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HITLERIUIP

Hitlerisiš EilėsGriebs 
Čechoslovakiją

Kone milionas žmonių sveikino Hitlerį 
Viennoj. Bažnyčių varpai skambėjo. 

Karo pajojus auga.
Kone “Anschlussui”. Tuomet ir Ita- 

žmonių baisiausiu4 Ii ja buvo pasiuntus savo ka-
VIENNA, kovo 14. - 

milionas 
triukšmu ir įsiutimu sveikino rjuomenę prie Brenner Passo, 
įvažiuojantį Vienon Austrijos idant neduoti Hitleriui pasi- 
apgalėtoją Adolfą Hitlerį, vo- jungti Austriją.
kiečių “Der Fuehrerį”. Savo Dabar vokiečių armija jau 
triumfališką kelionę iš Linzo į užėmė visą Austriją, ir Musso- 
Vieną Hitleris pabaigė priva- Jini nei nebemano siųsti jsavo 
žiavęs 5:35 vai, po piet prie daug mažesnės armijos. Neat- 
Imperial viešbučio. Per Vieną ėjo čia nei Anglijos nei Frąrt- 
Hitleris važiavo stovėdamas sa- cijos armijos.
vo automobiliuje. Paskui jo sės | Mussolini buvo parėmęs Hit- 
kė 70 automobilių, kuriuose va- lerj, kad į Austrijos valdžią 
žiavo policija ir armijos oficie- įeiti naziai, jeigu Hitleris at- 
riai. Toj parodoj buvo tik vie- sisakys nuo savo noro prisi- 
nas žmogus civiliuose drabu- jungti Austriją. Bet Hitleriui 
žiuose, tai kancleris Arthuraš pastatymas savo nazių Austri- 
Seyss-Inquart, kurs sėdėjo prie jos iriinisteriais buvo kuopui- 
Hitlerio. Jis tai pasikvietė Au- kiausias įrankis Austrijai pasi- 
strijon vokiečių kariuomenę įr|griebti. Jo ministeris Seyss-In- 
patį Hitlerį. Ore skrajojo ir ūžė quart atidavė jam Austriją 
daugybė vokiškų bombamečiy “legališku keliu”. Hitleris čia 
aeroplanų. VisųScaUJikišktp hąž- gražiai apgavo Mussolini. Da

bar Mufcsplini' nieko,nebereiškia. 
Jis pametė Europoj* viską,’‘ ką 
Italiją bhvo laimėjus per ka
rą.

Jeigu Francija nenorės, kad 
Vokietija taip pat pasigriebtų 
Vengriją, Jugoslaviją ir Rumu
niją, tai Francija tųęes kariau
ti prieš Vokietiją. Tito tarpu 
Vokietija su prijungia Austri
ja pasidarė kariškai daug ga- 
lingesnė. Vokietija dabar vyki
na keturių metų apsiginklavi
mo planą. Iš to plano gal būt 
nedaug kas birtų išėję, nes Vo
kietijai truko geležies. Dabar- 
gį 'Austrijoj Hitleris turės di
džiausią Europoj geležies ka
syklą.

“SAUGO ’ SCHUSNIGGO NAMUS. — Grupė oa
zių kareivių prie buto buvusio Austrijos kanclerio Kurt 
Schusnigg’o Belvedero rūmuose. Naziai jį laiko po 
areštu, bet aškina, kad tik tam, kad “apsaugoti jo gy- ' 

'i vybę“. , . ■

NAUJAUSIOS
ŽINIOS IŠ LIE

TUVOS
Vidunui 70i metų

KAUNAS. — Tilžėje gyve
nančiam didžiajam lietuvių fi
losofui ir rašytojui Vidunui 
šiais metais kovo 22 d. sueina 
septymasdešimts metų. Nežiū
rint į ilgą amžių didysis Lietu
vis tvirtai jaučiasi, o jo kūry
bines jėgos dar neišsekusios.

Lietuva smarkiai ruošiasi 1939 
metų New Yorko parodai

=====
Ispanijos sukilėliai 
vis dar eina pirmyn

Hitleris Galingiausias 
Viešpats Europoj

Nei Anglija, nei Franci ja nėra pasirengu 
sios ginti Čechoslovakijos

ųyčių varpai Į>uvoh.^m|įpami 
visomis pajiegomis, nes tai kar
dinolas Innitzer paliepė pasitik
ti Hitlerį išreiškiant jam pa
garbą ir pasidavimą bažnyčių 
varpų skambinimu.

Nuo to laiko, kaip naziai už
mušė kanclerį Dolfussą už pa

vienes 
tokio

sipriešinimą Hitleriui, 
miestas buvo nematęs 
žmonių susigrūdimo.

Iš viešbučio balkono Hitleris 
prabilo į susirinkusią minią ir 
pasakė: “Jokia žemiška spėka 
nebegalės musų perskirti. Kas 
neatsitiktų, šis vokiečių Reichas 
niekad nebebus padalintas. Joks 
gązdinimas, joks vargas, jokia 
prievarta niekad negalės šios 
prisiegos sulaužyti. Dabar mes 
turime musų Reiche 74,OOQ,000 
žmonių. Niekas negali musų iš
stumti iš musų kelio.’’

Penketas metų atgal Hitleris 
buvo paprastas namų maliorius 
Austrijoj. Dabar jis kalbėjo 
Austrijos sostinėje kaipo galin
giausias Europos viešpats, pa
niekinęs Angliją, Franciją ir 
Italiją atokiu4 savo, nematytai

E'SCATRON, Ispanija, kovo 
14. — Sukilėliai Aragond ofen- 
sivė pasistūmė 45 mylias į prie
kį, visur mušdami valdžios ka
riuomenės:, pulkus stumdami 
juos prid Viduržemi^pžtkraščib 
lygumų. Suimta nelaisvėn daug 
lojalistų. Pranešta, kad’ ties 
Azaila nelaisvėn patekęs vald
žios generolas Jose Maria En- 
ciso zsu visu savo štabu. Sako
ma, kad ties Hijar murai vi
siškai išnaikinę amerikiečių 
liuosnorių grupę. Sukilėliai kon
troliuoja visus vieškelius tarp 
Azaila ir Quinto. Ispanijos val
džia siunčia dar daugiau savo 
kariuomenės, kad sustabdyti tą 
sukilėlių veržimąsi. Kariuome
nė koncentruojama Ebro klo
nyje, kur gali įvykti laukiamas 
didelis mušis.

Šios Dienos
Žinios Trumpai

KAUNAS. — Vyriausybės 
nutarimu iš atskirų vadybų su
darytas New Yorko Pasaulinės 
Parodos Lietuvių sekcijos .ko
mitetas, kurio pirmininku pa
skirtas švietimo Ministerijos 
Gen. Sekretorius Masiliūnas, o 
sekcijos generaliniu4 komisaru 
paskirta Užsienių Reikalų Mi
nisterijos Spaudos biuro virši
ninkė p. Avietenaitė. Liet. Gen. 
Konsului payesta parašyti ga
lutiną sutartį.

Elektrifikuojama Lietuva
AUSTRIJOJ

Pagal Hitlerio noro ir ko
mandos Austrija nebeturi šuš- 
ningo, nebeturi savoi prezideih 
to Miklo, o vakar iš kanclerio 
rūmų buvo paskelbta, kad Au
strija tapo prijungta prie Vo
kietijos (įvykintas “Ansch- 
luss”). šituose kanclerio rū
muose 1934 metais Hitlerio ša
lininkai naziai užmušė Austri
jos kanclerį Engelbertą Dol- 
fussą už jo pasipriešinimą

R Fl Sa
Chicagai ir apielinkei fede<^ 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

šiandien debesiuota ir kiek 
šilčiau. Protarpiais bus lietaus. 
Lengvas vėjas iŠ rytų ir šiaur
ryčių. Saulė teka 6:02< leidžia
si 5:56. Mėnulis nusileido šian
dien 5:22 vai. ryto.

Kaip Hitleris daro 
tvarką Austrijoj

VIENNA,-kovo 14 <1. — Iš 
visų valdžios vietų ir iš laik
raščių išmesti senieji valdinin
kai, o pastatyti naziai.

Seyss-Inquart pasirašo uka- 
zus kaipo “ministeris ir prezi
dentas”. ■ ■ '

šimtai buvusių valdininkų 
įmesta į kalėjimus.

šušningas pabėgo į Vengri
ja-

Rezignavęs prezidentas Mik- 
las negali niekur pasirodyti.

Buvęs karo ministeris Kari 
Vaųgoin pabėgo užsienin.

Hitleris paskyrė Josefą Buer- 
ckelį reorganizuoti nacional-zo- 
ciąlistų partiją Austrijoj.
i Vokietijos nazių ekonomistai 
planuoja, kaip išnaudoti Aus
triją. Iš Austrijos dabar Vo
kietija gaus daug dalykų, ku
rių pati neturėjo ar mažai tu
rėjo, o būtent šviną, geležies 
rudą, grafitą, sidabrą, auksą, 
varį ir magneziumą.

Anglija mato karo
pavojų

— Hitleris trium- atv<a c z tz m

sostinė™ Viennon. Visi baž
nyčių varpai skambino jo 
garbei. Kone milionas žmo
nių jį sveikino. Austrija 
dabar tik dalis Vokietijos.

FRANCIJOJ. — Francija atnau
jino pažadą ginti čechoslo- 
vakiją, jeigu ją. užpultų

> Hitleris. Franci jos naujas 
te kabinetas galutinai suorga

nizuotas be konservatorių.
ANGLIJOJ. — Anglija pasiun

tė tris protestus Vokietijai 
prieš Austrijos pagrobimą. 
Anglijos . valdžia mato di
delį reikalą padidinti apsi
ginklavimą. Abejojama ar 
Anglija. tikrai stotų ginti 
Čechoslovakiją, jei kiltų rei
kalas.

Y^^avė \ko- 
misijai energijos įstatymą Lie
tuvai elektrifikuoti projektą. 
Lietuvoje jau einama prie pa
lankių sąlygų elektros energi
jai naudotis sudarymo ne tik 
mažesniems miesčiukams, bet ir 
kaimatns.

Lietuvos ir Didžiosios Britani
jos santykiai tvirtėja

d.KAUNAS. — Kovo 10 
įsteigta Lietuvių-Britų susiar
tinimo draugija. Kylant ekono
miniam Lietuvos gerbūviui ir 
didėjant prekybai su Didžiąją 
Britanija taip pat einama ir 
prie artimesnio kultūrinio ben
dradarbiavimo.

LONDON, kovo 14 d. — An
glijos premjeras Chamberlain 
šiandien - parliamente pasakė 
kalbą, kurioj smerkė Vokietiją 
už pasigrobimą Austrijos. Jis 
pabrėžė, kad šis įvykis nieko 
gero nereiškia Europos taikai 
ir prekybai. Nėra ko ginčyti, 
jis sakė, kad tas verčia Ang
liją paskubinti apsiginklavimą, 
ir valdžia neužilgo pateiksianti 
parliamentui apsiginklavimo 
programo reikalingus pakeiti
mus. “Anglijos valdžia yra 
griežtai priešinga tokiems veiks
mams, kokius dabar matėme 
Austrijoj”, pabrėžė Chamber- 
lainas, užginčydamas gandus, 
kad Anglijos valdžia tyliai su
tikusi leisti Hitleriui pasiimti 
Austriją. Chamberlainas ati
dengė, kad Anglijos valdžia pa
siuntė Vokietijai tris protestus 
Austrijos reikale, veikdama sy
kiu su Francį j a.

PRAGA, čechoslovakija, ko
vo 14 d. — Sudeten’o apskri
čio vokiečiai labai džiaugiasi 
Hitlerio pasijungimu Austri
jos. Vokiečių vadai pareiškė,

Traukinių kolizija

ISPANIJOJ. — Sukilėliai vis 
dar eina pirmyn, nesulai- 

. komi.

i Fašistai priversti 
girti Hitlerį

RYMAS, koyo 14. — Fašistai 
turi nuryti Hitlerio karčius 
vaistus. Milioiiai italų yra nu
siminę. Bet fašistų valdžia tu
ri girti Hitlerį, nors dar kelios 
dienos atgal gyrė šušningą už 
jo sumanymą'■”įvykinti plebisci
tą. Hitleris parąšė laišką Mjis- 
soliniiri, kuriame sako, kad jis 
niekad jo neužmiršiąs ir pra
šo suprasti jo žygį. Dabar Vo
kietijos i’iibežiai jau sieks Ita-

LONDONAS, kovo 14 d. —(riaujant, negalima butų pasių- 
Austrijos užėmimas tai tik pra-Įsti kariuomenės į čechoslova- 
džia Hitlerio programo. __
rio 20 d. Vokietijos reichstage 
jis pasaką kad jis nori pąliuo- 
suoti 10,000,000 vokiečių, kurie 
gyvena už Vokietijos ribų, tai 
reiškia pirmiausia Austrijoj, 
paskui čechoslovakijoj, Ven
grijoj ir kitur. Austriją Hitle
ris jau turi. Aišku, kad dabar 
eilė* ateina čechoslovakijai.

Anglija turėtų ateiti pagel- 
bon čechoslovakijai, kaį> ji di
džiojo karo metu stojo pagel- 
bon Belgijai. Bet ar Anglija 
galės stoti už čechoslovakiją tai gal ir iš čechoslovakijos 
kaip ji stojo už Belgiją? Tai Į jis gaus pakvietimą atsiųsti vo- 
didel^s klausimas. Pirmiausia,1 kišką kariu’omenę tvarkai da- 
Anglija nesijaučia šiandien to- ryti. Ką tada 
kia galinga kaip ji jautėsi 1914 ryti? Nieko, 
metais. Dabartinei Rusijai An- yra, kad karo 
glija negali pasitikėti. Franci-si, bet sunku 
ją sakosi stosianti čechoslojgh. Anglija ar Francija galėtų įši
lus g^b^^ket ateis reį- kištiL tą Vikąrą?v Tokiose^aplin- 
kaias/ tai dar . klausimas ąr . fįfBSe Hitleris Su savo napo- 
tą ištikrųjų padarys, čėchoslo-■ leoniška drąsa 
vakija yra toli nuo Anglijos, sidaryti visos 

pašonėje kaip Belgija. Ka- pos^viešpačiu.

VncnJkiją, bet reikėtų visą Vokieti- • V AO <3 " J
ją pulti. Pagalios Anglijoj ne
būtų tokio entuziazmo ginti če- 
choslovakiją, koks buvo, kada 
Belgiją užėmė vokiečiai. Angli
joj yra daug žmonių, kurie 
mano, kad trys su viršum mi- 
lionai vokiečių, gyvenančių Če- 
ch’oslovakijoj, privalėtų turėti 
savo autonomiją.

Čia manoma, kad Hitleris 
dar tuoj aus negriebs čechoslo- 
vakijos. Jis palauksiąs. Jis vi
suomet mokąs pataikyti gerą 
laiką. Bet kai ateis tas laikas,

galima bus da- 
Nors jaučiama 
pavojus artina- 
permatyti, kaip

gali veikiai pa- 
Centralės Euro-

ne

Bėda žydams 
Austrijoj

Franci] os kabinetas
susiorganizavo

VIENNA, kovo 14 d. — Ka- f Ida naziai triumfavo su Hitle
riu priešakyj, tiktai žydai ne- Socialistų vadas Leon Blum 
žinojo, kas daryti ir kur^ dė- gapos pabaįgė organizuoti 
tis. Naziai užpuolė kelias žydų vo ministeriu kabinetą. Tai 

ra visų partijų arba nacionalis

PARYŽIUS, kovo 14 d.
pa- 
sa- 
nė-

NEW YORK. — šių metų 
kovo 17 d. (ketvirtadienį), nuo 
2:30 iki 3 vai. p.p., Columbia 
Broadcasting Company rengia
si transliuoti iš Lietuvos lietu
viškų dainų programą, kurią 
išpildys Kauno mokyklų vaikai. 
Transliacija bus perduota per 
“National Network” ir per vie
tos stotį WABC (New Yorke). 
ši programa vadinasi “Ameri
can School of the Air”.

VIDURINIS IR SPECIALUS 
MOKSLAS

• ir išvarė jų savinin- ra vjSy partijų arba nacionalis 
kus. Atėmę vieną restoraną kabinetas, kokio buvo tikėtasi, 
nuo žydo savininką, parašė iš- kadangi konservatoriai atsisa- 
kabą: “Dabar šis restoranas kg dėtis ir i 
yra arijonų. čia nereikia žy- fa§įstų frontą.
dų.” Jau prasidėjo persekioji-|tas yra beveik toks pat kokį 
mas žydų daktarų, kurių Vien
noj e buvo daugiausia. Daug 
turtingų žydų tapo areštuota 
už bandymą pabėgti iš Austri
jos, išsivežant ir savo pinigus.
Mąt, pinigų nevalia išvežti.

sudarė savotišką 
. Blu'mo kabine-

jis turėjo 1936 
nių ministeriu 
Delbos bus 
cour.

metais. Užsie- 
vietoj Yvono 

Joseph Paul-Bon-

KĖDAINIAI. — Valstybinė 
'gimnazija Kėdainiuose įsteigta 
1922 m. ir per visą savo gyva
vimo laikotarpį išleido 297 abi- 

... • • tt-xi • turtientus. Kasmet vidutiniškaih jos. Nuraminimu ijiitlens sa- . ... v. •gimnazijoje mokosi apie 500 
mokinių. Nuo 1937 metų ^pra
džios gimnazija persikėlė į nau
jus, modernius rųmus, kurie 
kainavo arti 400,000 Lt. Šėto
je dar veikia progimnazija, ku
rią baigę tęsti mokslą daugu-

Francija ginsianti 
Čechoslovakiją

PARYŽIUS, kovo 14. — Frau- 
cijos naujas premjeras Leon 
Blum ir užsienio ministeris Jo- 
seph Paul-Boncour kalbėjosi 
šiandien su čechoslovakijos 
ambasadorių. Stefanu Ossuskiu 
ir u4žtikrino jį, kad Francįja 
išpildys savo pažadą ginti če- 
choslovakiją, jeigu Ją kas už
pultų. Pranešimas apie tai bu
vo duotas ir Anglijos valdžiai.

Katalikai nelaukia 
malonių iš Hitlerio
VĄTIKANO MIESTAS, kovo 

14 d. — Vatikano laikraštis 
išreiškė abejonę, kad katalikai 
išvengtų Hitlerio persekiojimų 
Austrijoj (nors katalikų baž
nyčios ir pasitiko jį su var
pais). Gauta žinia, kad Salz^ 
burge tapo areštuotas Salzbur- 
go arkivyskupas Sigismond 
Waitz.

ko Mussoliniui,A kąd jis tol jaus 
už Brennerio Pąssą neisiąs.

Gyvas su susinta 
širdžia

Čechoslovakija ne
pasiduos geruoju
WASHINGTON, D. C., koyo 

14. — Čechoslovakijos pasiun
tinys Vladimir Hurban prane
šė Amerikos valdžiai, kad če-

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštine Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet. •
NAUJIENOS

1739 S. HALSTED ST.

x ,x.*u,vA,,.*u., av.j Prikelia į Kėdainių gim- choslovakija stos į karą, jei?
- čia negrtfL H. Cooksey naziją’

MOUNT VERNON, III., kovo 
14 d. - 
sukatoj buvo perdurta širdis.

\ . gu vokiečių armija bandytų įsi
zNuo 1927 m. rudens veikia veržti į Cechoslovakiją.

14. — Dvi mylios į šiaurę nuo Ligoninėje Dr. Ward padarė žemės Ūkio Ministerijos įsteig- *__
čia susidūrė du tavoriniai trau<Agreitą. operaciją ir susiuvo, pu- ta Aukštesnioji Kulturtechnikų ''

CARBONDALE, III., kovo

MASKVA, kovo 14 d. — Yra
kad “pergalė bus musų”, ir tik kiniai Du traukinių darbinįn-(sės colio žaizdą viršutinėje šir- Mokykla. Ji iki šiol išleido 181 laikoma paslapty j, kada tikrai 

---- ' paims kai tapo užmušti. Aštuoni va-'dies dalyje. Negras iki šiol te- kulturtechniką ir 32 kultųTtech-’^us sušaudyti 18 pasmerktųjų.laukia, kada Hitleris 
juos j savo globą. gonai sutriuškinti. bėra gyvas. nikus-geodezininkus. Gal būt jie jau ir sušaudyti.
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Čia tas “Draugo” Lietuvos 
Mylėtojas visai nusmuko nuo 
koto. Jis sako, kad jeigu kas 
Lietuvą užimtų, tai greitai (tur 
būtį, .norėtą pasakyti ištikimai)

Ttsr

T

B
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................ '"I

Perkūno Sargas

Kritika ir Polemika

NAUJIENOS, Chicago, III,
T!W

(Tęsinys)

Kas greičiau lieka kitos 
valstybes patrijotai ir : 

šalininkai?
Pagaliau autorius prieina 

prie ųžfaigos. Ala jis- labai iš
kilmingai ir išdidžiai pareiškia, 
girdi; ’'Jeigu neduok, Dfeve, 
kas užimtu Lietuvą, greitai lai
kytųsi tik katalikai, o tautinio* 
kai pasidarytų labai dideli nau
jos valstybės patrijotai ir nau
jo valdovo šalininkai, nes pra
radusieji tikėjimą ląikori seno
sios patarlės: ūbi bęną, ibi pa- 
tria, Tai reiškia, kad kur gera, 
ten ir tėvynė,”

INSURANCE
(ĄPDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

t aumiiJ-NAUJIENŲ Foto]

ANGLIJA, — §i Angli
jos karališkos giminės mer
gaitė užjma šeštą vietą sos
to atžvilgiu. Jos vardas yra 
princese AJexąndra.

\ • i- f iP'V

Veikimo
•, .s ■,

Apie “Bunco Karty”—Pamokas 
-^Duokles, Etc1 

' '■ V; •

NOKTU SIDE — Koyo 6 d., 
ivyko “Bijūnėlio”! surengta 
“bunco party” X (jrigąjčm ma
žojoj svetainėj^į88&) W. Arini- 
tage avė. Kadangi norėta toliau 
gyyenantfehS W,
taupyti dvigubu ?• kelionę, tąli 
choro :įv|ko ne kąip
reguliarią^ nuota iki 12 vąį, 
iš ryto, bet nuo 2 iki 4 vai. po. 
pietų.. Nors ’yiąifems savaitę 
prieš bunco pranerta apie tai 
ir Vį^'
nok suririnko

■: *

žasčių ir bui^

—ijĮsi.r.' ' . . iRimi !Wii ' i;,nmĮBi!,"1

• A®*J’ . GripKSijl 'g| vel- 
į$' sutelkta ęvetataj. Nuo pa- 
rėn$in»p liks apie
10 dolerių pelno. Nors nedaug, 
bet ir tie labai reikalingi.. Mat, 
pasireiškus naujai bedarbei, 
daugelis nebemoka savo mėne
sinių dupklių pp 50 centų ir 
choro iždas gana apsituštino. 
Kadangi sekantis parengimas— 
perstatymas operetės “Tetos 
Drasulės Darželis” x įvyks tik 
gegužes 14 dieną, tąt iki to lai- 

’ ko tėvąi turės paeigtengti, kad 
dainininkai1 susimokėtų savo 
duokles laiku, knd choras “na* 
subankrotųotų”.

Dar yra geras skaičius, kurie 
neatsiskaitė už bunco tikietus. 
Kutų garąi, kai j m greitai at- 
įskaitytą. ^Ęatutis

a-"t., e„nruyvu,. ji eui"

Prisiminus Joniškie
tį Adomą Škikuną ir 

Kitus

namų nuo

rakandų 

nuo vagi) 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

jpėr A, Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka» 
ras iki B vai, Sekmadipr 
niftis nuo 9 ryto iki 1 vai 

, po pietų,'

■

valdovę,

laikytųsi tik katalikai. Aišku, 
kad šią autorius kalbėdamas 
apie fcMaJikus tufj mintyje sa- 
W brolius Kristuje kunigus, 
B£S paprasti žmonės jų akyse 
yra menki katalikai, arba šiau
diniai katalikai kaip jie dažnai 
pravardžioja. Užtad lietuviai 
Rupios katalikai kunigai yrą 
skąjtumi labai geri ir tikri k 
talikai, na ir, suprantama,
baj geri patri jotai jr Ęjetdvos 
valdovo šąhnjnkai, ir todėl jis 
sako, kad jei dabar kas Lietu
vą užimtų, tai ištikimi pasilik
tų Lietuvos valstybei tik tikri 
katalikai (suprask Romos ku
nigai), p jau, girdi, tautininkai 
pasidarytų labai dideli naujos 
valstybes pątrijptąi ir salinin
kai nau

Čia tfiis “Draugo” rišėjas tu
ri mintyje no vięn dabartinius 
tautininkus, tarp kurių, be abe
jo^. yra ir gerų ir blogų ir kai
po tokių aš nęsiijpu ginti. Ta
čiau tąrp tautipinkų ir kitų 
partijų sviętiškių žmonių buvo 
ir yra daugini patrijotų, negu 
tarp lietuviu Romos katalikų 
kunigų. Tad nors trumpai pa
žvelkime į Lietuvos praeitį ir 
pažiūrėkime, kokios valstybės 
patriotai pasirodė lietuviai Ro
mos kunigai, kada Lietuvą bu
vo patekusi po kitos valstybės 
globa? <

M Kaip tik buvo pradėta platin
ti Romos katalikybė Lietuvoje, 
tučtuojau po Vytauto ir Jage- 
los laikų, kokios valstybės pa
tri j otri pasidarė romiškieji ka
talikų kunigai? Visiems žįno-

AL
B G.v‘> —

L. Nl. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

■.......i
i .• M

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryto Chįęągoj, Visi įr mėgstą 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai pusprpmjė padirbti cjar geres
ni alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alus yrą pagamintas iš impor- 
tuotu pirmos rųšips produkto,

Urmo (wholesale) kainomis prįstą^o Į ąlįnes iy kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

2415 W. 64th Street, Tel. Hemlock 6240
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A NTAN AS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
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ETKUS ir EUDEIKII
TT-

IT**

Kp^LYCios visose
CH1CAGOS-DALYSE,'DYKAI

AMBULANCE ŲIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVĘNUE, CHICAGO
■ ........ .. ....................... U " j- --------- . ... I..

ma, kad Lenkijos patri j o tai' iv 
lenkų karaliaus šalininkai pir-? 
mieji pasidarė Romos katalikų 
kunigai, dalima sakyti, J<ad per 
800 metų lietuviai Romos kata
likų kunigai buvo pasidarę Len
kijos patrijotai ir lenkų valdo
vo šalininkai ir varė didžiausį 
lietuvių nutąutipimą po visą 
plačią Lietuvą. \

Vėliau, kada 1795 metais di
desnė dalis Lietuvos pateko po 
Rusijos caro jungu, kas pir
miausia pasidarė Rųsų valsty
bės ■ patrijotai ir rųsų caro šą- 
lininkąi, ar ne musų Romos ka
talikai? Kr s su pasididžiavimu 
priėmė nuo jtusų caro medalius 
ir ordinus, ar ne tokie prąlo- 
tai Olšauskai, Ąntąnavičįąi ir 
|dtį kunigąi? Kas su pąsidicjžią- 
viipu iš.dąvjpčjoi Rusų caro žan- 
darąms lietuvius studentus, va
dinamus revoliucijonierius, ar 
ne Romos katalikų kunigai ? 
Na, o juk jau Romos katalikus 
kunigus, sergėk Dieve, negali
ma pavadinti będi^yjaįs. vis 

paį6į^ėHbirm|yniai 
n^li j oą^yąlsty’bB JfTnau j o' Val
dovo šalininkai, . z

Pagal to “Draugo” rašytoją, 
tąi, girdi, tjk tautininkai ir be
dieviai pirnmtnpr.il pasidarytų 
naujos vasltybės ir naujo vak 
dovo šalininkai. O čia gi mums 
visai netolimą, praeitis sako ir 
rudo visai ką kitą. Aišku kaip 
diena, k.ad tas “Draugo” Lietu
vos Mylėtojas parašė didžiausią' 
nesaiponę,

Kgs čia Amerikoje pirpiuti^ 
niaį pasidarė naujos valstybės 
šąlininkai ir pradėjo lietuvius 
nųtąųtipti, ar ne Komos katajh 
l;ai kunigai? Kas pradėjo pir
mutiniai airiams Komos vyskur 
parhs užrašinėti Amerikos lie
tuvių sudėtus turtus,, pastaty
tas gražias bažnyčias ir mo
kyklas, ar ne musų < lietuviai 
Komos kunigai? Tad kur čia 
logika ir paprasta s protavimas 
sakyti, kad jei Lietuvą kas 
nors dabar užimtų, tai ištiki
mi pąsijiktų tik lietuviai Ko
mes katalikų kunigai su savo 
davatkomis, o jrm tautininkai, 
socialistai, liaudininkai ir kitų 
partijų arba pažvalgų žmonės 
pasidarytų tučtuojau naujos 
valstybes patrijotai ir naujo 
valdovo šalininkai. Taip rašyti 
ir taip kalbėti gali tik tokie 
Lietuvos patrijotai, knrię yra 
prisiekę ištikimybę Romos, po
piežiui, viską daro Lietuvoje 
dėl didesnės Romos popiežiaus 
garbes, ir tiki per Komos popie
žiaus ikmius žiūrėdami temato 
ir supranta. Lietuvos reikalus. 
O tokiais patrijotais yra mums 
visiems žinomi žmonės, kurie 
dar save dažnai vadina Vatika
nu konsulais, popiežirus tar
nais, pono Dievo umbasadoriais, 
kurie sakosi taipgi gavę spe
ciali leidimą nuo Kristaus kam 
norėdami dangaus vartus ati
daryti, o' kam nenori tos malo-

I (

pės suteikti, tai gali dangaus 
vartus uždaryti.

Tai tiek tuo tarpu apie Ro
mos kunigų didelį patrijptišku- 
mą-ir Lietuvos meilę-

1 (Galas)

W-i

Juozą Sveikacką—Julių Rutautį

Sfo mėnesio kovo dieną 
nukanka lygiai matai nuo pir
ties Joniškiaėių L, K. Knubo 
n.arip A» škikuno, kuris gyvena 

ir vertingų, buvo tokių, kurios damas labai buvo kjtų jšnau- 
niekomi neprisidėjo. Iš dainb dojamas. Visuomet pas Ado- 
ninky’ tėvų šųpmi kartu nedąu- mą prie širdies arčiau stovėjo 
giayšiai atsilankė gal bųt, kad jo artimi k.aimynai.

Kada blaškomas kasdieninio

. AntraSienis, kovo 15, 1938
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da, būdavo j atsimindavOm jau
nystėj dienas Lietuvoj, Adomu 
gimtinį kaimą Niuraičius, tas 
žaliuęjąnčįas lankos, kur šieną 
piovė ir dalgelį valiavo, tąippat 
gražiąsias merginas, tuos šo
kiui, dainas, linksmus vakarė
lius, tai 'Adamos pajaunėdavo, 
sužibėdavo po akyse tėvynės 
meilė ir grįždavo vaizdas to 
malonaus krašto, kur užaugo ir 
triūsė tėviškės laukuose.

Tik deja, nebebuvo Jemta 
dsr kartą pamatyti tėvų Žemę ii 
pasidžiaugti ta vįętelc, kur gy
veno ir subrendo.

Tie patys žodžiai tenka pasa
kyti ir apie pirmiau mirusį jo
niškietį Juozą Sveikacką, kuris 
buvo rėmėjas Joniškiečių Kliu- 
bo; Ir Julių Butaųtį, kurią su
tvėrė šį kliubą ir daugiausiai 
jame dirbo, šie trys Joniškie
čiai jau ilsis Chicagos Tautiš
kose Kapinėse. Jiems neberupi 
jokios -šio svieto marnastys ir 
gyvenimo kelias užbaigtas.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai.

- tRnvrn—C*

Pitone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Sercdomis ir nedžl. pagal sutartį 

. Rez. 6631 Sq, California Avenue 
Telefone” Renuhlie 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5916

DR. BERTASH
’ 756 West 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sta. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tek Kenvrood 5107

paš' bandys 

vai. po pietų/^rgį .butą na- 

au rinktis
tik apie 6 vai, vakare, lošimas 
pradėta tik apie 7 vai,

Daugeliu dainininkų mamių 
atsiuntė dovanelių išlaimėjU 
mams-MiekųriPS ir gana grgžjų

savaitę prieš tąi turėtą ekskur
siją į Qąk Foręst padarė iš? likimo išsiilgdavo savųjų, tai 

jis tankiai atlankydavo Vikto
rą ir JuTę Kazimieraičius ir ne
tik su jais maloniai pasikalbė
davo apie visokius gyvenimo 
vargelius, bet taippat ir su jų 
sunais ir dukra Adele pajuo
kaudavo; -Mokėdavo su jaunai
siais prielankiai pakalbėti. O ka-

kas$ų ir tas neleido jiems šiuo^ 
mi kartu atvykti, Bot atvyko 
geras skaičius pašalinės publi
kos ir tas sudarė lygsvarą.

Po lošimo “Bijūnėlis'7 pavai
šino svečius kava ir piragais, 
prizus irgi visi gavo. Nuotaika 
buVd gana jauki.

.       S——W — I ■■■» - , 1 ! ...................... ■■■!■■ ,1 .

Mrs. Anelia K. Jarusz 
physical Therppy 

ųod Midwife 
6630 So. Westęrp 
Avė., ?nd flęoj 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d n odų maspage 
eleętrię t r e ą t - 
ment ir magne- 
fic blaijkets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Teb Virginja 0036 
Residenęe Tel, BEVERLY «2M 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:/—

2—4 ir nuo 6—8 vak vakari 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT A V ii 
Valandos—9—10 Ą. M* 
Nedalioj pagal sutarti.
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A

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ

SĘNJAUSJA ĮR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

aMB
, DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Herinitage Avė. 
4447.' South Fairfjeld Avenue

l’el. I.AI'AYETTIį 0727
.   "'i. ■"1.1'iinu'iįfiiK'^r’TV'ii 1..............—r*>iyjgyfi!itw.i..i|..|iiwu'.i1 j. jiij'Hju 1 ii-ji.r., 

^->^1 koplyčios visose 
<-ūX X Chicagos dalyse

W !l D1.. U’LL Į 11 w ■y^lirU|iĮTWi!lU!lll|Wf H .iija! J n jujij U 1UFr
Klausykite musų Ljętųvių fadjo programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C, etoljęa (1420 K,)-r-Pranešėjus 

P. 6ALTĮMJWĄS,

A-.';:.. -----į; --- --------------------c------ --- --------- ---------------

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dięną 
ir Naktį

.'H't.'fT'-į . i‘ j t1 y. ■ii,,.ri.-r» ""r j v."wi'»......mu uwii

, .A. PETKUS .
6834 8q. We0ęi’n Avė, Phone Grovehill 0142
1410 Soyth 4pjlh Gourt Cicero Phobė Cicero 2109 

... y.. ., ..".y . , I . I , " ■? |>|<"V‘O,.'J1 1'įKirF-ry J » ■» J"< J. . Į1" 1 I • "f .........  3 »

A. Montvid, M. D
West Towp State Rauk Ridg. 

2400 WE8T MAD1SON STREET .
Vai. 1 iki 3 po pietų, fk iki 6 Vft«.

T«l. Seeiex/f330
Namų telefonas J^runswięk 0597

ADVOKATAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki i v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Treciaoieniąių ir 

Sekmadieniai susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So, Fairtield Avė.
Tęl. L«fayetfe 8016

K. P. G U GI
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323. So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 jki 8:30 
Telefonas Bpujeyųrd 1310 

Kętvirtadjeuiais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto
Kamb.
Namu

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telepbonp: Boujfevard 2800 . 
46?1 SOUTH ASHLAND, AVENUE 

Rea. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723 p

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namu Tel—Hydę Pąrk 3395

K AL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

PanędSij, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredopir Ratnyčioj nuo 2 iki 6 v. v,
Sųbatoj nuo 12 jki 6 v. v.

Tej. Prospect 1012

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Otisųs 4645 80. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 įr nuo 6 iki ir 
vak. Nedėlioj pagal susitarimu

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

< J j
464SLSoU Ashland Avė.

afti 47th Street * ‘ 
Valandos nuo 9 įki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti. %
_____ Kiti Lietuviai paktarai

Dr. Margeris - 
3325 So. Halsted St, 

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Te). 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

AKIU SPECIALISTAI
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIĘSTO 

DALYSE

P. J, BIPIKA^
3354 Sm^Haišted Street . Boulevard 4089

. -Ų , Il| I > .1 Į.,...   

< L J. ZOLP Ąione B<ml. 5203
1646 Wcę>t 46th Štreęt Ęoulęvard 5566
- "ĮĮ."" u. '■."!> i u'į J ' J'I1< M ........ ... ....................... "r-i"i;ii w» I"

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

it< r' i a't"—rrrwij'T‘įrt’. i i"ni i 'i 1 1 i r į i . < rt-iT'y

s. P, MAŽEIKA
3310 LUuanlca Avenue

t ■' f i'n1 11' r

Vardą .1130
Yards 1138

F V

laehawicž ir sūnus
2314 West 23rd Placg . Phone Ganai 2515
SKYRIUS; 43?44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

1.11,1.I 1111 UI . ......    ■ '■ ■ ' .<» ............... ..—.i. ............................ . .......

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

'/y .............. ■■■»■!■ ..........   1.1 I

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

rnrr-T

iri' ’ ••*. v > ,1; t. < 5-' t v <
"H*

... j, r . - .u'D ■
W. *WW 'T’H’ 1

m f iy 1 Tiwl,t

» ■ ; ♦i ' J. LIULIEVIčIUS
,42148 $o, Cąliforpią Ąvpnųe > Phone Lafayette 3572

81

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų gąrąntftvjmks.

Optometrically Akių Snecialistaa 
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

ęptj priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ątęi- 
tikimupse egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas, Specialė ątyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. )
VALANDOS: nyp 10 ryto iki 8 vak. 
NKDęLIOJ nuo ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v,

Phone Bouleyųrd 7589. %

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerui lietuviams žinomas per 
metus Uipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ’

Gydo staigias ir chroniškas Ilgus 
vyrų, moterų ir vaiku pagal naujau
sius metodus X-Ray įr kitokius elę- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Labpratorljaj
1034 W- 18th St., petoįi Morgan St.

Valandos nuo JO—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai.

Tel. Canąį 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
. OFISO VALANDOSi

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

Phone MIDWAY 2880
■7 ' ........................... .. .... . ......... """.."""’.................

, Telefonas Yardp 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofisp valandos;
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iKi 8 vai. NtdW, nuo 10 iki 12 
Rak. Telephone PLAZA 2400

"""f’’

DU. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 , 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Įitąiso,

Ofjsas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wept 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo. JO iki 4. uuo 6 iki 8 

1 Nedaliomis pagal sutartį.

pirnmtnpr.il
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MUSŲ SKAITYTOJAS

LIETUVIŠKU ORDINU REIKALU
Visi mes jau matėme spau

doje paskelbtus vardus tų, ku
re Lietuvos Valdžios tapo or
dinais apdovanoti. Sk: itan't pa
vardes tų veikėjų, koktu darosi, 
dėl ko ir kam tas yra daroma. 
Mes, kurie čia Amerikoje gyve
name, žinome, kad tas ordinų 
dalinimas ffkžai^ reik; lingu as
menį pasiekia. Gauna dažniau
sia tie, kurie to nėra nusipelnę. 
Kaip man tas dalykas išrodo? 
Pirmiausia aš siekiu senesnės 
praeities Amerikos lietuvių tar
pe darbuotės. Kada peržiuriu 
lekordus lietuvių veikimo, tai 
randu, kad tie, kurie iš tikrųjų 
lietuvybei yra dirbę, yra pamir
šti. Tie, kurie tiktai intrigas 
varinėjo, matė lietuviškame gy
venime ir veikime dolerį, kurie 
buvo ; kyplėšos, pusiaubemoks- 
liai, fanatikai, arba šnipai, tie 
daugumoje tuos ordinus gauna. 
Iš to reiktų daryti išvadą, kad 
tie, kurie tuos ordinus duoda, 
yra tokie patys, kaip ir jų pa
rinkti asiyrėns, ant kurių tie or
dinai yra kabinami. Taip many
dami, mes d: ug su tiesa neap
silenksime.

Bet kad su tų ordinų davi
mu butų viskas užbaigta, taip 
manyti negalima. Amerikos lie
tuviai paskutiniu laiku parodė

savo t: m tikrą veiklumą. Tai 
demokratinės idėjos žmonės. 
Tai pažangus elementas. Jie, į- 
vertindami ir suprasdami mušu 
žmonių kančias, kurias jie tu-? 
tėjo pakelti tverdami Neprij 
klausomą Lietuvą, negali nuty- 
.ėti prieš priespaudą ir perse
kiojimus, kokie ši: ndien eina 
Lietuvoje. Suvažiavimas C eve- 
lande kelių šimtų delegat” 1936 
metais reiškia labai daug. La
bai daug dėl to, kad tie delega
tai savo k; štais/ ten suvaž avo, 
leido brangų laiką, aukojo tam 
reikalui dolerius ir ^isų buvo 
nutarta vienbalsiai veikti toliau 
ir reikalauti, kad, kartą Lietu
va j; u nelaisvės retežius Rusų 
Caro sutraukius, nebūtų jais 
pančiojami musų žmonės pačios 
Lietuvos valdžios. Prie tos svei
kos minties dedasi kiekvienas 
apsišvietęs lietuvis. Kitaip ir 
būti negali! Reiškia, pažangių
jų dvesia išeivijos tarpe, trokš
tanti laisvės ir kultūros gyve
nimo, o ne priespaudos ir bau
džiavos, pasirodė stipri. Musu 
ponai, būdami č>a atstovais, ir 
kiti Lietuvoje tai numato, kad 
gali būti velnirs. Juk amerikie
čiai daug sudėjo savo turto į 
Lietuvą, už kurį nereikėjo be
konų svietan vežti, gali tą sa-
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PRISIPAŽINO — Dešinėj James W. Crabb, su mo

tina Mrs. W. W. Crabb, laike arešto už žmogžudystę. 
Crabb prisipažino “netyčiomis” nušovęs savo 5 savaičių 
žmoną Betty Collison Crabb, Dcląvane, III.
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TAUPYK--BADO NEMATYSI!

• Ar galėsiu ant kiekvieno pareikalavimo 
atgauti?

• Taip, poniute. Beto, kiekvieno indėliai 
yra Valdžios Apdrausti iki $5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN '& 
SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA).
1739 SO. HALSTED STREET

$10950 ETON universal

AUTOMATIC GAS RANGE
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vo duosnlą mašnelį uždaryti ir 
taip negaunant veltui svetimos 
valiutos, gali susmukti ir litas. 
Tai ve sugalvojo skymą, kad 
reikia suorganizuoti tam tikra 
“draugija”, kuri rodytų pasi
priešinimo tam progresiviam 
žmonių planui ir reikalavimams. 
Ir štai mums jau šiandien aiš
ku, kad kaip pati Lietuva yra 
valdoma pusiau šnipų, pusiau 
bemokslių, daugiau pataikau
jančių ir ginančių savo vien tik 
pozicijas, — taip lygiai jie ir 
Amerikos lietuvių visuomenėje 
organizuoja tokią “Gedimino 
Kavalierių” draugiją, kurios 
nariai yra parenkami tokie, ko
kius mes turime šiandien Lie
tuvos valdžioje. Jie turbut ma
no, ki.d tie jų “kavalieriai” nu
slopins pažangiųjų amerikiečių 
mintis, norus, ^u^ibrę^i^s, -it 
Lietuvos ponai galės jodinėti 
ant Amerikoje gyvenančių lie
tuvių taip, kaip jie jodinėja 
Lietuvoje.

Tiktai šitaip, o ne kitaip mes 
galime suprasti tų ordinų dali
nimą. Kas tada mums pažan
gios idėjos žmonėms lieka da
ryti? Ar sudėjus rankas žiūrė
ki į tuos Lietuvos valdovų užsi
mojimus? Ne! Mums lieka di
desnis uždavinys: TAI VĖL 
ŠAUKTI KONGRESĄ, KURIS 
NUSTATYTŲ IR ' UŽDĖTŲ 
MUMS DIDESNES PAREIGAS 
IR DUOTŲ DAUGIAU DAR
BO. Mes nuo to atsisakyti ne
galime. Mes niekad daugiau jau 
nesutiksime grįžti prie tų pa
pročių ir tos tvarkos, kurią 
mes smerkėme, nuo kurios mes 
bėgome. Mes čia gyvendami ga
lime reikalauti ir Lietuvos žmo
nėms to pat. Kas sakė, kad mes 
turime pamiršti ir nesikišti į 
tai, kaip Lietuva valdos! ir ko
kia ten valdžios formą yra? O 
kodėl gi šiandien pati Lietuvos 
valdžia kiša nosį į išeivių gyve
nimą, ir juos organizuoja? Ma
tomai, kad Lietuvai išeiviai lie
tuviai reikalingi, o išeiviai lie
tuviai turi rūpintis tuo kraštu 
ir tais žmonėmis, kurie jame 
gyvena.

Skatinama Lietuvos 
Sodininkystė

....

Lietuviai myli gamtą, myli 
medžius, sodus, gėlynus. Ta
čiau negalima, pasigirti, kad 
Lietuvoje bujotu sodinipkys- 
tė. Prieš karą kaip žemės ukiui 
taip ir sodais rūpintis ūkinin
kams valdžia nepadėdavo. Ūki
ninkai, daugumoje gyvendami 
kaimuose, turėjo savo sodybo-' 
se mažesnius ar didesnius so
dus. Per karą sodai buvo pusė
tinai apnaikinti. Bet didžiau
sias sodams smūgis buvo kaimų 
skirstymas į yi®<iemius» Pa
liekantiems sekose sodybose 
ūkininkams tekdavo kelių kai
mynų sodai. Reikalingas turė
ti daugiau4- dii^arpjos žemės, 
toks ūkininkas sočius naikino. 
O iš kanio' į gryną lauką išsi
kėlę ūkininkai palieka be jo
kio sodelio. Kai į naują vietą 
persikelti reikia^'daUg darbo ir 
lėšų, tai . ūkininkai apie sodą 
pamiršta.;. Kai' po kelerių metų 
užsisodina sodelį, tai reikia 
laukti kelibliką metų, kol jis 

užaugs ir pradės duoti vaisių, 
^odo išauginimas reikaldują 
daug stropios priežiūros bei 
darbo. O iš sodų ūkininkai ne
gauna 'didelės naudos. Lietu
vos obuolius perka tiktai vo
kiečiai marmalado gamybai. 
Kainos obuoliams būna žemos.

y, , , .

Ūkininkai neturi patalpų ir ne
moka Sodų vaisius žiemai išlai
kyti. Rudenį obuolių, kriaušių, 
slyvų užtenka ne tik žmonėms, 
bet ir gyvuliams. O žiemą''Lie
tuvoje obuoliai ir kriaušės bū
na brangesni, kaip iš tolimų 
kraštų atvežamieji apelsinai.

Pastaraisiais taikais • gana 
daug obuolių suvartojama vyno 
gamybai. Jau yra keletas dir 
delių vyno dirbtuvių. Didžiau
sia vyno gamykla yra Anykš
čiuose p. Karazijos. Karazija 
prieš dešimtį metų pradėjo vy
ną gaminti ir taip savo gamyk
lą išplėtė, kad dabar sturi apie 
3,000,000 literių vyno. Yra 
daug vyno dirbtuvių su žymiai

Todėl mes turime šiandien a- 
pie tči kalbėti. Tas reikalas tu
ri mus visus pašaukti prie vie
nybės ir tų kilnių tikslų kurie 
jau yra pradėta vykinti Cieve- 
lando suvažiavime.

Mes žinome, kokie elementai 
gauna tuos ordinus ir žinome 
jų įtekmę. Nors kai kurie ir y- 
ra užsitarnavę,, bet labai mažas 
nuošimtis. Toms intrigoms už
bėgti už akių, tai musų pareiga 
šiandien spaudoje gerai tuo 
klausimu išsikalbėti ir susitarti 
dėl smarkesnio veikimo.

Patricijus.
......  ■■■ .Ui Jn—.1 . - ----- Jk-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

• Patirk Automatinio Gaso Virimo tikriau
si Džiaugsmą — su nauju Eton Universal 
Gaso Pečiumi. Tai GREITAS.,. NEREIKA
LAUJĄS PRIEŽIŪROS... ŠVARUS, Pilnai 
modernios savybes duoda jums naują virtu
ves patogumą su virimo pasisekimu KIEK
VIENĄ SYKĮ. Kepamoji pečiaus vieta pil
nai inzoliuota vėsesnei virtuvei užlaikyti. 
Automatinė pečiau kontrolė su skambučiu 
pasako, kada pečius Įkaitęs iki reikiamos 
temperatūros. Turi 4 simmer-save burners—
ištraukiamą broilerį su savory grid — 2' (Sales taksai prie to) 
pasidėjimo pastalčios — kondimento setas 
—2 balansuojami, pakeliami viršai—ir daug 
kitų laiko ir darbo taupos savybių. Pasi
naudok šia didžia proga, įsigyti naują Eton 
Universal Gaso Pečių. Ateik ir pamatyk šį 
gražiai padarytą pečių ŠIANDIEN!

TIK DABAR

$9355
su jūsų senu pečiumi

Perkant išsimokėtinai 
skaitysime 

kiek daugiau

MODERN COOKERY . . CONSTANT HOT WATER . . S

| THE PEOPLES GAS LIGHT A
P H O N E W A 8 A S

ND COKE COMPANY A
H 6 0 O O

1

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA

mažesniu gamybos mastu. Da
bar Lietuvoje vartojamas sa
vo gamybos vynas, . nes užsie
ninis labai brangus (aukštas 
įvežamasis muitas.)

žemės ūkio, ministerija ir 
žemės ūkio .rūmai stengiasi pa
dėti ūkininkam^ plėsti sodinin
kystę ir pakelti jos pelningu
mą. Rūpinasi paremti medely
nus, kurie galėtų aprūpinti ūki
ninkus geresnių veislių vaisi
niais medeliais.. Ūkininkams, 
užsodinantiems naujus sodus, 
žemės ūkio rūmai duoda pini
gines premijas, po vieną litą už 
kiekvieną sodintą medelį. Taip 
pat rūpinamasi tiksliau su- 
tva^kyti sodų vaisių^ pirkimą ir 
jų išvežimą į užsienius. Pernai 
žemės ūko rūmai premijavo

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos

Gegužes 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS

Iš New Yorko į Klaipėdą ...................  $106.50
Į abi puses '.... ,........ ...... ...................  $206.00

Turistinė Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą................... $152.00
Į abi puses ...................     $289.00

Taksai $5.00 atskirai.
Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos, 

dokumentu ir visą informacijų kreipki
tės į patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois.

16247-F—Dumblas (dialogas) ir šis-Tas 
(dialogas) V. Dineika ir J. Petraitis 

16152-F-—Pasaulis stovi ir Man tik 
rodosi, A. Vanagaitis.

16152-F—Pasaulis stovi ir Man tik ro
dosi, A. Vanagaitis.

16204-F—1,2-3-Bar. .Ruplėtai ir P-dka 
Jovalas, J. Petrauskas ir V. Dineika

16174-F—Eisiu ma-niei pasakysiu ir Ber
nužėli, nesvoliok, M. Petrauskas.

16192-F—Trauk. Sirnniski (polka) ir
f:jo Mikas (polka), Jonas Dirvelis ir 
orkestrą.

16208-F—Patarimai ūkininkams ir Ait
varų Polka, Petrauskas ir Dineika.

16212-F—Augo miške baravikas ir Impų 
senis. Jonas Butėnas.

16259-F—Dziedukas (liaudies dainai ir 
T.vliąi, tyliai (liaudies daina). Mikul
skio orkestrą.

16269-F—Aukso miglos ir Meilės tu 
mums nedainuok. St. Pauras.

16249-F—čigonės akys (fokstratas) ir 
Onytė, einam su manim pašokti. Liet. 
V. Orkestras.

16272-F—J-Namo (1. daina) ir Oi, kad 
išauštų (1. daina), Mikulskio ork.

16257-F—V asaros grožybė ir Atsiskyrus 
su mylimąją. S. Paura#, ir J. Girai- 
tis.

16261-F—Svetima padangė, S. Pauras ir 
Studento sapnas, J. Giraitis.

16270-F—Rytų daina ir Turkų vestu
vės. Liet. Viešbučio Ork.

16263-F—Atbulinis ir Vargonininkas, 
Vincas Niekus.

1G266-F—Aržuoliniai pamatai ir Moks
las darbas žygių šuoliai, S. Pauras.

16268-F—Ar tu Žinai, broli? Ir Miss 
Lietuva. V. Dineika ir J. Petrauskas 

16293-F—Ar aš ne jauna ar ne vaini
kuota ir Tekėk, dukra už čigono, 
Kast. Menkeliuniutė ir St. Kazeinekas.

16123-F—Gieda gaideliai ir Netur ple
do, A. Vanagaitis, K. B. Krauciunas. 
ir M. Žemaitė.

16273-F—Kaukazo vaizdelis, dviejose
dalyse, Liet. Viešbučio Orkestras.

20074—Ant kiemelio (polka) ir Pas 
malūnėli (valęas), Kariškas Benas.
20071—Klaipėdos valcas ir Gaidys (pol

ka). Kariškas Benas.
20003—šitas šok* s dėl v'sų (nolka) ir 

Kas bus (polka), Knima B-nts
20028—Bernužėli, nesvoliok ir Dul-dul 

dūdelė.. Kipras Petrauskas.
20038—Teka upė per beržyną ir Josiu 

jomarkčlfn, J. Butėnus.
20040—Aria iš operos Rigoletto, K. Pet

rauskas ir Neverk brangi. A. Sodeika.
26045—Pusiaunakti musų brangiai ir 

Blusa, P. Oleka.
26056—Sesutė. (vairas) ir visiems tinka 
'-'tualkaJs Kauno Orkestrą.

'26048—VWRu61is ir Kad galėčiau, Liu
da Sipavičiūtė.

26047—Dzinguliukai ir Prašėm pasakyti, 
Liuda Sipavičiūtė.

2606,5—Kazbek ir Sugodojau aš godeles 
J. Babravičius.

26062—Eisim grybaut (ane stnp) ir Kar
velėlis (vairas), Kauno orkestras.

26092—Prirddino seni žmonės ir Ant 
marių krantelio, J. Butėnas.

26091—-Agotėlės valcas ir Linksmas jau
nimėlis, šokių orkestrą.

26104—Noros polka ir Bernelis (polka) 
P. Samaltus.

26099—Obuolys ir Amatininkų Daina. 
Petras Petraitis.

26098—Barborytė nosj trina it Alutis 
ir Žemės rojus, S. Pilka.

26100—Busiu vyru (kom. scena) ir Ant 
laivo (kom. scena), J, Uktveris ir 
Adelė Zavistaitė.

26082—Tai gražumas dukreles. EI. Ra
kauskienė ir Suktinis, J. Olšauskas ir 
Elena Rakauskienė.

26095—Levendrelis (duetas) ir Grybai 
(duetas), M. Strumskienė ir J. Pet
raitis.

26094—Ganėm aveles (durtas) ir Oi. 
Čia, čia (duetas), M. Strumskienė ir 
P. Petraitis.

26105-—Tyliąją naktj ir Angelai gieda 
danguje, Petraitis.

26097—Jonas pas Rožę ir Gaspadinė 
Rozalija, S. Pilka ir M. Žemaitaitė.

26102—Didmiesčio polka ir Kares laiku 
(polka), J. Sosnausko orkestrą.

26087—Bernužėl, neverk pačios ir Si
biro tremtinys, J. Olšauskas.

26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Ne
munas ir Dauguva, J. Olšauskas.

26093—žolynėlis (polka) ir I Sveikatą 
(polka). Smuiką ir armonika.

V-14022—Jau saulutė leidžias ir Vaik
ščiojau po žalią girelę. J. Namieka.

V-14014—Klausyk, mylimoji ir Burdin- 
gierius praktikuoja. J. žuronas.

V-14018—Caspian Polka. Makt Trejetas 
ir Onytė (polka), Velička. •.

16-81442—Marytė . ir Skrendam kaip 
paukščiai, St. Pilka.

V-14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu 
po langeliu. Z. Krasauskienė ir Vik
torija VolteraitS. L

V-14021—Gaspadinės bankietas ir Pas 
motinėlę. J. žuronas

V-14029—Uįgavėntos ir Linominis, J.
žuronas ir grupa.

V-14062—Rytiečių meilė (fokstratas) ir 
Spaudos balius valcas, A. Sabaniaus- 
kas.

V-14064—Rudens paseka ir Veltui pra
šysi, A. Sabaniaųs^as.

V-14066—Nepamiršk manęs (anglų vai
ras), A. Sabaniauskas.

V-14065—Paskutinis sekmadienis ir Vy
rai, užkim (fokstratas), A. Sabaniau
skas.

JB—3002. Keturi ratai ir Meilės kara
laitis, Pažerskas.

JB- 7 Pačios ir Daktaro daina. S. 
Rimkus.

Dėl

f'

Jos. F. Sudrik.
INCORPORATED 

3409 So. Halsted St. 
Chicago, III.

TeL Boulevard 7010

BUDRIKO 
RAKANDŲ, RADIO 
IR ELEKTRIKINIŲ 

LEDAUNIŲ 
KRAUTUVE .

569 naujus sodus su 18,000 
medelių, šiemet tikimasi, bus 
naujų' sodų užsodinta žymiai 
daugiau.

Sodininkystės. propaganda, 
premijos ir kitos priemonės 
sodininkystei remti sukėlė ūki

ninkuose didesnį susidomėjimą 
sodais. Galima tikėtis, kad per 
kelioliką metų sodininkystė 
Lietuvoje bu4s pasiekusi auk
štą laipsnį—gražus sodai puoš 
Lietuvą ir ūkininkai iš sodų 
turės žymių pajamų. • Tsb.

Radio Programai W> C. F. 
L. 970 k. nedėlioję kaip 7:30 
P. M. WAAF 920 k. Pėdny
čiomis ir nedėliomis kaip 
4:00 P. M.
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Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 
18c 
75c

VĖL ŠMEIŽIA

Iš Lietuvos Padangės
. (Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Ubakymo kalnai
Chicago je—paštu:

Metams ___ ___ ________
Pusei metų__________
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui _____

Chicago j e per išnešiotojus:
Viena kopija _ _______
Savaitei --------------- 4-----
Mėnesiui* ------ ;--------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams —_________  $5.00
Pusei metų ________________ , 2.75
Trims mėnesiams _____ ......... 1.50
Dviems mėnesiams .......___ , 1.00
Vienam mėnesiui _________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ____   $8.00
Pusei metų ................._____   4.00
Trims mėnesiams ....a_____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Antras Blum’o kabinetas
Naują Francuzijos vyriausybę sudarė Socialistų va

das Leonas Blum (išt.: Blon). Į jį įėjo 15 socialistų, 
toks pat skaičius radikalų, trys socialistai republikonai, 
vienas kairiųjų nepriklausomų atstovas ir vienas nepar
tinis.

Tai antras Blumo kabinetas, kurio sąstatas yra be
veik toks pat, kaip pirmojo “liaudies fronto” kabineto, 
kurį Blum buvo sudaręs 1936 metais, po kairiųjų parti
jų laimėjimo parlamento rinkimuose. Komunistų jame 
taip pat nėra, kaip nebuvo ir pirmajame Blum’o kabi
nete.

Bet užsienių reikalų ministerio vieta šį kartą teko 
pažangesniam žmogui, negu kad buvo radikalas Yvon 

Delb kuris vergiškai sekė paskui Anglijos konserva
torius. Naujasis užsienių reikalų ministeris, Paul-Bon- 
cour, per keletą metų buvo vyriausias Francuzijos de-l 
legatas Tautų Sąjungos suvažiavimuose ir vienu laiku’ 
buvo premjeras ir užsienių reikalų ministeris.

Paul-Boncour vienu laiku buvo socialistų partijos 
narys, o dabar yra socialistų republikonų sąjungos va
das. Daugelis jį laiko geriausiu oratorium Francuzijos 
parlamente.

Taigi naujoji Francuzijos valdžia yra ne dešinesnė, 
kaip kad buvo galima laukti po Chautemps’o atsistaty
dinimo, bet kairesnė. Priežastis — įvykiai Austrijoje. 
Europos padangei apsiniaukus, Francuzija jaučia, kad 

- ji turi užimti griežtesnę poziciją prieš fašistiškas dik- 
• taturas, todėl griežtesni žmonės atsistojo ;jos\ Valdžios 

priešakyje. 1 ■ s ’ 1

Prieš kiek laiko sandarieji ą 
organas rašė, jogei SLA. esąs 
taip nusmukęs, kad ir “asilas” 
galįs jį valdyti. Dabar jisai 
šmeižia SLA. Pildomosios Ta- 
rybos narius, prikaišiodamas 
jiems “pasidvigubinimą algų” ir 
Įupimą “už įvairius legalius pa
tarnavimus”. Esą, —

Visoj susivienijimo istori
joj Pildoma Taryba tiek dau’g 
nekainavo, kiek dabar.”
Tai grynas prasimanymas. 

Gegužio laikais Pildomoji Ta
ryba kaštuodavo ne mažiau, 
bet daugiau, ir ką ji gero pa
darė? Desėtkus tūkstančių do
lerių išdalino paskolų 
Deveniui, “Vienybei”, 
rauskui ir panašiems 
čių” sėbrams, kurie nė

nė Baselio administracija tapo 
žymiai sustiprinta. . j

Kartu buvo ir Baselio kam 
tono vykdomosios tarybos (ad
ministracijos) rinkimai. Ji su* 
sideda iš 3 7 narių. Tapo išrink
ti 4 socialdemokratai, vienas 
radikalas dęmokratas ir du li
beralai. Todėl kantono valdžia 
irgi yra socialdemokratų ranko
se. ' ‘ t . -

Verta pažymėti tai, kad Ba
selio miestas ir kantonas yra 
apgyventi vokiečių. Nežiūrint 
to, nacių propaganda tenai ne
turi pasisekiftio.

THOMASįO GRUPE NEPRIIM
TA Į DAfcBO PARTIJĄ.

Clarence Darrow

formoje 
Kama- 

“tautie- 
nemanė

su organizacija atsiteisti.

NAUJOS INSINUACIJOS. /

Sulaukęs 80 metų amžiaus, mirė pagarsėjęs advo
katas ir darbininkų judėjimo veikėjas, Clarence Dar- 
row.

• Jisai gynė kaltinamuosius daugelyje garsių bylų ir 
pasižymėjo savo nepaprastu iškalbingumu ir mokėjimu 

^apeliuoti į žmoniškumo jausmus. Gal būt, daugiausia ji
sai pasitarnavo visuomenei Scopes’o byloje, kur jam te
ko ginti evoliucijos teoriją nuo obskurantų, norėjusių 
suvaržyti mokslo laisvę, pasiremiant Biblija. Toje bylo
je buvęs anais laikais didis demokratų oratorius 
Bryan’as buvo taip sukirstas Darrow’o klausimais ir 
argumentais, kad jisai iš susikrimtimo apsirgo ir mirė. 
Ta byla sudavė protestoniskam klerikalizmui Ameriko
je beveik tokį pat skaudų smūgį, kokį anais metais 
Dreyfuso byla sudavė katalikiškam klerikalizmui Fran- 
cuzijoje. . ,

Clarence Darrow draugavo su socialistais, bet sa
vo politinėmis pažvalgomis jisai greičiau buvo kairus 
liberalas, negu socialistas. O savo pasaulėžiūra jisai bu
vo pradžioje “agnostikas” (kuris sakosi nežinąs, ar yra 
Dievas, ar ne), o paskutiniais savo gyvenimo metais — 
aiškus ateistas (bedievis). . k.

Filosofijoje (gamtos ir visuomenės reiškinių aiški
nime) jisai buvo materialistas, bet gyvenimo parktiko- 
je jisai buvo idealistus. Susidūręs su neteisybe visuome
nėje ir darbininkų, išnaudojimu, Darrow atsisakę tar
nauti turtingoms kapitalistų kompanijoms ir stojo gin-: 
ti nuskriaustuosius. Kaipo pasižymėjusį advokatą,, jį, 
beje, kartais pasisamdydavo ir turtingi žmonės, patekę 
.bėdon. Bet daugiausia draugų jisai turėjo tarpe inteli
gentų ir darbininkų.

Dėl skandalo , Toronto pra
kalbose, kur komunistai pakėlė 
lermą dėl to, kad chore daly
vavo viena moteris, kurios jie 
neapkenčia (dėl to, kad jos vy
ras skundė komunistų laikraš
tį) , Antanas Bimba išreiškia 
tokią “asmenišką” nuomonę: A-.

' “Asmeniškai manau? kad 
torontiečiams (komunistams. 
— “N.” Red.) nereikėjo švilp
ti, tai moteriškei pasirodžius 
ant estrados. Juk aišku bu
vo, kad ji ten buvo įkišta 
(! — “N.” Red.) tikslu pro
gresyvius žmonės sukursty
ti, išprovokuoti. Todėl publi
kai reikėjo tą jų (kieno? — 
“N.” Red.) blogą tikslą su
prasti ir patylėti, arba pasi
kėlus iš svetainės išeiti.”

■. ' ■ .\j.

Čia Bimba per., akis rašo ne
tiesą. Moteris, dėl kurios ko- 

| munistai baubė, yra SLA. kum
pos choro narė. Ji ėjo dainuo
ti kartu su choru, kuris buvo 
pakviestas dalyvauti vakaro 
programe. Prikaišioti kam nėrs 
dėl to provokaciją tai •— tie
siog begėdiškumas!

Kadangi Bimba, kuris yra 
vyriausias lietuviškų komunis
tų vadas, ne tik nepasmerkia 
tų baublių, kurie drįso suardy
ti viešą parengimą, bet dar pur
vais drapsto nekaltus žmones, 
tai atrodo, kad iš komunistų 

į žmoniško elgesio tikėtis 
negalima.

New Yorko Socialistų Parti
jos skyrius padavė, aplikaciją 
Amerikos Darbo Partijai, kad 
pastaroji ją priimtų, kaipo gru
pę. Bet New Yorko valstijos 
/menkos Darbo Partijos vyk
domasis komitetas 10 balsų’ 
prieš 7 nutarė tą aplikaciją at
mesti.

Dabar, kaip girdėt, Normano 
Thomaso šalininkai ketina pa
dubti referendumui sumanymą, 
kad Socialistų Partijos skyrius | 
New Yorke butų likviduotas 
ir kad jo nariai, kaip paskiri 
asmens, galėtų įstoti į Darbo 
Partiją.

Įdomu, kad prieš dvejetą me
tų Norman Thdmas išmetė “de
šiniuosius socialistus”' iš New 
Yorko socialistų organizacijos. 
Bet kai šie, kartu su pažangio
mis darbininkų unijomis, įstei
gė Darbo Partiją, tai pats Tho- 
mas ir jo viertminČiai “kairie
ji socialistai^’prašosi į tą par
tiją!

nėti buvo sudarytas tam tikras 
komitetas kaip'ir iš dviejų są
statų, tai yra darbo ir garbės 
komitetas. Į garbės komitetą 
buvo pakviesti visi Lietuvos 
nepriklausomybės aktą Vilniuje 
pasirašę, buvę prezidentai, mi- 
nisterių kabinetų buvusieji pir
mininkai,v vyskupai ir kiti žy
mesni asmens.

I Taigi, tame garbės komitete 
turėjo susieiti socialdemokratai, 
liaudininkai, krikščionys demo
kratai ir tautininkai, tai yra vi
sų tų srovių atstovai, kurie a- 
nuomet dėjo kartu visi savo pa
rašus deklaruodami Lietuvą ‘sa
vo valstybę atstačius. Visam 
pasauliui šią žinią skelbdami 
pasisakė, kad Lietuva demokra
tiškai tvarkysis, kad jos vals
tybės pagrindan dedamas demo- 

I kratinis pradas. Kadangi šiuo

nebus

SOCIALDEMOKRATŲ 
MfiJIMAS BASELY JE

LAI-

Kas išvogė SLA. narių adresus?

MARŠALAS EGOROVAS 
KALĖJIME.

Vienaą iš įjenkių sovietų mar- 
šalų, Tuchacevskis, buvo nese
niai Sušaudytas, kartu su ge- 
polais U^eyičiiim, Putna iri. 
kitais.

:ąip" pranešama, sėdi 
kalėjime, jau! ir antras “rau
donasis” maršalas — Egorovas, 
kuris pernai metais darė drau
giškas vizitas • Pabaltės valsty
bėms, jų tarpe ir Lietuvai. Jj- 
sai esąs kaltinamas dėl sąmok
slo darymo prieš Stalino gy
vastį.

Vienas Amerikos korespon
dentas telegrafuoja iš Rygos, 
kad Maskvoje einą gandai ir 
apie kitų dviejų sovietų mar
šalų suėmimą — Bliucherio ir 
Budenny’o. Šie gandai kolkas 
nėra patvirtinti.

Eina gandai taip pat apie 
maištus sovietų armijoje: buk 
armija reikalauja, kad butų 
pašąlintas GPU viršininkas 
Ežov, kuris Valdo specialią žval-1 
gybos kariuomenę iš 350;000 
vyrų ir kontroliuoja visus gim | 
klų sandėliu 
janti, kad. fesenalų 
butų atimta aš GPU 
ta ąrmijai. ; V

Ar šitie gąndai turi pamatą, 
sunku pasakyti. Sovietų Rusi
joje dedasi i daug nepaprastų 
dalykų, apie kuriuos tikslių ži
nių beveik negalima gauti.

Tačiau su maršalu Egorovu, 
; matyt, tikrai įvyko koks' nors 

“nesusipratimas”, nes jisai. jau 
nebėra apsaugos komisaro pa- k 
dčjėjas. I

SVEIKATOS REIKALAI į

(Tęsinys)

Lietuvos nepriklausomy
bės aktas

O juk Lietuvos nepriklauso
mybės visų veikiančių politinių 
srovių atstovų pasirašymas bu
vo gražus ir darnus aktas, kuris 
nustatė gaires tolimesniam vei
kimui. Tai yra tokiam veiki
mui, kur laisvoje konkurencijo
je galėjo rungtyniauti visos po
litinės srovės. Tąsai aktas tai 
buvo pagrindas demokratiniam 
sugyvenimui. Bet gi dabar ši
tie pagrindai yra parausti ir 
koktu,, kad juos :pagrindus dar 
giliau parausti kėsinasi patys 
klerikalai, kurie -anuomet buvo 
visai kitaip nusiteikę. Tolimes
nių jų veikimo metai atrodė, 
kad jie net yra šalininkei «u ki
tomis srovėmis bendre darbiau- 
ti‘. Juk buvo tokią Lietuvoje! meį-u tasaį demokratinis pradas 
ministerių kabinetų, kur kartu yra paneigtas ir įvestas politi- 
su krikščionimis demokratais nįs mon0p0]įs> tai opozicijos 
bendradarbiavo ir liaudininkai. atgtovai priešakyje su daktaru 
Dabar štai tos gražios tradici- & Grinium ir inž. Stepu Kairhi 
jos jau buvo palaužtos tauti- atsisakė tame garbės komitete 
ninku, o dabar kėsinasi prie tų I dalyvauti.
tradicijų laužymo prisidėti ir m • • 1 1 , J... .. į i . • \ Taigi, tasai garbes komitetasknkscionys demokratai, ku-jAk ... ... .,v. ’ dabar susidės tik is tautininkunems gruodžio 17 d. pervers- . .. . v. . ,, ... ir jiems pritariančių atstovu.mas nebuvo netikėtas.

i . . x x. . i . Pasiliko savo idėjoms Klerikalai ir tautininkai ištikimi
Taigi Lietuvos nepriklauso- Vadjnasi demokratijoa šaIi. 

mybes dvidešimties metu su- • , ..... .. .L, ninkai pasiliko savo idėjoms is-kaktuvių proga galimas daiktas, tikįmi> Lietuvog demakratijos| 
kad knkscionys demokratai L ,. . , . . . .. .. , salininkai yra pirmieji jau dau-LaV?. V?1 ^a»es pasu si jau ka^ trisdešimfs melų pa- 
au in n cų <e iu, ' ai yra ir Jie skeĮkę nepriklausomos demo- 

pnšides prie monopolines jves- kratjngs Lietuvos obalsį su so. 
tos tvarkos parėmimo. st-ne vįMiuje jr dgl gio obalgiQ

Dėl šių užsimotų klerikalų nemaža; sunkių kovų yra pakė- 
žygią ją tarpe dabar ir eina ne-hę jr daUg- aukų žmonėms paly- 
sutarimai. Sunku butų iš. anks- dgję< Ir tuomet, • kada atėjo 
to pasakyti, kaip toli šie nesu- tam tikras momentas, tai yra 

|tarimai nueis. Lygia panašių | dvidešimts metų atga], jie vię- 
at-
nu- 
yra
sa

itai

rizuotas žmogus, susiklausęs ir 
vadui klusnus, šiokie vėjai stip
resni ar silpnesni dar veikia i|* 
Lietuvoje. Taigi, šie Lietuvos 
jubiliejiniai metai, atstatytos 
Lietuvos valstybės dvidešimties 
metų sukaktuvių, tai nėra vi
sos Lietuvos darbo žmonių 
džiūgavimo metai, jais džiaug
sis tik parinktieji ir pašauktie
ji.

Betgi Lietuvos darbo žmonės 
yra pilni ryžtingumo, juose nė
ra dingęs troškimas sudaryti 
p^s save laisvesnį gyvenimą, 
kad visiems butų jauku ir link
sima gyventi.

Jei Lietuvos darbo žmonės ‘ 
pajėgė nusikratyti svetimo 
jungo, pajėgs ir laisvesnį gyve
nimą pas save įgyvendinti. *

Taip, o ne kitaip tikrai bus!
< J. K.

(Galas)

E LIETUVOS
Kiek Lietuvoje Yra 

Mokyklų

Per kokių savaitę laiko “Naujienoms” ateina kas
dien po du-tris laiškus iš įvairių miestų —- Brooklyno, 
Baltimorės, Waterburio, Bostono, Chicagos ir t. t. — 
nuo SLA. narių, kuriems tautininkų “Sargyba” išsiun
tinėjo savo agitacinius lapelius. Tie nariai stebisi, iš 
kur smetonininkų komitetas gavo jų adresus.

Tais adresais jiems yra siunčiama “Tėvynė”. “Tė
vynės” administratorius yra SLA. centro sekretorius, 
Dr. M. J. Vinikas. Tai argi jisai davė adresus partyviš- 
kam tautininkų komitetui, kad jisai galėtų vesti' agita-

Šveicarijos kantone Baselyjė 
ir to paties vardo mieste įvy
ko rinkimai, kuriuose socialde
mokratai ne tik atsilaikė prieš 
fašistų, nacionalistų ir kitų at* 
Įžagareivių bloką, bet dar žy
miai padidino savo atstovybę^ 
Dabar socialdemokratai kontro* 
liuoja Baselio miestą ir Base** 
lio kantono (valstybėlės) admi* 
nistraciją.

Miesto taryboj e, kur/ suside
da, iš 130 atstovų, renkamų vi* 
suotinu balsavimu. ir pagal pro* 
porcingų sistemą, socialdemo^. 
kratai iki šiol turėjo 46 atstos 
vus. Tačiau juos rėmė taip pat 
įvairios smulkios grupės. Tokiu 
budu? jau 1935 metais miesto 
taryboje . susidarė socialdemo
kratų dauguma ir miesto admi
nistracija perėjo į socialdemo
kratų rankas.

Dabartiniuose miesto rinki* 
muose socialdemokratai laimėjo sam apskrity tebuvo 1 ambii- 
5 naujas vietas, taip kad <da- latorija, o šiuo metu veikia 6 
bar taryboje yra 51 socialdemo*

Armija rei.kalau- 
kontrolė 

ir perdtfo- ■

KĖDAINIAI. — 1920 m. vi-

bar taryboje yra 51 socialdemo* ambulatorijos. Be to, ,1937 m. 
kratas, 15 komunistų ir į vai* pabaigoje Kėdainių apskrities 
jrių kitų darbininkiškų grupių savivaldybės ( ligoninė s perkelta 
atstovų. Taigi socialdemokrati*. į naujus, modernius rumus.

ciją*tarpe SLA. narių ir skleisti smetonizmo idėjas? O 
jeigu “Sargybai” patarnavo ne p. Vinikas, tai kas? Ji
sai atsako už Susivienijimo spaustuvės administraciją.

Ką apie tai mano Pildomoji Taryba?

nesutarimų, esama *ir pačių tau-|g.aj kitų politinių ąrovių 
tininkų! tarpe, t,: ’■ stovais kartu sutiko šį savo

Dvieju sąstatų komitetąs įstatymą dekoruoti, tai 
paskelbti pasauliui Lietuvą 

Jau buvo minėta, kad Lietu-1 Vaistybę atstačius. Ir 
| vos nepriklausomybės dvide- d-videšimts metų nenriklAiiso-
šimties metų sukaktuves pami- maį Lietuvai išgyvenus šitie 

1 " . '== Į demokratijos šalininkai jau
Lietuvoje neturi savo laisvo 
balso ir yra nuvaryti į gyveni
mo pogrindžius.

Tai tokia musų gyvenimo tik
rovė.

Demokratijos šalininkai bu
vo išmaningi vyrai ir savo idė
joms ištikimi. Dar tais laikais, 
kada Lietuvoje sauvaliavo ru
sų biurokratijos žandarai, de
mokratai jau kovojo dėl nepri
klausomos Lietuvos, o demo
kratijos priešai' katalikų bažny
čios atstovų pavidale susibūrę 
į krikščionių demokratų orga
nizacijas tik tyčiojosi iš demo
kratų ir net viešai skelbė, kad 
jie padėsią Lietuvoje rusų žan
darams su kramola kovoti, su
prask, su demokratija.

Ir vis dėlto Lietuvos demo
kratijos
Lietuvos kovų naujo etapo is
torijos lapą pamiršo klerikalų 
senus darbus, arba tikriau ta
rus, atsižadėjo juos minėti ir 
kartu sutiko pasirašyti Lietu
vos nepriklausomybės aktą ir 
tuo pačiu užvertė,seną istori
jos lapą, nes ir klerikalai suti
ko deklaruoti Lietuvą demokra
tiškai besitvąrkančią.

i

Istorijos lapas
štai dabar tasai gražus 

rijos lapas yra jau užverstas, 
klerikalizmo atskalūnai, net 
anuomet tą aktą pasirašę, savo 
pažadus netesėjo ii’ įvedė Lie
tuvoje kito režimo tvarką, to
kią tvarką, kuri Europoje, kaip 
kur, tikru smurto keliu yra įsi
galėjusi ir visa kas tik demo
kratiją primena iŠ pašaknų 
raunama.

Visoje Europoje veikia karo 
siaubas ir kaip kur įsigalėjęs 
žiaurus reakcijos režimas, lais
vės pradai visai paneigti ir 
žmogaus asmenybė suvaržyta, 
ugdomas ir auklėjamas standa-

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

MIRĖ. — Garsus krimi- 
nalis% advokatas Clarence 
DarioV, kuris mirė sekma-

į
i ■

Brl g;J|

metų amžiaus.

šalininkai versdami

isto-

Prieškariniais laikais pra-^ 
džios mokyklų kiekvienam vals
čiui Lietuvoje tekdavo vos 1— 
2. Jas1 lankė apie 50,000 Aikų. 
Dabar visame kraite išskyrus 
Klaipėdos kraštą, yba jau 2,387 
mokyklos, iš kurių 295 (mokyk
lose įvestas šešerių metų kur
sas. Pradžios švietimą ypatin
gai sustiprino privalomo moks
lo įvedimas. Dabar pradžios mo
kyklose yra 269,950 mokinių, 

į Kaip matome, pradžios mokyk
los išaugo net penkeris kartus. 
Vidurinių mokyklų prieš karą 
buvo tik 23, gi dabar yra jau 
64 lietuviškos vidurinės mokyk
los, guriose mokosi per 16,000 
mokinių. Per 20 metų vidurines 
mokyklas baigė apie 11,000 as
menų. Įvairių specialybių žmo
nes ruošiama savo mokyklose, 
tuo tarpu kai prieš karą Lietu
voje nebuvo nė vienos aukšto
sios mokyklos. Dabar turime 
šias aukštąsias mokyklas: Vy
tauto Didžiojo Universitetą, že- 
mėsjljkio Akademiją, Veterina
rijas Akademiją, Prekybos In
stitutą, Pedagoginį Institutą, 
Generalinio štabo Akademiją, 
Konservatoriją. Be to specialis
tai ruošiami ir specialiose aukš- 
tesniose mokyklose, kaip miški
ninkų, kontrolasistentų, pieni
ninkų ir kt. Paskutiniais metais 
pradėta labiau rūpintis ir pro
fesiniu švietimu. Tuo tikslu jau 
veikia 28 amatų mokyklos. Di
delis švietimo darbas išvarytas 
ir per įvairius kursus bei pa
skaitas. žemės ūkio švietimas 
eina per aukštesniąsias, žemes- 
niąsias ir žiemos žemės ūkio 
mokyklas, šios rūšies yra mo
kyklų per 30.

Švietimo plėtimas reikalavo 
ir naujų mokyklų bei kitų mok
slo įstaigų statybos, nes liku
sieji prieškarinių mokyklų tro
besiai buvo beveik netinkamai 
naudoti. Ligšiol pastatyta pra
džios mokykloms 970 namų, ku
rie kaštavo apie 20 milijonų li
tų. Tokiu budu, jau arti pusės 
pradžios mokyklų telpa savuo
se nariuose. Be to, pastatyta 
rūmai 16 gimnazijų, Fizikos — 
Chemijos institutui, Medicinos 
fakultetui, dabar statomos Vy
tauto Didžiojo Universiteto kli
nikos ir Aukštesnioji Technikos 
Mokykla. Be tbejojimo, ateity
je mokykloms namų statyba 
dar didės. Prie šių mokyklų 
statybos savo darbu ir lėšomis 
labai 
bės.

daug prisideda savivaldy-
Tsb..

SUSISIEKIMAS

KeD AINIAI. — Nepriklauso
mybės pradžioje apskrityje vi
so buvo kelių 413 km., o šiuo 
metu kelių yra 1,365 km., ku
rių: 10 km naujo plento, 278 
km I rųš., 427 km II rųš. ir 650 
km III rųš. vieškelių. Tiltų bu
vo 671, o šiandien jų skaičius 
siekia 2,280

I
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NAUJAS KAPAS PO ĄŽUOLU
—“Mirė Julius Mickevičius!” 

ųjaskilbo žinia po plačiąją Chi- 
cagą ir jos apielinkes; “Mirė 
Julius Mickevičius!” kartoja 
tuos žodžius ne tik Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai, ku
rios jis buvo prezidentas, bet ir 
plačioji lietuvių visuomenė, ku
rioj velionis Mickevičius per ei
lę metų buvo žinomas, kaip žy
mus veikėjas.

Taip. Jis mirė, šeštadienis — 
jo laidotuvės. Rodos, ir pati 
gamta nori gražiai atsisveikin
ti su visų mylimu draugu — 
lietuviu. Oras nepaprastai gra
žus, šilta. Saulutė šildo, kaip 
pavasarį.

Suplaukė, sugužėjo žmonės iš 
visur, iš plačių apielinkių, paly
dėti savo draugą į amžiną ke
lionę. Lithuanica gatvė ir kitos 
aplinkinės pripildytos automo
biliais. Čia ir policijos palydo
vai.

Antrą valandą popiet pasiro
do gėlių vainikai ir karstas, iš
nešami iš Phillips koplyčios. 
Pasijudino milžiniškas automo- 

’bilių karavanas ir nusitęsė Chi- . 
cagos gatvėmis ilgių ilgiausia, 
iš kelių šimtų mašinų juosta, 
sekanti paskui vieną juodą ve
žimą, kuriame yra velionis J. 
Mickevičius, keliaująs paskuti
nę kelionę į Mirusiųjų Miestą 
— Lietuvių Tautiškas kapines.

Ten jau iškeliavo tūkstančiai, 
ten dar didelė lietuvių tautos 
dalis keliaus . . .

Artinamės jau prie to Miru
siųjų Miesto. Akimis neužma- 
tyti galo, it juodas retežis, 
slenka automobilių virtinė . . . 
Kiekvienas paskendęs savo 
mintyse. <

Pasiekus kapų vartus, sugau
džia liūdnai varpai pasitikdami 
naują savo miesto gyventoją. 
Tas varpų gaudesys kažką pri
mena, sieloj lyg ir atbunda kas, 
ir nežinia iš kur, rodos, kas tau 
primena vieno lietuvių dainiaus 
pareikštus žodžius:
“Skamba varpas užu šilo, 
Kągi sako jo garsai;
žmonės kasa kapą gilų — 
Ką priglaus jisai šaltai?...”1

Atsakymas čia jau nereika
lingas. Visiems yra aišku kas į 
tą kapą guls . . .

Iš visų pusių žmonės skuba, 
bėga į kapinių centrą į kalne
lį .. . čia stovi didingas pa
minklas su užrašu: “Juozas A- 
domaitis — Dėdė Šernas...”' Už 
to paminklo gili duobė... Duo
be, kuri priglaus dar vieną di
delį lietuvių tautos sūnų ... Di
delį ne ugiu, bet savo nuveik
tais darbais. Apie šią duobę ir 
renkasi tūkstantinė palydovų 
minia. Iš r.ukšto žiuri Dėdės 
Šerno paminklas ir, rodos, sako 
naujam atėjūnui: “čia nuo šio 
kalnelio galėsite žvelgti į visus 
šio Mirusiųjų miesto gyvento
jus, taip kaip jus rūpinotės lie
tuviais gyvi būdami . . . ”

Dar varpų gaudesiui nenuti- 
lus> pasigirsta choro liūdna at
sisveikinimo daina — giesmė. 
Pasistoja į tribūną i baltagalvis 
lietuvių veikėjas Dr. Pijus Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius. 
Taria į tą gausingą minią žodį,

— atsisveikinant velionį. Jis 
nušviečia velionies darbus, jo 
pasiaukojimą lietuvių labui. Ve
lionis dirbo ir sunkiai dirbo, ne
bodamas ne<t pavojaus savo 
sveikatai.’ Ir pasėkoje to viso, 
štai Mickevičius išsiskyrė iš 
musų tarpo.

Lengvas vėjelis nešioja kai-' 
betoj o sidabrinius žodžius ~~ 
kapinių platybes -. . . Jo žodžiai ) 
atsimuša į klausytojų ausis, su
jaudina širdis ir vienur tai ki
tur, matyti ašarotos akys. Pa
minklai aukštai pasistiebę, ro
dos, kad ir mirusieji klausosi 
tos jo kalbos.

Palengvėle karstas įslenka į 
žalią vejalę, rodos, lyg butų že
me prasivėrus ir pas Save pri
glaudus . . . žmoniųi minia, ati
davus savo paskutinę pagarbą, 
visų gerbiamam lietuvių visuo
menės veikėjui, pradėjo vėl į 
visas puses skirstytis.

Iš kapinių koplyčios po visą 
Mirusiųjų miestą, sklysta. įvai
rios laidotuvių melodijos — ge
dulinga mzika. Toms melodi
joms atsiliepia kurčias bildesys 
užkasamo karsto . . . Rodos, sa
vo bildėjimu taria paskutinius 
atsisveikinimo žodžius ’velionią, 
kad jo įpėdiniai nenuleistų ran
kas ir eitų jo pramintais keliais 
ir įvykdytų jo nebaigtus vyk
dyti, lietuvių visuomeniniame 
veikime, planus.

Ir taip gražų kovo 12 d. po
pietį išaugo dar vienas naujas 
kapas po ošiančiu ąžuolu. Tai 
Juliaus Mickevičiaus kapas.

—J. P. Tarnas

ninkus. Be> didelio vargo lieka 
išrinktas. Pirmininkauti tais 
laikais nebuvo lengva, nes frak
cinis susiskaldymas tarp narių 
buvo pasiekęs aukščiausio laip
snio. Puolimas vyko ir iš kai
rės ir iš dėsinės; Reikėjo nepa
prasto takto ir sugebėjimo, kad 
butų galima tais audringais lai
kais vairuoti draugiją, ir pas 
velionį Julių to sugebėjimo ne
truko. Neišsižadėdamas savo 

(nusistatymo, jis nesvyruodamas 
P? vedė draugiją tokiu keliu, ku- 

i ris jam atrodė geriausias.

PIRMOJI PAŽINTIS
Tai buvo prieš dvidešimts 

devyneris metus. Pavasario gra
žus sekmadienio popietis. Pir
mą kartą atsilankiau į Cohim- 
bia Hali, kur vyko Chicagos 
Lietuvių ■ Draugijos (SLA 226 
kuopos) susirinkimas. Prie sta
lo šalia pirmininko sėdėjo tru
putį pablyškęs raštininko parei
gas einąs jaunuolis.

Tas jaunuolis savo mandagu
mu ir sugebėjimu orientuotis į- 
vairiais klausimais traukte 
traukė susirinkusiųjų simpati
jas. Todėl artimesnis susipaži
nime s buvo Neišvengiamas. Pir
mai progai pasitaikius aš susi
pažinau su tuo jaunuoliu, kuris 
buvo ne kas kitas, kaip tik Ju
lius Mickevičius. Netrukus mu
sų pažintis pasidarė gana arti
ma, o laikui bėgant pasidarėme 
idėjos draugai.

Deje, neilgai teko draugautis, 
nes Julius nusitarė vykti į Val- 
parasio universtitetą. Grįžęs iš 
mokyklos, jis nusitaria leisti 
laikraštį. Savo laimei išbandyti 
jis persikelia į rytines valsti
jas. Gyvenimo bangų p:.blašky
tas, jis ir vėl grįžta į Chicago 
ir čia nusitaria rimtai veikti. 
„ Reikia tiesą pasakyti, jog Ju
lius Mickevičius pasižymėjo ne
paprastais talentingo organiza
toriaus gabumais. Chicagoje jis 
ir vėl pasineria visuomeniniame 
darbe. Draugų prašomas, jis 
sutinka kandidatuoti į Chica- 
gos Lietuvių Draugijos* pirmi-

Kalbėkime šiaip, kalbėkime 
taip, o Chiacgos Lietuvių Drau
gija yra Mickevičiaus darbo 
vaisius.- Jis buvo pasiryžęs su
kurti tokią draugiją, kokios A- 
merikos lietuviai neturėjo. To 
tikslo jis ne tik pats siekė, bet 
ir kitus ragino, kad jam padė
tų. Jo pastangų dėka šiandien 
mes galime pasidžiaugti tikrai 
pavyzdinga draugija.

Chicagos Lietuvių Draugijo
je gali išsitekti visi lietuviai, 
nepaisant kokių įsitikinimų jie 
nebūtų. Niekas čia nekvočia, 
kuriai partijai narys priklauso, 
ar kurią religiją' jis išpažįsta, 
čia niekam nėra bandoma ant- 
mesti bent jokius įsitikinimus. 
Ir pasirodo, kad tos rūšies to
lerancija narių atžvilgiu vra 
tikrai geras dalykas.

Tai irgi nemažas Mickevi
čiaus nuopelnas.( Būdamas tole
rantiškas žmogus, jis stengėsi 
ir savo vadovaujamoje organi
zacijoje tolerantiškumą' įgyven
dinti. , b

Deje, pačiame darbo įsisiūba
vime Juliaus sveikata pradėjo 
krikti. Vienok vilties pilnas jis 
nenorėjo ir klausytis apie bet 
kokį pavojų. Ne draugai, bet 
Julius savo draugus stengėsi į- 
tikinti, kad jo sveikata einanti 
geryn.

Bet . . .mirtis pasirodė grei
tesnė nė viltis. Gyvybės siūlas 
nutruko ir mes netekome vieno

iš labiausiai pasižymėjusių vei
kėjų.

Velionis Julius mirė dar ei
damas Chicagos Lietuvių Drau
gijos pareigas. Draugija neteko 
gabaus nario ir veikėjo. Nebus 
lengva pavaduoti velionį, kurio 
mes ilgai, ilgai nepamiršime.

Lai būna Tau, Juliau^ lengva 
pilkoji žemelė. —J. D.

PRAEITĮ PRISI
MINUS

JULIUS MICKEVIČIUSJ u

pilnas atsidavimas idėjai 
greitino mirtį.

Lai nors dabar ilsisi 
žemelėj, o mes likusieji 
Sime jį atminty iki ir 
teks atsiskirti nuo šios

jgmieji:—
Telegramą, pranešančią 

liaus Mickevičiaus mirtį, gavo
me trečiadienį, kovo 9-tą. Ta 
žinia, mus k,bai sujaudino, nes 
buvome ganą artimai susipaži
nę. Negalėdami dalyvauti laido
tuvėse asmeniškai, ar ir mano 
moteris tegalime tik siela pri
sidėti prie tos eilės jo draugų,
kurių, be. ebejonės, jis paliko pakalnės 
didelį skaičių, atidavime pasku- 
tinėš pagarbos. Netenkame dar 
vieno, kurio vietai bus sunku 
surasti pavaduotojo. Buvo tai 
vienr.s iš energingiausių veikė
jų musų tarpe,

Mes kai apsigyvenome ant 
North Sidčs, Chicagoje 1907 
metais, per trumpą laiką suėjo
me su Julium į pažintį. Kiek 
pameheme, tai nepaisant jo 
jaunumo (apie 20 m. amžiaus), 
buvo pažangių minčių vyrukas 
ir mums jis pusėtinai patiko. 
Mes tuo kart turėjome mažą 
krautuvę, tarp kitų dalykų tu
rėjome ir lietuviškų knygų. 
Kiek atsimenu, jaunas Julius 
daugiausia įdomaudavusi kny
gomis, ypačiai socialistinio’ turi
nio spauda.

Kai susitverė LSS 81-ma kp., 
jis bene buvo vienas iš pirmu
tinių draugų.,Jis įstojo į kuopą 
ne dėl mados; bet iš principo, 
lankė jos susirinkimus ir daly
vavo veikloje. Taipgi padėjo su
tverti ir Chįcagos Liet. Sav. 
Paš. Dr-jąv Linksma buvo žiū
rėti, kad ir* mevisada. logiškų, 
bet nuo širdies. Jis nebijodavo 
pastabų ir patarimų. Mums vi
sada buvo malonu su juo sueiti 
ir stebėti jo tobulinimąsi drau
gijiniame gyvenime, ir neapsi
rikom. Jis išsivystė į tikrą tė
vynainį, nea.tsižadėdamas prole
tarinės veiklos.-

Julius Mickevičius buvo tik
ras lietuvis iš prigimties ir 
principo. Jis atsidavė platini
mui rpšvietos su visa savo sie
la, jėga ir pasiryžimu skleisti 
susipratimą tarpe darbo žmo
nių. Rėme kiek galėdamas lie
tuvišką spaudą, platino lietu
viškas knygas, rašo į lietuviš
kus laikraščius, net buvo ir lei
dėjas vieno žurnalo, dalyvavo 
lietuviškame judėjime ir visur 
dirbo nesilsędamas, kas nėjo 
jam į sveikatą. Be abejonės, tas

ir pa-

šaltoj 
laiky
mams 
ašarų

-—Petras ir Ona Kaičiai

PREZIDENTUI 
MIRUS

NETEKUS JULIAUSJ
Visi, kurie tik pažino * velionį reikaluose. Kurie žinome jo vei- 

Julių Mickevičių1 ir kurie turėjo 
visuomeniškų arba asmeniškų 
santykių su juomi, dabar yra 
apimti didelio gailesio ir užuo
jautos jo likusiai našlei ir su-j 

nui. Velionies Juliaus Mickevi
čiaus asmenį jo draugai, ir 
pažįstami neteko gero draugo 
ir uolaus visuomenės veikėjo.

Velionies asmenybėje ryškiai 
spindėjo drąsaus veikėjo gabu
mai, kurių jo priešai jam daž
nai pavydėjo. Kadangi velionis 
buvo taikaus budo žmogus, tai 
jisai su visais lygiai mokėjo 
draugiškai sugyventi ir šian
dien netekus Juliaus Mickevi
čiaus, be abejonės, gedulos jau
smu yra apimti ne vien jo 
vę draugai, bet draug ir 
buvę priešai.

Niekas negali nuginčyti
lionies žinomus gabumus ir jo 
išsilavinimą gyvenimo mokyk
loje. Tačiau ekonominių turtų 
velionis visai nepaisė užgyventi, 
nes jų ir neužgyveno. Tas dvi
gubai įrodo velionies pasiauko
jimą visuomenei dirbti. Lfbai 
lengva yra įsivaziduoti, kad jei
gu velionis butų panaudojęs sa
vo gabumus užgyventi asmeniš
kus turtus, tai butų to ir atsie
kęs. Velionis Mickevičius tuo 
mažai buvo suinteresuotas.

bu- 
jo

ve

klą Amerikos Lietuvių Kongre
so reikaluose, visi tinkamai įr 
garbingai įvertinsime jo įtaką 
toje plačioje organizacijoje.

f ’ f ■■ •' " ""

Lai būna musų draugui Ju
liui Mickevičiui amžina ramybė 
naujos tėvynės Šaltoje žemelė
je Lietuvių Tautiškose Kapinė
se. —V. B. Ambrose

NO DRAUGAS
BRANGIAUSIAS MA

Plačiai 'tarp lietuvių suskam
bėjo žinia, kad mirė Julius Mic
kevičius. Visi pasijuto nustoję 
Svarbaus nario Jš tarpo visuo
menės veikėjų; laikraščiuose 
platus aprašymai, skaitlingi 
žmonių būriai lankosi p. Phil
lips koplyčioje, kur guli pašar
votas velionis. Minių minios su
sirinko laidojimo dienojė į Lie
tuvių Tautiškas kapines, kad 
galėtų suteikti savo paskutinį 
patarnavimą mirusiajam ir pa
rodyti simpatiją, likusiai našlei 
ir jojo sunui. Visa tai darė jau
kią ir įspūdingą nuotaiką. Ko
dėl tas sąjūdis? Juk daug kas 
miršta . . . mirsime visi ...

Juliaus Mickevičiaus darbuo
te lietuvių tarpe per 30. metų 
su viršum padarė jį visų myli
mu, naudingu ir nepavaduotinu 
visuomenes nariu — jo mirtis 
pajusta visų kaip didelis nuo
stolis. Ne gana kad Julius bu
vo uolus, pastovus ir nepailstąs 
visuomenės veikėjas, bet jis ir 
turėję savotiškų prigimtų ga
bumų kaipo vadas ir argąniza- 
torius, kurio nėra kuo pavaduo
ti: jisai mokėjo su kiekvienu 
būti draugu, nors. ir skirtin- 
giaųsio nusistatymo žmogum: 
mokėjo rimtai, logiškai, giliai 
sąnprotauti ir savo mintis žo
džiu ir raštu perduoti. Jis ne
turėjo pagiežps nei' keršto net 
tiepis, kurie jam stengdavosi 
tiksliai pakenkti. ■

Chicagos Lietuvių Draugija 
buvo jam tinkamiausia dirva 
išvystyti savo natūralius gabu
mus kaipo organizatoriaus ir

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Pradėjęs savo visuomenišką 
veiklą apie 25 metus atgal, jis 
dirbo darbus musų pažangiosios 
išeivijos naudai neretai pridė
damas savus pinigus ir pastan
gas, kurių atgal niekas negrą
žino. Pradžioje velionis buvo 
labai veiklus laisvamanybes 
dirvoje. Jo pastangomis buvo 
leidžiama laisvamanių žurnalai 
— šakė ir Kardas. Abu buvo 
rūpestingai vedami ir skaityto
jų labai mėgiami.

Jeigu nebūtų užėjęs didysis 
karas Europoje, tai gal ir šian
dien laisvamanių judėjimas bu
tų pasilaikęs? Visi atsimename 
tuos laikus, kada Jungtinės 
Valstijos paskelbė vadinamą 
“draftą” ir pradėjo imti vyrus 
karui. Tas įvykis sudrumstė vi
są ramų socialio gyvenimo van
denyną ir musų išeivijos 
prasidėjo pakrikimas ir 
partijų atsiradimas.

Suskilo LLS, sugriuvo
vių laisvamanių veikla, bet ve
lionis Julius Mickevičius pasili
ko tų pačių pažiūrų, kurias sa
vo jaunystės dienose išpažino. 
Tokis žmogaus rimtumas teikia 
mums gerą pavyzdį. Velionis 
taipgi'buvo geras naujienietls. 
Aš atsimenu, kada jis buvo at
vykęs į rytines valstijas Nau
jienų reikalais. Tada aš pradė
jau skaityti Naujienas. Jo lo-4 
giški argumentai man nedavė 
jokios progos atsisakyti. Užtai 
aš pasilikai! velionui labai dė
kingas.

Kas gali neįvertinti velionies 
Mickevičiaus veikimo 
.dirvoje. Kiek man yra 
asmeniškai, tai velionis 
vičius pats asmeniškai
beveik visus SLA kitus veikė
jus, taip sakant, pažangiuosius, 
liberalus ir tautininkus;' .Pilnai 
užteko velionies paklausti, kas 
kurią kuopą valdo, ir gavai at
sakymą, Kad tas arba kitas as
muo ir kartu to asmens gabu
mus. Tai toks buvo musų Mic
kevičius SLA reikaluose.

• , » ■ >

• Velionies veikla prie Chica- 
gos Lietuvių Draugijos yra be
veik visiems plačiai žinoma ir 
daug. kartų minėta, tai aš to 
neliesim Manau, pilnai pakaks 
pasakius, kad Ši draugija yra 
pilnas ir galutinas įrodymas ve- 
lionies Juliaus Mickevičiaus as
meniškų gabumų visuomeniška
me darbe. Tai yra pats Židinys 
jo darbo ir mums visiems pa
vyzdys jo atminimui.

Negalima praeiti pro velio
nes veiklumą ir pašaliniuose ‘I . ’ . '

tarpe 
naujų

lietu-

Žinoma 
Micke- 
p; žino

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS PIRMININKO JULIAUS MICKEVIČIAUS LAIDO
TUVĖS. — Draugijos grabnešiai neša grabą iš. A. Phillips koplyčios. Grabncšiai kairėje: 
A. Palonis, J. Bochunas ir V. B. Ambrose. Grabnešiai dešinėj, A. Mašl<aliun(as, J. Asclla 
(matosi tik kampas veido) ir V. Ascila. Dešinėje taipgi stovi v(ialis garbės - grabnešių: už
pakalyje C. Kairis, Dr. A. Montvldas, J. Degutis įr P. GąlsRiš^Paveikslo, ' kairiam kampe 
laidotuvių direktorius A. Phillips. ■ “Naujiezių”-)P/toto

Ne vien savo idėjiniais drau
gais prisieina man džiaugtis ir 
didžiuotis. Turiu artimų ir 
brangių draugų visose srio 
Vis dėlto Julių Mickevičių skai
čiau visų artimiausiu ir bran
giausiu draugu. Per arti 26 me
tus mudu turėjome Šimtus ben
drų reikalų, dirbome bendrus 
darbus, tačiau nė sykį nesame 
susipykę, susibarę, susiginčiję. 
Visuomet malonus, kupinas hu
moro, nepaprastai plataus ir 
sveiko intelekto, Julius nega- 
šindavo laiko tuštiems pasikal
bėjimams. Visuomet jis turėdal 
vo prąktiškų planų visuomeni
niam veikimui ir originalių fi
losofijų. Daugelis žmonių ma- e 
no esą liberalais ir skelbias? 
tokiais, tačiau praktikoj mau
dosi konvencijų ir stabtverys- 
tės šventenybėse. Gi Julius bu
vo tikras liberalas, Ikonoklastas 
ir išmintingų naujienybių ieš
kotojas. Todėl jis sukilo prieš 
senovę: prieš išnaudojimo ir 
pavergimo tvarką, ' prieš užsili
kusią tamsybę ir žmonių prak
tikuojamas kvailybes. Nestebė
tina, kad nuo pat jaunų dienų 
jiš tampa socialistu ir laisva
maniu. žvalus protu, plačiai ap
siskaitęs, visapusiškų argumen
tų tolerantiškai prisiklausęs,-jis 
atvirai ir pastoviai skelbė savo 
įsitikinimus,. Reikale ir kovojo 
už juos visu smarkumu.

Atviras ir tiesus jis buvo ir 
draugui ir priešui. Neapykantos 
ir keršto pas jį nebuvo. Įveikęs 
priešą, susikirtęs su draugu, 
tuoj vėl maloniaLjŠtiesdavo j$m 

 

ranką ir reikale tei\č pagalbos.

Stambaus kalibro\ psicholo

 

gas, nepaprastų gabumų pla
nuotojas ir organizatorius, Ju
lius buvo ir pavyzdingiausias 
pirmininkas, kokio, turbut, nė 
viena lietuvių organizacija ne
turi ir kokio pas kitas tautas 
nelengva butų rasti.

Mano draugai ir priešai žino, 
kad aš nesu linkęs ne vieno be
reikalingai girti, tuo labiau 
peikti. Matydamas, kokis stam
bus žmogus yra Julius Mickevi
čius, kaip kupinas jis įvairių iš
galių, kaip kilnus jo pasiryži
mai ir kaip šiltas ir atviras jo 
draugingumas, aš jį branginau 
daugiau negu save. Vargiai kas 
žino, kiek rūpesčių ir pastangų 
aš dėjau galbėdamas jo sveika
tą ir gyvybę. P« 
plaučių uždegimas 
bo kai ant siūlo, ši 
bą savo kolegas Dr. Šimkų, Dr. 
Strikolj, Dr. Zalatorių ir Dr. 
Margerį. Iš chroninio bronchito 
tai pasveiksta, tai atpuola. Šie
no slogos kas ruduo. Staigus 
•bronchitas šią žiėmą, kuris iš
sivysto į/bronchiectasi ir plau
čių voti^. Pabaigoj dar priside
dą bronchinė pneumonija, šan
kiau į pagalbą žymiausius spe
cialistus. Paguldytas ligonis 
riagsion Chicagos ligoninė” Nuo
latinėj slaugės, žmonos ir sū
naus priežiūroj, gabių gydyto
jų rūpesčiui. Tačk.ii gamta mus 
nugalėjo. Ji atėm£ iš musų 
brangų musų draugą, nepamai
nomą veikėją ir mylimą vyrą ir 
tėvą nuo žmonos ir sunaiis. ;

_j)r. A. Montrimas

nkis sykius 
) Gyvybė ka
ukiu į pagal-
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Diena Iš Dienos
Pp. Binkiai visiems šios puo

tos dalyviams yra širdingai dė
kingi. Senas Petras

Ačiū!
Aną šeštadienį, pasinaudoda

mi savo sunaus Charles varda
dienio proga surengiau paren- 10314 So. 
gimėlį. širdingai norime pade- muose. 
koti miliems musų kaimynė
liams p. Gričiams už suteiki-

Sofijos Balchunas
“Birthday”

ROSELAND — Kovo 5
įvyko didelė gimtadienio

Sofijos BalČiunos, 
Michigan avė, na-

ir 6,( 
puo-

ta ponios

Dalyvavo dau'g svečių, kaip
mą veltui svetainės, Juozui Ba- j Hetuvių, Uip ir svetimtaučių, 
lakui ir jo smarkiam sunui ar- ’ pr,e s gSrl"
monistui už šaunią muziką; draugiškų kalbų gra-
lakui ir jo smarkiam sunui ar-

žiai laiką praleido 
“good time.”

Pp. Balchunai už 
gimtadienio

ir turėjoVisiems svečiams už skaitlingą 
atsilankymą, ypač tariam dide? 
lį ačių už tiek daug gražių do
vanų. Mes tamstoms esam la- mą į
bai dėkingi ir ilgai bus musų siems yra širdingai dėkingi.

4

atsilanky- 
puotą vi-

omėnyje tokis jūsų draugišku
mas. —M. E. Rudauskai.

Senas Petras

Chicagos Lietuviu Draugija

J. Mackiewich 
Floridoje

Naujienas pasiekė atvirutė 
iš Floridos su pranešimu, kad 
Justinas Mackiewich ir p-a V. 
Mackiewichienė atostogauja 
Lakeworth kurorte. Maudosi ir 
golfuoja. Chicagon žada grįžti 
kovo 17 d.

J. Mackiewich yra preziden
tas Standard Federal Savings 
and Loan Association.

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicagoje)

Julia Krolczyk, 22 su
Jąblonsky, 18

Richard Rachats, 22, su Ma- 
Hon Danis, 20

Anna

Vyrų Choras 
Rengiąsi Aplankyti 
Lekavičių ir Mockų
Kviečia pavienius lietuvius ir 

organizacijas į talką

Kovo

Birthday
Kristinas Miller

BRIGHTON PARK — 
12 d. įvyko Kristinos Miller,
4258 So. Western Avė, Birth
day parė užregistravimui 13 
metų amžiaus. Kristina susi
laukė daug draugių ir draugų 
kurie suteikė daug ir dovanų.

Pp. Milleriai Kristinos tėvai, 
yra tavern ir valgyklos savi
ninkai.

Jaunuolė Kristina už atsilan
kymą į Birthday puotą ir sutei
kimą dovanų, žinoma, yra vi
siems širdingai dėkinga.

Senas Petras

Teofiliaus Binkio 
Birthday Puota

AUBURN PARK Kovo 5 
ir 6 dd. įvyko Teofiliaus Binkių 
8106 Vincennes Ąve, tavern lt 
valgyklos savininko. gimtadįe- 
njo puota, į kurią atsilankė 
daug svečių, kaip lietuvių, taip 
svetimtaučių. Visi gražiai link
sminosi užkandžiaudami, šok
dami, pasikalbėdami, etc.

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan ............... $750
PACKARD Sedan ......   495
TERRAPLANE Sedan ....... 425
DODGE Sedan ...................  345
PACKARD Sedan .............. 275
FORD Del. Sėdaus ............... 225
PONTIAC Coupe ................... J65
AUBURN Sedan ..................... 75

Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras, kuris susideda iš “se- •, • i
nosios gvardijos” dainų mylė
tojų, rengiasi aplankyti savo 
narį ir draugą Lekavičių, ’flip- 
gi ir X. Mockų, kurie dabar 
randasi senukų prieglaudoje!

Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras pateiks gražų koncer
tą seneliams, kurių daugelis 
gal dar nėra girdėję dainuo
jant skaitlingą vyrų chorą, ku
ris dalinai susideda iš tokių 
ųačių senelių, kaip ir jie pa
tys'. ”

Tad butų labai pageidauja
ma, kad geri Chicagos lietu
viai ir organizacijos prisidėtų 
opi e to labdaringo ir kultū
ringo sumanymo, nes koncer
to dar neužtenka, dar reikia 
Geneliams suteikei kokių nors 
dovanų. Bet vienam Chorui 
viską padaryti butų persunku. 
Nėra abejonės, kad ir musų 
4xulturingas ir šviesos nešėjas 
dienraštis “Naujienos” prisi
dės prie to sumanymo. Tad, 
pritarianti tam sumanymui, 
kaip pavieniai, taip ir organi
zacijos prašome pranešti Chi
cagos Lietuvių Vyrų Chorui 
arba p. Rypkevičiui į ‘“Nau
jienas”, kuris yra choro įga
liotas.

(Tąsa iš 5-to pusi.) -■ / 
to dėka draugija gali pasi
džiaugti savo narių gausingu- 
mu, gražiais užsibrėžtais tiks
lais ir visuomenėje įgytu gar
bingu vardu.

Mirė Julius Mickevičius, ilgų 
metų šios draugijos vadas — 
prezidentas; draugijos nariai 
kaip ir plačioji pažangioji vi
suomenė, per ilgus laikus gar
bingai apie jį prisimins ir jojo 
atmintį minės. Jojo viešas gy
venimas ir darbai lieka pavyz
džiu ateičiai.

Draugija turi daug dar su
manymų įkūnyti, kuriuos velio
nis tikėjosi, planavo trumpoje 
ateityje pravesti gyvenime, n. 
Likusieji draugijos direktoriai 
nesuvils jojo vilčių. Dabar dau
giau negu kada pirmiau, kiek
vienas draugijos narys turėtų 
pasistengti ateit pagalbon val
dybai, kad buvusiojo preziden
to siekimai įsikūnytų gyveni- 
nan.

šios draugijos auginimas ne
turi sustoti ne tik ant 6,000 na
rių, bet dirva yra gana plati, 
kad butų galima pasiekti 10 
.ukstančių narių ar dar dau
giau. Julius geidė, kad prie 
draugijos sutelktų čia gimusie
ji lietuvių karta — jaun’mąs ir 
jam butų galima pavesti. vado-

I vavimą.
Kultūriniai darbai tik pradėti 

platesniu mr.situ irgi neturi pa
siliauti.

Prisimindami prez. Julių Mic
kevičių, varykime pradėtą dar
bą pirmyn.
ją pirmyn. —W. V. M.

1921 metais susiorganizavus 
Aušros Spaudos Bendrovei Ju
lius liko išrinktas jos vedėju. 
Tuo pat laiku Julius darbuoja
si' “Naujienose”, kur buvo Nau
jienų Bendrovės direktorium,, 
veikia Leituvių Soc'alistų ' Są
jungoje, įeidamas į Pildomąjį 
Komitetą. Komiteto n; riu, re
gis, jis išbuvo 8 metus'. Taip 
pat darbavosi prie Chicagos S. 
P. Draugijos. /

Didžiausias Juliaus nuopel
nas tai suorganizavimas Kultu
os Draugijos ir. jos skyrių 

1936 metais.
Kilus sumanymu; organizuoti 

Amerikos Rietuvių Kongresą, 
Julius ir tenai darbuojasi ir lie
ka išrinktas Vykdomojo Komi
teto pirmininku. Kitaip sakant, 
Julius Mickevičius dalyvaudavo 
kiekviename didesniame lietu
vių kultūriniame judėjime. \

—A|ex AmbrOzsvičia

Redakcijos
Atsakymai

J. D. Bendokaičiui, Keistučio 
Kliubo korespondentui: — Tam
stos korespondencijos apie Kei
stučio Kl. susirinkimą negalė
sime sunaudoti. Ji atėjo per- 
vėlai. “Naujienoms” prisiuntėte 
raštą vakarj bet kitiems laik
raščiams pridavėte ankščiau.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą ,

Draugiškai, 
—X. Shaikus.

37
35 
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35
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35
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Dar 61 Packard Barmenų pasirinki
mui žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Mid^ay 7272

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SUSIRINKIMAI
North West Liet. Moterų Klubo susirinkimas įvyks šiandien, 

kovo 15 d., 8 vai. vak., p. Valiulių bute, 3247 Beach f ve#
Prot. rašt. P. Benikaltienė.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
kovo 17 d. 8 vai. vakare, svet. 3600 W. North avė. Įėjimas 
iš Central Park avė., 2 lubos. —Sekr. A. Lungevicz.

Didžiojo Lietuvos Kun. Vytauto D r-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šįvckar, 7:30 v. v., Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted st. Yra svarbių klausimų apsvarstyti ir kurie esa
te nemokėję šį metą pasirūpinkite apsimokėti, kad nelik- 
tumėt suspenduoti. —P. K., sekr. '

LIETUVOS PRODUKTAI
"FRANKFURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

RALDAINIŲ
KUMPIU 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit j muaij “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijom* specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. ' Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, DLL. 4. P. BAK8TIS, SAV.

JULIAUS MICKEVI 
ČIAUS VEIKLA

Julius jaunutis t įvažiavęs į 
šią šalį tuojau pradeda domėtis 
Letuyių progresyvišku judėji
mu ir pats ima jame dalyvumą. 

• Caipo progresyviskas jaunuolis, 
;is .susidomėjo Lietuvių Socia- 
istų Sąjunga, tampa jos n riu 
r tenai pradeda veikti. Vėliau 
vą.vęš darbą prie siuvėjų, susi
organizavus unijai, Julius ir tė
jai darbuojasi. Iškilus siuvėju 
streikui, Julius ir tenai imr da- 
yvumą, pradeda daryti planus 
kaip pasekmingiau butų galima 
kovoti su darbdaviais ir laimėti 
kovą.

1909 metais Junus dalyvauja 
Chicagos Lietuvių Savitarpines 
Pašalpos Draugijos organizavi
me ir tampa jos pirmu sekreto-* 
rium.

Regis, 1911 metais Julius į- 
.stoja į Valpaniso universitetą, 
bet jam netenka ilgai būti dėl 
stokos finansų ir jis vėl grįžta

Į ■ Chicagą.
1912 metais.Julius jau leidžia 

aisvamanišką žurnalą “Se kę”.
1914 metais persikėlė gyven

ti j Worcester, Mass. Ten gy
vendamas permainė žurnalo 
“šakės” vardą į “Kardą”, žur
nalus . leido apie per 4 metus. 
“Kardą” nupirkus Bostono 
“Laisvės Draugams”, Julius vėl 
sugrįžo į Chicago. Tuo pat lai
ku Chicagos laisvamaniai buvo 

[ pradėję organizuoti Lietuvių 
Laisvamanių Federaciją. Julius 
tuoj prisirašė ir dalyvauja ta
me . organizavime. Susiorganiza
vus Liet. Laisvamanių Federa
cijai, Julius lieka išrinktas cen
tro sekretorium 1917 metais. 
L. L. Federacijai sustiprėjus ir 
pradėjus kuopoms tveiClr ^ vi
są Ameriką,’ Federacija paėmė 
už savo organą “Kardą”. Vėliau 
L. L. F. “Kardą” nupirko iš 
Bostono “Laisvės Draugų” ir 
leido Chicagoje, kur Julius bu
vo išrinktas administratorium.

1919 metais Julius vėl prisi-r 
rašo .prie Chicagos S. P. Drau
gijos, kur išbuvo jos nariu iki 
mirties.

Stiu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

I

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

Setas iš 6 šmotų Menam as
meniui, būtent: ’ šakutė, 
bai šaukštas, vide*čius, 
toms šakutė ir du maži 
štokai, vienas kavai, o 
dezertui valgytii šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit j Naujienas. Įšleng- 
yo per keletą savaičių Susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ii’ garantuoti, 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Coal-Anglys

Kainos Numažintos
.. $5.75
. $6.00

$6.00
$6.00

.. $5.25

MINE RUN ..........................
BIG LUMP ................. .........
FGG ...... ........... ..... ................
NUT ..........................................
SCREENINGS ......................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPULKUS

■-1 '

ir statykis namą.

Pirkite savo apielinkės >. 
krautuvėse

NAUJIENŲ 
Skaitytojams

• Šmotu

“Faun 
Design

Gražus

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7368 •

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

---------- j CRANE
Servizas 1 COAL COMPANY

Vienam ' 5332 So. Long Avė.
I Tel. Republic 8402

ZdUUgUl IĮ POCAHONTAS Mine Run $7.50
Į(.Screened) .................. tonas
Į SMULKESNĖS $7.25

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Vertė
$2-50

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VARUS 3408

R O G E R S Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI ' 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALTO

Iškirpkit Kasdien po
KUPONĄ <|U

Kai sutaupysit 6 kuponus setą.
pridėkit .... .......................... .

Su 6 Kuponais

Gausit 6 šmotų servizą vienam žmogui.
Tuo budu galit už mažus pinigus susitaupyt 
gražų sidabrini setą šešiem, aštuoniem arba 
dvylikai asmenų.

A■ V * ’ '

Visam Amžiui Garantuoti Setai
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

I Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 

■ Sidabro Setai
Tiktai po 99^ už 

v ■ kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

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

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

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

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

Siunčiu ,v..........«. kuponus. Taipgi pinigais ......-.............................

Atsiųskit man .........     -.........................

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

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

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

Kupono No. 87 Kovo 15 d.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Aven-e 
Kalbame Lietuviškai 
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, VarniŠius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS '
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija jrengta pir- 
<io rųšies su moder- 

mis užlaidomis ir 
•llywood šviesomis, 
irbas garantuotas 
420 W. 63rd ST 

-i ENG 5888-6840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAL IŠIMAMI $ «| £.50
GYDYMAS........................ SKfl.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS 5?.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. VJetorv M76

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY SPOT
Didelis pasirinkimas degtinės, vyno, 
cigarų, Fortune alaus, Barbikių 
Ribs, šeštadieniais ir muzika. Taip 
pat ir mandagus patarnavimas.

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue
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Gražus “Pirmyn” 
Choro Vakaras

• '■'H 1 R l ii l P MT8V '1 R

Suvąjdino operų ir operetę; 
sutraukė dąug publikos

“Pirmyn7’ Choras sekmadie
nį sutraukė apie tukstantį-datf- 
giau publikos į Sokolų salę, 
2343 South Kedzie avenue, kur 
pastatė du muzikalius veikalus, 
operų “Cavalleria Rusticaija” ir 
operetę “Gražioji Galateą”.

Abu veikalus suvaidino Cho
ras ir jo nariai, su pagalba p-o$ 
Anelės Steponavičienės ir dide
lio simfonijos orkestro, kurį ve
dė chorvedis Kazys Steponavi
čius.

Operete “Gražioji Galatea” 
yra lengvo turinio, komiška pa
saka, kuri nupasakoja bedas 
dailininko, kurio kalta stovyla 
Galatea palieka gyva. Dailinin
ko rolę dainavo Algirdas Bra
zis; stovylos Galatejos — Lili
ja Stuparaite; dailininko tarno 
— Stasė Rimkaitė ir Mido, dai
lės patrono rolę Jonas Ruk- 
štala. Choras scenoje nepasiro
dė, bet kelis kartus dainavo už 
kulisų.

Operų “Cavalleria Rusticana” 
sudainavo “senesnieji” choro 
jaunuoliai.

Vadovaujamų rolę dainavo 
Anelė Steponavičienė, kuri, be
je, visus abiejų veikalų daini
ninkus sumokino. Viktoras Ben
deris, tenoras, dainavo “mergi
ninko” Ttfriddu partijų; Ona 
Skeveriutė — jo motinos Lo
cijos; Aldona Grigoniutė — bu
vo didelis flirfas Lola, o Pra
nas Jakavičius — jos vyras Al- 
fio. “Pirmyn” choras atstova
vo kaimiečius, maldininkus, etc.

Abiejų veikalų, ypatingai ope
ros, vaidinimas
sklandžiai, Buvo jauku sėdėti, 
klausytis gražių dainų ir sek
ti sklandų vaidinimų. Reikia 
manyti, kad publika išsinešė iš 
vakaro kuo geriausius įspu- ištiko dviguba nelaimė—mir-
džius. tas ne laiku išplėšė mylimų su-
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“Pirmyn” Chorui reikia pa
dėkoti už gražų parengimą. At
siminus, kad šis pasirodymas 
buvo paskutinis prieš išvažia
vimų Lietuvon, tai galima pri
durti, kad Choras niekam ne
padarys gėdos, jei Lietuvoje 
taip dainuos, kaip "dainavo sek
madienį. Linkiu Pirmyn cho- 
rui laimingai nuvažiuoti Lietu- 
von ir ten kuo gražiausiai pa
sirodyti. Buvęs.

nų ir brolį Vytautų*, kuris 
praeito penktadienio rytų, ko* 
vo. 11 d. St^ Elizabeth ligoninė
je po sunkios operacijos, ne
žiūrint visų pastangų išgelbėti 
jo gyvybę, užmerkė akis pa
čiame savo jaunystės pavasa
ryje—sulaukęs vos .tik 16 me
tų amžiaus, šiandien išpuola 
Vytauto gimtadienis—lygiai 16 
metų nuo jo gimimo dienos, 
šiandien mes čia susirinkome 
ne jo gimtadienį paminėti, bet 
paskutinį kartų pažvelgti i jo 
veidų ir pasakyti paskutinį su
diev ir palydėti jį į amžinų 
tėvynę

NAUJIENOS, CHIcago, in. 5

Pasekmingas Jadyy- Įdomus Įspūdžiai
gos Gričaitės pasi- 
rodymas operoje

daug

ėjo gyvai ir

Vakar buvo 
palaidotas jaunuolis 
Vytautas Žilė

■ fl—vv* ■■■■

Laidotuvėse dalyvavo 
žmonių.

NORTH SIDE. Prie kop
lyčios, numeriu 2246 W. North 
avenue apie t vai. popiet su
sirinko daug žmonių ir auto
mobilių. Laidotuvių direkto
riui J. LiuleyičiuP vadovau
jant netrukus prasidėjo lai
dotuvių apeigos koplyčioje.

Jaunuolio Vytauto Žilės mir
tis buvo netikėta ir nepapras
ta, todėl tėvui Augustinui ir 
sesutei Estellei buyo didelis 
smūgis. Tėvas labai susijau
dinęs ir nusiminęs su duktere 
Estelle susikabinę verkė gai
liomis ašaromis, kad ir susi
rinkusi publika šluostėsi aša
ras, Išnešus iš koplyčios gėles 
ir vainikus, kurių buvo apie 
dvidešimt, Ona Skeveriutė su
dainavo liųdnų dah|U “Avė 
Maria” lotyniškai. Pq jos kal
bėjo Mikas Šilęikįs.^Jo kalbos 
turinys buvo maždaug šitoks:

“Negailestinga mirtis uždė
jo savo žiaurius nagus ant 
Augustino Žiles šeimos. Ne
praėjo nė trys mėnesiai laiko, 
kai per praeitas Kalėdas pa
simirė jo mylima žmona, pa
likdama našlaičiais sūnų Vy
tautų ir dukterį Estellę, šian
dien tų nelaimingų šeimynų

JULIUI MICKEVIČIUI
MIRUS

K x

Amerikos Lietuvių Kongreso Centralinis Komitetas 
pareiškia didelio liūdesio netekus musų gerbiamo pirminin
ko ir nenuilstančio veikėjo už atsteigimų demokratinės san
tvarkos Lietuvoj ir praplėtimo kultūros amerikiečių lietu
vių tarpe. **'

šioje liūdesio valandoje išreiškiame didžiausių užuojau
tų velionio Mickevičiaus žmonai Stefanijai, sunui Algirdui 
ir kitiem jo giminėm ir artimiem draugam.

Amerikos Lietuvių Kongreso
Centralinis Komitetas.

Lietuvių Tautiškas 
ir tjt. ' i

Po šileikio kalbos Ona Ske" 
yerįutė sudainavo atsisveikini
mo dainų.

Ą, a, Vytautas Žilė buvo 
gabus jaunuolis, gerai mokėsi 
ir netrukus butų baigęs aukš
tesnę mokyklų. Seniau jis 
priklausė prie Northsidės vai
kų draugijėlės, “Ęijųnelio

Ilgiausia - automobilių 
išlydėjo velionį į kapines. Kas 
kapinėse kalbėjo, dar neteko

99

Reiškių p, Augustinui Žilei 
ir jo dukrelei Ęstcllei širdin
gą užuojautų, —Buvęs.

Šiandien Advokato 
Clarence(Darrow 
Laidotuvės

J. GRIGAITĖ
Musų dainininkė Jadvyga 

Gricaitė labai 'greitai ir beveik 
netikėtai įlipę i dangų, kur 
dainos žvaigždės būna, ir per 
viena naktį pati pasidarė 
žvaigždė. Tokia prasmė yrą 
jos pasirodyiho-debiuto italų 
operoj “Rigolėtto” sekmadie
nį kovo 13 d. Auditorium te
atre.

Kūnas bus sudegintas Oakwood 
krematorijoje

Šiandien po pietų Oakwood. 
krematorijoje bus sudegintas; 
kūnas garsaus kriminalio ad
vokato CĮarence Darrpw, kuris 
mirė sekmadienį, sulaukęs 81 
metų amžiaus.

Kūnas yra pašarvotas ties 
730 East 63rd Street, bet apie 
antrų valandų po pietų bus per
keltas į Chicagos Universitetų 
(Bond koplyčioje^ ^kur įvyks 
iškilmingos civilės apeigos. Da
lyvaus federalis įeisėjas Holly. 
Po apeigų kūnas bus nulydėtas 
į kapines.

Darrow pasižymėjo kai^o 
krimjnalis advokatas, stojęs už 
“nuskriaustuosius”. Labai daž
nai gynė kriminalistus teismuo
se nuo mirties bausmes, kadan
gi iš prinicpo bųvp griežtai nu
sistatęs prieš mirties bausmę.

Li«ri. IRI-Ji; «■■ ■ I ■ ■■■ |.L, Į ....... .. ą ,, I, ■ . -m.. ,

GRAŽUS ršSIUVINEJIMAS IR MEZGINIAI

1 **

ęROSSSTITCH AND CRPCHĘT 
PATTĘRN 1701

No, 1701, Kryžiukais išsiuvinėtos ir mezginiais užbaigti rankšluosčiai, 
užvalkalai ir apdengimas koniodej. ' .

MYKOLAS OVERLINGAS
Persiskyrė pų Šiuo pasauliu 

kovo 11 d., 5 vai. vakaro, lp3Ę 
xn., sulaukęs 46 metų amž., 
gimęs Tauragės apskr,, Žvin
gių parap., Gorainių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Stanislavą, ,po tėvais 
Gedbudaitę, sūnų Motiejų, du
kterį Adelę, broli ir broliene 
Pranciškų ir Oną Overlingius, 
seserį ir švogerį Zofiją ir An
taną Dviliųs, pusseserę Kazjf 
mięra Žilinskiene ir jų šeimy
na, tetą Agniešką Gečienę, 
švogerį įr švogerka Feleksą ir 
Petronėlę Gedbudus ir kitus 
gimines, o Lietuvoje brolį ir 
3 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas. Mažeikos 
koplyčioje, .3319 Lituanica Av, 
Laidotuves įvyks antradienį, 
kovo 15 d. 2 vai, po pietų iŠ 
koplyčios bus nulydėtas į Liet. 
Tautiškas kapines.

Visi" a. a. Mykolo Overiingo 
giminės, draugai ir pažls? 
tarpi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su-^ 
teikti' iam pąskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Duktė įr 

Gimines.
Laid, Direktorius S. P. Ma

žeika, Tel. YARDS 1138.

Dabar apie Jadvygą Gricai- 
tę, jos balsų, jos talentų vi
siems tenka kalbėti. Keletas 
šimtų lietuvių, kurie buvo nu
ėję pasiklausyti tos operos, 
negalėjo atsidžiaugti Gricaii 
tės dainavimu. Pertraukose, 
susirinkdami į būrelius teatro 
prieangiuose, reiškė viens ki
tam pasigerSjiųių, 'kaip pui
kiai Gricaitė dainuoja. Italai 
ir Ritų tautų žmonės įaip pat 
entuziastiškai gyrė Grięaitę,

Jadvyga Gricaitė, pirmitisyk 
dainuodama ^operoj prieš di
delę publikų, niatyt, buvo 
šiek tiek nervinga. Tačįaus 
jos balsas liejosi liuosai ir pa
stebėtinai (skambiai. Ypatingai 
jos augštosio® gaidos yr.a- tyros 
ir skambios^ Italų dainavime 
tos augštosii^ įliptos turį būti 
ypatingai tvirtom dainos fina-* 
įe, ir dainininkai čia. tori bai
siai reklL Gricaitė niekad ne
rėkė, bet jo^ balsas skambėjo 
tvirtai i: ir į^udingai, tarytum 
butų nictąjl^. Taimyrą pasek- 
nie ilgo ir sunkaus darbo. Dai
lės niekad n,ęsti be; .darbo. Tik 
kųikurias savo žemesnes gai
das p-lė Gricaitė tui’ės dar 
4ięk liek daugiau, taip sąRąnL 
“įskambiny,” Vienų-antrų? sy
kį galima buvo pastebėti, kąd 
išlaikyme ritmo arba takto 
p-Iė Gricaitė lyg nesilaikė su 
orkestrą. Ret tai greičiausia 
yra orkestrus vedėjo kaltė. 
Dainininkė, o ypatingai kolo
ratūrą? soprano turi f-urėti 
daug laisvės savo moduliaci
joms išreikšti. Tie, kurie tik 
bubi n u vaduojasi, mažai čia 
gali pasitarnauti.

s ' '■' .! /. A ■'. . .k’'i

“Bigoletto’-;21 opera, kaip ir 
dauguma itališkų • operų,; turi 
labai kvailų, visai nepatiketi- 
nų fabulų, čia nupasakota, 
kaip juokdarys Rigoletas sau
godamas savo dukterį Gildą 
nup kun įgaik^čip,’ kur i am tar- 
naują, aprengia ją vyriškais 
drabužiais, kad ji pabėgtų į 
Veroną, 'irr^asamdo žmogžu
džius, kad užmuštų kunigaikš
tį. žmogžudžiai per klaidą už
muša Gildą vyriškuose dra
bužiuose ir^ jų indeda į maišų, 
kurį paduoda, jos, tėvuk Bąį- 
si tragetjįja,įj|oiūedijos pama
tais, Q vfcūmįž artistų daiųi- 
ninkų ir muzikos uždavinys

.. ........ v
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KVIETKININKAS
Gėl^a Vestuvėms. Bankietąmz 

ir pagrąbams.
3316 So. Halsted Street

Te|. BOULEVARD 73^4 .
NAUJIENOS NĘEDLECRAFT PERT., 
1790 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1701 ■ |

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardž

imn A Gėlės Mylintiems "JIJIJJI Vestuvėms, Ban-
II [1 U kietains, Laido- 
11M • ■ tuvėms, Papuoši

mams.

tas viekas yrįi • labai rįmtąs 
dalykas, '■

Jadvyga Grięąite lošė ir dąiT 
navo Gildos rolę. Jos Ipšime 
buvo ydų, UjCs ji dar mažai 
tėra apsipratusi sp drąmaM- 
uiu menu. lošti ir dųinup- 
tį teko SU gerai patyrusiais 
profesionalais dainininkais 
artis tais, ku$U geriausias bu
vo Joseph Royer Rigbletto ro-

| Adresas •^•«**e9«****^«<

| Miestas ir valstija

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

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

■/
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Iš Kelionės 
Po Floridų 

-t—n-—

Kelionė ilga; bet smagi ir 
linksma 

• L; /

Tai taip Marųuette 
seni biznieriai Antanas 
garet Jonejionai, 2548 
St., pareiškė savo kostume- 
riams bei pažįstamiems sugrįžę 
pereito sekmadienio vąkare iš 
gana tolimos ir ilgos kelionės, 
padarydami suvirš penkis tūk
stančius mylią ir atlankę visas 
svarbesnes vietas-'Floridoj bei 
jos / apielinkėj,

“Iš svarbesnių vietų mes ap
lankėm šias: gražųjį Daytoną 
Beach, Orląndo, West Palm 
Beach, Junipcr Springs, Sul- 
phur Springs, Miami, St. Pet- 
ersbuyg, garsų cigarų išdirbys- 
tės miestų Tampa, Plant City 
ir daug kitų vietų.

“Kelionė buvo labai įdomi ir 
daug keistenybių tekę pastebė
ti. Kada aš lankiaus Floridoj 
prieš 12 metų,' tai, pavyzdžiui, 
miestas Orlando buvo tik kele
tas gyventojų, o šiandien tas 
miestas išaugęs į didmiestį su 
daugybe aukštų ir labai gražių 
namų. Judėjimas jame didelis 
ir labai gyvas.

“Pats miestas labai švarus ir 
tvarkiai užlaikomas.

“Paytan.a Palm Beach, Mia
mi,. —. šiose vietose daugiau 
yrą suvažiavę aristokratai turjr 
,tuoha,i ir ganą daug žydų, Va
duodami pro Eustis Unitalla, 
kur randasi dęsėtkai, o gal ir 
šimtai akerių apelsinų laukų, 
pastebėjom, kąd šįmet, užėjus 
šalčiams, visi 'sušalo, įr tokiam 
atsitikime medžiai neduos vai
sių net per 6 metus,

r Miami
• ./ • v - - :■ . e•»

“Miaipi įabai yra populiarus 
sportas,; į $Mtas f .šunų lenktyn 
nėmis, kuris sutraukia labai 
daug žmonių. Taipgi vietą la
bai gera-žuvavimųi, nes lengva 
žuvis sugauti.;
, Tampoj tai beveik visas 
miestas užimtas cigarų dirbtu
vėm bei dirbtuvėlėm, čia su
vežta tabakas ; iš visų pasaulio 
kampų. Cigarų industrija dide
lė ir dirbtuves gana gerai dir
ba. Apleidus Tampą, teko ap
lankyti St. Petersburg “The 
Sunshinc City” su jo garsiom 
apielinkėm ir. 6 mylių ilgumo 
tiltu “The • Gaudy Brjdge”. Tai 
yra ilgiausias tiltas, kokį mes 
esam matę savo gyvenime. 6 
mylia^ turi atlikti pakol pasie
ki antrą galą. -

> ■ ’ 

žemuogių kraštas 
\ i • ■ . . ■■

“Plant City ir jo visos apie- 
linkės tai žemuogių^ kraštas. 
Čia labai tinkąpias klimatas 
Žemuogėms ir . jų labai daug 
ąuga. Pro šią apielinkę važiuo
jant, labai daug vietų galima 
gauti gana?" prieinama kaina 
pavalgyti , “Strawberry Short 
Cake”. Bet šių uogų auginto
jai labai prastai verčiasi ir di
džiuma yra gana suvargę.

“Tarpon Springs irgį labai 
įdomj vieta, čįą, daug gaunama 
tąfpf vadinamų HSpongė” kem
pių gaunama įš pat gilumos 
marių. Kada kempę išima iš 
vandens, tai ji Visai nepanaši į 
‘'kempę”, nųs yra juoda į,r: ga
na nešvari, Visuomet jurų kir-i 
mimii tu$ joje, susisukę savo 
lizdų. Bet perdirbus ir švariai 
ištaisius, liekasi baltęs ir gra? 
žus bęį naudingas dalykas,, - 

; Tai mcždaUg tiek trumpai at
pasakojo gpie savo gražią ir 
laimingą kelionę po Floridą 
&zMrs. JoneKenifet ir prisižadė
jo,' kad kitais metais ir vęl ban
dys aplankyti/ne^ Floridoj ga-? 
Įima gerai pasilsėti ir grna sau
lės spinduliais pasideginti.
i Indėnų Civilizacijoj i

“Beje, užvažiavę per indėnų 
apgyventas vietas pastebėjome iš paprastas arklienos, o iš bu-

1- vusio išmokyto šokinėti per

Parko 
ir Man- 
W. 71
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CLASSIFIBD ADS.
Misęellanepus . 

IvainiB
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

35 metai bizny, turi pilną ąpdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

norite. \ '
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

Furniture & Fixtures 
Rakandaį-Itaįsąi

Real Estate For Sale 
NainaLžemS Pąrdąvinmi

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. EWĄLD REALTY CO, 

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

708 W.18th St. Tel, Haymarket 5686

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RlUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štonj 
fikČerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksiųs. Cash arba aut i<naokėjimo. 
Pamatykite mus. pirm uegii pirkai
te kitur. »

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

CALumet 5269.
1 ■■ ■ I !k'-w ĮI ■ t < ' 1 n I^TU ■—n.aH

PIRK elektrikinį Refrigeratorių 
ir gauk dykai geso pečių, skalbyk
lą, radio ar dulkių valytoją pirk 
sau skalbyklą, valyklį ar geso pečių 
ir gauk dykai puikų radio.

AL. ALESAUSKAS, žJR, 
7126 So. Rockvveli ^Įį,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai i

' KAS NORITE
Greit išmainyti namą^ ūkę, lotą arba 
bizni bUe kur. 0 kūne ieškote pirk
ti bargeną, nes mums dabar yra pri
siųsta pard.uoti ipo forklozuotu 
namų, tai kreipkitės pas—

NAMON REALTY CO.
6755 So. Western Avenue. 

Tel, Grovehill 1038.

MAŽAI ŠEIMAI parenduosiu 4 
kambariu namelį, su ar be forni- 
Šių. Viškai, bą^ementas, didelis kie
mas, puse bloko Archer gatvekariai 
•--arba parduosiu įmokant $400.

5323 So, Monitor (6000 W.) 
šaukite Porthsmouth 9402.

TAVERNAS PARDAVIMŲ!. 5340 
West North Avenue., Priežastis — 
ligą. Merrimac 8443 PQ 6 vakare. 
- — ' .įį. u, ;.!.................. ................—rr. y •, ■'——

PARDAVIMUI GROSERNtj įr 
mėsos - marketas 8932 So.- Rockweil 
St.—-gera vieta—elektros rbfrigera- 
cija — žema rendą, ilgas lysas — 
nebrangiai — pardavimo priežastis 
—-liga.- •

Exchangę—Mainai
NORIU MAINYTI 2 fUtų medinį 

namą 6 ir 5 kambariai, South Sįdej 
ant nedideles ūkės netoli Chicagos. 
Agentai tegul neatsišaukia

Šaukite YARDS 0888.

-- —t 1--------- -- , l.tf "' ' — 

BUČERNĖ ir GROSERNĖ parsi
duoda pigiai, seniai išdirbta vieta. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos,, 3347 West 51st St, Telefonas 
Prošpėct 8665.

" T      r——- ■■■■■y—IW 
dėnai turi savo tvarkų ir savo 
taip vadinamų teisėjų, gana se
na indėną, kuris atlieka teisėjo 
darbą ir už prasikaltimus pa
skiria bausmę ir ją pats įvyk
do, mums ten būnant,, vienos 
jaunas indėnas liko nuteistas 
mirtim ir,ant vietos nušautas. 
Apie 10—12 metų vaikutis pra
sikaltęs likos atvestas : pas tei- 
sęjąi.įkad jį nubaustų. .Teisėjas 
rado vaikų kaltu ir vaikui bališ-’ 
mė buvo įvykdinta — perpjau
nant sū peiliu kokių 3 colių il
gio, rankų. Bet tokių žaizdų tas 
vaikutis, turėjo jau net kelias. 
Kai kurios jau buvo užgiję. šis 
indėnų gyvenimo tvarkymasis 
civilizuotiems žmonėms atrodo 
gana keistai”.

Beje Jonelioniai atsivežė ne
mažai suvenirų iš Floridos. 
Man labai buvo įdomu matyti 
coconuts visa šaka (su apie 12 
obuolių), kurių vargu galima 
pakelti.1 Be coconuts atsivežė 
daug oranžių ir riešutu,

T. M.

%

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N”RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 V AL. V AK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet įr nuo 4 iki? 7:80 

vai, vakaro,
Tel. CANAL 8500

w

JUOKAI
Naktinis pasikalbėjimas

Ponia Gąurięnė (kuri per 
miegą išgirsta kažkokį šnare
sį) , išsigandusiAr Jtu čia 
Jonai? /

Ponas GauriusTaip; mano 
brangioji, i

Ponią Gaurienė:—O Dieve! 
Aš maniau, kad čia kambaryje 
kokg vyras vaikšto.

Aiškus įrodymas
. Kartą statant filmą per per

trauką vienas artistas užsisakė 
dešrelių. Ir kai tik jis mėgino 
kurią pasmeigti, tuoj ši niL 
šokdavo nuo lėkštes.

—Taip, dabar aš matau,— 
tarė' artistas,—kad dešrelės ne

gana /keistų dalykų, apie kų 
rįuos nebuvom nei.girdėję. In- kliūtis.

Farnis for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 3 akerių FARMĄ 
gera dėl vištų arba vegetable augi
nimo, Blue Island, III. Pigiai gerom 
sąlygom, yra sodas, 6 kambarių 
namas, ir kitos triobos, 

šauktie Tel. Beverjy 2677.

40 AKRŲ PRIE Fremont, Michi- 
■fcan. • -. .
vieta — geri budinkąi, elektriką. 
M. Rozema, 114 S. Ląfayette, Grand 
Rapids, Mich. ________

jrerbuvingo farmininkavimo

PARSIDUODA pigiai FABMA 40 
akerių, nauja stuba su skiepu, ga
ražas, barnė, 9 aReriai miško. Kai
na $1200. Tam Bernstas, R. 2, Box 
100, Hart, Michigan.

■ J'IT,»L„ ',-Tg3KV

, Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

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

s; . gtęgų dengėjas.
x Leonas Roofing Co, 

3750 WALLACE STREET 
Tel, BpULEVARD 0250.

’i' ■ ■
..... .................  jep 

Financial
Finansąi-Paskolog

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.

e

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 
- apielinkese nuo 5 iki 15 metų. 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicagų.

2202 W. CERMĄK RD. Canal 8887

______ CoaL Anglys______

Kainos Numažintos
MINE RUN —....................  $5.75
BIG ŲUMP . ......................... $6.00
EGG ..............................    $6.00
NUT ...................................... $6.OO;
SpREENINGS .............-....... $5.25'

TIRKIT DABAR!! 
ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel, ARDMpRE 6975
K ' 1 ........... ..  . ............ ..... ... ............................................................. '■

JEI TURIT
I K| PARDUOT
S

PAGABSINKIT
I1, ' NAUJIENOSE
Į JĘI IEŠKOT 

BARGENV
I SKAITYKIT
Į T naujienas
I nelaukit

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
.' * 'X ' »

Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakar tuji
ntus gausit nuolaidų. 
............1............. ....................j

E

MM
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SUĖMĖ SEPTYNIS JAUNUOLIUS UŽ VA-
GYSTES, DU PAŠOVĖ

Jaunų kriminalistų skaičius kalėjimuose 
auga

vaizdą 
šluoste

klauso

Norėjo, Kad Julius 
Mickevičius Aplan
kytų Lietuvį

5r

Chicagos policija vakar anks
ti rytą pašovė du jaunus pik
tadarius, • kurie bandė pavogti 
automobilį, o septynis kitus už
darė kalėjime, 

i
Vien: s pašautųjų yra tik 12 

metų berniukas Michael Loru- 
sso, nuo 1411 W. Grand Avė. 
Antrasis jo “vadas” yra 19 me
tų amžiaus William Pisano, nUo 
1301 W. Erie Avė. Policija abu 
užklupo, kai jie bandė pavogti 
r utomobilį iš garažo ties 1423 
W. Iluron St. 12 metų Lorus- 
so guli kritiškamvpadėjime, ap
skričio ligoninėje, o Pisano, pa
šautas penkių kulkų, Br;dewell 
kalėjimo ligoninėje.

0'20 metų Kazimieras S'ta- 
nula, nuo 2632 W. 25th 
vo suimtai kartu su 
sėbrais už plėšimus ir 
vimą' vogtais daiktais.
kų teismas visus septynis su
laikė kalėjimuos po $3,50'0 kau
cija kiekvienam. Viso jie papil- dalis
dė apie 13 apiplėšimų, bet bus Northsaidiškių, sustojo šerme- dančių, vilčių kupini, prieš du ną ateitį, 
teisiami tik už vieną. . nyse, prie 2246 W. North Avė., mėnesiu laiko suakuptai,

Suimti Stanulos sėbrai yrr : kur buvo pašarvotas jaunikaitis ■ ningai dalinasi, džiaugsmais ir pažįstą, apgailestauja ir 
Walter S'tradza, 19, nuo 2525 Vytautas R. Žilius,

S. Whipple; Visų atsilankiusių domesį at-

St., bu- 
šešiais 

pirklic- 
Berniu-

tais metais aš tai važiuosiu į Tilzu+innn 
Lietuvą (vadinasi, šiais me-livyde 1 IK U11 vii v 
tais) ir, žinoma, jo mintis bu-jn • J TallngbnQO 
vo savo lėšomis vykti, nors|i*»5AOl 1

Kapinėse
?«■' ’ '

Buvusi “Pirmyn”
dainininkė.

Kaip 2 vai. po pietų drg. 
šaltimieras trumpai pakalbė
jo. A. Brazis sudainavo porą 
liūdnų dainelių. Įvažiavus į 
tą amžino poilsio “miestą” pa
sigirdo varpų ir muzikos liū
dni aidai. Atnešus ki rstą prie 
kapo, A. Brazis sudainavo 
“Neverkit pas kapą”, o šalti- 
mieras ir vėl varde nubudusio 
vyro, padėkojo visiems atsi
lankiusiems ir pasigirdus tri
mitų liūdnam balsui karstas 
pradėjo slinkti į gelmę ir po 
kelių sekundų išnyko n'ųo pa
viršiaus žemes. Lai bus velio
nei lengva šios šalies žemelė.

nors 
Kongresas manė keletą atstovų 
šiais metais pasiųsti apmokėda
mas kelionę. ir t. t.

žinodamas, Juliaus gabią ir 
miklią plunksną, tikėjaus, kad 
parvykęs į Lietuvą jis ras di
džiausius glėbius medžiagos ir 
daug rašys apie įgytus įspū
džius. Po sunkių šioj šr.ly at
liktų lietuvių visuomenės dar
bų Julius, ilsėdamasis ir kvė
puodamas tėviškės tyru ir svei
ku oru, butų matęs, nors ir 

.vaizduotėj, vaikystės-kudikys- 
tes praleistas Lietuvoj diene
lės; tą apielinkę, kur daugelį 
metų gyveno, dar ‘ tuos drau
gus, kurie neišmirė, kultūros ir 
darbininkų kliasos išsiliųosavi- 
mo darbuotojus. Dr.ug butų pa- 
tyręs-dažinojęs. Tai butų buvęs 
laimingiausias,jo gyvenimo įvy
kis. Daug šiemet išleisime ap
lankyti Lietuvą, kiti vėliau tą 
padarys. Tik kulturnešis Julius 
Mickevičius, kurio gyvenimo 
laivas užėjo ant uolos ir sudu
žo, niekados nebeišvys savo 
gimtinio krr što, kurį pamatyti 
jo nuvargusi siela labai troško.

R. šniukas.

nikaičio lavonas. .Tokį 
pastebėjęs, kiekvienas 
ašaras nuo veido.

Kiekvieno jausmai
kodėl tas likimas , taip netei
singai -sutvarkytas? Kodėl šį 
jaunutį vos pradedantį pažinti 
gyvenimą, gyvastis apleido?

Atsakymas gal tik vienas, li
kimo 'taip: sutvarkyta.

A. Ziliaus šeimoje įvyko du 
labai skaudus nuotykiai ir tik 
dviejų menesių bėgyje. Apie 
Kalėdas staiga susirgo ir mirė 
jo žmona. Vos dviems mėne
siams praslinkus, taip pat stai
ga (apendiksu) susirgęs, 
16 metų amžiaus sulaukęs 
nūs mirė. , ,

šitie smūgiai Žiliui yra 
bai skaudus.

Dargi ir jam pačiam nepil
nai sveikatoj stipriam ėsant, 
reikia tokius smūgius pergy
venti! Skaudu ir apgailėtina!

Laukė gražios ateities
P-nų Žilių šeima buvo pa

vyzdinga. Taip kaip ir kiek
vienas, taip ir pp. Žiliai gal dar 
ir sumaniam kure savo lizdą, 
dabino ir puošė šeimyninį gy
venimą.

Beveik prie pabaigos *išauk- 
daugumoj Įėjimo savo vaikučių, daug ža-'myną ir pakrikdė jų vilčių pil

2004

nuo

nuo

Edvvard Menet, 17, nuo 
W. 25th PI.;

George Hoffman, 18, 
2003 W. 25th PL;

Stanley Leonara, 20, 
2451 S. Kedzie, ir

Bruno Kulik, 21, nuo 2354 S. 
Troy.

Už pirkimą vogtų daiktų nuo 
berniukų policija suėmė ir ju- 
velirą y. Gorecki, 54, nuo 
S. Kedzie Avė. —R.

Dar Vienas 
Jaunas, Aukštas 
Kapas

2349

Mirtis suardė gražią Northsidie- 
čių žilių šeimyną

NORTH SIDE. — šeštadienį 
Juliaii's Mickevičiaus nepapras
toms laidotuvėms pasibaigus, 

palydovų,

vos
su-

Choro

9 dieną, 
kapinėse 
Tik utie-

Trečiadienį, kovo 
Letuvių Tautiškose 
buvo palaidota Ieva 
nė, kuri mirė kovo 6 dieną, 
palikdama dideliame nuliūdi
me savo mylimą vyrą Joną

viena 
von.

Velionis, labai to troško
: ■ į.

Praėjusių metų-.žiemos sezo
nui einant prieį pabaigos ir ar- 
tėjant linksmam / pavasariui, 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
centralinio komiteto posėdyj 

itarp kitko prisiminta ir apie 
'siuntimą atstovų į? Lietuvą.

Vienas musų būrelio draugas 
priminė, kad išįVilnies raštinės 

mergaitė pyksta Lietu- 
Bet žinabtj|į&d . ta ja.u7 
šioj šalyj|gįrpus ir užau

gus, jai tik piHrt^į:Kaitą teko 
vykti į užsienį, įta|^)Uvo i.ibejo7 
nįų, ar Kongresb centras galės 
per šitą lietuvįit^t dažinoti ir 
gauti konkretiškų ‘žinių iš Lie- 
tuvoj demokrat^i^... nusistaty
mo žmonių veiįkjbsp Jai butų 
buvę sunku sušiiįpdti su Lie-. 
tuvos veikėjais, nepažįstant jų 
iš pirmiau. O prie to,, sunku ir 
orientuotis, nežinant gerai šios 
šalies susižinojimo padėties.

Julius Mickevičius si ko ki-

Kadangi velionė buvo lais
vų minčių, tai ir atsigulė į 
amžiną poilsį laisvai, be jokių 
religinių-bizniškų priedų.

Atsisveikinti su Ieva Tiku- 
tiene susirinko gražus būrelis 
kaip . giminių, taip pažįstamų 
ir draugų, tarp kurių matėsi 
ir Ripkevičienė, Stasiūnienė, 
Subačienė, Millerienė, 
ni.enė ir. saikus. Tai 
draugai su kuriais 
pirmiau “Pirmyn” 
nuodavo.

JUOKAI

Bočių-- 
senieji 

velionė 
chore dai-

,', Kas Kaltas
—žiūrėk, lauke lyja, o vakar 

iš radijo girdėjom, kad bus gie
dra,—taria vyras.

-—Ar aš tau ; nesakiau, kad 
jau reikia naujo imtuvo, sena
sis jau* nebeteisingas,—rimtai 
pastebi žmona.

NAMŲ ŠEIMININKES, TEMYKIT!
likimas sukrėtė šitą gražią šei-

vie- Visi p. A. Ziliaiis šeimyna Skelbimai Naujienose
rpiškin duoda naudą dėlto• j JJaaa^c^a 11 cvaav/o tu-uju aa. IvlolAJcl

'taip pat vargais. jiems didžiausią užuojautą.
Bet, štai, į taip trumpą laiką K. čėpukas

kad pačios Naujienos 
yra Jiaudingos.

Neužilgo “Naujienose” tilps svarbus jums praneši
mas ir apgarsinimas. Naujienos padarys jums specialų 
pasiūlymą, pagal kurį galėsit susirinkti puikiausi pietų 
setą. Setas yra padarytas iš geriausios medžiagos ir pa
dabintas 22 karatų auksu. Tėmykit kuponus, kurie 
“Naujienose” tilps kasdien per 37 savaites.

illl

■ • < Naujienų-Acme Telephotp 
fotogratija, lėktu- 

Fotografi-
Londono Ncw

Nikolai Ježov, dabartinis

/" Naujienų-Acme Telephoto

NAZIAI AUSTRIJOJE — šie du vaizdai parodo nazių—Vokietijos kariuome
nę okupuojant Austriją. Viršuj kariuomenė užima Linz miestą. Apačioj, ginkluoti 
naciai prie Austrijos vyriausybės rūmų, Vienoje.

kuri pasibaigė.
[ACME-NAUJIENŲ Foto]

' AUSTRIJOJE — Raitoji Austrijos policija vaiko nazius, kurie susirinko prie vyriausybės rūmų 
kai pasklido iinią,- kad Austrijon 
p tęįefonu į Gliicago.

Naujienų-Acme Telephoto 
Vienoj e. 

įžengė Vokietijos kariuomenė, ši foto buvo atsiųsta per radio New Yorkan,

NAZIAI OKUPUOJA AUSTRIJĄ. Sunkvežimiais, kai]) parodo 
vais ‘ir traukiniais Hitleris suvežė tūkstančius Vokioįijos kariuomenės Austrijon 
ja parodo kelis sunkvežimius Austrijos pusėje Ji buvo atsiųsta per radio 
Yorkan, o iš ten telefonu Chicagon.




