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Jau Ramu Lietuvoj ir Lenkijoj
Prezidentas Rooseveltas Smerkia

w * * *

Fašizmą ir Žemas Algas

at-

čia 
vi-

GAINSVILLE, Georgia, kovo rie nori palaikyti pietinėse val- 
23. — Pakeliui į Warm Springs Į stybėse feudalizmą, baudžiavos 
prezidentas Rooseveltas susto
jo Gainsville mieste, kurs dve
jetas metų atgal sunkiai nu
kentėjo nuo viesulos, o dabar 
valdžios pinigų pagelba tapo 
statytas.

Prezidentas Rooseveltas 
pasakė kalbą, kuri sujudino
sus. Jis smarkiai kritikavo ma
žą būrį saumylių, kurie nori 
sulaikyti Amerikbs progresą ir 
gerbūvį. ‘ ‘

Prezidentas Rooseveltas nu
rodė, kad Georgijoj ir kitose 
pietinėse valstybėse darbininkų 
algos yra perdaug žemos. O 
kada žmonės neužsidirba užtek
tinai pinigų pragyvenimui, tai 
čia pietinėse valstybėse ir in
dustrija negali pakilti. Kada 
žmonėsi čia pradės daugiau i už
dirbti, tai viskas pasitaisys: 
mokyklos, ligoninės, keliai, in
dustrija. O vienok atsiranda 
saumylių, sakė prezidentas, ku-

tvarką, kaipo jiems naudingą 
systemą. Tarp baudžiavos sy* 
stemos ir fašizmo systemos nė
ra skirtumo. Kartu su didžiu
ma šios valstybės žmonių aš 
esu priešingas feudalizmUi. 
Tarp tų, kurie sudaro penkis 
procentus turtingesniųjų, irgi 
atsiranda nemažai tokių, kurie 
feudalizmuf yra priešingi. 
Krautuvių savininkai, bankie- 
riai ir biznieriai pradeda ma
tyti, kad Amerikos išganymui 
reikia, kad specialės privilegi
jos butų panaikintos, kad at
siektų gerbūvio (prosperity) ir 
žemiausi žmonių sluogsniai, ne 
tik vidurinė ir augštesnioji kle- 
sa.

Prezidento kalba matyt buvo 
daugiausia atkreipta prieš tuos 
pietinių valstijų senatorius ir 
atstovus, kurie priešinasi Pre
zidento biliui darbo valandoms 
ir algoms nustatyti.

, ‘ v [ACME-NAUJĮENŲ Foto]

Harcourt i Morgan, buvęs 
direktorius ir naujas prezidentas; Dr; Arthur E. Mor
gan, prašalintas prezidentas, ir David Lilifenlhal, di
rektorius. Vakancijai numatomas James L. Fly, T. V. A. 
•advokatas.,'. \ . , 1 ■/. ..

T. V. A. VALDYBA

Daugiau pinigų ar 
Amerikos armijai

Tennesseek Jonio 
reikalas kongrese

Nori aptaksuoti 
karo pelnus

Šios Dienos 
Žinios Trumpai

Prezidentas Antanas 
Smetona Susirgęs

• WASHINGTON, D. C., kovo 
23. — Pašalinęs Tennessee Klo
nio Autoriteto (T.V.A.) pirmi
ninką A. E. Morganą iš jo vie
tos, > prezidentas Rooseveltas 
Suvienytų Valstijų kongresui 
ištirti visą reikalą. Prezidentas 
pareiškė, kad šioj valandoj jo 
pereiga buvo žiūrėti, kad įsta
tymai butų pildomi, tai todėl 
jis ir pašalinęs A. E. Morganą. 
Generalis advokatas R. H. Jack- 
son paaiškino, kad sulyg įsta
tymų prezidentas Rooseveltas 
turėjo tiesą pašalinti T.V.A. 
viršininką iš jo vietos.

v

Pešalintasai A. E. Morganas 
ilgą laiką kaltino kitus du di
rektorius, kad jie turėję plia- 
nus j pasipinigauti, pirkdami 
valdžios pinigais bevertės že
mės plotus. Bet kada preziden
tas Rooseveltas pareikalavo iš 
A. E. Morgano, kad jis savo 
intarimus darodytų, tai Morga
nas atsisakė. Užtai prezidentas 
jį ir prašalino, o paskyrė' kitą 
Morganą į jo vietą.

PašalintasaK Morganas sto
vėjo už privaviškų kompanijų 
biznį, o kitas Morganas ir Da- 
vid E. Lilienthal stovėjo už pa
ėmimą elektros gamybos biz
nio į valdžios rankas. Pastarie
ji du išreiškia Roosevelto nuo
monę.

WASHINGTON, D. C., 
23. — Senatorius Tom

kovo 
Con- 

nclly siūlo prie taksų biliaus 
pridėti pataisymą, sulyg kuriuo 
butų apdėti dideliais taksais 
“karo pelnai”, šitie taksai bu
tų imami nuo visų industria- 
listų, kurie gamina karo reik? 
menis. Šen. Connally mano, kad 
skis karo pelnų taksais galima 
bus surinkti milžiniška suma 
pinigų, o būtent $7,800,000,000/

WASHINGTON, D. C., kovo 
23. — Atstovų buto komisija 
užgyrė karo departamento rei
kalavimą paskirti dar $447,- 
808,550 apsigynimo reikalams. 
Su pirmiau paskirtais pinigais 
apsigynimo bus išviso paskir
ta daugiau kaip $1,000,000,000. 
Atstovų butas jau yra priėmęs 
paskyrimą $553,000,000 apsigy
nimo reikalams, o šiomis . die
nomis paskyrė karo laivyno 
20% padidinimui $1,121,000,- 
000. ' jų;'

Nuo' karo depąrti.mento gen. 
M. Craig komisijai pasakė: 
Gerai, kad Amerikos laivynas 
bus padidintas, bet reikia atsi
minti, kad reikalui atėjus tik 
Amerikos armija galės apgin
ei Ameriką.” • . . ‘ • f

Išnaikįnta 10,000 
japonų

Į -Į „„„t, į „p,* j

SHANGHAI, kovę 23. — Ki
nų žinios paskelbė šiandien, kad 
kinų kariuomene visiškai iš
naikino visą japonų pulką, su
sidėjusį iš 10,000 kareivių iš-^ 
ilgai Tientsin-Tulkow geležin
kelio. Centralej e. Kinijoj japonų 
kariuomenė tapo nustumta at
gal prie linijos, kurią jį turė
jo užėfnus šešios dienos atgal.

500,000 kiniečių ūkininkų, 
kurie yra« persiėmę bolševizmu 
neduoda rarnumo japonams 
centraleje -Kinijoj. Jie veda 
“gorilų” karą rprieš japonus.

! . . k' ...... pu ........................... ......... . f'l'M

Italai grąsina Fi-aii- 
cijai

LIETUVOJ. — Vakar Ameri
kos laikraščiuose jau ma
žai bebuvo žinių apie Lie
tuvą* Tai gal ženklas, kad 
Lietuvoj jau viskas apsira
mino. Lenkijos pasiuntinys 
Chonvat atskrisiąs Kau
nan aeroplanu pirmadienį. 
Gal būt netiesa, kad pre
zidentas Smetona susirgęs 
iš susijudinimo, Lenkijoj 
kalbama apie viltį geros 
valios santykių su Lietu
va* Lietuvos vyriausybė 
veikia vieningai.

ITALIJOJ.; • Fašistų laikraš
tis Ryme parašė aštrių 
grūmojimų Franci jai. Juod- 
marškiniai šventė savo su
kaktuves ir garbino Mus- 
solinį.

ISPANIJOJ.
naujais laimėjimais. Bom 
bardavo Madridą.

VATIKANAS

Fašistai gyrėsi

Lietuvos vyriausybė veikianti vieningai 
Niekas nerezignavo.

Lenkijos pasiuntinys 
skris Lietuvon 

aeroplanu

Šaliapina s serga ir 
niekad nedainuo-

Japonija turi užmo 
kėt Amerikai $2,214, 

007 už laivus ir 
gyvybes

WASHINGTON, D. C 
vo 23. — čia tapo paskelbta, 
kad Suvienytos Valstijos rei
kalauja iš Japonijos $2,214,- 
077.36 už Ir.ivo Panay ir trįjų 
tankerių paskandinimą Jangtze 
upėje, už užmušimą trijų ame
rikiečių ir sužeidimą 40. Už 
laivus reikalaujama $1,945,- 
670.01, o už gyvastis ir sužei
dimus $268,337.35.

ko-

Francijos senatas 
prieš Blumą

DETROIT, Mich., kovo 23. 
— Miesto taryba- sumanė iškel
ti Henry Fordui dviejų savai* 
čių “birthday party.”

įORHte
ChicagaU^jr apielinkei fede- 

raiio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra ir šilčiau. Vėjas pra
dės pust iš vakrrų. Saulė teka 
5:47, leidžiasi 6:06. Mėnulis 
užtekėjo šį rytą 1:29 vai.

Aleksandras Kerenskis, vie-
< f

sėdamas Chicagoje, pranešė, 
kad garsusis rusų dainininkas 
Feodoras šaliapinas sunkiai 
serga Franci joj. Jis turys šir
dies ligą, ir daktarai uždraudę 
jam'net garsiai kalbėti. Jis jau 
niekad nebedainuosiąs. Francu- 
zri daktarai mano, kad jis ir 
nebegyvensiąs ilgai.

PARYŽIUS,, kovo 23—Fran
cijos premjeras Leon Blum su
sirėmė su nepalankiu jam se
natu pinigų klausime. Blumui 
reikia greitai rasti šaltinių pa
pildyti valdžioj iždą ir finan
suoti apsigynimą. Senatas ga
li kartais suardyti Blumo plia- 
nus.

Čiepai nuo geltono 
sios karštines

NEW YORK, kovo 28. •

Ispanijos fašistai 
tebeina pirmyn

HENDAYE, Francija, kovo
Sukilėlių kanuolės dar-23.

bavosi šiandien į šiaurę nuo 
Huescos. Gen. Franco pasisuko 
eiti į šiaurę. Huescos fronte 
sukilėliai pasistūmė į priekį 
šešias mylias. Alcaniz-Caspe 
apielinkėje fašistai užėmė stra
tegiškas pozicijas.

Gauta žinių, kad sukilėliai 
smarkiai bombardavo Madridą, 
ko jie nebuvo darę per ilgą lai
ką. ‘ /

• PARYŽIUS; kovo 23. Fa- 
šistų? laikraštis Tevere Ryme 
paraše fašistų grąsinimus, Fran- 
ci j ai. Turėdamas omęnėje Fran-‘ 

. ei jos norą padaryti intervenci
ją Ispanijoj, tas laikraštis p£- 
sakė: , ; ■, ’ /

“Jeigu Francija pajudins 
pirštą - per rubežių, tai ? prasi
dės didelis sujudimas. Jei gu 
Francija pames savo galvą, tai 
niekas negtlį* pasakyti, kada ir 
kur ji savo galvą atras.”

. “Jeigu Francija nutars loš
ti Maskvos kortomis perdėm, 
tai ji greit patirs ką nors, kurs 
turi geras kortas geram loši
mui lošti.” >

“Mes persergstim Franciją, 
kad ji turės moralę atsakomy
bę už < intervenciją.”

TJuo pačiu laikai Mussolini 
kalbėjo savo “juodmarŠkiniams” 
fašistų laimėjimo sukdktuvių 
dienoj. Jis pasakė: “Mes esa
me prisirengę prie tąikos, bęt, 
jeigu reiks, mes kariausim. Jei
gu .mes kf.riaųsim^ mes laimė
sim, iškeldami dabartinę ir bu
simą Italijos žmonių puiky
bę.^

- Popiežius Pius 
4<šįltai” prašė Ispanijos fa
šistų generolo, kad jis taip 
žiauriai nežudytų nekaltų 
ispanų « su bambomis iš 
oro. ’

FRANCI JOJ. —Premjeras Blum 
turi bėdos su finansais*

AUSTRIJOJ. — 1,742 areštuo
tų, 96 nusižudė.

KINIJOJ. — Sumušta 10,000 
japonų divizija. ,

> '' ■' "■ ■ ‘

ANGLIJOJ. —. Konservatoriai 
dar tikisi pasilaikyti vald
žioj.

MEKSIKOJ,
aliejaus šaltinių atėmimo 
nuo svetimų kapitalistų.

AMERIKOJ. — Tennessee klo
nio nesusipratimai pavesta 
kongresui ištirti. Preziden
tas Rooseveltas kalbėjo 
Georgijus valstijoj prieš 
pietinių valstijų feudaliz
mą, kurs pavergia žmones 
mažomis algomis*. ,

— Celebracijos dėl

Anglijos konservato
riai pasiliks valdžioj

Plieno dirbtuvėse 
daugiau darbo

NEW YORK, kovo 23. - 
Pittsburghe ir/Chicago j plie

Džiaugsmas naziams 
cechų žemėje 

. ■ . •)

PRAGA, Jcovo 23. 
čių agrarų partija 
iš čechoslovakijos 
valdžios ir prisidėjo

Rockefellerio fundacijos prezi-’no dirbtuvėse padaugėjo ordę- 
Fosdick pa- rių. Ypač Chicagoje darbai per 
kad surasti paskutines dvi savaites pradė- 
nuo geltono- jo eiti geriau. Plieno orderių 

pasidaugino 20%. A .

dentas Dr. R. B. 
skelbė šiandien, 
pasekmingi čiepai 
sios karštinės.

— Vokie- 
pasitraukė 
koalicinės ■ ■ p . J ..
prie Kon

rado Henleino Sudeten nazių. 
To buvo laukta po įvykių Au
strijoj. Šios partijos atsimeti
mas nuo koalicijos nėra dide
lis nuostolis, nes ji turi tik pen
kis atstovus (iš 300) ir yrą 
“generolų be armijos” partija, 
Vienok šios partijos ’ pasitrau
kimas duoda progos džiaugtis 
naziams. ; >

VARŠAVA, kovo 22 (pavė
linta). — Pirmasis Lenkijos 
pasiuntinys Lietuvon bus Fran- 
ciškus Chorwatas. Jis skris į 
Kruną aeroplanu pirmadienį.

Iš Kauno atėjo žinių, kad kai 
kas iš Lietuvos kariuomenės 
yra priešingi Lietuvos ir . Len
kijos santykių “normalizacijai”. 
Lietuvos premieras Juozas Tū
belis gydosi Šveicarijoj, iš kur 
pirmadienį jis telefonavęs, pa
duodamas savo rezignaciją. Sa
koma, kad prezidentas Antanas 
Smetona taip pat susirgęs ir 
kad jis ketinąs rezignuoti.

Kalbama, kad premierio Tū
belio vietą užimsiąs arba karo
ministeris gen. Stasys Dirman-jkė, kad tapo atidarytas kelias 
tas, kurs esąs opozicijOŠkv§'das41^ld*ijai it* Lietuvai įsteigti 
arba pulkininkas Dulksųis,1 kairpyniškus santykius ^bendro
lfuW-yra*Arinijbš žvalgybos gal-'pasitikėjimo ir geros valios 
va. ■ ' pamatais.* - 3r.

(Lietuvos pasiuntinys Povi
las Žadeikis iš Washingtono vėl 
užginčijo gandus apie rezigna
cijas. Jis tik ką gavęs iš Lie
tuvos pranešimą, kurs sako, 
kad “NEI LIETUVOS KABI
NETAS, NEI PAVIENIAI MI- 
NISTERIAI NĖRA ATSISTA
TYDINĘ. VYRIAUSYBĖ VEI
KIA VIENINGAI.”)

Lietuvos ir Lenkijos 
santykiai geros va

lios pamatais

VARŽA VA, kovo 23. — šian
dien Lenkijos užsienio ministe- 
ris Jozefas Beckas davė pra
nešimą Lenkijos senatui apie 
santykius su Lietuva. Kalbė
damas labai taikiai, jis paša-

Meksikiečių minios šušningas ir 1,742
sveikino savo pre 

zidentą
MEXICO MIESTAS, kovo

kitų po areštu 
Viennoje

VIENNA, kovo 23. — Bu-
23. — Šiandien Meksikos žmo-]v«s Austrijos kancleris Kurt 
nes turėjo šventę apvaikščioti .Pusningas yra laikomas jo pa- 
“Meksikos ekonominės nepri-! Iociuie kaiP° ftalin-ys nuo to 
klausomybčs” paskelbimą, tai I; iko- kaiP Vokietija prisijun- 
•yra, aliejaus šaltinių ekspro- 
priaciją nuo svetimšalių kapi
talistų. Milžiniška demonstra
cija ėjo prie prezidento Laza- 
ro Cardenas palociaus pasvei
kinti jį už drąsų ''aktą. Prezi
dentas, stovėdamas ant balko
no, s: liutavo dviem 
tūkstančių žmonių.

šimtam

LONDONAS, kovo 23. — 
Anglijos kabinetas dar sykį su
brinko pabaigti užsienio poli
tikos plianą, apie kurį Cham- 
berlainas rytoj praneš parlia- 
mentui. Sulyg šito pliano gin
kluota pagelba bus užtikrinta 
FranCijai, Belgijai ir Holandi- 
jai, bet niekam kitam. Apie če- 
choslovakiją nebus nieko tik
ro . pasakyta.' Ačiū konservato
rių pąrtijinei disciplinai Cham- 
berlaino valdžia dar pasilaikys, 
nors, nepasitenkinimas ja yra 
didelis.

. —l'JL   i"

Užpuolimo repe
ticija

PRAGA, kovo 23. — Pragoj 
šiandie# buvo oro užpuolimo 
repeticija su bombų sprogimais 
virš mjesto ir . su užmuštais 
gatvėse, žmonėms buvo duota 
trys miųutės pasislėpti. Poli
cija ir kareiviai dėvėjo prieš
dujines maskas. Ugniagesiai 
gesino įsivaizduojamus gaisrus, 
žmonės galėjo įsivaizduot, kaip 
brisu bus, kuomet Praga bus 
ištikro užpulta iš oro.

Popiežius “šiltai” at 
sišaukęš į gen. Fran 

co dėl bombarda
vimų

VATIKANO MIESTAS, ko- 
• Vatikano laikraštis 
kad

vo
pranešė, kad popiežius Pius 
“šiltai” atsišaukęs į gen. Fran
co, kad. jis sumažintų oro bom
bardavimų baisenybes.

(Anglijos ir Francijos vald
žios buvo pasiuntę; popiežiui 
prašymą, kad jis sudraustų 
gen. Franco už baisias žmonių 
žudynes Barcelonoj, kur meta
momis iš , aeroplanų bombomis 
jis išžudė kone tūkstantį nekal
tų žmonių).

Kovo 21 dieną popiežius įsa
kęs savo pasiuntiniui Ahtoiniu- 
ttlui vėl atsišaukti į gen. Fran
co dėl bombardavimų.

gė Austriją, šeši S. S. (juod- 
marškiniai) sargai sergsti jį 
dieną ir naktį.

Buvo spėjama, kad naziai iki 
šiol suareštavo 10,000 žmonių 
Viennoje. Bet iš Berlino atėjo 
paneigimas, kad tas netiesa ir 
kt.d išviso tik 4,742 žmonių 
yra. areštuotų, iškaitant ir pik
tadarius. Tarp suimtųjų 
saugos dėlei”
vusių ministerių, 
kų, financierių ir 
šininkų.

Nuo kovo 12
Viennoje nusižudė 96 žmonės.

žydų studentais pranešta, • 
kad jie dr.ugiau nebegalės lan
kyti mokyklų.

Ties Salzburgu Austrijoj bu
vo areštuotas arki-kunigaikštis 
Josef Ferdinand Hapsburg už 
įžeidimą nazių režimo Vokie
tijoj.

ap- 
yra keletas bu- 

laikraštinin- 
policijos vir-

iki kovo 22

16,500 gryžo Į darbų
FLINT, Mich., kovo 23. — 

Čia vėl atsidarė Buick ir Fish- 
er dirbtuvės, kurios buvo už
darytos visą savaitę, 
gryžo j darbą Buicko 
vei ir 4,500 — Fisherio 
vėn.

12,000 
dirbtu- 
dirbtu-

NEW YORK, kovo 23.—čia 
paskelbta, kad vasario mėnesyj

NEW YORK, kovo 23. - 
New Yorko biržoj Šerai ’šien 
dien dar vis puolė, vienok (nupuolė viso pasaulio misingio 
Roosevelto kalba Georgijoj pa-• suvartojimas. Sausio mėnesy 
veikė gerai, ir serų puolimas buvo suvartota 139,528 tonų, 
sustojo. _ o vasario mėnesy 137,466 tonų.



i'

i KĄ ŽMONES MANO
wi<Iiwįwi įpypinM1

Kaip toli gyvenančiam, man 
netenka matyt chicaglškio Sta
lino parapijos organo Vilnies. 
Tačiau iš Naujienų vedamos 
polemikos su F. Abeku paty-» 
riau, kad »Us žmogus su “dūšia 
ir kunu” atsidavęs gina Sovie
tų Sąjungos šalį ir josios tvar- 
ką per dienraštį Vilnį. Kad F. 
Abekas būdamas po kontrole 
staliniško centro biuro kelia į 
padanges Sovietų Sąjungos po
litinę santvarką; te.s man labai 
puikiai suprantama. Juk ir lie
tuvių patarlė sako: “kur laka, 
ten ir loja”.

Skaitydamas Naujienas iš 
vaserio 21 d. vienoje citatoje 
F. Abekas “mokina” Naujienų 
redaktorių šitaip: “Jeigu tas 
redaktorius nesupranta to, kad 
Sovietų Sąjungai buvo ir bus 
pavojus iš kapitalizmo pusės, 
kad šalis turi būti pasirengus 
tuos pavojus atremti, tai jis 
nieko nesupranta”.

Kuomet tas pabėgėlis iš So
vietų Sąjungos prikiša kitiems 
kūdikio protą ir kalba apie tai, 
kaip Sovietų šaliai grūmoja pa
vojus ir kaip tie pavojai reik 
atremt, tai iš tokio Abeko ar
gumento tik juokis ir voliokis.

Rugpiučio pabaigoj 1917 m. 
F. Abekas iš Vladivostoko mie
sto Penza laive atsigulęs po lo
va išvažiavai į Japonijos mies
tą Tsurugr, ir laikinai apsigy
venai Jakohamoj. Įsikūrus So
vietų valdžiai nuvykai ten apsi-

> ani'll'llll II 1I rr T 
gyventi. Pa;Pagaliau tapai paim
tas ir J raudonąją armiją. Vie
nok nuo širdies artemt Sovietų 
šr.lies nenorėjai. Pasitaikius pir
mai progai komunistišką karei
vio finelį numetei, ir atsidūrei 
Sibire sukilusiu čekoslovakų 
pusėj. Gyvenimas taip nulėmė, 
kad tūlą laiką gyvenai po KoL 
čaku. Pirmai progai pasitaikius 
dar svajojai grįšt į Lietuvą, 
Ant galo, taip išsiilgai Ameri
kos, kaip mažas kūdikis nema
tydamas savo motinos. Man ra
šytuose laiškuose tik viena sva
jonę turėjąj, būtent, kaip pa
tekti į Jungtines Valstijas. Tik 
dėka iš manęs gautais pinigais, 
ir patekai į Dėdės Šamo žemę, 
(Tiesa, manęs nenuskriaudęi, 
atsilyginai teisingai).

Jeigu Leono Trockio visa rau
donoji armija butų susidėjus iš 
tokių kareivių pabėgėlių kaip 
F. Abekas, tai kas būt atrėmęs 
Sovietų Sąjungą nuo kapitaliz
mo puolimų, taipgi ir visų kitų, 
monarchistų puolimų. Pats A- 
bekas ne kūdikio protą Turėda
mas, supranti gerai, kas tau 
būt buvę už pabėgimą iš rau
donosios armijos nuo įsteigtos 
Lenino-Trockio “proletariato” 
diktatūros sistemos, jeigu būt 
ta diktatūra 'tave pagavus. Pa
čiam pabėgusiam iš tos šalies 
visai nepritinka kalbėt apie ko
kį ten socializmo būdavo j imą 
ir. puolančių priešų atrėmimą.

—P. Kručas

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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šioje šalyje. Tai reiškia, kad 
rymo katalikų aiit 100 yra apie 
85, o kitų tikybų tik 15. Tas 
vienas faktas pats už save 
kalba. Ir mes sdprantarne, ko
dėl. Todėl, kad jų mlsijonieriai 
ir kunigai kalba jokius niekus, 
tuo laiku, kada žmogus savo ti
kėjimo vedamas, eiųa ieškoti 
sau “paštiprinimo”. Bet yisa 
tai jie suprantaĮr!; išsiaiškipa 
tokiu budu: reikia tik eiti baž
nyčion, melstis, eiti išpažinties, 
o skriaudos savaime išnyks. 
Toks supratimas ir toks moky
mas,- turi huti lauk išmestas iš 
visuomenės tąrpo, taip kaip kad 
kalbėdamas Dr. Crane apie ru
sų religijos praktiką pasakė.

št#i dėl ko mes lietuviai es
ame taip susiskirstę. Mus skir
sto tie žmonių mokytojai, ku
rie kas sekmadienis į tas mihiaą 
kalba mokydami neapkęsti sa« 
vo artimo, jį niekinti, juo ne
pasitikėti vien tik dėl to, kad 
anas bažnyčion neina, nors pats 
pagrindas to mokslo bažnyčios 
yra meilė Dievo ir -meilė arti
mo

Scranton, Pa.
Rymiškos Misijos

Ketvirtadienis, Kovo 24, ’38 *

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRANKFURTKRS’’ 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNEKĮOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į nąusų “sample room” ir pamatykite šių ipiportuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.
PRISTATOM yiSIĘMS IR VISUR

BĄLTIC 1MPORT CO„ Ine.
> tMPOBTucn’uiSltYSrt’MYNv ir vaistų^ ’

805 W. 19th St. ' Tel. Haymafket 3555
CHICAGO. ILL. , a J. P. RAKŠTIS. SAV.

r

Montrealo Lietu
vių Domei!

Ginkime Lietuvos nepriklauso
mybę nuo Lenkijos užpuolikų

šiuo taip svarbiu visiems lie
tuviams klausimu ' visos Mon- 
trealp lietuvių pąšelpinės drau
gijos: D. L. K. Vytauto-.Nepri- 
gulmingas Klubas, Montrealo 
Lietuvių Simų ir Dukterų 
Dr-ja, šv. Kazimiero-Jono ir 
Šv» Onos-Elzbietos Dr-jos; taip
gi politinės ar kultūrinės orga
nizacijos K. L. L. K. L. G.,

sas Montrealo lietuvius-es kvie
čiamo kuoskaitlingiausiai daly
vauti, Organizacijų Komitetai.

IŠ LIETUVOS

rPlębęjųs

ir parapija, prieš Lenkijos pa
siūloj imą galutinai pasisavinti 
Vilnių ir kėsinimąsi pagrobti 
Lietuvą, be politinių įsitikini
mų ar pažiūrų skirtumo, kad 
padėti apginti Lietuvos nepri
klausomybę, bendrai visų Mon- 
treaĮo lietuvių šaukia nepapras
tą *

' MASINĮ MITINGĄ
D. L. Ę, Vytauto Neprigulmin- 
go KJiubo salėje, 2161 St. Ca- 
therine St., East. penktadienį, 
kovo-March 25. d., 7:30 vai. va
karo. > i

Visų draugijų ir organizaci
jų narius ir nares; visus ir vi-

SMARKIAI NAIKINA MIŠKUS
SAMUNIŠKIAI — MerkinCs 

1

valse, šis kaimas jau ir iš se
niau turėjo nemažą plotą miš
ko. Išskirsčius viensėdžiais mi
ško buvo paskirta po kelių ha 
sklypą kiekvienam ūkininkui. 
Ligšiol ūkininkai mišką kirsda
vo tik mažais kiekiais trobe
sių remontui ir kitiems reika-' 
lams. Tačiau šiemet veik visi 
ūkininkai pardavė savo miškus 
perkupčiams beveik pusdykiai. 
Ši miškų naikinimo epidemija 
perėjo ir į kitus kaimus ir da
bar šiluose poška kirviai, nai
kindami Dzūkijos lygumų gro
žį. O žydeliai džiaugiasi ir lau
kia iš sukirstųjų malkų ir ras
tų pardavimo gražaus pelno.

INSUREDj
\ UPTO 
įN»»ooo.

Ar N ori ^gfi
PINIGU? i

Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chjcagoje ir apielinkgje ant lengvo “Direct Reduction” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITĖS Į

GEDIMINAS BUIIDING AND LOAN ASS’M.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės Valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federą| Savings and Loan In
surance Corporation, Washingtonl( p. C.

BOSE ENCHER, Secretary ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI
i k I koplyčios visose w-■ " L/ I ISk.AJ CHICAGOS DALYSE.

■ AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ B W

I Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

——

Antanas m.PHiiiiPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

mą-< 
pa--.

pa-Gabrielius sako 
bedieviai Ir tautiečiai 
riepavėĮd’Čš', J h s'- kata-

Kiekvienais metais, rudens 
laiku, žydai Švenčia taip vadi
namą apsivalymo šventę. Kai 
kurie iš .jų, senovės papročių 
pildytojai, eina prie upių krąp» 
to ir ten ketendąmi gavę plau
kus ir galvos ir barzdos, krap
što savo “nuodėmes” ir meta 
vandenin. Tai jie daro tik vie- 
rtą kartą per metus, Rymo ka
talikai yra arba jaučiasi dides
ni nusidėjėliai, Jie nuodėmių 
naikinimą atlieka dviem atve
jais per metus. Prieš Kalėdas 
ir prieš Velykas. Prieš Kalė
das nebūna tokios įspūdingos, 
Bet prieš Velykas jaučiasi, kad 
tikrai juos velnias užponavo- 
ja. Per gayėnę jie valgo mėsą, 
kląuso radijo, jaunimas eina 
net ir į šokius, kiti perdaug 
geria ir t. t. Tas jiems yra la
bai baisu, kada jie Lietuvoje 
pasninkavo, nešoko, negęrė ir 
negrojo, Kad tas velnio Apsėdi
mas juos paliuosuotų, tai jie 
kviečia pas save misijonlerius, 
kurie tuos velnius nuo jų vai
ko. Toks atsitikimas įvyko pas 
mus Scrantono mieste. Monsig- 
noras Miliauskas pasikvietė pas 
save tėvą “Gabrielių”, kad jis 
jo parapijomis nuo velnio ap
sėdimo paliuosuotų. Jums, tur 
būt, mieli skaitytojai, bus įdo
mu žinoti, kaip jis juos mokė 
nuo to pasiliuosuoti ir ko mokė.

Pirmą savaitę paskyrė mo
terims. Ėjo visos neišskiriant 
nei laisvamanių, nei kitokių 
pakraipų moterų. Davatkos 
lonių ieškodamos, o kitų 
Žiūrų moters žingeidumo 
leį.

Tėvas 
mokslą: 
dangaus
likai su jais nedrapgaukite, nuo 
jų šąlinkitčs, Jie niękam neti
kę sutvėrimai. Vieni į Dievą 
netikį, kiti garbina tik savo 
tautą ir tautiečius. Ir taip daug 
nonsensų pasakojo, taip kad jo 
kalba daugiausia susidėjo tik 

i iš pagiežos, juokų, kurie tokiam 
momentui niekad pritaikinti 
negalima. Mes gyvename dvide
šimtame amžiuje. Stebėtis rei
kia, girdint taip mokinant baž
nyčioje. Tai opiumas, katras 
tikinčiam ir tamsiam žmogui, 
kuris pasiduoda tokiai vadovy
bei ir tokiam mokslui, užnuo
dija jo protą, kuris kai kada 
kad ir turėdamas progos prasi
lavinti, lieka nuosavybe tokio 
bemokslio ir fanatiko mokyto
jo. Jus manote, kad tai, apie 
ką čia kalbama, yra tik tušti 
žodžiai, Visai ne. Po tokių mi
sijų jus manote kad tie geri 
katalikai eina į bųčernes užsi
mokėti savo sąskaitas, kuriąs 
jie yra skolingi, arba gražina 
tiems, nuo kurių skolino pini
gus. Čia turiu aprašyti atsiti
kimą, kuris yra įvykęs kaip tik 
tokių misijų metu. Vienas drau
gas turėjo paskolinęs geram 
katalikui truputį pinigų. Nie
kaip iš jo atgauti negalėjo. Tad, 
jis sugalvojo, kad kaip jis po 
misijų atliks išpažintį ir išeis1 
iš bažnyčios, tada jį sutikęs] 
prie bažnyčios durų, kada jau’ 
pasibaigė misijų laikas, jis jį 
užkalbino tuo reikalu ir ėjo su 
juo iki pat namų • prašydamas 
savo skolos. Prie pat ano na
mų durų, jis savo draugą už
keikė ir pasakė, kad jis jo ne
pažįsta. štaį misijų išdavą, Mes 
jau daug kartų esame kalbęję, 
kad tokia baž,nyčįa/ niekad žmo
gaus morališkai nepakėlė ir 
nepakels. Mes žinome, kodėl 
Rymo katalikų tarpe yra di
džia tįsias t kriminalistų4 nuošim- j 
tis. Jie su‘daro viso apie 85%

Remsite tuos, Kurie 
garsinusi 

“NAUJIENOSE”

lietuviaC
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1'—8 ir 7—8
S erodo m i s ir nedtl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonai Rennhlic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERT ASH 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kepwood 5107
, II ... .... R Hf. I ■■■-,; ■■■

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVĘNUE 
Ofiso valandos:

8939

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKI!’ SVEIKATOS PIRTĮ

, TelefortAs BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikiniųs ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sįerps vąnom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
u tarninkais. x

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

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physicąl Therapy 

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

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

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

Rezidencija:
SOUTH CLAREMONT AVK
Valandos—9—10 A. M/ 
Nedėlįoj pagal sutartį,

kambarius; suteikiam 
sveikatai 

prieinamos;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
' ' . . .DIENA IR NAKTĮ,>,„x ai,

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

Tel. LAFAYETTE 0787____________

T koplyčios visose
-L?- cJI 1 Chicagos dalyse

m. litu ii i iinm1 i i iI ij I .. I -I l I ■ 'J »»| ■ ■ ■ .-ii.;........................ ..........................

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vąl. vakarį iš W. H, J?, C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

•. P. ŠALTIMIERAS.
■ŠOU

Direktoriai

Chicagos, 
Cicero 

Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566,

S. M. SKUDAS
718 West 18tli Street z Phone Monroe 3377

Yards 1139
Yards 1138

■ m1'

S. P. MAŽEIKA
3319 Utųenjca Avenue

----- - ,»U y J' e I • I ■ » .j......

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place ' Phone Canal 2515
SRYRIV^: 42-44 Eagt 108th Street Tel. Pullman 1270

■v.. 1----------------------- ------------------ ---------------------------------yr " ■ ....... . ................ ..

PETKUS IR EUDEIKIS
4704 Sc>4 Western Avė. Phone Virginia^ 0833
.... 'H'rJTT

A. M. PHILLIPS
3307 Lituaųica Avenue . Phone Boulevard 4139 

----------- -------- - ----- ------ —--------- ----------------------------
J.LIULEVIČIUS

4348 Sq. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. PETKUS
0834 SO. VVestern Avė. PJionę Gro veliji! 0142
1410 South 49tji Court . Cicero Phone Cicero 2109 

> ■ i? • • • ' \ •• ;

ADVOKATAI

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

st.Miesto
Kąmb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Tflephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ĄSHbANP AVENUE 
Res. 6515 So. -Rockwell St.

' Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Loirę Avė, Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 8395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. We$tern Avė, 
VALANDOS:

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

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

’TeL Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
■ ' LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optojnetrically Akių Specialistas
Palengvina, akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SFRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

L Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akiniu DirbtuvėOfisas ir
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

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

2400 WEST MAD1SON STREE'I .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Stumtais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IK REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. -Medelioj ųiagal susitarime

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

Pbone Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland A ve. Q

arti «thuStMlj*4r ,4 I.
Valandos nuo 9'iki Š Vakaro h' 

Seredoj pagal sutarti.
tagg"T„i!.. m": i.ff.g^ni1 ru.’us

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai- rytų, nuo 2 iki 4Nuo , ......
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vąl. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
■ 1 ' • ■1 » ■ . 1 

' Telefonas Yards 0994 

Dr. Maurice Kahn 
463J SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Ned&i. tino 10 iki 12 
Telenlions PLAZA 2406

yi "'i

Pinigų Siuntimo Skyrius at> 
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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LANDO i ŽINIOS
IKA JAUNŲ BERNIUKŲ, — APIPLĖ- 
Ų SANDĖLJ. — UŽUOJAUTA MICKE- 
ŠEIMAI. — A. L. KONGRESO KOMITE- 
)IS. — NEDARBAS PUSĖTINAI YRA 
AS

ĮSIGALĖJIMAS.
IMINGIAU SURENGTI P.IAI WILKE- 
ERTĄ. — MIRĖ STEPAS VILČINSKAS. 
MI JAUNASIS BRAZAUSKAS. — MA- 

’INGAS.

sėjas, kaltino ir tėvus. Juo la 
biau, kad tų 
prisipažino, jog 
neprižiūrėję savo vaikų, 
dažnai 
auštant, 
j e.

Kada 
priežiūros, tai 
baus, jei' jie ištvirkšta ir nuei-

berniukų tėvai 
jie tinkamai 

Esą, 
vaikai pareidavo namo 
ir v.skas buvę tvarko-

vaikai auga be jokios
n uosta-

KALBA APIE KANUOLES. — 
PASITARIMAS,

inalistai
ir areštavo

o dvylikos iki 
Visi suimtieji 
vagiliavimais.

Pas juos buvo rastas revolve
ris ir kitokie įrankiai. Berniu
kai prisipažino daug vagysčių 
ir apiplėšimų papildę. Visi liko 
pasiųsti į pataisos namus.

Bylos nagrinėjimo metu tei-

Neleiskite

ASTAI
ILIONU
us Sulaikyti

Didelis grobis
Nakties meta plėšikai įsiga

vo į Weinb?rg Drug Co. sandė
lį (2400 Suerior Avė.) ir išne
šė įvairių brangių vaistų už 
#10,000.

Užuojautos pareiškimas
šio skyriaus vardu reiškiu 

giliausią užuojautą J. Mickevi
čiaus šeimai. Buvo tikrai liūd
na išgirsti tą žinią. Pažangiajai 
visuomenei yra didelis nuosto
lis nustojus tokio energingo 
didelio visuomenės veikėjo.

Komiteto posėdis
Kovo 13 d. įvyko A. L. Kon

greso komiteto posėdis. Buvo 
aptarta daug visokių reikalų. 
Netrukus bus sušauktas kitas 
susirinkimas. Mat, vasaros me
tu planuojama surengti didelis 
piknikas.

I šiame susirinkime tarp da
lyvių buvo kilę kai kufie nesu
sipratimai. Reikia manyti, kad 
jie bus išlyginti ir ateityje ne
bepasikartos. Šiuo momentu 
reikia stengtis, kad darbas ei
tų kiek galima sklandžiau ir

ir

IAUME NAUJIENŲ Koto]

Už MOTINĄ Charles 
Berenschot, 13 ir brolis Ęarl 
-10, nuo 1444 So. Wisconsin 
Avė., kurie liudijo prieš tė
vą, pagelbėdami motinai 
llelen Berenschot gauti7 di- 
vorsą. Moteriškė aiškino, 
kad vyras ją sumušė,, kai ji 
atsisakė paaiškinti, kur išė
jo vieną vakarą. Ji aiškina, 
kad kiekviena vedusi mo
teriškė turi teisę praleisti 
nors vieną vakarą savaitėj 
viena $au ir be. vyro žinios.

Crasnicką, kad pasitarti dėl 
•engiąmo gegužės 15 d. p-iai
\ldonai Wilkebs pagerbimo 
koncerto.

Reikia pasakyti, jog p-ia 
vVilkelis vielos lietuviams yra 
abai daug pasitarnavusi. Bu- 

gabi pianistė, ji dalyau- 
a beveik visuose koncertuose 
r akompanuoja musų daini- 
linkams.

Vietos dainininkai bei veikėjai 
ad ir sumanė surengti vieną 
lidelį ir gražų koncertą, kur o 
tikslas bus pagerbti p-nią Wil 
■sėlis. Visi yra kviečiami prisi
dėti, kad galėtumėme kaip ga- 
ima daugiau tikietų išplatinti. 
Koncento programa tikrai bus 
tokia, kokios Clevelando lietu
viai 'seniai beturėjo pfrogos ma
tyti: ■ ,

. •' i
Tikielai iš anksto yra parda

vinėjami po 35 centus. Jei kas 
nori likietus platinti, tai juos 
i^ali gauti pas p. J. Krasnicką, 
“Dirvoje” ir “L. Žiniose”.

Mirė Stepas Vilčinskas
Šiomis dienomis mirė Stepas 

Vilčinskas,
šiasdešimt metų amžiaus, 
kūnas buvo sudegintas, 
mirdamas jis pareiškė tokį pa
geidavimą.

Lhidotuvčse patarnavo gra- 
borius N. Wilkc!is.

Pasižymi jaunasis Bra
zauskas

Jaunasis Jonas Brazauskas 
juo tolyn, juo labiau pasižymi 
muzikoje. Jis dalyvavo kontes- 
te;, kuris buvo transliuojamas 
per radijo. Konteste, laimėjo 
dovaną.

Taigi atrodo, jog netrukus 
mes susilauksime tikrai gero 
muzikanto.

BOK SVEIKAS
Ir Palaikyk

NATŪRALU GRO;

” stokos valgiuose milionai yra 
ergais—paprasto vidurių užkie- 
i sulaikomi. Vietoj piliulių ir va- 
vk natūralų liuosinantj maistą 
ir buk “reguliarus.”

Kongreso komitetas turi nu
statyti veiklos gaires taip, kad 
visi pažangus žmones galėtų iš
sitekti. Ypačiai reikia vengti 
asmeniškumų, nes jie jokiame 
veikime nėra pageidaujami.

«
. Nedarbas vis labiau 

jaučiamas
Nedarbą jau pradėjo pusėti

nai jausti ir lietuviai. Tatai at-

Užkietėjimas yra valkstis ant jū
sų gyvumo. Jus jaučiatės nuklim- 
pe, stokuojate energijos pirmyn 
eiti. Kellogg’s All-Bran gali būti I 
tai ko jus reikalingi,I

netekimas 
didžiai iš

ariu užkietė- 
yra jūsų ne- 

, tai smar- 
tieko nepadės, 
i. bet jie ne- 
>TIĖS. Nuo- 

veda
alieka susilp-

žarnas

tai, kaip kad yra įtakingi. Jie dir
ba su GAMTA, ne PRIEŠ ją.

Kellogg’s All-Bran yra grūzdus 
spraginti javiniai. Galite valgyti 
taip, kaip jie pareina dežėse su 
nu ar smetona ir vaisiais arba 
kitę į bandutes ar pyragaičius. 
Bran priduoda joms žavintį 
šutų saldumo skonį.

pie- 
kep- 
All- 
rie-

vidurius
Ii
kuris skaitosi 

perakstinti 
ais valytojais, 
J liuosinantj 
-Bran.

jus “regulia- 
iciau jie veikia 
s * liuosintojai. 
tas duoda vi- 
kurjf yra rei- 

■ 1 ir “rupu-

Kad pasilaikyti “Regulia
riu,” turi būt
“Reguliariu.”

Bet kaip jus All-Bran neval
ytum, vartokit juos reguliariai. 
Sekite šį kasdieninį įprotį:

1. Valgyk Kellogg’s Al-Bran 
kasdien.

2. Ir gerk vandens ganėtinai.
Kiekvienas krautuvininkas par

duoda All-Bran. Padaromi Kellogg
I

in Battle Creek.

— Vidurių 
s

i yra vitami
ninis, to nuo- 
ris sutaiso vi- 
eda sukelti re- 
Jl-Bran teikia 
ria vandenį ir 
>ine. Ta van- 
< padeda išsi- 

ir “rupumas” 
eikiantys daik-

Vitaminas B i Kellogg’s
VIDUJINI^ TONIKAS

VITAMINAS j
člell |M

Cleli Oran- 'li
Kiausi- tižiai *al■Lfillll
PALYGINAMOJI VITAMINU BĮ

SUMA SU ĮVAIRAUS MAISTO .
SVORIU

’» * - t 1 1 ' I• ; ‘p

judėjimą. Kai tik žmonės ma
žai dirba, tai ir ^visokiems biz
niams, kaip sakoma, tiek besi
randa. Žinoma, tai visai natū
ralūs dalykas. Kad žmonės ne
turi pinigų, tai jie, “susispau
džia" ir stengias* su kam balt
ina mažiau apsieiti.

žodžiu, susidaro kažkoks už
burtas ratas, kuriame reikia 
suktis ir iš kurio sunku išeiti.

Šių laikų parengimuose nuo
taika kažkokia prisiekta. Se
niau būdavo žmonės linksmi, 
juokauja. Dabar jau visai kas 
kita: žmonės apsiblausę, susi
rūpinę, vieni kitus ramina, kad 
netrukus nedarbas praeis ir 
viskas bus gerai.

Jaudina mus ir Europos pa
dėtis. Įsigalėjęs ten gengsteriz- 
mas niekam neduoda ramumo. 
Niekas nežino, ko galima tikė
tis rytoj. Tokie neramus laikai 
daro įtakos ir Amerikai: čja ir
gi negali normališkai gyveni
mas nusistovėti, i

Ginklai pirmoje vietoje
Pirmiau Washingtone buvo 

kiek daugiau kalbama apie šio 
krašto ekonominius dalykus, o 
ypač nedarbą. Tačiau dabar at
rodo, jog pirmą vietą pradeda 
užimti ginklai. Visi’ lengva šir
dimi skiriama laivynui vienas 
bilijonas dolerių.

Ir keistas dalykas: laivyno

didinimas praeina be didelės 
opozicijos, o tuo tarpu kiti pre
zidento sumanymai susilaukia 
griežto pasipriešinimo.

Fašistų stiprėjimas
Dabar Hitleris pasigriebė į 

savo rankas Austriją. O tai jis 
galėjo padaryti todėl, kad Doll- 
fuss prirengė jam dirvą. Visi 
atsimename gerai, kaip tasai 
popiežiaus laiminamas “kišeni
nis diktatorius” kanuolėmis iš
griovė darbininkų namus Vie
noje, sutriuškino darbininkų 
judėjimą, Jikvidayo profesines 
sąjungas.

Jei tas klerikaĮ^ garbinamas 
budelis nebūtų sunaikinęs di
džiausią darbininkų jėgą ir de
mokratijos atsparą, tai Hitleris 
nebūtų drįsęs siųsti savo smo
gikus į zkustrijąvĄsivėržimas į 
Austriją butų ,reiškęs karą, į 
kuVĮbutų buVhšios [Įrauktos ir 
kitos valstybė^. O rizikuoti to
kiu karu Hitleris tikrai nebūtų

Aldonos Wilkelis koncertas
Kovo 15 d. blirclis veikėjų 

susirinko pas laikrodininką J.

INSURANCE
(ApūRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

namų

rakandų

sulaukęs apie še
Jo

nes

Protesto mitingas
Kovo 27 d. Lietuvių Svetai

nėje įvyks protesto mitingas 
prieš lenkus., Mitingas prasidės 
2 yal. popiety Kalbėti yra pa
kviesti Lietuvos konsulas Dauž- 
vardis, Čėkoslovakijoš ir Latvi
jos atstovai, rabinas Brickner, 
kun. Karužiskis-Vilkutaitis ir 
kiti. —Jonas Jarus

Gera sveikata palaiko • natūralų gro 
metams—bloga sveikata gali greitai j: 
ti. Pasilaikyk sveiku! Niekad nesigailė

MALVAZ gali būti kaip tik tas, ko 
kad palakyti narmalų kūno tonų. J< 
senai medicinos profesijos pripažinta. ] 
vo gydytojo apie tų gaivinantį, akstin 
šiame gardžiame maiste—gėrime. Jis 
pasakyti apie turtingą, maitinantį kai 
—sveikus, sveikatą statančius elerr 
sistemą akstinančią, gyvinančią verty

Saugokitės pigių užvaduotojų, mčg 
sinaudoti MALVAZ reputacija. Kan 
‘Geras kaip tik MALVAZ”, kai jus 
patį “MALVAZ?” Tiktai tikrosios 
dūktai yra pamėgdžiojami.

Leiskite jums pasiųsti MALVAZ kai 
K dien. jūsų patenkinimas pilnai garan 
£ jus nebusite pilnai patei

rus kelis butelius, jus g 
imti pilną mokesnį, ką 
kėje.

24 butelių kartoną
50c grąžinama už

12 butelių kartoną
25c grąžinama už 

MALVAZ daro MONAI 
Aludariai.

IŠ LIETUVOS
TARIASI DĖL ELEKTRAI 

TIEKTI KONCESIJOS 
SUDARYMO

DIDELE EKSKUR!
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AGENTŲ SĄJI
AMERIKO

LIUDVINAVAS — Vandens 
malūno savininkas P. Šmulk
štys, Tarašiškių km., siūlo vai. 
savivaldybei su ja sudaryti 30- 
čiai metų koncesijos pagrindais 
sutartį tiekimui elektros energi
jos Liudvinavo miestelio gat
vėms, aikštėms ir butams ap
šviesti. Elektros apšvietimo, ta
rifas .'—savivaldybei—85 et už 
kw, privatiniams asmenims— 
95 et už kw. Bendrai elektros 
energijos tarifas butų taikomas 
pagal Marijampolės mieste Vei
kiantį tarifą. Valsč.' savivaldy
bei jau4 paruošė sutarties pro
jektą ir įteiks valsčiaus tary
bai svarstyti. ;

Dabar elektros energiją Liud- 
vinavui tiekia š. L. Vinzbergų 
malūnas, bet šviesa labai silpna, 
mirkčiojanti ir dažnai užgęsta. 

, Gyventojai jau. seniai pageidau- 
ja geresnės elektros šviesos.

nuo

nuo vagiu 
langų 
gyvasties

Populiariu Ekspresini

EURO
e Apdraudą 

ugnies
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
e Apdraudą

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių 

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

po pietų.

Išplauks iš Nen
GEGUŽES 3

Greiti traukiniai pri 
EUROPA Bremerh 
krina patogią kelio 

ir Klaipeo

HHAMBURG-AMERICAN L
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Lietuva kryžkelėje
Alarmuojančios žinios apie lenkų elgimąsi OLietu- 

vos atžvilgiu, kurios dar pasirodo spaudoje, veikiausia, 
neturi rimto pagrindo. Lenkija jau paskyrė savo pa
siuntinį Lietuvai ir Lietuvos valdžia sutiko jį priimti. 
Iš to matyt; kad abi pusės eina prie užmezgimo norma
lių santykių.

Bet Lietuvos viduje dar, matyt, ne viskas ramu. 
Nors paskiausias oficialus pranešimas iš Kauno sako, 
kad “vyriausybė veikia vieningai” ir nė vienas mihiste- 
ris nesąs atsistatydinęs, bet gandai nesiliauja ėję apie 
nesutikimus valdžios viršūnėse ir priešingą Smetonos 
režimui bruzdėjimą krašte.

Butų, iš tiesų, nuostabu, jeigu fokio aštraus krizio 
metu, kai valdžia yra priversta griežtai pakeisti savo 
užsienių politiką opiausiame visai tautai klausime, ne
pasireikštų visuomenėje jokio pasipriešinimo. Kapitu
liacija prieš lenkų grasinimą, be abejonės, pakirto val
džios autoritetą.

Jeigu šiuo tarpu Smetona in jo ministerių> kabine
tas ir neateistatydins — ir kas šioje valandoje norėtų 
perimti iš jų rankų nemalonų uždavinį taikos pasirašy
mo su lenkais! — tai valdžios padėtis vistiek bus labai! 
pašlijus, Tuo gali pasinaudoti kita, kraštutinė tautiniu-1 
kų grupė, atseit, voldemarinirtkai.

Jie jau ne sykį darė sąmokslus prieš “tautos vadą” 
ir dar tik neseniai pats tų karštakošių lyderis buvo pa-į 
leistas iš kalėjimo. Girdėt, kad Voldemaras dabar išva
žiavo į užsieni, bęt užsienyje būdamas, jisai gali dar 
geriau konspiruoti prješ Smetoną, negu gyvendamas 
Zarasuose., O jo šalininkai Lietuvos armijoje ir tarpe 
besimokinančios jaunuomenės, tur būt, nesnaus.

Taigi yrą pavojus, kad po moralio sukrėtimo, kurį- 
Lietuva šiandie pergyvena, tenai gali įvykti naujas per
versmas — ir Lietuva tuomet visai nudardėtu į fašiz
mą arba net nacizmą.

Nuo to Lietuvą gali apsaugoti tiktai demokratinės 
santvarkos atsteigimas. Kai visuomenė kontroliuos val
džią, tai sąmokslininkai jai bus nę taip baisus. Gruodžio 
17 d. įvykiai Lietuvos demokratijai nepraėjo veltui.

_ _________ _ NAUJIENOS, Chicago; UI. -i 

gyręs broofclymečius uz deji- 
mąsi j bendrą frontą su kitomis 
srovėmis, tuo tarpu kąi “Nau
jienos” kritikuoja “Laisvę*’ itfe 
dėjimąsi su kitais.

Gaila, kad Andrulis dar vis 
neišmoksta teisingai perduoti 
svetimas mintis.

Ne pats dėjimąsi yra blogas 
dalykai, bet—kokiu tikslu de* 
damasi. Brooklyna. komunistai 
dėjosi su kitomis srovėmis su 
tikslu paskatinti Lietuvą neda
ryti taikos su Lenkija—reiškia, 
su tikslu kurstyti Lietuvą prie 
karo. ,

Tokioje dvasioje rašė apie, to 
“bendro tautos fronto” susior- 
ganizavimą “Laisvė”. Ir mitin
ge, kurį sušaukė bendras komi
tetas, buvo tam tikslui renka
mos aūk,os.

štai ką rašo “Vienybė” apie 
prakalbą, po kurios buvo ren
kamos aukos masiniame mitin
ge, Cooper Union salėje: kal
bėtojas kun. Balkonas pasakė 
taip: * ’, ■ .

“Mes, Amerikos lietuviai!, 
dalinai kalti, kad Lietuva ka- 
riškąi nestipri. Mes galėjome 
Lietuvai pagelbėti ginklų įsi
gyti. Lietuva 
lenką atremti 
je!”

“Gelbėkite

•t '• Ketvirtadienis, k:ovo 24,

SVETIMŲ VALSTYBIŲ DIPLOMATAI 
KAUNE IR KITI DALYKAI

_________ '________________________________ I

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

butų galėjusi 
ginklu ranko-

Lietuvai savo 
jėgomis, o ne prakalbomis. 
Ištieskite ranką su (įolerju. 
Siuntėme anksčiau, siųskime 
ir dabai* ginklų pirkti, len
kams nepasiduosime!”
Baigdamas, kunigas (gal būt, 

“kapitonas” arba “generolas”?) 
Balkonas paragino susirinku
sius aukoti Lietuvos Gynimo 
Fondui — ir tapo surinkta net 
$1,200! :•

Tai ve kokiam tikslui komu
nistai Boooklyne susidėjo su 
kitomis srovėmis.

Bet V. Andrulis tai 
eškodamas “Naujienose” 
taravimų”. x

Jisai, nabagas, mėto 
nes ir jisai, užmiršęs 
lauš” Leninė' t ežius apie 
vyneš' gyriiMb^*1 Priamą*.( 
šingumą 'socializmui, dabar at
sivertė ne tik į tėvynės gynė
ją, bet ir į nacionalistų kon
kurentą.

prieš-

Be kitų diplomatų vasario : 
Šešioliktosios proga atvyko į , 
Kauną ir Japonijos pasiuntinys 
reziduojąs nuolatos Rygoje. Tai i 
mažo ūgio vyras,' smalsus ir 
pakankamai visame informuo
tas. Tai jau šių dienų diploma
tas, kuris ne tik tenkinasi 'ofi
cialiomis žiniomis, bet rūpinasi 
patirti ir kas dar svetimose 
virtuvėse darosi. Jis Kaune 
švaistėsi, vaikštinėjo ir daug 
kuo įdomavosi.

Kalbama, kad iškilmingo sei
mo posėdžio metu jis labai dvi
prasmiai išsitaręs, kad Lietu
vos šių dienų valstybės san
tvarka esanti geriausia... Čia 
viskas išlaikyta ..; žinoma tuos 
žodžius jis išsitarė ne viešai, bet 

’tik kelerių diplomatų tarpe. Iš
viršinę dekoracija, mat, jam pa 
tikusi ir todėl jis taip pasakęs. 
Mat, esą čia nesą jokių partijų 
kovų, taip tylu ir ramu...Rei
kia suprasti, kad ši “ramuma”, 
ir “tyla” labai butų pravarti 
pačioje Japonijoje ... 

£ B
Vasario šešioliktosios iškil

mių oficialių asmenų kalbos pa- 
darė Lietuvoje savotišką įspū
dį, kurios ^dabar labai plačiai 
komentuojamos. 

; ■ 
. <*' < . •

Daug kas net iš valdančių 
sferų žymesnių asmenų pasi
genda, delko tose kalbose buvo 
kalbėta tik apie praeitį ir nei 
pusė žodžio nepasisakyta dėl 
ateities. Esą, nesame tokie di
deli aristokratai, kad tik vien 
praeitimi galėtume didžiuotis. 

‘Nesame tokie didžiūnai ir galin
gi, kad netektų šiais nejaukiais 
laikais stipriau susirūpinti ir gyva yra visų atmintyje! žo- 
ateitimi.

Ir vėl dėl tos praeities daug bar labai plačiai visų komentuo- 
kas netikrųz žinių pasakyta ir jamos. —B.

nusidėta teisybei, kitaip 
sufalsifikuoti faktai. ,

Juk visai taip aiškiai dar prj- ; 
simena, juk visų atmintyje, taip 
ryškiai yra įstrigę tie faktai, 
kaip Lietuvai karaliaus ir net 
vokiečio karaliaus Lietuvai 
kvietimas karaliauti ir pasiža
dėjimas su Vokietija sudaryti 
kas tai panašaus į uniją ir dėl- 
ko dabar taip pasigirta, kad tik 
šių dienų gyvenimo vairuotojai 
yra kovoję dėl Lietuvos nepri

klausomybės. Juk tie savano
riai, kurie galvas už Lietuvos 
valstybės atstatymą yra padė
ję, ar tai jau buvo tautininkai, 
juk tuo metu1 tautininkų vos 
sau jale buvo ir į Steigiamąjį 
Seimą rinkimų jie net nei vieno 
savo atstovo nepajėgę pravesti.

Ir vėl delko nutylėta tose kal
bose toksai stambus, visame 
pasaulyje nuskambėjęs faktas 
kaip žemės reformą! Ar tai jau 
butų tokio žygio, kuris dabar 
pravartu visai užmirti ?

O kas tą žemės reformą įgy
vendino, ar tai ne Stcigiama- 
sai Seimas ? Kas gi pirmuosius 
savanorius sukvietė, ar tat jau 
nebuvusi tuomet Pažangos ben
drovė?

Kas gi Lietuvos valstybei pir
muosius pagrindus nustatė, ar 
tai anų laikų tautininkų sau ja
le?

Tikrai, visos tuomet tų iš
kilmių metu pasakytos kalbos 
daug ką net iš dabar žymių 
asmenų labai neigiamai nuteikė 
ir jie dėl šito labai susirūpino.

Kam esą reikėjo šitaip pa
smerkti visai dar taip netolimą 
mUsų kovų praeitį, kuri taip

prasti, kad su šiais vyrais vi- ’ 
sai nepakeliui, Jų vingiuotai 
šunkelių Tx>litikhi nesą, visais 
atvejais, galima pritarti. Jų de
mokratiškumui negalima, bet 

tarus, i kokiu atveju patikėti ir net di
džiausioje nelaimėje jų bet ko
kia parama remtis.

Kalbama, kad klerikalai veik 
jau linkę su voldemarininkais 
bent pasiderėti ir pasikalbėti. 
Kad ir klerikalams naujoji kon
stitucija yra daug davufei vi
sokių teisių, net daugiau, negu 
jie patys Lietuvą valdydami 
turėjo, bet vistiek jie tuo ne
pasitenkina. Mat, jų norai ir jų 
troškimai visai aiškus—patiems 
Lietuvoje vykdinti diktatūrinį 
režimą.

Visai galimas daiktas, kad 
klerikalai ar tik nemėgins su 
voldemarininkais savo žygius

derinti, nes Voldemaras būda
mas kalėjime parašė net storo
ką knygą iš Kristaus gyveni
mo. Dabar jis ieško leidėjų. 
Kaune plinta gandai, kad pran
cūzai vienoje išleistoje knygo
je visai nedviprasmiai pasisako 
kad Augustinas Voldemaras 
jau pradedant 1920 metais bu
vęs, švelniai tariant, vokiečių 
dispozicijoje. Kiek šios žinios 
yra tikros sunku kas pasakyti, 
juo labiau, kad ir tos knygos 
šias eilutes rašančiam neteko 
matyti, o tik teko 
girsti.

Bet kaip tenais 
viena reikia tvirtai 
voldemarininkai
metais mėgina sparčiai išvys
tyti savo akcija Lietuvoje.

apie ją iš-

nebūtų, tik 
sakyti, kad 
paskutiniais

MUSŲ SKAITYTOJAI

LIUBLINO UNIJOS IŠVAKARĖSE

džiu, tos pasakytos kalbos da-

pėdas, 
Vgenia- 

; “tė- 
. prie-

IŠ LIETUVOS
ŠAULIAI STATYS SAVO NA- 

; MUS

Voldėmarasirvoldemarininkai
f (Musų specialaus korespondento" * Lietuvoj e)

Šių metų kovo mėnesio 18 
diena Lietuvos istorijos gyveni
me įrašė jos žmonėms liūdną 
faktą. Lietuvių tauta, nustojus 
laisvės, ji nenustojo svajojus, 
<ad ją atgavus. Praėjo daugiau 
negu šimtas metų, bet tos pa
stangos buvo gyvos. Nežiūrint 
taip sunkiai teko kovoti dėl 
jos atgavimo, nežiūrint kokie 
pavojai teko pergyventi musų 
žmonėms, vienok jie aukojo 
visa, ką tik jie turėjo ;ir siekė 
jos kaip tik galėjo. Pasaulinis 
karas ir juo nuvargintos ir 
pralaimėjusios tautos, atsisakė 
nuo teisių prie tų kraštų, kurie 
buvo per jas pavergtos. Tarp 
tų kraštų patekėjo laisvės sau
lė ir musų tautai Lietuvai. Su
sitvėrė savą valdžią. Lietuvis 
gyvenąs savam krašte ar sve
tur jautė, kad jis turi savus 
namus. Nors tie namai netu
rėjo tokių puošnumų ir di
dybės, bet jie buvo brangus, 
nes jie buvo musų visų lietu
vių nuosavybė. Po karo ir vė
liau kiekvieno lietuvio širdis 
traukė, kad juos aplankyti, 
juos pamatyti, kad jais pasi
džiaugti, kad įspūdžiais gimi
nių praleistais tuos namus tve
riant, pasidalinti. Kiek džiaug
smo, kiek malonumo visi turė
jo. Ne viskas buvo tuose na
muose įrengta. Gražiausias 
kambarys, kuriame galėtų su
sirinkti Lietuvos valdžios atsto
vai, gražiausia tam kambariui 
skirta dalis, buvo pavogta nuo 
Lietuvos Valstybės. Ten, kur' o- 
šia Trakų pušynas, kur teka 
Neris, kur senos Lietuvos did
vyrių kaulai ilsis, kur Gedimi
no Kalnas, kur Vytauto grabas, 
kur senovės lietuvių dvasia pa
dangėse skrajoja, kur Lietuvos 
Valstybės ir Tautos širdis, Vil
nius su jo apylinkėmis, buvo 
lenkų erelio naguose. Visa pa
saulio lietuviai ir Lietuvos kra
što lietuviai žinojo, kad musų 
teisės prie tos žemės, prie to 
miesto, prie tų žirninių buvo 
teisėtos. Žinojom mes ir visas 
pasaulis žinojo, kad jis mums, 
o ne lenkams priklauso, šian
dien jau galime sutikti su kai 
kurių lietuvių reikalavimais dėl 
(Jemokratybės, kad šalis, kuri 
gyvęno tokiąpne dideliame 
spaudime, kad šalis, kurios val
džiai teko nešti atsakomybę, ir 
kad ta valdžia turi Šiandien iš
sižadėti savo teisių prie to, ką 
visi jos piliečiai rengėsi ginti, 
dėl ko visi jos piliečiai sargy
boje stovėjo, ir tam visam au
kojo, ta valdžia nebuvo visų pi
liečių valdžia, ta valdžia buvo 
smurto valdžia, ir jis šiandien 
kaip Judas Iškąri jotas deda sa
vo parašą, vardan piliečių, pa
vesdamas ir išsižadėdamas treč-J 
dali o Lietuvos žeipės ir jos 
brangiausią dalį kūno — širdį, 
parduoda ant visados lenkams. 
Šiurpas krečia, baimė ima. Kur 
musų priesaikos, kur musų au
kos Vilniaus reikalui nuėjo?

Kada pradedama galvoti dėl ko 
tas įvyko, tai nenoromis atei
na galvon mintis, kad tas daly
kas buvo iš kalno suplanuotas 
ir daugelis iš mus kalbėjo, bei 
mažai kas tikėjo, kad dabarti
nė Lietuvos valdžia, vienos gi
mines valdžia ir prolenkiška 
valdžia parduos Lietuvą. . Pra
našystės išsipildė. Du švogeria 
nukoketavo Lietuvą lenkų vai 
džios globon. Šiandien tautiniu 
kai, kurie turi tuos medaliu! 
nuo Lietuvos valdžios, yra to 
kie pat mums išdavikai, kaip ii 
pati Lietuvos valdžia. Ir šian 
dien kaip tik dar laikas mum: 
apsižiūrėti. Eina rinkimai j Su 
si vienijimo Pildomąją Tarybą 
Kas iš musų pažangių žinonii 
duotų balsą už Viniką ar Moc 
kų, tas butų tiek pagarbos ver 
tas, kiek šiandien pati Lietuvo 
valdžia su Smetona priešakyje 
Broliai lietuviai! Mes kovojon 
dėl Lietuvos laisves kiek ka 
kuo galėjom, mes. reiškėme sa 
vo teises prie gimtos musų tė 
vų žemės ir niekas mums* ai 
eityje neuždraus reikšti tau 
kaip mes jas supratome. Jeigi 
šiandien Smetona pardavė slap 
tai susitaręs Lietuvos širdį - 
Vilnių lenkams, tai nereiškia 
kad jis gali parduoti musų vi 
sų lietuvių teises. Jis sunirti 
ninku buvo ir jis tokiu paliks 
O musų teisės bus tokios, ko 
kias mes jas supratome. Jo 
paliks mums ant visados šven 
tos. Jos neišdils iš musų atmin 
ties. J"ų neparduos mums jok 
prolenkas, jokia madame Pom 
padour. Jei mes busime pe 
silpni atkeršyti, tai dangus u 
tai atkeršys, taip kaip Judai Is 
karijotui, kuris sumišęs prote 
supratęs, kad padare šventva

kė trims .^smenims, kurie dabar 
biznio ir visuomenės pasaulyje 
yra aukštai pakilę. Bet kas 
svarbiausia, kad šie trys asmens 
jau atsisakė eiti Voldemaro pė
domis. Taigi čia busiąs visais 
atvejais savotiškas sąskaitų su
vedimas.

Visais pašaliais dabar žvirb
liai čirška, kad šioje mažutėje 
istorijoje gali iškilti daug pik
antiškų -dalykėlių, kurie tuos 
tris asmenis pusėtinai sukom
promituosią ir kas svarbiausia 
tie ponai kaip kas prarasiąs Put
vinskio gatvėje namelius, kas 
kitus turtus o kaip kas jų gali 
prarasti -ir šiltus lizdelius tarny
bų pavidale.
K Kiti dėl to abejoja, ar busią 
pareikalauta iš Augustino Vol
demaro atsiskaityti.

Viskas galima.
Dabar Augustino Voldemaro 

agentai zuja, ieško ryšių, deda
si dideliais demokratijos šali
ninkais ir kviečia į talką. Iš 
kairios opozicijos jie jau , yra 
gavę smagių sprąktukų į pa
nosę. Jiems aiškiai -duota su-

Žinoma, kiekvienas darbas, 
kad ir šventė turi savo atgar
sius. štai mūsiškė dvidešimtoji 
vasario šešioliktoji turi savo 
atgarsius. Visų tų atgarsių čia, 
nesuminėsi;' bet būdingesnių jų 
nutylėti taip pat nebūtų gali- 
riia.

Išėjęs iš kalėjimo Augustin
as Voldemaras, kalbama, jau 
turėsiąs nemalonumų, arba tik
riau tarus, jis kitiems didelius 
nemalonumus padarysiąs. Rei
kaliukas štai koks. Kai Augus
tinas VdldeMiaras buvęs visąga- 
lis, tai jis tautininkų sąjungos 
reikalams buvęs paėmęs žymias 
pinigų sumas, kurios buvo skir
tos propogandos reikalams. Bet 
iš tų sumų iki šiam laikui nėra 
atsiskaitęs. Mat, kaip buvo di
delis žmogus, tai iš jo niekas 
jokios apyskaitos nereikalavo, 
o kai pateko į kalėjimą, tai 
buvo nepatogu reikalauti atsi
skaityti. Dabar jam busią tos 
sąskaitos patiektos. Bet, sako, 
Augustinas Voldemaras dėl ši
to nenusiminąs. Jis turįs aiškių 
įrodymų, kad tuos pinigus įtei-

LIUDVINAVAS — 
vo šaulių būrys (8) 
nepriklausomybės 20 
kakčiai paminėti rengiasi tuo
jau pradėti jubiliejinių šaulių!, 
namų statybą. Tam tikslui su-i 
darytas darbštus namų staty-Ė 

. V1 . T .. ,imo-rčmėjų komitetas, į kurį!
triuškinti Ispanijos respubh- įejna: a. Bartnirikaitis, miškų! 
ką ir jsigalčt-i .tame piet-vaka- urgdas V. Bakutis, nuov. v-kas: 
rinės Europos kampe, tai Hit- y 'Buvels'kis, ff. Plikaitis, Lj 
leris ir Mussdhni pasidarys dar k^da, E. Zimanškis ir O. Fo-i 
agresingesrii. Kas tuomet 'Jlls 1 igderis. Komiteto nariai pasi- 
su Klaipėda? . žadėjo net duoti sufeiekimo prie-’

Ir kas bus su visa Lietuva? mones pervežti apdirbtai - sta-s 
Lenkija dabar užsimojo Lietu-, tybos medžiagai iš Turgalaukioi 
vą paklupdyti, padrąsinta Hit- geležinkelio stoties. Ir bėndraij 
lerio pasisekimu Austrijoje, gį idėja ir plačioj visuomenei; 
Jeigu naciai ims dar smarkiau randa vis daugiau pritarimo ir 
dūkti Europoje, kai fašizmas paramos, 
įgis naują bazę Ispanijoje, su- _ 
spaudęs tuo budu Francuziją 
tarpe dviejų priešingų frontų,— 
taii kas tuomet sulaikys lenkus 
ir Hitlerį, kad jie visiškai ne
sudraskytų -Lietuvą ?

Gali, rodos, ir mažas vaikas 
suprasti, kad kiekviena nauja 
fašizmo pergalė Europoje didi
na pavojų Lietuvos gyvybei. 
Bet klerikalų ^Darbininkas” 
vistiek džiaugiasi jo kruvinoj 
mis pergalėmis ! Ką tai reiškia ? 

TaT—arba aklas' fanatizmas, 
arba tiesiog paslėptas noras, 
kad Lietuvą pavergtų “katali-' 
kiškoj i Lenkija”.' į

DŽIAUGIASI FAŠISTŲ 
LAIMĖJIMAIS

Liutivina-, 
Lietuvos’ 

metų su-'

Klerikališkas So. Bostono 
“Darbininkas” labai patenkin
tas, kad Ispanijoj fašistai lai
mi ir “gręsia likvidacija” res
publikos gynėjams, kuriuos ji
sai pravardžiuoja “bolševikais”, 
“cicilikais” ir kitokiais. Prie to 
jisai dar kartoja kieno tai su
fabrikuotą melą, kad spauda, 
radio ir telegrafų agentūros 
gen. Franco laimėjimus slepia, 
o mažiausius “raudonųjų” pa
sisekimus išpučia.

Pirmiaus tas pats klerikalų 
laikraštis rašė, kad pasaulio, 
spauda, galų gale,, pamačiusi 
“tiesą” ir jau pasidariusi palan
ki Ispanijos sukilėliams. Taigi 
jisai pats paklydo tarp prieš
taraujančių fašistiškų melų!

Bet reikia stebėtis, kad laik
raštis, kuris pirmame savo 
puslapyje rodo “karštą patrio
tizmą” Lietuvos konflikte su 
Lenkija, dar iki šiol nesupran
ta, kad, linkėdamas pergalės 
generolui Franco Ispanijoje, ji
sai stato kryžių ant Lietuvos. 
Juk visas pasaulis šiandie žino, 

'kad Ispanijos sukilėliai laimi 
ne savo, bet Italijos fašistų, 
Vokietijos nacių ir Afrikos 
maurų jėgomis.

Jeigu fašistams pavyks su

MĖTO PĖDAS

Pragydęs labai patriotišku 
balsu apie Lietuvos “gynimą”, 
V. Andrulis dabar bando suras-; 
ti “Nau-se” .prieštaravimą jų 
redaktoriui, kuris, girdi, vienur |

Naujienų-Acme Tęlephoto
BARCELONA, gražus Ispanijos lojalistų miestas, po sukilėlių lėktuvų puolimo.
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Mes žinome, kad Ameriko 
valdžia gerbia ir myli savu 
žmones. Nes ji yra žmonių vai 
džia. Mes jos esame daleli 
Mes kaipo toki galime prašyt 
taip kaip mes prašėme Lietu 
vai laisvės, kad ji pripažinti 
mums teisę savistovia būti, pr 
pažintų ir teises prie to, ka 
nuo musų tautos buvo pavo£ 
ta. Tai yra Vilnius ir jo apj 
linkės. Visas pasaulis žino, ka- 
smurtu ir apgaule šiandien ler 
kai nuo lietuvių lai atima i 
verčia juos to atsižadėti. Be 
gal ateis laikas, kada mes gali 
siiue pasakyti lenkams apgav 
kams, kad jie eitų lauk iš mv 
sų krašto ir iš musų 
Reikia tik
kia mums protestuoti, 
mums šaukti milingus, 
mums sakyti pasauliui, 
mes to niekad neišsižad
ką pardavė musų šalies uzui 
pabiriai. Vyrai, pajudinkim 
žemę! Nežiūrint, kad musų ji 
gos silpnos, bet jeigu bus dvo 
šia gyva, tada ta dvasia "um 
alkovos tai, kas yra musų, 
darbą! —Patricijų

žemė: 
to neišsižadėti. Re 

reiki 
reik i 

ka
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praverkia akis belaukda- 
iš savo vaiky gromatėlės, 
visos privalome justi kal-

PRISIMINKIME
SAVO MOTINAS

Mo-Gegužės mėnesį švęsime 
finos Dieną. Vėl gražus straips
niai, poetų * giesmės ir skam
bus žodžiai papuoš musų spau
dą. Motina bus vainikuojama, 
kaipo kilniausia šeimos būtybė. 
Nebus pamiršta pakartoti ir 
lietuvaitės motinos nuopelnai, 
apsaugant tautos gyvybę. Moti
na bus piešiama, kaipo nepa
mainoma žmonijos auklėtoja. 
Išminčiai lenks galvas prieš 
jas, o poetai jas lygins ange
lams...

Tuo tarpu vienur senyva 
motina rūpestingai taikysis 
naują rūbą, kita laiminga šyp
sos imdama nuo dukros ar su
naus gėlių puokštę, trečia vie
nokiai džiaugsis • saldainių dė- 
v «ze...

Bet . . . bet daug didesniam 
motinų skaičiui ta diena pra
bėgs visai nepastebėta, niekuo 
neišskirta iš kitų. Vienos moti
nos vaikai nuo jos atsitraukę, 
ją pamiršę ir jiems nė į galvą 
neateis paguosti savo auginto
ją kokia dovanėle. Kitos vaikai 
patys paskendę varge ir sunki 
kova už duonos kąsnį neleis 
jiems prisiminti Motinos. Dar 
kita motina savo vaikų gyvų 
nebeturi . . .

Daug, daug yra priežasčių 
dėl ko ir tūkstančiai lietuvaičių 
motinų nejus tą dieną., jokio 
džiaugsmo. Ypač daug Lankiu
sis motinų Lietuvoj, kurių vai
kai gyvena šioj šaly ir yra pa
miršę parašyt joms net apie sa
ve žinelę, šiuo syk man ir no
rėtųsi kalbėti j tokius, kurie 
nors sunkiai čia dirba ir mažai 
uždirba, bet kurie norėdami 
galėtų savo motiną nors Moti
nos Dieną apdovanoti... Pavyz
džiui skepetėlė —- skarelė čia 
keliolika centų tekainuoja. Lie
tuvoj butų branginama dovana, 
nes ten tokių dalykų., centais 
neperka... Bet ne vien dovana, 
ne vien kaipo tokia,., suteiktų 
jos gavėjai džiaugsmo. Dukters 
ar sunaus prisiminimas ją am
žinai pradžiugintų. Mes, kurios 
esame motinomis, žinome, kiek 
mums brangus musų vaikai. 
Neužmirškime, kad ir mes sa
vo motinoms esame tokia pat 
brangenybė. Prisiminkime savo 
motinas!

Motinos Diena 
gegužės 2 dieną, 

dienai dovanėlę,

NAUJIENOS, Chicago, UI.

MOTERŲ
tiems. Jei Lietuvoj šimtai mo
tinų 
mos 
mes 
tės.

Taipogi šioj šaly ar maža 
bus motinų be šviesesnio spin
dulėlio jų gūžtelėje? Butų ge
rai, kad galinti asmenys ar lab
daringos draugijos paguostų 
varge esančią motiną.

Ugdykime žmoniškumą ne 
vien gražiais žodžiais, 
darbu, gyva paguoda!

Kiekviena diena yra 
diena. Kiekvieną dieną 
rime prisiminti savo
Kiekvieną dieną mes privalome 
stengtis ją kuo nors paguosti. 
O pavadinta metuose viena die
na Motinos Diena, tėra laikas, 
kuomet mes drauge ir būtinai 
privalome pareikšti savo meilę 
motinai. Ir vargas to vaiko ly
di takus, kuris ' ir vieną kartą 
į metus nesugeba savo motinos 
pradžiuginti.

Pr. LAPIENĖ

bet ir

Motinos 
mes tu- 
motiną.

KAS MAN PATINKA
Esu nuolatinė Moterų Sky

riaus skaitytoja. Kas savaitę 
perskaitau kiekvieną straipsnį, 
nuo pradžios iki galui. Buvau 
užsimaniusi kai ką parašyti,; 
bet pagalvojus, pabijojau... Pa
maniau, kur man susilyginti su 
tomis, kurios taip gražiai rašo, 
taip puikiai atvaizduoja musų 
gyvenimo laimes ir nelaimes... 
Esu didelė apysakų ir vaizdelių 
mylėtoja. Kai perskaitau kokią 
gerą apysaką ar vaizdelį, tuo
jau, įsivaizduoju ir savo minty
se if sieloj -pergyvenu visus a- 
pysakoj nupieštus momentus.

Iš visų Moterų Skyriaus ra
šytojų, man geriausiai patinka 
Stasės G. raštai. Jos Sužeistos 
širdis ir Ten Kur Motina De
juoja, privedė mane prie aša
rų, sujaudino, supykdino ir tt.t. 
Kodėl Stasė G. taip retai rašo? 
Aš taip esu išsiilgus jos vaizde
lių.

Lietuvoj 
švenčiama 
Taikant tai 
jau dabar reikia tuo pasirūpin
ti. Paprastai siuntinėlio gavi
mas, kaime gyvenantiems, už
ima mėnesio laiką.

Tu, sese, kuri skaitai šiuos 
žodžius, pakalbėk apie tai ki-

rvDH i' J .■ T<1 
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Naujausios Mados Kepuraitė ir Šalikas

Viską ką turite padaryti, kad gauti efektą kepuraitei, tai nu- 
sipirkit keletą yardų margo šilko, Sulankstykit ir uždekit ant 
galvos. Užriškit, o paskui apriškit kaklą, o galus palikit liuosus.
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ra spėjama, ykad iš viso skai-J 
yra netoli septyni šimtai tuks-j 
tant senus ir naujus sifilitikus,i 
tančių žmonių, kurie eina gydy
tis.

Įnešimas Kongrese Iš
naikinimui Sifilio

Vienas rašytojas, rašydamas 
apie Amerikos kūdikystę, vadi
na sifilį “Kūdikystės Visuome
nės Priešu, Numeris Pirmas’’1 
(Public Eiiemy No. 1) — dėl 
to, kad kas metai sifilis kanki
na šešiasdešimtis tūkstančių 
(60,000) naujai gimusių kudi-

Vlada Bernotaitė

Žinios Iš Lietuvos
SUDEGĖ MOKYKLA

miršta išgyve- 
savaičių.
faktas, kad iš
vaikų, kurie

VILKIJA — Vasario mėn. 
19 d. 6 vai ryto sudegė Miška- 
laukio pradžios mokykla. Mo
kykla buvo visai nauja, staty-į 
ta prieš 6-7 metus,, medinė, bet 
graži ir labai puikia įrengta. 
Miškalairkio mokykla teikėJvi
sai apylinkei grožį ir patogu-, 
mą, nes buvo gana patogi, erd
vi ir labai gražiai išpuošta. Gai-r 
sro priežastis tuo tarpu nenu
statyta.

LABAS RYTAS! ŠTAI SKANI DUONELEI

Kaip kepsit baltą duoną, tai vietoj to, kad palikti ją visai bal
tą, galit tešlą truputį iškočioti ir apiberti cinamonais ir razinkom. 
Pabandykit

Didžiausia priežastis negyvų 
gimimų yra sifilis. Del tos ligos 
daugelis kūdikių 
nę tiktai keletą

Yra medikalis 
tų tūkstančių
gimsta su prigimtu sifiliu, vie
nas trečdalis dalinai arba visai 
apanka, -jeigu nebus gydomi.

O tad kalte motinos irntėvo, 
kurie labiausiai myli savų vai
ką.- Kokią kančią uždėti ant ne
kalto vaiko!,

Šiandien, Suvienytose Valsti
jose yra vienas mibonas mote
rų, kurios turi arba turėjo si
filį ir kurios gali tapti motino
mis. Ne Viena iš šito miliono 
negali būti užtikrinta, kad ji 
neturės sifilitiško vaiko, jeigu 
ji neis gydytis. Ir daugelis šių 
moterų nežino, kad jos yra už
sikrėtusios ta liga. ■ ■ 
z

Galimi,s dalykas, kad įvairios 
moterys pagavo šitą ligą nekal
tai, nes yra lengva užsikrėsti 
sifiliu vartojant indus arba 
rankšluosčius, kuriuos sifiliuoti 
žmonės vartoja. h

Švedija jau seniai kreipia a- 
tydą į šit^ • problemą. Tpnaį į- 
steigta parankios ir prieinamos, 
klinikos dėl .egz^minacijų ir .gy
dymo sifilio.*Neturtingiems ^gy
dymas yra nemokamas. Dėl to’ 
Švedijoje kas mot atsirandi’ 
tiktai septyni nauji sifilio ligo
niai iš vieno šimto tūkstančių 
gyventojų.’ ’ .

Suvienytose Valstijose, kas
met atsiranda septyni šimtli 
devyniasdešimta šeši iŠ vieno 
šimto tūkstančių gyventojų. Y-
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Gabrielė Petkevičaitė,Lietuvos 
Rašytoja ir Veikėja

yaų tokio, kad tokie “Žibutės” 
lapukai sutepti, bjauriais gra- 
aipimais., vyrų prirašytais bū
davo grąžinami redakcijai su 
nusistatymu atsižadėti ir paties 
“Liet, Ūkininkę”.

Teko sulaikyti “Žibutę”.
1920 m. “Žibutė”, kaip “Lie

tuvos Ūkininko” priedas atgijo 
ir jąu drąsiau ėmė rūpintis 
moterų teisėmis. Įžengiamam 
straipsny jau kalbama apie 
“Moterų renkamas teises”. Mi
nimos net Amerikos moterys:; 
pavyzdin 1845 m. Eliząbetai1 
Blacuel pasisekė įsisprausti ‘į; 
Ne.w Yofko universitetą medi-} 
činos mokytis. Kuomet antrai1 
materei Henrietai Flunk kiek: 
vėliau panorėjusiai irgi univer
sitetan įstoti, studentai — vyrai 
pakėlė tokį triukšmą, jog uni
versiteto administracija turėjo 
atgal atsiimti suteiktą jai leidi
mą. 

» 
Amerikietės užsivilimu pa

mokytos, sudarė tuomet drau-j 
giją, kuriai netrukus pasisekė 
savo lėšomis įkurti sau medici-i 
uos kursus ir moterims — Ii-' 
goniams skiriamus Ugonbučius.

11

Tame “Žibutės” numery su
tinkame jau ir kelius kitų mo
terų, nevien G. P., straipsnius.

“Moterų teisių sulyginimo 
priešams” — rašo gerb Žemai
tė; “Kaip žūva mergaitės” — 

: parašyta — Pušaitės; MLįepo-' 
: jaus D-ro Goldbergo pribuVių 
mokykla” — parašyta Gydyto
jo J. Merkio. 

1 ■ ■ •

1920 m. kaip buvau musų 
seime, buvau nusiųsta į visuo
tinį mpterų suvažiavimą Gene- 
voje (Šveicarijoje) ir pagrįžu
si pasistengiau, kad butų Lie
tuvoje įkurta Aboliucijonistų 
draugija, kovai su paleistuvavi
mu. Aktyviai prie tos draugijos 
negalėjau dėtis, nes turėjau 
grįžti prie savo darbo gimna
zijoje, Seime esu buvusi tik 
nuo gegužės mėn. iki rugpjū
čio.

■ ■<■'»■" ....... . 1 Į'

(tęsinys)

P-Iės G. Petkevičaitės 
Laiškas “Naujienų” 
“Moterų Skyriaus” 

Vedėjai
Brangioji! Man rodosi, kad 

nors sykį pasiseks man su 
Tamsta susitarti .dėl mario 
straipsnių. Juąų ^visuomenė, y- 
pač jos nuotaika jpain /visai 
svetima; galvok — negalvok, o 
nežinai, kuo pavaišinti.

Supratau dabar iš Jūsų laiš
ko, kad porite žinoti, kam ru-i 
pėjo .tėvynėje sujudinti moterų; 
klausimą. Na, tai aš esu buvu
si ta griešnįkė — įr daugiau be
veliju tylėti iš daugelio atžvil-; 
gių. yRušyk brangioji pati —: 
jiiiedžiagą skubu nusiųsti. Jei 
butų kokie netikslumai, patai-1 
sys kiti. Rašysiu — kiek atsi
menu. ■ ,

Pirmas žygis buvo tas Kaune 
kunigų sušauktas 1908 m. mo-į 
terų susirinkimas, apie mane’ 
rašė paskui, dabar jau miręs,! 
kanaiiųirikas pral. Dambraus
kas-Jakštas, “kad greta pasi
šiaušusios G. Petkevičaitės ne
turi nė viena gera katalikė at- 
.sisėsti.”

Ir dėl kiekvieno ligonio ku-į 
ris gydosi, r galima prirokuotil 
,vieną kuris neiną gydytis. Taip-' 
gi galima sakyti, kad yra neto
li milionas ir pusė sifiliuotų y-; 
patų, nuo kurių galima pagau-i 
ti ligą ir kurie gimdys nesvei
kus vaikus.

žinant šituos faktus, inteli
gentes ir aktyvės moterys rašo 
laiškus, siunčia telegramos ir 
šiaip ragina savo senatorius ir 
atstovus balsuoti už įnešimą 
“(H. R. 9047)”, kuriame yra 
projektas išnaikinimui sifilio 
šioj šalyj.

šitas sumanymas, įneštas Se- 
natan senatoriaus Robėrt M. 
LaFolletto ir į Atstovų Butą at
stovo A. L. Bulwinkle, gydy
mui, kontrolei ir studijavimui 
sifilio, apriboja vartojimą, pa
skirtų pinigų tiktai per .13 me
tų. Yrą manoma, kad per tą 
laiką gydymas ir naikinimas si
filio už save užmokės.

Kai kurios .yiršminėtos žinios 
yra parinktos iš Ladies’ Home 
Journal, balandžio numerio, šių 
metų. Kam žingeidu, gali tenai 
toliau pasiskaityti.'

’ Ttigi, ir musų# lietuvės mote
rys turėtų prisidėti prie rėmi
mo šio įnešimo. Reikia rašyti 
laiškus arba siųsti telegramas, 
savo senatoriams ir atstovams.; 
Vietiniai laikraščiai ir pašto di-j 
rektoriai pagelbės moterims, 
kurios nežino kas yra jų sena-į 
toriai ir atstovai.'

Mąt, čia. yra didelis darbas.; 
Butų gerai, kad lietuv.es mote
rys kliubiėtčs susipažintų šu 
šiais faktais ir remtų ypr,tiškai; 
U’ “in korpore” viršminėtą įne-’; 
Šimą. Jei šitas įnešimas bus di
džiuma balsy pravestas,: tąį bu
tų galimą pradėti darbą protin
gai ir prašąjipti — išnaikinti

1.911 m. liaudininkai sutiko 
man leisti kaip “Lietuvos Ūki-1 
įlinko” priedą, skiriamą mote
rų klausimams “Žibutę”.

Randu Čia jau 1912 m. šito-! 
kį ątąjšautypią: “Sveikos, sesės, 
sulaukusios naujų metų! Su 
tuo lapeliu “-Žibutė” įstoja į an
trus savo gyvavimo metus. Pir
mi metai, kaip ir -kiekviena 
pradžia lengvi nebuvo. Iš mote-; 
rų, įneš lietuves Europoje —' 
paskutinės ėmėm savo žmo
gaus piliečio teisių įgijimu ru-i 
pintis. Turime todėl nesnausti 
ir kuosmarkiausia imtis darbo, 
kurs mums laimiųgesnį rytojų 
žada.

“Pradedame mes savo darbą 
gal ir sunkesniose sąlygose, ne- 

su- 
su- 
ne-

sieiti, nei didelesniu buriu 
sirinkti kol kas mes niekur 
galime. Turime be to ir daug 
lokių priešų, kuriems rupi, kad 
mes nepa'bustume. Vis dėlto 
nusiminti neprivalom. Visur, 
visame pasauly nidkas niekam 
veltui neduoda. Kas savimi ne
sirūpina, kas sau leisiu nerei
kalauja, tiro ir niekas nesirūpi
na, tam niekas teisių nepasiū
lys. Viso pasaulio moterys sun
kiose kovose, dideliame susi
vienijime tarp savęs žengė prie 
kiekvienos teisės laimėjimo”. 
Tokius krypties 4 pusi, laikraš
tukas tekdavo man veik vienai 
prirašyt... O atpildo sulaukda-

SĄNJTĄS SVEIKATOS ABBĄTA
Puoš jupis daugiau energijos, di

desnį gyvumą ir geresnę sveikatą. 
Tąį nėra vaisjtąs, .tai jnąiąto yitąpii- 
nai, misterimai maisto faktai, da
bar daileid^iami kaipo svarbiausi 
yįšo mąįčto .elementai. Be tų vita
minų joks maistas negali atsakan
čiai maitinti Jūsų kūną. Užsitikrin- 
kit sau .geresnę .sveikatą ir gyvesnį 
gyvenimą vartodami SANITA|5 
ARBATĄ. Užsisakykit paduodami 
numerį. '
No. 100 Skilvys ir Žarnos—$1.00

Šis vaistas veikia greitai, be 
skausmo ir.nąšiai. Jįs turėtų būti 
vartojamas iąiavai vįpuose virškini
mo sistemos ne^ąliavimų atsitiki
muose. ' ; y i

No. 22 Mofterų Nągajės—$1.25
Ši formplą yra labai rekomen

duojamą visais silpnumo ir sušil- 
pusios padėties atvejuose, ypač 
moterims kaipo teisinga priemonė1 
leucęrrhea atsitikime. Jei nežinote 
kuri ARBATA Jums reikalinga 
vartoti, kviečiame su .musų gydy
toju pasitarti. Už tąi nieko nekai
nuos. 1

Maistas
Veda Dora Vilkienė
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Žuvies Pajus
Paimkit vieną T4o. 1 blokinę tuną fisH.
4 smulkiai supiaustytas morkas 

nedideles bulves, supiaustykit
_ svųgunas, cųpiaustykįt
1 .puodukas dažalo, padarykit iš pieno, 
sviesto ir miltų 
Baking pauderio tešlą

Sutrupirikit tuną žuvį $u šakute. "Su
dekit į rendelį bulves, morkas ir svo
gūnus ir virkit 10 minučių. Nupilkit 
vandenį ir sumaišykit su žuvim.

Sudekit į bliudą arba rendelį, apdė- 
kit tešlą ir kepkit pečiuje pakol viršus 
parus ir tešla iškeps.

Salmon Žuvis
I sv. sa’mon žuvies iš blėkinės
Va puoduko kornų miltų (corn meal)
3 puodukai -verdančio vandens
1 šaukštukas druskos
1 .puodukas virtų tomatų

mažas svogūnas, smulkiai supiausty-1 
tas

2 šaukštukai smulkiai sukapotų žalių 
pipirų (green pepper)
% puoduko sutarkuoto American sū
rio.

Virkit corn meal druskuotame van
denyje 45 minutes. Pridėkit svogūnus it 
žalius pipirus. Sudekit eilėmis salmon 
žuvį, corn meal ir virtas tomates ir už- 
berkit kiekvieną eilę suriu. Ant vir
šaus užberkit sūrį. Kepkit nekarštame 
pečiuje iki sutirštes ir viršus gerai pa
tus.

Vėželiai su Žirniais
1 puodukas kenuotų vėželių (shrimps) 
1 puodukas dažalo iš miltų, pieno ir 
sviesto.
1 blekipč .žirniukų

* ' (!' ■ ■ •
Nuvalykit vėželius. Sumaišykit su 

baltu dažalu ir žirniukais. Pridėkit 
drųskps pagal skonio, užvirkit ir pa
duokit ant pasausintos baltos duonos 
arba ant* keptų bulvių. Greit pagami
namas, skanus valgis. .

ŠEIMININKĖS

Šią savaitę pigiau nusipirksi t 
veršieną ir avieną. Veršieną 
galit pakelpti pečiuje su bul
vėm ir morkom, arba lašinti 
su tomatais, ir paduoti su pa
prastom arba saldžiom bul
vėm.

Brangioji, tai medžiaga — iš 
kurios lipdykite straipsnį

(Bus daugiau)

Iš avienos galit išvirti taip 
vadinamą “stew” arba kepti 
pečiuje su bulvėm. Taipgi ne
brangiai gausit “pot roast”.

KALDRA IŠ SKUDURŲ

HOMESTEAD OU1LT PATTERN 1576

No. 1576. Jei turit kantrumo galit pasisiūti labai gražią kaldrą iš at- 
iįekąmų Skudur.ų

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
? 17^9 So- SU, Chirago, III.
ii 
i Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavadį No,

MM

No. 1576 ii

...

ii Vantas ir pavarde 
;| Adresas —-------

sifilį, tą žmonijos J Ir valstija

lietuv.es


' ' « • > / < '/t.- .\, / /f; •?-..- k , f -1 • ‘ , • ■ „■ «*'* * I ’ * f *7, ' I » ' 2 3 ' X /*« ** ’M * ' f Y >X<’ ’f^ 1 ' J

6 ,  • NAUJIENOS, Chicago, III Ketvirtadienis, kovo 24, ’38

Albert Karsokas 
Sulaukė 21 m.

18 APIELINKĖ — Kovo 19 
d. Albert Karsokas, 1921 So. 
Halsted St. Šventė savo birth- 
day, sulaukęs 21 metų amžiaus 
reiškia, paliko pilnu vyru. Susi
lankė daug svečių ir dovanų. 
Jaunuolio dėdė Karsokas su
teikė gerų dovaną—$21.00, už 
kiekvienus metus po dolerį.
• Kaip jaunuolis Albertas taip 
motina Julie Karsokienė Vi-

ir garažo savininkė, švente 
birthday.

Ji susilaukė gražaus būrelio 
svečių ir dovanų. Už dovanas 
visiems p. Carlie Ambrose yra 
širdingai dėkinga.

Senas Petras

Juozapo Bartkaus 
Varduvės

Kovo 18 ir 19 dieną Juozapas 
Bartkus susilaukė daug sve
čių, kurie , suėjo “vinčiavoti”, 
kaip svetimtaučių, taippat ir 
lietuvių. Visi prie gėrimų, 
draugiškų kalbų ir muzikos 
gražiai laiką ^praleido ir turėjo 
“good time”. Drg. Juozapas 
Bartkus kartu su Mrs. Kotry-

Rockforde Svečiai 
Iš Chicagos

Šį sekmadienį, kovo 27 d., 
Rockfordas turės retą viešnią, 
kuri atvyks iš Chicagos. Tai 
.bus “Nastutč” su savo svitra 
ir “Naujosios Gadynės” choru.

“Nastutė”, nuvykus į Rock- 
fordą, ne tykiai svečiuosis. Dai
nuos ir vaidins, kas priklauso 
ir dera tokiai viešnių. Jos svit
ra susideda iŠ tinkamų padė
jėjų, Įturie pasirengę viską/ pil
dyti kas reikalinga. Jųjų'vadas 
Jurgis Steponavičius, gražiuo
ju ir rūsčiai mosikuoja ranko
mis, rodo kas reikia daryti, 
kaip “Nastutei” taip jos švitrai 
ir, pagaliau, chorui. .

lt A DIO
71 BUDRIKO RADIO

" PROGRAMAS
, / —-------;...... .....-

Septintadienio vakarą, pali
kęs namie pats vienas, atsisu
ktu radio ir labai smūgiai pra*. 
leidau pusvalandį laiko* besi
klausydamas Budrike Radio 
Orkestros linksmų^ polkų ir 
maršų ir Makalų šeimos gyve
nimo prietykių. Ypatingai man 
pūtiko Maki lai.

Budriko Radio Programai 
septintadienių vakarais yra duo
dami iš' galingos WCFL stoties 
ir yra girdimi toli už Chicagos

• INCOME TAKSŲ MA
ŽIAU — Chicagos federalis mo
kesčių biuras skelbia, kad iki 
kovo 21 d.> income taksų su
rinko $71,429,390, apie $350, 
000 mažiai! jiegu pernai.

e GERI LAIKAI SEARS 
ROEBUCK FIRMAI — Sears, 
Roebuck and Company vakar 
paskelbė, kad 1937 metai buvo 
geriausi firmos istorijoj. Pelno 
padarė $30,828,248.

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

siems dalyviams šios puotos ir 
už dovanas yra širdingai dėkin
gi. Senas Petras

na Virkietis, 936 E. 75th St., 
užlaiko gražų taVern biznį.

Senas Petras

Juozapo Kiaudos 
Varduvių Puota

ENGLEWOOD — Kovo 19 
diena, žinoma kaip Juozų die
na. Kadangi yra įprotis pas 
lietuvius eiti tą dieną Juozus 
sveikinti, tad ir geras Naujie- 
nietis Juozas Kiaudą, 6101 So. 
State St. susilaukė daug sve
čių, kaip svetimtaučių, taippat 
ir lietuvių. Buvo ponia M. Ye- 
nulevičienė iš Clearingo. pp. 
Botckai, pp. Mitchell, pp. Yuš- 
kai, pp. Petrauskai, pp. Stri- 
kaičiai, p. M. Makutenienė su 
duktere, Birutės daržo savinin
kė, Anna Dovgin, p. Yukonis, 
A. Luobis ir St. Brazinskls.

Svečiai užpildė didelį erdvin
gą taverną. Praleido gražiai lai
ką ir visi turėjo “good time”* 

Senas Petras

Atsakymas 
Nevalgiusiam

Naujienų, penktadienio laido
je, kovo 11 dieną, tilpo straip
snis apie Dr. S. Biežio bankie- 
to neįvykimą.

Laikau sau už priedermę at
sakyti į tą pastabą, nes aš bu
vau vienas iš rengėjų. Ne “bū
relis” rengė, bet buvo susida
ręs komitetas iš penkių asme
nų, būtent: Dr. Al. Manikas, 
Dr. S. Jacobs, Mr. J. Pakel, Dr. 
A* Yuška ir aš pats.

“Nevalgęs” aiškino, kad ne
įvyko bankietis dėl to, kad ne
buvo alkanų. Suprantama, ban
dyta pasijuokti, vienok nėra ko 
juoktis.

Dalykas tame: buvo gauta 
žinia iš Kauno, kad d;r trims 
sporto komiteto nariams paskir

Rockfordiečiai nepamirškite 
patikti kaip 2 vai. svetainėje, 
320 Kent Sft., linksmą “Nastu- 
tės” operetę. Nesigailėsite nu
vykę. J. J. P.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Joseph Marionak, 23, su An- 
ne čerepas, 20 /

. ... . ks
TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

“NUTRAUKĖ
SANTYKIUS”

ribų. Penktadieniais ir septin
ti dieniais jie yra duodami iš 
stoties WAAF, 920 k. ketvirtą 
valkndą ‘po pietų, o ketvirtadie
niais iš stoties WUFC, 1420 k. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.’

Kaip man sako,. Budriko Ra
kandų ir Radijų Krautuvė, 3409 
S. Halsted St. yra’ visų mėgia
ma, nes ten yra didžiausias pa
sirinkimas ir josios vedėjų o- 
balsiu yra patenkinimas pirkė
jų greitu ir mandagum patar
navimu, kainų žemumu ir są
lygų prieinamumu visiems. Be 
to, man labai patinka, šitie Bu
driko Radio programai. Patar
čiau visiems jų pasiklausyti,s 
kas tik turi radio savo namuo
se. ....Radio Programų

Mėgėjas

GERKIT tik GERA 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- 
, sųomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar

navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Seryizas 
Vienam 
Žmogui

Carrie Ambrose 
Birthday

18 APIELINKĖ — Kovo 20 
d. Cirrie Ambrose, 1813 So. 
Halsted St., viešbučio, tavern

ta Ordenai.
Tokiu budu, bus bendrai su

rengtas vakaras — bankietas 
ir įteikti ordenai, Kur ir kada 
ti i įvyks, dar nėra numatyta.

Dr. G. I. Bložis.
II.» I. *I.Į  — ...... ■ ■ ...... . _. W _ - - -

SUSIRINKIMAI
■ .m ■*
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Amerikos Lietuvių Dautarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 25 d. 1938 m. 9:30 vai. vak., daktarų Strikol 
ir Vežei ofise, 4645 So. Ashland Avė. Bus įdomi paskaita, 
kurios preligęntu yra pakviestas daktaras G. Wiltrakis. 
Visi nariai yra prašomi būtinai atsilankyti.

; Dr. Br. J. Zubrickas, sekr.

PARENGIMAI
Jungtuvių bankietą rengia Liet. Socialistų Sąjungos Chicagos 

Centralė kuopa su Lietuvių Darbininkų Draugijos 4 kuo
pa (sklokininkais) šeštadienio vakare, kovo 26 dieną, W. 
Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt st., pradžia 7:30 vai. vak., 
įžanga 60c ypatai iš anksto, prie durų 65c. Vakarienė, 
programas, kalbos, šokiai prie G. Stevens muzikos. Tikie- 
tus galima gauti pas organizacijų narius ir Naujienose. \

Reng. Kom.
Vytauto Beliajaus šokių koncertas sekmadienį, kovo 27 d., Chi

cago NVomen’s Club salėje, 72 East llth Street (prie Wa- 
bash). Pradžia 3 vai. p. p. Bilietai 55—$1.10. Galima gau
ti “Naujienose”.

Musų prašo įdėti sekamo tu
rinio pareiškimą:

“Skaitau už pareigą praneš
ti draugams, pažįstamiems ir 
visiems lietuviams, kad nebe
turiu jokių ryšių su Pavlavi- 
čia Undertaking Co., Ine. 6823 
South Western avenue, ir aš 
neesu tos firmos “Licensed 
Emtrlmer” per dąugiau kaip 
metai laiko.

Stanley Mitchell

Perkels Tragingąi 
Žuvusią Mondeikiutę 
Iš Koplyčios į Lotą

Apeigos Įvyks Kovo 26 d.
18 APIELINKĖ — šeštadie

nį, kovo 26 d., tragingąi žuvu
sios lietuvaitės Onos Mondei- 
kiutės kūnas bus perkeltas iš 
koplyčios į lotą šv. Kazimiero 
kapinėse

7:30 • vai ryto Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje įvyks 
pamaldos, o 10 vai ryto—-apei
gos kapinėse.

Giminės kviečia visus, kam 
>ikas leidžia, apeigose daly
vauti.

Ona Mondeikiutė mirtinai 
sudegė gaisre, kuris kilo Su- 
perior Match Company dirbtu
vėje, gruodžio 17 d., 1937 me
tais. Ji buvo 21 metų amžiaus 
ir ruošėsi vestuvėms.- Gyveno 
aštuonioliktoje apielinkėje.

Menininkai Ne vien 
Vaidins Bet ir 
“Mokins”

šeštadienį, kovo 26 d., Hol- 
lyvvood Svetainėje įvyks z ren
giamas L. M. S. pirmo apskr. 
Menininkų Vakaras. Rengėjai 
sako, kad tas vakaras busią la
bai įvairus. Girdi, mes netik ką 
patys vaidinsime,.,bet ir paro
dysim kaip reikią? vaidinti. Ži
noma, čia labai daug pažadėta. 
Teks pamatyti ar> menininkai 
Ištesės. Hollywoodr; syetainė ran
dasi antrašu 2417. W. 4$rd St.

, , —VBA.

JAUNI PRADĖJO. — Po
licija suėmė Fr^n,k Bernacik, 
1540 VValton .įpj,, iy Walter 
Kulka, 503 Fry st. Abu 16 me
tų amžiaus ir abu prisipažino 
papildę 9 plėšimus. Policija už 
piktadarybes tąipgi suėmė jau
nuolius Tony Gust, 4201 S. Kil- 
dare, Bruno Talaski, 5434 S. 
Spyingfield.

_ _______________...,-1

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
eta
Dabar kiekviena f moteris, ku

ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6

Senas Petras alba 8 asmenų.

37 PACKARD S«dan ............. $7*
35 PACKARD Sedan .............. 491
36 TERRAPLANE Sedan ....... 42t
35 DODGE Sedan .................... 34?
32 PACKARD Sedan .............. 275
35 FORD Del. Sedans ............. 225
33 PONTIAC Coupe .................. 16?
31 AUBURN Sedan ................. 7?
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408 

V" i in ...—i.........

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $T 25
Tonas ................ ....................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Design
■ >

. * r*

TAISOME VISO
KIUS. RADIOS

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

Marquette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenje 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

VŲ KRAUTUVE
Maliavos, Varnišius, Geležies iš

dirbiniai, plumbingo reikmens, 
Langų Stiklai.

I 2817 W. 63rd Street
Phone PROSPECT 1297 

Lietuvių Krautuvė

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais „..99c
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

’ Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” įr
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ................................................................................*
Numeris ir gatvė ...............  -..... ...... ................... ...
Miestas ir valstiją

.........  ■ -------------------------------- ........---------- ------------------------------ ---------- ----- -' i ......................... - - ■ .

Kulturiečių Disku
sinis Vakaras

» • f

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kultūros kliubas kas ketvirtą 
trečiadienį kiekvieno mėnesio 
laiko diskusinį mitingą arba 
paskaitas Mark Whtie Sųuare 
svetainėj, 30th ir S. Halsted. 
Šiandien, kovo 23d, įvyks dis
kusinis vakaras, kuriame P-nia 
A. Nausiedienė, kandidatė į 
Illinois valstijos senatorius De
mokratų tikiete mums išdės
tys savo programą, Po jos pra
kalbos bus klausimai.

Korespondentė R. S.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, vi'de'čius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iŠ apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 , centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savai&Ų susirink
si t gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Paštu
35c

Extra

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 'kuponais

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS

Tautiškų Kapinių 
Istorijos Knyga 
Eina Į Spaudą N

Liet. Taut. Kapinių Istorijos 
'Knyga, kovo 27 d. bus atiduo
ta į spaudą. Kurie pasižadėjo 
prisidėti, turite pilnai užsimo
kėti nevėliaus kaip kovo 27 d., 
kitaip nebusite įdėti į knygą.

Coal-Anglys_______

Kainos Numažintos
ANGLYS

MINE RUN ...................... -...... $5.75
BIG LUMP ..............    $600
FGG ......................................... $600
NUT ..........*.............................. $6.00

$5.25SCREENINGS ....... .a.....
? PIRKIT DABAR U 

ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ 
PRISTATYMAS MIEŠTE IR 

PRIEMIESČIUOSE.
Tel.' ARDMORĖ 6975

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 
sętą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena/ užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus jjaštu. bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa

nkavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu ............. t kuponus. Taipgi pinigais .................... ................
' '■ , .,. f. ’

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

Vardas .........   -............... j-.................................. -
> •

Adresas ................. .......... .....  —.................... ........ ......- .............. ........

Miestas ...................................... .................

Kupono No. 92

Valstija ...........................

Kovo 24 d.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisa 
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 bue 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
'liudija įrengta pir
mo* rųšies -su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis, 
'arbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
•ei ENG 5888-5840

• LIGONINES- 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS.........................SKfl.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLES

diena ligoninėje
IŠIMAMA viena

$15-oo 
39.00 

L ...........

VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

RAUMATIZMAS 
greitai palengvinama

• RĘSTA URANTAI

Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat 31st Street
A. A. NORKUS, Savininka-

Tel. Vlrtnrv *070

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LUCILLE ŠELENIS
3862 Archer Avenue



Ketvirtadienis, Kovo 24, *38

ancAGOs žinios 
TRUMPAI

■ n^i ua (ii

TAIP ŠVENTĖ BIRTH- 
DĄY -r— Eijeen O’Connor/ 2 
metų mergaitė vakar šventė 
birthday. Išlipusi iš lopšio, ji 
užlipo ant lango ir iškrito. Puo
lė du aukštus, bet išliko svei
kutė, Eileen gyvena ties 3713. 
W. 64th St.

• APIPLĖŠIMAS ATLAN- 
TIKE. — Louis Garcia, 24, 
4654 S. Wentworth prie 43- 
čios ir Wells apiplėšė taksi šo-

PETRONĖLE VALEVIČIENĖ, 
po tėvais Jusąitukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 21 d., 8:15 valandą vaka
ro, 1938 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Šakių apskr., 
Ilgavos parap., šilvončių km.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Jurgį,z sūnų Antaną^ mar
čią Marijoną, anūką ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj 2 se
seris ir gimines.

Priklausė prie Šv. Onos 
Draugijos. .

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
44 E. 108 St. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Kovo 25 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Visų Šv. 
parap. bažnyčią, * kurioje atsi-x 
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Petronėlės Vale
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnys, Marti ir 
Giminės.

Laid. Direktorius Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

MADOS

dtf
4716

No. 4718—Vasarinė suknelė. Pa
stebėki! naujos mados platų sejoną. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taip
gi 32, 36. 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę. '

norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš- 
Idai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-, 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Nauiiępos Pattęm Dept,, .1739 
So, Halsted Šų Chicago, Ilk .

11 . . L .J. - l
NAUJIENOS Pattern Dept
1T» S. Halsted St, Chicago, HL

Wedw 15 centų prašau

atsiųsti man pavyzdį No------------

per kratinim-*?

■^.l .i .... .i...
fr puvardt)

■■■■1 1 .......... i . tT*
(Adresas)
■ .............. ... .........  

/ •

ferį Julius Abelson, 31, 3035 
Wentworth avė. Bėgdainas 
slėptis Garda įbėgo tiesiai j 
policijos, rankas, kuri apielinkėj 
dežuravo skvadkariu.

d NORI ATLEISTI LAIŠ
KANEŠIŲ — 300 Chicagęs 
laiškanešių-pagelfrininkų susi
rinkę ties 177. N. Clark, išnešė 
protestą prieš pašto Jepartmen- 
to sumanymą juos atleisti. Tani 
tikslui paštas mano išnešiojimą 
tam tikruose biznio distriktuo- 
se sumažinti nuo trijų iki dvie
jų kartų į dieną. Laiškanešiai 
kviečia ir biznierius protestuo
ti.

• “$1,000 BARGENĄS” — 
Mrs. Christine Fuklicky, 6450 
Maryland avė., susipažino su 
vienu “Albert”. Tas jai parda
vė “didelį bargenų” “$1,250” 
mink kailį už $1,000. Po laiko

MYKOLAS LUDKEVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 22 J., 5:40 vai. vakaro, 
1938 m., sulaukęs 50 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Katriną, 3 sūnūs Sta
nislovą, marčią Rosemary, 
Harold ir Richard, dukterį 
Eleną, žentą Arthur Favot, 2 
brolius Joną ir Steponą ir jų 
šeimynas, dėdę Juozapą Lųd- 
kevičz, švogerį William Duo
bą ir jo šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2243 W. 
23rd St. Tel. Capal 3169. Lai
dotuvės įvyks Subatoj, Kovo 
26 d., 8:30 vai. ryto iš namų, 
į Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
St. Adalbert kapines, Niles, 
Illinois.

Visi a. a. Mikolo Ludkevicz 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutei
kti ’jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė Įr kitos 

Giminės. ,
Laid. Direktorius Lachawicz 
ir Sunai, Tel. CANAL 2515.

4

BARBORA GRICIENE 
po tėvais Jučaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 20 dieną, 12 valandą va- 

‘ karo, 1938 m., sulaukus 40 m. 
amžiaus, gimus Telšių apskr., 
Žarėnų parap, Lauksodėp kai
me.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Vincentą, 2 sūnūs Ed- 
vvardą ir Rąymondą, pusse^ 
serę Leosę ir švogerį Justiną 
Geštautus ir kitas gimines 
Amerikoj, o Lietuvoj 3 seseris. 
Veroniką Stanislavą ir Oną ir 
kitus gimines.

Kūnas pašarvotas 938 West 
34th Placę. Laidotuvės jvyks 
penktadieni, Kovo 25 djeną, 8 
valandą ryto, iš namų į šv. 
Jurgio parap,, bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines,

Visi a. a. Barboros Gricie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžia^ kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
Vyras, Supus, Pusseserės, Lie

tuvoj Seserys ir Gimines.
Laid. Direktorius A. M. Phil

lips, Tel. Boulevard 4189.

PRANCIŠKUS MATULAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 22 d., 8 vai. ryto, 1938 
m. sulaukęs 3<į m- amžiaus, 
gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Augeniją, 3 podukras, • 
1 posūnį, tėvą ir 2 brolius — 
Juozapą ir Benedikta, 1 sese
rį Marijoną įr gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 3354 So, Halsted St. Lai
dotuves įvyks Kovo 25 d., 9 
vai. ryto iš koplyčios į šv. 
Jurgio parap,. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten --bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Viši a. a. Pranciškaus Ma
tulaičio giminės, draugai ir 
pažįstami esąt nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį pat.ąrnavjmą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Tėvas, Broliai, Se

suo, Podųkrės, Posūniai ir 
Giminės.^

Laid. Direktorius J.. F. Rė
džius, Tel. CANAL 6174.

apsižiūrėjusi moteriške patyrę, 
kad kailis nevertas $5,Q0

• “60 MYUŲ” KŪDIKI. 
Policijos skvadautomobilyję,! 
kuris važiavo 60 myliu į valan
dą skubėdamas ligoninėn, mo
teriškei Inez Atkinson, 56 E. 
Washington gimė kūdikis, kur 
ris su motina dabar randasi 
Passavąpt ligoninėje ir gerai 
laikęsis

• NAUJAS BUTŲ STATYr 
BOS PROJEKTAS Pq FRA 
globa vakar Chicagoje prasi
dėjo statyba 14 apąrtmentinių 
pavyzdiniu namų ties Gmnvilk 
ir Hoyne avenue... Kekvįęnas 
namas turės po 14 apąrtmenty, 
Kamuos apie $1,000,000.

• PERPURVINAS KALĖJU 
MUI — Lake Forest policija 
suėmė 56 motų amžiaus Am 
dręw Maroveką, Apžiūrėję ka
linį, polięistai nusprendė, kad 
jo negali sodinti savo švariam 
kalėjime. Marovekas purvu ap-? 
skretęs. Jis paaiškino, kad ne-, 
simaudė melus laiko. Policija 
uždarė kalinį garaže, nurėdė ir 
maudė per pusketvirtos valgia 
dos. Numaudę, aprėdė jį naujais 
rūbais, ir tik tada įkalino.

• LEOPARDAI ŽVŪRYNE 
Lincoln Parko žvėrynas nm

st---------- r—t—■ ?-■? T-

PRANCIŠKUS 
RAMANAUSKAS 

(RAMONAS).
Persiskyrė ša šiuo pasauliu 

Kovo 23 d., 12:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Mažeikių ap., 
Laižuvos parap., Purplių km.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Pąliko dideliame nubudime 

brolio dukterį Magdaleną ir 
jos vyrą Petrą Kriaučiūną', 
gimįnaičįus Barborą Stūmi- . 
naųskięnę ir Ąntąnįną Cepa, 
ir kitas, gimines Amerikoje— 
Lietuvoje—seserį Rozaliją ir 
švogerį Steponą Matučius ir 
jų šeimyną, brolienę Oną Ra
manauskienę ir jos šeimyną 
ir kitas gimines.

Priklausė prię Sald. širdies 
Viešp. Jėzaus Draugijos.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 LįįU- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., Kovo 26 d., 9:30 vai. 
ryto iš kopi. į Šv. Jurgio pap, 
bažnyčią, Jčurioje atsibus ge- 

... dujingos Jįamųjdos , už „velio
nio sięlųpęPT^ ten bus nuly
dėtas į Šy. Kazimiero kap.

Visi a. a. Pranciškaus Ra- 
mąnausko giminės, draugai ir 
giminės esate nuoširdžiai 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
batąrnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame, 
Brolio Duktė ir kitos giminės. 
Laid. Direktorius. A. M. PhiL 
lips, Tel. Boulevąrd 4139.

EDVARDAS PETRAUSKAS
PersiskyrG su šiuo pasaulių 

Kovo 23 d., 1:40 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 23 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoje, ge
gužės Ig J., 1914 m.

Paliko dijlejiame nubudime 
tėvą I?idorių, seserį Elzbiętą 
ir švogerį Chesfer Lawrepęe 
ir jų dukterį Geraldinė, 2 
brolius: Izidorių įr Aleksand
rą, 3 pusseseres Oną Plusk ir 
Konstanciją Petrauskas, Joze
fą Ramoną, ciocę Šimkienę, 
pusbrolį Albertą Šimkų ir 
pusseserę Stanislavą Šokąs įr 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3314 So. 
Emerald Avenue. Laidotuves 
įvyks šeštad., Kovo 26 <J., 
8:30 vąh ryto iš namų į Šv. 
Jurgio parąp. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pą-1 
maldos už velionio sięlą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv- Kazi
miero kapines. *

Visi ą. a. Edvardo Petraus
ko giminės, draugai ir p&- 
žjstąmi nuoširdžiai esat kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse įr 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę- liekame, , 
Tėvas, Sęąiip, švogeris, Bro

liai ir kitos Giminės.
Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulevard 4189.

LOVEIKIS B=jT
Dalis.

KVIETKININKĄS
Gėlės Vestuvėms. Bąnkiętamą 

ir pagrąbams.
3316 So. Halsted Street

Tel, BOUtBVARO 7314 .
,*r------:—

«
 Gėlės Mylintiems 

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

4180 Archer Avenue
Phonc LAFAYETTE 5800 ‘

.... '

. ' '................ ’ " ■ ■-■■■'.■

pįrho dvi gyvuliu karajijpą, Grvhflifp Dailtf 
tenybes-—porų sniego .leopardų, UljUdll/V, VdUg 
kųrię gyvenų AžŲoę kųliRiOfiię.
Ųžmokęjo ųž. juęs $2,250, Ne
trukus bus ųtvę^ti Chįcagon.

• JI IŠRINKO BOSU —AL 
sakydamas >į gubernatoriaus 
Hornerio užmetimus, kad jis 
Chicagos ir demokraitų partijos 
bosas, P. Ai Nash atsakė, kad 
jis buvo išrinktus “bosu.” Jis 
yra Cębk dem. partijos pirmir 
Rinkas ir nacionalįo partijos ko* 
miteto narys, ir, kaipo tokis, 
kontroliuoja partijų. Nash yrą 
stambiausias šulas taip vadina
mos “Kelly-Nash" mašinos, ku
ri valdo Chicago.

‘ i , • ... ■ ■ Ą

• Chicagos Miškų Preservų
taryba nutarę nupirkti 27 ak* 
rus žemes miškų prezervų pa
didinimui, Mokos $137,733, Da* 
bartinis miškų plotas siekia 33f 
800 akrus. ' '

Šis tas apie 
Chevrolet auto

Chevrolet vartotų automoBL 
Įįų išteklius iš sandelių ėmė 
ijepųprųšUi nykti. Bendrpvė 
ąišjdna, kad toks apsireiški* 
mas išęisiųs visięms į gerų, nes 
jį galės išleięti naujų automo
bilių grutę į rinkų. 

« >

Aišku, kad tai prisidės teigia
mai prię bendros ekonominės 
padėties pagerėjimo. Darbinin
kai daugiau i' gaus darbo ben
drovėje, jie daugiau uždirbdami 
leis apyvarton daugiau ir tuo 
budu didės ir bendro biznio

J. *■ • *

apyvarta. Tačiau, bendrovė yra 
įsitikinusi, kad prie pasękmin+ 
go vartotų auto išpardavimo 
daugiausia prisidėjo savitų jos 
pačios veikla prieš ir po ISĮaęio-, 
nalės Vartotų Karų Maino Sa? 
vaitės, kuri Jgjfųąidėjo šio mė
nesio 12 . Ir tęsėsi iki 19-tos-• 
per visų savaitę.

Dar vasario mėnesy tų au-» 
tomobilių išteklius sandėliuose 
didėjo/ir skaičius pašoko net 
ikį 116,925 it.”*y. daugiau negu 
praeitais 'metais ’i,367 vieneto- 
niis. Bęt, Vėliau ėmė regimai 
kristi. Tai buvo džiuginantis 
reiškinys. Tai vienas. Kitas 
faktas labai ; įdomus tai tas, 
kad per trisdešimts šešis mė
nesius Ch’evrikt pirkliai suge
bėjo išparduoti net 5,230,108 
vartotus automobilius.

Tai parodo, kad tie auto yra 
verti kiekvieno norinčio pirkti 
dėmesio, Pirmiausiai todėl, kad 
tie automobiliai neša QK ženkr 
lų. ženklas, kuris reiškia auto
mobilio geruma jr tikrumų, nes 
nė vienas ChMyrolet auto neiš
eina iš sandėliu be tinkamo 
novų peržiūrėjimo ir sutvarky*- 
mo, (Skelb,)

Tuoj Po Velykiį 
Pražydės Gražios 
“Tulpės”

Pirma operetė tuoj aus po Ve
lykų bus “Tulpės”, kurių ręi> 
gia Nąujos Gadynės Chorus, 
balandžio 2$ <L C, S. P, S. sve
tainėje.

Ta operetę yrą parašyta iš 
Holąndų gyvenimo ir joje yra 
labai dųug meliodingų damų. 
Kostiumai lal$4 spalvingi, kas 
sudaro lųbai gerų’ vaizdų sce
noje. . • ■■ •/; /

Choro vedėjas p. Jurgis Ste
ponavičius priprastai/ gana ru- 
pestįpgaį sumokina s&vo vai- 
dintojus, tąckl ir šį sykį jis 
parodys aavo. gabumus pasta^ 
tydamą^ operetę ^Tulpės”.

. ■•r-VBĄ,
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Pinigai duodami tuojau, isanks- 
to, belaukiant apdygų^os išpio- 
kėjirno. Skubus fpnęlaį dėl dra
bužiu, bažnyčios patarnavimui 
įrąnsportąriįai, kapinių lotame 
ir t t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, 6 
jus pinigus gausite tuojau. Tjk 
klausk jo ąpįę? EUįg pląną,

L, T, ĘMS ęoMPANYį593
33 N. La Sali

Kitų Dalyvaus 
Beliajaus Vakare
Kroatė Sušoks Jugoslavų Vedy 

binį šokį “Kolo”

Ąpart Betiajaus, jG šokių 
koncerte dalyvaus Wenettą Gry 

gabi ir artistiška šokike, 
Giri išpildys tris šokius. Pane
lė Grybaitė dalyvauja visuose 
svetirptautiškutose parengimuo
se kartu su Bejiajum. ir visur 
yra entuziastiškai priimama.

Michelė Gamboni, kuris pa
sirodė seniau lietuvių tarpę ir 
yra gabus šokikas, taip pat iš
pildys dvejus šokius, Panelė 
Collętte Reynolds, pasižymėju
sį ispapė Šokikė išpildys gražų 
meksikįekišką šokį, Q pJė Ele
na Smetko, Kroatę, dalyvaus 
vienam jugoslaviškam šoky j,

Jugoslavų šokiai vadinam: 
“Kolo”. Pas jugoslavus jų taib 
tiniai šokiai užima svarbią vie* 
tų jų liaudies x gyvenime. Kas 
nemoka “Kolų” šokti, tai tam 
asmeniui didelė gėda, Valstie
čių tarpe, per Šventadieniais, 
kada merginos susirenka šokti 
kolo, tai ir jaunuoliai apstuoja, 
ypatingai tie, kurie nevedę, ir 
jie renka meilužes dėl apsive-r 
dimo iš to būrio. Tik tas renka, 
kurios šoka tautiškų šokį ge
riausiai. Mat, manoma, jeigu 
Šoka gerai, tad bus ir gera šei
mininkė. šis įdomus paprotiš 
biVs atvaizduotas Beliajaus šo
kių koncerte.

Iš viso, koncerte bus šokta 
pet 18 šokių ir kiekvienas tų 
šokių yra įspūdingas, įdomus. 
Kostumaį ir tautiški, drabužiai 
yra gražiausi ir tikriausi palyg 
tautų /papročiai. Grupėj daly
vaus Alfas Lankus, Kazys Ru- 
dauskas,, Juozas Simbal, Ar
turas Tumosa, Josephine Kas- 
mausk.as,f;„. Joana; Mateciimas, 
Lilliari Cihskaš ir Milda Jakub- 

n n -': "■' *x
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Pianistė parengimui yra mū
sų žymi artistė, visiems gerai 
žinoma ir visų mylima, panelė 
Elena Pečįųkaitė. Tikietų įsi
gykite “Naujienose.” Koncer
tas įvyksta šį sekmadienį, 3:30 
po piet, Chicago Women’s Club 
Teatre, 62 E, llth 3L

u-
Miesto teigėjas

penkis yirši-

• IŠTEISINO PENKIS 
NIJISTŲS
Heller išteisino
ninku^ unijos Painters’ District 
Council No, 14, kuriuos vienas 
narys kalinimo kriminaliu už
puolimu.

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous 

Ivairyg

Tel. Viętory 4965.
STOGDENGYSTĖ JR BLĖKOS 

DARBAI
35 metąi bizny, turi pilną apdraudą 
Už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

norite.
BRIPGEPORT ROOFING AND 

SRĖBT MSE CO.
3216 So. Halsted Street

FURNISHEDROOMS
PĄSIRENPUOJA šviesus kampi

nis kambarys šiltu vandeniu apšil
domas dėl vaikino ar merginos su 
valgių ąti?a be valgio, yrą ir gąrage 

J858 W. Pershing Roąd

w

/ Personai

PĄIEŠKĄU savo TĖVO Nikode
mo Gącho. Mylimas tėveli aš Ed- 
warda^ Gąchąs norėčįąu greitų lai
ku su Temetą susižinoti.

Tel. YĄRPŠ 0314.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

«N.” RASTINE PRIIMA
KASDIEN NUO » v, mv 

IKI
7:30 v AL. VAK.

^ Sekmadieniais nub 9 
1 popiet ir nuo 4 

vai. vakaro.
Tri- GANAl 8500
... ........................-r-

Help Wanted— Female
Darbininkių Reikia

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti atmatų diŲ)tuyeje. Turi bū
ti patyrusios, darbas nuplatiųis, al
ga gera. BERGER BROS., 2248 W. 
Ląke Street,

REIKIA lietuviškai kalbančios 
merginos ofiso darbui jr tt, Kreiptis

SOUTH CENTĘĘ COMPANY
6 West Garfield Boulevard

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

REIKALINGA VIRĖJO restau- 
rantiiį, vyrąs ar moteris, mokestis, 
valgis ir kambarys. 5702 West 65th 
St. Portsmouth 7037.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKIA GELEŽIES atmatų shear- 
mano — kreiptis 6833 Soutli Throop 
Street,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

išparduodame baru fikče. 
RIUS 1937, visokio didžio su Coi 
faksais ir sinkom, Taipgi iton 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriua ir ice 
bąksiųs. Cąsh arba apt išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi
te kitur.

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

CALumet 5269.

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

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

SPtri —...................... rr-v—• $39---$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ............... -............... $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

TURI BŪTI PARDUOTA PIGIAI 
ir greitai geri 2 krėslų barbenęs 
fixtųriai, 3420 So. Lituanicą Avė,

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
te pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai. 
ĄRR0W OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St.,Oak Park, Illinois
Phone-< Austin 4300,'

Business Chances V /

RANDAI KRAUTUVĖ su naujais, 
fikčeriais — grosernė ir mėsos man
ketas — $50.00 i mėnesį arba par
duos fikčerius prieinamai.

Tel. Melrose Park 9724,

ir
viešbu-

RENDAI KRAUTUVĖ su naujais 
fikčeriais — grosernė ir mėsos 
marketas $50.00 mėnesiui arba par
duos fikčerius labai nebrangiai. Tel. 
Melrose Park 9724.

PARDAVIMU^ TAVERNAS 
Lunchruimis, biznis išdirbtas; 30 
pėdų baras ir 51 kambarių viešbu
tis. Pigi renda, garų apšildomas, 
arti main Stock Yardų gatvės. 
Užtektinai darbo dėl 6 ,žmonių. 
Priežastis pardavimo—turiu 2 vie
tas arba priimsiu partnerį.
3143 So. Halsted St. po 8 v, vak.
_ —— I I., I. » L i .i!).1 < >JW.-

PARSIPUODA PIGIAI Bučernū 
ir Grosernė tirštai apgyventoj apy
linkėj. NAUJIENOS, Box 806, 1739 
So. Halsted St.

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

Rea| Estąte For Sale
Namai-Žęmė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA, 
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spųlkos—galite taupyt, pa
siskolint, pamuš pirkt, parduot, ren- 
duot, apdrąust. 

Kreipkitės, pas:
J. P. ewald realty CO.

840 W. 38rd St., Tel. YAR^s 2?9Q 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686
■ ■■ ■ i ■ "'.,r e-J v. i'rr t - •

KAS NORITE
Greit išmainyti namą, ūkę, lotą arba 
biznį bile kur. O kurie ieškote pirje-r 
ti bąrgeną, nes mums dąbar yfa prL 
siųsta parduoti 100 forklozųotų 
namų, tai kreipkitės pas— ’

NAMON REALTY CO.
6755 So. Weatern Avenue. 

Tel. Grovehill 1038.

PARDAVIMUI 'arba MAINYMUI 
B r igįito n Parke 40th i r MaplewQod 
Avė. 2 flątų po 4 kamb. Platus lo
tas, garaįąs. Kuiną* $3,800.00. Ma
žas jmokęjimas. Šavįijipkas mainys 
ant loto, didesnio namo arba formos 

C. P. SUROMSKIS.
2502 W. 69th Tai.:' Grovehill 0306

- '’T-u.ę ---------•—t—■ vrr   -rfr i

6 KAMBARIU plytinis BUNGĄ- 
LOW, 2 karų garažas, Plieno kon
strukcijos stokeris, karšto vandens 
šildymas.' 8635 Šo. Wood $t.
—saįyi'-LL. 1 ■*

Farmp for Sale
Ūkiai Pardavimui

PĄRDAVIMUI FARMA Indianoj, 
172 arkrai žemės, įskaitant far- 
mos įrankius, Viskas .pirmos rūšies 
sąlygose. Kreiptis Mrs. A. Drigot, 

. 323|t Sb- Ehierald Avė., -Chicagor-

JHf

CLASSIFIED ADS
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Building Material
$200,000 VERTĖS 

LENTOS — SIENOMS LENTOS ■— 
PLYWOOD—STOGAMS, GELEŽIES, 
PLUMBINGO IR STATYBOS MED

ŽIAGA AUKOS KAINOMIS 
Atdara kasdieų iki 9 vak vakaro 

Sekmadienį iki 6.
$3000 vertes rockwool insoliacijos 

roliai, batts ir maišai; geriausi pilni 
maišai .......  6Qc

Insuliacįjos lentos visų mie-pU 
((sheets) ketv. pėda ..........   8c

Insuliacijos lentos 4’x5’ sheets, 
ketvirtainė pėda .........     l^c

$5,000 vertės maple ar ąžuolo flg. 
lęntos pėda ....................   8c

$8,000 vertės 2x4 pėda .....l%c
$7,500 vertės 1x6 sheeting pėda 1c 

600 ketv. plytų s’dg. (print)
Jst’s ketvirtainė pėda ........... $8.75
100,000 pėdų eglinės 1/4 lolių ply- 
wood panels 4’x5’ iki 4’x8’ ketv.
pėda sheets ....... .................. . 3^4c
Freimai ir langai, glazuoti $3.00 
Nauji mldgs visų rųšių pėda l/4c 

Naujos 5 cross paneled durys pi
giai kaip ......   $1.00
1x6 beadded partišenai pėda l%c 

LENTOS SKOLON PIGIAI NET
$5 MĖNESIUI

Musu jardas užimą 3 miesto blo
kus su didžiausią aukojama verty
be. Užtikrįname, kad sutaupysite pi
nigo, Prisiųskit savo reikalavimus. 
Pildome užmiesčio užsakymus.

KING MIDAS TRADING POST 
2221 S. Asland Avė. Lafayette 5900

k

Business Service
Biznio Pataptą? imas

, KAMBARIUS 9x12 pėd. eksper
tas išklijuoja popieriais, įskaitant 
popierių už $2.98. HEMlock 0166.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c ;< 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

CHERLES GAVCUS 
6100 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942,

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskolos ,

įblUME^įO,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičieus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulkų, 1739 So. Halsted 
Street.

KAM REIKIA PINIGŲ
Ar išmainyti namą, ūkę, lotą biz

nį bile kur. Taipgi perkam morgi- 
čius, judgement notas, namų kon
traktus, master certificates ir sko- 
linam pinigus. *

NAMON REALTY CO, 
6755 South Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038.

SKOLINAM PINIGUS 
ąnt’ Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 16 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Kainos Numažintos
MINE RUN --------------------- $5.75
BIG LUMP ........................... $6.00
EGG .... ..... ..... ..................   $6.00
NUT _ ___________________ $6.00
SCREENINGS ..................   $5.25 •

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTĖ ,JR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
ty.

JEI TURIT 
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOS®

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri 
einamos. Už pakartoji 

]m'us gausit nuolaidą.
IMMtUUiUil
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RUSAS REDAKTORIUS STOJA UŽ LIETU 
VOS NEPRIKLAUSOMYBE

demo- 
iš Ry-

telpa Chicagos rusų vių kolonijai Amerikoje ir vi- 
“Rassviet” redakto- sai Jūsų nedidelei, bet puikiai 

Lebedevo, laiškas tautai, tą karštą simpatiją, ku- 
Rassviet”, mano draugai 

mi

žemiaus 
dienraščio 
riaus, VI. 
“Naujienų” redaktoriui. Atėjus rią 
aštriam kriziui Lietuvos-Lenki- ir “Rassvlęto” skaitytojų
jos santykiuose, t: sai ru^ų laik- nies jaučia Jūsų tautai ir Jūsų 
rašais griežtai pasmerkė. Len-kraštui, 
kijes smurtą ir pasisakė už tai.l Rusai, kurie myli savo Tė- maldų, į kapines bus išvežta 
kad Lietuvos nepriklausomybė vynę, neapkenčia diktatūrų ir, D1 metų lietuvė Mary Poškus, 
nebūtų varžoma arba statoma bendrų Lietuvos ir Rusijos'IllK) 4548 S. Marshfield avenue. 
i pavojų. Tačiau jo redaktorius priešų, įtemptų^ dėmesiu seka R I)lls laidojama ne iš savo, 
Lebedev, kuris yra Rusijos So- besivystančią Lietuvos tragedi- 
cialistų Revoliucionierių PartjJją, ir nesupranta ir piktinasi, 
jos darbuotojas ir buvo Laiki- kodėl jai nesiskubina ateiti pa
uostos Vyriausybės narys, no- galbon didžiosios Vakarų 
ri, kad jo nusistatymas Lietu- kratijos ir rusų armijos 
vos klausimu butų žinomas 
lietuviams. Todėl jisai pn šo 
laišką įdėti į “Naujienas”.

Brangus drauge Grigaiti!
Laikau savo pareiga, kaip ru

sas, kaip socialistas-revoliucio- 
nierls, kaip buvęs Rusijos Lai
kinosios Vyriausybės ministe- 
ris, ir kaip rusų laikraščio Chi
cagoje “Rassviet” vedėjas, iš
reikšti Tamstos asmenyje lietu-

Kerenskis Sako, 
Kad Chaliapino 
Daina Nutilo

Sunkiai serga širdies liga.

Alexandras Kerenskis, buvęs 
Rusijos premjeras, kuris lan
kėsi Chicagoje šios savaitės 
pradžioje, pareiškė, kad gar
saus basso Feodoro Chaliapi
no karjera pasibaigė.

Garsusis rusų dainininkas 
sunkiai serga ir dainuoti ne
begalės. Jo daina amžinai nu
tilus.

Kerenskis aiškino, kad ap
lankė Chaliapiną prieš mėnesį 
laiko Francijoje. Dainininkas 
negali nei kalbėti, tik šnabžda. 
Daktarai labai pesimistiškos 
nuomonės apie jo sveikatą.

ir,tų.
šį; Mes geidžiame Jūsų

Sic j 3 rimties valandoje
tautai 
tikros 

nepriklausomybės ir tikros lai
svės, ir reiškiame jai savo už
uojautą visomis musų sielos jė
gomis. '

Priimkite visiško musų at
sidavimo ir simpatijos pareiš
kimą.

Jusi) VI. Lebedev.

Prašalintas T VA
Viršininkas
Chicagoje
A įvyko pasitariu su 

g a i s - a d v o k a t a i s
drau-

•Prezidento Roosevclto pra
šalintas Tennessee Valley Au- 
thority (T. V. A.) preziden
tas Dr. Arthur E. Morgan va
kar atvyko Cbicagon. Reporte
rių kvočiamas apie prašalini- 
mą, Dr. Morgan atsakė, kad 
prezidentas neturėjo teisės to 
daryti. Jis pridūrė, kad atvyko 
Chicagon pasitarti su 
“draugais-ad vokalais.”

(Platesnės žinios apie Mor
ganą ir T. V. A. pirmame pus
lapyje.)

savo

Lietuvė Mirė 
Nuėjusi Aplankyti 
Savo Drauge

Ir sudarė labai komplikuotą 
situaciją

šiandien 9:30 valandą ryto, 
gyliai, be jokių ceremonijų ir

I bet iš svetimų namų, iš kurių 
giminės jos liekanų negalėjo 
atsiimti. -

Įvyko taip. Užvakar velionė 
nuėjo aplankyti savo >draugę, 
Mrs. Mary Grenda, gyvenančią 
ties 4500 S. Ilermitage avenųe. 
Mrs. Grendienės namai buvo* 
I>o kvarantina, kadangi jos 12 
metų duktė serga skarlatina 
(scarlet fever). Nežiūrint kva- 
rantinos perspėjimo prie durųį 
M. Poškienė įėjo vidun.

Besisvečiuodama, ji lyg pri
snūdo. Taip bent manė Gren- 
dienė. Bet kai bandė , ją paža
dinti, tai atrodo, kad Poškiene 
negyva.

i Velionės sūnūs Antanas Poš
kus, gavęs žinią apie motinos 
netikėtą mirtį, nuskubėjo atsi
imti jos kūną, bet pakliuvo į 
policijos rankas, kuri susido
mėjo įvykiu, manydama, kad 
Poškienė ne natūraliai užbaigė 
gyvenimą, bet buvo nužudyta. 
Uždarė sūnų New City nuova
dos kalėjime.

Į ginčą apie Poškienės mir
ties priežastis ir komplikacijas, 
kurios susidarė dėl k varanti- 
uos, įsivėlė policija, koroneris, 
miesto sveikatos departamen
tas ir limpamų ligų ligoninė. 
Nužiūrėdama žmogžudystę, po
licija pasišaukė koronerį tyri
nėjimui. Bet sveikatos departa
mentas tam uždraudė išsivežti 
kūną. Vėliau, kai paaiškėjo, 
kad Poškienė piirė natūralia 
mirtim, nesusipratimas buvo 
likviduotas, bet, sveikatos de
partamentas uždraudė išvežti Dar nebuvo senas ir galėjo il-

kliną iš namo, taipgi uždraudė 
viešas laidotuves? Taigi, dėlto, 
Poškienės laidotuveš bus tokios 
tyyos. Jos ,l$ųnąs vakar buvo 
užplombuotas grabe, o šiandien 
bus užkastas kapinėse, šiomis 
keistom is laidotuvėmis rūpinsis 
J. F. Eudeikis, 4605 S. Hermi- 
tage. —R.

Joną Pnisevičių 
Palaidojus 
L T. Kapinėse

Buvo mylimas, įtakingas 
žmogus
" .. 7

Kovo 19 prie namų, kuriame 
buvo pašarvoti, susirinko, di- 

irys Jono Prusevičiaus 
atsisveikinti su juo ir 

i į amžino pailsio vietą.\ 
išnešant kūną iš namų 
kalbą drg. Bacevičius. 
“Naujosios Gadynės” 

padai liaudį. “Daug žuvo” 

draugų

draugijų ir draugų gra- 
gėlįų vainikų buvo 

Grabnešiai buvo Chi-

Prieš 
pasakė 
Nešant 
choras 
dainą.

Nuo
žiu gyvų 
net 23. 
cagos Lietuvių Draugijos, km 
riai velionis priklausė. Laido
tuvių direktorius Lachawicz ir 
sūnūs sutvarkė ieilę susidedari- 
čią iš 115 automobilių ir išly
dėjo į Lietuvių^Tautines kapi
nes.

Nors lietus lįyifejo, bet visi 
vyko į kapines ir prie duobės 
kalbą pasakė L. Pruseika, o 
“N. G.” choras sįudąinavo “Ap
leistas” ir “Neverkit prie ka
po”. Taip Jonas ir liko pagul
dytas amžino pails i o vietoj. ;

Prieš porą metų Prusevičius 
buVo gana aktyvus ir pasek
mingai darbuodavosi. Per pa
skutinius metus negalavo. Bu
vo, padaryta pasekminga opera
cija, bet įsimetė kita liga (va
žis) . Velionis paliko žmoną 
Eleonorą, 2 dukteris, brolį Sil
vestrą, daug giminių ir pažįs
tamų. Jis turėjom daug įtakos 
Chicagos Lietuvių (.visuomenėj.

Mirė Edvardas i V ’
Petrauskas, 
23 m. jaunuolis
Simus Bridgep^rto Clothing 

Companij savininko
Vakar rytą mirė 23 metų 

jaunuolis Edvardas Petraus
kas, sūnūs stambaus Bridge- 
porto biznicrio Izidoriaus Pet
rausko.

Jaunuolis sirgo ilgoką lai
ką. Jo kūnas bus pašarvotas 
namuose, ties 3314 So. Eme- 
rald avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį rytą. Patarnaus lai
dotuvių direktorius Antanas 
Phillips.

Pp. I. Petrauskas yra savi
ninkas Bridgeport Clothing 
Company krautuvės, 3312 So. 
Halsted Street. —R.

Į Dvi Dieni — 
Pavasaris, Vasara 
ir Žiema 

f

Oras pradėjo krėsti labai 
keistus šposus Chicagoje. Už
vakar chicagieeiai buvo pri
versti paltus atidėti į šalį, nes 
atšilo iki vasariško laipsnio 
(80 laipsnių). į vakarą kiek 
atvėso, o vakar temperatūra 
nudardėjo iki 30 laipsnių. Po 
pietų gi lengvai snigo.

o PENSIJOS SENELIAMS 
— Springfield skelbia, kad per 
vasario mėnesį valstija išmo
kėjo $2,088,828 pensijomis 121, 
482 seneliams. Kiekvienas ga
vo vidutiniai po $17.19. Chica
goje 39,644 seneliai gauna pen
siją.

gus metus gyventi ir darbuotis 
musų tarpe.

Reiškiu užuojautą šeimynai 
ir linkiu pergyventi tą sunkią 
valandą atsiskyrus su mylimu 
Jonu. ( ,

O Jonui lai būna lengva Liet, 
tautinių kapinių žemelė.

J. J. P.

Naujienų Bendroves 
Valdyba

-———-o—————————

Pirmame* savo posėdyje po 
Naujienų Bendrovės dalininkų 
metinio susirinkimo, kuriame 
buvo perrinkti trys direktoriai, 
Bendrovės Direkcija išsirinko 
sekančią valdybą: P. Grigaitis
— prezidentas, A. Rypkevičia
— vice-prezidentas, Nora Gu- 
gis — sekretorius, K. August
— iždininkas (visi tie patys)./

Skundžia Armour 
Bendrove Darbo 
Tarybai
Firma atstačiusi 13 darbininkų 

už veikimą unijos naudai
Federalė Chicagos Darbo Ta

ryba vakar gavo skundą prieš 
Armour and Company mėsos 
firmą, kuri turi stambias dirb
tuves Chicagoje.

Skundą įteikė United Pack- 
ing House Workers Industrial 
Union lokalas 347. Ta unija 
yra C. I. O. industrinė unija.

Skunde unija sako, kad Ar
mour bendrovė atstatė iš dar
bo 13 unijistų darbininkų vien 
už tai, kad jie priklausė unijai 
ir darbavosi jos naudai.

Darbo Taryba skundą svars
tys kovo 31 d.

DĖL INDŲ KUPONU SVARBI 
INFORMACIJA

Kasdien per savaitę laiko, pradedant nuo šeštadienio iki 
šeštadienio Naujienose tilps skirtingos rųšies kuponas. Su tuo 
kuponu gausit pažymėtus kupone indus tiktai PER DVI SA
VAITES. Kai išeis dvi savaitės tų indų daugiau nebegausit, nes 
kiti tame indų sete indai bus garsinami.

, Dabar eina vidutinio didžio lėkštės, paskui eis didesnės 
lėkštės, puodukai, sriubai lėkštės, grietinei ir cukrui indai, Kliu
dai ir t. t., kas savaitę skirtingi indai. Todėl jeigu nusitarsi! 
įsigyti tą puikų setą, tai NETAUPYKIT KUPONŲ, bet JUOS 
TUOJAUS, tą pačią savaitę kai kuponas tilps Naujienose, išsi- 
mainykit, primokėdami 44 centus su kiekvienu kuponu. Neati- 
dėliokit, nes tokios kitos progos vargiai turėsit.

Indai yra-aukščiausios rųšies ir daug brangesni, negu mo
kėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą Šiandien ir 
pradėkit sau rinkti gražų setą.

Am. L. Kongreso 
Centro Komiteto 
Posėdis

Antradienio vakare, kovo 22 
d., Amerikos Lietuvių Kongre
so centro komitetas laike po
sėdį. Pirmininkui J. Mickevi
čiui mirus, jo vietą užėmė vice
pirmininkas šniukas. Komite
tas papildė savo sąstatą, pa
kviesdamas į jo narius P. Gri
gaitį.

Susirašinėjimų ir finansų 
sekretoriai savo raportuose pra
nešė apie Kongreso skyrių vei
kimą, apie parašų rinkimą po 
amnestijos, peticija, apie nese
niai išleistos brošiūros platini
mą ir apie delegacijos kelionę 
į Washingtoną. Iš raportų pa
aiškėjo, kad Kongreso veikimas 
eina sėkmingai. Centro komite
tas ruošia planus tolesniam 
darbui.

Užtiko Slaptą 
Bravorą 
Roselande

■ Federaliai alkoholio biuro 
.agentai užtiko slaptą bravorą, 
įrengtą Roselande, ties 10034 
Lafayette aVenue. Ten rado 
keliasdešimts galionų alkoho
lio. Agentai suėmė du bravo
ro savininku.
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Naujienų-Acme Telephoto
JAU DIVORSUOTA — 16 metų chicagietė Mrs 

Valerie Bettenhausen, kuri neseniai vedusi, užvakar' 
gavo divorsą ir alimoniją.

: j
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IACJME-NAUJIENV Foto I

VOS NEŽUVO'— Peggy Fears, artiste, kuri su šešiais kitais keleiviais vos ne
žuvo kai lėktuvas pakliuvo į audrą, vos nesudužo, bet po 7 valandų laimingai nu
sileido ties Richlands, N. C.

VAGILIŲ “VADAS” —10 
metų berniukas Earl Mat- 
toeks, 1048 Montana St., ku- 

,ris gyrėsi policijai, kad yra 
“vagilių gaujos vadas” ir 
jau papildė daug apyplėši- 
mų. Policija suėmė du vai
ko sėbrus ir jų namuose 
rado apie $400 grobio.

IACME-NAUJIENŲ Foto:
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l ACME-JNAUJIENŲ Foto*=

SUSIRIKIAVO SIPREND- 
ŽIAMAM MUŠIUI. 
nijos lojalistai skelbia, kad 
naują, savo kariuomenės 
frontą nutiesė tarp 
sa, Volderrobies ir 
miestų ir sukilėlių 
sulaikė. Sukilėlių
bazės įsteigtos ties Hijar ir 
Montallan miestais. Mažas 
žemlapis parodo sklypą že
mės, kurį sukilėliai užėmė 
per paskutines 12 dienų.

(Ispa-

Gande-
Morella 
spėkos 

lėktuvų
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