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Naciai Užėmė Ministerių Vietas Austrijoje
PASKELBTA AMNESTIJA 2,000 NACIU 

LAIKYTU KALĖJIMUOSE
Hitlerio šalininkai kontroliuos Austrijos 
policiją ir vadovaus užsienio politikai

Laukiama, kad netolimojeVIENA, Austrija, vasario 16.
— Naktį į trečiadienį (anksti ateityje pasirodys kitokių ž

■ trečiadienio rytą) tapo peror
ganizuotas Austrijos ministe- 
rių kabinetas.

Į svarbias vyrjausybės vie
tas įleista naciai —- Adolfo Hit
lerio ir jo režimo šalininkai 
Austrijoje. Naciai, kurių veik
la iki šiol Austrijoje buvo slo
pinama, užėmė ministerių vie
tas.

Perorganizuotame ministerių 
kabinete vidaus reikalų ir vie
šosios apsaugos ministerio 
portfelis teko Dr-ui Seyss-In- 
ųuartui — naciui. Tai reiškia, 
kad nuo dabar Austrijos poli
ciją kontroliuos nacis.

Užsienio reikalų ministeris
naujame kabinete bus Dr. Gui-įkurio pajėga ir patarimais la- 
do Schmidt. Jis yra žinomas blausia iki šiol rėmėsi, 
šalininkas glaudaus Austrijos 
kooperavimo su Vokietija. Yra riausybės aktas buvo paskel- 
ir daugiau perorganizuotame 
kabinete Vokietijos bendrų, ~ —

Austrija patek o"*" Vokieti jos tdžiami iš kalėjimų 2,000 nacių 
kontrolėn, nor 
silieka savistt 
ma valstybė.

nių apie Austrijos — Vokieti
jos koopęravimą. Sakoma, jau 
dabar eina pasitarimai tarp 
Austrijos nacionalio banko .ir 
Vokietijos valstybės banko ben
drą veiklą ryšium su vokiečių 
keturių metų planu. Pranašau
jama Vokietijos-Austrijos mui
tinių vienybę ir Austrijos pri
sidėjimą prie Vokietijos-Itali- 
jos-Japonijos prieškomunistinio 
pakto.

Austrijos iki šiol buvusi vy
riausybė nenorėjo matyti nacių 
valdžioje. Ji pasidavė kabineto 
perorganizavimui ' tik stipriai 
Hitlerio spaudžiama, negavusi 
paramos nė iš Anglijos, nė iš 
Francuzijos, nei iš Mussolinio,

[ ACME-N AUJir.xN v

Sovietų Rusijos Amūro laivyno jūreivis operuoja kanuolę lėktuvams šaudyti.

Sveikinimas Lietuvos Žmonėms
Minėdama 20-tas metinės Lietuvos Nepriklausomy

bės paskelbimo sukaktuveš, pažangioji Chicagos lietu
vių visuomenė sveikina Lietuvos žmones, kad didesnioji 
jų krašto dalis jau yra paliuosuota nuo svetimo jungo 
ir linki jiems kaip galint greičiau susilaukti Vilniaus 
grįžimo prie Lietuvos ir sėkmingai vesti kovą dėl lais
vės. ir demokratinės tvarkos atsteigimo visoje Lietuvo
je.

(Vienbalsiai priimtas masiniam mitinge, kurį su
šaukė į Chicagos Lietuvių Auditoriją Amerikos Lietu
vių Kongreso Chicagos skyriaus komitetas.)

ABISINIJA NEDUODA RAMUMO 
ITALAMS

čių, kartais ir po daugiau ita
lų kareivių žuvo.

Nors italai lengvai atlaiko
žymesnius centrus Afrikoje

Pirmas naujos Austrijos vy-

bimas amnestijos politiniems 
kaliniams. Pranešta, kad palei-

įialiąi-4ir>pa^]ir keletas < šimtų- kitokioms po- 
hepriklatiso- litinėms grupėms priklausančių 

žmonių. - ■ *

ITALIJA OFICIA
LIAI UŽGIRIA HIT

LERIO ŽYGIUS 
AUSTRIJOJ

RUSŲ LĖKTUVAI 
PASIEKĖ KETU

RIS MOKSLI
NINKUS

FRANCUZIJOS DARBININKAI REIKA
LAUJA REFORMŲ

1 ......—— A....

PARYŽIUS, Francuzija, va-,vadinama 
sario 16. 
premjero

“čįuožiama” (slid-
— Nepasitenkinimas’ing) algų skale, “čiuožiama” 
Camille Chautemps * skalė reiškia’ tai, kad gyveni-

* v ' | * ■ L, « '

vyriausybe plėtėsi Francuzijos mo reikmenoms brangstant bu-
Į. tų keliamos atatinkamai ir dar-darbininkų tarpe trečiadienį

* r ~

LOJALISTAI AT
NAUJINO OFEN- 
SYVA PRIEŠ SU

KILĖLIUS

ROMA, Italija, vasario 16. 
— Hitleris paveržė iš Musso
linio įtaką Austrijoje. Ir Mus- 
solini nepasipriešino Hitleriui. 
Iš to daroma išvadas, kad Ita
lija labai tvirtai laikosi Ber- 
lyno-Romos ašies. Antras išva
das daroma toks, kad dabar
tinėj tarptautinėje aplinkumo
je Mussolini nepajėgia daryti 
jokios akcijos, kuri Vokietijos 
žygius Austrijoje sulaikytų. 
Dar reiškiama nuomonė, kad 
Hitleris užmokės Italijai, duo
damas daugiau amunicijos Is
panijos sukilėliams, kuriuos 
NJussolini remia.

Pripažino Wrightą 
pamišus

vasa- 
dienų

ANGELES, Cal., 
— Kuone trijų 

prisaikintieji posėdinin-

LOS 
rio 16. 
debatų 
kai trečiadienį išnešė sprendi
mą, kad Paul Wright tuo lai
ku, kai jis nušovė savo žmoną 
ir draugą, buvo , pamišęs.

Kitas teismas vėliau spręs, 
ar Wright yra dabar pamišęs, 
ar sveikas.

ORH&
ta

Chicagai ir apielinkei fede-

Rusija,MASKVA, Sovietų 
vasario 16. — Du rusų lėktu
vai trečiadienį nusileido ant le
do lyties, kuria plaukė keturi 
rusai mokslininkai, šiaurės ty-, 
rinėtojai.

Vienas lėktuvų vėliau sugrį
žo pas laivą Taimyr. Kitas pa
siliko su mokslininkaiŠ ant 
do lyties.

Janonai veržiasi 
Hankowo link

le-

SHANGHAI, Kinija, vasario 
16. — Trečiadienį japonai skel
bė, kad jie greitai eina prie 
Changchow, Pėiping-Hankpw 
geležinkelio mazgo. Iš čia jie 
tikisi pradėti ofensyvą prieš 
Hankow, laikinąją Kinijos so
stinę.

Kinų pranešimais, smarkus 
mūšiai ėjo Tsininge, kad jų 
kariuomenė įsiveržė • į miestą, 
kurį japonų kariuomene buvo 
paėmusi pirmiau. Pasak kinų, 
japonams teko lygiai keliose 
vietose trauktis1 atgal. Japonų 
atstovas pripažino, kad įvyko 
nemažai susirėmimų ir kad kj- 
nai pagadino geležinkelį Pao- 
ting apielinkėje, į pietus nuo 
Peipingo.

Sulaikė žinias apie 
laivų statybą

WASHINGTON, D. C., va
sario 16. — Iki šiol per <Į3 me
tų Jungt. Valstijų karo laivy
no vyriausybė skelbdavo pra-Sniegas; mažai pakaitos tem

peratūroje; vidutinio stiprumo ’ nešimus apie tai, kaip eina ka- 
rytų vejai; saulė teka 6:45, lei- ro laivų statybos darbai. Atei- 
džiasi 5:24 valandą. tyje tokių žinių nebeskelbs.

IJenerąlės. DaVba Konfedgra- bįnin^ų^aĮg^^ 
cijoš nKčio^fis ^omitętaš at- -30,000 plieno*, darbininkų mu* 
spausdino rezoliuciją, reikalau-' balsavo paskelbti 1 streiką, jei 
janČią reformų, kurias pradėjo jų algos nebus pakeltos į 36 
vykinti Leono Blumo vadovau- valandas laiko. Metalo unijos 
ta Liaudies Fronto valdžia,

Darbo Konfederacijos komi-, tikslu išspręfetiifklausimą,;ar Vį- 
tetas protestuoja Chautempso, sus 70,000 metalo darbininkų 
valdžios delsimą reformų rei- šaukti - į streiką. Louis Osęar 
kalu. Jis reikalauja bankų ir'Frosšard, vidaus reikalų mini- 
biržos kontrolės, nacionalizavi- * Storis, gavo darbininkų atstu
mo apdraudos ir transporto' vų prižadą dar kartą pateika- 
kompanijų, senatvės pensijų, Jauti iš samdytojų algų pake- 
nacionalio apdraudos nuo nedar-ilimo, pirm negu jie paskelbs 
bo fondo ir darbo kodekso su'streiką;

ei jos hkčibiišifs ^omite^as at

atstovai susirinko posėdžiui

Amerikos Darbo Fe- Včl neįleido japonų 
deracija nežada pa- Į tarptautinį setle- 

mentąramos Rusijai
-..NEW
rio 16. — Dėl Juozo Stalino, ’• 16. 
Rusijos diktatoriaus, 
kimo į visų šalių darbininkus neįleido japonų patrulio į Shan- 
remti Rusiją, Jeigu kiltų ka-|ghajauš tarptautinio setlemen- 
ras, Matthew Woll, Amerikos to dalį, kurią jie, amerikiečįai, 
Darbo Federacijos vice-prezi- patruliuoja, 
dentas, pareiškė: “Sovietų re
žimas neužsitarnauja daugiau 
paramos demokratinių šalių or
ganizuotų darbininkų, kaip Hit
lerio arba Mussolinio vyriausy
bės.”

Amerikos Darb(/ Federacijos 
vykdomoji taryba paskyrė 
Matthew Woll’ą atstovauti Fe
deraciją Tarptautinės Darbo 
Unijų Federacijos suvažiavi
me, kuris įvyks mieste Oslo, 
Norvegijoje.

Woll pranešė, kad Federaci
jos vykdomoji taryba instruk
tavo jį priešintis priėmimui 
Sovietų Rusijds ųnijų į Tarp
tautinę Darbo Federaciją.

f

YORK, N. Y., vasa-! SHANGHAI, Kini j a, vasario 
Trečiadienį Amerikos 

atsišau-i kareiviai jau ketvirtą kartą

HENDAYE, Francuzija, va
sario 16. — Respublikos gynė-* 
jų atmija trečiadienį vėl pra- 
‘dej o“o Ispani j 6Jė;'Wen-
syvas išvystyta ties Teruel- 
Zaragoza ruožo viduriu.

Ispanijos valdžios praneši
mais iš mūšių lauko, lojalistai 
pasistūmė pirmyn pustrečios 
mylios frontu tuoj į šiaurę nuo 
Montalban. . Jie užėtnė kalną 
Atalaya, apsupo miestelį Villa- 
nueva dėl Rebollar ir padarė 
progreso aplink Vivęl dėl Rio 
Martin. Ofensyvo tikslas yra 
apeiti sparnu sukilėlių kariuo
menę esančią į pietus nuo tos 
vietos, kur lojalistai ;veržiasi 
pirmyn. , ' ' •

Sukilėlių pranešimai skelbė, 
kad jie sulaikė lojalistų ata
ką.

Al Capone serga, 
bet nepamišęs

Klaus koki yra Hit
lerio tikslai Vokie

tijoje
PARYŽIUS, Francuzija, va

sario 16. — Francuzijos ir An
glijos valdžios trečiadienį (puo
šėsi klausti Hitlerio, koki yra 
jo užsimojimai Austrijos lin
kui. /

Japonai aiškiną, 
kad jie turi prižiūrėti japonusz 
įeinančius į tą sekciją be for
malių leidimų. Anhėrikiečiai gi 
sako, kad jie ir vieni pajėgia 
patruliuoti sekciją, be japonų 
pagalbos.

Darbininkai sujudę 
Austrijoje

VIENA, 
16.
dirbtuvėse Austrijoje darbinin
kai surengė deiponstracijų pro
testuodami, kad Dn 
Seyss-Inquart,z artimas Ęitlerio 
draugas, užėmį vidaus reika
lų ministerio ir šalies policijos 
viršininko vietą. Tačiau unij ų 
Vadai patarė jiems vengti su
sirėmimų su policija.

Svastika — nacių ženklas — 
matėsi visoj Austrijoj,

.......- -i- ■ m

TUSCON, Ariz., vasario 16. 
•— čia susirgo; generolas vPe?r- 
shing, Jungt. Valstijų kariuo-

Austrija, vasario 
' Kai kuriose didesnėse

Alfred

WASHINGTON, D. C., va
sario 16..— Du San Francisco 
gydytojai, specialistai proto 
ligoms gydyti, tyrė Al Capo- 
nės protą. -Jie pasiuntė fede- 
ralių kalėjimų biuro direkto
riui James V. Bennettui rapor
tą, kad Capone bėra pamišęs. 
Kiti pranešimai sako, kad Ca
pone serga, bet ne proto liga;

Capone buvo nuteistas dvy
likai mėtų kalėti dėl to, kad 
nemokėjo pajamų taksų. Atei
nančiais 1939 metais, imant 
domėn gerą jo elgesį kalėjime, 
Capone gali būti, paleistas iš 
kalėjimo. Caponei dar gręsia 
vieneri metai kalėti Cook kaun- 
tės kalėjime Chicagoj dėl to, 
kad jis paniekino teismą-

Minneapoliš busų ir 
gatvėkarių streikas 

pasibaigė
MINNEAPOLIS, Minu 

sario 16.

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 16. — Abisinijos partiza
nai veikia nesuvaldomi ir ne
duoda ramumo italams šiaurė
je nuo ežero Tana. Kiti parti-! prieš Abisinijos partizanų ata- 
zanų būriai veikia Sudano pa-*kas, tačiau padėtis atrodo dar 
rubežiu. Tarp jų ir italų ka- taip netikra, kad apie italų ko- 
riuomenės 
įvyko eilė kautynių, 
partizanai turėjo nemažo pasl- kalbos, 
sekimo.

Per šešias paskutines savai- raliui 
tęs tarp italų jų priešų įv^o.ria 
net astuoni žymesni susirėmi-*$T5

pastaruoju laiku lonizavimą Afrikoje, sako ko- 
kuriose! respondentai, negali būti nė

Mussolini laimėjo Italijos ka- 
i papuošimą “Imperatc- 
” bet papuošimas bran- 
Kainuoja italams — taip 

mai, kiu4tios po keletą - dešimr^ptnigaįB^4Clalp-*Sa•aUJu»’

PABĖGO ŠOVIŠTU PASIUNTINIS 
IŠ TARNYBOS

BOMA, Italija, vasario 16. 
— Vasario 6 dieną Buchares- 
te, Rumunijos sostinėj, pražu
vo Sovietų Rusijos charge d’ 
af f aires Fiodor Budenko. Ko
munistų organas “Pravda” Ma
skvoje kaltino fašistus pavo
gus (kidnapinus) pasiuntinį.

Bet atvykęs Romon praėju
sio trečiadienio vakarą Buden-

ko pareiškė, kad jis pasuko nu
garą bolševizmui ant visados.

Budenko atlankė Italijos už
sienio reikalų ministerį grafą 
Ciano, jis taipgi kalbėjosi su 
vidaus reikalų ministerio padė
jėju Guido B uf tarini. Manoma, 
kad Budenko nori gauti leidi
mą apsigyventi Italijoje pasto
viai.

Lietuvos Naujienos
Krečiami švenčioniš- 

kiai
Nubaudė už Ištvirkimo 

Namų Laikymų
“Vilniaus žodis” praneša, 

kad sausio 4 d. saugumo orga
nų atstovai darė kratą pas Kun- 
čiąginės kaime gyvenantį lietu
vį bedarbį mokytoją, Valerijo
ną Cicėną. Buvo ieškoma Pra
no Lietuvos istorijos vadovėlio 
ir kitų uždraustų knygų, tačiau 
jokių įtariamų knygų pas jį ne
radus, buvo surašytas vien revi
zijos aktas.

Laikraštis pastebi, jog kal
bama kad panašios revizijos bu
vo daromos beveik* pas visus 
Švenčionių apskrities tėvų sam
domus mokytojus.

Smulkiems Prekybinin
kams Uždraus Impor
tuoti iš Užsienio Prekes

KAUNAS. — Teko patirti,1 
kad atitinkamose įstaigose yra 
projektuojama uždrausti smul-i 
kiems prekybininkams ateityje 
importuoti, iš užsienio prekes.1 

kad prekių j
va

Minneapoliš ir St. Apskaičiuojama, . . (
Paul' gatvėkarių ir busų darbi- importas smulkiais kiekiais yra, 

i ninku streikas pasibaigė tre- nenaudingas krašto ukiui. Vi-
menės vadas Didžiajame kati?, čiadienio rytą, po 16 valandų są prekių importą ateityje nu-* 
Jis yra 77 metų senumo. Da- unijos ir kompanijų atstovų matoma palikti prekybininkams 
bar jį kankina’ reumatizmas.

- i i
derybų. -urmininkams.

Sausio 2 d.KAUNAS.
Kauno apyg. teismas sprendė 
Urš. Ivanovienės ir Tac. Sa- 
maškienės bylą. Juodvi buvo 
kaltinamos tuo, kad Ukm. pi. 
prie L. Al. slapta laikiusios ke
letą gatvės merginų, ieškoda- 
vusios joms klijentų, imdavu- 
sios 50% bruto pajamų ir 1.1.

Apyg. teismas pripažino kal
tomis ir nubaudė Ivanovienę 
vieneriais metais papr. kalėji
mo, Samaškienę šešiais įnėn. 
papr. kalėjimo lygtinai.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Baštinė vAtdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo 9 iki 

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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B. K. Algimantas

GYVENIMO
(Specialio, “Naujienų”) korespondento Ąęgentinoje)

(Tęaiųys)
Lindi jauni t$y.ai, vergia ma

ži vaikučiai — Argentinos lie
tuviukai Robertas ir Anastazi
ja....

Reikia ištiesti broliškos pą- 
J^gelbos ranka,. Ir štai kilnios 

sielos lietuviai darbininkai, 
matydami Vytauto ir jo. šei
mos tragediją, ateina pagelbon. 
“A. L. Balso” skaitytojai Vla
das Andrulionis, Emilius Su- 
makovas ir Adolfas Gjdviris 
pagamina lapą ir ragina tau
tiečius paaukoti padegėliams. 
Kilnios sielos broliai darbinin
kai, drebančiomis nuo 
daųbo rankomis rašo savo var
dus ir pavardes aukų lapan ir 
aukoja nelaimes patiktam bro
liui. štai tų geradarių sąra
šas:

Po $10.00 aukavo: Pr. Bale- 
vičius, VI. Kulikauskas ir An
tanas Girdauskas.

Po $5.00: 
Gidviris, A. 
vis.

Po $3.00: 
Asadauskas, 
barskas, L. 
Slančiauskas.

Po $2.00: 
J. čižauskas, 
Gudonis, B.

Ant. Vidunas, A. 
Tuinila ir A. Šir-

P. Mackialis, P. 
P. Linola, B. Ba- 
Špukauskas ir J.

$1.00: A. Gura, St. židi- 
K. Urbonas, J. Zatavec- 
J. Kazaniaiiskap, A, Sa- 

S. Ljarbaz

Braziu

R. Pranauskienė, 
B. Sakevičius, M.
Simanauskas, J. 

Surdokas, A. Krivickas, L. Vir-
gailis, J. Motiejūnas ir A. Ki- 
sili^.

Po 
kas, 
kas, 
muchpv 
ta v i či ife, /V, Kųiiiglškis, 
sokas, J. Lubinas, A. K veda- 
ras, J. Krasnickas, A. Kelmin- 
skas, J. Mažetis, M.
skaitė, J. Kuzienė, V. Valentą, 
J. Jokantą, J. Anelauskas, V. 
Mulevičius, J. Saroka, V. Ga- 
venavičius, V. Stekniunas, J. 
Juškauskas, A. M., J. Simana
vičius, A. Matulięnis, P. šal- 
čiunas, V. Kaušila, J. Deksnis, 
P. Gibavičius, M. -Padimanskie- 
nė, L. Staniukynas, V. Lauru?- 
tis, K. Zabukas, K. Kakenis, St. 
Brazaitis, F. Paskrabka, A. Sa
balis, J. Sabalis, J. šerkšnis, 
A. Kličiuts, P. Palpokas, V. Ža
kevičius, V. Matulevičius,

Grand Openingas
PRANEŠAMA, KAD WALTER ir. JQ$EPH1NE Y ANŲ LEVINIAI 

rengia iškilmingą savo naujos tavernos adresu

3965 ĄRCHĘR ĄVEN.UE 
ATIDARYMĄ,

; SUBATOJ IR NEDELIOJ, 
VASARIO 19 ir 20-tą Dieną.

Bus šauni muzika, gardus užkandžiai ir. gėrimai, Viąi drąugąj, 
tumeriai ir pažįstami kviečiami dalyvauti.

Beer Distributor

L. M. Norkus
AMBROSIA & NU'TAB

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti, dar geres
nį alų, kuri užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaįgas. Vi- 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Streęt.

Balionas, Jatulis, J. Zibęrkas, 
;J,, žiikelięnė, Rucis, J. Lukšaš, 
,J. Liųmąs, L Grigaitis, VL Vir
bickas ir J. Galdis.

Po $0.50: St. Pakalniškis, J. 
Galickas, J. Ilgūnas, P. Pilikaji- 
skas. Po $0.30: J. S. Pq $0.2Q:

*• ■ > < • ‘ ♦

M. Apšėgaitė, Jvnas M., J. Pa- 
mašauskas ir T. Satkevičius. 
Viso labo surinkta $147.10. • t t , . •

- Vytautas Sąveiką su šeimy
na širdingai dėkoja visiems au
kavusiems. Broliška Argenti
nos lietuvių pagelba suteikė 
galimybės nusisamdyti kamba
rį ir nors reikajipgiausiųs rų- 
bus bei avalinę nusipirkti. Bet 
dar toli gražu iki reikalingiau
sių baldų bei rakandų įsigyji- 
mo. Kiekvienas išgalintis lie
tuvis verslininkas ir darbinin
kas turėtų ąors padegėlių vai
kučius pašelpti. Dabar Vytau
to Saveiko šeimyna gyvena 
gatvėje Hernandarias 1721, Bar- 
rącas, Bs. Aires.

• Taigi, kaip matome, šelpėjų 
ir globėjų vardais prisidengu
sieji “gęrądėjai” tik patys sa
ve neužmiršta susišelpti. O ne
laimei musų broliams įvykus, 
šelpėjų ir globėjų pagelbos ne
simato: globojame ir šelpiame 
tik mes patys, darbininkiškoji 
Argentinos lietuvių visuomenė. 
Ir šį kartą aukas rinkome už
rašę ant aukų lapo šiuos širdį 
veriančius žodžius:

“Brangus Draugai ir Drau
gės, prašome nuoširdžiai *pasi- 
gąilėti šios lietuvių darbininkų 
šeimynos, tapusios gaisro auko
mis ir likusios be jokio daik- 
to; kuom galėdami’ prašom pa- 
gęlįėtį’.; V. S. ir E. S.

(Bus daugiau1)

Didelis judėjimas Kau
no geležinkelio stotyje

KAUNAS — Užpusčius kelius, 
šiuo laiku daugumas keleivių 
važiupja traukiniais. ' Todėl be
veik visose geležinkelio stotyse 
padidėjo judėjimas. Kauno gele
žinkelių stotyse judėjimas dvi
gubai didesnis nei prieš treje
tą savaičių. Dabai’ per šią sto
tį kasdien išvažiuoja ir atva-

J. žiuoja keli tūkstančiai keleįyių.

Tel. Hemlock 6240
• . • r • - • • l • . .. ' i
.. . i

. Dieną Iš Dienu
i»ii j. muiuui1 m11 -

Sunkai §erga .
Jaunas Sportininkas

BRIDGEPORT — Apskričio 
ligoninės 66-tam warde guli 
jaunas sportininkas. John. Mar
kūnas. Vasario 6 d., jam bu
vo padaryta nugarkaulio opera
cija-

tįgęųią gulės ligoninėj^ ę$r 
ilgą ląijk^. Ji.ądfjųs dėkingus jei 
draugai pasirupįns ’ prisiųsti 
jam senų žurnalu ir laikraščių.

Morkūnas savo laiku buvo 
garsiu. bąseJjąlJ, Wją^..

’VĘA

Sunkiai Sergą 
B. Lęnkauskas

MAUQ.UETTE ^AIU< — Jąu 
keturi męiiesiąi kaip Biple^vąą 
Lenkauskas, 64.22, South Maple- 
wood avęnuę, guli lovoje ligos 
parmęgtas ir nuobodžiauju. Jįą 
yra nuolątinis “Nąutjienų” 
Lytojas ir kam laikas leidžia, 
malopėkitę li^opį 
Jam .bųą daug lęngviąų vislią, 
pernešti. Linkiu B. Lenkaus
kui gręįtai pasveikti.,

, K. G. Urnėžis

Suteikė Sunui
Vardą

MARUI ETTE PARK — Jau
na pora Jonas ir Adglė Dulks- 
niai, 7022 South MaplęwQ<)d 
avenue, neišpasakytai linksmi, 
susilaukę pirmutinio sųnąus. 
Garnys, sūnų atnešė tris mėne
sius laiko atgal, tad ši žinia n<e- 
be “naujiena”. Bet Papa Didks- 
nis sumanė savo sunui duoti • •. c
vardą Donald.

Tad, pereitą šeštadienį, vasa
rio 12 d., visos ceremonijos bu
vo atliktos. Krikšto tėvais buvo. 
Jonas Vilimas ir:dVJąrię Pętru- 
lięnč. Vėliau pp. ^Dulksnių' na- 
inuosp įvyko Vąįščs,.. .kuriose 
dalyyayo ginimės ir arami.ųrąu- 
gai. Prie Skaniau1 pagaibiritps 
vakarienės ir alučio, visi links
mai, leido k.iką.

Jonas ir Adele Dulksniaj i;ar 
maus budo žmonės, atviri ir 
nuoširdus- Visi' svečiai, jiems ir 
sunui, linki laimės ir sveikatos. 
Ir aš nuo savęs linkiu vkso £’e- h *
riaųsio. i P. B.

Gražiai nusisekę Mikę 
Biago Valentine Party

Subatoj, vasario, 12 dieną, 
įvyko Mike Biago Valąntine 
Party. Susirinko gražus būrys 
Mike liiago draugų, giminių 
ir kostuinerių ties numerių, 
4358 So. California avė. ir lin
ksmai praleido -laiką. Mrs. 
Dorotby Biągę pagaiųinp už
kandžius, o lįųksinąąis Mikę 
pavaišino gardžiais gėrimais- 
Yes, pas Mike Biago visadą 
gerai pasilinksmini.

— Steponas.

Moterys Įsigykit
Grąžą Sdabrinį
Setą

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

Sętas iš 6 šmotų vienam as
meniui, bųtęnt: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo- 
tęms šakutė ir du maži šauk
štukais vięnas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši, šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
IŠkirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kurią kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su. 99 centąįs 
prisiųskit į Nąųjienaj. Išleng- 
vo per keletą savaičių šusirink- 
sit grąžų setą.. Tie setai yrą 
Roąęrs sidabro ir gąrąųtųpti 
visam amžiuj. Kitur už taip, pi
gią kainą niekur negąusit. Nau- 
jjejjąs specialiai parinką, jppą 

praleiskit šios progos.

žmones, ir dar toliau ątvažia-

Vieta dįdęljė, bet buvo taip 
ankštą, ^ad ųębųyo galima pra

eiti, vienas kitą surasti. Kas bus 
įitais męjįais, kai “Naujienos” 

i'Švęs metų jųliili^jų?
Namas Ruošiasi Prie 

Vakaro
.. ./ . • , ' . LięĮtuyių Liupsybės Namo 

Bendrovė rengiasi prie savo 
metinių iškilmių 27 d., šio mė
nesio,. įekm,adienį po pi,etų. Sa- 

| vą.riie name susirinks bendro- 
- vės d,ąlininkaį rėmėjai ir visi 
i bęndrąi džaugsis ir (jidži.uogis 
kad tai vienintelė lietuvių įstai
ga, kuri išlaikė depresiją, 

' moka nuošimčius ir toliau 
' siryžus laikyti, Hol. išlygins 
sas skolas.

Jeigu visi dalininkai ir 
. Įniėjąi laikytųsi tos mintįies, tai 
ibę jokius abęjųąęs, Visi'pikti pa- 
iąkąląi. išnyktų? nųrs, ir dabar jie 
'jokios vertęs neturi.
! - Ateinantis pąren^imas skai- 
itojnąs 15-tu nuo syętainęs ati
darymo. Kas Wtąį: duodamas 
programas. Šįmęt jį piįldys du 
;ęhpjfai? KąųkliM M' Vyrųr Abu 

Vyrų Choras 
j^skųtiųi^ Nąų j ienų,’’ kon- 
Jc^tė. nustebiu,o. visos.- Kįur tik 
Ųaųsąip tai, visi, sako, “Labai 
‘gerai, l>abąi gęrai,. Sutartinai 
idąinupją.”
i Tąd> ateikite ir patys išgirs
kitę, ' ’

• '■ Užgąvėnęs
i ‘ *
į Męs visi žinome ir kalbame 
apie Užgavėnes, Gavėnia ir pas- 

buvo galima- J*uk buvo ir kiti ninku. Tai senas palikimas ir
‘ • j ; • - ■ ■ ■ . --   ■ ■ . • ....

.. rj .1 1

f.. LIUOSINTOJAI 
BLOGAS ĮPROTIS

» . -7. ’ ' ' •

Jei jus. turite paprastą vi- 
* durių UžkiptSjimą' .paeinantį 
puo rupumo stokos valgiuo
se, tai įjiclžiausią. pįlį^lią 
valytojų Blogybė tame, kad 

■ jie tik užvilkina tuos nega- 
ląvimjis. ;‘ , /■ '

Kodėl nepaskatinti išsi.vą- 
lymą natūralių liųosiilančių 
maistų — su Kellogg’s J).1Į- 
Bran. Jis .sugeria drėgipę. ir 
minkština, kąip > kempinė. 
Ta * vandens miiikštinta ipa- 
sČ padedą išsivalyti, Tuė pa
čiu sykiu pataiso farnų vei
kimą, nės Kęllogg~s Ą1I - 
Bran turi žariių 'toniko vi
taminus BĮ. .

Valgykit Ąll-Brąn. kaipp. 
javinius, arba ikepkit ban- •

fei ę.adaty,^ •“ 
Bąttlc Creek.' 1

.«•• vį’ f-1 ’

1 • A- . A > <• , ' .1

pa- 
vL

re-

E ■ ' Va?,
•; CICERO — Bravo,C'icerp la
bai šaunią,i pąąi«;ą$Į ^ąąjiąnų.' 
lęoiyęęr^ey G. Lukoševičius jąiiiįčr 
'Si; kaip til^rąs gęųęi;oląst pjįię, jlr 
gx> stalo su4 draugais. Tik “Svęi- 
kas, buk svęj^as’k Nors ilgas bu
vo stalas, vienok tilpo, tik maža 
dalis Cięęto piliečių. Visus su
sodinti butų reikėję kelių sta
lų. Suprantama, to padaryti ne-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUŠtA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

'■Jr .1 r j ■ , • ■ " ,. ' I

. .. . „ . diena IRNAKTI; ; ., .
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Ąye.
4447 South Fairfield Avenue

T Tel. LAFAYETTE 0727

■ IAx T Iz r y i koplyčios visose
X—< L Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio Vakarais. 
10:0Q vaI. vakaro i& W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas.

. P. šaltimįerąs, \ ‘

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VlSOSfe MIESTO 
DALYSE

6g34. So. W 
1410 South

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
DircktęrūjĮ 
Asociacijos 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

c I ' ♦’ • • • r *». • .... « - *« - ...»

A, PETKUS
Phone Grųvehijl 0142

Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 Šo. Halsted* Street Boulevąrd 4089

------------------------- ;--------- ................................. ........................................................ ............... .........................------------------------------------------------------------ ------------ ------ ----------------- .p - į j. zoip ...
1 1646 ^ajjžst 46tli Street _______-

■ West, ISfo Street. • i

' S, P. MAŽEIKA 
3319 Litųanica Avenue_____________
' LACHAWICZ IR SŪNŪS

' 2314 West 23rd Place v Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42,44. East 108fh Street_______ Tel. Pullman 1276

Phpnę Boul. 5203,
Boulevąrd 5566

Ptypųe Monrop 3377

Yards 1139
Yardč 1138 

. f • t • ________

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS 
4704; Šp. Węst;ern Aye. Phonę Virginia 0883

A. MASALSKIS-
3307 LitųąnięąĄveųųc Pljopę Boulevąrd 4139

------- 1  —■—————* ■—■ _—į   . ,    -  ' — ; . r r

J. LIULĖVĮČIŲS
1 4348 So. Californįa Avenųę J Phpne, Lafayętte 3572

'• .. . . ’

šiandien mažai teturi vertes. 
Kai įiusų senoj \ karta išnyks, 
tai ię tie seni papročiai dings.

' Na? tegul būna, kaip yra. Ei
kime prie Užgavėnių, štai, Lie
tuvoj Seserų Tautiška Draugi
ja kasmet rengia šokius Užga
vėnių. Vakarą. Tą daro įr šį
met. ’ Užgavėnės išpųla pįrmą 
dieną kovo, šokiai įvyks Lie
tuvių Liuosybės svetainėje. Vi
si ateikite tą vakarą užsigavėti.

’ D—

TAISOME VISO-
; KIUS RADIOS
“ Eksperto raclio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąųette Radio
AL ENZ.ULIS

56Į0 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

•J

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

.......t- , and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u o'd u massage 
electric treat- 
męnt ir mague- 
tię bįąąkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Garsinkites “N-nose”
ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevąrd 1316
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevąrd 2800 

163; SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwęll St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3497 Lowe Avę, TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel.’ CENTRAL 1824 
Namu Tel,

Room 1230

Hyde Park 8395 
» A*-# < •

KAL & ZA Ii KIŠKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Serędoj ir PėtnyČioj nuo 2 iki 6
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

v. v.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

1 Mano 20 metu praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elęktra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIQJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevąrd 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 Weąt 35tlr St. 

kampas Halsted St- 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
; Draugijos NAriaL

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22ndŠtreet

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedųl. pagąl sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Rennhlir 7868

756 West 35th St, 
Gor. of 85th and Halsted Si*.

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 
Nedaliomis pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
' Tėl Kenwood 5197

nuo

8939

TeL Virglma 0036 
Residence Tel. Ę^VERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŲE
Ofiso valandos: 

—4 Ir nuo 6—8. vai. vakaro 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT A VE 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį,

A. Montvid, M, D
Weąt Town Statę Bank Bldg. 

2400 WEŠT MADISpN ŠTREKT.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

T«L Seeley 7330
Namų telefonas Bruna^ick 0597 i ii r iiii-įi r-- ■ - -* - į--  - — -     —1-- —| 

Dr. Ą. J. Staliukus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 1 
iki 9 v. vak. Ireciaųieniais ii 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA /

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafąyette 80J.6

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6iRib 
vak. Nedėhoj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.; Boulevąrd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevąrd 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
‘ .^ęrti 47th Street 

Valandos" nuo 9 iki 8 vakaro 
Sėredoj pagal sutarti,

_____ Kiti Lietuviai Daktarai_____

Dr. Margeris
. 3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus

Phone BOULEVĄRD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7883 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Ąve.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį-

Tel., Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted, St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

Išskyrus seredomis ir subątoąns

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai liętuviamš Žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigiąs ir chroniška^ ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ęay ir. kitokius elp- 
troš prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
ąuo 6 iki 7:30 vaį. va^ą^o 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464, • . > •

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 . 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

PhoheMIDWAY 2880■...--------- — —...■fc.... . . . ~
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 PO Rietu 

7 iki 8 vai. Nedfil. nuo 1,0 iki 1?
Rez. Telephone PLAZA 2400



Ketvirtadienis, vas. 17, ’38

CLEVELANDO i ŽINIOS
MAJORAS YRA PASIMOJĘS SUVARŽYT ATEIVIUS. 

— BIZNIERIAI IR BOIKOTAS JAPONŲ PRE
KĖMS. — KRIMINALIZMAS IR APLINKUMA. — 
SLA 136 KUOPOS PARENGIMAS. — PAGALIAU 
PRADĖS KOOPERUOTI. — DIDELIS APSUNKI- 
NIMAS MAŽESNĖMS DRAUGIJOMS.

Ateiviai ir kriminalistai
CANTON, ORIO.—šio mies

to majoras įteikė. tarybai svar
styti sumanymų, kuris siekiasi 
ateivius pastatyti greta krimi
nalistų. Dalykas tokis, kad ma
joras reikalauja patvarkymo, 
kuris priverstų visus ateivius

rai imant, ateiviu yra šio' kraš
to patriotai. O jeigu jie iki šiol 
netapo piliečiai, tai tam yra pa
teisinamų aplinkybių. Pirmiau
sia pravartu neužmiršti tai, 
kad daugumas ateivių atvyko į 
šį kraštą jau būdami tokio am
žiaus, kada išmokti svetimą 
kalbą nėra lengvas dalykas. Su

nepiliečius užsiregistruoti poli- ia’s blogumas dar buvo ii tas
cijoje ir palikti ten savo pirš
tų antspaudus. Numatoma ir 
bauda. Būtent, nusidėjęs tam 
patvarkymui ateivis turėtų pa- 
simokėti $500.

Atrodo, kad mr joras ; 
vius, kaip yra sakoma, stato 
ant vienos lentos su krimina
listais. Jo išmanymu, policija į 
ateivius turėtų žiūrėti lyginai 
taip pat, kaip į kriminalistus.

Tai visiškai klaidingas sam
protavimas. Rimti tyrinėtojai 
visai .kitaip žiuri į tą klausimą. 
.Juo labiau, kad daviniai rodo, 
jog, proporcionaliai imant, at
eivių tarpe kriminalistų yra ma
giau nei tarp tikrųjų ameriko
nų. Vadinasi, tokių, kurie yra 
Amerikoje gimę, žinoma, pasi
taiko nusikaltėlių ir ateivių 
tarpe. Tačiau, palyginti, tai nė
ra. didelis nuošimtis. Už kelių 
nusikaltimus butų labai netei
singa. bausti 'visus ateivius.

Šia proga pravartu bus pa
brėžti ir tas faktas, jog, bend-

kad retasi jų ir savo gimta, kal
ba gilėjo tinkamai skaityti ir 
rašyti. Kitais žodžiais sakant, 
jie neturėjo beveik jokio pa
grindo, kad galėtų greitomis iš
mokti tai, kas reikalinga žino- 

atei-Įti piliečiui. Nemokėdami kalbos,
jie jautėsi suvaržyti. Velku at
siradę kitokie vargai, kitokios 
bėdos, todėl pilietybės klausi
mas taip ir liko pamirštas. ,

Be to, bus ne pro šalį prisi
minti pasaulinis karas. Juk ta
da gr na nemažas skaičius nepi- 
liečių stojo į Amerikos armiją 
ir važiavo į Europą kariauti. 
Kai kurie tiesiog buvo verčia
mi stoti į armiją. Tada tiek pi
lietis, tiek nepilietis buvo ge
ras, — diskriminacijos nebuvo 
daroma.

Reikia manyti, jog tun ma
joro drakoniškam sumanymui 
bus griežtai pasipriešinta. Juo 
labiau, kad tas sumanymas ne 
tik nėra teisingas, bet ir neda
ro skirtumo ti.rp ateivių ir pa
prastų kriminalistų.

KAS PENKTADIENĮ YRA LAIMES DIENA
A.

.i— i. ............-—T

KODĖL ŠALČIO
LIGONIAI

Reikalauja M-K?
Per metų metus M-K, tas aukštai 

koncentruotas skystas vaistas buvo 
pardavinėjamas visur su didėjančiu 
kiekiu be jokio skelbimo! Dėkingi 
jo. vartotojai viens kitam pranešda
vo — tai įrodė, kad yra geresnis bū
das šalčiui, kosuliui nuo persišaldy
mo, krutinės slogoms ir broneria- 
liems erzinimams nugalėti. M-K per 
baisiąją 1918 metų influenzos epide
miją užsitarnavo nemarią garbę.

M-K, tas mėgiamas žymaus Illino- 
jaus gydytojo receptas, padeda audi
nių Įdegimams sušvelninti ir atnėš- 
ti pagelbą nuo ligų, kurios pareina 
nuo paprasto šalčio. Jūsų vaistinin
kas užgina M-K, nes jis žino jo ne
palyginamą nuopelną, ir tai, kad 
tūkstančiai reikalauja M-K nuo Šal
čio. Visuomet par
siduoda su tikra 
pinigų grąžinimo 
garantija. įsigyk 
M-K šiandien!

DAMP WASH

!■/ 49c
UŽ 10 svarų _ 

4c už kas svarą virš to

AIR-FREED DAMP 
WASH

Grąžinama Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti, Tinka 

Prosyti.

BAIGIMASMARŠKINIAI 
su ryšuliu

ARCHER
“Ąfahar Alma t

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211

LAUNDRY

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajij ir kvie- 

_ čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJA GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

-Vardas ................
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija

Eiznierlai pradeda 
susirūpinti

. Prieš kiek laiko čia buvo 
prasidėjęs stiprus judėjimas, 
kuris siekėsi pravesti boikotą 
iš Japonijos atvežtomsA pre
kėms. Bet pastaruoju laiku, o 
ypačiai tarp biznierių, boikoto 
entuziazmas žymisi atslūgo. 
Biznieriuose pradeda pasireikš
ti nuomonė, kad boikotas gali 
skaudžiai paliesti viso krašto 
biznį. Mat, Japonija iš Ameri
kos importuoja labai daug me
dvilnės. Iš viso Amerikos pre
kybos balansas su Japonija yra 
teigiamas. Vadinasi, Amerika 
už didesnę sumą pinigų parduo
da japonams žaliavos, negu iš 
jų perka visokių prekių. Tuo 
tarpu su Kinija yra kaip tik 
priešingai: kiniečiai iš* Ameri
kos mažąi teperka, o parduoti 
nori daug.

Vadinasi, žiūrėdami pro gry
nai bizniškus akinius, musų 
biznieriai pradeda reikšti nepa
lankumą skelbiamam boikotui.

Jaunuoliai ir* kriminalistai
Prieš kiek laiko vietos akglų 

laikraščiuose buvo įdėtas ilgas 
vieno mokyklų trrybos nario 
pareiškimas apie tai, ko,del kai 
kurie jaunuoliai yra linkę į kri- 
minalizmą. Tasai tarybos narys 
pirmiausia pasisako, jog dUig 
laiko praleidęs bedarydamas ty
rinėjimus įvairiose mokyklose. 
Artimas pažinimas mokinių jį 
įtikinęs, kad žmogus jau iš ma
žens turįs tam tikrus palinki
mus. Esą, jam tekę kalbėtis su 
aštuonių metų berniuku. Tas 
vaikutis iš pat mažens turėjęs 
palinkimą vogti. Kai jis paaiš
kinęs. berniukui, jog anksčiau 
ar vėliau visi vagys lieka pa.- 
gauti ir į kalėjimą uždaryti, tai 
ęavęs tokį atsakymą: “Jie ne
moka apsisaugoti, todėl juos ir 
pagauna.”

Kitas šešiolikos metų aukš
tesnės mokyklos mokinys prisi
pažino, jog norįs labai plačiai 
gyventi. Esą, jis visai atvirai 
pareiškęs, jog geroms aplinky
bėms susidėjus jisai nesidrovė
tų banką apkraustyti, jei tik 
tuo budu galėtų daug pinigų į- 
sigyti. Tąsyk, ,girdi, jis važinė
tų si geriausiu automobiliu ir iš 
viso nesivaržytų pinigais.

Sakytas tarybos narys tad ir 
mano, jog palinkimas kriminar 
lizmui jau prasideda iš mažens 
pasireikšti. Tačiau vis dėlto ne
reikia manyti, kad tai yra ne
pataisoma. Tinkamas ir suma
nus auklėjimas gali tam palin
kimu! kelią užkirsti. Ir jeigu 
levai su mokytojais kooperuo
tų, tai butų galima žymiai su
mažinti kriminalizmas jaunuo
lių tarpe. Tačiau reikėtų' kur 
kas daugiau dėmesio^ atkreipti 
į tuos jaunuolius, kurie greit 
pasiduoda blogai įtakai.

. I

SLA 136 kjp. parengimas
SLĄ 136 rengia šaunų pa

rengimą, kuris įvyks vasario 27 
d. Lietuvių svetainėje. Progra
ma susidės iš vaidinimo ir kon
certinės dalies, šokiams grieš p. 
Aponaičio orkestras. Atsižvelg
dami į dabartinius sunkius lai-|‘\

NAUJIENOS, Chicago, Ifl.
—...........■ J, , —. ............    ...I-

kus, rengėju nutarė įžangos 
imti tik 10 centų. Tai jau tik
rai prieinama. įžanga. Maža to, 
bus dar progos ir dovaną gauti, 
žinoma, dovanos,' teks tiems, 
kurie turės laimikį. Ti i, kaip 
amerikonai sako, tikrai šaunus 
bargenas. Tad nepamirškite 
dienos. Parengimas 
pusė penktos. ' .

Sveikintinas susitarimas
Pagalii.u vietos trys SLA 

kuopos pradėjo labiau koope
ruoti ir vieningiau veikti. Tai 
tikrai malonus reiškinys. Taip 
jau šeniai reikėjo padaryti: vie
nos organizacijos nariai juk tu 
ri daug bendrų reikalų. 

Prieš kiek laiko sakytos kuo 
pos išsirinko po tris atstovus ] 
bendrą komisiją, kuri vasaros 
metu pasirūpins surengti dide-r 
lį pikniką. . . .

Nėra reikalo aiškinti, kad 
toks bendras piknikas yra, itin 
pageidaujamas. Juo labiau, kad 
nariai ten turės progos arčiau 
vieni su kitais susipažinti ir at
eityje vieningiau .veikti.

Didelis smūgis orga
nizacijoms

Atrodo, kad. piknikų ir balių 
rengėjams bus suduotas skau? 
dus smūgis. Dalykas toks, kad 
valstijos politikieriai sumanė 
labu suvaržyti visas organiza
cijas, kurios tik rengia visokius 
vakarus ir piknikus. Tas 
sumanymas skaudžiai palies ir 
salių savininkus, kurie turės 
daug nuostolių.

Suvaržymas bus toks didelis, 
jog mažoms organizacijoms vi
siškai neapsimokėš bet koks pa
rengimas turėti. Liko pasimeta* 
užkrauti tokie mokesčiai, kurie 
sudarys pramogų rengėjams 
tikru sunkią naštą. 

Iki šiol buvo reikalaujama 
dviejų leidimų: tikietams stolių.
-■ 11 1------ ------------ —.......... ' ''"Tyf1 11 11 ....... ................... . y------------

prasidės

MALVAZ daro
Monarch Beer 

aludariai .

A^V***^*?^

Štai Turtinga, Maitinanti
ENERGIJA!
Kalorijos yra energija — o MALVAZ yra turtingas 

kalorijomis, mėgiamas tų1, kurie jaučia didesnio gyvumo 
reikalą. Prie to, sveika elementų gausa padeda palaikyti 
sistemoj normalų toną —gaivina, akstiną, maitina išvargu
sius kunus ir nervus.

Pagelba nuo jautrių nervų — didesnė sveikata — dau
giau gajumo — dalis ar visa tai gali būti jūsų ambicija. 
MALVAZ gali būti kaip tik tai, ko jus ieškote. Leiskit 
jums pasiųsti kartoną. Jūsų patenkinimas yra užtikrintas. 

Išgerkit kelis butelius ir pamatykit ar bus 
gęros pasekmės, 
viskas ką busit

Jei jus nevisai patenkinti, 
jmokėję, bus sugrąžinta.

KARTONAS
50c

KARTONAS
25c

24 BUTELIŲ ......
grąžinama už tuščius
Iš $2.75

Iš 12 BUTELIŲ ........... $1.40
grąžinamą už tuščius

pardavinėti, o kito šokiams. A- 
lui pardavinėti specialaus leidi 
mo nereikėdavo, kadangi .tokiu 
leidimu aprūpindavo svetainės 
arba daržo savininkas.

Visai kas kita bus dabar: pa
tiems rengėjams teks gauti lei
dimas ir alui pardavinėti. To
kiu būdu išlaidos, susijusios su 
įvairiais leidimais, atsieis apie 
$50! O kur dar svetainė, garsi
nimų išlaidos?

Aišku, kad tie leidimai suda
rys tokią naštą, jog mažesnės' 
Organizacijos nebepajėgs nei 
piknikų, nei vakarų berengti. O 
kada mažiau bebus visokių pa
regimų, tai salių ir daržų savi
ninkai turės labai didelių nuo- 

jonas Jarus;

Iškilmingos įkurtuvės
VALGYKLOS IR TA VERNO

Po Numeriu: 3856 So. Union Avė., Chicago, III.

Subatoj ir Nedėlioj, Vasario 19 ir 20
DYKAI UŽKANDŽIAI PUIKI ORKESTRĄ

Visus draugus ir pažystamus širdingai užkvieČiame atsilankyti.
Jonas Švelnis ir Marė Kavarskis, Sav.

EKSKURSIJA | LIETUVĄ
Daugelis Amerikos lietuvių dalyvaus 1 iškilmėse Lietuvo
je, minint Lietuvos, nepriklausomybes 20 metų sukaktį

'k --~—T--- -----Šie 1938 nieta i y ra labai reik- Natūralu taipgi, kad ir Ame- 
šiiiingi visiems lietuviams, ne- rikos lietuviai' dalyvauja šios 
žiūrint ar jie įgyvena senojoj džiaugsmo 
tėvynėj, ar. kitose pasaulio da: senojoj tėvynėj, 
lyse. Dvidešimt,, metų atgal ši 
aukštos kultūros ir griežto pa
triotinio nusistatymo tauta pa
tapo visišku savo padėties šei7 
mihinku ir sprendėju savo at
eities — sukūrė savistovų gy
venimą, pasiskelbdama Nepri
klausoma Valstybe.

Nors apsunkinta įvairiomis , , ; T . > . c -
painiavomis ir daugelio reika- kursija vyks visame pasauly- 
lingų gyvenimui reikmenų tru
kumais, Lietuva tapo gerbiamu 
ir'laimingu Europos tautų šei
mos nariui, Todėl visai natūra-j 
lu, kad Lietuvos Vyriausybė ir 
patriotinės', organizacijos deda 
visas pastangas Lietuvos Ne
priklausomybės 20 metų sukak
čiai iškilmėipis atžymėti, kurių 
niekuomet neužmirštų viso pa
saulio lietuviai. ■ ,

šventės iškilmėse 
savo dvasios 

sparnais nuskrisdami, ar asme^ 
niškai nu vykdami į Lietuvą.

Šiuo kilniu jausmu paremta ir 
didžioji Lietuvių Ekskursija į 
Lietuvą, kurią ruošia Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjunga 
Amerikoje su pilna Hamburg 
American Linijos—North Ger
man Lloyd kooperacija, ši eks-

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IRTI

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

DIDELE EKSKURSIJA

INSURANCE
(APDRAUDA)

namų nuo

rakandų
nuo vagių
langų
gyvasties

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą
< ugnies
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

gausite
’ f

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičiy

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

po pietų

je pagarsėjusiu ekspresiniu 
garlaiviu EUROPA, išplaukian
čiu iš New Yorko gegužės 3 
d., kas reiškia nevien greitą ir 
smagumią kelionę, bet ir su- 
spėjimą į daugelį svarbių iš
kilmių, kurios prasideda su ge
gužės mėnesiu ir baigiasi lap
kričio menesiu. v

žemiau paduodame daliną 
didžiųjų įvykių ir iškilmių 
rašą, kurios 
Amerikos:

Gegužės 1 
d. — Teatrp 
valis provincijai;

laukia svečių
su- 

iš

15d. iki birželio 
ir muzikos festi- 

Valstybės 
Operos ir Dramos gastroliniai
spektakliai.

Gegužės 26 d. — Kariuome
nės ir visuomenės ir Kūrėjų 
Savanorių Šventė bei Ginklų 
Fondo Vajus Kaune ir provin
cijoje.

Gegužės
Lietuvos” 
je.

Birželio 
Lietuvos” 
je.
7 Birželio
Prezidento Tautos Vado Anta
no Smetonos vardinės.

Birželio 15 d. iki liepos 15 
d

.Birželio 17 — 21 
Tarptautinė regata Klaipėdoje.

Birželio 19 d. — “Jaunosios

29 d. — “Jaunosios 
dainų šventė Uteno-

6 d. — “Jaunosios 
dainų šventė Alytu-

13 d. — Valstybės

Meno Paroda Kaune, 
dd.

Del informacijų kreipkitės

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St., Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn. ,

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N.Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Detroit. Mich.

UTHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING
CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 Ali Nations Bank Building 
1200 Carson Si., Pittsburgh, Pa.

V ĮIIETUUIĮ
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 3 čia 1938

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

Whamburg-american LINE B 
Mnorth german lloyd NORTH 

GfcRMAN 
LLOYD

Lietuvos

Lietuvoje; centrinės, iškilmės 
Rambyno * kalne.

Birželio 26 d 
šaulių Sąjungos šventė.

Birželio 28 —• 29 dd. — “Pa
vasario” Sąjungos 25 metų su
kakties ir krikščionybės įvedi
mo Lietuvoje 550 sukakties 
šventė ir ta proga “Pavasario” 
Sąjungos dainų šventė Kau
ne.

Liepos 8 — 21 dd. — Tau
tinės skautų ir skaučių stovyk
los; skautų Aukštojoj Panemu
nėj ir skaučių Pažaislyje.

Liepos 10 d. — Dainų šven
tė Klaipėdoje.

Liepos 17 — 30 dd. — Spor
to Olimpiada Kaune.

Rugpiučio 15 d. — Darbo ir 
Derliaus šventė Kaune ir viso
je Lietuvoje.

Rugsėjo 8 d. — Tautos šven-

20 
muzikos

30 dd. — 
festivalis

d. — Vilniaus Die-

te visoje Lietuvoje; centrinės 
iškilmės Kaune.

Rugsėjo 
Teatro ir 
Kaune.

Spalių 9
na visoje Lietuvoje.

Lapkričio 23 d. -— Kariuo
menės šventė.

Taigi, iš aukščiau nusakyto 
programo galima matyti, kad 
visa Lietuvių Tauta dalyvau
ja tose didžiose iškilmėse ir to
dėl visa Lietuva priims Ame
rikos lietuvius didžiausiu ma
lonumu. Hamburg American 
Linijos — North German Lloyd 
agentai mielai suteiks visokias 
informacijas ir visokią galimą 
pagelbą, norintiems keliauti į 
Lietuvą su šia pažymėtinai pa
togia ekskursija.24 dd

(Skdb.)
Ram- 
visoje

Birželių 19 d.
Lietuvos” dainų šVentė Palan
goje.

Birželio 23
byno it* Joninių šventė
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Įhlblished Daily Except Sunday by 
jE^e Lithuaųįąp Newa Pub. Co^ Ine.

1739 Sontii Halsted Street
T^phone CANAL 8500
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Chicagoję—paJtų:
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Trims mėnesiams — 
Dviem mSnęsiams

8
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Enteręd ,ąs §econd Čląss Mattęr 
March į$L4 at the Post Officę 

’under -of

$ ęijia kasdien, išskiria^t; 
us. įįėidžia Naujienų Beh- 
p S. Halsted St., Chicago/

Nau 
sekma 
drovS, 
III. Tefoftįaas Canal 8500.

mus iššaukė tam tikri vietiniai ąrba Asmeniniai daly- RRCIflKT YNO TIFTUVIII I U II 
apįe to^uos nesame pilnai pąinfdįrjųųpti. Tai v

ZZ2. too 1 nereiškia, kad ceųtro _bįųrą; Brooklyne .arba Torontd 
vi ėdesiui ”**— “baublius” galima pateisinti, bet komunistų organizaci- 

sPaUda, pasmerkdanąos tų įvykių kaltininkus, ga
ilėtų parodyti, kad komunįstų judėjimas, kaipo toksai,]

Ar jpą .{tąj[ padarys, męs nęžinome. Tačiau jeigu ko-l ,t, t?, r
- - ji munistai pąrųdys savo solidarumą su Brooklyno udik-]BrooLlyno iSky^j# įvyko fąs, čiau. .Šųjąjįžįųsi duo4$į jpjaąįžą-l 

tątorįais”1 įr Toronto “baubliais”, tai prieš .demokrątį-!
Loo nio nusistatymo visuomenę atsistos klausimas, ar toli-yęi^ą- 

75‘L. • 11 J - .1 • r -v . ' ,. brigu ne tik ųžprotęstųoti, bet
.Ijkąrtų info^ųnų V iW <?1-

- gotumėte yiąką ir savo išvadas

! Jus žinutę, kad1 apie dvęji' NEPRIKLAUSOMYBEI ' čje^4e
v 1 r ’ ■ 1 ' prišauktas Amerikos ląetu'yijų

, . , v. . . , : Koagęso Tikslas
visų valstybinių ryšių, kurie ka- įuv() afsteigti demokratinę 
vaktnvbfmish 
^tylę^ s“4i 4. u • 4. i l- •' to’toril-1
.. IL Tai valstybei tyąrkyti inL^^ A^nerfcs įiętuvjių ko-' 
jos reikalams ginti Taikos dę-Jį^L^ Kongreso sky-!
rybpse Liętųyps Taryba prašo r-a- yįenas tų skyrių veikia ir 
vpkįečįų valstybės apsaugos ir Brooklyne. 
pągąlbps. Apsižvelgdama į gy- * 
vus Lietuvos interęsus, kurie 
reikalu *nięko netrunkant . a- ^omunist^(
sueiti j artimus ir patvarius sau, už
ykjųs vokiečių ^Jstybe, ■ . vHviriW 'kitas $

Lietuvos Tarybą stoja uz nifo--- rr-rr .-rrYn< . 7^ r.
ty.frto sąjungos rysi kratines e-runes 'kad iie Iko- yoUięŲjęsis^e, ku?is ta?- ^stąi/nelatysf pi vjl 

tų bųh lyyjąlytąs ypač militą- ”... ’7' * •rY
riųęs bei susisiekimo ^onvep- 
cijos ir muitu bęi pinigų sistę-Į 
mos bendrumo pamatais.”

Taigi, matome, kaip Sunku1 
buvo Lietuvai skinti kelia savoj 
nepriklausomybei. Lietuvį‘ skj- «,n*,sl Lomnnistų cen-1
nant kelia savo neprikįau^omy- ^as’.IOTJUS 
bei iš pat pradžios teko iįvoti SuJnu?yto Ll^ų
su lenkais ir vokiečiais. Lenkį 
norėdami Lietuvą prijungti prie ,Ąąd
Lenkijos, bbvo' griežtai nusista- ^/rlWS ?OTOtete JI tuyi <b- 
tę ' -pri^ jos • nęprikiausomybęV!^„ ■”.^i
ir .įvairiais budais trukdė lietu- T08 f^W1 fra^UCS 
viams savo nepriklausomybės r 'J?1?-, , , ,, ,,
.... rx r .. ' . ■ v. Lątykas toks. Brooklyno^siekti. Daug pavojingesnis uz , r • . .. ■, * . _ 1•- , T'i į skyriaus komitetas nutarė su-;lenkus Lietuvos nepnklausomy- .... , ' . , . “

bes priešiš>'buvo: vokiečiai. Jie, rljos^ įkalbas, kad tuo paną-, 
okupavę 'liietuvą, elgėsi joje ^e?yf.S 
kaip tikri feimininkai. Kadangi fe® ^desamtjes metų sutato- 

v T.. Bet Skyriaus komiteto didziu- jie norėjo 'amžiams Lietuvoje .v . . . . . . , •im-- Li;- j, 1 , ma« is, anksto instruktuota y lę-pąmhkti, tm, arnkus dalykas,U io liėtdVių 
kad ir jitejbuvo priešingi .Į-i^ savd kalb6toj„'_
tuvos nepriklausomybei. Lietu- TZ , i . . . ..• . 1 ,.V! .. v. . . , Kada1 musų atstovas .apie tąiViamsr kovoti su. vokiečiais buyo LaBortavo LSS >9 kp. s.usirinkį 
be galo sunkų, nes vokieciaito- firook_
JOJO stipriįtarmę pajėgą. Lię- . komitetui pasiu-
tuvim |Su voluecims galėję ko- ] t i^toj-j, .drg;. J. V. 
votį .tik^iplomatinenus priemo-Ltils kartu rekomenduo-
uemis. Įtai vokiečių kariunmę- L t jr 1][alb Yedgią.pimiJ 
nei fronte eme_ nebesisekti, .taiH* ?irjnininko ' ku sį 

m'jų vyriausybe Lietuvos s„sirtateimas mW ginčo nę-
klausomybes atžvilgiu. pasidavė L Jęi ^9mitetaS1. 
nuęlaidesfte bei sukalbamesne. Iptoiniuk ai. B0t 
Tačiau is visko buvo matyti, tojo Wallsinlu wtwte 
kad ji, negalėdama visiškai Lię- Lomwmtaų. Jei komunistai 
tavos plfupiioti, buvo pasirgusi stMo net du ta
ją su Vokietija suristi ąvairio- teise ^„odamiesi 
mis konvencijomis. Tačiau lie-1 j,. saVo kalbėtoją.
turtai ir to nenorėjo. , n j‘ • i iu-j. •rpgij! Statydami savo kalbėtoją,

** mes .užtikrinome, kad jis laiky
sis griežtai aprėžtos temos

—j kalbės apie Lietuvos nepriklau
somybę ir jos žmonių kovas UŽ 
demokratiją.

I Įvyko nelauktas dalykaą.

| klausimą spręsti, jį pavedė lię-

tiesiai sakant, savo frakcinei

Viena kopija .'„......J.....____ - 8c; 1
Savaitei --------------------------- 18c ' v „v r . ,
Męneeįui .........—.------...— 75 c lųz tuos negražius elgesius neima atsakomybės.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagod 
i?

Metams •••••••••••• $5.0.0,
Puhei metų ..... ______ ............. f"*
Trims mėnesiams ___
Į)viems menesiams ...............
Vienaip lųėne^iųi ------- .......... rrr.
Lietuvoje Jr kitur užsieniuose 

‘ (Atpiginta)
Mętams ------ ----------- ----- ---  $8.00
Pusei ąiętu ------ —__________ 4,00
Teinąs menesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto MoneyĮ

Orderiu kartu su užsakymu.

LSS JL9 K.p. Pareiškimas Del Padėties Amerikos 
Liet^yijį Kongresu Brpofclyw Skyriuje 

v ____ _* <■ 
Brooklyno Ųetųviąi darbinin

kai ir visi pažangus žmonės: 
Anierjkęs Lietuvių Kongreso

2-751 tatortais” ir Toronto “baubliais”, tai prieš demokrati-Įko Jųs neląuk,cte- Eelei to LSS

mesnis bendras veikimas sp jais iš vięo yrą galimas.
fr

Ne vį^as tvarkoje demokratijos gynimę) P»a,
dą dar neturėjo aiškių formų.. 
Protokolo pažymėjimas, kąd 
Lietuyos santykiai su Vokietija: 
turėtų būti maždaug tolygus 
pįętjmų y^lsitybių. santykiams 

W ^‘^^(Ons^&poje .neturė-;
. ..... — r-. p^aaįąįs; Kaip tiįk-.

^ukąkįuyių iteęiąj dalis
jryitoj yakare) kietoaų Socialistų Sąjungos 19 kp. at-. delegatams sugrįžus į Vilnių su- 
Stovui, J. V. Stilsonui. O Toronto, Kanadoje, komunis- manytos sutarties projekte ir 
4ai pasielgė tiesiog nekulturtškai.: Lietuvos nepriklau- buvo praleistą. Lietuvos Taryba 
somybės minėjimo iškilmėse, vąsarįo 13 d., jie surengė ra 1^° sunkiose .ąąlygosę iš .^ų 
obstrukqj5 prieš vieną SLĄ.' ^6 jkp. ^injninkę ir
arde vakarą. su savarankiška ir savaimingai

Apie konfliktą brooklyniškiam Kongreso skyriaus tvarkoma Lietuvos kariuomenę.1 
komitete vakar buvo “Naujienose” įdėtą Ųgpka korės- Komunikacijos Konvencija ^u 
pondencija. Šiandie telpa LSS. 19 to. valdybos paaiški- Uavarankišku komunikacijos į-- 
nimąs yi^uopienei. Jš prąnęšim matome, kad Brook-
lyno ;bendraflĄe k<mųt.eto vykina .savo .diktatūrą kopiu- cijlj bendras formulavimas bu- 
nistų partijos centro biuras ,(:t. y. Antanas Bimba), tu- vo priimti iš Berlyno protokolo, 
rėdamas komitete daugumą savo šalininkų. Komiteto Lietuvos Taryba . taip pat 
dauguma, kaip aukščiąųs mįnėjopie, ųžrtspyr.ė nęduoti|laikėsi to dėsnio, kad pąčių 
^hgtį LSS. lįųopos nartui Stilsonui, nors komunistai jįšponvepmjų sudarymas tegali! 
savo pusės pastatė aiškų savo partijos žmogų. Gasiuną nuo Lietuvos Steigiamų-’ 
/I A • - -1 i iv-. • ’ X tt- • 1-1 1 1U- ' j° Seimo. 1917 metais gruodžio,(kuns dagt nėra joks -kalbėtojas). Ųz socialistus kal^e- 10 d Uetuvos Tarybog delega_ 
,ti komiteto daugumą .paskyrė K. Michejsonuką, kurjs Uja nuyyko j Kauiųų vyriau-- 
nėra lietuvių socialistų organizacijos narys ir tow nu-J šiam Rytų Karo Vadui tarpi-: 
sistątyrnas LfSS. įL9 kuopai yra nepr/įrntiiiąs . Jninkaujant, •formališkąį susitarti

Nors Brooklyno socialistai prieš .tokį Kongreso sky- u?. Užsienių Reikąių!

naus komiteto daugumos elgesį griežtai protestavo, bet vu Tačiau ^uo tarpu prasidėjo 
ištikimieji , .ęento/Jjįuro šalininkai .atisakė prakalbų I kaw paliaubos. sji t rusais,. ku- 
prograitią kėišti ir LSS. 19 kuopa buvo priversta vie-lrios sustiprino vokiečių kąro 
šai atsisakyti nuo dalyvavimo nepriklausomybės sukak-, partijos pozicijas. Vokiečių at- 
tuvių-parengime. Stovo pranešimų, Berlynu pro-

Iš patikimų šaltinių yra žinoma, kad Brooklyno ko-
mitoto komunĮstiska daugumą taip elgėsi, gavusi tiesio- nebepjriimtinas: ypkie^ij /aroj 
gilų įsakymą iš komunistų pąrtijos centro biuro. Ta im- valdžia, susitarusi su kancleriu, 
pertinencija prieš lietuvių socialistų organizacijai Brook- siūlė naują formulę. Tačiau ji 
lyne ftokįų bųdu yra komunistų vądęyybės darbas. Ari- Mot,u ves Tarybos delegacijai, 
tanas Bimba ir jo .bendradąrbiai, matyt, įs.ivąįzduoja, buvo >nepriijntiną jau vįen iįėl, 
kad po nepartinio demokratijos gynimo skraiste jie ga- į0.’ f*a,d •’0J*e neIi vįnti sa,„ partine dikir, prieš ^ist„s! Jie

_abai apsigauna. valstybinių 'ryšių, jkyrię ^a-
I da nors yrą buvę su Ritomis tau- 

. to«us- Toji t?riųulė .taip .pat ne- 
I pažymėję, kad Vilnius yrą Lic- 

i tųyoą yąlstt^bęs vąįstybęs sos-!
Apie skandalą Toronto lietuvių parengimą, vasario i Lekams norint Lįetuyą 

13 .d., rašo ^Naujienų” korespondentė Kanados Lietuvių rp*fe|L^ųos jrvokje- 
Žiniose Naųj. ’ vasario 16 <?.): beHcl.tiirungo iKjlitik,!, Lietuvos

(iĮ tą minėjimą buvo pakviestas SAA* kp. j°kiu bųdu ,negaiėjį9 su*- 
mpterų choras, bet komunistai įžiūrėjo, kad tame ,su >t>olęia
;CW yra jiems nepakeičiamas asmuo. Kai kurie &
pųųėtįe koulitctttO pradėjo reikąląųtj, kad ta : J kSs

butų pašalintu, bet cho^o n^rsė pasakė:'valstybėmis galutinai išlyginti.
‘Einam visos ar nė viena f Jau publikai skirtukus,. •Pagąįįąu . antrojoje (įąlyje* for- 
komitetas dar apie valandą posėdžiavo, galų gale mule visai nenumatė Lietuvos 
nubalsavo, kąd leist dainuoti (tik pamanykite, ko- pripąžimmo kš Vokietijos pu- 
mitetas svarsto, .ar leist svetimos organizacijos cho- : f.zme^ti sąn-
ro nariui dainuoti parengime, 1 kuri taš choras bu-1 Xii
MO pakviestas! Red.). Kuomet choras pasi-
rodė scenoje, susiorganizavusi komunistų govedą- sistojo pfrie tos foripųlės, kji-> 
pradėjo baubt. Pianistė G. Yokubynaitė pareiškė, rią, atsižvelgdapia į sąnkią kon- 
kad choras sutinka palaukti pęnkiąs nd^Ųtės, kol juhktųrą ir besiartinančiu tai- 
.baliai .išsib^ubę. ,gąuj?
diorp :SJ. U į d
pareiškė, kad musų Dane mums brangi aųr dėl jos vi
sas choras atsisako dainuoti. Publikoje kilo baisuj posėdyje .įvijometų
pasipiktinimas komunistų pasielgimu. -Visi pakilo i^ nutarė^ uv^
savo vietų ir pareiškė apleidžiu aalę, programai dar lnu tc.‘ m
nPiižcihaiffiM r’’ v --• I. Lietuvos -Taryba, krašto ,ir|

~ \ užsienio lietuvių pripažintą kaįp
Tai šitaip pasirodė komunistai dviejų stanąbių tolo- yienintėlė įgaliota lietuvių taą- 

.nijų Lietuvos nęprtklausom’ybė.s mipėjim,uoąe. Nežiu- tos atstovybe, pasiremdama pri
rijai to, kad jau .dveji metai, kai jie nesiliauja jįąklama- J?ut\
yę'apie cįle^otoątiją, ftęt kai kurie jų .(įa ir sgąųdie, ma-< 17_23 d; Lietuvių Konferencijos 
tyt, yra persisunkę ^ręąįęjo periodo” .dvasia, kurtai yrą; Vilniuje nutarimu,’ skelbia rie- 
šyetįĮrii tpįeraueija ir net paprastas kulturtngumas. '' ’ " ‘ ’ ‘1‘ *

Nenortme tikėti, kad visas

fronte
t >1

Kai įkurtose kolonijose komunistai jau ėmė griauti

^ęį^ytįe jie užsispyrė j

“Baublių choras” Toronte
(GALAS)

ŽinioslšLietuvos

J KORESPONDENCIJOJ
Waterbury, Conn

Savo nusistatymų, Lietuvos Ta-

ir todėl neteisingi. 5
Lietuvių komunistų yadoyy-i 

be tačiau pasielgė dar neįęm-;

dėjimus ji kartu užsimanė ąp-' 
gąudineti pąžapgiąj# lietuviu 
visuomenę. NępąijM^nt ^UĄri: 
protesto, rengiama grynai frak-’ 
cinio pobūdžio mitingas, po* 
priedanga Amerikos Lietuvių 
Kongreso! Visuomenė bando
ma -įtikinti, kad prakalbas ren-, 
gia ne jie, komunistai, bet A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyrius!

Akivaizdoje tokio nelemto 
elgesio mes nutarėme netylėįtj. 

‘ LSŠ 19-ta kuopa savo susjrin- 
Į . ............................. .. .. t. < \ ..,»>•• .4 • ;

' kime, įvykusiam vasario fl d. 
1938, nutarė vješai .užprotes- J ' J ' •! V j • T t 1 •

žipote taip pat, ka<j jPrię A- 
merikos Lietuvių Kongreso Pri-

> 
4rj pasižadėdami kovot už dęmų- O» I 12-221’./i •— i-ii_ x^;

Kongresą jsųdarąnčįąs ,demp-

n^unjstaji) ųestątys į p-i^mą y-ię- 
j tą savo frakcinius dnteręsūą, 
įet tarsis su jomis kaip lygus 

į su lygiu.
J Taip žadėtą, bet pažadai -»ę- 
; išlaikytą. .Čia, B.roęjkjyne, kur

paminėjimas
Vąsario 20 Venta svetai* 

rięj/ 103 Gręen St., įyy^s Lie 
tuvęs nepriklausomybės dvide 
ši^t ^e.t^ sukaktuvių minėji

;xnąs. Kalbės “^ęlęiyįę” redak 
torius Št. Michelsonas ir “Lais 
vės” redaktorius R. Mizara 
Įžanga 15 centų.

Rengia Wąterburio Am. Liet 
Kopg. Skyrius.

Indiana fiąrbor, Ind
Pp belaimiu

Prieš kiek laiko sunkia ink 
stų liga susirgo plačiai Hai 
bor’e žinomas biznierius p. J 

■ Ragelis. Ligk buvo labai pąvc 
tūpti ir pąręikšti, kad su tomis1 jinga, užtai gavo pasiduoti 1 
prakalbomis, kurias jie rengia goninės priežiūrai, kur po sui 
yasarię 18 d. Lietuvos nepri- kios, bet pasekmingos operac 

jos ligonis ėmė jaustis gėriai 
Diena po dienos ir štai p 

penkių mė^ięsių geri?, p. Bag< 
lis iki tiek sustiprėjo, kad ne 
ęąię ųąrb.uotįs j’ąią taip įpra: 
tattie buČe,rnęs biznyje.

Aprodė, kąd vėl viskas ei 
normalėmis vėžėmis, bereikėi 
tik pasidžiaugti, bet štai, nei : 
šio nei iš to šeimą atlanko ai 
troji nelaimė: plaučių uždegirr 
suserga sūnūs Edvardas. La 
mė, kad liga liko greit paži: 
ta, prie to dar gera priežiui 
ir šiandien atrodo, -kad Edva 
das ligą nugalės.

Harbor’o lietuvių kolonija 5 
no ponus Ragelius kaip paža 
gius, glaudžiai susijusius su \ 
suomenės darbu, be to, kai] 
aktyvius Chicagos Lietuvių 1 
jos narius. Kitais atvejais p 
nūs Ragelius aiškiai repreze 
,tuoj a gražiai išauklčtė sun 
Edvardas ir Ramondas.

Bonai Rageliai užlaiko p 
vyzdipgą bučernę adresu: 13 
Columbus dr., Harbor, Ind.

Tai^i po sunkių nelaimių y, 
būtina palinkėti p. Ragelių š< 
mai krio skaistesnės ateities.

—A. Lidžią

kląusomybęi minėti, mes niekę 
bendrų nęturim, ir už jąs ne
atsakom. PrąkaJbas rengia Jie-, 
tuvių komunistų ,Centro Biu
ras, prisjdeįigiįamąs Amerikos 
Lietuvių Kongreso .vardu. Pra
šome, kad lietuvių visuomenę, 
ypač Brooklyne, tas prakalbas 
taip ir įvertintų.

Kartu mes statom klausimą: 
.nuo kada lietuvių komunistų1 
vadovybė pradėjo manyti, kad 
ginant demokratiją tik jai pri
klauso visos demokratinės tei
ses, o kiti privalo jos įsakymų 
klausyti-? Ar šitaip elgdamiesi1 
lietuviai komunistai neardo tą 
pągrindą, ant k,urįo b.uvo su
nktą su jais bendrai veikti? 
Ar jkomunistų vadovybė mąno, 
kąd pąžąngioji dię,tuvių visuo
menė aptilęs :ąjtsi^a<feti savo 
laisvės ir demo.kratjnių teisių, 
nusilenkiant ;tos vą^oyybės sau- 
vališkiems darbams?

Mes nemanome. Mes griež-- 
Čiaupai protęSjtųojąme prięš fo-j 
kį sauvaliavimą. Pagalios, „esa
me tikri: plačioji lįętuvių visuo
menė bus su jurais. Bpy.oįkly-, 
no lietuvių ^muilMų yą^yy’į 
J?ė, su A. Bimbą priekyje, kelia, 
skandalą — tągrt ji ima atsa
komybę, Tųįjąu.: jįei tpjj yą^lo-į 
vybė sąyo .užmačių neatsižadės, ■ .7 Vii- m" • - 
tegul Ji rengia^ būt kaltiąįn^ būkle Klaipo 
už pąsękas, kąrių duos jortriS' *1^.^ 
neleistįnas elgęsis .

LSS 19 kp. susirinkimas nu
taria šj pareiškimą ąkęl.bt spau
doje ir jo kąpijas pasiųsti A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Centrąljniąm jKomitetui Chica- 
goje, taipgi lietuvių Socialistų 
Sąjungoj Pildųmąjam Komite
tui.

Bloga lietuviškų nu.

Pasirašo;
M. Aptanaitįs, Org.
J. Glaveckas, ’jProt. -Sekr.
W. Batyflčius, Eųi. s^ckr.
P. Ti^ęyjciąs, iždininkas

Smarkios asm »ešly- Skyriaus komitetas, užuot .paįsj 
nįą^. ' ' 

---- L2— tuvių komunistų Geptro Biurui 
KAUNAS. ~ Kauno apylin

kėse ir Vilijampolėje, ,brt Klę-'l vadovybei. Mes b,uvom pašąuk- 
bonjškyje nuo senų ?įąikų gy-> ti į posėdį, -kuriame dalyvavo 
veną kehos įdęšjmtys .čigoųų lietuvių komunistų vadai jr 
šeimynų, kurios daugiausia gy-1 jiems artimi žmones. Nęrs kąi 
vena iš arklių mainikavimų, kurie pačių komunistų buyo 
Prieš kelias dienas Vilijampų-* linkę musų reikalavimą paten- 
lės čigonai turguje nupirko pą-1 kinti, bet jų vadovybę, asme- 
lyginti pigiai vieną arklį. Vę- niyje A. Bimbos, kategoriškai 
lįąų dęf šio arklį? tąrp ^vieįų 
čigonų šeimynų kįjų dideli bar
niai, pasibaigę peštynėmis. Vię- 
nas senyvas čigonas, kuris bu
vo kaltinamus .sąyo j;aųtięčijų 
neištikimumu taborui, su* pirk
tuoju arkliu dingo nežinia kur. 
Dabąr jkįtj Vilijąmpųlės čigonąi 
smarkiai įęsįkų ^avo tautiečių,; 
kuris išjojęs arklį, atseit, jį pą- 
vogęs. ‘ . ./■'

I...... ... .........................

Agie Kpuųijos ka^
, ■ . >i.'i - ,..■..■...■ta. ■ . . . >

Rytoj bus išspausdinta pir- 
1’ruvu"-“"- ma musų specialaus kores- 
prfklausomos Lietuvos Vąlsty-|| pQndęnfo U.ulmfo rašto dalis 

Nenortme tikėti, kad visas komunistų judėjimas Ues atstatymą su sostine Vii- apie karą Ispanijoj antrąš|e; 
yra ijtaip nusiteikęs. Gal būt, .tuęs komu^is^tų į^^okį-JniMie iir i°-s ^^riĮaįdavĄmų nuę “KARAS ARAGONE. j

ina musų, specialaus kofes-

pareiškė : ’ mes netoler.uosin[i, 
-kad Stilsonas kalbėtų nuo .yię- 
nų pagrindų su musų /kalbėto
jais! Jis yra t r čekistas... Mūrus 
duota suprasti, kad už mus kal
bės jaunasis K. Michelsonas. -

Taigi, rųums padiktuota ką 
galini ar negalim pasirinkt-!. 
Aišku, tokiam komunistų dik
tavimui mes negalėj,om pritar
ti ;ir vietoje pareiškęm protes
tą. K. Michelsonas juk nebuvo 
ir perą pųisų kąopos i^ąrys, jO 
pastaruoju laikų įr su jo .poli
tine kryptįnii mes pebgalim su
tikti. Drg. Stįlsonas, kurį reko- 
męndąvom kalbėti, yrą LSS 19 
įp. narys; .komunistų jam dą- 
roiųi ^altinįhĮąi yra keliąmi 
grynai frakciniais ąumętiiųąiš

IŠ MOTOS
2 žmonės užtroško

dos krašte
KLAIPĖDA — Klaipė^ 

krašto gubenjatuTos svietų 
reik. pat. šla^a Kaune padą 
pranešimą apie lietuvjškų pi 
kyklų būklę jKlaipėdop kraši 
Jis • konstatavp, kad jų buk 
jąera gera. Pąv., 193^5 m. Kl? 
pėdos apskr. buvo 38 lietuv, 
kos mokyklos, 19 lietuvišk 
vokiškų ir 15 vokiškų mok y 
lų. D.ąbąr beveik visos moky 
Jqs paverstos ypkiškųmįs. L 
tuvišku liko tik 12. Lietu vią] 
ųiokykįų Jįjųkle Klaipėdos krf 
tę ypatingai pablogėjo per p 
staruosius 2 metus, kada 
.krašto direktoriją jojo nai 
ponai. Lietuviškų mokyklų pt 
sekiojimai tęsiąipi ir toliu 
Keičiami apskričių mokyk 
patarėjai, mokytojai ir t. t.

Apie privačias lietuvišk 
mokyklas p. Šlaža sako, kad 
krašte rts daugiau steigiau 
nes ūkininkai tokių lietuvis] 
mokyklų ręįkąlauja. .Krašto t 
.rakto,rija ir ypačiai agituo 
klaipėdiečius į privačius lięt 
yiškąs mokyklas y/dęų neleis 
Tąęiau .dąugeįis jUkipir^kų y 
kiečiu agitacijos ir tyauginįn 
neklauso- Jįe Direktorijai n 
fTOfio, ka^l nereįkęjįę likvidut 
Direktorijos lietuviškų moky 
fų, tai n^utų atsiradę ir pi 
vačių.

Toliau p. šlaža nurodo dįd 
lę lietuviu klaidą, kad Klaų: 
dos krašto mokytojų seminaru 
paversta į lietuvišką pedago^ 
pį .institutą. Dabąr šis mstįtj 
tas, esant vokiškai direktęi 
jai, paverstas grynai vokišk

ŠIAULIAI — Sausio 3 d. Pa-
* ■ k ‘ . 4 * -

švitimo vi. Draudelių km. pil. 
Čiąpo Juozo Jaujoj rąstas negy-i 
vas šlianderis Jonas, apie 60 
m. ?ąmjjąąųs. Jįs b.ųvp .ąpsjęmęs 
pas Čiapą plukti linus ir, pętų- 
rčęįąųias nagutį, npsįnąk- 
vojo* jaujoj, kuri į?uyo kuęųną- 
iųa spaįiais. Gydytojas nųstątė, 
kad š. mirė nuo asfikcijos.

Sausių 4 d. to pąt vąlsčiąųs 
Gaubiu km. pil. Glinskio jąųjųjj 
rastas nežinomo žmogaus įąyo7 
nas. Iš rasių dokųtneųtų ųųsįta-| 
ty.ta, kad tąi yrą Zalalis Juo
zas, 21 metų amžiaus, kilęs iš 
Utenos apskr., Kuktiškių vi., 
Padvarių km. Jis prieš kiek lai
ko tarnavo pas ųkininką Lie- 
pinską VI., Meilionių km-, Ba- 
švitinio vi., bet paskutiniu lai
ku? darbo nębeturėjo. Beklai
džiodamas ir beiškodąmąs dar- Instituto lektoriai paruošti V 
bo, jis įlindo jaujon pernakvoti kietijųje ir jąunuomęųę auįį 
ir čia mirė nuo asfikcijos. ja vokiečiu dvasioje.ja vokiečiu dvasioje.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Ten Kur Motina Dejuoja.
Stasė G

Lietuva Savųjų Globoje PIRMOJI $EIM,0 NARĖS

mokyklose šaukiama, nčrą pie- 
vo, nėra žmogui dūšios, pirmie
ji mus tėvai beždžionės.

^en^tįė ^uąijęąbma rožąnčjų.
— yięšpatye, Dieve galingas,
— jos lupps šnibždą.

Aš šypsausi. 'Sįę^ųtę, pję-;
kas ,to nesi^š^ jįęit^yoj ,dą“
ryti. Tai t$ 
kitos tarp .įįąįd?-

Senute į} vą^sto W-
žančiaųs ^ąįo^s. /os įdžiū
vusį yęjdą vilgo įąr.ąs. /j su
klumpą. — yięšPAtję, g.ą . . 
lin . . . gąsįs ... — įos lupos 
kartom. Ji įbęprsjkelįą . . .

^' 9 .97*“ 
šiaųdįęp, mjntyi.t • pjętjUyos 

dvidešimt $$įų ‘ įpyįkĮą,ųsQmy- 
bės gyvįjį^o įk^tyty, ląs 
vaizdas lįątįę jįęįą į ^8. Jr įęQ 
musų tėvynę įįį-gyyęį.! 
Kiek jau kovų p^ęiįę (tą^ 
vienos motinos vaį^ų!..,. Ji vis
ką pakelia. Ji šimtmečius sve- 

•‘a 4 11. ‘ 
timųjų ųimdžiojaajia, įvairiąis 
budhis slopinama, išlaikė savy 
gyvybę. Ir, štąi, pyięš me
tų ji iškėlė savo sudžiovusią 
ranką ir šuktelėjo mums: — 
Sveiki, sūnus ir dukterys!. Nuo; 
šiandien aš jūsų globoj busiu. 
Gar.binges.nieji stokit prie mą-i 
no gyvybės vairo, saugokit ma- 

' ■ 4 , ♦ > I . >

; ne. Nebereikės jurus syetįųtye-t, 
jai žliumbia per jo veidus, at- siems vergauti, nes aš, jūsų, 

motina, su laisva ir ncapĮęisiu’ 
jus daugiau, jei .busite to verti.

Susipešė broliai. Visi prądėjol 
kaišytis kuo gražiausiomis 
plunksnomis, visi pradėjo dėtis • I / ♦ K • • |
vienas už kitą gudresniais.

Bėgo metai. Ęietenos nema
žėjo. Valdžios viršūnėj stovėjo 
vienoki ir kitoki žmonės. Vieni, 
broljų ir sęąerų prašęmi, p.itij 
per 'yylįų» trety prievartos ke-f 
lių. Ne vię.įm segant tokią ei-’ 
gą, Jupęsttys įk,l|ų, ^bejinga min
tis g^vęj .ar tokiuo bu-’
du ^ę^i^ę įgautą laisvę 
išlaikyti. Daug kam tėvynės’ 
plotas pąsi.dąrė pę.r8.ląurąs .ląisty 
vesniam kvėpąvjjuuu.
pabėgo iš jos typy. -^t į mei
le širdyje, su ‘gąrjįąiąis ^ke-'į 
jimais savo žemei.

šiandien visas liety^vlšk^s ^>a-! 
saulis džiaugiąs!. Jis PĮiat# jįjįe"i 
tuvą ne tik išląjkiusią &įXi- 
klausomybę, jis mato clar įą! 
gražiai išbujojusią, nė n^ą^ą 
žangą padariusią per t.ą tįį-; 
pą laiką. Taigi 
stovėjo valdžios pyį^įiy įr 
stovi, mes ptyy^^ę 
savo galvąs prįę£ Jjięs įįę; 
sugeba savo’ įįbiįsląs jį^-i 
reigas atlikti. Jie sugįą 
tuvos laisvę išlaikyti ir tas1 
mums svąi;bįaųsia.

Nors .toji laisvė, kuri prieš; 
20 Uietų ajjtyi^irkai pųyo .sušyy-’ 
tėjus visam Lietuvos dangui, 
šiandien kięk xxygįloi;ą įr nęšvię- 
čia Lietuvos vaikams vienokiai, 
bet turgįąijni ,yUtį, kad jį grįš, 
grįš greit po šiai iškilmingai 
dienai, męs džiaugsmų trium- 
tyiojaųię. ,

O mes užjūrio moterys, mes 
dukros senučių, kurios pęjr 
šimtmečius kurstė lietuvybės 
Ujgįielę, kurios mokydąmps ,ąų- 
ųelį abėcėlės balo ir., clrębėjo iš- 
gjirdųsi08 ^in^mi^s,
tyurios kryžių ašaromis plovė 
yežant jų sųnuą į ;Silųr^ už te-; 
vynės meilę, mes, ar mes galė
tume užmiršti tave, brangiau
sioji mus tėvyne!?... Tavimi' 
rųus širdys plaka, tau, visa, kas 
gįražu, aukojame. Ir šiandien 
syeiklndamos tave šia aukakti- 
npi prašome: Tėvyne, jkU(> grei
čiau prisiglausk ‘ savo vaikus 
yienokiai. Leisk įi^ns praverti 
bumas, tepasako kas juos sle
gia ... Ar gi tau negirdimas rikoje,

Taj buvo dvidešimts metų 
praeity. ,

Kry^tąųdamos bėgome iš 
mokyklos į namus. Aš s u Liu
cija atsiskyrėme įš būrelio ir 
pasukome j rinką, kur paskuti
nėmis liepomis prieš seimo rin
kimus ėjo (didelis triukšmas.

Žiūrėk mokytojas Vylius skę-: 
ręčiojąsi, — ,draugė man kuž-< 
da.

— .draugė man kuž-l 
Sprauskimės arčiau pa

klausyti už ką jis agituoja.
Tuo momentu, matyt, baigęs 

kalbą, jis nušoko nuo statinės.
Minia triukšmingai plojo. Mj- 

nia ūžia. Jaunuob'ai įsikarščią- 
vę lipdo ant tvorų ir telefono 
stulpų plakatus. Vieni jų vaiz
duoja 'Lietuvos ūkininką, per
džiūvusį, sulinkusį, įkinkytą į 
tokios pąt išvaizdos medinį ar
klą, kurį jis (Velka klebonui jo 
šonus vanojant. Klebonas nepa-i 
prastai riebus; jo viduriai, po-j 
dos, kitą tokį žmogų prarijęs, i

Kitas paveikslas dar daugiau i 
jaudinantys. Be kepurės žmogę-į 
lis, lopais dengtu kunu, klupę-; 
ją prješ popą — dvarpopį prę-Į 
šydamas savo šejmelei duonos.' 
Ponas į. j į šaukia: — Tinginy,' 
besoti gyvuly, eik dirbti! Neiš-' 
dvės tavo šeima, pergausi ji y- 
ra. — Ir drožęs bizunu nueina! 
tolyp. žmogelis raičiojasi, kraų-j 
jai žliumbia per jo veidus, at-s 
-bėgę jo pusnuogiai kūdikiai; 
šaukia duonos, duonos . . .

Mptepys vedžioją piratais pp- 
v.ęikslus, slebįzuoja viena J^itąa 
parašus.

Senelė, lązdele pąsiramščiuę-i 
damal: .prįęju?i, irgi jbedai apsi
ašarojusias akis į milžiniško dj-į 
džio paveikslą. Ji kreipia ausis* 
į kitų moterų kalbą. Susijaudi
nusi pąti prabilsta. — Seniai,; 
seniai ,tai buvo. O kaip gerai- 
atsimenu! Mano tėvelis taip; 
klūpojo prieš poną prašydamas! 
mums, jo vaikams, duonos. Blo-Į 
$i metai buvo. Nepžderūjo ja
vai. Tik dirsių maišą tcbuyų 
gavęs . . . Nuėjo jis, amžinu at
ilsį, puolė ponui į kelius, siekė 
kojas bučiuoti . . . — kukčio
dama baisiais prisiminimais ji 
kalbą nutraukė. Apkabinau — 
Senute, — sakau, — nesigrau- 
dink, pasakok toliau. Sakyk ar 
tas ponas buvo geresnis už ši
tą, — rodžiau į paveikslą. — 
Ar jis priglaudė ar atstume jus 
tgvejį ?

.0, vaikuti . . . sakai priglau
dė . . ? Retas kuris ponąs pa
sigailėjo mužikėlio. Prigrąsino 
rykštėmis nUP.lai^ti, m,^s, jo 
jaunas dukreles, jo patvirku
sioms turto ųžvątyąloms atiduo
ti .. . Ir kad nesiskubino tęlyn, 
jis gavo rykščių . . . Per dvi 
savaites žaizdose kankinosi . . ; 
Mes slapta piio pono dirvos 
varpas rinkome ir jomis maiti
nomės; mes vogėme iš pono šu
nų būdų Jkaulus ir jaisiais soti- 
nomčs . . . Dieve, vaikeli, argi 
mes dar ką panašaus galėtume 
sulaukti . . .

Dar žvilgterėjusi į paveikslą, 
vaizduojantį ūkininką klebono 
vergą ji su verkšleno: — O čia, 
kokja baisi pu^mė tam ,tąpy- 
tojui . . . Mirtinga nuodėmė . . J 
(Kunigėlį taip žmonėms persta- 
jtyti ...

—Senute, — yęl putr^ikiąu 
jąi mintis. — Tas tapytojas 
tąip d,ų°n4 Pinosi. Jam pamo
kėta už šį darbą. Žiūrėk ten,į 
ant kitos tvoros — matai? Tai 
ir jo darbas! Ir privedusi ją 

• prie to plakato, leidžiu jai ste-

Lietųva 
Bažny- 

au vika- 
pąkarty,

Penkios Lietuvos Steigiamojo Seimo ne rėš. Viduryje sėdi “Naujienų” Moterų Skyriaus 
bendrądarbę ir žymi Lietuvos veikėja rašytoja Gabrielė Petkevičaitė (Bitė), kuri Seirpą atidarė 
gegužės 1$) d., 1920 metais, Ęąune.

Sveika Nepriklausomoji Lietuva!
Sveiką brangioji Tėyynė! Iš 

po svetimo jungo, iš po karo 
griuvėsių pakilusi ir nors su
žeista širdimi—be Vilniaus, bęt: 
jąu vieną penktąją dąlį šimtme-; 
čio laisvai atgyvenusi!

Dvidešimts pietų! tyer tą ląi- 
kotarpį tu matei' savo sūnus, 
drąsiai pakylant ir neąbej oši
nai tikint į Tavo prisikėlimą. 
Tu matei juos kovojant pirmą- 
rnjs ątglmlmo dienomis. Tu mą- 
tei juos įtvąr.kąptis ir šeimai-' 
ninkaujant dųmo.krątyn.iąįs pą- 
gyindais; vąd,luą.si tąi jbuyo tą-' 
da, jitai Tavo įaisv.umų visi ly
giai galėjo ,dtyąųgtyą.

Per pastarąją .dąlį Tavo £4ę-' 

visi Tavo sūnus gali dži'au4gtys' 
ląįsve. yjęyjppis ją naudotis Vį-! 
sąi uždraustą; kitų, kurie skaį- 
tųsį įąiąvi, ipųii^itys ir jų išreiš

Rašo MĮaria F. Jokubynienė
svetimą šalį. . . Gryžom atgimu- 
sion Lietuvon, o čia dar vis ge
ležinė vokiečio ranka mums di
riguoja. Ne tik sočiai musų 
krašte pavalgę, bet dar ir liku
čius sugrobę Vokietijon išsiun
čia. Ne tik musų grindinius mi-‘ 
na, dildina, bet dar tą patį lie
tuvį priverčia, kad jis jų šiuk
šles nuvalytų . .. Daug kartų po 
to, pro tą grindinį ėjau ir kiek
vieną kartą mano širdis su
drebėjo, prisiminu4s, jog štai, tą 
grindinį Vokiečiams valiau su 
špatu, matiku ir šluota. . .

kimas suparaližuotas ... Tik ne- 
didedlė dalelė tavo vaikų, džiū
gauja ... Rytą ir vakare, kas-: 
dien, jie neužmiršta Tau mal
dą atgiedoti ir parodyti kokie 
ištikimi vaikai jie yra! Bet Tu 
brangioji Lietuva, matai jų pa
slėptas apgaulingas mintis; tas 
skrįąudas, . j kuriomis jie apdali
no daug nekultu Tavo vaikų ir 
siendi.e Tu4; ašaroj i drauge su 
visais nelaimingais ir lauki mo
mento, kuomet vėl bus visi ly
gus—visi /Įąvo sūnus ...
Pirmieji Nepriklausomieji Metai 
t ■ ' » . • * * f ‘

1918 .metai, kųvo mėnęs.is, at
bundantis pavasaris ir tolima 
B u si i a.—.Klausyk Toliau!—jš-

bčti.
Tame vaizduojama 

liaudininkams valdant 
čia padegta, klebonas 
ru šventoriaus ąžuole

priklausomojo laikotarpio, ne ’ . , ■ ‘ i ' ir \ ■„„i; ia- SrofoU musų inąmą kalbant su 
tėvuku—Atėjo žinios, kad Lie
tuvą pasiskelbė Nepriklauso
ma jr Vokiečiai turės Lietuvą 
apĮeįsti; ar nemanai kad turiny 
skubėti .važiuoti Lįętuyon?

Balandžio 25 d., viskas jau 
buvo sutvarkyta. Keturios šei
mynos, susitarusios išnuoniavų 
prekinį vagoną už 500 rublių 
ir apleidž.iąm. ųžyolgį, visa šir- 
,dįmi trokšdami ko greičiausiai 
pąmątyty savo .tėviškę. Deja, tik 
po ilgos kelionės, bado ir var
go, mes ją pasiekėm Liepos 2 

,dieną. Nųrs grįždami manėm 
rasti daug daugiau4 lietuviškos 
galios visame krašte, bet gry
žę c^ar turėjom vokiško režimo 
paragaut. •* • ;

Tjk gryžę, t^ręjorh eiti 
.miesto valdybą užsiregistruoti,!

: gauti pasus ir miesto įpareigo
jimą kaipo nejudomojo turto 

'•savininkei. Svarbiausiojj par-' 
ejga mies.tui buvo “šarvorko”; 
atlikimas. Tąi buvę sąvotįška?’1 
vokiečių pą.tv.ąrkyjjn.as, skirti na
mų savininkus jš eilės, valyti1 
jgatyęs ties valdiškom įstąigorą 
ir kitom .panašiom vietom • 
Nors š,e.ima, kuri .ųąudojasi mu
sų ųejudo.mųoju .turtu , per .tre-

. jus pietus jr jokių pioLęsčių ne
mokėjo, bet nuo vąlymo parei
gų .buvo ątleisti, nes jje nųosa-‘ 

! vybėš neturėjo. Keista, vienok, 
B teisėta ir turėjo būti atlikta;

Taigi, man irgi teko kelis karty’' 
I' .miesto gątvės grindinį valyt, 
į Vąlau būdavę ir' galvoju,.

koks tas lietuvio gyvenimas, 
margas. Užėjo karas, musų že^-' 

kuri kartu su p. L. šli.upiepe jneJę apkasais payertė; svęti- 
pradėjo lietuvybės darbą Arpe- .mais kupaip padengė; sodybas' 

■tyšdę^ijįo

..... r.. . 1 11 " ■ ..-------- - t 
j,ą s^updąs?.! J^pdel tye paslap-' 
it^Kgj ^^ęs^įąi? ^ędėl tavo! 
ya&m..visi džiaugsmu pę.Uium-1 
fųoįją? ’/je ^upd^įąsi, s.ako tu 
,pc y-isųs yieųokįąi globojanti... 
į(^i (tyi Asi rpįs vjs.il 'tikrpji mo- 
jtypa, (tąų potyri Auti parinkt^-. 
M r • • '

^tįeas.k, Tpvyne, jei savo žo- 
jR^ŽęisčisįU tavo jaus-' 

mus. -Ir dar šiąką dieną . . . Tįk 
man irgi nelengva. Man sunku, 
kųomei mųąo broliai jr sesęs 
skundžiasi . . . Pagalvoki Tėvy
ne! .. .

Artinosi 1918 metų ruduo ir 
lietuviai daugiau ir daugiau 
pradėjo bruzdėti. Savanorių ka
rių organizavimas ėjo visu tem
pu. Kaip jau visiems žinoma, 
Alytuje tapo įkurtas 1-mas 
Lietųvps Karj.ųmenės Pulkas. 
Visi taipgi žinom, kad jęks ku
riamas darbas pats nepasidaro. 
Tam reikalingą iniciatvyva, a- 
gitaęjja ir tokiąm darbui rei
kalinga turėty patvarių, atsidė- 
<■»■»/ , * *. » 1 ■ I 1 ' » • '

jusiu, nenuilstančių darbuoto- 
jų. Iniciatyvą, kariuomenės kū
rime ūme gryžę iš Rusijos lietu
viai karininkai, bet agitaciją 
teko vesti ir civiliams. Vienas* 

i • T ■ i .ji i ' . » • . • ■ •

iš atkakliausių ir pasekmmgiaU" 
šių agitatorių, pirmo kariuome
nes pulko tvėrime, buvo Kuni-* 
gas Garmus. Jis išnaudodavo’ 
kiekvieną pasitaikiu’sį momen-i 
ta. Jis šaukdavo jaunus vyrus

(Tąsa ant 6-to pusi.)
.........j...........~~~ ' ;1
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Lietuvybės pionierė

Yra šalis kur upės teka per Amerįkęą Jįęlųyių 
žalius laukus. Ten Nemunas » i • t ...»
grąžini banguoją jr
pa krautus. Tęp .girįęsę gegutė, 
kukuoją reiįtšdmna payasąrio' 
džjaugs.nnis. Ten .darbeliuos gę-' 
4ętS žydi, rūtos dabina sesučių 
kasas. Ten tėvelis, ten mamytė! 
moko savo vaikelius kaip mylėt, 
šalį, gentis ir kitus. Jiems link
sma, smagu -bakūžėj samanotoj,! 
kad Lietuva jau laisva šalis! 
Ten laisvės varpas aukštai bok- ‘ 
šte skamba, šaukdamas visu? 
kovon už laisvę, taiką, gerovę 
brolių ir sesučių lietuvių. Ant jo’ 
Amerikiečio lietuvio vardas iš
kaltas pasako, kad ir jisai tu-- 
ri tiesų . . . Ten sirenos tankiai- 
kaukia nešdamos pagarbos jaus
mus. Ten nežinomo kareivio ka-^ » • . ’ * ’l
pas liūdi, primindamas Lietuvai į 

baisius laikus. Jisai kužda: ‘"lie
tuvi buk atsargus!” Ten paro
dos, ten ministerių kalbos, jieį 
užtikrina mus išlaikyti, atstaty
ti taiką . . . gerovę šalies. Ten 
aikštės sesučių papuoštos gėlė
mis. Ten armotos kaukia, saliu- 
tuodamos, tai 16 vas. švente, tai 
Lietuvos Nepriklausomybės dvi
dešimties metu sukaktis. Kaip 
jiems linksma ir smagu, kad 
Lietuva jau laisva šalis!

Bet, -kaip liūdna ir skaudu 
girdint, kąda brolis brolį vaiši
na dujų kyęp.ąlais ... ten Lie
tuvoj kur laisva šalis. Uždaro, 
gcježims apkalą ir lakina bui
zą, o paskui paleidžia dujas . 
“Raivykis už drąsą’’ pasako, 
“kad nemokėjai sugyvent su 
jąjs” . . . Skaudu ir šiurpu! Kad 
tokie cįąlykai prąktikųojami dvi
dešimtam šimtmetyje, kur civi
lizacija tiek aukšjtai pakilus. I 
Reikėtų tik džiaugtis gyvenimų, į 
sugyventi. Bet, deją, gyvenamas j 
ne taip giną kaip žmogus trok-.j 
Šta.

Tlin j v ' .1 r j .n1; - t ' .■

Lietuvybės Pioųięi’ė

f

Dr. Johanna Baltrušaitienėj
koks tas lietuvio gyvenimas

k š,Uwienė

ivii j.,vinunuo y

ir Vilija plaų- dW dSl W
r' fmbmtyą tautos y^dų, nOfS štais 

Nyprjkja usomybės
,tų sutęlkti jięmę PA(bją amąe^ąty- 
ją. Ypąč potery įkyrius įtūp
tų jpit pląčiąi skąijtomas Uę,^- 
yoję. Visoks Mpt^rų Skyriaus 
bęndrądątyį>ąs geriauąįy jąorų 
Liętuvai. juk tai musų §ajis! 
Mųsų jkųri auklėjo, mo
kė mylėt ir mykė ^int šąjį npo 

I užpuolįkų . . . Męs rąšopi apie 
I ją ^žiaj, dmbąm -jai, geliam 
jos vardą į pąęias aukštybes, 

i komplimentų nesigailimi Ir jką 
ųž t.ąi gaąm m ? Kada ateipa Bu

ikas pabalti, nęsjyąržydamj pą- 
bąram broliškai ir U? tai ^ąų- 
nam .dideję ^apyjkantps ,taųrę... 

. geriam kol i^erjany no.rs ,ąko- 
■j,nįs nekoks, paskui apsidairom 
1 įšpalengyo ir vėl b.eyiam

žjus žodžius, vėl dirbam, aųkę- 
jam lajką. Kam? Aišjku .Ityetų- 
y* i ! .Q paskui . . . pąskui yčl 
tą pati ąęąpykąntos taurę slen
ka i mus. Kądą re-kalingąs Lię
tuvai didesnis darbas, šaukiami 
visi be skir.tumo dąrban, po d< r- 
bui skirstomi į grupes: gerieji 
ir blogieji. Taip neturėtų būt. 
Pas mus iš Europos ateiną net 
keli lietuvių ląikraščiai tarp jų 
Vilniaus Žodis iš Vilniaus. Kar- 
tajs ištisj pusjąpiąj to laikn š- 
čio būna išbaltinty. Aiškų lenkų 
cenzūra juos išbaltino, bet vis- 
tik mes jups gaunam ir skaitom 
tas dąlis kurioj neišb.aityntos. 
Negąną, kąd am itonu bet turim 
progą mędžiągišką.i ir moraliai 
juos pąręmt. Bet kada Ameri
kos lietusių laikraščiai skirsto
mi į grupes, neįleidžiami Lietu
von, tai stačiai šlykštu; skau
du! kąd savas savam lietuviui 
tokią panieką siunčią; tą,m lie
tuviui, kuris padėjo Lietuvai 
prisikelty ir dar vis pądeda.

Beveik viso? bendradarbės 
Moterų Skyriąus, manau, trokš- 
ta kartu bendradarbiaut su Lie- 16 vas. 1918 m. susirenka Vii- L . . ir^.-. . • . . . rf, ’ , . . tų vos moterų sąjunga, dalintis

nluJ e ie uvių ai y a ir pad- LSpUfi^is, įšvystyt veikimą pia- 
skelbia pasauliui, kad Lietuva v • ; .... > , x . cioj skalėj, kad kiekvienas kam-nepriklausoma valstybe, nutrau- motcrį
kia verbos pančius Koks k iul?pug ■ d Bet? prie 
džiaugsmas reisk.asi ladą kant- toki t linkybi ,kokios dabar 
raus lietuvio širdyje Viltis .. . / ai-k negalima. T<_
Be ar ilgai?,Nors Lietuva ne- ■ • Um
priklausoma, o kiek jau ne^ipy- - juhihcjinW metai.
kautos tenais pasėta? Klek a- ^j . vis£j Uetuvių Tau. 
šarų! Kiek motinų dejuoja . . .Kį. tartas kada nors 
Tai jau 20 metų, o tie vergijos istorinės reikšmės. O kę 
pančiai dar nenutraukti, dar te- alj Gaj mes geresnės
beslegia liaudį. Pridėjo pagra- strategCs už vyrus . . . Pagali()S 
zmimu! naujų dujų kamerą . . . dabfų. Jaikaj . ,kova už 
tai, šte.i jums laisva Lietuva! L, įmonių .teises, už lais- 
Nois šnipų armija sauvaliauja,jyę. Prješ priespaudą nėra bai- 
pataiko puikiai suvaidint Judosi pasisakyt Sesutės! Stokim 
idę, neapykantos tauię pilasi... vjsos j<artu už įleidimą laikraš- 
Mes Amerikos lietuviai vistiek U- Lietuyon. B tų Rodėl™, 
bandęm ^Žiau^tįs Uetuv_qs Nę-įL& SkJriu negalėtų
prikląusp.mybe. Kengjarn.ėg šiais, pelskaityt Lietuvos sesutė! Mo- 
metais prie didelių celebracijų, Skyriaus vedėja p. M. Jur- 
siųsime sveikinimus, beabejo-Lelionienė daug dirbusi Lietu. 
daugumas j*uošiaĮsi 'kęliąųt vps laisvei būdama Vilniuje. Tai 

' Džiąugiąrnės, nąs dldeiįs ]r šventas nuopelnas Lie
jau pripratę, jau išmųkę dova- tuviy Tautli. Beabejo ir dau- 
ijo,t, kada į mus prar ija, ^r-2" Įg,au yl-a bendradarbių, kurioms 
žiais žodžiais. Jas laisvia var-,1 Lietuva skolinga. Sesutės! Juk 
pas, tos Sjkaitljpgos mp.kyklosJ mes turim tiegįį
.universitetas . pr'ųnępą kažką; Man liudna> skaudu, aš 
mums... Paskui ta jaunoji. wjau p8sakyt, prisimint, kad 
karta iš kurios tiek daug |tiki-|l,jaunojdj Lietuvoj naminis be- 
mes. Taip, tąi Neprikląųsomy- 
bės męfąi, ,ęįžlWWo metai,! Ar, 
•jie atneš naują k imę? Naują e- 
rą? Parodys ateitys. Q ‘Ąn jai-, 
kas! Permainos šalies gerovei 
verkiant reikalingos. Tarsi ųž-, 
tektinai esame pribrencįę, nesi
nori tikėt gražiems 
Jiezną p,ą^ądų, lyg ,t$i 
giąus ąjr^is geidžia ... Ar iųes 
gausim?!

veik ki ras, ten šalies vadovybė 
siūbuoja kaip jaunutė lendre yė- 
jįo pųčiapaą. Tipais peapykaista 
^laptąi šai^si. Aš j^ijau. Tik 
vienas didesnis pūstelėjimas ir 
. . . viskas nugarmėtų. O tada? 
Tada, sudiev Lietuva ainžinąi! 
•Pravirktų musą. Vaičaičiai, Ku
dirkai, Basanavįčiai, mfįydrmi

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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(Tąsa iš 5-to pusi.) 
stoti į kariuomenę, bažnyčioje 
per pamokslą; jis suskubdavo 
pirmiaus iš bažnyčios išbėgti, 
negu tie apleido šventorių, ku
rie į bažnyčią nebuvo įėję ir 
atsistojęs ant parkono, jis skar
džiu balsu sušukdavo:—Vytai! 
Nejaugi mes dar toliau leisim 
musų šalį terioti?! Stokim j 
kovą ir laimėkim!” Na ir kal
bėdavo! Jauni vyrai tiesiog bū
riais į kariuomenę rašėsi. To 
neužteko. Kun ' Garmus pats i u
jstojo i pirmą Lietuvos Kariuo-!Rn4. žfo. 
menės 
Lietuvos 
pelionas.
bužius. Jis įšventina rusų įgulos 
cerkvę ir padaro ją 1-mo Lic-! ro ... Bet jo žirgas dar vis sku- 
tuvos pulko įgulos bažnyčia. 
TuojaUs įsikuria pirmo pulko 
orkestras ir tai nepaprastai 
smarkus. Jis tarnauja pulko 
maršavimui p-ko parengimams 
ir kun. Garmaus prašymu, iš
moksta daug lietuviškų gies
mių ir dalyvauja kas sekma
dienį įgulos pamaldose. Reikėjo 
tik trumpą valandėlę pabuvoti

Garmaus draugystėje, kad 
įsitikinti kiek jis jautėsi lai
mingas, kaip džiaugėsi Lietuvos 
atgimimu. Mažiausį lietuvių pa
sisekimą jis panaudodavo su
žadinimui naujų spėkų ateities 
darbams.

O vokiečiai, it tie prūsokai 
arseniko apsilesę, vaikščiojo 
be ūpo, tartum ne gyventi, bet 
mirti pasiruošę. Jie ruošėsi Lie
tuvą apleisti, o žmonėse pla
čiai buvo kalbama, kad vokie
čiai išeidami sunaikins tiltus, 
sudegins pąstatus. Tie gandai,, 
matomai pasiekė ir pačius vo
kiečius, nes jie tuoj aus pasta
tė karo sargybas prie tiltų ir 
kitų svarbesnių punktų, matyt 
bijodami provokacijos.

Bet štai ir 1919 metų pra
džia; čia pat jau 16 d. vasario; 
didi diena Lietuvai, nes tą die
ną ji buvo paskelbta nepriklau
soma. Deja, Lietuva laukdama 
metinių sukaktuvių, ne tik ne
buvo pasiliuosavusi nuo vokie
čių globos, bet jau kiti plėš
rus ereliai tykojo jos kūną 
draskyti; tai bolševikai, lenkai 
ir bermontininkai.

Alytus, vasario 13 d., 1919 
mietai, šiltas ir apsiniaukęs 

.-ankstyvas rytas. Išėjusi į kiemą, 
išgirdau lyg tai kokį šlamesį 
ar braškėjimą. Keista pasidarė, 
nes buvo dar tik prašvitę, dau
gelis dar miegojo. Pribėgusi 
prie gatvės, pamačiau būrį vy
rų, apsiginklavusių ir besisklai
dančių panemunėje, aplink til
tą, ant sukrautų sieksninių me
džių. Toli už miesto, ant kalno, 
beržų vieškely, jodinėjo kaž 
kokie raiteliai, žaibo greitumu 
perbėgo mintis, kad turbūt bol
ševikai artinasi. Ilgai neteko 
abejoti nes netrukus ir ugnis nei kas dega.

pulką, kaip pirmas 
kariuomenės ka
lis nusivelka

tapo atidaryta. Mieste pasidarė 
panika. Taip viskas netikėtai. 
Ilgai negalvoję, sulindom visi 
į rūsį. Po neilgo laiko pradėjo 
kaž kas musų kiemu bėgti. Iš
kišę galvas iš rusies, pama
tėm keletą lietuvių savanorių 
bėgant į kalną, šaudymas apti
lo; iš to sprendėm, kad lietu
viai traukiasi atgal. Išlindusi 
iš rusies nubėgau pas kaimy
nus ir ten pro langą, su* drauge 
žiūrime į Vilniaus Alytų iš kur 
bolševikai rėkdami “ura” nuo 

i buriu atbėga. 
Bet štai, per tiltą joja raitelis! 

,Kardą iškėlęs ir šaukdamas sa
vo bariui—Pirmyn!

Dar minutė ir raitelis pasvi-

ba pirmyn. Raitelis krinta, tik 
viena koja užkliūva pasagoj, 
bet greit ir ji atsiskiria nuo 
mylimo žirgo. Jis kiek pabėgė
jęs sustoja; pasigedo savo drau
go, žiuri j jį gulintį'vidury til
to ir sužvengia. Raitelis pake
lia galvą ir ranka moja žirgui, 
kad tas grįžtų pas ji, bet greit 
jis nustoja jiegų ir nors žirgas 
grįžta—karžygis daugiau nepa
kyla. Dar minutė ir žiaurioji 
bolševikų govėda apsupa gar
bingąjį karininką Ant. Juoza
pavičių ir dar jo širdžiai plak
ant, apkrausto jo kišenias, o 
pasiėmę viską, kas jiems reika
linga, spardydami ir badydami 
jį pribaigia... Ką jie darė to- 
liaus nežinau, nes kulka žvimb- 
telėjo virš musų galvų tai greit 
puolėm ant Ažemės.

Vasario 13, 14 dienomis bol
ševikai viešpatavo, o 15 d.,ryto 
apie 10 vai., pasigirdo trenks- 
mingas patrankos šūvis ir atsi
darė daugiau kaip penkių valan
dų be pertraukos mušis. Vėl visi 
sulindom į rūsį, o vėliau atšliau- 
žėm į kambarius ir gulėjom ant 
grindų. Tai buvo • atkakli kova. 
Vokiečių šarvuotas traukinys 
kas kelios minutes leido šūvius 
iš kanuolių, o lietuvių kariuo
menė darė ofensyvą su ranki
niais ir sunkesniais kulkosvai
džiais. Keliose vietose, nukritę 
bombos uždegė pastatus ir mies
tas p skendo durnuose. Kaip vė
liau sužinota, didžiausis gais
ras įvyko dvaro ūky. Granata 
pataikiusi į tvartus' ne tik juos 
sudegino, bet dar ir pilną grū
dų sandėlį; be to, tvartuose su
degė per 20 gerų treniruotų 
arklių ir kitų galvijų, kurie 
priklausė vokiečiams.

Tokie degėsiąį sudarė labai 
tirštus ir smirdančius durnus, 
todėl nėra abejonės, kad mie
sto gyventojuose viešpatavo di
delė baimė. Kiekvienas tikėjosi 
mirties ne tik nuo nu krintan
čios granatos, bet ir gaisro pa
vojus gręsė; tuo labiaus, kad 
kulkų lietus nedavė ne mažiau
sios progos pasiteirauti nei kur,

Bet štai, kulkosvaidžiai pra
dėjo tratėti čia pat .prie musų 
langų ir dar kaip! —Ačiū Die,- 
ivui!—sušuko musų tėtukas— 
jau lietuviai... —Visi šliaužėm 
prie langų ir nors bijojom būti 
peršauti, bet smalsumas pama
tyti musų karius kovojant per
galėjo baimę ir mes sutupę prie 
langų žiūrėjom, nors po minu
tę kitą. Kadangi musų namas 
buvo ant kalno, nuo kurio ma
tosi visa užnemunė kaip ant 
delno, tai lietuviai kulkosvaidi
ninkai apstatė mus trimi kulko
svaidžiais ir visi jie traškėjo te 
perstojimo; tad galite įsivaiz
dinti koks tra-ta-ta-ta buvo.

Nors bolševikų buvo žymiai 
daugiau, bet jie irgi tapo už
klupti iš netyčių, be to lietu
viai ir vokiečiai žinojo vsas Aly
taus apylnkes geriau negu bol
ševikai. Nors bolševikai turė
jo daug šnipų ir pats lietuvis 
juos vedė ant Alytaus; šį sykį 
jie smarkiai prakišo.

Apie 4 vai. p. p. ugnis susto
jo. Tąi buvo 16 vasario išvaka
rėse ... Tai buvo lietuvių lai
mėjimas Alytuje, nors su dide
liu lindėsiu dėl karininko Ant. 
Juozapavičiaus žuvimo. Ryto
jaus dieną turėjo būti Lietuvos 
Nepriklausomybės, metų sukak
ties minėjimas, bet ne tas rūpė
jo.- Kariai tęsė kovą, vydami 
lauk priešus, o civiliai, vieni 
raudojo žuvusiųjų, o kiti bandė 
šiokią tokią tvarką mieste' at
statyti. Po nekurio laiko, kai 
1-mo pulko kariai grįžo Alytun,

Kar. - Ant. Juozapavičiaus kū
nas tapo iškastas (bolševikai 
nuvilkę į kapines, įmetė jo kū
ną į-duobę be jokio grabo ir 
taip užkasė) gražiai pašarvo
tas ir su didžiausiom iškilmėm 
palaidotas. Trys galingi patran
kos šūviai atidavė jam pasku
tinę karišką pagarbą.

Taip tai užsibaigė Pirmieji 
Neprikla'Usomieji Metai ...

Ten Kur Motina 
Dejuoja...

(Tąsa iš 5-to pusi.) 
jų idėjos mindžiojamos!kaip

Supurvintos! Verktų it kūdi
kiai. Ar galima ųžimršt ir tuos, 
kurie Sibire žuvo už laisvę Lie
tuvos? Jų šeimos, jų kud kiai... 
Musų gerieji knygnešiai ir kiti 
dabar jau baltagalviai, kuriuos 
Rusų žandarų nemaloni nagai- 
ka atvijo į šią šalį. Jiems vie
kas gražus žodėl's minint 20 m.
tų Nepriklausomybės sukaktį 
daug malonumo suteiktų. Be jų 
kažin t r Lietuya galėtų džiaug
tis laisve? Sutiksit su maūim 
ar ne?! Jie užmiršti jaunosios 
Lietuvos! Nereikalingi !s Net ne
žinomi tiems, kurie taip “smar
kiai’’ šeimininkauja palaikomi
keistos kažin iš kur atneštos 
ambicijos. Taip, tai ten kur 
motina, dejuoja . . . Dar daug, 
daug laiko praslinks kol sužvė- 
rėjęs pasaulis sužmonės.

ramiai (kaip mums kartais pa
kuždą į ausį geri žmonės) me
ta metmenis, p;.kol ateis tikra 
audėja ir pasuks stakles tinka
ma vaga.

Tuomet tik, jums, brangios 
sesės, Laisvės varpas suskam 
bes garsiau, ir maloniau, tuo-

met tik, jus busit tinkamai į* 
vertintos ir pagerbtos! Ir tik 
tuomet jus tarsit drąsiai savo 
žodį geresnio gyvenimo reika
lais, kuomet Lietuvą tvarkys 
tikri liaudies sunai! Tuomet ir 
mes išeivės nors būdamos toli 
nuo jūsų, bet matydamos, kad

iš po šimtmečių vilkto sunkaus 
jungo, jau sukūrėt tinkamą gy
venimą — sveikinsime jus 
džiaugsmo kupinomis širdimis'.
) tuo tarpu priimkite mano 
inkėjimus, ir kuogreičiausiai 
pajuskite juos savo troškimuo
se ! Rūta

VASARIO 16-ta
Ra&o Rūta

Didžiojo kr ro audrai vos na- aprašymų 
tikis, skaudžių dejonių aidams 
nuaidėjus, dar nespėjus g.rai 
atsipeikėti nuo paliktų baisių 
karo reginių, kaip vėl turėjo 
skubėti narsieji didvyriai baig
ti ginti savo kraštą, kad iško
vojus jam nepriklausomybę ir 
laisvę.

Ir štai, šiandien, tik pasiry
žimu ir pasiaukavimu musų 
brolių lietuvių švenčiame 23 
sukaktuves nuo paskelbimo 
Lietuvos nepriklausoma valsty
be. čia noriu prisiminti tuos 
laikus, kuomet lietuvės kaimo 
moterys-motinos, dar nespėju- 
sios nudžiovinti ašaroms pa
plūdusių akių dėl karo sunai
kinto gyvenimo, ir daugumai 
likus našlėms su našlaičiais, 
vėl tūrėjo skubėti išleisti kovon 
pašauktus, nors varge, bet nar
siai užaugintus sūnūs, kad tik 
greičiau nusikratyti jungo. 
Nors kentė iš ski usmo širdis, 
kad reikėjo kaip kuriai net pa
skutinį sūnų aukoti, bet kant
ri ir patvari vargo jungą ne
šanti moteris, nesipriešindama 
la.irąino sūnų, atiduodama jį li
kimo valiai 
mėtoju”.

Manau,
suprasime tuometinį motinos 
skausmą ir padėtį, ir nesidro- 
včdamos statysime klausimą: 
ar turi jos už tai šiokį tokį 
palengvinimą, įvertinimą ir už- 
uoj: utą iš Lietuvos valdovų ? 
Ar nors dalinai yra joms už tai 
atsidėkota ? Perbėgę mintimis 
šios
mes skubiai atsakysime, 
ne! Verkė jos išleisdamos ge
ruosius sūnūs į kovas, verkia 
jos šiandien matant juos “atsi
lyginimui” sugrustus į kalėji
mas.

SPECIALUS 
Pasiūlymas! 
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Šmotų

liaudies; reikalais.
suvažiavimą sudarė

Vertė
$2-50

R O G E R S Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponu's paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. .

“Faun”
Design
Gražus

TIKTAI Už

99
Su 6 Kuponai*

EXTRA
SPEGIAL

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

i

S

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liųuor Co. 

FRANK V1ZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė* 

Phone Bbulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
CScrpened) .................  tonas
SMULKESNES $7.25
Tonas ..................... ,..............

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
Z

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, .pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

P. J. V APKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jumę patiks šie aukštos rųšies ROGERš sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai 

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą

•JSSar.'SSSSL. su 6 kuponais

spaudoje matome, 
kad Lietuvos motęrys buvo gi
liai susirupinusiosį jįe tik savo 
reikalais ir teisėmis, bet visais 
opiaisiais 
Tuomet
dauguma liaudies,, moterų — 
kaimiečių ir dar^bįp.’nkių atsto
vės, svarstė socialinius, politi
nius ir visai tautai svarbius 
klausimus. Drąsiai reikakvo ly
gių teisių, reikalavo pagerinti 
kone 'vergišką j ų padėtį. Ir to 
daryti joms nieks nedraudė! 
Sugretinus gi šiuqs abu pami
nėjimus, aiškiai matome, kad 
Šukiai “Pagelbėkite teisybę 
rasti”, š ūkti vargo moterų dar 
prieš metų, šiose 20-se ne
priklausomybės išvakarėse, ne 
tik kad neatsiekti, ir moters- 
motinos teisės ne tik neatgau- 
tos, bet /dar labiau prislėgtos. 
Ir panašiems šūkiams šiandien 
Lietuvoje burnos užčiauptos. 
Kaip vargo liaudies moterys 
nuo tamsos iki tamsai dirbda
mos ir laukuose ir namuese 
ta p ir tebevargsta; kaip 
skriaudė jas nuožmus likimas, 
taip ir tebeskriaudžia! Nei 
kiek neatsižvelgiant, kad joms 
priklauso labai daug nuopelno 
Lietuvos nepriklausomybės at
vadavime!

Ir šiandieną, kuomet narsių
jų liaudies sūnų krauju Lietu
va jau atvaduota, kuomet visi 
turėtų būti laisvi, ir galėtų tar
ti savo žodį, tai antrojo suva
žiavimo organizatorės nesiteikė 
tarti nuoširdų žodį į liaudies 
atstoves, pakviesdamos jas da^ 
lyvauti suvažiavime, kad iš 
klausyti jų gal dar didesnius 
vargus ir nusiskundimus negu 
anuomet. AbelnaŲ suvažiavime, 
buvo vengiama net prisiminti 
apie kaimo moters būklę! Dėka 
tik garbingos G. Petkevičaitės 
drąsą, buvo atsiminta,apie kai-j 
mo moterų nuopelnus, kurios 
davė tautai ir tėvynei daug’ 
garbingų vyrų ir narsių karžy
gių!

Betgi, kantrioji kaimo sesė, 
amžius pratusi vargą kęsti — 
nenusimena dėl to. Ji jaučia, ji 
žino, kad netrukus išauš toji 
valanda, kada tikroji gyvenimo j 
audėją pradės austi Lietuvos 
gyvenimą iš laisves ir laisvėje 
gimusių gijų! Ir 
čiau įvyktų, jos

Šioj dčžej jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

..............■■■,.............. 1...... ■, 1 s—1

DAILY ‘
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ^. 
RASAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa* 
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap* 
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš* 
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

žūti ar grįžti lai-

FOTOGRAFAS

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas RĘSTA UR ANT AT
Adresas

Miestas

Savininkas 
•670

dienos Lietuvos padėtį, 
kad

kiekviena iš musų

HOSPITAL

Avenae 
5727.

kad tai grei- 
sąu tyliai ir

Šios sidabro setų d&žes yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

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

Valstija

Rytoj, vasario 18 d., Liuosybės svetainėj įvyks Cicero Lietu
vių Kultūros Draugijos susirinkimas. Nariai yra prašomi 
atsilankyti. Juo labiau, kad turėsime ir programą: kalbės 
Dr. M. Strikolis. Tuo pačiu metu galėsite ir savo duokles 
užsimokėti. Pradžia 7:30 vai. vakaro. —Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
vasario 17 d. 8 v. vak. 8600 W. North Avė. Įėjimas iš 
Central Park Avė., 2 lubos. Nepamirškite ‘ lankytis į mi
tingus. Sekr. A. Lungevicz.

Dr-ste Garsaus Vardo Lietuvaičių rengia balių dėl sušelpimo 
subatoj, vasario 19 d., 
Pradžia 7:30 vai.

Oak Forest lietuvių senelių. Įvyks 
Hollywood Hali, 2417 W. 43rd St, 
Įžanga 25c.

vak

Dvi sukaktuvės
• ' • ■ - V.

šiuo laiku veik kartu Lietu
voj švenčiami du svarbus pami
nėjimai, būtent 30 metų pami
nėjimas nuo pirmojo lietuvių 
moterų suvažiavimo ir 20 metų 
nuo nepriklausomybės įsikūri
mo.

Nors mums daugeliui neteko 
būt dalyvėms anų metų moterų 
suvažiavimo, nes buvom dar 
tik kūdikiai, nesuprasdamos 
nieko apie tai, už ką šiandien 
kovojam. Tačiau pasiskaičius iš

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
■ ‘

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

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

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

Kupono NOi 55 Vasario 17 d.

CONRAD
FOTOGRAFAS 

'tudija įrengta pir 
« rųšies su moaer 
Akimis užlaidomis ir 

Hollywood šviesomis, 
’arbas garantuotas. .

420 W. 63rd ST 
Tol ENG 5RR3-KR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .......„................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ...... ..
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..........
EKZAMINAVIMAS

OFISE __________
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

512 
$50 
$20

Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, 

TeL Victory



DAR APIE “NAUJIENŲ” KONCERTĄ
Ir aš norėčiau kelis žudžius Kai pasikėlė uždangą, sceno

je pasirodė kaimo vaizdas, ku
rį visai vykusiai nupiešė jau
nas menininkas Ę. šmotelis Jr. 
Kiekvienas žiūrovas galėjo sa
vo mintyse vaizduoti kaimelį 
kur nors Vilniaus, krašte,—to
ki kaimelį, ku^ draugę sųsįtin-; 
ką ukrainięčiąi, bąltgudžiąį ir 
liętuyiąi “vakąrUškai”. čia tai 
ir prasideda linksmumas! Jau
nimas pradedą šokti. Kiekvie
nos nork kaip sakoma, “pasiro
dyti.” Jei vienas pašoką gerai, 
tai kitas stengiasi jį sukirsti.

Andrejevo sukurtame “Uk
rainiečių kaime’' šokėjai buvo 
pasirengę ukrainiečių, lietuvių 
ir rusų tautiškais kostiumais.

e’ taip pat špkD te įvairius šo
kius. šoko jie, gražiai, vikriai 
ir sumaniaj. Pats Andrejevas 
savo komiškumų nemažai pri
juokino publikų. Vaizdelis “Uk
rainiečių kaimas” publikai tiel; 
patiko, jog ji vis plojo ir plojo, 
norėdama, kad šokėjai dar kar
tą pąsirodytų. Tačiau , nežinia 
kodėl šį kartą Andrejevas, pa- 
sišykštėjo ir publikos reikalą vii 
mo nepatenkino.

Dabar apie šokėjų grupės da-: 
lyvius. Iš tos grupės tikrai nė
ra lengva išskirti tuos, kurie 
labiausiai pasižymėjo. Pavyz
džiui, publika galėjo tuoj paste
bėti p-lę Aldoną Malelą, kuri 
daug kartų yra dalyvavusi viso
kiuose parengimuose. Tačiau 
praeityje ji šokdavo kitokios 
rųšies šokius. Šį kartą ji išpil
dė ukrainiečių šokį. Ir pašoko 
:tą šokį taip, jog buvo galima 
tik pasigerėti. Pasirodo, kad 
p-lė Malelo nę tik gali šauniai 
atlikti techniškai sunkų ant 
pirštų šokį bet taip pat ir uk- 
rainietišką “kazoką”. Tokiam 
visapusiškumui reikalingas jau 
nemažas talentas.

Gerą buvo ir p-lė Valeiry Sla- 
zis bei sesutės Stradomskiutės. 
Duete pasižymėjo p-lė Vida 
Budrikas.; Kitoš * teęrgiiįds' ibgi 
neatsiliko. Smagu , buvo žiūrėti, 
kaip jauniausi grupės dalyviai 
konkuravo su* vyresniaisiais, 
čia ypaęiąi tenką pažymėti J. 
Brazaitis i ir J. Sąkaląjuskiutė. 
Didelį gabumą pąrodė ijr Eddie 
Qksa$: jis šoko kaip tikras ar
tistas.

šitas Andrejevo grupęs pasi
rodymas galėjo kte^vieną įti
kinti, jog, kaip sakoma, nešven
tieji puodus lipdp. Lietuvių vai
kučiai, jeigu tik jie yrą tinka
mai lavinami, gąli drąsiai kon
kuruoti su kitais. O kad šioji 
grupė jau spėjo taip toli nu
žengti, tai čia didelis kreditas 
priklauso Andrejevui. Taip, 
'jam kreditas priklauso tai, 
kad jis moka vaikučiams įkvėp-

tarti apie “Naujienų” koncer
tą, kuris įvyko yasario 13 d. 
Sokolų svetainėje. Taip, norėr 
čiatf su skaitytojais pasidalin
ti savo įspūdžiais apie to kon
certe programą. Visiems yra 
žinoma, kad “Naujienos” yrą 
didžiausias ir labiausiai skai- 
tęn^aa dienraštis Amerkoje, to
dėl nėra nieko nuostabaus, kad 
kiekvienais męteis “Nąujięnų” 
rengiami ^ęnęęrtaį praeiną ąu 
didžiąusiu pasisekimų. Sėkmin- 
gaj.,jde yrą tiek menišku* teik 
medžiagišku, atžvilgiu, Vwno 
13 d. koncertas kai kuriais at
žvilgiais gal pranešė praeityje 
surengtus koncertus.

Salė buvo sausakimšai pri
grūsta; Daugeliui teko stovėti 
praėjimuose bei “remti” sienas. 
Kai jau ir programa prasidėjo, 
tai publika vis dar nesiliovė ė- 
jusi į koncertą. Pasidarė visai 
ankšta.

Apie pačią programą aš daug 
nerašysiu. Juo labiau, kad visi 
chorai ir artistai mums gerai 
žinomi, nes dažnai pasirodo lie
tuvių. parengimuose. Jie visi 
užsitarnauja didelio, kredito. 
Mano keli nuoširdus ir palan
kų^. žodžiai čia nieko daug ne
galės nei pridėti, nei atimti.

Mes visi mėgstame lietuvių 
muziką ir lietuvių dainas. Mėg
stame ir tuos muzikus bei dai
nininkus kurie- lietuvių kuri
nius mums interpretuoja. Aš 
galiu tik tarti didelį ačiū bro
liams Steponavičiams ir p. By- 
anskui, kad jie čia Amerikoje 
sugeba palaikyti šaunius cho
rus, kurie atstovauja lietuvių 
menui, muzikai ir dainoms. 
Musų tad visų pareiga yra tuos 
chorus paremti.

Visai gerai pasirodė publikos 
mėgiamas Stasys Rimkus. Tie
sa, iš pradžių jis lyg truputį 
nervinosi, bet tai greit praėjo 
ir jis tikrai j šauniai dainavo. 
Kiti, programos ^Lalyyiai taip- 
pat gražiai pasirodė. Tačiau 
mano dėmesį ypąč atkreipė va
dinamasis “Ųkrainięčiy kaim
as”. O tai dėl to, kad' Čia pasir 
reiškė musų jauniaųąi talen
tai. Publika tuos jaunučius arr 
tis.tus nepaprastai puikiai įyer* 
tinp, <

kalbėdamas apie tūps jąu- 
ųųpąiųs talentus, žinpjna, nega
lių nepaminėti p. A. Andrejevo 
kurio pastangomis liko sukur
tą tą grupe. Aišku, kad jis pa
sižymi nepaprastai dideliais 
mokytote gabųmąis, nes jaunas 
mergaites ir berniukus išmik
lino taip, jog. jie gali drąsiai 
bet kuriame parengime pasi
rodyti ir publikai suteikti di- 
delio smagumo. <

ti Šokių pamėgimą ir tuę pačių 
metu juos tinkamai išlavinti.

Baigdamas noriu pažymėti, 
jog prie “Ukrainiečių ; kaimo” 
pasisekimo, nemažai prisidėjo 
Miša MĮr<?» kuris ąučąinavo ke
lias ukrainiečių dainas.

—Koncerte dalyvavęs

Pi liečia i Ir 
Kandidatu 
Peticijos
Pasirašymas vienam kandidatui 

piliečio nesuvtaržo

Tarpe lietuvių iškilo svarbus 
klausimas. Nors šis klausimas 
turėjo būti seniai atsakytas ir 
kiekvienas Amerikos pilietis tu
rėjo jį suprasti, bet dėl vienos 
ar antros priežasties jis nebu
vo žmonėms išaiškintas.

Jeigu Juozas siekia pplitikiš- 
kos vietos, tai yra pastato sa
vo kandidatūrą, tai jam yra 
reikalinga gauti žmonių para
šai. Sakysime, Jųpzas atėjo pas 
Petrą ir Petras pasirašė ant jo 
peticijos. Vėliau ateina Jokū
bas ir prašo Petro vėl pasirą
žyti, sakydamas kad ir jis kan
didatuoja į tą pąjį urėdą kaip 
Jųpzas.

Petras rankas nukrato, ir sa
ko, kad. jis jau pasirašė ant 
Juozo peticijos ir jis negali ra
šytis ant Jokūbo perticijos, ka
dangi jis papuls į kalėjimą.

Viena ar antra politine maši
na panašiai klausimų niekados 
nenori aiškinti, kadangi jie ne
galėtų piliečių kontroliuoti.

Šį klausimą noriu paaiškinti 
sekamai. 1) Kiekvienas pilietis? 
gali pasirašyti ant vadinamų 
peticijų. Jis gali dieną ir naktį 
rašytis tam, kas tik pas jį at
einą. Vienam politikieriui pasi
rašęs, jisai neapsirubpžiuoja sa»- 
vo teises. 2) Negalima tjktai 
maišyti partijų., Jeigu esi re
gistruotas demokrįitas, tai ne
gali y rašyti^ ^repiibįįkeniškos 
peticijos. Toks 1 parašas bebus 
priliptas.

Charles P> Kai

Reinkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
* ' ...v f. ✓ ■

AUGUSTINAS MIKUTIS
Pėrsiskyrę su šiuo pasauliu 

Vasario 14 d., 1:00 valandą 
pųpięt, 19U8 ip., sulaukęs 29 
metus amž., gimęs Chicągg,

KEDEL APKLOTI MEZGINYS.

NAUJIENOS NEEDLECĘAFT DEPT 
^39So. Halsted St., Chicago, Hl. 
į,.’ ‘

Čia Įdedu 10 centų ir prašau ątsiųsti map Pavyzdį No. ...
Ę 
k Vardas i? pavardė

■ Adresas

I (1VFIKK "“„TLUVtlMU Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

j

1:00 valandą
’ C T,T 

metus amž., gimęs Chicago, 
III, ‘ *

Paliko dideliame nuliucįipie 
mptipą Antohiną, po tčvais 
Miknis, tėvą Augustiną, brolį 
Kazimierą, 2 seseris Adolfiną, 
Byone, švdgėrį John jų vaikus 
Rayrąpnd, Richąrd ir Bronį8" 
lavą Bucek,. švogerį Ąlbert ju 
vaikus WHhain ir Genevievė, 
dętįę Kazimierą Mikni ir jo 
šeimyną, tetą Agptą Miknienę 
ir. .jos"šeimyną, tętą Adolfiną 
Jųzamienę, jpš šeimyną ir ki
tas gimines, o Lietuvoj 2 dędps 
Steponą Vanagą ir Juozapą 
Mikutį ir tetą Ceciliją Kau- 
neckienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1626 So, 
49th Avė., Cicero. Laidotuvės 
įvyks Penktadieni, Vasario 18 
d., 8:00 vai. ryto iš namų j 
Šv, Antano parąp. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos par 
maldos ųz vęlidnip sielą, o iš 
terj bus nulydėtas į. Šv. Kaži-/ 
mieto kapines.

Visi a. a. Augustino Mikųčip 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, brolis, seserys ir kitos, 

j giminės.
Laid. Direktorius Antanas Pet
kus. Tel. CICERO 2109. r

ETĘD CHĄIR SĘT
No- 1*170— įdomus mezginiai kedei apklota

RN 1470 
___________ _______ ____—- -

No. 1170

Gėlės Myliotiems—Vestuvėm? 
—Bankietąms—Laidotuvėms—\

Papuošimams Į

Urba Flower Shoppe |

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800 Į

TAIP, MES VISI DIRBAME, BET NEVISI 
LYGIAI

' . ' ’ ’ ' ■' .

Paimkim, Štai Jonuką
Užuojauta

ĄPIELTNBi® — Kuogi- 
liąųsią užuojautą pareiškiu sa
vo' jaunų dienų cteaugui ir jo. 
šeimynai pp., K. Bąronąms-Va- 
liams. šeimynos galvą Kązį ap
lankė liga ir teikėjo pavojingos 
operacijos nuo jos apsiginti. 
Linkiu j arų ištvermės ir noro 
gyventi, o vėliau4 ir vėl džiaug
tis šeimyna, gyvenimu ir drau
gais. Bynsas
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Naujas “Sarpas”..
Musų didžiausia draugija 

“Dr-te Susivienijimas Brolių ir 
Seserų Lietuvių’*- pereitame šu- 
širinkime nutarė pasidirbdinti 
naujas “sarpas”—juostas, ku
rios bus vartojamos draugijos 
grabnešiams, laike laidotuvių 
mirusio nario. Juostos bus (pa
gal dabartinį planą) 72 colių ik 
gio, šešių colių pločio, dęvimos 
per krutinę nup. peties. Viena 
ptasė bus jiidda su. baltais ap
vadais, sų, draugijos simboliu— 
sujungtos rankos ir draugi
jos vardas ant galo bus pažy- 
mėta-Narys.1 ‘

Antrą pusė bus fioletiųė ant 
juodo, dugno su baltais apva
dais, taip pat raidės kaip, ir pir-

Na- 
ną-

U
......... I ...................  I I m
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Business Chances
Pąrdavuųui Bizniai

Miscellaneous 
{vairus

jiems maskas ir dar suteikė 
jiems laiko pasilsėjimui, bet tas 
nieko negelbėjo-—neatlaikė. KeLo 
kdami, viską paliko ir pabėgo, 
O kai jiems prisiėjo krauti 
“Italijanskus” pipirus/ tai kei
kė kompaniją, Italiją, Mhssoli- 
mj, visus italus ir, galiau patys 
save. Pasėkoje kompanija buvo 
priversta vėl šaukti “senius” 
atgal,

; Bynsas, išgirdęs tokį dalyką, 
nutilo kaip ‘oysteris” te davė 
Jonukui kelią. Taip, mes dir
bame, bęt nevisi lygiai.

Tel. Victojry 4965
# STOGDENfcYBTt

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blBties 
iarbųs. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 Sq. Halsted Street

WHOLESALE' FURRIER parduos 
neatsiimta Northern Seal fvękautą 
tiktai $10; gražus naujas Silver Fox 
urmu $49.60. HERMANO GANGEL, 
Room 843, 190 North State St.

FURNISHED ROOMS
KAMBARYS ANT RENDOS dėl 

vaikino apšildomas didelis prie ma
žos šeimynos. 6120 Evans Avenue, 
Tel. Hide Park 3505.

SU-

moj pusėj, tik apačioj bus 
rė. ciškia, viena puįsė bus 
i’iui-Vyrui, aųįtrą-Motėrėi.

Apart to, dar tariamasi
rengti didelį naujų narių vajų,, 
taip kad šiais dar metais butų 
galima pereiti 500 nąrių Skait
linę, o ypatingai susirūpinta 
musų jaunimu,' kad jį įtraukus 
į draugijoš;,Vfdtijinį darbą.

Tik du mėtai' atgal draugija 
padarė ląbai3 didėlį pyogfęsą. 
Rodos lyg iŪmė'- ta draugija. O 
tai reztlltataš ‘.((pastangų 1 kelių 
‘Toliau ^mątsfti^ių”1 narių,' ktrHė 
neskupi savo'laiko ir cento pa
aukauti, ypatingai draugijos 
pirmininko p. Jurgio Jakubaus
ko, kuris niąfb toliau, negu ki
ti jo pįrnitaJkdhai; Jis sugebą 
rasti sau' pritartų ir moka, gau
ti draugijos pasitikėjimą savim. 
Apart to, yrą geras skaitlius 
(barių, kurie stoja į eiles n&HUr 
veikėjų, išųgdįnti draugijų į 
eilę kitų pirmąęilių draugijų 
Chicagoje. Taip * veikiant, kaip 
dabar nėra abejonės, draugija 
pasieks savo7" tikslo.

“Bynsukai ir Kopūstai
, P-S Pranas1 Tverijonas ne
tik, kad geras kriaučius bet 
dar ir geras meistras raugini- 
me kopūstų. Jis buvo susirair- 
gęs kopūstų pągal. “Keleivyje” 
tilpusį receptą, lietuvišku sti
liumi. Pasiūlė Bynsui kaipo 
“sampelįi”, visą bliudą tų ko
pūstų. “Sampelis”, žinoma, bu
vo priimtas ir ragauta, bet rei
kia pasakyti štai ką. Mano, kai
po Bynso šeimoje,' yra dar ke
turi “bynsukai” ir tie ‘bynsu- 
kaiv lenktyniuodami, lyg ko
kie garnukai, rijo tūtos p. Tver- 
ijono kopūstus, lyg kopūstų bu-, 
tų negavę per metus. Nagana 
to, vyriausias “bynsukas” pa
sigauna bliudą nuo motinos, ir 
nubėgęs pas p. Tvėrijoną, sako, 
“Dėdė Tverijonas, can I get 
some more of tliis good kopus- 
ti?” Pranciškus Tverijonas da
rė tuos kopūstus pagal jąų 
anksčiau minėtą receptą, tilpuj- 
sį “Keleivyje”, bet reikia pa
žymėti, kad ir “Naujienos’ tal
pina gana daug receptų maistui, 
o ypatingai “Moterų Skyriuje”, 
p. Doros ir kitų. Tverijonas yra 
ko’stumerinis kriaučius ir tu
ri savo'^H^btuvūlę’ prie 6151W. 
18th gatvės. Bynsas

Apie Jonuką
• Aną dieną-s Bynsas bpritėdą- 
mąs ‘‘Canateotelne”, atsimušė į 
mažų ūgio vyruką ir pareikala
vo, kad tąsąį.ijuotų jam kęlią. 
Bet vyrukas nei; kukšt. Prasįr 
dėjo derybos, išmėtinėjimąi. 
Bynsas nuąi^kundė, kad jam 
yra. spųku rtedW. šaligatviais—- 
“saidvokais”, bet tas .vyrukas 
kai pradės apsakinėti sąyo dar
bą, tai Byhsui net ūsai pasi
šiaušė, Tas Vyrukas, vardu Jo
nukas? mažo Ūgio, bęt jąu. pus
amžis, dįybąs pas Topipson Tąy- 
lor Co, (išdirbėjai visokių šo
koladų, pipirų' ir kitokių prie
skonių). Jis su kitu tautiečiu 
iškrauna vagonus atvykusius 
su visokiomis prekėmis į virš- 
minėtą kompaniją. Jis sak<?» 
kad jiems reikalinga iškrauti 
iš vagonų iki kelių tūkstančių 
maišų į dieną, o mąįšų yra sve
riančių daugiau kaip po 200 sva
rų. Pavyzdžiui Nųtmeg-priesk.0- 
nis sveria iki 206 svarų, Jie tu
ri išimti iš' vagono, sudėti ąnt 
troko, nuvežti prie? “vogų” pa
sverti ir vėl grįžti ‘lįuoduųti.”

Sąko viską galima pakelti, 
bet kaip ateiną raudopir—ita
liški pipirai, tai, kad nori ir 
posiųsk-eda gerklę, lenda į akis 
^-graužia, kąd‘ nei bėgt, nei 
rėkt. Paklausiu, kodęl kompa
nija neapr.upina jumis masko- 
mis. .lopukas tik, nusijuokė ir 
- , z,J • . , Z, . , . .

For Rent
RENDON 2 gražus ofisai, tinka

mi dėl dentisto, Beauty parlor, ac- 
countant, arba kitokiems profesio
nalams. Kreipkitės i advokatą Grį
šiu. 4631 So, Ashland Avė;, Boule- 
vard 28,00.

TAVERNAS ir LUNCHROOM da
ro gerą biznj, pereinamas kampas, 
Stockyardų pačioj širdyje — mai
nys i budinką ar ką turite.

YARDS 2454.

PARDAVIMUI TAVERNAI —dp- I 
> gerą biznį — pereinamas kam- v 
ąs, arti didžiųjų Stockyardų va£tU 
-Pardavimo priežastis — liga,, 

4143 So. Halsted Street.

Reąl Estate For Sale 
Namai-žemč Pardąvhnui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMĄ!, PASKOLOS APDRAŲDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt* pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

; Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 33rd St., TeL YARds 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIĘŠKĄU DARBO ant ūkio— 
Esu, patyręs ątsakomingąs darblnip- 
kas. Kam reikalinga prašau atsi- 
šągkti. Wilįiam Waicekowski, 3634 
So, Dąmęn Avenue.

Help Wanted—Female
P^rMninkių.Reikia

MERGINŲ ATLAIKŲ popieriams 
skirstyti 
rusių-
Co., 1623 Lumber St.

PARDAVIMUI: Pietų vakarų kam
pas nuo Armitage' ir Sawyer — 
4 krautuvės, garažas, 2 flątai, ats
kiras šildymas, rendps $37&2,e kaįna 
$22,500, 1/4 pinigais.

S. YQNDORF and CO., bic., 
134 North La Šalie St.

NAŠLĖ AUKUOJA gražią fil
minę ręzidenciją; 12 dideliu kam
barių; puiki dėl ruimingauzes, visa 
transportaclįa; platus lotas, siūlyk; 
arti 62-ros ir. Stewart Aveųue; krei
ptis SHORE 3877 .

— patyrusių ar nepaty 
Continental Paper Grading

ŠEIMININKĖ; suaugusiu šeima; 
visais vakarais liuosa; šeštadienį, 
sekmadienį liuosa; paprastas viri
mas, $7.00, būti.

/ Buckingham 7249.

Help Wanted—Malę 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas į ūkį, singelis, geram žmogui 
gera vieta, pastovus darbas, žiemą 
ir vasarą. Atsišaukite laišku.

W. S. R. 2, Gobies, Mich.

Furniture & Fixturęs
Rakandai-Įtaisai

Atrasta Naujienų 
koncerte

. I, >

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIŲS 1932, visokio, didžio sų Goi) 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčeriug dęl bile kurio biznio, jskąir 
tant svarstykles, registerius ir ięe 
baksius. Cash arba ant/ išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. .

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

CALumet 5269.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARM A 80 AKRŲ, budinkai Wis- 
consin; 30 akrų miško; parduosiu 
išmokėjimais ar mainysiu į bųdihką 
su krautuve. Savininkas S. K. 1487 
So. 49th Avenue, Cicero, III. Barber 
Shpp.

30 AKRŲ FĄRMA; namas; bame, 
budinkai; geros sąlygos; geriausia 
žerųė, ir nusausinimas— drąijnage, 
sodas; vynuogynas, puiki paukščių 
Ūkiui ir trokaš; elėkttika, valstijos 
kelias, viena rųylia nuo miestp. 
Trėsė Fischęr, Winąąiac, Indiana.

Business Service
Biznįa Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavl- 
rąi^,25 metai patyrimo, Ęlėkorius ir 

stogą dengėjas,
Į* Leonas Roofing Co,
i • 3750 WALLACE STREET 

Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Pąskolo*

vyriškaTamsiai mėlyna 
skrybėlė; size 7 U.

Juodą vyrišką skrybėlė; di
dumas nepažypiėtas.

Tamsiai pilką, beveik juoda 
vyriška skrybėlė.

Vyriški kaliošai 11 sizo.
Bąltą scąrf su jutoda W 

de.
Marga kvietkupta scąrf.
Vyriškos juodos sk.urinęs pir

štinės.
Juodos moteriškos pirštinės.
Vieną baltą mergaitės pirš- 

tinųkė.
Vieną ruda šilkine pirštinė.
Juodas nuo dresės dii’žas.

J. \
Automobiliaus laisnio kvitą 

MiJdred Gregel iš Coopersville, 
Michįgąn su keletą kitų doku- 
mentų. ■

Kreipkitės į Naujienas, 1739
S. Halsted St. Tel. Canal 8500.

ALIEJINIS ŠILDYTUVAS, nąų- 
jas. dęgytas enamęlip nųbaigimas: 
niekad nękrinta ig gurbo;, pirmykš
tę pardavimo- kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai;
ARR0W QIL BURNER COMPĄNY 

505 Lake St,, Oak Bark, IllįppįS, 
Phone Austin 4306.

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į lithuaniąn BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA-

VV IŠMOKSIMŲ.
. 1739 SO. HALSTED ^l'REBT

rai-
Business Chances

1‘ardavimui Bizniai

ATIDARAU TRĘčUTA
VERNĄ — NĘW DEAL INN, 
—po antrašų 673 W. Madison 
St- ir 117 So, Halsted Street, 
taipgi 6826 So. Racine Avė*

Mano užeigoje gausite ge
riausiai apteikus ir viadlįio 
alaus, cigarų ir cigaretų. Man
dagus patarnavimas. Kviečiu 
visusdraugus ir pažįstamus.

BILL DUDORO and 
GENE PITRO.

TURIME $16,000.00 ant ran
kų* kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų: Spulką, 1739 So, Halsted 
Street.

COAL

Kainos Numažintos

PARDAVIMUI KENKIU ir mo
kyklos reikmenų krautuvę prie pat' 
lietuviškoj mokyklos, šąųkitė nuo 7, 
iki 11 vaj. rytą, Sbewart 1025.

i

!

$5.70, 
$W 
$6.00

' PAMESTA
• . • .... .

l^ąųięsta, ar kas. per klaidą 
pąčmė vyrišką skrybėlę, juodą 
j?eaver, tąibgi rusvą, slątson vy
rišką skry^ėlę^

! Prašome sugrąžinti ąrba at
eiti' atsimainytu Naujienose. Pa
šaukite Ganąl 85Q0.

Dr-jos “Lietuvos U 
kininko” Susirin
kimas

Nedėlįpj, vasario 20 d,» West 
Sįde svetainėje, 2244 W. 23rd 
PI. 1 vai. po pietų įvyks 
bus Draugijos “Lietuvos Ūki
ninko” mėnesinis susirinkimas.

Nąriąi prąsomi susirinkti, 
sako “komapnija buvo mušnat-/'iifes bus svarbių reikalų svdrsty- 
leidus, nes mes per seni ir pa- mui. Taipgi išgirsime raportą 
sisamdė jaunus vyrukus, davė apie ateinantį vakarą, kuris

svar-

'f

CLĄSSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” BASTIN® PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. «YTO ■ 2ki

7:30 VAL. VAK.

MINE RUN .........................
BIG ŲUMP ....... ...... .......... .
EGG .......................................
NŲT .......................................
SCHEEJHNGg ......... .............

PIRKIT DABARU
ŠAUKITE DIENA AR NAgTJ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE 

Tel, ARDMORE 6975
J.I '   I................................  i liuli IĮU» II ■l'Ulfcl .111.1liryiia

i

Sekmadienjąis nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vaŲ vakaro.
CANAL 8W

,------- „Ui,ll

f L-,--’

Pinigų Siųųtijpo Skyrius atr 
daras Ua^dien ųųo 8 v. ryte 
iki $ vaL vak,. Nedėliomiė 
nuo 9 v, ryte iki. 1 v» p, p,

įvyks Vasario 26 d. Nariąi at
silikę ' su. mękesčiais, prašomi 
užsimokėti.

• J. ŽURKAUSKAS, pirm.

t

DABAR

PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKH?
SAVO BARGENŲS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITĄ

PABAUĘHKŲStuojau

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos,
mųa duodama geru “MO* 
laidų.
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ANGLU SPAUDA PLAČIAI RAŠĖ APIE 
VASARIO 16 SUKAKTUVES

žinias apie sukaktuves padavė 
Chicagos dienraščiai

VISI

X

Ir Estai Ruošiasi 
Nepriklausomybes 
Šventei

____________ -____ •

Vasario 24

Paprastai Chicagos anglų nepatiko, 
dienraščiai nedaug pašvęsdavo 
vietos lietuvių reikalams. I.ki- 
šiol žinios dažniausiai pasiro
dydavo dienraštyje Chicago 
American, kurio redakcijoje 
tarnauja lietuvis Stasys Pieža.

Šįmet betgi, lietuvius atsimi
nė visi didmiesčio dienraščiai.

Vakar ir per kelias dienas 
prieš tai visi laikraščiai pada
vė 
apie
July”. Plačiausiai rašė Stasys 
Pieža

mažiau ar daugiau žinių
“Lietuvišką Fourth of

Americane”, bet po ke
lis ar daugiau colių vietos pa
šventė Tribūne, Daily News, 
Daily Times ir Herald and Ex- 
aminer, pabrėždami Amerikos 
Liet. Kongreso iškilmes Lietu
vių Auditorijoje, vakar.

Stasys Pieža vakarykščiame 
“Americane” rašo patyręs, jog 
lietuviai Chicagoje pasirodė 
apie 104 metus laiko atgal. Pir- 

imigrantai iš Lietu- 
Jonas Baltramaitis, 
vaikai. Jie apleido 
bėgdami nuo religi-

mi žinomi 
vos buvo 
žmona ir 
Klaipėdą,
nių persekiojimų, atvyko Ne\v 
Yorkan laivu, kuris plaukė per 
Atlantiką du mėnesiu, laiko. 
New Yorke nusipirkęs didžiu
lę dengtą vežimą-deližaną ir 
įsikinkęs kelis jaučius, išvažia
vo į vakarus. Chieagon atvyko
per Niles, Michigan, kur tuoliau praneša, kad namų savi- 
laiko buvo atidaryta keliaujan- ninkai, suvėlinę su mokesčiais, 
čių diližanų stotis.

Chicago tuo laiku buvo “dum-'nimą kreipdamies į
blo šmotas” ir Baltramaičiams teismą.

kad apieIšgirdęs,
Mihvaukee gyvena vokiečiai, 
Baltramaitis po šešių mėnesių 
Chicagoje ten išvyko ir įkūrė 
ūki. Tas ūkis egzistuoja iki šiai 
dienai.

S. Pieža toliau priduria, kad 
Baltramaičio šeimos įpėdinė 
yra p. Francis Bradchulis, adv. 
Bradchulio žmona, 3112 South 
Halsted Street. R.

Namą Savininkai 
Skolingi Iždui 
$369 Milionus
Labai Atsilikę su Real 

Mokesčiais
Estate

Apskričio iždininkas Lindhei- 
mer skelbia, kad nuo. sausio 1 
d., namų savininkai sumokėjo 
iždui suvirs devynis milionus 
dolerių atsilikusiais mokesčiais 
už metus nuo 1928 iki 1936. 
Bet tai tik maža dalis to, ką 
namų savininkai yra skolingi 
iždui.

Iždas dar negavo apie 20% 
mokesčių už paskutinius 9 me
tus, arba viso tris šimtus še
šiasdešimts devynis milionus 
dolerių.

Iždininkas Lindheimer to-

gali iškovoti pabaudų sumaži-
Circuit

Atakuoja Unijas 
Už Neįrodytą 
Žmogžudystę
Konfiskavo kelių dokumentus 

ir areštavo viršininkus.
Cook apskričio prokuratūra 

paskutiniomis dienomis pradėjo 
astuonias dienas po į atkaklią kampaniją prieš gru- 

Lietuvos nepriklausomybės pa- pę unijų, kaltindamos jas gen- 
skelbimo. - gsterizmu, banditizpiu ir žmog-

Nežiurint to, kad Amerikoje žudyste.
estų yra tik apie 50,000, iš-j Kampanija 
kilmės, kurias jie ruošia, busi nužudymo _____ 
labai puošnios. Prisirengdami I Rourke, kuris/ turėjo kontrak-
šventei,. jie pradėjo plačią pro- tą gabenti skalbinius į skalbyk-

Estai, kaip ir lietuviai 
met iškilmingai švęs 20 metų 
nepriklausomybės sukaktuves. 
Estijos “July 4” išpuola vasa
rio 24 d., ; v‘

S’-

yra rezultatas
vieno Lloydo

Lietuvius Šokėjus 
Kviečia Lenkai, 
Anglai, Meksikiečiai -— ■

V. Beliajus labai “busy”

grupė dalyvavo
Park NVoman’s

Jauni Lietuviai 
Thomas Kelly 
High Mokykloje

Sudaro didelę mokinių 
proporcijų.

pagandos kampaniją Amerikos 
angliškuose dienraščiuose, ku
rią varo su pagalba - profesio
nalės piropagandinės agentūros.

Estijos dabartinis prezidem 
tas yra Konstantin Pats. Ne
trukus po nepriklausomybės 
paskelbimo šalį Okupavo vokie
čiai. Jiems pasitraukus, $uolė 
rusai, bet po trumpų mūšių jie 
pripažino Estiją nepriklauso
ma valstybe. (Sp)

Moteriškei 10 Metų 
Už Vagystes

Vyriausias kriminaliu teis
mo teisėjas Cornelius Harrin- 
gton nuteisė 35 metų moteriš
kę Joan Roberts j kalėjimą 
dešimts metų terminui už

-ray parode kur jis

jo tryliką metų atgal. Pavogu
si brangų žiedą, jį prarijo, 
kad policija neturėtų įrody
mu. Bet
yra ir moteriškei buvo pada
ryta operacija, kad žiedą iš
imti. Vogė įvairiausius daik
tus ir kalėjime sėdėjo ' kelis 
terminus.

lą ir atgal iš Del Prado vieš
bučio, kur eina streikas. Rourke 
buvo rastas negyvas ieloje, ties 
1369 įlydė Park Boulevard. 
Prokuratūra tvirtina, kad jį 
nužudė streikieriai; nors įrody
mų neturi. • ■■ .

Prokuratūros kan uolos dau- 
jgiausiai nukreiptos prieš Tra
kios and Crafts councįl, kuris 
vadovauja viešbučių organiza
vimui. Užareštavo organizaci
jos ir kitų unijų dokumentus, 
suėmė kelis viršininkus ir eilę 
pikietuotojų. ’ ' ( 
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WPA Didins Kliasų 
Skaičių <

WPA Chicagoje paskelbė, 
kad paskirs dar du šimtus 
mokytojų WPA kliasonųs, ku
riose dėstomos įvairios moks
lo šakos suaugusiems ir virš- 
nrokyklinio amžiaus jaunuo
liams. Viso kliašų jau yra Ir 
367,$ bet jų skaičius bus dįdi- 
naįfįlas tai]) greitai, kai]) 

,’P. A. pasiseks gauti vietos ar

dieniu per visą savaitę Belia- 
1 jus buvo užimtas visokių rū
šių parengimais 13-to šio mė
nesio buvo pakviestas su gru
pe dalyvauti lenkų parengi- 
jne, kuriame minėjo lietuvio 
Kosciuškos sukaktuves-' Ant- 
radienį buvo tarptautinis pa
rengimas Mark White Sq., ke
tvirtadienį 
Hamilton
Club parengime; penktadienį 
Šv. Kazimiero Akademijoj; 
šeštadienį didžiulė meksikie
čių gegužinė Trumbull Parke, 
o sekmadieni Beliajus su Wa- 
netta Grybas šoks St. Paul 
Minnesotoj.

Beliajus su Grybaite išva- 
i žinos Zephyr greitu traukiniu, 
kad paspėti nuvykti. Patsai 
Beliajus ir jo grupė kiekvieną 
savaitę visų kviečiama kur 
nors šokti- 
jo rūšies šokiais visi įdomau
jasi.

Nepaprastą programą ruo
šia Beliajus kovo 28 Chicagos 
Woman’s Club Theatre. Ne
pamirškite tą dieną ir' nepra
leiskit progą matyt vieną iš 
įdomiausių koncertų Chicago
je. Tikietų galima gauti “Nau
jienose.” < — Z.

Thomas Kelly High School 
randasi ties California avė. ir 
42nd St. Mokinių įtalpa yra 
apie , 1800. Kiek čia lietuvių 
vaikų mokinasi negaliu pasa
kyti, bet yra labai didelė pro
porcija.

Kiek čia randasi įvairių pa
dalinimų ir ratelių tai visur 
mąjtosi lietuviškos pavardės. 
Lietuvių vaikai dažnai išeina 
su pasižymėjimu.

Pavyzdžiui čia* yra leidžia
mas savaitraštis- ‘The Cla
rion”. 'Pasižiurėjus į redakci- 
jinį ir įvairių spaustuvės vei
kiančių narių ir rašytojų sąs
tatą matosi daug lietuviškų 
pavardžių. Redakcijiniamc

A. . .T ... .-------------------------

štabe matosi editoriahi rašy
tojas \V filiam Narkis. Tarp 
žinių rašytojų yra Thomas 
Aušrą. Lįnotypislas — Tonų 
Mikalayunas ir cirkulialorius. 
Jeanne Skuraushis.

Kiek yra lietuvių įvairiose 
mokyklos rateliuose sunku 
yra pasakyti, nes jų yra labai 
daug ir darosi nuolatinės per
mainos.

E

sportas!
PAS BANCEVICIUS DIDELIS 

SUBRUZDIMAS

reiškia, Kliaučiai rengia 
koncertą

l

Kriaučių lokalas 269 
W. of A., kais metas 
gražų balių, kuriame 
met sutraukia gana
gą skaičių savo narių.

VILNIUS ;— Pereitą mėnesį 
Vilniuje buvo apie 6*,000 bedar
bių. Sausio mėn. pradžioje jų 
padaugėjo ir jau yra užregis
truota apie 7,000. Tačiau, paly
ginus su pereitų metų sausio 
mėn. pradžia (apie 9,000), šie- 

tai mokyklose ar organizacijų me^ pirmasis mėnuo turi ma
rumuose. žiau bedarbių.

Kaip jau buvo pranešta, 
“drapiežnas dzūkas” Banccvi- 

’čius drauge su sunumi įėjo į 
biznį. Būtent, dabar yra kar
tu su Ona Švėgžda bei jos duk
teria pusininkai tavernos ad
resu 2747 W. 63rd St. Pėtny- 
čiomis toje tavernoje paprastai 
didžiausias subruzdimas: Ban- 
cevičiaus sūnūs susikimba ant 
matraso su vietos galijotais ir 
palamdo jiems kaulus.

Bet ryloj, pėtnyčioje, bus 
tikrai nepaprastas dalykas: iš 
Bridgeporto atvažiuos Stanley 
Bagdonas, kuris per kelis me
tus laikė sporto klubus. Rytoj 
jis atvažiuos į Bancevičių ta
verną ir ten persikus su jau
nuoju Bancevičium.

Maža to, visi svečiai, kurie 
, atvyks fonių pasižiūrėti, bus 
. pavaišinti puikiausiai, žvejai 

1 jau dabar Michigan ežere gau- 
Vyrų'do žuvį, kurią jus galėsite ry

toj valgyti pas Bancevičius. O 
gėrimų šaltinis tikrai neišdžius.

A. C. 
rengia 
visuo- 

skaitlin- 
Šiais

metais ypatingai dedama pas
tangų, kad padaryti savo me
tinę šventę, kuo iškilmingiau
sia. Yra sukviesta chorų, so
listų ir kitokių pamarginimų. 
Koncertas įvyks vasario 19 d. 
Amalgameitų svetainėje, Ash
land avė. ir Vau Buren.

Daly vau j a 
Choras ir daug kitų naujeny 
biu. Pradžia 8 vai. vakaro, v

I 4VU1U u J JLMfAN v 4? u UU j

WATSONVILLE, CAL. — šis miestukas pusėtinai nukentėjo nuo potvynio,

l ACME-NAUJIENŲ Foto)CHICAGO. Marie Vukasovich naudojo šį paveiks
lą “Little Angel” aukso kasyklų garsinimui. Tačiau pa
sirodė, kad tokių kasyklų niekur nėra. Dabar ji yra 
kaltinama prigavingo biznio varymu.

I ACME-NAUJIEN.Ų Foto J

CHICAGO. — Marie Vukasovich, kuri yra kaltina
ma raketų. Būtent, promotavimu “Little Angel” aukso 
kasyklos. Tyrinėjimas parodė, kad jos skelbiamos ka
syklos yra tik “ant popieriaus.”

kai išsiliejo Pajaro upė.

CHICAGO. — Policmonas Alvin Marschall, 225 sva
rų, su 93 svarų Cathleen Lyons, kurią jis areštavo po 
sunkios kovos.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

Iš kairės į dešinę: Henry Ford, Thomas Edison ir milijonierius Firestone, 
kuris šiomis dienomis pasimirė.'

LAKE SAINT CLAIR, MICH. — Ar norėtute pagau
ti tokią žuvį? Don Beebe išvilko iš ežero paveiksle at
vaizduotą žuvį, kuri svėrė 40 svarų.
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Ir Estai Ruošiasi Atakuoja Unijas
ŠYenteiaUSOmybSS UŽ N,WH

Žinias apie sukaktuves padavė 
Chicagos dienraščiai

VISI

kad apie 
Milvvaukee gyvena vokiečiai, 
Baltramaitis po šešių mėnesių 
Chicagoje ten išvyko ir įkūrė 
ukj. Tas ūkis egzistuoja iki šiai 
dienai.

S. Pieža toliau priduria, kad 
Baltramaičio šeimos įpėdinė 
yra p. Francis Bradchulis, adv. 
Bradchulio žmona, 3112 South 
Halsted Street. R.

Paprastai Chicagos anglų nepatiko. Išgirdęs, 
dienraščiai nedaug pašvęsdavo 
vietos lietuvių reikalams. Iki- 
šiol žinios dažniausiai pasiro
dydavo dienraštyje Chicago 
American, kurio redakcijoje 
tarnauja lietuvis Stasys Pieža.

šįmet betgi, lietuvius atsimi
nė visi didmiesčio dienraščiai.

Vakar ir per kelias dienas 
prieš tai visi laikraščiai pada
vė mažiau ar 
apie 
July”.

lis ar 
šventė

Namų Savininkai 
Skolingi Iždui 
$369 Milionus

______

Vasario 24
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Lietuvius Šokėjus 
Kviečia Lenkai, 
Anglai, Meksikiečiai

• ; --------------------*------------- - '

ir __

Jauni Lietuviai 
Thomas Kelly 
High Mokykloje

daugiau žinių 
“Lietuviškų Fourth of 
Plačiausiai rašė Stasys 

“Americane’b bet po ke- 
daugiau colių vietos pa- 

Tribune, Daily News,
Daily Times ir Herald and Ex- 
aminer, pabrėždami Amerikos 
Liet. Kongreso iškilmes Lietu
vių Auditorijoje, vakar.

Stasys Pieža vakarykščiame 
“Americane” rašo patyręs, jog 
lietuviai Chicagoje pasirodė 
apie 104 metus laiko atgal. Pir
mi žinomi 
vos buvo 
žmona ir 
Klaipėdą,
nių persekiojimų, atvyko New 
Yorkan laivu, kuris plaukė per 
Atlantikų du mėnesiu, laiko. 
New Yorke nusipirkęs didžiu
lę dengtą vežimą-deližanų ir 
įsikinkęs kelis jaučius, išvažia
vo į vakarus. Ghicagon atvyko
per Niles, Michigan, kur tuo linu praneša, 
laiko buvo atidaryta keliaujam ninkai, 
čių diližanų stotis.

Chicago tuo laiku buvo “dum-'nimų kreipdamies į 
blo šmotas” ir Baltramaičiams teismą.

Labai Atsilikę su Real 
Mokesčiais

Estate

imigrantai iš Lietu- 
Jonas Baltramaitis, 
vaikai. Jie apleido 
bėgdami nuo religi-

Apskričio iždininkas Lindhei- 
mer skelbia, kad nuo. sausio 1 
d., namų savininkai sumokėjo 
iždui suvirš devynis milionus 
dolerių atsilikusiais mokesčiais 
už metus nuo 1928 iki 1936. 
Bet tai tik maža dalis to, kų 
namų savininkai yra skolingi 
iždui.

Iždas dar negavo apie 20% 
mokesčių už paskutinius 9 me
tus, arba viso tris šimtus še
šiasdešimts devynis milionus 
dolerių.

Iždininkas Lindheimęr to- 
kad namų savi-

suvėlinę su mokesčiais, 
gali iškovoti pabaudų sumaži- 

Circuit

PAS
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štabe matosi editorialų rašy
tojas \V filiam Narkis. Tarp 
žinių rašytojų yra Thomas 
Aušra. Lįnotypistas — Tonų 
Mikalayunas ir cirkuliatorius. 
■Jeanrie Skurauslds.

d 1Kiek yra lietuvių įvairiose 
mokyklos rateliuose sunku 
yra pasakyti, nes jų yra labai 
daug ir darosi nuolatines per
mainos.

Kcnfiskavo kelių dokumentus 
ir areštavo vii&ininkus.

'f . 1

Cook apskričio prokuratūra

S’-

Kampanija yra. rezultatas 
vieno . Lloydo

Estai, kaip ir lietuviai 
met iškilmingai švęs 20 metų 
nepriklausomybės sukaktuves. 
Estijos “July 4” išpuola vasaripaskutiniomiš dienomis pradėjo 
rio 24 d., aštuonias dienas po į atkaklią kampanijų prieš gru- 
Lietuvos nepriklausomybės pa- pę unijų, kaltindamos jas gen- 
skelbimo. - Igsterizmu, banditizįnu ir žmog-

Nežiurint to, kad Amerikoje žudyste. ■
estų yra tik apie 50,000, iš
kilmės, kurias jie ruošia, bus nužudymo 
labai puošnios. Prisirengdami Rourkę, 'kuris turėjo kontrak- 
šventei,. jie pradėjo plačių pro- tų gabenti skalbinius į skalbyk- 
pagandos kampanijų Amerikos 
angliškuose dienraščiuose, ku
rią varo su pagalba profesio
nalės propagandinės agentūros^

Estijos dabartinis preziden
tas yra Konstantin Pats. Ne
trukus po nepriklausomybės 
paskelbimo šalį okupavo vokie
čiai. Jiems pasitraukus, ]5uolė 
rusai, bet po trumpų mūšių jie 
pripažino Estiją nepriklauso
ma valstybe. (Sp)

Pradedant pereitu sekma- 
| dieniu per visų savaitę Belia- 
1jus buvo užimtas visokių rū
šių parengimais 13-to šio me
nesio buvo pakviestas su gru
pe dalyvauti lenkų pa’rengi- 
jne, kuriame minėjo lietuvio 
Kosciuškos sukaktuves- Ant
radienį buvo tarptautinis pa
rengimas Mark White Sq., ke
tvirtadienį grupė dalyvavo 

Park Woman’s

Sudaro didelę mokinių 
proporcijų.

Moteriškei 10 Metų 
Už Vagystes

Vyriausias kriminalio teis
mo teisėjas Cornelius Ilarrin- 
gton nuteisė 35 metų moteriš
kę Joan Bobcrts į kalėjimų 
dešimts metų terminui už 
chroniškų vagiliavimų. Pradė
jo trylikų metų atgal. Pavogu
si brangų žiedų, jį prarijo, 
kad policija neturėtų įrody
mų. Bet X-ray parodė kur jis 
yra ir moteriškei buvo pada
ryta operacija, kad žiedų iš
imti. Vogė įvairiausius daik
tus ir 'kalėjime sėdėjo ' kelis 
terminus.

lų ir atgal iš Del Prado vieš
bučio, kur eina streikas. Rourke 
buvo rastas negyvas ieloje, ties 
1369 įlydė Park Boulevard. 
Prokuratūra tvirtina, kad jį 
nužudė streikieriai; nors įrody
mų neturi. 1 •

Prokuratūros kan uolos dau- 
įgiausiai nukreiptos prieš Tra
pios and Crafts eouncil, kuris 
vadovauja viešbučių organiza
vimui. Užareštavo organizaci
jos ir kitų unijų dokumentus, 
suėmė kelis viršininkus ir eilę 
pikietuotojų. 1 (
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WPA Didins Kliasų 
Skaičių

WPA Chicagoje paskelbė, 
kad paskirs dar du šimtus 
mokytojų WPA kliasonųs, ku
riose dėstomos įvairios moks
lo šakos šuaugiįsienls ir virš- 
nrokyklinio amžiaus jaunuo
liams. Viso kliaSų jau yra L- 
367$ bet jų skaičius bus dįdL 
naftas taip greitai, kai]) 

,'P. A. pasiseks gauti vietos ar 
tai mokyklose ar organizacijų 
rūmuose.

Hamilton
Club parengime; penktadienį 
Šv. Kazimiero Akademijoj; 
šeštadienį didžiulė meksikie
čių gegužine Trumbull Parke, 
o sekmadienį Beliajus su Wa- 
netta Grybas šoks S t. Paul 
Minnesotoj.

Beliajus su Grybaite išva
žiuos Zephyr greitu traukiniu, 
kad paspėti nuvykti. Patsai 
Beliajus ir jo grupė kiekvienų 
savaitę visų kviečiama kur 
nors šokti. Tas reiškia, kad 
jo rūšies šokiais visi įdomau
jasi.

Nepaprastų programų ruo
šia Beliajus kovo 28 Chicagos 
Woman’s Club Tįieatre. Ne
pamirškite tų dienų ir' nepra
leiskit progų matyt vienų iš 
įdomiausių koncertų Chicago-

Thomas Kelly High Scliool 
randasi ties California avė. ir 
42nd St. Mokinių įtalpa yra 
apie , 1800. Kiek čia lietuvių 
vaikų mokinasi negaliu pasa
kyti, bet yra labai didelė pro
porcija.

Kiek čia randasi įvairių pa-l 
dalinimų ir ratelių tai visur 
mąjtosi lietuviškos

— Steponas.

SPORTAS ■ I

pavardės.
Lietuvių vaikai dažnai išeina; PAS BANCEVIČIUS DIDELIS
su pasižymėjimu SUBRUZDIMAS

Kaip jau buvo pranešta, 
'drapiėžnas dzūkas” Banccvi-

jicnose.”

VILNIUS — Pereitų mėnesį 
Vilniuje buvo apie 6*000 bedar
bių; Sausio mėn. pradžioje jų 
padaugėjo ir jau yra užregis
truota apie 7,000. Tačiau, paly
ginus su pereitų metų sausio 
mėn. pradžia (apie 9,000), šie
met pirmasis mėnuo turi ma

žiau bedarbių.

mas savaitraštis - ‘'The Cla
rion”. 'Pasižiurėjus į redakci- 
jinį ir įvairių spaustuves vei-'^us drauge su sunumi įėjo į 
kiančių narių ir rašytojų sus- biznį. Būtent, dabar yra kar- 

lictuviškų tu su Ona Švėgžda bei jos duk
teria pusininkai tavernos ad
resu 2747 W. 63rd St. Pėtny- 
čiomis toje tavernoje paprastai 
didžiausias subruzdimas: Ban- 
cevičiaus sūnūs susikimba ant 
matraso su vietos galijotais ir 
palamdo jiems kaulus.

Bet ryloj, pėtnyčioje, bus 
tikrai nepaprastas dalykas: iš 
Bridgeporto atvažiuos Stanley 
Bagdonas, kuris per kelis me
tus laikė sporto klubus. Bytoj 
jis atvažiuos į Bancevičių ta
verną ir ten persi ims su jau
nuoju Bancevičium.

Maža to, visi svečiai, kurie 
atvyks fonių pasižiūrėti, bus 
pavaišinti puikiausiai. Žvejai 

'.jau dabar Michigan ežere gau-

ta tų matosi daug 
pavardžių. Bedakcijiniamc

Kliaučiai rengia 
koncertą

A. C. 
rengia 
visuo- 

skaitlin-

Kriau£ių lokalus 269 
W. of A., kas metas 
gražų balių, kuriame 
met sutraukia gana
gų skaičių savo narių, 
metais ypatingai dedama pas
tangų, kad padaryti savo me
tinę šventę kuo iškilmingiau
sia. Yra sukviesta chorų, so
listų ir kitokių pamarginimų. 
Koncertas įvyks vasario 19 d. 
Amalgamoj tų svetainėje, Ash
land avė. ir Vau Buren.

Dalyvauja Chicagos Vyrų'do žuvį, kurių jus galėsite ry- 
Choras ir daug kitų naujeny-įtoj valgyti pas Bancevičius. O 
bių. Pradžia 8 vai. vakaro. gėrimų šaltinis tikrai neišdžius.
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CHICAGO. Marie Vukasovich naudojo šį paveiks
lų “Little Angel” aukso kasyklų garsinimui. Tačiau pa
sirodė, kad tokių kasyklų niekur nėra. Dabar ji yra 
kaltinama prigavingo biznio varymu.

, I ACME-NAUJIENŲ Foto)

CHICAGO. — Policmonas Alvin Marschall, 225 sva
rų, su 93 svarų Cathleen Lyons, kurių jis areštavo po 
sunkios kovos.

[ ACME-NAUJIENŲ Fotd]

CHICAGO. — Marie Vukasovich, kuri yra kaifma- (ACME-NAUJIENŲ Foto)

ma raketų. Būtent, promotavimu “Little Angel” aukso 
kasyklos. Tyrinėjimas parodė, kad jos skelbiamos ka
syklos yra tik “ant popieriaus.”
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Iš lęairės į dešinę: Henry Ford, Thomas Edison ir milijonierius Firestone, 
kuris šiomis dienomis pasimirė.5

LAKE SAINT CLAIR, MICH. — Ar norėtute pagau
ti tokių žuvį? Don Beebe išvilko iš ežero paveiksle at
vaizduotų žuvį, kuri svėrė 40 svarų.




