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Lenkijos Kabinetas Dar Tik 
Svarsto Nesusipratimą %

Ispanija Nesusilaukia
Tikros Pageltos

Norima tik pagązdinti lietuvius, kad jie 
taikytus su lenkais. “Plebisęitas” Lietuvoj.

VAĘŠAVA, kovo 16. — Užsienio reikalų ministe- 
riui Beckui sugryžus iš Italijos, šiandien slisirinko Len
kijos ministerių kabinetas svarstyti 
Lietuva.

nesusipratimų su

kad Lietuvos vald- 
balsavimą arba pleu 

vė Lietuvai ultimatumą ir kad biscitą Lietuvoj kovo 20 dieną 
to ultimatumo laikas išsibaigia j Vilniaus klausime. Jeigu žmo- 
šiandien. Koks tas buvęs uiti- nes nubalsuotų, kad jie nori 
matumas nebuvo žinoma. Po į Vilniaus, tai Lietuva nesitaiky- 
to iš Varšavos atėjo žinia, kad tų su Lenkija; Todėl lenkai ty- 
tas netiesa, kad Lenkija jokio čia išpūtė kareivio užmušimo 
ultimatumo Lietuvai neinteikė. 
Lenkijos laikraščiai vienok ir 
toliau plūdo Lietuvą už tai, kad 
lietuviai kareiviai nušovė Su5- 
valkų pasieny lenkų kareivį.

Atėjusios per Gdanską tele-

BERLINAS, kovo 16. — čiaj Sakoma, 
buvo žinių, kad Lenkija pada- žia rengia

reikalą, idant nugązdinti Lie
tuvos balsuotojus.

(Iš . kitos pusės gali išrody- 
ti, kad šiame dalyke tarp Lie
tuvos ir Lenkijos valdžių yra 
koks nors slaptas susitarimas,

gramos iš Kauno sako, kad Lie-.kadangi Lietuvos valdžia ne- 
tuva sutinka atlyginti už lęn-;drysta taikytis su Lenkija, 

išty- Lenkai galėjo apsiimti pagąz- 
ad lie- dinti, idant suteikti Lietuvos 

valdžiai 1 išsikalb^ft^į prieš

kų kareivio jęigiL 
rus dalyką pasirodysjkac 
ttiviai ‘ buvo kalti.r ***«ir"*’^

Lenkijos valdžios atstovai žmones: “Ką darysi, buvom pri- 
Varšavoj griežtai pareiškė, kad 
Lenkija visai nei nemano apie 
Lietuvos aneksavimą.

Lenkija, sako, nori ne tik 
išrišti klausimą apie užmuštą 
kareivį, bet atsiekti taikos su 
Lietuva, kad daugiau* nebebū
tų “karo stovio” tarp Lietuvos 
ir Lenkijos.

versti.”
Jeigu ta žinia apie ple

biscitą yra teisinga, tai keista 
yra, kad ir Lietuvoj yra ren
giamas “plebiscitas” kaip bu
vo rengiamas Austrijoj.. Kažin 
ar Lietuvos valdžia taip aklai 

; pamėgdžiotų Austrijos šušnin-
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Naujienų-Acme Telephoto
IPiRIIMA PRIP2SAIKĄ HITLERIUI—^Austrijos Jaeger pulko kareiviai (buvusi 

Austrijos, imperatoriaus gvardija) priima priesaiką žadėdami išiikimybę Hitle
riui.

žudosi žymus Aus- ĮSr jr |J“ EB Daug žmonių 
trijos žmonės |»fl baisioj vieši

ŽUVO 
baisioj viesulo]
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Balutis duoda Ang
lijos valdžiai paaiš
kinimą apie Lietuvą

Hitleris sugryžo 
Berlinan

BERLINAS, kovo 16 d. — 
šiandien aeroplanu su"gryžo į 
Berliną Austrijos “užkariauto
jas” Adolfas Hitleris. Vieni ma
nė, kad jis pasiskubino sugryž- 

jti Berlinan, išgirdęs apie Len
kijos ultimatumą. Lietuvai. Ki

lti manė, kad jis sugryžo idant 
(veikiai pradėjus vykinti kitus 
savo plianus.

Apie milionas vokiečių susi-

LONDONAS, kovo 16 d. — 
Anglijos valdžia atkreipė dė
mesį j nesusipratimą tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Iš savo am
basadoriaus Lenkijoj Howard 
Kennardo Anglijos valdžia pa
reikalavo, kad ištirtų dalykus’ 
Varšavoj. Savo keliu užsienio, 
ministerijos ofisan buvo pa-l 
kviestas Lietuvos atstovas Bro-’rinko Berlino gatvėse pasvei- 
nius K. Balutis, kad duotų 
vo paaiškinimus.

Iš Lietuvos ir Lenkijos 
sės vienok Anglijos valdžia 
tarpu nematė pavojaus taikai. 
Didžiausias pavojus yra Ispa
nijoj. Vokietijos ambasada šian- daugybė dovanų ir gėlių nuo 
dien užginčijo, kad Vokietija, 
pasiuntė 30,000 kareivių Ispa
nijon iš Vokietijos porto (bet 
gal pasiuntė per Italiją). 
<.... ....... . .. . ... .

sa-

pu- 
tiio

kinti sugryžusį Der Fuhrerį. 
Georingas - ir Goebbels palakė 
karštas sveikinimo kalbas savo 
vadui, žmonės be kepurių dai
navo nazių himnus.

Kanclarijoj Hitlerio laukė

jo garbintojų.

VIENNA, kovo 16. —. šian
dien Austrijos majoras Emil 
Fey nušovė savo 17-kos metų 
sūnų, savo žmoną ir paįs, nusi
šovė. Maj oras Fey>-yra^ buyęs 
Austrijos vice-kancleriu. Jis 
buvo princo Starhembergerio 
šalininku ir organizavo fašis
tišką “heimwehrą” arba milirj 
ciją, kurią šušningas išvaikė. 
Dvi dienas, prieš tai kaip Hit
leris pasigrobė Austriją Fey 
paskelbė, kad jis organizuoja 
anti-nazišką miliciją. Jis tur 
bųt manė, kad/už tą paskelbi
mą visvieną jo laukė mirtis. 
Kadaijgi jo žmona birvusi žy
dė, tai jis ir ją nužudė, kad ne
davus jos naziams niekinti.

Protestui prieš nazius ir Au
strijos pagriebimą pradėjo žu
dytis daugelis žymių buvusių ^konsulato* jjs pasakė, kad jis 
Austrijos piliečių, ypač žydų., ^ej§kelia nazių svastikos vė- 
Vakar nusižudė Dr. Godfried Uavos kad didžiuma aus.
Kunwald, žymus Austrijos eko- . - -
nomistas. Nusižudė su- savo pa- ^kO"kovoja" prieš 
čia' garsus Viennos daktaras 
odos ligų specialistas Dr. Ga-' 
briel Nobl. šį rytą buvo ras
tas negyvas Innsbrucko profer 
sorius Gustav Bayer. Jis pa
ėmęs nuodų po to kaip užmu
šęs savo dukterį. Tyrolio pra
monininkas buvęs ^liberalas 
Friedrich Reitlinger taipgi at
ėmė sau gyvastį.

Daugelis turtingų žydų ta
po areštuota, kuomet jie mė
gino bėgti iš Austrijos. Areš
tuotas turtingiausias žydas Bo- 
sel ir sakoma, kad areštuotas 
baronas Louis de Rothschild.

16.BELLEVILLE, Ill.c kovo
- Baisi audra atūžusi iš pie- 

šian ištiko Belleville miestelį. Vė* 
. " jas buvo toks smarkus, kad

dien vakarėjo pusantros va-. aljtoinobilius ir net 

’ stūmė tfokus. Dvejetas šimtų 
namų sunkiai nukentėjo nuo 
vėjo, daugybė namų buvo ap- 

, versta, daugybė aplaužyta.
‘(Enamelio dirbtuvės savininkas 

Joseph Roesch tapo ant vietos 
užmuštas, kada vėjas jo auto
mobilių trenkė į medį. Išviso 
astuoni žmonės neteko gyvas
ties audroj Belleville miestely. 
Dar vienas žmogus žuvo au
droj ties Glenview.

Šis uraganas siautė dalyse 
- valstijų Mississippi, Georgia, 

Alabama, Arkansas, Missouri

CHICAG9, kovo 16.

landos svarstymo džiuri išne 
šė nuosprendį, kad John' Henry 
Seadlund turi būti nužudytas 

Į už kidnapinhnąt ir nužudymą 
1 seno Chi&agoSi biznieriaus Ch
S. Rc-sso. - u

Austrijos konsulas 
atsisako iškelti sva

stikos vėliavą
PARYŽIUS, kovo 16. — Au

strijos generalis konsulas Pas- 
cal Montmartin atsisakė iškel- Iowa ir Illinois. Missouri val
tį nazių svastiką ant Austrijos stijoj kiek žinoma žuvo šeši 

žmonės. Illinois valstijoj Belle- 
ville miestelis nukentėjo labiau
sia. Nuostolių čia padarė dau
giau kaip u'ž milioną dolerių.

PARYŽIUS, kovo 16 dz —ftis į Ispanijos karą, tai Fran- 
Francija pasiuntė daugiau amu
nicijos ir priešlėktuvinių šau
dyklių Ispanijos pasienin tik
slu sutvirtinti savo sienoj ap
gynimą, jeigiv kas atsitiktų.

Premieras Blumas šiandien 
pasiuntė Anglijai urnų kvieti
mą, kad Anglija kartu su Fran
cija tuoj aus pabandytų įvykin
ti mūšių paliaubą Ispanijoj. 
Tas reiškė intervenciją. Ang
lijos pasiuntinys Paryžiuje ko
ne apalpo, kada apie tai jam 
buvo pasakyta. Jis apie tai ne
galėjo nieko pats pasakyti, bet 
tuojau perdavė Blumo prašymą 
Londonui. Anglijos valdžia, kaip 
matyt tą prašymą atmetė. An
glijos konservatoriams toks da
lykas yra neįmanomas. Dauge
lis Anglijos konservatorių nori, 
kad gen. Franco apgalėtų tei
sėtą Ispanijos valdžią.

Tuomet Blumas 
Anglijai kitą prašymą, 
kad Anglija nors savo laivynu gybė itališkų ir vokiškų aero- 
padėtų Francijai, jeigu ją planų. . ,
pultų . italų ar vokiečių spėkos Panedėlio rytą lojalistai ap- 
Ispanijps pasienyje arba Vidūt* ’leiclo*Alcanizą, nepaleidę nei šu- 
žemio juroje.

Į tą prašymą Anglijos val
džia negalėjo duoti kitokio at- tų generalis štabas daro viską 
sakymo . kaip tik sutikti, nes 
to reikalauja sutartys tarp An
glijos ir; Franci jos. Už tą An- pagelba iš užsienio, o tos pagel- 
glijos pažadėjimą vienok Blu
mas turėjo pažadėti laikyti 
“uždaryta” sieną tarp Ispani
jos ir Franci jos, kas reiškia 
nesiųsti ginklų Ispanijos vald
žiai. Pirmiaus Blumas sakė, 
kad jeigu Anglija nesutiks kiš-gį ramiai.

cijai nieko neliks kaip tik ati
daryti rubežių.

Ispanijos premieras Dr. Juan 
Negrinas buvo Paryžiuje kelias 
dienas ir bandė įrodyti Fran- 
cijos valdžiai, kad diktatoriai 
leidžia didžiausias sunkas pini
gų, idant atsiekus pergalės Is
panijoj. Tuo tarpu Ispanijos 
valdžia yra ant pražūties kra
što. Vienok neišrodo, kad Blu- 
mas ' galėtų ką nors padaryti, 
nes jis negali susikalbėti su 
Anglijos konservatoriais.

Lojalistai bėga
PERPIGNAN, Francija, kovo 

16. — Jeigu neatsitiks stebuk
lo, tai galas lojalistų Ispanijai 
j'au nebetoli. Nuo vasario 9 
dienos iki šios dienos tankis
tų armija ėjo pirmyn be jokio

pasiuntė! sustoj imo. Frankistus visur ly- 
butent, įr jįems padeda baisi dau-

Mussolini palaimino 
Austrijos pagro

bimą

Panedėlio rytą lojalistai ap-

vio, ir bėgo visatinoj panikoj.
Barcelonos valdžia ir lojalis-

kas galima, kad sustabdyti 
tankistus. Bet tam reikalinga

bos nesulaukiama. Karo fron
tai! yra pasiųsta tarptautinė 
brigada, bet ar ji galės ten ką 
padaryti yra didelis klausimas.

Barcelonoj nėra jokių suiru
čių ; žmones priima dalykų bė-

Japonijai teks eiti 
pagelbon Hitleriui

M.ORHSn
Chicagai ir apielinkei fedę- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

SHANGHAI, kovo 16. — Ja
ponai sulaikė savo ofensivą 
šiaurinėj Kinijoj. Nors japonų 
aeroplanai dar veikė visoj Ki
nijoj, bet kariuomenės žygia
vimas į vakarus tapo sulaiky
tas. Karininkai čia tą aiškiną 
kaipo Japonijos norą rengtis 
į pagelbą Vokietijai. Sakoma,

Amerika dar nepri- 
pažysta Austrijos 

prijungimo

Šiandien lietus apstos lijęs, 
bet bus truputį šalčiau. Šiaų- kad Hitleris pareikalavęs iš Ja- 
rės vakarų vėjai. Saulė. teka ponijos, kad kuogreičiausia 
5:59, leidžiasi 5:58. Mėnulis už-j baigtų karą Kinijoj ir prisi- 
tekės šiandien 6:53 vai. vaka- rengtų prie daug rimtesnio kri- 
re. zio (arba karo) Europoje.

trų nėra naziai. Austrai dar 
i nazius, ir 

(Šveicarijoj girdėt, kaip šaudo 
i kulkasvaidžiai Tyrolyje. Austrai 
visai nesidžiaugė vokiečių oku
pacija, tik naziai padauginti 
Vokietijos naziais džiaugėsi.

WASHINGTOty D. C., kovo 
16. — Amerikos valdžia kol kas 
dar nepripažysta Austrijos pri
jungimo prie Vokietijos, nors 
Vokietijos . ambasadorius jau 
padavė oficiali pranešimą sek
retoriui Hull, kad Austrija yra 
tik Vokietijos provincija. Pre
zidento Roosevelto proklamaci
joj apie prekybos sutartį su čę*I 
choslovakija Austrija yra pa
duota kaipo atskira nacija.

Čechoslovakai dar 
nemisigandę

Hitleris šaukia 
Reichstagą

At•BERLINAS, kovo 16.
vykęs Berlinan, Hitleris tuo- 
jaus paliepė Reichstagui susi
rinkti pėtnyčioj’ 8 vai. ryto. 
Reichstage jis pasakysiąs kal
bą apie savo užsienio politiką. 
Sakopaa, kad jis kalbėsiąs dau
giausia apie čechoslo valei ją ir 
Austriją, o taipgi prisiminsiąs 
ir apie Ispaniją.

Pasidavė 1,000 etiopų
RYMAS, kovo |6. —- čia gau

J tomis žiniomis, Gojjam distrik
te pasidavė 1,000 etiopų^ kurie 
iki šio|z vis vede pąrtizanišką 
karą. Vadinasi, iš pasalų puo
lė' italų kareivius ir juos žu
dė.

Italai mano, jog sakytame 
distrikte dabar bus galima at- 
steigti pilniausią tvarką.

Anglija tikisi, kad 
Vokietija neanek
suos Čechoslova

kijos
RYMAS, kovo 16. — Pre

mieras Benito Mussolini savo 
atstovų bute šiandien “paba- 
gaslovijo” Austrijos prijungi
mą prie Vokietijos. Jis pareiš-

ko- kė, kad “visokios demokratijos, 
vo-'masonai ir treti internaciona
lą- lai” vaikiškai klysta, jeigu jie 

bai arti Čechoslovakijos ir sun- tikisi, kad Italija kariautų su 
ku. atspėti ką Hitleris mano,(Vokietija už Austriją. Susivie- 
vienok čechoslovakai tikimi, kad ni j imas Austrijos su Vokietija 
bent dabartini no j u laiku Čecho- buvo neišvengiamas. Kas atsi- 
slovakija išvengs likimo Austri-' til^o, tai tas likimo buvo lem- 
jos.. Čechoslovakai mano, kad, ta. Berlino ir Rymo ašis yra 
bendrai imant, naziams ims tvirta, ir todėl nebus karo. Vie- 
dąug laiko suvirškinti Auštri-'nok kalbėdamas apie Italijos 
ją, nes žmonės ten ne taip len- rubežius Mussolini pabrėžė, kad 
gvai duosis pasiversti į nazius,'dabartiniai Italijos rubežiai yra 
ir vokiečiams reiks ten užlai- šventi “mums, fašistams”. “Apie 
kytį didelę .armiją vien austrų juos tnes neturime kalbėti, bet 
raminimui. Vienok nėra abejo- juos ginti”. Reiškia juos fašis- 
nėš, kad Hitleris kovos prieš tai turės ginti ir nuo Hitlerio, 
čechošlovakiją visokiais kito- kuomet jis, vykindamas savo 
kiais budais, ypatingai intrigo-J planą, pradės imti nuo Italijos 
mis ir kiršinimu žmonių viduti*, i vokiečių apgyventą Tyrolį Ita- 

čechoslovakija ypatingai ap- lijos pusėje.
sidžiaugė, kad Rusija ir Fran- --------------—
ei ja dar sykį pasižadėjo stoti
čėchoslovakijos pagelbon, jeigu -— Green Bay miesto majoras 
ją užpultų Vokietija, čechoslo- John S. Farrell, 58 metų am- 
vakai mano, kad net ir Len- žiaus, vakar buvo rastas per- 
kija, kuri dabar draugauja su sišovęs savo ofise. Jis buvo iš- 
Vokietija, turės toliaus supras- rinktas majoru pereitais me
ti, kad, pražūtis čechoslovaki- tais, o prieš tai buvo postma- 
jai reikš pražūtį ir Lenkijai, storiu beveik per 15 metų.

PRAGA, čechoslovakija, 
vo 16 d. — Nors 110,000 
kiečių armijos dabar stovi

LONDONAS, kovo 16. — An
glijos užsienių ministeris. Vis- 
kontas Halifax šiandien kalbė
jo lordų bute apie čechoslova- 
kiją ir Hitlerį. Jis priminė, kad 
pereitą saVaitę Vokietijos pa
siuntinys užtikrinęs jam, jog 
Vokietija neketina aneksuoti 
Čechoslovakijos, kaip ji anek
savo Austriją. “Šis užtikrini
mas buvo iškilmingai duotas ir 
daugiau kaip sykį pakartotas”, 
pasakė Halifax. Todėl sako, 
mes tikime, kad Vokietijos val
džia išpildys ką žadėjo, jeigu 
ji nori, kad Europoj butų tai-

GREEN BAY, Wis., kovo 16.

Atstovų bute darbo partijos 
atstovai smarkiai kritikavo val
džią už jos pavojingą užsienio 
politiką. Užklaustas apie vokie
čių kolonijas Chamberlainas 
pasakė, kad apie tą dabar jau 
nebetenka kalbėti. Reiškia, kad 
Hitleris pasiėmęs Austriją tig
rės užmiršti apie savo reika
lavimą gražinti Vokietijai ko
lonijas.

OMEY, III., kovo 16. — Čia 
kasami nauji aliejaus šaltiniai. 
Pereitą savaitę trys nauji šu
liniai iškasti. Didelis lietus ir 
potvynis dabar sustabdė dar
bą.
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‘Ispanų Revoliucijoj Pra 
radau Savo Tėvus”
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PASAKOJIMAS 12 M. AMŽIAUS BERNIUKO, JAMES 
CASTELLANO, ŽURNALISTUI LELAND STOWE.

Supažintmo Prierašas
Šis 12 metų, amžiaus berniu

kas, James Castellano, yra vie
nas & 900,000 benamių pabėgi* 
Ii ų Ispanijoj respublikos vaiku
čių. Nuo pereitų mėty baJamJfcio 
mėn. jis gyvena vyriausybinin
kų įsteigto j. vaikų kolonijoj 
Pięana prieglaudoj j pietus nuo 
Vatencijos. Ką jis pergyveno 
per tą laikę išbėgęs iŠ savo 
gimtojo miesto Malaga, ką jis 
patyrė, tas liečia ir kitus tūks
tančius vaikučių, kurie taip pat 
bėgo iš pietinių Ispanijos mies
tų, prieš metus laiko, gelbėda
mi savo gyvybę,

žurnalistas L. Stowe sako: 
“Esu įtikintas, kad nė vienas 
taip neatpasakos visos tragedi
jos, žiaurumų, kentėjimų su to
kiu dideliu paprastumu, aišku
mu ir nepaprastu teisingumu^ 
kaip Jamas man papasakojo. Jo 
kalboje nepasireiškė nė vieno 
kartesnių pagiežos išsireiškimo, 
Būdamas 12 m. amžias, jis kal
bėjo tik savo patyrimus. Kalbė
jo nedvejodamas ir nedramati
zuodamas savęs. Jis visiškai 
kalbėjo, tik: ką jis pergyveno/*

Tiems tūkstančiams benamių' 
vaikučių, netekusių savo tėvų 
ir artimųjų, nors mintimis su 
jais pergyvenkime ir jiems iš- 
reikškime užuojautą, ištiktus 
taip žiauriai to nelaimingo na-

Ta proga-ir teik ia- 
jums to bernioko papasako

ti (spūdžiai taip; kaip jie buvo 
•pt;j8akoti sakytam žurnalistui.

INSURANCE
(AFDRAUDA)

• Pilną apdraudę auto
mobiliams

• Apdraudę 
ugnies

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

namų nuo

rakandų 
nuo vagir 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po piety.

Buvo sekmadienis, kada su- 
kjUIiąi ir italai smarkiai ata
kavo ir užėmė Malagą. Valdžios 
lyttvb įsakyta, Itaftvisi apleistų 
miestą dar prieš 8-.vai. tę nak
tį. Taigi mes ir skubėjome kiek 
galėdami keliu, kuris veda į Al- 
meria>. Mes daugiau,, nieko su 

; savim nesineŠėm, tik. šiek tiek 
maisto.

i- Kada mes pradėjome kelionę) 
ten buvo mano tėvas ir motina^ 
ir mano teta, ir mano vyresnio
ji sesuo su savo vyru ir vaiku
čiais, ir mano kitos- dvi seserys, 
ir mano keturi broliai; Du ma
no vyresnieji broliai dar pasili
ko Malagoje. Mes jų negalėjo
me surasti, nes turėjome labai 
skubėti — pronto^ pronto! — 
(pirmyn!), taig» ir palikome 
juos užpakalyj.

Visą tę naktį mes ėjome ke
liu vedančiu į Almeria. Ant ke
lio buvo labai daug žmonių; vi
si jie skubėjo, skubėjo pabėgti 
nuo ateinančių fašistų. Dienai 
auštant, valandėlei mes susto
jome užkąsti sausos duonos su 
suriu ir po to vėl tęsėme savo 
kelionę.

Mes pritrukome maisto, tai 
popiet sustojome, vienoj vietoj, 
kur augo daug cukrinių nend- 
įrių ir jas valgėme. Mum^ beval
gant cukrines, nendres, staiga 
atskrido lėktuvas ir pradėjo lei
stis. žemyn ant kelio pripildyto 
vyrais, moterimis ir vaikais. Vi
si greitai bėgo į šalį nuo kelio 
fr slėpėsi nendrių tankmėje su
guldami ant žemės. Mane tas 
labai išgąsdino. Manau, kad ir 
visus kitus. Ir kaip tik spėjau 
atsigulti po nendrėmis, kai lėk
tuvas pradėjo šauti į žmones, 
'kurie nesuspėjo* nuo kelio pasi- 
islėpii. Pum, pum, pum! kulko- 
svi idžio šūviai pasipylė iš- lėk
tuvo išilgai kelta. Kada garsas 
jau aptilo ir nuo musų vis tolo, 
mes atsargiai išėjome iš savo 
slėpimosi vietų. Veik visi žmo
nes buvo suspėję laiku pasisIČp- 

'ti. Užmuštų šiuo tarpu neteko 
i matyti.

Tada mes pamatėme atplaus 
‘kiantį karišką laivą į pakraštį, 
• kuris bombardavo kebą musų 
prieky j. Mes galėjome eiti tik 
po įtruputį tais protarpiais, ka- 

ji da laivas sustodavo bombardai

PATIRK UŽKIETĖJIMO 
i, PRIEŽASTĮ

Jus žinote, kad vidurių užkietėjimas 
dažnai priduoda svaiginantį, gramz
dinantį, klampinantį! jausmą. Kodėl 
nepatirti priežastį it pataisyti f

Jei valgote, kąz daugelis. valgo, 
kaip antai, duoną, mėsą ir. bulyes, 
tai visa priežastis yra ta, kad negau
nate gana “tupumo'’. Bet “rupu
mas” nereiškia dar ką jus galite' irta- 
nyti. Tai yra maisto rūšis, kuri pil
nai nesuvirškinama, bet palieka mink
štą, rupią masę viduriuose^ kuri pa-, 
deda išsivalyti.

Jei tai yra jūsų negala’vimU, tai 
viskas kas reikalinga yra, tai./ kas- 
die» prie pusryčių ršvalgyt torelką 
gruzdaus, trupaus Kellogg’s AlUBrarf 
maisto., Jis turi ^rUptimo”, kurio 
reikalin'gi esate, plūs naturalis toni
kai vitaminas B1 ir geležis.

Valgyk AlKBran kasdien, gerk,, 
vandens ir pamatysi, ar senasis pa
saulis neatrodys daug šviesesniu. Ą1I* 
Bran yra Kellogg in ^Battle Creek 
daromas. Parduodamas,., pas visus 
krautuvninkusv

ANTANAS M.PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tek Botilevarcl; 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

,  .......- » ——   I i. II

IACME-N AU JIENV Foto ]
AUSTRIJOS, KARIUOME

NĖS VIRŠININKAS — Gė^ 
nerolas von Bbck, kurį Hit
leris, vyriausias Vokietijos 
karo vadas; paskyrė Austri
jos kariuomenės viršininku.

1 » . ■■■■■ f
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ZĮĮ.J i.lli iŠ, 
vęs. Tą naktį ? mes nakvojome 
miestely, vadinamam Narja, ir 
sekančią dieną jau keliavome 
tolyn. Nuo miestelio Narja, ke
lias eina visai prie juros ir tas 
kariškas laivais visą laiką mus 
apšaudė. Bet neteko matyti nie
ko tuo kartu užmušant. Tik 
tuos lavonus, ‘ kurie jau ir pir
miau buvę užmušti.

Po kiek laiko priėjom vietą,, 
kur kelias išsilenkia didele ai* 
kūne. Kadangi nuo nuolaitinio 
ėjimo man labai skaudėjo kojas, 
tai kad sutrumpinti kelią, 'su
maniau eiti tiesiai pajūriu iki 
tos vietos kur kelias vėl ateina 
į pajūrį. Ten aš laukiau ir lau
kiau, bet nemačiau ne vieno iš 
musų, šeimos ateinant. Tuomet 
aš nuėjau į kaimelį vadinamą 
La Heradura.

Man čia. bevalgant oranžius, 
štai staiga atskrenda, išsirikia
vę daug lėktuvų. AŠ greit, kiek 
tik galėdamas, nubėgau į lauką 
ir atsiguliau’, po alfvbs medžiu. 

.Tuoj pasigirdo bombų sprogi
mas ir kulkosvaidžių tarškėji
mas. Aplink mane žmonės rėkė 
panikoj, “Nesijudinkit! Nesiju- 
dinkit!” Aš dar labiau prisi
spaudžiau prie alyvos medžio ir 
nesijudinau. Kada atsikėlęs iš
ėjau, tai pamačiau tris moteris 
kraujais apsiliėjusias— gulint 
kraujuose. Netolimais gulėjo 
vyriškis, kurio kairėj i1 ranka ir. 
šonas, būvo bombos nuplėšti.

Po to, aš vėl tęsiau savo tė
vų ieškojimą.

Galop, susitikau vieną iš pa
žįstamų. Tai buvo mano drau
gas, daug vyresnis už mane, 
kuris gyveno toj pačioj gatvėj 
Malagoje. ^Jis pareiškė, “Kada 
pasieksime Motril, ten busime 
saugus”. Atėjus mums į, Mun- 
je'ca, aš išbėgiojau visas gatves 
ieškodamas savo tėvų. Bet. jų 
niekur nesuradau. .Pamaniau, 
kr d gal būt mano' tėvai ir 'visa 
šeima nuėjo greičiau ir dabar 
yra kur. nors kely netoli Ame- 
ria. .

Kitas miestelis, kurį priėjo
me buvo .Salovrenia. Kareiviai i . 's 1 • - - ....mane pasiėmė su savim ir mie
gojau jų patalpose.

Vidurnakty išgirdome, smar
kų bombų sprogimą. Išbėgome į 
gatvę, šimtai žmonių, panikos 
apimti, bėgiojo tai šen, tai ten, 
o kariškas laivas be pasigailė
jimo bombardavo miestelį. Bu
vo kalbama., kad reikia persi-

daug žmonių susiriiiku-sių, ku
rie šaukė įvairius Vardus. Gir* 
dėjau moteris verkiant, moti
nas sakantį “Kur yra mano- vai* 
kes? Kur yra mano mažytė 
mergaite?“ Ir njeks.unieko joms 
negalėjo atsakytį, nes nė vie
nas nieko nežinojo.’
Su žmogum, kiiritib ėjau drau* 

ge, kažin kaip pasimečiau.. Ta
da ėjau per diehą ir per naktį 
ir kitą visą rytmetį, ir tik apie 
pietu§ pasiekiau miestą Motril.

čia vėl pradėjau visur ieš
koti savo tėvų ir šeimos. Taip 
man beieškant, pasigirdo signa
las, kad atskrenda lėktuvai.. Aš 
leidausi keliu pirmyn kiek, tik
jėgų turėdamas. Daug aufomo- iš džiaugsmo mes viens kitą bur 
bilių mane pralenkė keliu ei
nant. Pagaliau vienas sunkveži- 
--------- :------ --------- --------------------------- ---------------- ,

mis- sustojo- ir mane paėmė su 
savim.

Po ilgos kelionės pasiekėme 
■Almeria. Pabėgėlių prieglaudoje 
man pareiškė: “šiąnakt pernak- 
,vok čia, o? rytoj. pasistengsime 
suieškoti tavo tėvus^L Kitą rytą 
;mus .išsiuntė į Murcia. Buvo du 
sunkvežimiai pripildyti vaiku
čiais, kurie buvo pasimetę su 
savo tėvais. 1

Atkeliavome į Murcia. čia 'vi-
• f i ■ ' • ' t *

radome, daugybę musų va3k 
džios kareivių, pripildytus pil* 
InuiS sunkvežimius, čia taip pait 
i matėsi daug anglų, franeuzų ir 
Į Vokiečių' kareivių. Mes jiems 
įšaukėme,r “Salud! Dabar mes 
sulaikysime fašistus! Salud!” Ir 
čia mes tuoj jautėmės daug, 
daug geriau. Pagaliau, jautė
mės saugus esą.

Mane pasiuntė į Alicante, į 
pabėgėlių stovyklą. Vėliau aš 
sužinojau, kad mano broliai 'dar 
vis laukė manęs Almerijoj, bet 
jie apgalvoję, kad musų šeima, 
galėjo kur kitur nueiti, arba 

; galėjo būti fašistų pagauta, ar 
net galėjo būti ir užmušti. Ta
da jie išvyko į Valencia.

Vieną dieną mano draugas 
nuvyko į Valencia ir susitiko 
vieną iš mano brolių^ Jis jam 
pasakė, kad aš randuosi Alican- 
ter tada mano brolis atvyko ir 
mane parsigabeno pas save į 

, Valencia. Ten man parūpino gy
venimą Picana pabėgėlių kolo
nijoj. Aš labai džiaugiausi vėl 
pamatęs sveikus savo brolius,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

EIKUS ir EUDEIKI
it T koplyčios visoseDl KAI ClilCAGOS dalyse.

■ AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

■ Tel. V ir ginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

,_r J : : -^ju r—-**■■*■ - ----------- ---------------- ---------.......I "■*--**

K LIETUVOS
LIETUVOJ DIDELĖ 

TILTŲ STATYBA

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122
Lietuvos 

• pastatyti 
senus viso 
didžiausias

šiemet įvairiose 
vietose numatoma 
naujų ir atstatyti 
apie 60 tiltų, kurių
bus ties Prienais per Nemuną. 
Didelis tiltas bus pastatytas 
ir ties Kudirkos Naumiesčiu 
per Šešupę, čia yra senais, jau 

.[gerokai supuvęs. Jo vietoje bus 
pastatytas apie 100 m. ilgio 
gelžbetoninis. Pradėti tyrinėji
mai .dviems didiesiems tiltams 
statyti Kaune — per Nemuną 
ties Karmelitais ir per Nerį 
ties Eiguliais, nes tie tiltai-nu
matoma pradėti statyti jau at
einančiais metais. —Tsb.

Mrs. Anelia K. Jarusz
> Physical Therapj

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

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 

Įduodu masSage 
eleetrie t r e a t - 
menti ir magne- 
tic bl anketa ir tt. 
Moterims ir mer- 

]• ginoms patarl- 
mai dovanai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI
ciavome.

—J. P. Tarnas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ASifiULANCE
■ DIENĄ IR NAKTĮ -• 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
- • %•< ; ■' '■ : .‘ g? • z- .■ •, ’ ■

4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447:-. South Fairfield Avenue

,.| jTel,, LAFAYETTE 0727

TA -t koplyčios visose
, 1. Chicagos dalyse

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nero 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir ned«l. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Remihlir 786R

Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis pagal sutartį
Rez, 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tet K«nw«nd 5107

U

K. P. G U G (S
advokatas

ofisas—127 N. Dearborn 
1481-1484—Tel. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted St.

St.Miesto
Kamb.
Narni!
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

—4 ir nuo 6—8 vaL vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutarti.

nuo

8939

A. Montvid, M. D
West Town State Bank 

2400 WEST MAD1SON STREE1 .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7336
Namų telefonas Bruttswičk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki i 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. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki# 
vak. Nedelioj pagal susitarimą

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

: JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ’ ADVOKATAS
Tflc])hone: Boulevard 2800 

4632 SOUTH ASHLAND AVENUE 
> Retu 6515 So. Rockwell St. k.

Telephoner Republic 9723

Phone Boulevard 7042

DR. C. L. VEZEL’LS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
• / to ar|i 47thį Street

Valandos .nuo 9 iki 8 vakaro
• *«.. -Serodbj pagal sutartu

KL. JURGELIONIS
A D V O K AT A S 

■/ r - ' . ■ k ■

3407 Lovre Avė. TeL Yards 2510

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St,
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namu Tel.—Hyde Park 3395

U'. • ; _• >. i.; . ■■ .
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
16:00 vai. Vakaro iš W. H. F. C. stoties1 (1420 K.}’—Pranešėjas

P, šALTfMIERAS. -

Dire

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

i - A. PETKUS .. -
6834 So. AVcs'terii Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court , Cicero Phone Cicero 2109

k Chieagos,.
Cicerą f 

b' Lietuvių
Laidotuvių 

k Direktorių
■ Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną1 
ir Naktį

RAL & ZARFTSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

? Tel. Prospect 1012

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 L—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

31

P. Ji. RIDIKAS
i 3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

■" ■ .... ... ,1..... .I?l .1 .

L . J. ZOLP Pilone Boul. 5203
Boulevard 5566‘

i . <

: 1646 West 46th Street

AKIU SPECIALISTAI

įkelti per upę. į kitą pusę. Kažin 
kas pasakė, kad sukilėliai iš-' 
sprogdino tiltą, o upe yra labai 
patvinusi ir nėra budę kaip 
per ją persikelti. Vienas vyras 
srko man: “Eikš su manim. Aš 
gęrai pažįstu šias vietas ir aš 
tatr parodysiu kur nereiti”. Ėjo
me gana 'toli i vakarus upės- 
krantu. Nors ir srovė buvo la
bai, stipri, bet mes laimingai! 
persikėlėm į kitą pusę.

Įvairiose vietose teko me tyti • 
žmonės kovojant su. vandenio 
srove, stengėsi pasiekti, kitą u- 
pės kranitą. Persikėlus į kitą u- i 
peš krantą,, ten jau. radome

“ . S. M. SKUDAS
1 718 West 18lh Street Phone Monroe 3377
}’ ■ .................................. ............ ■ ■ ---------- i. '     ■ a..... . ...... ,..., ...... . . .

r S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards1139
Varas 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2311 West 23rd Place Pilone Canal 2515
SKYRIUS: 12-44 Rast lOStli Street Tel>. Pullman 1270

■ i a  ...................................................................i—*....................... . į.......................   ... ■ .u  ■  - i n

PETKUS IR EUDEIKIS
f 4704 So. We$lerii Avek • ■ Phone Virginia 0883
> ■ ■ . ■ ' I* r r f ■ ~ 1 ■ '   • ‘" - ■   •

ę A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue - , PhOne Boulevard 4139

J. MULEVIČIUS
4348 Sd4 California Avenue4' Phone Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPT.
• LIETUVIS .

Mano 20 metų praktikavimas, 
j jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
r 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
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per
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.

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

. Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

’ CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė 
736 Wdst 35th St. 

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

Nedėliotais pagal sutartį.
8

Nuo ___ , _ .
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 i ai 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephona PLAZA 2406

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

I. ■ ..... /
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PATEKO J KALĖJIMĄ UNIJOS AGENTAI. — KA
VALIERIŲ TRAICĖ. — VIEŠNIA Iš CHICAGOS. 
— SLA 136 KUOPOS SUSIRINKIMAS. — PRA
KALBOS. — S. K. MAŽANSKAS. — GRAŽIAU
SIAS PARKAS.

Raketierizmas
Prieš kiek laiko buvo suimti

John E. McGee ir Donald A.

i tas teisme liudijo, kad jis da- 
vęs net dvylika šimtų dolerių 

‘sakytiems unijos agentams. Tą 
, kyšį jis davęs tam, kad tie i U Koto

Campbell, unijos vadai. Abu jie^ agentai demoralizuotų kompa- 
Luvo areštuoti ryšium su įvai--nijos darbininkus.
riais raketais. Teismo metu pa- Byla buvo nagrinėjama ke- 
aiškėjo, jog jie ne tik ėmė ky- lioliką dienų. Kaltinamieji, ži- 
šius, bet ir tiesiog piudyte piu- nomr, turėjo labai gerus advo- 
dė darbininkus su darbdavii is. katus, kurie visais budais ra-

LONDONAS. — Sargybi
nis, (kuris pasirengęs vis
kam. Jis dėvi toki kostiumą, 
kuris apsaugoja jį nuo nuo
dingų dujų.

Visa 'tai darė sužiniai, kad ga
lėtų iš to pasinaudoti. Vienas 
restoranų kompanijos preziden-

ketierius stengėsi išteis nti. Sa
koma, kad buvo bandoma ir 
“pasigerinti” liudininkams. Ta-

AUTOMOBILIŲ SAVININKAI
Neužmirškit pertikrinti savo automobilių, kad viskas butų geram 

stovyje. Svarbiausi šie dalykai:
1. Kad butų geri stabdžiai (brekiai) 2. Kad butų išgreinuotos vaivos 

ir išimtas karbon. 3. Kad kiužas gerai vežtų. 4. Gal reikalinga 
sudėti piston rings.

RAMOVA AUTO REPAIR SHOP
*834 WEST 35-TH STREET, CHICAGO

PHONE YARDS 6547 JOHN JHIKSIS, Mechanikas.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

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

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

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS 

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN* EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų 

BREMEN ir EUROPA Bremerhavene 
užtikrina patogią Kelionę į Kauną

‘ Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbesim gauti vizitinių ir imi
gracijos vizas jūsų Europos giminėms

Informacijų klauskite pas vietinj agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE ® 
NORTH'GERMAN* LLOYD @ 

130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO

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

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

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

čia visus\lidinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

I

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNlg”. ir

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:
Vardas .......................................................................____
Numeris ir gatvė ___________________________ x__
Miestas ir valstija ------- -------------------------------- ---

čiau jokios gudrybės nieko ne
gelbėjo. Juo labiau, kad proku
roras turėjo tokių įrodymų, ku
rių jokiu budu negi.lėjo nuneig
ti advokatai. Buvo pakviesti 
liudyti maliavojimo kontrakto- 
riai, kurie stačiog pareiškė, jog 
sakytiems unijos agentams jie 
buvo priversti kyšius duoti. 
Esą, kitokios išeities nebuvę: 
jei kyšių nebūtų davę, tai jų 
visas darbas butų buvęs supa
ralyžiuotas. O dėlei to jie butų 
turėję pakelti dide’ių nuostolių.

By.os tyrinėjimas, truko dvi
dešimt dvi dienas. Per visą tą 
laiką teismo s; lė buvo, sausa
kimšai žmonių prisigrūdusi. Su
sirinkusieji buvo įspėti, kad jo
kio triukšmo nedarytų. Nusi- 
kaltusieji butų buvę tuoj vie
toje areštuojami ir baudžiami. 
Apie, trisdešimt policmonų visą 
laiką dabojo tvarką. Tokių ap
saugos priemonių teisėjas grie
bėsi todėl, kad teisiamų unijos 
vadų draugai kartais nebandy
tų kokią išdaigą iškirsti.

Kai nagrinėjimas pasibaigė 
ir teisėjas paskelbė sprendimą 
(paskyrė nuo vienų iki penkių 
metų kalėjimo), tai McGee ir 
Cariipbėll tuoj1*' 11^0 įgabenti į? 
Columbus kalėjimą. Tačiau ad
vokatai pareiškė, jog jie tuo 
teismo sprendimu’ nepasitenkin
sią ir bylą perkelsiąf į aukštes
nį teismą. , v

Dėl tų raketierių areštavimo 
ir nubaudimo didelis kreditas 
priklauso policijos direktoriui 
E. Ness. Kiek anksčiau Ness 
pusėtinai pakratė policiją. To 
kratinio padarinyje keli gana 
r.ukšti policijos viršininkai at
sidūrė belangėje. Vienas polici
jos kapitonas turės net kelioli- 
ką metų kalėjime sėdėti. -

Galime kalbėti šiaip, galirpe 
Kalbėti taip, o vis dėlto gerai, 
kad tie nešvarus gaivalai liko 
nubausti. Raketieriai jokiai 
unijai garbės nedaro. . .

Kavalieriai
žmonės jau nuo senų laikų 

sako, jog jei nori važiuoti, tai 
turi tepti. Vadinasi, turi pasi
gerinti, jei nori turėti šalinin
kų. Kad taip gyvenime dažnai 
atsitinka, tatai mes gerai žino
me.

Aną dieną sumaniau aplanky
ti lietuvių koloniją prie Supe- 
rior Avė. Kadangi tai yra lyg 
ir savotiškas lietuvių centras, 
tai ten galima sutikti įvairių 
veikėjų ir patriotų. O kai susi
tinki, tai apie vieną ar kitą rei
kalą ir pasikalbi, šį kartą pasi
taikė taip, jog sutikau gerą 
tautietį ir palankų Smetonai 
žmogų.

Pradėjome kalbėtis. Pasikal
bėjimas ėmė suktis apie tai, ką 
Amerikos /lietuviai darys su 
tais visais medaliukais, kuriuos 
prezidentas ' Smetona atsiuntė 
Lietuvos nepriklausomybės dvi
dešimt metų sukakties proga.

Mano pažįstamasis pareiškė, 
kad, esą, clevplandiečiai gaiį 
tik pasidžiaugti, nęs jau susi
laukė net trijų ordinuotų kava
lierių. Be kitų, ordinas tekęs ir 
p. A. Baniui už bandymą Vil
niaus iš lenkų išpirkti.

Aš pastebėjau, jog- toks di
delis dosnumas gali čaliui ne- 

NAUJIENOS,. Chicago, III. 

patikti. Jau kartą čalis pareis-j 
kė savo nepasitenkinimą, kai 
vienam Chicagos kųniguziui bu
vo ordinas paskirtas. Jis tada 
•ugojo, k: d toks neapdairus or- 
.linų dalinimas galįs visą reika- 

į labai nupig’nti. Įdomu butų 
oat.rti, ką dabar mano Č.ilis, 
kai tie ordinai pasipylė1 tarsi iš 
jokio gausybės rago.

Tautietis nieko į t/i nega.le- 
io atsakyti, nes ir jis pats sū
pauta, kad netrukus tie ordi- 

lai pasidarys labai pigus da'y- 
,as. Tautiškoji valdž’a, matyti, 
’ibai nori pasigerinti, todėl ji 
r švaisto tuos ordinus. Vadi
nasi, ji stengiasi tepti, kad 
įmerikiečiai tylėtų ir smeto
nišką valdžią rųylėtų. Kolkąs 
ai sekasi: kad ir labai smul

kutes žuvytes, bę.t vis dėlto pa
sigauna. r.

Kada smulkus žmoneliai or
dinais nebesižavės, tai tautiš
koji valdžia turės kuriuo nors 
kitu budu tepti, O jei neteps, 
tai nevažiuos...

Viešnia iš Chicagos
Pas J. Jarų lankėsi viešnia iš 

Chicagos. Būtent, buvo atvyku
si p-ia J. Vitkienė, Jono Jaro 
motutė. Pasisvečiavusi kelias 
dienas, ji vėl grįžo į Chicago.

Jarams buvo tikrai malonu 
tas kelias dienas su motute 
praleisti.

ŠLA 136 kuopos 
susirinkimas

Kovo 9 d. SLA 136 kuopa lai
kė sUvo mėnesinį susirinkimą. 
Narių dalyvavo gerokas, skai
čius. Taipgi šiame susirinkime 
buvo ir Pildomosios Tarybos 
balsavimas. Daugiausia balsų 
gavo šie kandidatai: Bagočius 
27; Mažukna 27; Miliauskas 22; 
Gugis 27; • Mikužiutė 30; Mar
tin 25;, ir Dr. St; nislovaitis 26 
Kiti gavo po kelįį£ balsus. Bal 
savime dalyvavo 32 nariai.

' <k j 1

Prakalbos
Kovo 25 d. Lietuvių svetainė

je įvyks, prakalbos, kurias ren
gia. , ALDLD -1’5 Ap^rities mote^ 
rų komitetas. Kalbės J. Bon- 
dziskaitė iš, Brooklyho ir dai
nuos Lyros choras. . *

Siūlo vietinįkandidata
Netrukus l|us renkama LDS 

valdyba. Tos organizacijos vie
tos nariai yra linkę pasiūlyti, 
kad į valdybą butų vienas iš
rinktas- iš Clevelando. Jie /sako, 
jog aplinkui yra nemažai kuo
pų, o be to, ir pats Clevelandas 
sudaro parankią vietą. Į centro 
valdybą yra siūlomas .S. K. Mą- 
žanskas. Tenka pasakyti, jog 
tai visai tinkamas kandidatas. 
Mažanskas yra daug narių įra
šęs ir šiaip nemažai organizaci
jos gerovei pasidarbavęs.

Aš manau, jog nebūtų pada
ryta klaidos,- jei Mažanskas lik
tų į centro valdybą išrinktas.
Gražiausias pąrkas visoje 

valstijoje
Prieš kiek laiko meras Bur- 

ton padarė pareiškimą, jog 
Brookside busiąs gražiausias 
parkas visoje Ohio valstijoje. 
Jau apie 3,600 WPA darbinin
kų pradėjo dirbti prie to parko 
pagražinimo. Pirmiausia bus 
sulyginti ir sutvarkyti tušti 
laukai aplink parką. Tie laukai 
buvo labai apleisti ir darė itin 
blogą įspūdį.

Tenka pasakyti, jog Brooksi
de parke yra ir zoologinis dar
žas. Tas daržas bus irgi žymiai 
padidintas. Jau ir dabar liko 
atgabenta daug visokių naujų 
žvėrių. —Jonas Jarus

JUOKAI
<

Turėtumėt Gerti
MALVAZ

Tarp Draugių
—Ar tu girdėjai, kad Mari

jona susižadėjo?
—Na, ką tu sakai—ir su

kuo?
—Sako, kad su kaž kuriuo 

savo jaunystės draugu. č,
—Taip—tai jau turi būti jau 

pagyvenęs žmogus.

3

Gal bul JlĮS, Irgi,

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W. 
- Le Moyne St., Pirm.; Juozapas

Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. Ile- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Waltcr Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; .Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, Kent. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjus; Dr. 
M. T. StriLol, 4 45 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Daar- 
torn St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius: Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zajtė, 1423 So. 51 st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesį 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St., Chicago, III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

Ar jauties nusUpęs ir lengvai pa- 
vargstąs? Ar kenti neiniego naktis ir nu
gąstauji ? Chicagos žmonių tūkstančiai gerėjasi 
šiuo populiariu gajumo gėralu. Dautarai giria 
jį už jo maitinančias, akstinančias, sveikatą bu- 
davojančias kokybes — jo vertybę nusilpusiai 
sistemai. MALVAZ yra dažnai rekomenduoja
mas sveikstantiems, bendro sunegalėjimo atve
jais, — jaunoms motinoms — tiems, kurie jau
čia daugiau gajumo ir gyvybės reikalą.

MALVAZ yra sveikas, sveikų javų produk
tas mokslišk ų, pagal išimtiną formulą pad .- 
rytas, kad palaikyti iki aukščiausio laipsnio ja
me sveikatos, mineralų, k tori jų ir energijos 
vertybes. Mėgink kartoną šiandien. Jus pasaky
sit, kad . tai stebėtinai geras daiktas sveikatai— 
tikras energijos žadintojas. . *

Bet — jei jus vertinat savo sveikatą, tai 
saugokitės žmogaus, kurs jums pasiūlo padirbi
mą. sakydamas, kad tai yra “taip geras kaip 
MALVAZ.” Kodėl jis siūlo padirbimus? Atsaky
mas yra vienas — jis yra susirūpinęs daugiau 

. savo pelnu, negu jūsų sveikata.

MALVAZ geibstančios vertybės gerai svei
katai palaikyti yra senai jau pripažintos. Turi 
didžias maitinančias, vertybes (apytikriai imant 
kalorijų turis yra lygus ketvirčiui jautienos sva
rui)—turi mineralinių druskų virškinimui ir 
nervams pagelbėti ir turtingą gaivinančos ener
gijos elementų išteklių.

Bandyk MAŲVAZ kartoną musų rizika. Jus 
neprašomi ir centu rizikuoti. Jis turi patenkin- 

> ti jus, kelis butelius išgėrus, arba jūsų pinigai 
bus maloniai sugrąžinti.

IR AUKŠČIAU

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

ONDRUS PLEČIASI! 2539-2531 S. Pulaski RoadTd CrawfQrd 4088
Kaldras padarome iš jūsų 
plunksnų arba vilnų pagal 

užsakymą

DYKAI 
perkant iš musų impor

tuotus impilus. 

39c ™

NEPRTGULMINGO LIETUVIŲ PI
LIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm, Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Main 5928.

HUMBORLDT PAPJ< LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Raiški s—pirm , 3341 

Ever^reen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lun^evicz-—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
3247 Beach ’Ave.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le 'Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

Garsinkitčs “N-nose”

MADOS

MALVAZ daro Monarch Beer Aludariai

Pkc^ (2a^al 6500

Kartonas iš 24 Buteliu $2.75 
du.i.'- (50c grąžinama* už tUščihs) 1 * ’ '

Kartonas is 12 buteliu $1.40 
(25c grąžinama už tuščius)

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

Tel. Hemlock 6240

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

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

2415 W. 64th Street. No 4717—Apie namus dėvėti suk- 
nelė-žiurstąs. Patogios ir praktiškos. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Marint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kainą 15 centų. Gali
te, pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky* 
tnu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pąttern DepU 1739 
So. Halsted SL. Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattem Dept. 
1789 S. Halated St, Chicago, IH.
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KALDROS
DOVANA KIEKVIE

NAI JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P.

Trečiadieniais iki 5.

TAI
atsiųsti man pavyzdį Na.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Kfefftaa far valstUa)
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Kas tie S.L.A 
kandidatai?

čiau klausimas, kiek tos pageltos ji galėtų suteikti?
Jeigu Rusija turėtų demokratišką valdžių, tai jos 

įtaka Ifeu^d^dje butų milžiniška. Kartu su Fraricuzija/n* 
kitomis dėmbkię&tiškomis šalimis ji galėtų sudaryti nė- 
pergalimąjėgą /prieš vokiškus, itališkus ir japoniškus 
griobrioniuš. Bet kdl Rusijoje viešpatauja teroristinė 
diktatūra, tol jai nėra demokratijose pasitikėjimo.

Ghicągds “Draugas” visą lai
ką rodė šaV6 "siūiprit’ijas Ispa
nijos sukileffetrifc ir jų fašistiš
kiems talkininkams. Tos jo sim
patijos fašistams da ir dabar 
neatšalo, — nors jau visas pa
saulis mato, kad kiekviena naį- 
ja fašizmo pergalė Europoje 
didina pavojų Lietuvai.

Paduodamas žinias apie kri- 
į ringą Ispanijos Vyriausybinin
kų padėtį, Marijonų organas 
melagingai vadina respublikos 
valdžią ir jos armiją “bolševi
kais” ir džiaugiasi, kad gen. 
Franco jėgos juos “sumalė”.

19 bilijonų bedar 
biams

SLA Pažangiųjų Nari 
Komitetas

ninkai, atseit klerikalų auklėti 
rifai, dabar, rodos, tautininkų į 
takai pusėtinai pasidavę.

Kas jų vietoje bus nauji pa 
skirti, tikrų žinių nesama. Rei 
kia ^spėlioti, kad Pjetų Aniėri 
kos lietuvių kolonijos šitfOs vy 
rus išleidžiant graudžių ašar 
nelies, o gal kaip kas ir pušėti 
nai tik nudžiugs.

Stipriai kalbama, kad iš Pie
tų Amerikos atšaukiami du 
konsulai, būtent^ Gaūčys iš Sao 
Paulo ir Kučinskas iš Buenos 
Airės. ROdoš, Šie vyrai ( tiėdar- 
nfai sugyveno, su tenykštėmis 
lietuvių kolonijomis. Iš praei
ties J uodu abudu buVę ateiti-

Okupavęs Austriją, Hitleris paskelbė, kad balan
džio 10 dieną jos gyventojai turės progą nubalsuoti, ar 
[jie pritaria tam, kad jų kraštas butų prijungtas prie 
Vokietijos. Bet kai ’Miklaso-šušniggo valdžia Austrijo
je norėjo paduoti!Visuotinam gyventojų < balsavimui 
klausimą, ar jie nori, kad kraštas- butų nepriklausomas, 
tai Hitleris privertė ją grasinimais atšaukti tą sumany-

HITLERIO APMOTOS 
ISPANIJOJE.

bose (sovietuose). Lapkričio mėn. pradžioje 1917 m. tu
rėjo susirinkti Petrapilyje visos Rusijos tarybų kongre
sas, kurio dienotvarkėje svarbiausias punktas buvo Lai
kinosios Revoliucinės Vyriausybės klausimas. : Leninas 
žinojo, kad tarybų (sovietų) kongrese bolševikai bus 
mažumoje. Todėl jisai susitarė su Trdckiū Ir ūž kėHiį 
dienų prieš kongresą padarė ginkluotą sukilimą ir pasi
grobė valdžią į savo rahikas!

Kadangi visi žymesnieji bolševikų priešai buvo tuo- 
jaus suimti arba turėjo bėgti, gelbėdami savo gyvastis, 
tai i sovietų kongresą susirinko beveik vieni tiktai bol
ševikai. Tokiu budu Leninai laimėjo “daUgUmą” kon
grese ir jo krimifiališkas žygis buvo “užgirtas”!

Tai, ką šiafidie daro Hitleris, yra tiktai kopija tos 
“revoliucinės” taktikos, kurią vartojo Leninas.

nūs, kaip 
militarę 

pa'gelbą, jeigu Vokiečiai užpūb 
tų Čechoslovakiją.

skiaušias pergales geri. Frau- 
Cisco Franco, sukilėlių vadas.

Vakar buvo pranešta, kad 
f i . ■ '

Hitleris siunčia Ispanijon da ir 
30,000 vyrų savo parinktos ka- 
riudmėiiės.

Tokiu budu, kas ■ šiandie gei
džia pasisekimo Ispanijos suki
lėliams, tas yra kfŠkiis 'Hitlerio 
talkininkas. į

■MUNCIĘ
— Indiana Steel and Wirė koin- 
pariijos darbininkai šiandien 
išėjo ant streiko, reikūlaudariii, 
kad kompanija nevarytų iš dar
bo ūdijus dUtbiriinkų. Išviso su
streikavo 400 darbininkų ir pa
statė piketus prie dirbtuvės du
rų. Dirbtuve uždaryta./Streikas 
eina ramiai.

ChičtfgoS / “Tribūne” kores
pondentas Čekoslovakijoje rašO 
apie didelį pavojų tai respub
likai iš Vokietijos pusės, kai 
Hitleris aneksavo Austriją ir 
tūb budu apsiautė Čekoslovaki
ją iš trijų pusių.

Čekošldvakai,. sako korespon
dentas, bijo staigaus Hitlerio 
armijos įsiveržimo jų 'žemėn. 
Ypač juos baugina tas faktas, 
kad iš Vokietijos gabenama 
Austrijoir toli šaudančios nau
jos šeš-colinės kanuolės. Tai 
esančios geriausios tos rųšics 

į kanitolės pasaulyje. Su šitų ka-

WASHINGTON, D. C., koVo 
15. — Senato bedarbės komi
tetas šiandien paskelbė, kad be
darbių ūžlaikymūi nuo 103Š iki 
1937 metų pabaigos buVo iš- 
lėista $19,303,000,060. Iš šios 
Šurnos Amerikos fedeTalei val
džiai atsiėjo pakelti $14,219,- 
000,000, o ;,kitus ‘pinigus davė 
valstijų ir rnięštų valdžios.
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The Lithuanian Newa Pub. Co^ !

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

DėlkO 
išrinktu 
sekretorius ? <

Visų pirma dėl to, kad 'jis 
yra tinkamiausias tai vietai 
daugeliu atžvilgių. Techniškai 
jis turi gražaus patyrimo bei 
prisirengimo, nes per eilę me
tų yra dirbęs centro sekreto
riumi” Aukščiausioj Prieglau
doj Lietuvių Amerikoje, pana
šioj į SLA organizacijoj, ku
rios reikalai buvo vedami po 
valstijinio apdraudos depart- 
mento priežiūra. Organizaciniaiužmiršo kai kūrins šiiililkmO- 

nas, būtent: kad Bucharinas 'it 
Bykovas buvo Sugedę” jau

Visiems šiems lauretams, se
mi papročiu, dovanos buvo į- 
teiktos valstybės teatre vasario 
14 dieną. Vienas kitas jų čia 
paskaitė kaip ką iš savo veika
lų ir, be to, dar buvo koncerti
nė dalis. Aišku, kad šiokie ap- 
(loVanOti veikalai visuomet su
silaukia daugiau Skaitytojų ir 
kkftkis jų leidžiama antros lai
dos.

Gal išskyrus tik Joną Mar- 
| cinkevičių iiėi viėnas iš šių ap
dovanotųjų rašytojų neatsto
vauja ’kaifesriiertis rašytojams,’ 
ir tik vienas K. Binkis kadaise 
trynėsi tarp kairesnių Pažiūrų 
žmonių.

■Suprantama, dabar kairesnių 
pažiūrų rašytojams sunku pasi
rodyti ir jų mūza tyli, arba lau
kia geresnių progų.

Bet jei visų apdovanotųjų ra
šytojų veikalus imti grynai gro
žinė literatūrine prasme, vis 
dėlto reikia tarti žodis, kad jie 
tų dovanų yra visiškai verti. 
Geresnių veikalų, pereitais me
tais nebuvo pasirėdę, * jei rie- 

■ skaityti Vainiekienės — Grafas 
Tir žniončs. Netenka abejoti, 

kad šiokios dovanos savaip vei
kia Lietuvos grožės literatūrą.

$8.00
4.00
2.00

Lietuvos gyve 
mulkmenos

$5.00

i;5o

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

Iš to aišku, kad Hitleris padarė “pučą” Austrijoje, 
bijodamas, kad jo priešai, gaus didelę daugumą balsį 
plebiscite. Taigi jisai- žino, kad naciai Austrijoje yra 

‘mažumoje.
Dabar plebiscitas Austrijoje bus padarytas su1 tiks

lu Sufalsifikuoti žmonių valios pareiškimą, i Žydams jau 
uždrausta balsuoti. Savo politinius oponentus naciai te
rorizuos, kaip įmanydami, taip kad jie tfėdns balsuoti 
prieš “anšliusą” (prijungimą).

Panašų žygį, .beje, prieš 20 su viršum metų laiko

$8.00 
4.0Q 
2.50

darbftiinkų
būVb šdf&ikuotdš 

sveš” rėdteijoįjė. —-
; , ( ■

~ 'Mari grilla Jtų būvu-1 
šių, o dabar sugedusių revo
liucionierių, Vėikiatišiai 

’btfš itrduti Iš g^jų ta^b...
“ 'ttifis ^gūrla stigėdūsių

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

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

J. Mūrcinkevičius-Martin—iždo 
globėjais.
Dr. J. S. Stariėslow—daktaru- 
kvotėju. -

Savo laiku teks pakalbėti 
apie kiekvieną iš jų atskirai, 
šį sykį pakalbėsime apie J. Mi- 
liaušk^, ^kHnclidatą 
rius.

žmones
baudė ir klerikalus, kurie 1934 metais smurtu sunaiki-? 
no Austrijos demokratinę santvarką ir pardavė • savo 
kraštą Italijos fašizmui. Romos papa ir Austrijos kata
likų dvasiškijos vadai tuomet tikėjosi, kad, sutriuški
nus “raudonąją Vieną”, klerikalizmui a^te'is geri laikai. 
Bet šiandie Austrijos klerikalus jau trempia -nacių dik
tatūros batas!’

Kas smurto keliu vykina savo tikslus 
smurto ir žūva.

Lietuvos Aide vasario Šešio 
liktosios proga 
męryje įdėti dattgunioje kdmer-L 
cinio pobūdžio sLraip^tii^i, tai 
yra firmų Apmokėti Wp Yėkla- 
miniai. Kaip matote ir šiuo at- L 
šikimu ūmerikonė j ūme . L. Gal 
čia toksai skirtumas, kad Lie-l 

’tūvds Aide apmbVū'mą, tai yral 
rėklaminių straipsnių suriku iš
skirti iš kitų ...

Kiti laikraščiai ir dienraščiai- 
ta 'pačia proga taip pat išėjo 
žymiai padidinti su gausybe į- 
vairios medžiagos, kuri dau
giausia liečia netolimos praei
ties kovas dėl Lietuvos valšty-' 
bes dtstatymo. Keista, kad be
veik visų rnažai kalbėta arba 
rašyta, kas /per tą dvideširiifs 
metų yra laimėta.

Aišku, kad tų kovų už Lie
tuvos nepriklausomybę aprašy
mai 'labai tendencingi, tai yfa| 
šališki. Daugiausia giriami tie, 
kurie dabar ir taip jau cenzū
ros nevaržomi gali būti giriami. 
Na, kitaip ir būti negalėtų, šio-, 
sė gyvenimo sąlygose ne visa 
spauda turi galimumo visai be
šaliai išsitarti.

Jau j rims žinbma, kad š vie
timo Ministerija Už geriausią 
literatūros veikalą premiją 5,-‘ 
000 lįtų apddvąrioji Joną Kos- 
su-AlėksandraviČių. Dviejų tuk- 
staričių litų premija Spaudės 
Fikmdūš davė Joriui Marcinke
vičiui už jo veikalą Bėnjaftiinasl 

: Kordušas. Apie šį veikalą jkų 
Naujienose buvo rašyta.

; Sakalo. bendrovė dviej ų tūks
tančių litų premiją davė Puti-

■ nui Mykolaičiui ūži jo veikalą—
• Krizė. Apie šį veikalą taip piat 

Naujienose biivo rašyta.
Spindulio spaustuvės dviejų 

tūkstančių premiją laimėjo Jdo- 
zas Grušas už' noVeles — Suriki 

’Rairika. VišOš Šioą noveles gana 
vykusiai? parašytos, visos jos 
gyvėnimiškoš ir lengvai skaito
mos. Kas svarbiausia iš visų 'jų 
trykšta švelnutė Šypsena, tai 
retdš daiktas Lietūvoje.

Raudonasai Kryžius Kaziui 
Binkiui įteikė tūkstanties litų 
ptefaiją už vaikams skirtą po
emą — Kiškių Sukilimas. Tai 
labai gražiai ir vykusiai Kip'ro 
‘Petrausko jubiliejaus proga iš- 
lėisthš Ailiubths veikalas, kuris 
drąsiai gali pasirodyti ir sveti
moj ų knygų rinkoj e.

Apie šį dalykėlį jau pereitais 
metais ir Naujienose buvo' ta
šyta. Matote, Kipras Petraus
kas yra didėlis1 kiškių mėgėjas. 
Tad vieną dieną Viši Lietuvos 
kiškiai sukilo ir Kiprui Petraus
kui nejuokais paskelbė tikrą 
karą. Kipras Petrauskas kiškių 
sukilimu tiek buvo įbaugintas, 
kad valstybes teatre visų kiš
kių akivaizdoje turėjo prisiekti, 
kad?daugiau jų nešaudysiąs . .

Gyvenimo tikrumoje ir dabatį 
dar Kipras Petrauskas seno į- 
pročio nėra išsižadėjęs ir jubS 
naikina, kaip naikinęs. 

4 k . 1 . . į

veikalėlis tyčia gražiai 
truotas.

Bejė, dėl Kazio Binkio, šitas1 
vyras kada tai buvo labai jauį 
smarkių pažiūrų, net kairiųjų; 
socialistų revoliucionierių <ka& 
tai panašaus į respubliką anriisj 
nerąmiais laikais Biržų apskri-| 
tyje buvo įkūręs, o paskui, pas
kui tapo labai jaukiu sutvėrimu 
.sukurė pradžios ■ mokykloms A. 
Smetonos ir J. Tūbelio jų gyvės 
nimo aprašymą? Nuo kairiųjų, 
eserų iki tų dviejų vyrų -gyve
nimo aprašymo buvo labai' 
trumpa kelionė, jos pusiaukelė-Į 
j e dar spėjo bene 1920 metdfsj 
demokratijai įsigalėjus išversti; 
internacionalą.

Bet vis dėlto reikia pasakyti; 
kad vyras v moka ir gali rašyti.; 
Tik jam visvi’ena kas Tašyti, jęį 

|-tik sumoka . . Na tikru sayo jis turi .puikaus prityrimo, nes 
prakaitu vyras duoną uždirba, yra senas ir veiklus SLA na-

Francija ir kusi ja , 
rengiasi pagelbeti

Čechoslovakijai
PARYŽIUS, ;kovo 15. — 

Francijds vyriausioji nacionalio

šį mėnesį prasidėjo Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj Pil
dančiosios Tarybos rinkimai. 
Jie tęsiš per visą šį ir balan
džio mėnesį, šiais rinkimais su
sidomėję visi SLA nariai ii 
kiekvienas pažangus lietuvis 
Gi nariam privalu ne tik susi
domėti, bet ir pridėti savo pe
tį prie 'dstrbio, -kad ši niusų ’di- 
džiulė savišalpos organizacija!visada stovėjo 
išsirirtktų saVo Pild. Tarybori 
tokius žmones, kurie norės ir 
sugebės vesti organizacijos rei
kalus SLA ir jo narių gerovei..

Kas tam geriausia tinka?
Tam 'geriausia tinka visi Pa

žangiųjų SLA Narių Komiteto 
rekomenduojamieji 'kandidatai: 
F. J. Bagočiūs afit prezidento ! 
J. K. Mažūkria—vice prezidento
J. Miliauskas—sekretoriaus.
K. P. Gugis—iždininko.

“Matyt, gfr’eit suskambės 
paskutinė Valanda Ispanijos 
bolševikams.”
O kas po to? Kai sukilėliai 

su Italijos fašistų ir Vokieti
jos nacių laimės pergalę Ispa
nijoje^ tai kas tuomet bus? Ar 
broliukai Marijonai apie tai ka
da nors pagalvojo?

‘Rodos, turęfų būti visiems 
aišku, kad, jeigu fašistai įsiga
lės Ispanijoje, tai mažųjų .Eu
ropos Valstybių, jų tarpe ir 
Lietuvos, ateitis bus be vil
ties. v ■' 1 į

Tačiau klerikalų organas vis- 
tiėk nori, kad fašistai Ispani
joje laimėtų!

Savo teritoTijos įrtdtu, gamtos tūritą šaltiniais iri 
gyventojų skaičium Kurija galėtų būti galingiausia vai-;! 
stybė Europčje ir Azijoje. Bet tikrūm'dje ji yria silpna. :

Toliūiūo'se Rytuose, ‘po jos šoriu, japonai jau kuHs1 
laikas plėšia kinų žertię. Maskva visuomet gyrėsi eša'riti; 
Kinijos globėja, bet ji nedrįsta nė pirštą pajudintli M- 
nalhš apgulti. . J

Europos politikos sVarštyklėse sovietų Rusija irigi:| 
sveria nedaug. Jos balso riiažai kas 'paisė Ispanijos 
sime; o dabar, kilus Austrijos krizinį, to balšo riėgirdet* 
visai. Kaipo Tautų Sąjungos narys, Rusija turėjo tėišęil ^et Bimbos ‘bfetoteblai 
bent užprotestuoti (kaip Prancūzija ir/Anglija) prieš kurie sugalvojo ŠiŽą -pasakaite 
Hitlerio įsiveržimą Austrijon, bet ji tyli.

Gerai, kad sovietų valdžia žada padėti Prancūzijai, 
jeigu šiai tektų ginti nuo vokiečių Čekoslovakiją. Ta-

J. Miliauskas
Miliauskais turėtų būti 
į SLA Pild. Tarybos

..........—. .......

1918 iheiais, nes jau tada juto- 
du planavo nužudyti Leniną / 
r nuversti sovietų valdžią; kad 

Trockis buvo “sugedęs” jau 
1921 metais, kada jisai pradė
jo tarnauti Anglijos slaptajai, 
policijai; kad Jagoda (buvęs 
GPU yiršinihkas) /buvo “suge
dęs” mažiausia per 10 metų, 
nes dar . būnant gyvam 
Menžinskiui (buVUsiam GPU 
viršininkui) jisai jau* vykino 
kriminališkus sąmokslus ir Su 
pasigėrėjimu skaitė Hitlerio 
knygą “Mein Kampf”,

Taip buvo parodyta Maskvos 
byloje, kur, be to, buvo iškelta 
aikštėn, kad'ir Zinovjevas, ku
ris buvo sušaudytas prieš pus
antrų metų laiko, kartu su ša- 
vo vienminčiais, jau nuo 191.8. 
m. buvo išdavikai.

Taigi bolševizmas turėjo “su
gedusius dantis” nuo pat spa- 
lių-lapkričio perVėršmo, t.y. įer 
visą šavo viešpatavimo laiką. 
O jeigu taip, .tai kas gi pasi
darė su jo kunu? Aišku, kad 
jisai-visas buvo užnuodytas! >

Todėl nenuostabu, kad Mašk-‘ 
voje šiandie dėdasi tokie pasi
baisėtini dalykai/ Matyt, visą 
bolševizmo kūną yra apėmusi 
gangrena, ir jisai pūva.

Mūt, kaip pavojinga per to
kį ilgą laiką turėti sugedusius 
dantis. ■ . ?

Bet, antra Vertūs, jeigu Le
ninas 1917 metais butų pasi
šaukęs dentistą su geromis re
plėmis (arĮją kuju) ir liekis 
jam pašalinti iš bolševizmo žio
čių visus ?supuvūšiūs dantis, 
tai kas gi butų padaręs bolše
vikišką perversmą? Juk, kaip 
šiandie paaiškėjo, vyriausieji1 
to perversmo vadai buvo “su
gedę”. Iš? ko' butų susidaręs po 
'perversmo Lenino kabinetas 
(liaudies komisarų taryba')? 
Kas butų įsteigęs komunistų1 
internacionalą ?

'žodžiu, vienaip dalyką verši 
ar kitaip, vištiek išeina Velnia-

Šiemet Lietuva ruošiasi dau 
giau sutikti turistų iš kitų kra 
štų. Daug vilties dedama, ka 
apščiai Lietuvą aplankysią s 
merikiėčiai lietuviai. Rodoi 
planuojama kaip galima juo 
iškilmingiau sutikti ir visam 
kame visokių lengvatų suteikt 
Daug 'kas spėlioja, kaip Lieti 
vbjė pasirodys Pirmyn chorą 
iš Chicagos. Lietuvos spaudoj 
jau apie jo atvykimą buvo n 
Šyta. Klerikalai, rodos,' stengi: 
si Pirmyn choro gerą varė 
foetft kiek aptemdyti. "Kalba bu 
jis čia Lietuvoje neturėsiąs ku 
pasirodyti. Bet kaip kas lauki 
jo nekantraujant. Tai, esą, bi 
siąs pirmas choras į Lietuvą 
taip toli atvykęs. Taip pat lai 
kiam atvykstant ir lietuV; 
USA legionierių, apie kurių 
vykimą taip pat Lietuvos spai 
da rašė:

Legionieriuj greičiausiai pi 
imsią ir globosią Lietuvos š 
vanoriai.

Žinoma, sportininkai savu 
I sius jau seniai yra pasiryžę s 
tikti ir globoti, šitam rcikal 
net yra sudarytas tam tikri 
komitetas.

Jūsų korespondentas pasiž 
da atvykusius į Lietuvą iš US 
ekskursijas aprašyti ir gal i 
tomis ekskursijomis ar jų dal 
viais susidurti. —

Pagrobę Austriją, Vokietijos naciai pradėjo toje 
nelaimingoje šalyje terorą prieš savo politinius oponen
tus ir žydus. Austrijos klerikalų vadai 
likos prezidentas Miklas, buv% kancleris šušriigg ir k.< —• 
yra suareštuoti ir sėdi kalėjime. Buvęs vice-kancleris 
majoras Emil Fey, kartu su savo žmona ir 17 metų sū
num, nusižudė. -
■ "^Masiniai areštai ir desperacijos apimtų žmonių sau- 
žudystės eina visame krašte. Tai parodo, kokios “lai
mės” susilaukė Austrija, kai ją “išvadavo” Hitleris.

Daugiausia, žinoma, nukentėjo Austrijos darbo 
darbininkai ir valstiečiai. Likimas tačiau nu

rys, per eilę metų veikliai d 
lyvaūjąs SLA seimuose, buv 
SLA Apšvietos Komisijoj
dabar yra SLA Įstatų Komi 
joj. Buvęs daugeliu atvejų ’ 
šokiuose SLA kuopbs ir apsk 
čio urėduose.

Kaipo žmogus Miliauskas t 
ri puikų rekordą. Yra teisi 
gas, padorus, pažangus, derr 
kratiją mylintis ■•žmogus, mok 
pagerbti kitų pažiūras ir į 
tikinimus. O tas be galo sV: 
bu SLA augimui ir bujojimt

Kaipo darbininkas Miliausk
> ir stovi dar 

žmonių reikalų sargyboje 
dėl to jis mokės saūgoti gero 
SLA ir jo narių kuriais dide 
j e didžiumoje yra darbo žm 
nes.

Kaipo lietuvis Miliauskas y 
nuolatinis lietuvių spaudos sk; 
tytojas ir rėmėjas, plačiai r 
žįstąs Amerikos lietuvių visu 
menę ir jos problemas. Jis m 
pat ankstybos jaunystės iki š 
člienų pašvenčia visas savo m 
darbo fabrike riulikusias v 
landas budavojfmui lietuvių c 
ganižacijų ir spaudos, kčlim 
kultūros ir susipratimo liet 
viuose.

Miliauskas yra tinkamiausi 
iš visų dabartinių kandida 
SLA sekretoriaus vietai ir j 
'tūrėtų būt 'išrinktas. O jis b 
išrinktas, jei kiekvienas p 
žangus SLA narys dalyvaus s 
kamuose srivo SLA kuopos, s 
sirinkimuoSe ir paduos sa1 
balsą už Miliauską, jei dar n 
žinantiem Miliausko SLA n 
riam išaiškins, kas yra Milia 
skas ir dėlko-jis turėtų būt i 
rinktas.

Bendromis jėgomis pažangi 
ji SLA nariai gali išrinkti S L 
Pild. Taryboh Miliauską ir v 
sus pažangiuosius kandidatus 

' Sekiniame ra^te mes atž^ 
mėširtie, dėlko, musų manymi 
turėtų būti išrinktas J. Mareli 
kevičius-Martin į Iždo globi 
jus.

Ubakymo kalnai
Chicago je—paštu:

Metams
Pusei metų ___________
Trims m&neslaihB __—
Dviem mSnėsiams ____
Vienaip mSnesiiū ...........

Chicagoje per išnešioto jus:
Viena, kopija ___ _
Savaitei ...___________ ....
MŠhesiui ______ _________

Suviehytosie Valstijose, ne Chięatoj,
paštu: {

Metams ....................
Pusei metų ...____
Trirris menesiams .
Dviems mSnėsiains
Vienam menesiui
Lietuvoje ,fr kitur užsleniūhb

(Atpiginta)
Metams .........—.....
Pusei metų ...........
Trim® menesiams. ,__ _—«...—.
pinigus ręikia siųsti pašto Mohėy

Orderiii įtartu rsti ŪŽsakyurit

Apžvalga
J . I

STOJA Už FAŠIZMU

Vienas Stalino linijos teiįin-. 
tojas “Laisvėje” rašo: j

< “Diskusijose apie'dabar tėL 
siamus (jau nuteistus ir su- 

f šaudytris! — “N.” Red.) Ma
skvoje šalies išdavikus rir’krri 
^ninalistUū, tėkd itiiigiršri Štai 
kbkioš rivi pripta^tų riarbiiiin- 
kų nuofriOriėš “pagrirstų 
darbininkų” nUOTYidnes, zirio-1



Ketvirta3ienis, kovo 17,

Pasirūpinkim Savo 
Švietėjų Buitimi ’

- t

Šiandien man medaliai galVo^ 
je. Mat, pasiskaičiau musų laik
raščiuose, kad būriai žmoidų 
tapo jais apdovanoti. Dauguiha 
jų šiuo ar tuo., žinomi,.. kaij>o 
žmonės, vieni bandę dirbti, kiti 

. dirbę lietuvybės labili. Bet yrą 
apdovanotų ir tokių asmerių^ 
kurių vardai, atrodo, Amerikos 
žymesniąją! lietuvių visuomenei 
visai nežinomais arba bent joki 
miopelnai juose neįžiūrimi. Bu-j 
tų 'gerai, kad įteikiant medalių, 
pasakytų už ką jis įteikiamas. 
Pasakymas “už nuopelnus tė
vynei” dar neišaiškina dalyko. 
Jei šiandien medaliaus neturi 
Dr. Graičiunas, jei jo neturi 
daug kitų asmenų, žinomų savo, 
nuopelnais ne tik visai Ameri
kos lietuvių visuomenei, bet 'iri 
Lietuvai, — tuo labiau verčia 
abejoti, koki tie nuopelnai turi 
būti tėvynei, kad už juos dova
nos tikėtis . . .

Ne bereikalo man vienas ar
timas pažįstamas, tautinio nu
sistatymo žmogus, pasakė: 
“Tikrai gėdyčiaius tokį medalių 

‘imti. Juk tai išjuokimas tikrų 
Amerikos darbuotojų, jei jau, 
tas ir ta gavo”.

Šyptelėjau. Tylėk, sakau, šį 
syk tikrai ir tau prisegs. VieJ 
nybė gi Tašė, khd visam buriui’ 
medaliai atsiųsti.

Ką jis inan į tai atsakė, spau-! 
dai siųsti netinka. -

Jį išleidus susimąsčiau. Taipy; 
daug mes turime žmonių, ku
rie verti Lietuvos dėmesio. Tu
rime žmonių, kurie jaunystėj 
dirbo ir savo darbą aukojo tikj 
tautos labui, .šiandien jie Varg
šai: be turto, be jėgų. Jei Lie
tuva kada juos įžiūrės, gal būt 
sugalvos ir jiems po medalių' 
atsiųsti. — žinau, medalių rdiš- 
mė nelygi. Tik ir didžiausią 
reikšmę medalius turįs neį
stengs tų vargšą suraminti. Jie 
gyventi nori! Alkanas apie pa-’ 
puošalus negalvoja. »!

Man rodos, kad Lietuva daug 
gudriau padarytų sekdama mu
sų veikimą nuo pradžios iki ga
lo, kad bešališkai vertintu, ir 
lietuviui darbuotojui suklupus, 

, ištiestų savo motinišką ranką 
ne su medaliu str gražiu žode
liu, o su pinigine, pensijos for
moj, pašalpa.

Kas šiandien ir susipratu
siam lietuvių jduriUoliUi ‘šaldo 
norus veikti lietuvių naudai? 
Manau neapsiriksiu pasakius, 
kad jį baido tie seneliai, kurie 
visą savo gyvetiitną dirbę lietu
vių kulfufiriiniui, 'dabifr išmal
domis gyVena.

Ne kiek liegeTėsrtė ’padėtis ir 
tų lietuvių, kurie nors niekiio 
ypatingu srivo gyvehirite nepa
sižymi, bet ‘kurie likimo negai
lestingai tampa perblokšti. Jų 
likimu rūpintis Chicagoje yra 
susitvėrusi LABDARINGA 
DRaIJGIJA, kuri jau esanti už* 
lii/kusi žemės ir ruoširinti sta
tyti Trobesius, kur jie galėtų 
ra^ti prieglaiidą. Tik kodėl tas j 
tdkiuo lėtu tempu 'daroma? I 
Mari rodos turėtų būti skubiai 
steigiami tokios draugijos sky- I 
riai, ‘turėtų būti įkinkyta visa I 
lietuvio energija į tokį darbą. 
Čia būtinai turėtų būti užmirš
ti žodžiai jis toks, tas kitoks. 
Reikėtų žiūrėti ne .į pažiūrų 
skirtumą, ne į kitką, 6 vien tik 
kaipo į labdaringą darbą. Argi 
rastųsi žmonių tokiam žygiui 
nepritariančių? *

Bet šiuo syk aš turėjau mih- 
ty tik musų švietėjus, musų 
laikraštininkus.

Kas šiandien verčią ir žymes-j 
rifus žurrialistus mindžioti SąŽi- |

- žinau, medalių rdiš-:
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I nę? Kas verčia juos darigštytis 
galingųjų partijų skraistėmis? 
Nėra paslaptis, kad jie dreba 
dėl savo likimo. Jiems Vaidena
si negailestinga senatvė ir jie' 
lenkiasi galingiesiems ttio tikė
damiesi užsipelnyti jų pasigkilė-; 
jiirio.

Ir už dyką mes juos smer
kiame. Už dyką mes juos ban
dome išjuokti, jiems belėndant 
į svetimą odą. u!lei nenušilėrik-j

patiltėj lauksi’jiems baisi -riiito^ 
ti$. Ir mes neturime tiesos Tei- 
kalauti iš jų tokio pasiaukoji
mo. Kiekvienas žmOgris 'ttiirį tei
sę gyventi. Bet KIEKWENAK 
ŽMOGUS TURI TEISE IR įkO-: 
VOTĮ DĖL SAVO BUITIES! j 
JKurių valia dar nepalaužta, 

kurie dar tebemoka klausyti 
sąžinės balso, — tų prievolė ei- 
ti į tokią kovą kuo greičiau! .

O jei įsitikinsime, kad Lietu
va negali ar nenori mums padė
ti, tuomet . . . tuomet ar nepri
valėtume mes patys dabgihM 
savo likimu paširiipitoti? Vietoj 
siųsti į Lietuvą lakūnus, dova
nas, Vietoj jai1 aukoti įvairiems 
reikalams, — ar nebūtų gėriati 
visi tie ‘centai Sunaudoti Savo 
buities aprdpinimui? Pavyz
džiui įsteigiant žurnalistams 
pensijų fondą?

Kąl dalykai yra, kaip jie yra, 
aš manau, kiek mes padedame 
Lietuvos vardą kelti į aukšty
bes, tiek mes ją ir pažeminame, 
kuomet musų žymiausieji kul- 
turnešiai senatvėj ieško prie
glaudos tarp svetimųjų. O mu
sų švietėjai, žibėdami sau už
tikrintą šiokį tokį pilką senat
vės aprūpinimą, be abejiniės 
butų visi nuoširdesni, visi atvi
riau 'eitų su žbdžiu į savo bčo- 
lį ir Sesę 
žengtume į laimingesnį gyveni
mą.
.. Visi vargai, visos bėdos ir ne
laimės dkugiatišia jaudina mo
terį. Net fr Lietuvoj žurnalistų 
padėtimi pirmasis susirūpinęs 
ašniUo yra ihOtėris. Be rekla
mos kilni kaitrio ‘mokytoja pa
aukojo žurnalistų sąjungai 1,-! 
000 litų, prašydama įsteigti 
spaudos fondą, iš kurio butųj 
šelpiami pluriksnos darbiriinkai 
nelaimėję. Dabrir -‘į tą dtf fbą įsi
kinko vis daugikli "ir dkugihu 
jėgų. į

Ką manot, seserys, •jėi‘:ir Tiife 
pirmosios pasirupintuhfė *ihWU 
švietėjų padėtimi? PajuditikitiieĮ 
šį klktl^ittią ir stokime -į dkfbą^ 
Tikiu vyrai mielai atdftų *mittri‘S' 
į talką, ries juk dUdgimtfrj ‘Vy-: 
rams šis klausimas ’ir ^ttifStų 
būti skaudžiausiai. ?

t
- . w. ■•■... - - . . . ' *♦ "
iwii. atni eit >»»;■?i

mes "daug šparičiau

JUOKAI
Vedybiniai Džiaugsmai .

—Vyreli, tu prieš vesdamas, 
maine vis • vadinai savo 'gyveni-i 
rito saule. ' ✓

—Taip, taip brangioji žmo
nele, aš ir dabar vis galvoju, 
jog tū1'dairai viską, kad tik man 
gyventi butų karščiau.

Gabrielė Petkevičaitė Lietuvos 
Rašytoja ir Veikėja
(T^šinys).

Stfriku sau vaizduotis,' kaip 
riri^tėbali, kai Ivinskis man ė- 
nte MŠkiftti, tad tie kabantieji 
isiericVje pa'vėikšlai — itai mū- 
sų žefriės atvaizdai, kad tie me-Į 
'lyritirriai, kur tik atvaizde mėly- 
toa, — tai jura, tai labai gilus' 
V&ridėnys; Tie rudi padarai ešą 
mtfšų žėitoės atvaizdai. ’O ta ma
no jarii parėdyta boba esanti ta 
žeriiės dalis, kur mes gyvena
me ir vadinasi Europa.

Ivinskis liepė tuoj balsiai ta'r-1 
ti visų kraštų vardus, Pirmu
čiausia smailianosės bobos gal
vą pavadino Ispanija, bobos ke- 
puraitę — Portugalija, bobos 
rilio peties’ atšokusią dėšiniąj U 
ranką — Anglija, o kairiąją — 
Italija, kur 'gyvena popiežius; 
kėdė vadinasi Skandinavijos 
pusiasalis, o platus sijonas — 
Rusija, kuriai priklausanti mū
sų tėvynė — Lietuva...

Ir paskui Ivinskis stengdavo
si panašiu būdu platinti mario 
žinių ratą, niekuoriiet nepalik
damas be paaiškinimo kiekvie
no 'rrikno vaikiško klausinio. To-, 
kiu pat metodu mokydamas iš
mokino mane skaičiuoti, skai
tyti, rašyti.

Nors jau daugiau 70-ties me-. 
tų praslinko nuo to laiko, kh- 
da tas mario neužmirštinas mo
kytojas mane mokė, bet žinau 
dabar kad jis suprato gerai, 
j6g ne Vieri tik žinios žmogaiis 
sielos tobulinimui reikalingos, 
bet gal dar didžiau žmonišku
mas, kitus užjaučianti širdis ‘ir 
gera valia.

Ir vis tai darė tas mano ne- 
'ttžmifštiriks 'mokytojas taip pa
prastai, rodosi, jokiės ypatin 
gos metodus neprisilaikydamas.':

Anais Uikais turėjau daug 
dėdžių, tetų, šėnutę ’ir senelį ir 
Visi, lankydami mus, atveždavo: 
man saldainių — vadinainojo 
kiškio pyrago. .

Gavusi tokią ^dovaną, bėgda^ 
vau pirmiausia, 'pas Ivinskį, nes 
"niekas “nemokėdavo taip su ma
nimi ta 'ddvrina pasidžiaugti, 

{kaip įįfe.
■IViriškis, Tašidžiaugęs drauge 

su 'riTLariimi, 'kiėk'viėną kartą pa-
i UrirdaVo šaldfetiriiUs .‘palikti phs* 
’ pjį, itrit o pačiai nueiti ir 
: gėriui įpUgilvoti, -khs driugihu 
i }pa^id^i?diigfų įgavęs ^saldainių.
> Krii grįžusi išvardydavau tėVe- 
į liūs, brdlniklis, ’tėtulę, Ivinskis 
\ imdavo ^klabsiri^ti:

-^6 tarhaife kr iiesidžiarig^ 
rfų?;.. ^Kambkrinė?... Virėja?... 
Vaikas?
,/RBi 'pHpažindavau, kad ir jie 
džiaugtųs, tai Ivinskis viš 
džiaugsmo net pašokdavo:

—Trii, nlat, kiek čia

^iiiiiiihiiiiiiiuiiH*iiiriiiiHiiihiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiHiiiHi{iiiiiuiii*'»iiiiiiiiiititiiHiiiiii>iiiimiiiiiiiiitiiiiiiiliiiiaiiiiiHitĮ
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. Rašo Dr. A. Šliupaite

bus 
džiaugsmo!... Kad tu viena vi
sa suvalgytum, tavo širdelė tik
rai neturėtų kuo džiaugtis! Gal 
ir pilvelis suskaudėtų?!... O da
bar ^suskaityk, kiek “čia btis 
džiaugsmo!

šitaip pąšidrilijuši gauta do
vanelė ir iš Visų prisirinkusi 
mrilonių •padekO’s žodžių 'grįžda-l 
vau 'pas Ivinskį, net spindėda- 
ma iš džiaugsmo. Grįžusi;pas jį, 
rasdavau, 'kad T viii skis savo da
lies būdavo toešuvalgęs. Jis 'tuo-; 
riret šitaip ąiškindaVoŠi:

—Malt, riet *. gražesnė pSiSi- 
dafėi, tiėk savuosius p’^džlū-' 
'gi'nifši... Ir aš rioriu ’ taVO 'ddVri- 
na Su kėliais Vargšelė Vaikii-! 
čiais pasidalyti, kad ’ir 'mirino' 
širdis pasidziriiigtų. <

Meriii dar, kaip vieną sykį 
prisirinko pas mus daug svečių 
ir susėdo vr.kafiė’žiės valgyti. I- 
vinskis pats neribojo vakarie
niauti ir manęs neleido, jis pa
sikvietė mane sėstis šalia jo,r... i . u • r * • lieiios? Ilgai tyrinėta grėtimame kambaryj, kuriame 
neleido nė 'žvakės (pradėjau, 
mokytis, kada dar nebuvo žiba-' 
liniį lempą) užžibinti. FarinkO1 
sėdėti vietą ties 'atviromis du
rimis į valgomąjį, tamsioje’ 
kambario pasieny, iš kur pui
kiai buvo matyti gražiai ap
šviestas stalas, gardumynais' 
apkrautas, ir puošnus svečiai: 
Iš ten skardėjo' linksmos kalbos 
ir juokas, o Ivinskis ilgą laiką 
man nepratarė nė vieno žodžio.' 
Man ėmė darytsi liūdna: kairi; 
mokytojas sugalvojo man tokią1 
bausmę? Rodosi visuomet klau
sydavau ką tik jis man liepda
vo daryti. Niekuomet nesubarė: 
6 dabar? Ir taip ilgai, ilgai, 
kaip man rodėsi, vargina ma
ne... Kai jau labai atsibodo taip 
ranįuji sėdėti ir žiūrėti, kaip 
aplink stalą1 šviesiame kamba
ryje susėdę valgo ir linksmina
si, išgirdau Ivinskį mane klau-! 
siant: :

—Kur tau maloniau butų da
bar sėdęti:, ar čia su manimi, 
ar ten su svečiais užstalėj ? !

Nė, akimirksnio neabejodama’ 
sušukau:

—^Žinoma, kad su anais, kur 
šviesa ir linkšmaT

Tuoiriet 'Ivinskis taip gražiai 
ir nuoširdžiai ėmė mane grku- 
deriti: jei riš nebusianti dOna.,; 
jei nesistengsianti kiėkVienam' 
žrriogui daryti gera, kiekviena
me, kad ir vargingiausiame,' 
friatyti tortimą, bfolį — to pa-‘ 
tids ‘DieVO, kriip ir 'riš, šutvėrtą 
'brolį, tuomet mirtos riiekudniėt 
neregėsiririti DiėVo ir Jį ga.ii- 
biariČios dangiškos ’šviėšos 'ir 
per amžių. rifnžius rikę’Šiariti 
tamsybės, dhr fdinšėšnešė, ^kaip. 
dabar cik su juo.. Juk 'aš; 
žinanti gerai, kad kieWidi^ani’ 
žmogui neilgai skirta gyventi? 
Aš -gyvenanti prie bažnyčios,' 
tai savo akimis matanti, kaip! 
dažnai numirėliai laidojami, o 
dažnai 
varpai liūdnai gaudžia 
juos į kapus. Bet niekas nega.- 
lės padėti, jėi žmogus nesisteng- 

’šią's ŠhVo Sieloje išlaikyti dan
giško skaistumo... Tas niekuo
met riėrėgešiąs dangiškos švie-

(Tęsinys)
Amerikos Jungtinėse Valsti

jose specialiai apsaugoti kiau
lieną mėsą nuo trichinos - 
kap nesistengia.

- nie- 
Tą tinkamai' 

atlikti yra /labai sunku >ir kai
nuoja daug 'pinigų. Valdžiai peri 
metus kainuotų bent 5 miliio-i 
nei. Mėšą apžiūrėti ir 'pažinti 
-galima tik mikroskopu. Bet ir 
mikroskopas x visko nepasako, 
nes visą mėsą išžiūrėti nei -mi
kroskopu negalima. 'Gali atsi
tikti, 'kad toji mėsos dalis, ku
rioj yra trichinos, nebus paste
bėta.

Tad, pagaliau, kokiu budri 
naikinti - trichiriėš ligas iš kiau- 

, ir ilgai' 
bandyta. -Pagaliau, Amerikoje 
'geriausias būdas valdžiai pavy-i 
ko nustatyti, tai per'20 dienų 
mėšą laikyti užšaldvtą žemiau 
50 laipsnių F. šaltyje. Kitas bū
das mėsą įkaityti iki 140 laips
nių F. Tik tokiais budais trichi- 
na iš kiaulienos bus išnaikinta.

^Kiaulieną virkit, virkit virkit!
Kad užšaldymas panaikino 

trichiną iš kiaulieųos, patirta 
taip. Iš Amerikos į Vokietiją iš
siųsta daug užšaldytos mėsos. 
Iki ji nuvežta, ten ‘tyrinėta, ir! 
atrasta, kad ji pilna trichinos, 
bet jos kirmėlės buvo mirusios,

ir tokiu budu nekenksmingos. * 
Sūdant ar rūginant kiaulie

ną "trichinos nepanaikina.
Trlchinai naikinti datig tyri

nėjęs atftOrftėtUS Ransdm pMity- 
toe, kad 15 svarį kttntpio Virini
mas vandeny 180 iki 185 laips
nių F. karšty užima pustrečios 
valandos laiko kol temperatūra 
vidury kumpį) pakils iki 137’ 
laipsnių F. To paties svorio 
kumpis reikia virinti 5 valan
das laiko virinarit 165 laipsni^’ 
F. karštyje iki teiPper'atūra Vi
dury kumpio bus 137 laipšnių/ 
O paprastą 'dešrelę — Frank
furter reikia virinti 10 minutį 
laiko, kad panaikinti trichiną.

Toks tyrinėjimas • parodo-, 
kaip^sunku trichinos lig^, išvi
rinti iš mėsos. Ir kaip dažnai 
riŽikudjafnė gyvybe, manydami,' 
kad jau kiaulieną ėšamė išViri- 
nę, kada tikrumoj joj dar yra 
gyvi parazitai! ’

Norėdami būti tikri, riėa'psi- 
krėsti trichiną, kiauliieną būti
nai ilgai ir gerai išvirinkite! Ir 
tiek virinkite, kad karštis per-* 
imtų visą mėsą, kurioj jokią 
-parazitų gyvybės žymiai nelik
tų!

Kiauliena yra skani valgyti. 
Taigi, ją, dar kartą kartoju, —f 
labai gerai išvirinkite!

(GALAS)
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Peanut Butter 
Saldainiai

2 puoduko cukraus
Į4 puoduko balto komų sirupo
% puoduko kenuoto pieno
1 šaukštas s Vieš to
% šaukštuko druskos
1 šaukštukų Vanilfjbs ekstrakto
1 -puodukas striulkiri stikapdtų ^pta- 

ridts
• 1/3 puoduko peanut Kutter
Virkit viską kartu išskiriant pasku- 

‘titiiti's ‘tf/s ‘daiktus, Vlniliją, ši/ka£olus 
■jietfhuts ’ir 4$rtnut • butttr. ViHtlt *iš- 
tthgvb taip ilgai, 'pasi&rys fitš 

Tas, ’išbahdykit lašiuką įpildami 'į -puo
duką šalto vandens. Jei ištirps, virkit 
toliau, o jei susitrauks į mažą kamuo
liuką, nebevirkit. Truputį atšaldykit, 
paskui sudekit vaniliją ir peanuts, 'ge
rai išplakit pakbl ricpasftlarys tlfšfts, 
bet neleiskit sucukreti ir 'Štiktetėti &u 
rankom išminkykit ir padarykit apva
lins afba Slgainius, sirpiaustykit ir pa
dekit -į šalį, kad '•pišiovStij. Tuftsit pi- 
■feiQ, Šveikų ir skaitlių saldainių.
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Madų Patarimai į
^"‘'P'AKYSiET'E
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Pirštiftės ir SpalvosN '
Sako, pavasaris — tai ne pa

vasaris, jeigu nenusiperki nors 
vieną porą baltų pirštinių. Be
pigu šiais laikais nešioti baltas 
pirštines, nes, apart taip vadi
namų (suėdė) odos — visos rū
šie^ nuo medžiaginių iki odinių 
(capeskin) pirštinių yra plau-^ 
narnos.

Naujausios plaunamos odinės; 
pirštinės -yrą pasiūtos iš cape-i 
skin. šita oda yra lygesnė ir 
švelnesnė už “doeskin” 'arba 
medžiagą, todėl ją nereikia taip 
dažnai plauti.

Apart viršmihėtų baltų pirš
tinių kolekcijos — ta pati* krau
tuvė laiko nepaprastai gražias 
dažytas pirštinės, ypatingai toš 
dažytos Vadinamų r(strawbery) 
braškių spalva. Paskui yra -la- 
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visai jaunučiai, kali)’ 
lydint'

ritybės, ktffs,' ėiSiąš kitais keliais.;
’Tčkih jVihrikio kalba ir nuo- 

širdilirias ‘taip Įnarie ‘tada Šujau- 
:diha, kdd iki žilos senatvės, ku- 
ilią ‘piųgyVėrihu, rnari neišnyko 
iš ritrriiiitiės 'riei mrino pirmojo, 
mokytojo 'priveiksiąs, nėi jo į>a- 
iridktfs. *G. Tėtkėvičaifė
,19į8-jlM7.

(Šus. daugiau)
. ...LL , . itataL—L ... --------- > — - 1 n

rbai blėdnai ruzavos ir šviesiai 
mėlynos, ir įvairių rūšių prjon- 
kos spalvų — ‘pirštinių.

•šį pavasarį kaip tik mada 'ne
šioti gražių spalvų pirštines. 
Taip įvairios ir gražios yra pir
štinių spalvos, \kad be jokio 
sunkumo gali pritaikinti piršti
nių Spalvą ar prie skrybėles, 
bliuzės ir t.t. Viena iš naujau-’ 
šių būdų naudoti spalvotas pirš
tines šį pavasarį, yra prisirin- 
kimas pirštines, kurios spalvą 
akcentuoja kurią neryškiai žy
mią ‘kostiumo spalvą arba visai 
rietaikinti prie kurios kostiumo 
spalvos, bet išsirinkti kontras
tinės špolvos pirŠfiries. ‘Pavyz
džiui: jeigu ružava bliuze turi 
mėlynas gėlės — tai pirštinės 
turėtų, būti mėlynos, arba jei
gu manai nešioti mėlyną ‘bliUzę 
prie juodo kostiumo, koritrastą 
sudarytų ružavos pirštinės, ar
ba '(strawberryj — braškių 
spalvos.

Tinkamos Spalvos
Raudorios spalvos (ir tas ap

ima visas ružavas -spalvas) ‘ski
riasi į dvi grupės. Vienon gru- 
pėn įeina visos raudonos spal
vos, kurios linkę daugiau į a-s 
paišino raudonumą, o ų antrą 
grupę eina visos, kurios linksta 
į pijonkės arba purpurinę Spol- 
vą. Tad, 'norint nusipirkti sau 
tinkamą raudoną arba rUžavą: 
kostiumą, Teikia suknią prisidėt
prie savęs ir ritydžiai taikinti medžiaga

O. 'ui........— ......... , , , ,

•ŠEIMININKĖMS •
Šią šąvaitę pigiau nušipirk- 

šit visokios rųšies jautienos, 
kaip ‘tai “pot Toast”, “rib roast” 
ir t.t.

Jautieną galima tušinti su 
daržovėm ir ‘bulvėm arba kep
ti pečiuje.

tomelis Ačitt
'Moterų Skyriaus skaityto

jams, taipgi 'didelę naudą toėša 
Dr. Aldonos * Šliupas sveikatos 
straipsniai. Tai, tarytum, mo
kykla, kuri moko kaip apsau- 
goti sveikatą, didelį lietuvių 
skąiČių, išsiblaškiusį po visą 
plačiąją Ameriką. Kita, vėl la
bai svarbi rašytoja, tai p-lė L. 
Normafitaitė, kuri apdovanoja 
mus vaikučių auklėjimo labai į- 
domiais straipsniais. Užmokes- 
čiri joms už tai, lai joms tar
nauja gera sveikata ir ilgas, il
gas amžius. <.

—Lijolč

Sidabras 
ir Indai

— v. I'« • -. .. I

Nertine atkreipti šio skyriaus 
■skaitytojų dūmę į- “Naujienose” v 
garsinamus sidabrą ir indus už 
kuponus/Už tokios rusies .sida
brą ir indus kitur mokėsit daug 
brangiau. Nepraleiskit progos, 
nes indus šia pigia kaina galė
sit gžtttti Tiktai 'per 37 savaites. 
Tėmykit šios savaitės kuponą. 
Tas kuponas tilps tiktai nuo 
kovo 17 d. iki kovo 26 dienos. 
Šeštadienį, kovo 26 d. tilps ki
toks kuponas.

prie lupų ir veido spalvos.
Jeigu tavo veido Spalva lin

kus į apelsino (orknge red) 
raudonumą, tai ieškok panašios 
spalvos savo drabužiuose. ‘ O 
jeigu veidui labiau tinka pijoii- 
kos dažo raudonumas, (vielet- 
red) pritaikink su panašia —

■MMM
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Opecialis JKuponas
TIKTAI IKI KOVO 26 DIENOS

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šias puikias 22 karatų pa
aukuotas didelės pietų lėkštės. Iškirpkit kuponą
NAW'IE(NAS

1'7^9 So. RaTstėd ’St'fėet
CKlirigb, ’ Iliihbis 

JEI UžSISAKYSIT PER'PAŠTĄ. PRlDfiKfT 15 ČĖfcTU 
IŠLAIDOMS PADENGTI

ir kreipkitės į
■E

PĖR&tfNTfStO

Vardas..
i ■

"Adresas

**** M iii (<iii.i'wAli'i i. î



Į Diena 1S Dieno* Į ir jo 
terei 
vieta,

žmonai Karolinai ir duk- 
Aldonai. Jų gyvenimo 
6406 So. Francisco avė.

—Steponas

Mrs. Makutėnienė 
Paliko Grandmother

Pirmadienio vakare Mrs.
pakutenąs , Hinsdale ligoni- dienio puota K. Budriui 
nėję, susilaukė gražaus sunaus, 
kas reiškia, kad M. Makutėnie
nė, Birutės daržo savininkė, 
patapo močiute. Jaunoji Mrs. 
Makutėnienė gerai jaučiasi, o 
jaunasis Makiitėnas nežino nė 
kų daryti iš džiaugsmo. Cigarus 
saujom dalina. T. R.

Serga
Keistutiečiai

šiuom laiku serga šie keistu
tiečiai: K. Konopickas, K. lie
kas, M. Spirikavičienė, J. Ale- 
liunas, A. Morkevičienė, J. Gtt- 
ra, J. Gricius, A. Augulis, J. 
Višniauskas, A. VaskeravieČie- 
nė, F. Zakarevičius, Zuzana 
Katkus, Adele Budris ir K. 
Milkevičius —Steponas

PAGERBĖ
KAZIMIERĄ BUDRĮ

šeštadienio vakare, kovo 5 
d. buvo surengta šauni vapda- 

Tai
buvo “stfrprais parė”, ir ji įvy
ko K. Budrio namuose, 4940 
So. Tripp avė. Parę surengė 
Kazimiero posūnis Jonas Pili- 
tauskas ir Budrio žmona R. Bu- K / >drienė.

Susirinko didokas būrys sve 
Čių. Visi linksminosi ir turiu 
pasakyti, jog visi buvo puikiai 
pavaišinti. Kazimieras Budris 
visiems dėkoja už atsilankymų.

Linkiu Kazimierui dar tokių 
linksmų varduvių labai, labai 
daug. . Draugas

su AL

Kels-

Adelę Budris 
Patiko Nelaimė

Visiems gerai žinomo 
tučio Kliufoo veikėjo G. K. Bud
ris žmonų 2710 W. 59th St, 
patiko nelaimę. Kovo 11-tų d. 
smarkiai 
šiuom 
muose 
Adele 
Kliubo

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicago je) 

f

Willįam Looney, 38,
berta Daukšas,. 23

Oscar Naus, 42, su Adeline
Kuitunas, 20

Thomas Riley, 24, su
Stankus, 21

John Budwitis, 35, su 
Stankus, 30

Mary

Arina

apsidegino 
laiku randasi 
po gydytojo 

Budris yra 
narė.

rankų, 
savo na- 
priežiura. 
Keistučio 

—Steponas

Reikalauja
Perskirų

Mae Coleveskie nuo Stanley
Coleveskie

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIU AME

RIKOJE
(Rinkimų klausimu)

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ ■ ■ i

dėl eiti mums su tilto SLĄ gra-' 
borių sargybos komitetu mums 
nepakeliui. x

SLA nariai turi daugiau ne
prileisti graborių komiteto per
šamų žmonių. Juk kaip tik jų, 
klikos žmonės nugyvendino Su
sivienijimų nuo 22,060 iki 14,- 
000 narių. Maža- to, jie savo 
laikais pasirūpimo vienybinin- 
kus ir visokius Deveniųs apda
linti sandvičiais. ‘

1 - <■. ■■ ,

Jeigu tie žmonės, kurie yra' 
sirsispietę į sargybos komitetų, 
tikrai geidžia gero musų orga
nizacijai, tai kodėl jie slepia 
savo veidų ir bijosi viešai pa
sirodyti. Matyti, jų tas veidas 
yraz pusėtinai susipurvinęs iš' 
praeities.

Pagaliau SLA nariai turėtų 
kartų ant visados nurodyti

■

NAUJIENŲ
Skaitytojams

t . •« ■ •

Ketvirtadienis, kovo 17, ’38
J TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK

PACKARD BARGENAIS
PACKARD Šedan ......
.PACKARD Sedan ....
TERRAPLANE Sedan 
DODGE Sedan ...........
PACKARD Sedan ....
FORD Del. Sedans ....
PONTIAC Coupe .......
AUBURN Sedan ........

$750
495 
42b 
845
275
225 .
165

37
35
86
35
32
35
33
31
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

| PATS PASIRINK TERMINUS
PACKARD VARTOTŲ KARŲ

i 1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Jonas Gura Tapo 
Išvežtas pLigoninę

Naujienietis Jonas Gura jau 
nuo Kalėdų negaluoja. Jau bu
vo pradėjęs lyg ir pasveikti. 
Bet kovo 10-tų d. rimtai susir
go ir tapo nuvežtas į University 
of Chicago (Billings) ligoninę, 
950 E. 59th St., Room 402.

Geistina, kad draugai aplan
kytų jį. Jonas yra Keistučio 
Kliubo narys. Aš nuo savęs iš* 
reiškiu užuojautų Jonui Gūrai

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Ą. K. Valukas Rengia 
Grand Openingą

Visiems gerai žinomas Keis
tučio Kliubo darbotojas ir kitų 

'organizacijų veikėjas A. K. Va
lakas rengia milžiniškų Grand 
Openingų, subatoj ir nedėlioj, 

' kovo 19-tų ir 20-tų, savo nau- 
: jai atidarytame A. V. Tavern,

Kainos Numažintos 1219 w Madison st.
T • Mr. ir Mrs. A. K. Valukas 

$5.75 žada tinkamai visu’s savo drau- 
$6 00 gus Pažįstamus priimti.
$6.00 
$5.25

Coal-Anglys

MINE RUN .............................
BIG LUMP .............................
EGG ...... ............ :.....................
NUT ..................-................ .
SCREENINGS .......'...................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
• ♦

Numatoma, kad bus didelis 
šurum-burum. Viskas jau yra 
prirengta. Muzika, valgiai ir gė
limai. Tėmykite 
“Naujienose”.

garsinimų
Steponas

■ . ' H . .................  H ......... . ■' 11 ' i» — ■ <■

SUSIRINKIMAI
................... "■'T’

Cicero L. Kultūros Draugijos Chicagos L. Draugijos skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 18 d. L. L. svet., 14 St. 
ir 49 Ct. Pradžia 7:30 ’vak. Malonėkite užsimokėti duokles, 
kad nebūtumėt suspenduoti. —Fin. rašt. K. Yokubka.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kliubas 12 
Ward la.kys savo mėnesinį susirinkimų Kovo 20 d. 1 v. po 
pietų, Holiyvvood švet., 2417 W. 48 St. Nariai privi.lo skait
lingai susirinkti ir pasirūpinti su užsilikusiais mokesčiais, 
kad nelaimėje išvengus nemalonumų.

Paul J. Petraitis, rašt.
Lithuanian Building, Loan & Savipgs Bendrovės direktorių su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, kovo 17 d., 7 v. vikare 
sharp. Yra reikalas išspręsti kelias naujas paskolas.

Sekretorius T. Rypkevičia.
Liet. Socialistų Sųjungos Chięagos Cėntralės kuopos susirinki

mas įvyks penktadienio vaja re, kovo 18 d., Naujienų na
me, 1739 S. Halsted st., pradžia 8 vai. Visi nariai yra kvie
čiami dalyvauti, nes randasi daug svarbių reikalų aptari
mui. —W. V. M., 

Humboldt Park 
kovo 17 d. 8 vai. 
iš Central Park avė.

Politikos 
irę, svet. 
2 lubos.

Kliubo susirinkimas įvyks 
8600 W. North avė. Įėjimas 

—Sekr. A. Lungevicz.

LIETUVOS PRODUKTAI
S"*—V I ravointv ągųhkų

SALDAINIU 
KUMPIU 
“PICNIC” KUMPIU 
RUKYfU KUMPIU -
Ateikit i musų “sample roojn” ir pamatykite šių importuotų produktų.

KONDENSUOTO PIENO > 
TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARU 
ŠIKŠNINIU DAIKTU

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. . Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. J. P. RAKŠTIS. SAV.

Šiandien ir aš gi.vau balotų ir 
ilgų bei verkšlenančia k a-b a 
parašytų laišką? Visa "įai gavau 
iš kažkokio Sargybos Komitė- 
to, 183 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Laiške patiriama kaip 
balsuoti if gelbėti SLA iš pra
žūties.

Iki šiol aš neįtikėjau, kad 
fašistuojantis elementas galėtų 
būti žioplas ir manyti,* jog SLA 
nariai pamirš visa tai, kr.s ge
rųjų tautininkų^ viešpatavimo
laikais buvo padaryta. O juk tiems Hitlerio-Mussolini-Smeto- 
tie laikai buvo dar tik prieš rios ir kitų diktatorių garbin- 
ketverius metus. Tada tos pa- tojams tinkamų vietų, kad jie 
čios grupės žmonės, kurie da
bar yra susibūrę į Sargybos 
Komitetų ir siunčia laiškus vi
siems Susivienijimo nariams, 
buvo tiek nugyvendinę musų 
organizaciją, jog susidarė pa
vojus, kad kai kuriose valstijo
se bus uždrausta biznis daryti. 
Ir šiandien tie ponai vėl greti
nasi Susivienijimų gelbėti, kai 
tasai atsistojo ant daug tvir
tesnio pagrindo! Taip, tos pa
čios grupės žmonės rengiasi 
Susivienijimų gelbėti, o tuo 
' arpu jie per savo neapdairu- 
nų : r žioplumų padovanojo, jei 
'aip galima sakyti, apie $30,- 
900 Užunariui-DeveniuL Tie pa
tys ponai sukišo vienyb’nin- 
kams apie $35,000 ir gaVo ap
griuvusį namą. Tas perinėtas iš 
“Vienybės” griozdas SLA, tur 
būt, atsiėjo apie $70,000. O 
^i: ndien,. jei pusę tos sumos už 
namų butų galima gauti, tai 
butų labai gerai.

Ir tai dar nėra viskas. Tau
tiškojo plauko valdyba paliko 
ir kitokių pak ikų, kurie dar ir 
šiandien atsirūgsta. Būtent, su
pirktų už $300,000 visai men
kos vertės bonų. ' .

Ir akivaizdoje viąų-’tų faktų 
tie ponai vis dėlto drįsta pasi
šaukti nariams kaip gelbėtojai 
organizacijos, kurių jie beveik 
visiškai nenugyvendino. Dides^- 
nio akiplėšiškumo sirnku sau ir 
įsivaizduoti. Jie elgiasi lyginai 
taip, kaip republikonai, kurie 
ragino piliečius balsuoti už 
Hooverį tuo metu, kai kraštas' 
buvo pasinėręs į didžiausia de
presijų. Hooverio žadamas ger
būvis privedė kraštų prie di
džiausios finansines katastro
fos. Ir vis dėl to republikonai 
drįso jį piršti, antram termi
nui. Kas 'iš tų piršlybų išėjo, 
visiems yra gerai žinoma. Rei
kia tikėtis, kad SLA nariai pa
sielgs su tais “gelbėtojais” ly
ginai taip, kaip Amerikos bal
suotojai pasielgė SU' Hooveritf.

šiuo atveju mane įdomina 
dar ir kitas dalykas. Įdomina 
mane kaip Susivienijimo narį 
ir 39-to seimo delegatų tai, iš 
kur SLA graborių sargybos ko
mitetas musų organizacijos na
rių adresus? Aišku,» kad tuos 
adresus jiems suteikė kas nors 
iš centro. Ir manau, nėra sun
ku dasiprotėti, kas tas asmuo 
buvo. O juk teikimas adresu 
tokiam tikslui yra priešinga 

! fraternalizmui. Pildomoji Tary
ba turėtų šį dalykų ištirti ir, 
suradusi kaltininkų, jį nubaip 
sti.

Aš nenorėjau SLA Reikalu 
kreiptis į narius per pašalinę 
spaudų. Vienok turėjau tai dai
ryti, nes gerai žinojau, kad p.

’ Vitaitis šio mano rašinio į 
“Tėvynę” nedės, štai kodėl aš 
ir nutariau pašalinėje spaudo
je šį straipsnį paskelbti.

Mes SLA nariai, j‘ei nenori
me, ;kad kas mus valdytų, tai 
nesiduokime klaidinami. Mums 
ne valdovai reikalingi, 1 bet to
kie žmonės, kurie tinkamai su
geba reikalus tvarkyti. Fašis- 
tuojantieji tautininkai jau tu
rėjo progos savo gabumus pa* 
rodyti. Ir reikia pasakyti, jog 
jie musų organizacijai žalos 
padarė neįmanomai daug. To*

daugiau nebedrįstų smalų vir
ti įr varinėti žemiausios rųšies 
intrygų.

J. Marcinkevičius-Martin, 
kandidatas į SLA iždo globėjus.

Ragina Visus Į 
Sveikatos Pamokas 
Bridgeporte

--------------------------------- ---------------  i

Įvyksta kas pirmadienį Fel- 
lowship Ilouše name

Pirmadien, tai yra Kovo 7- 
tų įvyko pirmos sveikatos pa
mokos Bridgeporto moterims. 
Šios pamokos yra laikomos 
kiekvienų pirmadienį, kaip 1- 
mų valandų po pietų, FELLOW 
SHIP HOUSE, 831 W. 33rd PI, 
ir, jos yrp- duodamos dykai. 
Kiekviena moteris, kuri intero- 
suojasi sveikatos klausimu, bū
tinai turėtų lankytis, nes pa
mokos yra labai naudingos.

Kaip pirmiau'''buvo rašyta, 
mokytoja yra Raudonio Kryžiaus 
slaugė. Musu pirma lekcija bu‘- 
vo “asmens , užsilaikymas ii 
sveikata.” Mokytoja mPkino 
kaip pulsų imti.kaip neimti,1 
kas yra labai gerai žinoti kiek- 
venam. I

Moterys, kurios interesuoja
si, yra prašomos-'atsilankyti ir 
atsinešti popieroš’ ir paišelį.

Matytis, kad1 Šios pamokos 
nevien moterims svarbios, bet 
ir vyrams, nes į pirmas pamo
kas -atsilankė vienas vyras. 
Bravo! kad turime tokių vyrų, 
kurie žino kokių, svarbų mok
slas lošia musų gyvenime. Pra
šau visų, nepamirškite pirma
dienį atsilankyti į laika.

• Policija suėmė Stanley Do- 
walskį, buvusį kalinį už ban
dymų apiplėšti Newark Electric 
Company ties 323 Madison st. 
Pasirodė, kad Dowalski 51 me
tų amžiaus ir tampomas po ka
lėjimus per 30 metų "laiko. Pa? 
siliucsavęs, vėl grįžta prie plė
šimų.

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

salo- 
šauk- 
kitaš 
šmo-

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
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 Naii; 
jienose ir karjtu. su 99 centais 
prisiųskit į .Naujienas. Išleng- 
vo per keletu savaičių susiririk- 
sit gražų setų. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi? 
gių kainų niekur negausit. Nau

juos 
Ne-

neįmanomai daug. To*

jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams.
praleiskit šios progos.

Šmotu Servizas
Vienam
Žmogui

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Ferkraustom forničius, pianus ir 
/isukius rakandus bei štorus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
.anLuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

“Faun 
Design

Vertė
$2-50

CRANE
! COAL COMPANY
į 5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
t POCAHONTAS Mine Run $7.50

(Sci’eened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .......... 1........................

Į Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Gražus ROGERS Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALTO

Iškirpkit Kasdien po
KUPONĄ įjll

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

> Su 6 Kuponais ’

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

Visam Amžiui Garantuoti Setai
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99tf UŽ 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais UmMMtf* 

<ravy LMto

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 setų
tiktai $1.75

su 6 kuponais

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

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niaj pristatyti į ofisą*. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.
", ■. ■ , ■. i . ■ • ■

Siunčiu ............. . kuponus. Taipgi pinigais .....................-.......... ....

Atsiųskit man

Vardas
. ' C' '

Adresas

Miestas Valstija

Kupono No. 88 Kovo 17 d. i •

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Maręuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock' 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Rhone PROSPECT 1297 
^Lietuvių . Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS B I Z N I O SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti {vairių 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 įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 

arbas garantuotas.
420 W. 63rd ST

ENG 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS........................ SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS . $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $4 ,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA GRANTAI
Universal restauranl 
geresnių valgių valgykla - 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Vlctnrr M70

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue
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• KendaU apskričio kalėjime,
Yorkville miestelyje susidarė 
keista padėtis. Kalėjimo sargo 
dvi dukterys susirgo Skarlati
na. Kadangi sargo butas randa
si kalėjimo name, tai dabar nei 
sargas, nei kiti ja šeimos na
riai, nei kaliniai, kuriems lai
kas pasbaigė, negali išeiti. Dak
tarai paskelbė kvarantiną^ ....
• Chicagos Mokyklų taryba 
paskelbė, kad mokinius mokius 
šokti ir elgesio viešuose paren
gimuose ir bendrai, publikoj^.
• Federalis mokesčių biuras
Chicagoje paskelbė, kad iki va
kar ryto surinko $52,797,941 
income taksais. Tai yra apie 
$4 milionus daugiau, negu per
nai* Visi pinigai dar nesuplau
kė. i

• Vakar susisiekimui buvo 
atidarytas naujas Ashland 
avenue tiltas per upę tiėš 26-ta 
gatve. Darbas dar nevisai baig
tas, bet susisiekimas galimas.

•_ Negalėdamas gauti darbo, 
nusižudė 31 metų Edward Ar- 
nold Nielsen, 2210, W. Harriscta 
Street. Giminaitė rado jį pasi
korusį lavatorijoje.

Gerai Gyvuojanti 
Brightoir Parko 
Organizacija
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas 12-ttf Wardo Gerai 
Gyvuoja

Iš

TURI DAUG SUMANYMU IR 
ŽADA DAUG VEIKTI

Biznierių Lithuanian Ghamber of 
Commerce Padanges

C. 1.0. Laimėjo

Vielos Dirbtuvėj
Gaus teisę atstovauti visus 

įmonės darbininkus

f CLASSIFIED
Miscellaneous 

Įvairus
Real Estate For Sale 

Nampi-žemė Pardavimui

> Mrs. Josephine Trucken- 
bradt, 52 metų amž., 651 Ma- 
dison Street, mirtinai apdegė, 
kai užmigo berūkydama ciga
retę.

• Circuit teismas priteisė 
miesto valdybą, sumokėti $25,- 
000 moteriškei Mrs. Ruth TeL 
ser, 5240 Sheridan Road, kuri 
panešė- sunkias Žaizdas kai jos 
automobilis įvirto į duobę Wa- 
cker gatvėje.

• Ties 4914 S. Loomis st., 
policija rado sužeistą, sąmonės 
netekusį nežinomą žmogų. At
rodė apie 32 metų amžiaus. Jį 
paguldė apskričio ligoninėje.

TRIJV METŲ MIRTIES
< PAMINĖJIMAS

SOFIJA ZAYNER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

: Kovo 17 d., 1:00 valandą nak* 
'tį, 1935 m. sulaukus 27 metų 
amžiaus, gimus Chicagoje, pa
laidota Tautiškose kapinėse 

*kovo 20 d.
Paliko dideliame nuliudime 

motina Kazimierą, tėvą Fran- 
ciškų, seseris: Kazimierą ir 
Aldona, brolį Povilą ir švoge- 
rį Justiną Zebraitį.

Mes tavęs musų brangioji 
dukrelė niekuomet neužmirši
me. Mes tavo kapelį gėlelė
mis apsodinsime ir ašarėlė
mis laistysime, kol ir mes atei- 

į sime an'ksčiaus ar vėliaus
prie tavo šalies atsigulti, ilsė- 

< kis musų brangioji dukrele ir 
lauk mus ateinant.'

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys ir Brolis v 

ir Giminės.- -

Per pereitus kelis metus šiš* 
kliubas žymiai sustiprėjo tur
tu ir narių skaičium. Už tai 
reikia padėkoti darbščiam ir 
sąžiningam, buvusiam pirminin
kui Juozapui švyturiui, kuris 
tarnaudamas kliubui per ketu
ris metus, kaipo pirmininkas 
labai rimto budo* ir ištikimas 
žmogus, sutvarkė kliubo reika
lus, sustiprino finansus, ir iš
augino tvirtą ir pastovią or
ganizaciją Brighton Parke; 
Taippat nemažai pasidarbavo 
buvęs finansų raštininkas B. 
Putrimas, kuris atsižymėjo pri
rašyme naujų narių. Jis dau
giausiai patraukė daug gražaus 
jaunimo. .x

Prie Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo priklauso- vyrai 
ir moterys, vaikinai iy mergai
tes, nuo 18 iki 45 metų am
žiaus. Mėnesinės duoklės paly
ginus su pašalpa, kurią kliu
bas moka ligoje, yra labai že
mos, būtent 50 centų į mėnesį, 
arba $0.00 per metus. Ligoje 
kliubas rūpestingai prižiūri ser
gančius narius, ir moka- pašal
pos $5.00 į savaitę. O ištikus 
mirčiai, kliubas išmoka arti- 
miausems veliones giminėms 
$250.00. Tai graži ir kiekvien
am prieinama organizacija, kut- 
ri ligoje ir mirties valandoje

Lithuanian Chamber of 
Commerce- of Illinois, arba Lie
tuvių Vaizbos Butas, susideda 
vien iš lietuvių profesionalų’ir 
biznierių.

i ši organizacija gyvuoja jau 
penktus metus ir turi arti Šim
to ir pusę narių. Į ją priklauso 
visi pažangus ir stambus pro
fesionalai ir biznieriai.

Buto valdyba susideda.iš 
kančių ypatų:
Garbės pirmininkas—Judge 

’T. Zuris. ■■■<•' V 
Garbės narys-^-Konsulas 
Daužvardis 
Pirmininkas—Michael Narvid. 

iVice-pirmininkas — John W. 
Kelfy (KaTedinskas) 
Raštininkas—J. P. Varkala 
Iždininkas—Paul M. Smith 
Direktoriai^—Sy Balzekas, Dr« 
K. Draugelis, W. J. Kareiva, A;
Kumskis, Dr. V. Nares, G. Ne
krash, J. P. Rakštis, W. B. Se- 
bastian, A* Valonis, ir J. Vili
mas.

se

Kadangi dabar eina vajus pri 
rašymo naujų narių, kliubo ni> 
tarimu, per kurį laiką, nauji 
nariai bus priimami be jokios 
įstojimo mokesties. Tad, pasi- 
naudokit proga pakol įstojimas 
yra veltui. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 
madienį.

Sekantis 
i sekmadienį, 
• dieną, 2:00
Hollywood svetainėj, 2417 W; 
43rd Street, Chicago, Illinois. 
Norintieji įsirašyti atsitankykit 
į susirinkimą arba gaukit apli
kaciją nuo kliubo narių.

• Frank Krasauskis

Komisijos
I 6

Rimtas, bet. gabus ir visiems 
gerai žinomas. Vaizbos Buto 
pirmininkas M. Natvid turi la
bai daug gerų užmanymų šiems 
metams,- ir juos pasekmingai 
įvykinti jis paskirstė tam tilc 
ruS‘ darbus direktorių nariams, 
kaip! tai: G. Nekrash—Recep- 
tion komiteto pirmininku; W. 
J. Kareiva?*—Entertainment; S. 
Balzekas—Ways and Means; 
P* Varkala—Local Affairs; 
Judge John T. Zuris—-Civic af
fairs; W. B. Sėbastian—Publi- 
city, Paul M. Smith—Member- 
ship; Al Kumskis—Sports, J. 
P. Rakštis—Foreign Relations; 
adv. R. A. Vasalle, Dr. Dran- 
gelįs ir J. P. Varkala—By-^ 
lavys., A .. į ;

Šie pirmininkai sudarys sa
vo komitetus ir eis tuoj į dar- 
bą.> Pirmas pradėjęs veikti tai 
■yra musų “Butter and Egg 
Man”, W. J. Kareiva. Jis rūpi
nasi bankietu, kurs įvyks sek-

madienį, balandžio 3-čią dieną, 
Milda’s Casino, 3142 South 
Halsted Street, dėl artimesnio 
narių, jų šeimų bei draugų su
sipažinimo, l' ■ .
' Pirmame valdybos ir direkto
rių susirinkime pas p. Narvid, 
visi atsilankę buvo vaisinami 
skaniais užkandžiais. Visi buvd 
labai gerame upe ir prižadėjo 
ne vien tik “ant popierosv ti
rėti’5, bet ’ ir- vykdanti • tą nors 
seną, bet tikusį obalsį, “Savas 
pas savą”.

Sekantis valdybos ir direk
torių susirinkimas įvyks kovo 
18-tą dieną pas kitą Vaizbos 
Buto tuzą^ George Nekrash. 
čia bus pai^dy t a . kas per me
nesį laiko tapo nuveikta,,ir kas 
dar^ turi būt veikiama^

Tarpe naujų narių mes turi
zme gerai visiems žinomą adv. 

’EL G ūgis, Antort J. Norkus, 
Charles Noriušis,. Antoft lianion, 
Joseph Kibort,* ir real estati- 
'tinirtką ir buvusį, net du metu, 
Dariaus-Girėno Posto pirminin
ką B; R. Pietkiewicz. Prie* pro
gos norisi priminti, kad tarpe 
Vaizbos Buto narių randasi 
daug veiklių ir gabių Dariaus- 
Girėno Amerikos Legiono Pos
to narių, kurie, l^aipo ex-karei- 
viai žilio discipliną, ir paėmę 
by kokį darbą, tinkamai atlie
ka.

C. L O. plieno unija laimėjo 
darbininkų rinkimus N orth- 

Swestern Barb Wire Company 
dirbtuvėje; Sterling mieste, 
Illinois.

C. I. O. gavo 687 balsus prieš 
482 už Twin City Federated 
Labor Union, Amerikos Darbo 
Federacijos uniją.

Rinkimai buvo rezultatas 
streiko ir neramumų, kurie ki
lo prie dirbtuvės šio mėnesio 
pradžioje. Keli darbininkai bu
vo sužeisti. Streiką paskelbė 
C. L 0., kai dirbtuvė atsisa
kė (atnaujinti kontraktą.

Tel. Victory 4965/ 
STOGDENGYSTĖ IR BLfigOS 

DARBAI 
35 metai bizny, turi pilną apdrhtidą 
už darbus. Lengvus išmokėjiriiai, jei 

norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So, Halsted Street

For Rent

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA,- 
VIMAL PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

mėnesio tretį sek-

susirinkimaS įvyks 
kovo (March) 20 
valandą po pietų,

kryžiukais išsiuvinėtos kačiutes

' JONAS PRUSEVIčIUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Kovo 14 d., 12:00 valandą po- 
■ piet, 1938 m., sulaukęs pusęs 

anižiaus, gimęs Šiaulių mieste.
Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime- 

moterį Eleancirą, 2 dukteris: 
, Anitą Mi'ller,. žentą Ted, Sal- 

ly Buciak, žentą Louis ir anų-, 
kus ir brolį Sylvestrą, 3 pus- 

: brolius Gricius- ir daug kitų 
j giminių, o Lietuvoj 2 seseris/ 
I ir vieną brolį.
> Kūnas pašarvotas 4806 So.
i Kolin Avė. Tel. 'Lafayette 6105 

Laidotuvės- įvyks šeštadienį;
c Kovo 19 d, 1:30 vai. popiet. 

Iš namu bus nulydėtas ,i Lieti 
Tautiškas kapines.^

Viši a. a. Jono PruseviČiaus 
giminės^ draugai ir pažįstami 

, esat nuoširdžiai kvočiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

L atsisveikinimą.
> Nuliūdę liekame,
į Moteris, Dukterys, Broliai ir 

Kitos Giminės.
Laid. Dirketoruis Lachavvūcz 

ir Sūnus. Tel. CANAL- 2515.

Atsakymas “Barzdotam Dak 
tarai” ’

KITTEN MOTIFS PATTERN 1681
1681. Kačiutes galit bile kur išsisiuti—ant rankšluosčių, nosinių, suk

nelių—mergaitėm ir t.t. Jos. dabar labai madoj.

I HVFIKlSb
LrU V LlHIO Visas Pasaulių 

_ Dalis.
KVIETKININKAS ' 

, Gėles Vestuvėms, Bankietama 
f, ir Pagrabams.
I 3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
NAUJIENOS NEEDLEČRAF1 DEPE
1739 So. Halsted SU Chicago, III.

No. 1681

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardai ir pavardė m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido-j 
tuvėms, Papuoši- 

. mams.

Į Adresas ----------

j Miestas ir vįĮlstij
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

RENDAI NAUJA KRAUTUVĖ, 
kuri yra pinigu dirbėja; gyva lie- 
(tuviu apylinkė. Marųuette Park. 

2604 West 69th St. žemos rendos.
. SILuERMAN,. 2345 E. 71st SU 

Dorchester 0700.

Automobiles
1936 DODGE 4 durų Touring Se- 

dan, Radio ir šildytuvas, naujo karo 

CENTRAL. AUTO' SALES and SER.
Boulevard 2510.

tlric.Liet. Vyrų 
Choras Kviečia 
Visus į Svečius

i
žodis apie lietuviški? chorų 

vargus

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARV' FlKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Boksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, • registerhil ir , ice 
baksius. Cash arba ant i^okėjimo. 
Pamatykite mus pirm iugu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269. ' <

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

NAMON REALTY CO.
6755 So. Western Avenue.

TeT. Grovehiir 1038.
RESORTO KOTELIS ir. katedžės 

prie Paw Paw ežero, Michigan, tai
pgi 80 akrų pagerintos farmos, gera 
dęl kempių, žvejoti, sanitariumųi; 
biisų line; bargenai lengvais termi
nais.

ARTHUR WEINREB,
•; 32 West Randolph Street.

-PARDAVIMUI ar MAINUI 3 nau
jos krautuvės, žiemių vakarų kam
pas 69th ir Rockwell Streets. Na
tional Tea Company ant kampo. Ge
riausia. lietuviška vieta. 
SILVERMAN. 2345 East 71st Street, 

Dorchester 0700.

PIGIAI PARSIDUODA 4 flatų 
NAMAS ir COTTAGE Marųuette 
Parke. GROVEHILL 1965.

Nebūt gaįįma laikraštyje 
vietos gauti, ;kąd suminėti bent 
trečdalį apžymėjusių narių, 
bet jau beųįj^< keleto veikian
čių, virš, minėtų narių, matos, 
kad organinei ja susideda iš 
pažangių ir(,jvęiiklių profesiona
lų ir stambiųjų biznierių. Vie
nok, prieš > kieki laiku vienas 
barzdotas daktaras išvadino 
narius- zuikiais^ tik vien už tai, 
kad jiė'j , pagerbdami brangų 
svečią viešbutyje^ vakarieniau
dami nevalgė lietuviškų dešrų. 
Vaizbos Buto valdyba nutarė 
nors ir neoficialiaSf pasakytu 
“Atleisk jam Viešpatie, nes jis 
nežino ką pliurpia.” ,v

Vienas iš Vaizbos Buto dar- 
bų, tai bus atspausdinimas ir 
išplatinimas Lietuvių telefono 
knygos, kuri yra mums labai 
.reikalinga.

William, B. Sėbastian
Oficialis Korespondentas

• J

Šį šeštadienį, kovo 19 d., Chi
cagos Lietuvių Vyrų Choras 
rengia šeimynišką vakarėlį, ku
ris įvyks p. Nčffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt St.

Šis vyrų choras per pasta
ruosius du metus suspėjo- suda
ryti gana rimtą meno organi
zaciją ir jau šiandie, pasirody
damas lietuvių scenoje, į klau
sytojus padaro gana gerą įs
pūdį. Kiekviena meno grupe: 
kaip tai lošėjai, dainininkai^ 
šokėjai ir t. p. turi daug lavim 
tis, kad gerai pasirodžius. Ame
rikos lietuviai nėra tiek orga
nizuoti, kad galėtų užlaikyti 
pastovų teatrą su profesiona
lais. artistais, o turi pasitenkin
ti vien mėgėjais. Dėl to tiems 
scenos, dainos, Idšimo, šokių ir 

‘t:• -pi* mėgėjams*-.prisieina lavin
tis tik nuo darbo atliekamu lai
ku. Važinėjant, mokinantis 
daug prisieina praleisti laiko ir 
turėti išlaidų. Reikia, apmokėti 
už pamokas, vietas susirinki
mui ir t. p. Ir- štai visas tų me
no mėgėjų uždarbis ir pasiten
kinimas — tai gausus publikos, 
atsilankymas į j'ų parengimus.

PIRK elektrikinį Refrigeratorių 
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.j JR. , 
7126- So. Rockwell St.

PARDAVIMUI Englewood 2 fla- 
tų plytinis — 5-6 kambarių, 3 karų 
garažas — furnaso šildymas. Nau
jienos. Box 805.

Fanus for Sale 
Okiai Pardavimui

PARSIDUODA 4 karhbarių f orin
čiai. Pigiai — arba galiu ir ren- 
dūoti visą fletą su fornišiais.

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

$25^000' Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei- 

narnomis išlygomis*
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ....................... $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus,, nauji parlor

setai ................................. $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe .....     $175
Atdara, vak. iki 9-~Nedelioj iki 5 v.v.

RAPt> STORAGE FURN1TURĖ 
5746 So. Ashland Avė.

TURI BŪTI PARDUOTA PIGIAI 
įę, greitai geri, .4 . krėslų, , barbenus 
fixturiai. . 3420 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODjC 4 kambarių forni- 
čiai. Pigiai — arba galiu ir ran
duoti visa flatą su fornišiais.

ANNA BEĄCH
1807 W. 46th St., 2-ros . lubos

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

Šauktie Tel. Beverly 2677.

PARSIDUODA pigiai FARMA 40 
akerių, nauja stuba su skiepu, ga
ražas, barnė, 9 akeriai miško. Kai
na $1200. Tam Berastas, R. 2, Box 
100, Hart,»Michigan.

Business Seavice
♦ Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
. RYNAS DABAR - 

Pašąųk jpus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 nietai patyrimo. Blėkorius ir 

•* stb'gų derigčjas. ' 
Leonas Rooiing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOUi.kVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskoloa

/ Mike MiketWtinas
. • J' .’KPersiskyrė^ su šiuo pasaulių i 

i Kdvo 16 d., 6:15 valandą ryto, 
•* 1938 rn.4.;sulaukęs 48 metų;; 
. amžiauš, . gimęfe Ežerėnų ap$kr. ' 
.Dūkštų parap., Ivanavo kaim.

Amerikoj išgyveno 24 m.
/ Paliko dideliame nuliudime. 
•> motėrį Kazimierą, fco tėvais., 

; Kirdikę, .brolį Antaną ir fero— 
pliene Agotą, ,,ŠvOgerį Konstan

tą Girtas if jo šeimyną,' dėdę
f Joną Jakubauską,-, draugus, pa- 
!; žjstamus ir gimines-. O Lietuj 
r voj — seserį Galiną.

Priklausė-: prie Chieagos Lie
tuvių, Draugijos, Eagles, Siasi- 

t vien i, Liet. Pol. Kliubo 9 \Var- 
b-do ir • Lithuanian Am/Business 
‘ Men Organizati-on.
j(-> Kūnas pašarvotas Lachąvi- 
. čiaus koplyčioj, 44 E. 108 Št., 
• Roselandį Ūli Laidotuvės įvyks , 
. šeštadienį; Kovo 19 d., 9 yal. 
i,-ryto iš koplyčios5 bus nulydė

tas- i šv. Kazimiero kapines. , ’
’ ’’ V

Visi a. U; Mike Mikaliunas 
giminės, draugai ir pažįstąmi ■ 
esat> nuoširdžiai ' kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti • 
jam paskutinį patarnavimą,’ ir 
atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
, Moteris, Brolis, Brolienė, švo- 

J gėris ir Gimines.
.<•*- » ’ .t i

Laid. Direktorius La.chawic2ur. 
Sunaį, TeL CANAL 2515 arba 
PULLMAN 1270. 'X-

Daug ; dalyvauja parengimuose
Nors Chicagos Lietuvių Vyrų 

chora& dar tik, apie du metai 
kaip po daugelio metų pertrau-. 
kos persiorganijavo ir pradėjo 
veikti, bet po vadovyste ga
baus mokytojo, p. K. Stepona
vičiaus, jau suspėjo gana ne
blogai prasilavinti ir jau gana 
daug dalyvavo įvairių lietuvių 
organizacijų parengimuose.

Šis vyrų choras po- kiekvieno' 
pasirodymo^ scenoje vis darosi 
populiariškesnis ir vis daugiau 
gauna užkvietimų;

; Štai./ kovo 26 d. dalyvauja 
socialistų^sklokininkų bankiete; 
kovo 27 d. — lietuvių laisva
manių’ parengime; balandžio 3 
d. pildys visą programą Chica
gos Lietuvių Draugijos kultū
ros skyriaus Cičeroj,^ o balan
džio 23 cL yra kviečiami va*’ 
žiuoti • į;•'CalUmet City, 
saviems parengimams 
mažai liekai 'laiko.

šį šeštadienį Vyrų- Choras 
sumanė surengti bent šeimy
nišką vakarėlį, į kuri ir kviečia* 
visus/savo draugus ir dainos 
mėgėjus atsilankyti. Įžąnga tik 
25 centai. Taigi, iki pasimaty
mo Vyrų Choro vakarelyj.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

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

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

Taigi 
labai

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas 3932 So. Rockvvell 
St.—gera vieta—elektros refrigera- 
cija — žema renda, ilgas lysas — 
nebrangiai — pardavimo priežastis 
—liga.

Iš Lietuvon 
Atvažiavo 
E. Čerkesaite

Gimė Amerikoje, bet1 užaugo 
Lietuvoje

Vakar kaip 3:30- v. po pietų 
į La Šalie stotį atvažiavo Elž-

PARSIDUODA PIGIAI . BUČER- 
NĖ ir grosernė. Priežastį patirsite 
ant vietos. 3156 So. Wallace St..

BUČERNĖ IR GROSERNĖ. Elek- 
trikiniai moderniški įtaisymai. Gera 
vieta. Panašios bizniui nėra per 2 
blokus. Priežastį pardavimo patirsi-, 
te vietoje, 3400 So. Lowe Avė.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA 
KASDIEN NUO 8 V. RYTO

IKI '
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 

vai. vakaro.
TeL CANAL> 8500

7:30

bieta Čerkesaite pas Dominiką 
Adomaitį,a 2531 W. 45 PI.

Elžbieta čerkesaite buvo par
vežta maža Lietuvon į Beino- 
ravo kaimą, Smilgių' vai., Pa
nevėžio Apskr. ir ten gyveno 
iki dabar. Panelė čerkesaite tu
ri daug ką papasakoti apie Lie
tuvą ir džiaugiasi sugrįžus į 
savo gimtą, kraštą. —T. R,

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASŠOCIATiON ■ 
of Chicago. ,

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

, C oa I-Angly s

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00

$6.00
$5.25

MINE RUN..._.... ........ ........
BIG LUMP .........................
EGG ............... -.................. :
NUT ............................. .......
SCREENINGS :..............

PIRKIT DABAR!I
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

I JEI TURIT |
I KĄ PARDUOT I

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

Į JEI IEŠKOT
Į BARGENŲ
I SKAITYKIT
| NAUJIENAS

NELAUKIT
Į ILGAI
į. - , į

Pašaukit mus tuojau j
Į CANAL 8500
| Apgarsinimų kainos pri- |
| einamos. Už; pakartoji- j 
Į mus gausit nuolaidų.
i l



UKRAINE

RUMAHIA

JUGO-SlAVIA

BULGAR1A

iįiWaiMiiirJbliiiį?

•HpNGARYį

(TALY

VOKIETIJA po AUSTRIJOS PRIJUNGIMO

EPWARD KNZ

)BI 1(1 BAGGLCI Ui

NORTH 
SEA

NORTH 
SEA.

Fotęlį

Arno■■ W7\BT'bj<t, ■'■$1.12
BraftlCji, jvjėfe' aukštesnes 
mokyklos
prieš sįvailį laiką kažkur 
mi s teriškai dilimo. ;'

BLACK 
(-SĖAE-

BLACK 
SEA

NOR.TH SEA
North * 

Schle$wig

^EupąiM^į 
Malmedy

':įį.Ahac0*
į Lorraine

VOkhmuja po DIDŽIOJO KARO

illl ,«■■■■■■

.-. vi. . 1 ACM IC-NA IJ.IIHNI.J Foto I

IŠTEKĄ? ■ 'g^į Susą n n k 
Wilson, ' chlkte Washingto- 
no Darbo Departamento 
sekretores Miss . Perkins 
(privatinimn gyvepipįe Mrs. 
Paul Wilšon), kuri netru
kus- ištekės už Dgyid Mere- 
dith 
čio.
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