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Bolševiku Vadai Taikėsi Sugriauti Sov. Rusiją
TIK VIENAS N. N. KRESTINSKIS SAKOSI 
NEKALTAS ESĄS. KITI 20 PRISIPAŽINO 

KALTI BUV?
18 kaltinamųjų atsisakė priimti advokatų 
pagalbą. Sąmoksle su Vokietija, Lenkija, 
Anglija ir Japonija kaltinamieji norėję 
padalinti Rusiją ir sugrąžinti kapitalizmą.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 2. — Trečiadienį, kovo 2, 
prasidėjo teismas 21-nam bol
ševikų vadui. Visi jie yra kal
tinami tuo, kad Leono Trockio 
valdovybėje ir sąmoksle su Vo
kietija, Lenkija, Didžiąją Brita
nija ir Japonija taikėsi su
griauti sovietų respubliką ir 
užgriebti jos valdžią.

Krestinski sakosi esąs 
. nekaltas.

Dvidešimt kaltinamųjų prisi
pažino kalti esą. Tačiau vienas, 
N. Krestinski, devynis metus 
buvęs sovietų ambasadorius Vo
kietijai, pasirodė išimtimi. Kre
stinski pareiškė: ",

Kad jis, pirmiau4 kvočiamas, 
melavo. O melavo todęj, kad 
žinojo, jogei tardytu jąpišsaky- 
tis nekaltu neapsimoka. Savo

20 metų. Sąmokslas buvęs: už
mušinėti Rusijos vadus, žudy
ti kitus, kuriems reikia gydy
tojo pagalbos, padalinti Rusi
ją sąmoksle su svetimomis val
stybėmis, užimti valdžią pa
tiems ir sugrąžinti kapitalisti
nę sistemą Rusijai.

Trockis, pasak kaltinimų, di
rigavo sąmokslui iš ištrėmimo 
pagal užinteresuotų svetimų ša
lių generaiių štabų planus. 
Trockis įsakęs Krestinskiui pra
dėti tartis su von Seecktu, jau 
mirusiu Vokietijos generolu. 
Krestinskis pagelbėjęs von 
Seecktui ir kitam vokiečių ge
nerolui organizuoti Rusijos šni
pų guštas. Vokietijos armija 
už tai sutikusi mokėti po 
$100,000 kas metai.

A. P. Rosengoltz, buvęs sp-.

[ACME-NAUJTENŲ'Fotol

WILMINGTON, N. C. — Nei žvejai, nei mokslininkai nepajėgia išaiškinti šio 
nepaprasto reiškinio, būtent, netikėto atsilikimo masės žuvų ant kranto.

Kennedy, Jungtinių 
Valstijų ambasado
rius, atvyko Angli jon

LONDONAS, Britanija, ko
vo 2. — Joseph P. Kennedy, 
naujas Jungt. Valstijų amba
sadorius, pasiekė Angliją tre
čiadienį.

Hearst likviduoja 
meno kolekciją

N,EW YORK, N. Y., kovo 2. 
— William Randolph Hearst, 
multimilionierius dienraščių lei
dėjas, yra jau 75 metų scnurrio. 
Jis turi vienų didžiausių meno 
rinkinių šalyje, kuris yra ver
tinamas $15,000,000.

Kad nereikėtų mokėti didelių 
paveldėjimo taksų, kai jis nu
mirs, tai Hearst jau dabar pra
dėjo likviduoti meno kolekcija. 
Didžioji rinkinio dalis bus par
duota, pasiliks neparduota to
kia dalis, kuriai taksai 
labai dideli.

nebus

kak'idi nuginčyti jli’phširinko vžsienn*' prėkybo^- korm-
patį teismą.

“Aš nekaltas” kartojo teisme 
KFestinski. “Aš nesu šnipas. Aš 
niekuomet neturėjau reikalų su 
svetimų valstybių šnipų tarny
ba. Aš nesu trockistas.”

Andrius Višinskis, prokuro
ras, tuomet kreipėsi į kitus du 
kaltinamuosius
ir S. A. Bessonovą — klausda
mas: “Ar Krestinski yra troc
kistas?”

“Taip, jis yra trockistas”, 
atsakė šie du.

sąrąs, kaltinamasis aktas sako, 
prisipažinęs, kad jis patapo Vo
kietijos šnipu nuo 1923 metų, 
kad teikė informacijų Vokieti
jos generaliam štabui ir tūlam 
ambasadoriui, “P-ui N.”

Grinko ĮGALIOJO PAIMTI 
WPA DARBAMS 

DAR 500,000 
ŽMONIŲ

Naciai reikalauja 
pakto su Vatika

nu pakeitimo , ■---—•+——
(IRAZ, Austrija, kovo 2. — 

Į Grąžą atvyko Seysz-Inquart, 
nacis Austrijos vidaus reikalų1 
ministeris ir Hitlerio draugas. '' 
Antradienio vakare . 20,000 na
cių demonstravo Grąžo gatvė-! 
mis ryšium su Seysz-Inquart 
atvykimu. Policija ir karino-1 
menė nekliudė jiems demon
struoti.

Sukilėliai koncen
truoja k a r i u s ir 
amuniciją ofen- 

syvui.. M

Meksikos teismas 
palaikė valdžios 

pusę

Sovietai sutiko at
šaukti savanorius iš 

Ispanijos

Iš LIETUVOS
PAPILDOMAS.... SVETIMŠA

LIAMS GYVENTI ĮSTA
TYMAS

KAUNAS — Ministerių ka
binetas Seiman įnešė Svetim
šaliams gyventi įstatymo pa
keitimo projektų.

Tas įstatymas siūloma pa
pildyti tokiu nauju* 201 str.:

Vidaus reikalų ministeris 
arba jo pavestieji gali nutarti 
laikyti svetimšali suimtą:

1) jei reikia išaiškinti ne
teisėtai atvykusio Lietuvon 
svetimšalio asmenybę, 2) jei 
reikia parūpinti priverstinai iš
siunčiamo iš Lietuvos svetipi- 
šalio asmens dokumentus grįž
ti į savo kraštą, 3) jei yra pa
vojaus, kad išsiunčiamas iš 
Lietuvos svetAnšalis gali nuo 
išsiuntimo pasislėpti.

Visais šiais atsitikimais sve
timšalis negali bi.ti laikomas 
suimtas’ ilgiau kaip vienerius 
metus, ir, tam laikui išėjus, 
turi būti arba paleistas, arba 
išsiųstas.

NELAIMĖS MIŠKUOSE

18 kaltinamųjų nereikalauja 
advokatų

Aštuoniolika kaltinamųjų at
sisakė pasinaudoti advokatų 
pagalba. Tik trys teisiami dak
tarai sutiko priimti advokatų 
patarnavimą. Tik jie, matyti, 
mano, kad verta kovoti dėl sa
vo gyvybės.

Teismo salė maža. Telpa jo
je apie 200 žmonių. Publika, 
kurioje yra užsienio diploma- 

. tų, kart kartėmis žiurėjo J lo- 
žą viršuj teisėjų estrados, pri
dengtą uždangą. Ji tikėjosi pa
matyti joje Staliną, atvykusį 
pažiūrėti į priešus nelaimėje. 
Visa tačiau, ką publika matė 
tamsioje ložoje, tai cigareto ža
riją.
Kaltinamieji norėję sugriauti 

Rusiją
Kaltinimai teisiamiesiems da

ryta, kad jie visi, kartu4 su 
Trockiu, kuris dabar yra Mek
sikoje, turėję milžinišką sąmok
slą. Sąmokslą jie pradėję prieš 

>■ ................ .. ............. ....

kovoWASHINGTON, D. C
2. — Prezidentes Roosevėltas 
trečiadienį pasirašė bilių, kuris 
paskyrė $250,000,000 pašalpas 
darbams. Tą pačią dieną WPA 
viršininkai pasiuntė WPA per- 
dėtiniams provincijose instruk
cijų, kad šį mėnesį galima pa
samdyti viešiemsiems darbams 
visoje šalyje dar 500,000 darbi
ninkų.

Bilionas ir trys ket
virčiai apsiginklavi

mui Britanijoj

,OR HŠ1

Trečiadienį naciai dalino la
pelius, kuriuose reikalauta, kad 
Austrijos valdžia ^pakeistų kon
kordatą su Vatikanu.

Pasitarimuose su4 Seysz-In- 
quartu naciai reikalauja pripa-| 
žinti jų partiją kaip legalią' 
Austrijoje ir pasmaugti bet ko
kią socialistų ir komunistų vei
klą.

LONDONAS, Britanija, kovo 
2. — Trečiadienį Britanijos, val
džia pranešė, kad šiemet šalies 
ginklavimosi reikalams yra nu- 
mątyta išleisti bilionas ir trys 
ketvirčiai dolerių. Vien oro lai
vyno ir apsaugos reikalams 
ateinančiais metais apskaičiuo
ta išleisti $557,000,000, t. y. 
$115,000,000 daugiau, negu iš 
karto buvo mtnyta.

7 žuvo Los Angeles 
potvynyje

LOS ANGELES, Cal., kovo 
2. — Vėliausiomis trečiadienio 
žiniomis, septyni asmenys žu
vo dėl lietaus audros — stip
riausios pietų Kalifornijoje per

HENDAYE, Francuzija, ko- 
įVo 2. — Gaunamomis čia ži- 
jniomis, Ispanijos sukilėlių va
dovybė tam' tikruose' punktuo
se koncentruoja dideles kariuo
menės jėgas ir daugybę amu- 

Įnicijos naujam ofensyvui. 'Su- 
/"j kitelių tikslas esąs galutinai su

laužyti lojalistų spėkas. !
Punktai, kuriuose koncen

truojama kariuomenė ir amu
nicija ir iš kur sukilėliai pla
nuoja ofensyvą pradėti, laiko
ma slaptybėje.

Naciai paskyrė baus
mės kunigui 6 mėn 

kalėti
ko- 
trp.1- 
by-

Fabrikantai -r bom 
bų pirkėjai

BERLYNAS, Vokietija, 
vo 2. — Vokietijos teismas 
čiadienį išnešė sprendimą 
loję kunigo Niemoellerio, kuris
buvo kaltinamas nepaklusnu
mų valstybei. Niemoelleriui pa
skirta 7 mėnesiai kalėti ir $600 
piniginės bausmės sumokėti. 
Tačiau kunigui priskaityta lai
kas, kurį jis išbuvo kalėjim.e 
iki teismo, taigi daugiau jam 
nebereikės kalėjime sėdėti, o 
teks tik pinigine bau’smė sumo
kėti.

WASHINGTON, D.^ C 
vo 2. — Jungt. Valstijų sena
to civilių teisių komisijos se
kretorius, Robert Wohlforth, 
trečiadienį pareiškė, kad Ame
rikos fabrikantų asocijacijos 
207 stambiausi rėmėjai, laiko
tarpiu nuo 1933 iki 1936 nąe- 
tųx buvo ir stambiausi pirkė
jai gasų -— ašarinių bombų — 
vartojamų kovose su darbinin
kais. Kai kurie tų fabrikantų 
taipgi pasižymėjo ir samdymu 
privačių detektyvų. Kaipo stam
biausius detektyvų samdytojus 
Wohlforth pažymėjo General 
Motors korporaciją, Chrysler 
korporaciją, Pennsylvania gele
žinkelį ir keletąz kitų kompa
nijų. ’ ..

------ -------- ,----  t

Lietaus audra pietų 
/Kalifornijoje

ko

Paskyrė $25,000 ka 
raliui vaišinti

MEKSIKOS MIESTAS; Mėli- 
sika, kovo 2. — Antradienį vy
riausias .Meksikos teismas iš
nešė sprendimą, kuris įsako 
Jungt. Valstijų ir kitų šalių 
aliejaus kompanijoms, operuo
jančioms Meksikoje, mokėti j 
darbininkams tokias algas, ko
kias nustatė valdžios speciali 
komisija.

Komisijos nuostatas reiškia, 
kad kompanijoms teks mokėti 
$7,500,000 daugiau, negu jos 
mokėjo iki šiol. Kompanijų at
stovai sako, kad kompanijos 
negalės pakelti tokios naštos.

Jungt. Valstijų ambasado
rius Meksikai, Josephus Da
niels, pasiuntė Meksikos teis
mo sprendimą Jungt. Valsti
joms.

Pražuvo kalnuose 
pasažierinis lėk

tuvas

ko-LONDONAS, Britanija 
vb 2. Trečiadienį paskelbta, 
kad Sovietų Rusija sutiko Bri
tanijos planui savanoriams iš 
Ispanijos ištraukti, šiam pla
nui jau pirmiau buvo pritaru- 

'sios Francuzija, Vokietija ir 
Italija. Taigi dabar, rusams 
sutikus, neužilgo susirinks ne
sikišimo į Ispanijos reikalus 
komitetas tikslu išdirbti plano 
detales.

Šerifai pašovė 
skebus

ZAPYŠKIS — Sausio 22 d. 
Dievogalos—Patrakęs km. gy
ventojas Mureika buvo nuva
žiavęs į miškų vežti medžių. 
Miške raistai po sniegu vieto
mis neužšalę. Mureika su ark
liais traukė medžius iš raisto. 
Per neatsargumą staiga vienas 
arklys nuklimpo j raistų, apa
čioj sniego buvusi šeka sulindo 
jam į pilvų ir staiga arklys 
krito negyvas. Tokia pat ne7 
laime atsitiko ir vienam "Bra
ziūkų km. gyventojui, kuriam 
j namus teko grįžti be arklio.

kovo
Wes-

LOS ANGELES, Cal., 
2. — Transcontinental ir 
tern Air Lines kompanijos pa- 
sažięrinis lėktuvas pražuvo kal
nuose į rytus, nuo Fresno tre
čiadienį. Reikšta baimės, kad 
žuvo kartu su lėktuvu šeši pa- 
sažieriai ir trys nariai lėktuvo 
įgulos — viso devyni žmonės. |Z 
Pasiųsta į kalnus ieškotojų 
riai.

Paskutinė radijo žinia iš • 
lėktuvo buvo gautą antradienio 
vakare 9 valandą.

STERLING, 111., kovo 2. — 
šerifo padėjėjas Jim Cunning- 
ham buvo pašautas į petį ir Į 
šlaunę anksti trečiadienio ry
tą. Howard Scott, dirbąs 
Northvvestern Bar b and Wire 
kompanijai, nežiūrėdamas, kad 
dirbtuvėje paskelbtas streikas, 
buvo pašautas į pilvą, o Rober
tui Glasę, kitam darbininkui, 
kulka pataikė į koją.

Scott ir Glass, ginklais ran
kose, vyko iš dirbtuvės namo., 
šerifę padėjėjai, Cunningham 
ir jo bendras pamanė, kad dar
bininkai yra streikieriai, o ne 
skebai, tai pradėjo šaudyti.

Draugų klaida paaiškėjo, kai 
vieni kitus jau buvo pavaišinę 
kulkomis.

Išvijo sėdėjusius 
streikierius

DETROIT, Mich., kovo 2. — 
Consolidated Brass Go. 38 dar
bininkai paskelbė sėdėjimo 
streiką. 150 policininkų atvyko 
j dirbtuvę ir darbininkai iš jos 
pasitraukė.

Vėl apšaudė Ma 
dridą

Sutaikė streiką 
Sterlinge, 111.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
2. — Trečiadienį sukilėliai vėl 
apšaudė Madridą. Lojalistai at
sakė savo patrankų ugnimi.

Lojalistų pra'nešimais, jie 
nušlavė sukilėlių ruožų prie Ca- 
sa de la Legua, Estremadura 
fronte.

Naujas Francuzijos 
valdžios krizis 

matytiLONDONAS, Britanija, ko- 
vo 2. — Atstovų buto konser
vatorių dauguma aritradienį 
nubalsavo asignuoti $25,000 

į Rumunijos karaliaus Karolio buto į senatą Chaųtemps vy- 
------ i-—• —j- a- riausybės paruoštas darbo ko

das. Jei senatas ir vėl sugrą-

STERLING, 111., kovo 
Trečiadienį popiet buvo 
duotas > Northvvestern 
Wire COmpany dirbtuves 
kas. a '

Įikvi- 
Barb 
strei-

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937LOS ANGELES. Cal., kovo 

2. ;— Audringas lietus užgavo 
pietų Kaliforniją., Tūkstančiai 
žmonių įvairiose apielinkėse pa
sijuto atskirti vandeniu nuo ki
tų apielinkių. Vienas žmdgus'priėmimui, kai jis lankysis An- 
žuvo dėl lietaus, kai jo namas glijoje. Atstovai Darbo Parti-

Tukstančiai krautu-jos nariai argumentavo, kadjžins jį atstovų butui, tai gali 
vių ir gyvenamųjų namų ąp-nėra reikalo skirti valstybės:įvykti ministerių kabineto kri-

PARYŽIUS, Francuzija, 
vo 2. — Trečiadienį trečių kar
tą tapo pasiųstas iš atstovų

ko

sugriuvo.
6J^xxc*xxx^^ xxx»xxx^. (xw«, x ^xxvc*x^ v* , «xo«j įvykti ministerių kabineto kri-

semta vandens. Lietus lijo tre- fondus dar vieno diktatoriaus zis. Chaųtemps reikalauja, kad 
j šiaurės vėjus; saulė teka 6:23, nuplauti, trafikas paralyžuotas, čiadienį jau trečią dieną, prak- vaišėms, tačiau paskyrimas atstovų butas ir senatas paga- 

J praėjo prieš jų, opoziciją.

te

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

Debesuota; šalčiau; vėsus eilę metų. Du automobiliai bu- 
pietų vakarų vėjai pasikeičią vo nunešti į vandenynų, tiltai

leidžiasi 5:41 valandų. daug mokyklų uždaryta. tiškai nesustodamas.

Paleido kunigą ir 
vėl areštavo

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
2. — Trečiadienį teismas palei
do iš" kalėjimo kunigą Niemoe- 
llerį^ kuris buvo kaltinamas ne
paklusnumu valstybei. Bet tą 
pačią dieną vakrre slaptoji po- 

lios susitartų dėl darbo kodo, licija ir vėl suėmė Niemoelierį.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.

Raštine Atdara Kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 v. v.

Sekmadieniais nuo 9 iki
1 vai. popiet
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“VVe VVho Are About To Die’’
i

“We who are bout to die sa- 
lute you”, cried the gladiators 
of ancient Rome as they raised 
their weapons to the emperor. 
Then those doomed fighters 
went to their gory death so 
that the cruel, btoodthirsty Ro- 
mans might have their jaded 
nerves thrilled by a horriBle 
spectacle. ,

“We vvho are about to die 
salute you” might well be the 
words of the five “doomed wo- 
men of Ottavva” as they sa\v 
Mrs. Catherine Donohue col- 
lapse on the witness stand at 
the hearing of the Illinois In- 
dustrial Commission when she 
identified two pieces of her 
jawbone eaten away by radium 
poisoning.

Weighing only 71 pounds— 
given by her doctor būt a 
short time to live—Mrs. Dono
hue contracted this dread in-

curable disease by pointing 
with her teeth and lips the 
esmei hair brush that she first 
dipped into the greenish radi
um compuond xyhich she pain- 
ted on watch dials to make 
them luminous. The other five 
doomed women, likę Mrs. Do
nohue, have also contracted ra
dium poisoning, the certain sen- 
tence to death.

The assistant manager of the 
Radium Dial company, those 
six' women testįfied, assured 
them that the radium salt with 
which ^hey worked was not 
harmful, būt that it would 
“put pink cheeks on you; it’s 
good for you.” Now that com
pany, whieh has fled to New 
York, is trying to get out of 
paying those women compen- 
sation after sentencing them 
to a slow, horrible • death.

If Jesus said of those who 
harm little children, “It. is bet- 
ter for them that a millstone 
were hanged about their neck 
and they were drowned in the 
depths of the sea,” what wpuld 
He say of the monsters who 
for mere galn doom vvomen to 
ithe horror of living death from 
radium poisoning?

FOUR CORNERS
From Jahuary 31 st to Feb- 

ruary 4th England will Stage a 
tremendous navai dėrnonstTa- 
tion at Singaporė. Three Uni
ted States cruisers and possib- 
ly the French Asiątic Fleet will 
join; the offįcial reason ,being 
to pay homage to Britain at 
the opening o f her new ’docks 
at Singaporė. Practical jreason 
—to give Japan an idea of the 
formidable fprce England, the 
United States and France could 
muster in the Far East.

IŠ LIETUVOS
Klaipėdos bedarbių 

susirinkimas

NAUJIENOS, Chicago, UI
'-i - -------------- . ------------------ .----------r
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Gal Būt Turi Tokį 
Užkietėjimą

Gal bitt ta muisto rūšis, ku
ria valgai, neduoda jūsų žar
noms jokio datbo. Mėsa, buL 
Vės įr duona nesudaro tos ruo
šies'minkštos, rupios masės, 
kuri padeda žarnoms veikt.

Jei taip, tai' trupus, grūz
dus Kellogg’s Ąll-Brari pus
ryčiams duos jums tą “ru
pumų,” kurio viduriai rei
kalauja atsakančiam veiki
mui. . Ir, beto, Uis- turi savy
je toniką, vįtaminuą BĮ, ku
rie padeda ; jiefhs susitvar
kyti. Jeigu nori savo nega
lavimus pašalinti, valgyk 
Kellogg’s All-Bran kasdien 
kaipo javinius arba keptus 
bandutėse ir g’erk gana van
dens. AU-Brah Kellogg da
romi in BattjĮe Creek. Par
duodami pas visus krautu
vininkus. 
/ * J .

darbus, 'pirmįausįa busiąs deda
mas papildomas pamatas: da
bar pro pamatus į lauko phsę 
užsikiša kolonų eilė: tajgi tas 
užsikišimąs iš apačios ir busiąs 
pridėtas akmenų, aplink pada
rytas akmeninis pamatas. Kal
bama, ir apie specialistų komi
siją, kuri patikrins statybą.

Tsb.

LIET
VAĖŲ DRAUGIJA

lŲ-čEKOSLO?

. < v
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KELIONIŲ BIURAS 
KAUNE LIETUVIAI

plėsti, 
Kaune 
Biuras 
teikda- 

infor-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draugij os Nariai._____

Phonė CANAL 6122

Turizmui skatinti ir 
Susisiekimo’ Ministerija 
įsteigs* kelionių biurą, 
patarnaus keleiviams, 
mas vidaus ir užsienių
macijas, rūpindamasis keleivių 
bagažu, leisdamas kelionių rei
kalams literatūrą, keisdamas, pi
nigus ir kt. Kelionių biuro įsta
tai jau paruošti ir kai jie bus 
priimti, biuras pradės veikti.

Tsb.

2201 West 22nd Street
Valandos! nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedfcl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

* Telefonafi Remihlic 7868

Geros Naujienos
DAMP WASH

KAINOS NUMUŠTOS

KLAIPĖDA. — Sausio 10 d. 
Klaipėdos šaulių salėje įvyko 
Klaipėdos miesto bedarbių ' su
sirinkimas. Paprastai į organi
zuotų bedarbių susirinkimus Vi
sada suplūsta minios darbinin
kų. Mat, šių susirinkimąi turi 
visai kitą pobūdį, negu eiliniai 
kitų darbininkų susirinkimai. 
Pirmuosiuose tesigirdi skaudus 
visų susirinkusiųjų vaitojimas: 
pakenčiamos socialinės globos, 
darbo ir duonos. z

1 •

Susirinkimui pirmininkavo 
energingas, beveik visiems mie
sto darbininkams pažįstamas 
bedarbių komiteto pirmininkas 
Joneikis. Jis, kalbėdamas . apie 
kasos -stovį, nurodė, kad pra
ėjusieji rinkimai į ligonių ka
sas, atsėję komitetui 140 Lt; 
buvęs pravestas 1 atstovas. O 
savo atstovą pravesti būtinai 
reikėję. Mat ligonių kasos- juo 
tolyn, juo labyn tolstančios nuo 
savo paskirties:

........   .y .į    ... —~

SUABEJOJO PBIŠIKĖLI
MO BAŽNYČIOS

TVIRTUMU

Lietuvos Laisvės paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios sienos ir 
puse bokšto jau pastatyta.

Griuvus savivaldybės garažui 
įvairių didesnių statybų vykdy
tojai susirusino savo statybo
mis, pradėjo tikrinti, ar nėra 
pagrindo joms griūti.

Prisikėlimo bažnyčios staty
ba irgi sukėlė tam tikro rūpes
čio, ypač kąi nuo buvusios rin
kos pusės sienoje atsirado ply
šys: plytų siena truko nuo pat 
pagrindo ligi tos ' /vietos, kur 
prasideda kolonų eilė. Dabar 
tas plyšys betonu užlietas!

Be to, kai tik oras atšils ir

Lietuvoje jau nuo seniai 
kia tani tikros draugijos, 
rios turi tikslą, plėsti susiarti
nimą bei bendradarbiavimą su 
kitomis užsienio tautomis ir 
valstybėmis. Seniausia jų tar
pe yra lietuvių-latvių draugi
ja. Be šios, yra lietuvių-estų, 
lietuvių-švedų, lietuvių-suomių, 
lietu vių-pranouzų, lietuvių-an
glų, ir kitos draugijos, iki šiol 
nebuvo lietu^ių-čekoslovakų 
draugijos, nors Lietuva su4 Če
koslovakija turi labai nuošir
džius, nesudrumsčiamus santy
kius.

Dabar (sausio 29 d.) Kaune 
įsisteigė ir lietuvių-čekoslova- 
kų draugija. Draugijos valdy
bą sudaro: Atsargos generolas 
Sutkus—^pirmininkas, viceminis- 
teris Giedraitis—vicepirminin
kas, notaras Broraitis—vicepir
mininkas, p-nia Briedienė— 
iždininkas, majoras Milaševi
čius—sekretorius, “Eltos” dir
ektorius Pr. Dailidė- ir kultū
ros departmento direktorius V. 
Soblys valdybos nariai. Tsb.

vei- 
ku- TAISOME VISO

KIUS RADIOS
Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
nąmuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physlcal Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westen> 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Boulevard 5918
DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 35th and Halsted SU. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6;80-8:80

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107
■ t .. ■■■.., .  . . ......................................... 1 l

Ofiso Tel. Vitginia 0036 
Residence TeL BEVĘ^LY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

ANTRADIENI-TREČIADFENI
KETVIRTADIENI-PENKTADIENJ ■■ j

10 SVARŲ ..................................59c ’ '

PIRMADIENĮ ........... .^5 SV. 89c ;;

MARŠKINIAI RANKOMIS IŠPRUSINTI TIKTAI po 
Kiekvienas su bunduliu skalbinių ............... .............. .......

Niekas nepakeista, išskyrus kainas — ta pa 
t 

kokybė—tas pat nesumušamas patarnavimas.

Certifikuotas Automati 
nis Svoris 

i

Jei nepatenkintas pilnumoje, tai pinigus mielai 
sugrąžiname. (

KAS
BRIE
DINIS
SVARAS

apdraustųjų šeimos nariai 
esą palikti Dievo valiai, 
darbininkams nebėgydomi 
dantys, bet tik ištraukia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Miesto
Kamb.
Namų

St.

Leader & Stockholm Laundries
Visi Telefonai YARDS 4800 • 

CICERO & BERWYN ENTERPRISE 3200

mi,
o- jei kas nori juos, gydyti, tu
ri mokėti- iš savo lėšų. ....

— Mes, apdraustieji bedar
biai, dabar turime būti išskir
ti iš visuomenės tarpo ne tik 
savo skurdžia daįia, drabužiais, 
bet įr dantimis: turime juos 
išpuvusius nešioti arba jų vi
sai neturėti! —- kalbėjo Jonei- 
kis.

—• O kam bedarbiui dantys? 
Vandenį ir “pakliopką” galima 
ir be dantų sriaubti, repli
kuoja vienas iš salės.

— Šiauriausia, .—- kalba to
liau Joneikis, kad x-

susirgęs darbininkas, jei 
jis nėra padavęs kasoms 
prašymo ir iš ten negavęs 
sutikimo, negali būti pa

guldytas į ligoninę. W '' t

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMfiULANCE
.’blENA IR NAKTĮ oiniimKu • 

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

' ™n,Tel. LAFAYETTE 0727
. į «'■' ■,     ■■■■■ M., .■■ll.l. . ......III     ........................................................

T”A - r 4 koplyčios visose
X—7 LSL C1 1 Chicagos dalyse

...................................... i i. 1.1111111 ■ I I"....................................   'H

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iŠ W. II. F. C. stoties, (1420 K.) —Pranešėjas 

P. šALTIMIERAS.

;v.' ■ ■' '••• . /

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1484—Tel. Central,4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
T-rlephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
3395

ĄNTANAS M.PHILLIP?;
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
I

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKli
r^DYKAI
■ AMBULANCE

I Tel. Virginia 0883 V
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE. .

DIENĄ ir NAKTĮ

— Be prašymo, vyrai, ligo
ninėje nė vienas nebemirsime! 
— ironizuoja jis toliau. Nusi
skundžia autonominių įstaigų 
dėmesio nekreipimu į sunkią 
bedarbių būklę ir kviečia su
sirinkusiuosius, išrinkus veiklų 
bedarbių "komitetą, kreiptis ne 
tik į autonomines įstaigas, bet 
prašyti ir Klaipėdos krašto gu
bernatoriaus intervencijos.

Smarkiai kliūna ir einheits- 
listės darbininkų atstovams 
krašto seimelyje. šie žadėję 
kovoti už darbininkų būklės pa
gerinimą, žadėję įvairiausių 
lengvatų ir laisvių, o dabar:

— Patekę į krašto seiynelį 
musų balsais išrinkti atsto
vai susibičįuląvo su dvari
ninkais ir kapitalistais ir 
šiandien pučia į vieną 

dūdą.
Aptarus opesniuosius bedar

bių reikalus, buvo išrinktas be
darbių komitetas, į kurį įėjo: 
R. Naujoks, M. Ernicką, M. To- 
leikis, M. Hermonaitis, V. Lek- 
šas, H. Brauer ir V, Bergmanu. 
Susirinkimas praėjo tvarkingai 
ir darnioje nuotaikoje.

NARIAI
Chicagos,

Cicero ;
Lietuvių |

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį .

F TURIME
. KOPLYČIAS

. VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Pilone Lafayette 3572 

----r----- ——T -■ .. ! :
A. PETKUS

6834 So. Western Avo. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 __u ‘—, :------ ;—,— ------- :-----------------------

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

I. J. ZOLP
1646 Wcst 46|h Street
—i , , , ,i „ū..—    ................ 1—.----------

Phone Boul. 5203
Boulevard. 5566

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Pilone Monroe 3377

, S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica. Avenue ;

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Yards 1139
____________________________________Yards 1138

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108th Street Tel. Pullman 1270

i JUOZAPAS EUDE1KIS IR TĖVAS
4704 So. Wcstern Avė. Phone Virginia 0883

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avė.
VALANDOS: z

Panedčlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. *

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v, 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą 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 toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. SpecialS atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. , " .
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo. 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

. Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: huo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nędėlįomis pagal sutartį.
8

nuo

8939 SOUTH CLAREMONt AVĖ 
Valandos—9—10 A* M» 
Nedalioj pagal sutartį.

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

2400 WEST MAD1SON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS .

4645; So. Ashland Avė.
arti - 47th Street • 

Valaiidos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti*

9

A M

m

Kiti Lietuviai . Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

81

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų papai naujau
sius metodus X-Rajr ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų if 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS;

Nud 10 iki 12 vai. ryto, Uuo 2 iki 4 
vai. po piet it nuo 7 iki 8:80 tai 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą 

7 iki 8 vai. Nedėl.* nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2406

*

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto Iki 1 v. p. p. 

.................................-- . ■ ■ i. - ' - r - • ■ ■  
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CLEVELANDO A ŽINIOS k r ~
Katalikai minėjoVokiečiai nepatenkinti Hitleriu

Lietuvos nepriklausomybę. — Kalėjimo sargas ver
tėsi šmugeliu. — Policija kiša nosį ne teii, kur rei
kia., — Radijo stoties perkėlimo iškilmės. — žmo
gus, kuris neturi savo šalies. — Nepaprastas rekor
das. — Nedarbas. — štai prie, ko veda kompeticija. 
— Policijos įspėjimas. — Pešasi, 
zikoje.

Meilužiai mano, kad tai netu
rėtų būti toleruojama. Ne poli
cijos reikalas kišti savo nbsį ir 
žiūrėti, kas “spun'na”. Jie, ne
palyginti, daugiau naudos pada
rytų, jei daugit.u rūpintųsi tuo, 
kad visokie kriminalistai nega
lėtų mieste s'aus Ii. Iš višo poli
cija, girdi, esanti smarki ten, 
kur jos smarkumas nereikalin
gas. O kur reikia policijos, tai 
jos nėra.

Pas'ž/mi mu-

Subruzdo vietos vokiečiai
Kelios stambios vietos vokie

čių organizacijos laikė masinius 
mitingus ryšium su Hitlerio va
sario 20 d. pasakyta kalba. 
Tuose mitinguose Hitlerio poli
tika buvo griežtai pasmerkta. 
Kalbėtojai pažymėjo tą faktą, 
jog “fiureris” yra pikčiausias 
pasaulio taikos ardytojas. Buvo 
išneštos taip pat rezoliucijos, 
kurios pasmerkia Hitlerį ir na
cius.

Taigi, iš to nesunku spręąti, 
kad Amerikoje gyveną vokie
čiai toli gražu nepritaria na
ciams bei jų vidui. Jie aiškiai 
mato, jog Hitleris gali sukurti 
Europoje baisiausią karą, kuris 
musų civilizacijai reikštų galą.

Minėjo Lietuvos 
nepriklausomybę

Klebonas pasakė gana, nepalan
kią kalbą Smetonos valdžiai. Jis 
ragino katalikus, kad jie keltų 
protestus, nes, girdi, d bartinė 
tautininkų valdžia esanti nepa
lanki katalikams ir varžanti jų 
teises.

Publikos paminėjime dalyva
vo vidutiniškai. .

Vasario 20 d. vietos katalikai 
minėjo Lietuvos dvidešimt me- 
tų nepriklausomybės sukaktu
ves. Minėjimas įvyko šv. Jur
gio parapijos salėje. Buvo kon
certinė programa ir kalbos.

W O ft L O f-A M O U S

Ll N I M E N T

Dabar kiti turės jį saugoti
COLUMBUS, O. — Char’es 

Varner valstijos kalėjime ėjo 
sargo pareigas. Vadinasi, jis 
prižiūrėjo kalinius. Bet štai 
prieš kiek’ laiko išėjo aikštėn 
kad Varner vare šmugelį su 
svaigalais. Kitaip sakan, jis ka
liniams pristatydavo degtinę ir 
kitus svaigalus, žinoma, už tai 
gaudavo neblogą komisą.

Už tą nusikaltimą sakytam 
Varner liko iškelta byla. Teis
mo sprendimu, jis dabar pats 
.urės šešis mėnesius kalėjime 
sėdėti.

Taigi; jis seniau kitus saugo
jo, o dabar jau ir pats turės 
būti saugojamas.

Meilužiai protestuoja
Vadinamieji “lova birds” 

(meilužiai) griežtai protestuo
ja prieš tai, kad policija kiša 
savo nosį ten, kur ji neturėtų 
kišti. Girdi, miesto parkuose 
jau nebėra jokio “pri'vatišku- 
mo”. Vos tik spėja, sustoti au
tomobilis, žiūrėk, - policininkas 
jau ir lenda. Jis įkyriai šviečia 
į automobilių ir tuo budu nu
baido meilužius.

Persikėlė didžiulė radio 
stotis

Šiomis dienomis Clevelando 
didžiulė rt.dijo stotis (W.T.A. 
M.) persikėlė į savo namą, ku
ris yra Superior Avė., netoli 
devintos gatvės. Persikėlimo iš
kilmės įvyko vasario 19 d. Ce
remonijose dalyvavo kelios de
šimtys tūkstančių žmonių. Nors 
lietus pylė tarsi iš viedro, bet

>

tu ketančiai žmonių stovėjo gat
vėse ir klausėsi programas. N;.- 
mą atidarė, kai pasveikinimas 
r varpų skambėjimas pasigirdo 
š Londono. Buvo daug sveiki

nimų ir iš kitų Amerikos radi
jo stočių. Benai griežė iš įvai
riausių mokyklų. Dalyvavo auk
šti valdininkai, o majoras Bur- 
ton prikalė prie namo lentelę su 
pastato užrašu.

Kalbamoji stotis buvo įsteig
tai prieš penkiolika metų. Tuo 
laiku ji buvo viena iš didžiau
sių Amerikos radijo stočių (tu
rėjo 1,500 vatų), šiandien sto
ties jėga yra 50,000 vatų. Ji 
dabar įsigijo naują namą, kuris 
atsiėjo apie pusę milijono dole
rių. Be to, stoties įrengimas y- 
ra moderniškiausias.

T

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

ts
SI 5.00

$2.75

$U0

MALVAZ DARO MONARCH BEER ALUDARIAI

f'»

831 W. Adams St'
(P. V. Kampas Adams ir Green) 
Atdara kasdien įskaitant Šeštadie

ni iki 5:30 v. P. P.

ir
47.50 VERTftS) 
motetų siutai ir

(25.00 IKI
Keli puikus

k utai p > $16.00
Sampelio drabužiai, dezainerio mo- 

.deliai, neatsiimti drabužiai. Siūti 
vieno geriausio Amerikos siuvėjo 

Patenkinimas ar Pinigai Atgal 
Ateik tics'ai j

KARTONAS Iš 24 BUTELIU .................
50c grąžinama už tuščius

KARTONAS Iš 12 BUTELIŲ ....... ..........
25c grąžinama' už tuščius

Kada jautiesi nerangus—išvargęs—“nusidėvėjęs”— 
daryk taip, kai]! daro tūkstančiai kitų-—gerk MALVAZ. 
Gerk po butelį ar diugiuu dienoje p?r kalias dienas. Pa
tirk ar tik tai nėra tasai sustiprintojas, kurio ieškai. .Jei
gu nebusi pilnai jntenk’ntas, esi įparęignjamas atsiimti 
visą, ką busi įmokėjęs. >

Daug kas geria MALVAZ vien dėl jo malonaus sko
nio., BET—jis yrą daugiau, negu džiuginantis gėralas. 
Jis yra sveikas MAISTAS-gėralas,'labai eaiv’nsntšs, a'- 
stinantis—sveiki javiniai, turi energiją pridiorlan-'iu g - 
vybės elementų, kurie .padedi palaikyti, sistemoje no ma
lu-toną. Daktarai ir valgių žinovai yra senai pripažinę 
ir užgyrę MALVAZ vertybę tiems, kuJe jaukiasi nusil
pę, neurastenikais ar be rangumo.

Užsisakyk kartoną šiandien—musą rizika. Gerk re
guliariai. Pilnas patenkinimas užtikrinam i po to,, kai iš
gersi kelis butelius, arba grąžinamą pinigus.

TcpkaHčiM 
Overkaučiaisto

zika

------ —  ■ •••• • ____________ —~ ————«

n h j/y h Oi / n j .J J. /I / . < Z) / X“) • / 1 ________

Puikiausios Kokybės

SIUTAI
DIDIS PASIRINKIMAS 

Už
S 18.59

Tik ką gavome 
KULTŪROS NO. 1 
Turinys:

TURINYS:
Masių psichologijos bruožai —Ks. 

Bartkus
Klajojimai — Kaz. Barauskas — 

Nendrė.
Sovietų nauioji 1935 metu kons- 

Romeris.
Baikšts.

namelis—

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

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

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.
..........................................f.................... .11. IIIIII llll.ll I...........■.■■■■II,............................... ...... ............................................................................■!■!■■!■..... ................................................ III .............................. ...

žmogus, kuriuo visi kratosi
DAYTON, O.—Andreas, Niel- 

son yra šio miesto gyventojas. 
Dabar, kaip anglai sako, jis pa
siliko “the man without a coun- 
•try”. Nors jis yra gimęs Dani
joje, tačitu ten važiuoti jis ne
gali. Mat, ta šalis neįsileidžia 
i o, nes tarnavo Amerikos ka
riuomenėje pasaulinio karo me
tu. Amerikos piliečiu tapti jis 
taip pat negali, kadangi į, šią 
šalį nelegališkai įvažiavo.

Karo metu viskas su juo bu
vo tvarkoje: niekas neklausė ar 
iis legališkai r r nelegališkai y- 
:”a įvažiavęs. Bet štai dabar ta
tai parupo, ir Nielson liko žmo
gus, kuris neturi savo šalies.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ
KUMPIŲ
“PK’NIO” KUMPIŲ
RŪKYTŲ KUMPIŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

“FRANKFURTKRS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 
Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine. I
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 355
CHICAGO, ILL. J. P. RAKŠTIS, SAV.

f."tf

žuvo keturiolika žmonių
šiais metais iki vasario 26 d. 

Clevelando miesto gatvėse žuvo 
keturiolika žmonių. Įdomiausias 
dalykas čia yra tas, kad iš tų 
keturiolikos žuvusių žmonių 
dvylika buVo penkių dešimčių 
metų rmžiaus. Tai tikrai labai 
įdomus atsitikimas.

Darbai
' , < M

Reikia atvirai pasakyti, jog 
su darbais pas mus labai blo
gas reikalas: jokio pagerėjimo 
nesimato, 
reikalai 
ryn.

Kitas 
ra tas,
vės ėmė kapoti darbininkams 
algas. Ir prieš tai niekas nepro
testuoja. Tyli darbininkai, tyli 
ir unijos. Mat,'kada tūkstančiai 
darbininkų be darbo, tai per 
daug negalima smarkauti.

Policija įspėja moteris 1
Clevelando policija įspėja mo

teris, kad jos savo rankinukuo
se (paketbukuose) nesinęšiotų 
daug pinigų. Mat, pastaruoju 
laiku buvo daug atsitikimų, 
kad vagiliai ištraukė iš moterų 
rankų rankinukus ir pabėgo.

Tikras cirkas
Pastaruoju laiku tarp musų 

dviejų redaktorių prasidėjo 
smarki kova. Dažnai argumen
tai esti labai aštrus ir karštį. 
Ypač daug karščio rodo vienas 
redf.ktorius, kuris niekina ne 
tik kitą redaktorių, bet ir to 
redaktoriaus redaguojamo laik
raščio, skaitytoj i|s; Vadinasi, 
tas ponukaš tiekS įšikaršČiavtT, 
kad nebežino jie kur sustoti.

Tenka pasakyti, jog tai yra 
tikras cirkas, kufis teikia, vie-

• >: A. .A •_> . 
1

Plačiau apie tę Cirką parašysiu 
kitą kartą. 7 * \

Pasižymi
Jaunasis Jonas Brazauskas 

juo tolyn, juo dhrosi labiau po
puliarus. Pasižyfni jis muzikos 
srityje. Jis dalyvauja koncer
tuose, o taip pat ir radijo pro
gramose. Galima tikėtis, kad 
laikui bėgant iš jo išeis visai 
neblogas muzikantas.

—Jenas Jarus

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

tituciia — p^of. M.
FMistirė Italija -
Misterio Ripli elektros

T. Jlif ir E. Petrov.
Iš poemos ‘Dailininkes

—g-alnmėia Neris.
Lietuviško tipo beieškant

B-f e.
Didžiajame .Ispanuos kare — A.

\dalas.
Ponui h1 rusi s Mokslas.
Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI.
Naujienose

1739 So. Halsted St.

tragedija”

O.

Galima sakyti, jog 
eina blogyn, o ne ge-

nemalonus reiškinys y- 
kad kai kurios dirbtu-

Kompeticijos pasėkos
OBERLIN, O. — Oberlin ko- 

’egijoje nuo maisto buvo apsi
nuodiję šešiasdešimt studentų. 
Spėj ama, kr d tai kompetitorių 
darbas. Dafykas toks, kad prieš 
kiek laiko atsilankęs kažkoks 
vyras ir pareiškęs savo nepasi
tenkinimą kolegijos valdybai. 
Būtent, jis protestavęs prieš 
tai, kad kolegija laikanti savo 
restoraną, kuris esąs didelis 
kompetitorius privatiems resto
ranams.

Dabar policija br.ndo surasti 
•tą asmenį, kuris buvo atvykęs 
su protestu. Manoma, kad jis 
tikrai žino to misteriško apnuo- 
dijimo paslaptį. ,

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

tos'.žmonoms daug linksmumo.'
V »'.5 5 ‘ v • ■ ===
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Šlifuotų Išpardavimas

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
iir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai
toli ir arti matyti. Išbandytai šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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

IŠ LIETUVOS
LIETUVA TURI JAU 

JUROS LAIVŲ
11

Neseniai Lietuva pradėjo 
steigti savo juros prekybos 
laivy/ią, bet jau turi gerą pra- 

 

džię< padariusi. •

'Šių metų pradžiai Lietuvos 
Prekybos . laivynas turėjo 10 
laivij, kurių vienas buvo įsi
gytas tik grttodžio mėn.

Sausio mėnesio pradžioje 
Klaipėdos laivininkystės ben
drovė “Sandėlis” iš graikų nu
pirko dar vien laivą, 1128 to 
talpumo, kuris pavadintas 
“NERINGA”, šis laivas dabar 
yra Antvorpeno uoste, Belgijo
je, kur jį perima ten nuvykusi 
lietuviškoji įgula. “Neringa”, 
greta “Nidos”, bus antras 
“Sandėlio” laivas.

Taigi, dabar Lietuvos pre
kybos laivynas jau turės 11 
laivų, apie 10,000 tonų bendro 
talpumo ir po lietuviška vėlia
va, plauldojantieji laivai vis 
dažniau lankysis Etfropos uos
tuose.

šie juros prekybos 1‘aivai nė
ra dideli, bet tokie, kurie ge
riausiai tinka aptarnauti Lie
tuvos užsieno prekybos reika^ 
lūs. Apskaičiuota, kad pana
šių laivų reikėtų turėti bent 
dvidešimti. Prekybos laivynas 
jau dabar savaime augs, pagal 
reikalą. Svarbu butų Lietuvai

ŽyX““VI GARSINKITES “NAUJIENOSE”

*

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 vajų 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 GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

Gcrb. Administracija:
Čia prisiunčiu $............. .už, “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ............................ ....... .......................................—-
Numeris ir gatvė ............................. -...............................

> ' • r

Miestas ir valstija ,...... u.............. ............................ .......

INSURANCE
(APDRAUDĄ)

• Pilną apdraudę auto
mobiliams

• Apdraudę 
ugnies

• Apdraudę

• Apdraudę

• įApdraudę

• Apdraudę

namų nuo

rakandų 

nuo vagių 

langų 

gyvasties
gausite

raštinėje 
per A. Rypkevičių

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

po pietų.

Bosses Won't 
Kire Peopie with 
Halitosis ( brVath )
Peopie who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
•Vith the best to ehoose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is coasidered the 
vvorst of faults.

Unfortunately everybod.z ouffere from thia 
offensive condition at soma time or otner—• 
many more regularly than they thl.;lj. Fermen- 
tation of food partlcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The qulck, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine balta fermentation, a mafor cause 
of odors, and overcomes the odors themselvee. 
Your breath becomes sweet and agreeable. 1J 
■»••• not offend others.

If you value your job and your friends, uaa 
Literine, the safe antiseptic, regularly. Lam« 

Pharmacal Company, St. Louis, M o.

Don’t offend others * Check

halitosis with LISTERINE

—Onute, ar tu busi 
mano? /.

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENy SPULKOJE

I
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CHesgĄĮĮL

$8.00 
4.00 

__ _ 2.00 
__ 1.50 

___ .75

8c 
__  18c 
___ 75c

NEŠVANKUS “PAritlO- 
, TIZMAS”.

Į

I

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Publishęd Daily Ezcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ lite.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAl 8500

— * « «

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside bf Chicafco
$8.00 per year in Chicago 
3c per cojpy.

v »

Entered as Second Class Mattfer 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act bf 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriaht 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

UiMkymo kaina:
Chicagoje—pa«tu: 

blefams 
Pusei mėtą ____ ____

Trims mSnesiains _ ____
Dviėiii mėnesiams__ ...
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija _____

Savaitei ....___l..._______
Menesiui ...___ _________

Suvienytose Valstijose, nė Chicagoj, 
paštu:

Metains ........................   $5.00
Pusei '“įlietų ------- ........... 2.75
Trims mėnesiams .................... 1.50
Dviems mėnesiams .........  1.00
Vienam mėnesiui «...__ _ .75
Lietuvoje ii* kilni užsieniuos^ 

(Atpiginta)
Metams v---------- .....____ ____  $8.00
Pusei metų _______ _ 4:00
Trims' menesiams ........__ __ 2.50
Pinigus rejkia siųsti pašto Money 

Orderiu ka?tu su užsakymu.

Fašizmo tėvas

Korespondehcija iš Hartford, 
COnh., Aį)ie Aih. Liet. Kongre
so prakalbas Lietuvos nepri
klausomybės šiikaktuvių pami
nėjimui įdėta “Vienybėje” su 
šitokiu antgalviū: / “Niekšų 
fronto tauškalai”*

Gal būt; “Vienybės” ridAk- 
cija rtiano, kad šitokius ne
švankius plūdimus dėdAihA į 
savo puslapius ji parodė SaVo 
patriotizmą. Bet tikrumoje Ji 
parodė tik savo nekultdHhįįū- 
mą. • > .. ' 4

bokdmėhtais esą “Įrodyta”, 
kąd Trdickfs, Būcharinas ir jų 
sėbrai, kurie dabar yi’a suim
ti, darę sąmokslus prieš bolše
vikų valdžią ib nėt prieš Leni
no gyvyfa| jAŪ IMS metais!

_ ■ ■ , ’? v > i'

Beveik tais pačiais žodžiais 
rašė Aj$į; įą jOškvbi “bylą” 
ir “Laisvė”. Ji irgi vadina vi
sus 2i teisiamuosius (kartu ir 
Trėckį) *Wbgžud-

i dar

nistų partijos organo “Prav- 
dos” redaktorius ir paties Leni
no pripažintas gabiausiu pa
saulyje komunizmo teorijom aiš
kintoju — ir jisai jau, sovietų 
valdžios pradžioje norėjo Leni
ną nugalabinti ir savo sėbruš 
pasodinti į valdžią! šitą žmog
žudiško sąmokslo autorių ko
munistų internacionalas vė
liaus, pašalinęs Zinovjevą, išsi
rinko savo prezidentu: vadinar■ . • . 
si, vieną judošių pakeitė kitu!

Atsiminkite, kad Aleksei Ry- 
kov buvo įtakingas sovietų val
džioje žmogus, jogei po Lenino

' Ketvirtadienis; kovo 3; 1938

mirties, jisai užėmė jo- vietą, 
kaipo'liaudies komisarų tary* 
bos pirmininkas (premjeras): 
Ir;’šis bolševizmo šulas taip pat 
jaū pirmaisiais sovi'etų gyvavi
mo metais darė išdavikiškus 
kąhi'dkšlūš prieš sovietų Valdžią 
ir komunizmo pranašą Leniną!

šituos dalykūs sako dabar ne 
komunistų priešai, bet patys 
komunistai. Taigi pačių komu
nistų pripažinimu, kai Leninas 
darė perversmą Rusijoje ir 
steigė sovietų valdžią, tai jisai 
buvo apsistatęs šhipais, žmog
žudžiais ir išdavikais.

Tuos šnipus, žmogžudžius ir 
išdavikus jisai paskui pasodino 
į < atsakomingfausias vintas So
vietų Valdžioje ib į jų rAhkus 
atidavė Rusijbs daAnriiiikų ir 
valstiečių likimą.

Pagalios; Leftihaš šūriiariė įs
teigti komunistų internacionalą/ 
kad bolševizmas pasklistų visa
me pasaulyje, ir vėl tUds pačius 
šnipus, žmogžudžius ir judo-f 
sius jisai pastatė komunistų 
itėrnacionalo priešakyje!

Dabar pasauliu 'Žinb, kas yra 
bolševizmas ir kas yra komu
nizmas.

Sulaukęs beveik 75 metų amžiaus, mirė garsusis 
italų poetas ir dramaturgas, Gabrielė d’Annunžio.

Per paskutinius pusantros dešimties metų d^Annurt-; 
zio neparašė nieko žymaus. Jisai gyvėhd praeities at
minimais, kurių tarpe nemenką vietų užėmė jo “hero- 
iškas” jugoslavų uosto Fitime užkariavimas. Tatyttį Są
junga tą uostą buvo pripažinus Jugoslavijai, kad' ji tu
rėtų išėjimą į jurą. Bet d’Annunzio 'Suorganizavo iš ka
reivių; grįžusių iš karo fronto, ginkluotą jėgą, ir Fiume 
užėmė. ' .

Vėliau Italija tą uostą aneksavo ii* didžiosibs vals
tybės su tuo sutiko.

D’Annunzio žygis į Fiume davė pavyzdį Lenkijos 
Pilsudskiui ir Želigovskiui 19Ž0 metais, rtevrt maišto kė
liu ir prieš Tautų Sąjungos valią, pagrobti Vilnių.

Mirusis italų poetas buvo ir tikrasis fašizmo tėvas. 
Jisai pirmas parodė, ką gali prtdafyti ginkluoti karo ve- 
terariai, jeigu jų priešakyje atsistoja energingas vadas. 
Organizuodamas Fiume užkariavimą, d^Anmirižio atsi
šaukė į šovinistiškus miniiį jausmus. Jisai šaukė; kad 
kitos didžiosios valstybės Italiją “apgavo” ir “nuskriau
dė” taikos konferencijose, neduodamos jai tiek; kiek 
buvo prižadėjusios. Jeigu Italija negaunartti gėrūojh to, 
“kas jai priklauso”, tai italų tautos patriotai turį pasi
imti tai jėga. Todėl jie privalą jungtis į daiktą ir gink
luotis.

Kaip matome, čia yra išdėstyta visa “patriotiškoji” 
dalis fašizmo teorijos',! apie kurią pasaulis prisiklausė 
per paskutinius pėnkioliką rtietų iš plačiosios Mussolinio 
burnos. Sako, kad karingūsai poetas pirmutinis davė 
Mussoliniui ir “korporacijų Valstybės” idėją. Bet Mus
solinio karjerai buvo svarbiau tSi; kad cPAhmrtiži'o SiA- 
vanoriams įsiveržus į Fiume, sūšidarŠ gera prbgA rirtk- 
ti aukas tiems “herojams” parėriiti; AiUšsolirii šita yta* 
ga puikiai pasinaudojo. Jo laikitašlis “i^dpol'o d’italW\ 
(kurį per katą šelpė Francūžijbs Valdžia); ktįriš pb ka
ro buvo visai nusmukęs, dabar Vėl iihanšiškai įtešitafeS. 
Be to, Mussblini pradėjo otgariizuOti savo “jiibdniai*š- 
kinių” gaujas, kurios kėlė trirtkšhią, UžįĮtildihėdAhibš 
“tėvynės priešus” (socialistus> darbinihkų tirti jį rtiitih- 
gus, streikininkų susirinkimus ir t. t.)-. Šituo “vėikimu” 
Mussolinio gaujos įrodė savb “patriotizmą” kapitalis
tams ir, kai pakriko “revoliuciniai”, bolševikų, sukurs
tyti, darbininkų užgrobimai fabrikų Milane bei kituose 
šiaurinės Italijos miestuose .̂ tai “juodrtiarškiniams” at
ėjo rugiapiutė.

Sekdamas d’Annunzio žygio į Fiume pavyzdžiu, 
Mussolini 1922 metais paskelbė “maršavimą į Romą”— 
ir karalius paskyrė jį premjeru. z

Tokiu budu tą judėjimą; iš kurio išdygo fašizmo 
diktatūra Italijoje, pradėjo pdetas d^hhuhzio.

KoL pastarasis buvo gyvas, Mussolini bijojo jo po
puliarumo, bet jisai dabar nuvyko mirusį pagerbti. Kol 
jisai buvo gyvas, jį laikė “bedieviu” kataliku bažnyčia. 
Daugelį d’Annunzio raštų bAžnyčia įtraukė į uždraus
tųjų knygų sąrašą. Bfet jahi mirus,- kunigas davė jam 
“nuddėinių atleidiirtą” ir įspraudė į sunertas rankas 
kryžių... :

Naujas referendumo sumanymas
Jungtinių Valstijų senatai tapo įteiktas naujas pa

taisos prie konstitucijos suihanymas, kuriuo beikalauj'a- 
ma, kad klausinių karo, už jurų spręstų visuotinas žmo
nių balsavimas. Toks karaSj reikia manyti, butų puoli
mo, o ne apsigynimo, karas.

' ' t *

Po sumanymu pasirašė senatoriai La, Follette; Ho* 
mer Bone (dem. iš Washin|gtono), Arthur Capper (re- 
publikonas iš Kansas), Benrtet C. Clark (dęm., iš Mis- 
souri), ir visa eilę kitų.

konstitucine pataisa yra labai sunku atskirti puoli
mo karus nuo apsigynimo karų. Karas SU Meksika,1 pav. 
gali greičiau būti puolimo karas, negu koks kitas; nors 
jisai nebūtų “už jurų” Tartie sumanymo silpnumas.
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KAS KANDIDATUOJA;

I SLA. Biiddmąjų Tarybą Ap
siėmė kahdidatudti šie As- 

t .

mehs: ' : ,
Į Prezidentus: B. J. Bago- 

čiūs, W. E. Laukaitis, kl. Jur
gelionis. >

Į Vicė-Prėžidėiitiiš: J. K. 
Mažukna, V. Rukšnaitis.

Į Sekretorius: M. J. Vinikąs; 
J. Miliauskas,.. J. Anziulaitiš- 
Ansėll.

Į Iždihihkus: k. P. L ūgis, 
A. S. Trečiokas, B. ŠimokAi- 
tis. , :-

Į Iždo Glėbejilš: Š. Mockus, 
E. Mikužiutė,.' V, A. KeršeVi- 
čius, J. Marcinkevičius-Martih, 
J. K. Urbonas, M. P. Soponiš.

Į Daktarus-Kvotėjus: 
S. SiAnešlėw, Dn S. 
br. S. W. Stiiriulfohiš.

“Naujienos” pataria
nariams balsuoti už šiuos “kan
didatus:

Už F. J. Bagočių — į Prezi
dentus ; už J. K. Mažukna — 

už J. Au- 
į Sekreto- 

Iž'di- 
ir J. 
į Iž- 
Štii- 

į Daktarus-Kvotė-

Dr. J 
Biežis.

SLA.

į Vicė-Prežidentus; 
dziulaitį-Ansell — 
riiis; už K. P. Gugi 
ninkus; už -< Ej Mikužiutę 
Marcinkevičių-MArtinų — 
do Globėjus; už Dr. J. S. 
hėslbiv — [ 
jūs.

VAfttaAi fcOMtiNtsTAi

Ką šakb fniisiį z komunistai 
bAšfeiaUšiąją MaškVbš “by- 
Nmgi ką jiė VĄi&feu sa- 

kyš; išimant tai, kad štaiihds 
g'ėFAi; ..įfeAįdAftiafefe nd- 

žiidyti sdVd priešus!
“Vilnis” paduoda tokią “ži

bią” apie tą liaują MaškVds 
diktatūros “žygį”:

“Grupė, susidedanti iŠ 21 
šnipo, žmogžudžio ir išdavi
ko, dabar žinoma, kaipo Bd- 
charino-Trockio blokkš, 
(kaip) šiandien stoja prieš 
Sovi'ėtiį Sąjtihgpš AiikščiAd- 
šio >' Teismo Militarinę Kdlė- 
giją, kad atsakyti už nužu
dymą Maksim Gorkio^ pasau
liniai žinomo rašėjo> ir tįž, 

nužudymą VaFeHaii Kiiibi- 
šfevo ii- V. K. Mehžihškib, 
buvusių žymių sovietų val
džios žniOiiių.

“Ta žihogžiidžių gdVeda 
nužudė Mauksimą Gorkį, 
Kuibfševą ir -M'enžliiskį SU 
pagelba aukštai Vertintų dak
tarų. Jie neva gydant juos 
nunuodijo.'

“Kaip dabar iš surastų do
kumentų patirta, ta pati iš
davikų grupė prisidėjus pHe 
ndžudymb ir Sergėi KiroVo. 
Grupe apibudinta kaipo ‘de
šinysis Bucharino-Trockio 
blokas’ ir veikė po tiesiogi
ne direktyva Trockio, ĖucllA- 
rino, Bykovo.

“Aį’art žmogžudystės, ta 
nenaddėlią gtupė užsiimejo 
špionažu, žalojimu, ^ro^gdi- 
nimu kasyklų ir dirbtuvių, 
terorizavimu darbininkų (tai 
tau “darbininkų laisvė” Šo“ 
vietų Sąjungoje! — “N.” 
Red.) ir koldiozninkų ir Iš
davinėjimu neprietelingoji 
valdžiom Sovietų militarines 

t (ių) paslaptis (Čių)...’'

<c

Ūridtffiai
i “•

/‘KaiUkAiblįjįį VAdaš Troc
kis jAū 1921 ftfeĮAiš tarnavo 
kaip sUipAs Vielini fašistinei 
šaliai (kū'driiėt fašiznio dar 
»ŪWt — W 192b 
metais kitai. ^ū teockis- 
tAiš-bUbharihiėČiais išvien 
VėikČ Įr- provokatoriai iš' bu- 
vūšids čArb blAbtdsibš polici
jos.^ -'.J'
Tas ‘‘Vilnies” ir “Laisves” 

redaktorius nėra nė krislelio 
abejonės, kad tai, ką, skelbia 
prieš tuos asmenis Stalino 
žvalgyba, yra Švenčiausia tie
sa. Jiefns abejoti hevaliA. Jei
gu jie bent vienu žodeliu pa
rodytų saVb netikėjimą, kad 
Būčhariiias, RykovAs ir kiti bu
vusieji bplš'ėVižmo 
“šnipai, žmogžudžiai 
kai”, tai jie patys 
šaukti “trockistais” 
tų duonos kąsnio!

Apgailėtinas diktatūros gar
bintojų likimas.

vadai esą 
ir įšdavi- 
butų ap- 
ir netek-

SOVIETŲ VALDŽIA IR KO
MUNIZMAS MAIŠOMI SU

, V $ pg • 4* •

Kai prieš pusantrų mėtų lai
ko buvo Maskvoje Sušaudyti 
buv. komunistų internacionalo 
prezidentas \ZinovjoV ir Lenino 
pavaduotojais liaudies komisarų 
taryboje KaĮnenbv, tai musų 
komunistai 'šitą žiaurų teroro 
aktą “aiškiho” taip i Zinovje*- 
vas ir Kamėnevas, girdi, galė
ję pradžioje" būti neblogi revo
liucionieriai **bet vėliau jie “pa
gedo” ir turėjo būt pašalinti. 
Laikui bėgant, komunistAi bu
vo priversti vis dažniau* teisin
ti Maskvą dėl tų sušaudomų ir 
jie labiau ir labiau pabrėždavo 
tai, kad ZiriOvjevo ir Kamene- 
vo “gedimas” prasidėjęs jaū 
spalių-lapkričio dienose, kai 
juodu pasipriešinę Lenino su
galvotam “pūčui” prieš Laiki
nąją Revoliucinę Vyriausybę.

Bet ką šiandie sako komu
nistai apie kaltinamūOšius da
bartinėje Maskvos byloje? Jie 
sako, kad Šitie “šnipai” etc; 
e te. (kartu su Trockiu) jad 
1918 metais užsiiminėję iš’dA- 
vikiškais ir žmogžudiškaiš 
darbais! štai ką praneša “Vii- 
nis”: ■;

z ‘ITais pačiais dokumentais 
pajfodbma, kAd Trockis, Bū- 
charihas, $u šaVo 4abA,v su
imtais sėbrais (t, y. Jlykovu, 
K^ėštifiskiu, feakoVskiu, Ro- 

. žėhgolcū, NAliovu ii* k. — 
Red.); šiėkėsj sutruk

dyt Brest-Litovsko taiką ir 
JAŪ tada Bhvb šūdar^ šūOkAl- 

1 bį fiūžiitiyi Lėrtibą, Staliną ir 
SVė^iflbvą,. kiiiis Vėliaii viš- 
tiek būvb, nužudytas. Tai bu
vo 1918
Tą pa^į kartoja ir “Laisvė”.
Taigi, komunistų laikraščiai 

sako, kad jau pačiose pirmose; 
bolševizmo viešpatavimo dieno-' 
se sovietų valdžios viršūnėse ir 
komunizmo priešakyje stovėjo 
išdavikai ir žmogžudžiai, kurie 
planavo nuversti savo partijos 
valdžią ir nužudyti tos valdžios 
vadą!

Atsiminkite, kad Trockis bu
vo raudonosios arini j oš vadas 
ir artimiausias Lėniho bendra
darbis ir jisai darė sąmoks
lą nužudyt Lenihą!

Atsiminkite/ kad Bucharinas 
buvo vyriausio Rusijos komu-

J;

Lietuvos valstybes 
biudžetas

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) t ...

(Tęsinys)

Valdininkų algos
Iš nepaprastų pajamų pozici

jos Lt. 24,600,000 sudaro vals
tybės biudžetui subalansdoti 
šiimbs, tai yra' atskaitymai iš 
valdininkų ir tarnautojų algų, 
o tos algbs ir šiaip jau nebuvo 
didelės. Kadangi pati valstybė 
yra stipriausias darbdavys, tai

turi daugiau tarnautojų, negu 
privatus kapitalas, tai reiškia, 
kad krašto darbo, žmonių įpir- 
kimo pajėgumas žymiai yra su
mažintas. Juk jei tarnautojas 
gautų geresnį atlyginimą, tai 
jis pajėgtų daugiau įpirkti ii* 
tuo pačid didintų ‘krašte apy
vartą; daugiau suvartotų savo 
krašto įvairių gaminių ir tuo 
pačiu pasidarytų gyvesnis Ukiš-

---------------------- (--------------- _

kas gyvenimas.
Tai ir Čia nėra teigiamas 

reiškinys. Tik visai nė’ didelis 
valdininkų skaičius gauna ge
rus atlyginimus, o kiti visi tu
ri tenkintis mažomis Algomis

Tad ir čia socialinė prasme 
toli iki tikresnio pajamų susi
skirstymo, kas neigiamai vei
kia visą gyvenimą.

Tai ir suprantama dėlko taip 
yra, nūs kraštas dabar valdo
mas nenormaliai. Valdyme 'da
lyvauja tik tam tikras gyven
tojų Sluoksnis, gi platesni gy
ventojų sluoksniai nUo krašto 
tvarkymo nustumti. Dabar dir- 
stelkime, kaip yra suskirstytos 
valstybes biudžeto išlaidos.

Valstybės išlaidos skyriais (inil. litų)
• a •» «-. .« i i • ’ * * *-**■ "* “ * * V •. *z« —-«■ ‘w I •■«■*• • | “ •- . •

Bendros valdymos išlaidos - 
žemes ukiui - - - - - - - -
iniško ukiui . -
monopoliui - - - - r
Švietimo, meno ir kultūros reikalais - 
kulto reikalams ------- 
socialiniam aprūpinimui - -
(sveikatos reikalams - 
teism. istaig bėi organ. ir suimtųjų namams 
valstybinei policijai - - - - u -
susisiekimo reikalainš - - - • -

.krašto apsaugai -
valstybes pasižadėjimams - 
kredito reikalams - - - - - ---
Vertybes žėnkliainš - -
diplomat. valstyb. atstovavimui užsien. 
žeines reformai ir žehietvarkai

Iš viso
mažaiKrašto apsauga

' čid1 l$(efes lenteles matyti, 
kad' krašto apsaugai skiriama 
žemiausia pozicija, kuri suda
ro net 26.4% visų kitų pajamų, 
būtent, viso Lt. 90,000,000. Tai 
tikrai didelė pinigų suma. Bet 
šios sumos mažinimas ar didi
nimas jau pareina ne vien tik 
nuo Liętuvos vidaus pajėgų ir 
norų, bet žymiausiai veikia už
sienio politika ir Europoje įsi
galėjusi militarinė dvasia.

Antrą vietą užima jau išlai
dos skiriamos susisiekimo rei- 
kalams> būtent; 18.9% visų ki
tų išlaidų. Reikia; ir čia turėti 
galvoje, kad Susisiekimo tvar
kymą dalinai veikia krašto ap
saugos reikalai.

Ir trečią vietą užima tai švie
timo, meno ir kultūros reika
lai, ku^rie sudaro 16.8% visų ki
tų, išjamų.

Bukime atviri ir mokėkime 
įvertinti tai teigiamai; visai ne
paisant ir įsigilinant į švietimo 
darbo varomą turinį, tai viš 
dėlto teigiamas reiškinys.

švietimo reikalai
SAkysirtie, jei 193i metais 

turėjbinb pradžios mokyklose 
1696 mokytojus ir 93,788 mo
kinius, tai jau dabar tutimė 
4,376 mokytojus ir 269,^50 mo
kinių. Tai jau didelė pažanga! 
Bet/čia tuoj kriiitA į akis labai 
nemalonus reiškinys, kad vidu
tiniai Vienam inbkylbjui tenkA 
dirbti su. 'daugi&b kaip’ ptenkias- 
dėŠinicia nibkihiiį. Tai yra pe- 
dA.gbginiame dabbe visai henbr- 
malus reiškinys. w Normaliam 
darbui turi biiti nė daugiau; 
kAip' tHsdešiintS mokinių, taigi 
mbkytojų škAičius tūrėtų būti 
žymiai didesnis. Jis veik turė
tų šušidvigubinti.

Tai yra neigiamas reiškinys. 
Vadinasi, švietimo reikalams 
nėra nuoširdaus atsidavimo, o 
šitas reikalas tik gyvenimo 
spiriamas taip tvarkomas, kaip 
iš prievartos. Tai visai supran
tama, nes gyventojai spirte spi
ria, kad visur mokyklos veiktų, 
o kadangi

1 9 3 8 m. 1937 m.
Numat. % Numat.
projėktli pakeitim

22,82 6,6 25,18
13,97 4,2 17,90

7,83 2,3 7,60
9,76 2,9 7,95

57,40 16,8 50,10
2,24 0,7 2,12
7,36 2,2 6,61
4,43 1,3 3,57

12,08 3,5 12,34
20,01 5,9 19,70
64,66 18,9 63,94
90,00 26,4 83,61
14,72 4,3 14,00
2,89 0,8 2,33
0,15 0,0 0,10
2,90 0,9 3,27
7,49 ■ 2,3 7.32.

340,74 100 327,64

1936 m. I 1935 m. Į 19 3 1 m.

Išleista %

338,74

20,84 18.23 2Ž,79
26,35 28,30 39į81

6,82 6,53 7,56
5,86 4,91 7,98

40,44 36,92 46,0?
2,05 1,99 2.4Š
5,29 5,00 4,52
3,21 3,10 3,82

10,64 10,06 9,95
18,73 17,82 • 20,22
52,10 50,35 71,99
74,79 60,61 55,68
9,77 14,73 20,22
0,26 ‘0,38 6,84
0,22 0,27 0;15
2,86 2,82 3,89
8,48 8,69 13,89

278,29

7,0 
U,7 
2,2 .
2,4 '

18,6 
0,7 
1,3 
1,1 
2,9 
6,0

21,2
16,4 

fe,0 
2,0 
0,0 
1,1 
4,1

100
skiriama, todėl ir moky

tojų skaičius tokis mažas ;ir pe
dagoginis darbas dėl to turi žy
miai nukentėti. Kaip ir mokes- 

’čių sistemoje nėra tinkamos 
tvarkos, taip ir šiame darbe nė
ra tikro nimširdumo.

Tik patsai gyvenimas spirte 
spiria mūšų krašto monopolis
tės čia kaip kas veikti, todėl 
ir čia darbas varomas atžaga
riomis rankomis, lyg’ iš prievar
tos.

Bet bendrai, kaip matote, iš 
visų kitų rūpesčių švietimo rei
kalai stovi trečioje vietoje, tai 
jau ir tai gerai. Iš šių krašto 
tvarkytojų daugiau ir laukti 
netenka.

Kitų išlaidų reikšme
» Valstybes policijos išlaikymui 
išleidžiama 20,010,000 litų, ar
ba 5.9% kitų išlaidų. Tai žymi 
suma!

žinoma, policija daliliai turi 
pavaduoti bAflAmeiitą, todėl vi
sai aišku; dėlko tiek daug čia 
reikia skirti išlaidų.

Jei butų kita vaidymosi siste
ma, Šių išlaidų žymf dalis galė
tų tekti švietimo reikalams, ši 
išlaidų suma labai budinga 
krašto nuotaikai:

Suimtųjų hamams 
skirta 12,08'6,000 litU;
šią sumą įeinA ib teisinu išlai
kymas. Bet juk vieną it kita 
pocizija rėdė-, kdd Lietuvoje ne
šalta liųhnAlaUs gyvenimo, hfeš 
šios abi pozicijbs sakytė šakė, 
kad dadg žmogių byliūėjaši it 
ir daiig jų kalėjimuose sėdi. Tai 
nesudėto musų kraštui garbės!

Tie ^,5% Visų kitų išlaidų, 
tai yra ne kėš kita, kaip tik 
hegarbėŠ iŠiaidbs.( Jos teigiamu 
pažymiu nereprezentūoja musų 
tautą, feėt jei thrėsime gAlvbje 
kokio kimšte esAhla režimo, tai 
bent priėš saVe galėsime šiek 
tiek pasitaikinti. .Bet tai tik 
prieš save it tai savo sąžinės 
nusiraminimui, kad dvasios gy
venimo tikrbs lygsvaros nepra
radus. k • 1

Jfei tūrėfeimė galvoje^ kAd šių^ 
šiam reikalui lėšų išlaidų pozicija, kad ir ne žy- simą apsvarstysiąs,

288,71 
mįai, bet vis dėlto metai į rhe- 
tus auga, jtaį g-aiimę iš gėdos 
jausifrd rAūdohŪoti.

Tikeldhie
Ir' vėl bent sau galime kiek 

nors nusiraminti, kad čia labai 
žymiai veikia krašto vidaus pe
litines apystovoš ir tų išlaidų 
žymi dalis tehka įrilitinianis 
ktašto įvykiams.

z Tvirtai tikėkime, kad krašto 
valdymo sistemai pasikeitus šių 
išlaidų pozicija žymiai sumažės.

Tikėkime, kad musų tauta 
nėra vien peštukų tauta. Many
kime, kad jų dabar veikia rte 
tik vien Vidaus padėtis, bet ir 
tižsiėnio gyvenimas savotiŠkAi 
nuteikia. <

Vis dėlto busime bent kiek 
raniėsni ir drąsiau su didesnib 
pasitikėjimu žiūrėsime į mūšį 
geresnę ateitį.

Tai štai, bendrai suglaudus, 
kaip atrodb LiėtUVos valstybės 
1938 metų biudžetas. Gal neto
limoje ateityje Bar teks jį bent 
kiek nuodugniau panagrinėti ir 
kitas td biutfžfetb h&gfamybfes 
iškelti aikštėn. - H:. Ii.

(GALAS)

laikyti 
tiesa į

IŠ LIETUVOS
Fotografo niemorari- 
durtiaš Kainų tvar». 

kytojui
i l *

ŠIAULIAI — Kainų tvarky
tojui nustačius pasdms fotb- 
grafijų kainą Kaune dž 6 At
viru tos Lt. 2.40 if pfoVinci jo je 
—Lt. 2.20, šiabliečiai fotogra
fai susirūpino, kad tdkfc tarifas 
esąs kuone lygus. saVikainai ir 
pasiuntė tuo reikald pas KA1- 
nų tvarkytoją savo atstovus šh 
atitinkamu memorahtiumu, ka
riame prašo leisti imti už B 
nudtrAukas Lt. 3—. Kairių 
tVatkytbjas pasiūlė fbtogrA- 
tariiš patiekti Jam smulkią fo
tografijų pagaminimb Išlaidu 
kalkuliaciją, o tuomet jis klaŪ-

♦L
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Prakilnios

vertus ir 
kasdien.

f •

Pagerbkitnė Mb tirtą- karžygį

Gferbkime garbes 
minėkime ją darbus 
Nebūkime savamyliai — neslėp
kime savyj kas geba ir ūaŪdiri- 
ga, bet širdingai* drąsiai ir bal
siai sušukim pasauliui apie tą* 
ką kiekvieną iš mus ši diena 
liečia. Juk visi gyvėnti žmoniš
kai trokštame; Tad, meilia šir- 
džia, kilnia dvasia, tyru protū 
saunoriai žeūgkim'e į žihonią 
nuskurdusias širdis, kad josė 
linksmi atminimai, džiūgihanti 
laikai visuomet žydėtų. Tai da
rydami ir sriu ir artiiniii patar
nausime. Tai bus musų geri 
darbai.

Geri darbai niekuomet nepa
sensta. Neišdils iš musų atmin
ties nėi Pr. Lapienes “Kalėdų 
Varpai”, raštas tilpęs Naujienų 
Kalėdinėj laidoj; 1937 tri. To 
kurinio ahtobė; Ūbart kitko, sa
ko, “Aš girdžiii ttriują erą skel
biant”. Aš tikiii, kad ta era at
sižymės tūotaii, kad jai nei ka
ras bus žiribUiaš, nei laisvė var
žoma, nei turtas griaunamas; 
šviesos spinduliai visad kris ant 
musų žemės ir laimins žmoniją. 
Tuomet meilė loš pirmaeilę ro
lę žmonią gyvenime, tuomet 
materialis pasaulis visitelis vie
nodai tarnaus; tuomet įpus va
dų intelektas., buš nukreiptas 
nuo saumylyštės ir nešvarios 
politikos; Toj gadyriėj visi šir
dingai viens kitam kasdien lin- 
kėsim: drąšą, mokslą, viltį, lai
mę, grožį, meilę, etc., taip kaip 
MARIUTE kad linkėjo broliui, 
sesei, tėvui, močiai, savo eilėse 
“Mano Dovana Kalėdoms...”

Toliau, Pr. Lapienė šūVo ku- 
Hnyj pažymi; jog žmonija yra 
“baisi”. V—a vaizdas, “Našlai
čių Eglutė” ir.. Laputes, “Ma
čiau Kalėdas Per Langelį” nu
piešia tos baisios žmonijos pa
sekmes. Saumyliškumas ir kito 
išnaudojimas yra baisi pasauli
nė liga... Ta liga yra palietusi 
gaujas žmonių. Lėl jos kenčia 
nemaža dalis pasaulio. Vien tik 
prisiminus karo baisenybes, ga
lim sakyti; jog kabas atima vis
ką, užgihri hėt gyvfenti. žmdhi- 
ja pasiliks “baisi” iki visapa- 
saulinis apsišvietimas h'ėbūB už- 
girtaš ir pilnai praktikuojamas. 
Be tobulos Širdies, be išlavinto 
proto žmogus nėra žihOgtimi. 
Užtai MwzF. Jokubyriienė rašte 
“Kalėdos 1915 metais” mums 
sako: “Motin! Nuo tavęs pri
klauso pašaulio ateities gerove. 
Tad mokyk srivo vaikui žihb- 
niškumo.... kad visi galėtų jaus
tis pilnateisiais, šios žemės gy
ventojais;,.”

Pr. Lapienė! Tavb “Kalėdą 
Varpai” amžinai pasiliks musą 
širdyse. Tavo širdis yra drąsi, 
prakilni. Tu saunoriai žengi į 
ndskurdusias žmonių širdis. Tii 

• nieko nebijai — atvirai ir tei- 
Sihgrii khlbj. Ačią tau už tobu
lumą, atvirumą, teisingumą ir 
širdihgumą;

EGtfcŠ ŠAkA

Bterit kelis kartūs perškaiČiaii 
Kalėdinį Moterų Skyrių. Daug 
labai daug sielai peno jame ra
dau. Tik prakilnios Širdys to
kius brangius rašinius tegalėjri 
pagaminti. Visi raštai man pa
tiko. Aš niekad nesitikėjau, jog 
“M. S.” turi tiek daug gabių 
bendradarbių. Aš ir norėčiau jiį 
eilėje būti, ir bučiau jei taip 
gražiai rašyti galėčiau; ToS 
bendradarbės — tai prakilnios 
širdys; be kdrią *‘M. sį** nebūtų 
pasekmingas ir daug reiškian
tis visoms skaitytojomš.

Rašo G» Petkevičaite

Neseniai; nes šiais 1938 ribė
tais, sausio 22 dieną, suėjd 75 
Pietai nuo paskutinibjb mūšį 
tautos sukilimo prieš mus žiau
riai varžiusią rusų valdžią.

Nedidelis mūšiį taūtiėČiiį 
skaičius belikb; kūrfė įstengtą 
prisiminti ribą talką niūrią tė
vynes kelfaūią vargą ir nelai
mių...

Neišdilb tik iš atminties Su
kilimo vadų karžygių vardai,! 
kaip antai ŠlriPakbvskib, kūni- 
go MribkėVmūŠ; Košto fcrili- 
hauskO; kūiPe Ūriba kHtb kOVOŠ 
Ugnyje, ririia buVb Ūukrimūbtl 
žiauraus būdėlib itūravjbVb; ta
da ęaro parikirito Vilniaus ib Vi- 

Jsos LietuVOs gėriėral guberna
toriaus. Muravjovas; pramintas 1 
Koriku, dėl jb įsakymą karti 
netik Su gihklū rankoje SŪihb- ! 
tuosius, bet ir įtariariiŪS hep'a- 
lankumd rusų valdžiai. I

Tam Muravjovui Korikui ne
užteko kovai su sukilėliais pa
siųsti reguliarios armijos karei
vių. Jis pasiuntė dar ir baū- 
'džiamuosius kareivių bliriūš, 
vis kovai ir malšinimui musų , 
sodiečių, a.psi’šarvuojusių, bent 
daugumoj, kalvių nukaltais 
vienvamzdžiais šautuvais. Mies
tuose it miesteliuose Vis taš 
pats Muravjovas apgyvendino, 
tokius pat kaip jis, žiriubiuš 
valdininkus tvarkyti jieiųs pa
vestas sritys.

Mano tėvo dvarelis priskirtas 
buvo tada prie Klovainių mies
telio (Panevėžio apskrity, Kau- i 
no gubėrnijdje) srities. Rūdin
gi mano tėvas buvo gydytojas, 
tai dažnai Klovainių miestelio 
karo komendantas Tverdochle- 
bovas šaukdavo jį visokiais rei
kalais.

fesu gimusi išfci m. t. y. dve
jus metūs prieš tuolaikinį 
(1863 m.) sūkilimą, tai mano 
atminty yra he vienas anų lai
kų vaizdas užsilikęs; ypač iš 
svarbesniųjų, nėšykį paskui drii 
mano tėvo atpasakotą.

Nesusijaudinęs begalėdavo 
mano tėvas prisiminti yprič vlo- 
no anų laikų nepilnahb‘ė‘čib Vai
kino ir jo motihos, itb pūtičri 
Klovairii’ų miestelio gyventojų;

Panevėžio ūpi'elinkės riūkilė- 
liai bUVO išbirikę; ar phškyrę tą 
klovainietį, švelnų, paVriHiės, pi
nigų rinkėju sukilimb tikšlahbri; 
Tas vaikinas Švfelhri itil&j'd U'dū 
maždaug 17 irietų iri bŪVd Pa
nevėžio apškritfėš mokykibš 
mokinys, pasižymėjęs gėba gal
va ir jautria širdimi. ■ <

To šūkilimb tikslams iš
rinktam rinkėjui buV'O dribta 
slapyvardė “Musė”. Kaip tas 
“Musė” pasirodė apsukrus ir 
veiklus, stebėjosi visi. Kiek jis 
pinigų surinkdavo, kaip savo iš
kalbingumu ir ditlžiausibose 
storžieviuose ir šykštuoliuose 
sugebėdavo pažadinti tėvynės 
meilę ir ūdrą te'Vyiię Vaduoti iš 
po rusų jungo apkų dėti. Kaip 
paskui tas “Musė” buvo karb 
komendanto Tverdochlebovo su- 
ittoas ir nežmohiškai kalkina
mas, k'ūd išduotų visus tho‘s> iš 
kurių jis “MUsė” buvo aukų su- 
rihkęš sukilėlių reikalams. 
“Musei” tam mažamečiui ber-( 
nėliui buvo vinys po nagais ka
lamos, buvo vielomis kaž kaip 
skaudžiai sąnariai veržomi; jis 
pats buvo nagaikomis taip pla
kamas, kad paskui ilgai gulėda
vęs it negyvas.

Tada per kelerius kartus ma
no tėvas, kaip gydytojas, buvo 
šaukiamas nelaimingąjį gaivin
ti, žaizdų gydyti tame pačiame

kinas buvo laikomas. To visd 
kankinimo žymes, vaikino pra
lieto krahjo liugus mano tėvas 
pats savo akimis regėjo.

Uąie, kaip naikint S vis dėl td 
ttbišdavė nieko, Tvarddchlebo- 
ViaŠ SŪgalybib pas tiek sumuštą; 
ŠUdrirkVlą V^ikri/ įleisti motiną 
pmštūbfe tfedėvežib apskri
tie, taip prit ir , Šiaulių dide
liuose žemes ptetūoše bbvo nud 
1810 tfi. UttažiftuHihfei paleis
ti, rikriitėši hūdniiriihk'riiš),, amį 
laiką sodietę ūkininku tikeda- 
mriSiS; kad tariišūblė bdbai at®- 
irsianti rilihiį į karo komeri- 
dririto prigbidriUjriiną vagą.

Mitri Sodietėj ūkininke pasako
jo priškrii mririb tėVūi; kaip jai 
ŠirdiŠ skaudėj Usi ŠriVo numylė
ta, tiek brririgą Vaikelį šitaip 
Žvėriškai nūkaUiuotą išvydus, 
ir jis pttš; tas mažametis kar- 
Žggiš '“Muse” prisiglaudus prib 
motinus krutinės raudodamas »
sudejavęs:

—Mamunyt, nebeišturėsiu il
giau .. . j

—Nors širdis mari riirinb vai
ko ri'ėkaltai išlietu krauju užvi
rė — pasakojo raudodama tri 
karžygib riidtiria, UOrs galva 
mari svaigo;' akys temo ... iš- 
beldžiu drir tifek tik:

—“Jei nevydonams išduosi, 
Vaikeli, nebebusi mario sūnu
mi... Prakeiksiu tada tave, ži
nok Plotinos tadri nebeturėsi...”

Ir vargšui vaikeliui galvą nu
bučiavusi, ašaromis aplaisčiusi, 
kryžiaus ž'ę^lu palaiminusi, 
palikau jį Aukščiausiojo Dievo 
Apvaizdoje, tardama: — Teesie 
vrilia Tavo Liovė!”

Paskui mano tėvas gibdėjęš, 
kad Tvardochlebovas nieko iš 
riėfaiiningo “Mušeš” heišgUvęS, 
buvo taip įpykęš; kad pritš jį 
bepląkdamaš, hot pHėšhkihius 
dantis išspriėdė.

Vaikinas vis dėlto gyvas iš
liko ir buvo į katorgą Sibirah 
ištremtas; \ .

[ACME-NAUJIĖNŲ Foto]

Tai naujos mados skrybėlaitės, kurios bus dėvimos 
šį pavasari. ,
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VALGYKIM TIK GE
RAI IŠVIRTA 

KIAULENA
Kiauiiendj yra daug Trichlribsiš 

ligos parazitų. Jie žmogų 
mirtinai š'UšArgina

Rrišo Dr. Aldonū šlapės 
. Brooklyn, N. Y.

Maistas
Veda lioVi ViIktenA

iĮtHiiMiiiiiiiiii|i«iiiqiitifiilliil

.iiiimiiii iiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiii m m i m u n 1111111111111 iiiiiiiiiiiii n t H<iiiiiiiiiiiiii)'i'iniiiiiiiiiiiiiiiuii>iiit  h n nitui ■■;■ m m muilinį

a

3

alkas ir Mokykla
i Rašo L. NARMONTAITĖ
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MOTINOS LAISVĖ, O VAIKO, '“Vien dėl,to, kad mes turime

Lrigėbbkimė tą kilnios sieloš 
ril'otiūą, da'Vrišią sdnkiausiaiš 

; tėvyneiįjrišį&ridiriVO mtkfcis 
kŪėž ygį 1
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ViŪriPj krautuvėj prie Michi- 
gari gatvės rodo du naujausios 
mados dryžiuotus kostiumus: 
Viėha tanikiai rriėlyria šilkinė 
suknelė su baltais dryžais; pri'ė 
kurios dėvimas (bolėVo) žrikė- 
tas iŠ tbs . pačios inedžiagos, sri 
baltais priedais; visi kraštrii 
apsiūti su balta medžiaga, b 
guzikai ant suknios irgi balti. 
Prie šio kostiumo dėvima, bal
ta Šiaudine (sriilok) skrybėlė 
tamsiai mėlynu tuliu (veil) ap
trauktas.

Kitas kostiumas naudoj d tą, 
pačią dryžiuotą medžiagą dėl 
ilgešhio palto, o sukhele pafeid-< 
ta iš tamsiai hiūlyho (erėpe) 
be dryžtį, W baltu kainriHu ir 
baltais guzikais. Prie palto pri
siūti dli balti gVriizdikti.

LIGA 
m zJąUno vaiko nervinę sistemą 

galima palyginti į dėlikatniadsį 
instrumentą.. Tokį instrumentą 
reikia atsargiai vartoti ir pri
žiūrėti. O fde^ to, kad Jonuko 
motina nesuprato šio fakto, tai 
Jonuks šiandien labai serga. 
Abejotina ar vaikas galės pa
sveikti į vienus mėtus, jo liga 
gal tęsis ilgiau.

Jonuko namuose uždrausta 
radio, garsus kalbėjimas, svečių 
susirinkimas arba žaismės. Tė
vai tiibi tykiai kalbėti. Mat; Jo
nukui yra suriku pakęsti bet 
kokį sušijaUdihimą, riet ir ma,- 
žiausį triukšmą.. Jo nervine sis
tema nėgali pakęsti nė mažiau
sių susijaudinimų. Net ir gar
sus kalbėjimas jį labai suner- 
vuoja.

.0 kodėl yra taip, kad Jonu
kas, vos tik keturių metų am
žiaus vaikutis, dabar yra ligo
nis? Kodėl jo šeima turi gyven
ti tokiose sunkiose sąlygose?

Del to, kad jo tėvai, būdami 
jauni kada Jonukas gimė, ne
suprato ir nežinojo kaip augin
ti vaiką. Iridei to, kad jie jo
kių patarimų neklausė.

Jie užsiprašydavo savo drau
gus kas vakarą ir triukšmingai 
iki vėlumos praleisdavo .laiką. 
Jonukas, tada tik poros mėne
sių -vaikutis,' negalėjo ramiai 
miegoti atba pasilsėti.

Jo, motina turėjo tiek mažai 
susipratirno, j og j i prašydavo 
di’riugų Skambinti skambalą il
gai ir garsiai; kad jos vaikas 
priprastų; . • ■„

Jeigu kas nors stengėsi pa*, 
tarti motinai, kad tokie dalykai 
pavojingi vaikui, tai Jonuko 
mOtiria jiems šitaip atsakyda
vo:' . - ; ■ :

vaiką,, ar mrimsreikia gyventi 
kaip kalėjime be-jais vės? Kada 
aš naūiie gyvenau pas mctinri, 
tai iries turėjome Vaikščioti ant 
kojų pirštiį ir tykiai kalbėti, 
kad mažus vaikus nepribudin- 
tumėm. Aš nenoriu taip gyven
ti. Aš noriu normaliai gyventi, 
taip kad mano vaikas greitai 
priprastų prie šio gyvenimo 
triukšmo ir ūžesio.

“Tai dėl to aš prašau, kad 
irir.no draugai atvažiavę Užmirš
tų, kad pas mus yra vaikas ir 
prašau; kad jife garsiausiai kal
bėtų. Aš esu jauna dar. Aš tu
riu gyventi^ vaikas r.r ne vai
kas; Aš nebusiu pririšta prie 
jo. Aš busiu laisva.”

O šiandien, Jonuko motina y- 
ra “belaisvė”, o Jonukas yra li
gonis. Jonuko motina dabar su- 
pbahta, khd jį pati turi stip
rius nervus dėl to, kad jos mo
tina prižiūrėjo ją taip, kada ji 
jriiina ir maža buvo. Ji galėjo 
ramiai miegoti ir gyventi.

Dabar Johuko liga priverčia 
jo tėvus gyventi tykiau negu 
normaliai. Jonuko motina, ga- 
viiši skaudžią painoką išmoko, 
bet vėlai, kaip vaiką auginti. Ji 
prižiūri savo antrą vaiką daug 
geriau riėgu pirmą. Tik gaila, 
kad j oš aklumas pakenkė Jonu
ko sveikatai/

.-y' ' ' «'■ . . '

Auklėjimas vaiko pareikalau
ja iš tėvų pasiaųkavimo ir šu- » • -t
pratimo ne tik. kaip maitinti ir 
prausti vaiką, bet ir kaip ap
saugoti jo nerVų sisteirią.

Valgyriiaš beartos arba 
riėp: kąhkAriiai ^irihtriš kiaull'ė- 
nos — g'ręsia pavoju sunkiai 
sUširgti Vadinama l'rlcbihb'siš 
liįri, Lietuvos kaime kai kur 
vadinama “kruopomis”. val
gant nedavirtą arba žilią kiau
lieną; apkrektą tribhinomis, tri- 
chindš kirmėlaitė gali lengvai 
patekti į žmogaus organizmą.

Triėhina yra rriaža, apvali pa
razitinė kirmėlaitė. Ji veisiasi 
kiaules raumenyse, šios kirmė
laitės lėlytė arba larva aptrauk
ta apvalkalėliu ir yra įsismei
gusi kiaulės raUmėnyše. žmo
gui suvalgius trichinomis ap
krėstą mėsą, skVaridyje skystis 
grėit štitarpinc. kirmėiaiteš ap
valkalėlį, *r trichina tampri lais
va. l'š Skrandžio kumelaitė per
eina į žarną, kur per dvi die
nas užauga ir subręsta.

Moteriškos lyties trichinos 
kirmėlaite gt.li pagimdyti iki 
i,ŠQD parazitų. Tos kirmėlaites 
dalis įšisriiėigusi į žmogaus žar
nos sienelę peri savo parazitu- 
kus tiesiai į limfinį angų tink
lą. Tdkiu būdu tos kirmėlaites 
patetika į kraujo apytaką ir ne
sisėda į raumenis, kur ir apsi
gyvena.
TrichinOsis parazitas pakinko 
kraują jį po kūną išnešioti
Labai daug tų kirminų geriia- 

lėlių pasiskleidžia krrujuje nuo 
8-tos iki 25-tos dienos po ap- 
sikrėtimo. Kadangi šie gema- 
liukai yra daug mažesni negu 
kraujo raudonieji, rutuliukai, 
tai. dėl to tų kirmėlaičių gema
lai pereina į mikroskopiškai 
smulkius kraujo iri'delius plau
čiuose, d iš ten ir į bfendrą 
kraujo apytaką. Tokiu budri 
kraujas tuos paražitus išnešio
ja po visą kūną, ir jie patenka 
į rarimėnis, kur ir lieka.

Kai tik gemalai rarimėhysė 
apsigyvena, jaunieji parazitai 
^teitai auga. Ir per mčhėSį lai
ko jau patys apauga kevalėliu. 
Kevalas shakhienėjri, kas kir
mėlaitę uždaro į maišelį. Nors 
tąs parazitas apauga kevaliuku; 
bet jis lieka gyvas per dauge
lį metų. Ir žmogus su gyvomis 
kirmėlėmis savyje vaikščioja 
iki 20—30 metų!

Vėliau tie parazitai miršta, ir 
atba suakmenėja arba sutirps
ta žmogaus kūne.

Tbichinosis liga dažnai serga 
žiurkės. Ta liga jos ripsikrečia 
beėsdamos vieria kitą, ėsdamos 
kiaulienos liekanas skerdyklose, 
mėnesinėse arba atmatose.

Kiaulės trichinos 
ga nuo apkrėstos 
kiaulės, ėsdamos 
žiurkes; apkrėstus 
mėsgalius.

Trifehindsis liga kiaulėse pa- 
skliduši visam pasauly. Mažiau
sia ja kiaulės apkrėstos Šveica
rijoj, Franci jo j ir Italijoj, bau
giausia apkrėstos kiauiėš yra 
Amerikoje. Ir kaip tik New 
Sforkb valstijoj visų daugiau
siai, o antroji — Čėririšylvrihia.

(Bus daugiau)
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Mėsos arba Žuvies 
Kamšalas Pyragams 
Mėsos kamšalas:

Pakepinkit svieste Smulkiai Sd- 
piaustytą svogūną. Sukapokit kep
tos veršienos arba jautienos (Hku- 
sįos nuo pietų), įpilkit kelis šaukš
tus sriubos (galima vartoti kala- 
džiukV išsidėsto buljono). Pašūdykit, 
[dėkit thaith pipirų, ir Jab pdlriįiri- 
kit, įdėjus ttupūtj sVieštb. Kai pa
sikėsins, įdėkit du kiaušinius, gerai 
iŠmaiŠykit ant tešlos. Apdenkiit teš
lą ir keikit.
* L * ’Galima dėti žuvies 
Kanibalą.

IŠkepkit bile kokį Žilvį, išKnkit 
kaulus, sukapokit, pridėkit druskos, 
^ipibą, kietai išvirtų kiaušinių, 
dėkit ant tešlos, apibarstykit 
piaustytom gardelėm (anchoyy) 
laistykit gerai sviestu, apdehkit 
la ir kepkit.

Pa- 
su- 
ap- 
teš-

SAUSAS MOZURĖLIS
250 gramų (1 kilogramas 1,- 

300 gramų apie 21/q svarų) 
šyiėLito, 250 gr. cukraus, 3 try
niai ir vienas čiclaš kiaušinis, 1 
pakelis bakino, ir čvertis bute
liuko migdolų esencijos.

Darbas. Kiaušinius gerai iš
trinti su sukrum, pridėti sušil
džius minkštą sviestą., migdo
lus, br.kirią sumaišyti su miltais 
Miltų tiek kiek galima tarkuo
ti burokėlių tarka ne perkiėta^ 
Blėka iškloti popierių išteptu 
sviestu ir sudėti pusę sutarkuo
tos tešlos ir dėti kanfiturą, 6- 
buolių ar braškių ar bruknių ar 
kitų uogų, paskui užtarkuoti 
antrą dalį. Kai'iškeps ant vir
šaus pabarstyti cukraus pudrą.

Rašo ONA

š E I M I N I N K fi M S . ;

liga, apser- 
pastipusios 

apkrėstas 
kiaūlifenos

Dar kitoj krautuvėj parodė 
labai elegantišką kostiumą iš. 
šviesiai pilkos vilnonės medžiri- 
gos su baltais dryžais. Miš ko
stiumas irgi turėjo (bęlėrO) 
žaketą. >

Visur, kur tik neisi; visi į>rri- 
našauja,.. didžiausį pasisekinią 

kalėjim‘e, kur nelaimingas vai- dėl bolero koBtidrilų iš dbyžid-

, šią savaitę Mėsos Tarybą re
komenduoja 'jautienų. Pigiau 
nusipirksit “pot roast”, rouhd 
širkė, cofn beėf ir 1.1. Jautieną 
Skaniai galit prirengti Bu dar
žovėm; virti sriuboje arba pa
kepti do pėčium;
—Taipgi galit šumalti ib pridri-

tos medžiagos, ypač dėl pava
sarinio ihešibjimd. Jeigu nbrj 
būti. madnįrii apsirengus, būti-, 
nai hušipirk arba pąsjšiiik, dry
žiuotos medžiagos kostiumą su i^yti kotlęteliiis afcba suvynioti 
(bolero) ^ba su ilkėsnUi- ža-; ‘ “
ketu, žiūrint koks geriau tinka paskui padubti su rūgščios širie- 
figurai, 1 tdnbs dužalu ir bulvėm.

į kopūstų lapus ib tu’šinti, o

tonos dažalu ir bulvėm.

t
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Skelbimai Naujienose 
fluoda naudh, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kad būti geru,draugu, mote
ris turi bilti įdomi. Ji turi mo
kėti kalbėti apie kitus dalykus 
apart savo namų ir vaikų. Ne
žiūrint kiek jie yra jai bran
gus, tačiau ta pati tema kartais 
pasidaro nuobodi, jeigu nėra ki
tos temos pasikalbėjimui.

Moteris turi būtinai savo 
kasdieninius reikalus sutvarky
ti tr i p, kad liktų laiko dėl pasi
linksminimo, dė’ skaitymo, pa- < 
siklaUsymo paskalių, lankymo 
scenos veikalų ir muzikalių pa
rengimų, kada tiktai galima. 
Šie visi dalykai suteikia plates
nį supratimą ir duoda galimy
bės inteligentiškesnei išraiškai. 
Tas Viskas duoda jos gyveni
mui tą kibirkštėlę kuri atspin
di grožį, ir asmenybę.

• Nors yra patarle. ,r”ri buk 
sako, kkd “vyrai mėgsta savo 
drauges gražūs, b'ėt ne per 
daug protingas” 
taip nėra. Vyrai gerbia ik la
bai mėgsta inteligentiškas mo
teris. Graži išvaizda, skoningus 
ir tvarkingas apsirčdymas pir
miausia atkreipia oom’ę į šatre, 
bet kuomet moteris turi kitą 
gražių ypatybių, tai ji pasidarb 
jdbmi ir laimi populiarumą ir 
draugiškumą tarp moterų ir vy
rų vienodai.-

(Tąsa ant 6-to pusi.) ‘

bet
- tikrenybėje
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Ketvirtadienis, kovo 3, 193Ž

V

Diena Iš Dienos

K. Baronas Grįžo 
Iš Ligoninės

Vakar po pietų iŠ Billings. li
goninės namo grįžo “Naujie
nų” redakcijos narys, Kazi
mieras Baronas, 8605 South 
Marshfield avenue. Ligonis jau 
tiek atsigriebęs po sunkios gal
vos operacijos, kad nebereika- 
lau4ja gydytojų priežiūros. Nors 
didžiumų laiko ikišiol praleido 
lovoje, bet jau dažnai 
lia ir bando vaikščioti.

atsike-

Ma-

Išvyko Sveikatą 
Atgauti

Anna Rakauskas, 6400 
ryland avenue ir Elžbieta Bi-
tautas, 6523 University avenue, 
vasario 27 d., išvažiavo į Hot 
Springs, Arkansas ir mano ten 
praleisti apie porą mėnesių, 
Oras ten gražus, be to, turės 
imti minerališkas vonias, ku
riomis kurortas pagarsėjęs.

Chicagietes išlydėti atsilan
kė daug draugų, biznierių iš 
Town o f Lake, kaip pp. Kriš
čiūnai, 4501 Ashland avenue, 
U. Laurin, 601 S. Paulina str., 
Nemunis, nuo 4511 S. Wood 
St., Bercheriai, E. ir S. Nor- 
vaish, 417 West 56th Place, 
pašto inspektorius, etc.

Išlydėję abi moteriškes, pa
lydovai grįžo pas pp. Rakaus
kus užkandžiams. Abu vyrai, 
Rakauskas ir Bitautas, palikę 
vieni, net po ašarą nubraukė 
nuo veidų. Palydovas

jaunuolis Albertas Ambrozaitis ’ ~ 
iš Roselando. Buvo ir Senas1 
Petras. Prie skanios paukštie
nos vakarienės ir draugiškų 
kalbų visi praleido linksmą va- - 
karą.

Kaip tėvai, taip ir jaunuolis 
Juozapas Radauskai yra vi
siems “širdingai dėkingi už 
dovanas ir atsilankymą.”

Senas Petras

Garnio
Lauktuvės

CICERO -

MOTERŲ SKYRIUS
(Tąsa iŠ 5-to pusi.)

Ką Moterys VeiRia

, Malonumai
— Pasaulyje nėra jokių ma

lonumų!
-—Ar tikrai?
— Kiekvienas malonumas 

kainuoja pinigus, bet jei kai
nuoja pinigus, tai jau ir ne 
malonumas.

• Yl A N A S 
GELEŽIES PREKIŲ IR M A LE

VŲ KRAUTUVĖ
Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Rašo V. Byanskienė SPECIALUS

Income Tax
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos rėgistruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

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

Chicag3je P. Juzės Daužvardie-t 
nes Kalba apie Lietuvą

Praeitą trečiadienį “Fe’.low- 
ship House” moterų klubo na
rės ir viešnios iš 6 įvairių Illi
nois Federacijos Moterų kuopų 

ICook County — apskrityje, su
sirinko pasiklausyti savo vals
tybinės pirmininkės, p. Leh- 
mann iš Springfieldo’ ir kitos 
garbės viešnios p. Juzės. Dauž- 
vardienės.

Kadangi Fellovvship -House 
Moterų Kliubo narių sastatas 
susideda didžiumoj iš kitatau
čių. moterų, o tik maža dalis lie
tuvių, tuo daugiau kredito šios 
organizacijos moterims, kurios 
taip nuoširdžiai ir bešališkai 
pasitarnauja Bridgeporto gy
ventojams, kurie susideda di
džiumoj iš lietuvių. Kaip gal ži- 

'not, ši moterų organizacija dir
ba išimtinai socialinį darbą — 
jos svarbiausias (tikslas yra 
mokinti neturtingus ir neišla
vintus Bridgeporto gyventojus 
kaip pagerinti savo būseną vi
sais atžvilgiais; šelpti biednes- 
nius; suteikti vaikams vietą 

rengia taiso daugiau ! (Fellowship House) kur jie ga- 
dirba Ii pasirinkti mėgiamą darbą ir 

praleisti laiką; ir 
mokinti moteris būti gerom 
šios šalies pilietėm. Be to, ši 
draugija, po vadovyste p. Mar
tin randa laiko nors kartą į mė-

įvyko 
kurias 

Miliaus- 
Miliaus-

Pereito ketvir
tadienio vakare ciceriečių Mi
liauskų rezidencijoje 
“Garnio Lauktuvės”, 
rūpestingai suruošė pp. 
kiehė ir žuraitienė pp.
kų dukterei Genovaitei žurai- 
tieiiei.

Kambariai buvo gražiai iš
puošti. Svečių dalyvavo apie 
du šimtai. Visi gėrėjosi speci
alių kambariu “specialiam” 
svečiui garniui. Tai buvo “nur- 
sery”, įrengta vėliausios ma
dos rakandais ir patogumais. ♦

Svečių buvo iš visų Chica
gos kampų, bet dėl vietos sto
kos sunku visus suminėti. Vi
si linksminosi, šoko, dainavo
ir suruošė tokias sutiktuves1 
ponui^ Garniui, kokių jis ilgai t 
nematys. Rep. C.

lingumo surengti tokias pana
šiais paskaitas.

’ Ą # ; \v. • -,z

Muz’kalę dalį programo-išpil
dė ponia G. Giedraitienė, kuri 
gražiai sudainavo “Tu’pės”, 
“Kur Bakūže Samanota” ir Ma
no Sieloj šiandien Šventė ir 
grupė Vytauto Beliąjaus šokė
jų. Po programos buvo užkan
džiai ir pasikalbėjimai.

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
Žmogui

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Repnhlie 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50

1 (Srrpen^dl .................. tonas
; SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau x

CHICAGOJE
Panelė Marijona Brenzaitė, 

žinoma Chicagos prekybininkė, 
nrrė Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo, 208-tos SLA Moterų 
kuopos ir kitų organizacijų, 
šiomis dienomis gavo V Laips
nio .Gedimino ordinų i$ Lietu
vos valdžios. Jos garbei kovo 
14 d. yra rengiamas bankietas 
Casino Ballroom, Congress vieš
butyje. >

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 i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 8408

“Faun”
Design
Gražus

Verkti, Dejuoti Man 
Jau Gana

Ruošiasi 
Kazimierinėms

Pp. Mikuckai, 671 W. 
gatvė, ruošiasi puotai. Bėgioja, 
gaudo kalakutą, varnišuoja 
grindis, 
stalų. P-a Mikuckienė 
šviežių kilbasų (cit, tik nie- m udingai 
kam nesakykite, bet kas tai 
jai pataręs, kad į kilbasas rei
kia įpilti rūmo ji taip ir daro). 
P-le Mikuckaitė kviečia sve
čius. Mikutckak užsisakė keisą tus surengti Lietuvių Dieną, į 
“Grand Dad” ir štai, ketver
ge vakare viskas bus padėta

18th

Naujienos 10 to One
Paklausius man kelių vietos 

pardavėjų Naujienų-stočių, pa
aiškėjo, kad “Naujienos” yra 
10 kartų daugiau perkamos, 
negu kitas koks dienraštis.>ant stalo svečiams> kurie at. 
Tylka, 1734 So. Union pas pp Mikuckus vardu-
visokių reikmenų ir groserio, vgms Taigi 
krautuvės, sako, “ 
beat " 
buys them.” Bravo, pan Tylka!

Bynsas

kurią pakviečia žymesnę i;«tu- 
vę kalbėtoją ir kelias meno jė
gas. Praeityje ponia Nora Gu-. 
giene dažnai pateikdavo netik 

išvakarėse kovo kalbas, bet ir muzikalias pro- 
you can not Kazimieras Mikuckas gramas — bet praeitą trečia-

‘Naujienos —everybody §venįįa saVo vardadienį. Pp. dienį gerb. Chicagos konsulo
Mikuckai yra vietos seni gy

ventojai (“pilni obyvateliai”) 
ir turi savo biznį tiesx 671 W. 
18th Str.

27
E.

Gimtadienio 
Vaišės

NORTHSIDE — Vasario 
d., Juozas Radauskas, 54
Division Street, šventė gimta- 

“užregistruodamas” 21 
amžiaus. Gjmtadienio 

tėvai pp. Radauskai su- 
suni.'i puotą, kurioje da- 

giminės ir artimesni

žmona p. Juzė Duužvardienė, 
būdama aukšto išsilavinimo ir 
pirčių pažiūrų moteris, malo- 

Bynsas niai apsiėmė duoti paskaitą.
Kondensuotoj formoj p. Dau- 

žvardienė aiškiai ir tiksliai pa
pasakojo praeities Lietuvos 
garbingą istoriją, jos pakilimą, 
jos Tiupuolimus po Lublino uni- 

apie lietuvių

Verkti, dejuoti man jau gana— 
nors tamsu sieloj ir dargana... 
Kažkd man trūksta, ko neturiu, 
į miglų tolį liūdnai žiuriu.'
Dingo, pradingo šviesus laikai, 
lūžo, nulužo'sielos sparnai . . . 
Vienos svajonės teblanko manę, 
ateitį šviesia rodę sapne.
Vai ilgu,, ilgu . . y nyku čionai, 
sunku man vienai- rymot liud- 

[nai, 
Geisčiau ramybės, geisčiau ty- 

■U [los. 
ošiančių medžių, paukščių bylos.
Nieks neateina, ranju v’sai...
Kažkur rods šneka tylus balsai, 
Gludi aplinkui krežiai, kapai... 
Skamba padangės11 gudus var-

V ( [pai . . . 
Tyrų Duktė

Kaurai
Kaurai!

metus
proga, 
rengė 
lyvavo
draugai, pp. Užkuraičiai, Ona 
Užkuraičiųtė, Bronislava Užku- 
raičiutė, Sofija Ambrozaitė ir

Organizuos 
Jurininkus

Didžiųjų, ežerų laivų inžinie
rių organizacija Marine Engi- jos su Lenkija; 
neerS Beneficial Association vargus Caro laikais ir plačiau 
(CIO unija) nutarė organizuo- pie Lietuvos d.delį progresą 
ti jurininkus, Sullivan Broth
ers linijos laivuose, kurie kur
suoja Michigan ir kitais di
džiausiais ežerais.

SUSIRINKIMAI
t

Pašelpos Kiiubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 4 d., Chicagos Liet. Auditorijcj, 3133 S. 
7:30 vai. vakare. Visi mriai kviečiami da’y- 

____ A. Kauiakis, raŠt.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 

susirinkimą penktadienį, kovo 4 d., 7:30 vai. vak., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. M: lonėkit 
laiku pribūti, nes randas daug svarbių reikalų.

S. Kunevičia, n§t.
Kovo mėn. 4 dieną Mildos salėj, 8142 S. Halsted St., 8 vai. vak. 

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratejis laikys Visuotiną narių 
mėnesinį susirinkimą. Po susirinkimo kalbės K. Augustas. 
Kurie esate atsilikę nuo mokėjimo mėnesinių duoklių — 
užsimokėkite, nes kitaip busite išbraukti iš Rdte'io knygų. 
Po susirinkimo bus trumpi šokiai.

Sekt. AlfreTas J. Butkus.
Morning Star Kliubas laikys susirinkimą kovo 3, d. Grigaičio 

svetainėj, 3830 W. Armitage avė. Draugai, malonėkite at
silankyti į šį susirinkimą, nes yra svarbių tarimų. Susirin
kimas prasidės 8 vai. vak. -r-Rafit. M. Chepul.

Illinois Lietuvių 
penktadienį, 
Halsted St., 
viuti;

myli- 
milio-

audra 
vejas

Vien'ą n:mų reikmenį gaubia 
rytų misterija ir romansas ., . . 
Kaurus, kuriuos nenuilstančios 
rankos, mėtai po metų, audžia 
Persijoj, Kinijoj. Tai kaurų tė
vynė, mistiška žingeidi.

Į kiekvieną kaurą yra įausta 
žingeidi p; saka, liečianti gyve
nimą, šeimos arba tėvynės is
toriją, legendas. Sųsipažinkit 
su pasaka jūsų k a u r o, 
kai j ųs p i r.k šit krautu
vėj. Geras pardavėjas žino kiek
vienos rytinės rūšies kauro is
toriją. Ji prdarys jūsų naujų 
kaurą žingeidesnių, vertinges
nių, nežiūrint ar jis buvo aus
tas Persijoj ar Jungtinėse vals
tijose, nežiūrint ar mokėsit 
$400 ar tik $26.00.

Mk
............t: .. .........................

GRAND OPENING
Taverno Atidarymas Naujoj vietoje įvyks
Penktadienį ir šeštadienį, KOVO 4, 5 d. d.

Visus savo draugus ir pažistamųs, kviečiame atsrlai\kyti į musų ta
verno atidarymo iškilmes. Kas Iš atsilankiusi išrinks geriausi var
dą musų tavemui, tam duosim dovaną. Taipgi bus kalakuto užkand
žiai per abi dienas.

Kazimiera Norkaitė’Bartholomay
5216 North Avė. Phone Merrimac 2521

I

visose srityse nuo pat pirmų 
nepriklausomybės dienų. Susi
rinkusioms labai patiko p. Dau- 
žvardienės pasakojimas apie 
gintaro atsiradimo legendą, ku
rioj Juros karalaitė Jūratė įsi
myli į gražų jauną žuvininką, 
su kuriuo,ji gyveno savo ginta
ro palociuje, juros dugne tik 
trumpą laiką, nes dievaitis Per
kūnas iš pavydo, kad ji vedė 
mirtiną jaunikaitį, žaibu trenkė 
į palocių, užmušė Jdrctes 
mąjį, o palocių sudaužė į 
nūs šmotelių.

Nuo to laiko kada tik 
kyla Baltijos Juros ir
smarkiai ūžia, t; i senukai sako, 
kad tai Jūratės gailestingas de
javimas dėl savo įpylimo. O ka
da vėjas nutyla ir jura nurims
ta, tai i nt kranto žmonės net 
iki šiy dienų randa audringos 
juros išmestus gintaro palo- 
ėiaus šmotelius. *

Ka.d p. Daužvardiėnės kalba 
buvo įdomi ir labai patiko, su* 
surinkusioms, tą parodė savo 
g; usiais aplodismentais. N,ėra 
abejonės, kad ponios kalba, pil
na informacijų apie Lietuvą 
teikia daug gero, kadangi dide- sytoše tabletėse bė skoijio—be kva- 

dalis čia trimusiii netik qvpužtikrintas nuo bile kokių vais- le aans čia gimusių neuk sve- tu pavojauSt Klauskit būtinai tik tų 
timtauČių, bet ir lietuvių nezi- tablečių šiuo vardu—ALLIMIN—ir 
n n T ipfnvns aarbino-ns nrnpi ' stengkitSs gauti tikrąsias'. Visose no Lietuvos gamingos praei-: vaistin5se vidutinis nukelia 50c. Eko- 
ties, arba drbartmio progreso. Į-nortiiškas $1.00. Norint DYKAI gau- 
Tokių panašių paskaitų turėtų 
būti daugiau, tuomet gal visi Street, Chicago.
išeivijos Lietuviai susipras, kad 
ir mes verti savo vietos, gaila 
tiktai kad musų lietuvių mote
rų organizacijos nemato reika-

Suzyte

Aukštą Kraujo
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandymai parodo, kad; 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
palaikyti ir iš to einančius galvos 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir reguliariai j 
vartojant ALLIMIN, česnakų ir Pet- 
rųškų esencijos tabletes. Tąi grynas 
Česnakų ir Petruįškų junginys aptai-

i

... . („..... Visose 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

$2-so
Sidabriniai Setai

DIRBTI IR GARANTUOTI 
ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

Jus galite pra’dėti 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 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 42 
asmenų.

TIKTAI Už

99 Setas

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPULKOS

I

ir statykis namą.
Su 6 Kuponais

Aukštos Rūšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS 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

I, *M*arSpM«

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai SJ.75 

su 6 kuponais

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl G 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
ISITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

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

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

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

^Siunčiu ..... :........ kuponus. Taipgi pinigais ...... . ............................

Atsiųskit man ................................... ......................................................

Vardas ..... ...................................................................... ......... ..................

Adresas

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

Kupono No. 77 * Kovo 3 d.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti {vairių pap 
• a*tų ir nepaprastų daiktų, . intaisą 
ir reikmenų, jeigu iš telpančią čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik ją bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Oarbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tab F,NG

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

už ..................................... ■ "
GYDYMAS $£0.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ........ $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminacįją jskait. vaistus ■

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., . Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANTAT
Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ 'VALGYKLA 

750 Weat 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkai

Tel, Vlrtnrv

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
719 SO. WESTERN 'AVENUE 

•— TOPAZ ALUS' — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLINSTRUBAS 
719 So. Western Avenue, 

Tel. SEELEY 7032.
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UŽGAVĖNĖS - UžeM, ATEIS KAZIMIE 
RAS - IR VĖL UŽŠIM f

Rožės su Lelijomis džiūgauja; 18 kolonija 
auga, kambarių trūksta

18 APIELINKjĖ. — Užvakar siseks, 
be jokio perspėjitųo Byanfckas 
pp. Skudų buvo “kidnapintas” 
Užgavėnėms f pas pp. Ivanaus
kus, 726 W. 18th St. čia pa
ruošta skani ir kukli vakarie
nė. Svečių buvo pp. Simonas 
ir Marijona Skųdai, vietos lai
dotuvių direktorius, Kazimieras 
ir Pranciška Ivanauskai, vietos 
bučeriai ir keletas kitų. Na, ži
noma, jau nėra ir kalbos, kad 
Bynsas užėmė geriausią ir pa
togiausią vietų —* prie kilbasų 
su kopūstais.

O p-ia Bynsienė su Bynsu- 
, kais buvo išvežti pas pp. Juo- 
zapą ir Teresą Kikus, 644 W. 
18th St. Juos pp. Kikai vaiši
no iki vidurnakčio, taip kad 
pačiam seniuf Bynsui teko net 
per langą briautis vidun. O 
Bynsukai, kaip garniukai, par
vyko apie 12 naktį su šaltkoše 
ir pyragu apteptomis burnomis 
ir priedu su sau j amis saldai
nių. žinoma, senis Bynsas su 
visais Bynsais yra be galo dė
kingas visiems.

B » »
Rožės ir Lelijos pradėjo 

gyvavimą
Pereito šeštadienio vakare,

vasario 26-tą, pp. Žitkų patal
poje įvyko pirma Bunco parė, 
surengta Rožių ir Lelijų Kliu- 
bo (priklauso tiktai moters ir 
merginos. Moters, mat, Rožes, 
o merginos — Lelijos).

rp. Žitkų patalpa, 1928 Ca- 
nalport Avė., gana erdvi — 
vietos yra ganėtinai daug, bot,, 
kaip šiai purei, tai pasirodė ga
na ankšta, Svieteliu priėjo $a- 
na ir ne tik ff vietihių, 
bet Jbuskeletas svečių Jr iš 
kitų kolonijų, būtent iš, Bridge- 
porto ir Brighton Parko. Sve
čiai dailioje nuotaikoje lošė 
kauliukais ir linksmai leido lai
ką, laimėdami visokiausias do
vanas. Dovanų buvo daug. Prie 
to dar duota svečiams kavos, 
pyragaičių ir kitokių užkan
džių, o galiau sudaryta net ir 
choras. P-lė Teofilė Zitkiutė su 
gražiu akordionu, o mergaitės 
ir moters su savo balsais su
darė gana gerą chorą. Viskas 
tęsėsi net iki vidurnakčio.

Kliubui, kaip sako, atliko pel
no apie $19. Tai yra gana, dai
li pradžia. Žinoma, kurgi nepa-

jeigu yra kam dirbti. 
Tokios darbininkes, kaip p. 
Skudienė, YuceviČienė, Luko
šiene, Ivanauskienė ir kitos ga
li daug daugiau, nuveikti, jeigu 
pas jas yra noras. O prie to 
dar ir merginos p-lės Stasė Vi- 
dugeriutė, Teofile Zitkiutė ir 
kitos, sdvo motinėlėms bei 
draugėms padedant, veikia ga
na gerai.

Bravo-vąlio, “leidės”, eikite į 
žmones ir judinkite • pasaulį. 
Lai lietuviai musų kolonijos 
kuodaugiausiai priklauso drau
gijoms bei kliubams.

Neužilgo šis Rožių ir Leliją 
Kliubas žada surengti vakarėlį 
labdarybės tikslui. Reiškia, jau 
ledas pralaužtas, ūpas getas ir 
yra proga, tik reikia ją išnau
doti.

Kazimierinės ' ' ' ' ' • .
O pabaigai tai jau ląujcsimė 

Kazimierinių. Pas lietuvius yrą 
daug Kazimierų. Atsimenu, pe
reitais metais buvo mėginta 
suminėti “Naujienose” visus 
Kązijnierus, bet aš nemanau, 
kad kas nors tai galėtų atlikti, 
nes pas mus lietuvius jų yra 
be galo daug. Kazimiero diena 
šįmet pripuola penktadienį, ko
vo ketvirtą dieną. Bet yra ma
da sveikinti Kazimierus iš va
karo kovo 3-čią — ketvirtadie
nį.

Bynsas nuo savęs linki vi
siems 18-tos kolonijos Kazimie
rams kuogeriausios laimės ir 
sveikatos, o ypatingai - savo 
draugui p. Kazimierui Baronui- 
Valiui, kuris iki šiol gulėjo Bit- 
lings ligoninėje.

NAUJIENAS, Chicago, BL
..,... . ?

Jadvyga Gricaite
Operoje ./|

Bynsas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

•••• ■ 1 .rv- ■' - •v’--
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Truksta kambarių

Jau pas mus pasireiškė 
kūmas gyvenamų kambarių. 
Ar tikite ar ne, nuo pereito 
mano ap^šymo apie 18 kolo
niją jau įvyko keletas tokių 
dalykų, kurie vargu buvo gali
ma laukti. Po to mano aprašy
mo jau po 18 apielinkę vaikš
čiojo žmonės ieškodami butų, 
ir jie buvo atkeliavę — dvi šei
mynos iš Brighton- Parko, o 
viena iš Marųuette Parko. Pas 
mus dar kol kas. nuomos nepa
brango taip kaip kitur. Pas 
mus nuomos yra pigesnės, 
maistas pigesnis, žmonės priei
namesnį, malonesni ir draugiš
kesni, geriau negu kokios kitos 
kolonijos. (Gali kiek tam tik 
Cicero lygintis. Nenoriu supy
kinti °Cicerono”-“Naujienų Ka
sėjo). O musų biznieriai, — 
tai “ir prie tanciaus ir ražan- 
Čiaus”.

•» » »
Naujas biznierius

Neseniai pas mus atidarė 
biznį dar vienas naujas biznie
rius, tai p. Kazimieras Gentvi
las* Jis yra kokių 26 metų am
žiaus, narys' Susivienijimo Bro
lių ir Seserų Lietuvių ii- dar 
priklauso ir prie kitų musų vie
tos sporto draugijų bei kliubų. 
Jis yra vedęs, augina vieną 
dukrelę; Gana rimtas, simpatin
gas žmogus., Užlaiko aludę prie 
732 W. 18th St.

tru-

Ruošia 
Varduves

ENGLEWOOD — Kovo 5 d. 
rengiama šauni varduvių “par- 
ty° Kazimierui Brazaičiui, 
Two Stėp Tavern savininkui, 
634 West 59 th Street. Kazi
mieras yra chicagiečiams ži
nomas kaipo geras virėjas. Vi
rimu užsiėmė per daug metų. 
Dabar, betgi, . yra tavern biz
nyje.

Į ‘Tarty? yra kviečiami visi 
draugai ir kaimynai, šaukutiš- 
kiai, šiaulėniškiai, Grinkiškie- 
čiai, ir kiti. Visi bus ■ maloniai 
priimti. Visi galės gražiai pa
sisvečiuoti, pašokti prie geros 
muzikos ir visi bus vaišinami 
skaniai valgiais.

Bandyta visiems išsiuntinėti 
pakvietimai, bet negi visus a- 
dresus atminsi. Taigi, kas ga- 

>, kas negavo kvietimo, ma
lonėkite atsilankyti.^

Turėsime < Smagaus laiko, 
negerbsime senų draugą ir at
naujinsime senas, užmirštas pa
žintis. šaukutiškis M. K.

Naujoje Vietoje
Kazimiera Norkaitė, pp vyru 

Bartholomay, per penkis me
tus turėjusi taverną ties 4739

MEGSTAS AFGHAN-UŽKLOJIMAS

ONA KONČIENĖ, po pirmu 
' vyru YUŠKIENĖ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
.Vasario 28 d. 6:45 valandą, va
karo, 1938 m., sulaukus 46 m. 
amŽ., gimus Panevėžio apskr., 
Traškunų parapijoj.

Amerikoje išgyveno 88 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą, Kazimierą, 2 sūnūs 
Raymond, Ėlmer, ir motiną 
Veroniką, Scharris, seserį Tė- 
ofilią Pabarskienę, 2 brolius 
Povilą ir Kasparą Scharris, 2 
pusseseres Nellie Miller, Teo- 
filią Chiconis, pusbrolius 
Povilą Binkf ir Teofilių Bin
kis, Švogerį Budvitis ir jų šei
myną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
ir jSudėikio koplyčioj, 4704 Š. 
WeStern Avė. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Kovo 4 d., 1:30 
vai po pietui Iš koplyčios bus 
nulydėta i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Kuncienės
, giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami- da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai: paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, sūnūs, sesuo, broliai, 

seseris ir gimines.
Laid. Direktoriai , Petkus ir 
Eudeikis, Tel. VIRGINIA 0888

CROCHETED AFGHĄN PATTERN 1578

No. 1578 — Jei turėsit gana kantrumo ir gražiai sutaikysit 
spalvas, tai nusiniegsit ką nors tokio, apie ką daugelis moterų 
svajoja. Tai praktiškas ir gražus dalykėlis.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT,
1 1789 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1578

mVFIKISL U V Itin | U Visas Pasaulio 
Dalis.

kvietkininkas
Gėlės Vestuvėms. BankietamS 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BpULEVARD 7314

čia Įdedu 10 centų lt prašau atsiųsti man Pavyzdi No,

Vardas ir pavardė

Adresas

I Miestas ir valstija

W
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietąms, Laido
tuvėms,.Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phonc LAFAYETTE 5890

Sekmadienį, kovo 13 d. p-lės 
Jadvygos s Gricaitės debiutas 
operoje, Auditorium teatre, ties 
Congress ir Wabash avc.

P-lė Gricaitė jau nebe nau
jokė, chicagiečiams ji žinoma 
savo daina iš įvairių parengi
mų, radio valandų ir,‘ galiau, 
kaipo Makalų’ Aldutė. Dabar gi 
jos daina apvainikuojama: ji 
jau operos dainininkė, kolora- 
turo sopranas. Ji laimėjo pro
gą pasirodyti operoje su pasau
lio garsenybės dainininkais, k. 
a.: Joseph Royėr ir Armand 
Tokayan. Ji pasirodys Rigo- 
lettoj —- Gildos rolėje.

Netenka abejoti, kad jos pa
sirodymas operoje suteikia ir 
visiems lietuviams garbes. Tad, 
kviečiama visus lietuvius pasi
naudoti proga ją šioje rplėje 
pamatyti ir paremti musų jau
nus talentus. Tikietų kainos 
nuo 50c iki $2.50. Pradžia 8 
vai. vak.

Tikietai parduodami Naujie
nose, Drauge, Marguty ir pas 
Joe Budrik. (Sk.)

Šiandien SLA 139 
Kuopos Susirinkimas

ROSELAND — SLA 139 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šiandien, ketvirtadienį, 
kovo 3 d. Palmer Parko Svetai
nėj, 7:30 v. vakare. Visi kuo
pos nariai kviečiami dalyvau
ti susirinkime1 ir užsimokėti 
mėnesines duokles.

Valdyba

Chicagos
“Ratai”

Miesto mokesčių rinkėjas 
Louis Rixmann praneša, kad 
vasario mėnesio pabaigoje, už
registruotų automobilįų ir ki
tų susisiekimo įrankių buvo 
tiek:
Keleivinių Automobilių

420,345 
Įvairių trokų 54,305
Motprciklių 533
Vežimų 2,357

Mokesčiais už automobilius 
ir vežimus miestas per pirmus 
du šių metų mėnesius surinko 
$4,403,881.60. Pernai per tą pa
tį laiką surinko $4,129,785.60, 
o per visus metus $5,086,639.60.

CLASSIFIED ADS.

Tel. Victory 4965 t 
•STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome visekios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

bridgeport roofing co.
3216 So. Halsted Street

WHOLESALE FURRIER’ parduos 
neatsišauktą Northern' Seal furkau- 
tį, tiktai $10.0. Gražų, naują silver 
fox wholesale $49.50.

Hermano Gangel, Room 843 
190 North State Street,

For Rent    ,
RENDON NAUJA KRAUTUVĖ, 

žiemių vakarų kampas 697tos ir 
Rockwell gatvės, šalę National Tea 
Company, nuosavybė dabar. 
BARCH, 2442 West . 63rd Street, 

Prospect 9000.

Help Wanted—Female
JD^biniidcip JRetįią

REIKIA patyrusios MOTERS ar 
VYRO dišvašerio.

MODERN LUNCH
3480 Archer Avenue.

Į,\ I ...................  t'-,'". * ■ H '■ ——R—

Real Estate For Sale 
, Namai-žemė Pardavimui

PRIE 62-ros SEELEY 2 flatų 
plytinis octagon— $7,OO0; 72-ros ir 
Fairfield ,2 flatų plytinis — $770; 
57-tos ir St. Louis 5 kambarių ply
tinis bungalow — $4250; 3900 West 
6-st Place — 6 kambarių bungalow . 
—$4750 ; 64-tos ir California 6 kam
barių rezidencija — $5500.

MR. MEDORA—Stewart. 3601.

Grand Avė*, dabar perkėlė į 
naują vietą —. 5216 Nor'th Av. 
Gi kovo 4 ir ,5 rengia iškilmin
gą atidarymą. Bus ir kalaku
to užkandžiai. ■ 4'

Ponia Bartholomay yra gabi 
biznierka ir naujoje vietoje ma
no turėti gerą-tpasisekimą. Aš, 
irgi, linkiu gero pasisekimo. 
Daugiau žiūrėj apgarsinimų.

Alex Ambrose.

i Iš BIRUTĖS
Birutės.. citras šeštadienio 

vakare, kovo, ,Mąr. 5 d.. Lietu
vių Auditorijoj, turės , smagų 
parengimą., ^3i^įetės pagami
no gardžių užkandžių. Birutės 
vedėjas J. Byanskas priruoš 
gerą muziką, kuri gros viso
kius šokiui. Birutės rėmėjai ir 
svečiai atsilankę, turės pfogos 
linksmai laiką praleisti.

Penktadienio vakare visi Bi
ru tiečiai privalo būti pamo
kose Sandaros svet., .814 W. 
33 St. Dar gali ir Nauji nariai 
įstoti į Birutės chorą, nes tik 
šioj ■ pamokoj: ir aukščiau minė
tame pasilinksminime nauji 
mokinasi trijų veiksmų operetę, 
kuri bus statoma' scenoj ge
gužės L— 1 Viskas

Areštavo Du 
Detektyvus Už 
Vagių Paliuosavimą

Chicagos policijos viršininko 
įsakymu buvo areštuoti du 
Town Hali policijos nuovados 
detektyvai Frank McKune, 
4916 N. Francisco aventfe ir 
Earl Flannery, 1553 N. Clark 
Street.’ Abii buvo paliuosuoti 
po $2,000 kaucijomis ir laukia 
teismo.

Pašalinti detektyvai leido pa
bėgti dviems jauniems vagi
liams, kuriuos kiti du policis- 
tai areštavo. Detektyvai aiški
nosi nemanę,. kad vagiliai buvo 
į<ąRi, ]^R?M.yįenas buvęs, de
tektyvų draugas. 

» ■ ■ ! ■ », — ■- I h

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Furnitiire & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RlUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčeriuš dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant i1 mokėjimo. 
Pamatykite mus pirm pirkai
te kitur.

S. TS. SOSTHEIM & SONS
• 1916 SO. STATE STREET 

CALumet 5269. ‘ 
------------------------------------- -----------

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaigįmas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
te pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždaraijt $25.00; veik greitai;, 
ARR0W OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois.
Phone Austin 4300.

1 v '.1

Business Chanceš 
Pardavimui Bizniai

NAŠLĖ PARDUODA TAVERNA 
ir budinkus — 6 kambariai, flatas 
viršuj — 2-jų kary garažas. Viskąs 
pilnumoje. 617 W. 42nd St., Yards 
2887. .

PUIKIAI EINANTIS TĄVERNO 
BIZNIS — kampinis budinkas — 
aukštos 'kliasOš fikčerisfi — kitas 
biznis verčia parduoti, — veik grei
tai. Republic 2802.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui '

EXTRA BARGENAS 
FLORIDOJE

Kas nori gyventi be žie
mos apskritą, metą, tas 

supras šį bargeną.
Del priežasties mirties turi būti 

greitai parduota pavyzdinga ferma 
Floridoje. Yra 819% akerių žemės 
su pilnais įrengimais,—-mašinomis ir 
du setai budinkų. Galima lengvai 
padaryti dvi arba tris skirtingas 
farmas. Vaisiniai medžiai visi dabar 
išduoda vaisių ir neša gerą pelną. 
Yra 1100 Tung OĮ1 medžių, 520 Pė- 
can medžiai, 200 grėpsų, 1200 gra
šių. 340 Blue Berry bušių ir daug 
orandžių. Pernai buvo parduo
ta 14,000 svarų( pecan riešutų. 
Savininkas yra miręs, todėl turi būti 
greitai parduota palikimui sutvar
kyti.

Ūkis randasi prie dvejų State Hi- 
ghway kelių tik 9 mylios nuo Pen- 
sicola miesto. Be sodno yra galima 
auginti visokias daržoves apskritą 
metą. Gerai auga komai, bulvės, 
kopūstai, tomeitės ir įvairios uogos, 
Tai yra tikras dvaras su visais mie
sto įrengimais ir patogumais. Yra 
elektra ir bėgąs vanduo. Tinkamas 
gaspadorius paėmęs šią farmą ga
lės daryti lengvą pragyvenimą vien 
iš chicagos lietuvių, kurie kAs me
tą važiuoja į Floridą žiemos laiku 
pasimaudyti saulės spinduliuose.

šis visas dvaras parsiduoda už 
trečią dalį jo tikros vertės. Kas nu
sipirks, tas nesigailės. Dėl smulkes
nių žinių kreipkitės į: \

JULIUS BASKIS 
4431 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2512

) •

Business Service
 Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavl- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
.„^Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

pardavimui mėsos marke- 
TAS prie bizniavęs gatvės — lietu
vių apylinkėj ' — vos % bloko nuo 
lietuvių bažnyčios. YARDS 6220

JONAS . DREZA •
Persiskyrė .su šiuo pasauliu 

Vasario 28 d;', 2:00 vai, ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
R'imęs Mažojoj. Lietuvoje.

Velionis gyvėno po antrašu 
,1711 Šo. Ruble St.

Amerikoj išgyveno* 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

Lietuvoje, Moterį Marijoną, po 
tėvais Zebelaįtę, sūnų Joną, 
dukterį Juzefą ir žentą Anta
ną Dragūną, ir dtfi anukęs, se
serį Moniką ±r švOgerj Juoza
pą Paulauskitis, ir seserj Oną 
ir ją šeimynas ir kitas gimi
nes, o Amerikoje --- Švogerką 
Oną ir švogerį Mikolą Rim
kus ir jų šeimyną ir kitas 
gimines. ' ,

Kūnas pašarvotas J. F. Ra- 
I džiaus koplyčioje, 668 W. 18th 

St. Laidotuvės įvyks Pepktad., 
Kovo 4 d., 8';30 vai. ryto iš 
kopi. į DieVo Apveizdos par, 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas 
1 Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono >Drezo gi
mines, draugai ir pažįstami' 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuVėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame, .
Moteris, Sūnūs, Duktė, žeą- 1 
tas, Seserys, švogerka, švoge- i 
ris ir Gimines.

Laid. Direktorius J. F. Ra- i 
džius,‘Tel. CANAL 6174.

Laidotuvėmis (rūpinasi Jo
nas Rimkus/1711 S. Ruble 'St. |

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, 0 kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo-, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo pef keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
Visam ainžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai sUvo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

MODERNĄ PLYTINĖ KRAUTU
VĖ, viršuj flatas, plytinis garažas, 
karštu vandeniu šildoma — ieško 
didesnio. Savininkas 6515 So. Ash
land Avenue. • -

10 APARTMENTŲ — $22,500 — ’ 
geriausias Marųuette Manor moder
nas budinkas — refrigeratorius — 
plytų garažas — pajamų $4700 per 
metus — arti 64-tos ir Artesian 
Avenue. Vėik greitai.

MANOR REALTY
2532 W. 68rd St Hemlock 8300

DIDIS PIRKINYS! 2 flatų f rel
inas, šviesus, švarus 11 kambarių, 
plytų garažas; savininkas apleidžia 
miestą, puiki transportacija arti 
bažnyčios ir mokyklų, grynos paja
mos 16%. Lengvus išmokėjimai.

6339 PARNELL AVENUE.

Financial
Finansai-Paskolos

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago. .

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Kainos Numažintos
A N G L Y S '

MINE RUN ........................... $5.75
B1G LUMP .-.-u,...**..............  $6.00
EGG ...................................... $6.00
NUT ..........    $6.00
SCREENINGS ..................... $5.25

PIRKIT DABAĘII 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
Namų Savininkams
Duodu Labai* Gerą Patarimą
Kurie turite savo namuose tuš

čias pastoges ir iš to jokios nau
dos negaunate, tai aš galiu pas
togėse padaryti gražius kamba
rius. Tokius kambarius labai 
greitai galėsite išranduoti. Taip
gi iš dideliu kambarių galiu pa
daryti 2 nedideliu flatu gyvent 2 
Šeimynom. Nedidelius kambarius 
galite greitai išrenduoti. Be to, 
atlieku pluniberio, elektrikieriaus 
ir dekoratoriaus darbą. Kaina 
žema. \ ,

FELIX YAKAITIS
6225 S. Marshfield Avė.
PHONE REPUBLIC 10462
Šaukite 6:30' vai. vakaro

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS** lietu-1 
viai .įgyja hatidingy 
jįiiiitį h genį pamo- 

i kini m y.
.!’y į. . >'■ H iii į»įii/

SAVININKAS aukoja 8 kambariu 
namą, 6125 Calumet avenue, 2 auk
štu plytinis; darbui šąpa ir gara
žas užpakaly, furnasu šildomas; lo
tas 50x161; viskas pilnumoje. Kaina 
$5200, išmokėjimai. Telefonas Nor
mai 9539.

rf :..... '
CLASSIFIED 

SKELBIMUS
“N.” RASTINE PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. KYTO 
IKI .

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500V-.
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
“NAUJIENOSE” .

J ■ ’ ■ v

JEI TURIT
| KĄ PARDUOT
Į PAGARSINKIT i
I NAUJIENOSE

i JEI IEŠKOTI BARGENV
I SKAITYKITĮ NAUJIENAS

I NELAUKITĮ ILGAI
Į Pašaukit mus tuojau

Į CANAL 8500
= Apgarsinimų kainos pri-
i einamos. Už pakartoji j 
f mus gausit nuolaidą.
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Kovo Menesiui
Sumažins Šelpiamų
Bedarbių Skaičių

WPA didina samdų

Vokiečiai Ruošia 
Didžiulę Dainų 
Šventę Chicagoje

visos Amerikos suvažiuos 
10,000 dainininkų

orkestras ii* keli žymus solis
tai, \ ; .

Dainį šventės pelnas (kuris, 
praeityje siekdavo apie $12,- 
000) bus paskintus labdarybei.

Nebūtų pro šalį ir lietuviš
koms. organizacijoms panašią 
šventę suorganizuoti. R.

Grįžta Atgal 
iScenon

porą metų jo balsas, geriau pa
sakius, gerklė sustreikavo.

Nuo ligos ji pasidarė lab i 
opi ir P. Jaka'vičius labai ma
žai arba visai negalėdavo 
nuoti. Nenorėdamas apvilti ren-
gei ų

dai-

Automobilis
Sunkiai Sužeidė
Rapola Budrika

Ketvirtadienis, kovo 3, 1938

Mirė Nuo Voties
Pasirodžiusios
Nosyje

( hicagos šeip:mo administra
cija skelbia, kad šelpiamųjų 
šeimynų skaičius kovo mėnesi 
sumažęs vienu tukstr nčiu, ka
dangi WPA, pasitikėdama gau
ti daugiau pinigų iš kongreso, 
nemažina samdos, kaip žadėjo, 
bet laipsniškai ją didina.

.Šelpimo administracija toliau 
skelbia, kad, nežiūrint WPA 
pagalbos, paša’pą reikia teikti 
94,403 šė moms ir pavieniams 
per kovo menesi. Tam tikslui 
reikės pusketvirto mi'icno do
lerių. Kadangi administracija 
turi tiktai dii milionus, tai teks

• mažinti išlaidas nuomų, rūbų 
šilumos ir šviesos reikalams.

Visoj Illinois va’stijo'e pa
šalpų imančių yra 203,871 — 
pavienių ir šeimynų. Chicagos 

'šelpimo reikalams pinigus pa
rūpina miestas, Apskritis ir val

Vizitas 
“Didmiestin”

Chicagoje susidarė vokiečių 
organizacijų komitetas surengi
mui drinų šventės Chicagoje,. 
šių metų birželio1 mėnesį. Šven- 

; les pradėtos 1819 metais, Cin- j 
| cinnati, Ohio, ir nuo to laiko! 
1 yra rengiamos kas keturis me
lus. šių metų Dainų šventė bus 
39-ta.

Komitetas paskelbė, kad Chi- 
! cagon suvažiuos dainininkai 
nuo 183 muzikalių organiz ci- 
jų Amerikoje, viso 10,009 d ?J- 

i niu nkų, kurie bus padalinti se
nkamai: į 4,500 balsų vyrų cho- 
j rą, 2,500 balsų mišrų chorą ir 
1,500 balsų moterų chorą. 3,000 

' vaikų bus suorganizuoti į vai- 
• kų chorą.

Dainų Šventės programas butin apie 2-rą 
bus išpildytas International, bes abu, matyt, drūčiai pavei- 
Amfiteatre, prie 42-ros ir Hal-|kė, nes ir vienas ir kitas nu- 
sted grtvių. Kartu su chorais' sirilo nuo aukštų .. Viešbučio

sirodyti scenoje, bet tas gerk
lei t.k dar labiau pakenkdavo.

Pernai jis atsidavė gydytojo 
ir balso eksperto priežiūrai. Iš
buvus po jų globa kurį laiką 
gerklė sugijo ir grįžo balsas, 
toks turtingas ir gražus, koks 
buvo pirmiau. \

stija.

Iš Elkhart, Indiana, Chica-

bažnyčios kunigas kun. John
M. llefferman, ir John T. 
Moore, jo draugas ir pirklys.

Abu apsistojo Palmei* IIou-

sivaikščioli, jie sustojo vienur, 
| kitur nuodėmingo didmiesčio 
> gerybių pamėginti. Grįžo vieš- 

naktį. Gėry-

Pranas Jakavič'u:

šenai i 
vargo 
metus

Sudaužyti šonkauliai ir Suka
pota Burna Užnuodijo moteriškes kūną

Šis dainininkas netaip 
turėjo pergyventi daug 
ir rūpesčių. Prieš ke.is 
jis dažnai dainuodavo lietuviš
kuose parengimuose. Turėdavo 
didžiausį pasisekimą kiekviena
me koncerte ar vaidin'me, Įku
riame pasirodydavo'. ' Bet prieš

panešė sunkias vidujines žai
zdas. Abu dabar guli St. Lū

Piln: i pasitaisęs P. Jakavi- 
čius vėl grįžta scenon ir pr.si- 
•rodys kovo 13 d. Sokolų salėje. 
“Pirmyn” Choras ten rengia 
nepaprastą muzikai į vakarą, 
kurio programas susidės iš 
dviejų garsių muzikalių kuri
nių : operos Cavaleria Rustica- 
na ir komiško muzikalio ve'ka
lelio “Gražioji Galatea” Paren
gimui vedėjas Kazys. Steponavi
čius suorganizavo* nepaprastai 
gerą simfonijos orkestrą, kurio 
koncertmeisteris .bus p. Lulu 
Raben-Micevičienė, geriausia

dalyvaus Chicagos simfonijos laiptų į skiepą. Abu persiskė- ke’s ligoninėje. Chicagos lietuvių smuikininkė.

BRIGHTON PARK — Perei
to menesio pabaigoje Įvyko au
tomobilio nalaimė, kurioje skau 
džiai nukentėjo Brighton Parko 
lietuvis Kapelas Budrikes, nuo 
4070 Archer avenue.

Nelaime įvyko prie 40th ir 
Cicero avenue. Automobilis su
laužė B. Budrikui kelis šonkau- 
ius ir skaudžiai sukapojo bur

ną. Reikėjo 11 ‘ stičių 
siųti.

Ligoms guli švento Kryžiaus 
ligoninėje, prie 69th ir Cali- 
fornia avenue, kambaryje 329.

Senas Petras

T0WN QF LAKE — Apskri-" 
čio ligoninėje mirė 46. metu 
town-of-lakiete . Mrs. Anna 

įKunce, nuo 251.8 Wcst 46th 
Street.

Prieš keletą savaičių nosv- V V
je pasirodė votis. Moteriškė 
neatkreipė daug domės į 
skaudulį, .lis vystėsi ir paga-

ją su- Vasario 1 (i d., moteriškė buvo

(lydytojai ten Įvairiais budais

ir vakar mote-
riškė numirė.

Pasisekė “Obuoliu 
Vakarėlis”

Pereitą šeštadienį 
name įvyko. Moterų
“Obuolių” Vakarėlis,

V A
susirinko nemažai publikos.
Kliubo Choras, po vadovybe 
Anna Petraitis, gana gražiai 

‘Vilnies” .sudainavo kelias dainas. Cho- 
Kulturos 1 ras ir Kliubas jauni, bet dar-
kuriame buotej e gerai sekasi. R.. S.

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAV E I K S L A I S

go advokato sūnus, kuris liko žmogvagių pagrobtas.

lliil

CHICAGO. — John Henry Seadk 
dęs. Jis yra vedamas į federalį teismą

[ACME-NAUJIENŲ Foto] 
prisipažino Ross nužu-

CIIICAGO
[ACME-NAUJIENŲ Foto] 

manievrus.

priešas.

I ACME-NAUJIENŲ Foto)

Gen. John J. Pcrshing su žmona ir dviem iš trijų 
dukterų, kurios drauge su ja žuvo Presidio gaisre. Pa
veiksle taip pat matosi sūnūs Warren, kuris išliko gy
vas.

H 4 • ' '. -' 
lACME-NAUJIENŲ Foto]

Gen. John j\ Pcrshing New Yorkc 1919 m.

' [ACME-NAUJIENŲ Foto)
‘k.'-' « * y

Thomas Manu, garsusis vokiečių rašytojas, drauge 
su žmona ir dukterimi. Jis dabar lanko Ameriką. Manu 
yra Nobelio dovanos laimėtojas ir didžiausias nacių v ,. .
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