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Reikalauja Paliauti Sovietu Ūkių “Valymą”
STALINAS IR MOLOTOVAS GRŪMOJA 
TEISMAIS PROVINCIJŲ VALDININKAMS 

UŽ PA VARYMĄ ŪKININKU IŠ 
KOLEKTYVU

Žada ūkininkams didesnių pajamų
MASKVA, Sovietų Rusija, 

bal. 20. — Trečiadienį išleista 
įsakymas paliauti kolektyvių 
ūkių “valymą”.

Pasirašytas Juozo Stalino, 
kaipo komunistų partijos cen- 
tralinio komiteto sekretoriaus, 
ir Viačeslavo^ • Molotovo, liau
dies komisarų pirmininko, įsa
kymas pareiškia, kad daug ža
los sovietams buvo padaryta 
ūkininkų išmetimais iš ūkių ko
lektyvų už menkus nusikalti
mus.

Stalinas ir Molotovas kalti
na provincijų valdininkus, jo-j metais 
gei jie elgėsi sauvališkai, ir 
įspėja, kad jie bus traukiami 
atsakomybėn ir teisiami kaipo 
'kriminalistai, jeigu ir ateityje 
mėtys ūkininkus iš kolektyvų 
be rimto pagrindo.

Įsakymrš nurodo, kad išmef
timas ūkininkų iš kolektyvių I sidirbti šiek tiek pinigų.
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Reikalaują spausti Į Pranašauja..fašistų 
užsikirtusias urmas sukilimą Rumunijoj

ūkių reiškia ūkininkams badą 
ir kad tokie žygiai tik neapy
kantą sovietų režimui kelia.

Išleista dar įsakymas reika
laująs, kad mažiausia 60 nuo
šimčių pintinių ūkių pelnų 
tų paleidžiama apyvarton 
čių ūkininkų tarpe. Mat, 
vietų valdžia surado, kad
kuriais atvejais kolektyvių 
ūkių vyriausybė išleisdavo in
ventoriui, o taipgi administra
cijai (ūkių vyriausybei) užlai
kyti perdaug pinigų. To pasė
koje kai kur ūkininkai 1937 

negavo visai pinigų.
Kitur jie tegavo tik po 28 ar
ba 30 nuošimčių pelnų.

Dėl to ūkininkai bėgo iš ko
lektyvų ir ieškojo kitokio dar
bo. Stalinas dabar nori sulai
kyti ūkininkų bėgimą iš ūkių, 
duodamas ir jiems progos už-

bu- 
pa- 
so- 
kai

sukilimų Rumunijoj
WASHINGTON, D. C., bal. 

20. — CIO vyriausias advoka7 
tas, Lee Pressman, trečiadienį 
kreipėsi į senato teisių komi
tetą reikalavimų užgirti svar
bų darbininkams bilių, kuris 
dabar yra komiteto rankose. 
Bilius reikalauja, kad valdžia 
neduotų savo kontraktų toms 
firmoms, kurias Darbo Santy
kių Taryba ras nusižengusias 
Wagneriq Darbo Aktui. Bilius, 
jeigu t 
butų <
moms, kurios kovoja darbinin
kų organizacijas.

itatymu, tikrai 
spaudimas fir-

.>
Tikisi padaryti su 

tarti i 10 dienų
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

20. — Francuzija ir Italija an
tradienį nutarė pradėti pasi
tarimus atsteigimui normalių 
diplomatinių ryšių tuojau, ne
laukiant iki Francuzija paskirs 
ambasadorių Italijai. Francuzi- 
jos užsienio reikalų ministeri
jos atstovas išreiškė nuomonę, 
kad naujo susitarimo pavyks 
atsiekti j dešimtį dienų.

Balandžio 28 dieną Francu- 
zijos premjeras Daladier ir už
sienio reikrlų ministras Bon- 
net atlankys Londoną. Tarp ko 
kita anglų ir franeuzų diplo
matai svarstys galimumus 
įtraukti į tarptautinį koopera- 
vimą ir Jungt. Valstijas.

BUCHAREST, Rumunija, ba
landžio 20. — Rumunijos fa
šistų vadui, Comeliu Zelea Co- 
dreanu, karo teismas paskyrė 
bausmės 6 mėnesius kalėti. 
Codreanu buvo kaltinamas są
mokslu nuversti dabartinį ša
lies režimą ir įsteigti fašisti
nę valdžią.

Be Codreanu, areštuota pra
ėjusį sekmadienį dar 300 jo 
šalininkų ir naktį trečiadienį 
kiti 1,500.

- Rumunijos vyriausybė ma
no, kad fašistinis judėjimas ša
lyje yra sulaužytas. Tačiau ar
timi Codreanu asmenys sako, 
jogei fašistai kulį laiką slap
tai mobilizuos sau pritarėjus, 
o po poros mėnesių mėgins 
įvykdyti fašistinį pučą Rumu
nijoje, nors vyriausias jų va
das ir randasi tvirtovėje.

Suvaržys svetimša 
lių ivažiavimų į 

Braziliją

■

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

Dr. Francis E. Townsend, savo laiku pagarsėjęs savo 
propaganda už pensijas seniams po $200 į mėnesį, bu
vo nuteistas trisdešimčiai dienų kalėjimo už kongres- 
manų komisijos paniekinimą. Kad Townsend nepasida
rytų “kankiniu” prezidentas Rooseveltas jam dovanojo 
bausmę. Paveiksle matome Towrisendą rodantį prezi
dento pardono lakštą.

Sukilėliai slenka pie 
tų link

Sulaikė gabenimų 
lėktuvų Ispanijai

IŠ LIETUVOS
GRAŽIAI PRIĖMĖ 
KANKLININKUS

ŠIAULIAI. — Kovo 19—20 
d. Šiaulių kultūros klubo kan
klininkai, kviečiami Mažeikių 
miesto skautų draugovės, kan
kliavo Mažeikiuose, apskrities 
savivaldybės salėje, šeštadienį 
koncertas buvo skirtas visuo
menei, o sekmadienį mokyklos 
vaikams. Abu kanklių koncer
tai praėjo su dideliu pasiseki
mu. Ypačiai visuomenė džiaug
smingai sutiko tą programos 
dalį, kur mažoji kanklininkė 
St. Nosevičiutė dirigavo visam 
kanklių orkestrui ir deklama
vo gražius eilėraščius. Mažo
sios kanklininkės apdovanotos 
dovanomis. Šį kanklių koncer
tą mažeikiečiams surengė mok. 
Zaliskienė—skautų vadė. Kan
klininkų vadui Jankauskui ir 
kanklininkams) Mažeikių skau
tės įteikė gražų .diplomą, kuris 
ilgai puoš kanklininkų salę.

GRAŽIAI BUVO PALINK
SMINTI SKAUTŲ TĖVAI

A.D.F. KOVOS C.I.O. POLITIKOJE
’ WASHINGTON, D. C., bal. 
20. — C.I.O. 1936 metais buvo 
viena iš organizacijų, kurios 
sukurė Darbininkų Nepartinę 
Lygą, ši lyga gerai atsižyihū- 
jo prezidento rinkimuose, o vė
liau turėjo laimėjimų įvairiuo
se miestuose, jų tarpe New 
Yorke, kur ji rėmė mero La 
Guardia kandidatūrą.

Dabar Amerikos Darbo 
deracijos vadai paskelbė, kad

kų Nepartinei Lygai. Pasak 
Wm. Greeno, A.D.F. preziden
to, šen ir ten Federacija gal 
rems kandidatus, kuriuos in- 
dorsavo ir C.I.O. Tačiau, ben
drai imant, C.I.O. indorsavi- 
mas bet kuriam kandidatui 
reikš, kad prieš jį yra nusista
čiusi Amerikos Darbo Federa- 
.Jcija.

Kitaip sakant, Green pareiš
kė, kad Amerikos Darbo Fe
deracija kovos C.I.O. ^ne tik 

ir Federacija sudarys politinę1 unijų veikloje, bet ir politi- 
organizaciją, panašią Darbiniri- ko j e.

Fe-

Francuzai ieškos fi
nansinės pagalbos 
Jungt. Valstijose

Siūlo valstijos kon 
trolę pienui

HENDAYE, Francuzija, bal. 
20. — Ispanijos sukilėliai tre
čiadienį vis dar nepajėgė pa
imti miesto Tortosa. Nepajėg
dami šį . mięątą gfęiUL.pąimti, 
sukilėliai’ - briaūjdšį įiėtų dink. 
Generolo 1 Afanda* kariuomene 
artinosi prie Alcala 
vert.

Naujas ofensyvas 
svarbiems Ispanijos
miestams Viduržemio juros pa
krančių, jų tarpe Valencijai.

Nuo Alcr.la de Chivert yra 
26 mylios iki Castellon, vieno 
turtingiausių rytų Ispanijos 
uostų.

de Chi-

gręsia 
valdžios

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, bal. 20. — Brazilijos dik
tatorius Getulio Vargas pla
nuoja artimoje ateityje išleisti 
patvarkymą nustatantį griež
tus apribojimus svetimšaliams 
norintiems apsigyventi Brazili
joj. Patvarkymas\ nustatys, 
kad tik ūkių darbininkai, tu
ristai, technikei ir turtingi as
menys gali įvažiuoti į šalį.

Kinai atremia japo 
nų ofensyvą

LOS ANGELES, Cal., bal.
.r'? . (■

20. — Vietos federaliai agen
tai trečiadįenį išreiškė nuomo
nę, kad jię suk ūžė organiza
ciją, kurios tikslas buvo išveža, 
ti iš Jungt/ Vąlstijų greitus 
pasažierinitfs lėktuvus ir pa-' 
keitus juos siųsti Ispanijon lo- 
jalistų karo reikalams.' *

Ryšium su šia byla, išnešta 
kaltinimas tukm Fritz Biele- 
riui. Pastarasisb dabar randasi 
Meksikoje. Bieler yra kaltina
mas sulaužęs Jungt. Valstijų 
ųeitraliteto rktą, gabendamas 
lėktuvus j Meksiką, o iš čia 
siųsdamas juos Ispanijon.

Kaltinimas taipgi sako, kad 
Ispanijos ambasadorius Meksi
kai dalyvavęs Bielerio veiklo
je.

ŠIAULIAI.— Kovo 27 d. kul
tūros klubo salėje miesto “Kęs
tučio” skautų (darbininkų) 
draugbve turėjo sueigą, į kurią 
buvo’pajcvįestį ir skautu tėve? 
liai. Eueigoje skautų dalyvavo 
per 40, o tėvų per 150. Į susi
rinkusiuosius gražiai kalbėjo 
vyr. .gikltn. ins. Ubeika ir vyr. 
skltn. mok. Pinigis.

ALBANY, N. Y., bal. 20. — 
Plačiai žinomas New Yorko ad
vokatas, Scmuel Untermeyer, 
trečiadienį pareiškė, kad jis 
ruošia valstijos konstitucijai 
amendmentą. Amendmentas bus 
įteiktas valstijos konstitucinei 
konvencijai, kuri dabar posė
džiauja. Amendmentas taiko
ma tam, kad valstija paimtų 
įnlnon savo kontrolėn pieno 
pramonę.

BAIGĖ AMATININKŲ
KURSUS

’ ANTALIEPTĖ.— Kovo mėn. 
26 d. Antalieptėje baigė dviejų 
savaičių molio,. betono ir kros
nių statybos teorijos kursus 28 
asmens! ir gavo amatininkų pa
žymėjimus.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
20. — Trečiadienį įvyko mi
nistrų kabineto posėdis, kuria
me dalyvavo ir prezidentas 
Lebrun. Neoficialiais praneši
mais kabineto posėdis užgyre 
franeuzų atstovo Romoje Blon- 
del’o pasitarimus su Italijos 
ližsienio reikalų ministru Ciano 
normalių itaTų-francuzų diplo
matinių ryšių atsteigimui.

Bonnęt, užsiėmę, reikalų mi
nistras/ tais /pačiais neoficia
liais pranešįmais, pasiūlė posė
džiu? planąf Francuzijos tarp
tautinei padėčiai sustiprinti. 
Planas taikoma artimesniam 
Paryžiaus-Washingtono ir Lon
dono kooperavimui. Prancūzi
jos vyriausybe tačiau •atsakė 
tylėjimu į klausimus, kokiomis 
■priemonėmis manoma Įtraukti 
Washingtoną (t. y. Jungt. Val
stijas) glaudesniam kooperavi- 
imui su Britanija ir Francu- Emanuel yra taipgi ir Etiopi
ni ja.

^Čekoslovakija pripa
žino Etiopiją italams

PRAHA, Čekoslovakija, bal. 
20. — Čekoslovakija antradie
nį oficialiai pripažino Etiopiją 
italams. Čekoslovakijos pasiun
tinys Romoje atlankė Italijos 
užsienio reikalų ministrą gra
fą Ciano ir painformavo jį, 
kad, Prahos vyriausybės ma
nymu, Italijos karalius Victor

jos imperatorius.

SHANGHAI, Kinija, bąį, 20.. 
t— Trečiadienį, japonų prane
šimais, jie paėmė Lini mies
tą, Shantungo provincijos pie
tinėje dalyje. Kinai patys pri
pažino, kad japonai paėmė mie
stą Hmchwang. šios žinios liu
dija, jogei japonai stūmė ki
ltus atgal 50 mylių - fronte.

Vėliausieji trečiadienio pra
nešimai iš kinų šaltinių šakė 
betgi, kad miestas Lini tebėra 
kinų rankose. Japonei buvo 
Įsiveržę į Lini, bet jiems teko 
pasitraukti. Lini mieste kinams 
tenka atlaikyti ypač karšta ja
ponų artilerijos ugnis.' Visgi 
jie atlaiko ją.

Pasinaudodami tuo, kad ja
ponai sukoncentravo savo jė
gas Shantungo provincijoje, 
kinai išvystė ^ofensyvą Chansi 
'ir Honan provincijose. Čia 20,- 
000 japonų gręsia pražūtis.

Amerikos bombos 
paskandinusios 

Panay
WASHINGTON, D. C., bal.

20. — Senatorius Gerald P.

18,000,000 gauna 
pašalpų

iWASHINGTON, D. C., bal. 
20. — Jungt. Valstijų senato 
komisijos Pašalpos ir Nedarbo 
Reikalų preliminaris raportas

Nye senato debatuose trefia^P0., "žreko.rl"0^. 
dienį pareiškė, jogei buvo 10 
prieš 1 arba 100 prieš 1 gali
mybių, kad gr žolinas lėktuvų, 
atakavusių Jungt. Valstijų lai
vą Panay, buvo gautas iš Ame- 
rikos korporacijų, arba kad 
bombos, paskandinusios laivą, 
buvo padirbtos Amerikoje. 
Mat, daug karo reikmenų ja
ponai gauna iš Amerikos.

Komisijos fpskaičiavimu šaly
je “šiuo laiku yra 12,000,000 
darbininkų, kurie neturi dar
bo visai, 18 milionų asmenų, 
'arba septinta visos šalies gy
ventojų dalis, gauna visuome
nes pašalpos — iš federalės, 
valstijų arba miestų valdžių.

Britų aviacijos ko- 
misija atvyksta

Amerikon <

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

81 KUOPŲ BENDRI REZULTATAI
(Vakar paskelbta iš 11, 13, 14, 16, 18, 21. 25. 29, 30. 31, 35, 
36, 38, 40, 46, 50, 55, 56, 57, 60, 63. 64, 68, 77, 86, 87. 88. 90, 95, 
100, 104, 105, 109, 113, 122, 125, 128, 129, 131, 135, 136, 139, 143 
148, 152, 156, 158, 173, 178, 185, 188, 195, 198, 200, 205, 212, 
222, 223, 226, 227, 236, 245, 260, 262, 265, 274, 275, 284, 286, 
289, 297, 301, 318, 325, 352, 353, 359 ir 360 kp.)

Naujos kuopos: 311 West Frankfort, III., 183 įtart, Mich., 
ir 121, Clinton, Ind.'

1856
909 

. 73

Dar 1,500 lėktuvų 
Francuzijai

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
20. Oro ministras Guy la 
Chambre užbaigė planus Fran- 
ęurijos oro laivynui padaugin
ti. Bus pridėta naujų karo lėk
tuvų nuo 1,500 iki 2,000. Lėk-

kare; šiaurės ir šiaurės rytų tuvams operuoti nužiūrėta pa- 
yėjai; saulė teka 5:02, leidžią- imti tarnybon rezervų aviato- 
si 6:86 valandą.

Chicagai ir apielinkei 
ralio oro biuras šiai dienai 
našauja: ’ \ x

V * ' ' T*'-;

Debesuota; šaltą? lietus va-

rius.

Italija ir Francuzija 
pradės derybas

RO^A, Italija, bal. 20. — 
Italiją ir Francuzija antradie
nį sutiko tuojau prrdėti dery
bas tikslu atnaujinti draugin* 
gus ryiius, kurie buvo nutru
kę dėl Etiopijos karo.

Italų pęrą užmiršti piktumus 
pareiškė/ užsienio reikalų mi
nistras Ciano franeuzų Chargę 
d’affaires Blondel’ui.

Dėl žemės drebėji
mo žuvo 250 žmonių

________________________

ANKARA, Turkija, bal. 20. 
— Pranešimai iš centralinės 
Anatolįjos trečiadįenį skelbė, 
kad dėl žemės drebėjimp, įvy
kusio antradienį, žuvo arba pa
sigendama 250 žmonių.

x Į PREZIDENTUS 
F. J. Bagočius ....................................

V. Laukaitis 
K. Jurgelionis

į VICE PREZIDENTUS
J. K. Mažukna ................... .......................
V. Bukšnaitis k............;;.................... ........................... . .........

* * * ■

I SEKRETORIUS
tyL J. Vinlkas ................... ........... .....
J. Miliauskas ...................... ........ .....
J. Andziulaitis-Ansell ............ .............

Į IŽDININKUS

a,*

i,.-..

1878
913

1291
1262
184

LONDONAS, Anglija, balan 
džio 20. — Slapta, susidedan 
ti iš dešimties ašmenų, Britą 
iii jos aviacijos kdmisija trečia 
Vieni laivu Queen Mąry išplau 
kė į Jungtines Valstijas.

. . - ' -7^-.----------yr -r-”

Komisija išbuą Amerikoje^20. -r Adolfas Hitleris, Vokie- 
šešis mėnesius, fiia studijuos'tijos diktatorius, trečiadienį 
Jungt. Valstijų lėktuvų staty- minėjo srvo; 49 metų sukak- 
bą.' Mėgins taipgi nustatyti, ar tuves. 10,000 kareivių, atsto- 
Jųngt. Valstijų lėktuvus ga^i-j vavusių visus karo pabūklų 
^na butų vartoti Anglijos kąfd rųšiš, surengė paradą Hitle-

Hitleris 49 metų
BERLYNAS, Vokietiją, bal

^na butų vartoti Anglijos kėfdJ rųšįš, surengė 
Reikalams. riui pasveikinti.Reikalams.

•? i ■’ 'iŠ" •’;i •’

K. P. Gugis .....
A. S. Trečiokas
B. Simokaitis

I IŽDO GLOBĖJUS
E. Mįkųžiutė ...... ...................................
S. Mockus .................................. ...........
J. Marcinkevičius ...i........ ......................
V. A. Kęrševičius ....... ................... ..... .
J. K. Urbonas ....... .......... ......................
M. P. Soponis ............i................... .....

I PR. KVOTĖJUS
Dr. J. S. Staneslow (Stanislovaitis) .....
Dr. S. Biežis ........... ....... .....................
Dr. S. Stanulionis______ __________

t? 1*2. i V Z.

1801
862
105

1749
1281
1153

.. 810

.. 147

... 77

1647
861
190
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2 NAUJIENOS, Chlcago, ID. Ketvirtadienis, bal. 21, 1938

JOytas Rftdin - —

Iš keliones įspūdžių
'■"■'I I'....................—i -R—m

AR UŽKIETĖJĘS? 
TURIT PRIEŽASTĮ 

IŠTIRTI!

(Tę&mys)

“šimte uostų sala9’
Apie pačią Kubos salą lieka 

tik tiek pasakyti, kad ji yra la
bai ilga ir siąnra,' perlenkta va
karų pusėj į žiemius. Salos že
mės plotas sudaro 45,000 ket*; 
virtainiikų mylių. Iš vakarų įr 
žiemių priema Atlanto^okea
nas, o iš pietų ir rytų salos 
krantus plauna Caribbean oke
anas. Rytinė Kubos dalis yra 
kalnuota ir kalnai ten yra apie 
8,320 pėdų aukščio. Pietiniai 
Salos krantai turi apie septynis 
šimtus įlankų, iškišulių į jurą. 
Jie nelygus, todėl kai kuriuose 
iškišuliuose į jurą pavojinga 
žmonėms gyventi, šiauriniai 
salos krantai irgi nėra lygesni. 
Prie tų vingiuotų salos krantų 
yra šimtas uostų. Vienas jų yra 
pavadintas “Isle of One Hund- 
re4 Harbors”.

Piratai
Turėdami tiek uostų, kubie

čiai savo laiku nemažai nuken
tėjo nuo jurų piratų. Gal būt, 
nuo jurų piratų labiausiai nu
kentėjo Cainagucy ispanų lai
kais vadinamas* P nėr to Princi
pe uostas. Jnrų piratai įsibrau
davo ir į kitus uostus, kur jie 
apiplėšdavo gyventojus. Taip 
jie ilgai graibstė salos turtą, 
bet dabar tie piratai gana toli 
turi slėptis juroje nuo salos 
krantų. Mat, dabar sala, stačiai 
pasakysiu, yra apsitverus mil
žiniškomis* tvirtovėmis, kur lai
koma nemažas skaičius karei
vių.

Cukrinės nendrės ir 
tabakas

Kuba yra daugiau agrikultū
ros, o ne pramonės šalis. Cuk
raus nendres ir tabakas čja yra 
svarbiausi augmenys. Kuboje 
cukraus plantacijos užima 1,- 
300,000 akrų žemės. Čia tabako 
taipgi nemažesnės plantacijos 
už cukraus. Kubiečiai didžiau
sias pajamas turi iš tabako, ku
rio per metus jie parduoda už 
33 milijonus dolerių. Taipgi,

kubiečiai augina kavą, saldžią
sias bulves, kokao, tykius ir 
tropiškus vaisius, įskaitant an- 
ansus, bananas, citrinas, gua
nas ir koknacus. Cukraus nen
drės’ yra auginamos salos cen- 
trąlipeje dalyje- Vakarų kal
nuotos salos pusės slėgiuose 
ąugįnamas tabakas.

Senas miestas
Keliaujant į rytus, kelias sta

čiai veda į daugybę mažų mie
stelių ir kaimų, čią protarpiais 
girios ir akmeniniai kalnai nie
kam kitam tik orlaiviams duo
dą kelią. Siaurais duobėtais ir 
vingiuotais* keliais pasiekus Ca- 
maguey valstiją pamatai lygius 
laukus citrinų, 'bananų ir pai
nių medžiais apaugusius. Pats 
Camaguey miestas yra vienas 
seniausių Kubos istorijoj. Mies
tas nėra labai patrauklus. Jo 
gatvės siauros , suaižėjusios, 
duobėtos ir nešvasios. Namų 
pastatai yra plokščiais stogais, 
dideliais balkonais ir langais. 
Langai yra užkąlti geležinėmis 
štangomis.

Bendras salos vaizdas
Keliaudami toliau per salą 

prieisime Alto Gedro, kuris yra 
490 mylių atstume nuo Hava
nos. Šis miestas yra vidury di
džiųjų girių vakarų pusėje. Al
to Cedro dar yra apsuptas ir 
akmeninių kalnų. Pro čia pra
eina ir plačiausia Kuboje Gan
to upe.

Keliaujant per salą verta ap
lankyti ir Santiago. Tai yra se
nas istoriškas švariai išlaiko
mas miestas. Miestas yra pasta
tytas kalnuotoje vietoje. Kubo
je jis. buvo ispanų laikais lai
komas centru dramos, muzikos 
ir paišybos. Miestas yra prie 
juros trijų mylių atstume nuo 
San, Juan kalnp. ' ‘ *

Toliau keliaudamas per salą 
užtiksi mineralinių turtų vie
tas. Pastebėsi, kaip čia gyvena 
žmonės ant ūkių, kaip jie dir
bą augmenų plantacijose. Eida
mas toliau pamatysi nepereina
mas girias, akmenų kalnus*, e- 
žerus ir upes. Pastebėsi, kokis

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 4540

Viskas dėl plumbingo ir apšil
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt ..........................   $5.25
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiletas $10.50 

Mes mokame patarnauti.

didelis skirtumas — yra Kubo
je vienos provincijos nuo kitos 
ir patirsi, kaip vienur ir kitur 
žmonės gyvena.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie, 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

(Tęsinys)
Kad ir keli žmonės Lietuvoje 

negali ač nenori suprasti Ame
rikos lietuvių ir ne visi Ameri
kos lietuviai supranta savosios 
gimtinės ir jos reikalų, bet, dė
kui Dievui, Amerikos lietuviai 
yrą galėję padėti Lietuvai -at- 
siMątyti. .Jie gali ir dabar dar. 
daug padėti. Tik reikia iš abie
jų tjaugiąu. nuoširdumu ir turi
me kits kitą geriau pažinti. To
dėl nebūkime vienpusiški, bet 
stenkimės pažinti tikrąją daly
ko espię.

žemaičių sostinėje
Kaune būdamas draugo , Gė

riko svečiu praleidau gerai lai
ką. Turėjau laikyti kelias pra
kalbas. Žmonės mielai klausėsi. 
Bet laikas greit prabėgo. Turė
jau sekmadienį vėl grįžti į 
Šiaulius, kur vakare turėjau 
kalbėti viename susirinkime. 
Čionai radau žmonių būrelį 
laukiantį. Turėjome gerą susi
rinkimą. Pas draugą Joną įti
kiną pasilikau pdr naktį, nes 
turėjome ryto metą anksti kel
tis ir eiti į stotį ir važiuoti į 
Telšius. Važiuodamas trauki
niu pastebėjau, kad daug snie
go buvo prisnigę. Telšiuose dar 
radome besningant. Miestelis 
yra paežeryje ir vasaros metu 
gaL gražiai atrodo, bet kolkas 
dabar dar parodo mažą pažan
gumą. Tiktai keleto naujų na
mų pastatyta, šiaip miestelis 
nedaug teturi moderniškumo 
žymių.

Teko pastebėti Romos kata
likų katedrą ant kalno su nau
jai pasta lytais seminarijos rū
mais ir vyskupo gyvenimo na
mu. Taip pat netoliese pakal
nėj yra Žydų Tofrnudo mokyk
la, kitaip sakant, seminarija, 
kur būna auklėjami žydų rabi
nai. Nežinau .kaip, gerąij^ąugy- 
vena katalikų kunįgajivJSTi: žy<lų 
rabinais, bet jie yra kaimynai. 
Turėdami laiko, gerai miestelį 
apvaikštinėjome. Vakare susi
rinko viename name būrelis 
žmonių, kuriems reikėjo pra- 
kalbėlę sakyti, 
buvo įdomus ir 
buvo duodama daug klausimų 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mą. Po susirinkimo parėjome į

Iš Telšių j Kretingų
Telšius dešimtą valandą ryto 

apleidomę ir traiihiniu kęlįavo^ 
me į Kretingą. Po valandėlės 
pastębėjau, kad sniegp mažiau 
ir mažiau. Kada atvažiavome į 
Kretingą, tai sniego visai nebu
vo.'Bet po valandėlės pradėjo 
vęjąs labą! smąrktąi pusti ir 
snigti. Po triiirųpo laiko atva
žiavo Martynas iGruopšis, kuris 
vežė mane į PaVibgėrius. Buvo 
sunki ir šalta kelionė. Radau 
tėvelius laukiančius su vakarie
ne, kuri gerai«po $įųnkios ke
lionės apetitui .pąthilcė. Taipgi 
radąti porą, tautiečių, kurie lau
kė su pakyįetinlų į susirinkimą, 
k urįems negalė jau atsisakyti. 
Nusakytu laiku .išpildžiąu pa
kvietimą. padaų žmonių gerą 
būrelį susirinkusį ir po trumpo 
laiko liko susirinjtimo vieta 
taip pripildyta, kąd daug iš jų. 
turėjo stovėti kitame kambary
je. Tenai susirinkimai truko po 
tris ir keturias valandas. Lietu
voje žmonės žiemos metu turi 
daug ląiko ir kai susirinkimas

Daug yra manančių, kad jie negali 
būti '‘ęeguliąriais” nelankę vaistų len- 
ęynps. /‘Aš tĮk pamėginau, o jau ir 
nugalėjau,’1 jie pasako. Tačiau dak
tarai Žino, kad “jie. nenugalėjo”visai. 
kol jie nesuranda kame priežastis.

Bet priežastį surasti visai papras
tas dą^tas, jei jus valgote tą ką dau
guma valgo: mėsą, duoną, bulves. 
Atrodo, kad jus negaunate gana ”tu- 
pumo". Bet “rupumas” nereiškia 
imtuvą maisto, tai tokia maisto rū
šis, kurios viduriai nesuvartoja, pa
lieka minkšta “rupia” mase žarno
se ir padeda viduriams verkti.

Jei tai atsako jums, jūsų reikalų 
yra grūzdus javiniai pusryčiams Kel- 
logg’s All-Bran. Jie turi jums rei
kiamą “rupumą” plūs didį žarnų 
toniką, vitaminus BĮ.

Valgyk AH-Brąn kasdieną, gerk 
gana vandens ir sėk kaip senasis pa
saulis prašvis. Kellogg in Battle 
Creek daromas.

nes neeiųą ir. prašo, kad į juos 
vėl kąlbėčiau. Taip nuvargino 
mane, kad visai -o,-’-’-- 
kalbėti, tai tada davė ramybę 
ir jau buvo antra valanda po 
pietų.

LIETUVIAI
gydytojai ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
albert V.

ETKUS ir EUDEIKI
r\Wir 1 f KOPLYČIOS VISOSE
U I IX. A.1 CHICAGOS DALYSE.
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ |

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUĘ, CHICAGO

Į flNTANAS M. PHIlUPjiĮ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A< Masalskio Įstaiga

Susirinkimėlis 
žingeidus, nes

valgėme žydiškus pietus ir pus
ryčius. Valgis buvo geras ir ne
brangus., Antradienio rytą tu
rėjome pora valandų laiko ir 
dėl 
gy-

žingeidumo aplankėme tur- 
Turgus buvo įdomus ir pą- 
miestolio gąną didelis. Bu- 
visokių daiktų ir įrankių, 

vinių ir
vo
pradedant lino senų 
daiktų iki arklių ir karvių. Ki
taip sakant, kas tik žmogui gy
venime lenui reikalinga.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Ąpdrąudą

• Apdraydą
• Apdraudą

• Apdraudą
gausite

namų nuo

rakąųdy

nuo vagiu

langų
i ’ f
gyyąstjęs

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per Ą. Rypkevičių

1739 S. Halsted SL
Raštinė atkąra kas vaka
ras iki 8 vąl. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki X vai 

po pietų. /

■■■■»■ ................... »—---- ------ ------------ ---- ---
Daug kartų buvau priveistas 
po kelių minučių poilsio vėl į 
juos kalbėti. Pavyzdžiui, vasa
rio tryliktą buvo mano pasku
tinis sekmadienis Lietuvoje; tu
rėjau didelį šaltį ir buvo kak
las visai užkibęs. Dešimtą va
landą turėjau sakyti prakalbą 
taip vadinamame brolių susi
rinkime. Susirinkimas pasibai-

Atsisveikinimo vakaras
Pirmadienio vakaras buvo 

atsisveikinimo vakaras. Susi
rinkimas turėjo įvykti šeštą va
landą vakaro, bet žmonės jau 
susirinko keturiose po pietų. 
Daugumas jų atvažiavo iš toli
mų kaimų. Buvo linksmumo 
ir nusiminimo vakaras, turėjo
me džiaugsmo ir ašarų. Tas va7 
karas pasiliks ilgai mano at
mintyje. Nes kambariai buvo 
žmonių visi pilni ir daugumas 
jųjų turėjo net per visą laiką 
apie ketdrias penkias valandas 
stati stovėti. Gaila man buvo 
apleisti žmones, kuriuos pamy
lėjau ir kurie taip pat savo 
meilę man išreiškė. Bet gyveni
mas vertė mus skirtis. Tegul 
Dievas jus laimina broliai lie
tuviai.

(Bus daugiau)

Phone CANĄL $122

DR. S. BIEŽIS
GTDYTOMS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5918^*

DR. BERTASH
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 Kenwood 5197

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

pasįbaigią, tai jie namo neeina, gė dvyliktą yaląndą\ bet žmo-

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOUŲEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius it* švedų masąžuš; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labąjį prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

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

■ • ■, .■ ■ ' i .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
»• f * • I y 11 * * ’ l ' * * ■ •

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA
A-!.'flk>4*Y> W *TW

..... "i>ii >DIENĄ IR NAKTU^ '
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605t07 So. Hermitagr Avė.
1 4447 South Fairfield Avenue

Tel, LĄFAYETTĘ 0727
■■  . .................... .J ... I   |   IIIII |lll I |l II ................ ........... ... I II H. I

4 koplyčios visose
JL—J J- Chicagos dalyse

Įklausykite mu^ų Liętuvių rą(V° programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. T C stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. šALTIMimAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 

Cicero.
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

-VISOSE MIESTO
DALYSE

f 7 ' - ----------------------------------- J . — --------- ■■■ ■ ■ ---------------- ---------------------------------------------------------------

• J. LIULEVICIUS
4348 So. California A venų e Phone La f ay et te 3572

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

• ' L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46lh Street Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
7J8 West 18th Street_____ Phone Monroe 3377

, . \ . S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138
___ t   . ■ - 1 - - ....

LACHAWICZ IR SŲNŲS
2314 West 2&td Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108U1 Street___________ VeįPulknan 1270

ALBĖRj? V PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wesįtern Avė. Phone Virginia 0883

Pirkite savo x -
krau

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
|41Q South 40th Coųrt ^Gipero Phone Cicero 2H)9

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padariniai dykai.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

JOSEPH J. GRISH
• ‘"‘. LIETUVIS ADVOKATAS >'■ 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki.8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą’' 

■ Ofiso. Tel,: .Boulevard 782QVinJ
Natfų Tfel.: fcrespeci 1939........ - - ---

KL. JURGELIONIS
A D V O K A VA S 

3407 Lowe Avė. Tel. .Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 Šo. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ęstį priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegystę ‘dr toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos. ;
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak, 
NEDALIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
* Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wesį 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nito 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Kiti Lietuviai PakUrai_____

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 $483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Bark 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 nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoria
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:

S operini- 9454 ar Central 7464

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diėną. . ,

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards Q994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandas
Nuo 10. iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nūo 10 iki 12

Rez. Telephone PLĄZA 2490



Ketvirtadienis, bal. 21, 1938

1

”1

1

»
r

v -z . g a..........

J" •

NAUJIENOS, CMcago, UI

CLEVELANDO OHIO ŽINIOS
— KITUS BARA Už TAI, KĄ 
NEŠVARUS POLITIKIERIAI. —

ORDINŲ “MACĖ” 
PATS DARO. - 
DŽIAUGIASI. — SUSIRINKIMAS PONIOS W1L- 
KELIS KONCERTO REIKALU. — SLA 136 KUO
POS DELEGATAI. — ARTISTĖS KATKAUSKAI- 
TĖS PRIĖMIMAS.— MARGAS VAKARAS.—PRA
SIDĖS VAKARUŠKOS.

Kai gauna ordinus...
Atrodo, kad ordinai ir visai 

neblogiems kalbėtojams’ prade
da liežuvius painioti. Štai dau
geliui clevelandiečių teko pusė
tinai nusistebėti dėl p. P. J. 
Zurio pasakytų pastaruoju lai
ku kelių kalbų. Toms kalboms 
truko ir faktų, ir sklandumo, 
ir gero tono. Pats kalbėtojas ir
gi kalbėjo be energijos, be ūpo. 
žodžiu, kalbėjo taip, kaip pa
prastai kalba žmogus, kuris ne
labai tetiki tuo, ką sako.

Visai galimas daiktas, jog or
dinas ir p. Zuriui yra savotiš
kas stabdis, kuris neleidžia pa
sakyti tai, ką jis mano. Dabar 
jis turi kalbėti atsargiai, kad 
nenusikalstų prieš tuos, kurie 
jam ordiną davė. Dėlei to ir jo 
kalbos išeina kažkokios blan
kios ir silpnos.

Kumui priderėtų pačiam i 
veidrodį pasižiūrėti

Galis iš Dirvos dažnai mėgs
ta atakuoti Grigaitį ir Michel- 
soną už tai, kad jie tam tikrais 
atvejais drauge su komunistais 
kalba. Tai jis laiko labai dide
liu nusidėjimu ir dargi tvirtina, 
kad tai esąs susibičiuliavimas 
su komunistais.

Jeigu jau kalbėti su komu? 
nistais nuo vienos estrados 
reiškia susigiminiavimą su jais, 
tai kaip reikia žiūrėti į Galio 
elgesį, kuris Akrono lietuviij 
masiniame mitinge kalbėjo 
drauge? su kotnūništaisy ’ sOėia- 
listais ir katalikais? Nejaugi tai 
reiškia, kad ir Galis su komu
nistais jau susigiminiavo? Iš 
Galio pirmesniųjų straksėjimų 
tokią išvadą tik ir tegalima pa
daryti. ‘ •

Taigi, ir tenka pasakyti kū
mai, dabar pasižiūrėk į veidro-

dimo prezidento vietos Laukai
čiui ar kam kitam, tai tenka 
pasakyti. Čia jau narių valia. 
Tik jie gali spręsti apie tai, kas 
turi prezidento pareigas eiti.

Tikrai po’itikieriškai 
pasielgė

SLA 14 kuopos politikie
riai džiaugias’! tuo, kad jiems 
pasisekė savo plauko žmones 
delegatais į seimą išrinkti. Vis
kas butų tvarkoje, jei susirin
kime nebūtų buvę panaudota 
labai pigių politikieriškų triu
kų. Kiek iš gana patikimų šal
tinių patyriau, tai net alaus pa
galba buvo bandoma kiek gali- 

do-Įma daugiau narių sutraukti, 
at-* Tiems, kurie-atvyks į susirin- 
jog kimą, buvo žadamas nemoka- 

laiškai! mai alus. Žinoma, susirinkusie- 
bet ji pasdrupino mitingą greit 

! baigti, nes jiems rūpėjo alus.

nes, kurie turi tuos laiškus, vis 
dėlto jų neskelbia. Tatai jie 
ro ne iš meilės, o dėl tos 
prastos priežasties, jog jų 
rovinįs jausmas nėra tiek 
bukęs, kad jie nesupras’tų, 
privataus pobūdžio 
skelbti ne tik nėra gražu, 
tiesiog nedora.

štai kodėl ir sakau, jog po- Tokiomis aplinkybėmis jie rin- 
nų Laukaičio ir Tysliavos ei- ko tuos, kurie jiems buvo pa- 
gesiu kiekvienas padorus žmo-1 siūlyti rinkti.
gus tik pasibiaurės. O dėl užlei- Padarinyje viskas labai

da- 
pa-

ei- ko tuos, kurie jiems buvo pa-
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Pigus triukai
Dirvoje p. Karpiusi drožia 

adv. Bagočiui pamokslą ir pra
šo, kad tasai seime rezignuotų 
ię, savo vietą užleistų adv. Lau
kaičiui.

Tą savo pamokslą p. Karpius 
teikėsi pasakyti ryšium su adv. 
Bagočiaus laišku, kurį išspaus
dino Vienybė.

Kiekvienas žmogus, kuris su
geba sveikai protauti ir su do* 
ros* dėsniais dar skaitosi, gali 
tik pasibiaurėti dviejų pigios 
rūšies politikierių elgesiu. Bū
tent, tuo, ką padarė adv. Lau
kaitis su p. Tysliava. Pirmiau
sia sakytas laiškas buvo priva- 
čio pobūdžiu. Tatai adv. Bago- 
čius ir pažymėjo. Taigi kokią 
teisę p. Laukaitis turėjo tą laiš
ką viešai paskelbti? Tuo savo 
elgesiu jis parodė, jog juo pa
sitikėti negalima. Asmeninius 
laiškus gali skelbti tik labai pi
gios rūšies politikierius.

Kad Tyšliava su pasigerėji
mu tą laišką. išspausdino, nors 
ir buvo pažymėta, kad tai 
“strictly confidential”, tai dėlei 
to stebėtis per daug netenka:; 
jau seniai liko pastebėta, kad 
tas ponas s*u jokia laikraštine i 
etika nesiskaito; jam tikslą pa-, 
teisina visokios priemonės,■ 
nors* toKpriemonės butų ir že
miausios2 rūšies.

Tai tiek dėl paties laiško. O. 
dabar bendrai apie privatiškus 
laiškus, P-as Karpius savo lai
ku yra parašęs* laba idaug pri
vatinio pobūdžio laiškų, kurie, 
jei butų paskelbti, tai tikrai 
jam garbės nepadarytų. Faktiš
kai tie laiškai jį nušviestų visai 
nekokioje šviesoje. Tačiau žmo-
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t 
sklandžiai baigėsi: politikie? 
riams pasisekė pravesti savo 
žmones, o nariams nemokamai 
alučio išsigerti.

Grandiniai laiškai
L. K. Darželio Sąjunga su

manė paleisti į apyvartą vadi
namuosius grandinius laiškus, 
(“chain letters”). Manoma, kąd 
tuo būdų bus galima sukelti ke
li šimtai ddlerių.

Kiek žinoma, parapijos daž
na! tokiomis priemonėmis su
kelia po itin didokas sumas pi
nigų. Tad jeigu šiuo atveju bus 
pasidarbuota, tai sąjunga pasi
darys kelis šimtus dolerių. 

t

Susirinkimas koncerto 
x reikalu

Balandžio 12 d. p. Kras’nicko 
namuose susirinko būrelis vie
tos veikėjų ir draugijų atstovų 
pasitarti ponios Wilkclis pager
bimo koncerto reikalu. Kaip 
jau buvo pranešta, koncertas į- 
vyks gegužės 15 d. Lietuvių 
svetainėje. ■

Pas visus* vyrauja ta mintis, 
jog ponia Wilkelis tokio kon
certo visai nusipelno. Vietos 
lietuviams ji yra padariusi ne
paprastai daug gero. Būdama 
gera pianistė, ji per eilę metų 
dalyvavo įvairiausiuose vaka
ruose ir koncertuose. Jei tik 
aplinkybės leipdavo, tai niekuo
met neatsisakydavo patarnauti. 
Štai kodėl veikėjai ir draugijų 
atstovai, kurie rūpinasi jos 
koncertu, ragina vietos lietu
vius gegužės 15 d. kaip galima 
gausingiau į Lietuvių svetainę 
susirinkti.

/ ■ z:

SLA 136 kuopos susi
rinkimas

Gegužės 13 d. SLA 136 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin- 
kiiną, kuriame r liko aptartą 
datig svarbių dalykų. Buvo taip 
pat renkami delegatai į seimą. 
Išrinkta du delegatai; abu pa
žangus’. A A

Šia proga reikia pasakyti, 
jog sakyta kuopa;:yra gana vei
kli ir pažangi bei rūpinasi or
ganizacijos gerove. Delegatais 
ji išrinko Dorothy Jarus ir Jur
gį Žebrį.

Delegatų rinkimai įvyko ir 
SLA 362 kuopoje. Liko išrink
ta ponie Vaišnorienė, rimta ir 
pažangi moteris.

Dainininkes Katkauskaitės 
priimtuvės

Nors žinutė jau kiek ir su
vėlinta, bet vis dėlto noriu ją 
paskelbti. Dalykas tokis, kad 
Clevelandą aplankė artistė Kat- 
kauskaitė ir jai buvo Surengtos, 
priimtuvės. Tai įvyko balan
džio 7 d. Priimtuves surengė 
Lietuvių Moterų Klubas Park 
Lane Vilią viešbutyje. Svečių 
dalyvavo apie keturiasdešimt. 
Programą vedė klubo pirmi
ninkė, p-ia Ona Michelich. Ji 
pasakė gražią įžanginę kalbą, o 
vėliau buvo ir /daugiau kalbų. 
Pabaigoje kalbėjo ir pati vieš
nia, p-lė Katkauskaitė-Kaskas. 
Ji kalbėjo lietuviškai ir angliš
kai. Pasirodo, kad savo kilmės 
ji niekuomet neslepia. Ji kiek
viena proga pasisako, jog esan
ti lietuvių tautybės.

Turėdama progos p-lė Kas- 
kas aplankė ir Lietuvių Kultū
ros Darželį.

Į Clevelandą p-lė Kaskas bu- jienos specialiai parinko juos 
vO atvykusi drauge su Metro- tiktai savo skaitytojams. Ne- 
politan Opera, kurios! narė ji praleiskit šios progos.

__ _  MINERALAI
ENERGIJA —padeda palaikyti

—padeda jums nau- normalų nervų ir vir- 
jos energijos įgaut, Škinimo sistemos toną, 
kai jauties nusilpu
siu.

yra. Operos spektakliai turėjo 
nepaprastai didelį pasisekimą: 
per kelis vakarus aplankė 68,- 
000 žmonių. Sakoma, kad tai 
rekordas musų mieste.

Rengia vakarą
Lietuvos žinios balandžio 24 

d. Lietuvių svetainėje rengia 
vakarą. Programa susidės iš 
vaidinimo ir koncertinės dalies, 
įžangos bus imama tik dvide
šimt penki centai.

_ \ ■

Bus rengiamos vakaruškos
Po Velykų ir vėl Lietuvių ska

lėje prasidės vadinamosios va
karuškos, kurios praeityje tu
rėjo didelį pasisekimą. Tos va
karuškos bus rengiamos kiek
vieną penktadienį. Kaip ir pa
prastai, vakaruškose bus gali
ma pasišokti, pasilinksminti ir 
šiaip smagiai laikąs praleisti.

—Jonas Jarus

ĮVAIRIOS žinios
Amerika nepripa 

žins Etiopijos 
italams

WASHINGTON, D. C., b.'.l. 
19. — Jungt. Valstijų užsienio 
reikalų departamentas leido 
nuprasti antradienį, kad Jungi. 
Valstijos nepripažins italams 
Etiopijos.

Grūmoja bausti sve 
timšalius, lojalistų 

talkininkus
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

19. — ^Kalbėdamas antradienį 
per rr.diją gen. Franco, Ispa
nijos sukilėlių vadas, pareiškė, 
kad svetimšaliai lojalistų tal
kininkai bus skaudžiai baud
žiami, kai. pateks į jo rankas. 
Tuo pačiu laiku Franco dėko
jo Italijai* ir Vokietijai už pa- 
rąmą. sukilėliais.

• ŠEŠI KALĖJIMAN Už 
NETIKRUS PINIGUS — Chi- 
cagos fed. teismas nuteisė še
šis vyrus j Lea’venvvorth kalė
jimą, nuo trijų iki 8 metų ter
minams, už dirbimą ir plati
nimą netikrų $20.00 banknotų.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setų
, Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinj setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as- 
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms Šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini- 
mb, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit j Naujienas. Išleng- 
vo per keletą sai 
šit £razų setą.
Rogėms sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

susirink- 
setai yra

MAISTAS
—vertė (kalorijomis) 
lyginasi trims kiauši
niams ar jautienos 
ketvirčiui svaro.

Nusilpimas gali būt vienu iš pavojingiausių da
lykų pasauly. Tai pavogia jūsų gyvumą—paliečia 
jūsų išvaizdą—pakerta jUsų našumą bet kokiam 
darbui. Ir dažnai palieka atdaras duris rimtoms 
ligoms.

Jei lengvai pavargstate—jūsų nervai pakrikę ir 
pradedate netekti svorio ir energijos—tai jūsų 
sistema yra blogam stovy, kad apsiginti nuo mir
tinos organinės ligos antpuolių.

Buk tinkančiu, buk sveiku.
Jei ieškote tikro “gaivintojo-statytojo,” tai kodėl 

nedarote tam kaip daro 'tūkstančiai, kodėl nege
riate MALVAZ?

Tai yra sveikas maistiųgas-gėrimas, padarytas 
iŠ vieno iŠ Gamtos puikiausių produktų—pirmos 
rųŠies kokybės grudų—moksliškai paverstas į gy- 
vastės maistą—rupestineai kontroliuojamose są
lygose—pagal išimtiną Monarch formulą.

MALVAZ yra prasikišęs maistas-gėrimas. Ne
pasiduokit suvilti bet kokiam dyleriui, norinčiam 
pasiremt MALVAZ reputacija, bandant jums į- - 
duoti menkesnį produktą? Kodėl jus turėtumėt 
pirkti kai ką garsinamą kaipo “Geras kaip tik 
MALVAZ,” kada jus galit gaut tikrą MALVAZ 
iš artimo dylerio arba pašaukiant CANal 6500? 
Tiktai prirodytos vertės daiktai pamėgdžiojami.

Kokybė ir patenkinimas MALVAZ yra besąly
giniai užtikrinti. Jei nebūsit visiškai patenkinti 
po to. kai išgersite kelis butelius, viskas ką busit 
įmokėję, bus sugrąžinta. Kas gali būti tikresnio? 
Leiskit iums pasiųsti kartoną šiandien.

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

Kartonas U 12 - - $1.40 
25c grąžinama už tuščius >

<2/4/ St. ChlccK^a Pliam (Zonai 6500

Kartonas iš 24 - - $2.75
50c grąžinama už tuščius

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 GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

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

Vardas ...............................................................................
Numeris ir gatve 
Miestas ir valstija

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Vardas.

Adresas

■i

1739 So. Halsted Street
Chicagot Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PĘRSIŲNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI
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INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 23 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris sriubai lėkštes. Be 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykit pilną setą. Likusi setui įndai eis 

kas savaitę.
I SU ŠIUO KUPONU I

Galėsit dar gauti iki balandžio 23 d. pagal pirmus 4 kuponus 
Pažymėkit ką norite. '
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Č Amerika ir Europa
Europoje didžiosios detnokčatihes valstybės pradė

jo taikintis su fašistų diktatūromis. Tik-ką pasirašė šu
tai! j sli italais Brįtahijds Valdžia. Dabar Francuzijos 
premjeras Daladier davė instrukcijas savo pasiuntiny
bei Romoje pradėti su Mūšsoliniu dėrybas. Tuo tarpu 
Čekoslovakija pasiskubino pripažinti italų Etiopijos 
‘imperiją”.

Kaip į tai žiuri Amerikos Jungtinių Valstijų val
džia, kurios galva neperseniai Skelbė “kvarantiną” fa
šistiškiems diktatoriams, ardantiems pasaulio taiką? 
Prezidentas Rooseveltas sako, kad tas susitarimas tarpe 
Anglijos ir Italijos esąs taikos žinksnis. Taigi — kaip 
elgiasi Anglija, taip gerai.

Tur būt, ne visai be pagrindo yra tas daugelio žmo
nių kaltinimas Washingtonui, kad jisai savo nusistaty
mo tarptautinėje politikoje neturi, bet seka paskui Lon
doną. Anglijos konservatoriai norėjo, kad Ispanijoje 
laimėtų fašistai, — ir prezidentas Rooseveltas patarna
vo šitai politikai, paremdamas tą žlibų liberalų suma
nymą kongrese, kad Ispanijos valdžiai būtų uždrausta 
Amerikoje pirktis ginklus.

Bet vistiek Washingtono politikieriai sako, kad 
Amerika į Europos politikos kivirčus nfesikiš.

Tačiau ekonominiais reikalais Amerika neatsisako 
su Europa kooperuoti. Anglijos valdžioj atstovai žada 
netrukus atvykti į Ameriką pirkti karo lėktuvą. Be to, 
kalbama^ kad Anglija ir Frahtužija ketina pasiūlyti 
Jungtinėms Valstijoms padaryti naują prekybos sutar
tį, prie kurios, gal būt, bus bandoma pritraukti ir Ita
liją, kai su ja galutinai susitaikins Londonas ir Pary
žius.

Italams, žinoma, reikia amerikoniškų dolerių. Stam
bi Amerikos bankininkų paskola galėtų išgelbėti Mus- 
šolihį hito bankroto. Wall-štryčio bankininkai šėniaus 
labai gausiai šelpė juodmArškinių diktatūrą; be jų pa
galbos Musšolini nebūtų nė dvejeto metų išsilaikęs val
džioje.

Anglija, be abejonės, stengsis padėti fašistams gau
ti naują paskolą Amerikoje, ir nebus labai nuostabu, 
jeigu jai pasiseks. Nes Rooseveltas^ nežiūrint visų savo 
deklamacijų apie demokratybę> žiuri į Europą per Lon
dono akinius.

vitArcio ^RiNėiPAs*

$

“Tėvynės” redaktorius dar 
visi nepaliauja aiškihęsis dėl tų 
Smetonos medalių, kuriais bu
vo apdovanoti jisai ir Vinikas. 
Jisai kažin kodėl įsivaizdavo, 
kad jam ir jd sėbrūi kas tėn 
laikąs nusidėjimu tų medalių 
gavimą. Kiek tai liečia “Nau
jienas”, kurios tuo “klausimu’*' 
yra rašiusios, tai jos tokio, 
priekaišto p. Vitaičiui arba 
kam kitam niekuomet nėra da
riusios. -

Gauti medali, kad ir nuo p. 
Smetonos, nėra joks nusikalti
mas, ir “Naujienose” visai ne
buvo apie tai kalbos, Buvo kaL 
ba tiktai apie tai, kurtais tiks
lais kai kuriems asmenims tie 
medaliai yra dalinami.

Reikta pastebėti, be to, kad 
^‘Naujienose” niekuomet nebtf- 
Vo pasakyta, jo’gėi tie tikslai: 
Visuose atsitikimuose yra vie
nodi. Kai valdžia dalina ordi
nus “už nuopelnus tautai”, tai 
butų keikta, jeigu Tos tlekora- 
tijos negautų nė vienas* asmuo, 
kuris yra, iŠ tiesų, \ atlikęs ką 
nors gero visuomenė^rba tan
ios labui. .

Taigi visai be reikalo p. Vi-

tailis kiša čionai Dr. šliupą, 
kuris, be abejonės, yra pasižy
mėjęs ir, kaipo toks, negalėjo 
būti ignoruotas net ir dabarti
nės LietūVos vyriausybės. Bet 
iš šito fakto visai neišeina, kad 
Smetonos valdžia vadovavosi 
tuo pačiu “principu”, apdova
nodama medaliais ir visūs ki
tus žmones. Pats “Tėv.” re
daktorius neseniai rašė, kad 
medalių dalinime nesilaikyta 
jokio saiko.

Kokiais sumetimais tadtinin- 
kų vyriausybė vadovavosi, pa
keldama į *<kavalfefiūs” Vitai- 
tį Viniką, Gegužį ir kitus san- 
dariečių šulus, mums atrodo, 
visai aišku: jie gavo tuos* pre- 
zentus tiktai po to, kai jie at
virai susidėjo sū tauthiinkais 
ir pereitame SLA. seime balsa
vo prieš rezoliuciją, reikalau
jančią demokratines santvar
kos Utstėigimo Lietuvoje.

Jeigu tie sandariečių šulai 
butų balsavę už paminėtąją re
zoliuciją (kaip kad pradžioje 
rekomendavo pats Gegužis), 
tai medalių jie butų negavę.

Beje, p. 
naši, kad 
čiai nesą 
šai. Jisai

Ir jie pasirodė.
—f "UI ■»..■■■ ——

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
-................... ;

Lietuvos seimui kablegramą,— 
bet užmiršta paminėti taip pat 
ir savo pasveikinimą “taftos- 
vadui”! JiSai teisinasi, kad ji
sai ir jo Sėbrai sandariėčiai bal
savę Clevelande prieš demokra
tinę rezoliuciją tik “dėl to, kad 
neįsileisei į SLA. tokios politi
kos, kuriai ne visi ŠLA^ nariai 
vienodai pritaria”, — kas yra 
tuščia pasaka. ► I

Per metų metus SLA; sei
muose būdavo priimamos poli
tinio turinio rezoliucijos, 'ku
rioms nepritardavo daugelis 
(kartais netoli pusės) delega
tų, ir už tas rezoliucijas yra 
ne kartą balsavę ir Vitaitis ir 
Vinikas; o Gegužis, pats būda
mas SLA. prezidentu tuose po
sėdžiuose pirmininkaudavo.

Antra vertus, p. Vitaitis nuo
latos įsileidžia į “Tėvynės” 
špaltas tokią politiką, kurią re
mia anaiptol ne visi SLA. na
riai. Pavyzdžiui, tame pačia
me SLA. organo numeryje, kur 
Vitaitis mokina mus “gražumo 
ir padorumo”, yra įdėtas Lie
tuvos opozicinių partijų vadų 
pėheiškimas “Taūtai ir Vyriau
sybei” (“Naujienose” jisai jau 
seniau bbvo tilpęs) j sū redak
cijos įžanga, kurioje išreiškia
ma pilnas pritarimas to pareiš
kimo tuririiui. Bet, kiekvienas, 
kuris skaito laikraščius, žino 
gerai? tautininkai tam pa-|j3enį jų dabar vedamos politi

kos įtakai nepasiduoti, tai yra 
gintis, kad Lietuva nebūtų į- 
traukta į Roinos-Bėrlyno 
kitaip tarus, kad Lietuva 
savo rankomis nekastų 
mirtiest duobės. Bet Įtartu 
tuvos žmonės, taip pat lygiai 
begali pasidupti tik SSSR vals
tybės politikos interesų vadžio- 
jami. Lietuvos žmohės turi tu
rėti tiek savo valstybinio egoiz
mo, kad nebūtų vien tik SSSR 
valstybės interesų įrankiu ir 
medžiaga kitų: eksperimentams. 
Paskutiniai SSSR gyvenimo į- 
vykiai aiškiais sako, kad SSSR 
vyriausybė ,>^savo išsilaikymą 
aukščiau įaiB) ir statouž de- 

I mokratiniiį Valstybių šan tvar
kos išlaikymą. %

SSSR nėra ta Meka ir Medi
na pasaulio darinninkijai, ji 
nudardėjo savo valstybiniame 
egoizme. Ji ųieko negali pada
ryti ir pąveiktį Ispanijos nuož
miam likimui. Ji taip pat ne
sugebėjo pasukti Kinijos-Japo- 

įnijos konflikto ramesniam išsi- 
[Yituliavimui.
rišamas karo 
SSSR įtakos, f 

Ir Lietuvos
SSSR neparodė jokio griežtu
mo. Jei čia yra nuopelnų, tai 
išimtinai tenka Prancuzijosi de
mokratinei vyriausybei ir An
glijai. Tik šios valstybės griež
tai sudraudė Lenkijos reakci
ninkus, ir tasai įvykęs konflik
tas įgavo žymiai ramesnės for
mas.

Dabar komunistai, žinoma. 
Stalino vadovaujami komunis-. 
lai, nori pasirodyti, kad jiems 
rupi Lietuvos likimas, bet tasai 
Lietuvos likimasi jiems rupi tik 
tiek, kiek tai reikaliųga Mask
vos interesams. Bent šiuo metu 
Maskvos interesai visai nesu
tampa su Europos demokrati
jos interesais. Lietuvai tik lie
ka pasišaukti sveiko valstybi
nio egoizmo ir derinti frontą 
su Europos demokratinėmis 
valstybėmis tiek, kįek jos vals
tybės interesai tai leidžia dary
ti. Šioje byloje komunistų ko
ziriai yra sumušti ir jei jie no- 

|ri tikrai Lietuvos žmonėms pa-;

Kaune pora dienų mėgino [Lietuvos demokratiniu judėji- 
demonstruoti komunistai/ Neva 
liaudies frontu prisidengdami 
jie mėgino sudaryti mitingą, 
net žalią vėliavą, tai neva liau
dies fronto vėliava mėgino iš
kelti.

Ir jie dabar šaukia — mes 
be Vilniaus nęnurimsime!

Esą, jie eis su vigais tais, kas 
tik atsidėjęs gins Lietuvos ne- 
pirklausiomybę ir nepasiduos 
lenkų įtakai. . • \ •

Kas dabar jais gali patikėti?
SSSR sunkioje Lietuvai va

landoje netriųktėtėj o kumščia į 
stalą ir reikiamai nesudraudė 
lenkų, o tik už didesnių vals- 

Į tybių pečių pasislėpė.
Visai suprantama, kad SSSR 

lygiai nėra jokio išskaičiavimo, 
kad Lietuva i atsidurtų lenkų 
glėbyje, bet šitą nusistatymą 
SSSR turėjo ne žodžiais, bet 
veiksmu savo laiku parodyti, 
bet ji šito netesėjo, tai dabar 
Stalinas savo pakalikams! davė 
parėdymą sukrusti ir dar save 
parodyti, kad jo ištikimieji yra 
dar gyvi. Proga gera: Lietuvos 
žmones, visi kaip vienas, yra 

I pasiryžę kovoti ir lenkams

reiškimui yra priešingi. Jeigu 
Vitaitis galėjo dabar nepaisyti, 
ar tautininkai pritaria, ūr 
pritaria “tokiai politikai”, 
nebuvo jokio pagrindo jani 
taip elgtis SLA. seime.

Bet Vitaitis ’ turi keista

ne- 
tal 
ki-

asu 
pati 
sau 
Lie-

S V EIK AT A
ii I I, ,1 ,i »■*

su
pratimą apie tai, kas leistina, 
o kas neleistina organizacijoje.> 
Jisai mano, kad SLA. organe 
jisai gali rašyti taip, kaip jam 
patinka, bet SLA. seimas turi 
teisę tiktai tokius nutarimus 
daryti, su kuriais sutinka visi! 
Reiškia-, Vitaitis turi daugiau 
galios, nėgu seimas.

Tai yra “vądizmo” manija. 
Ne be reikalų. Vitalis sveikino 
Smetoną. ....

KATALIKIŠKAS PAVYDAS

Marijonų organas labai pyk
sta, kad “Chieago Herald and 
Examiner” savo straipsniuose 
apie lietuvius, pereitą šeštadie
nį ir pirmadienį, nepaminėjo 
“Draugo” ir kai kurių bažny
tinių įstaigų. Jisai mano, kad 
tą “skriaudą” klerikalizmui 
padariusios “Naujienos”, teik
damos minėtam anglų dienraš
čiui “šališkas informacijas”.

Bet iš paties straipsnių tūri
nio kiekvienas galėjo matyti, 
kad tas anglų laikraštis rinko 
informacijės iš įvairių šaltinių 
ir suvartojo kas jain tiku. Juk, 
sakysime, “Naujienos” negalė
jo duoti jam sąrašą tokių “žy
mių Chicūgos lietuvių”, kūrių 
tarpe paminėta net hėgyvuo- 
jėnčių įstaigų prezidentai.

Todėl “Draugu” plūdimai 
yra nė vietūje, O pavydas -— 
griekas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Už NESILAIKYMĄ įstaty

mų SURAŠYTAS
PROTOKOLAS

Tasai konfliktas 
lauke be jokios

Lenkijos ginče

mu.
Lietuvos demokratija suglau

dė savo sparnus, suburė savo 
pajėgas, bet į tą sąmburį ko
munistų visai neįsileido^ nes jie 1 
pasisakė, kad eitų su visaisi, kas ' 
tik griežtai stos Lenkijos sie
kiams Lietuvoje. Lietuvos de
mokratijai ne visvien su kuo 
kartu eiti, jei rupi ir demokra
tines santvarkos išlaikymas, ar 
tikriau tarus tokios santvarkos 
atstatymas. Lietuvos demokra
tija visai nuoširdžiai išties ran
ką ir Lenkijos demokratijai, 
jei tik toji demokratija tiek te- 
nais bus pajėgi ir mokės ir su
gebės saviems reakcininkams 
sprandą nulaužti. Jei tik Lenki
ja sugebėtų išsijungti iš Ro
mos, Berlyno įtakos, tai su ja 
butų visai galimas bendradar
biavimas. Tūomet Baltoskandi
jos valstybių bloko kartu su 
Lenkija sūdaryhaas virstu visūi 
realiu ir apciUopiaihU daiktu, 
šį švėiką valstybinį egoizmą 
Lietuvos dempkratija visai 
nuoširdžiai remtų, nes jis nė- 
priėštahauja Lietuvos žmonių 
reikalams. Lietuvos nepriklau
somybės išlaikymas, josi sava
rankus gyvavimas yra būtinas 
ir reikalingas joS darbo žmo
nių geroVei siekti ir darbihin- 
kiškam susipratimui klestėti-.

Lietuvos gi komunistų šiuo 
' metu Lietuvą paslauga tiek tek 

reikalinga, arba tikriaū jie tai 
paslaugai tiek peršasi, kiek tai 
patarnauja Maskvos vyriausy
bės prestižo išlaikymui. O šiuo 
metu Maskvos vyriausybės pre
stižas jau netampa su tarptau
tiniu darbininkų judėjimu. Ko
munistai dabar blaškosi lyg vė
jo pUčtamk besi darbininkų 
tarptautiniame judėjime jie 
prarado pagrindus ir kartu 
SSSR * demokratinių stambių 
valstybių tarpe ! hėturi rinito 
pašitikčjimoi kaipo reali pajė
ga. SSSR'vidaūS gyVenitaas ši
tą pasitikėjimą baigia visiškai 
parausti Staliuo valdymo meto
dai tarhaują tik Europos reak^ 
cijos sūStiprinimUi.

Sakykite, kaip gali SSSR pa
sitikėti demokratinės valstybės, 
jei tenais vartojami tikrai bar
bariški kovos metodai prieš vi- 
šusi tuos, kurie nuoširdžiai sie
kia demokratiU'ės santvarkos.

Taigi, ir Lietuvoje demokra
tijai SU komunistais visai nepa
keliui, Tik tuomėt galės bUti 
bendra kalba, kai SSSR komu
nistai pas save įgyveUdys bend
rą demokratijos frohtą-.

Dabar Lietuvoje į ruošiamas 
komunistų demonstracijas gali
ma žiūrėti tik kaip į SSSB val- 
stybėSl kišimąsi į svetimos vals
tybės reikalus.

Jei komunistai giriasi savo 
liaudies frontu Lietuvoje; tai y- 
ra nekas kita, kaip komunistų 
biurokratų ūdras prieš savus 
viršininkus išsitarnauti.

—H. L.

DULKĖS IR LIGOS

Iš LIETUVOS
KĖDAINIAI. — Auto trans

porto sąvininkui šteinbokui Už 
neišdavimą. darbininkams atsi
skaitymo knygelių, neprista ty
mą darbo inspektoriui uždar
bio normą patyirtinti ir ne-. , . v ~
pranešimą apfe įmonės įsteigi- torl,aut1’ Lietuvos nepnklataso- 
mą mvašytas ^otojcolas. *«^gs «erais sar8ais taPti,

. , . .......... turi pakeisti vietas ir visai lo-
NUBAUSTA® STATYBOS Šimą iš naujo pradėti ir tokius 

VB0Ė4AS sau partnerius, kaip Maskva
...".. ' nesirinkti, nes tasai partneris

UKRiERCE. — Prie statomos Lietuvos byloje savo partiją y- 
Ukmergės valstybinė? gimnazi- ra praidiįęs.
įjos statybos darbą Vedėjas inž. Lietuvos komunistai giriąsi 
Levina? už nepildymą pfamo- &a suorganizavę liaudies fron- 
nės darbininkų Samdos įstaty- Pb Lai akių mulkinimas. Pilna 
mo ir iicsuinokėjimą antrava- prasme to žodžio jokio Lietu- 
iandžių pagal patvirtintas nor- voje liaudies fronto nėra. Ko-, 
mas nubaustas ądpiinisttaėiqiu munistai naudojasi tik • vi?o- 
budu 150 litų Wnigiiiės bau- kiaio neaiškiais gaivalais, kulrie.

maža ką nors bendto luti sH

DIRBA NAKTIMIS

UKMERGĖ.— Darbo inspek-' 
cija gavo žinių, kad garinėje 
skalbykloje “Švara” darbiniu-; 
kės dirba naktimis ir daugiau 
kaip 8 vai. pėr parą, šiam ne- 
norUtaiumui sutvarkyti jau pa
daryti atitinkami žygiai.

.-.f , ....... „

liuoti. Taigi, kaip matome, pa
sidaro plaučių pūlinis, kuris gy
dosi labai sunkiai arba kartais 
ir visai gydymui nepasiduoda. 
Bet dar blogiau, kad šituos li
gonius labai lengvai plaučių už
degimo mikrobai nugali, atseit, 
jie greitai plaučių uždegimu 
apserga. O kadangi jų atsparu
mas tėra labai menkas, tai jie 
negyja, bet—arba miršta, ar
ba labai ilgai serga. Pagaliau 
ir plaučių džiovos mikrobams 
jie lengvai pasiduoda. Dulkių 
nuvaryti plaučiai, mat, nė kiek 
tepajėgia atsilaikyti prieš to
kią baisią ligą, kaip džiova.

Dabar keletas žodžių apie 
įvairius pavadinimus ligų, ku
rias paprastai sukelia dulkės. 
Tiesa, nelietuviškų vardų kai 
kurie skaitytojai nemėgsta ir 
net pyksta, kam vienas kitas 

‘ gydytojas laikraštyje deda, bet, 
. antra vertus, 

regis, netikslu, 
dabar jau yra 
se valstybėse 
tymai, kuriais 
verčiami mokėti šiokį tokį atly
ginimą sveikatos netekusiems 
jų darbininkams. Tai, rodos, yra 
gera žinoti tas ligas už kurias 
galima šį bei tą gauti. Tai vie
na o antra, juk gyvename ir 
duoną valgome šitame krašte, 
tai ko jau čia dabar taip bai
siai nepakęsti šito krašto kal
bos. Tiesa, ligų pavadinimai 
dažniausiai yra lotyniški arba 
graikiški, bet jie yra tiek “su.- 
anglinti” arba “suamerikonin- 
ti”, kad, rodos, kiekvienas šiek 
tiek inteligencijos turįs žmo
gus suprasti gali. Taigi—

Anglies dulkių sukeltą plau
čių liga moksliškai vadiname 
anthracosis, o paprastai sako
me : v miner’s disease, collier’s 
lung arba miner’s phthisis. Cin
ko, aukso kasyklų dulkių, pas
kui įvairių dirbtuvių, kur teki
nsima plienas, dulkių, paskui 
visokių akmeninių, kur skal
doma įvairios uolos, dulkių su
keltą plaučių ligą moksle vadi
name silicosis, o paprastoje 
kalboje: gold-miner’s phthisis, 
steel-grinder’s phthisis arba 
grinder’s rot. O žalvario, mi- 
singio, rudos ir kitokių metalų 
sukeltą plaučių ligą moksliškai 
vadiname siderosis. Kurie dirba 
prie nedegamųjų daiktų gamy
bos ir nuo to gauna plaučių li
gą, tai ją vadiname asbestosis. 
Yra, žinoma, ir daugiau įvai
rių pavadinimų, bet negi kny
gą aš čia rašau, kad reikėtų vi
sus juos suminėti.

Simptomai ir gydymas, kaip 
jau sakyta, bus straipsnyje II.

Dr. Margeris
(Bus daugiau)

*
Gyvenant mieste, ypač dide- 1 

liame, tenka nemažai is visokių 
dulkių prikvėpuoti. Paprastai 
sakoma, jog Pittsburgo senes
niųjų gyventojų plaučiai esą 
lyg ir suanglėję, tamsiai pil
kais nuo dulkių pavirtę. Bet 
kol tų dulkių neprikvėpuojama 
baisiai daug, tol jos žmogaus 
sveikatai paprastai ne per dau
giausia tekenkia. Tik kai jau 
tenka tam tikri darbai, kur 
dulkes per dienų dienas, tarsi, 
debesimis eina, tada jau ir 
žmogaus sveikata niekais nu
eina, i

O kodėl gi vidutinis dulkių 
kiekis nekenkia? Matote, žmo
gaus kvėpavimo prietaisai yra 
gana tobuli . ir sėkmingi nuo 
dulkių apsivalyti. Pavyzdžiui, 
kai dulkės patenka į gerklę, 
paskui į storuosius ir plonuo
sius kvėpavimo vamzdžius, tai 
ten esą gleivių kruopelės tuoj 
jas sugaudo, galima sakyti sū
ry j isų o paskui tam tikri blak- 
stienėliai, kuriais yra tirštai 
prižėlusi kvėpuojamųjų vabz
džių gleivinė (plėkšnelė, kuri 
šituos vamzdžiui iškloja), tar-

■ si gera Šluota, šluoja viską, 
kas nereikalinga, laukan. Bet 
vis dėlto visai oran ncišluoja, 
nes, kaip visi žinome, dažnai 
jaučiame, jog gale gerklės lyg 
kas užkliuvęs stovi. Tuokart, 
žihoma, gerai atsikrankščiame 
ir špiaujame tą “brudą”, 
jis išlekia, sakysiu, po 
niais! Higienos ir kultūros 
snių paisą žmonės, žinoma, 
spiauna, kur papuola, bet savi
meiliai, neklaužados ir neva
leikos drabsto ant šaligatvių, 
grindų, kilimų, o kartai net ir 
ant batų, suprantama, ne sa
vo, bet kitų ... Well...

Bet sakysime, kad žmogus 
turi dirbti tokiose vietose arba 
tokius darbus, kur jis gauna 
dulkių pernelyg daug. Pavyz
džiui: akmeninėse, kur viso
kius akmenis skaldo,, kruša, 
mala; poodinėse kur puodus ga
mina, anglies, cinko misingio, 
žalvario arba aukso kasyklose; 
plieninėse, kur tenka plieną, 
geležį arba špyžį kapoti, tekin
ti, dailinti ; paguliau, ir kitokio
se vietose, kur tik yra įvairių 
mineralinių arba metalinių dul
kių. čia dulkės, žinoma, yra pa
vojingesnės ne tiktai dėl to, 
kad jų tėra labai daUg, bet ir 
dėl to, kad jos paprastai būna 
kampuotos ir aštrios. O tokios 
patekę į kvėpuojamuosius Vamz
džius, šiaip ar taip, lengvai ne
pasiduoda šluojamos laukan. 
Tiesa, gaila daug jų pašalina
ma, bet vis dėlto nemaža ir pa
silieka. t) jos pasilikę, knisasi 
į gleivinę vis giliau ir giliau, 
kol nepasiekia limfos tarpelius. 
Ten įsigyvena tarsi namie, au
dinius erzina, akstiną, ha, ir 
sukelia gyvesnį nei paprastai 
jų augimą, klestėjimą. Ilgai
niui priauga jungemųjų audi
nių pilni plaučiai. Tatai, žino
ma, kenkia kvėpavimo vamz
džiams, nes jų liaukutės sukie- 
ti ir sugenda. Plaučių gi mai
šeliai, kurių esama plaučiuose 
maŽhe Visas bilijonas, ir pūs
lelės, kurios yra labai gausiai 
išrazgytos vortinklinio plonu
mo gyslelėmis, irgi sukieti ir 
elastingumo nebetenka. Vienu 
Žodžiu, vjsa kvėpavimo mašina 
tampa sugadinta, sukaneveik- 
ta, ir nei šnektos nėra, kad ji 
daugiau begalėtų atlikti darbą 
kaip reikiant.

O žmogus kankinasi. Bet 
apie tai pakalbėsiu straipsnyje 
II. Dabar tik tiek dar dadėsiu, 
kad gana dažnai Šitų ligonių 
plaučiuose net dideliais gužais 
juhgėmųjų audinių priauga. 
Kartais šitie guzai po kelis į 
kruVą suauga, suaugę minkštė- 
ti pradeda ir pagaliau ima pu-

kad 
vel- 
dė- 
ne-

jie slėpti, man 
juo labiau, kad 
nors kai kurio- 
(steituose) įsta- 
darbdaviai tėra

LIETUVOS ŽINIOS
PAGERĖJO AUTO TARNAU

TOJŲ BŪKLĖ

RASEINIAI.— Pradėjus nor
malų susisiekimų, aulo tarnau
tojams mokamas normalus at
lyginimas. Nuo balandžio mėn. 
pradės kursuoti dar 8 naujos 
mašinos. Tarnautojų skaičius 
šiam ruože padidės.

Cukraus fabrike bus ir
TENISO SEKCIJA. -

t

u

dos*.

Vitaitis dabar aiški- 
jisai ir jo vienmin- 
demokratybes prie- 
mini savo pasiųstą

DARBININKAI TURĖTŲ BŪTI 
AKYLESNI

MARIJAMPOLE. — Paskuti- 
niū laiku Marijampolėje apstu 
netikrų banknotų po 10 lt., ku
riai neišaiškinti asmens plati
na rinkoje ir net parduotuvė
se. Banknotai prastai padirbti, 
ir fengvd juos atskirti nUo tik-

MARIJAMPOLĖ. — Paskuti
niu laiku ruošiamasi cukraus 
fabrike padaryti teniso atfcšte- 
lę, kuria galėtų naudotis fabri
ko personalas i V svečiai. Mano
ma, kad fabrike bus pradėta 
organizuoti ir penktoji sporto 
sekcija — tenisininkai. ’*

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



Ketvirtadienis, bal. 21, 1938
- ------------------------------- __________________________ •

NAUJIENOS, Chicago, 111,

'1

Rašo Dr. A. šliupai iė(Užbaiga)Norint suliesėti, — kiekvienam svarbu užsiimti gimnastika. Sveika dėl to, kad išjudina kraujo bėgimą visose kūno dalyse. Prie to bevaikščiojant daug naudos teikia grynas’ o- ras. Maudytis, ypatingai plaukioti labai svarbu, kam galima. Čia tik reikia priminti, kad liesi vaikai ir suaugę neturi stengtis plonėti, nes tai gręsia dideliu pavoju apsirgti džiova. Dėl to, apie tokius čia nei nekalbama.Tik gydytojui pritariant galima savo svorį sumažinti. Paprastai, ima daug metų kol tie riebumai susirenka. Taigi, norėti greitai jų atsikratyti yra pavojinga, ypač širdžiai. Jeigu sveri 5 iki 10 svarų virš normos, nekenks, jei numesi 6 ar 8 svarus per mėnesį. Bet tie, kurie nepaprastai nutukę, turi nustoti per vienus metus nedaugiau kai 50 svarų, kitaip širdžiai gali būti pavojus.Kai nustoji svorio, reikia saugotis, kad toji pati senoji bėda negrįžtų atgal. Reikia stengtis palaikyti normalų svorį, nes kitaip labai greitai ir vėl užaugsi. Noras valgyti ir nesidabojimas gali sugadinti visą gydymą. Tai nelengva. Bet saikas reikia nustatyti. Del to patartina mažiau valgyti saldžių daiktų, krakmolinio ir miltinio maisto, taijp 'j>at vengei riebalų. Nevalgau f ‘ šių valgių, per tūlą laiką galima su- plonėti.Jei esi neperdaug riebus’, valgyk liesios mėsos, tik ne kiaulienos. Galima valgyti vištienos, žuvies, kuodaugiausiai žalių daržovių ir vaisių. Jei esi labai nutukęs, tai reikia

griežtesnių priemonių. Patariama nevalgyti: kiaulienos, dešrų, žąsienos, ungurių, sardinkų* grietinės, lašinių, riebių žuvų* cukraus, saldainių, medaus, konfitūrų, šokolado, tirštų sriubų, pieno, sūrio, soso, mayone- zo, visai negerti svaigalų. Ką galima riebiems valgyti: liesias mėsas, žuvis, be jokių gardy- inų, sosų. Galima truputį skystų sriubų, nuimant visais riebalus; tik virtus ar žalius kiaušinius, bet ne keptus; visus vaisius, lik ne bananus, uogaš be grietinės ir cukraus. Visos lapotos daržovės, augančios’ virš žemės, kaip: lomeitės — paini- dorai, salierai, kopūstai, špina- kai, asparagai, kalifiorai, ridikai, švieži agurkai, labai sku- piai su sviestu ar grietine grybų, nereikia valgyti blynų ar kas tik kepta ant spirgintuvės. Valgyti labai mažai bulvių. Gerti nedaug ir silpną kavą ir arbatą, be cukraus ir be grietinės.Tokį dietą pradėjus, kokias 5 dienas jautiesi blogai. Bet kaip kūnas pradeda priprasti, jautiesi geriau, ir dar geriau jautiesi, kai pastebi, kad jau svoris pradeda mažėti. Tam atlikti reikia labai daug kantrybės, noro ir susivaldymo. Toks rėžimas tinka ir sveikam žmogui. Valgyti 3 kartus per dieną, nieko nevalgyti tarp paskirtų valgiui valandų. Ir juo žmogus senesnis! tuo mažiau valgyti. Jei žmogus dabosis, ir jei nuo stalo vis apyalkahis atsikels, apsisatigos nuo visokių vidurių ligų. Tik noriu perspėti, kad be gydytojų pagalbos nesistengtumėte patys kokiaisnors’ vaistais mėginti numažinti svorį, kas gali pakenkti ir imtis sunaikinti sveikatą.

“Sriovinė” suknelė pavasariui. Pasiūta iš minkšto rupaus krepo srįovės linijom šį pavasarį tokj4 suknelėyra madinga, ‘ /

Rašo
L. Narftiontaitė

Tėvų Skundai(Tęsinys)(Žiūrėk ketv. bal. 14 d. num.).Šitas mergaitės pripratimas prie “tnarijuanU” rūkymo taip permainė jos būdą, jog ji vogė pinigus ntio tėvų, kad galėtų datigiaii tų nuodų nusipirkti. Tas pripratimas tiesiog verčia ją rūkyti ir atkartoti tuos jausmus, sapnus, tą netikrą drąsą, kurią tie nuodai jai duoda. Bet apie veikmę šitų nuodų pakalbėsime kitame straipsnyje.Tėvas prašo, kad mokykla praneštų miesto tarybai apie šitas vietas1, kurios prisitraukia tokius jaunus vaikus ir įpratina juos vartoti tuos pavojingus nuodus.Bet pagal miesto taisykles, mokykla negali nieko daryti ryšy su uždarymu tokių vietų, kokias šita mergaitė lanko, nes jie yra per toli nuo mokyklos. Patys tėvai turi teisę apskųsti tokias vietas ypatiškai ar per stavo draugijas ir jie galėtų daug pasiekti tokiu budu.Šitos mergaitės tėvai žinojo daugiau kaip metus laiko apie savo dukters keblumus, bet nepranešė mokyklai ir nesistengė kooperuoti su mokykla anksčiau, kądą .puvo, .galima išvengti šitų nemalonių įvykių.•Bet, po mėtų laiko, kada mergaitės sveikata atsirado pavojingam padėjime, tada tėvai kreipėsi į mokyklą atsikratyti nuo bėdos.Mokytoja nusiuntė tėvą pas mokyklos’ psycliologą, kuris parodė, kad be jo, tėvo, kooperacijos, jokiu budu nebus galima išgelbėti mergaitę. Kol tėvas gali prižiūrėti savo vaikus, tai jokia įstaiga neužims tėvų pareigas.Tas tėvas turėjo surasti mergaitę ir nuvesti ją pas gydytojus dėl fiziškos ir pšychologiš- kos ėgzaminUcijoS, kad butų galima patirti, kaip ją gydyti,O molina turėjo mes’ti savo darbą ir pasilikti namie prižiūrėti dukterį, kad ji galėtų pasveikti ir normaliai vėl gyventi, šita molina išsitarė, kad jos mergaitės gyvastis jai brangesnė negu tos liuksusai, kurias jos uždirbti pinigai nupirko, t •Gaila, kad šitie tėvai laukę taip ilgai be pranešimo mokyklai. Vieni tėvai dėl mažiausio dalyko bėga į mokyklą, o kili nekooperuoja tinkamai, bet kreipiasi į mokyklą tiktai tada, kada nežino kas daryti.Tinkamiausias pasielgimas’ į- sako dirbti protiškai ir išvien su mokykla dėl vaiko labo.(Galas) » « aSkaitykite “Naujienose” geg. 7 d. numerį straipsnį po ant- galvių “Iš Pietų Amerikos”, kuriame B. K. Algimantas įdomiai aprašys lietuvių tėvų vargus lietuviškose mokyklose. Moterų Skyrius netik kreipia a- tydą į lietuvių vaikų gyvenimą ir mokslą visame pasaulyje, bet aš ypatiškai, kaipo mokytoja,esu labai suinteresuota šiuo klausimu. Dėlto ir raginu skai-

[ACME-NAUJIENŲ Foto] 
....V/elykinės Skrybėlaitės.— Moterys Velykų dieną ėjo 
į bažnyčias pasirodyti savo velykinės skrybėlaites. Čia yra trejos bažnyčioj matytos skrybėlaitės su jų savininkių veidais.

įįiiiiiiiiiiiiiiiiii u m.................

i Madų Patarimai Į
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PARYŽIETE
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tytojas šio kampelio paskaityti draugo Algimanto taip įdomiai paduotas žinias.

| - 1

| Gabrielė Petkevičaitė I
I . ' I

IŠ MŪŠŲ VARGŲ IR KOVŲ 
(1898 -*1927)(Tęsinys)Mus, to meto jaunesnės kar- tos susipratusius inteligentus, Basandvičiaus, šliupo, o ypač Kudirkos raštai veikė kaip pasakų stebuklingas vanduo* kuris numirėliams gyvybę grąžindavo. Žinojome Basanavičių, šliupą, už jūrių marių nuo kerštingos budelių rankos pasislėpusį, ir Kudirką, baisiausios žmonių naikintojos džmvos prie lovos prikaltą. Ligi dar buvome neištremti, ne pabėgėliai ir dar apysveiki, svarbiausia savo pareiga laikėm praskinti kelią į musų a'iialfabetų milijonus ir įkvėpti jiems prarastą tautišką sąmonę. Drąsiai galime šakyti , “• analfabetų”, nes mokėjimas maldaknygėje atmintinai paskaityti rytines maldas arba mišias vadinosi a- hais laikais mokėjimu skaityti. O tokie “pramokyti” sunkiau būdavo iš tikrųjų išmokyti skaityti, nekaip tokie, kurie nei “a” nei “b” pirma nemokėjo,— tai žinau iš savo praktikos.Aišku, kad kiekvienas iš susipratusių inteligentų laikė savo pareiga, net ieškojo progos — gauti mokinių, kuriuos pasislėpęs mokydavo. Tat būdavo sunkus ir atsakomingas darbas, nes rusų valdžia ir už šviesos skleidimą, ypač liaudy, bausdavo, o visokio plauko šnipų niekuomet netrukdavo.Senesnieji iš sodiečių tarpo skersakiuodavo į tokius savo vaikų mokytojus. Vienas tėvąs, gerokai įtūžęs, klausė kartą mane:—Ar jau iš visų vaikų “piso- rius” padarysite? Kur mes juos

obalsis buvo — “mokyti liaudis AkditytijĮ rašyti ir kelti joje visokiais įmanomais budais tautišką sąmonę”; tą obalsį aš pradėjau sekli (labiau antrą dalį: kelti tautišką sąmonę) nuo “Varpo” atsiradimo meto* nes “Aušra” nepateko savo gyvavimo laiku man į rankas. 
Mokyti, apskritai imant, pradėjau jaunutė (18 metų am- žlauji). Mokiau, ko ir kaip mokiniai norėdavo. Pasitenkindavau pasakymu, kad mokinys mokytis nori ir neturi lėšų mokėti už pamokas. Ir tada tekdavo irgi slapta mokyti, nors ir rengiant į mokyklas. Mokinių turėdavau visokio luomo; pasitaikydavo ir turtingesnių, kurie už pamokas atsilygindavo, bet tokių būdavo maža. Taip pat iš pradžių mokydavau įvairių tautų; ne tik savuosius, bet ir žydus, lenkus, net ir vokiečius. Bet pati nesuprasdavau, kodėl toks darbas morališkai manęs nenuteikdavo. Tik “Varpas” atvėrė man akis — tapo tuo kompasu, kurs padėjo man gyvenime orientuotis. Buvo tat tikras “kurmio” darbas — knisimasis po žeme, tas slaptas tada jaunuomenės mokymas skaityti, rašyti, drauge su sąmonės kvėpimu: esi lietuvis, arba lietuvė — turi būtinai kovoti už savo kultūringo žmogaus teises*).,Bet kiek džiaugsmo ir malonumo suteikdavo jis tiek mokytojams, tiek ir mokiniams!*) Mokinių, mergaičių turėdavau kuo dauginusią: su kuriomis ir dabar tenka susidurti, pasakojas turėjusios iki karo maišelius, kuriuose po sijonu pasirišusios nešioda

| Maistas |
| Veda Dora Vilkienė j

Virtų Bulvių KotletaiIšvirkit apie 4-3 bulves, pertrlh- kit per sietą. Pridėkit du gerai išplaktus kiaušinius. Vieną sutarkuo
tą svogūną, druskos ir pipirų—pa
gal skonį, 2 šaukštus miltuiViską gerai išmaišykit ir padarykit kotletus. Pavartykit į miltus ir kepkit kaip mėsos kotlėtus. Kam patinka, gali juos kepti alyvoje, taukuose arba ant sviesto. Paduokit su dažalu iš rūgščios Smetonos, tarpyto sviesto arba abu sumaišyki! kartu ir pridėkit, jei turit stnul* kiai sukapotų virtų grybų.

Prisiuntė V. Faiza.

Pavasarinės SalotosSmulkiai supiaustytos selerbs, salotų lapai, tomatės, du kietai išvirti ir smulkiai sukapoti kiaušiniai, truputį tarkuoto sūrio ir prancūziško dažalo, padaryto iš citrinų sunkos, alyvos, druskos ir truputį cukraus. Jei kam tinka, tai vietoj prancūziško dažalo, gali vartoti rūgščią Smetoną.
Virti VarskiečiaiPertrink per sietą apie % kilogramo varškės1 šaukštą sviesto3 ar 4 kiaušinius2 šaukštus grietinėsDruskos pagal skonįViską kartu gerai išmaišyk. Padirbk ant miltai^ išbarstytos lentos ilgas juosteles. Supiaustyk jas išstrižai, nykščio ilgumo. Užvirk vandens, pridėk druskos ir virk varškiečius tol, kol jie pakils į viršų. Išgriebk skylėtu samčiu ir ap- laistyk tarpytu sviestu su sausainiais. Prisiuntė V. FaizaVasaros laiku, kai darysit le- monadą iš citrinų, uogų ar kitų vaisių, tai vietoj cukraus, vartokit medų. Bus skaniau ir sveikiau.vusios lietuviškas knygas ir rašomuosius sąsiuvinius; viena iš tų mergaičių sakėsi dar tebeturinti savo maišelį ir ketinanti jį muziejui paaukoti.

Šiais laikais galime visose krautuvėse rasti ir apatinių į- vairiaūsiosė spalvose. Dabar galima pritaikinti apatinės spalvą prie viršulinios suknios ir kiekviena moteris žino, kad lai labai svarbus faktorius gražiam' apsirengime. Šis rinkinys apatinių, kurias man teko matyt, susideda iš labai gerai sukirptų apatinių, gražiausiose spalvose, kaip geltona, šviesiai ružava. Kas svarbiausia, kad šios apatinės netik gražios’ ir gerai pasiųtos, bet jų kaina labai, labai prieinama.Kadangi šį pavasarį ypatingai yra naudojamos šviesios spalvos akcentavimui pavasarinių ir vasarinių kostiumų ar skrybėlių, todėl krautuvėse randasi didžiausias pasirinkimas šviesių spalvų pirštinių. Už vieną dolerį galima, nusipirkti gražiausias pirštines šviesiai žalias, ružavas, aųuamarine mėlynumo arba geltonas. Jos trumpos ar ilgos, kokios tik tinka prie kostiumo ir visos gerai pasiųtos. tKiti mano, kad kai kiaušinių baltymus palaikysi ledaunėje, tai jie geriau ir greičiau išsi-
L. N.

plaks. Tai netiesa. Gemų juos išlaiko išįmli iš ledaunep ir palaikyti kambaryj; Jie tik tada greičiau ir geriau susiplaks.

paskui dėsime? Visi bus mokyti, o kas kiaules ganys?Kad ir daug buvo kliūčių, tačiau vyriausias musų veiklos
i Ktiiiii» i i, r ........

lu k i m 
Gražios
Rašo Madame X.

Mandagi KalbaNiekuomet nerėkauki t. Ne1- kalbėkit pakeltu balsli, nesibarkit ir nevartoki t nemandagių žodžių ir išsireiškimų. Moteris turi būt kukli.Mandagiai ir gražiai kalbanti moteris greičiau gali sužavėti . negu tą, kuri turi gražų veidą.Kai kalbėsit, pirmiau apsi- svąrstykit ir paskui tiktai kalbėkit. Pasistengkit* jei turit tvirtą ir aštrų balsą, jį suvaldyti. Nerėkaukit nei ant savo kūdikių, savo artimų ar svetimų žmonių. Jei kalbėsit mandagiai, greičiau priversi t jų klausyti. Net ir slavo supykusią kaimin- ką mandagia kalba greičiau nu- malšinsit negu piktu žodžiu. »Bandykit kalbėti truputį garsiau negu pašnibždomis, akcentuoki! tuos žodžuis, kuriems norėsit priduoti daugiau reikšmės. Mjusų kalba turtinga gražiais ir mandagiais žodžiais. Skaitykit geras knygas, poeziją ir užsirašyki! tuos žodžius ir išsireiškimus* kurie yra gražus ir mandagus. Išpvadžių justų kalba išrodys nenatūrali-, bet kai .apsiprasi!, nepamatysit kai su- žavesit ne tik savo draugus, bet ir priešus,

Naujos Mados Pavasarinis Apsiaustas,

lACME-NAUJIENV Foto]Rūbai šiemet nėra puošnus. Jie paprasti, bet labai elegantiški. Šis modelis dėvi lengvą, šviesiai raudoną suknelę ir juodą apsiaustą. Apsiaustas kaip matote, vietomis yra iškirptas tam tikru dezeniu. Per iškirptas vietas matosi raudona suknelė. Tai puikus efektas. Didelė juoda, plačiais kraštais skrybėlaitė, raudonos gėlės ir juodas šydas akcentuoja šį paprastą, bet labai elegantišką vasarinį kostiumą.
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Į Diena Iš DienoiSUSIRINKIMAI Bellesu

Jose-su

Suaugusiems Moky 
kla 18-tos Apie- 
linkėje

Humboldt Park Lietuvių Kliubo susirinkimas įvyks bal. 21 d.
8 v. vak., 3600 \V. North Avė. ir Central Park Avė. sve
tainėje. Įėjimas iš Central Park Avė., 2 lubos. -—Valdyba. 

Lietuvių Keistučio Kliubo specialia susirinkimas įvyks penkta
dienį, balandžio 22 d., Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St. 8 vai. vak. Visi nariai turi būtinai pribūti į šį 
specialį susirinkimą, nes labai svarbus.

Helen Chapas, rast.

Dėl Gražių Klejonkių
vartokite PILSEN

White Linoleum Varnish
Išlaiko ir apsaugoja haujas klejonkes — 
atstato pirmykščių spalvą ir jūsų atšipu
siems grindų paklodams žvilgesį. Neblun- 
ka. šviesiausi patemai.

Reikalaukite Pilsen Brand
PAS SAVO VIETOS MALEVŲ IR GELEŽIES DYLERIUS

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHĮCAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGUON per musų kontest^ntus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau- 
gijon, tai kviečiame pasinaudoti proga ir tuojau įsirašyti.

Dėl Joniškiečių ir 
p lės Ančiutės

Balandžio 13 d. “Naujieno
se” tilpo korespondencija apie 
Joniškiečių Kliubo susirinkimą, 
kuriame klaidingai pranešta, 
kad Kliubas nutarė rengti va
karą p. Ančiutei. Tai netiesa. 
Nėra nutarta jokio vakaro 
rengti. Kliubo susirinkime tas 
dalykas svarstyta, bet buvo at
mestas. Kliubas nesutiko nei 
leisti vardą vartoti to parengi
mo ruošimui. P3ė Ančiutė ne
priklauso kliubui per 5 metus 
laiko ir kliubas nieko bendro 
su ja neturi. Nariai, jei nori, 
gali į parengimą eiti ir p. An- 
-čiutę paremti, kliubas tam nė
ra priešingas, nes p. Ančiutė 
pirmiau priklausė prie Joniš
kiečių ir darbavosi. Bet dabar 
ji yra pasitraukus.

Šiuomi klaida pataisoma, 
kad ateityje neįvyktų kokie 
nesusipratimai.

Kliubo pirmininkas.

Walter Kraukouski, 26, su Ca- 
therine Jealowski, 30 

'Charles Rimkus, 34, 
Findlay, 30

Anthony Eicas, 21,
phine Diciunas, 19

George Dyer, 29, su Helen 
Nemonis, 22

Norbert Vau Lasai 23, su 
Vera Rimsha, 22

Joseph Dolik, 20», su Ąnn Sa
manis, 18

Michael Sayko, 25, su Anna 
Kasas, 27

Charles Katilus, 22, sų Ma- 
rie Bombard, 19

Paul Barach, 22, su , Helen 
Juzelunas, 22

Edward Prohaska,
Evelyn Rayspis, 21

27, su

Gavo ■?
Perskiras
Anna Lodžius nųų Klemanso 
Ledzius

Elizabeth Raynįs nuo Louis 
Rayniš

apie-Aštuonioliktos gatvės 
linkėję kovo 10 dieną atsidarė 
mokykla suaugusiems anglų 
kalbos mokintis. Tai yra Walsb 
School, cnt 19-tos gatvės, pu-į 
sė bloko nuo Halsted gatvės. 
Kambarys 204. Pamokos yra 
duodamos kas antradienį ir kas 
ketvirtadienį 'pirmą valandą po 
piet. Mokina kalbėt, skaityt ir 
rašyt. , i

t

Tos mokyklos mokinė rašo 
sekamai: “Nors ir seni ar se
nos, nėra, skirtumo, busim pri
imti. Mums reikia išmokti an
glų kalbos. Neatidėliokim ki
tam kartui. Eikim į mokyklą

šiandien. Jau musų yra 15 mo
kinių. , Kurios nemokate angliš
kai, esate širdingai kviečiamom 
į minėtą vietą. Jeigu nepato
gu dienos laiku, tai galima su
sitarti mokintis vakarais.

Walsh Mokyklos Mokinė.”

. DIDŽIAUSIAS IŠ VISU 
SOVIETŲ PAVEIKSLŲ 

The New York Times sako: ‘Ge
ra istorija, gera biografija ir 
virš viso ko geri krutami pa
veikslai” ...

“Leninas Spalyje”
Visi New Yorko kritikai svajo
ja apie jį! Nepraleiskite! Ateiki
te anksti! Vengkite Susikimšimo!

SONOTONE
Teatras—66 E. Van Buren 

Tęsis nuo 11 A. M. iki Vidunakčio 
šiokiomis dienomis 25c iki 1 p.p.

šešt. ir Sekm. Išimtis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkrausiom fomlčius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į fąrmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So, Halsted St.

Šaukit Tet YARDS 3408

CHANE
ČOAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) ..............  tonas
SMULKESNĖS . $7.00
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Garsinkites “N-nose”

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit j musų “sample room” ir pamatykite

“FRANKFURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

Draugijos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, ir nedėliomis nuo 

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Bcer Distributor

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

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

Padarė Smegenų 
Operaciją P. Pivoriūnui

P. Pivoriūnas, žymus Burn- 
side kolonijos 'veikėjas ir SLA 
33-čios kuopos organizatorius 
ir sekretorius, ilsisi Billings 
Memorial ligoninėje, 59th ir 
Cottage Grove, kur užvakar 

jam buvo padaryta sunki sme
genų operacija. Ligonis opera
ciją. laimingai pergyveno.

Operacija buvo rezultatas 
apiplėšimo, kurį P. Pivoriūnui 
teko pergyventi vasario 16 d., 
grįžtant namo iš vakarėlio. 
Keli plėšikai užpuolė jį gatvė
je, atėmė pinigų ir skaudžiai 
sumušė. Taip 
P. Pivoriūnui 
skelta keliose

, Ligonis išbus Įjgųnjnėje apie 
Jvi savaites laiko/ Jis guli sek
cijoje “S-4”, kur lankymo va
landos yra nuo 2-tros iki 3- 
čios pirmadieniais, trečiadie
niais, penktadieniais ir sekma
dieniais, o nuo 7 iki 8-ių va
kare, antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais.

Draugas

skaudžiai, kr d 
galva buvo į- 

vietose.

2415 VV. 64 th Street Tel. Hemlock 6240

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
MEZGINYS IR IŠSIUVINĖJIMAS

•III

HOUSEHOLD LINENS

No. 1552—Galit juos vartoti ant užvalkalų, abrusų ir

Pris'minus Marijoną 
Kvietkauskienę

Ta buvo 1937 metais balan- 
džoi 21 dieną. Mirė didelės ii 
pavyzdingos šeimos motina 
Marijona Kvietkauskienė. Ji bu
vo palaidota. Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse, nuosavam lote.

Ta liūdna žinia apie jos mir
tį plačiai nuskambėjo. Laikraš
čiai ir radios pranešė, kad 'Ma
rijona Kvietkauskienė, kuri ki- 
o iš Lietuvos Balbierieškių. 
Marijampolies Apskričio ir A- 
merikon atvykus išgyveno čia 
keturiasdešimts metų, mirė. 
Mirė ne kaipo žymi visuome
nės veikėja, ne kaipo moteris, 
palikusi didelius turtus ar at
siekusi aukštus mokslus, bet 
mirė motina, nuoširdžiausiai 
pavyzdingai išauklėjusi didelę 
šerną.

Ta buvusią nuoširdžią, darbš
čią ir gerą motiną daugelis jos 
pažįstamų dar prisimena.. O la* 
biausia gailisi savo motinos 
tai dukterys, Jule Bagavičienė, 
Della Kuraitienė, Mary Bulaw,

Simonas,
Juozas

Rep.

ir Frances,—sunai
Kazimieras, Jonas ir 
•Kvietkauskai.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Joseph Serafin, 26,
telle Domick, 26

Bruno Dulatis, 27, 
tona Labuckas, 22

Edward Perutis, 21, 
ta Vaichunas, 20

John Kukta, 21, su Phyllis
Kramarz, 20

Theodore Pietrus, 22, su Iled 
wig Buividas, 21

KONDENSUOTO PIENO / 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ 

šių importuotų produktų. 
Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas. 

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

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

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

TAISOME Visb- 
KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 
VŲ KRAUTUVE

Maliavos, Varniškis, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W, 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Gražus/ Budriko Radio 
Programas

Pereitą Velykų vakarą gra
žiai skambėjo oro bangomis 
Budriko programas iš stoties 
WCFL. Pirmiausiai p. Budri- 
kas p r sveikino radio klausyto
jus linksmomis Velykų šven
tėmis, paskui operos daininin
ke Jadvyga Gricaitė, pritaria
ma p. Rimkaus ir viso Budriko 
Radio štabo, pagiedojo “Links
mą dieną apturėjom.” Po jos 
didžiulė Budriko Orkestrą gra
žiu sugrojo maršą ir kitus 
muzikos šmotus. P-lė 'Gricai
tė vėl sudainavo “Ąr atsimeni” 
ir Makalų šei^ gyvai suvai
dino seną Lietuvos lietuvių ve
lykinį paprotį margučiais ap
dovanoti vien: s kitą ir “šiup- 
lius” vienas iš kito išmušti. 
Visas prpgrarųc| pusvalandis 
praėjo labai greitai, suteikda
mas gerą glėbį{ malonių atsi
minimų ir įspūdžių,
v Sękmr dieniais (( vakare, kaip 
7:30, Budriko programas y ta 
duodamas iš stoties WCFL, 
970 kiL, penktadieniais ir sek- 
tnadieniais 4 vak po pietų iš 
stoties WAAF, 920 kįl., ir ket
virtadieniais 7 vai. vakare a- 
kordionistų ir dainų programas 
iš stoties WHFC 1420 k. Visi 
jie yra įdomus pasiklausyti.

Didžiulė Budriko Rakandų ir 
Radijų Krautuvė, 3409 Š. Hal
sted St., kuri parūpina šituos 
gražius programas, yra pilna 
visokių naminių reikmenų. Ji 
pasižymi geru ir sąžiningu pa
tarnavimu, kainų žemumu ir 
sąlygų prieinamumu visiems. 
Jei to nepatyrei, patirk.

Sp.

MALIORIĄU 
MALEVOK

pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į Vieną Dieną su 

WALLHIDE!
Magiškas Wallhide atnaujina ap
šepusius r kambarius į vieną dieną. 
Taupo laiką. Duoda geriausias 
pasėkas. Pasirinkimas iš 27 

spalvų ir šešėlių.
VISOS SPALVOS $g Y 5 

Specialė {vadinė auka 

ACH) TĘST
Greit džiustantis Spar Vąrnišas 
Visokiems išorės ir Išlaukęs pa
viršiams $ 4 Q Ji
tiktai ........ ' I

z

Turime šimtus naujų IMF 
PLAUNAMO SIENŲ PQf

Šmotu Servizas
V ienam 
Žmogui

LOANS & INSURANCE 
IN ALL ITS BRANCHES 

Building Management 
JOHN P. EWALI) 
REALTY COMPANY, Ine. 

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4118

Garsinkitės “N-nose”

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

...99cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikųs\3-jų ir 2-jų 
šmotų^ ROGERS 
Sidabfo Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49

6
6

1.19 
1.19 
790
1.19

didelius peilius už . 
didelėsxšakutės už ... 
sriubos šaukštus už .. 
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ...
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai 'turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

DAILY 
BUSINESS 
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO;

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti {vairią 
paprastų ir nepaprastų - daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ga
nai 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI. Jjg-SO
GYDYMAS........ ................SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lavmdale 5727.

• RESTAURANTS
ERN 1552

tt. kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu
Es-šu

Atsiųskit manNo. 1552 Viešu
Vardas

Stelbia {dedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No SU

Vardas ir pavarde Miestas

Adresas

I Miestas ir valstija

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

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

Tel. VICTORY 9670.

už 
gal.

Turime šimtus naujų IMPERIAL 
PLAUNAMO SIENŲ P0PIERIO 
paternų savo naujame parodos 
kambary.
Kainos pritaikomos kiekvieno 

kišenei.
Leiskite mums padėti jūsų deko

racijos problemoms išspręsti

R. Frederick Paint Co,
4141-43 West ««th Street

Mes pristatome 
Tel. Lawndąle 7871

Adresas

Valstija

Kupono No. 116 Balandžio 21 d.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep-
PH* 82nd and KEAN AVĖ.



Ketvirtadienis, tai. 21, 1938

SUŠILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ 
REZULTATAI KUOPOMIS

(Bendrų Rezultatų Lentelė j
Telpa Pirmam Puslapyje).

183 kp. Hart, Michigan
Į Prezidentus
Bagočius ............. .................
Į Vice Prezidentus
Mažukna ..............................

Bukšnaitis ..........................

Sekretorius
Miliauskas ...

Vinikas ..„L...
Iždininkus 
Gugis ...... .
Simokaitis .... .
Iždo Globėjus
Mikužiutė .....
Martin .........
Dak. Kvot. 
Dr. Staneslow
Dr. Biežis .... .

9
10

121 kp. Clinton, Ind.
Prezidentus
Ragožius ....................
Vice Prezidentus
Mažukna ...............-.......
Sekretorius
Vinikas  ........................
Miliauskas ............ .....
Iždininkus
Gugis .................,...........
Iždo Globėjus
Mockus .........................
Mikužiutė ......................
Marcinkevičius .............
Dak. Kvot.
Dr. Staneslow ....... .........

NAUJIENOS, Chicago, U.

Važiuojam su 
“Birute” Skaisčion 
Piety Amerikon!
Kelionę darysim su “Perikolą”

■ . ;

Žinios Apie Vartotus 
Automobilius CLASSIFIED ADS.

"......................................... 1 J"      i i ■■ ii ■ i I D U —

BRONISLOVAS URBONAS 
6932 So. Rookttetl St.

Persiskyrė su Šiuo pasau
liu bal. 18 d., 8:45 vai. vak., 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Saulių Apskr., šedavos 
parap.

Amerikoj išgyveno 28 me
tų.

> Paliko dideliame nubudime 
moterį Sofija po pirmu yyru 
Vainauskienę, po tėvais Zel- 
naravičiutę, podukrą Oną Va
laitis, žentą Jurgį, pusbrolį 
Konstantą Utboną ir jo Šei
myną, i? daug kitų giminių.

Priklausė prie Keistučio 
Kliubo ir Palaimintos Liet. 
Dr-stės.

Kūnas pašarvotas randasi 
7136 So. Rockvvell, Tel. Grove- 
hill 2996.

Laid. įvyks šešt., bal. 23 d., 
8 vai. rytą iš namų į Gimimo 
Pan. šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Ur
bono giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laid. ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, podukra, žen
tas, , pusbrolis ir ki

tos giminės
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- ‘ 

nūs, tel. Canal 25|5.

Lie|.

West 
kop-

BALTRUS PAUKŠTYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 19 d., 12:00 valandą po 
piet, 1938 m., sulaukęs 55 me
tų amžiaus, gimęs Kaupiškuo- 
se, Vilkaviškio Apskr.

Paliko dideliame nubudime 
Sūnų Benis, brolį Antaną ir 
kitas gimines, daug draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė Chicagos 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas 2246 
North avė., Cepa Bros, 
lyčioje.

Laidotuvės įvyks ketvirt., 
bal. 21 d., 1:30 vai. po piet iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Baltraus Paukš
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, giminės, ir draugai

Laid. Dir. Cepa Bros., Tel. 
Btu. 6656.

Redakcijos 
Atsakymai

A. Rukui: Apie tai jau 
vo rašyta “Naujienose”.

• KEISTAS NUOSPREN-j 
DIS — Berlyno teisėjas Ru- 
dolph Basta, ^nagrinėdamas by
lą dviejų susiginčijusių alinės 
savįninkų, nusprendė, kad ne
pilnametis neturi teisės pirk
tis gerti alinėje, bet turi teisę, 
jei nori, visą alinę nusipirkti.

bu

Metinės Mirties Sukąktųvės

Marijona
Kviutkauskienė

■b

j

4635

MADOS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 21 dieną, 1937 me
tais. Kilus iš Lietuvos Balbie
riškio, Marijampolės, Apskri
čio. Amerikoje išgyveno 40 
metų. Liko palaidota Lietu
vių Tautiškose Kapinėse, nuo
savam Jote.

Ląbąi liūdna mums gyventi 
■be Tavęs, brangioji motina. 
Pąsiilgstame Tavęs kasdien ir 
niekuomet neužmiršime. Lai 
saulė Šviečia Tavo tyliam ka
pui, kur ilsiesi ramiai, Ilsėkis . 
ir lauk, męs ar, vėliau ar ankš
čiau pas tave ateisime. Nu
budę liek&’;,V- ’•••.

ųhąifSesuo, žen- 
Tųarcios ir kiti 

įpinėš ir draugai

4®> *41® ■
L <0 ,j; <5^
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NAUJOS MĄDOS BMU3KOS
No. ^634, 4635 ir 463?.— štai susipažm^it su naujos mados 

bliuzkom. Jos naujos, gražios ir praktiškos. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.
Norint gąuti vieną dau

giau yM nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blau- 
kute arba priduoti pavyzdžio 
nwerj pažymėti miers w aiš
kiai parašyti sava vąrdą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattenj Dept., 1739 
So. Mahted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
Į789 S. Halstecį St.^ Ctyoago, Ilk 

čią įdedu 15 centų

ąteiųsti paan pavyzdį No,------------

Mieroa ........................ per krutinę

ONA ROLIENE 
po tėvais Gestaųtaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 18 d., 2 vai. popiet, 
19,38 m., gimus Raseinių apsk. 
Gerdiskės parap., Melnykų 
kaime.

Paliko, dideliame nuliūdime 
vyrą Simoną, dukterį Oną, 2 
sūnūs: Simoną ir Kazimierą ( 
seserį ir švogerį Marijoną ir 
Kazimierą Žuraičius ir jų 
šeimyną, šyogerką MinieGes- 
tąutienę įr jos šeimyną ir ki
tus gimines. Lietuvoj—brolį R ir, brolienę Joną ir Uršulę . 
Gestautus, ir jų šeimynas. ,

Priklausė prie Keistučio 
Paš. Kliubo ir Teisybės My
lėtojų Dr-jos.

Kūnas pašarotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanicą i 
av. Laidotuvės įvyks Penkta-' 
dienį, Balandžio 22 d., 8 vai. : 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parap. -bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, p iš ten bus 
nulydėta į ŠV. Kazimiero ka
pines. ;

Visi a. a. Onos Rolienės gi
minės drąųgai ir gažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsįsveikįnimą.

Nuliūdę liekame, 
Vytas, Duktė, Sūnūs, Sesuo, 

Švogeris Giminės.
Laid. Direktorius S. P. Ma

ceika, Tel. Yąrds 1138.
Sesuo Marijona Žuraitienė 

Tel. Stewart 9259, labai pra
šo nuo savęs visus draugus 
ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.

|U)VEII(i‘» I KVIĘTKININKAS .
Gėtės Vestuvėms. Banketams

Vytautas Tarutis, Panatellos
; Talėje 

'į į (Tęsinys)
Gubernatorius, apžiūrėjęs 

visą Limos miestą, grįžta na
mo. Bet, štai, pamato jauną ir 
gražią Perikolą ir tuoji.us įsi
myli ją. Greitai sugalvoja kaip 
pavilioti Perikolą, prikalbinė
ja, kad ji eitų pas jį ‘‘tarnau
ti kaipo guvernantė jo busimų
jų yąikų.” Bet Perikolą, nors 
ir labai nuvargus ir išalkus, 
tačiaus mato, kad iš viso to 
gali būti didelis skandalas ir 
taip perspėja guberpatorių. 
Argi nebūtų g'ėriaus, kad Peri- 
Jcola pirmiaus apsivestų šii ko
kiu nors vyru, ir tuomet ji ga
lėtų sau ramiai gyventi guber
natoriaus rūmuose?

Ir vėl ;; naujas “klapatas.” 
Panatella išeina ieškoti Peri- 
koląi vyro ir dviejų notarų, 
kad apvesdinti ją.

Perikolą, nesulaukdama savo 
mylimojo’ P$ffio sugrįžtant, ir 
būdama laba?’išalkus, pasižada 
eiti pas gubernatoriųkaipo 
tarnaite. Bet pirma, ji gauna 
pinigų nuo gubernatoriaus, ku
riuos, kartu / su išaiškinimo 
laiškeliu, palieka Pikillui “Tri
jų Seserų” globoje.

Neužilgo sdgrj.žta ir Pikillo. 
Perskaitęs Pėrikolos laišką ir 
manydamas, kad Perikolą jau 
nebemyli jo ir, kad jis niekuo
met daugiaus nebematys ją, 
puola į desperaciją. Be Peri- 
kolos nėra ko jam ir gyventi. 
Mėgina pasikarti, bet Panatello 
su “Trim Seserim” išgelbsti jį 
nuo mirties šaltų rankų.

Išgelbėjus Pikillo nuo mir
ties, Panatelldš galvon ateina 
pauja, mandti minti s. Pikillo 
butų labai tinkamas guberna
toriaus intrigai! Ir prikalbi
nėja Pikillo, kad jis, žinoma 
už pinigus, vestų jauną nežino
mą moterį. Pikillo būdamas la
bai nupuolęs dvasioje, visiškai 
be viltis, pksižada. Panatello 
tuojaus suranda du notarus, 
kuriuos irgi : gerai pavaišinęs 
skaniais gėlynais, kad jiedu 
nepermątytu reikalo, ir visi 
kartu nuęinąj* prie gubernato
riaus namo. Čia neužilgo* pasi
rodo Perikolą, pati truputi kaip 
ir apsvaigusii: Kuogreičiausia 
apvesdina Petipola su Piki-: 
Uo ir visi sueina į gubernato
riaus rumuš.

(Bus daugiau)

Chevrolet bendrovės motorų 
skyriaus generalis vedėjas W. 
E. Holler apskaičiuoja, kad 
Jungt. Valstijose per 1936 ir 
praeitus metus buvo išparduo
ta vartotų automobilių už apie 
du bilionu dolerių. Vidutinis 
automobilių skaičius buvęs 
7,000,000. Tai yra daugiau ne
gu bendrai maisto, drabužių, 
brangenybių ir baldų prekybą 
sūdė j us.

Taigi, kaip matyti, tai butą 
labai dideles prekybos. O kaipo 
tokia, žinoma, ji turi ir savo: 
reikšmę bendrai auto gamybos 
srityje. Yra nuomonė, kad dėl 
tokio didelio skaičiaus vartotų 
automobilių pirkimo, galėjo 
sumažėti naujų pirkimas ir, ži-; 
noma, atsiliepti ir į tos srities: 
darbininkų uždarbį ąrba prisi
dėti prie jų bedarbės.

Be to, sakoma, kad Jungt. 
Valstįjosįe iš 29 mįlionij varto-; 
tų auto savininkų yra apie 
10,000,000 tokių, kurie niekad 
neperku naujų. (Skelb.)

FURNISHED ROOMS—TO RENI 
. Gyvenimui Kambariai

•ĄNT RENDOS fornišiuoti kam
bariai po 1 ir po 2 atskirai gali 
gamintis ir valgyti. Apšildyti su 
visais patogumais. Nebrangiai.

747 East 36th St.

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES

IŠĖJUSIO laiko gyvybės apdraų- 
dos polisai, kurie buvo mokami ma
žiausią! per trejus metus, gali tu
rėti vertes. Dykai patarimas, pini
gais išmokama tuojau. Rašykite box 
815.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Tel, BOUyiVARD 7314
........................*—■'.'■J.   ?■■■■. '■■■■!----------------

||nni Gėlės Mylintiems
Oįj II Vestuvėms, Ban-J 11 O M kietams, Laido-• tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTB 5800L———■

Pasisekė Barčus 
Radio Vakaras■ ...?—_—„

Mrs. Barčus radio valandos 
vedėjos, “Lietuviškų Vakaruš
kų” vakaras buvo labai pasek
mingas. Jis įvyko didžiojoj 
Sokolų salėje. ; Velykų dieną. 
Nežiūrint salės’ didumo, visa 
atsįlankiusioji publika nega
lėjo sutilpti. Ąpie 40(k žmonių, 
turėję bilietus, ^negalėjo įsigau
ti perpildyton sąlėn,

P-a Ęarcus prašo pranešti, 
kad greitoje ateityje progra
mą pakartos, kai tik gaus sve-' 
tain«- . , ... . (Sp.)

RENDON fornišąotas kambarys. 
Vaikinui ar merginai—Su ar be 
Valgių. 4242 So. Maplewood pir
mos lubos.

KAMBARYS ant rendoą dėl pa
vienio, su valgiu ar be. Arti 2 ka
rų linijų. 3104 W. 44 St. 2 lubos.

AUTOMOBILES FOR SALE 
Automobiliai Pardavimui

1937 CHEVROLET _4 durų kaip 
naujas 
mažai važiuotas.
CENTRAL AUTO SALES &SER.

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

Touring Sedan, labai

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

CLOTHES

APSAUGOKITE savo kalinius 
nuo vagies ir kandžių. Palaikoma 
ir pilnai apdraudžiama už tik $1.00 
Hermano Gangel, 190 North State 
St., Room 843.

MOVING AND EKPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

APLAMAS haulin^, muvinimas tir 
tolimos vietos, piknikai ir išvažia
vimai. S. Sokolcrtvsky, 10632 Ea- 
•brooke Avė. Saukti Pulman 4621.

■ JJ. .. J...1 1. L J ■ ! '1.11

BUSINESS SERVĮC# 
Biznio Patarnavimas

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTft IR BLftKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE OO.
3216 So. Halsted Street.

e $6,500 Už NUŠOVIMĄ 
VIEŠBUČIO SVEČIO — Supe- 
rior teismo teisėjas O’Malley 
priteisė viešbučio savinįnką 
James Pye, 5849 N. Ąvėnue, 
sumokėti $6,500 nuostolių už 
jaunuolio nušovimą. Py e mir
tinai pašovė 21 metų Daniel 
Shea savo viešbutyje ties 4531 
N. Ashland avenue. Pinigus 
turi sunjokėtį nušautojo šei
mynai. Jei nesumokės, tai eis 
kalėjiman.

1 CLASSIFIED ADS
N.. u f...... " 1 ■>>" >»i t...................

Buick Sedan, geram stovyje .... $25 
•33—Chevrolet Panel Truck .... 165 
’29—Ford Tudor Sedan .......... 48
’3,5—Ford Sedan, kaip naujas .... 295 
’37—Plymouth, DeLuxe Trunk,

Radio ir Heateris ........... 595
’36—Chevrolet Sedan ............... 365
’30—Packard Sedan ............... 195
’29—rHūdson Sedan ...........  65
’30—Studebaker Sedan .............  75
’37—Plymouth Delivery

Truck ................................. 545
’35—Dodge Sedan, Radio ........ 395
’33—Plymouth Sedan ............... 195
’32—Buick 6 wheel sedan ........ 195
’31—Ford Tudor Sedan .......... 75
’34—Buick 6 wheel sedan .......  365

Įr daug kitų bargenų pas

PIRMOS RŲŠIES JUODŽĘMIŠ 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. Jęi pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942. • t

9x12 NAMINIŲ KILIMŲ valy* 
mas $1.75. Plaunama abi pusės — 
darbas užtikrintas.

MIDWAY RUG & CARBET 
CLEANERS 
Drexel 567-8.

SITUATION WANTED

TIK KĄ IŠ LIETUVOS, 22 metų 
amžiaus apšviestas vaikinas ieško 
darbo krautuvėj, spaustuvėj ar bile 
kokį darbą. Susikalba angliškai. Jei 
kas gali jam pagelbėti prašome at
sikreipti* į**Naujienas—Ųanal 8500— 
klauskit: M.h Jtirgelionienės.

BALZEKAS MOTOR

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’lEVARD 0250.

Will Likę U s
FINANCIAL

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA virš 18 m. namų dar
bui, paprastas virimas, asmeninis 
išsiskalbimas, 2 suaugę, 2 mokyk
liniai vaikai, $7; Hollycoūrt 0412

MERGINA namų darbui, paty
rusi, mėgstanti vaikus, būti, nėra 
virimo, $7-8; Columbus 8393.

REIKIA merginos prie namų dar-- 
bo, pridaboti 1 kūdikį. Šaukite va
kare 6 vai. Keystone 9754.

HELP WANTED—MALĖ

REIKALINGAS darbininkas į u-( 
kį, kuris supranta savo darbą.

1Į01 S. Albany avė. Joh'n Sal- 
vartis. ;

IFURNITURE-ITKTURE FOR SALE 
Rakandai_ Ir Įtaisai Parda^^ 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil B.ąksais ir sinkom. Taipgi sto
tų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash ąrba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURĘ 
5746 So. Ąshląnd Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—■Bendrai

RENDON 5 kambarių lietas. 
2843 tyest 71st St. 

Antros lubos iš priekio. Hemlock

1 1 1 ............ “T—............................. . \

CLASSIFIED
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. VAK, 

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet it nuo 4 ild 7:80 

vai, vakaro.
Tel. CANAL S500

S. Avė. J
, .________ j .-//'L*.' ..-k i A . ... * A-A - ______

BUSINESS UHANCES 
; B Progos

GROSERNS, vaisių ir daržovių 
krautuvė labai nebrangiai. 1700 W. 
51 St.

M --- - W

• tbhnffi ^(tOOO.OO'ant ran- 
kų, kuriuos išduosime ant pit- 
mo morgiČiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės j Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

Iš priežasties moters prasišalini- 
mo parduosiu taverną su valgyk
la ir su 3 mėnesių laisniu, 5 metų 
listas, pigi renda, 4 kambariai, sve
tainė ir garadžrus. Karštas vanduo 
ir šiluma ir tik $55.00 ir parduo
siu už pirmą pasiūlymą. Ateikit ir 
patys padarykite praisą. Al. Ma
siulis, 2055 West Cermak Rd.

PADAROME PIRMUS MORGl- 
ČIUS ilgiausiais terminais — že
miausiais mokesčiais.

LOVIS MORRIS and CO.,
• 10 N. Clark Street.

REAL ESTĄTE FOR SALE
- ----

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
MARQUETTE PARKE

Netoli 67 bulvaro 2 flatų mūri
nis namas po 5 kambarius, garu 
Šildomas. Kaina 5900.0b, mažas į- 
mokėjimas. Savininkas mainys ant 
seno namo arba loto; turime viso
kių kitokių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS 
2502 W. 69 St. Grovehill 0306

MAROUETTE PARKE
Parsiduoda 5 kambarių ir mie

gamas polius, plytinis bungalow, 
dirbti ponai. Karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažius. Pigiai. Va
karais po 5-kių, 7039 So. Campbell 
avė.

TURIU parduoti savo 2 flatų 
freimjnį, 5-6 kambarių, vaną, elek
triką, garažą—4543 S. Union avė., 
arti 46-tos gt. Kaina $2700. Įmo
kėti tik $500, kitą kiap rendą. H. 
Miller, savininkas, 5107 S. Halsted 
St. Tel. Yards 0840.

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkąme morgi- 
čius, Judgement Notas, išmainom, 
parduodam bile kur, namus, ukius, 
lotus ir. biznius. Taipgi ąpdrauda. 
NAMON FINANCE and REALTY

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

...................................- .IĮ .. ........................................................... f

2445 W. Marųuette Rd. 6 kamba
rių bungalow, karštu vandeniu šil
domas, didelis viškus ir beismen- 
tas, ekstra kambarys viškuje—2 ka
rų garažas—arti bažnyčių, mokyk
lų, transportacijos ir parkų. $6950 
—$500 pinigais, likusi po $50 mė
nesy. Tel. Kepublic 4666.

FARMS FOR SALE

EXTRA! ETRA!
Auksinis obuolis parsiduoda už 

supuvusia kainą. Buki pįrmąs pa
gauti štai 40 akrų Mich. dideli ge
li budinkai, elektra, vanduo, prie 
cemontinio kelio,arti ežerų—už teb 
singą pasiulijimą. Tel. Grovehill 
3651. P. D. Atidrėkus, 3746 W. 40th 
Plaęe, Chicago.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOOIAT5ON 
. of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

COAL—WOOD—OIL

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

PIRKIT DABĄRH 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE ĮR 
PRIEMIESČIUOS#

Tel. ARDMORE 6975 .
------------------------------------------J. . . ......

KĄ PARDUOT
PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ILGAI
' PaSauktt mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimą kainos pri
einamo*. Už pakartoji 
mus gausit nuolaidų.



FEDERALĖ VALDŽIA TRAUKS STAMBIAS 
CHICAGOS PIENINES ATSAKOMYBĖN

Kaltins Jas Pieno Rinkos Monopolizavimu 
ir Kainų Kontroliavimu

Vakar pasklido žinios, kad 
federalė valdžia yra pasiryžusi 
suardyti pieno monopolį Chi
cagoje.

Tos žinios sako, kad pe,r pa
skutines kelias savaites Chica
goje faktus apie stambiąsias 
pienines ir pieno kainų kėlimą 
rinko federalio teisingumo de-’ 
partamento agentai. Tų agentų 
priekyje yra Leo F. Tierney, 
specialia vyriausio prokuroro 
padėjėjas, paskirtas! monopolio 
bylų vediniui. Jis atstovavo val
džią neseniai pasibaigusioje 
aliejaus monopolio byloje, ku-, 
ri buvo svarstoma Milwauk.ee, 
Wisconsin.
> Valdžios agentai turį žinių, 
kad didžiosios Chicagos pieni
nės turi sudariusios sutartį 
kontroliuoti pieno kainasi mies
te ir jas kelti ar mažinti pagal 
norą. Tyrinėjimas nepaliečia 
nepriklausomų pieninių, kurios 
vadinamos “nepriklausomo
mis’* todėl, kad prie didžiųjų 
pieninių “trusto” nepriklauso.

C. 1.0. Skerdyklų 
Unija Šaukia 
Lietuvių Mitingą
Įvyks rytoj, 8 .valandą vakare

C.I.O. skerdyklų darbininkų 
unija, United Packinghousc 
VVorkers, lokalas 347, prašo 
pranešti, kad rytoj, 8 valan
dą vakare įvyks masinis lie
tuvių mitingas.

Į mitingą kviečiami rtsilan- 
kyti visi lietuviai darbininkai 
Chicagos skerdyklose. Mitingo 
vieta yra C.I.O. unijos svetai
nė, ties 4758 Soiith' Maršh- 
field avenue. Kalbėtojai bus 
lietuviai, ir tvarką ves lietu
vių kalboje. t •
Masinis Mitingas Englewoode

■■ , . ............................

Šįvakar, . salėje ties 6305 
South Racine avenue įvyks ma
sinis mitingas už taiką ir de
mokratiją, kuriame kalbės 
Henry Johnson, nacionalio 
Packing House Workers Uni
jos direktoriaus padėjėjas ir 
Gllbert Rocke, sekretorius 
American . League for Peace ’ 
and Democracy. Įžanga nemo
kama, pradžia 8 vai. vakare.

(Sp>

Miesto trafiko teisėjas Bran
de paskyrė 5 dienas kalėjimo 
lietuviui Antanui Kairiui, 4605 
S. Paulina street, už neatsar
gų važiavimą automobiliu.

,,Sylvia Davis, 20 metų mergaitė iš Kansas City, turėjo suparaližuotas rankas 
ir kojas. Jai buvo padaryta operacija su vilčia, kad po operacijos ji atgaus ran
kų ir kojų valdymą. Ji ir dusuot negalėjo be “geležinių plaučių.” Po operacijos 
trumpam laikui ji jau galėjo dūsuoti be “geležinių plaučių” pagelbos. šiame pa
veiksle slaugė laiko jos galvą, kuomet ji dūsavo savo plaučiais. Tai buvo nepa
prasta ir sunki operacija. Yra vilties, kad mergaitė pagys.

' Byloje, kurią valdžia užves 
prieš “trustą”, bus kaitinama, 
kad trusto nariai bereikalo la
bai aukštai iškėlė pieno kainas 
Chicagoje ir neleidžia mažoms 
pieninėms egzistuoti. Pavyz
džiui — 1936 metais kvorta 
pieno parsiduodavo po 11 cen
tų; iki rugpiučio 1937 metų 
pieninės ėmė po 12 centų už 
kvortą, o dabar ima po 13 cen
tų. Tuo tarpu nemoka daugiau 
ūkininkams, iš kurių superka 
pieną ir paskutiniu laiku nekė
lė išvežiotoji} algų.

Nepriklausomos pieninės, ku
rias “Irus tas” Chicagoje naiki
nąs, parduoda pieną daug pi
giau, negu didžiosios firmos.

Federaliai agentai užbaigsią 
žinias rinkti už dviejų \savai
čių, o jiems užbaigus, teisingu
mo departamenf«s užves bylą.

Chicagoje dabartiniu, laiku 
taipgi eina statybos monopolio 
tyrinėjimas, kuris taipgi žada 
pasibaigti byla prieš kelių 
stambių firmų “sąryšį” už sta
tybos kainų kontroliavimą. R.

Roselande pradėjo 
darbuotis vagys

Roselando apielinkeje užėjo 
plėšimų ir užpuolimų banga. 
Pereitą savaitę plėšikai apiplė
šė daug nr.mų ir krautuvių.

Pereitą antradienį prie 105- 
tos ir Cottage Grove plėšikas 
atėmė automobilių ir pinigus 
nuo Juliaus Švarco, kurs ne
gyvena Roselande.

Penktadienį vagys apvogė 
Calumet Window Shade and 
Art krautuvę, 11033 Michigan 
Avė. Paėmė įvairių^ daiktų, re
volverį ir keturias kameras 
vertės $83.

Pirmadienį vagys įlindo per 
langą į Niek Kuehno garažą, 
131 E. 115'St„ atidarė seifą, 
bet ten nieko nerado.

C, Tysseno namuose, 10720 
Eggleston Avė. vagys pavogė 
laikrodėlį ir $12.34 pinigais.

A. Schroederio namuose, 17 
W. 108th PI., vagys nerado 
nieko kito pavogti, tai paėmė 
kanark’ą.

\ • . *
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Suvažinėjo 
Autobusas

Prie N. Central ir W. Grand 
gatvių Chicagos gatviakarių 
bendrovės autobusas suvažinė
jo 43 metų James Gailį, 2120 į 
N. Mead avenue. Jis paguldy
tas St. Anne,*s ligoninėje.

Universal Banko 
Dividendų Čekių 
Reikalu
šįmet dividendų dar nemokėta

Gerb. “Naujienų” Redakcija:
“Naujienose”, gr. 1937 me

tais ir kovo, 1938 m., buvo pra
nešta, kad Universal State 
Bankas mokės dividendų. Aš 
iki šiol nieko negavau.”

“Jones Sheputis.”
■ * I' / r.

“Naujienos” tuos, praneši
mus padarė, pasiremdama val
stijos auditoriaus Edward J. 
Barrett raportais apie Univer
sal Str te banko likvidavimo ei
gą. Žadėti čekiai depozitoriams 
dar nebuvo išsiuntinėti, tad ne- 
vien p. Sheputis, bet ir kiti 
Universal Banko depozitoriai jų 
negalėjo gauti.

Bet, jei p. Sheputis ir kiti 
depozitoriai negavo čekių nei 
praeityje, tai patyriam kreip
tis į Valstijos Bankų Likvida
toriaus raštinę, kuri randasi 
Chicagos miesto centre, ties 
adresu 7 South Dearborn, ir 
paduoti skundą.

“N-ų” bal. 15 d., numeryje 
tilpo žinia kodėl kai kurie de- 
pozitoriai čekių negauna. Ten 
tarp kito ko buvo pasakyta, 
kad:

“Užsidariusių Chicagos val- 
stijinių bankų likvidatoriai tu
ri apie miEoną dolerių, bčt ne
žino ką su jais daryti ir kam 
tuos pinigus atiduoti.

“Tas milionas dolerių pri
klauso užsidariusių bankų de
pozitoriams, kurie' arba numi
rė, arba pakeitė adresus ir ne
pranešė apie tai likvidatoriams, 
arba išvažiavo iš Chicagos.

“Tarp žmonių, kuriems tas 
milionas priklauso yra kai ku
rie Universal State banko de
pozitoriai ir klientai Rifų ban
kų, kaip ‘

Chicago Bank of Commerce, 
Lincoln Trust and Savings, 
Aubum Park Bank, 
Depozitors Bank,
Woodland Trust and Savings
Stony Island Trust and Sav

ings, etc.”
Red.
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Teisėjas E. K. Jarec- 
ki Taria Ačiū

Aš noriu pareikšti Cook pa
vieto balsuotojams savo šir
dingą padėką už tą puikią pa
ramą, kurią jie man suteikė 
primary rinkimuose.

Patenkinanti rezultatai pri
duos man spėkos ir energijos 
darbuotis ateityj taip kad ir 
toliau užsipelnyčiau žmonių 
pasitikėjimo.

E. K. Jarecki.

NAUJIENOS, Chlcago, ffl. '

Vieną Nuteisė, 
Kitą Teisia

Charles Schmidt
Chicagos kriminalis teismas 

rado, kad 19 metų Charles 
Schmidt nužųdč savo tėvo 
spaustuvės partnerį Edward C. 
Richard (vas. 24 d.) ir ruošia
si paskirti jam 1*—14 metų ka
lėjimo bausmę, kurią veikiau
siai pakeis probacija.

Taipgi vakar kriminalis teis
mas pradėjo svarstyti bylą Te- 
ddy Danielsen’o, 16 metų ber
niuko, kuris laike ginčo peiliu 
riudurė savo motiną. Jis atsisa
kė nuo džiurės ir atsidavė tei-
sėjo nuožiūrai.

DR. A. L GRAIČUNUI 
LAIŠKAS IŠ 
KUPIŠKIO

■ y.

Šis laiškas rašytas ryšium su 
Kupiškio laisvomis kapinėmis.
Mielasis Daktare ! • !

Jau senokai rašiau Jums apie 
kupiškėnus. Dabar jau norėtųs 
šis tas papasakoti; mat, jau ir 
pavasaris artinasiįj o pavasa
riui išaušus mariame būtinai 
kapines pradėti tverti ir kitus 
'darbus vykdyti. Norėtumėm, 
kad kiek pAdoriaM, 'meniškiau 
susitvarkyti, o kai’ geriau nori 
kokį nors daikttį 'padaryti, tad, 
žinoma, toks geresnis - daiktas 
daugiau ir rūpesčio pareikalau
ja. Taip ir su kupiškėnų kapi
nėmis yra. Norėjome gražią, 
patogią vietą turėti, už tai turė
jom^ sumokėti geroką sumą 
pinigų. Na, bet vistick ją turi
me, labai gražioje ir patogioje 
vietoje. Dabar norime tą gra
žią, aiškią vietelę gražiai ir pa
dabinti. Žinoma, jeigu tai pa
jėgsime padaryti. Atrodo, kad 
jūsų, mylimieji amerikiečiai, 
remiami ir galėsiime tas savo 
svajones įgyvendinti. Čia prie, 
progos pasisakysiu, kaip mes 
galvojame; šių metų II mėn. 
buvau nuvykęs į Kauną ir ten 
bebūnant teko susitikti gerųjų 
savo bičiulių kupiškėnų, kurie 
mums daug padeda. Vieną kar
tą, kuomet jau buvo baigę visi 
savuosius tarnybinius darbus,
susitelkėme būrelis kupiškėnų, 
kuriame dalyvavo prokuroras 
P. Pakarjdis, rašytojas geogra
fas P. Šinkūną^, mokytojas 
žurnalistas J. Laužikas, inžinie
rius Karazija, teisininkas A. 
Žiurlys, dailininkas A. Gudai
tis ir aš. Ten visi kolektyviai 
aptarėme kapinių reikalus. Dair 
iininkas A. Guduitis pasižadėjo 
meniškai / paruošti,< kapinėms 
aptverti projektą ir, be to# mes 
ten numatėme vidus! išplanuo
jant rezervuot vietą dėl pasta- 
:ymo nors ir nedidelio, Į>et me
niškai dailaus pastato. Tai ir 
butų lyg ir kapinių Šventovė, 
čia butų kambarys, mirusiųjų 
biografijos, paveikslai ir šiaip 
svarbesnių senienų muziejus. 2. 
butų kapinių raštinė; 3 patalpa 
mirusiųjų karstui padėti; 4. ka
pų sargui butas ir t.t; Nors šis 
klausimas kiek tdlimesnio lai
ko darbasi, bet Vistiek reikia iš 
anksto aptarti ir Numatyti, kas 
kaip kur darytina. Man iš to 
prikalbėjimo labai gražūs bu
vo įspūdis. Tad norėjosi su ta
vimi, mielasis daktare, pasida

linti tomis mintimis. Kaunie
čiai taip pat pasižadėjo ir au
komis paremti musų Etinės K. 
Dr. Kupiškio skyrių.

Tiesa, esu gavęs iš Chicagos 
Kupiškėnų Kult. Dr. Sekreto
riaus p. Balčiūno širdingą atsi
liepimą į musų E. K. Dr. K. S. 
Tokie laiškai iš amerikiečių 
bendraminčių mielųjų bičiulių, 
duoda mums daug vilčių ir pa
sitikėjimo idėjiniame darbe. 
Mes kupiškėnai gerai žinome, 
kad jei nebūtumėm turėję savo 
bendradarbių tarpe didžiai ger
biamo Dr. A. L. Graičiuno ir 
kitų Amerikos lietuvių, tai mes 
nebūtume Kupišky turėję taip 
greitai ir tokioje gražioje vieto
je laisvų kapinių.

Šią žiemą turėjome tik vieną 
viešą paskaitą, kurią skaitė at
vykęs iš Kauno atstovas p. K. 
Valašinas. Klausytojų buvo pri
sirinkę labai daug.

Tai tam kartui tiek. Mes vi
si kupiškėnai siunčiame Jums 
brangus daktare, širdingiausių 
linkėjimų.

- K. Jėčius
E. K. Dr. K. Skyr. sekr.
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Ponai Dominikai 
užvedė $50,000 
bylą

*

Reikalauja atlyginimo už pa
stipusią karvę ir žemės var
tojimą. .

■ Ponai Dominikai turi farmą 
prie Archer Avė. skersai kelio 
nuo Coghill golfo klubo. Kai
po to kliubo kaimynai, Jonas 
ir Jonienė Dominikai kentėjo 
daug nemalonumų. Pagalios jų 
karvė prisiėdė sudaužytų stik
lų ir padvėsė. Tie stiklai buvo 
klubo svečių primėtyti.

Apgailaudami išgaišusią kar
vę, Dominikai pradėjo rokuo
ti kiek jiems klįubas kitokios 
blėdies padarė. Viena, tas klu
bas vartojo Dominįkų strypą 
žemės automobilių parkinimui. 
Antra, už automobilių parkini- 
mą ėmė po 25c nuo karo. To
kiu bųdu už Dominikų žemę 
per devynetą metų klubas su
sirinkęs $40,000..

Dominikai turi skundą ir 
prieš Cook pavietą. Devyni me
tai atgal jie sutikę pavesti pa
vietui savo žemės strypą 50 
pėdų platumo ir 1400 ilgumo. 
Čia turėjo būti išvestas šimto 
pėdų platumo cementinis ke
lias. Bet pavietas kelio neiš 
vedė.

Todėl Dominikai dabar pa
sisamdė airį advokatą, kurs jų 
vardu užvedė bylą prieš Cook 
pavietą ir Coghill golfo klubą 
ir reikalauja $50,000 atlygini
mo.

Išgaišusi karvė davė tai by
lai pradžią.

Suktos Hoaglund ir Alium kompanijos brokeriai kvočiami jau kelintą dieną, 
taip kad jiems netenka nei nusiskusti. Paveiksle iš kairės į dešinę: Olaf A. Lar- 
sen, vice-prezidentas, George F. Alium, prezidentas, ir Henry D. Engei, sekreto
rius. Jie imdavo nuo žmonių pinigus Šerams nupirkti, bet Šerų nepirkdavo. Viena 
senukė moteris pražudė pas juos $150,000. Iš viso jie nusukę žmonėms daugiau 
kaip tris ketvirtadalius miliono dolerių.

NUSPRENDĖ, KAD K. TAMOŠAITIS NEBU
VO NUNUODYTAS

Mirė nuo plaučių vėžio
Vakar rytą Cook apskričio 

koronerio džiurė nusprendė, 
kad 58 metų lietuvis Kazimie
ras Tamošaitis mirė ne nuo 
nuodų, bet nuo natūralių prie
žasčių.

Koronerio tyrinėjime paaiš
kėjo, kad velionis turėjo nepa
gydomą plaučių vėžį.

K. Tamošaitis mirė kovo 31 
d. Šv. Kryžiaus ligoninėje. Ne
trukus po mirties velionio gi
minaitis Pranas Slėnis, 6833 S. 
Campbell avenue, pareikalavo 
pomirtinio tyrinėjimo, pareikš
damas įsitikinimą, kad Tamo
šaitis buvęs nunuodytas. Dr. 
Simonaitis, kuris ligonį prižiū
rėjo, tvirtino, kad jis mirė nuo 
vėžio, bet norėdamas prašalin

Kada Bus Šilta ir Gražu-

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

Kada pavasaris ištiesų ateis 
ir saulė gaivinančiai švies. 
Medžiai išskleis lapus, sužydės,' 
Pavasario gėlės, pievos ir laukai 
apidengs žalia velėna— 
tada įvyks Naujienų Gegužinė.
Linksma bus ta gegužinė— 
daugybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais. Draugai 
susitiks draugus, naujos pažintys 
prasidės ir senosios atsinaujins...

• o po to, malonus įspūdžiai susikurs.
Tad prašome visus Naujienų skaitytojus 
visus draugus ir rėmėjus įsidėmėti, 
ir atsiminti tą linksmą ir įspūdingą

NAUJIENŲ GEGUŽINĘ
BIRU T Ė S D A R ž E
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Gegužes - May 22 Dieną

Kasdien per savaitę laiko# nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Ketvirtadienis, hal. 21, 1938

ti visas abejones, paprašė po
mirtinio skrodimo. Koronerio 
gydytojai tokįkąkrodimą pada
rė ir surado, kad~ mirties prie
žastim buvo minėta plaučių li
ga. .

Nunuodijiino spėliojimai iš
sivystė iš nesmagumų, kuriuos 
Tamošaičiui teko pergyventi 
paskutinėmis gyvenimo savai
tėmis. Pereito gruodžio mėnesį 
jis susituokė su tūla 45 metų 
moteriške. Toji jį buk paliku
si, o jos draugas John King 
pasisavinęs Tamošaičio alinę ir 
pinigus. Tamošaitis užvedė by
lą prieš abu civiliame teisme, 
bet jam neteko sulaukti jos 
svarstymo. '

Velionis užlaikė alinę ties 
1900 W. 63rd Street. —R.

Milwauk.ee



