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Ispanijos Respublikos Gynėjai Paskandino Sukilėliu Karo Laiva
TORPEDA UŽGAVO 10,000 TONU KREISE

RĮ BALEARES
Daug jūreivių žuvo. Užmuštas anglas 

jūreivis

Kai kurie laivo Baleares ką-

MADRIDAS, Ispanija, kovoj liūs, apšaudydami juos iš kul- 
6. — 10,000 tonų Ispanijos su- kosvydžių ir mėtydami pade- 
kilėlių kreiserį, vieną naujau- gančiUs sviedinius, 
šių karo laivų, pastatytą 1932 
metais, sekmadienio rytą pa-'reiviai buvo išgelbėti, bet daug
skandino torpeda paleista iš jų žuvo. Vienas britų jūreivis 
respublikos gynėjų laivo.

Oficialiais valdžios praneši-! žeisti, kai britų kreiserių Kain- 
mais, valdžios ir sukilėlių lai- • penfelt ir Boreas komandos pa- 
vų mušis prasidėjo 2:02 va
landą ryto. Sukilėlių kreiseris 
Baleares ruošėsi užimti mūšiui 
poziciją, kai jį užgavo torpeda, 
pataikiusi tiesiai į laivo vidu
rį. Baleares paskendo 4:30 v.

buvo užmuštas, o trys kiti su

dėjo perkelti paskandinto lai- 
■vo įgulą į kitus sukilėlių lai
vus.

Sukilėlių karo laivai buvo 
aštuoni. Svarbiausi jų — Al- 
mirante Cervera, Canarias ir 
paskandintas Baleares. Vald- 

Milžiniška eksplozija sukrė-jžios laivus operavo nauji juri- 
tė laivą. Iššoko liepsnos ir lai-jiinkai, išmokinti jau civiliam 
vas ėmė skęsti.

■Sukilėlių kiti laivai pasisku- buvusios karo laivų komandos 
bino suteikti pagalbos skęstan-1 perėjo gen. Franco pusėn, šia- 
čio laivo įgulai iš 765 vyrų, me pirmame susirėmime su su- 
Tuomet valdžios lėktuvai, lėk- kileliais naujieji Ispanijos ju
dami žemai, užatakavo sukilę- rininkai pasirodė gerai.

kami prasidėjus, nes dauguma

• ■ [ACME-NAUJIENŲ Foto]

LONG BEACH (CAL.) — Aukštesnes mokyklos mokinės ima pirmą pamoką 
vartoii irklus. ; ; . ,

20,000 KINU PAIMTA NELAISVĖN HONAN 
PROVINCIJOJ

1,800 kinų būrys sunaikintas
SHANGHAI, Kinija, kovo 6. naikino būrį kinų partizanų, 

— Japonų pranešimais sekma- operuojančių užpakalyje mūšių 
dienį, 200,000 kinų kareivių, _ linijos. '
gynėjų Shansi provincijos, bė
gė vejami japonų.

Shansi srityje japonai paėmė 
miestą Wensi, prie Geltonosios

T,. . . v. . . .v, . upes alkūnes. Iš čia jie žygiuosKiek anksčiau japonai islei^-r-4^ . , « ,TZ. .. .■ . y. , , . , . J miestą Sianfu,‘Kinijos komu-do pranešimą, kad jų kariuo- 
m<enė paėmė nelaisvėn 200,000 
Chiang Kai-sheko karių Honan, 
pievinei jos šiaurės vakaruose. I 
Be to, Shansi provincijoje 1,- 
800 kinų būrys tapo sunaikin
tas. '

Pasak japonų, skerdynės 1,-
800 kinų įvyko apielinkėje tarp čia sekmadienį VUošėsi ofensy- 
Fenyango ir Taiyuano, Shansi vui, kaip manoma, tikslu ati- 
provincijos sostinės. Bet ši traukti dalį japonų jėgų, iŠ 
apielinkė skaitoma japonų ran- Shansi provincijos ir paleng- 

jkose esanti jau keletą mėnesių, vinti ten kariaujančių kinų pa- 
Taigi atrodo, kad japonai iš- dėtį.

nistų ginamą tvirtovę 
provincijoj.

Antra vertus, kinai 
savo laimėjimus Honan provin
cijos šiaurėje, ši apielįnkė ran
dasi į rytus nuo pietinės Shan
si provincijos dalies, kur japo
nai sakosi veją kinus. Kinai

Shansi

skelbė

Jungti Valstijos rei- Uždarė Vienos uni
kalau ja dvie j ų salų 

-------------- J'
WASHINGTON, D. C., kovo 

6. — Dvi sąlps —" *CUfiton ir 
Enderbury — randasi 1,31)0 
mylių atstumpje į pietų rytus 
nuo Havaii. Jungt. Valstijos 
skaito jas kaip vertingas oro 
laivams bazes.

Tačiau kilo klausimas, ar sa
los priklauso Jungt. Valstijoms, 
ar Britanijai. Jungt. Valstijų 
užsienio reikalų ir laivyno de
partamentai jau kurį laiką per
žiūrinėja rekordus tikslu išriš
ti šį klausimą, ir gal būt ar
timoje ateityje prez. Roosevel- 
tas pareikš, kad salos priklau
so Amerikai.

versitetą
VIENA, Austriją^kovo 6. — 

Dėl muštynių įvykusių tarpe 
nacių studentų ir jų priešinin
kų, katalikų tėvynės fronto 
studentų, praėjusį šeštadienį 
universiteto vyriausybė uždarė 
mokyklą.

Muštynės šeštadieni prasidė
jo, kai studentai, katalikiškų 
organizacijų nariai, ėmė svei
kinti vieni kitus žodžiais “Heil, 
Austria” ir dainuoti anti-naciš- 
kas dainas. Naciai, greitai su
siorganizavę, 
radą 
ler!” 
nės.

PRISIPAŽINIMAI IR PRISIPAŽINIMAI
R- J i . '. ■ • I ’■

ė 
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n
Br i t ani j a pasiuntė 

taikos sąlygas
Italijai

Sąmokslininkai norėjo areštuoti 
pati Leniną

Rykov prisipažino, 
kovo 6. — šeštadienį, kovo ■ 5 kad priklausė Bucharino blo- 
d.,'teisiamieji bolševikai vienas kui, bet griežtai akcentavo, 
po kito reiškė prisipažinimus kad grupė nedalyvavo Kirovo 
aršiausiems nusikaltimams. ^Užiidymė. Tuomet Henrikas 
Faktinai prokuroro Višinskio .Yągoda, buvęs sovietų slapto- 
darbas atrodė tik klausytis pri-įsios policijos viršila, šaukda- 
sipažinimų ir dar prisipažini-, mas pareiškė: 
mų.

K. Rakovski, buvęs sovietų charinas, Rykovas, Ye-nukidze 
ambasadorius Britanijai ir ir aš pats dalyvavome sąmok- 
Francuzijai, pareiškė, kad Bri-Jsle Kirovui nužudyti.” 
tani j a priėmusi jį ambasado
rium tik po to, kai sužinojusi, 
kad jis buvęs Trockio šalinin
kas. O Trockis jai? anuomet, 
dar eidamas karo komisaro pa
reigas, tarnavęs britams kaip 
šnipas. Pats Rakovski patapęs 
Britanijos ir Francuzijos šni
pu, išdavęs Rusiją britų ir 
franeuzų šnipams, būdamas 
Rusijos ambasadorium.

Nikolai Bucharin prisipažino 
kaipo ideologinis vądas sąmok
slininkų, kurie taikėsi nušluo
ti bolševikų režimą beveik nuo 
pačių jo įsikūrimo pirmųjų die
nų. Sensaciją padarė jo pareiš- 
kirhas, kad jis planavęs/kartu 
su kitais sąmokslininkais areš
tuoti patį Leniną, sovietų tė
vą, ir Staliną, dabartinį Rusi
jos diktatorių. >

Bucharinas liudijo:
“Aš kaltas priklausymu de

šiniajam trockistų blokui, o. 
pirm to priklausymu dešiniųjų 
organizacijai.

“Aš kaltas dėl visų nusižen
gimų, kuriuos papildė sakyta 
organizacija, nes aš buvau jos 
vadas.

“Organizacijos tikslas buvo 
pietų vėjai;, saulė te- kalų ministerija išleido įsaky- nuversti valdžią ir atsteigti ka-? 
leidžiasi 5:46 valan-.mą panaikinti ir svastikos žen- pitalistinę sistemą pagalba ka

ro ir teritorijos paaukavimo.”

Ruošiasi deportuoti 
C.I.O. vadą

WASHINGTON, D. C.^fTvo 
6. — James L. Hauteling^ imi
gracijos komisionierius, paskel
bė šeštadienį, kad Harry Bri- 
dges deportavimo bylos nagri
nėjimas atidėtas iki balandžio 
25 d. Bridges yra dokų dar
bininkų vadas Pacifiko pakran
tėje ir vadovavo keliems jų 
streikams. Darbininkų organi
zacija priklauso C.I.O.

Bridges veikla sukėlė prieš 
jį laivų kompanijų ir atžaga
reivių politikierių bei Ameri
kos Darbo Federacijos vadų 
neapykantą. Dabar varoma 
smarkus vajus Bridgesui de
portuoti, remiantis tuo, kad jis 
esąs komunistas.

^O R R S
ta

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

. našauja:

MASKVA, Sovietų Rusija,! Aleksei

sudarė savo pa
šaukti “Heil Hit-ir ėmė

Paskui prasidėjo mušty-

arabai užmušti 
kautynėse su

britais
kovoJERUZAL5, Palestina, 

6. — šeštadienį britų vyriau
sybė Palestinoje paskelbė, kad 
britų kariuomenės regimento ir 
500 arabų kautynėse arabų so
džiuje 45 arabai buvo užmuš
ti. Žuvo vienas britų kareivis, 
sužeistų gi buvo britų armijos 
leitenantas ir pora kareivių. Iš 
paimtų nelaisvėn arabų atimta 
moderniškiausių šautuvų ir 
daug amunicijos.

Arabai kdvojo su britais taip 
tvarkiai, kad atrodo, jogei juos 
yra išmokinę kariauti kokie 
nors Europos karininkai.

Panaikino svastiką 
Rumunijoj

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 6. — Svastika yra hitleriš
kos Vokietijos ženklas. Tą žen
klą ir į Rumunijos vėliavas 
buvo- įsegusi Oktavijano Gogos 
neilgai gyvavusi valdžia. Go
gos kabinetas, keletą savaičių

Giedra; kįlanti temperatūra; pašeimininkavęs, rezignavo. O 
lengvi ir vidutinio stiprumo va- praėjusį šeštadienį vidaus rei- 
karų iki 
ka 6:17, 
dą. klą Rumunijos vėliavose.

viršila,
“Abu, Buchari- 

inas ir Rykovas, meluoja! Bu-

LONDONAS, Britanija, kovo 
6. — Britanijos ambasadorius 
Italijai, po konferencijos su 
premjeru Chamberlainu ir už
sienio reikalų sekretorium Ha- 
lifaxu, išvyko į Romą, gavęs 
pilnas instrukcijas deryboms 
su Mussoliniu Britanijos — 
Italijos taikymosi sąlygoms.

Britanijos — Vokietijos tai
kymosi reikalu Neville Hender- 
son, Britanijos ambasadorius 
Vokietijai, turėjo konferenciją 
su Hitleriu ir Vokietijos užsie-' 
nio reikalų ministeriu von Rib- 
bentropu šeštadienį.

I

Uždraudė “bock 
beer” vartojimą 

Vokietijoj
BERLYNAS, Vokietija, kovo 

6. — Praėjusį šeštadienį Dr. 
Walther Darre, Vokietijos mai
sto ir žemdirbystės mihisterlst 
išleido ^įsakymų, kuris uždrau
džia gerti alų vadinamą “bock 
bęer”. Tą alų betgi galima da
ryti eksportui, nes už jį gau
nama užsienių pinigų, kurie Vo
kietijai yra labai reikalingi.

Draudimas išleistas, pasak 
ministerio, todėl kad Vokietija

Daugiau lietaus grę- 
sia Kalifornijai

LOS ANGELES, Cal., kovo 
6. — Sekmadienį pietų Kali
fornija tvarkėsi, potvyniui at
slūgus. Priskaityta, kad pot- 
v^i|xie žuvo *159 žmonės. Ta
čiau keleto dešimčių žmonių 
viŠ^’^at' pasigesta. Kai kuriais 
apskaičiavimais, viso žalos tur
tui potvynis padare ne $25.- 
(100,000, kaip kad penktadienį 
spėta, bet apie $60,000,000.

Valdžios oro biuras paskel
bė, kad jurose formavosi nau-

neturi pakankamai miežių to
kiai prabangai.

ji debesiai ir kad pirmadienį 
Kalifornijai gręsia* daugiau lie
pus.

Stalinas tapęs fašis
tu — sako Mussolini

Sukilėliai mėtė bom
bas į Barceloną .

ROMA, Italija, kovo 6. — 
Italijos diktatoriaus Mussoliniu 
dienraštyje “Popolo . D’Italia” 
šeštadienį tilpo straipsnis, kaip 
nužiūrima, tašytas paties Mus- 
solinio. Straipsnis komentuoja 
bolševikų vadų teismą Mask
voje ir tarp ko kita pareiškia, 
kad esą Stalinas, matydamas 
Lenino sistemos žlugimą, slap
tai patapo fašistu. Tačiau bū
damas rusas, tiksliau pasakiifs 
gruzinas, Stalinas vartoja, vie- sinti svetimų' šalių laivus nuo 
toj fašistų ricinos, 
priemones bausti tiems 
nims, kurie vis dar tiki 
nizmu.

BARCELONA, Ispanija, ko
vo 6. — Naktį i šeštadienį lėk
tuvai, atlėkę iš italų bazės Ma- 
jorca, mėtė bombas į Barce- 
lohą keturis kartus. Bombos 
buvo numestos į miesto indus
trijos apielinkes. Dvylika žmo
nių užmušta, apie 50 sužei
sta.

Sukilėlių atakų tikslas yra 
trukdyti amunicijos gamybą 
respublikos gynėjams ir atgrą-

Bolševikų teismas 
veikia franeuzų už

sienio politiką --------
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 6. — Britanijai nusileidus 
diktatoriams, prieš Francuzi
jos diplomatus kilo dilema: pa
sekti Britanijos pavyzdžiu, ar 
sudaryti glaudesnius ryšius su 
Sovietų Rusija?

Kristalizavosi glaudesnio ko- 
operavimo su rusais mintis. 
Tačiau prasidėjus teismui 21- 
no bolševikų vado Maskvije gi
mė jausmas, kad kooperavimas 
su rusais yra tiesiai negalimas. 
Maskvos byla, korespondentų 
pranešimais, mažina galimumą 
Francuzijos ir Rusijos bendros 
veiklos užsienio politikoje.

Vengrija užtrauks 
paskolą $200,000,- 

000 ginklams

Vis daugiau nacių 
Austrijos valdžioje
VIENA, Austrija, kovo 6. —■ 

šeštadienį čia atvyko Austri
jos nacių vadas, vidaus reika
lų ministeris Seyss-Inquart. 
Kalbėdamas nacių susirinkimui 
Sėyss-Inquart ragino nacius 
susilaikyti nuo nelegalios veik
los. Jis pareiškė, kad valdžia 
duoda vis daugiau koncesijų 
naciams, įleisdama j įstos į pro
vincijų vyriausybes, i legisla- 
turas ir į municipalitetus.

Pačioje Vienoje šeštadienio 
vakare įvyko muštynių tarp 
nacių ir jų priešininkų. Kaip 
sekmadienį, kovo 6, Vienos na
ciai ruošėsi didelei demonstra
cijai tikslu parodyti savo ga
lią. Miesto gyventojai bijojo, 
kąd sekmadienį gali įvykti 
riaušių.

kitokias 
asme- 
komu-

Vokiečių kreiseris 
šaukiasi pagalbos
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 6. — Vokiečių kreiseris 
Koeln su 700 vyrų įgula per 
radiją atsišaukė ' prašydamas 
pagalbos, kai audra sugadino 
jo motorus Norvegijos, pakraš
čiuose. <■

lankymo Barcelonos. Laivai, 
mat, atgabena į valdžios teri
toriją įvairių reikmenų iš už
sienio.

Vėl lietus lija Kali 
fornijoj

LOS ANGELES, Cak, kovo 
6. — Sekmadienį pradėjo vėl 
lyti Los Angelese ir apielinkė- 
ję. Lietus betgi buvo lengvas, 
ir valdžios biuras pranešė, kad 
jis nebebus taip gausus, kaip 
kad buvo praėjusią savaitę.

BUDAPEST, Vengrija, kovo 
6. — Vengrijos premjeras Ko- 
loman Daranyj paskelbė šešta-1 
dienį, kad valdžia užtrauks ša-; 
lies viduje paskolą suma 1,000,-i 
000,000 pengų ($200,000,000).' 
Paskolos didžioji dalis eis gink-( 
lavimosi reikakms. 4 |

Rusija ir Vokietija' 
uždarys konsulatus i

MASKVA, Sovietų Rusija, ko
vo 6. — Sovietų Rusija ir Vo
kietija {tedarė sutartį, pagal 
kurią uždarys savo konsulatus 
vieną kitos salyje. I

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo 9 iki 

1 vai. popiet.
i
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NAUJIENOS, Chicago; III , Kovo 7, 1938

Minislerio pirmininko dr. Negrino 
kalba Madride

(Tęsinys)
Todėl musų džiaugsmas kryp

sta į užfrontės našumą, j kū
rybines musų žmonių jėgas, ku
rių anoniminis ir gilus atsako- 
mingumo jausmas sudaro mu
sų fronto kareivių heroizmo 
papildymą. Musų*, didžiėusiaJŠ 
pasididžiavimas yra susijęs 
musų darbo laifnejimu.

Visas užfrontės jėgas 
laimėjimui

Galbu<t dar per* ankšti džiū
gauti. Pas mus yra nemaža* 
žmonių, kurie nebodami visuo
tino tautinio pasiaukojimo, duo
da sau labai plačias atostogas 
ir griausmo’ dienas paverčia 
šventadieniu. Kuo mažiau jų* 
rankos gamina,- tuo didesnius 
jie reikalavimus kelia'.

.Jie apsiskaičiuoja, nes tebe
mano, kad ir dabar tebetinka 
tos pačios profsąjunginės tei
sės — reikalauji iš šefo mažu u 
valandų ir didesnio uždarbio, 
visai nebodami, kad jų buka
protiškumas savo pasėkoje kar
iais gatf f.tnešti militariniu pra- 
laimejifnų. Norėti laimėjimo ir 
nedirbti jam — reiškia padėti 
priešui. Priešui padeda visi tie, 
kurie pasiduoda, savo egoizmui 
bei silpnina savo valia si.vus 
kūrybinius gabumus ir užmirš
ta, kad dabar yra laikas vi
siems įsiręžti ir pasiaukoti.

šito nebojant būtinai užsitęs 
1; imėjimas, arba net gali virsti 
abejotinu.

Kadagines laimėsime?
Patirtis iš dienos dienon 

mums aiškiau rodo: laimėjimas 
priklauso ne vien musų ginklų 
triumfui ir pasisekimams, bet 
ii musų , laukų derlingumui, 
musų fabrikų gamybinei galiai. 
Juo greičiau įvykdysime musų

su

• Mes esame įpratę s kasdien 
skaityti karinių operacijų pra- 
nešimtiš. Iš jų semiamės savo 
kasdienini optimizmą ar pesi
mizmą. Visą kitokią Veiklą, ku
ri taipogi susijus su laimėjimu, 
mes praleidžiame. Anksčiau bu
vo ramus darbas auto v&dbvaųv 
f i, pYekybinį laivą vairuoti, lau
ką arti, šiandien šie darbai yra 
karinės vertės, sulig kurių in
tensyvumų, kuriuo jie vykdomi
— mums artėja arba tolinasi 
kimėj imas; laukai be artojų, 
sustojęs laivas,“ užgesus krosnis
— aukštuolė (domna-— vert.) 
militariniu atžvilgiu yra pralai
mėjimai; ekonominiu atžvilgiu

tlyginami nuostoliai. Taip 
lygiai reikia žiūrėti ir į karo 
nešamą žalą musų ukiui, kai 
mašinos rūdija, o-laukai lieka 
nearti. Kiekviena^ darbas šian
dien turi aukštesnę vertę. Res
publikos lobiai yra taip gerai 
aprūpinti, kad gali pakelti vi
sas karo sunkenybes. Bet pasi
tikėjimas jų stiprybe neturi 
vesti mus prie t6‘, kad mes im
tumėmės visokių eksperimentų. 
Mums jau pakanka to, ~ką pri
darė musą priešai iš vidaus ir 
išorės. Ūkio uždavinys yra lai
mėti karą. Kilus jo gelmėse ki
virčams tuojau sumažės jo pa
jėgumas. Mes nenorime neigti, 
kad tokių kivirčų nėra buvę. 
Juos norėti nuneigti — kai jų 
failinės pasėkos dar tebežy
mu — reiškia netikėti savom 
jėgoms ateityje jų išvengti. 
Kad tą padaryti, yra daugelis 
žmonių, kurie trokštą.

Įkurti Vienybes Partijų 
kuii išvengdama pavienių sie
kimų, konkretizuotų nacionali
nį troškimą: laimėti karą.

šis uždavinys yra labai kil
nus ir jo ketinimai, kurie tik
riausia pareikak us dar daug 

Bet ’ rnes 
nenorime įpulti į kjtą priešin
gumą. Tas geležinis minties a- 
pynasris, kuriuo Sa’ąmankoje, 
visas politines nuomones užtem
pė aut vieno prievartos Rurpa- 

reiktų krsdien įrašyti į kari-Į lio, Si.lamankai gali būti geras.
Madridu i. 

sudaryti 
pavienių 

siekimus,

o greičiau pasiėksfK^' f^^t'aiig’ų, labai geri
laimėjimo. Ką sako- musų pra
monės ir žemės ūkio produkci
jos indeksai? Kiek pakilo mu
sų piamonės pajėgumas, arba 
kiek jis nukrito? Tuos skaičius

nius pranešimus apie militari-1 
nes operacijas ir iš to, pakilo ar 
nukrito, spręsti apie laimėjimus 
ir prrlaimėjimus. Tie skaičiai 
pakils aukštyn, jei fabrikuose 
viešpataus tokia pat didvyriška 
dvasia, kaipt toji, kuri įkvepia 
musų karius. Tie skaičiai krisi priemonių negalimumu ir tikru 
žemyn, jei mes tebetunošime I jų nepasisekimu.
kasdienybės kiaute. z (Bus daugiau)

Bet jokiu budu ne 
Prievarta’ ir dekretu 
partiją ir uždrausti 
antifašistinių grupių
Respublikos vyriausybė niekad 
nesutiks, nes, pirmiausia, ji yra 
įsitikinus šitokių prievartos

iAIDOTUVIV DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

lETKUS ir EUDEIKI
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.I AMBULANCE DIENĄ ir ’ NAKTĮ R K

J Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

DYKAI

ANTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

KORESPONDENCIJOS
visai socialistų nekliudo

Carnegie, Pa.
Visokios žinios iš1 musų 

apylinkės

Kiek gąlima spręsti iš laik
raščių prr nešimų, taj visoje 
šalyj-e siaučia pusėtinas nedar
bas. Žinoma, neaplenkė jis ir 
mus. Pastaruoju laiku dai’bai 
ypačiai sumažėjo plieno liejyk
lose.

WPA dirbu irgi nedaug. Dė
lei tos priežasties daugumui be
darbių tenka iš gaunamų- pa
šalpų gyventi. Pašalpų gavėjai 
turi progos pirktis, gyvenimo1 
reikmenis kiek pigesnėmis-, kai
nomis. Tačiau vis dėlto tos kai
nos, palyginti, gena aukštos. 
Gal apie gegužės mėnesį if su
lauksime geresnių laikų. z

vykome mažai išsilavinę, šio 
krašto kalbos nemokėdami. iŠ 
pat pirmųjų dienų turėjome 
sunkiai kovoti, 'turėjome daug 
vargo, daug nemalonumo, kol 
prisitaikėme prie šios šalies gy
venimo sąlygų. Taip, daug kliū
čių mums teko nugalėti,, daug 
nesmagumų pakelti. •

Kada 'dabar pasižiūrime į 
praeitį, pasižiūrime į atliktus 
darbus, tai vis dėlto iš dalies 
galime ir pasigirti: gyvendami 
nepalankiose sąlygose. mes- pa
darėme gana nemažai. Visos 
juk musų stambioSioš organi
zacijos buvo sukurtos
'kelias dešimtis metų. Tos 
ganizacijos smarkiai augo, 
da mes buvome jauni.

■ ; 1 ' ■■

Dabar klausimas kylą, ar 
bartinis jaunimas „sugebės 
orgariizacij as išlaikyti ?

Gal taip, o gal ir i ne. Tiksliai 
į tą klausimą ■ vargu kas gali

Carnegiškėi

prieš 
or- 
ka-

da
tas-

Kalbėjo apie Lietuvą is praei
ties istorijos. Be to, ir apie 
dabartinius smetoiiininkuš. A- 
pie Lietuvos praeitį kalbėda
mas, ergumentus vartojo iš 
daktaro Matulaičio parašytos 
knygos Lietuvos Istorija.

Nežiūrint kokią vertę turi, 
bet aš manau, kad daktaro Ma
tulaičio1 , parašytos knygos da
bartiniu laiku Sovietų Sąjungo
je yra uždraustos skaityti. 
Amerikoje gyvendamas A. Bim
ba gali jas laisvai skaityti, ne
bijodamas ir Stalino.

Prakalba buvo patriotiška, 
geniau Amerikoje taip kalbė
davo Dr. Jonas šliupas.

Ant rytojaus, vasario 21 d., 
Lietuvių svetainėj turėjo lyg 
ir pasikalbėjimą iš Kanados at
vykęs Guoba. Prašė paramos 
jų leidžiamam laikraščiui Liau
dies Balsui. Matyt, pas tą vy
rą dar neišgaravęs trečiojo pe
riodo raugas. Didžiavosi, kad

Kanadoje nesą socialistų. Tik 
du esą- — Frenzelis ir Jokuby- 
nas. Seniau į Kanadą buvę par- 
sikvietę Juozą Tysliavą socia
listai. Tysliavai prikišę 500 do
lerių ir niekas neišėję. Ameri
koje tikras socialistas esąs 
“Keleivio” redaktorius Michel- 
sonas, o P. Grigaitis nesąs so
cialistas.

Beje, A. Bimba baigdamas 
savo prakalbą paagitavo ir už 
jaunuolių angįišką laikraštį 
Voice, kuią rengiasi išleisti.

Marksistas.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

, Marquette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai. ,

Pilone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sercdomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Renuhlic 7868

Ofiso Tel; Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėlioriiis pagal .... sutartį
Rez. 4910 SO. MICHlGĄN BLVD.

TpI. Konwnnd 'SI07

Nelaboji giltinė pusėtinai 
švaistosi pę musą miestą; La
biausiai ji griebia pusamžius 
žmones. Ir griebia be jokio įs
pėjimo. žmogus vaikščioja, at
rodo genai neblogai, bet štai, 
žiūrėk, jo jau nebėra. Kur nors 
prie namo pastebi vainiką, ku
ris praneša apie mirtį. Kažkaip 
šiurpu pasidaro, kada prieš ke
lias dienas matytas žmogus už
merkia visam laikui akis.

Miršta daugiausia ' rusinai,' 
ukrainiečiai ir bendrai slavai. 
Mirtingumas tarp jų yra dide
lis dėl to, kad jie mažai paiso 
savo sveikatos ir gyvena blogo
se sąlygose. Su lietuviais tuo 
atžvilgiu yra kiek geriau: jie 
šiaip taip laikosi if rodo dides
nio atsparumo. Tiesa., per perei
tus metus mirė du lietuviai: 
Antanina Liaugaudienė ir 
dorins Dėlkus. - Abu buvo 
sivienijimo nariai. •

Naujieji metai prasidėjo
labai laimingai: sausio mėnesį 
pasimirė lietuvaite Anelė Zavis- 
truckaitė. Mirė ji turėdama tik 
28 metus-.amžiaus,.
tus ji praleido psichopatinėje 
ligoninėje: Dalykas tokis<kad 
turėdama 22 metus amžiaus ji 
neteko pusiausvyros dėl nelai
mingos meilės. Ji pasidarė tiek 
nenormali, jog reikėjo ją vežti 
i ligoninę, kur ji ir išsikankino 
šešerius metus. Velionės sesuo 
Marijona Bajoriunienė rūpinosi 
laidojimu. Palaidota ji liko su 
bažnytinėmis apeigomis.

atsakyti.

Norwood, Mass.
Lietuvos demokratijai at- 

steigti vietos draugijų komite
tas vasario 20 dieną rengė Lie
tuvos nepriklausomybės 20 me
tų paminėjimą. Pirmininku bu
vo (P. Kručas. Kalbėjo A. Bim
ba iš Brooklyn, N. Y, Trumpai 
dainavo L. L. Ratelio choras. 
Kaip 6 vai. vakaro įvyko vaka
riene. šiose prakalbose A. Bim-

BALABAN & KATZ

BILTMORE Italei
DiyiSION, arti DAMEN 

A <-
Šiandien — 4 Dienos

Kūno ir kraujo apysaka apie Ru
siją ir jos karingą, mylintį 

• imperatorių

TOLSTOJAUS

“Petras Pirmasis”
SENSACINTS RUSŲ VEIKALAS 

ANGLIŠKI PAVADINIMAI

Izi-
Su-

ne-

. Carnegietis Jurgis, Lukošaitis 
ir jo brolėnas Stasys Gulbinas 
iš Natrona, Pa., buvo labai su
sirūpinęs. Mat, pastarasis bu
vo išgabentas į ligoninę. Rūpi
nosi dar ir dėl to, kad neturėjo 
tikslių žinių, kaip ligoniui se
kasi su liga kovoti.

Musu bolševikams didžiau
sias džiaugsmas. Mat, apženijo 
jie LDS su APLA: Kas iš tų 
jungtuvių išeis, kolitas sunku 
pr sakyti. Matyti,- tos jungtuvės 
buvo gana sunkios, nes Mizara 
labai pavargo ir turėjo važiuo; 
ti į Floridą poilsiui, šiai prole
tarai apie Floridą ir svajoti ne
gali, bet atrodo, jog vadams vi
sai nesunku Floridos saulėje 
pasišildyti. < .

Prieš kiek laiko musų koloni
ją buvo aplankęs ir LDS jau
nuolių organizatorius, būtent, 
J. Ormanas. Jo atvykimas bu
vo labci išgarsintas. Pagaliau 
ir atvyko. Pirmiausia paklausė, 
kur J. Gataveckas gyvena, ži- 
nOrha, jam buvo nurodyta vie
ta. Tačiau pasirodė, jog. tą die
ną organizatorius /‘paklydo” ir 
Gatavecko nesurado.

Musų jaunimas -mėgsta pasi
girti tuo, kad jis daug veikia, 
kad seniai jo nesupranta ir ne
nori kooperuoti. Man rodosi, 
kad tie nusiskundimai visai 
menkos vertės tėra. Mes juk 
irgi jauni buvome. Daugelis at
vykdami į šį kraštą, neturėjo
me nė dvidešimt metų. Atvyko
me iš kaimo, sudėtesnio mies
tų gyvenimo nepažindami. Ait-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• 1 •' '■> * \v ’ *

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ . ,

Visi Te lę fonai YARDS 17414742 
4605-07 Soi Hemitąge Ave7’ 
4447 South Fairfield Avenue

,Tel. LAFAVETTE 0727

• koplyčios visose
- J- Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio Vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. IJ. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulancei 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. PETKUS
6834 So. Wcsterp Avė. • Plionc Grovehill 0142į
1410 South 49111 Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street ' 1 . Boulevard 4089

- ■ - . ■ ■____________________, ■ —.—j----------------------- ,—.— ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

- . !• . - r: • , ,,,

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wesl. 23rd pfacc Phone -Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th Street. y Tel, Rullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. NVestern Avė. Phone Virgihia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 LiluanictV Avenue Phone Boulcvard 4139

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir t’t 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vat vakan 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT A V t? 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

nuo

8939

ADVOKATAI
A. Montvid, M. D

West Town State Bank Bldg. 
2400 WEST MADISON STREET 

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 va.';
Tel. Seeley 7330 

Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette* 8016

Ja. O 'VA V > * K.’

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

St.Miesto
Kdmb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai^— 

pagal sutartį.

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

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

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

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Iklephone: Boulevard 2800 

4632 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockjveli St.

Telepįione: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lovre Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Serėdoj p^gal; sutarti.

Kiti Lieluviii Daktarai t

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo*2 ik’ 6 v. v 
\ Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde l’ark 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomisKITATAUČIAI
AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 

metodus X-Ray ir kitokius ele- 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

sius
tros

1031

DR. G. ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS , 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

. Kreivas . Akis 
Ištaiso.

Ofisas1 ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CU1CAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
■■ ..................... ...  . - ■ ■■■—»< I ■* ■■■ ,ll. ■■■ .. ..... I II

Telefonas Yards 0994

1 Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

•7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12
'Re?.. Teleohone PLAZA 240(1

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo* 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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KP(TTQRTTRPIIfl IR A PIKI TIRAI! *VOJe demokratinę tvarką. , |zo Kavaliausko šeimyna

1 11 ImDUIiIIIIv IR 111 IRljlilRiJiJ į Komitetą išrinkta sekami deda iš 5 šeimynos narių,
■draugijų darbuotojai; S. Baka- /nnzu,,
Inas, J. Parčiauskas, J. Baltru
šaitis, P. Dargis, V. J. Kaličie- 
nė, E» Sliekienė, J. Gatavec- 
kas, J. Mažeikis, Viktoras Rū
kas, M. Ambrazienė, F. Rodže

ris, A. Žvirblis ir A. Pipiras 
— viso 13 narių.

GIJŲ SĄRYŠIO SUVAŽIAVIMO
Rems Amerikos Lietuvių Kongreso 

Suvažjavimą

, įzo Kavaliausko šeimyna

■draugijų darbuotojai: S. Baka

PITTSBURGH, Pa. — Vasa- raportas buvo Sąryšio prezi- 
rio 27 d. LMD. svetainėje įvy- dento J. Baltrušaičio. < ....... 
ko Pittsburgho ir apielinkės Baltrušaitis paliete metinę Są- kime Komiteto 
Draugijų Sąryšio metinis su- ryšio darbuotę,J bet raportas tarpusavy pasiskirtis pareigo- 
važiavinias. Suvažiavime daly- sukėlė ir karštų diskusijų. Kai mis.
vavo 18 Draugijų su 45 dele- kuriems delegatams nepatiko. Tik tiek reikia pasakyti, kad 
gatais, įskaitant ir šąryšio 7 
Komiteto nariirs.

Suvažiavimą atidarė Sąryšio 
prezidentas J, Baltrušaitis, apie 
2 vai. po pietų, paskirdamas 
Mandatų Komisiją iš J. Mille- mių nuomonių. Vienbalsiai, pa- karnoje augštumoje ir Draugi- 
rio, V. J. KaličienėS ir J. Ga- sisakyta už Amerikos Lietuvių jų. Sąryšį.- 
tavecko. Kol Mandatų Komisi
ja sutvarkė mandatus, prezi
dentas pakvietė tarti po kele
tą žodžių D. Lekavičių, J. K. 
Mažukną ir S. Bakaną.

Dienos tvarkos vedėjais iš
rinkta: pirm. S. Bakanas, vice- 
pirm. J. Gataveckas, pirmuoju 
sekretorium* E. K. šiurmaitie- lyvautų 
ne, antruoju Viktoras Rūkas. Kongreso suvažiavime.

Paskui sekė skaitymas pra-l Lietuvos reikalais priimta 
eito suvažiavimo protokolo ir atitinkama rezoliucija, kurioj 
Valdybos raportai. Ilgiausias reikalaujama atsteigti Lietu-

Gerb. I Sekamam Komiteto susirin- 
patysnariai

keli Baltrušaičio šiurkštesni iš- virš minėti asmenys, * kurie su 
sireiškimai.

Toliau sekė kolonijų ir drau- tetą, yra veikliausi musų ko- 
gijų atstovų pranešimai. Išreik- lionijos darbuotojai ir reikia 
šta daug konstruktyvių ir įdo- tikėtis, kad jie pastatys tin-

daro Draugijų Sąryšio Komi-

Kongreso suvažiavimą ateinan
čią vasarą. Nutarta šaukti gosi
Draugijų Sąryšio pusmetinį su-1* 
važiavimą pirrp Amerikos Lie
tuvių Kongreso suvažiavimo įr 
pasidarbuoti Pittsburgho apy
linkėje, kad visos šios kolioni- 
josx pažangiosios draugijos dčf-

Amerikos . Lietuvių

4

Tuomi suvažiavimas ir bal

Vienas Iš Delegatų

Kitus Mokina 
To, Ko Pats 
Nepraktikuoja

SUSI

mus ir dviejų dukterų.,
Tiek Antanaitienė, tiek Ka

valiauskai yra SLA. 90 kp. na
riai.

Reiškiame užuojautą nuken* 
tėjusioms šeimynoms.

— Senas Bridgevilietis.

Sprendžia ir Apie 
Kitus

SitĮ Metų
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos 
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

TREČIA KLIASA

Viskas butų gerai, jei pats 
kun. Jurgutis viso to prisilai- 

i.kytų, ko jis kitus mokina.
Dabar trumpai pažvelkim j 

'kunigo Jurgučio darbus. Pir
miausiai, paimkim tą maišymą 
kraujo, kurį kun. Jurgutis taip

Smetonos kayale- 
rius išbarė Pitts
burgho tautininkus

* ■ .. <■ '•! '

Už (jerą darbą pažnokslą 
j isrėžet

įprrrSBURGH, PA. — Mu
sų sandariečiai-tau.tin i n k a i, 
turbūt visai nesitikėjo, kad tik 
lokį užmokestį jie gaus iš 
Smetonos kavalieriaus Čalio 
už4 tokį didelį tautišką ir pa- 
’riotišką darbą’— surengimą 
Liėiuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuvių minėjimo.

Tame rengime dalyvavo so
cialistai ir komunistai. Pitts
burgho sandariečių korespon
dentas p. J. Virbickas,, vaduo
damasis geriausiais tautiškais 
jausmais, parašė į Čalio ga- 
zietą korespondenciją, kad 
Pittsburgho sandariečiai kartu 
su komunistais ir socialistais 
vasario 13 d. minės Lietuvos 

/ 

nepriklausomybės 20 me’ių su
kaktį.

Oi, tu svieteli mano, Gleve- 
lando Čalis prie p. Virbicko 
korespondencijos prikergė ga
na ilgą pabarimo bei pambki- 
ųimO'uodegą.

Smetonos kavalierius baisiai 
rūstauja, kaip ga.ėjo Pitts
burgho sandariečiai susidėti 
su tautos “išgamomis” ir ap- 
znaimina visain pasauliui, 
kad sandariečiai papildė dide
lį dantišką “smertęlną* grieką”.

Tai tau, Jurguf’f, ir devinti
nes- Už gerus dhrbus gauna
ma bar<i. x

Mano supratimu, išmintin
giausia Pittsburgho sandarie* 
5iai pasielgtų šiame atsitikime, 
jei parašytų Čaliui ir paprašy
tų jo nekaišioti savo nosies į 
kitu reikalus. ■

' Bepartyviškos partijos narys.

\ mybės sukaktį, gal, nuošir-j 
dž ai apgailest. udami, 
Lietuva dar nėra Stalino rep
lėse. Tegul sveiki pvenčia, 
nors tas jųjų šventimas ga
na keistokai atrodo, atsiduo
da ‘bluffu’. Karjeristų bur
bulas greiti i plyšta, nes te
nai nėra idealo, nėra tikros 
savėi tautos meiles, yra pa
grįstas gryno £ik sau nau
dos troškimu.”
Kas tie “karjeristai” ir ka

me “bluffas” buvo tame pržan-

Matomai, Pittsburgho lietu- 
kad viski prab. ščų i, paty's būdami 

perpildyti visokiais ‘idealais ir 
tikros savo tautos meile” gal 
buvo ir pamiršę per 16 ar 17 
metų, kad Lietuva yra nepri
klausoma ir k i <1 reikia rengti 
nepriklausomybės sukaktuvių 
paminėjimus.

žinoma, geriau vėliau, negu 
niekada, 'tik labai negražu, k3d 
musų kunigai, patys būdami 
daugi; u susirišę su visokiais 
“bluffais” ir egoizmu, negu kas

draugijų parengime, tai I kitas, bando t:is savais gidė
tais dvasiškas korespondentas ka^s švaistytis į kitus.
ir nepasako. O kaslink “nuošir-

įr k it

Kažin kas “b’uffuoja” ir kis 
daugiau “myli”

PITTSĘURGH, Pa. — šiais 
metais Prttsburgho lietuvių 
pažangiosios draugijos buvo su
rengusios sėkmingą Lietuvos 
nepriklausomybes 20 metų su
kaktuvių, minėjimą vasario 13 giųjų 
d.: LMD. svetainėje, Soho daly
je-

Tasai p: žangiųjų draugijų durno ir apgailestavimo 
parengimas tikrai išmušė i” 
lygsvaros kai kuriuos taip va- j “n*, 
dinrmus musų lietuviškus “do-j — 
ros ir krikščioniškos meiles” 
skubėjus. O kada žmogus ne
tenka lygsvaros, tai su juo at- čiaį negali pasigirti nė t-'vvnės Kovo 2 d. teko p?.s’ebėti Post- 
sitinka gan:; , keistų dalykų ir 
j‘s tada pradeda apie kitus 
spręsti pagal save. Arbj, k: ip 
žemaičiai, sako, “kuo pas 
kvep, tuo ir kitą tep”.

Dalykrs štai kame. Kunigų 
“Draugo

Socialistas.

« to skambių da’ykų, kuriais LietUVlS JaiHlUOtiS
d,- | | L'nroennnrlnnr'' a cvo’clriai v e v 0 _ •

Pasižymėjo Moksle
korespondentas svaidosi į 

; menamus “komunistus-socialis- 
tus”, tai reikia pasakyti, kad 
Pit'tsbifrgho lietuviški prabaš- S. S. PITTSBURGH, PA.

Apie Bridgeville kleboną 
Jurgutj

BRIDGEVILLE, Pa. — Mu
sų šv. Antano parapijos »klebo
nas kun. Jurgutis dažnai rašo 
į “Draugą” ir mokina musų 
katalikus kaip reikia būti ge
rais lietuviais. O kaip nuva
žiuoja į Pittsburghą sakyti pra
kalbas, tai netik mokina kaip 
reikia būti gerais lietuviais, bet 
išrado ir naują, kiti sako, nuo 
Hitlerio pasisavintą teoriją apie 
“čystumą” lietuviško kraujo. 
Rymo Katalikų Federacijos ap
skričio susirinkime taš pats

- ...vi i - v • įkun. Jurgutis drūčiai varėsi.
Pirma ekskursija išplauks is New Yor- kad netik Federacijos apskri- 

ko gegužio 3 d, laivu “Europa”, i Breme-y * i* • -rr- -rn • — i ivos nepriklausomybes 20 me-ną, is ten gelzkeliu į Kauną arba Klaipėdą. tų si^kaktuvių paminėjimą, bet 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko i kad..ir Aviena lietuviška pa- „ . ,v . rapija rengtų atskirai tokius
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš minėjimus. * 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Grinsholm”. tiesiai i Klaipėdą per 11 die
ną, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

Trečia ekskursija birželio*11I dieną,’ 
Chicagos Lietuviu Choro PIRMYN . lai
vu “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
i Kauna arba Klainėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50. bet grįžtant po rugsėjo 25 d.

(R5.75.
atvirta plr«kiirsiia biržeb'* 18 

laivu “Aouitania”.
Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai

vu “Gripsholm”.
Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 

“Aąuitania”. , ,
Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 

pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva- 
korčiu Agentų Sąjungą.

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
ninius NAUJIENŲ laivakorčių skyrius 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čio parapijoj proporcionaliai 
yra daugiau maišomas kraujas, 
negu kitoje katroje lietuviško
je ■ parapijoj. Bridgeville, tur
būt, lietuviai vaikinai ir mer
ginos veda su svetimtaučiais 
daugiau negu kur kitur.

Dabar žodisddtąs apie minė
jimą Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių. Kitose visose 
lietuviškose parapijose buvo 
rengiami Liet, neprik. paminė
jimai; o pas mus, Bridgeville, 
buvo surengta tik “K ar d Parė” 
parapijos naudai. Išrodo, kad 

’Bridgevillėj kaip ir nebūtų lie
tuvių.

Pasirodo, kad kun. Jurgutis 
yra smarkus vyras tik kitus 
mokinti, o’ne pats dirbti.

Na, o jei Bridgevillėj butų 
tų menamų “bedievių” ir “be
dieviai” pradėtų rūpintis Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių reikalais, tai tada, žino
ma, ir kun. Jurgutis išbustų 
iš miego. '

Ir kas gali sakyti, kad “be
dievystė” nėra geras daiktas?

Išvyksta Vizitui 
Detroitan, Chicagon 
Ir Floridon
Kelionėn leidžiasi J. Simkąi 

ir Melnienė

***'• >>> ■ ’ ’ t A- ‘ "S’’*, •- >■ < v.

...X I.. . .. c ... . L.." . .A'

yra

Ugnis Sunaikino 
Lietuvių Namus

’ ’ - l'l

Netoli nuo Bridgeville
mažas angliakasių miestelis va
dinamas Ceciel, Pa. Tenai va
sario 24 d. įvyko nelaimė — 
Ugnis sunaikino Ievos Antanai
tienės namus. Liko be pasto
ges 2 lietuvių šeimynos;

’’našlė Antanaitienė ir jos 
tas Juozas Kavaliauskas.

pati 
žen- 
Juo-

N. S. PITTSBURGH, PA. — 
žinomas lietuvis bijjiiieriuš

Sh'mkets-Šimkus, kuris už
laiko lietuvių užeigą žinomą 
vardu “Shimkets Restaurant”, 
1316 Reedsdale St.‘, uždarė lai
kinai savo biznį ir ima atosto
gų mėnesį laiko. Vyksta į sau
lėtą Floridą.

Laikino , biznio uždarymo 
priežastis yra tame, kad p. 
Shimkets sumanė savo biznio 
vietą pagerinti—padidinti ir 
pagražiiiti. Pasinaudodamas 
ta proga ir norėdamas pasil
sėti, kovo 4 d. su žmona leid
žiasi į tolimą kelionę.

Pirmiausiai vykstu aplankyti 
savo gijmnes ir draugus. Sus
tos Detroitej Mieli., keletai 
dienų pas pp. Masleveckus, 
paskui vyks į Chicagą. Tenai 
apsistos pas ponios Šimkienės 
seserį Petrutienę. Iš Chicagos 
vyksta j Benton, III. Tenai ap
sistos keletui dienų pas Joni] 
Leonaitį. O iš tenai tai trauks 
tiesiai į saulėtą Floridą. Tenai 
mano keletą savaičių pasilsėti

Alfie vidurį balandžio mėn 
mano vėl būti Pittsburghe, nes 
apie tą laiką gal įrengimas 
biznio vietos bus baigtas, c 
apie 1 d. gegužės, mano atida
ryti biznį.

Kariu su šimkais vyksta ; 
tą įlgą kelionę ir p. Melnienjį 

; — Reporterisi *

meile, nė dideliais .patriotiškais Gazettc aprašymo apie Povilą 
darbais. IRaškinį, South Sidės augšto-

Pirmiausi-i norėtųsi p.klauJs!os..n’o^kl0\s?,<,ent1^1 ,Ji* 
sti Pittsburgho kunigu, ar se. Pas-zyn.cjęs netik moksle bet 

.... . v • , j t . ir atletikoje, ir yra studentumai jie patys sužinojo, kad Lie- L . J . , , ... . tarybos prezidentas,tuva yra nepriklausoma ir pr /. . x. .Jei neklystu, Įai sis jaunuo-
, ,, Jis Povilas Raštikinis yra gimi- 

nennklrusomybės sukaktu- nūj(is nall|ienicčio Pran0
nnmire-mms PTtsburghe. RaškiniOi gvvenančio New

nors jau sukako 20 motu kaip ,yorke
Kitą kartą parašysiu dau

giau apie ši gabų jaunuolį.
— Korespondentas.

Pittsburgho skyr.'uj reniai jie pradėjo rengti Lietu-' 
buvo aprašytas tas Pittsburgho vos 
pažangiųjų draugijų ru”engt s v’u 
Lietuvos nepriklausomybes su
kaktuvių minėjimas. To apra- i Lietuve, yra nepriklausoma, 
šymo autorium yra vienas iš i Ga] bus tjk kokfe g ar Ą me_ 
P ttsburgho lietuviškų prabas- taj nuQ ]ajko kaj Pittsl)urghoGal bus tik kokie 3 ar 4 me-

čių, kuris, matomai, yra perpil 
dytas “tautos, 
artimo meile”.

Ir štai kaip 
No. 40 aprašo 
klausomybės 
minėjimų, kuris buvo surengi/ s |

" kunigai “sužinojo”, kad Lietu-Į'
” va yra nepriklausoma, ir prade-

.. . ,, jo rūpintis rengti nepriklaušo-
jis?.i rau°°>. j mvbės paminėjimus.
le uvos nepri-Į q menami “socialistai su

su a < uvių | ]<omunjsįajs” trme savo “pa-
. i . . ....... ............v— , kaip kad “D.”vasario 13 d. LMD. svetameje: korospondentas spko< w yra

\ “Net ir musų komunistai t LMD. svetainėje, mini L’etu-
s\ socialistais renkasi ^avo/vos nepriklausomybės sukaktu-------------- --------------- T------- >-
paprastam lizde ant Soho ir'vių paminėjimus jau per 20p_„c'UV 
mini Lietuvos nepriklauso- metų. UalolllKllvo 11 llvov

krikščionybės ir
• Y A N A S

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, VarniŠius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Budrik Furniture Mart
3109-17 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010
Jau dėl pavasario iškrauti nauji rakandai: Parlor setai, Bedroom 
setai, Karpetai, Lovos, Matrasai, Valgomo Kambario setai 1938 m. 
KAINA ŽEMA. Seną parlor setą ar stalą priimam mainaisŽEMA. Seną parlor setą ar stalą priimam mainais 

KAINOS NUO $49.50 and up.

Čionai rasite geriausius General Electric elektrikinius išdirbi
nius: Refrigeratorius, Pečius, Dulkių valyto jus, Skalbiamas ma
šinas. Norge produktus: Refrigeratorius, Gasinius pečius, Skal
byklas. Crosley muzikališką Shelvador. Universal Gas Rangės. 
Kelvinator produktus, Simmons ir visas radios.

BUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL, 970 K. Nedčlioinis, kaip 7:30 P. M. WAAF, 920 *K. Pėtnyčiomis ir Nedėliomis 4 P. M. 

WHFC, 1420 K. Ketvergais,<kaip 7 vai. vakaro.
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jeras Chamberlain pasimatys su savo užsienių reikalų 
ministeriu, kuris paskui priims naują Berlyno ambasa
dorių. ' •' K v;- \ J

Tokiu budu konservatorių valdoma Britanija pradės 
naujjį liniją savo užsienių politikoje. Nuo jos pasiseki
mo priklausys valdžios ateitis. y,

Europoje dauguma mano, kad Chamberlainui nepa
vyks “garbingu budu” susitarti su diktatoriais. O jeigu 
jisai perdaug jiem nusileis, taį žmonės jį pasmerks.

A

JT irmtSUMSlUB, , Auyv ij AO9K 
............    . >.».«■ ■ ......... .  Ulini

Lietuvos politikos biržoje
• ’ r

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvos Literatūros 
Fondas

Vaikas nužudė motina t*
šešiolikos metų vyrukas, Theodore Dąnielson Jr. 

nužudė savo raišą, motinų, kai ji ėmė jį barti už mokyk
los nelankymą.

Kas dėl to kaltas? Blogas vaiko būdąs? Netikęs Į" 
auklėjimas? Nelaimingos aplinkybės? Veikiausia, vis
kas kartu. Kitas asmuo tokiose pačiose aplinkybėse, 
gal būt, nebūtų taip pasielgęs, kaip pasielgė Dąnielson.

Jaunimo kriminalybės problema, deja, yra labai opi 
ir kebli.

Tariasi ir su Roma
Lenkijos valdžia vis labiau glaudžiasi prie fašisti

nių valstybių bloko. Užsienių reikalų ministeris Bekas 
iki šiol flirtavo su Berlynu, o dabar jau išvažiavo į Ro
mą.

Aišku, kad Varšuvos ponai, susibičiuliavę su vienu 
“Romos-Berlyno ašies” galu, turėjo prisiglausti ir prie 
kito galo. Bet Francuzijai tai didelis nusivylimas. Ji rė
mė lenkus, kaip įmanydama, o dabar jie puola į glėbį 
Francuzijo^ priešams.

Biedniems visuomet taip būna

Apžvalga
—I"— R<—

“NEW LEADER’IUI” 
15 MĘTŲ.

Demokratinio socializmo sa
vaitraštis “New Leader” (ku
ris eina New Yorke) pereitą 
savaitę minėjo savo 15 metų 
sukaktuvės. Jį pasveikino ir se
nelis Karolis Kautskis, iš Aus
trijos.

KOMUNISTIŠKA KAZUIS
TIKAI

Ann Arbor, Mich., gyventojas, Emil Gerstler, 63 
metų amžiaus, buvo nuteistas 30 dienų kalėti — už tai, 
kad jisai savo namo skiepe laikė kiaules.

Jeigu žmogus laikė kiaules savo' name, tai galima 
suprasti, kad ne iš išdykumo, nes kiekvienam nemalonu 
gyventi' su tūo nešvariu gyvuliu po vienu stogu. Bėda 
priverčia žmones kartais ir prie blogesnių dalykų.

Bet Chicagoje stock-yardų kompanijos he tik laiko 
viduryje miesto kiaules, avis ir kitokius gyvulius, bet ir 
juos šimtais kasdien skerdžia. Pirmiaus tos kompanijos 
nepasirūpindavo, kad bent skerdyklų atmatos butų su
naikinamos, ir nuo tų įmonių per kelioliką blokų aplin
kui plisdavo nepakenčiamas kvapas. O ar bent kartą 
Armouras, Swiftas arba kurie kiti skerdyklų savinin
kai už tą pavojingą gyventojų sveikatai nešvarumą bu
vo nubausti? Kur tau!

Kova dėl demokratijos Japonijoje

Prieš dvejetą metų vien® 
provincijos pradinės mokyklos 
mokytoja prisiuntė Rašytojų 
Dr-jai 1,000 litų, prašydama ne
skelbti savo pavardės ir prašy
dama tuos pinigus skirti lįtera* 
taros fondui. Iki to laiko nieko 
nebuvo konkretaus padaryta 

ginėte fondo reikalu tačiau Sis

Lietuvos politikos biržoje ak- bet jo vėlybesni tilpę Draugo 
komentarai . ir pasiaiškinimai 

Klerikalai naujos kon- tik dar stipriau patvirtina, kad 
tękio aplinkraščio butą ir kad 
jis slaptai skelbtas. Ot, šitas 
to aplinkraščio slaptumas čia 
visą biznį darko. Jei jis butų 
buvęs žymiai anksčiau paskelb
tas, tai butų galimą viską pra
eičiai suversti, bet dabar kor
tos visai atviros ir reikia to
liau lošti, o kaip čia. lošti, kad 
koziriai yra žinomi. Radikali<|ji 
Lietuvos visuomenė taip pat 
bodisi klerikalų ir jau jų demo- 

ikraitiškumu netiki, juk tasai 
aplinkraštis yra aiškus įrody
mas, kiek klerikalams rupi 
bendri Lietuvos reikalai.

Tik tuomet jie tvirtai savo 
žodį tarė, kai gyvai palietė jų 
luomo reikalus, o kur jie buvo 
seniau.

Reikia vis dėlto laukti, kad 
klerikalai, dar daugiau laimės 
nei jie iki šiol yra turėję. Tik 
aišku, šis laimėjimas jau nebus 
dabar toksai lengvas, koks ga
lėjo būti.
\ Bet viena reikia sakyti, kad 
tiek klerikalų tarpe, tiek lygiai 
ir pas tautininkus be'ndro susi- 
tarimg nėra. Jei .šitas nesusita- 
rimas pas tautininkus viešumo
je taip ryškiai nėra pastebia- 
mas, tai * klerikalų tarpe ta i aiš
kiai matyti. ,

žodžiu, Lietuvoje politikos 
biržos užkulisiai gyvai pradėjo 
veikti, šio veikimo pasėkoje ir 
busiamoje konstitucijoje bus 
galima užtikti kai kurių pėdsa
kų. -

Kurių akcijos didesnių ver
tybių įgys, tai mes patirsime 
iš priimtos^ konstitucijos, kai 
ji bus paskelbta.

Tai tokios naujienos iŠ musų 
apsiniaukusios politiškos pa
danges. .-- B. !

cįjos kyla,' birža gyva, birža 
veikia.
stitucijos priėmimo išvakarėse 
pradėjo gyvai politikos biržoje 
dalyvauti. Kadangi viešo gyve
nimo nėra, tai veikia užkuli
siai, juk birža kitaip ir veikti 
negali. Jų didis noras, kaip ga
lima daugiau' įsprausti į busi
mą konstituciją daugiau tokių 
posmų, kurie sudarytų jų bu- 
siamam veikimui geras spra
gas, kad jas vėliau galėtų iš
naudoti. Akylesni, daugiau gy
venimišku klerikalai šiokioms: 
deryboms nepritaria ir tik šai
posi, bet karingieji klerikalai, 
kurie žut-but nori ‘ kaip galima 
kitus nustelbdami įsitvirtinti, 
hesnaudžia. j

Tautininkų dalis, kurie į kle
rikalų pusę yr<< palinkę, arba 
kurie dar visai neseniai jų ei
les apleido ,taip pat darbuojasi 
ir stengiasi su neseniai buvu
siais savo draugais rasti bendrą 
kalbą. Tautininkų studentiškas 
jaunimas jau esąs gavęs tokį 
parėdymą, kad į savo pobūvius, 
vakaruškas kviesti ir klerikališ- 
kąjį jaunimą, ’ kitaip tariant, 
duota suprasti, kad jie pradėtų 
su ateitininkais bendrauti, jei 
jau ne kitur, tai bent kartu 
alutį gerti ir vieni kitus šokin
ti. .

Viešumoje, žinoma, šios poli
tikos biržos gyvumo visai nesi
jaučia. Jūsų kunigų Vienybės 
tasai garsusis slaptas ; aplink
raštis tik meškiškai ir visai ne- 
laiku karingiemsiems klerika
lams patarnavo. Mat, kaip kas 
dabar . nepasitikėdami klerikalų 
nuoširdumui, vis prikiša tą ne
lemtą, aplinkraštį.

žinoma, kaip kas mėgintų 
dar iŠ to aplinkraščio’ išsisukti,

kilnios mokytojos žygis paska
tino Rašytojų Dr-jos valdybą 
ryžti įsteigti prie Rašytojų Dr- 
jos Literatūros Fondą. 4

Praėjusiais metais L. x R. D. 
valdyba, su minėtu mokytojos 
aukos kapitalu, gautomis pra
ėjusių ir užpraėjusių metų kai 
kurių literatūros laureatų auko
mis, gautomis pajamomis iš V. 
Radiofono už rengiamus litera
tūros vakarus ir kitokiomis at
liekamomis sumomis įstengė 
sudaryti kelis tūkstančius litų 
pinigų ir pagal L. R. D. įstatus 
įsteigė Literatūros Fondą, de
klaruodama fondo paskirtį sta
tutu. , k'

/ , i

Literatūros Fondo tikslas 
teikti medžiaginę paramą jos 
reikalingiems rašytojams, kaip 
L. R. D. nariams, taip ir ne na
riams. .....

Pagal statutą toji parama ga
li būti teikiama neturtingiems 
rašytojams ligoje iv senatvėje 
negalintiems dėl neturto baigt: 
įpusėtą savo literatūros veika, 
lą, stipendijų forma — mokslu 
tęsti ir studijų tikslams kelio 
nėms atlikti.

Be to, iš Literatūros Fonde 
lėšų gali būti šelpiamą ir gabų; 
pradedantieji rašytojai.

Fondo lėšos gali būti naudo 
jamos ne tik pašalpoms, bęt i: 
trumpalaikėms paskoloms, ku 
rių kartais reikalingi rašytojai 

šios Literatūros Fondo pašai 
pos ir paskolos gali būti duoda 
mos visais minėtais atvejai 
Literatūros Fondo valdomų j’ 
organų nutarimu.

Kad Literatūros Fondas kuo 
daugiausia patarnautų rašytoji 
medžiaginei būklei remti, ska 
tintų rašytojus kurti ir jo lėšo 
neišsibaigtų, bet augtų, Fond 
valdomieji organai organizuoj; 
loterijas, rinkliavas, literaturo 
vakarus ir pramogas tikslui su 
daryti naujų lėšų. Taip pat pa 
laiko glaudžius santykius su vi 
suomeninėmis ir ekonominėm! 
organizacijomis, pankais • be 
valdžios • įstaigomis, medžiagi 
niai remiančiomis Literaturo 
Fondą.

Be to, teikia ir organizuoji 
nuolatinius ir nenuolatinius Li 
teraturos Fondo rėmėjus, žo 
džiu, naudoja visas kitas teisė 
tas priemones Fondo lėšoms di 
dinti.

Tokiu budu, Literatūros Fon 
do lėšas sudaro Lit. Fondo re 
mėjų aukos ir nuolatiniai rėmė 
jų įnašai, sumos, kurias vyriau 
sybė asignuoja biudžeto keliu 
rašytojų L. R. D. narių 5% nu 
gaunamų premijų ir 2% nu 
visų grožinės literatūros ir kri 
tikos gaunamų honorarų, paja 
mos iš loterinių rinkliavų, pra 
mogų, literatūros vakarų, pa 
skaitų, aukos iš- visuomenių i 
ekonominių organizacijų litera 
turai remti ir kt.

Visų' Literatūros Fondo vy 
riausias sprendėjas yra L. B 
D. visuotinis susirinkimas, ku 
riam pateikiamos metinės apy 
skaitos -tvirtinti.
> Literatūros Fondo reikalu 
veda Lit. Fondo valdyba, kuri; 
sudaro L. R. D. pirmininkas 
iždininkas, du nariai visuotini' 
L. R. D. susirinkimo išrinkti i 
vienas narys kooperatuotas i 
Lit. Fondo rėmėjų.

1938 metams Literaturo 
Fopdo valdybą sudaro: Pirmi 
ninkas L. R. D. pirm., J. Gru 
šas, vicepirmininkas—B. Braz 
džionis, iždininkas — L. R. D 
iždin. J. Ambrozevičius, sekrė’ 
torius — J. Graičijmas ir vald 
narys rėmėjas, paaukojęs šie 
met Lit. Fondui 500 H.
V. Petrulis.

N .................

čevskį, pranešė savo sėbrams 
Berlyne. Tokiu budu visa pa
slaptis išėjo aikštėn.

Taigi ta “Laisvės” kelionė j 
Francuziją yra visai bereika
linga, nes faktai rodo, kad Hit
lerio generolas kooperavo tie
siai su Maskva. Bet savo suk
tą argumentavimą komunistų 
organas užbaigia jau visai kū
dikiškai. Sako:

“Jeigu bile kurios fašisti
nės šalies armijos vadas, pa
deda demokratinėm šąlim, tai 
mes sakome, tuo reikia' tik 
pasidžiaugti.” . ; " ■
Vadinasi, Hitlerio generolas 

Blombergas yra demokratinių 
šalių pagelbininkas! Gaila, kač 
“Laisvė” užmiršo savo edito- 
rialą baigti Šukiu: “Heil, Hit
lerį” /

“Laisvėje” bu*vo rašyta, kad 
bu v. ' Hitlerio karo ministeris 
gen. Blombergas išdavė sovie
tų valdžiai maršalą Tuchačev- 
skį, kutį to rezultate Stalinas 
sušaudė. Dėl to “Naujienose” 
buvo pastebėta, kad, je(gu 
Blombergas išdavė Stalinui'Tu- 
chačevski, tai, reiškia, tarp Sta
lino ir Blombergo buvo slap
ti ryšiai. *'

Bet “Laisvė” bando tai “nu- 
aiškinti” tokiu vingiuotu argu-: 
meptavimu/ kad ir jėzuitai ga
lėtų jai jos “gabumo” pavy
dėti. Ji sako:

“Tuchačevskio tarnavimą 
fašistams Blombergas galėjo 
atidengti ne tiesioginiai So
vietams, o Franci jos vyriau
sybei arba kariuomenės šta
bui. Paskui — Francijos vy
riausybė — Sovietams. Jau 
tik tas faktas, kad franeuzų 
laikraštis (“Epoųue”) tatai 
iškėlė aikštėn, leidžia many
ti, kad taip ir buvo.”
Tas faktas,, kad franedzų 

laikraštis paraše apie tą Blom
bergo išdavimą Tuchačevskio, 
nereiškia visai nieko. Laikraš
tis minėjo, kad apie tą Blom
bergo elgesį buvo patyrę kiti 
Vokietijos armijos ’ generolai 
Kai Hitleris Blombergą buvo 
priverstas atstatyti, tai apie jį. 
ėjo kalbos visoje armijoje, ir 
nieko nuostabaus, kad kai kiu
rių informacijų gavo vienas 
franeuzų laikraščio korespon
dentas, — tuo labiau, kad da
lis armijos karininkų, nusigan
dę po Blombergo rezignavimo, 
kad gali prasidėti ,naujas “kru
vinas valymas” armijoje, išdū
mė į užsienį. t

Bet yra grynas absurdas įsi
vaizduoti, kad ištikimas Hitle-4 
rio ministeris davinėjo Frah- 
euzijos valdžiai arba jos armi
jos generaliniam štabui žinias 
apie - slaptus savo armijos ge
nerolų santykius su kitos ša
lies armijos vadais. Antra, jei
gu tokią “draugišką” žinią (ku
ri tikrumoje butų buvusi iš
davikiška Blombergo pusėje) 
franeuzų armijos viršininkai if 
butų gaVę iš Hitlerio karo mi- 
nisterio, tai argi jie butų pa
sakę, kas juos informuoja? 
Juk jiems nebuvo jokio išroka- 
vimo, kad tas žmogus, kuris 
jiems suteikė svarbią slaptą in
formaciją, butų diskredituos 
tas.

Kas kita, jeigu1 turėsime gal
voje, kad Blombergas painfor
mavo Staliną (arba kurį nors 
ištikimą jo agentą) tiesiog. Sų 
Rusija vokiečiai da ir ikiv šiol 
nėra formaliai nutraukę Ra- 
pallo sutarties, taigi ^draugiš
kas” Blombergo pasikalbėjimas 
su kokiu nbrs Stalino žmoguih 
nebuvo joks nusidėjimas. Ka
dangi, kaip pasirodo, ' Kremliu
je visą laiką buvo pilna, “šni
pų” ir ‘^fašizmo agentų 
jie, patyrę apie tą Blombergo

DARBINI^KŲ INTERNACIO
NALAI PROTESTUOJA.

Nauja Maskvos byla, kario
ne visiems 

pa- 
iš- 
šo- 
in-

j e daugumai, jei 
teisiamiems, iš anksto yra 
ruošti mirties sprendimai, 
šaukė abiejų darbininkų — 
cialistinio ir profesinio —
ternacionalų ir daugelio libera
lų protestus;

Grupė žinomų visoje Ameri
koje liberlų, šu Will Irwin, Os- 
wald Garrison Villard ir John 
jHaynes Holmes priešakyje, iš
girdusi, J kad sovietų valdžia 
rengiasi teisti Buchariną, By
kovą ir 19 kitų stambių bolše
vizmo šulų, kaip “išdavikus”, 
kreipėsi į sovietų ambasadorių 
Was.hing.tone, Aleksapdą Tro- 
janovskį, kad jisai muštų ka- 
blegramą Maskvon, prašyda
mas atidėti bylą ir duoti pro
gos komitetui, iš įvairių tautų 
atstovų matyti bylos eigą. -'

Europoje Tarptautinės Dar
bininkų Sąjungų Federacijos 
prezidentas Sir Walter Citrine 
ir sekretorius Walter Scheve- 
nels, taip pat Socialistinio Dar
bininkų Internacionalo prezi
dentas Loitis d.e Brouckere ir 
sekretorius Friedrich Adler pa
siuntė telegramą į Maskvą, pa- 
reikšdami, kad pirmesnės Mas
kvos bylos verčia rimtai abe
joti ir apie dabartinės bylos 
teisingumą.

Bet tie protestai nesulaikys 
budelio rankos. Iš tokių daly* 
kų, kaip “žmoniškumas” ir 
“teisingumas”, Stalinas ir jo 
žvalgyba tik pasijuoką, kaip iš 
“buržuaziškų išmislų”. Stalinas 
skers, kol pats nebus paskers
tas... ' , '/

Apelsino Žievelės
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ttfr būt, daug kas iš musų šmeižiami/ ujami, bet vis 
yras išmėginęs • tokį malonumą 
kaip paslysti ant apelsino žie
velės. žinai, jei paslysti ant ki
to numesto apelsino žievelės,' 
tai dar pusė bėdos, bent turi 
kam visą savo apmaudą su
versti, bet jei slysti ant savo 
numestos apelsino žievelės, tai 
tikrai maža malonumo, iš pyk
čio imk nors sau pirštus graužk.

Dabar Lietuvoje atpigo apel
sinai, tai tų žievelių visur tiek 
primėtyta, kad reikia būti vi
sai atsargiam, kad nepaslystum. 

. štai musų tautininkai tiek 
įknibo į tuos apelsinui ir juos 
suvalgę tas žieveles mėto, kur 
reikia ir nereikia, ir pradėjo 
slaidžioti, sau nemalonumus 
ryti.

O kaip gi?
Butų kitas reikalas, jei 

iš šalies tas žieveles jiems
mėtytų, galėtum bent žmogus 
pasiteisinti, kitus nemokšišku
mu pakaltinti. O dabar?...

šie metai, tai jubiliejiniai 
metai Lietuvoje. Džiaugiamės 
sava valstybe dvidešimts metų 
gyveną. Juk tokios, progos, re
tos progos, ir tokios progos 
reikalingos, kad jas iškilmin
gai paminėtume. Taigi nutarta 
ir ‘padaryta šiuos metus iškil
mingai paminėti, taip sakant, 
tą progą atšvęsti. /

.'Visuomet smagiau ir links
miau, kai švenčiama ne vien 
savųjų tatpe, bet kaip dar pa
šaliečius pasikvieti.

šeimyninė šventė Vien tik 
savo šeimos narių tarpę vis
to maža šv.entė: nėra kaip par 
sirodyti,, hera prieš ką pasi
girti. y

Nutarta ir padaryta.
’ Pakviesti visus, kurie tik ka
da nbrs -yra5 veikę, dirbę, Lie
tuvą į tiesų jų kelią vedę.

Nors ir 
daug metų

ot

dėlto 
pasiryžta ir juos į iškilmių 
garbės komitetą pakviesti, taip 
sakant, šalia vyskupų ir kitų 
ponų pasodinti. Nutarta ir pa
skelbta, viešai išgarsinti,
čia ir ta apelsino žievelė per 
neapsižiūrėjimą pdmesta.

Paslysta, oi kaip skaudžiai 
paslysta. i

Ugi tie opozicijos kai kurie 
žmonės kvietimų nepriėmė ir į 
tą garbės komitetą nesutiko 
ateiti.

Jei bent butų buvę nepasi
garsinta: neatėjo, trauk juos 
velniai, tik, butų proga juos 
papeikti, o dabar, dabar pačių 
apelsino žievelė pamesta ir pa
čių paslysta!

Nėra kam kaltę suversti, nė
ra kam išmetinėti.

Po šimts pypkių apelsinus 
valgant reikia dairytis, kur 
žievelę jų dėti. Ot imk žmo
gus nors i svetimą kišenę jas 
kišk, jei nerą kur kitur dėti. 
O ‘kur dėti tas apelsinų žie
veles? Tikrai 4iėra kur. Tad ir 
slysti žmogus.

VISTASPATS

anzmas, 
trdpos valstybė-

Japonijoje y/a įsigalėjęs agresingas 
kuris padarė sąjungą su fašistinėmis 
mis. Bet Japonijos valdžia kolkas dar\nėra fašistiška.

Fašizmas nepakeičia jokios opozicijos. O Japoniją 

 

je dar gyvuoja opozicinės partijos. Jos turi savo atsto
vus parlamente. Taigi ir parlamentas turi šiokią tokią 
reikšmę. Parlamentas palieka be reikšmės, kada jame 
valdžios oponentai neturi savo atstovų arba yra 
nugąsdinti, kad nedrįsta pakelti prieš ją balsą.

Japonijos parlamente opozicijos atstovai 
energingai kritikuoja valdžios įteiktą sumanymą, 
riuo visa galia butų pavesta karo vyriausybei. Tame 
parlamente pakėlė griežtą protesto balsą ir Socialistų 
Liaudies partijos ‘ atstovas, reikalaudamas, kad -valdžia 
apgintų opozicijos vadus nuo “patriotiškų” chuliganų 
smurto. Mat, tie chuliganai užpuolė ^ocialistų Liaudies 
partijos vadą jo naihuose ir žvėriškai sumušė. Minislįe- 
ris pirmininkas buvo priverstas išreikšti .apgailestavi- 
mą dėl to smurto akto ir pasižadėjo, kad valdžia imsis 
energingesnių priemonių asmens neliečiamybei apsau-

da-

taip

labai
ku-

Šitie reiškiniai liudija, kad ir Japonijoje eina kova 
dėl liaudies teisių. Kaip visur, taip ir tenai, pirmose tos 
kovos eilėse stovi socialistai. Todėl reakcininkai jų la
biausia rfeapkenčia.. • \ '

Pranašauja nepasisekimą 
konservatoriams

Vakar Britanijos,valdžią išsiuntė savo ambasadO’ 
rių į Romą pradėti .derybas su Mussoliniu. Beveik tuo 
pačiu laiku ji ims tartis ir su Hitlerio valdžia, nes prem-

IS LIETUVOS
Degė Pušaloto valse, 
savivaldybės namai

PANEVĖŽYS. — Vasario 7 
d, apie 10 vai. Pušaloto Valse, 
ą-bės name bankelio kambary 
dėl nežinomos priežasties kilo 
gaisras? Ugnis buvo laiku pa
stebėta, todėl nuo didesnių nuo
stolių tuVtas liko apsaugotas. 
Apdegė ten buvęs šautuvas, 
rinkimams urna, šaulių ir jau
nųjų ūkininkų ratelio vėliavos. 
Spėįąma, kad gaisras kilo nuo 
įkaitusios krosnies:

Valsčiaus, namai dega jau 
trečią kartą, bet gaisras vis 
laimingai likviduojamas. Apie 
paskutinį gaisrą policija veda

skundą Stalinui prieš Tucha- kvotą. (S) /

ta’

kas 
pri-

dėl

opozicijos žmones 
buvo koneveikiami,

Žinios Iš Lietuvos *
Chuliganizmas

.............. F"’1" •

TAURAGĖ. — Iš sausio 31 
į vasario 1 naktį kažkokie dar 
iki šiolei neišaiškinti asmens 
apipiaustė arba nulupo odas 
daigeliui jaunų, Vasario 16 d., 
Bažnyčios ir Stoties' g-vėj pa
sodintų medelių. Tie medeliai, 
viso sužalota apie 40, turės nu
džiūti ir vėl gatvės liks plikos, 
kol bus pasodinti ir prigis ki
ti medeliai, šį “darbą”, gal būt, 
darė net keli asmens, nes var
giai ar vįenas žmogus tielį me
delių butų spėjęs aplupinėti. 
Tauragiškiai 
pasipiktinę.

labai tuo dalyku
,(jm)
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A READER WRITES ...
We’d likę you to write also

From Ohio the statė known

Bruno John Paul

Glancing tbrough the reprint issue of the 
/T f*Ist Time magazine prinęed, dated March

3, 1923 (contained in their latest re- 
gular issue) we found mention of the

• Lithuanian-Polisb dispute pver Vilna. The
Lithuanians battiing .for a just cause were 

jr displaying stiff resistance ’to the Poles,
and at that time were actually shelling the 

/ / Polish frontier with big guns. Stubborn,
/ būt rightly just, little Lithuania was

shovving her unyielding spirit that makes 
every Litbuafian proud, even to the ex- 

tent of defying tbe League of Nations who imposed lipančiai and economical 
penalties on Lithuania for resisting their decision which vvrongly favored the Poles.

was appointed “Emperor” 
policy of the International 

Figratory Workers Union, vvhich is tbe dignified name for tbe interna-

Jeff Davis, self-styled “King of the Hoboes” who 
at the Lon^on convention held recently, explained the 
Itinerant 
tional hobo dan: “We assist ai! runaway boys and try to induce them to return
to their homes.” They, as “men of the road,” know the bardships and folly of 
“hobo-ing”. Ybung men who cherish, or ever had the desire -to “hit tl^e road” 
should think twice befo’re leaving their homes. They should know that ‘‘there’s 
no place likę home.”

the 
mother of colleges, and from Dayton, 

Ithe home of aviątion, Mr. Charles Pau
lauskai writes;.

Tbe Hoįy Cross Lithuanian Knights 
who recently came to Chicago to de- 
feat the Marqvette Park basketball team 
28 to 27, is a team of outstanding 
pbyers, and one of tbe major teams in 
Dayton. They have won tbe Dayton 
Recreation cbampionslnp for Three suc- 
cessive years and are conteuders fot 
the crown this year. Their record shovvs 
28 vvins and tw.o losses. Not a bad 
shovving'for the Lithuanian boys, eh? 

f 
I

In the Dayton Ipdustrial Atbletic 
Association, said to be the best atbk- 
tic League in Ohio, are many collcge 
stars. Among them are three Lithua
nian boys vvho are outstanding on their 
respective teamx Tbey are Cbarlie Pau- 
laskas, George Zelinskis and Felix Gol- 
dick. All are over, six feet and tip the 
bbam ęver tvvo hundred pounds. Yes, 
and if I may say so, big and fast. This 
industrini league has played to 60,000 

.paid admisstons this year.
This athletic association not 

sponsors basketball, būt many 
sports such as baseball, bovvling,
bąli, volleyba!!, golf, tennis, rifle and 
pistol shooting, Men and vvomen are 
members of this organization.

i ,■ t _ ■ .

You basketball fan's may have heard 
that yank Lusetti of Stanford univer- 
sit.y is the high score point-maker ot 
thė nation. Novv let me tell you of tvvo 
college stars in the Ohio colleges: Niek 
Frascella, senio r ot Wooster college vvho 
flipped in 5 76 points in his first tvvo 
years, and has sepred 320 points in 14. 
games this year. Ch’uck Chuckovitis, juz 
nior at Toledo university, vvho scored 
352 points as a sophomore has made a 
totai of 3 34 points in 17 
year. Yes, that is “pouring 
• r zin any man s game.

as

only 
other 
soft-

Dancing is a sočiai asset to any youth. Many high schools are sponsoring 
“dance hours” as part of the school’s recreation or cultural work. We believe it 
a good idea to have every school adopt this type of program. \

cents 
can’t 

because

bappy to welcome the other three 
as profit, for which we 
condemn him too greatly 
it is so convenient for him to do so.
To do away with this petty cheating 
we eitber mušt eliminate the 
or substitute sales tax stamps 
vvhat we have on liquors, 
Sete.

sales tax, 
similar to 
cigarettes,

years 
con- 

other 
vexa-

sales taxes or 
prevalent in

itself co be a 
bas proved itself a

provoked “chiseling” 
grumbles

“What the ayerage Citizen doesn’t 
know won’t hurAhim” is a saying 
vvhich can. be conveniently applied to 
“bidden taxes” tha/ we as citizens pay 
for daily whenever \^ve make a purchase. 
We go to a store and pay a lump 

, sum for some purchase. not knowing, 
or not caring, that a few cents of our 
purchase price are. used to pay for the 

,,, bidden taxes ^mposecl. Įjpn .nearly all 
commodities. Būt the Illinois Sales Tax 
slapped on tbe citizenry several 
back (and similar 
sumer taxes are 
statės) has proved 
tious problem. It 
nuisance; it bas
and cheating. The citizen 
when he openly mušt pay a cent or 
two cents for every small purchase, or 
three cents for e^ery do’.lar he spends. 
The State vvhich had expected to get 
all the tax money collected is find
ing a sbortage of funds. We need an 
immediate change in the prevailing Sys
tem of collecting the sales tax to eli
minate graft and cheating. .The business 
maru naturally. is tbe offender. Thėre 
are many fifteen and twenty cent pur- 
chases for which the business man col- 
lects one cent in tax money* Under 
this procedure he can collect six cents 
on every dollar. vvhile be is reęjuired 
to pay only three cents on every dol
lar purchase. What happens to the other 
three cents? The business man is very

Is centrai Europe doomed 
fascist? The possibility is not too re- 
mote. Now that nazi Germany has 
“seduced” Austria and wooed her into 
a , nazi understanding. and with an 
apparent nazi Spain, we find England 
coming out “to play” with the naughty 
boys Hitler and Mussolini—patting 
their heads and saying: ‘‘You boys may 
be naughty būt you're nice!” France 
finding berself ”between the Devil and 
the deep blue sea” since England has 
deserted France with h.er motai sup- 
porM is now wavering and is expec- 
ted to fall in line with England and 
start eutting capers with Italy and Ger
many.4 And with Hitler already wink- 
injk and flirting with a stubborn and 
uijyielding Czechoslovakia, what can 
wk expect to hlppen to ithe smaller 
and vvežker nations such as Hungary, 
Rumania. Poland. and even Lithuania? 
Are they next in line for naz.i ‘‘sedue- 
tion?” We hope not, būt time alone 
will tell. v .

to become

games this 
them i.inv

urged a

Two hundred reservations have al
ready been accepted for the Second An- 

be 
to 
of 

fil-

nual ' “Open , House” celebration to 
held at Marquette Park March 14 
March 19, inclusive. The capacity 
400 reservations is expected "lo be
led before the Week is up. Group s or 
individuals who wpuld likę to attend 
are urged to make their reservatioins.

The leading Lithuanian organizations 
of Marquette Park who have made rc- 
servations are: Darius Girėnas Ameri
can Legion Post, Lithuanian 'Catbolic 
Alliance, Lithuanian Chamber of Com- 
merce, Marqu:tte Park Lith. Citižėn’s 
Club, Marquette K of L. Mar. Park 
Catholii: Youth Association, St. Ca- 
simer’s Academy, Lithuanian Buteli-z 
er’s Ass’n of Mar.' Park. 13th Ward 
Lith. Democratic Club, Margutis’ Pu-

blications, and the Litbdahian Nation
al Democratic Club of Chicago.

Inv.ited speakers of the evening are 
expected tp include: Mayor Edward J. 
Kelly, Robert Dunham, V Pres. of the 
Chicago Park District, Bishop Ber
nard J, Sheil, Judge John T. Zuris, 
William McDonnell, pub'.isher of the 
Southtown Economist, Joseph Drish of 
the Lithuanian Citizen’s Club, M; Nar- 
vid, President of the Lith. Chamber of 
Commerce, and many other promipent 
individuals.

A gala entertainmCnt program has 
been ,ąrranged vvith Jimmy Stanle.y’s 
orchestra providing dance music. The 
program vvill alsp include variety acts 
by outstanding radio performers, and 

m 

talented amateurs.

WMLS of A MALĖ
By JURGIS- STURGIS

It
alike, and 
ones left;
Adam had 
bbdy.

of Au-> 
varioųs 

At prė-
“hdt”

SPECIAL
NOTICE!

may' be true that not all girls are 
Yhere may be a few good 
būt if you a$k me, I w.ish 
died vvith all his ribs in his

o-o-o
chief vV’eaiion of de- 

fense “ is her tears. Her chief armor is 
her

A vvoman’s

scręam.
0-0-0

štili can’t understand why people
through the trouble of printing

I
g° _
hevvspapers to carry news to the peo- 
ple, when evetybody knows better re- 
sults can be had by telling the- news to 
a woman.

o-o-o '■
A vvise man in Europe said that the 

United States has produced no 
class humorist. ,What’s the matter 
the guy vvho iijyented'' the saying 
“tvvo can live ąs cheap as one?”, 

o-p-o
The vvay somė girls “dope” 

faccs tp entice innocent young men in-, 
to the šeą of matrimony, it surprisės 
me that none are ever arrested for coun-; 
terfeiting.

J J.ą -t '.- , ' ' ; ' •' [
0-0-0

first 
vvith 
that

MISS AGNĖS UVICK, 
LITHUANIAN ?!<- 
GROUND DIRECTOR 
IS HONORED
Receives recognitioTi sfter 

notewarthy 10 .year*

NEWS NOTĖS
FROM LITHUANIA

Estonians on Lithuanian 
Language and Art

wiil—The English Section 
henceforth appear every Mon- 
day instead of Sa/Airdays.

RED ROSE BASKET
BALL TEAM ISSUES 

CHALLENGE

Completing a brilliant ten year Ser
vice in the sočiai and recreation field, 
Miss Agnės Uvick is receiving deser- 
ving rteognition for her ąchievements 
this week. Especia’.ly gcatifying to Li
thuanians is the fact than Miss Uvick 
,is one of their nationality( Director of 
girls at the Cameron playground, Miss 
Uvick has supervised the activities of 
her 
the 
an 
For
playground has been voted an honor 
playground, the highest record to be 
endovved upon any playground in the 
history of the Board

The varioms group 
Ietie teams that Miss 
vised in competition
tained high merit and usually were of 
championship caliber. Lašt year she 
guided her teams to win two Chicago 
softball championsbips. Her group al
so won the ukele’e championship, 
won high honors in volley bąli, 
lyr skating, icc skating and also
ceived awards in various handieraft 
pfojects.

Miss Uvick was born in Omaha, 
Neb. Her mother štili resides there. She 
is a ^ister of Judge Joseph P. Uvick 
of Detroit, Mich. Miss Uvick lives at 
1850 Humboldt boulevard in Chica
go.

The well-known Estonian journal 
“Kaunis Kodu” (Beautifui House oi 
Home) in a recent number inserts ma
ny pietures and articles about Litbua> 
nian life. One of the latter is from tbe 
pen of Aleksiejus Rannit, and is en- 
titled: “Lithuania—Land of ancient
Culture and national Beauty”, in which 
Lithuania is described and mucb ii 
said about the Lithuanian language. 
This is all the more notewortby see- 
ing that tbe Estonians generally are 
proud of their own tongue; būt in tbis 
articlc referente is made to the anti- 
quity of Lithuanian, its resonance, and 
affinity to the oldest dassical speech. 
In this eonneetion the vvriter q uores 
tbe remark of tbe Russian poqt Bal- 
monf, “The Lithuanian language is 
the most noble and the most ancient 
among melodious tongues”. At the 
šame time special mention is made of 
the Lithuanian folk^songs vvhich have 
delighted foreigners. Thus, the Esto
nian abthor. August Gailit, in his no- 
vel “Toomas Nipernadi”,
Lithuanian daina vvhich he heard in 
Lithuania. Moreover. a seperate artide 
deseribes the Lithuanian wood carv- 
ings in a country vvhich is sometimes 
styled “Tbe Land of Crosses”. Re- 
produetions are •'also given of P. Rim- 
ša’s celebratcd group “The Lithua
nian School”, and other pieces ot 
seulpture. There are also other photo- 
graphs of scenes and buildings.

quotes one

playground in competition vvith 
65 other playgrounds in Chicago to 
outstanding record of ąchievements 
ten consecutive years the Cameron “Revue Parlementaire” 

About Lithuania
of Education.
projccts and aob- 
Uvick has supcr- 
have alvvays at-

YOUTH PILGRIMAGE FOR JOBS AND 
EDUCATION LEAVES CHICAGO, MARCH 
9, FOR WASHINGTON, D. C. TO PRESENT 

DEMANDS OF YOUTH

SPORTIES . Japan has 
later ejate for the 1940 Olympics to 
be held in Tokyo. They dislike the 
hot weather during the < months 
gust and September when the 
Olympic events are to be held. 
sent the Japs are keeping
slaughtering the Chinese.. . . Max. Ma- 
rek who recently k’oed Cbet Palutis 
will meet Henry Palmeri of Cleveland 
at the Cicero Sadium this coming Wcd- 
nesday. March 9th . . . Of the 24,8 75 
entrants in the 38th annual Bowling 
Congress now being held at tbe Co- 
liseum are seveijal Lithuanians . . . Likę- 
vvise in the Chicago Evening American 
tournament, the womens’ bowling con
gress. ’ '

Eddie Jannelle, leading amateur ice- 
hockey scorer of the Waukegan team, 
is scheduled for a major berth next 
year . • * Tjbe Chicągo ^Tribunc Golden 
Glove fiitals wijl be broadeast from 
the Chica'go Stadium next Friday' night. 
March 11, o ve r WGN and the Mutual 
netw.ork* Broadeast starts at 10:15 
p. m. (CST) . ... The three outstand
ing stars of tbe B. B. R. heavyweight 
basketball tcam are the three Yuknis 
brothers, all 
tak, 
w,ill 
week 
ship

There may be some truth in the 
theory that the average man’s vvife 
would do well in Congress, judging 
by the vvay . she introduces biIls ii^to. 
the house.

o-o-o
It is said that love is blįnd; būt it 

is the man vvho ' is blind and not the 
vvomen. Herc is a typical eonversation 
betvveen a coUple of lovers; >/

“I shall love to share all youri 
trials and .troubles, <Jąc.k, darling.” ' ’

“Būt Daphne, dear, I have none.”‘Būt Daphne,

"No, not now 
vvc’re married.”

darling; I mean vvhen

(Note) : The
similar to this column, sabmitted by any 
lady before March 40—Thursday, ”be- 
tvatling” the malęs t/oill receive tivo 
tickets to an affair of the ..editor’s 
choosing. ..Material will not be re-: 
returned unless provision is made.)

best original moteriai,

' < ' * •' i
Hitting the Mark

More than 100 “pilgrims” 
senting 300.000 young Cbicagoans^ 
will leave Chicago Wedncsday, March 
9, to attend the Youth Pilgrimage for 
Jobs and Education, which will take 
place in Washington, D. C. on 
10,. ii, and

repre-( 3. The Sčhwellenbacb-Allen resolu-
all uneni- 
find work 

be given

March
12.

Sponsored by tbe American
Congress in 
the largest and mo$t important na
ilonai youth oręariizations, the PHgri- 
mage has as its purpose tbe presenta- 
tion of Information before 
Committee on Labor and 
concerning tbe problems of 
merica today.

Some of the legislation 
thousands of delegates from 
of the United States will 
to adopt are:

1. The extension of 
Youth Administration.

cooperation with
Youtb
38 of

the Senate 
Education 

young A-

vvhich the 
every part 

urge Congress

the National

2. The
Youth Act whicb ptovides 
educational opportunity for 
rican youth.

passage of the ..American 
jobs and 
all Ame-*

T . '•/<!<! ‘.i C ♦
In a hatd-fought game on Tbursday 

evening, February 24, 193 8, Cicero’s 
Rcd> Rose team licked the Streamliners 
and took first place of their division in 
the ęlyde Park District basket-ball 
tournament. Players who starred in this 
clash were Joe Kulpinskas of the Roses 
and Tony Lutkus from the Streamli
ners.

and 
rol-

rc-

This present scason has been a 
ly and successful one * for the 
Rose quintet. Fifteen encounters 
netted them tvvelve vietories and 
three defeats. The boys are really 
ing places” this 
better .shovving 
lašt scason.

year, having a 
now than

live- 
Red 

have 
only
4 go- 

much
they had

The Paris jouranl, “Revue Par- 
lementaire”, in its first issue, writes a 
good deal about Lithuania. There is a 
long artide on the lašt conference of 
the Foreign Ministcrs of the Baltic 
States, and the, declaration of the Litb- 
uanian Foreign Minister, M. ' Lozorai- - 
tis, on that occasion. is reproduced; al
so tbe budgetary šummary for 1938; 
Information about the Bank of Lithu
ania balance sheet, and about lašt year'i 
record shipping movement at the poit 
of Klaipėda.

hAVE YOU EVER NOTICED?

Wben che other fellow acts that 
vvay, be is “ūgly”; wben you do, its 
“nerves”. ,
£ Wbcn the other fellow is sėt in 
his way. he’s “obstinate”; wben you 
are, it is just “firmness”.
0 Whcn the other fellow doesn’t likt 
your friend, he’s “prejudiced”;
you don’t likę him, you are 
showing you are a good judge 
man nature.
^_Whcn the other fellow tries 
someone cspecially well, 
ing”; when you try 
using “tact”.
0 ,When tbe other 
to do chings, be is 
you do it, you are
0 Whcn the other fellow spends i 
lot, he is a “spendthrift”; when you 
do, you are ■“genėrous”.
0 When the other fellow pieks flaws 
in things, he’s “eranky”; wheri you do, 
you are “discriminating”.
0 Wben the other fe!low is mild in 
his manner, he is a “mush of conccs- 
sion;” when you art, it is being “gra- 
c'ous”. ,

BRIGHTON P ARK 
COMMUNITY 
PLAYGROUND 
SEEKS PING- 
PONG PLAYERS

vvhen 
sitnplv 

of hu-Their regular
Vaisnor, Frank Isganaitis,' Tony “Chick- 
en” Kasmauskas, Joe Kulpinskas and 
Bruno Marcinkus. Al Vaissor, Ed De
veikis and Paul Gudaitis comprise the 
reserves. This year’s tcam is managed 
by Frank Isganaitis,' wbile “Chicken” 
Kasmauskas, their, lanky center, is cap- 
tain.

The boys find that the Clydc Park 
District schedule leaves them a lot of 
free -time. Hence they are' willing to 
meei teams of Cicero and Chicago. The 
orte stipulation is that all teams mušt 
be of the middle-weight dass. 
games ęall Cicero 2937 and ask 
“Victor”, or visit the dubrooms 
cated at 493 2, West 14th Street, 
Cicero.

linc-up includes Vai

he’s 
the game,

to trcat 
“toadyv 
you are

feilow takes time 
“deads!ow4’; vvhen 
"deliberate”.

Boys and young men of the Brįght- 
on Park community vvho are interested 
in ping-pong, or table tennis. are urged 
to contact Mr. J. M. Stoffey, instruc- 
tor at the Davis playground, 39rh 
Street and Albany avenue. Mr> Stoffey 
is planning to have representatives in 
the annual inter-playground competi
tion starting next vveek.

The table t tennis players vvEl prac- 
tice every afternoon and evening in the J sj 
shelter house to prepare for participa- 
tion in the forthcoming ,/tourney. Lith
uanian youth is cspecially invited to 
take part.

For 
for 
lo- 
inThe value of knoivlcdgc depends onį 

your ability to ūse it.

bnagination vvas given man to com- 
pensate him for vvhat he < is not;
sense
vvhat

Lithuanians . . . Joe Pla- 
Lithuanian handball champion, 
leave for Memphis, Tenn. next 
to defencT bh single’s champion- 

in a national tournament. . .
Kąri Pojello, . Lithuanian grappler, 

vvho participated in big time vvfestling 
years back is novv promocing in Lon- 
dpp, England, as įveli as operating a 
gymnasium . . . The Lithuanian Tu- 

i mavieks ^re considered to be the out- 
, ątanding basketball tęam in, the mid- 

vvest,. and stand a good chance of win- 
. ning the Central A^ A. U. meet cham- 
pionsbip . . The ping-pon^ tourna- 

: ment being held at tbe Navy Pier had 
I a goodly amount of Lithuanian en- 

trants, both malė and female...
Some svvefl vvrestling bouts have 

been arranged, by the promotors for 
the Mopday night show at thė/White 
City areną', 63 Street and South Park- 
way . . . Fpur years ago Bill Pechulis 

' vvas “throvving ’em in” underhandedr 
novv he is the leading star of the Tu- 
mavick team . . . Chuck Apolskis,- re- 

I cently signed by the Chicago Bears, is 
1 rumored to vved Miss Davidonis, a Ci- 

/ cero giri, real soon ... f

tion vvhich guarantees that 
ployed vvho are not able to 
in private industryy vvould 
jobs under the WPA.

4. The Harrison-Fletcher-Black bill 
providing for appropriation of funds 
to assist the poorer statės in providing 
moą effective programs of public ędu- 
cation and insudng that the Negroes 
receivc equal educational opportunity 
vvith the ręst of the population.

5. The Nye-Kvale bill opjposing mi- 
litarizatibn of youth in schools.

6.
would 
vilian

An 
mąge. , , <* - I rumoreo to vvea iviiss uaviaonis, a c-i-<tire vveek of March 7 to 12, the Šen-• . . ., / cero giri, real soon ... ,
ate Committee vvill sėt aside 3 hours į

‘ea<;h afternoon to hear the testimony -- . . ---------------- .....-
from vari- Thcn there’s the young fellpiv vvho

concerning the gavę hi$., giri friend a ring over the 
Ame-' phone and the giri considered herself

engaged, . * -

The Bernard CCC bill wbich 
put the CCC camps under d- 

control instead of the army.
interesting feature of the Pilgri- 

is the fact that during the en-

of representative “pilgrims 
(Ous parts of the country 
problems which are 
rican youth*

Thcn there’s the young fellpiv vvho

mpst vital to giri considered herself

of humor to 
he is.

a
console him for

IT P'AYS TO 
Rcmember the banana 
leaves the

CO-OPERATE— 
every time it 

bunch it gets skinned.

That boy you vvere ridingSusie:
vvith has troubįe. vvith bis vision.”

Adele:
before bis eyės.”

£ U

“Yes he sees pąrking spots

J This may be the machine 
love is štili made by hand.

age būt

“I tojd l?er 1 was knec deep ih love.“ 
*‘What did she say?”
“Shė>told me she- vvojudĮd put me on 1

her vvading ,'list.”

Doctor 1 (inquirirtg about a
who had svvąllovved a half dollar) : 

Hovv ,is the bęy today?
change yct.Nursc: No

b6y

To Our Readers CICERO T0WN 
TATTLES

In our progresšivį methods to 
become the forcmost section of its 
kind in America, vve recently re- 
sorted to an, ejcpensive measure i n 
procuring a smaller form of type. 
The . material vvhich you now are 
reading has been sėt in the recent- 
ly-acquired smaller face type, the 8- 
poipt type. The ęhangc from the 

10- 
en-

former and iarger type, the 
jpoin.t, to the smaller type, vviU 
able us to prįnt more mateliai in the 

i'same amdunt- of space.
It vvilil tberefore permit us to 

bring you mote of the interesting 
moteriai vvc have planped ' for yoii.^ 

ccrtain that. our contributois 
and ęorrespondents vvill also vvcl- 
come the change.

The NAUJIENOS ENGLISH 
SECTION aims to plcase. Boost 
and ręad our ENGLISH SECTION 
rcgularly. Ypųr pleasuce toill be bar 
sųccessl. —EDITOR

Now that tbe Lenten season’s star- 
ted, we won’t be se<ing so many dan- 
ces in town until afcer Easter. Tben 
comes tbe Red Rose Clubs annual 
spring affair on Easter Sunday at tbe 
Liberty. The following Saturday tbe 
Cicero Optimists Club “įoes to town” 
i n tbe šame }».lace. Both affairs are of 
prominence in tow<n, and both wi|l 
be patronized by a capaęity 
Commitcees for 
ly at work * . .

Our heartfelt 
George Gurskis 
and Ann, upon
their motbcr during tbis lašt weck. * . 
I don’t know vvbcn, būt I’m .told tlie 
“PeCping Tom” is going to come out 
again. For tfaose who don’t know, said 
“Tom” įsa litde neivspaper “manu- 
factured” by a local group. It ’gives 
some very vivid dcscriptions of things 
and people as they rcally seem.

CLCERO’S ‘OPEN EYE”

crowjl
bot h jdances are busi-

sympathies to M r. 
and daughters Emily 
the passing avvay of

-4

Alice Faye (ubo ve) toill continue 
.plcase Chicagoans as star of “Įn Otd 
Chicago” (playing at the Apollo The- 
atre) for anothcr three uieeks.

to
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Pirmadienis, kovo 7,

Diena Iš Dienos
Kazimieras Miku tekis, 671 W 
th St., tavem biznio, savinin- 
is. Buvo daug svečiu.

Gal bus progos jaunam 
lietuviui vykti į........
West Point

T0WN OF JLAKE. _ Aną 
dieną advokatas St. E. Basins- 
kis, 4915 So. Ashland avė., ku
ris kandidatuoja iš 4-to ’ con- 
gressional distrikto į U. S. kon
gresą, susitikęs reporterį raštu 
p; reiškė šitokį prižadą:. ‘“Jei r.š 
busiu išrinktas į Amer.kos Su
vienytų Valstijų kongresą, tai 
prižadu vieną jauną lietuvį, 
kurs bus baigęs vidurinę mo
kyklą, ir pačių lietuvių kontes- 
to keliu išrinktą pasiųsti j 
West Point, kur bus per 4 me
tus išmokintas į U. S. karinin
kus.”

Kaip žinom, kongresmonas 
savo buvimo terminu turi tą 
privilegiją iš savo distrikto du 
jaunu studentu pasiųsti į West 
Point ar kur kitur į kokią mi- 
lit:rinę mokyklą. Rjp. A. B. C.

Kazimierų Varduvių 
Puotos

Kovo 4 dieną daugybės Ka
zimierų Dėdės Šamo žemėje su-, 
silaukė vaisių, ypač tavernų 
biznieriai, kurių barai da ir 
šiand en gėlių vainikais papuoš
ti. “Venčiavor.es” dienoj 'visi 
gere, valgė ir turėjo “good 
tme”.

Visi K zimiern ir Kaz'mie- 
ros didžiuojasi savo vardu. 
Pirmiausiai šventas Kazimieras 
buvo Lietuvos karalaites, antra, 
švento Kazimiero dieną Lietu
voje jau perskrenda iš pietų 
šiltesnio krašto į šk urę viever- 
sukas, kuris užgieda “čyrii vy
ru -— jau pa/asaris.”

šie Seno Petro draugai šven
te kazim erines:

18th St., tavem 
ka^. Buvo daug

Kazimieras Ambrose, 724-26 
W. 19th St., kuris su broliu Po
vilu užlaiko garažo biznį.

Kaz. Bernad’šius, 1843 So. 
Halsted St.

Kazimiera MiEerienė, 4258 S. 
Western avė., tavern ir valgyk
los biznierė.

Kazimieras Krikščiūnas, 4501 
So. Ashland avė., tavern savi
ninkas.

Kaz. Kasiliauskas, 3364 So. 
Halsted St., savern savininkas.

Kezimieras Ūkelis, 3436 So. 
Lituanica avė., tavern savinin
kes. . ‘ J

Kazimieras Gavcius, 6068 S. 
State St., juodžemio pristatyto- 

t 

jas, visada ger$ .juodžemį atve
ža.

Kazimiera Mikaiionjenė, 135 
W. 103 St., tavern savininkė. I

Kazimieras Youršius, 10701 
S. State St., tavern savininkas.

Kazimieras Gira, 135 E. 107 
St., tavern savininkas.

čia suminėjau tiktai savo pa
žinties draugus. Yra. ir d: ug 
Kazimierų, kurių antrašų neži
nau.'

Yra ir daug Kaz’mierų be-' 
darbių, kurie 
darbdavių ir draugų. Jų dauge
lis dirba prie WPA, < 
lis dėl tūlų priežasčių negauna, 
nė WPA darbo ir, tiesiog ba 
dauja.

Šitiems Kazimierams 
šeimynoms ir gimtinio 
vieversis liūdnai gieda “čyru 
vyru, — jau pavasaris”.

Senas Petras.

PIRMYN KELIONĖS FONDO AUKOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :_ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Onę Banikaite (Pelnas šokių 

kuriuos ji surengė 18-toj apie- 
linkej

SLA 77 kuopa 
III. (Auka)

$130,00 
Rockford, 

5.00 
Pp. AscJai, Milleriaj, kiti ei- 

ceriečiai (antra dalis pelnų jų 
surengtos bunco 20.00
Pirmiau pridavė $39.77, tad vi
so pasidaro $59.77)

Už ‘Pirmyn” sagutes auka
vo: '

Anonimas .............. i. $2.00
Dr. A. Montvid .... ........  1.0,0
P. Bukšnaitis ... ..........   1.00
J. Petrošius ..........  1.00
H. Ivanauskiene ........  1.00
J. Ascilla ....... . . -- 1.00
Aldona Cukrus ... ........... 1.00
M. Norkus ..................... 1.00
Victor Arlauskas ..........   .75
Po 50c aukavo už sagutes:
Mrs. C. Stupa^, Mrs: F. Ja- 

kavičius, Mrs. Adomaitienė, M. 
Bludzet, John Polka, Mrs. Pol
ka, Mrs. J. Kancauskas, Mrs. A. 
Kančiauskas,
Helcn Kančauskas, Mrs. Ryp- 
kievvicz, S. B. Komaiko, J. Rak
utis, Ann Ban.k, J. Dambros,

S. Misius, Mr. S I ūkas, A. GlTis- 
kis, T. Zemgulis, G. Grinis, pp. 
Petrulis, A. Zymontas, Wm. 
Shimkųs, A. Balėhunas, W. 
Maukus, A. Boksas, Ch. Račius, 
P. Petru'is, F. ^ukauskas, A. 
Garcinskas, L. Brunwald, .. E. 
Tekutis.

$37.00

Kancauskas

jau užmiršti A. yilis, J.'Va’u is, N. Kantor,

Netikros Dešimkes 
Brighton ParkeParke

Pereitos savaites pabaigoje 
Brighton Parke pasirodė pluo
štas netikrų dešimkių. Jas ga
lima greičiausiai pažinti iš nu-

46.75
Pirmiau paskelbta .... 958.11 

Viso .u ........ $1,004.86
- (Bus daugiau)

Lietuviai! Remkite “Pirmyn” 
ęhoro Ekskursiją Lietuvon ir 
suteikite progą CŲoro jaunuo
liams aplankyti tą kraštą, apie 
kurį jie jau per daug c metų 
dainuoja, bet kurio dar nėra 
matę.

Atsišaukiame, prašydami šią 
Pirmyn Choro Kelionę paremti, 
ir į visas pažangias ųrganizaci- 
jas, kurioms Choras visuomet 
mielai patarnaudavo, dalyvau
damas jų parengimuose, jiems 
dainuodamas, suvaidindamas 
veikalus ar kitąip pagelbėda
mas.

Jei dar neaukavote, tai pa
siųskite savo auką šiuo adre
su:

merių “A878-074A”. Visų ne-1 
tikrųjų dešimkių numeriai 
yra vienodi. Income Ta)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOS!?’’

SPECIALUS
| Pasiūlymas!

Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Šmotų-

RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditoriu

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7358

Kasdien nuo 9 vai. rytų iki' 
9 vai. vakaro.

■ ' CRANE
I COAL COMPANY 

5332 So. Long Avė.
Tel. Republk 8102 

POCAHONTAS Mine Run «7.J 
ISrrpenprf) .............. — tonas

Servizas I smulkesnes i7.:
I ■ Tonas .....................................icilcim I: Perkant 5 Tonus ar Daugia 

Žmogui ____ ___ __ 7, 
Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus 
visokius rakandus bei Storus. V 
žam j farmas ir kitus miestu 
žema kaina. Musų Darbas g 
rantuotas. Taipgi pristatom a 
gils i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

| Aukštą Kraujo
i Spaudimą Mažiha— 
I Reiškinius Lengvini 
Į Mokslinki b-ndjmM parodo,.
i Aukšto Kraujo Snaudimą gal 
dugel atvejais surhažintiĮ žeme?

I palaikyti -ir iš to einančius gal 
j gė’os ir svaiguliu reiškinius 1: 
palengvinti, nuolatos ir reg .li' 
vartojant ALLIMIN, česnakų ir 1 
rušku esencijos tabletes. Tai, gry 
Česnakų ir Petruškų junginys ap 
sytose tabletėse be skonio—be l 

I no—užtikrinta* nuo ble kokių v 
tu pavojaus. Klauskit būtinai .tik 

Į tablečių šiuo vardu—ALLIMIN- 
stengkitės gauti tikrąsias. Vii 

i vaistinėse vidutinis pakelis 50c. E 
nomiškas $1.00. Norint DYKAI j 
ti žymaus gydytojo knygelės, ra 
VAN PATTEN CO., 54 W. Illii 

Street, Cnicago.

J. Stašaitis, A. Banikalt’s, M. 
o dange- Massėy, Mrs. Chas Matekonis,

Mrs. Tamullion, Chas. Karka, 
J»e Gura (Bcstcn, Mass?, B.;
Markauskas, Jo» G ivas, J. Ka-I Fondas P,rmyn Choro Ke-

A. lionei Lietuvon, Antapas Vihs, 
pirmininkas, 4142 Archer avė.,

pp jChicago, III., arba Walter Nef-
Dusbakus, pp. Ke ler, Miss Kaz-! fas> WininkaS,.. 2435.. South 
la.skas, Mrs. Kcz’auskaš, Mr.jLeavi.tt street’ Chicago, III.
KArewa, A. Prudiid, J. Dapkus Pirmyn Choras ir Fondas 
(Cicero), J. Pūkis, Sylova, J; bus visiems nuoširdžiai dėkin- 
Alinski, J. Janr.ra, J. Baubi, p. §’• VisV -aukotojų pavardės bus 
Mashell, p. Millits, E. lakaus- I-"s^eU)t°s Naujienose.
kas, A. Doubert, p. Kavaliaus- FONDAS PIRMYN CHORO 
kas, A. Kaminskas, p. Gcjetski, KELIONEI LĮElUVON.

ir jų minukas, E. Bačkauskas, 
kraš’o Laurutenas

1 Kanopka,

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Jose?h Ksgut, Calumet Pa k, 
23, su Emma Margis, Calumet 
Paik, 18.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI—
• PIRMADIENI—
• penktadieni—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinią Skyrius

— 9:00 VAL. VA K. 
—10:00 VAL. VA K.
— 7:00 VAL. VAK.

LIETUVOS PRODUKTAI
SM.nMNIV 
KI MPIV 
“PfCNK”’ KEMPIŲ 
Rl.KYTV KUMPIŲ

“FRtVVFURTERS"
T . A AINIU
BARAVYKŲ
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TRFJOS DEVVNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

Ateikit į musij “sample room” ir pa matyk’t šių importuotų produktų. 
Krautuvėms ię draugijoms specialis patarnavimas.

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Hbymarket 3555
J. P. RAKŠTIS. SAV.CHTCAOO, ILL.

ARCHER LAUNDRY
■ ' • Skelbia

^Žemiausias DAMP WASH Kainas Įs20 Metų

IŠPROSIJIMAS

Už priedinj 
Svarą

10 Sv. 54c
NEAPSIMOKA 
PLAUTI 
ISLAMUOSE 
DAUGIAU

LAUNDRY.
Pleaa* You Altu a y

Pirmadieni 
15 sv. 89c 

3c už pried. sv,

f ANTRADIENI
TREČIADIENI 

KETVIRT., PENKTAD

Marškiniai
SU RYŠULIU

ARCHER
VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211

VVilkas, Mr 
igevičia,

f Ar Jau Įsigijot
TARP MUSŲ ■ Tikietus Šiam
BIZNIERIŲ

'* ' » t i ■

Daro Gražų Biznį
ENGLEW00D. — Jau kele- 

lc.s metų,, k. i šioj kolonijoj lie 
•tuvė Martha Martinius užlaiko 

‘ taverną adresu 790 W. 59 st. 
. ir daro su svetimtaučiais graži: 

b.znj. Bizny kartu darbuojasi ir 
Jos sūnūs. —Rep? B. P.

Paskolino
$1,910,000

, Pašalpai

pas-Miesto taryba nutarė 
kolinti $1,910,000 Chicagos be
darbių šelpimo administraci
jai, kuriai pritruko pinigų šel
pti bedarbius per kovo mėne
sį.

Moterys Įsigykit 
Gražy Sidabrinį 
Setą

L

ku-

snu- 
salo- 

šauk-t 
kitas 
šmo-

Dabar kiekviena moteris, 
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gra|ų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, vide’čius, 

j toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į. Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos snecinliai narini™ limo

Vertė
$2-50

ROGERS Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONE1DA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

TIKTAI Už
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 

nių daiktų kuponus šiandien,'norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nofii- Bį Įjj| ĮS V> • 
ma įsigyti setų, Tie kuponai yra spaus- H| ĮJį 
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra

’ paeiliūi numeruojami ir diena pažymima.
Norint gauti vieną setą, atneškite arba BK
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 1Jįffl
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. «...
Šeši setai susidaro iš 86 gabalų, 6 asme- betas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 __
asmenų. Sif6 Kuponais

“Faun”
Design
Gražus

įrengimui1
Įdomus šokių vakaras 

(kovo 27)
V. Beliajaus šokių koncer

tas artinasi. Tikietų galite 
gauti Naujienose, 1739 So. 
Halsted st. arba rašykite Be
lini ui, 6210 So. Pa r k ,ave. Te
lefonas Normai 8778. Bilietų 
kainos — 55 centai, 83 centai 
ir $1.10.

Šiame įdomiame koncerte 
matysite nepaprastai keistų 
šokių. Vienas šokis vardu “La 
Midbar” atvaizduoja kupra
nugarį arba kuris randa gro
žybes tyruose. Jis sau dainuo 
ja “
kupranugari į tyrumas, Vai 
nešk mane , i tyrumas, Vai 
nešk mane į tyrumą vai nešk 
Girdžiu piemenėliai ant sku 
> 31 švilpia, o sk Įsčios žvai
gždutės mirga giedroje padan 
gėje. Vai nešk mane į tyrumą 
vai nešk mane.’’ r

nešk mane

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilnų apdraudę auto
mobiliams

•' Apdraudę 
ugnies

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

namų nuo

rakandų
nuo vagir
langų
gyvasties

gausite

; raštinėje 
per A. Rypkevičių 

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

■4- 1 • .

Aukštos Rųšies—Visam Amžiai Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir prekybiniu ženk
lu “X-T1A” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus dKabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų. /

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
■■■■■ Puikus 3-jų ir 2-jų , M

šmotų ROGERS /
Sidabro Setai '■

Tiktai po 990 už '
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Remkite tuos, kurk 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

DAILY
BUSINESS
DIRECTOR1

*Mgar Sp»M

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė d^I 6 ar 8 setų
tiktai $1-75

su 6 'kuponais

KASDIENINIS BIZNIO J 
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyriui- yra vedamas tikslu 
•elhėti musų skaitytojams susin 
kur galima nusipirkti įvairių [ 
rastų ir nepaprastų daiktų, inti 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių 
skelbimų negalite susirasti ko 
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia 
gausite informacijų, jeigu tik jų 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS

,1 Uglr pU 
Ųftiet- su moder 

nk. mis užlaidomis ir 
Ih wnod šviesomis 
ha: garantuotas 

120 W 63rd ST 
ENG S883-584UŠios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si

dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl G ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
F

NAUJIENOS >
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

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

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

. i • X /

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

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas Valstija

• LIGONINES
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-’

už ..................................... ■ “
GYDYMAS $£()’<
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA vi

diena ligoninėje . $15'
RAUMATIZMAS 

greitai, palengvinama ... “
VISAS LIGAS GYDOMA $<,(
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS P ARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chica

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANT Al

Universal restaurai
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKI 

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

Te! Virterv M7O

LIETUVIŠKA UŽEIGA
719 SO. WESTERN AVENUI 

— TOPAZ ALUS —



Pirmadienis, kovo 7, 1938

Nemėgo Muzikos -
Tad Nužudė
Savo Motiną

Keista šeimyninė tragedija

16 metų Theodore Danielsen, 
5316 Loeb avenue, labai nemė
go muzikos. Bet jo motina, da
linai paraližuota Eleanor Da
nielsen, gabi 'pianistė, buvo di
delė muzikos mėgėja ir vertė 
sūnų mokintis skambinti pia
ną.

Vakar jaunuolis buvo paso
dintas kalėjime, kur piano nė
ra, o motina guli grabe. Iš to 
ką policija pasakoja, tas mu
zikos mėgimas ir nemėgimas 
pasibaigė štai kokia tragedi
ja-

Užvakar po pietų berniukas 
mokėsi prie piano. Virtuvėje 
buvo motiną. Kepė vyšnių pa
jus, kuriuos sūnūs labai mėgo. 
Prie piano privarytas berniu
kas tol skambino, kol turėjo 
kantrybės. Bet* toji, greitai, 
matyt, išsisėmė. Pianas nutilo. 
Tai buvo apie 3-čią vai. po pie
tų.

Apie pusę po keturių kaimy
nai pastebėjo, kad berniukas 
iržgęsino visus žiburius bute ir

kur tai- išėjo nešinąs dvi vali
zos. Apie septintą valandą va
karą iš darbo - parėjęs tėvas 
Theodore Danielsen Sr., rado 
žmoną — berniuko motiną ne
gyvą". Į jos gerklę buvo įsmeig
tas ilgas peilis.

Tėvas spėja, kad sūnūs su
siginčijo su motina dėl piano 
pamokų ir ginčo karštyje 'ją 
nudūrė. Abu buvo karšto bu
do.

Policija jaunuolį užtiko Lin- 
dy viešbutyje, ties 541 West 
Madison. Jis prisipažįsta, kad 
ginčijosi su motina ir jų nužu
dęs.

Petras Pirmasis
t <

Biltmore Teatre
Pirmadienį, kovo 7 d. So

vietų Rusijos didžiausias kru- 
tarnų jų paveikslų veikalas 
Petras Pirmasis pasirodys 
Biltmore teatre, ties Division, 
arti D amen gatvių.

Tai Visų kritikų pripažintas 
veikalas. Caro kova su sūnu
mi visiškai natūraliai persta
tyta. Ypatingai gerai vaidina 
Simonov ir Cherkasov — pir
masis vaidina carą, o antrasis 
jo sūnų. Veikalas eis per šias 
keturias dienas. Tad, nepra
leiskite progos jį pamatyti.

t

_____________ _________ NAUJIENOS, Chicago, III.

LIETUVIAI DEMOKRATAI UŽ TlflSE.IĄ 
JARECKI

Pavieto teisėjas Edmund K. Jarecki

I

LAIME SUŽIBĖJO
Jadvyga Gricaitč

■ ■ ‘ 1 * Z z

Pirma: įėjo į kambarėlį. Nie
ko negirdėt. Visų širdys dre
ba, šiurpas kūną krečia, lau
kiame visos nekantriai, savo 
vietuose sėdėdamos. Kaip pėr 
miglą .išgirstame balsą dainuo
jant. Pirma išėjo pabalusiu 
veidu. Antra eina į kambarį 
su4 šypsena veide. Už trumpo 
laiko ir ji išėjo, bet Šypsenos 
nebėra. Tik nubudimas veide. 
Trečia taipgi eina ir išeina. Aš 
septintoj vietoj sėdžiu.

Į trumpą laiką visas gyveni
mas pasirodo akyse. Mažų die
nų atsiminimai kaip > žaibas per
bėga mintyse. Mokyklos die
nos, linksmumo dienos, dainų 
pilnos dienos. Augštesnės mo
kyklos dienos taipgi linksmos, 
bet jau gyvenimas atrodo rim
tesnis. Dairios jau daugiau pa
liečia širdį, taipgi laimė iš to
limos šaukią. Pirmas darbo 
ieškojimas, čia irgi pasiryži
mas atsiekti savo laip'snį. Bet 
dainos nepasilieka užmirštos. 
Jos dabar daugiau reiškia. Jau 
per ilgus metuos, iš tėvelių į- 
gimtos, nepaleidžia sielos. Nors 
kiti draugai, kiti, reikalai, bet 
dainos tos pačios, tik daugiau

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965. \
STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS 

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

norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

FURNISHED ROOMS
RENDON KAMBARYS karštu 

Vandeniu apšildomas. Galima val
gyti gaminti. 1810 So. Peoria St.

RENDON KAMBARYS dėl vaiki
no ♦ pečium apšildomas, šviesus, rui
mingas už $10.00' mėnesiui. Su val
giu ar. be valgio. Nėra vaikų.

817 Wešt 51st PI., užpakaliniaPie 
name ant 2 lubų. Klauskit savinin
kės.

Help Wanted7—Malė
Darbininkų' Reikia

SHORT ORDER VIRĖJAS nak
ties darbams.

EAGLE RESTAURANT,
1745 So. Halsted Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

, Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

10 APARTMENTŲ — $22,500 — 
geriausias Marųuette Manor moder
nas budinkas — refrigeratorius — 
plytų garažas — pajamų $4700 per 
metus —- arti 64-tos ir Artesian 
Avenue. Vėik greitai.

MANOR REALTY
2532 W. 63rd St Hemlock 8300

SAVININKAS aukoja 8 kambarių 
namą, 6125 Calumet avenue, 2 auk
štų plytinis; darbui šapa ir gara
žas užpakaly, fumasu šildomas; lo
tas 50x161; viskas pilnumoje. Kaina 
$5200, išmokėjimais. Telefonas Nor
mai 9549.

A.TA. I
JUOZEFINĄ CHAPIENĖ, 

po tėvais Sereikaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 6 d.. 8 valandą ryto, K 
1938 m, sulaukus pusamžiaus, B 
gimus Panevėžio apkr., Nau- S 
jamiesčio parap., Strulionių n 
kaime.

DeKalb, III., išgyveno 15, o g 
Chicagoje 17 metų.

Paliko dideliame nubudime 1 
dvi dukteris: Juozefina ir Al
doną; du sūnūs: Albertą ir Jo- | 
ną, marčią Violet ir daug kitų £ 
giminių, o Lietuvoj dvi sese- I 
ris ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Chicagos Lie- g 
tuvių Draugijos.

Runas pašarvotas 6610 So. a 
Artesian Av. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtadieni, Kovo 10 d., 8:30 | 
vai. ryto iš namų į Gimimo g 
Pa n. Švenčiausios parap. baž- I 
rtyčią, kurioje atsibus gednlin- fi 

pamaldos tfz veliones’ sfe- m 
»fa, o iš ten, bus nulydėtąjį šv. ■ 
•Kazimiero kapinės. *

Visi a. ’a. Juozefinos Cha- 
pienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sunai, Marti ir kitos 

Giminės.
T,aid. Direktoriai Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

Ai A
ONA CHERNAUSKIENĖ, 

po tėvais Mockaitikė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 5 d., 2:30 vai. po pietų, 
1938 m., gimtus Tauragės aps., 
Gaurės parap., Vėžaičių kaime.

Paliko., dideliame nubudime 
vyrą Kazimierą, brolį Franciš- 
kij Mockaitį, 2 pusbrolius. Jo
ną Spudvilą ir Joną Gajaus
ką, 2 švogerkas, Josephine Bo- 
rokas ir Kazimierą Petronis, 2 
švogerius Domininką ir Anta
ną Chernauskus ir jų šeimy
nas ir kitas gimines, o Lietu
voj, pussesere Magdaleną 
Blankus ir gimines.

Priklausė prie Dr-stės šv. 
Petronėlės.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica Av. 
Laidotuves įvyks TrečiadĮenį, 
Kovo 9 d., 8:00 vai. ryto iš 
kopi, i šv. Jurgio^parap. baž
nyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldąs už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Chernauskie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Vyras,. Brolis ir kitos Gini.

Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138

‘Per keletą sykių Chicagos ir 
Cook pavieto žmonės išrinko 
teisėją Edmund K. Jarecki į 
pavieto teisėjus milžiniška 
balsų didžiuma. Kaipo teisėjas 
jis atsižymėjo bešališkumu ir 
teisingumu. Jis kovojo už tei
singus rinkimus ir baudė ap
gavikus be partijos skirtumo. 
Už tai jis nebepaliko demo
kratų mašinos bosams. Šį sykį 
jie jau nebeindėjo jo į savo 
“slcitą”, o pasij ieškojo pak
lusnesnio t žmogaus. Tačiau 
teisėjas Jareckis savo kandi
datūrą stato. Jį remia guber
natorius Horneris ir pavieto 
prokuroras Courtney. Jį karš
tai remia lenkai ir kitos tau
tos. Jį remti pasiryžo ir lietu
viai demokratai, senieji 'lietu
vių demokratų vadriį ir Lie
tuvių Demokitatų1"’ Asociacija. 
Jie tikisi, kad ' bosų mašina 
neatlaikys prieš žmonių ūpą, 
ir teisėjas Jareckis vėl bus 
pavieto teisėju.

Lietuviai Demokratai. atidaro 
heądgiiarters’’

Lietuvių Demokratų orga
nizacija teisėjui Jareckiui rem
ti atidaro savo “headųuarters” 
Sherman lietely. Tuo tarpu 
užims kambarį 430. Susižino
jimui telefonas Raniįolph 
4600, cxtcsion 33. „Visi lietuviai 
prccinktų kapitonai ir demo
kratų kliubų bei draugijų 
veikėjai yra kviečiami užsire
gistruoti šioj savaitėje kas
dien tarp 1 ir 5 vai. po piet.

Atpiginollektrą 
Cicero, Miete, 
Waukegane 

,J » < --------- -7 '
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Nupiginimas nepaliečia 
Chicagos

Illinois Commerce Cominis- 
sion paskelbė, kad elektra bus

'PANELIS SIENAI PAPUOŠTI

JUOZAPAS KAMINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 6 d., 11 vai. ryto, 1938 
m. sulaukęs pusamžiaus, gi
męs Šiaulių apskr., Užvenčio 
par., Safakiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m. 
Gyveno 2306 W. 24th St. 
Paliko dideliame nubudime, 

motęvi Barborą, po tėvais 
Bartkaitę, 2 sūnūs: Juozapą, 
marčią - Oną ir Danielių; 4 
dukteris: Stefaniją,
žentą, Vincent Testą, 
Virginią: 2 anukus 
kitų Riminių.

Kūnas pašarvotas 
cz’iaus 1 
23rd Place; Laidotuvės Įvyks 
Kovo 9 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi, bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten 'bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Kaminsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti’/ 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą,

Nuliude liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys ir 
Kitos Gimines.
Laid. Direktorius Lachawicz 

ir Sūnus, Tel. CANAL 2515.

Martą, 
Adelę ir 
ir daug

Lacha\Vi-
koplyčioįė, 2314 West

M
 Gėlės Mylintieins 

Vestuvėrns, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

No. 1067 — Kodėl nepabandyti išsisiuti šį gražų panelį 
sienai papuošti? Vartokit margus siulus, pritaikinki! taip, kad 
paveikslas išrūdytų natūralūs. <

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE ,5800

------------ - - - ’. ■ ■ ■ -

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 10.67
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
| ' ' '
j Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................

| Vardas ir pavardė ...... ................... ............ ..................... ................... ............... .....

.niiiimiiii iiii iiiiiM«imurwrwwiM>MW

IMKILvBIhIiiIv Visas Pasaulio 
Dalis. ' 

KVIETKININKASg Gėles Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams.

I 3316 So. Halsted Street^
B Tek BOULEVARD 7314

a

Ši

lt

Į Miestas ir valstija. Garsinkitės

nupiginta ppijcmiesčiuose, ku
riuos aptarnauja Public Ser
vice Company of Northern Il
linois. .
„ Nupiginimas paliečia 256,- 
000 elektros (vartotojų Cice- 
roje, Oak Parke, Evanšlone, 
Berwync, Joliete, Waukegane, 
Maywoode, Chicago Heigbts, 
Kankakee, Pontiac ir Streator, 
ir jiems sutaupys $720,000 į 
metus.

Policija suėmė 22 metų ne
grą Henry ■ McfCinney, 1418 
Hastings Street, ku'ris užpuolė 
ir išgėdino dvi moteriškes, W 
PĄ slaugę ir buvusią savo darb 
davio dukterį.

Naujienos^

-A. Al.
JeVA TIKUTIĖNĖ, po tėvais 

STRIEMIKIUTĖ
» ‘ T "

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 6 d., 7:45 Valandą ryto, 
1938 m., sulaukus pusamžiaus, 
gimus Lietuvoje, Seiinų Ap
skrity. .

Amerikoj išgyveno 26 m.
Gyveno 2120 W. Mango Av.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Joną, draugus jr drau
ges, o - Lietuvoje— dri broliu 
Vincentą ir Joną ir šeimas.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj, ties 4354 W. Gtand

i Avenuė. .■ /' IX;
Laidotuvęs įyy'ks Trečiadie

ni, Kovo 9 di, 2 vai. po pietų. 
Iš koplyčios bus nulydėta į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. Aj IEVOS TIKU- 
TIENĖS gimiriės, draugai ir 
pažystami esat nuriširdžiai 
kviečiąmi dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa- 

, tarnavimą ir atsisveikinimui
< • • ■ «' '■ ' ' ’ ■ > • 1

Nuliūdę liekame,
VYRAS, DRAUGES IR 

^RAUGAI
Laid. Direktorius J\ F. Eudei-

. kis, Tel. YAĘDS 1741%

reiškiančios. Kas dieną, po sun
kaus darbo, atsisėdus prie savo 
piano randu poilsį, dvasia at
sigauna, vėl pasidaro širdis 
lengva, gyventi smagu, žiūrint 
iš šalies žmogus mano, kas iš 
to, laiką leidžia, brangų laiką, 
galėtų išeiti pasilinksminti, su 
jaunais draugais turėti sma
gias laikus. Bet nesupranta tas 
žmogus, kad tai ta daina, be
simokindama, kas dieną bela- 
vindama, ątradau daugiau poil
sio, daugiau linksmumo negu 
kad kur nors su draugais kas 
vakara,, linksmai šokiuose laika 
bučiau praleidusi. Tik tas su
pras tą jausmą, kuriam yra 
įgimta dainos meile? Bet šiame 
momente .šios mintys greit 
ąkimirksnyj prabėga. ■

tl a n maij<r ei} 6 kambarė
lį, kur laukia laime arba... 
Einu į vidų, širdis smarkiai 
plaka. Įėjus, matau, sėdi pen
ki žmonės. Veidai nieko nepa
rodo. Prie piano sėdi akompa- 
nistas.1 Pradeda groti, ir nieko 
nebelaukdama: dainuoju. Už
miršau kur esu, dainuoju iš 
širdies susikaupus visus jaus
mus. Balsas plaukia, bet jo ne
jaučiu. Užbaigus dainuot tik 
atsimenu kur esu. Žiuriu atsi
sukus į sėdančius žmones. Šyp
senos jų veiduose. Atsistuoja 
vienas, ir sveikina. “Sveikinu 
tamstą! .Turi žavėtiną balsą. 
Duosime progą tamstai dainuo
ti vadovaujančią Gildos role 
operoje ‘Rigoletto’. Ši opera 
bus pastatyta nedelioj, Kovo 
13ta dieną, Auditorium Teatre, 
Congress ir Wabash. Turėsi 
garsius Metropolitan operos 
artistus, kurie asistuos, kad 
tamstos debiutas operoje butų 
sėkmingas. Taigi širdingai svei
kinu, p-lč Jadvyga Gricaitė!”

Išgirdus tuos žodžius, nega
lėjau nei žodžio tarti. Laimė, 
kuri buvo pasirodžiusi iš taip 
toli, sužibėjo čia pat. Taigi da
bar turėsiu progą padaryti de
biutą operoje su artistais pir
mos eilės. Joseph Royer, bari
tonas, ir Armand Tokatyan, 
tenoras, Metropolitan operos 
žvaigždės, turės, svarbiausias 
roles. Taipgi visa eilė pasižy
mėjusių dainininkų iš Chicagos 
operos sudarys^ sąstatą veikian 
čių asmenų šioj Verdi operoje 
/‘Rigoletto”. ši opera bus pa
statyta Kovo 13toj 'dienoj, Au
ditorium Teatre, 8:00 vai. va
kare. Kainos biletų hiR) 50c iki 
$2.50 už ložas. <

Brangus lietuviai, negaliu iš
reikšti žodžiais to' širdies 

. ■ , ' ' - 1 'v I
džiaugsmo, kurį jaučiu, turė
dama progą pakviesti įųs į sa
vo operos debiutą' ir bus man 
neišpasakytas džiaugsmas pa
linksminti savo tautos susirin
kusius žmones tą Vakaru.

. , Jadvyga Gricaitė

> IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų, 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai-*, 
tant svarstykles, registeriua ir ice 
baksius. Cash arba ant i*mokėjimo 
Pamatykite mus pirm r*ckU pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NAŠLĖ PARDUODA TAVERNA 
ir budinkus— 6 kambariai, flatas 
viršuj—2-jų karų garažas. Viskas 
pilnumoje. 617 W. 43rd St. YARDS 
2887.

TAVERNAS, 2 flatis, plytinis — 
karštu vandeniu šildoma — gara
žas. Bargenas, Pardavimui ar mai
nymui. Radcliffe 7471.

739 East 92nd Place.

PARDAVIMUI pusės savo DA
LIES. taverno biznio, nes turiu nuo
latinį darbą — negaliu taverne sto
vėti. 3600 Emerald Avenue.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui 

^EXTRA BARGENAŠ~ 
FLORIDOJE

Kas nori gyventi be žier 
mos apskritą metą, tas 

supras Šį bargeną.
Del priežasties mirties turi būti 

greitai parduota pavyzdinga farma 
Floridoje. Yra 319% akerių žemės 
su pilnais įrengimais,—mašinomis it 
du setai budinkų. Galima lengvai 
padaryti dvi arba tris , skirtingas 
farmas. Vaisiniai medžiai visi dabar 
išduoda vaisių ir neša gerą pelną. 
Yra 1100 Tung Oil medžių, 520 Pe- 
can medžiai, 200 grėpsų, 1200 gru
žių. 340 Bluę Berry bušių ir daug 
Grandžių. Pernai buvo parduo
ta 14,000 svarų pecan riešutų. 
Savininkas yra miręs, todėl turi būti 
greitai parduota palikimui sutvar
kyti.

Ūkis randasi prie dvejų State Hi- 
ghway kelių tik 9 mylios nuo Pen- 
sicola miesto. Be sodno yra galima 
auginti visokias daržoves apskritą 
metą. Gerai auga komai, bulvės, 
kopūstai, tomeitės ir įvairios uogos, 
Tai yra tikras dvaras su visais mie
sto įrengimais ir patogumais. Yra 
elektra ir bėgąs vanduo. Tinkamas 
gaspadorius paėmęs šią farmą ga
lės daryti lengvą pragyvenimą vien 
iš chicagos lietuvių, kurie kas me
tą važiuoja į Floridą žiemos laiku 
pasimaudyti saulės spinduliuose.

Šis visas dvaras parsiduoda už 
trečią dalį jo tikros vertės. Kas nu
sipirks, tas nesigailės. Dėl smulkes
nių žinių kreipkitės į:

JULIUS BASKIS 
4431 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2512

Real Ęstate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOJ APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:

Financial
' Finansai-Paskolos

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

‘ J. P. EWALD REALTY CO.
840 W. 33rd St., Tel. YARds 2790 

arba
708 W. 18th St>Tel. Haymarket 5686

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

2 pagyvenimų medinis namas, 4- 
5 kambarių, 50 pėdų lotas, arti gat- 
vėkarių ..............   $2450.00

Medinis namas taverna su 4 kam
bariais ir 6 kambarių flatas viršui, 
kaina ..................   $2500.00

> 4 flatų mūrinis, apšildomas 'su 
tavernų ir didele svetaine $7000.00

4 gyvenimų mūrinis namas po 5 
kambarius, 4 karų murinie garažas, 
kaina ................    $14,000.00

18 apartmentų namas su 3 Sto
rais, 8 metų senumo, rendos neša 
i metus $8220.00, • nekeltus rendos, 
kainą .................................... $30,000.00
tinkama vieta dėl coal yardo ir 20 
akrų žemės, Chicagos priemiestyje, 
labai pigiai. Pilną aprašymą su
teiksime ant pareikalavimo.

Teisingas patarnavimas. A
CHARLES URNTCH,

56 W. Washington . St., Room 514.

MOKĖS PINIGAIS tuojau už 1 
morgičius, bopdsus ar kitokius ver
tybės įkaitus, išsimokančius ar de- 
foltuojančius, aukščiausią kainą. Ra
šyk ar kreipkis HARRY BLOOM, 

188 Wešt Randolph Street, 
Telefonas STATE 7416.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINE PRIIMA 

Kasdien nuo 8 v. ryto 
iki

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

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

Tel. CANAL 8500

Užsiregistravo 
50,000 Balsuotojų

šeštadienį balsaviinaniš 
sirc 
ha 
šių 
L 
9db,

UZ

pirmiau neužsircgislTavu- 
balsuotojų. Teisę balsuoti 

Chicagoje turės dabar apie 1,- 
,300 žmonių.
-j .. . ......-...-ĮĮ111*1 . ..... ........................ ....................................................■■

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.1

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIAT1ON 
, • • of Chicago.
2202 W. CERMAK RD. Ganai 8887 

•i .. i ui nįifmii i -ir,! i ~
COAL
Anglys

Kainos Numažintos 
•į ANGLYS
MINE RUN .......................... $5.75
BIG LUMP .......................... $6.00
feGG ........................................$6.00
NUT .............................  $6.00
ŠCREENINGS ......       $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

f D A B A R 

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

•'
PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

‘ NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAMAĮIKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kafnoa 
prieinamos. Už pakartosi
mus duodame gerų nuo
laidą.

■' V- 1 Į....4 ;.-irrsfsgž



8 ’ NAUJIENOS, Chicago. III. ■
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Pirmadienis, kovo 7, 1938

PRAŠO KRAUJO AUKOTOJU JULIUI 
MICKEVIČIUI

Sunkiai serga Chieagos Lietu
vių Draugijos pirmininkas.

Billings Memeriai ligoninė
je, 950 Kast 59tli strcct’ (netoli 
Cottage Grovė) guli sunkiai 
susirgęs Julius Mickevičius, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininkas.

Vakar ir užvakar ligoniui 
buvo duodamas kraujas (darė 
transfuziją), reikės duo’i dau
giau šiandien, bet reikia žmo
nių, kurie apsiims kraujo pa
aukoti.

Draugai, kurie sutiks duoti 
ligoniui kraujo (turi būti ne
daugiau 35 metų amžiaus) yra 
prašomi kreiptis į ligoninę ir 
susižinoti su ligonio gydytoju 
Dr. NVilson, kuris bus ligoni

nėje nuo 1 po pietų iki O-tos 
vakare. Visos instrukcijos kur 
eiti, kas daryti, e’c., bus su
teiktos prie informacijų stalo, 
ligoninės laukiamų jame, auk
ščiau paduotu adresu.

Vanduo Chicagoje
K

Vėl Švarus
Pereitos savaites pabaigoje, 

per kelias dienas rytų vėjas 
labai drumstė Michigan ežero 
vandenį, iš kurio pumpuoja
mas vanduo miestan. Vanduo 
buvo taip dumbluotas, kad 
valymo stotys negalėjo jo pil
nai išvalyti. Bet vandens de
partamentas skelbia, kad da
bar vanduo vėl tyras.

PILDYS INCOME TAX BLANKAS “NAU
JIENŲ” RAŠTINĖJ

■.......- - ■ ------------- -- . ........ --r

Patarnaus lietuvis A. S. Walons-Valonis
• Pradedant š'andien Suv. Val

stijų Federalč valdžia atsiųs į 
Naujienų raštinę A. S. Walons 
(Valūnas Internal Revenue dar
bininką pagelbėti lietuviams iš
pūdyti Income Tax blankas ir 
duoti atsakymus į visus klausi
mus apie Income ir Sočiai Se- 
eurity Tax.

P-as Valūnas bus Naujienų 
raštinėj per visą savaitę nuo 9 
vai. ryto iki 6 v. v. Išpildymas 
blankų ir notar.’žavimas bus 
teikiamas veltui.

Kas turi pildyti Income Tax 
blankas?

(a) Kiekvienas nevedęs žmo
gus, pilietis ar ne pilietis, ku
rio įplaukos buvo $1,000 ar 

daugiau iš alga?, nuošimčių, di
videndu, pelno iš pardavimo na
mų, stakų ir t. t. per 1937 me
tus;

(b) Vedę žmonės, kurių įp
laukos buvo virš $2500, nežiū
rint kiek vaikų turėtų. Kredito 
po $100 galima imti už kiek
vieną vaiką, kuris yra 18 metų 
amžiaus ar mažiau;

(c) Biznieriai turi išpildyti 
b ankas, jeigu įplaukos buvo 
$5,000 ar daugiau.

Income Tax b'ankos turi būt 
išpildytos ir priduotos nevėliau 
kaip kovo 15 d.

Garsinkites “N-nose”
. » $ /

Pikietavo Prieš 
“Domės” Filmuose -

Ir atsidūrė už grotų RISIS JOE CORBETT

Palace teatre pereitą penkia
dienį pradėta rodyti filmas 
“Snow White and the Seven 
Dw-arfs”. Tai dailininko ir 
Mickey Mouse tėvo Walt Dis
ney fantazija sukurta iš pie
šiniu. Kiek anksčiau kinote- 
alrai rodė filmus su ventri- 
lokvisto lėle “Charley Mc- 
Cartliy.”

Burleskii aktore Rcnnc Vil
ionei, nusprendė, kad “domės” 
atima duoną nuo gyvųjų ar- 
Kstų ir pradėjo pikicluoti Pa

jace. teatrą protestui prieš 
“duomių” įsigalėjimą. Kad pi- 
kietavimas butu efektingesnis, 
ak Uorė pikietavo beveik Ievos 
kostiume. Policija pikicluolo- 
ją uždarė kalėjime.

•iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiitiiiiiimiHiiiiiiiiiiti'ittHiiiiuis J^ck Curtis su Walter Palmei’ 
D 'T' A £2^ i!rFexas. Abu yra pusiausun- 

Ju JlX. A i ikiojo svorio ristikai ir kandi-
Į: datai į čempionus.I

šiandien White City arenoj 
pasirodys Joe Corbctt, Bostono 
universiteto atletas. Chicagoj 
jis tik kelis kartr/s tepasirodė, 
bet spėjo jau sporto mėgėjus 
sužavėti. Kaip ristikas jis tik
rai pasirodė nepaprastai geras. 
Jo oponentas bus Fred (irub- 
mier, kuris yra laikomas labai 
pavojingu ristiku. Beto, risis 
dar Friedrich Von Kohler su 
Ruffy Silverstein.

PUSIAUSUNKIOJO SVORIO 
RISTIKAI

Kitą trečiadienį, kovo 9 d., 
Rainbo Fronton arenoje (Law- 
rence Avė. ir Clark St.) risis 
sensacingas Oklahomos ristikas

Protestuoja Prieš
Persekiojimus
Vakar įvyko didelis masinis 

milingas.

Pcoplcs auditoriujoje, 2157 
W. Chicago avenue, vakar į- 
vyko Ukrainą organizacijų su
šauktas masinis mitingas. Ja
me buvo išneštos kelios ašt
rios rezoliucijos smerkiančios 
Lenkijos valdžią už persekio
jimą tautinių mažumų.

Ukrainai sujudo gavę žinią, 
kad Lenkijos Ukrainoje buvo 
uždarytos mokyklos ir kitos 
ukrainų kultūrinės organiza
cijos.

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
’ ’ ’ t \ - I /

mos
D.ELAVAN, 1LL. — Bctly

[ A CM E - N A U JIE N Ų Fo to ]

Crabb, kuri dėl nezino-
f ACME-NAUJIENŲ Foto]

' CHICAGO. — Robert Hughes, 11 motų berniukas, ku
ris bandė automobilių pavogti ir liko policijos suimtas.

[ ACME-NAUJIENŲ Fotui

ELKTON, MD. divorsų

prisiek usi

[ACME-NAUJIENŲ Fotui

BROOKFIELD ZOOLOGIJOS DARŽAS. — Su-li

daugiau nobctckėli, tačiau susigundė

su aštuntu vyru

ir nutarė

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

BURBANK, CAL. — Pot 
apvertė trekus ir trobesius

SAN ERANCISCO, CAI 
salos kalėjime.

[ACME-NAUJIENŲ Foto)

— Al Caponc žmona, kuri yra pažymėta paveiksle, aplankė savo vyrą Alcatraz




