš kur panašios 
atsiranda, koks 
ir kaip jų vertę

žinių “siūlo 
pasirodydavo 
Ne sykis, pa

vyzdžiui, pasirodydavo, kad 
panašios žinios būdavo per
duodamos mūsiškiems žmo
nėms “konfidencialiai“ ir “tu
rint omenyje tik Lietuvos ge
rovę“ arba “kaipo nuo Lietu
vos draugo,” nes panašiam in
formatoriui “labai svarbu, 
kad Lietuva nepražūtų...”

4) šitokios žinios (ne visuo
met, bet dažniausiai) pasiro
dydavo tuomet, kuomet būda
vo vedamos šiokios ar kito
kios politinės derybos su vie
na iš kaimynių valstijų, arba 
Lietuva turėdavo kokį nors 
reikalą ar bylą su Tautų Są
junga, ar buv. Ambasadorių

Priėjus tokių 
gnla,” dažnai

triksų pripranta, 
orientuojasi. Nors 
butų dar perdrąsu 
kad jau visi yra išmokę ži
niose skaityti ne tik eilutes, 
bet ir “tarp eilučių,” < vi^gi 
tenka pripažinti, kad tuo žvil
gsniu mus visuomenė yra jau 
padariusi nemaža pažangos ir 
pasiekusi žymaus subrendimo.

Ką (ko) yra žmogus vertas, 
—apie tai negalima spręsti 
vien iš jo pravardės. Reik jis 
ir jo darbai pirmiaus pažinti. 
Ką (ko) yra verta tam tikra 
žinia, — apie tai dažnai ne
galima spręsti vien'tik iš to, 
kas joj parašyta. Reik pir
miaus žinoti, kas ją paraše ir 
kokiais tikslais. Ypatingai po
litines žinios yra reikalingos 
tokio atsargiųjų^ ’ \

GĖLIMAI

Charakteringi pozym iai.
Kaip minėjau, 

nios jau
panašios ži- 

pinniaus ne sykis 
Lietuvoje skleisti, 

a lydžiai seka, tam 
buvo pa temyli, kad

Kas jas 
nesunku 
jos visuomet yra charakterin
gos štai kuo:

1) Panašių žinių šaltinis, 
pradžia, niekuomet nebūdavo 
Lietuvoje. Jos visuomet būda
vo “importuojamos” iš užsie
nių. Kartais formoje “žinių“ 
užiseniniuose laikraščiuose, 
kartais slaptai, per tam tikrus 
asmenis.

g.u Lietuvos vyriausybė vesda
vo derybas, sakysim, su Vo
kietija, galima buvo laukti, 
kad šiokiu ar kitokiu bildu 
panašios žinios “dpie Lietuvos 
pardavimą,” būtinai kils iš 
šaltinių (,) esančių kurioj 
nors kitų, negu Vokietija, kai
mynių valstijų, jeigu jos buvo 
vedamos su Sovietais, ar Len
kais tai panašių žinių šaltinių 
tekdavo dažniausiai laukti 
kita kryptimi.

Propagandos tikslas.

Panašių žinių tikslai aiškus 
ir dažnai keliariopi:

a) Tokios žinios sukelia val
stybėje vidujinį bruzdėjimą. 
Todėl sulaiko jos konsolida
vimąsi, vidujinį
silpnina ją. O iš silpnos vals
tybės lengviau išspausti sau 
ypatingas privilegijas.

b) Jeigu Lietuvos Vyriausy
bė tuo laiku veda ar mano 
vesti derybas, panašios žinios, 
sukeldamos “ennyderį” šalies 
viduje, visuomet sudaro jai

ir skausmai 
lengvai 

pašalinami

stiprėjimų,

R NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai,
apie savo ligų ar silpnumų.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų pūslės, urina 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems 
nims ir 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų. kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr Ross kainos yra žemos ti vi 
tiems prieinamos Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

.35 South Dearborn Street

asme-
lytiniai

kviečiami

, kampas Monroe Street. Cbicago III 
, Imkite elevatorių iki penkto augsto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5, p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki I 
p. m. Panedėliais. S e rėdo mis ir Suba* 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas '30 meni tame pačiame name.

kovojo jis gali yra keletas vietų, 
i, arba

pri- fabrikų centrai, 
ir kirip jį vartoja, kur žinios tiesiog pramanomos

J 

šios priežasties ir 
šis ginklas gerai 
reikalui esant ir 

mokėti jis gerai pavartoti ko
voje su savo priešu. Tas ypa
tingai svarini tokioms t au
toms, kaip yra musų lietuvių 
tauta. Todėl, kad mes esame 
dar jauni ir sulyginamai ma
žai' prityrę; todėl, kad mes 
esame maža tauta ir galime 
savo teises ir savo valstybinius 
interesus apginti ne tiek savo 
skaičiumi, kiek savo dvasinė
mis ypatybėmis: vieningumu, 
ištverme ir ypatingai suma
numu..

Taigi apie tas propagandi-

ir tam tikrais tikslais, sklei
džiamos.

• Ryga, pavyzdžiui, skaitoma 
kaipo centras lokių žinių apie 
Sovietų Rusiją. Tam tikrą lai
ką, kuomet Lenkų įtaka buvo 
įsivyravusi Latvijoj, Ryga bu
vo labai nepatikima ir atžvil
giu žinių apie Lietuvą.

Paryžius — centras abejin
gų žinių apie Sovietus ir Vo
kietiją ir apie valstijas, ku
rios mažiau ar daugiau yra 
priešingam Francuzijai politi
niam, lageryj.

Berlynas — centras prieš- 
lenkiškos, prieš-franeuziškos, 
o pat pastaraisiais laikais ir

Naujausios Mados Ve
lykoms Skrybėlės 

dėl moterų, merginų ir mergaičių. 
Skrybėlės, kurios kitose vietose kai
nuoja $3, mes parduodame už vie

ną kainą —

SI .88
Universal Millinery 

Shop
3341 So. Halsted S t

Užlaikome'visokių mierų. nuo 21-25 
didumo.

MRS. M. ADOMAITIS. 
Sav.

Atdara vakarais jki 9-tos valandos.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

AM ERICAN BOSCH 
DIO• -Caiest modai

SUPER-HETERODYNE

COMPLETE
WITH TUBES

and
HERE

kad galima butų jas tinkamai 
įvertinti?

Pirmas ir pamatinis tam rei
kalavimas, žinoma, yra — 
nuodugniai pažinti savo šalies 
pamatinę politiką. Aš turiu 
omenyje politiką tarptautinėj 
prasmėj, šalia to, reik būti su
sipažinusiam su savo šalies, 
šiame atsitikime Lietuvos, 
santykiais su kitomis šalimis 
—pinnon eilėn, su jos kaimy-

Bayer Aspirin pašalins jūsų kentėji
mus be jokio pakenkimo ir j trumpą 
laiką. Nurykit tabletėj su biskučiu 
vandenio. Skausmas išnyks!

Tai yra taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimo; glvos skaudėjimo nuo'ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo, lumbago; 
defei šalčių ar persidirbimo, lengvai nu
veikiami. Tie neišaiškinami moterų 
skausmai tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skausmą 
yra su Bayer Aspirin. 
tarai užgiria. 
pirin yra saugus ■ 
los. Jis neveikia ' širdies, 
tabletės visuomet turi Bayet Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer Aspirin 
kiekvienoje aptiekoje ir jeigu jus per
skaitysite ištirtus nurodymus ir jų pri
silaikysite, jus visuomet susilauksite pa- 
gelbos. Jus išvengsite daug kentėjimo, 
jeigu jus tik atsiminsite apie Bayer As
pirin tabletes.

Jo veikimą dak- 
Jie žino, kad Tikras As- 

negali padaryti ža- 
Dėžutė ir

IN OUR OFFICE

. X \NAVt FO’S.
-TUSTGET

OV4N NU M BEIS-
ON THIS ‘SVMITCH-

------ B0ARI> r----------

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHICAGOJE

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai — Basementai 
Plytų Darbas 
čiai, 
bingas.

Rockwell Construction 
Company

6812 S. Western Avė.
Prospect 3140 Prospect 7807 

H. MEEDEN

Blakų ir 
Flatai Viškose, Por- 

Garažiai, Apšildymas, Plum-

, /

Tel.

VELYKOMS CEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

Velykoms dhpirkit visai šeimydai nafujtis čevery'- 
kus. Mels'užlaikome puikius čeverykus irturime 

didelį pasirinkimą. Pas mus 
pirkdami, sutaupysite pinigų

4 1!

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI JR MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576
r 

tam

MODEL 31-H 
SUPIK-HKTEftODYNE

Other models from 
$43.50 to $139-50 
complete with tubes.

Ar galės atsirasti toks 
žmogus, kuris galėtų 
sakyti, kad dabar pas 
Budriką nėra dviguba 

vertė Bosch Radio

HOOyER Elektrikinis Dulkių
Valytojas vertės .... .............

DYKAI su kiekvienu BOSCH
RADIO .....................................

WISSIG,t , J
Specialistas iš

Rusijos <

arba didelė nuolaida už jūsų senų radio
Krautuvė Atdara Kiekvieną Vakarą 

ir Nedėlioję iki 6 vai. vakaro.

Daktaras
t • .

Kapitonas
Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~HCMOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kitis ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugel] metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto ikix 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

Jos.F.Budrik,!££
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W, ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v._

n 11.1.11 ................................

6BT O^V= THE 
VNIF^E THERE 
STDPlt>. OAN’T 

s e e vou’ve 
CUT IH ON ME>

' JI <* y
v 0 o G

THAT MUŠI 
THE 

'NfeONG-

ČLUCK, 
CLUCtt

v/ovj

Iš stoties WCFL, 970 kilocycles, lietuvių programai kas 
nedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

Iš stoties WHFC, 1420 kilocyclcs, lietuvių radio progra 

mai kas ketvergę nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

EUBR-Y ’PLUGr- 
(UrtABlNkTlON

e^CB1>T TWvs
0N6?

r HEtLO*?. 
( LONG PISTAHCe, 

k Boston )

GUE?$S T-L L.
Tlt CLEO 

dOMES BAXK-
UUNCH
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ANGLIJA SUSIRUPINUS

Respublikinės partijos laimėjimas Airijoje verčia 
Anglijos valdžią susirūpinti. Naujas airių laisvos val
stybės galva, Eamon de Valera, per rinkimus žadėjo 
panaikinti Airijos valdžios priesaiką Anglijos karaliui 
ir sustabdyti metinius žemės mokesčius Anglijai. Jeigu 
De Valera dabar tuos savo prižadus įvykintų, ką tuo
met Anglija darytų? <

Spaudoje buvo išreikšta nuomonė, kad Anglija už 
tokius respublikinės airių valdžios žinksnius apskųstų 
ją Pasaulio Tribunolui Haągoje, nes Airija yra pasira
šiusi sutartį su anglais ir vienpusiškas tos sutarties lau
žymas butų nusidėjimas tarptautinei tęisei. Tačiau ši
toks kelias Anglijos valdžiai vargiai yra priimtinas. 
Užvesdama bylą Pasaulio -teisme prieš Airiją, Anglija 
pripažintų, kad Airija yra ‘'svetima valstybė”. Tuo gi 
tarpu anglai žiuri į Airiją, kaip į neatskiriamą britų 
imperijos dalį.

Airijos valdžiai atsisakius vykinti sutartį, kuria 
buvo įsteigta “Airių Laisva Valstybė”, anglai veikiau
sia pradėtų spausti ją ekonomiškai ir finansiškai, atsi
sakydami vesti su ja prekybą, skolinti pinigus ir t. t.

SLA. KONSTITUCIJOS PROJEKTAS PAVĖLINTAS

Jau keli SLA. seimai rengėsi priimti naują konsti
tuciją, bet dėl įvairių priežasčių ji nebuvo priimta. Pir- 
miaus konstitucijos pakeitimas negalėjo būt įvykintas 
dėl opozicijos bolševikų, kurie sudarydavo seimuose 
daugiaus kaip trečdalį delegatų, ir dėl jų nebuvo gali
ma gauti reikiamos dviejų trečdalių balsų daugumos. 
Chicagos seime naujas konstitucijos projektas užkliuvo 
už kai kurių paragrafų. > Bet nauja Įstatų Komisija, 
kuri buvo pereitame seime išrinkta, žadėjo pagaminti 
naują projektą ir patiekti ateinančiam seimui.

Buvo girdėt; kad šios Komisijos nariai daro suva
žiavimus ir dirba. Bet jų žadėtas projektas dar ligi šiol 
nepasirodė spaudoje, nors iki seimo tėra jau mažiau 
kaip 3 mėnesiai.

Paskutiniame “Tėvynės” numeryje Redakcija įdėjo 
paaiškinimą SLA. nąriams apie įnešimus seimui. Tenai 
pasakyta, kad visi kuopų arba narių įnešimai, kurie lie
čia konstituciją, turi būt paduoti Įstatų Komisijai per
žiūrėti ne vėliaus kaip už 90 dienų prieš seimą. Kadan
gi seimas įvyks, tur būt, birželio mėnesio viduryje, o 
dabar jau yra po 20-tos dienos kovo mėnesio, tai SLA. 
kuopos ir nariai jau negalės paduoti jokių sumanymų 
prie konstitucijos projekto, jeigu jisai ir bus paskelb
tas tuojaus. Vadinasi, joki projekto pataisymai negalės 
būt teisėtu budu įteikti seimui, ir seimas turės (jeigu 
Įstatų Komisija dar paskelbs savo projektą prieš sei
mą) jį arba ištisai priimti, arba atmesti.

Kodėl Įstatų Komisija nepaskelbė savo kurinio pa
kankamai anksti, kad SLA. nariai galėtų jį pastudijuo
ti ir duoti prie jo savo pataisymus, — nežinia. Bet ji

Amerika yra pasiekusį labai aukšto technikos iš
sivystymo laipsnio. Ji didžiuojasi puikiausiai įrengto- 

Įmis dirbtuvėniis, aibėmis visokių naudingų išradimų, 
dideliu skaičium inžinierių, milžiniška armija sveikų 
stiprių darbininkų ir nepaprastu jų darbo našumu. Ap
skaičiuojama, kad vienas Amerikos darbininkas viduti
niškai padaro tiek, kiek keturi dąrbininkai rusai arba 
du darbininkai vokiečiai.

Amerika turi galingus bankus ir skolina pinigus 
visam pasauliui. Ji, kartu su Francija, valdo daugiau 
kaip pusę viso pasaulio aukso.

žodžiu, dėdės Šamo lobiai yra neišmatuojami. Ko
dėl tuomet septyni ar aŠtuoni milionai Amerikos darbi
ninkų neturi darbo? Iš kur atsirado ta nelemtoji de
presija, dėl kurios daugybė žmonių kenčia skurdą ir 
badą? . •

Aišku, kad tai yra netikusios biznio tvarkos pasę- 
ka. Kapitalistiškam biznyje nėra plano. Atskiras biz
nierius planuoja, bet visų biznierių planai nėra sude
rinti, vienas antram prieštarauja.

. Šis chaosas (netvarka) tęsis tol, kol pramonės, su
sisiekimo ir finansų įmonės bus privačiose rankose. 
Įvesti tvarką gamyboje ir apyvartoje gali tiktai visuo
menėm

SLA. Reikalai
Olių-Žilvičių famili- 

jos “sleitas”

“Tėvynės” skaitytojams bu
vo šiomis dienomis išsiuntine- . . • ■
tas lapelis su p. Bačiuno pa
veikslu, kuriame agituojama už 
“tautiško sleito” kandidatus. 
Tą lapelį turėjo gauti beveik 
visi SLA. nariai, nes jo siuntė
jai, matyt, vartojo SLA. orga
no adresus, žinau l^ai kurias 
vietas, kur ateina po keletą 
“Tėvynės” ekzemplįorių, ir tięk 
pat į tas vietas atėjo tų lape
lių.

Jie atspausdinti ant storos, 
gana brangios popieros. Ka
dangi jų išsiuntinėta kokie 
15,000 ekzepliorįų, tai galima 
suprasti, kiek pinigų išleista 
vien tik šitam lapeliui — ma
žiausia $300.

Lapelio apačioj e rąndajne 
“tautiško sleito” rėmėjų var
dus: aęlv. Olį, Antaną Olšews- 
kį (Olio tėvą), p-lę Žilvičiutę 
ir kelis kitus asmenis, kurie 
patys nenusimapp, kodėl jie į 
tą kompaniją patekę.

Visa Olių-žilvičių famflija 
“pušiną”, kiek drūta, p. Bačiu
no kandidatūrą, tikėdamasi, 
kad jai pagerės laikai, kuomet 
jų “garsusis farmerys” pateks 
į Susivienijimo prezidentus (o 
jisai turi tiek progos tą urėdą 
gauti, kaip be veidrodžio pama
tyti savo ausis).

Bačiunas lietuvių gyvenime 
niekuomet nieko nereiškė. Tik 
jisai dėl savo reklamos savo 
faunoje pavalgydindavo uždyką 
“žymesnius” svečius, kurie at
silygindami už tai parašydavo 
apie jį j laikraščius. Taip jisai 
išsigarsino. Apie lietuvių orga
nizacijas Bačiunas nieko neiš
mano, nes jose neveikdavo. O

Susivienijime jisai yra tiesiog 
žemiaus zero. Jisai čia ne tik 
nėra nieko gero nuveikęs, bet 
stačiai kelia demoralįząciją. 
Jei netikite, tai štai fąfctąi:

Prieš trejus metus Bačiunas 
prisirašė prie SLA. 53 kp. Ta 
kuopa susidėjo iš bolševikų, at
skirtų nuo 86 kp. Matyt, Bal
čiūnas tikėjosi gauti bolševikų 
paramą rinkimuose, numesda- 
mas kelioliką dolerių aukų j jų 
fondus (už dolerį bolševikai 
rems bile ką). Juokinga butų 
manyt, kad Bačiunas pateko 
per klaidą į tą grynai bolševi
kų kuopą, nes apie 36 kp. ski
limą . ir bolševikų atsiskyrimą 
žinojo visi, kas tik skaito lie
tuvių laikraščius arba bent su
eina su laikraščių skaitytojais.

Į Susivienijimo seimą Chica
goje Bačiunas atėjo neva su 
pasiūlymu padovanoti 10 akrų 
žemės “seneliu prieglaudai”. 
Niekas seime apie tą jo pasiū
lymą negirdėjų ir jisai visai ne
buvo svarstomas; nė pats Ba
čiunas negąli pasakyti, kur jo 
pasiūlymas nuėjo, kadangi ji
sai nežinojo, kam jį įteikti ir 
prašė, kad luti tątąi už jį at
liktų. t “Dovanotojas” gal nė 
nenorėjo, kad jo “dovana” .bu
tų priųnta, bet jam rūpėjo tu
rėti argumentą, kad jisai ve 
esąs “labdarys”, sutinka duoti 
(jam nereikalingos) žemės 
sklypą organizacijai, o jos vir
šininkai toki pavyduoliai, kad 
ne tik nepriima dovanos, bet 
jam nė kredito už tai nepripa-

Taip buvo prirengia dirva 
kandidatuot į SLA. viršinin
kus.

Bet Bimbos už' amandavofi 
bolševikai iš SLA. pabėgo ir 
ėmė organizuoti savo “darbi
ninkišką” susivienijimą. Rei-

. ■ i ■ -i... r; i/. v? . » jv ii 7 '

[Acme-P. ti A. Photo]
" " . . J į . •, ■

Mąhatma GąncĮhi’s, Indijos 
vado, žmona, kuri tapo aręštųp- 
ta ir nuteista šešięms mėner 
siąms kalėjimo.

BRAM STOKER
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vargiai galėjo tikėtis, kad organizacija jos projektą 
“prarytų” be kritikos. Buvo gandų, kad pp. Bierstein 
(Birštonas), Bagdžiunas-Borden ir Lopatto, iš kurių 
susideda naujoji įstatų Komisija, savo projekte siūlo 
panaikinti Susivienijime visuotiną balsavimą ir šiaip 
žymiai susiaurinti organizacijos narių teises.

Viena SLA. kuopa (Detroite) dabar reikalauja, 
kad, dėl pavėlavimo paskelbti konstitucijos projektą 
“Tėvynėje”, konstitucija ateinančiame seime visai ne
būtų svarstoma, ir kad Komisijai butų išreikšta papei
kimas už neatlikimą pasiimto darbo.

Jeigu butų daugiau kooperavimo tarpe įvairių SLA. 
įstaigų, tai butų buvę galima paduoti kuopų ir narių 
svarstymui pirmesnį projektą, kuris nepraėjo Chicagos 
seime. Tame projekte reikėjo tik pakeisti ir išlyginti, 
keletą paragrafų, ir nebutiį. buvę reikalo visą darbą 
dirbti iš naujo. Naujos komisijos daro tik naujau ,i§lpi-’ 
das, o pamatiniai nieko geresnio nesugalvoja.

I ■ ■ /

BE PLANO IR TVARKOS BIZNIS

Amęrika yra nuostabi šalis. Turi ląbąi didelį plotą. 
Turi begales gamtos turtu — derlingos žemės, upių, 
mįšjjų; anglies, rudos ir t. t. Turi gerą ir didžiai įyąįrų( 
klimatą, kuriame viskas tarpst^, pradedant tropikų ipe- 
džiais ir baigiant šaltų kraštų augmenimis.

Už ką balsuoti
SLA. Vakarų Veikėjų Komitetas taip pat PittjJmrgbo. 

Brooklyno, Massacnusetts ir CoriiU'cticut pažangieji SLA. vei
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto> kryželius taij>, k^aip 
nurodyta žemiaus — ficj Bagoliaus, Gugio, Banano, Stungio 
icBronušovardait. l ».i

kėjo tada urnai ieškoti rėmė
jų kitose srovėse ir nešdintis 
iš bolševikiškos 53 kp. Bačiu
nas persikėlė į Grand Rapids, 
Mieli., kuopą, kurios valdybo
je buvo socialistai. Ėinė jisai 
gerintis socialistams ir mei
lintis prie “naujiėniėčių.” Ka
da šie pamatė, kad jisai tik 
dėl savo politiškos karjeros 
apsimeta jų draugu, tai jie nuo 
jo nusigręžė.

Tuomet Bačiunas pradėję 
rodyti savo “meilę” Clevelan- 
do Karpavičiukui ir Brookly
no “vienybininkams.” Fašis
tai pasirodė sukalbami. “Dir- 
vqs” redaktorius pasijuto esąs 
didelis veikėjas,.... kad tokią
“šlaunį asaba” su “juo- kalbasį, 
kaip su suaugusiu vyru. “Vie
nybės” boseliai,- neįstengdami 
atmokėti paskolą Susivieniji
mui, nudžiugo, kai Bačiunas 
pažadėjo prisidėti su pinigaią 
pj'ie jų biznio ir, jei bus iš
rinktas, atnaujinti paskolą.

Taigi Bačiunas, galų galę, 
pateko į “tautininkų sąrašą” 
ir pasidarė vyriausias jų kan
didatas — žmogus, kuris nie
kuomet piršto nepajudino Su
sivienijimo labui, kuris kritiš
kose kovose prieš bolševikišką 
invaziją šliejosi pre bęlševikų 
ir buvę įstpjęs į jų 53 ,itųppą! 
Dąbar išleistuose' ir Bačiuno 
apmokėtuose lapeliuose yrą 
biaurįai ir demagogiškai nie
kinami socialistai, kurie atsi
sakė jo “dolerinę kandidatū
rą” remti. “Socialistais” tenai 
yra vadinami net ir p. Stun
gis su Dr. Bronušu!

Reiškia, vos lik įkėlęs koją į 
Susivienijimą, tas žmogus jap 
bando sukurstyti parlyviškus 
kivirčus organizacijoje.%0 no-’ 
minaeijų laiku jišąi tiesiog 
pirkinėjo kuopas ir na
rius, siulydamąsis užmųĮęęti

ir naujų narių įstojimą (Jaip 
jisai padarė ’ Grąnd1 Ęąpi^’d 
ir Daytono kuopose), idanf 
jie balsuotų už jį. Taigi jisai 
nori įsiskverbti į.organizacijos 
yiršinįnkįis tpe'f korupciją!

Taj yrtį iflpa tąkLaf' kjįrhį 
ueųžginęys nei pats iBąčiųnasi 
nei 01ių-žilvičiipfaipilija, ku
ri iį “indorsuoją,” baipo kan
didatą.' į

Ir.ko tas žmogelis taip lenda 
j tą prezidento vietą, kuriai 
jisai tinka ne daugiau, kaip 
gaidys operoje giedoti? Well, 
—tą galėtų paaiškinti tie žmo
nės, \kdrie kąftu: sm j uo, valilė 
dienraščio “Lietuvos” bendro
vę. Ant galo, apie jo .kandida
tūrą galima spręsti ir iš to, kas 
ją remia. .

Ąitų atkaklių dolerių gaudy- 
tJojų SĮ,A. liąriai turi ąpsisau-. 
goti! —F,aklų Rįnkejas.

Aš to visai nesitikėjau, todėl 
labai išsigandau ir pradėjau 
drebėti iš baimes, bet Van Hel-j 
singas neparodė jokio susijau
dinimo. Jis buvo labiau sa
vęs tikras, negu pirmiau, ir 
padrąsintas toliau tęsti savo 
šmėklišką darbą. “Ar esi da
bar patenkintas, Jonai?” pa
klausė.

Atsakiau, jausdamas, kad 
pęlęmtą .mano argumentavimo 
prigimtis staiga atbudo, prisi
dengusi rietis su profesorių iki

į
“Esu įtikintas, kad grabe nė

ra Lųcįjps kūno, bet tas įro<|o 
tik vieną dalyką.”
.“Ką, Jongi?”
“Kad jos kūno jgmc nėra.”
“Tavo gera logika,” atsakė 

profesorius, “bet ji nelabai to-' 
Ii eipa. Kaip išaiškinsi,.— 
kodėl jos kūno, ten nėra?”

“GąLkpks vagis,” nurodžiau, 
.pats tpin HcĮiKMa'W<as* *'^a^ 
4ra,bpięia“s Uv9ajji, 
Jaučiau, kąd.kfdbų jiesąjįiopcs, 
bet tai huv^ vieiiiii|ėĮė išeitis, 
kurią galėjau sugalvoti. Pro
fesorius atsiduso. “Ką pada
rysi,” pastebėjau, “tau reikia 
dar kito įrodymo. Eikš su ma
nimi.”

Nuleido grabo viršų, surin
ko yisus'savo įnagius ir sudėjo 
juos į ikrepšį, užputę žvakę ir 
ją irgi įdėjo į krepšį. Atida
rę duris, išėjome iš koplyčios. 
Profesorius .duris uždare ir 
užrakino. Paduodamas mąn 
raktą, tarė: “Palaikyk jį prie 
savęs. (Busi labiau pertikrin
tas.” Nusijuokiau, bet turiu 
prisipažinti, kad mano juokas 
nebuvo labai linksmas. Pamo
jęs ranka, tariau: ^Raktas nic- 
tko nereiškia, jo gali būti keli 
diiplikatai. Belo .visai nesun
ku tokią spyną atrakaiitį vini
mi;” Netaręs nei žodžio, pro
fesorius įsidėjo raktą į kiše
nių. Man įsakė sergėti vieną 
kapinyno pusę, o jis budės ki
toj. Pasislėpiau už,ėglio. Tam
soje dar galėjau įžiūrėti jo tam
sų pavidalą, tbesiląnkiojantį 
tarp paminklų ir medžių, iki 
jis visdi nepranyko.

Budėjimas buvo .labai nuo
bodūs ir veikiantis į nervus. 
Vos užėipiau Savo vietą po eg
lių, laikrodis išmušė dvyliktą. 
Laikui bėgąpt išmušė jis ir 
pirmą ir antrą. Sušalau ir bu
vau didžįaūsįos baimes apim
tas. Pykau ant profesoriaus 
už ištempimą - manęs .tokiam 
nelcųitgųi . buvau pil
nas pagiežos ir sau už suti- 
ikimą pfisidėti prie jo prasi
manymų. Perdaug sušalau ir 
buvau perdaug mieguistas, 
tkaji galėčiau akylai budėti, bet 
nęįižtektinai mieguistas neiš- 
.piidyli profesoriaus įsakymą; 
Viską* 0aėinus kartu,’ praleidau 
tikrai biaiirią ir nelemtą naktį.

Staigd, atsigręžęs; pamačiau 
Jcą lai panašaus į baltą juosta 
slenkant tarp dviejų" eglių įr 
♦kry^iį tolimoje 'kapinyno da- 
dyjė^Įuo pačiu laikti juodas 
pavidalas atsitraukė nuo vie
los, kur ^budėjo profesorius 
Van Helsingas ir skubiai pra
dėjo prie baltos juostos artin-

profesorių, rankose laikantį 
mažą kūdikį. Mane pamatęs, 
profesorius ištiesė rankas su 
kūdikiu ir tarė:

“Ar esi dabar pilnai paten- 
kinias?”

“Ne,” atsakiau
kad aš kovą su profesorių 
pradedu pralaimėti

“Ar nemątai kūdikio?”
“Taip, jeigu man akys 

klysta, tai yra kūdikis, 
kaip jis čia atsirado? 
irgi yra sužeistas?” 
sįau.

“Pamatysime, tarė profeso
rius ir vienu kartu abu pra- 
d ėjome eiti iš kapinyno. Va n 
Helsįpgas rankose nešė kūdikį.

Nuėję gana tolokai, pasislė- 
pėiųe tarp medžių. Profeso
rius uždegė degtuką ir pažiū
rėjome į kūdikio gerklę. Prie 
jos nebuvo jokios žaizdos ar 
pęą^reskimo.

“Ar ųe mano tiesa?” sušu
kau ttiumfųodąmas.

“Mes buvome kaip tik lai
kų”, tarė profesorius, lyg dė
kodamas Dievui.

Dabar turėjome nuspręsti ką

jausdamas, 
jau

nc- 
bet 

Ar jis 
paklau-

jęipę tartis. Jeigu jį nuneši
me į policijos nuovadą, turėsi
me pasiaiškinti apie savo nak
ties darbą; mažų .mažiausiai, 
turėsimo paaiškinti, kaip užti
kome kųdiRį. l?ę ilgų argu
mentų, nutarėme jį nunešti į 
Hcalh’o parką ir išgirdę poli
cininką ateinant, ten jį palikti 
prie tiko, kur jis lengvai ga
lėtų jį atrasti; o mes patys 
skubėtume kuo greičiausiai 
nąipo. Viskas išėjo gerai. 
Prie Hąmsptead Hcath krašto 
išgirdome sunkius žingsnius 
ir .paguldę kūdikį prie tako lau
kėme, iki policininkas jonepa- 
stebeipzsyaistydamas žiburių; į 
vieną ir į kitą Šoną. Išgirdo
me ji sušunkant, Nųtscbo. 
Mes tuo tarpu tykiai pasitrau- 
kėnie. Laimei, netrukus su
gavome taxi ir nudųniėni į 
miestą.

(Rus daugiau)

GAUJA “Kultūra” No. 2. 
Galima gauti Naujienoje.

Aaų jas Si o. 22 “Kovos” 
autas šiandie. Kainą 10c 
ląuskite Naiijįenose

“NAUJOJI RANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis- 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina tik 5 centai.

Bėgti. Bet man reikėjo sku- 
’bėp prp paminklus ir užtver
tas kapus, todėl karts nuo kar
to,4 negalėdamas užtvarų įma- 
tyti natamšyje, sugriudavaų 
žemėje. Dangus buvo apsl-i 
niaukęs- Kur toli išgirdau la
bai anjkstų gaidį. Kiek toliau, 
ųž ijęĮfaikusios eilės kadugiųį 
kurią ąugo prie tako į bažny
čią, bąltąs, skaistus pavidalas 
suįųįrgejo man akyse ir pra- 
pykd į kaplytelę. Nenorėjau 

ttikėti savo ausims, bet tikrai 
(gięiįčjąii tylų verksmą ir suju- 
di|iitį krūmų šakų triuškėji- 
iną. Priėjęs arčiau, pamačiau

KMIIOIIMUS
t .. .

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur
Klausdami informaci 

jų $ kitų mięstų 
rąžykite

NAUJIENOS
1739 So. Haluted St 

CHICAGO ILL

Sb>ę||ame Pinigu* Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
it Saugiai.

ant visų Linijų.

NAUJIENOS 
1739 SOliTH HALSTED ST. 

ępięĄąo, Ibb.
Ofisas atdaras kasdic nuo 8:30 iki 

8 valandai iventadiemais nuo 
9 iki 1 valandai

\
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CHICAGOS 
ŽINIOS

gon adresu 5203 Lake Park 
avė. Jisai paklausė įstaigos sa
vininko, ar galėtų panaudoti te
lefoną. Po to nepažįstamasis 
pažvelgė į keletą buvusiu čia 
pat grabų ,išsiėmė iš kišenės 
revolverį ir nusišovė.

Prasta kelionė automo
bilistams

\ .............. ""■...... .

Nemažai chicagiečiu sekma
dieniais išvažiuoja pasivažinėti 
i Indiana valstijos dunas. Pra
ėjusį sekmadienį kai kurie au
tomobilistai turėjo sugrįžt trau
kiniais į Chicagą. Matote, In
diana valstijos policija užgrie
bė tuos automobilius, kurie ne
turėjo 1932 mėty laisniy, ir 
atsisakė juos savininkams gra-’ 
žinti iki jie neparodys 1932 mė
ty laisniy. Daugiausia areštu 
padaryta Lake, Porter, St. Jo- 
seph, La Porte, Pulaski, Jas- 
per ir Nevvton kaunlėse.

Atlankė 1,515,540 žiū
rėtojų

Praėjusiais metais Fieldo mū
zoj y gamtos istorijos atlankė 
1,515,540 vizituojančių. Tai 
didžiausia skaitlinė svečių, ,ko
kią vienais metais muzejus yra 
kada susilaukęs.

Pasipelne $10,000
Plėšikai sekiojo Cutler Shoe 

kompanijos menedžerio padėjėją 
30 dienu. Pagalios jie pasiga
vo jį jo namuose, privertė pa
sakyti kaip atidaroma kompa
nijos krautuvės saugioji šėpa, 
ir pasi.šlavė iš šėpos -$10,000 pa
bėgo. Kompanijos krautuvė 
randasi adresu 111 South State 
st.

Savęs neužmiršo
Teisėjo Feinbergio teisme da

bar nagrinėjami reikalai užsi
dariusio lenkų kontroliuoto 
Second Northvvestern banko. 
Pasak vieno buvusių banko tar
nautojų, banko viršilos ir jiems 
artimi žmonės ištraukė nema
žai' pinigų iš įstaigos tuoj 
prieš užsidarysiant jai.

Dar ir šiandien snigsią

Vakar buvo kovo 21 diena— 
pirma pavasario diena. Vietoj 
pavasario betgi chicagiečiai su
silaukė gilaus sneigo. O oro 
pranašas C. A. Donnel pareiš
kė, kad galima, tikėtis sniego 
dar ir kaip šiandie, antradienį.

Paskilbęs gengsteris 
nudaigotas

Nušautas trimis kulkomis pa
skilbęs plėšikas, gengsteris ir 
lyderis7 žinomos plėšikų gengės 
“12”, Krank Bataglia. Bataglia 
lavonas rasta prie kelio už Chi- 
cagos ribų, kauntės pietvaka
rių daly .kur jau ne kartą ras
ta lavonai kitų nudaigotų.

Atsidarė mokyklos
_

Vakar atsidarė septynios 
Benvyno mokyklos, kurios bu 

jvo užsidariusios kovo 11 d. 3,- 
500 mokinių sugrįžo mokytis. 
Piliečiai sukėlė reikalingų mo
kykloms palaikyti fondų.

Nusišovė vietoj
pTrmyn!
SHARPS and FLATS

Pagyvenęs žmogus įėjo Char
les F. Bilger laidotuvėms įstai-

JONAS SUDEIKIS

Persiskvrė su šiuo pasauliu ko
vo 20 dieną. J: 15 valandą po 
piet. 1912 m., sulaukęs 4 8 melų 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr.. 
Žvingių parap.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Olesę. podukrę Bror.islavą Bui- 
vidiene. pusbrolį Antaną Nevcr- 
dauską ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj. 3119 Au
burn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj. kovo 
23 dieną. 8 vai. ryte iš koplyčios 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. - į

Visi a. a. Jono Sudeikio gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti ' jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Podukrė, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Te!. Yards

IF YOU ARE neither a 
warbler nor a fiddler būt do 
appreciate good music, then, 
we suggest that you attend thc 
joip.t recital being given by Mr. 
and Mrs. Stephens, Sunday, 
April 3rd at the Lithuanian 
Auditorium. Your attendance 

i \vill be well repaid with fine 
j vocal seleetions by Mrs. Alice 
I Salaveicik-Stephens and exqui- 
site violin music by our own 
instructor, M r. Charles Ste
phens.

—o—
WE HAVE HEABD a lot 

about “pep” letters būt have 
never had thc pleasiire of re- 
ceiving one until novv.
Dear Editor:

“Pirmyn”. There is a dazzl- 
ing splendor about the word 
that is overwhelming. While 
singing our songs, our. very 
spirit seems to be soaring. Then 
we seem to be treading on airi 
With all this we can, engulf 
our audience in exquisitely sa- 
tisfying happiness.

Our most compelling desire

is to spread happiness. This 
desire wjjį add a luster and 
interest ‘ to every day of our 
Ii ves ; it will help to ei įminate 
monotony. And it will make 
“Pirmyn” morc complete in its 
glorifleations. —M. Kasper.

Thank you, Miss Kasper. 
—o—

TODAY \ve are happy to 
announce, the winner of the 
second questionnaire contest, 
namely, Dominick J. Starges. 
M r. Starges is a young lad, 61 
years of age, vvhose chief in
terest in life, now, is following 
the activities of the younger 
generation. Such an old Chica- 
goan and Lithuanian honors 
us by taking so deep an inter
est in the Sharps and Flats. 
M r. Starges answers to the 
queries are as follows:

1. The f irs t harmonica was 
invented by Benjamin Franklin.

2. Johann Sebastian Bach 
became completely blind to- 
vvards the end of his life.

3. A serenada is a song per- 
formed by a galiant at night 
under the window or balcony 
of the person he wishes to ho- 
nor, with the accompaniment 
cf some stringed instrument.

4. M. Sax invented the sax- 
ophone in 1840.

Good work, Mr. Starges. 
— o—

TIDBITS
Please hold your patience 

vvhile thc ‘“Pirmyn Nite Club” 
is in the course of construc- 

f

tion. The date of opening is not 
far off... It is predieted that 
Sarah will have a gorgeous 
time a t this new nito club. She 

y 

has discovered a way of pleas- 
ing everybody... And novv, here 
is a wire asking us to fix our 
flat tire, fili our buggy full of 
gas, and be prepared to sing 
in Indiana Harbor April lOth. 
Nice trip... People, novvadays, 
usually try to live up to some 
proverb or saying that they 
have adopted. First, there is 
the case of Milda who believės 
in “Make yourself at home”. 
She was found (loing her hptne- 
work during rehearsal lašt Fri- 
day night... And tlien there is 
Ann Valiulis who, after a ce- 
lebration lašt Saturday night 
goes about her way with 
“Svveet sixtėen and never been 
kissed” on her lips. v

*11 ■     *"”*

Here, is what Jack terms as 
his most embarassing moment.

The other dųy, he sat down 
in one of these highbrow res- 
taurants, poinied to a, iine on

tfie French menu, and said to 
the waiter, “Bring me some of 
that”. ’

The, vvaiter looked at Jack 
with a sarcastic smile and said, 
“Sorry, sir, būt the orchestra 
is playing that.”—o—

AND, N0W, “THE daintiest 
lašt, to make the end most 
svveet”. Thank you scribes, one 
and all, for your contribs.

Your broadeaster has been
The Singing Fool 

who will accept all contribs at 
6406 S. Francisco Avė.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muso 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mūsų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHIGAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau- 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: ♦
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Don’t 
neglečt 
'Colds t

Balčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimine. Palęngvlnkit 
jtiOB | 5 minutes bu “Musterolo", 
— "counter-irrltant" I Uždedamas 
karti, | valanda, jie turi sutelkti 
pagelbą. Mliionų vartojamas per 
30 metų. Rekomenduojamas dak
taru ir slaugių.

Graboriai_______

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel Rooseveh 7532

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5R4O

- Graboriai______

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicag-oj

1646 W. 46tb St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K.
JARUSH

' PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

U fa minkau Ketvergais ir Subatoms 
24 20 W. Marguette Rd. arti Westtrn Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis • ir Pėtnyčio -u 

1821 So. Halsted Street

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2301 West 22nd Street

Valandos I—-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 S<> Rithmond Street

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERIS
Valandos nuo 10 tvto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek 
madientais nuo 10 iki 12.

3421 So. Hhlsted St
Phon. Boulevard 8483

Ofiso ir Rez Tel Boulevard 591 ’

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor of 35tb 8 Halsted Sis) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez Tel Boulevard 591*

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Cor of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: įtuo 2-4. nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutarti

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Den tįstas 

1GI5 So. Ashland Av<« 
irti *7th Street

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 rytoi 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais:1 Utarn. ir Ketv iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 1 i ryto iki I po pietų. 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 10 

iki 12 dienų.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Dr. Vinccnt C. Steeh 
Den tistas 

4180 Archer Avenue

pairus (lydytojai

DR. HERZMAN
- I? RUSIJOS -

Lietai lietuviam* žinoma* pei me 
u* kaipo oatvre* gydytoja* birorga*

n ik įlieti* t

Gvde staigia* n chroniška* liga, 
rų moterų n vaikų pagal naujaunui
metodus X-Ray ir kitokiu* elektros
prietaisus

Ofisas ir Laboratorija;
1025 W i8th St., netoli Morgan St

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

Tel Canal 3110 
Rezidencijo, telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGA L 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4 729 South Ashland Avė. 2 lubot 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 va! 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v ‘iena 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Piaza 3200

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis l

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabanif
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Sugryžo iš Lietuvos

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo^ skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas Spccialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Ptospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 31 st Street 

CHICAGO ILL
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet.

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
.u u, šventadieniais 10-12 dieną

A. MONTVID, M. D.
Wcst Town State Bank Bldg 

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Wesi 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIROL
Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu { naują vietą po or.

1645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospccr ‘ 1 930

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Odkley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Petnyčioj 1-7

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdin

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

mpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. 

J. F. EUDEIKIS & 00. 
JUSV GRABORIAI

, .. ■ . Didysis Ofisas >

4605-07 South Hermitage Avenue 
.   Viįi TMonaii. YARDS. 1741 ir 1742

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Javo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Soutfy Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Advokatai

K. GDG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
I27 ‘N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 44 I i
Valandos- nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
H23 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1310
Valandos, nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą išskyrus ketve/gą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rvr© 

_________l........ ....................................................

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd Street
, Arti Leavitt St,

Peleionas Canal 255 2 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Saite C 
Tel. Prospect 1028

Rez. 23 59 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wasbington St
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 VV, Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki II ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

• 05 W Adams St., Room 21.7 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W I2pd St. nuo 4-9 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte Tel? Republic 9600

Dr. P. M. ŽILVITIS DR. A. J. GUSŠEN JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: puo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį, 
4847 West lAth Street, 

ČICERO. ILL, 
X-Ray,...Pbone> Cicero 1260

Lietuvis Advokatas
4631 So- Ashland Avė.

Tel- Boulevard 2800 
Ro. 6515 So. AocktveU St.

Tel. Republic 9723

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 MactjuMte Road

Valandoj: 9—12, 7—9, Antradieni ii 
Ketvirtadienį vakarais pagal eusitatimą.

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Glark St., Room 909
Telepbone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avc.
• Telepbone Victory 2213
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Naujienų Bendrovės 
Valdyba

Naujienų 
kuri buvo 
šerini nku 
išsirinko

šeš.tadienį, kovo 19 d. laikė 
pirmą susirinkimą 
Bendrovės Direkcija, 
išrinkta metiniame 
mitinge. Direkcija
valdybą iš sekančių asmenų: P. 
Grigaitis—orezidentu, A. Ryp- 
kevičia— 1-ju vice-prezidentu. 
J. Jašulevičius—2-ju vice-prezi- 
dentu, K. August— iždininku, 
Nora Gugis—sekretorium —vi
si tie patys, ką buvo pereitais 
metais.

Naujienų Radio 
Programas

suWell, well, lai jau Malė 
Juozu išsikėlė iš Makalų namo 
ir apsigyveno savame bute.

Rakandus įsitaisė “colonial 
style” ar kokius ten, už apart- 
mentą moka taipgi nemažai, i 

žinoma, prie rakandų reikės 
pridėti ir pianas, ir radio se
tas. na, pagalios ir automobilis 
nusipirkti.

Klausimas tečiau, kaip visą 
tai Juozas išmokės. Pasiimti 
namams papuošimų galima. Bet 
anksčiau ar vėliau reikia už juos 
pinigai sumokėti.

Ar tik nepriseis Juozui pra
šyti tėtušio paskolinti? O gal 
dar greičiau teks perpiskirti su 
visa puošnybe, kaip neretai per
siskirta kitos jaunos ir netaip 
jaunos poros, kada kompanija 
išsiveža rakandus?

O kas tuomet bus? Kažin ar 
tik nepareikalaus Malė iš Juo
zo skyribų, pamatuodama savo 
reikalavimą tuo, kad jis nesu
teikiąs jai tihkamo gyvenimo? 
Pagyvensime, pamatysime.

Savo keliu, praėjusį sekma
dienį ponas Makalas jautėsi 
taip jau įžeistas. Pasirodė, kad 
už forduką, kuriam jisai mokė
jo $700 dolerių, sėlsruimis te
duoda tik dvidešimt dolerių, kai 
jis norėjo pirkti naują automo
bilį, o forduką atiduoti sėlsrui- 
miui. J

Makalas jautėsi įsižeidęs to
kia suma. Ir Makalienė kartu 
su savo vyru įsižeidusi. Kaziu
kas, Aldonos Makaliutės vaiki
nas, pasižadėjo Makalui gauti 
daugiau. Dabar klausimas, ko
kios išdirbystes automobilį Ma
kalas nusipirks? Ir kitas klau
simas: ar nepaims ir vėl Juo
zas tuo nauju 
žinėtis?

Palauksime, 
sekmadienį iš
1360 kilocyclės, nuo 6 
vai. vakaro.

Praėjusį sekmadienį 
Naujienų radio programe p-nia 
Julija Gapšienė Petro Sarpaliaus 
dainą “Mamytė”. Kitą daina, 
kurią p-nia Gapšienė dainavo, 
buvo, regis, “Svajones” ar tru
putį kitaip pavadinta'. Abi dai
nas ji sudainavo gražiai, ir ki-

taip tur būt negalėjo būti, ba 
musų dainininkė yra viena šau
niausių Chicagos lietuvių 
nininkių.—Klausytojas.

West Side

dai-

Prakeikė Pruseiką ir jo sekėjus

toks pats

šį cirką

kiek lai-

cirkas į- 
Meldažio 
surengė

diskusijomis, 
pasmerki-

buvo ren- 
be žinios

automobiliu va-

sužinosime kita 
stoties WGES, 

iki 6:30

dainavo

jose

Bim- 
ir da-

DYKAI
Tik šią savai

tę šis gražus 

Frieze krėslas su 

benčiuku i r 

lempa, bus duo

dami DYKAI

naujos mados 

gražaus ir ga

lingo

AMERICANBOSCHRADIŪ
Visa kas čia paro

dyta

Tai yra niekuomet ne
girdėta proga įsigyti šį ra- 
flio už pusią kainos ir 
gauti dykai rakandų ku
rie yra verti be radio tos 
kainos. )

TAI NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS 
NEPAPRASTA PROGA! h

ši sencacine vertybe pertikrins kiekvieną, kad tik 
Peoples krautuvių didi pirkimai ir pardavimai, o ma
žos prekybos vedimo išlaidus guli tą padaryti, ir duoti, 
savo rėmėjams tokį radio bargeną kokio negalima rasti 
niekur kitur! * A ,f .:
Todėl veikite tuojaus! Įsigykite šį tradio pusdykiai ar
ba už $67.50 ir sykiu gaukite šį gražų Freize krėslą, 
benčiuką ir lempą DYKAI.
Krautuvės atviros antradienio, ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais ir nedėlioję nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. z

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Richmond gatves 

Lafayette 3171 
CHICAGO. ILL.

Kampas Mapletvopd gatvės 
Hemlock 8400

Kaip žinoma, rytinėse valsti
jose, ypač Brooklyne ir Phila- 
delphijoj, bimbinio proletariato 
teismas nuteisė amžinam pra
keikimui Pruseiką ir jos sekė
jus. Tai atsitiko jau 
ko atgal.

Chicagoje 
vyko kovo 
svetainėje.
Andriulis ir jo kompanija, pa
naudodami tam tikslui Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją. Bet Chicago
je cirkas užvardytas ne 'žodžiu 
“teismas”,
Strazdo ir Butkaus 
mui.

Šios “diskusijos” 
giamos paskubomis, 
sklokininkų, kad pakenkti pa
starųjų prakalboms, kurios yra 
rengiamos kovo 22 d. toj pačioj 
Meldažio svetainėj ir kuriose 
kalbės L. Pruseiką. Kaip gali
te numanyti, bimbiniai, susi
rinkę “diskusijoms”, nesigailėjo 
nė Pruseikos, nė jo sekėjų ir 
bendrų, žinoma, neužmiršta nė 
Naujienos, nė biznieriai, nė pro
fesionalai. Buvo perleisti ir jie 
“per šerengą”.

Kadangi sklokininkams pana
šios diskusijos pasirodė netei
sėtai rengiamos, tai jie 
nedalyvavo.

Susirinko karščiausios 
bos ir Andrulio davatkos
vatkinai ir keletas pašalinių as
menų. Visa tai sudarė apie 170 
žmonių.

Cirko pirmininkas, atidaręs 
susirinkimą, išrėžė spyčių prieš 
sklokininkus ir perstatė kalbėti 
Abeką—tai tą patį, kuris kovo 
15 dieną iš Chicagos, kartu su 
p-nia Beidell ir “defence corps”, 
važiavo į Bockfordą Pruseikos 
ir Bacevičiaus prakalboms ar
dyti.

Abekas skaitė dhū^iausia iš 
laikraščių, “Laisvės” ir “Vil
nies”, o taipgi “Naujosios Ga
dynės” ar Buleteno, ištraukas, 
kaip kad savo laiku popiežiaus 
tribunolas skaito kaltinimus 
Giordano Brąnui ir kitiems. 
Abekasj smerkė Strazdą, Butkų, 
Pruseiką ir visus neištikimuo
sius šventai Stalino, Bimbos ir 
Andrulio vierai.

Po Abeko kalbos i^ėjo su 
spyčiais visa eilė ištikimų Bim- 
bos-Andrulio viernųjų. Nevier- 
naisiais juk tokiu momentu ne
gali pasitikėti! Ir šie viernie- 
ji, kaip užsuktas fordukas, vi
si vienodai smerkė nepatinka
mas jiems organizacijas, laik
raščius ir pavienius asmenis. 
Nematau reikalo jų kalbas kar
toti, nes per tris valandas jie 
visi prikalbėjo tiek, kad nė į 
jaučio skūrą nesurašytumei.

Vėliau pasirodė ir Andrulis. 
Įėjęs svetainėm jis nusiminė, 
kad mažai žmonįų, o ypač, kad 
nužiūrėjo, jogei bus mažai au
kų, nes jo ir kitų komisarų 
darbuotėje aukų žebravojimas 
yra vienas svarbiausių sumeti
mų. . z

Andrulis pradėjęs kalbėti, pir
miausia ėmė niekinti vieną iš 
sklokininkų. Mat, tas sklokinim 
kas, gavęs balsą, pareiškė, jo
gei šios; diskusijosf esančioĮS ne? 
Jegališkos, bą nębuVusį duota 
žinia apie jas priešinga jai pu
sei., Ir, be to, pirmininkas dis
kusijose būnąs bepartyvis as
muo, o čia, girdi, pirmininkas 
esąs geras Andrulio draugas. 
Gi pats Andrulis esąs veidmai
nis bailys. Jam, kalbėtojui, per 
daugelį metų tekę eiti į demon
stracijas, ir niekuomet jis ne
matęs nė Andrulio, nė kitų “Vil
nies” komisarų tose demonstra
cijose, kur grąsindavęs pavojus 
paragauti policijos buožių ar 
tapti areštuotu. O jeigu kąr 
komisarai ir' eidavę, tai prisiki- 
šę laikraščių kišenes vaikštinė- 
davę atokiau kaip kokie ponai. 
Jie nėję vadovauti skurdžių be
darbių demonstracijoms. Tiktai

vėliau pasirinkdavę aukų. ‘Pa
galios tas kalbėtojas pridūrė, 
jogei Andrulis esąs didžiausias 
melagis ir veidmainis,

Suprantama, šie žodžiai And
ruliui pasirodė ne košer. Taigi 
jis pirmiausia ir pradėjo akėti 
tą patį sklokininką. Susinerva
vęs, jis’ burnojo tą sklokininką, 
paskui Pruseiką, Strazdą, But
kų ir kilus. *

Wcll, nepraleido nė Grigai
čio, Naujienų, Dubioj 
šienės, Seno
Kliuvo taipjau profesionalams 
ir biznieriams.
tiemsj kurie nepritaria komu
nistų partijai. Andrulis tiek 
burnojosi, kad vįsus nepatinka
mus jam žmones prilygino šu
nims. Pasak jo, žmonės, kurie 
neina komunistų vadovybėj, rei
kalingi šiame pasaulyje tiek, 
kiek šunims blusos; mat, kaip 
blusos neduodą šuniui ramy
bės, taip ir Andrulis ir Ko. ne
turi ramybės.

Vėliau kitas kalbėjo, • tai 
Andrulio sekėjas. Jisai riigino 
bimbinius-andrulinius ateiti į 
Meldažio svetainę kovo 22 die
ną, kai Pruseiką kalbės, ir jie 
jam įrodysiu jo klaidas. Atro
do ,kad Prusęikai yra rengia
mos prakalbos, o Andrulio se
kėjai ruošiasi kalbėti. 0 gal 
dar ir aukų mėgins pasirinkti 
iš pruseikinių.

Daug buvo 
andruliniai. Ir 
ra andruliniai, 
klasės išnaudotojais.

Užėjus kalbai apie išnaudoji
mą ,aš norėčiau priminti ve ką. 
“Vilnies” spaustuvės darbinin
kų algos yra kapojamos iki že
miausiam laipsniui, o ir to$ 
pačios neatmokamos po mėne
sį laiko ar ilgiau- .Tuo gi tarpu 
Andrulis ne tik gauna didesnę 
algą laiku, bet dar važinėjasi į 
New Yorką, Pittsburghą ar 
Detroitą. Ir tokių “keliaunin
kų” yra apie * tuzinas. Beto. 
“Vilnies” ir “Laisvės” darbinin
kai yra metami iš darbo į gat
vę, į bedarbių eiles. Ir jau iš 
“Vilnies” yra išmesti keturi'dar
bininkai, o jų Snetosna padėti 
kiti nepatyrę darbui asmens, 
bet ištikimi Andruliui ir dirba 
už daug žemesnį algą, nei pir- 
fnesnieji.

Toliau, 
partijoj yra keletas namų sta
tybos ar taisymd kontraktorių, 
kurie retkarčiais samdo darbi
ninkus prie sunkaus darbo, 
kaip maišyti rankomis cemen
tą, kasti skiepus. Mes žinonie, 
kad Chicagoje namų statybos 
darbininkai yra organizuoti, 
unijistai, ir gauna unijos algų 
skalę. Tokie unijistai gauna po 
95 centus valandai. O andruli
niai kontraktoriai temoka savo 
darbininkams tiktai 30-40 cen
tų valandai. Patsai komunis
tas kontraktorius gal į savaitę 
laiko pasiima po keletą šimtų 
dolerių, o jo samdytas vergas 
tegauna tik sunkiai padirbėti 
pits “draugą” komunistą. To 
komunistai neskaito išnaudoji
mu. i

Kai kurie kalbėtojai prikai
šiojo Prusęikai ir kitiems sklo- 
kininkams gėrimą ir smerkė 
arba pajuokė šių dienų gėrimų 
pardavinėtojus. Tai deliai to 
irgi Senam Petrui neaišku. Da
lykas toks, kad šiose diskusi
jose matėsi pora gerų naminu
kės arba proletariškos vyrėjų. 
Senam Petrui pačiam yra žino
mas vienas toks karštas komu
nistas, kuris už proletariškos 
vyrimą ir pardavinėjimą įsigijo 
keletą namų.

Bet visa tai, andrulinių-bim- 
binių manymu, nėra išnaudoji 
ma's, nes šitokie \.komunistai, 
šokdami pagal Bimbos-Andru1 
lio muziką, kartais paaukauja 
po $5 į sendvičių fondą.

Nors įžanga į diskusija bu
vo 10 centų, bet aukas praleta- 
rai rinko. Iš karto jas rinko 
pomidorų kenais “Daily Worke- 
riui’\ o vėliau kepurėmis. Ir 
surinko regis apie $16.

—Senas Petras.

’;o, Keme-
Petro, Milerių.

Kliuvo visiems

kalbėtojų. Visi 
tuos, kurie ne

vadino darbo

bimbinių-andrulinių

GARSINKITE
nauj.bWe

l'

Lietuvių radio pro 
grama

Peoplcs Furniture- Kompani
jos krautuvių nuolatinė antra
dienio radio programa įvyks 
šiandie nuo 7 iki 8 vai. vakaro, 
iš stoties WGES, 1360 kilo- 
cycles.

šios dienos programo dainų 
dalį vadovaus Kastas Sabonis, 
kuris stropiai prisirengęs sykiu 
su kitais dainininkais šauniai 
sudainuoti naujų ir gražių lie
tuviškų dainelių.

Taipgi kalbės Dr. .1. I) .Poš
ka ir bus' graži muzika ir kiti 
įdomus dalykai radio klausyto
jams. Todėl nepamirškite pa
siklausyti.—V. M-kias.

tis į pomirtinį gyvenimą bus 
lygiai pavaišintas.

Del nekuriu žmonių paranku- 
mo galima palikti pinigiškas 
aukas ir “Naujienose”. Maisto 
produktai* ir rūbai lai būna 
siunčiami tiesiai į vietą. Jei kas 
dėl stokos laiko negalėtų pri-

statyti savo auką, tai meldžiu 
šaukti 
mitetas 
imti.

Ačiū!

Boulevard 0218, o ko- 
tuoj pribus dovaną pa-

—šulte.

PRANEŠIMAI

Kotryna Endrikaitė 
Kubilienė atsi

liepkite
į Naujienas atsilankė p. Pra

nas Lastauskas, kuris neseniai 
atvyko iš Montanos ir dabar 
vieši Chicagoj. Norėtų su Tams
ta pasimatyti. Prašo užeiti j 
p. Kulio aptieką po No. 3259 
So. Halsted Št. Tenai sužinosite 
p. Lastausko - adresą.

Pavasarinė Ekskur 
sija Lietuvon

Balandžio 20 d. laivu “Euro
pa” išplauks pirmutine Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjun
gos oficialė ekskursija šiais me
tais. Nors atrodo, kad yra per 
anksti, bet tik per Naujienas 
jau yra susirašiusių gana dide
lis būrelis keleivių. O per visą 
Ameriką susidarys gapa didelė 
ekskursija.

Dar turime, keletą labai ge
rų vietų neužimtų šiame laive, 
ir norėtumėm jas užpildyti lie
tuviais. Visuomet yra smagiau, 
kada kambaryje esti visi tos 
pačios tautos žmonės. Jeigu 
lietuviai neužims tų vietų, tai 
trumpu laiku jas prisieis ati
duoti svetimtaučiams.

Todėl, kurie norite su šia 
ekskursija važiuoti, malonėkite 
atsilankyti tuojau į Naujienas 
ir užimti tas likusias vietas.

N-nų Laivakorčių Skyrius.

“Alkaną papenėk”
Tai yra žodžiai paimti iš 

“Septyni mielaširdingi darbai 
dėl kūno”. Mes šiandie nesigi
linsime, kas tų žodžių yra au
torius, bet kiekvienas sau gi
liai apsvarstysime jų reikšmę..

Būti nedavalgiusiam arba 
maitintis netinkamu maistu yra 
nematomas kelias prie mirties. 
Kaip mano, taip ir jūsų kai
mynystėj yra neturtingai gy
venančių šeimynų, kurių vaikai 
nėra vikrus ir išbalę todėl, kad 
gyvumo arba energijos duo
dančio maisto jiems stokuoja. 
Tokius greičiau liga paliečia 
ir retas kuris iš jų tegali mir
čiai pasipriešinti.

Ne kitaip būva ir su su
brendusiais. Nepavalgę maistin
gai nėra stiprus darbę. Taipgi 
nuolatinis maisto nedateklius 
diena po dienos stumia kiek
vieną gyvūną lauk iš jam pa
skirtų gyvenimo vėžių.

šiame, momente mes turime 
daug vargingai dįenas leidžian
čių lietuvių. Gal jie per Vely
kas tegalės pasidėti sau ant 
stalo juodos kavos, surudėjusį 
keną binzų ir riekutę duonos. 
Tiems nebus Velykos, bet seno
viška katalikiška pėtnyčia.

Tokiems tai yra rengiami 
Velykų pietus tautiškos bažny
čios svetainėj, prie, 35 St. ir 
Union avė., kovo 27 d.

Tikiu, jog vieta nenubaidys 
nei vieną laisvų minčių labdarį, 
todėl kad ir tikintis ir netikin-

GERS. Naujienų skaityto 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

a uimi ima ■ ■■et

Naujas rusų veikalas
Naujas rusų kalbantis veikalas; paga

mintas toj pačioj studijoj, kurioj buvo 
pagamintas ir "Kelias į Gyvenimą", bus 
pradedamasa rodyti rytoj Punch and 
Judy tette. Jo vardas yra "Žeme yra 
ihrolkusr 
penkių metų pienas, ypatingoj pasakos 
formoj.

Taipjau bus rodomas trumpas veika- 
liukas "Dailė ir Kultūra Sovietijoje”: 
Kaukazo ir Ukrainos dainos, šokiai, mu
zika.

Jo vardas yra “Žeme yra 
ir jame aiškinama Rusijos

APSAUGOKITE SAVO 
i PLAUKUS

.Lietuvių karo veteranų susirinkimai 
kovo 22 d. Aušros Vartų parapijos mo
kykloje. (W. 23 PI.), 8 vai. vak. įvyks 
Lietuvių Legijono 3 posto susirinkimas. 
Kviečiami atvykti visi lietuviai, tarnavę 
Lietuvos kariuomenėje, šaulių sąjungoje 
ir Amerikos kariuomenėje ar laivyne.

— Valdyba.
I» III ■■■■■!■■ ■ .11 |

“Birutės’’ choro repeticija įvyks šį va
karą, lygiai 8 vai. Gage Park svetainėj. 
Visi birutiečiai-tls prašomi būtinai atsi
lankyti. — Valdyba.

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS .LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvos' 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa 
gelbstint plaukų augimui.

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust B Savings Bank Bldg..

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kedzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laika nagai susitarimą.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas. 
Turim daug rankų darbo siutų, labai pi
giai, tikrų vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

MADOS MADOS

Zbll

— Augesnei moterci vasarinė 
Tinka iš bile kokios margos 

materijos. Sukirptos mieros 
40, 42, 44 ir 46 colių per

2611 
suknelė, 
vasarinės 
36, 38, 
krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago III.

NAUJIENOS Pattern Dept
, 1789 S. Halsted St, Chicago.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdi No. --------
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

S.
(Miestas ir valstija)

PASKUTINĖ DIENA 
Antras Sovietų Filmų Triumfas!

Pradedant nuo rytdienos 
"SOIL IS THIRSTY” ir 

"KILLING TO LIVE"

DIIIIPIl 9 ”c l1 iki 1 v'd’ I UNuH Q| Specialės kainos 
organizacijoms

III II Y Van Buren prie 
■ Michigan

CLASSIFIE D ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Personai •
Asmenų Ieško 

PAIEŠKOJIMAS NR. 4 6.
Šie asmenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi:
Geryba. Stasys. Kilęs iš Beržėnų dva

ro, Šaukėnų vals., Šiaulių apskr. Gyve
nąs Chicagoje.

Križanauskas. Karolis. Kilęs iš Bal
ninkų vals., Ukmergės apskr. Gyveno 
Chicagoje.

RAKAUSKAS. Mikas. Gyvenąs Chi
cagoje.

Sienkewiecz (Sinkevičiai). Stanislovas 
ir Rožė. Iki 1913 metais gyveno Chi
cagoje. . ‘ •; •

Šalys, Antanas. Kilęs iŠ LeckėČių
vals., Šakių apskr. Gyvenęs Ciinton, 
Indiana.

Papas, Antanas (sūnūs Motiejaus). Iki 
1926 metais gyveno sulig adresu: 3240 
South Union Avenue, Chicagoje.

Varašinskas, Antanas. Gyvenęs Chi
cagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys yra pra
šomi atsilankyti ir kiekvienas kas ką 
nors apie juos žinotų yra prašomas su
teikti žinių. Bent kokia žinia bus 
brangiai įvertinta.

LIETUVOS KONSULATAS, A
Rooin 1904 — 201 N. Wells St.» 

Chicago, Illinois.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus dirb
ti už janitorių prie namų South Cbica- 
goje. Turi gyventi pačiame name. Pa
stovus darbas dėl gero žmogaus. Kreip
kitės

JOSEPH M. GREENWALD « CO. 
Room 201, 9152 Commercial Avė.

South Chicago;
Ryte, tarp 10 ir 12 vai. dieną.

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikią

REIKALINGAS vyras ar moteris, ku
ris gali virti, su labai mažu kapitalu in
vestuoti į augantį pelningą restaurantą 
kaipo partneris. 176 W. Harrison St. tel, 
Webster 7836 ar Juniper 3935.

Business Chanees
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA restaurantas, geras 
biznis arba priimsiu partnerį.

6249 So. Ashland Avc.

Real Estate For Sale
Namaiį-žemž P^rdavi^^^ 

MES PARDUODAME ir mainom na
mus, lotus, farmas ir visokius 
visa L

Norintieji greitai parduoti ar 
pyti savo bile kokią nuosavybę, 
tęs asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer Avė.. Chicago. III.

biznius

ilsimai* 
kreipki-

ENGLEWOODE, pardavimui 6 kam
barių eoteage, furnace Šildoma, 2 karų 
mūrinis garadžius. Šaukite Vincennes 
2711 arba pamatykite. Ottcnhoff, 7110 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI narnas — 7 kamba
rių bungalovv, 4 kambariai viršuj, 8 pė
dų besementas karštu vandeniu šildomas. 
Taipgi Bridgeporte 5 pagyvenimų po 4 
kambarius namas. Parduosime abu kar
tu, ar atskirai, arba mainysime ant ko 
kas turite. Atsišaukite.

7004 S. Fairfield Avc.

BARGENAS. 7 kamb. namas, geriau- 
sis plumbingas, furnaso šiluma; moder
niški patogumai. 2 karų garažas, cemen
tinės grindys, elektrą. Paaukojimas. $1400 
cash, $1000 pirm.’tnorgičius. J. C. Mills, 
Huntley, III. Tel. 31-W.

h. 4*-




