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Pašalino Maksimą Litvinova Iš Komisaro Vietos
MOLOTOV, LIAUDIES KOMISARU TARY

BOS PIRMININKAS, PAĖMĖ 
LITV1N0V0 DARBA

Litvinov dar vyks j Genevą konferencijon

HITLERIS ORGANIZUOJA NEUTRALIU 
VALSTYBIŲ BLOKĄ

Naciai nori izoliuoti Lenkiją

RIGA, Latvija, geg. 3. — 
Tass, Sovietų Rusijos žinių 
agentūra, trečiadienį paskelbė, 
kad Maksim Litvinov, sovietų 
užsienių reikalų komisaras, ta
po paleistas iš vietos. Jo pa
reigoms eiti paskirtas V. Y. 
Molotov, liaudies komisarų pir
mininkas. Liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas Rusijoje 
reiškia daug maž tą patį, ką 
kitose šalyse reiškia premje
ras.

Tass pranešimas sako, kad 
Litvinov tapo paleistas jo pa
ties prašymu. Tačiau kitos ži
nios liudija, jogei Litvinovo 
žvaigždė pradėjo gęsti jau 
prieš kurį laiką. Jau kovos

Britanija paskelbs 
Palestinos klausi

mo išrišimą
JERUZALĖ, Palestina, geg. 

3. — Gaunamais ^čia praneši
mais, artimoj ateity Britanija 
paskelbs Palestinos klausimo 
išrišimą. Palestina businti pri
pažinta nepriklausoma arabų 
valstybe, kurioj mažuma gy
ventojų yra žydai.

Šitokį Palestinos pripažini
mą žydų delegacija atmetė ara
bų -žydų konferencijoje Londo
ne.

Kad britai planuoja duoti 
koncesijų arabams . daromas 
išvadas, tarp ko kita, iš to, 
jogei arabų spauda pradėjo gir
ti Britaniją. Antrą vertus, žy- 

,dų spauda kalba, kad žydams 
teks pasiaukoti.

Britai nuleido į van
denį didžiulį laivą
BIRKENHEAD, Anglija, geg. 

3. — Britanijos admiralitetas 
nuleido į vandenį naują 35,000 
tonų talpos karo laivą. Jis pa
vadintas vardu Prince of Wales.
40,000 žmonių susirinko pažiū
rėti iškilmių.

Vienas .tokio dydžio karo 
laivas jau buvo nuleistas į van
denį šių metų vasario mėne
sio 21 d., o trys kiti dar sta
tomi.

500 Vokietijos dar
bininkų areštuota
LONDONAS, Anglija, geg. 

3. — čia gauta pranešimų, kad 
Ruhr srity, Vokietijoje, kilę 
darbininkų neramumai. Tarp 
400 ir 500 darbininkų areš
tuota.

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

Niaukiasi; truputį šilčiau; 
saulė teka 5:43 v. r., leidžiasi 
7:51 v. v.

mėnesį buvo .kaltinimų Litvi- 
novui,, jogei jb politika prive- 
dusi Rusiją prie izoliacijos nuo 
vakarų Europos, jo politika 
pažeidusi sovietų prestižą. Pa
skutiniuoju laiku keliais atve
jais buvo žinių, kad jis yra 
stumiamas iš vadovybes Rusi
jos užsienių reikalų politikoje.

Kiti pranešimai sako, kad 
Litvinov dar vyksiąs Genevon, 
Šveicarijoje, čia turėsiąs kon
ferenciją su Francuzijos ir 
Britanijos užsienių reikalų mi- 
nisteriais. Konferencija svar
stysianti Rusijos-Britanijos- 
Francuzijos sąjungos klausi
mus.

Fabrikantai reika 
lauja pakeisti 
Darbo Aktą

WASHINGTON, D. C., geg. 
3. — Biznierių susirinkime B. 
C. Heacock, Caterpillar Trac- 
tor Company prezidentas (iš 
Peoria, III.), kalbėdamas pa
reiškė, jogei Nacionalinė Dar
bo Santykių Taryba paaštrinu
si kovas pramonėje. Jos veikla 
einanti tokia linkme, kuri silp
nina demokratiją. Heacock rei
kalavo, kad paskiros valstijos, 
o ne federalinis kongresas lei
stų įstatymus reguliuojančius 
darbininkų ir samdytojų san
tykius pramonėje.

Antras kalbėjo W. Gibson 
Carey, iš New Yorko, Yale & 
Towne Manufacturing Com- 
pany prezidentas. Jisai argu
mentavo buk Darbo Santykių 
Taryba paneigianti paškirų 
darbininkų ir mažų darbinin
kų grupių teises.

Dar kalbėjo susirinkimui 
žinomas konservatorius, sena
torius Burke. šitos kalbos bu
vo pasakytos United States 
Chamber of Commerce 27-me 
metiniame suvažiavime.

Italija pripažįsta 
Egipto nepriklau

somybę
ROMA,' Italija, geg^ 3. — 

Karalius Viktoras Emanuelis 
trečiadienį painformavo Egip
to karalių Farouką, kad Ita
lija pripažįsta Egipto nepri
klausomybę ir Egiptos teises.

Kiti pranešimai sako, jogei 
Mussolinis patarė Hitleriui bū
ti atsargiam kivirčuose su Len
kija.

t

Francuzų karo laivai 
išplaukė iš Gib

raltaro
l . •

GIBRALTARAS, geg. 3. — 
Francuzų karo laivų eskadra, 
patruliavusi Gibraltarą nuo ba
landžio 17 dienos, trečiadienį 
išplaukė iš uosto. Kur ji plau 
kia — nepranešta. Du britų 
laivai atplauks į Gibraltarą 
ketvirtadienį.

J>UuJl<*llUs/%CIIIU JI JIIULU

PITTSBURGH, PA. — Dviejų prekybinių traukinių kolizija, kurioje žuvo 
penki gelžkeliečiai. « -/

LEWIS SUŠAUKĖ ANGLIAKASIŲ UNI-'r “
JOS VIRŠININKŲ MITINGĄ ■ TKUF£SJ™I0S

NEW YORK, N.
— John Lewis, angliakasių 
unijos prezidentas, trečiadienį 
sušaukė 140 angliakasių unijos 
viršininkų susirinkimą. Susi
rinkimui buvo paduotas svar
styti samdytojų siūlomas nau
jas kontraktas.

Vėliau Levvis ir trys unijos

Norvegijos valdžia 
klaidingai atsakiu

si Hitleriui
OSLO, Norvegija, geg. 3., — 

Parlamento prezidentas J. C. 
Kambro, kalbėdamas trečiadie
nį pasakė, kad valdžia davusi 
klaidingą Hitleriui atsakymą į 
jo klausimą, ar Norvegija jau
čiasi grumojama Vokietijos.

• ' f.

Norvegija atsakė nesi jaučian
ti grumojama. O Kambro aiš
kina, kad po to, kas atsitiko 
Europoje, Norvegijos valdžia 
turėjo pasakyti, jogei visi jau
čiasi grumojami Vokietijos.
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Windsorai atlankys 
Jungt. Valstijas

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
3. — Buvęs Anglijos karalius, 
dabar Windsoro kunigaikštis, 
ir žmona planuoja atlankyti 
New Yorko pasaulinę parodą 
į pabaigą vasaros. Jie atvyk
sią į Ameriką po to, kai An
glijos karalius sugrįš Europon 
Iš Amerikos.

Nutraukė tyrinėjimą 
Illinois valdžios 

išlaidų
SPRINGFIELD, III., geg. 3. 

— Prieš tūlą laiką Illinois le- 
gislatura paskyrė komitetą iš 
15 narių tyrinėti gub. Horneri? 
administracijos finansų vedi
mų. Pereitą antradienį tas ko
mitetas nubalsavo, 8-is balsais 
prieš 7 nius, likviduoti tyrinė
jimą.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
geg. 3. — Į Kiniją išvyko mi- 3, _ Dvidešimt japonų lėktu- 
litarinė francuzų misija, kurį vų mėtė bombas j šį miestą, 
susideda iš 30 karininkų, Jųdaikinąją Kinijos sostinę. Pa- 

. tarpe yra keletas generolų. įdegė miesto centrą septyniose 
Prancūzai padėsią kinams ka- vietose. Vienas japonų lektu-
riauti prieš japonus, vas nušautas.

advokatai detaliai analizavo pa
siūlymus. Sakoma, samdytojai 
sutinka pripažinti United Mine 
VVorkers uniją kaipo vieninte
lę kasėjų organizaciją. Jie su
tinką taipgi Įvesti vadinamą 
“check off” sistemą. Algos ir 
darbo valandos turėtų pasilik
ti tokios, kokios buvo per pas
kutinius dvejus metus.

Lenkija apvaikščio
jo 148 metų-konsti

tucijos sukaktį
VARŠUVA, Lenkija, geg. 3.

— Trečiadienį Lenkijoje mi
nėta 148 metų sukaktis nuo to 
laiko, kai lenkai priėmė pirmą 
savo šalies konstituciją.

Varšuvoje 'suruoštas kariuo
menės paradas. Minios entu
ziastiškai sveikino parodavu- 
sias kariuomenės dalis. Minios 
šaukė: “Dancigas priklauso 
Lenkijai!” ir > “Rytų Prūsija 
turi priklausytr lenkams!”

Atsakymas Hitleriui
— pardavimas gin
klų britams ir fran-

cuzams
WASHINGTON, D. C.', geg. 

3. — Prezidentas Rooseveltas 
nutaręs neatsakyti į Hitlerio 
kalbą. Hitleris savo kalbą pa
sakė pereitą penktadieni.

Vietoje atsakymo žodžiais 
VVashingtono vyriausybė nuta
rė remti senatoriaus Pittmano
bilių, kurs reikalauja parduoti 
karo pabūklus svetimoms ša
lims už grynus pinigus — cash. 
Kadangi pinigų neturi totalita
rinės valstybės, o jų turi Bri
tanija ir Francuzija, tai par
davimas ginklų už grynus pi
nigus reikš jų pardavimą bri
tams ir francuzams. Toks bu
siąs Jungt. Valstijų vyriausy
bės atsakymas į Hitlerio kal
bą. \

\ ------------- <---------------- '

Padegė laikinąją 
Kinijos sostinę

CHUNGKING, Kinija, geg.

• LONDONAS, Anglija, geg.
3. — Švedijos, Norvegijos, Suo
mijos ir Danijos užsienių rei
kalų ministeriai ateinanti an
tradienį laikys Stockholme kon
ferenciją tikslu paruošti Hitle
riui atsakymą į jo pakvietimą 
pasirašyti su Vokietija nepuo
limo sutartis.

e BRATISLAVA, Slovakija, 
geg. 3. — Slovakijoj, įvairio
se šalies dalyse, prasidėjo ju
dėjimas prieš Vokietiją. Keliais 
atvejais slovakai užpuolė vo
kiečius. Ant namų sienų rašo
mi Šukiai prieš nacius.

O PARYŽIUS, Francuzija, 
geg. 3. — Italijoje esama apie 
100,000 vokiečių kareivių. Jų 
buvimas iššaukia vis stipresnį 
italų antagonizmą naciams. Kai 
kur jau įvyko ir italų demon
stracijos prieš vokiečių kariuo
menę.

• BURGOS, Ispanija, geg. 
3. — Pranešama, kad ateinan
čią savaitę pradės grįžti namo 
Vokietijos aviatoriai, kurie ka
riavo Ispanijos civiliame kare 
gen. Franco pusėje.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
geg. 3. — Vyriausybė išleido 
patvarkymą, kurs nuo 10 die
nos gegužio uždraudžia impor
tą Japonijos prekių, išėmus šil
ką ir kamforą.

• ROMA, Italija, geg. 3. — 
Fašistinė spauda įspėjo Itali
jos gyventojus gerti mažiau 
kavos. Tokia prabanga, kaip 
kavos gėrimas, nepateisinama, 
kai tenka šaliai ginkluotis, sa
ko fašistai.

• WASHINGTON, D. C., 
geg. 3. — Ateinantį penkta
dieni, arba kitą savaitę prez. 
Rooseveltas pasiųs kongresan 
vėl projektą valdžios departa
mentams perorganizuoti. Vie
nas perorganizavimo projektas 
jau yra kongrese.

• • 1 • •

• WASHINGTON, D. C., 
geg. 3. — Rumunijos atstovas 
Washingtone įteikė Jungt. Val
stijų valdžiai pasiūlymą, kurs 
yra taikomas Rumunijos $64.- 
000,000 skolos Jungt. Valsti
joms klausimui išspręsti.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
3. — Hitleris nori sudaryti še
šių neutralių valstybių bloką 
šiaurės Europoje. Jis pasiūlė 
vienodus nepuolimo paktus Da
nijai, Norvegijai, Švedijai ir 
Suomijai. Tokiu pat pasiūly
mu jis kreipėsi į Latviją ir 
Estiją.

Lietuva palikta nuošaly, nes 
Vokietija ir Lietuva yra pada
riusios nesenai nepuolimo su
tarti.

Hitlerio pasiūlymas neutra
liam blokui sudaryti remiamas 
tokiais sumetimais:

Viena, jis nori izoliuoti Len
kiją. Kitas sumetimas yra ne
leisti Britanijai ir Francuzijai 
apsupti Vokietiją. Apsupimu 
naciai skaito Britanijos ir 
Francuzijos pastangas suorga
nizuoti valstybių bloką prieš 
nacių agresiją. Be to, Hitleris 
lori parodyti pasauliui, kad 
Vokietijos vyriausybe trokštan
ti taikos.

BRITANIJA ATMETĖ RUSŲ PASIŪLY
TĄ SĄJUNGOS PROJEKTĄ

LONDONAS, Anglija, geg. 
3. — Britanijos ministerių ka
binetas atmetė Sovietų Rusijos 
sąlygas britų rusų-francuzų 
paktui padaryti.

Rusų planas numatąs Brita
nijos, Francuzijos ir Rusijos 
prižadą apsaugoti mažasias val
stybes, esančias Juodosios ju
ros srity, ir Lietuvą, Latviją 
bei Estiją Pabaltčje. Rusai

Iš Lietuvos
Daug reikalingų pašal

pas ir Klaipėdoje
KLAIPĖDA — Daugelis dar

bininkų, kuriems neleidžia
ma išvažiuoti į Lietuvą, krei- 
pi’asi į vokiškąsias įmones, 
prašydami darbo, nes arbeit- 
samtas jų neįstengia aprūpin
ti darbu. Bet vokiškosios įmo
nės priiminėja į darbą tik vo
kiečius. Iš arbeitsamto lietuviai 
darbininkai jokių pašalpų ne
gauna. Uuoste darbas taip pat 
labai apmirę, nes prie karo 
medžiagą atvežančių laivų 
dirba kariuomenė su SA bei 
ordnungsdynsto ir kulturver- 
bando pagalba, gi prekybos 
laivų per savaitę tik kėli be- 
iplaukia. Darbininkai pradėjo 
kreiptis pašalpos į konsulatą. 
Sunkesnėje būklėje atsidūru
sius, ypač tas šeimas, kurių 
vyrai areštuoti, konsulatas pa
gali išgalės Šelpia.

.———
Lietuvio pasienio 

prekyba
KAUNAS — Kadangi dėl 

naudojimosi Klaipėdos uostu 
su - Vokietijos vyriausybe dar 
nėra susitarta, tai kol kas Lie
tuvos eksportas ir importas 
nukreiptas per Liepojos uos
tą. “Lietūkis” trąšų gavo per 
Liepojų, javų eksportas irgi 
kreipiamas į Liepojų.

Skandinavų šalių atstovai 
Vokietijoje, kuriems Hitlerio 
pasiūlymas tapo įteiktas, tuo
jau pasiuntė jį savo val
džioms.

Tuo tarpu Vokietijoje reiš
kiama viltis, kad lenkai nusileis 
naciams ir pasidarys sukalba
mi. Vokietijos spauda prane> 
ša, jogei Britanijos ir Fran
cuzijos visuomenė kritikuojan
ti lenkus dėl perdidelių jų rei 
kalavimų Dancigo klausime. O 
ir Vengrija, esą, nepalankiai 
žiūrinti į lenkų laikyseną. Len
kai ir vengrai — seni draugai. 
Bet politikoj vien draugingu
mo neužtenka. Vengrija jau
čianti, kad jai saugiau būti 
Vokietijos pusėje. Ji tikisi, kad 
ir Lenkija susitars su Vokie
tija.

Bet tie pranešimai yra per
ėję nacių cenzūros koštuvą ir 
paduodami Vokietijos publikai 
tokia forma, kokios nori vy
riausybė.

taipgi norį konkrečios, detalios 
sutarties, kuri nusakytų, ką 
turi daryti kiekviena paktą pa
sirašiusių trijų šaliy — būtent 
Britanija, Francuzija ir Rusi
ja — gelbėdamos viena kitą, 
jeigu kiltų karas.

Užsienių reikalų sekretorius 
Halifax rekomendavęs, sako 
autoritetingi pranešimai, pain
formuoti Rusiją, kad —,

1 — Britanija negalinti įei
ti Į rusų proponuojamą sąjun
gą, nes Lenkija ir Rumunija 
nenori bendro Rusijos prižado; 
jos nori rusų prižado tik su 
sąlygomis, kurios pasakytų ka
da rusų pagalba businti reika
linga.

2 — Britanija norinti tęsti 
pasitarimus su Rusija ir to
liau ; ir tų pasitarimų tikslas 
esąs ilgainiui sudaryti britų- 
rusų-francuzų sutartį, pagal 
kurią šitos trys šalys priža
dės viena kitai militarinę pa
galbą.

Britanijos vyriausybės pa
aiškinimą šitais klausimais ke
tinta pasiųsti į Maskvą trečia
dienį arba ketvirtadienį.

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir L L

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb a r i u s 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Iš Pietų Amerikos
STUD. FELIKSAS STUNGEVIČIUS, NUOŠIRDUS 

LIETUVOS IR JOS VEIKĖJŲ PROPANUO- 
TOJAS URUGVAJAUS SPAUDOJE

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)
Amerikos lietuvių ideališkumą žvilgiu labai svarbų vaidmenį

prisiminus |
Amerikos lietuvių pagalba 

Lietuvai daug reiškė visais mu-i 
sų tautos progreso laikais. 
Spaudos draudimo metu litera
tūra iš anapus vandenyno bu
vo sudariusi bene pusę kontro- 
bandines literatūros dalį. Sykiu 
Amerikos lietuviai Lietuvos at

vaidino ir tebevaidina vietinėj 
amerikiečių spaudoje, per ją 
kreipdami Amerikos visuome
nes viešąją opiniją Lietuvos la
bui.

Po karo, kada visos susipra
tusios gyvos-musų tautos jėgos 
stojo į darbą už Laisvą Lietu’ 
vą, šoko į šį darbą ir Amerikos 
lietuviai.

Telephoto
— Ruth

Kada Persivalgymas 
Sudaro Viduriu 

Užkietėjimą
PASIGELBEK šiuo' PAPRASTU, 

BET MALONIU RUDU t
. u

Visi mes mėgstame gerą valgi- 
Bet Kai kada mes perlaisvaį nau
dojamės riebiais ir su įvairiais prie
skoniais valgiais. Ir tąs dažnai su
daro vidurių užkietėjimą.

Kada jūsų viduriams reikalinga 
veikti, vartokite Ex-Lax. Tas duos 
jums gerą visišką išvalymą ir ne* 
sukrės jūsų virškinimo sistemos.

Ex-Lax yra gerai veikiantis, 
švelnus ir lengvas priėmimui. Jis 
taip gardus kaip geras šokoladas. 
10c. ir 25c- dėžutės yra pas jūsų 
vaistininkus.

Iš Lietuvos
Pabėgėliai iš Klaipėdos

STANDARD CLUB1

Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 gfį J
4/5 Kvortos I .OU j

dt -i.

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ
15c DRINKSAS

(SUntUrd 
r Club

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014

Mažų Išlaidų
NAMAS

šį namą 
šiandien

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
JZOLIOTĄ GARAŽĄ O
2 karams pastatysime 0 
ant jūsų loto 133

pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porčiai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRKG. & LBR. C0. 
2301 S. Cravvford Lawndale 3010 
Optrt Sundu)

AZU' AVZA,

Lietuvos išeiviai Amerikoje 
pasidarė didžiausia kovojančios 
Lietuvos atrama. Jų galinga 
moralinė parama ir užuojauta 
visuomet buvo tuo veiksniu, 
kuris palaikė priešų kertamas 
Lietuvos kovotojų rankas, o 
gausingos amerikiečių lietuvių 
aukos padėjo Lietuvai ištesėti 
ir ekonomiškai. Šie faktai yra 
neužginčytinas Amerikos lietu
vių vaidmuo Lietuvos progreso 
istorijoje. Ir šiandien jie, nors 
gerokai 1926 m, įvykio apvilti, 
nenustoja teigiamai veikti mu
sų tautos valstybinį ir kultūri
nį gyvenimą. Amerikos lietuvių 
įtaka turėjo ir tebeturi du ypa
tingai svarbius savumus. Vienas 
reiškiasi tuo, kad Amerikos lie
tuviai yra ak tingesni, daugiau 
susipratę ir kultūriškai pakilę 
už Lietuvos liaudį, kuri po 1926 
m. aklai drausminama ir idė
jiniai blukinama, randasi la
biau ujimo negu proceso są
lygose. Antras, — tautos dau
gumai atėmus balsą valstybes 
kūrime ir valdyme, ne tiek 
gausingi, kiek pinigingi musų 
tautos priešai stengėsi ,ir tebe- 
sistengia pakreipti politinį Lie
tuvos veikimą tokion kryptiu, 
kuria galėtų užtikrinti, užslėgti 
inusų tautos savarankišką vai- 
dymosi ir galvojimo pradą.' 
šiandien Lietuvos visuomenės 
didžiuma, turėdama surištas 
rankas, yra priversta daryti 
skaudžių skaudžiausių Lietuvos 
augimui nutylėjimų vidaus ir 
užsienio politikos plotmėje. Tie 
artificialiai nutylėjimai ir kom
promisai, įžeidžia ir verčia su
sirūpinti Amerikos lietuvius,

IIARVEY, 
Strickland alias “Barbara’* 
yVilliams,” kuri liko nuteis
ta 10 metų kalėjimo už 
bandymą apiplėšti. Ji parei
škė, jog norinti sėdėti kalė
jime, nes vaikinas, kurį ji 
mylinti, mylįs kitą merginą.

ką aiškiai parodė Amerikos Lie
tuvių Kongresas Demokratijos 
Atstatymui Lietuvoje. Tas fak
tas parodo, kad Amerikos lie
tuviai tai ne cirko sutvėrimai, 
kurie lenkia galvą pagal bizū
ną. Čia gludi Amerikos lietuvių 
teisėtumo sentimentas ir mora
liškos paramos logika Lietuvos 
visuomenės atžvilgiu.
Amerikos lietuvių tolerantiš

kumas

SAUGOKITĖS P AM EODŽ JOJIMUI 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIUS

Gaminama tik vienas tikras 
įsidėmėkit raides “Ę-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORIGINAl CHOCOLATED LAXATIVE

PAS DAILININKĄ
— Kodėl tamsta vis pieši 

citrinas, o ne obuolius ar kriau
šes?

ŠIAULIAI — Užėmus Klai
pėdą vokiečiams, į Šiaulius at
bėgo 183 šeimos iš 326 asme
nų. Laikinai juos globoja ir 
šelpia Žiemos pagalbos komi
tetas, kuriam vėliau bus grą
žintos tos lėšos, kurias jis iš
leis pabėgėliams. Kiekvienai 
šeimai duodama po 3 Lt iki 
surandama jai darbo minima
liam pragyvenimui- Didele 
dauguma šelpiamųjų yra lie
tuviai, tik vienas kitas žydas. 
Mat, žydai vengia kreiptis į 
oficialias įstaigas ir nesiregi- 
struoja, žydai glaudžiasi priel 
savo organizacijų ar pažįsta-1 
mų ir todėl jų skaičius tiksliai] 
nėra žinomas. Visi įsiregistra
vę pabėgėliai apgyvendinami 
Kudirkos pradžios mokykloje. 
Šiaulių visuomenė ir įstaigos 
aktingai prisidėjo prie ^pabė
gėlių šelpimo aukomis: apskr. 
valdybos tarnautojai—250 Lt, 
miesto s-bes tarnautojai—250 
Lt, “Gubernijos’’ bravoras—• 
250 Lt, “Pienocentras’’—100 Lt, 
“Maistas”—200 Lt ir kt.

— Dėl to, kad obuoliai ar 
kriaušės nepastovus mędelis: 
greit atsiranda pagunda jiems 
suvalgyti.

Girtas prigėrė griovy

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTĄS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ................................ ■ "

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau .............. **

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4S4S SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL: Prospect 1931
Tel Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
I Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 Ud 9 

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
- -. - - __ ____ I ir Akinius Pritaiko

\K1U SPECIALISTAI ^^76
- ____ DENTISTAS

| 4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tet Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir - valgiai 
vietoj.

MR. BUTCHAS, Sav.
German Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kurisx _ 

esti priežastimi galvos skaudėjimo. I VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- Į vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso I . niais pagal susitarimą, 
trumparegystę ir toliregystę. Pri-1 Telefonas HEMLOCK 6111 
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
Klaidas, Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

Didelė Amerikos lietuvių dau
guma pageidauja, kad Lietuvo
je butų daugiau tolerancijos\ ir 
laisvės. Tolerantiškumas ce
mentuoja tautą, neleidžia nu
krypti nuo teisingumo ribos. 
Bet tolerancija be laisvės neį
manoma, lygiai kaip laisvė be 
tolerancijos,

Yra aišku visiems, kad Šiau
rės ir Pietų Amerikos lietuviai, 
gyvendami daugiau ar mažiau 
demokratiškose valstybėse, yra 
daugiau ar mažiau tolerantiški. 
Štai atvažiuoja isk.LietuyŽis koks 
nors tautininkų šiHas* ktlris Lie
tuvoje gali žmogui atimti lais
vę ' bei gyvastį, bet Amerikos 
lietuviams — brolis. Ką tas rei
škia? Reiškia tą, kad žmogus 
buvęs politiniai pavojingas, bet 
patekęs į laisves šalį, lieka jau 
nebepriešas, o nepriešą galima 
vadinti broliu, kuris tau nega
les atimti gyvybes ir laisvės.

Tolerancijos ir laisves svar
bą tautai matome ir Amerikos 
lietuvių spaudoje. Demokratiš
kuose jų laikraščiuose, kurie 
skaitomi opoziciniais, dažnai 
randame linkui dabartinės Lie
tuvos valdžios tokių tolerantiš
kų ir nuoširdžių pasisakymų, 
kokių niekad neužtiksi Lietu
vos iždo lėšomis egzistuojančio
je pozicinėje spaudoje linkui o- 
pozicijos Lietuvoje ir jos išei
vijoje.

Demokratiška Amerikos lie
tuvių spauda užgiria kiekvieną 
Lietuvos valdžios padarytą žy
gį, jei tik jis naudingas musų 
tautai ir neprasilenkia su žmo
niškumo dėsniais. Kas gerai ir 
teisingai padaryta bei daroma 
Lietuvoje, patvirtinama, bet kas 
blogai ir neteisingai — nesako
ma, kad tautos vadas veda mu
sų tautą į didingą ateitį, 
tas 
čiu

Niekuomet heišmoksta.
Ponia Kurmienė—“Kodėl 

sakote, kad perskiros tik 
kinai palengvina gyvenimą?

Ponas Kurmis—‘Todėl, 
dauguma ir vėl apsiveda.

jys 
lai- 
?” 
kad

H

ŠIAULIAI.* — Gataučių km. 
Linkuvos vi. Keršnių kanale 
paskendo grįždamas iš turgaus 
neblaivus pil. Tuomas Ad., 70 
metų amžiaus. Paskendusį jį 
rado giminaičiai ir parsigabe
no namo palaidoti. Vedama 
kvota.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

butų neteisinga ir tuo 
žalinga visai tautai.

(Bus daugiau)

nes
pa-

. Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 633S 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

LAZL3TUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
fl DIENĄ IR NAKTJ

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

IHtetaM LAFAYETTE 0727

T“*\-t__ • koplyčios visose
JI—JrSZ <9L1 Ghicagos dalyse

JOrarkM* Ltatavtų radfe programų šeštadlenfo vakarais 
R a (1420 KJ—-Pranešėjas

JT. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE '

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sb. We$tern Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

LIETUVIAI

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

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 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai» 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vąL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned, nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 2400

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 YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DANTIMS 
PLEITOS

Tel. LAVVNDALE 2908-09 
v* P* P- ffinntrMTmirooMMlBBi

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTJSTĄS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

Pataisoma
■ I f V w w Vii Yf i I < | | V Į

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti $12.50
HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WEST 26th STREET

Atdara iki 9

JUOKAI
SUMANUS KRAU

TUVININKAS
Tikrai nemalonu pas jus 

ką pirktis, kad jūsų pardavė
jai lyg kaž kaip pašiepiamai 
šypsosi, — taria senyva pre- 
tensinga pirkėja krautuvinin
kui.

— J tai nereikia kreipti dė
mesio. Mat mes pardavinėjame 
prekes tiesiog juokingai pigio
mis kainomis, tai juos ir ver
čia šypsotis, — suramina krau
tuvininkas.

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituąnica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd PIaee Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 10«th Street TeL Pullman U7»

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison S t 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours;2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
PhysięUh ąnd Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

<Tel. Yards 0994.
Antra d., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230.
Ofiso Tel. CENTRAL 1824.

Namų TeL—Hyde Park 3395.

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

Valandos: 6:00—8:30 P. M. 
ir susitarus.

1339 So. 48th Coųrt
CICERO, ILL.
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TOUR GUIDE TO *5000 LIQUORS

NAUJOS1

Toks yra National Distiller’s nusistaty
mas, kad mažinti kainas kur tik leidžia 
išsibuvusios degtinės ištekliai. Vienkart 
su šiuo nusistatymu, mes duodame kitą 
kainų nuolaidą ... kitą progą santaupoms 
ant šių trijų pagarsėjusių rūšių.

NATIONAL DIST1LLERS
vėl mažina gerosios 

degtinės kainas

ŽEMOS
KAINOS

3 GARSIŲJŲ DEGTINIŲ!

PAŽADĖJOME ŽEMAS KAINAS
štai jos!

Bourbo"

45? Vi PINT

76wn7avern

KENTUCKY STRAIGHT 
BOURBON WHISKEY

8 5-Taip puiki bourbon 
kaip bet kada pa
siūlyta už tą kainą. 
Ji extra švelni ir 
gera — ir visuomet 
populiari dėlto, kad 
“iš visų pusių geras 
degtinės pirkinys.”
90 Proof

STRAIGHT RYE WHISKEY
Jei tai rūginę, ku
rios nori 
dideliu, 
skoniu 
puikiu 
skoniu, 
Tavern, už šią nau
jai žemą kainą, nes 
tai sensacinė verty
bė!
90 Proof

STRAIGHT BOURBON WHISKEY

Tai iš Old Kentuc- 3
ky. Turtinga, švelni 
skoninga ir šian-
die geresnė degtinė je| Ng 
negu bet kada — 
bargeno kaina.
90 Proof #0 Vi PINT

su tuo HH3 A
turtingu ĮĮĮĮį Mr r*

• extra HLJN' jJS — įj-t
ir švelniu ranBL ■ I ■
pirk Town jMNįįįfa

Uv
45? Vi PINT
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Nupigino Reinas už plaukų kirpimų. — Basų kompanija 
siūlo geresni patarnavimų, negu gatvekariai. — Jau 
nų plėšikų lizdas. — Demokratai pešasi su repubii- 
kenais. — Raketierius ima i nagų. — Keistų da’ykij 
pasitaiko.

Vyrai ir moterys galės pasi- kas niekam netikęs ir eina į ka
dai inti už pigiau. Kirpėjų (bar- 
’ierių) unija nutarė numažinti mergina nori su jiio apsivesti 
kainas už plaukų kirpimų. Bu- nors pažino jį tik apie trejetų 
‘cnt, vietoje dabar imamų 65?., mėnesių laiko. Tai visgi pasit d 
ims tik 50?., o barzdas apskųs kę keistų. Gal ir tiesų senas 
už 35c. Unijos nariai sako, 
65c. už kirpimų plaukų yra 
kulį per brangu, o dėlei to 
nis dikčiai puolus žemyn.

iėjimų ant tokio ilgo laiko, c

dabar imamų 65:
o barzdas apskųs kę keistų.

krd i priežodis sako, jog
bis-
biz-

. ' . J J meilė y n
lakia. Iš tiesų taip atrodo.

—Jonas Jarus

Busų kompanija nori sudary
ti kompeticijų gatvekarių kom
panijai. Ši nauja kompanija no
ri sudėti savo busus ant kiek
vienos miesto gatvės ir duoda 
didelę miestui garantijų pini
gais dėl taisymo gatvių. Jie ža
da duoti geresnę transportaci- 
jų ir pigiau, negu gatvekarių 
kompanija duoda. Taigi dabar 
ir eina kova. Viena kompanija 
nenori kitos į miestų įsileisti. 
Iki dabar žmones turėjo imti 
lai, kų gatvekarių kompanija 
davė. Turėjo mokėti tiek, kiek 
buvo reikalaujama ir pasiten
kinti tokiu patarnavimu, kokį 
kompanija duoda. Bet jei susi
darys kompeticija, tai jau bus 
kitaip. Bus taip, kaip ir kituose 
bizniuose: kur daugiau kompe- 
ticijos, ten publika pasipelno.

ižpuolimų. Jie visi buvo stip-

rado vienų apartmentų, kuria
me jie užsilaikydavo, bei laiky
davo daugybę ginklų. Suėmė 
tris jaunus vyrukus, kurie iš
davė ir kitus. Visi tai gengei 
priklausų plėšikai buv6 apie 25 
melų amžiaus.

Artėjant S. V. prezidento no
minacijoms partijos pradėjo 
smarkiau peštis. Demokratai ė- 
mė gana karštai republikomis 
atakuoti, Iš visko galima spręs
ti, kad dėl ateinančių nomina
cijų kils gana karšia kova tar
pe tų dviejų partijų.

Apsaugos direktorius ir ap
skričio prokuroras patraukė 
teisman aštuonis stambius ra
ketierius už nemokėjimų “in- 
come tax”. Apsaugos direkto
rius Ness sako, kad yra visa ei
lė įvairių rųšių raketierių, ku
rių pajamos siekia apie penkis 
milionus dolerių per metus. 
Daugelis iš tų raketierių yra ita
lai. Taigi, suimtiems gresia il
gų metų kalėjimas ir stambi pi
niginė pabauda. Su kai kuriais 
atsitiks taip, kaip atsitiko su 
Chicagos Al Capone. Direkto
rius Ness per savo trumpo lai
ko tarnybų jau dikčiai apvalė 
miestų nuo įvairių raketierių. 
Jie ne vien išnaudoja pavienius 
žmones, bet jau buvo sudarę di
delį raketų ir darbininkų uni
jose. O per tai darbininkai ne
mažai nukentėjo. Unijos yra 
geras dalykas ir darbo žmo
nėms labai reikalingos. Bet to
kie raketieriai veda viskų į pra
žūtį. Jeigu darbininkai eis tie
siu ir teisingu keliu, tai gali vis
kų laimėti.

Yra keistų žmonių gyvenime. 
Vienas jaunas 23 metų vaikinas 
liko nubaustas už vagystes ir 
pasiųstas į kalėjimų nuo dešimt 
iki dvidešimt penkių metų, štai 
už kelių dienų po nuteisimo at
ėjo į kalėjimų jauna dvidešim
ties metų mergina ir paaiškino 
šerifui, kad ji nori leidimo ap
sivesti su tuo vaikinu, šerifas 
viskų išklausęs paklausė jos, 
kaip seniai ji tų vyrukų pažįs
tanti. Ji atsakė, kad jau tris 
mėnesiai laiko. Tai matote, ko- 

1 kių atsitikimų esti. Vyras plėši-

Užsienių Prekės 
New Yorko Pas. 
Parodoje

Siekia virš šimtas milionų 
dolerių vertes .

Kam teko matyti Chicag^s 
Pasaulinę Parodų 1933 metais 
ir bent kiek įgyti supratimo 
apie užsienių eksponatų dydį 
bei, dabar, susipažinti su Nev 
Yorko parodos užsienio tur
tais, tas pasakys,- kad tada bu
tą tik lašo jūrėse. New Yorko 
Pasaulinė Paroda viskuo tur
tingesnė, o užsienių eksponatų 
vertė toli prašoko net šimtų 
milionų dolerių vertės. Tuo tar
pu, kai/Chicagoš buvo tik 
virš $3,500,000.

Jack Gross, American 
press Company užsienių
riaus vedėjas yra apskaičiavęs 
ir teigia, kad per muitinę per
vežta vien marmuro virš de
vynių tonų Sovietų pavilionui. 
Iš Britanijos atgabenta devy
ni karai srovinio traukinio. 
Paskui, Sovietų importas pra
šoko net $4,000,000.

Tautinė opera ir plūgas < 
iš kardų

kiek

sky-

sustato.
ypatingo 'dėmesio yra 
bibliškasiįfTplųgas, at- 

iš Genevos miesto. Tas

Be kitko, New Yorko Pasau
linėje parodoje ilumatyta ir 
tautinių operų programas. Nuo 
liepos 3 dienos prasideda ven
grų opera Harry Janos, vado
vaujant Ziltan. Kodaly, ir kiti 
vengrų liaudies kuriniai. Dai
nas dainuos vengriškai, tačiau 
dialogai bus pasakyti angliš
kai. Artistų sąstatas sudarytas 
iš rinktinų Budapešto operos 
artistų

Bet 
vertas 
vežtas
plūgas tapo nukaltas iš tų kar
dų, kuriais kariavo Meksikos 
ir Civiliam kare Jungt. Valst. 
armijos karininkai. 1878 me
tais tas plūgas aplankė Pary
žiaus parodų, dabar — New 
Yorko. Po parodos vėl bus su- 
grųžintas Genevos miestui.

(Skelb.)
__ j .

WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAulding 6149

Mes patys išdirbėjai 
Artjstic Memorials Monuments— 
Headstones—Maųsoleums—Statuary

SERGA ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos. 
LABORATORINIS TYRIMAS 

KAINOJ
Seksualiai nusilpusiems vyrams 
gydymas specialus. Virš Trisde
šimts Metų Toj Pačioj Vietoj. 
Mokestis nebrangus ir kiekvie
nam prieinamas.
DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’ 
Health Service and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641 

kampas Monroe St„ Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki 5-to aukšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. ikį 5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomis nuo 10 a. rų. iki 8 p. m.

enroufe V/S/riViiSHMGTOiV

trau-

p: P.

otoinac ir
Ir dąikfą neiti, nė tarnarraify 
bei kebų flkletų pirkti.
• Nėra evtra tikletų R & o 
kiniais važiuojant.

Chicagcs į Rytus
■m
.................... ............. •-< »

VAŽIUOKIT B & O!
Turįs šiuos Dalykus 

pV^::0 n^'lX!.ru£o,ikfor’;

Voktos iš 17 stočių, sustoja New yOr- 
B'-noklyne. Nereikia kelione 

ir *<»’» Paeiti
duoti

Iš 
s 10:00 v.

11 :00 vai. vak. __
literatūros apie Pasaulinės Parodos r ‘

WABash S31l *;'«'»»”<* ................. ”
oiouer, 1318 Bankers Building. Chieago, III.

Pamatykit DAUGIAU... 
Atvira Oro Kelione į New Yorką

• Washingtoną pamatyti nekainuos daugiau Visi n , .
kiniai eina is vakarų tiesiogiai ner Taut™ r ,° Nu
tautinęs veiklos centrą kol Kongresas sesiioie nf‘ ^plankYkit 
laiko vykstant į Pasaulinę Parodą ar Šit' nat°?arna gana 
pabuvoti. Jei norima, galima grįžti be e j.r» ° J“1.vietose 
Niagara Pails. ' De extra *sla>dų per
Važiuokit B & O ir pasidžiaukite švelnia važinėto
tioned malonumu puikių Pullman. arba modernue’ a!r‘cond1’ 
Įuostu sėdynių kaučų važiuoto. Pasidžiaugi Tsenu n"Vn 
mandagumo ir vaisingumo budais ir gerais ? & °kaina. gerais valgiais nebrangia

Važiuokit Skubiai..
Vienintelis Kelias, 

- ^’oslogls kelias | Waahingtoną ir 
Rytus.
• Vienintelis Diesel jėgos srovinis 
patarnavimas Iš Chleagos ir Į Rytus.
• Vieninteli prižiurėtojos-slaugės prie
žiūra iš Chiengos | Rytus.
• Vaizdi kei’onė per 
istorišką Harpers Ferry.

Traukinys Išeina
Pradedant balnndž'o 30 <1. js chieag

į- BaIiTimore & Ohio

Buk
SVEIKAS

I

—■ Daug geriau užlaikyti svei
katą, negu ją atgauti.
— ir tai yra daug pigiau.

Nusilpusios sąlygos pasikviečia li
gą—Yra palyginamai lengvu pasi
laikyti puikiose fizinėse sąlygose 
ir nebrangu jei žinai kaip. Jeigu 
nesijauti esąs sveikatos lygumoj, 
žinok, kad tai reiškia įspėjimą.

MALVAZ 
daro 

Monarch 
Beer

Aludariai

|»Buk sveikas. Pradėk 
dabar. Duokit savo siste
mai “pavasarini namų iš
valymą”. Gerk MALVAZ 
kasdien. Jus ji rasite ma
loniu stiprintoju ir svei
katos “budavotoju.”
Jūsų dyleris jo turi ir gali 
greitai jums pristatyti, 
arba šaukit CANal 6500.

NEW TOOTH PAŠTE
CLEANS DANGER' 

AREAS EVEN WATER
MAY NOT ENTER

/ Imagine a dellghtfully different tooth pašto 
that foams Into a “bubble bath” flneenough 
te clean pits and cracks so tlny even water 
may nol enter theml

That’s exactly what happens the instanū 
sallva and brush touch the NEW formula 
Ldsterine Tooth Pašte, supercharged wlth 
amazing Luster-Foam detergeht. You 
vouldn’t believe how it cleans, brlghtens, 
pollshes . . . leaves the entiro mouth so 
much fresher and cieaner.

Ask for the big 25/ tubeor, better štili, the 
double size 404 tube containlng more than 
Ji pound of tooth pašte. At any drug counter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THr NEW FORMULA

(ISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged Z’-**

wlth

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitą pageltą, reikia dau
giau. negu "tik mosties." Reikia “Prie<- 
erzinančio,” tokio kaip seno Švelninan
čio, raminančio Musterole, kad persun
kti per odos pavirti, pageltai nuo krau
jo sukeplinų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas Ir su
stingimas paprastai greit pavyksta nu
gaišti.

Geriau negu seno budo mustardinis 
plasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (Švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN 
c/ue to dust, sun, lighf-glarė, 

' driving, movies, reading, etcl

Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
cleanse and clear eyes red-
dened from fatigue—make JEJahfepida
your eyes feei clean, fresh,
alive! Much more effective than bonc acia. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. MF»Chicago, UI.

E Ves
AT ALL DRUG STORES

*
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Orderiu kartu su t

žadėjo su Vokietija nekariauti, ir kai Hitleris paskui su
naikino Čekolsovakiją. Dabar gręsia pavojus ir Lenkijai 
susilaukti Čekoslovakijos *įikimo.

Tai dabar francuzai ir anglai, kurie apsiėmė Lenki
ją ginti, nori, kad Rusija vėl butų jų talkininkė. Bet Ru
sija šiandien yra ne tokia, kokia buvo prieš karą. Dau
giau kaip per penkioliką metų jos valdovai skelbė “mir
tiną kovą” visam “buržuaziniam” pasauliui; kad ir pa
staruoju laiku jie tos kovos atsižadėjo ir jau patys pra
šyte prašosi, kad “buržuazinės” valdžios priimtų juos į 
kompaniją, bet daugelis jais dar vis nenori tikėti.

Rusijos izoliacija yra Hitlerio galybės pagrindas Eu
ropoje. Kaip, tą izoliaciją panaikinti, kuomet bolševikų 
bijo visi jų kaimynai, tai kebliausia Europos diplomati
jos problema. /

Tautininkai nerimsta jėgų koncentracija ir jų rung
tyniavimas gali pasireikšti veik 
lygiomis, tai tik ta prasme so
cialdemokratai naujos vyriausy- 

IŠ savo privilegijuotų pozicijų išmušti tautininkai vis dar įbes susidarymui pritaria, arba 
spardosi. — “Vairas” mėgina atsispirti. — Cenzūros kitaip sakius, skaito teigiamu 
keistenybės. — Naujosios vyriausybės sudarymą s0- rc,škin,u-
cialdemokratai laiko teigiamu reiškiniu. - Visuo- bijosi
meneje tautininkai visiškai prarado pasitikėjimą, — viešosios nuomonės. Jie gerai 
Politinių kalinių amnestija. — Iš Darbėnų bus tie-1 žino, kai teks lygiomis rungty- 
siamas geležinkelis į šventosios uostą. — Prekybos 
laivynas. — Laivai plauks silkių gaudyti. — Kodėl 
visi pritaria dabartinei vyriausybei?

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Teisėjai giria prokurorą
Du Vyriausiojo teismo nariai išreiškė savo gilų pa

sitenkinimą vyriausiam J. V. prokurorui Murphy tuo, 
kad jisai stengiasi apvalyti krašto teisingumo įstaigas 
nuo korupcijos.

Tai nepaprastas žingsnis teisėjų pusėje. Ypač jisai 
yra reikšmingas dėl to, kad tuodu teismo nariai yra 
Charles Evans Hughes ir Owen J. Roberts, abu republi- 
konai.

Prokuroras Murphy buvo Michigano valstijos guber
natorius, kurį republikonai smerkė už tai, kad jisai tole
ravo “sėdėjimo streikus”.

ROOSEVELTO PRIEŠAI 
PABŪGO

Mėginta daryti “pučas” 1

Bostono “Darbininko” bendradarbis K. praneša 
vęs iš patikimų šaltinių žinią, kad tautininkai bandę 
versti naująją Lietuvos vyriausybę, kurios priešakyje 
stovi gen. Černius.

“Prezidentas Smetona”, sakoma toje žinioje, 
“tautininkų raginamas, norėjo nuversti dabartinę 
Lietuvos vyriausybę, bet nepavyko, nes jo planai bu
vo laiku sužinoti, šiuo žygiu visi baisiausiai pasipik
tinę. Laikraščiai apie tai nieko negali rašyti.”
Tai ne pirma tokia žinia; Neseniai vienas stambus 

Lietuvos veikėjas (priklausęs opozicijai) rašė SLA pre
zidentui F. J. Bagočiui, po koalicinės vyriausybes susi
darymo :

“Buvo bandyta iššaukti ir pučą, bet niekas ne
išėjo. Gali būt, kad bus ir daugiau panašių pastan
gų...”
Ir to laiško autorius sako taip pat, kad tą “pučą” 

bandė iššaukti tautininkai.
Taigi, kol tautininkų klika nėra išsklaidyta, Lietu

va nebus apsaugota nuo kokio nors naujo siurpryzo. Bė
da, kad dabar, kai tokia netikra padėtis užsienių politi
koje, yra nepatogus laikas skelbti rinkimus į Seimą. Tik 
naujas Seimas galėtų pertvarkyti visą valstybės apara
tą ir likviduoti totalitarinio režimo palaikus.

ga- 
nu-

vienas Washingtono kores
pondentas, Ray Tucker, rašo, 
kad prezidento Roosevelto prie
šai demokratų partijoje jau ė- 
mė trauktis iš savo karingų po
zicijų, ir dabar nė patys jų va
dai — Garner, Byrd, Harrison 
ir k. — nebežino, kas reikės 
daryti 1940 metais: gal būt, 
teks su Rooseveltu taikytis, o 
gal ir visai jam pasiduoti.

“Vyriausia priežastis, kad 
jie iš savo pozicijų traukia
si”, sako korespondentas, ‘y- 
ra ta, kad jiems darosi vis 
aiškiau, jogei ateinančiais 
metais jie negalės laimėti, 
jeigu FDR (Franklin Delano 
Roosevelt) neduos aktingos 
paramos jų kandidatui.; . Jje 
žino, kad jisai yra populia
rus tarpe rdilionų liberalų, 
darbininkų ir bedarbių, ir 
jeigu jisai laikysis tiktai pa
syviai link jų kandidato, tai 
beveik tikrai laimės republi- 
konai.”
Aiškus ženklas, kad Naujo

sios Dalybos priešai pabūgo 
Roosevelto (populiarumo, yra ir 
tame, kad senato komitetas už
vakar nutarė vienbalsiai reko
menduoti patvirtinti Leoną 
Hendersoną Security and ExJ 
change komisijos pirmininku.

Konservatoriai Hendersono 
labai nemėgsta, nes jisai yra 
vienas ištikimiausiųjų Roosevel
to šalininkų. Jie praminė ,;jį 
“Leon the Hen” ir visaip jį pa
šiepdavo už jo uolų Naujosios 
Dalybos rėmimą.

Anglija, Francuzija, Rusija PASIGAILĖJIMO VERTI 
IŠSISUKINĖJIMAI

Dar vis nepasibaigia derybos tarp Anglijos ir Fran
cuzijos vienoje pusėje ir Sovietų Sąjungos antroje dėl ap
sigynimo bloko sudarymo prieš Vokietiją.

Jau dvi savaitės, kai Maskva pasiūlė tiesiogią karo 
sąjungą tarp Anglijos, Francuzijos ir Rusijos, bet Lon
donas ir Paryžius dar iki šiol atsakymo nedavė. Sakoma, 
kad Anglijos valdžia tokios sąjungos nenori, bijodama 
pastūmėti Japoniją i nacių glėbį. Be to, nurodoma, kad 
Lenkija ir Rumunija esančios tokiai sąjungai priešingos.

Anglai siūlo, kad Rusija pasižadėtų duoti Lenkijai 
ir Rumunijai pagalbą tiktai ginklais ir lėktuvais, nesiųs- 
dama savo armijos į tų šalių teritorijas, nes lenkai ir 
rumunai bijo, kad, jeigu Raudonoji armija į jų žemę at
eis, tai ji daugiau iš jos nebenorės išeiti*

Tuo tarpu viešoji opinija Anglijoje reikalauja, kad 
valdžia priimtų Rusijos sumanymą. Anglijos žmonės ne
išmano, kaip galėtų bet kuris Vokietijos kaimynas pie* 
tuose arba šiaurėje atsiginti nuo Trečiojo Reicho be ru
sų armijos pagalbos. Anglija savo kareivių turi nedaug, 
o francuzai sėdi kitame gale Europos, už Maginot tvir
tovių linijos.

Ar ta karo sąjunga bus, galų gale, sudaryta, paro
dys ateitis. Atrodo, kad be jos Europoje nebus stabili
zacijos.

Prieš pasaulio karą tokia sąjunga gyvavo. Nors Ru: 
siją valdė caras, bet Francuzijos respublika su ja susi
tarė, matydama, kad kitaip ji negalės atsilaikyti prieš 
Vokietijos karo jėgas. O Francuzija savo keliu buvo su
sijungusi su Anglija, šita Santarvė (su Amerikos talka) 
Vokietiją parbloškė.

Po karo, Rusijai išėjus gaudyti “pasaulio revoliuci
jos” vėjus, jos vietą užėmė mažesniųjų valstybių grandi
nė, sudaryta iš Lenkijos ir Mažosios Antantės (Čekoslo
vakijos, Rumanijos ir Jugoslavijos). Bet šita grandinė 
nutruko, kai Lenkija nusigando Hitlerio galios ir pasi-

Mūsiškių komunistų “fiure-\ 
ris” Antanas Bimba rašo:

‘stalinis- 
šmeižia. C) 
tulus išsi- 
ir Pflaum.

“ ‘Naujienos’ pradėjo pašė
lusiai piktai spjaudyti ant Is
panijos lojalistų kovotojų. 
Jos juos pavadina 
tais’ ir bjauriai 
talkon pasikvietė 
gi mėlius Krivi tskį

“Kai fašistai
tuos karžygius mėsinėja, tai 
čionai toks ‘N.’ redaktorius, 
padėjęs šalin visokį žmoniš
kumą, ant jų4 žaizdų pilsto 
savo nuodingų tulžį.”
MUsų skailytpjar žino, kad 

čia Bimba per akis meluoja. 
Nes “Naujienos” nevadino lo
jalistų kovotojų “stalinistais” ir 
jų nešmeižė. Jos tik pakartojo 
faktus, kuriuos padavė W. G. 
KriVitsky ir Irving Pflaum, a- 
pie tai, kaip Stalino žvalgybi
ninkai, įsigalėję lojalistų Ispani
joje, vykino terorą prieš loja- 
iistus, nedavė ginklų toms loja
listų armijoms, kurių Stalinas 
nekontroliavo, ir šita savo po^ 
titika privedė Ispanijos respu
bliką prie pražūties.

Bimba bando savo Skaityto* 
jus apgauti, vadindamas Kri- 
vitskį ir Pflautnų “tūlais i$sigh 
mėliais”, užuot painformavęs 
juos, kpd G. W. Krivitsky bu
vo sovietų armijos generolas, 
kuriam buvo pavesta organizuo-

respublikos gynėjams, o Irving 

 

Pflaum yra United Press kores
pondentas, kuris penkerius me
tus gyveno Ispanijoje ir per 
dvejus metus rašė žinias apie 
Ispanijos karą iš lojalistų pu
sės. -

Taigi juodu yra labiau kom- 
petentiški papasakoti, kas Ispa
nijoje dėjosi ir ką tenai veikė 
Stalino agentai, negu kas nors 
kitas. Ir juodu paduoda tam tik
rus FAKTUS, paminėdami vie
tas, kur kos dėjosi, datas ir 
žmonių vardus. Nė vieno jų nu
rodyto fakto Bimba neatremia, 
tiktai, kaiĮ)■ šeškas, paleidžia į 
juos “bolševikišką dūką”, ap
šaukdamas juos “išsigimėliais”!

Ir kartu jisai raudoja dėl 
panijos karo “žaizdų”. Bet 
bai daug tų žaizdų padarė 
kas kitas, o komunistai ir 
“bosas” Stalinas. Jie nužudė 
POUM vadą Nin’ą, nugalabijo 
Anglijos darbiečių vado Smiltie 
sūnų, nudaigojo Rusijos social
demokratų veikėjo Abramovi
čiaus sūnų — ir šimtus, jei ne 
tuksiančius, kitų žmonių, kovo
jusių už Ispanijos respubliką. 
Tuo kruvinu teroru komunis
tai taip sudemoralizavo Ispani
jos liaudį, kad ji atsisakė to
liau kariauti. Visa Katalonija 
buvo atiduota generolui Franco 
be mūšio, nors respublikos ar
mija turėjo dar daug lėktuvų, 
kanuolių ir amunicijos, kai ji 
pasitraukė į Francuzijos terito- 
rijQ-

Kol karas ėjoj apie šituos da
lykus Ispanijos respublikos 
draugai bijojo viešai kalbėti, 
kad nebūtų pakenkta vyriausy
bininkų reikalui. Bet dabar jau 
to pavojaus nebėra. Taigi as
mens, kurie žino, kaip Stalinas 

prisidėjo prie Ispanijos respu
blikos pražudymo, dabar kelia 
aikštėn tiesą. Ar Bimba mano, 
kad tiesą slepiant to karo žaiz
dos užgis greičiau? \

Na, ne. " Ispanijos tragedija 
yra viso pasaulio demokratijos 
tragedija. Todėl kiekvienas de
mokratijos šalininkas yra suin
teresuotas tuo, (<ad butų suras
tos tikrosios priežastys, dėl ku
rių ji įvyko. Sovietų valdžia ir 
jos pakalikai, komunistai, neša 
didelę dalį atsakomybės už tą 
tragediją, ir visuomenė privalo 
tatai žinoti. Tokiais pasigailėji
mo vertais manievrais, kokius 
vartoja Bimba, komunistai nuo 
tos atsakomybės neišsisuks.

Paskui savo “fiurerį” mar- 
šuoja, žinoma, ir kiti mūsiškiai 
“proletariato švietėjai”. Bet ir 
jie parodo savo galybę tiktai 
keiksrtojime. PrUseika “sukriti
kavo” visa, kas “Naujienose” 
buvo paduota iš gen. Krivitskio 
ir Irvingo Pflaum’o straipsnių 
(tilpusių “The Saturday Eve- 
ning Post” ir “The American 
Mercilry” žurnaluose), viehu 
žodžiu, kad tai esą “idiotiz
mas”. Jagminas vadina tai 
“šmeižimu”, o čikagiškio kom- 
organo redakcija (tai jau, tur 
būt, “pats” Abekas) surado, 
kad tai esąs, “purvynas”, kuria
me “maudosi tas žmogelis”, ku
ris redaguoja “Naujienas”!

Visi jie bijo, paminėti, kad 
faktus apie Stalino žvalgybinin-

Is- 
la- 
ne 
jų

Lietuvoje tautininkai išmušti 
iš savo privilegijuotų pozicijų 
niekaip dabar negali su nauja 
savo padėtimi susiprasti ir nu
rimti. Juo labiau jiems sunku, 
kad tautininkai turi keletą tūks
tančių narių. Juk vadams ten
ka paaiškinti ir pasiaiškinti, 
dėlko taip įvyko, kad jų vy
riausybe taip netikėtai turėjo 
pasitraukti. Bepigu buvo tauti
ninkams, kai jie buvo vadai be 
armijos, o dabar juk turima 
narių... juo labiau, kad ir tie 
nariai nerimsta... štai vietose 
kaip kur tie nariai, susirinkę ir 
aptarę dabartinę padėtį, randa 
reikalingu centrui pasiūlyti lik
viduotis, nes esą tautininkai per 
dvylika metų nepajėgė tautą 
suvienyti, o dabar toji vienybė 
jau įvyko, jokios opozicijos’ 
Lietuvoje nesama, tai vidaus 
padėtis reikalauja, kad tautinin
kai kaipo tokie visai nustotu 
veikę, nes ir kitos srovės nesi- 
legalizuoja, jos aukojami, tai 
šventos vienybės 1 dėl reiktų ir 
tautininkams tuo pavyzdžiu pa
sekti...

Kai tokios mintys eilinio lau- 
1 tininko galvoje gimsta,' tai tau- 
' tininkų štabui tenka aiškintis.

mas laikraštis “Vairas” mėgina 
dar vis atsispirti. Keletas žodžių 
dėl “Vairo” išvaizdos... “Vairo” 
išorinė išvaizda labai panaši 
numirėliams skiriamą karstą! O 
jo turinys labai mizernas su di
deliais akrobatiškais posūkiais, 
kalba pilna visokių svetimžo
džių, “mandrių” išsireiškimų. 
Matote, tautininkai mėgsta sa
vo įtikinimus grįsti filosofija ir 
psichologija, tai tenka graibs
tytis svetimomis mintimis, jas 
skelbiant už savo ir kartu sko
lintis svetimus žodžius, vis tik 
“gudriau” atrodo.

Tasai tautininkų laikraštis 
dar vos mėnesis atgal triukš
mingai pasiskelbė, kad jie esą 
politine partija, esą net butų 
paika kitaip kalbėti, o jei tau
tininkai politinė srovė, tai jos 
nariai visame turi būti aktin
gi... Seniau tautininkai ilgus 
metus deklamavo, kad jų sro
vė apolitinė organizacija, ku
riai visi gali priklausyti, jei tik 
jie pritaria vado 
mintims. O štai 
kų pirmininkas 
pasiskelbė, kad 
siekia politikos,
tos vienijančiais keliais...

Tai dėl tos vienybes dabar 
tautininkams tenka daugiausia 
pasisakyti. Mat, naujoji vyriau
sybe, o kartu ir buvusi opozici
jos spauda aiškiai ir tvirtai pa
brėžia, kad jie siekia visų sro
vių darbų suderinimo, kitaip 
tarus, vieningo valstybes darbo, 
visų pajėgų subūrimo, atseit, 
taip pat eina tautos vienybes ke
liais. Tai tautininkams atrodo

reiškiamoms 
dabar tautinin- 
J. Tūbelis včl 
tautininkai ne- 
o tik eina lau-

U sovietų “pagalbą” fepahijos M siautimą Ispanijoje padavę

niuotis, tai jų pajėgos dingte 
dings, nes plačioji Lietuvos vi
suomenė aiškiai nepritarė ir ne
pritars jiems. Reiškia, visai ne- * 
tolimoje ateityje ir vėl teks at
sidurti vadams be armijos.

O tikėtis, kad suktu keliu vėl 
galės grįžti prie valstybės vairo, 
jau netenka. Rodos, kad tauti
ninkams visi keliai į diktatūrą 
yra užžėlę. Atrodo, kad jų va
do durys jau vis rečiau varsto
mos.

Tautininkai turi džiaugtis, 
kad opozicija dabar tiek yra ( 
džentelmeniška, kad nėra lin
kusi knistis tautininkų valdymo 
meto visai netolimoje praeityje. 
Jie tą palieka istorijai.

Bet jei tautininkai šito nesu
pins, tai netenka abejoti, kad o- 
pozicija ir toje jų praeityje pa- 
siknis ir daug ką pasakys. O y- 
ra kas viešumoje iškelti. Bet ir 
mes šiuo tarpu nutylėsime. Ne

nebelieka kas veikti... štai dėlko 
tautininkų tasai laikraštis sku
ja abejoti, ar galima srovinė 
tautos vienybė. Jų supratimu 
tokia vienybė butų galima tik 
per vieną partiją... Bet šitaip 
pasisakę turėtų daryli ir atitin
kamas išvadas, tai yra stoti da
bartinei vyriausybei į aiškią o- 
poziciją, bet kaip drįsi stoti, jei 
visas kraštas aiškiai džiūgauja 
pagaliau sulaukęs vieningos vy
riausybės, kuriai visi pritaria...' 
Štai net socialdemokratų laik
raštyje “Minties” Nr. 2 pasisa
kyta, kad šios vyriausybės su
darymą skaito teigiamu reiški
niu. Reiškia, visa buvusi opo
zicija, išskyrus komunistus, pri
taria šiai vyriausybei. Kitaip ta
rus, visa tauta su maža išimti-. .• • ii • it dar nepagijo.• nu eina kartu su vyriausybe. Ir L . / ., , . o o - ii , i • * Dar Lietuvos kalciimuosc se-dar kaip? Socialdemokratai sau- .. . . , . . , .. .. ... di tie, kurie atvirai stojo priešhų sąjungos eiles apleido 19241 ,. . . . .t . . . . . . . . tautininkų darbus,melais, o dabar visi į tą sąjun- x
gą stoja. Štai prof. Purenąs, (Bus daugiau)
adv. Purėnienė viešai savo pa
reiškimus įteikė šaulių sąjun
gai ir prašo juos jos nariais 
skaityti. Visi žymesni socialde
mokratai po keletas šimtų, o 
kariais ir tūkstantį litų skiria 
ginklų fondui. Vadinasi, ir kai
rioji opozicija eina bendru fron
tu su visa tauta!

Reiškia, eina vienybės keliais! 
Tai buk gudrus tvirtinti, kad 
tauta dabar eina skaldymo ke
liais?

Kebli tautininkų padėtis! O 
juo labiau ji pasidaro keblesnė, 
kad vyriausybe sudaryta pačio 
prezidento, atseit, tautininkų 
tikrojo šefo! Stoti į opoziciją, 
reiškia eiti prieš savo vadą še
fą, o juk tautininkai visame sa
vo šefo turi klausyti, nes tai su
siklausiusių narių organizacija, 
kuriai vadovauja vadas ir ku
rio valia visiems eiliniams na
riams turi būti šventa...

Ką dabar į lai pasakys jūsų 
didvyris iš Clevelando? O ką 
dabar turi daryti jūsų vienybi- 
ninkai iš Brooklyn, N. Y.?

Nėra jau kas deklamuoti! O 
kaip kam ir gerai melžiama 
karvutė dabar staiga užtruko!

Taigi, Lietuvos tautininkai 
dabar atsidūrė visai nepavydė
tinoje padėtyje! Visai supranta
ma dėlko eilinis tautininkas jau 
dairosi į šonus ir neranda pra
smingu dalyvauti toje organi
zacijoje, kuri atsidūrė tokioje 
neaiškioje padėtyje, kurios įta-

Iš Lietuvos
Palanga be Klai

pėdos

buvęs ga-

Vokietijos 
parubežio

O svarbiausia, kad visa tau
ta tvirtai reiškia savo pasiryži
mą eiti kartu su šia yyriausv- 
be, — reiškia, eiti su srovine 
vyriausybe.

buvęs sovietų karo žvalgybos 
generolas ir ahti-fašistinis Uni
ted Press korespbndentas; kad 
jų straipsniai tilpo žurnaluose* 
kur juos gali perskaityti kiek
vienas žmogus, mokąs skaityti 
angliškai, ir kad tuose straips
niuose yra paminėta ištisa eilė 
vardų lojalistų, kuriuos nugala
bijo OGPU agentai.

Jie stengiasi laikyti savo pa
sekėjus NEŽINOJIME.

Apgailėtina, kad tenka pasa
kyti, jogei komunistų “genero
lų” jėga gludi jų “armijos” 
tamsume 1

sakyti, kad cenzūra, kuri vis 
dar tautininkų įtakoje, spaudai 
neduoda rašyti, kad ši vyriausy
bė susideda iš liaudininkų, 
krikščionių demokratų ir kilų 
srovių atstovų. Matykite, ne
smagu šilai viešai sakyti.

Žinoma, butų paika manyti, 
kad kairioji opozicija, šiuo at
sitikimu socialdemokratai, be 
atodairos šios naujosios vyriau
sybės visas pastangas remia. So
cialdemokratai lik akivaizdoje 
užsienio politikos ir vidaus gy
venimo savętiškų sąlygų šiai 
vyriausybei pritaria, nes ji vy- 
riausiai.'jžu įvarė giliai kylį dik
tatūrai, atseit, vienas slogutis 
jau sprogsta, o visa kita jau 
priklauso nuo visuomenės pajė
gų koncentracijos ir mokėjimo 
vidaus gyvenimo kelią išvesti į 
tiesius laukus. Reiškia, toji pa

KLAIPĖDA. — Užėmus Vo
kietijai Klaipėdos kraštą, tik 
trumputį musų žemės krašte
lį beplauja Baltijos jura. Ta
čiau dar ir tai yra labai reikš
minga ir svarbu visai valsty
bei. ši trumputė pajūrio juo
stelė teikia Lietuvai daug vi
sokių gėrybių, žuvies ir ginta
ro pavidale. Tiesa, šventojoje 
statomas tiktai žvejų uostas, 
bet šiek tiek jį pagilinus ir už
baigus pravesti pradėtuosius 
molus, galės čia sustoti ir ma
žieji prekybos garlaiviai. Juk 
ir senovėje čia yra 
na svarbus uostas.

Nuo dabartinės 
sienos iki Latvijos
yra apie 2’0 km. Šioj pajūrio 
juostoj gyvena apie 2000 žve
jų, kurių viena dalis užsiima ' 
tik žvejyba, o kiti turi dar ir 
kitų pagalbinių verslų. Būda
mas gana žuvingas įvairios rų 
Šies žuvimi Lietuvos pajūris 
dideliais kiekiais aprūpina mu
sų kraštą šiuo labai sveiku ir 
pigiu maistu. Kreipiant dides
nio dėmesio į šios rųšies pra
monę, patobulinus žvejybos 
priemones ir gerais pagrindais 
suorganizavus žvejus bei su
tvarkius žuvies transportą ir 
prekybą žuvies galima butų 
pagauti daug daugiau ir žy
miai didesnis skaičius darbo t 
rankų turėtų puikaus uždarbio. 
Reikia manyti, kad šiuo metu 
kaip tik bus i tai ir kreipiama 
didžiausio dėmesio.

Žmonės gaudo provo 
katorius

KAUNAS. — Iš Šakių ap
skrities praneša, kad nesenai 
pas kaimiečius lankėsi kažko
kį du tipai, kurie įkalbinėjo 
žmones dėtis prie svetimosios 
valstybės ir tam tikslui rinko 
parašus. Valstiečiai tuos tipus 
suėmė ir perdavė policijai.

Tokių agitatorių buvo ir pir
miau ir jiems net pavyko ke
letą nesusipratėlių valstiečių 
sumedžioti, bet dabar, kai at
ėjo nauja valdžia, suvalkiečių 
ūpas griežtai pasikeitė ir, tur 
būt, jei neįvyks blogų permai- „ 
nų, provokatoriams bus sunku * 
ką nors pelnyti.
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(Tęsinys)
—Neleisk nei prokurorui, nei 

žandarui savo kambario slenk
sčio peržengti, kol jie raštu ne
parodys, kad jie turi teisės ta
ve kratyti... O dabar?.. Abu 
gražiausiai suvedė tuos ponus 
į mano kambarį, nieko ne
klausdami, nieko iš jų nerei
kalaudami.

Tėveliui, žinoma, nieko ne
pasakiau. Užteko jam nesmagu
mo ir šiaip... O brolis teisinosi:

—Žinojau tave nuėjusią pa
imtų iš Bieliako raštų skaityti. 
Nenorėjau tų ponų pykdyti, 
kad nesumanytų žandarų siųs
ti tavęs ieškoti... Ir šiaip bau
ginau... tu esi bitininkė ir bi
tes žiuri...

Iš viso buvo aišku, kad tiek 
brolis, tiek tėvas per daug bu
vo susinervinę žandarų atvyki
mu ir šaltai protauti neįsten
gė.

Šiaip ar taip, septynios su 
viršum valandų teko tokioje 
“malonioje” draugijėlėje ištu
pėti. Trečią atsibeldė, o gerai

NAUJAI VEDĖJAI
Moterų Skyriaus naujai ve

dėjai, poniai Norai Gugienei, 
siunčiam kuo geriausius ir šir
dingiausius linkėjimus> jos nau
jame darbe. Žinodamos jos ga
bumą, energiją ir piHvarumą, 
mes tikime, kad Noros vedimas 
šio skyriaus bus kuo sėkmin
giausias. Linkime jai viso ge
ro ir didžiausio pasitenkinimo 
tęsiant šitą kulturinį darbą.

Marė Abraitis-Narmontienė 
ir L. Narmontaitė.

Remkite tuos, kuine 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” 

No. 1975—Išsiuvinėkite šį paveikią su spalvuotais šilki
niais siūlais- Su juom gražiai papuoši te kambarį.
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po 10-tos • paleido mane,* nes 
kratos laiku buvau areštuota.

Pasijutau gerokai išalkusi. 
Nubėgau į valgomąjį pažiūrėti, 
kaip ir kas paruošta vakarie
nei. Žmoniškumo jausmas at
gijo many ir negalėjau susilai
kyti nepakvietusi drauge pasi
stiprinti ir savo svečių nebuvė
lių. Nieko negalvodama dau
giau, grįžau į salionėlį ir savo 
paprastu linksmu budu krei
piuos j juos:

—Vy bili činovniki, a teper 
už liūdi. Pojdiom vmieste čai 
pi t! (Buvote valdininkai, dabar 
virtote vėl žmonėmis. Eikime 
drauge arbatos gerti!) — ir ap- 
sigręžusi nubėgau atgal į val
gomąjį.

Brolis papasakojo, kad pro
kuroras kelis kartus pakarto
jo, garsiai juokdamasis:

—Vy bili činovniki, a teper 
už lindi!

Pasitarę abu ponu atsirado 
valgomajam. Suėjus visiems 
vakarieniauti, ėmiau' nurodinė
ti — kaip šeimininkė, — vie
tas sėsti. Pasistengiau, kad 
žandaras akiplėša nepakliūtų į 
pirmąsias.

Pakvietus “ponybę”, reikėjo 
pasirūpinti ir žemesnio laipsnio 
valdininkais, drauge ir tuo liu
dininku, kursai prie durų sto
vėjo. (Žydas, žinoma, tuoj na
mo parbėgo.) Dėl tos priežas
ties teko man kelis sykius va
karienės laiku bėgti į virtuvę... 
Buvęs liudininkas ėmė ir pasi
skundė, kad iš miestelio gyven
tojų niekas nėjęs į mano kra
tos liudininkus. Kokį tik pa
kvietė žandarai, tas, jiems ap
sigręžęs, spruko iš nagų. Norė
jo ir paskutinieji taip pat pa
sielgti. Mėgino pasišalinti. Žan
darai pavijo ir tiek antausių 
priskaldė, kad vienam iš nosies 
kraujas pasileido bėgti.

(Bus daugiau)

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

Ach, mamyte, kaip seniai 
mes kokį nors pasikalbėjimą 
turėjome! Tartum pradedam 
užmiršti, kad ir gyvos esam.

—Tavo tiesa, dukrele, jau la
bai seniai, seniai kokį pašneke
sį teturėjom. O vis tai dėl to, 
kad užklupo mus tokia didelė 
nelaimė... It vagis, išplėšė iš 
musų tarpo žmogų, į kurį mu
sų visų akys buvo atkreiptos. 
Vieni laukė iš jos Sprendžiamo 
žodžio; kiti patarimo, o dar ki
ti paguodos ir ji visus patenkin
davo. Ji net ir tuos, kurie ne
pagalvodavo apie bendradarbia
vimą spaudoje —- išjudindavo, 
įtikindavo juos esant gabiais ir 
iš nepaisančių, padarydavo 
darbščiomis spaudos — Moterų 
Skyriaus, bendradarbėmis. Kiek 
kartų jau pagalvojau, kad ir 
mudviejų, Elenut, sugyvenimas 
santaika ir pasikalbėjimai, pa
reina nuo ^Mafijos Jurgelionie- 
nes pastangų. Jeigu ne ji, tai 
mes gal butume ėję viena sau 
—kita sau. Butume panašios į 
daugelį kitų, kur dukrelė paau
gusi, eina vienais pakampiais, 
o motina su bobomis bereikš
mes kalbas pindama — kitais. 
Matai, dukrele, koks didelis 
skirtumas gali būti tarp žmo

t =
| Sugriautas Gyvenimas |

(Tęsinys)
Jos meilutis taip ir nepasiro

dė. Tuo tarpu jai buvo padary
ta operacija; ji, pasveiko ir grį
žo namo. Ji stengėsi visiškai 
apie jį nekalbėti, neprisiminti 
jo, nesiteirauti, — kur jis ir ką 
veikia. Bet štai netikėtai ji pa
tyrė, kad jos vaikinas buk jau 
su kita mergina vaikščiojąs. Iš 
pradžių Betty netikėjo. Netikė
jo tol, kol pati savo akimis pa
matė. Ir skaudžiausias dalykas 
jai buvo tas, kad naujoji mer
gina buvo jos draugė. Tai bu
vo juodų plaukų, mėlynų akių, 
storokų kojų ir gerokai patu
kusi mergina. Nors ji kiek ir 
buVo jaunesnė už Betty, bet 
vaikščiojo sunkiai, svirduliuo
dama lyg antis; šiaip ji pusėti
nai ištižusi: jokio darbo prie 
namų nemoka. Net siuvamos 
mašinos nesugeba valdyti.

Tuo tarpu visai kitoks reika
las su Betty: ji puikiai gali siū
ti, siuvinėti ir mėgsti; žodžiu, 
darbas jos rankose tiesiog tirp
sta. Sugeba ji ir rašyti, — 
kartkartėmis ir į laikraščius pa
rašo.

Naujai susidariusios aplinky
bės taip paveikė Betty, jog ji 
tiesiog nežinojo nė ką daryti. 
Ji negalėjo suprasti, kaip toks 
apsukrus vyras galėjo įsimylė
ti tokią visai ištižusią mergą.

Laikas bėgo. Vaikinas vengė 
su Betty pasimatyti. Kažkaip 
ir jam nemalonu buvo, kad jis 
netikėtai susipainiojo su mer
gina, kuri visais atžvilgiais ne
tiko jam.

Iš ligoninės Betty grįžo ge
rokai fiziškai suvargusi. 0 čia 
prasidėjo nauji nemalonumai: 
ji jokiu budu negalėjo užmirš
ti savo meilužio, kuris taip ne
gražiai pasielgė jos atžvilgiu. 
Juk dėl meilės ji buvo viską 
pasirengusi atiduoti jam. Ji 
tiek dėl jo pasiaukojo, — ir 
štai dabar susilaukė tokio dė
kingumo. Jis atsižadėjo jos dėl 
tiesiog sugriuvusios mergos. 
Tas faktas jai buvo skaudžiau
sia pergyventi.

nių, kurie gyvenimo tikslą sten
giasi suprasti ir jį išnaudoti 
žmonijos gerovei ir tarp tų, ku
rie į gyvenimą žiuri pro pirštus. 
Pasigauna jį tokį, koks jis pas 
juos ateina ir praleidžia nei sau 
nei kitam, nieko gero iš jo ne- 
pasisėmę.

Kiekviena žmogaus pareiga y- 
ra įnešti pasaulin ką nors gero, 
naudingo, pavyzdingo. Kad jam 
iš šio pasaulio pasitraukus, 
žmonijai liktų koks nors ženk
las. Ženklas, kad štai gyveno 
žmogus ir nors jis jokių turtų 
neturėjo, jis turėjo sunkiai dirb
ti, kad galėtų pelnyti sau ir sa
vo šeimai duonos kąsnį, bet jis 
savo pavyzdingu gyvenimu, pa
rodė kelią į, gerą pavyzdį ki
tiems. Jis pasistengė prisidėti 
prie labdarybę?, jei ne pinigais, 
tai savo patarnavimu. Jis pake
lė parklupusį^ nušluostė jo aša
ras ir parodė šviesesnį kelią. 
Jis pasidalino su kitu, kad ir 
mažiausiu savo išteklium ir kai 
jo širdis sustojo plakusi — jo 
geri darbai dar vis buvo gyvi, 
o žmonės juos sekė. Taip1 tikė
jo visų mylima Mafija Jurge- 
lionienė ir jos palikti darbai, 
dukrele, gyvens amžinai.
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Atstumta^ paniekinta ji va
karais dažnaį savo akis ašaro
mis vilgindayo. Dėlei susirūpi
nimo ir sielvartavimo jos pa
krikusi sveikata dat labiau su
menkėjo. Su jos širdimi pra
dėjo kažkas negerai darytis: 
buvo pastebėtas nereguliarus 
jos veikimas.

Betty vis aimanavo, jog ji 
niekuomet nebūtų į ligoninę 
ėjusi, jei butų žinojusi, kad 
taip atsitiks. Taip, geriau butų 
numirusi, negu to susilaukusi.

Ji jautė, ji^žinojo, kad jai ne
ilgai beliko gyventi. Laipsniš
kai ji ėmė nykti lyg toji de
ganti žvakė. Jos skaistus veide
liai pradėjo darytis nesveikai 
baltos spalvos. Visai dar nese
niai žavingai žibėjusios akys 
nustojo savo patrauklumo: jos 
nustojo savo žybėjimo, kažkaip 
aptemo. Jos gražus plaukai, ku
rie visų traukė akį, pasidarė 
padrikus, susivėlę.

Sunku buvo pažinti, kad tai 
toji pat Betty, kuri dar prieš 
kelis mėnesius buvo tokia žva
li, gyva, sveika, linksma ir pa
traukli. Dabar ji buvo tik šešė
lis viso to. Taip nepaprastai 
persimainė.

Kaip sakoma, kas dieną ji vis 
labiau prie karsto artinosi. Ir 
vis dėlto negalėjo jo užmiršti: 
ant staliuko stovėjo jo pa
veikslas, šalia kurio ji kiekvie
ną dieną vis šviežių gėlių pa
dėdavo. Tą paveikslą ji visada, 
stengėsi gražiai papuošti. Ilgais 
vakarais ji dažnai žiūrėdavo į 
paveikslą ir prisimindavo lai
mingą praeitį; tas * džiaugsmin
gas valandas, kurias ji su juo 
praleido.

(Bus daugiau)
■ . .

KITOS SAVAITĖS MO
TERŲ SKYRIUS BUS PA
ŠVĘSTAS MOTINOS PIE
NAI, t; 5

Detroitietes sveikina 
naują vedėją

Dar visai nespėjome atsipei
kėti nuo to smūgio, kurį už
davė mums tragiškas Mariutės 
Jurgelionienės žuvimas auto
mobilio nelaimėje. Vis dar te
bėra skaudu prisiminti tą bai
sų įvykį.

Tačiau mums teikia surami
nimą p-ios Noros Gugienės„ 
taip sakant, lyg ir įžanginė kal
ba “Kelias priekyn”. Čia p-ia 
Gugienė prisimena velionės 
Mariutės Šukį: “Žinok, kad dar
bo yra daug, ir kad niekas ki
tas nesiskaito, kaip tiktai dar
bas gerai atliktas”.

P-ios Noros Gugienės-įžangi
nis straipsnis mums visoms tei
kia suraminimą. Mes jaučiame, 
kad Moterų Skyriaus vedėjos 
vairas teko tikrai kompetentiš- 
kam asmeniui. Tai mus džiu
gina, ir todėl šia proga mes no
rime p-ią Gugienę, naująją Mo
terų Skyriaus vedėją širdingai 
pasveikinti ir palinkėti kuo ge
riausio pasisekimo.

Iš savo pusės mes pasižada
me visais budais padėti jums 
tas pareigas eiti.

Dar kartą primename, jog 
piname jums sveikinimo vaini
ką.

Marija J. Kemešienė
Stefanija Douvan 

(čiurlioniutė)
Bessie Keblaitienė
St. Dirmaitienė
Antanina Gobienė
Petronėlė Rupšienė
Eilzbieta Normantienė

KAKLAS

Daug yra kalbama apie pri
žiūrėjimą veido odos, ir šian
dien beveik visos moterys daug 
ar mažai yra susidomėję, kad 
veido oda butų švelni. Tačiau 
liktai mažumas moterų atsime
na apie kaklą, kurio priežiūra 
turi’būti tiek pat svarbi kiek
vienai iš musų. Jeigu tavo kak
lo oda tamsi ir raukšlėta, tas 
labai sendina visą išvaizdą. Vi
suomet, kada dedale kremo ant 
veido, tuo pačiu kartu aptepki
te gerai ir kaklą. Yra geriausia 
tas padaryti vakare einant gul
ti. Tada kremas galės maitinti 
odą per naktį, ir rezultatai bus 
geresni. Pamatysite, kad už 
kelių dienų jūsų kaklo oda bus 
švelni ir balta. Senesnėms mo
terims, kurių oda truputį dau
giau raukšlėta, galima padary* 
ti gimnastiką, kad butų gali
ma sustiprinti tą odą. Reikia 
pakelti galvą aukštyn ir iš pa* 
lengvo pasukti į vieną pusę 
kiek galima, o paskui į antrą 
pusę. Tą reikia pakartoti kokią 
dvidešimts kartų. Gimnastiką 
reikia daryti kasdien, o dar ge
riau net porą kartų per dieną, 
tada tiktai bus galima laukti 
reždltalų. Tokia gimnastika ge
ra ir moterims, kurios turi 
“double chin**. —Ona.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.
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Į V alkas ir Mokykla I
Į Rašo L. NARMONTAITfi Į
F ........................................................ ...

AKIŲ PROJEKTAS
Jau prieš pusantrų metų Chi- 

cagos viešose mokyklose (auk
štesnėse ir pradinėse) pradėta 
vykdyti akių projektas, kuris 
susiveda prie akių egzaminavi
mo visų moksleivių, neišski
riant nė vieno.

Visi vaikai, kurie turi maty
mo trukumų, yra rekomenduo
jami mokyklos tam tikram 
valdymo skyriui (guidance de- 
partment).

Tas skyrius supažindina tė
vus su rezultatais jų vaikų 
akių egzaminavimo ir duoda 
tėvams patarimų nuvesti vaikus 
pas akių daktarą (okulistą) dėl 
diagnozės ir gydymo (jei rei
kia, tai akinius prirenka arba 
akių raumenis lavina).

O jeigu aplinkybės yra to
kios, kad tėvai negali užmokė
ti už gydytojo patarnavimą, 
tai šitas valdymo skyrius nu
siunčia vaikus į akių kliniką 
ir stengiasi parūpinti akinius, 
jeigu jie yra reikalingi.

Šitas projektas yra federali
nės valdžios projektas (WPA) 
ir per miesto mokyklų tarybą 
yra įvestas į visas viešas mo
kyklas.

Asmenys, kurie egzaminuo
ja vaikų akis, yra baigę arba 
aukštesnes mokyklas, arba ko
legijas ir yra praleidę tam tik
rą periodą besilavindami šia
me darbe. Jie vien tik egzami

No. 4945 — Mergaitei suknelė. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 ir 
19 mieros.

No. 4811— Naujausio stiliaus suknele. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių, per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau* 
giati virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą 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 Pattern Dept., 1739 
^o Halsted St., Chicago, III.

nuoja vaikų akis, o valdymo 
skyrius tėvams duoda reko
mendacijas, ką toliau daryti, 
šiaip tik gydytojai gydo akis ir 
prirenka akinius.

Be to, dar yra ir kitas pro
jektas — tyrinėjimas girdėji
mo.

Maistas
Veda MORTA RUGIENE

Rusiški Pyragai 
Su Kam šąlu

Rusiškiems pyragams gali būt 
prancūziškoji (jeigu saldus kam- 
šalas) arba paprastoji su mielėmis 
kaip baltoji duona, tik trapumo 
dėliai, vieton tarpinto sviesto rei
kia vartoti žalią į grietinę suplak
tą, arba kas taupiau, “Krisko”. Te
šla turi būt glauži, kad butų gali
ma plonai išvolioti. Vieną pusę pa
dėt į išteptą sviestu skauradą, ant 
jos padėt užtektinai kamŠalo, ir 
pridėjus kitą pusę, sulipini kraštus, 
aptept kiaušiniais ir kept karštame 
pečiuje.

Kamšalai gali būt iŠ kiekvienos 
virtos ar keptos mėsos, žuvies, sal
džių ar rūgščių bastuČių (kopūstų) 
su grybais. Į visus kamšaluą dedasi 
pakepinti svogūnai, bet galima 
vartot ir salieriai, o taipgi pakepin
ti kiaušiniai, druska ir pipirai. Mė
sa ar žuvis turi būt smulkiai su
kapota, bastučiai saldi, išvirti ir 
sukapoti bei paspirginti apščiai 
svieste. Rauginti bastučiai su gry
bais, žuvimi ar silke alyvoj suspir
ganti. Saldus kamšalai gali būti 
obuoliai išvirti į tirštą tyrę, arba 
smulkiai supiaustyti su cukuum ir 
cinamonu. Suris (varškė) sutrinta 
su cukrum, sviestu ir kiaušiniais 
ir razinkomis, arba bet kurio vaisio 
tiršta be sunkos tyre. —O. V.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, 11L 

čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No............
Mieros ....... -........... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
M———— I ,



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtai, gegužės 4, 1939
. ... ........ ...

Diena Iš Dienos
Rašo Eiles

BRIGHTON FARK. — Jau- 
nosios kartos lietuvis advoka
tas Peter Gaudas, 4204 Archei 
Avė., jau turi daug parašęs 
vertingos poezijos lietuvių i- 
anglų kalbomis, ir dar vis nau
jas eiles rašo. Ar ne džiugi 
girdėti, kad advokatas Gauda 
turi tokį vertingą literatinj ta 
lentą ?

Kaimynas.
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WOLACH STATION
Pietų Vak. Kampas ARCHER IR CATJFORNIA AVĖ./ Virg. 9854

Nereikia Įmokėjimo

Imk 30 Savaičių 

Išsimokė j imui
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Kessler’s Private Blend—maišyta degtinė. 25% straight degtinė 
—75% neutral spirito distiliuoto iš grudų. 90 proof. Julius Kessler 
Distiling Co., Ine. Lawrenceburg, Indiana.

18 Metu 
Sukaktis

BRIDGEPORT. — šiemet ge 
rai žinomam daktarui A. J. 
Bertashui, 756 W. 35th St., 
sueina lygiai 18 metų, kaip 
chirurgijos ir medicinos profe
sijoj. Matomai, kad daktarui 
ši profesija yra mylimu drau
gu. Jis yra jai atsidavęs ir vis 
gilinasi į jos progresą.

Pacientas. Visų Kitų Dydžių Kainos Nustatyta Proporcijonaliai

DABAR! DYDIS REGULIARI 
KAINA

SPECIALĖ 
DVIEJŲ TAIRŲ 

KAINA
SUTAUPAI

Užtikrinama 16
5.25-17 $12.90 $13.87 $11.93
5.25-18 13.35 14.32 12.38

Mėnesių Prieš Vi- 5.50-17 14.65 15.62 13.68

, sus Kelio
6.00-16 15.95 16.92 14.98
6.25-16 . 17.95 18.92 16.98

Azartus 6.50-16 19.35 20.32 18.38

A. F. CZESNA BATUS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

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

1657 West 45th St, kampas S. Paulina St

EGG ______________  $6.00
NUT __________  $6.00

- BIG LUMP ..............   $6.00
MINE RUN ______  $5.75
SCREENINGS _........ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

R-....  -.................. R

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Užlaiko Gražią 
Krautuvę

4192 S. ARCHEB AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmok ėjom
už padėtus /K 

pinigus * /”

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Senas chicagietis biznierius 
ir geras lietuvis Joseph Skric- 
kus užlaiko Meat Marke t ir 
Grosernę, adresu 6059 South 
Kildare Avė. Jo krautuvė gra
ži ir moderniškai įrengta. Ge
gužės 14 d., sukanka 2 metai 
kaip turi biznį šioje vietoje.

Per ilgus laikus pirmiau p. 
Skrickus turėjo krautuvę Brigh- 
lon Parke. M.

Ruošiasi
Jubiliejaus 
Piknikui

Iš R. R. Kliubo, Ciceroj

Raudonos Rožės Kliubas tu
rės savo mėnesinį susirinkimą 
šį penktadienį, 8 vai. vakare, 
Liet. Li uosy bes svetainėj. Kliu 
bo nariai, ateikite kuo skait' 
ingiausiai, juk visi žinot, kad 
šie metai mums visiems svar
bus, Jubiliejiniai metai.

9 dieną liepos piknikas ir 
laimėjimas automobiliaus. Kiek
vienas kliubo narys pasiimkite 
knygutę tikietų ir platinkite sa
vo tarpe ir tarpe kitų. Vienas 
bus laimingas. D.

Išvyko j
Hot Springs -

Mrs. Mary Matkevich, 6914 
S. Western Avenue, išvažiavo 
į Hot Springs, praleisti tenai 
keletą savaičių atostogoms. Jie 
užlaiko taverną, adresu 6911 
S. Western Avė.

Giminės ir draugai linki 
jiems smagiai atostogauti ir 
įgauti daug sveikatos ir stip
rumo. Dg.

JAUNUOLIAI
SUSIŽIEDAVO

Pp. William D. Murray, nuo 
9014 Lowe avenue, praneša, 
kad jų duktė Virginia Junė 
šiomis dienomis susižiedavo su 
John Gabrėnu, nuo 3804 West 
70th Place.

P-lė Murray yra 1937 metų 
abiturijentė Calumet High vi
durinės mokyklos, o jaunuolis 
Gabrėnas lankė Tilden Tech- 
nical mokyklą, kurią, jis taip
gi yra baigęs. Mok.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Raymond F. Teška, 29, su
Helen F. Lubas, 24

Anthony Jerumbauskas, 21, 
su Stella E. Lauraitis, 20

Anton Zeman, 24, su Gladys
Fleischman, 21

Edward Mazikowski, 27, su
Sophia Kiras, 21

Reikalauja
Perskirų

Lena Petchulis nuo Alexan- 
der Petchulis

Gavo
Perskiras

Lillian Jeske Kask nuo Wil-
liam Kask

Filomena Indra nuo John
Indra z

MOTOROLA
Amerikos puikiausios radijo

biu, automatinių tunijimo

1,000 MYLIŲ
MOTORINIS

ALIEJUS

$24-95

B A TTERIES
15 pleitų—24 mėn. garantuota

TIKTAI $4 95
15 FLEITŲ FORD 

$4.50
13 Pleitų — $3.25 

(Mainyti)
Neturi būti trukumų su bateri
jomis.' Pirkit iš musų žemos kai
nos užtikrintas baterijas.

Tai Visa Ko Reikia Jums

Plūs Mokesčiai
Atsineškit Savo Indą

mygtuku.
Specialiai......

Nereikia {mokesnio
į r 30 Savaičių Išmokėti

PAVASARINIS Apsišvarinimo IŠPARDAVIMAS
M

Pamatykit musų naują 1939 metų sienų po
pieriaus pasirinkimą, šimtai žavėtinai gražių 
popierių kiekvienam kambariui naujausiais raš
tais ir spalvomis — atsparus prieš saulės spin
dulius ir vandenį, kas reiškia ilgesni amžių pi
nigų taupos kaina.

Nukerpame Popierius Dykai
SPĖCIALAI!

Varnišo Remuveris :........  gal. 85c
Bellwood Fiat Maleva ....... gal. S 1,29
Economical Gloss Maleva .... gal. $1.59
Master Painter’s 1-Coat 
White Enamel...............
Alį Spar 4-val. varnišds
Juodas Skrynų Enamelis .... kvt.

• 1 . ji i

gal. $1.95
gal. $1,59

29c

Tel. Victory 4965. I 
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS Į 
DARBAI. 35 metei bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng - 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND | 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku-’ 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom Zorničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis 
Laisnuotas —>

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BĘjER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688Graham’s Special Gloss ir 

Semi-Gloss
Štai vėliausias dalykas virtuvių ir 
maudyklių sienoms ir medžio dar
bams. Atstoja enamelį, Labai žvilgan
tis finišas, kuris atlaiko daug sykių 
plovimą ir labai gerai apdengia. Bal
ta ir visos pastel spalvos. $1.95

Garsinkitčs :‘N-nose”

UŽEIKIT PAS
PETE Y0UNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

ęHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Pirkite savo apielinkės 
krautuvas©

Labai Pigi \ 
Padanga 

--------

Wolach Super Service Sta- 
tion, Archer ir California avės, 
praneša, kad perkant pas ją 
vieną padangą Columbia First 
Line Tire, kitą galima gauti už 
97c.

Žinoma, kad tai pigus pirki
nys. Tą pasakys kiekvienas, kas 
yra tokius dalykus pirkęs. Be 
to, duodama 16 mėnesių garan
tiją, net iki 30 savaičių išsimo
kėti ir nereikalauja įmokėjimo. 
Visos smulkmenos yra jos skel
bime, kuris šiandien telpa Nau
jienose.

Bet ši įstaiga turi ir kitokių 
reikalingų automobiliams daik
tų. Pavyzdžiui, batarijos, radi
jo. Batarija 13 pleitų galima 
gauti už $3.25 užtikrintą ir ne
reikalauja įmokėjimo. Mokėkis 
kaip susitarsi. Tad, pirm negu 
pirksi kitur apsilankyk čia per
sitikrinti. (Skelb.)

NAMŲ VALYMO

BARGENAI
VISŲ ŽYMIŲ
Sienų Popieriaus

Valyklis......... 3 už 21C
H. R. H. Valyklis .... 3 už 1 gc 
Dic-A-Doo Valyklis ....  23 C
Flaxoap 5 sv. ken. 83c 
Fadaway.......6 sv. ken. 79c
Wool Sponge................  50c
Rubber Wallpaper
Sponges valymams .... 1Qj»

GRAMAM
1821 West 35th Street
Lafayette 3873

ILLINOIS • INDIANA

KAS 
VAKARĄ

11,1,1................ I

Šaltimiero
Nuo 7:00-tos 

Valandos
Kas Vakarą

1480 K.

uraham’s

■■■■ '■ i1 '■ ■ ■ ■ • .....................j

Graham’s Sp e c i a 1 u s 
SPAR VARNIŠAS. Ati
taisyk natūralų grindų 
ir medžio darbų grožį 
su šiuo švariu, greit 
džiustančiu varnišiu. 
Nebijo vandens, ilgai 
laiko ir išdžiūsta į 4 
vai... Tikras pirkinys!

$1.95 GaL

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius 
Karpenterio, konkfito ir muro dar
bai, perdirbimo ir taisymo visų rū
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

PRATT & LAMBERT’S
Tonawall Fiat Maleva

Minkšta, velvetinė nuolatinė, 
galima plauti. Nenykstanti, 
malev.oti. Balta ir 12 švelnių 
pasirinkimas.

$2.35 Galionas

SONS, Ine.
1638 West 79th Street

Radrlitte 3886

kuria 
lengva 
spalvų

PILNAS PASIRINKIMAS 
Plumbiugo ir šildymo Reikme
nų—Naujų ir Senų. Parduodam 
tiesiai jums su dideliu sutau- 
pymu pinigų. Nieko Nereikia 
Įmokėti—3 Metai Išmokėti pa
gal F. H. A. planą.
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF
PLUMBING AND 

HEATING SUPPLY 
COMPANY, Ine.

5201-9 SO. STATE STREET 
Phone Kenwood 5109

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Mes Pristatome

WISCONSIN ® I0WA • MICHIGAN

KLAUSYKIME,,,,...Šaltimiero

KAS 
VAKARĄ

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už ........................... ■
GYDYMAS ICn.OO

LIGONINfiJE .............. wU
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje --  *15.00
REUMATIZMAS *9.00

Greitai Palengvinama _
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00 
Ekzaminaciją įskait vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.
T

• FOTOGRAFAS
LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ

STOTIES

ILLINOIS • INDIANA • WISCONSIN • I0WA

5000-WATTS
1480 

Kilocycles
MICHIGAN

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a 8 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5849
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CHICAGIEČIAI REIKŠMINGAI ATŠVENTĖ 
PIRMA GEGUŽĖS

Dalyvavo Keturi Kalbėtojai — Du Chorai

BRIDGEPORT. — Pereito 
pirmadienio vakare, gegužės 
pirmą dieną, Mildos didžiojoj 
svetainėje įvyko Pirmosios Ge
gužės — Darbininkų šventės 
paminėjimas. Publikos susirin
ko kimštinai pilna svetainė. 
Prakalbas su gražiu programų 
surengė bendromis jėgomis 
LSS Centralinė kuopa ir LDD 
4 kuopa.

Programinę dalį išpildė Chi- 
cagos Vynj Choras, po vado
vybe Kazio Steponavičiaus, ir 
Naujos Gadynės Choras, po va
dovybe Jurgio Steponavičiaus. 
Abu chorai sudainavo po pora 
dainų, kurios publikai labai 
patiko.

Pirmininkavo gerai žinomas 
senas socialistas, drg. K. Liut
kus. įžanginę kalbą pasakė

štabo narys, drg. 
Jis paaiškino apie 
šventės atsiradimą 
istorijos ir nurodė

“Naujienų” 
K. August. 
darbininkų 
iš praeities 
tikslus, kuriems toji šventė yra
kas metai apvaikščiojama. Jo 
kalba buvo trumpa, bet labai 
reikšminga.

Vėliaus tapo perstatytas vie
nas jaunuolis, pirmininkas 
Naujos Gadynės Choro, drg. 
Ernest Griggs. Savo kalboje 
jaunuolis padarė įvadą lietuviš
kai, o visą turinį kalbos sakė 
anglų kalba. Jis kalbėjo klau
simu, “ko mes jaunuoliai tiki
mės susilaukti iš dabartinės 
santvarkos musų krašte.”

Nors šis jaunuolis dar pir- 
kartu sakė viešą prakalbą, 
reikia jam atiduoti kredi- 
už taisyklingą prisirengi- 
Svarbiausia jo kalbos min

tis buvo ta, kad mes, jaunuo
liai, užbaigę mokyklas norim 
gauti teisingą darbą, bet jo nie
kur negalime surasti. CCC 
kempės mums nėra jokis iš
ganymas ir jokia ateitis. Toliau 
jisai ragino visus jaunuolius 
stoti prie socialistų ir išmokti 
geresnio politinio supratimo 
gyvenimo klausimais.

Sekantis kalbėtojas buvo ki
tas jaunuolis, drg. Jurgis Ša
tas. Jis iš, pat pradžios kalbėjo 
anglų kalboje. Matomai, jisai 
daugiau yra įsigilinęs politinės 
ekonomijos reikalais, todėl ir

m u 
bet 
tas 
mą.

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda 
4Į46 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 9832

visą, savo kalbą pašventė taksų 
klausimui. Jis nurodinėjo, kad 
nuolatinis ^taksų kėlimas ir be
darbių užlaikymąs iš surinktų 
pinigų, kaip dabar yra daro
ma, nėra sveikas dalykas. Ąr 
ilgai valdžia galės, kelti tuos 
taksus ir vergiškai maitinti virš 
10 milionų bedarbių? Jaunuo
lis, matyt, buvo gerai prisiren
gęs ir visai imponuojančiai pa
kalbėjo.

Kalba Naujienų redaktorius 
Dr. P. Grigaitis

t

Dr. P. Grigaitis kalbėjo virš 
pusantros valandos. Publika 
rimtai klausėsi ir ramiai užsi
laikė iki paskutinio pasakyto 
žodžio jo turiningos kalbos.

Tiesiog reikia stebėtis iš Dr. 
P. Grigaičio galingos atminties. 
Pradėjęs aiškinti pačią pradžią 
darbininkų judėjimo Europoje, 
suminėjo tų laikų darbininkų 
visus svarbesnius vadus jų 
vardais ir kuriais metais kuris 
pasižymėjo savo veiklumu. (

Labai vaizdingai išaiškino 
Pirmos Gegužės šventės atsira
dimą ir jos reikšmę darbinin
kų judėjimui. Taipgi detališ- 
kai išdėstė Pirmojo Darbiniu 
kų Internacionalo susikūrimą 
ir kaip paskiaus jis buvo su
skaldytas. Gretimais Pirmojo 
Internacionalo, taipgi paaiškino 
ir apie antrą ir trečią interna
cionalus.

Į Gegužes Pirmas 
Dienas

Tikri ir netikri demokratijos 
gynėjai

Dr. Grigaitis labai įdomiai 
kalbėjo apie tikrus ir netikrus 
demokratijos užtarėjus ir gynė
jus. Tas draugams komunis
tams nelabai patiko, ypač ka
da Dr. Grigaitis nurodinėjo 
rimtais faktais, kad Sovietų 
Rusijoje nėra tokios demokra
tijos, kurią komunistai siūlo

No. A. A. 4134 — Puiki suknelė, 
kurią galite nešioti su ar be “bo
lero”. Lengva, vėsi vasarai. Su
kirptos mieros 14„ 16, 18, 20, 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42.

JUOZAPAS GAISRIS 
gyveno 4428 S. Christiana 

Tel. Virginia 2794.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 3 d., 7:20 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, šakių apskr., 
Slavikų parap., šilgalių km.

Amerikoj Išgyveno 20 m.
Paliko dideliąjne nuliudime 

mylimą moterį Anastaziją, po 
tėvais švilpukę, du sūnūs — 
Juozapą ir Antaną, dukterį 
Adelą, švogerį Juozapą Dum
čius, brolienę ir jų šeimyną, 
švogerį Antaną švilpą ir bro
lienę ir jų šeimyną, pussese
rę Oną Nimikevičienę ir jos 
šęimyną iš Ashland, Pa. Lie
tuvoj—brolį Franciškų.

SLA. 194 kp. ir Chic. Liet. 
Draugijos. Kūnas pašarvotas 
J. Liulevičiaus kopi., 4348 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, gegužės 6 

'dieną, 1:30 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Gaisrio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuęširdžiai kviečiami 
dalyvauti * laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, 

Tel. LAFAYETTE 3572.

Jis taipgi išvardino visą eilę 
veikliausių komunizmo steigė
jų, kurie . visi tapo pakišti po 
velėna už, tai, lųid .jie. nepatiko 
draugui Stalinui.

Svarbiausioji dalis kalbos bu
vo pašvęsta aiškinimui kaip 
veik visose Europos šalyse ko
munistai vedė mirtiną kovą 
prieš socialdemokratus ir so
cialistus, kaip tai Vokietijoje, 

Te- 
so- 
to- 

ku-

nais jiems pavyko suardyti 
cialistinį judėjimą ir todėl 
se šalyse atsirado fašizmas, 
ris paskiau pačius komunistus 
sugrudo į kalėjimus.

Dabar jau ir patys 
tai supranta savo 
klaidas ir todėl gina 
tiją, kurią pirmiaus 
šaknų.

Dr. P. Grigaičio kalbai susi
rinkusi publika gausiai pritarė 
savo aplodismentais. —VBA. ’

komunis- 
pa darytas 
deniokra- 
griovė iš

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš-r 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdi No............
Mieros , t- per krutinę

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tųvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “ 
4180 Archer Avenu© 

Phone LAFAYETTE 5800

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

■ ai imi i r i a Siunčiam Gėles LOVEIKIS gpsu 
ĘVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

Gamtos Grožis Visus Vilioja
Tatai jau ir įžengėm į ge

gužės pirmos dienas. Kitaip 
sakant, jau susilaukėm gra
žiausio metų sezono — gegu
žės mėnesio. -Nuo dabar visa 
gamta keleriopai pagyvėja...

Sužaliuoja medžiai ir gėlės 
pražysta. Tolygiai ir žmonių 
nuotaika visame kame pakitė
ja ir palinksmėja... Nes gam
tos grožis juos tik ir vilioja, 
lyg ta burtų karalaitė. Už tai 
dabar kas gyvas, visi veržia
si į gamtą, jos grožiu’ gėrėtis,..

Kaikuriais metais Čia gegu
žės mėnesis būna netoks švel- 
nūs ir žavingas, o Lietuvoj jis 
visada būna linksmas ir gra
žus. Anot to poeto: 
Nėra mano žemėj apelsino 

žiedo— ,
Kaišosi gegužy obelės žiedais, 
Vyšniose paukštelis iš Širdies 

pagieda,
Skamba brolių daina Ne

muno krantais 11!

MOORE AND 
McELLIGOTT 

įsteigta 1887 m. 
Monuments, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne. 

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

Kurie Žmonės Ne
skaito Laikraščių

Ir Svaigalus Pirmoj 
Stato

Vietoj

Iš laiko paaiškėjo, kad pa
minklo statymas eina prie 
tvarkos ir žadėjo prisiųsti fo
tografiją paminklo. Bet, kaip 
dabar atrodo, tėn apie staty
mą paminklo negali būti nei 
kalbos. Tik visi turi stoti kaip 
vienas ir ginti savo bakūžes. 
Nekurie iš musų to nesupran
ta ar suprasti nenori. Daro į- 
vairius užmetimus: pačių Klai
pėdos pabėgėlių reikalas ga
na svarbus, bet ar visiems šir
dį pasiekė? Ne, ir dar kartą 
ne. Blogai, kad musų žmonės 
neskaito laikraščių ir svaiga
lus pirmoj vietoj stato.

—Viena iš Musų

žinomas 
Černius,

Mirtis
CICERO — Gerai 

vietos gyventojas, D. 
linksmaus budo žmogus, trum
pai sirgo, buvo išvežtas ligo
ninėn, ir pasimirė. Buvo naš
lys. Liko du.,,; našlaičiai, sūnus 
ir duktė. Gaila, labai gaila, o 
ta nelaboji mirtis nieko neat
boja. Skina ‘Ras papuola.
Klovainįečii&Auka Klaipėdos 

^a^gęliams v ;
Klovaiiriečtaį Kliubas pasky

rė $5.00 auk|‘ Klaipėdos pabė
gėliams, Visos organizacijos ir 
pavieniai prisidekite. Klovai- 
niečių Kliubas nėra senas. Tik 
keli metai kaip susitvėrė, Nė
ra nei pašaipiais, nei pomirti
nis. Ideališkas, Susirinkimus 
laiko kas mėnesio paskutinį 
sekmadienį, 2 vai. po pietį, J. 
Šameto svet., 1500 So. 49th Av. 
Priklauso vyrai ir moterys to 
paties seno krašto.

Taip ir praeitą mėnesį, ba
landžio 30 Įlįepą įvyko mėne
sinis susirinkimas. Narių su
sirinko vidujiniai. Visi ramiai 
svarstė savo reikalus. Iš pas
kutinio parengimo pelno liko 
$20.00. Taipgi nutarė turėti iš
važiavimą vasaros metu, 
misija suras vietą. *

' Laiškas iš Klovainių
Visi su atyda išklausė 

ką iš Klovainių, nuo p.
Gaščiuno reikale statomo pa
minklo Klovainuose. Laiškas 
buvo Kovo mėnesio susirinki
me, bet- niekas nesuskaitė, tad 
paliktas senkančiam susirin
kime, kol ateis pirmininkas. 
Ar nę kęstai skamba? Na tai 
mažmožis.

Ko-

laiš-
Igno

CLASSIFIED ADS
PERSONAL

PAIEŠKAU SESERS VAIKŲ — 
Mary Beviršaitės-Bątonis. Pirmiau 
gyveno po adresu 1806 So. Peoria 
St. Prašau juos pačius ar žinančius 
apie juos atsišaukti. Vakare. Ona 
Žilinskas, 1971 Canalport Avė.

'HELP * WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PARDAVĖJOMS, galiau štai nau
ja vieta. Darbas, nauda, išsidirbk 
nuolatiniai besiverčiantį biznį. Ne
apribota proga, alga ir komisija, 
nuolat. Kreiptis asmeniškai.

MRS. McCULLOH, 
555 W. Pershing Road.

FOR RENT—IN GENERAL 
_______ Renddai—Bendrai_______

6 KAMBARIŲ FLATAS karštu 
vandeniu šildomas, uždari porčiai 
$45.00. 6736 So. Campbell.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BUCERNĖ IR GROSERNĖ ant 
pardavimo ant biznio gatvės. Prie
žastis—liga. 1538 West 69th St. Tel. 
HEMLOCK 2126.

TURI PAAUKOTI delikatesų ir 
grosernės krautuvę. Priežastis—li
ga. Įsteigta 16 metų. 1511 West 69 
Street.

“Amalgameitų” 
Pirmos Gegužės 
Apvaikščiojimas

., susi- 
žmonių v

Kalbėjo žurnalistas 
Ameringer

Pirmadienį, geg. 1* d 
rinko didelis būrys
Amalgamated Center svetai
nėj, kaip 2 valandą po pietų. 
Programas susidėjo iš dainų, 
prakalbų ir šokių.

Pirmiausia, Amalgameitų 
choras sudainavo Star Spanglec 
Banner, po vadovybe D-ro S. 
A. Liebersono, ir dar keletą 
kitų dainų, kaip tai “Go Down 
to Masses”, “On the River” 
ir vieną rusišką “Vera Miro- 
va”.

Amalgameitų mažų mergai
čių šokėjų grupė atliko kele
tą klasiškų šokių, “Lotus”, 
“Valse Classiųue”, Kaukazišką 
šokį ir Hindų šokį.

Vyriausias kalbėtojas buvo 
S. Levin,, manadžerius- Jungti
nės Tarybos, A.C.V 
Antras kalbėjo Oscar 
ger, žurnalistas, kuris 
ja, rodos, laikraštį 
New Orleans mieste,
geras kalbėtojas į paprastą • mi
nią, nes jis turi daug gero 
humoro. ‘ Jti“‘kalba buvo pasa
kojimas apie organizavimąsi į 
unijas 50 metų atgal, kada jis 
pats turėjo daug patyrimų or
ganizuojantis į pirmutines uni
jas.

Mišrus choras yra gerai iš
lavintas, gavo daug aplodis
mentų. Publikos buvo daug, 
bet neužpildė pilnai svetainės. 
Gal už tai, kad nedčlioj buvo 
paradas, ir kiti gal pavargo 
bevaikščiodami.

Amerin- 
redaguo• 
“World”, 
Jis yra

REIKALINGA JAUNA MERGI
NA prie namų darbo — Turi turėti 
patyrimo. Gyventi vietoje. Geras 
užmokestis. BEVERLY 8673.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
ruošos darbui — vaikui prižiūrėti. 
Būti. Geri namai. Rogers Park 3663

PATYRUSI MERGINA virti, len
gvam skalbimui. Eiti. $7 iki $9.00. 

GRACELAND 4747.

OPERATORIŲ — SINGLE need- 
le frontų siuvėjų, patyrusių prie 
plaunamų suknelių, taipgi, guzi- 
kams skyles siūti ir bottom hem- 
mers. 913 W. Van Bųren. Penktas 
aukštas.

REIKALINGA MERGAITĖ dirb
ti lengvą namų darbą ir padėti 
kostumeriams patarnauti. Kamba
rys, valgis, skalbimas ir $6.00 į sa
vaitę (vėliau gal daugiau). Geri na
mai. 5900 West lllth St.

JAUNA ANGLIŠKAI kalbanti 
mergina namų ruošos darbui ma
žoj šeimoje, nuolatinis darbas.

Oakland ' 2323.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRO, KURIS TURI 
įtakos nekilnojamo turto savininkų 
tarpe mokesčių reikalu. Turi mo
kėti skaityti ir rašyti angliškai.

Box 2-5, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS ŽMOGUS, ne- 
girtuoklis, apie 50 metų dirbti len
gvą darbą į roadhouse. Valgis, 
kambarys, skalbimas ir $15 į mė
nesį. 5900 West lllth St.

REIKIA DVIEJŲ VYRŲ farmoj 
dirbti. Vienas turi suprasti karpen- 
terystę. Algos geros. Charles Pa- 
lauskas, 160 Slates St., Manches- 
ter, Conn.

REIKALINGAS PAVIENIS žmo
gus, patyręs janitoriaus darbe. Gy
venimas cnt vietos ir mokestis. 
Kreipkitės 705 W. 19th St.

partners wanted 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į Ta- 
vern biznį — Geras biznis 
dirbtas per daug metų.

6011 So. Halsted St.
Iš-

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittm stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda pigiausia 
kaina. Taipgi parduoda naujausios 
mados mutinius namus, po 4 kam
barius ir 2 kambariai viršui, ne
baigti, po $4750.00. Yra gasas, elek
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN KOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly. 0005.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Meat Market. Geras biznis. Moder
niški fikčeriai. Box 986, 1739 South 
Halsted St.

REAL EŠTAtE FOR SALE
Namai-^

RETAS BARGENAS
ŽIŪRĖK kampas: 12x4 kambarių 

apartmentas, northwest, garu šildo
mas, elektriką, refrigeracija, ren
dos $5340. • Tiktai $5,000 įmokėti, 
kaina .................................. $16,500

Kampinis Parkside Avė. 6-šių 
krautuvių. 10 apartmentų— rendos 
$6,000, tik metams $20,500. Reika
laujama $5,000.

Nepaprastas naujas geltonų ply
tų, 4 krautuvės ir 24 apartmentai, 
pietuose, rendos $18,150. Kaina da
bar ............................ i........ $52,000.
GERIAUSIAS PIRKINYS MIESTE

Kampas: 96 apartmentų namas, 
24x4; 72x3, garu Šildomi, rendos 
$26,640. Kaina greitam pardavimui 
tik $15,000 įmokėti. Kaina $52,000. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 West Fullerton Avė.
Tel. Spaulding 1500

10 North Clark Street 
Tel. Dearborn 1540 
1527 Devon Avenue.

PARSIDUODA 4 FLETŲ Mūrinis 
Namas su storu. 2 po 5 kambarius, 
2 po 3 kambarius. Visi moderniški 
įtaisymai. 2419 West Marųuette Rd.

2 AUKŠTŲ GELTONAS Pressed 
Building—2x6 kambarius apart- 
mentai, garu Šildomi—rendos $840 
metams—tiktai $4250 —$1,000 rei
kalaujama. Wabansia avė. 5 kam
barių namas. Turi būti parduotas 
už tik $1500.00. $400 pinigais rei
kalaujama. Kreiptis 3943 Irving 
Park Blvd,

anistė. Šiam vakare jos už
davinys bus išpildyti šias kom
pozicijas: Se tu ni aini, se sos- 
piri—Pergolesi, Nur wer die 
Sehnsucht Kennt—Tchaikows- 
ky, Screnade—Carpenter, The

KAMPINIS 8 APARTMENTŲ 
2-5; 6-4, metinių pajamų $3540.00. 
Kaina $17,000—pinigais $3,000. 12 
metų senumo, 15 apartmentų, meti
nių pajamų $8,000—Kaina $28500— 
pinigais $5000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 West Irving Park Blvd. 
Tel. Keystone 8700.

Šįvakar L. Davis- 
Deveikiutė Skam
bins Koncerte

Kimball Hali Salėje
Muzikalis programas moki

nių mokytojos Bertba Marion 
Fitzik įvyksta šiandien, 4 die
ną gegužės, 8:15 vakare, sludio 
521 Kimball Hali. Įžangos nė
ra, kas norit ramiai laiką pra
leisti, ateikite paklausyti nau
jų talentų. Tarpe kitų ten 
skambins pianą jauna, bet ga
bi pianistė Panelė Leoną (Da- 
vis) Deveikaitė, Petro ir Jusės 
duktė.

Leoną yra profesijonalė pi-

went a-riding—Bridges.
Leoną Davis-Devcikiutčs gy

venimo vieta yra 4059 W. Jack- 
son Blvd., Chicago. Ji duoda 
piano pamokas. Drg.

2 FLATŲ PLYTINIS karštu 
vandeniu šildomas Marųuette Par
ke. Parduos labai nebrangiai. Taip
gi 4 flatų Marųuette Parke — ne
brangiai. Savininkas 6820 So. 
Campbell Avė., antras aukštas.

FARMŠ FOR SALE 
Ūkiai PardavimuiPavasaris — Pasi- 

gražinimo Reikalas
VIŠTŲ IR DARŽOVIŲ ŪKIS 24 

akrų geroj vietoj, netoli nuo dide
lių miestų, 3 mylios Caro, Michi- 
gan. Kaina $1,000 — $300 įmokėti, 
12 metų išgyvenęs, parduodu dėl 
senatvės. Rašyti J. Dermeitis, R. 3, 
Box *08, Caro, Michigan.

Su pavasariu — atgyjančia 
gamta skubinasi kas gyvas pa
sipuošti. Namų savininkui ru
pi namai ir tvoros malcvoti, 
kad apsidrausti nuo turto ge
dimo ir bereikalingu dideliu 
nuostoliu ir, kartu, papuoši
mas.

Graliam and Sons, Ine. — 
malevų ir kitokių reikamenų 
krautuvė prie 1821 West 35th 
Street gali visiem^ šiuo reika
lu atsakančiai patarnauti. Pa
žvelgus į jų skelbimą, kuris 
šiandien telpa Naujienose, ga
lima lengvai suprasti kokia 
nauda pas juos perkant. Viso
kios rūšies maleva ir malevo- 
jimo įrankiai tokiomis kaino
mis, kokias kiekvienas išgali 
sumokėti. Čia ir patarnavimas 
geras ir stengiamasi įtikti pir
kėja reikalams. Reikalui es
ant, paskambinkite Lafayette 
3873. I

Kita tos pačios bendrovės 
______________________________________krautuvėj, randasi .1638 West 

chigap avė. Nariai — narės meldžiu priduoti naujus adre-| 79th Street. Tel. Radcliffe 3886. 
sus, jei kurie persikėlėt į naują vietą/ , Dilis, rašt. (Skelb.)

ANTANAS MAKARAS 
gyveno Lemont, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 2 d., 10:00 vai. ryto, 
1930 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno rėd., Pajudės 
miestely, Tauragės apskr., 
Žvingių parap. Amerikoj iš
gyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Vieroniką, po tėvais 
Sebalskaitę, brolį Petrą, bro
lienę Florence, švogerį Miko
lą Bukentą, švogerką Mari
janą Bagdonienę, jos vyrą 
Joną, krikšto sūnų Simoną 
Bagdoną,’ švogerką Oną Ju* 
bakienę, švogeriuą Petrą ir 
Povilą Juęiųs, pusbrolį Joną 
Makarą jų šeimynas ir daug 
kitų giminių. Lietuvoj—sese
rį Oną Rakašienę, ir švogerį 
Juozapą ir jų šeimyną.

Kūnas pašarvotas koplyčioj. 
4447 S. Fąirfield. Laidotuvės 
įvyks Šeštadienį, gegužės 6 d. 
8:00 vai. ryto, iš John F.1 Eu- 
deikio kopi. į šv. Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamąldog už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi a, a. Antano Makaro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Moteris, Brolis ir kitos Gim.

Laįd. Dir. J. F. Eudeikte, 
Tel. YARDS 1741.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA PIGIAI 4 durų 
touring sedan 1938 Dodge: Heate- 
ris, defrosteris, radio. Mažai įva
žiuotas ir atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St.

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penkiadienį, ge
gužes 5 d., J. Petrausko salėj, 1750 S. Union Avė., 7:3(1 
vai. vakare. Visi nariai turėtų būtinai dalyvauti šiame su
sirinkime, nes yra labai svarbių reikalų aptarimui. Be to, 
kurie/esate užsilikę su mokesčiais, malonėkite užsimokėti.

—Valdybą 
Morning Star Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks gegužės 4 d.

8 vai.'vak. Grigąičio svetainėj, 3800 West Arpiitage avė; 
Visi malonėkite laiku atvykti. tYra daug dalykų svarstyti

M. Chepyl, rast.
Jąunų Lietuvių Amerikoje Tautiško KlUbp mėnesinis susirinki

mas įvyks 'penktadienį, gegužės 5 d, 7:30 v. v. Chicągos Lie
tuvių Auditorijoj 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus. 

Visi malnnęklte laiku pribūti. .S. Kunevičius, rast.
RoseląncĮo Įjeį. Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas į- 

vyks gegužės 4 d. 7:30 j/. Liet. Darb. svet. 10413 So, Mi-

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

PASKOLA ANT PIRMŲ morgi- 
Čių nuo 500 ir aukščiau pagal nuo
savybės vertę, 5 nuošimčiais. Atsi
šaukite į Metropolitan State Bank 
2201 West 22nd St. Real Estate 
skyrius.

SOIL—FOR SALE ”
____ Juodžeinis~--Pardavimui._____ 

PIRMOS RŲšIĘS JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimai*. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vaL 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tek Wentworth 7942.

(Miestas ir valstija)

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI 
' PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS '

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
•“THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069
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ILLINOIS VALSTIJOS GYVENTOJAI - 
“BAISUS GIRTUOKLIAI”

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

»

Išgėrė 180,000,000 Galionus Alkoholinių Gėrimų
Tikėkite ar ne, bet Illinois 

valstijos gyventojai yra “bai
sus girtuokliai“.

Jie išgeria daugiau alkoho
linių gėrimų, negu kiti Ame
rikos valstijų gyventojai. Jie 
daugiau sumoka valdžiai už 

. gėrimus, negu kitų valstijų 
gyventojai.

štai įrodymai:
Valstijos finansii direktorius 

S L. Nudelman įteikė Spring- 
fieldo legislalurai raportą, ku
riame sako, kad 1938 metais 
Illinois valstijos gyventojai iš
gėrė 180 milionų galionų alaus, 
degtinės, vyno ir kitokių al- 
koholinių gėrimų, ir už tiek už
mokėjo taksų.

Supylus visus tuos gėrimus 
j vieną (laiką, pasidarytų ne
maža “jura“, kurioj galėtų 
plaukioti didžiausias Jungtinių 
Valstijų karo laivas ir koks

“Draiverių” Laisnių 
Areštai Tęsiasi

Jau Areštavo Apie 9,000 
Motoristų

Valstijos, Cook apskričio ir 
Chicagos policijos departmen- 
tų “karas” prieš automobilių 
vairuotojus, neturinčius “drai- 
verių” laisnių, tęsiasi visu 
smarkumu- Nuo gegužės 1 iki 
vakar vakaro policistai pada
rė apie 9,000 areštų.

Miesto teisėjas Gutknecbt, 
kuris areštuotų bylas svarstė, 
visiems skyrė $10 piniginę pa
baudą. Jisai pareiškė, kad tie 
motoristai, kurie laisnių netu
rės gegužės 15 d., turės mokė
ti $25 bausmės.

“Draiverių“ laisnių įstatymas 
įėjo galion Illinois valstijoj 
gegužės 1 d.

Rytoj Svarbios 
Derybos Unijos 
Kontrakto Reikalu

IŠ National Maleable Co. 
darbininkų veikimo

Balandžio 29 d. įvyko Na
tional Maleable Co. darbininkų 
unijos lokalo 453 susirinkimas 
adresu 5108 W. 14 St.

Pirmininkas Snead aiškino, 
kad turėjo susirinkimą su 
bendrovės menadžieriu ir uni
jos atstovais kontrakto klausi
mu, bet b-vės menadžierius pa
aiškino, kad jis negali pasira
šyti kontrakto, bet atvažiuoja 
superintendentas iš Clevelando 
ir jis turės susirinkimą su uni
jos atstovais ir unijos advoka
tu gegužes 5 ir 6 dieną kon
trakto pasirašymo reikalu.

Šios dvi dienos National Ma
leable Co., darbininkams bus 
neapsakomai svarbios. Darbi
ninkai Jaugia kontraktopasira- 
šymo, kaip saulės užtekėjimo.

Narys Lazar davė įnešimą, 
kad unijos nariai dalyvautų ge
gužės p rmos apvaikščiojime.

Masinis Mitingas
Unija taipgi nutarė surengti 

masinį susirinkimą gegužės 6 d. 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, 
11 Str. ir 49th Ct., Cicero. Su
sirinkimas prasidės pirmą va
landą po pietų. Tarptautinis or
ganizatorius W. Cody iš Mil- 
waukee, Wis., kalbės ir palies 
unijos darbuotę. Taigi, visi bu
kite šiame susirinkime.

Musų buvimas šiame susirin
kime priduos darbininkams 
daugiau drąsos, kartu neapsako
mai pakelsime jų ūpą.

Taigi, visi būtinai bukite šia
me masiniame susirinkime. Bus 
muzikalis programas. Muzikai 
sugros darbininkiškų dainų, o 
AI. Brazis padainuos. Durys at
sidarys pirmą valandą, o' pro-

• Superior teisme teisėjo 
Oscar F. Nelson, darbininkas 
su troku užmušė 77 metų mo
teriškę Mary Lally. Nelaime 
įvyko prie Nippersink avenue, 
Round Lake, Illinois. Moteriš
kė buvo išėjusi gatvėn pasiim
ti laiškus iš savo pašto dėžu
tės. Troką valdė Emil Radke.

e Besivydamas nusikaltusį 
automobilistą, policistas Gus
tave Milz su motorcikliu įva
žiavo į kitą automobilį ir sun
kiai susižeidė. Nelaimė įvyko 
prie Simpson Street ir Central 
Park avenue.

e Apskričio ligoninėj pasi 
mirė 53 metų chicagietis, Mose 
Smitįh, kurį “hit-and-run” au
tomobilistas suvažinėjo prie 
Elnf ir Sedgwick gatvių.

Dar Vienas - 
Kruvinas Susišau- 
dymas Alinėj
žuvo Laidotojas, Du Policistai 

Sunkiai Sužeisti
Neseniai lietuvio p. Balsio a- 

linėj, prie 69th, netoli Racine 
avenue, įvyko susišaudymas, 
kuriame žuvo vienas jaunas 
piktadaris. (Vakar, beje, krimi
naliam teisme prasidėjo dviejų 
tame susišaudyme suimtų jau
nų piktadarių byla.)

Naktį, iš antradienio į trečia
dienį kitoj Chicagos alinėj įvy
ko panašus, bet daug kruvines- 
nis susišaudymas.

Tai buvo Patrick Sheehy ali
nėj, ties 4623 North Western 
avenue. Du piktadariai ten atė
jo ir švaistydami revolverius 
pasakė visiems klijentams ir 
patarnautojams sudėti rankas 
ant baro. Jie pradėjo tuštinti jų 
kišenius ir registfetį.

Klijentų tarpe buvo du poli
cistai, Philip Kelly, nuo 4730 
Virginia avenue, ir Edwin Mc- 
Intyre, 4421 North Rockwell. 
Abu buvo civiliuose rūbuose, 
užbaigę dienos darbą.

Atsistojęs nuo stalo, prie ku
rio sėdėjo su žmona, Mclntyre 
išsitraukė revolverį ir pradėjo 
šaudyti. Juo tuojau pasekė po
licistas Kelly ir prasidėjo mu
šis.

Piktadariai atsakė ugnini. 
Jie nušovė prie baro stovėjusį 
laidotoją Alexander Ferguson, 
nuo 2225 Leland avenue, o abu 
policistus pašovė. Mclntyre’ui 
suvarė kulką į kaktą, o Kelly’ui 
į pilvą. Abiems pasiseko pabėg
ti, vienok vienas iš piktadarių 
buvo sunkiai sužeistas.

“Kidnapino” Gydytoją
Kelioms minutėms po susi

šaudymo, piktadarių sėbrai už
klupo gydytoją , Dr. Seigmund 
Hirschfield, nuo 833 Sheridan 
Road, ir prievarta nusivežė jį 
į mažą butą, adresu 906 Belle 
Plaine avenue. Ten, grąsindami 
jį nušauti, “kidnaperiai“ priver
tė gydytoją išimti kulkas iš su
sišaudyme sužeisto piktadario 
ir apraišioti žaisdas. Vėliau gy 
dytoją paleido, bet prigrąsino 
jam per 15 minučių nešaukti 
policijos. Kalbamam bute, apart 
sužeistųjų, buvo du kiti vyrai 
ir viena šviesiaplaukė moteriš
kė. Gydytojui apleidus butą, jį 
apleido ir visi piktadariai su 
moteriške. Kur jie dabar slaps
tosi — policija neturi suprati
mo.

Z . ‘ •

• Chicagos Operos valdyba 
vakar pradėjo organizuoti 
“Operos Jaunų Rėmėjų” orga
nizaciją, tikslu jaunimą suin
teresuoti ta dailės šaka.

• Prie, North Western ir 
Wabansia gatvių gatvekaris 
suvažinėjo ir skaudžiai sužei
dė 69 metų siuvėją Sigmund 
Greenbaum, nuo l(J03 Avers 
Avenue.

tuzinas mažų—submarinų, nai
kintojų, kreicerių ir kitokių.

Tą milžinišką skaitlinę ga
lionų padalinus tarp visų val
stijos gyventojų — vyrų, mote
rų ir vaikų, pasirodytų, kad 
kiekvienam išeina po dvide
šimts galionų.

Toliau, Illinois tavernai su
mokėjo apie 12% daugiau mo
kesčių negu kitos valstijos, o 
tiesioginiai už gėrimus valsti
jos iždas mokesčiais surinko 
42% daugiau - negu bet kuri 
viena kita Amerikos valstija.

Taigi, ištikro tie illinoijie- 
čiai dideli “girtuokliai“.

Bet palaukit, finansų direk
torius Nudelman legislaturai 
taipgi raportavo, kad šįmet jie 
išgers dar daugiau alaus, deg
tinės ir vyno, negu pernai...

Turbūt nebus nei vieno “tre- 
zvo“ žmogaus... —R.

Kalbėjo Apie Lietuvą 
Chicagos Universi
teto Nariams

f— ■

Gražus, Lietuviškas Vakaras
Apie šimtas Women’s Club 

of the University Church of the 
Disciples narių susirinko klubo 
patalpose prie 57-tos ir Univer
sity St., išgirsti labai įspūdingą 
kalbą apie Lietuvą ir jos gy
ventojus. Šią kalbą pasakė po
nia Juzė Daužvardienė, Lietu
vos Konsulo Chicagoj žmona. 
Ne tik narės, bet ir Chicagos 
universiteto atstovai atėjo išgir
sti p-ios Daužvardienės kalbą. 
Visiems ji labai patiko. Pati 
kalba ir klausimai apie Lietuvą 
jos žmones ir gyvenimą užėmė 
suvirš valandą laiko.

Viskas buvo papuošta .lietu
viškom spalvom ir buvo pa
skelbta, kad tame susirinkime 
busią viskas lietuviška. Ištikrų- 
jų, butų buvę lietuviškai, tiktai 
musų lietuviški šokėjai užmir
šo, kad jie yra lietuviai, arba 
nežinodami vakaro tikslo, pra
dėjo šokti kokį tai triukšmin
gą Krakovo lenkišką šokį, šo
kėjai šoko gerai ir gražiai, bet 
jų numeris buvo ne vietoj.

Mes stengiamės parodyti a- 
męrikiečiams, kad mes nesame 
lenkai, kad lenkai nėra lietu
viai, ir lietuviai nėra lenkai.

Butų malonu, kad šitas ga
bus šokėjų vadas suprastų, kad 
yra laikas ir vieta parodyti sa
vo gabumą lenkiškus šokius 
šokti. Ta vieta ne programuose, 
kurie'yra ofišuojami kaipo “lie
tuviškais”. Kor.

Numušė Algas, 
Darbo Valandas 
Plieno Pramonėj

Dirbs Penkias Dienas 
Savaitė j

United States Steel Corpora
tion vakar paskelbė, kad nu
mušė algas visiems savo “bal- 
takalnieriams“ darbininkams, 
taipgi sutrumpino jų darbo 
valandas. Patvarkymas palie
čia 10,000 darbininkų.

Algos buvo numuštos 9 ię 
viena dešimta dalim nuošim
čių, o darbo valandos buvo su
mažintos iki penkių pilnų die
nų savaitėj. (

Chicagos apylinkėj United 
States Steel Korporacijai pri
klauso sekamos plieno liejyk
los : Carnegie-Illinois Compa- 
ny, National Tube, American 
Bridge, ir American Steel and 
Wire Company.

gramas prasidės lygiai 2 vai. po 
pietų. Visi bukite susirinkime.

K. Y.
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• Dėl širdies ligos automobi
lyj mirė 50 metų evanstonietis 
Arthur Harloff, nuo 1623 
Greenleaf Street* Jisai, matyt, 
rengėsi važiuoti namo iš Pub
lic Service Oompany of North
ern Illinois, kurios kieme auto
mobilis stovėjo.
• Vakar Chicagos lenkai iš
kilmingai šventė Gegužės Tre
čios Konstitucijos sukaktuves. 
Įvyko įvairios pamaldos masi
niai mitingai, e te.
O Du darbininkai buvo sužei
sti, kai prie 41-mos ir South 
Park kanalizacijos vamzdžiuo
se įvyko sprogimas. Sužeistie
ji yra Mathew Oskowski, nuo 
2901( East >8Ist Street ir Ray- 
mond Ambros, nuo 6215 Eliza- 
beth Street. , {
• Gražiai pasirėdęs “klijen- 
tas” įėjo saldainių krautuvėn 
lies 6737 Stony Island avenue, 
ir privertęs patarnautoją sudė
ti pinigus iš registerio j popie
rinį maišiuką, išėjo nekliudo
mas, lyg saldainių pasipirkęs. 
Jo grobis buvo $22.
• Santa Fe gelžkelis vakai 
davė stambų j užsakymą Elec- 
tromotive Cofporacijai, La 
Grange, kuri stato traukinių 
.lokomotyvus. Gelžkelis užsakė 
31 naują diesel-lokomotyvą už 
$3,750,000.
• Cook apskričio balsavimų 
valdyba vakar nusamdė 3,850 
laikinus darbininkus peržiūrėti 
ir pertvarkyti balsuotojų sąra
šą teisėjų rinkimams, kurie 
įvyks balandžio 5 d.
O Nukritęs nuo kopėčių ties 
6808 Normai avenue, užsimušė 
Ralph Brown, 29 metų darbi
ninkas nuo 13600 S. Hoyne 
avenue. Jisai paįiko žmoną ir 
tris mažus vaijais.
® Prie Central ir Fullerton 
piktadariai sulaikė automobilį 
ir atėmė nuo jo vairuotojo 
$55.00. Jie vairuotoją ► taipgi 
smarkiai sumušė. Jų auka bu
vo Sigmund Smith, nuo 108th 
avenue, Orlando Paik.<
• 1‘Vakar paaiškėjo, kad šian
dien, 8:20 valandą ryto, Chi- 
cagon atvyks (iš New Yorko) 
Norvegijos kronprincas OTaf ir 
io sesuo Martha. Jiex praleis 
Chicagoj dvi dieni. Kaip ir Da
nijos kronprincate ir kronprin- 
cesė, kurie i neseniai lankėsi 
Chicagoj, ir norvegai-svečiai 
atvyko Amerikon dalyvauti 
N. Y. Parodos atidaryme ir ta 
proga lanko žymesnes Ameri
kos vietas. New Yorke Norve
gijos karaliaus šeimos nariai 
padarė didelį įspūdį savo pa
prastumu ir demokratiškumu.

Kai Medžiai 
Sulapoja -r- Čia 
Tikra Lietuva

Iš Cicerieėių Gyvenimo
CICERO —‘ Jau ir gegužės 

mėnuo. Iš po tamsios žiemos 
viskas atgyja. Saulutė, nors ir 
nenorbms, bet jau šildo, žoly
nai žaluoja. Vyrai apie namus 
trusiasi. Moterys darželius tai
so-

Čia, Ciceroj, kai medžiai su 
lapoja, gėlės, žolė, sužaliuoja 
—tai tikra Lietuva. Ir tas bu
tų dar gražiąu, jei visi rūpin
tųsi apie savo namus, taip 
kaip pilietis švaikduskas, 1333 
S. 50 Avė. Pas jį tai tikras so
das. Malonu žiūrėti. Tiesa, ji
sai turi ir vietos, yra gabalas 
žemės šalę namo.

Švaru, Gražu
Kaip ten nebūtų, bet Cice

roj vasaros metu tai tikrai 
gražu, švaru, kvepia visos gat
vės medžiais išsodintos. Kitur

Likvidavo Wieboldt 
Šoferiu Streiką v

Atidavė Ginčą Arbitracijos 
Komisijai

■ ■; \

Vakar rytą pasibaigė Wie- 
boldt departamentinių krautu
vių šoferių streikas, kuris pra
sidėjo apie keturias savaites at
gal.

Merui Kelly ir aldermonui 
Rowan tarpininkaujant, abi pu- 
sės sutiko likviduoti ginčą arbi- 
zracijos budu, ir unija tuojau 
streiką atšaukė. Vakar visi 
įtreikieriai grįžo prie darbo.

Arbitracijos komisija susidės 
š trijų žmonių. Tarpininku bus 
federalis teisėjas Otto Kerner, 
kurį tam darbui parinko aki 
ginčo pusės. Wieboldt krautu
ves atstovaus Elmer Stevens, 
vjce-prezidentas Charles A. Ste
vens bendrovės, o streikierius 
— Daniel D. Carmell, generalis 
International Brotherhood of 
Teamsters advokatas.

Jeigu arbitracijos komisija 
suras, kad dauguma Wieboldt 
šoferių pritaria unijai, tai Wie- 
boldt krautuvės turės pasirašy
ti kontraktą su unija, arba ga
lės pavesti prekių išvežiojimą 
privatiškai bendrovei, kuri tu
rės nusamdyti visus dabar dir
bančius Wieboldt šoferius.

Jeigu arbįtratoriams atrodys, 
kad darbininkai nenori unijos, 
tai unijos agentai turės pažadė
ti, kad jie darbininkus neorga
nizuos bent per metus laiko.

I KINO TEATRAS I
Į (MOVIES) Į
4|t| tlHilHII lllllllll lllllf I?*..................•  

“Dark Victory” Chicagos te
atre yra veiksmo, jausmų pil
nas veikalas. Bette Davis pasi
žymi kaipo jauna, pilnai gyve
nanti, nieko nepaisanti turtuo
lė, kuri ant arklio jodama mir
tinai susižeidžia.

Bet jos mirtis nestaigi — jai 
tenka patirti apie neišgydomą 
ligą, kuri įsimetė po jojimo ne
laimės, pilnai dešįmt mėnesių 
prieš mirties valandą. Jos su
laukimas tos valandos ir pada 
ro šio veikalo jaudinančią dra
mą. "

Tuo tarpu p-lė Devis įsimyli 
George Brent, jauną daktarą, 
kuris jos ligą pripažino. Jiedu 
apsiveda, kad nors trumpai, 
bet puikiai tas jos paskutines 
dienas galėtų praleisti.

Humphrey Bogart, kurį esam 
pripratę neapkęsti kaipo pikla- 
daringą niekšą, šį kartą yra 
malonus arklių prižiūrėtojas 
Bette Davis ukyj. Geraldine 
Fitzgerald yra jos simpatiška 
draugė.

United Artists rodo “Broad- 
way Serenade” — linksmą, mu- 
zikališką komediją, kuri pasi
žymi vien tik Jeanette Mac- 
Donald’s švariu balsu ir gro
žiu. Pasaka silpna. Lew Ayres 
ne visai tinka kaipo jos meilu
žis — jis kaimietiškas, ji tikra 
“miesčionka”. lan Hunter — 
kaip paprastai — myli ją, bet 
paskutinėj valandoj praranda. 
Frank Morgan, žinoma, lieka 
Frank Morgan. Jeigu gilių 
jausmų arba gudrumų neieško
te, tai “Broadway Serenade“ 
jus patenkins.

Suzanna V. liūtė.

net per daug; užtat WPA daug 
didelių medžių išnaikino. Iš 
visko Ciceros piliečiai atrodo 
darbštus. Štai, p. J. Pilkis, val
gyklos savininkas, plačiai vi
siems žinomas, ateinantį sek
madienį turės atidarymą Liber
ty Grove. Tai buvusi Dambrau
sko farma, Willow Springs. 
Dabar visi kalba, kad naujas 
savininkas vietą tiek patobuli
no, jog reikia stebėtis, o tai 
ne tuščia pasaka. Visi vasaros 
sekmadieniai užimti pikni
kams. Pačiam savininkui ati
darymui liko tik viena diena, 
7 šio mėnesio-

Tad, ta proga p. J. Pilkis

Ketvirtad., gegužės 4, 1939

ATSIŠAUKIMAS J ORGANIZACIJAS IR 
PAVIENIUS TAUTIEČIUS

‘ Chicagos Lietuvių Prekybos 
Butas (Chamber of Commerce) 
pritariamas ir remiamas visų 
lietuvių apsiėmė pravesti labai 
svarbų ir reikšmingą Lietuvos 
reikalams vajų. Vajaus vykdy
mui sudarė Liet. Gelb. Fondo 
Komitetą. Komitetas susideda 
iš įvairių užsiėmimų ir visų pa
žiūrų lietuvių. Komiteto degan
tis rūpestis ir troškimas sukel
ti ir Lietuvon pasiųsti dešimt 
tūkstančių dolerių ($10,000).

Komitetas yra įsitikinęs, kad 
Chicagos biznieriai, profesijo- 
nalai ir duosnieji lietuviai be 
jokių abejonių $10,000 sukels. 
Jeigu lenkai yra pasiryžę sukel
ti šimtą tūkstančių dolerių Chi- 
cagoje ir vieną milijoną dole
rių visoje Amerikoje, tai lietu
viai, proporcijonaliai imant, 
Chicagoje turėtų sukelti apie 25 
tuksiančius dolerių ir visoje 
Amerikoje apie 250 tuksiančių.

Proponuojama suma nėra di
delė, bet labai reikšminga. Ji 
reikšminga ne tiek materialiai, 
kiek moraliai. Kiekvienas iš 
Amerikos gautas doleris bus 
Lietuvos žmonėms parama ir 
padrąsinimu tėvynę ginti ir nie
kam jos neužleisti. Drąsa, pasi
ryžimas ir vieningas darbas 
kai kada daugiau reiškia ir už 
ginklą arba skaitlingą kariuo
menę. Tad duokime Lietuvai 
medžiaginę paramą ir auginki
me Tautos atsparumą. Atspari, 
gyva ir vieninga tauta yra ne
pergalima. Nepergalės niekas 
ir senos lietuvių tautos.

Lietuvių tautos ryžtingumą 
ir didvyrišką nusistatymą vaiz
džiai ir aiškiai parodo čia pa
duodama Lietuvos kariuome
nės vado Generolo St. Raštikio 
neseniai pasakytos kalbos iš
trauka :

“Gyvename tokius nera
mius laikus, kada visa žmo
nija ir ypatingai Europa ner- 
vuojasi, blaškosi, trokšta tai
kos ir ruošiasi karui. Tokiais 
laikais ypatingai turi rūpin
tis savo saugumu nedidelės 
tautos ir valstybės.

“Kalbėdami apie tautos 
saugumo ir nepriklausomy
bės stiprinimą, niekada ne
turime užmiršti, kad be ma- 
terijalinių ginklų tauta turi 
stiprinti ir savo kulturinius, 
ekonominius ir moralinius 
ginklus, nes jie taip pat yra 
labai svarbus ir daro kiek
vieną tautietį dar labiau at
sparų bet kokiems pavojams 
ir sąmoningesnį bei atspa
resnį savo nepriklausomybei 
saugoti ir jai ginti.,

“Pagaliau, jei norime vi
sada būti laisvi ir nepriklau
somi, tai ne tik negalime sa
vo laisvės ir nepriklausomy
bės geruoju išsižadėti, bet 
turime jas ginti visomis prie
monėmis, taigi ir ginklu. 
Šiam reikalui turime stiprin
ti kariuomenę ir šaulius ir 
juos tinkamai apginkluoti.

“Štai ir priėjome prie

prašo visus atsilankyti; susi
pažinti su jo triųsu ir maga
ryčioms yisi gaus “chicken 
dinner.” Ir kiti užkandžiai bus 
veltui. Prie to bus gera muzika 
ir visi kiti pasilinksminimai.

Aš patariu visiems susipa
žinti su naujai ištaisyta vieta— 
ar ištikrųjų bus tinkama, pik
nikams. —D.

Koronerio džiurė vakar iš
teisino 25 metų amž., Santo 
Beninato, Bridgeporto aludi-
ninką, kuris buvo traukiamas 
atsakomybėn už žmogaus nu
žudymą. Jisai nušovė savo ali
nėj, 2724 S. Union avenue, 31 
metų pažįstamą Walter Gold- 
beck, nuo 5123 S. Wolcott.

Džiurė nusprendė, kad Be- 
ninatui nebuvo kitos išeities 
kaip tik šauti, kai Goldbeck 
puolė jį mušti. Ginčas įvyko 
dėl 19 metų merginos.

ginklų vajaus reikalo, kuris 
dabar ne kariuomenės, bet 
pačios visuomenės atstovų 
yra skelbiamas ir organizuo
jamas. Kariai ir šauliai gali 
tuo tik džiaugtis ir didžiuo
tis, o sumanytojus, organi
zatorius ir vykdytojus nuo
širdžiausiai sveikinti.

“Ginklų vajaus judėjimas 
ypatingai svarbus ir reikš
mingas yra šiuo laiku, kada 
musų tėvynė dėl žinomų įvy
kių pergyvena sunkų mo
mentą, ir kada visų musų 
patriotiški jausmai yra ypa
tingai pakilę. Neduok, Dieve, 
kad tokiu laiku musų tarpe 
pradėtų reikštis nusiminimo, 
nevilties, apatijos ir despera
cijos jausmai. Juk tai butų 
didelis smūgis pačiai nepri
klausomybės idėjai, dėl ku
rios . pas mus neturėtų būti 
nė mažiausios abejonės. Jei 
bent kas ir bet kur mėgintų 
mums kuždėti pesimizmo 
dainelę, mes tam nepasiduo
kime, nes musų tautiečiai tu
ri savo nuosavą patriotišką 
protą ir tik juo ir vadovau
sis, gerai žinodami, kad kas 
svetimu protu pradeda gy
venti, tas ir savojo greitai 
netenka.

“šiuo laiku musų stipry
bei, ryžtingumui ir tautiečių 
nuotaikai pakelti be kitų po
litinių priemonių, kurių aš 
čia neminėsiu, nes tai yra 
naujosios vyriausybės dar
bas, padės pačios visuomenės 
organizuojamas ginklų va
jus, kuriam visi mes turime 
maloniai pritarti ir patriotiš
kai jį paremti.

“Malonu yra, kad savo 
krašto saugumu pirmiausia 
rūpinasi patriotiškoji musų 
visuomenės dauguma. Ta
čiau ateityje turėtume susi
tvarkyti taip, kad visi mes; 
o ypatingai daugiau pasitu
rintieji piliečiai, jei jie pa
tys nesusipranta, atitinkama 
forma butų griežtai paska
tinti atiduoti savo auką vals
tybės gynimo reikalui, nes 
šis reikalas yra bendras vi
siems piliečiams, ir todėl tu
rėtų išplaukti ne tik iš pa
triotiškų jausmų, bet ir iš 
bendros visų piliečių parei
gos. šis ginklų vajus . nėra 
jokia demonstracija prieš 
vieną ar kitą musų kaimyną, 
kurie juk patys ne blogiau 
už mus pačius žino, kad Lie
tuva neturi ir negali turėti 
jokių tiesioginių ar netiesio
ginių puolamųjų tikslų prieš 
sayo kaimynus. Ginklų va
jus yra tik musų ryžtingu
mas, rodąs ir mums ir ki
tiems, kad mes norime am
žinai būti laisvi ir kad mes 
savo nepriklausomybės be 
kovos neišsižadėsime. Tai 
yra musų garbingiausias 
tikslas, kurį visada ir visur 
gerai supras kiekvienas gar
bingas žmogus, neatsižvel
giant į tai, ar jis butų musų 
draugas, ar priešas.

“Tai nėra musų tuščias 
bravūravimas ar mosikavi- 
mas kardu po pralaimėtos 
kovos, bet tai yra rimtas 
darbas dar rimtesniam rei
kalui dabar ir ateityje. .

“šiais laikais mums rei
kia ne tuščių žodžių, bet 
daugiau reališkų darbų.“
Pasakyta aiškiai, patrijotiš- 

kai ir kareiviškai. Gen. Rašti
kio griežtas ir aiškus nusista
tymas visai amerikoniškas. Jį 
entuziastiškai remia Lietuvos 
gyventojai — paremkime ir 
mes. Neatsilikime nė vienas. 
Aukokime visi — organizaci
jos ir pavieniai.

Kiekvieną auką pakvituosi
me, laikraščiuose paskelbsime 
ir visą Lietuvos įstaigoms per
duosime. .

Lietuvai Gelbėti Fondas.
4192 Archer Avė.
Chicago, III.
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