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LENKAI NORI
UŽPULT KAUNA

Vilniaus lenkų laikraščiai reikalauja, kad 
Lietuva butų prijungta prie Lenkijos

Vakar atėjo labai neramių žinių iš Lenkijos apie 
Lietuvą. Išrodo, kad lenkai nori pasekti Hitlerio pavyz
džiu ir prisijungti Lietuvą, kaip Hitleris kad prisijungė 
Austriją. To jau aiškiai reikalauja Vilniaus lenkų laik
raščiai. Jie slaptai pasitiki, kad dabartinė Lietuvos val
džia yra lenkiškų elementų intakoje, o Lietuvos kąriuo- 
menė pastangomis lenkės Chodakowskos-Tubelienčs 
(premiero pačios) yra pavesta lenkuojančių generolų 
komandon. Lietuva turi vienok slaptą pažadėjimą iš so
vietų Rusijos, kad Rusija eis ginti Lietuvą, jeigu ją už
pultų Lenkija arba Vokietija. Jeigu lenkai užpultų Lie
tuvą, gali būti, kad tuo pačiu laiku Hitleris užpultų ir 
atsiimtų Klaipėdos kraštą. Jis dabar turi gerą apetitą.

Chicagos dienraščio Tribūne korespondentas Do
nato Day vakar atsiuntė iš Varšuvos sekamo turinio te
legramą:

Grąsinimas Lietuvai< mimstens
Su-VARŠAVA, k 

šokę ir įsikarščiavę -Lenkijos 
senatoriai šią naktį pakėlė šauk
smą: “Siųskite armiją į Kau
ną!” Tai atsitiko po to, kaip 
senatorius Kazimieras Fuda- 
kowskis užklausė, ką Lenkijos 
valdžia mano daryti padarymui 
galo nenormaliems santykiams 
tarp Lenkijos jr Lietuvos.

Tas senatorius pasakė, kad 
karo stovis, kurs yra palaiko
mas ištisai Lietuvos ir Lenki
jos rubežiaus. per aštuonioliką 
metų, nebegali būti ilgiau tole
ruojamas, kad jis turi būti pa
baigtas, nors dėl to lenkiškai 
armijai tektų maršuoti į Kau
ną. ,

Lenkijos premieras genero
las Felician Slawoj-Skladow- 
skis pažadėjo duoti valdžios 
atsakymą rytoj ir kad Lenki
ja neduos pasikartoti lietuvių 

- provokacijoms.
Iš ko kilo tas kerštas

Lenkijos užsienio 
pulkininkas Jozef 

Beck dėl šio reikalo greitai su- 
gryžo iš Italijos < Varsavon ir 
pats spręs apię padėtį.

šiąnaktį Varšavos kariuome
nės garizonas išvažiavo trauki
niu į Suvalkus. Vilniaus gari
zonas irgi prirengtas.

Lenkija nenorinti pasiimti 
Lietuvos
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Pašauktas i Kauką

y p irj buyp .
• ; S. LOZORAITIS'' '

Lietuvos užsienio ministeris, kųrs^yb 
gęs Šveicarijoj, užvakar urnai buvo pašauktas..sugryžti Lietu
von dėl Lenkijos ^rąsinimų “maršuoti į Kauną”-.

• - : t ACME-NAUJIENŲ Foto]

I Austrija jau tik na
zių provincija

VIENNA, kovo 15. — Adol
fas Hitleris šiandien apleido 
Vienną ir išvažiavo į Muenche- 
ną.’

‘Prieš jam išvažiuosiant Vien
uos “Karžygių” Aikštėje įvyko 
milžiniška nazių militariška de
monstracija. Kalbėjo Seyss-In- 
quart, kalbėjo Hitleris. Seyss- 
Inųuart savo kalboj pasakė, 
kad jis nebėra kancleris, bet 
tiktai Austrijos gubernatorius, 
kaip ir kiti Vokietijos provin
cijų gubernatoriai. Jis taipgi 
pranešė, kad Vokietija pasiima 
ir išsiveža iš Vienuos senąją 
Austrijos karalių karūną. Ta 
karūna buvo senosios vokiečių 
imperijos karima — 800 metų

30,000 Vokiečių
Traukia Ispanijon

Išrodo, kad lojalistai bus sutriuškinti 
Padėtis kritiška.

LONDONAS, kovo 15 d. — 
Ispanijos ambasada čia prane
šė, kad Vokietija pasiuntė Is
panijon 30,000 kariuomenės su 
karininkais, kurie yra specia
listai infanterijos ir artilerijos 
teknikoj. ši vokiečių kariuome
nė išplaukė iš Vokietijos pir
madieny vokiškais laivais. Vo
kiečiai tokiu budu bandys ge
nerolui Franco suduoti mirtinų

Francuzai peikia 
Anglijos valdžią

senumo. Taip Austrija pasidarė smūgį Ispanijos lojalistų vald-

Tos “provokacijos” buvo to
kios: du lietuviai mėgino per
eiti į Lenkiją per Lietuvos ir 
Lenkijos sieną. Kai lenkų ka
reiviai pradėjo šaudyti, jie pa
bėgo atgal į Lietuvos pusę. 
Lenkų kareiviai vijosi ir įbėgo 
Lietuvos žemėn. Tuomet lietu
vių kareiviai pradėjo šaudyti į 
lenkų kareivius ir vieną jų nu
šovė. Jis .buvęs vardu Stanis
lovas Serafinas. Lenkai sako, 
kad tie du lietuviai buvę šni
pai.

Lenkijos ministeriai susirin
ko vidunakty apsvarstyti, kaip 
Lenkija turės atkeršyti Lietu
vai uį jos parubežio kareivio

Lenkijos valdininkai tvirtina, 
kad Lenkija nenori aneksuoti 
(prisijungti) Lietuvos, nei ne
nori atimti niro jos kokį gaba
lą žemės, bet yra pasiryžus pri
versti Lietuvą atnaujinti nor
malius santykius. Jie sako, kad 
Lietuva turi pripažinti neteku
si Vilniaus teritorijos, kurią 
lenkai smurtu paėmė 1920 me
tais, ir turi tuojaus pradėti 
normalius pašto, telegrafų, ge
ležinkelių ir kitus susisiekimuos 
per sieną, o taipgi pasikeisti 
su Lenkija konsulais ir 
matais.

Bet lenkų laikraščiai
Lenkų laikraščiai išėjo

paprastai smarkiomis atakomis 
prieš Lietuvą. Daugelis laikraš
čių rašo, kad dabartinėj svy
ruojančio j Europos padėty, kuo
met chaos viešpatauja sovietų

diplo-

nori
su ne-

. I • • • Francija stiprins sa-nepaprasta proga, kurios ji ne- i • t

turi praleisti. Valdžios laikraš- VO KRriUOinCnę iSpU“
nijos pasienytis “Kurier Wilenski” sako, 

kad Austrijos likimas turi bū
ti pamoka Lietuvai. Kitas Vii-į 
niaus lenkų laikraštis “Slowo” 
sako, kad 
progą aneksuoti Lietuvą 1919 
metais. Todėl Lenkija turi tą 
padaryti dabar ir tokiu budu 
gauti sau atlyginimą už Gdan
sko koridoriaus netekimą.

PARYŽIUS, kovo 
slaptų pranešimų< . slaptų pranešimų Francijos 

Lenkija, praleidusi vai^gia sužinojo, kad Italija at
siuntė naujos kariuomenės Is
panijon generolui Franco

1 ti.
Premieras Blum todėl 

stė su generaliu armijos 
kaip sustiprinti Francijos ar
miją Ispanijos pasienyj.

Iš Ispanijos taipgi gauta ži
nių, kad frankistamš ten atėjo 
daug kariškos medžiagos 
Vokietijos.

Lietuvos gyventojai 
išsigandę

KAUNAS, Lietuva, kovo 14. 
— Šiąnakt Kauno piliečiai la
bai išsigando, kuomet išgirdo 
iš Lenkijos radio stočių, kad 
Lenkija rengiasi sunkiai nu
bausti savo mažą kaimyną Lie-

Užsienių ministeris Stasys 
Lozoraitis buvo urnai pašauk
tas, kad tuojau sugryžtų iš 
Šveicarijos. Lietuvos miriisterių

Rusijoj, o Hitleriui lengvai pa- Į kabinetas laiko nuolatinį posč- 
sisekė prijungti prie Vokieti-[jį

pade-

svar- 
štabu

iš

“Išdavikai” jau 
sušaudyti

RIGA, Latvija, kovo 
Sovietų Rusijos kareivių 
jai? nutraukė gyvasties 
aštuoniolikai “išdavikų”, 
riuos nuteisė mirčiai
inkvizicijos teismas. Apie su
šaudytą nepaduodama smulks- 
menų, tik žinia, kad jie visi 
sušaudyti.

kulkos 
siūlus 

ku- 
Stalino

.O R H SVita

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

Lietuva iki šiol nepakeitė 
savo atsinešimo/.į Lenkiją la
biausia todėl, kad ji turi slap
tą karišką sutartį su Sovietų 
Rusija. Pagal tos sutarties Ru
sija yra pasižadėjusi ginti Lie
tuvą, jeigu ją užpultų Lenkija 
arba Vokietija. Lietuva iki šiol 
tebeturi nesusipratimą su Vo
kietija dėl Klaipėdos paėmimą 
“pučo” keliu.

Lietus visą dieną. Truputį 
šilčiau. Saulė teka 6:01, lei
džiasi 5:57. Mėnulis nusileido 
šį rytą 5:52 vai.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
LENKIJA PULS LIETU

VĄ? — Sensacingos žinios 
iš Lenkijos vakar aiškino, 
kad iš Varšuvos į Suval
kus ir Vilnių atvyko nauji 
kariuomenės pulkai sustip
rinimui vietos garnizonų, ir 
kad Lenkija manan'i pulti

PARYŽIUS, kovo 15 d. — 
Francijos valdžia neklausė An
glijos ar ji jai padės ginti če- 
choslovakiją.. Bet ji pasakė 
Anglijai, kad Francija gins Če- 
choslovakiją. - čechoslovakijos 
užpuolimas bus lygus Francijos 
užpuolimui.

Anglijos valdžia dar iki šiol 
neatsiliepė į Francijos pareiški
mą. Savo kalboj parliamente 
Chr mberlain nei neužsiminė 
apie čechoslovakijos gynimą. 
Jis tik pasakė, kad Vokietijos 
valdžia žadėjusi jam neliesti 

i čechoslovakijos. Bet kiti kallė- 
Ispanijos valdžia dar nekapitu- t°Jai rodos tikėjo, kad Anglija 
liavo turės eiti Francijos pagelbon,

V • •ziai.
Iš patikimų diplomatiškų šal-

tik Vokietijos provincija.
‘ Militariška demonstracija

iViennoje Hitleris matyt norėjo1 tinių gauta žinių, kad Ispanl- 
; parodyti čechoslovakijai kaip j J08 valdžios padėtis paskutinio- 
galinga yra Vokietija. Vienuos !mis trim dienomis pasidarė kri-

i gatvėmis dąrdėjo 139 tankos, 
65 kanuolės ir mąršavo 3,000 
vokiečių ir 3,000 austrų karei
vių. Demonstracija buvo įspū
dinga. Bet prisižiūrėjus galima 
buvo matyt, kad tos tankos. 
buvo senos netikusios aštuonių 
tonų, tąjjkp^ kurios taip. pras
tai pasirodė Ispanijoj. Dides
nių tankų nebuvo. Gal jas Hit
leris laiko paslėpęs. Hitleris čia 
betgi parodė keturias dideles 
tolimo šovimo kanuolės veža
mas dviem trokais.

tiška. Buvo žinių, kad lojalis
tai jai? prašėsi taikos nuo Fran
co, bet žinios nepatvirtintos, j

turės eiti Francijos pagelbon, 
jeigu Francija gelbės čechoslo- 

Generolas Franco šiomis, die- v; kilai. Nes Anglijai nėra ge ’s- 
nomis gavo daug kariškos me-įfiHa’kad Francija butų sumuš- 
džiagos,- Aeroplanų ir tankų,* ■
todėl jis gali be galo smarkiai 
spausti lojalistus, tuo tarpu ka
da lojalistų armija beveik ne
turi kuo kariauti.

Anglijos tarybos 
su Italija

Savo kalboj Hitleris pareiš
kė, kad į kelias dienas pasida
rė didžiausia permaina vokie
čių tautos naudai. Senovės vo
kiečių tautos žygiavimas į ry
tus vėl pasidarys vokiečių tau
tos ir Vokiečių “reich’o” užda
vinys, sakė Hitleris. Jis išreiš
kė padėką Seyss-Inųuartui ir 
kitiems už pasitarnavimą pri
jungiant Austriją prie Vokie
tijos.

Hitleris 
daugybės 
nes prieš
kalbos apie kieno tai rengiamą 
“kontr-revoliuciją”. Apie 35 
svetimų šalių laikraščių kores
pondentai tapo užrakinti kanc
lerio namuose ir tik per dide
les . pastangas tapo paliuosuoti 
neužilgo prieš Hitleriui pradė- 
siant kalbėti.

(Hitlerio kalba buvo girdima 
Chičagoj per radio 4 vai. ry-

Francij a atsisakiusi 
padėti Ispanijos 

valdžiai

apsuptaskalbėjo 
šnipų ir sargybos, 
tai buvo paleistos

nuskrido 
ir asme- 
Blumo ir 
Fra nei j a

Naziai kelia galvą 
Čechoslovakijoj

HENDAYE, Francija, kovo 
15 d. — Iš patikimų šaltinių 
sužinota, kad lojalistų premje
ras Juan Negrin šios savaitės 
pradžioj pats vienas 
aeroplanu Paryžiun 
niškai prašė premiero 
Paul-Boneouro, kad
padarytų intervenciją Ispani
joj. Negrinas nupiešė Bltfmu 
pavojų, kuriame atsidūrė Ispa
nijos valdžia, kuomet Franco 
armija atėjo prie Alcanizo ir 
Caspe, o Barcelonoj anarchis
tai ir sindikalistai sukilo, kad 
pairuti valdžią į savo rankas. 
Negrinas prašė, kad Francija 
bent duotų sunkiųjų kanuolių 
ir aeroplanų. Jis nurodė, kad 
lojalistai negali kariauti prieš 
modernišką Franco kariuome
nės apsiginklavimą ir motori
zuotas jo kolumnas. Kur loja
listai turi eiti pėsti, frankis- 
tai atvažiuoja su trokais, va
žiuodami 25 mylių greitumu į 
valandą. Tas frankistų greitu
mas nedavė progos lojalistams 
niekur sukoncentruoti savo jie- 
gų ir išsikasti tranšėjų. Loja
listai traukėsi be sustojimo per

Bet francuzai nori žinoti, ko
dėl Anglija nieko nesako. Pa
gal franeuzų nuomonės Anglija 
turėtų sakyti, kad ji kariaus, 
nes tuomet • tie du akyplėšos 
diktatoriai Hitleris su Mussoli
niu galėtų išsigąsti, ir tokiu 
budu gal butų išvengtas karas. 
O dabar Hitleris, turi Vokietiją 
jau su 75,000,000 gyventojų, o 
Mussolini Italiją su 43,000,000 
gyventojų ir judviejų žemės 
siekia nuo Baltijos iki Afrikos. 
Tiedu akyp’ėšos tik ir 
apie užkariavimus, kad 
rytų pilnais Europos 
čiais. Tiedu vyrai jau 
užkariauti Ispaniją, 
tikrai pastatys 
čechoslovakijai, 
negalės išpildyti.

Francuzai sako, kad viskas 
butų geriau jeigu Chamberlai- 
nas kalbėtų, bet jis bailiai ty
li.

mano 
pr sida- 
viešpa- 
baigia

Rytoj j e 
reikalavimus 

kurių cechai

Vokiečiai siunčiami
Ispanijon per 

Italiją

RYMAS, J kovo 15. — čia 
šiandien toliaus tęsiamos tary- ja, ir ištiesė ranką hitleriškam 
bos tarp Italijos ‘ir. Anglijos pasveikinimui. Triukšmui apti- 
valdžios. Vienok, po atsitikimų * lūs jis pareiškė, kad Sudeten 
Austrijoj yra abejojama ar tos vokiečiai (vietiniai naziai) 
tarybos 4duos kokių nors ap-1 džiaugiasi Austrijos “aušlusu” 
čiuopiamų rezultatų. Kol Mus- prie Vokietijos ir siunčia savo 
solini laikysis Hitlerio skverno, I pasveikirijmus vokiečių tautai.

PRAGA, čechoslovakijr, ko
vo 15 d., — Nazių atstovas 
Franck čechoslovakijos parlia- 
mente šiandien sukėlė triukš
mą, kuomet jis perspėjo čecho
slovakijos Valdžią, kad priimtų keturias dienas ir neišrodo, kad 
į domę, kas atsitiko su Austri-

Sugryžo išgelbėti 
Arktiko tyrėjai

• LENINGRADAS, Sovietų Ru- 
sija, kovo 15. — šiandien le- jis < vargiai galės susitarti sU Jis pasakė, krd čechoslovakijos
dalaužiu Jermak atvyko Lenin- Anglija. Tik ‘ jeigu vėliau Hit- naziai (Sudeten vokiečiai) 
gradan keturi sovietų Šiaurės leris bandys paimti iš 7 
tyrinėtojai, kurie buvo išgelbė- itališką Tyrolio dalį ir Triesto chosloyakijos valdžiai 
ti nuo ledų Arktiko. Juos čia miestą, gal Mussolini 
žmonės pasitiko kaipo herojus. Anglijos pagalbos.

Italijos vos už savo teises, o todėl 
bus 

prašys, riau duoti jiems geruoju 
ko jie nori.

ko-

ge
tą,

LONDONAS, kovo 15. — 
šiandien karininkai patyrė, kad 
Vokietija siunčia 30,000 kariuo
menės ne laivais, bet per Ita
liją, iš kur jie bus nuvežti Is
panijon, kad padėjus generolui 
Franco, kuogreičiausia sutriuš
kinti lojalistus. šitokiu budu 
Hitleris išpildo savo pažadą 
Musso'.iniui “neužmiršti” jo už 
jo tylėjimą apie Austrijos pa
grobimą.

Iš viso ko matyti, kad Hit
leris susitarė su Mussoliniu 
kuogreičiausia laimėti karą Is
panijon, kad po to Hitleris tu
rėtų liuesas rankas toliaus vy
kinti kitus savo plianus.

Anglija susirupinus, o dar 
labiau susirupinus Franci ja,

frankistų žygiavimas galėtų bū
ti sustabdytas, jeibent gen. 
Franco pats nutars sustoti.

Francijos valdžia atidžiai 
apsvarstė Negrino prašymą ir 
šiandien po piet davė atsaky
mą, kad Francija intervencijos 
Ispanijoj nedarys.

Ispanijos parubežyj yra tiki
ma, kad Franco nesulaikomas iiuumu &usnupiuu» aicuiviju, 

gali greitai pasiekti Tortosos ir nes kada apgalės Franco, ji įsi- 
atkirsti Valencią nuo Madri- gys tvirtą priešą pietų pusė- 
do. f je.



NAUJIENOS, Chicago, III.

SVEIKATA
NUTUKĖLIŲ BĖDOS

Trečiadienis, kovo 16, 1938

Dažniausiai sutukėliai bunr. 
nepaprastai išratidę, su minkš
ta šypąena veide ir su pasiten
kinimu išpustoje krutinėję. O 
todėl liesieji ir mapo, kad nU- 
tukėliai yra “labai sveiki ir 
mingį”. Bet iš tikrųjų" t$ip nė
ra. SutukusiiJ žmonių sveikata, 
laimė ir džiaugsmas, šiaip ar 
taip, visai nepąvydėtini. Jie daž
nai guodžiasi/k^d, girdi*, jiems 
kvapo pritrūkstą, širdis dreban
ti, širdies vietoj" dažnai dieglių 
atsirandą, vaikščioti nebeleng
va, o sušokus vieną kitą šokį, 
visas kūnas, sako, išglebęs, ta
rytumei pelų maišas koks. Mo
terys, žinoma, labiausiai bėda- 
voja, kad lašiniai joms ir dailu
mą, ir jaunumą atima, o jau su 
drabužiais bei parodais, tai, sa
ko, gyvas vargas; paskui gi ne
maža tėra ir vyrų tokių, kurie 
pertukusių moterų, sako, mylė
ti negalį, nors, tiesą sakant, y- 
ra. ir tokių, kurie kaip tik to
kias statinaites labiausiai myli.

Sutukėliai paprastai silpną 
širdį turi. Kiebalai, mat, kaip 
kokie maurai, apie ją apsisuka 
ir trukdo jos darbą. Kartais 
riebalų ir širdies raumenyse at
siranda ir jų patvarumą paker
ta, sumenkinę. Tr nestebėtina 
todėl, ki d sutukėliai, jeigu tik 
reikia jiems truputėlį paskubė
ti, gyviau sukrutėti, tai, žiūrėk,

[jau ir pukši, šniokščia, kriokia, 
tarsi jie dabar visą žemės skri
tulį ant savo pečių neštų.

Nutųkėliuose aukštas kraujo 
slčgiipja's, gyslų sukietėjįmąs, o 
paskui, žinomu ir galvos sme
genų krąujapluęlis daug daž
niau atsitinka, negu normaliuo
se žmdnėse.

Krutinęs slogos (kvėpavimo 
vamzdžių įdegimas, arba bron
chitas) kur tai kas cĮažpiau pa
sitaiko sutukėliuose, negu lie
suose, tiksliau t? H ant. norma
liuose žmonėse. Aiskus daiktas, 
k{d ir plaučių uždegimu (pneu- 
rrtonia) sutukėlius dažniau puo
la ir paprastai ji^ms būna, sun
kesnis, pavojingesnis ir mirtin- 
gesnis, negu formalaus svorio 
žmonėms, šituose ligoniuose ir 
visokios painiavos (komplikaci
jos) dažniau b,ei greičiru atsi
randa, išsiplečia ir sunkiai gy
dosi.

if

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudę auto-
> mobihams
• Apdraudę 

ugnies
namų nuo

Paskui gi eteris, chlorofor
mas ir kitokie vaistai, kuriais 
paprastai ligoniai tėra užmig
domi, kad skausrpo nebejaustų 
operaciją darant, vaizdžiau sa
kant, gyvą žmogų pjaustantį vi
sados yra pavojingesni pertu- 
kusiems žmopėms, negu norma
liems. Tiesa, dabar jau gana 
dažnai ir vietos apmarinimą 
(local anestheria) chirurgai 
vartoja, vis dėlto neretai pasi
taiko ligoni? i, kurių perdidelis 
jautrumas net adatos nepaken
čia, paskui gi pasitaiko ir ligos, 
kurių pašalinti negalima be vi
suotino ligonio apmarinimo, 
taip sakant, generalės anestezi
jos. Pagaliau, reikia galvoje tu
rėti, kad pertukusių žmonių la
šiniai yra labai stpri, ypač pil
vo plotmėje, o dpi to ^chirurgui 
ir darbi s būna sunkiau prieina- 
męspis bei painesnis. Kai kurių 
pertukėlių .lašiniai
stori ir taukų taip daug, kad 
apsivelia ir rankos, 
ir, galima: sakyti, tenka chirur
gui maudytis taukuose.

būna taip

1 [ACME-NAUJIENŲ Foto}.

Qen. Shunroku Hatą, pąu- 
jasis japonų armijos vadas 
Kinijoje.

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

rakandų 
nuo vagiu 
langų 
gyvasties

gausite

ir įnagiai

rastinėje 
per A. Rypkevičių

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

po pietų.

Dabar, kas jau nebenori jau
nas būti? 
Man regis, 
mas
kaip tiršti 
dtą. Tiesa, 
šią veide 
taukai iškemša,

slegia

Sakykit, mylimieji! 
jog visi. O pertuki- 
jaunystę — slegia, 
debesys dienos gie- 
peranksti atsiradu- 

vieną kitą raukšlę 
išlygina, bet

užtat visa kūną paverčia “die
dišku”, “bobišku”-, susenėjimo, 
suglebimo apdaru apsidariusiu. 
Pertuk'ęs vyriškis ar moteriškė, 
rodos, dar ir pojauniais buda-

flNTANAS M. PHILLIPS

mi, o jau žiūrėk, senuolių alsa
vimą, pųkšėjimą ir eiseną turi. 
Jų plaučiai ir širdis paprastai 
būną slegiama bei trukdoma; jų 
kojos pagležę, bet sunkios, tar
si molinės. Paskui juk nereikia 
ranka numoti fakto, kad dau
gelis pertukėlių baisiai daug 
valgo. O dėl to virškinimo ma
šina būna per daug vartojama 
ir išnaudojama, sakant, plėšte 
plėšiamą. Ji norpms nenoroms 
turi greičiau susinešioti ir su- 
kiužti. Tai aišku. Dažniąusiai 
šita mašina, kad ir viršlaikį 
dirbdama, vis dėlto ne visada 
tepajėgia visą maistą sutavalio
ti; tada, žinoma, jis, ima žarno
se puti; p tatai visą kūną sen
dina, oi, kaip sendina! Juk jei
gu nėbutų žmogaus kūne jokio 
puvimo ir gedimo, tai žmogus 
niekad ir nepasentų. Ah, ger
biamieji, kaip rudens šalnos 
kati sunaikina vasaros gėlių, ža
lumą bei gražumą, taip ir žmo- 
g\ us kūne puvimas bei visokis 
gedimas sunaikina jo jaunystę

Pagaliau, ogi kas jau nebeno
ri ilgai gyventi? Visi, kurių sie
loje — širdyje gyvenimo viltis 

, ir tikslas nebėra^
Bet šimtamečių armijoje, man 
regis, nėra pertukusių. nei ka
reivių, nei karininkų, nei gene
rolų. Ir kas matėte pertukus: 
šimto metų žmogų? Prašau at
siliepkite. Taukų bei lašinių 
našta slegia, lenkia žmogų prie 
žemės ir stumia jį į kapą. Ir jis 
neprotestuoja, nes taukų bei la
šinių gailisi, jais gėrisi. O la
biausiai tai jis gomuriui, liežu
viui ir skrandžiui (skilviui, pil
vui) pasiduoda, tiesiog vergau
ja, nes anie visi, tarytumei trys 
broliukai rankomįs susinėrę, 
trokšta gardumynų ir smagu
riavimų neribotų.. Taip, jis ne
protestuoja, ne; jis tik paduo
da minkštą, ištikusią savo ran
ką gyvųjų pasauliui ir —- lendą, 
po velėna — lenda turėdamas 
savo veide tą tuščią pertukusių 
žmonių šypseną, ir bevertį, bę- 
valį pasitenkinimą.

Dr. Margelis,

savo, vaikams blogo sko-i KORESPONDENCIJA 
iiio liuosuotojus!

Motina, tik pažvelk į s a vb vaiko vei
delį, kada duodi jam ką nors tokio 
netinkamo išvalyti jo vidurius! Vai
tams tos sargdinančios dozos . nepa
tinka lygiai taip, kaip ir jums pa
rems. Bet tam visai ir nėra reikalo!
Kada sekantį kartą jūsų vaikams bus 
reikalinga liuosuotoįo, duokit jiems 
gardu šokoladinį liuosuotoją — fex- 
uax. Jis jiems labai patiks! Ir Ex-Lax 
,jų vidurius visiškai išlaisvins — be 
vidurių skaudėjimo ąr jų' sukrėtimo, 
baugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausia^ šeimos vi
durių liuosuotojas. babar' jis yra 
Aloksįiškai Ėagęrintas, Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, rtčgu kada 
nors pirmiau; Jiš turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams,* ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYj<IT ji 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik . vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą —E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-tax.

Brooklyn, N. Y
Nepaprastai Puikus Koncertas 

Kovo 20

10

E-X—L-A-X. Kad

pasir 25 centų, dėžutės yra 
jūsų Vaistininkų.

Bekylantis “lietuvių auksa
burnis Kantso” ĄĮękąs Vasi
liauskas kovo $0 d. Susivieni
jimo Salėje, 197 Grand S t., 
Brooklyne rengia puikų koncer
tą, kuriame parodys savo bal
są, artistiškumą ir iškels miisų 
dainos dailę. Vasiliausko kon
certas prasidės nuo 5 vai. va
karo, o ,pp koncertui bus šo
kiai. Koncerne, be Vasiliausko, 
dainuos ir Muzikos Mokytoja 
Violeta Tamkiutė, laimėjusi su 
Lietuvos Daina Choru New Yor
ke geriausio choro prizą iš New 
.York Journal kontesto. šoks 
viena geriausių lietuvių šokikių 
Darąta Bubnytė, daug daug at
eity žadanti šokikė.

Apie Vasiliauską, kaip vieną 
geriausių lietuvių 
dainininką, verta 
žodžių. Jis kilęs 
Mich., kur plačiai
tik lietuviams, bet ir svetim
taučiams. Tarptautiniam Michi- 
gano valstijos dainų ir radio

navęs didžiajam Fox ir kituo
se pirmaeiliuose teatruose, o 
New Yorke iš Rockefeller Cen
tro per NBC tinklą per 60 su 
viršum stočių visai Amerikai.1 
Kovo 17 d. Vasiliauskas dai
nuos ąristokratų Lotus Klube, 
New Yorke, kur dainuoja tik 
pirmaeiliai operų dainininkai.

Po koncerto Brooklyne Va
siliauskas koncertuos Philadel- 
phijoj, o vėliau Detroite ir ki
tur* Kur Vasiliauskas koncer
tuos, eikite > koncerto paklausy
ti, nesigailėsite — girdėsite tik
rai gerai dainuojantį daininin
ką, musų tautai teikiantį gar
bę.

LIETIMAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nhriai.

Jonas Valaitis.

Tikras Įrodymas
—Ar galima Plikiu pasitikė

ti, kad jis iieišplepės paslapčių.
—Visai tikrai, jis dabar la

bai moka tylėti: paskolinau 20 
litų, ir nė žodžio apie juos ne
prasitaria.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

T ei. Boulevard 4139
Pirihiau buvusi'A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR I‘ATARĖJAI

DYKAI

ETKUS ir EUDEIKI
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NĄKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUĘ, CHICAGO

spaudoj jau prieš^ kelerius me
tus^ reikalauta, kad žydai, piaiif-

Amerikoje 
tarti keletą 
iš Detroit, 
žinomas, ne

nantieji pas “riezniką” paukš- konteste jis laimėjo valstybinę 
nors juos tinkamą! nu- stipendiją, kaip geriausias Mi- 

neštų ir parneštų, nepalikdami chiganp jaunuolis, kuris dabar 
pėdsakų. Tačiau iki šiol visa'molTOsi New Yorke, Milano Ope-

eitis

tai— tik žirniai sienon.

Garsinkites “N-nose”
ros dainininko Bruce King prie
žiūroje. Pats King Vasiliausko 
koncerte ir pianu skambins. 
Detroite Vasiliauskas yra dai-

St,
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
, Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
pient ir magnė- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 

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

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
B ■ M BM H ■■ ■John F. Eudeikis

' Z-A ; g ../■■■ , J’

SENIAUSIĄ^IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

X bifeNĄ IR NAKTĮ '
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07? So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

? Tel. LAFAYETTE 0727

t-—x J koplyčios visose
J—1 Chicągos dalyse

Klausykite musų Lietuvių rajdio programų Pirmadienio, vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)-r-Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sercdomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefoną h Repuhlic 7SRH

f

Ofiso Tel. Boulevard. 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th SL 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Ken^ood 5107

Ofiso Tel Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vai. vakare. 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVfc

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

nuo

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

2400 WEST MADISON STREE1 .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 va.i

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
’ GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Tdephone: Boulevard 2800 

4632 SOUTH ASHLAND AVENUf 
Ree. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic >723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Pąrk 3395

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’LS
DENTISTAS

4645 So/Ashland Av’e*
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti .__Jįįetuyiai Daktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

. Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KAL&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

KITATAUČIAI

AKIŲ SPECIALISTAI

/■

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki ‘ 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. jį. p.

ŠITAIP TERŠTI GATVES
NELEISTINA

Dr. Charles Segal
OFISAS"

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

Asociacijos
TURIME

DALYSE

3307 Lituamca Avenue Phone Boulevard 4139

4704 So. Wcstei,n A Ve.

Phone Boul. 5203

Cicero Pilone Cicero 21091410 South 49th Court.

Yards 1138

Phone Canal 2515

IŠ LIETUVOS
________ \

MARIJAMPOLĖ — Jau riša 
eilė metų, kai žydai paukščius 
piauna senojoj sinagogos patal
poj, kur gyvena ir dirba, “riez- 
nikas.” Gyvus ir paplautus 
paukščius iš visų Marijampo
lės kampų neša patys žydai ar 
tarnaitės Milicijos gatve, kuri 
dėl šitų “transportų” gerokai 
nukenčia. Dažnai matyt, kaip 
nešama paplauta Višta ar žą
sis, kurių kruvinos galvos vel
kasi gatvės grindiniu ar šali
gatvio betonu. Penktadieniais 
krauju laktai grindinyj pui
kiausiai parodo kelius, vedan
čius į “riezniko” skerdyklą. 
Suprajitama, kad tas tiesiog 
subiaurina vieną gražiausių 
Marijampolės gatvių, ir retas 
kuris jaučia, malonumą eiti 
kruvina gatve.

Šitas dalykas buvo iškeltas

NARIAI
Chiėagos
’ Cicero
Lietuvių '

Laidotuvių
Direktorių

6834 So. Western Avė.

Ambulance
Patarnavi- 

t 

į mas Dieną
ir Nakti

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

Phone Grovehill 0142

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

I. J. ZOLP
1646 Wėst 46th fttreet

S. M. SKUDAS
718 West 18th .Street

Boulevard 5566

Phone Mofiroe 3377

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica ,Aventie

Yards 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Węst 23rd Place
SKYRIŲ^: 42-44 jsist 108th Sjircet

.-t z z • t -'r • ’ 4 1 - ;■ • .

DR. VAITUSH, OPT»
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistai
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Tel. Pąllman 1270

PETKUS IR EUDEIKIS
Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS

Nuo _ _ .
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MTDWAY 2886
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iKi 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rpz. Telenhone PLA7.A 2406

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Cąlifopnia Avenue Phone Lafayette 3572

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Telr Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35 th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuq G iki 

Nedėliomis pagal sutaitį
8



Trečiadienis, kovo 16, 1938- ---- - • - ------

Diena Iš Dienos
kurie dalyvavote laidotuvėse ir kad Dėdė Šamas duoda tokius 
lankėte šermenis. 0 Tu, mano 
mieloji, ilsėkis ramiai. Lai bū
na tau lengva šios šalies žeme
lė. Jonas Tikutis

Cavalleria Rustica-
Galatjos” 

įvyko

klaidų 
uolaus

Atsiprašome!
Operos

na” ir “Gražiosios 
spausdintam programe 
keletas klaidų.

Rėmėjų laikšte per 
netilpo pavardė musų
rėmėjo Dominiko Kuraičio, sa
vininko Milda Auto Sales.

Cicero Motor Sales, 5420 W. 
Cermak Road, Cicero, garsini
me, per klaidą buvo įdėta pa
vardė B. Galinaitis. Cicero Mo
tor Sales savininkas yra A. J. 
Thomas.

Už klaidas atsiprašome.
Chicagos Lietuvių C^pras 

“PIRMYN”

Vardadienis Kazimiero 
Warnio

šeštadienį, kovo 5-tą d. su
sirinko gražtfs būrelis Kazimie
ro Warnio • draugų, jo gyveni
mo vietoj, 3838 So. Kcdzie avė. 
ir tinkamai jį pasveikino var
dadienio proga.

Suprantama, vieni svečiai at
silankė ainksčiaus, kiti vėliaus, 

ibet iki pabaigos išbuvo A. Ge- 
Jaitis su žmona, Broliai Plat- 
kauskai ir Mrs. Platkauskiene, 

(Mrs. Saldukas, A. Bartkus su 
žmona, A. Markauskas, Mr. ir 
Mrs. Urvin (Kunevičienė)., Mrs. 
Martinkus, A. Radžius, Tarnas 
Maženis buvo atsilankęs kiek 
anksčiaus. Mrs. Mary 
ir Kazimieras Warnis 
no svečius gėrimais ir 
ir yra labai dėkingi už
kymą. Beje, buvo atsilankęs ir 
Kazimiero brolis Stasys War- 
nis. —Steponas

Warnis 
pavaiši- 
valgiais 
atsilan-

Padėka
Kovo 9 d., Lietuvių Tautiš

kose kapinėse buvo palaidota 
Ieva Tikutienė. Noriu tarti pa
dėkos žodį visiems laidotuvių 
dalyviams, kirrie suteikė pasku
tinį patarnavimą mano mielai 
žmonai.

Pirmiausiai tariu ačiū Ane
lei Miller ir dr-gams Sargiu- 
nams, kurie pirmiausiai atėjo 
man į pagalbą, suteikdami nau
dingus patarimus šermenų rei
kalu. . 
Draugijai už gėles ir suteiki
mą grabnešių. Ačiū ceremoni-l 
jų dalyviams, kalbėtojui 
šaltimierui, dainininkui 
Braziui, muzikantams A. Va
leikai ir A. Kazlauskas. ’ . .

Noriu tarti padėkos žodį di-'Mike Biag’O IsVRŽiuVO 
rektoriui J. F. Eudeikiui už' į Hot Springs, Ark. 
nuoširdų ir mandagų patarna- «... . V1. 7. , _ . v. . . Mike Biago, kuris užlaikovima laidotuvėse. Aciu. visiems, . . ,. ..,ro o ~“ ’ . aludę ties num. 4358 So. Cah-

Ifornija avė., kovo 15 d. aplei- 
'do Chicago ir si? kitais drau- 

Kainos Numažintos gais išvažiavo i Hot springs,

Pagerbė Raymondą 
Warnį

Vasario 24-tą d. susirinko 
gražus būrelis giminių ir* drau
gų pas Stanley Warnis, 4157 
S-*. Califcrnia avė ir pager-

Ačiū Chicagos Lietuvių bc jaun‘ljį slin>3 Kaymondų
Jaunasis--■''gimtadienio proga.

- ĮRaymondas Warnis dabar yra 
p. 21 metų amžiaus. Šiom laiku 

ą] studijuoja chemiją.
V,. ----- Steponas

Coal-Anglys

valgius, kurių ir be dantų gali
ma valgyti. Daugiausiai duoda 
valgius gerai suvirintus arba 
sumaltus. Be to, labai skaniai' 
pagamina. Ligonis jau baigiąs 
atgauti sveikatų ir svoriu pa
augęs 26 svarūs. Jis sako, kad 
Dėdė Šamas tikrai gerai atsi
moka didžiojo karo veteranams 
už jų kariavimų ir jų vargus.

Mano užklaustas ar nenuobo- 
du ligoninėje, p. Marcinkevi- 
czius atsakė, kad ne. “Esam še
ši viename kambaryje, ir kiek
vienas turim ką pasakyti apie 
save ar karo įvykius ir, tokia' 
budu, visiems smagu. O jeigu 
nusibosta su draugais, tai einu 
į knygyną ir ten randu “Nau
jienas” ir kitus lietuviškus 
laikraščius. Juos skaitant, lai
kas smagiai ir greitai bėga.”

Ligoiiis dėkojo visiems drau
gams ir Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos nariams už lankymą, 
taipgi širdingai prašo jo neuž
miršti ir ateityje, 
numeris A155.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

muzika šokiams. 'Smulkmenas
I , ■ • 1 ' ’ . > .

, rasite garsinime.
DIRBA 2 BUDAIS NUO

Senas Petras

Kambario
P. B.

Mildred Rudinskaitei 
Jau 12

• CICERO — Kovo 12 d., p-lė 
Mildred Rudinskaitė, 1803 So. 
50th avenue, šventė gim'tadie-
nį. Sulaukė 12 metų amžiaus, dagiausias,'

Turi Viską 
Kas Reikalinga 

m\rquette bark 
tuvis p. Yanas turi krautuvę, i 
o-toje krautuvė turi viską kasf 
tik reikalinga namams. Pavyz-' 
džiui, jei kam reikia ^geležies, i 
maliavos, varnišio, plumbing 
reikmenų, stiklo ar .ko kito— 
tai užtenka užeiti pas. Yaną, 
ties 2817 West 63rd Street, o 
reikmenis gausite.

P-s Yanas yra- smarkus biz
nierius, mandagus, malonus 
žmogus. Prie progos neužmir
šta Marcjuette Parko lietuvių 
reikalų. Trumpai, geras žmo
gus, geras lietuvis ir geras biz
nierius. "Senas Petras

“Lucky 
Spot” : . /

Tai nauja Brighton Parke a- 
tidaryta užeiga. Vyno, degti
nės, geros rūšies alaus—kiek 
tik nori. Užlaikė ir importuo
tus gėrimus bei importuotu’s ci
garus. O patarnavimas tai man-

Lie

Tony Lukošius, 
Siuvėjas

Vienas seniausių ir geriau
sių rūbų valytojų ir taisytojų 
Brighton Parke yra Tony Lu
košius, 2555 West 43rd street. 

jLopija, siuva, valo ir vyriškus 
ir moteriškių rubus, o darbą 

:garantuoja. Netrukus Velykom, 
[reikės tas pavasarines suknias, 
' paltus ir siutus valyti. Neuž- 
imirškite gerą brightonparkie- 
čio T. Lukošiaus. •*»

ŠALČIO
NEPATOGUMŲ

1. Paimk 2 Bayer 
Appirin tabletes

• ir išgerk su pilna 
vandtns stikline. 
Pakartok j 2 
valandas.

2. Jei skauda . 
gerkle nuo šalč’o 
s u U ink ir išmai
šyk .3 Bayer As- 
p'rin t ibkte3 ’/j 
stikle vandens ir 
gargaliuok 2 kart

Tai dukrelė senų naujieniečių
Albino ir Helen ifudinskų. -

Gimtadienio proga, tėvai Ru- 2958
dinskai surengė dukrelei puo- (Bridgeporte. šį šeštadienį p;

Savininkė yra Lucille Selenis, 
pirmiau užlaikiusi alinę ties

i South Union avenue,

Kviečia Lietuves 
Į Elektros 
Parodą

šiandien parodon vyksta 
Moterų Lyga

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga šiandien, kovo 16 ^d., 2trą 
vai. p.p., rengiasi dalyvauti 
elektros reikmenų (appliance) 
parodoj, kurią rengia Moterų 
Divizija Elektros Sąjunga, Chi
cagos šviesos Instįtut^ 20 N, 
Wacker drive, ant 36tų lubų.

Visos lietuvės' esate prašo
mos dalyvauti. Rinksimės 
Bridgeporte, Sandaros svet., 814 
W. 33rd St., 12:30 vai. po pie
tų. Iš ten važiuosim miestan.

Įžanga veltui. Kviečia,

Išviso, ką šiandien kainuoja vargi 
n nuiani šalčiui pašalinti 
iki 5c — visos l'gos laikui pagelb' 
—15c iki 25c. Iš to seka, kad ne 
vienas Šeimos narys, net ir jau nuo 
’iai neprivalo g.Jvos slogų nepaisy 
ti. ...

Štai ką. padarykite: Paimkite dvi 
BAYER tablet kada pajausit slogas 
besiartinant — su pPna vandens sti 
kline. Paskui, pavartok, j i reikia, 
*ain kaip pasakyta nurodymuose prb 
kiekvieno pakelio.' Pagelba atein-' 
greitai.

Baver nagelbos b’’das tsi kelia; 
ka dauguma gydytojų dabsr pripa- 
ž'sta. Jus nagelbai imkite Bayer As- 

kada nepasitais^site 
prie šeimos gydyto-

nirin — 
greitai, šauk’tės 
jo.

r ” vS48*9 
lOocd HouD<M«pln 

BurMu

15cuzTABLETŲ
12

tai .*

NAUJI
REKORDAI

PO

Tikra Kaina Yra po 
75 Centus

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

1O152-F—Pasaulis stovi ir Man tik 
rodosi. A. Vanagaitis. >

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

16204-F—1-2-3-Bar. Kupletai ir P">lka 
Jovalas, J. Petrauskas ir V. Dineika

16174-F—'Eisiu mainei pasakysiu ir Ber
nu ž‘li, nesvoliok, M. Petrauskas.

16192-F—Trauk, Simntski (polka) ir
Ėjo Mikas (polka). Jonas Dirvelis ir 
orkestrą.

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

16212-F—Augo mifcke baravikas ir Pupų 
senis. Jonas Butčpas.

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

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

16249-F—Čigonės akys (fokstratjn) Ir
Onytė, einam su manim pafeoMU. Liet.
V. Orkestras. \

16272-F—Namo (1. daina) ir OTt„ kad 
ISauštų d. daina), Mikulskio oMt.

16257-F—Vasaros grožybė ir Atsiskvrus 
su, mylimąja, S. Pauras. ir J. Girai 
ttJ

10201-F—Svetima psdan0’’5, S. Pauras ir 
Studento sapnas. J. G'ra tis

10270-F—Rytų daina ir Turkų vestu
ves. Liet. Viešbučio Ork.

16263-F—Atbulinis ir Vargonininkas. 
Vineas Niekus.

16266-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 

10293-F—Ar a* ne jauna ar ne vaini
kuota ir Tekėk, dukra už čigono. 
Kast. Meųkeliuniutč ir St. Kazemekas.

10123-F—Gieda gaideliai ir Netur pie
čio, A. Vanagaitis, K. B. Kraueiunas. 
ir M. žemaitė.

10273-F—Kaukazo vaizdebo. dviejose
dalyse. Liet. Viešbučio Orkestras.

20074—Ant kiemelio (polka) ir Pas 
malūnėli (valeas). Kariškas Benas.
26071*—Klainčdos valeas ir Gaidys (pol

ka). Kariškas - Benas.
20003—šitas šnk’s dėl v'sų 

Kas bus (polka), Keimo
20028—Bernuž’li, nesvol'ok 

dudelč. Kipras Petrauskas.
20038—Teka up8 p«r beržynų ir Josiu 

jomarkčlin, J. Butėnas.
20040—Aria iš operos Rigoletto, K. Pet

rauskas ir Neverk brangi, A. Sodeika.
26045—Pusiaunaktį musų brangiai ir 

. Blusa. P.. Oleka.
20050-—Sesutė (valeas) Ir visiems tinka 

(polka), Kauno Orkestrą.
20048-4—Varguolis Ir Kad galėčiau. Liu- 

da Sipavičiūtė.
20047—Dzinguliukai ir Prašėm pasakyti. 

Liuda Sipavičiūtė.
20005—Kazbek ir Sugodojau aš godeles 

J. Babravičius.
20002—Eisim grybaut (one st'*p) ir Kar

velėlis (valeas), Kauno orkestras.
20092—Prirodino seni žmonės ir (Ant 

marių krantelio. J. Butėnas. •
26091—Agotėlės valeas ir Linksmas jau

nimėlis, šokių orkestrą.
26104—Noros polka ir Bernelis (polka) 

P. Samalius.
26099—Obuolys ir Amatininkų 

Petras Petraitis.
20098—Barborytė nosj trina ir 

ir Žemės rojus, S. Pilka.
20100—Busiu vyru (kom. scena) 

laivo (kom. scena), J. 
Adelė žavi štai tfi.

20082—Tai gražumas dukreles. EI. Ra
kauskienė ir Suktinis, J, Olšauskas ir 
Elena Rakauskienė.

20095—Lcvendrelie (duetas) ir Grybai 
(duetas), M. Strumskienė ir J. Pet
raitis.

26094—Ganėm aveles (duetas) ir Oi. 
čia, čia (duetas), M. StriiBiskienė ir 
P. Petraitis.

26105—Tyliąją naktį ir Angelai gieda 
danguje, P. Petraitis.

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

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

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

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

26093—Žolynėlis (polka) ir I Sveikatų 
(polka). Smuiką ir armonika.

V-l 4022—Jau saulutė leidžias ir Vaik-
1 ščiojau po žalių girelę, J. Namieka.
V-14014—Klausyk, mylimoji ir Burdin- 

gierius praktikuoja, J. žuronas.
V-14018—Caspian Polka, Maki 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 Volteraitė.

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

V-14029—Užgavėnios ir
žuronas ir grupa.

V-14062—Rytiečių meilė 
Spaudos balius valeas, 
kas.

V-14064—Rudens pasaka ir Veltui 
šysi. A. Sabaniauskas.

VwJ4066—Nepamiršk manęs (anglų 
« cas), A. Sabaniauskas.
V-14065—Paskutinis sekmadienis ir 

rai. užkftn (foketratas), A. Sabaniau-
JB—3002. Keturi ratai ir Meilės kara

laitis, Pažerskas.
JB. 7 Pačios įr Daktaro dainų, S. 

Rimkus.

kad

Lietuvių Moterų Piliečių 2 Pilni Tuzinai 25c. 
Lyga.

M. Zolpienė, pirm.
tą, kurioje dalyvavo giminės 
ir artimi draugai. P-a H. Rudin- 
skienč su pagelbininkėms ap
dėjo stalą visokiais skanėsiais. 
Atsirado ir didelis, skaniai iš
keptas keksas su 12 žvakučių.

Pirimausiai susodino visas 
Mildred drauges, kurių buvo 
10. Jos sudainavo “Happy 
Birthday to you”, valgė skanė
sius, o vėliau surengė mažą 
programėlį, ir kiekviena parodė 
ką galėjo. Vienos skambino pi
anu, kitos šoko, trečios daina
vo. Ir “party kaltininke” MiL 
dred savo plonais pirštukais pa
skambino pianu kelis kūrinė
lius, lyg atsilygindama visiems 
u^ž dovanas ir atsilankymą.

Mes, senoji kartą, irgi bu
vom patenkinti panelės Mildred 
gimtadieniu, nes A. Rtidinskas 
mums parūpino bavarsko, tad 
valgėm, gėrėm ir draugiškai 
kalbėdamies praleidome 
mą vakarą.

Selenis žada visus pavaišinti 
gerais “b'arbecue ribsais” ir tikrumoje 1 centas tabletas

(<»olka) ir 
B n
ir Dul-dul

Ark.
„75 Kada Mr. M.. Biago sugrįš, 
$6*00 šiom laiku negaliu -pasakyti, 

bet numatoma, kad jų “eks- 
$5.25; pedicija užsitęs mažiausiai 3 

savaites. ų .—Steponas

$5.75mine run ....................
BIG LUMP .... ..... ...............
FGG .....................................
NUT ............... ............... ......
SCREENINGS ......................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
gavęs links

ne

f AR TAI NE FAKTAS, JOG MEDIS, KURIS 
YRA SAUSAS, DEGA 

GREIT ir KARŠTAI
AR TAI NE TAIP PAT YRA SU TABAKU, 
KAI JIS YRA SAUSAS? JIS TAIPGI DEGA J

GREIT ir KARŠTAI P
Daina.
Alutis

ir Ant
Uktveris ir

Pečių muskulus gelia? 
Petys ii tampytas? 

Suteiks malonų palengvinimų 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. Ir 70c. 

visose vaistinėse.

W O R l C. F A M O U f

L I N I M E N T

Lietuvis Hines 
Ligoninėje

Pereitą sekmadienį, 
valandą liuoso laiko, ir vėl ap
lankiau savo gerą draugą įr 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
nari K. Marcinkeviczių, kuris 
guli Hines ligoninėje. Ten jam 
jau šeštas mėnuo ir džiairgiasi 
Dėdės Šamo priežiūra.

Ligoniui visus dantis ištrau
kė, ir, žinoma, be dantų val
gių negali sukramtyti. Vienok 
p. Marcinkeviczius džiaugiasi,

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje) .

Felix Cimaroli, 27, su
Yuknis, 25

James Kutą, 28, su Mildred 
Souta, 24

Helen

' Šviežias tabakas dega išlengvo, nes jis turi drėgnumo. Šviežias 
tabakas yra šaltesnis rūkyti, nes rūkytojas neįtraukia karščio į 
burną. Nėra progos gerklės erzinimui, šviežias tabakas yrą šal
tas rūkyti. Prie to, jis suteikia jums ilgesnį rūkymą, nes jis de
ga palengva. , •

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“PICNIC’.’ KUMPIŲ
RŪKYTŲ KUMPIŲ

“FRANKFURTER8”
LAŠINIŲ
BARAVYKŲ
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

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

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St
CHICAGO. ILL.

Tel. Haymarket 3555
J. P. . RAKŠTIS, 'SAV.

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išrąs- IA "7 f" A 11 
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap; |\ Į Kll anai
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi IQ g 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais I ■ UF
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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

Reikalauja
Perskiry

Helen Lauraitis nuo Stanis
lavo Lauraiti^

Della Savicz nuo Joseph Sa- 
viez

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

snu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

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

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

Dvigubai Švelnus 01d Gold Cigarėtai visuomet yra Švięžųs kaip 
fabrike. Išegzaminuokite pakelį ir jus pamatysite priežastį tam 
fabrikiniam šviežumui. Jis yra įvyniotas į du Cellophane užval
kalus. Išlaukinis Cellophane užvalkalas atsidaro iš apačios pake
lio.. Vidujinis Cellophane užvalkalas iš viršaus.. Sausas oras ne
gali įeiti ir Drėgnumas negali išeiti lauk.

Prie bile cigaretų bufeto jus gausite fabrikiniai-šviežius 01d 
Gold Cigaretų—taip šviežių kaip kad jie išeina iš cigarėtų maši
nos. Leiskite Dvigubai Švelnių 01d Gold Cigaretų išbandomam 

, pakeliui pasakyti jums daugiau apie save.

PRYZINIO 
DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Linominis, J.
(fokstratas) ir 
A. Sabaniaus-

»ra-
val-
Vy-

Vldujinh Užvalkalas 
Ii "Cellophane" 

atsidaro H VIRŠAUS

({laukinis Užvalkalas 
ii "Cellophane" 

atsidaro Ii APAČIOS

2 UŽVALKALAI 
DUDĖLTAVO 

"CELLOPHANE11 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

UŽSISTATYKITEkadio i Old 
Gold Hollyvvood Judžių Na
ujenybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co- 
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

Copr., 1938, byP. LorillardCo., Ino.

Jos. F. Budrik
INCORPORATED

3409 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 7010
BUDRIKO 

RAKANDŲ, RADIO 
IR ELEKTRIKINIŲ 

LEDAUNIŲ 
KRAUTUVĖ

Radio Programai W. C. F. 
L. 970 k. nedėlioję kaip 7:30 
P. M.-WAAF 920 k. Pėdny
čiomis ir nedeliomis kaip 
4;00 P. M.



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe 

Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Neira Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANAL 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

ŪStekymo kaina:
• vi

$Š.09 
- 4.00 

2.00
.. 1.50 

.75

8c 
18c 
75c

M
NAUJIENOS,Chicaž0', IU.

v-

. . ... ................. rj-,- ■

Trečiadienis, kovo 16, 19<

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Chicago je—paštu: 
Metams ...— 
Pusei metų ___...
Trims mėnesiams 
Dyiem menesiams 
Vienaih mėnesiui ......... ..........

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena x kopija __________
Savaitei _______.....____ _
Menesiui r_____......_________

Suvienytose Valstijose, ne. Chicagoj, 
paštui

Metams --------------- ....--------- $5.00
Pusei metų ..........   2.75
Trims mėnesiams .................... 1.50
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ......___ ......... j...^ $8.00
Pusei metų >..................   4.00
Trims menesiams ...........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
' '-II •i.i.iimui.....h. "mrt įliiiiii.ii.

r- , ,»r
KAIP “LOGIŠKAI” LAIDOTI 

NUMIRĖLIUS

Mirtinas pavojus Lietuvai
Hitleriui užgrobus, be pasipriešinimo iš Europos 

valstybių pusės, Austrijų, staiga parodė savo grobuoniš
kus tikslus ir Lenkijos militarizmas. Lenkijos senate 
pasigirdo balsai, reikalauju pasiųsti armijų į Kaunu ir 
priversti Lietuvų atsteigti “normalius santykius” su 
Lenkija.

Lenkų laikraščiai Vilniuje eina dar toliau. Vilniaus 
“Slowo” sako, kad Lenkija turi prijungti Lietuvų. “Kur- 
jer Wilenski”, kuris yra valdžios laikraštis, skatina val
džių pasielgti su Lietuva taip, kaip Hitleris kad pasiel
gė su Austrija, ir “nepraleisti šios nepaprastos progos”.

To buvo galima tikėtis. Varšuva seniai draugauja 
su Berlynu, o pastaruoju laiku ji susibičiuliavo ir su 
Roma. Kai Hitleris ruošė savo “pučų” prieš Austrijų, 
tai,* be abejonės, apie tai žinojo ir Lenkijos valdžia. Ji 
ruošėsi. Ne be reikalo penktadienį įvyko “incidentas”: 
lenkų pasienio s.argas, su ginklais rankose vijęsis kokį 
tai žmogų, bėgusi Lietuvos pusėn, buvo Lietuvos terito
rijoje nušautas. Aišku, kad čia buvo Lenkijos provoka
cija. Už to sargybininko mirtį Lenkija dabar rengiasi 
Lietuvai atkeršyti. <

Lenkijos militaristai gali tuos savo grasinimus įvy
kinti. Butų net nuostabu, jeigu jie nepasinaudotų tokia 
puikia “proga”, kada visa Europa yra fašistų nugąs
dinta.

Kas gali Lietuvą apginti? Sovietų Rusija? Bet 
Maskva yra, tdr būt, labiau nusigandusi,^ negu kurios 
kitos šalies valdžia. Kam gi Stalinas taip žiauriai nai
kintų savo buvusius draugus, jeigu jisai nebūtų apim
tas panikos? ,

Lenkijų gali sulaikyti nuo puolimo prieš Lietuvų 
tik baimė, kad jos žygis neiššauktų visuotino karo Eu
ropoje. Santykiai Europoje dabar taip įtempti, kad vie
nas naujas šūvis gali, kaip kibirkštis, kritusi į parako 
statinę,, padaryti baisių eksplozijų. Be to, lenkai negali 
užmiršti, kad, jeigu jie puls draskyti Lietuvų, tai ir jų 
dabartinis “draugas” Hitleris pareikalaus sau kąsnio — 
Klaipėdos. Grobio pasidalinimas dažnai būna pavojin
gesnis plėšikams dalykas, negu pats grobimas. O lenkai 
da ir patys nėra pabaigę savo sųskaitų su Vokietija dėl 
Pamario (“lenkų koridoriaus”) ir Aukštosios Silezijos.

Lenkų baimė Hitlerio tai — Lietuvos saugumo vil
tis šioje pavojaus valandoje. Menka viltis, bet visgi 
kia tokia. . '

Buvęs “sklokos” vadas, ku- 
ris dabar vaidina paklusnaus 
komunistų gizelio rolę, reiškia 
savo nepasitenkinimų, kad Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos pir
mininko, Juliaus Mickevičiaus, 
laidotuvėse buvo kalbama apie 
velionio atliktus darbus, o ne 
— apie fašizmų ir hitlerizmų. 
Sako: , ✓ ' •

“Tų dienų, kada jį, (Julių 
Mickevičių) laidojo, Vokieti
jos barbarai įsiveržė Austri- 
jon. Paprasčiausia logika dik
tavo Grigaičiui pakalbėti ir 
apie tų pdlitikų.
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“Bet ar jam tas. rupi ?...”
Taigi, jeigu P.ruseika butų 

kalbėjęs prie Mickevičiaus ka
po, tai jisai butų pasakęs kal
bų apie Vokietijos Hitlerį. O 
kadangi tų pačių dienų. taip pat 
ėjo mūšiai Ispanijoje, tai “pa-

prasčiausia logika” butų jam 
padiktavusi pakalbėti ir apie 
kovas tarpe lojah’stų ir sukilę-

' r . '

Be to, tą pačių dien^- sovietų 
prokuroras Višinskis reikalavo 
mirties bausmės Bucharinui, 

•_ kitiems fašizmo 
tai Pruseikos “logi-

Slo

Kas dedasi Ispanijoje?
Bauginančios žinios ateina ir iš Ispanijos.
Paryžiuje pranešama, jogei. Ispanijos valdžioje te

legramų agentūra girdėjusi apie gandus, kad respubli
kos vyriausybė Barėelonoje jau pasisiūliusi pasiduoti 
generolui Franco ir prašiusi jį atsiųsti karo laivų vy
riausybės atstovams išgelbėti nuo “kraštutinių darbi
ninkų elementų ir anarchistų”.

Telegramų agentūra sakosi negalinti susisiekti te
lefonu su Barcelona.

Kita žinia, iš Ftanęuzijos pasienio miesto Hendaye 
sajco, kad “kraštutiniai kairieji elementai” Barcelonoje, 
laikinoje Ispanijos sostinėje, ruošiasi pasigrobti valdžių 
į savo^ rankas, matydapii, kad respublikos armija nebe- 

- sulaiko sukilėlių veržimosi Katalonijps pusėn.
Argi tai reikštų, kad fašizmas jau yra arti pergalės 

ir Ispanijoje?
Aukščiaus paduoti pranešimai kolkas yra paremti 

dar tiktai gandais. Gal būt, jie pasirodys netikri.

ma

Su vienais apsidirbo
Vyriausiojo SSRS sovieto (“parlamento”) prezidiu- 
atsisakė gelbėti 17 pašmerktųjų mirčiai. Taigi šio

je va
Kadangi buvo pasmerkta mirčiai 19, tai du (kartu 

su kitais dviem, nuteistais kalėti) iš jų išliko gyvi. Ku
rie, nežinia. Kada ir kur buvo įvykinta mirties bausmė 
septyniolikai, taip pat nežinia. ..

Bet su jais jau pabaigta. Kūriėms ateis eite dabar?

oje jie, veikiausia, jau yra sušaudyti

Baltijos valstybių kaip 
nesusitarimai

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ir

Rykovui ir 
agentams, 
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ka” butų jum padiktavusi pa
kalbėti ir apie sovietų „ “išdavi
kus”. Gal būt, jisai dar butų 
pasiūlęs susirinkusiai Tautinė
se Kapinėse uliniai rezoliucijų 
su pasveikinimu. Stalinui ir pa
smerkimu “ t rockistams’ ’ ?.

Kodėl ne ? Juk komunistai, 
keldami Jr guldami, barabanija 
Vis tas pačias temas, kurias 
jiems užduoda Maskva. Laido
tuvės, sutuoktuvės. ar politiš
kas partijos mitingas — koks 
čia skirtumas!

Tačiau tas nelaimingas eks- 
sklokininkas užmiršta, kad dar 
ne visi žmonės išsikraustė iš 
proto.

Raibosios Lietuvąs gyve
nimo smulkmeno s 

t / ■ . '■ . ■ ' " ‘
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(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

kas yra smulkmena? Kaip 
kas šiandien gali atrodyt smulk
mena, o rytojaus dienų gali 
virsti stambiu daiktu ar įvykiu 
Vienas atsitikimas šios dienos 
akimis žiūrint gali atrodyta vie
naip, o rytoj jau kitaip.

štai jau turime naujų konsti
tucijų, atseit naujus Lietuvos, 
valstybės santvarkos pagrindus. 
Rodos, tai didelis gyvenime į- 
Vykis. O vienok visoje Lietuvo
je'! tasai įvykis višai pylomis, sut
riktas, Kad bėntvktir tųja pro
ga butų buvęs Sušauktas susi
rinkimas, kad bent kur tuja' 
proga butų buvę pasakyta gra
žių, ar piktų kalbų? Tylu. Ir 
patsai seimas be dideho entu
ziazmo ir džiaugsmo šį sprendi
mų padarė. Tiesa, kaip ketu-; 
riasdešimts trys pakilę rankoj 
seime už konstituciją nusilei
do, tai iš tų rankų savininkų 
krūtinių išsiveržė tautos' himno 
žodžiai ir jiems nutilus įsigalė
jo įprasta tyla.

Vienas klaipėdiškių tame sei
mo posėdyje tik dalyvavęs ran
kos nepakėlė. Bet ir jo, gal kaip 
ir kitų nesavarankus žygis. Ma
tyti, taip Berlyno buvo padik
tuota.

Įsiklausykite, kaip skamba jo 
pavardė — Pakalniškis! Taip, 
sakysite, tai lietuvis. Žinoma, 
bet šių dienų Berlyno bernas! 
Ir jis iš kitų bernų niekuo ne
išsiskiria. Savo nusistatymo ne
turi : kų kiti įsako, tai ir vyk
do. Tai tik kitų paliepimų įsa.- 
kitinis. Tokios tai musų dienų 
nuotaikos. Tikras dvasios at
sparumas dingęs, už kitų pečių, 
savo liežuvį prikandęs tyli, bet 
tiek, susivokia, ftaaa kitų liepia
mas turi rankų pakelti, arba jų 
nuleisti. Tai štandarizuotas 
žmdgus savo valių ir protą va
dui perdraudęs. Tai tuščias. Jn- 
das, iš kurio tik dvelkia buvu
sia t žmogaus būtybė.

Pasišvaistyk, pasižvalgyk ir 
tūkstančius, milijonus tokių? da
bar-žemės paviršiuje sutiksi. 
Vieni jų žaliai uniformuoti^ ki
ti raudonų Maskvos spalvų 
mėgsta, * treti juodus- RdmOŠ 
marškinius dėvi, ketvirti rud^i 
apsitaisę Berlyno gatvėse išdi
džiai vaikštinėja, o visi karte 
jie vieni kitus pahiėgdžioj a.; Vi
sij i e šaiposi iš vakarykščios 
dienos ir ’visL neturi aiškios at
eities. Bet Visrz kartote kartoja? 
gyvenimo istorijos ratų savaip 
pasukę, gyvenimo laimes raktą 
suradę. Surūdijęs tasai raktas 
ir netinka jo paskirčiai, nė tas 
.duris rakina, bet kol kas jie. 
gyvenimo viešpačiui . Piktas

O ir niūrūs- tasai štandarizuotas 
žmogus ir kerštingas, kaip ir 
kiekvienas bevalis sutvėrimas. 
Jis nekenčia ir nemoka pakęsti 
tų, kurie savistoviai galvoja, ir 
keršija jiems. Vienur juos šau
do, kitur galvas kapoja, kaip 
kur tiesiog nuodija!

Vargas tiems, kurie savo gal
vas nėrų pakeitę į kopūstų gal
vas! Tik vadui leista galvoti.. 
Avys turi bųti susiklausę-
■ rr^Klausykįi'žioply, ką vadas 
sako — tai;iįų dienos sukis!

Jei vadas ii .tyli, neišsižiok ir 
tu! t is /

Jei dėl naujos konstitucijos 
niekas nepasisako, taty tylėk ir 
tu — nei peik, nei girk jos, juk 
nežinai kokiu galu tau ji rytoj 
pataikys. Konstitucija rašoma 
ne tau, bet tavo vadui. Tylėsi, 
parinktųjų tarpe atsidursi, or
dinų gausi! Ir tuos . ordinus 
gauna ....

Vasario šešioliktosios proga 
Vytauto Didžiojo IV ordino 
laipsniu, apdovanotas amerikie
tis V., F. Jankauskas.

Kas jis? 
kuris žino,

Tur būt, žmogus, 
kada ir kų reikia 

kalbėti, kuris išmano,, kų daro. 
Nežinau, kas jis. Jus apie jį 
daugiau turite žinių, bet žinote 
ne tokių, kurias butų galima įJ, 
vertinti vieno ar kito ordino 
laipsniais . . .

Gedimino trečib laipsnio ordi
nu apdovanotas jūsų kaimynas 
J. Hertmanavičiuš . . . Tokio 
pat laipsnio ordinus gavo dar 
šie: J. J. Smailys, Dr. M. J. Vi- 
nikas (amžinų atilsį, Dieve 
duok jam dangaus karalystę), 
J. J. Bielskis (geras buvo vy
ras), adv. J. S. Lopatto (neži
nau dėlko )am tik Gedimino or
dinas duotas,' tikrai jam nepa- 
vydėčjau ir Vytauto. ^Didžiojo 
net pirmo laipsnio), adv. B. 
Maštauskas, , Dr. A. Zimontaš 
(šaunus vyras, tik jam ir ge
riau tiktų būti Vytauto Didžio
jo rykiu), Dr. Jonikaitis, Dr. S. 
Biežis, kunigas ii. Vaičiūnai 
(išmintingas kunigėlis, gerai ži
no; iš ko duoną valgo), E. D. 
Stėnes ii> ChicagOS burmistras 
Kelly su profešorlum M. W. 
Gr'aham^ . .

Man didžiai škaUdu, kad S. 
Vitaitis gavo Gedimino ordinų 
tik ketvirto laipsnio. Už jo vi
sus triūsūs tikrai derėtų gauti, 
beht pirmojo laipsinio. Na tikė
kimės, kad tai tik paakinimui 
duoda. Jis užsitarnaus ir ordi
nui gėdos nepadarys.

Tokio pat ; ordino laipsniais 
apdovanoti: J. Olšauskas,, inži 
žiuris, P. MoB; A. Aleksis, J.
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Jau bene matai atgal rašiau, sai nepakeliui 
kad Latvijos užsienio reikalų 
ministeris yra daugiau linkęs 
į Vokietijos, žinoųia, hitleriš
kos Vokietijos, orientaciją. Lat
vijoje jisai demokratiškų sluok
snių tarpe jau nuo seniau tokį 
vardų turėjo. Bet vis dėlto Lat
vijos užsienių reikalų ministe
ris ponas Munteris, iki šiol mo
kėjo tikruosius šavp tikslus 
šilkinėj^ skarelėj ė vynioti, bet 
matyti, paskutinieji tariamieji, 
arba tikriau tarus, laikini fašis
tų pasisekimai ponui Munteriųi 
liežuvį padilgino ir jis nuvykęs 
į Italijų iškilmingai pasveikino 
MusSolinį su jo laimėjimais ir 
sveikino imperijų įsteigus!

šitoks MUnterio žygis • tiek 
Lietuvoje, tiek Estijoje, o if 
kitose ne fašistinio režimo val
stybėse sukėlė tikro nusistebė
jimo. Lietuvoje tai lyg butų 
staiga giedroje diepoje kilusi 
audra, — tiek jis čia daug kų 
nustebino. Baltijos valstybės 
jau iš seno savo užsienio politi
kų derino su Vakarų Europos 
politika, o "pirmoje eilėje sten
gėsi Prancūzijoje įsigyti sim
patijų. Šiuo ihetu, kada tarp 
Italijos ir Prancūzijos esaiųįt 
aiškių nesutarimų, šioksai 
Munterio žygis atrodo daug 
kam visai ne vietoje padarytas. 
Kaip kas butų linkęs net ma
nyti, kad tai yra tik paprastas 
jo asmeniškas išsišokimas, bet 
vienok reikia daryti kitas išva
das, nes latvių spauda nemėgi
no šito fakto paneigti veik 
tylomis jį apėjo. Taigi, Mun- 
teris reikia manyti šitai pada
rė pasitaręs su šių dienų Lat
vijos politikais, kurių .užsienio 
politikoje vedama linija sukelia 
jau daug įtarimų. Kaip kas 
spėlioja, ar tik Latvija nepa
suks Vokietijos pėdomis,

Savo laiku rašiau, kad ir Lie
tuvoje kaip kam susuko galva 
Vokietijos-Italijos t vedama po
litika ir jie linkėtų, kad Lietu
va užsienio politikoje persi
orientuotų. Tad reikia spėlioti, 
kad Latvijoj fašistinio režimo 
valstybių taip pat esama nema
ža agentų, kurie kursto mesti 
draugystės ieškotojus pas de
mokratiško režimo valstybes, o 
kartu nusikratyti ir draugiško 
susitarimo su SSSR.

Ar čia nebus tik šitų agentų 
darbo vaisiai ? Latvių užsienio 
reikalų ministėrio Munterio šio
kie žygiai labai daug kų sako. 
Matyti, yra daug norinčių Bal
tijos valstybių tarpe įvaryti 
kylį, kad jų vedama užsienio 
dalinai darninga politika suby
rėtų. Juo labiau, kad paskuti
niais metais Balstijos valstybės 
pradėjo glaudesnių santykių 
ieškoti ir tarp Skandinavijos 
valstybių. O juk fašistinio re
žimo valstybėms šiokia Balti
jos valstybių politika buvo vi-'

Apie Amerikos Lie 
tuvių Paramą

Lietuvai
“‘Ūkininko Patarėjas”, uP 

ninkams skiriamas savaitrašti 
kuris turi apie 90,000 prėnum 
ratorių, įdėjo straipsnį apie 
merikiečių lietuvių paramų, s 
teiktą Lietuvai didžiojp ka 
metu. Straipsny tarp ko kita j 
taip sakoma:

Kilus Didžiajam karui, mu; 
tautiečiai Amerikoje nujau! 
kad atėjo proga Lietuvai nu; 
kratyti svetimųjų našta. Jie r 
žosi šią progų išnaudoti. Liet 
viškos organizacijos visų lai] 
rengė mitingus, reikalaudam 
Lietuvai laisvo apsisprendir 
teises,- nors karo išdavos d 
nebuvo aiškios. 1917 m. "Jung 
nėms Amerikos Valstybėms 
stojus į karų, į frontą išvy 
apie 30,000 ir musų tautiečiu

Musų tautiečių nuolatinis r 
nėjimas, kad Lietuva turi bi 
tik nepriklausoma valstybė, r 
buvo tuščias. Jis paska.ti 
Jungtines Amerikos Valstyt 
pasiįdomauti kas gi ta Lie1 
va yra. Ypač didelį įspūdį pat 
re Amerikos lietuvių prašym; 
pasirašytas daugiau kaip m: 
jono žmonių ir įteiktas pre 
dentui. Musų tautiečiai pra 
kad Jungtinės Valstybės gi 
gale pripažintų Lietuvų nep 
klausoma valstybe. Prezidcnt 
gavęs prašymų su tiek para 
negalėjo į reikalų pamoti n 
ka, o pradėjo jį rimtai svars 
ti ir pagaliau Lietuvų nėr 
klausoma valstybe pripaži 
Tai buvo laimėjimas ne tik 
merikoje gyvenančių musų ti 
tiečių, bet ir Lietuvos, nes 1 
kraštai su Jungtinių Ameril 
Valstybių nuomone labai sk 
tesi. Po šio įvykio jie tur 
pagalvoti, <a Lietuvos reikž 
nėra smulkmena, jei jais do; 
si toks kraštas, kaip Jungti: 
Amerikos valstybėj o pagal 
ję, suskato pasekti šio milž: 
pavyzdžiu.

Musų tautiečiai Amerik 
tačiau rūpinosi ne vien tik I 
tu vos nepriklausomybe. • Jie 
nemažiau svarbi buvo ir mi 
medžiagiška būklė, žinodar 
kad Didysis karas vyksta n 
sų teritorijoje, jie neabeje 
kad tūkstančiai žmonių ai 
dūrė skurde. Jie ryžosi parc 
•ti savuosius medžiagiškai. 11 
m. rugsėjo 26 d. įvyko Amt 
kos lietuvių katalikiškos visi 
menės seimas ir įsteigė Tau“ 
I?ondų nukentėjusiai nuo ki 
Lietuvai šelpti. Tų pačių mt 
spalių 5 d. įvyko įvairių k 
srovių lietuviškos visuomei 
seimas, kuriame buvo įsteigi 
Lietuvos šelpimo komitet 
Vėliau šie komitetai susk; 
bet pareiga padėti savo kimt; 
kraštui nebuvo pamiršta. / 
skaičiuojama, kad Lietuva ga 
iš tų visų fondų ir komitetų 
pie 1,100,000 dolerių.

1916 m. buvo pradėjusios 
vairios tautos rengti Ameril 
je speciales dienas. Tokių die 
ryžosi surengti ir musų taut 
čiai. Jie sudarė iš įvairių sro^ 
visuomenės atstovų Ameril 
lietuvių centralinį komitetų r 
kentejusiems nuo karo šelr 
šis komitetas kreipėsi į Jung 
nių Valstybių prezidentų, pi 
šydamas jo paramos. Prezick 
tas tam tikru aktu paskel 
1916 m. lapkričio L d. Liėtu\ 
Diena. Visame krašte tuoj bu 
sudaryta daugiau kaip 400 si 
rių, kurie lapkričio 1 d. pak 
rinkti aukų. Buvo sūrini 
daugiau kaip 280,000 doler 
Komitetas nutarė šias auk 
pavesti Amerikos Raudonąja 
Kryžiui, kad jis jas sunaudo 
nukentėjusių nuo karo lietuv 
šelpimo reikalams. Raudonas 
Kryžius tai padaryti sutiko 
dar nuo savęs pridėjo kita ti6 
šie 460,000 dolerių neįeina 
anksčiau minėtą fondą ir kon 
tetų suma. Taip 
privačįų asmenų 
atskirai, kurios 
gana žymios.

čiakad 
bus 

t^sai

Lat- 
veikusi 

vokiečių

Reikia manyti 
vijų vyriausiai 
Lenkija, o ypač 
komovojažeris Beckas.

Nesinorėtų tikėti, kad ir Lie
tuvos užsienio politikoje pradė
tų pusti kiti vėjai, bet šiokio 
tokio pagrindo panašiai manyti 
vis dėlto lyg butų.

Tikėkime, kad šitie nauji vė
jai yra tiek silpni, kad vargu 
jie paveiks dabar Lietuvos už
sienio politikų vairuojančius 
vyrus. Jei bent kitiems asme
nims butų tasai vairas paves
tas, bet šito visai nepastebima.

•

Tai tikėsime, kad Munterio 
išsišokmas, jo vieno asmens rei
kalas, bet ne visų Baltijos val
stybių atsakingų užsienio poli
tikoje vyrų padarytas.

Rodos, nėra jokių reiškinių, 
kad šiuo metu Lietuvos užsie
nio politika turėtų pakitėti.

IŠ LIETUVOS
LIETUVA KVIEČIA

MA Į UŽSIENIO 
MUGES

Atitinkamos įstaigos yra 
vusios kvietimus dalyvauti 
sienių mugėse ir parodose. Vie
nose atsiųsti savo atstovus,, ki
tose išstatyti eksponatų. Nuo 
vasario 21 d. ligi kovo mėn. 4 
d. Londone ir Birmingame bus 
Didžiosios Britanijos mugė. 
Birmingame bus sunkiosios 
pramonės, o Londone lengvo
sios pramonės • muge. Pastaro- 
joje bus parodyta naujausių iš
radimų pritaikymas pramonės 
srityje. Leipcigo tarptautinė 
pavasario mugė bus kovo mėn. 
6—14 d. Kovo 13—27 d. Briu
selyje bus tarptautinė preky
bos mugė. Kovo mėn. 13—19 
d. bus Vienos tarptautinė pa
vasario mugė. Kovo 11—20 d. 
bus Prahos tarptautinė pavasa
rio muge. Vykstantiems į šias 
muges teikiamos vizų ir gele
žinkeliais važiavimo žymios 
lengvatos. —Tsb.

ga- 
už-

KAUNE STATYS RA- 
DIO APARATŲ 

FABRIKĄ
Jau pernai buvo pradėti 

sitarimai steigti akcinę b-vę, 
kuri Lietuvoje pastatytų apa
ratų fabrikų. — Dabar pasitari
mai vėl atnaujinti. Norima, 
kad šioj akc. b-vėj su savo ka
pitalu dalyvautų ir valstybės 
uždas. Radijo Aparatų kasmet 
'Lietuvoje daug išperkama ir jie 
visi atvežami iš užsienio.

Tsb.

Čižauskas, J. U viekas, J. Račiū
nas ir amerikiečiai M. Chry- 
woston (Krill). 

i . <’

Gedimino penkto laipsnio or
dinais apdovanoti: Ambtozevi- 
čius, Gudauskienė, J. Dimša, £>. 
Mockus, V. DaUkšys, P. Jurge- 
liute, K. Krušinškas, M. Bren- 
zaitė, J. Bačiunas ir A. Banys.

Užteks šiuom kartu tų ordi
nų, visus; išdalysi, tai nebus 
kas kitiems skirti, o juk juos 
norinčių gauti yra gana daug.

"Vieni džiaugiasi ordinus ga
vę, o kiti iš kalėjimo paleisti, 
.štai žymiausieji Klaipėdos kraš
to' hitlėrininkų bylos dalyviai, 
kurių kai kurie buvo pasmerk
ti net mirti, betgi šiš sprendi
mas buvo pakeistas kalėti iki 
gyvos galvos, paskui ^sutrum
pintas dešimčia ir daugiau me
tų, ir dabar visai iš kalėjimo 
paleisti. Ta pačia proga paleis
ta iš kalėjimo daugiau kaip de-"

r

pą-

išimtis Suvalkijos įvykių daly
vių. Tai veik visi ūkininkai. Bu
vo tikėtasi platesnes amnestijos 
vienok jos nesulaukta . . .

Tarp kitų iš kalėjimo paleis
tas ir Augustinas Voldemaras, 
kuris, Įkalbama, kad greitai iš- 
vykšiųs į užsienius.,

Tai kaip matote vasario še- 
šiolittojf vis dėlto liko kad ir 
šiais afctdis pažymėta.

Vasario šešioliktosios proga 
oficįėz’as “Lietuvos Aidas” pir
mų kartų išėjo 64 puslapių'. Ka
dangi jo formatas yra. veik pu
siau mažesnis už jūsiškes 
“Naujienas”, tai jų rekordas 
tik. šiais metais švenčiant Lie
tuvos dvidešimties metų nepri
klausomybės- atstatymų pavy
tas, bet dar nepralenktas, čia 
turiu galvoje “Naujienų” šven
čių numerius, kuriuos man 
ko matyti ir kurie turėjo 
puslapius.

' (Bus daugiau)

te-
32

pat neįeina 
aukos, siųst 
taip pat bu'

' Ts
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Masinį Mitingą Prisiminus
TORONTO, ONT. — Kaip 

jau “N-nų” skaitytojai yra 
skaitę, Toronto komunistai' bau- 
bimu sugriovė Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų paminėji
mą, kuris buvo suruoštas vasa
rio 13 dieną. Kadangi, tą pami
nėjimą ruošė komitetas Liet. 
Dem. Atsteigti ir į jį įėjo atsto
vai iš įvairių organizacijų ir 
nuo masinio mitingo ir kadangi 
balsavime ar leisti SLA 236 kp. 
moterų chorui dainuoti, balsai 
pasidalino pusiau, o po įvykusio 
baubimo bendras darbas nebu
vo įmanomas, tai buvo nutarta, 
kad sušaukti masinį mitingą, 
kuriame buvo manoma prieiti 
prie kokios nos išvados. Tas 
mitingas įvyko kovo 6 d. žmo
nių prisirinko pilna didele lenkų 
svetainė. Matyti "draugeK- 
vo gerai painformuoti, kad ne 
tik būtinai ateitų, bet kad bu
tų ramus ir nuo baubimo susi
laikytų. Jie buvo tikrai ramus. 
Tai tikrą “mase”, anot komu
nistų ; kurią galima paversti 
jaučiais baubliais, arba nekal
tais avinais; tai žmonės, kurie 
neturi savo nuomonės, bet daro 
taip, kaip 'jiems iš anksto įsa
kyta.

Čia teko išklausyti kalbų ke
lių to komiteto narių. Ilgiau 
kalbėjo A. Frenzelis ir J. Yla. 
A. Frenzelis po savo ilgos ir 
nuoseklios kalbos perskaito tri
jų komiteto narių, rinktų ma
diniame mitinge, rezignaciją. 
Būtent: O. Indrelienės, J. Man- 
kaus ir A. Frenzelio.

A. Frenzelis pareiškė, kad 
geriau dirbti tą patį darbą at
skirai, negu kartu dirbant nuo
latos vesti ginčus tokiais klau
simais, kurie išrišti neįmanoma. 
Kuomet buvo leista diskusijos, 
tai Petravičius atsistojęs pa
reiškė: — “Draugai! lai jie ei
na ir dirba, bet kol aš busiu gy
vas, aš visuomet stengsiuosi 
jiems pakišti koją!” Tai visai 
draugiškai! žmogus viešai prieš 
kelis šimtus susirinkusiųjų, iš
mainė savo sąžinę į pagiežą ir 
kerštą, it T'vardauskas velniui 
dūšią...

Kalbant apie baubimą, Vit
kus pareiškė: — Ir kodėl jus, 
draugai, neleidot publikai iš 
spręsti ar SLA choras turėjo 
dainuot ar ne, tuomet butų bu
vę demokratiška.”

Čia reikią štai kas- priminti. 
Kai programos rengėjai ir jo 
pildytoje!, eina į sceną, tai jie 
ruošiasi su visu atsidavimu, 
kad publika^ įtiktų, kad jai pa
tiektų ką nors gražaus, sielai 
malonaus; o publika, už visa tą, 
atmoka savo gražiu užsilaiky
mu, ramiu programų išklausy
mu. Kultui ingų žmonių sueigo
se, net durys nevarstomos lai
ke programos, o ką jau sakyti 
apie tokį pasielgimą kaip bau
bimas? Niekur dar negirdėta, 
kad publika spręstų programos 
dalyvių legalingumą; tik jau ne 
meno srity j. Atsistojęs Broga 
pradėjo: “Niekur nemačiau,
kad nenorimas žmogus taip per

■ -- ......................-

. gvoltą spirtųsi ant scenos, kaip 
Užemeckienė!” Nenoriu tam 
vienam iš pirmųjų baublių, aiš
kinti, kiek jis šiame reikale 
nusikalto, sukeldamas betvarkę 
salėje, nes tai butų bergždžias 
darbas; tik priminsiu, kad p-, 
nia Z. Užemeckienė nesispyrė 
eiti į sceną, o ji ėjo prašoma 
visų choro dalyvių, ir aš ger
biu ją už tai, kad nežiūrint di
džiausių prievartų ir grąsinimų, 
ji pilnomis akimis ašarų, sakė: 
“Aš taip darysiu, kaip jus vi
sos sakysit, kaip draugijai ge
riau”. Ir ji atsistojo ant scenos, 
kad butų iššaukta išbaubta ir 
ji tą drąsiai ir kantriai perne
šė tik* dėl to, kad ji žinojo, jog 
tai ne asmens reikalas, o parei- 
ga draugijai. Ji> kovojo drauge 
su visomis choro dalyvėmis už 
SLA 236 kp. garbę, už jos prin
cipą. Ta energingą chorisčių 
kova, numaskaVo komunistų 
darbus. Toliau, kitų išsireiški
muose skambėjo: juk tik tą 
vieną moterį reikėjo prašalinti 
ir butų buvę viskas gerai... O 
ką jus būtumėt pasakę jeigu 
mes būtume pareikalavę, kad 
jūsų vieną choristę pašalintu- 
mėt?

Iš SLA 236 kp. susirinkimo
Kovo 13 d. įvyko SLA 236 

kp. mėnesinis susirinkimas, kup
rio dar tik pradžioje atvyko du, 
jau naujai pertvarkyto komite
to L. D. Atsteigti, nariai, V. 
Jusaitis ir Z. Janauskas. Jų at
vykimo tikslas buvo, kad musų 
kuopa ir vėl siųstų savo dele
gatą į komitetą; bet kaip musų 
delegatas Ant. Kavoliunas, taip 
ir visi kp. nariai nutarė nieko 
bendro, daugiau šiame reikalę 
su komunistais neturėt. Nors 
šiame susirinkime vyko Pildo
mosios Tarybos rinkimai — jis 
nebuvo gausingas, 
dalyvavo 28 nariai,
muose pirmenybe teko 
kandidatams:

Balsavime
Balsavi- 

šiems

prezidentus
F. Bagočius 26

: vice-prezidentus
J. Mažukna 28

Į sekretorius
Miliauskas 12

Į iždininkus
K. Gugi s 24

I iždo globėjus
Mockus 21
E. Mikužiutė 26

Į daktarus kvotėjus -
Dr. Stanislovaitis , 26

Dėl Kana'dos Lietuvių žinių: bendradarbės ONOS IN- 
DRELIENĖS Tėvelio niittics, reiškiame nuoširdžią už
uojautą jai ir Šeimai. - 1

(AR BĖNDRAS FRONTAS SU KOMUNIS- 
I TAIS YRA NAUDINGAS SOCIALISTAMS?

Tokį klausimą Šiandien stato bei koncentracijos stovyklas, o
f S • JI ’ ' • . ' . - J

tOkUBVNŲ ŠĖMA.

Toronto, Ont
Bendradarbiavimas su ko

munistais ir jų klapčiū- 
kais galutinai nutruko.
Kaip jau gerb. “N.” skaityto

jams yra žinoma -iš pareiškimo 
penkių buvusio komiteto Lietu
voje Oemokratijai Atsteigti na
rių, laike minėjimo Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 metų su
kaktį, torontiškiai komunistų 
lyderiai suorganizavo baublių 
grupę, kuri aiškiai pasitarnavo 
fašistų nau(|ai. Bet po to tą 
kaltę norėjo suversti ant social
demokratų ir SLA 236 kp. Ka
dangi toji istorija jau buvo ap
rašyta, tai jos ir nekartosiu. 

,Kas iš tikrųjų yra kaltas, kad 
bendradarbiavimas turėjo nu
trukti ?

Nežiūrint to 'viso nemalonu
mo, kurį teko pergyventi, kaip 
socialdeftiokratų taip ir SLA 
kuopų nariams ir simpa.tikams, 
bet iš musų tai yra S.D. ir SLA 
atstovų pusės buvo dedamos 
pastangos, kad kaip nors tą vi
są nemalonumą prašalinti kom
promiso keliu, kad tik galima 
butų atsteigti buvusią vienybę. 
Tam tikslui buvo, dar sušauk
tas viso komiteto posėdis, ku
ris posėdžiavo penkias valandas 
ir prieš pabaigą jau buvo be
prieinąs prie taikos, bet kadan
gi ^omunistai visai ir nesirengė 
taikos daryti,'tai jie Ylos lupo
mis ištraukė mano patiektą 
montrealiečiams Vienybės pro
jektą, kuriame jie įžiūri “anti- 
komūnistinį” veikimą. O tas 
veikimas pasireiškia tik tuo, 
kad ten sakoma, jog spaudos,- 
organizacijų ir žodžio laisvę tu
ri būt atsteigta.ir S. Rusijoje. 
Na, ir, žinoma, jie reikalavo, 
kad panašus veikimai, tikriau 
pasakius, pareiškimai turi būt 
pasmerkti. Taigi, gerb. “N.” 
Skaitytojai, tikiu, kad jus dar 
nepamiršote to mano patiekto 
montrealiečiams vienybės rei
kalu prOpektą. Taigi galite pa
tys įsitikinti, ar yra pagrindo 
dėl to daryti tokias obstrukci
jas, kokias komunistai daro.

Masinis mitingas
Negalėdami

baublių organizatoriais,

Baub.iai išnyko
'Po baublių koncerto patys 

per savo “L. Mulkintoją”, kurį 
vrdina Balsu, gyrėsi buk “visa 
svetainė patvino šauksmu buu, 
buu,” bet ' masiniame mitinge 
jau nei vieno nėra, kuris baube. 
Truko tikj kad jie tą baubimą 
butų suvertę ant socialdemo
kratų ir SLA. kp. narių.

Vėliau, galimas dalykr.S, kad 
jie tai pasakys. Yla per savo 
mulkinyčią gyrėsi, buk jie vi
sus Kanados lietuvius lygiai 
traktuosią. Bet kada po pasiro
dymo baublių užtarėjų pareiš
kimo “L. B.” mes ifgi buvome 
priversti pareikšti tiesbs žodį, 
bet, deja, musų pareiškimas jau 
Ylai pasidarė neko'šer, ir jo nė- 
talpino. Tai ką reiškia toks Y- 
16s pareiškimas? Argi tai ne 
mulkinimas žmonių.

Bet pasiteisindamas be melo 
negalėjo apsieiti. Girdi, antra
dienį atnešė, tai jau buvo per 
vėlu. Bet tas buvo priduota ne 
antradienį, bet pirmadienį, tam 
yra ganėtinai įrodymų.

Argi negėda taip žemai 
pastatyti meluoj ant per 
jai kaip galima su tokiais 
nėmis bendrai dirbti?

Mes pasitraukėme ne iš
fašistinio viekimo, bet tik iš tų 
žmonių tarpo, kurie ruošė fa
šizmui dirvą, skaldydami darbi
ninkų vienybę? Mes antifašisti
nį veikimą kaip dirbome, taip 
ir dirbsime xtik> be fašistų pa- 
gelbininkų, kurie save rekla
muoja komunistais.

Kanados darbininkams jau 
laikas suprasti, kad visi komu
nistai iki 90% yra fašistų a- 
gentai, — tą skelbia ir patys 
kom. laikraščiai. Paimkite tik 
S. Rusijos komunistų partijos 
viršūnes, tai ką jau kalbėti apie 
čionykščius, kurių kišenėse dar 
škaplieriai stovi.

Patartina Kanados
viamš Organizuotis ’ į socialde
mokratų organizacijas ir palai
kyti glaudžius ryšius su viso 
pasaulio darbininkų internacio
nalu. Tad, šalin darbininkų 
mulkintojai. Lai gyvuoja darbi
ninkų vienybė po socialdemo
kratų vėliava. —A.F.

save 
akis, 
žmb-

anti

lietu

skaityt... Tų žmonių likimas ne
pavydėtinas, bet tiek to. Grįž
kime prie dalyko. Kada Vokie*- 
tijoj Hitlerio gaujos pradėjo 
veikti visu smarkumu, ir kada 
liko sunaikintos visos politinės 
partijos ir darbininkų profsą
jungos, tik tuomet Maskva nu
sprendė kursą pakeisti. Maskva 
galų gale įsitikino, kad atviras 
komunistinis judėjimas tiė tik 
nėbujoje, bet dar eina vis kas 
kart žemyn, o su Hitlerio įsi
galėjimu Vokietijoj tas judėji
mas visiškai susmuko, todėl ir 
buvo sugalvotas- tas bėndras 
frontas.

(Bus daugiau>
—J. Jokubynas

sau beveik kiekvienas socialia-
- . j • • .

Urs, ir taipgi pąŠalinis stėbėtč- 
jas, kuris nors kiek įdomaujasi 
to bendro fronto eiga, žmonės, 
kurie komunistus pažinojo 
anksčiau negu buvo jų sugalvo
tas tas naujas skymas — ben
dras frontas, gerai žinojo, kam 
yra reikalinga ta nauja meške
rė, ir ką su ja norima pagauti. 
Bet buvo ir dabar dar yra to
kių, kurie tiki melais paremta 
koftumistų spauda ir jų nuola
tiniu šukavimu apie gel
bėjimą d e mokratijos bei 
kova prieš fašistus. Bet pažiū
rėkime arba gįriau pasakius at
skleiskime kelis lapus iš netoli
mos Lietuvos praeities ir pa
matysime ar tada., kada Lietu
vos demokratijai buvo reikalin
ga pagalba komunistai jai gel
bėjo ar ėjo sudemokratijos 
priešais.

Juk 1926 metais Lietuvoje 
buvo laisvė! Ta laisve naudojo
si lygiai Visi Lietuvos piliečiai 
neišskiriant ir komunistų, bet 
ar komunistai norėjo tą laisvę 
gerbt? Aišku, kad ne! Aiškumo 
dėlei pacituosime keletą pavyz
džių: -

Kaune ir kituose didesniuose 
Lietuvos mieštuose, kur tik į- 
vykdavo darbininkų susirinki
mai, tai komunistai niekuomet 
nepraleisdavo progos, kad ne
sukeltų jų taip niėgiamo baubi
mo bei triukšmo! Tokie triukš
mai buvo nuolatinis, komunistų 
darbas. Prie jų dar prisidėda
vo darbo1 federacijos apmokami 
triukšmadariai: Povorotniko- 
vas, Minius ir kiti, ir taip te
rorizuodavo kone kiekvieną di
desnį darbininkų susirinkimą.

Tai buvo stačiai provokacinis 
darbas ! Bet kęmunistai ne tik 
nesijausdavo kalti esą už tuos 
triukšmavimus, bet turėdavo 
pakankamai drąsos kaltinti so
cialistus! Tie “didvyriai” tiek 
buvo drąsus”, kad maršuodami 
Laisves alėja ir šūkaudami in
ternacionalą jų “udarninkai” 
(daugumas iš jų žydeliai) rei- 

;kalavo, kad šaligatviais einanti 
publika nusiimtų kepures. To 
nepadarius, buvo mušami per 
galvas! Taip buvo apdaužytas 
Senas generolas Bulota. Tai 
kaip komunistai “gynė” Lietu
vos deihokratiją eidami ranka 
už rankos susikabinę su fašistų 
pasamdytais agentais. Tai yra 
faktai, kurių komunistai nega
lėk užginčyti, kolei dar esame 
gyvi tų įvykių liudininkai! Na, 
o kaip gi buvo Vokietijoj ? Ten 
komunistai, kad galėtų nuvers
ti koalicinę Prūsijos vyriausy
bę, kuriai vadovavo socialdemo
kratai, .balsavo sykiu su plien- 
šalmiais, t. y. sudarę bendrą 
frontą su pikčiausiais darbo 
žmonių priešais, kad tik galėtų 
sutriuškinti socialistus ir bend
rai, kad galėtų suardyti demo
kratinę tvarką Vokietijoje!

Nu versdami Prūsijos vyriau
sybę, komunistai tikėjosi pasi
grobti valdžią į savo , rankas, 
bet išėjo atbulai. Tuo pasinau
dojo fašistai, o komunistus ir 
socialistus sugrudo į kalėjimus

kitiems dar ir galvas nukapojo! 
Kaiti pasitarnavo komunistai 
tokiu savo elgesiu, tai jau ir 
Su kūdikio protu žmogus turė
tų surpasti. Bet komunistų 
spauda ir čia kaltina socialis
tus. Laimė, kad mes gyvename 
Šalyje, kurioje turime teisę ir 
kitokių įsitikinimų laikraščius 
skaidyti, bet kaip yra su tais, 
kurie gyvena sovietų Rusijoj ir 
kuriems tik “pasiutusiu šunų” 
išgalvotas melagystes priseina

Kurie dirba prie jūsų telefono
85 iš 23,866 Illinois Bell 
Telephone darbininkų yra ištan 
navę jums ilgiau negu 5 metus.

£O/^ar daugiau negu vienas 
ketvirtis visų darbininkų dirba 
bendrovėj daugiau negu 15 metų.

ww/tyar daugiau kaip pus? 
bendrovėje dirba ilgiau negu de

šimt metu

2300 yra susirišę su telefono 
darbu daugiau kaip 
per 25 metus.

ILLINOIS BELL TELEPHONE C0MPANY

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

TAUPYK—BADO NEMATYSI!
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AUKOS
Toliau teatralė kom. pranešė, 

kad kuopa, rengia didelį vakarą, 
kuris įvyks balandžio 2 d. len
kų svetainėje, 62 Clermont St., 
Programa žada būti įvairi ir į- 
domi. Tikietai parduodami iš 
anksto, juos galime gaut pas 
teatralę kom. L. Frenzelienę, 
St. Ba.tkienę, Br. Kavoliunienę, 
M. Šimonienę ir rA. Užumeckie- 
nę. Visi Toronto ir apylinkių 
lietuviai prašomi šį parengimą 
atlankyti.

aveles, kad ,at- 
ir kovotojams 

Komunistai ne- 
argumentų pa.-

Aukštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandymai parodo, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
palaikyti ir iš to einančius galvos 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir' reguliariai 
vartojant ALLIMIN, česnakų ir Pet
raškų esencijos tabletes.-Tai grynas 
Česnakų ir Petraškų junginys aptai
sytose tabletėse be skonio—be kva
po—užtikrintas nup bile kokių vais
tu pavojaus. Klauskit būtinai tik tų 
tablečių šiuo vardu—ALLIMIN—ir 
stengkites gauti tikrąsias. . Visose 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymaus gydytojo knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street, Chicago.

Naujos Korespondentes
Užpraeitą ir praeitą savaitę 

K. L. žiniose pasirodė dvi nau
jos korespondentės, tai p.p. M. 
Cagara iš Toronto ir Treigienė 
iš Delhi. Butų labai malonu ir 
dažniau jus tarp musų maty
ti. Musų žinios butų daug įvai
resnės.

P-ia Treigienė pranešė mums 
torontiečiams labai linksmą .ži
nią, kad Delhi lietuviai muzi
kantai žada atvykti mums pa
griežti. Na, gerbiamieji, visi 
delhaj iečiai malonėkite pas mus 
atvykti ir nė vierio muzikanto 
nepalikti, o mes jūsų lauksim 
kaip geriausių svetelių.

susitaikyti su 
mes 

priversti buvome šaukti mąsL 
nį mitingą, nes kai kurie bu vėr
inė išrinkti į. tą komitetą masi
niame mitinge. Norėjome išdės
tyti susidariusią padėtį ir re
zignuoti iš to baublių fronto. 
Sakytas mitingas įyyko kovo 6 
d. Prieš tą mitingą per visą tą 
savaitę komunistų agentai zujo 
po visais liet, stubas ir organi
zavo visas savo 
eitų pasjkdlioti 
paploti katučių, 
turėdami jokių
siteisinimui savęs, spyrėsi, kad 
komiteto nariai raportuodami 
tą reikalą nekalbėtų daugiau 45 
minučių, nes koliotis nereikalin
ga taip ilgai vienam asmeniui 
gaišti. O jie tik to ir norėjo. 
Na, o diskusijose jau nustato
ma tik penkios minutės ir ko
miteto buvusiam pirmininkui, 
kad jis negalėtų atsakinėti į jų 
visUS prasimanytus melus. O 
kuomet lieka kuriam neatsaky
ta, tai jie jau didžiuojasi, “tai 
supliekėm Frenzelį, kad net ir 
negalėjo atsakyti”. Na, o be to, 
dar ir pirmininkaujantis palai
ko jų pusę, tai kaip balso pna<- 
šo ne jų klapčiukas, tai to jis 
nemato, nors ir 
purtomas, kad

“Naujos Bangos” redakto
riaus išvadavimo reikalui au
kos, kurios ,buvo gautos iš 
draugų montrealiečių laike ma
no lankymosi jų kolonijoje šių 
iihetų, sausio 23 d.
Nuo LDD per drg. P.

Petronį :
drg. Kinderisv aukojo ..
drg. J. Gricius ,...........
drg. Staniulis ...........
drg. J. Jurėnas ........
drg. P. Vizbaras ......

už peties yrą
užregistruotų

Frąnces

$1.00 
50 
25 
25 
25 
50

Iš viso ........  $2.75
■ ' V ' . . . ■

Kaipo įgaliotas nuo “N. B.” 
aukų rinkime, “N. B.” adminis- 
stacijos vardu visiems aukoju
siems reiškiu širdingą ačių. Gal 
kaip kdrii kils mintis, kad tokią 
didele lietuvių kolonija ir tik 
toks mažas aukotojų sąrašas. 
Todėl reikalas verčia paaiškinti, 
kodėl taip yra. Dalykas štai 
koks. Kada aš užbaigiau savo 
prakalbą ir atsakinėjimus į 
klausimus, tai r.š buvau atsi
šaukiąs į susirinkusius aukų 
reikalu aukščiau pažymėtam 
tikslui. Bet vienas iš komuniš-
tuojančių tuoj padarė pastabą, siunčiau, 
buk toje svetainėje negalima pasiųstos 
jokių aukų rinkti, nes esąs toks jai.

tarimas, todėl nenorėdamas dėl 
tė ginčytis, pareiškiau, kad bus 
prisiųstas vėliau LDD aukų la
pas, kuri parinks aukų. O šitos 
aukos yra tik tų, kurte sėdėjo 
greta itianęš laike vakarienės, 
kuri prasidėjo tuoj po sakytų 
prakalbų. Man grįžus į Toron
tą, tuoj’ į kelintą dieną gavau 
žinią, kad “N. B.“ redaktorius 
drg. Krigeris liko paleistas, to
dėl ir žadėtąjį aukų lapą ne- 
siunčiau. Surinktos' aukos yra 

“N. B.” adminištraci- 
—-A. Frenzelis

e Ar galėsiu ant kiekvieno pareikalavimo 
atgauti?

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

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDINC, LOAN & 
SAVINOS ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



NAUJIENŲ SKAITYTOJŲ ATYDAI!

Hollywoočl Pietų Setą
papuoštą

Tikru-22 Karatu Auksu

ŠTAI KAIP GALIMA TA TAIP PUIKŲ SETĄ ĮSIGYTI

Mums tenka ypatinga malonė pasiūlyti Naujienų skai
tytojams, tikrumoje, suteikti progą įsigyti ši labai gražų

Setas yra padarytas iš puikiausios medžiagos, tos industrijos ga- \ /
biausio artisto išgalvoto^ mados . . . Tai setas, kuriuo džiaugsitės 
ir didžiuositės .....

LOCAL & LONG DISTANCE 
M0V1NG

1 Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei šturus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50

I 'Screened) .................. tonas
| SMULKESNĖS $7.25

I'onasx ....................................
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—-dykai 
apskaičiavimas — atliekama jusu 
namuose—visas d:«rhas užtikrin
tas vieniems metams.

Maruuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Mapiewood A vengei 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Y A N A S 
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

VŲ KRAUTUVĖ 
Maliavos, VarniŠius, Gelež.ies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 63rd Street

Phone PROSPECT J297 
Lietuvių Krautuve

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ J 2'50
GYDYMAS.........................SCn.OO
LIGONINĖJE ................... vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje 515 00
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS P ARK HOSPITAL



Trečiadienis,-kovo 1(5, 1638 _ NAUJIENOS,, Chicago, III. ■’

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ EIGA 
(Bendri rezultatai iš .236, 148, 56, 284, 152 

Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius 
V. Laukaitis

VICE-PREZIDENTUS
J. K. Mažukna v

V. Bukšnaitis
Į SEKRETORIUS%

M. J. Vinikas
J. Miliauskas
J. Andziulaitis-Ansell

Į IŽDININKUS
K. P. Gugis
A. S. Trečiokas
B. Simonaitis

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. Mikužiutė
S. Mockus
J. Marcinkevičių
J. K. Urbonas 
Kerševičius

Į DR. KVOTĖJUS 
(Stanislovaitis)Dr. J. S. Staneslovv

Dr. Š. Biežis
Stanulionis
(SLA 236 kuopos rezultatai Kanados žinių

Žymus Roselando
Lietuvis Pasidavė
Bankrotui

Petras A. Sadula
Petras A.. Sadula (Sadulis), 

10518 South Lafayette Street, 
žymus Boselando lietuvis, ne
seniai pasidavė bankrotui.

Jis įteikė bankroto peticiją 
Chicagos federaliam teismui, 
pažymėdamas, kad skolų turi 
daugiau negu turto ir negali 
jų atmokėti.

Teisėju bankroto peticijos 
išnagnnėjimiri ir kreditorių' ieš
kinių sutvarkymui teismas pa
skyrė Beferee in" Bankrupcy 
William L. Sullivan, 7 South 
Ęęarbdrn Street.' Pirmas kredU 
torių susirinkimas. įvyko vakar 
rytą. R.

Dalyvaus Bankiete

ir 227

skyriuje).

130
6

135
. 69

51
3

SMUIKININKĖ VALERIA ČĘPUKAITe, 
kuri dalyvaus Ė. Mikužiutės bankiete Mary- 
land viešbutyje, šeštadienį, kovo 10 d.

• ' /r ' " b .. ‘ I ? '
-------------------------------------------------------------------------------- .. . --- --------- _ '■ -t" M.!" ------------

kuopų)

138

5

54
59

132

Vyrų Choras 
Rengia Juozapų 
Vakarėli

Cho-Chicagos Lietuvių Vyrų 
ras rengia draugišką vakarėlį 
ir balių su gražiu programų/'

Vakarėlis įvyks šeštadienį, 
kovo 19 d. p. W, Neffo svetai
nėj, 2435• So. Leavitt St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
tik 25c.

Vyrų Choras linksmina chica- 
giečius lietuvius su savo gra
žiom dainelėm per ilgus metus. 
Taipgi ir šį kartą išgirsit daug 
gražių dainelių. .

Nepamirškit kovo 19 d., tai 
bus Juozapų diena, tad sveikin
simi Juozus.

T'Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras užprašo vi s lan
kyt, ir paremt Chorų. ' .

Antanėlis.

Laisvamapių 
l-mafooįair

P-lės E. Mikužiutė bąnkieto CCIltrO MokCSCSiU 
bilietivs galima gaiiti šiose Vie
tose: J ' ' r

Naujienose 
Vilnyje 
Pas Mrs. Misčikaitienę 
S. Morgan str. 
Pas A. Jokantą, 3934 S. 
well str.

Bilietai P-lės E 
Mikužiutės 
Bankietui ,

Nepatenkinti dabartine tvar 
ka, narius perdaug; varžo.

SUSIRINKIMAI
Lithuanian Building, Loan & Savings Bendrovės direktorių su

sirinkimas 
sharp. Yra

įvyks ketvirtadienį, kovo 17 d., 7 V. vakare 
reikalas išspręsti kelias naujas paskolas.

Sekretorius T. Rypkevičia.
Sąjungos Chicagos Centralės kuopos susirinki- 
penktadienio vakare, kovo 18 d., Naujienų na-

čių, nes dabar,'pagal naujus įs
tatus, kiekvienas narys turi 
mokėti 50c į metus kaipo duok
lę, o $1 kaipo prenumeratą už 
‘(‘Laisvąją Mintį”. O jei nenorį 
“Laisvosios Minties”, tai už tą 
dolerį būtinai turi imti kitokią 
literatūrą. Toks patvarkymas, 
pasirodo, nepraktiškas, ypač 
bedarbės laiku, o ir narius, 
kaip atrodo, perdaug griežtai 
varžo.

I CLASSIFIED ADS.
t^LUi

Furniture & Fixtųres <
Rakandai-Įtaisai

Stepukas.

Gubernatorius val
gys pietus su lietu
viais ir kitomis 
tautomis

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant Svarstykles, registeriua ir ice 
baksius. Cašh arba ant i*'uokėjifno. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLėKOS 

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

norite. t
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So, Halsted Street

T. Rypkevičių, 1517 N. Bele av. 
J. Benekaitį, 1656 N. Troy st. 
Pas p-Ię Milleriutę, 1030 Cen
tral str.,, Evanston, III.,

Malonėkite įsigyti ^įlietus iki
Jagmine;. 
nebloga, 

pėūkatdienio^ki^^^lB-toS/M^^ĮM^I^Įirfi^
Bankietas Įvyks šešta^ta^į 

kovo 19 d. Mal-yland yię^mity- 
je prie 900. Rusk St.; Bilietai 
$1.75.
— -....t—' .įi,,;.

PADĖKAyONĖ

A i A

JONAS ŠVIRMICKAS

Lietuvių 
KultUrotf 

•susirinki

PIRK elektrikinį Refrigėratorių 
ir gauk dykai geso pečių, skalbyk
lą. radio ar dulkių valytoją pirk 
sau'skalbyklą, vąlyklį ar geso pečių 
ir gauk dykai puikų radio.

AL. ALESAUSKAS, JR. 
7126 So. Rockwell St.

■ i. _____________ _________ _____________________________

 AutoiĮiąbiles
1936 DODGE 4 durų Touring Se- 

dan, Radio ir šildytuvas, naujo karo 
garantija. \
CENTRAL AUTO SALES and SER. 

Boulevard 2510.

Liet. Socialistų 
mas įvyks 
me, 1739 S. Halsted st., pradžia 8 vai. Visi nariai yra kvie
čiami dalyvauti, nes randasi daug svarbių reikalų aptari
mui. —W. V. M., sekr.

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.

Lietuviai demokratai kartu 
su kitų tautų demokratais tu
rės pietus “luncheon” atidary
mui kampanijos už teisėją Ja- 
reckį, vyriausiojo teismo kler
ką Blochą ir kitus gub. Horne- 
rio tikieto kandidatus, čia bus 
pats gubernatorius Horneris, 
teisėjas Jarecki ir ^daug kitų 
kandidatų. Už visas tautas vy
riausią kalbą pasakyti yra pa
kviestas adv. Kl. Jurgelionis. 
Nuo lietuvių kalbės adv. Ch. 
Kai, adv. Ch. Chesnulis, nuo 
graikų adv. Kiryąkapolos, nuų 
bulgarų Stoyanovich ir tt.

Pietus bus subatoj, kovo 19 
d. Sherman viešbuty, kampas 
Clark ir- Randolph, ‘ įJoūis XVI 
kapibary, 1:30 vai. po piet. Bi
lietai $L25 ; asmeniui. Bilietus 
gaų*ti galima . Lietuvių Demo- 
kriitų'/ ofise Hotel Sherman, 
kambarys 430. (Sp)3122 ; ROSELAND. — 

L/is'vamanių .Etinės 
Rock- Ijfa.ugijos mėnesinis

mas įvyko kovo 8 d. Kaip/ja
K. čepuką, 1534 N. Oakley BĮv. buvo-p^n spbudą pranešta, prieš

susirihlrirną įvyko prakalbos 'te
moje krikščionybė /davė 

^Ibąv pąsąke IĮ. 
; ro,dos; 

■Tufiliiu prakal- 
turtiųgar ;a..nes 

■k^Įbėtdjaš Li^uvos praeitį pa
liete Ųk pąyii’šutiniškai, gal 

^Įaiko. Bet visgi 
jir pieko//ėPfa-

Įvairios 
• 1 '•1■

Auka M, X. Mockaus 
Fondui Iš 
Bįnghąniton

'■į'1-’:’

<t. A. Kaminskas, veiklus nau-
..■ T-.. ->-T 'U ' L- ■ ■■ T, f'

ALIEJAUS ‘ ŠILDYTUVAS, nau
jas, degyta*D enamelio nubaigirnas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai. 
ARR0W OIL BURNER COMPANY 

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARŠIDUODA 4 kambarių forni- 
čiai. Pigiai — arba galiu ir ren- 
duoti ■ visą fletą su fornišiais.

1807 . W. 46th St. 2-ros lubos.

TAVERNAS PARDAVIMUI 5340 
West North Avenue. Priežastis — 
liga, Merrimac 3443 po 6 vakare.

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

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis. 
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai >  .......... $15—$20—25
$150 Aimer. Orio n t kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai .....r?:,......................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertęs - 4. kamb. įrengimas

dė luxe ............ii........ė......... $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPPv-STORAGE FURNITURE 
. ■? 5746 So. Ashland Ai^; v
—   A Į.. -   ■■   _

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

jienletis : ,Bįn^hąhitoiie, N. Y.
■ .■ » X .• ■ • ■' f ’ J/k . ' •W‘A - -A?4 k X .■ ■ • v '
pm ' redakcijai

CLASSIFIED^
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO . i " • ĮĮ^Į

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

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro. ;

Tel. CANAL 850Q
.... 

.................................................■■■R.......... .. .n

V KAS NORITE
Greit išmainyti namą, ūkę, lotą arba 
biznį bile kur. Q kurie ieškote pirk
ti bargeną, nes mums dabar yra pri
siųsta pard.uoti 100 forklozuotų 
namų, tai kreipkitės pas—

NAMON REALTY CO.
6755 So. Western Avenue.

Tel. Grovehill 1038.

TURIME PARDUOTI du namu 
puikiausia įrengti, karštu vandeniu 
apšildomi — abudu mūriniai. Vieną 
keturių kambarių bungalow. Antras 
dviejų flatų, abudu geram stovy. 

Tavenekas, 7006 So. Rockwell St.

T/’:

Fanus for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 3 akerių FARMĄ 
gera dėl vištų, arba vegetable augi
nimo, Blue Isiand, III. Pigiai gerom

šauktie Tel. Beverly 2677,
PARSIDUODA pigiai FARMA 40 

akerių, nauja ■ stuba su skiepu, ga
ražas, barnė, 9 akeriai miško. Kai
na $1200. Tam Bernstas, R. 2, Box 
100, Hart, Michigan.

,.......................................... ... ..... ..............

randas i Oak Ėorest priegiaudo- 
je, o/jo aukomis rūpinasi Moc- 
kaiiš Fdndas, po jurisdikcija 
Roselando Laisvamanių* 
pos. . ■

įvykiams:b u L, dėl stok;

kalba dąuįii'fpi
šianje;.. ^susįripkime 

komisijos išdavė raportus pra
nešdamos, kad kovo 27 d. Liet. 
Darbininkų svet. yra rengiamas 
gražus parengimas. Bus suvai
dinta juokinga komedija “šaįa- 
putris” ir yra, užkviestas gar
sus Chicagos* Lietuvių Vyrų 
Choras.

Toliau 1 kuopa nutarė kreip
tis -į centrą dėl narinių mokės--

kuo-
D. Penktadienį Svarbus * Socialistų

Susirinkimas

[teikė Medalių 
M. Brenzaitei

Financial
Finansai-Paskolos

Penktadienio vakare, kovo 18 
d., įvyks Liet. SocialistųSą
jungos Chicagos Centralės kum
pos susirinkimas Naujienų na
me. Pradžia 8 vai. vak.

Artinami . Pirma Gegužės— 
laikas rengtis tinkamam ap- 
vaikščiojimui., Kovo 26 įvyks 
bankietas jungtuvių su skloki- 
ninkais Neffo svetainėj. Turė
sime pasiruošti prie to. Su 
sklokininkais tariamasi sureng
ti piknikas arba “field day” pa
baigoj vasaros.

Bus reikalinga rengtis prie 
rinkimo, naujo Pildomojo komi
teto ir yra daugiau reikalų ap
svarstymui. Susirinkimas pra
sidės 8 vai. vakare. )<ariai tū‘- 
rėtų nesivėluoti. — Kvieslys

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Pirmadienį vakare Congress 
viešbučio Casino įvyko bankie- 
tas, kuriame Lietuvos konsulas 
Chicagoje P. Daužvardis įteikė 
ordeną p-lei Marijai Brenzaitei, 
Ordenas buvo Didž. Kun. Ge
dimino, penkto laipsnio.

Bankieįe bttvo k<Sli šimtai 
publikos. Kalbėjo p. Brenzaitė, 
kandidatas į senatorius Michael 
Igoe, teisėjas Lewe, Komaiko 
ir daugelis kitų žmonių. Tvar
ka vedė p. Daužvardienė

kuris mirė kovo 9 dieną, 2:45 
vai. popiet ir palaidotas taj<) 
kovo 11 d., o dabar ilsis Šv. r 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų> 
tarpo, reiškiame giliausią' pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms. Dėkavojame Lai
dotuvių Direktoriui Pavlavi- 
čiui, kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai ’ 
nulydėjo jį i amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Atsipra
šome tų visų, kurie nesuspėjo; 
atvykti palydėti iš priežasties • 
permainymo išlydėjimo laiko, 
nes visgi reiškianįe savo pa
dėką ir, pagalios, dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido- 
tuvėje žmonoms; o tau musų 
mylimas sūneli ir broli sako
me; ilsėkis šaltoj žemėje.

Vincentas ir Oną Švirinickai

MĖGSTA KAPA

CROCHETED MEDALL1ONS PATTERN 1688
No. 1688. Tai labai graži kapa mėgsta iš atskirti medalionų, o paskui’ 

sumegsta. • ■

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1688

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė —

| Adresas -----------

| Miestas ir valstija

IDVFIKISLUvLIlYlU Visas Pasaulio 
Dalis.

kvietkininkas
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tol. BOULEVARD 7314

I I Gėlės Mylintiemsi S M fl Vestuvėms, Ban-
IOri4kietams’^ Laiį"’ v ■ b mv • tuvems, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone tAFAYETTE 5800

Tyrinėja Didelį

4 METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

KAZIMIERAS MAKUTENAS
\ Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 15 dieną; 1934 .metais ' ir buvo 
palaidotas Tautiškose Kapinėse. Paliko dideliame nubudime Moterį 
Marijoną, po tėvais Dičiučią, Sūnų Joną, Dukterį .Anną.

Jau praslinko 4 metai kaip nemielašįrdinga' mirtis ištraukė Tave 
iš musų tarpo. Paliko neužgydomas žaizdas. O namuose neužpildomą 
tuštybę. Dienos ilgos, liūdnos tamsios be Tavęs brangus Vyre ir Te
veli. Tik musų akyse rodos Tavo šypsantis veidas. Brangus Tėveli,; 
mes tavęs laukiam sugrįžtant, bet musų laukimas veltui. -Visi jau 
pamiršo, bet .Tu mjisų brangus pasiliksi musų mintyse ir širdyse vi
sada. AŠ negaliu užmiršti, kas valandą kada Tu žiuri į laikrodį ir Sa
kai per pusę valandos sugrįšiu, bet daug- valandų prabėgo, o tu nebe
sugrįžti? Mano Širdis plyšta, kodėl- aš neklausiau tavęs, kur tu va
žiuoji ir į kokią vietą gal aš bučiau sužinojusi’tavo nelaimę. Kas 
tavo gyvybę atėmė; aš bučiau tave neleidus vieną važiuoti. Butų tavo 
galvos nesudaužę kokie neprieteliai. Butų man nereikėję širdies skau
smus kentėti nuo žmonių liežuviui. Aš negaliu toj vietoj būt, kur tu 
vaikščiodavai aš nuvažiuoju, bet Tavęs nerandu už baro, žinom, kad 
pas mus nebeateisi. Mes pas Tave nueisime 
Tautiškose kapinėse. Lauk irius ateinant. ..

Nuliūdę - liekame:
-.MOTERIS, SŪNŪS IR

Ilsėkis šaltoj žemelėj,
4

DUKTĖ

JO^AS PRUSEVIČIUS .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 14 d.< 12:00 valanda po- 
piet,, 1938. m., sulaukęs pusės > 

■amžiaus, gimęs Šiaulių mieste.-
Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Eleanorą, 2 dukteris: •% 
xAnita Miller, žentą Ted, Sal
dy Buciak, žentą Louis ir anū
kus ir broli Sylvestrą, 3 pus
brolius Gricius ir daug kiti^ 
giminių, o Lietuvoj 2 seseris 
ir viena brolį. / . j

Kūnas pašarvotas 4806 So. 
Kolin Avė. Tel. Lafayette 6105 
/ Laidotuves įvyks šeštadienį, 
Kovo 19 d< 1:30 vai. popiet. 
Iš namų bus nulydėtas į Liet. 
Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Jono Prusevičiaūs 
giminės, draugai ir pažįstami, 
esat nuoširdžiai kvečiami daly
vauti ląidotuvese ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą;

• Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, , Broliai ir 

Kitos Giminės.
Laid. Di>rketoruįs Lachąwįcz 

ir Sūnus. Tel. ČANAL 2515.,

Nakties taiku kilo didelis 
gaisras apąrtamentiniame na
me ties 1504-12 E. 62nd Street. 

t <

Du gaisrininkai ir viena na
miške buvo“ sunkiai sužeisti’.. 
Policija spėja,.., kad gaisras bu
vo padegėjo darbas ir varo ty
rinėjimą, ieškodama kaltininko^ 
Gaisras padarė apie $50,000 
nuostolių, ir pastatė apie 50 
žmonių gyvybės pavojuje.

Geras Patarimas
-?Aš labai stebėjaus išgir

dęs, kad tamsta po savo, vyro 
mirties tąipįgreit antrą kartą 
ištekėjai.- Juk tamsta su< juo 
buvai laiminga! A '- .f

—Taip, aš buvau laiminga. 
Bet aš niekad negalėjau už
miršti jo patarimo: neatidėk 
nieko rytojui, ką gali šiandien 
padaryti.

Coal-Anglys

Kainos Numažintos
1

$5.75
$6.00
$6.00

$6.00 
$5.25 <

XX Al VJI AJ JU k.

MINE RUN .......... .
BIG LUMP  .........1  
egg   ........ :............
nut........
SCREENINGS .... ...............

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR <
PRIEMIESČIUOS^'

Tel. ARDMORĖ 6975

D A BAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GAUSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU ?

CANAL 8500
Musu apgarsinimu kainor 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gert nuo
laidi.
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SUĖMĖ BŪRĮ JAUNU VAGILIU BRIGHTON 
PARKE

Apiplėšė daugybę namų, vogė auto 
mobilius, etc.

Brighton Parko policija va- draugai yra: 
kar suėmė būrį jaunų vagilių, . Rcbert BaggCch, 16, nuo 4526 
kurie plėšė vietos gyventojų S. California avenue;
namus ir vogė automobilius. J Russell Abbc-tt, 18, nuo

West 45th Street;
Edvvard Knapp, 20, nuo 

S. California avenue;
John Kunce, 17, nuo

S. Fairfield avenue, ir
Chester Marcak, 17, nuo 

S. Washtenaw avenue.
Brigliton Parko nuovados vir

šininkas kapitonas Demski ap
skaičiuoja, kad berniukai plėši
muose pasisavino apie $3,000 
grobio ir padarė apie $1,500

Suimtieji yra 15-20 metų jau
nuoliai, ir, didžiumoje, vietos 
Kelly High School aukštesnės 
mokyklos mokiniai, 

pirmiausiai 
lietuvių sunu C v

suėmė
Joną 

Bock-
15 metų
Yurkų, nuo 3943 South 
\vell Street ir Edvvard Zimman, 
taipgi 15 metų, nuo 1246 So. 
Artesian avenue. Juos užteko 
bevažiuojančius vogtu automo
biliu. Tai buvo pereitos savai
tės pabaigoje.

Tardomi ir uždaryti policijos 
nuovadoje, berniukai išdavė ki
tus savo gaujos draugus, ir pri
sipažino prie kelių nusikalti-

Suimtieji Yurkaus-Zimmano

2408

4541

4621

4330

NAUJIENOS, Čhicagd.Tll. '
į - ------------- ------f--------- ~------- , .... ....... . ---------,,,

Jie taipgi kaltinami padary-tai jis pats tvarkė dirbtuvę, darbininkų padėtis pagerės tik 
mu $200 žalos Kelly mokyklai, Jam mirus, viską perėmė bro- tada, kai visi bus organizuoti, 
kur sugadinę stalų ir kitokių lis Leo, kuris sutraukė būrį vi- Karpen dirbtuvėje dirba dau

giausiai lietuviai, čekoslavai ir 
lenkai. Yra keletas ir žydų.

Patyrę, kad, vienas iš žydų 
prisirašė prie unijos, darbdaviai 
jį atleido. Unija stojo savo na
rį ginti, ir pareikalavo jį at
gal paimti darban. Karpen'at
sisakė. Tada unija padavė skun
dą prieš dirbtuvės viršininkus 
Drbo Tarybai, ir reikia many
ti, kad laimės.

Unijos mitingai, paprastai, 
įvyksta 18-tos Kolonijos lietu
vių bažnyčios salėje. Mitingą 
šaukiant, prie dirbtuvės yra 
dalinamos kortelės. į Gavę kor
telę, būtinai atsilankykite!

Darbininkas

įrengimų, ir apiplėšimu buto šokių viršininkų-ekspertų. Tie 
vienos Mrs. Gertrude Rohn, įvedė štukų darbą, su bonais 
4204 South California- avenue.)už kvotą, kurios jokiu budu ne- 

užTen jie pasivogė daiktų 
$1,000.

Sunki Darbininkų 
Padėtis Karpen 
Dirbtuvėje

Tary-Apskundė Įstaigą Darbo 
bai; Organizuoja Uniją

Karpen Brothers dirbtuvė 
randasi prie 22-tros ir Union 
gatvid. Gerais laikais'ten dir
ba apie 2,000- darbininkų, 
dabar tik 700. Visi kiti yra 
leisti.

Karpen dirbtuvė gamina
sokios rūšies baldus stalus, sė
dynes - vagonams, gatviaka- 
riams, autobusams, vienu žod
žiu, viską, jei gauna užsaky
mų. Kartais stato net altorius 
bažnyčioms. .

Kai Sam Karpen gyveno,

bet 
at

vi-

Trečiadienis, kovo 16, 1988

Prieš kelias dienas jie api
plėšė namus vieno Julius Wen- 
zel, 5410 S. Artesian avenue, 
pasiėmė apie $200 grobio, iš
tuštino šaldytuvą, o, po to, ap
taškė sienas kiaušiniais.

galimų išpildyti; įvedė įvairias 
mašinas, kurios išmetė iš dar
bo pusę darbininkų. Be to, iš 
Grand Rapids parsitraukė bo
sus, kurie jodinėja di.rbininkų 
nugaromis.

Nematydami kitokios išeities, 
darbininkai nutarė savo reika
lus ginti suorganzavimu unijos 
ir tą darbą prądėjo. Unija yra 
Furniture Wood Workers and 
Finishers Union, lokalus 18B.

i Dalis darbininkų jau prisirašė, 
j bet toli gražu nevisi. Patartina 
visiems lietuvams rašytis, nes

NAMU ŠEIMININKES, TEMYKIT!
šiandien “Naujienose” telpa svarbus jums praneši

mas ir apgarsinimas. Naujienos daro jums specialų 
pasiūlymų, pagal kur j galėsit susirinkti puikiausi pietų 
setų. Setas yra padarytas iš geriausios medžiagos ir pa
dabintas 22 karatų auksu. Tėmykit kuponus, kurie 
“Naujienose” tilps kasdien per 37 savaites.

KALTINA FORDĄ CHICAGOJE PRASIŽEN
GIMU PRIEŠ WAGNERI0 ĮSTATYMĄ

Kovojąs prieš uniją ir atleidinėjąs unijistus
Federalė Darbo Taryba va- 4. Naudoja šnipus prieš dar- 

kar apkaltino Fordo Bendrovę bininkus ir unijos viršininkus, 
prasižengimu Wagnerio įstaty
mui savo Chicagos' dirbtuvėje 
prie 126-tos ir Torrance avė.

Taryba išnešė kaltinimą, ga
vusi protestą nuo United Auto 
Workers of America, kuri or
ganizuoja Fordo dirbtuvių dar
bininkus.

Taryba apkaltinime sako, kad 
Fordas nusidėjo penkiais punk
tais:

1. Prašalino iš darbo 22 dar
bininkus, kurie veikė unijos 
naudai;

2. Atsisakė 
darbą penkis 
jistus;

3. Pasamdė
Šimui darbininkų Charles Cain,
John White ir Irving Brown,

priimti atgal j 
darbininkus uni-

mušeikas sumu-

ir
5. Platina literatūrą prieš 

uniją ir grąsina kerštu darbi
ninkams, jei tie prisidės prie 
unijos arba iš jų tuojau neiš
stos, jei jau prisirašė.

Kovo 17 d. Fordo bendrovė 
turės atsakyti į kaltinimus. Iš 
Washingtono atvyks tarybos 
egzamineris, kuris išklausys abi 
puses. ’i*/

Degė 
Upe!

»

Užvakar Blue Islande kilo 
keistas gaisras. Degė upė! Stony 
Creek. Ne vanduo, bet ant pa- 

iviršiaus susirinkęs aliejus, ku-
kurie bandė platinti unijos li-'rj upėn'išpylė vietos refineri- 
teraturą prie dirbtuvės; ja.

PAS AULINIAI NUO T Y KIA I PAV EI K S L AIS

RIZIKAVO GYVYBE — Respiratoriuje 20 metų 
amžiaus Kaušas City, Missnuri mergina, serganti pa- 
raližu nuo kūdikystės, rizikavo gyvybe, bandydama 
nuo ligos išsigelbėti. Ji pasidavė 4 valandų nugar
kaulio operacijai.

AUSTRIJA — Vaizdas gražaus Vokietijos miesto Passau, prie Dunojaus. Per 
tiltą, jungiantį inies'p su/Austrija perėjo pirmos Vokietijos kariuomenės dalyti, 
užbaigusios Austriios nepriklausomybę.

HITLERIS VIENOJE — Hitleris, lydimas automobilių procesijos, įvažiuoja 
į Austrijos sostinę Vieną. Jis stovi pirmam automobilyje ir moja žmonėms. Šis 
paveikslas buvo atsiųstas New Yorkan per radio, o į Chicago telefonu.

Naujienų-Acme Telephoto

I ACMB-NAUJltNV Foto]

NAZIŲ VADAI AUSTRIJOJ—Dr. Ar hur Seyss- 
Inųuart, naujas Austrijos kancleris su Wilhelm Kep- 
pler (dešinėj) nazių gaujų vadas.

Naujienų-Acme Telephoto

POLICIJA SAUGO VOKIETIJOS AMBASADORIŲ—Po trukšmingų įvykių 

Europoje ir Vokieiijos-Austrijos susivienijimo, policija pradėjo saugoti Vokie

tijos ambasadorių Austrijoje Joacliim von Ribbentrop. Jis stovi kairėje, sale

jo žmona.

Naujienų-Acmc Telephoto

TEISME — Chicagos Federaliame teisme jau prasidėjo byla prieš John
Henry Seadlund, kuris pagrobė ir užmušė turtuolį Charles S. Ross. Pirmam pa
veiksle, kairėj, Mrs. Charles S. Ross. Dosinėj, Seadlund (pilkam siute) vedamas
teismo salen. Jis prisiėmė kaltę.Prokuratūra reikalauja mirties bausmes.




