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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 65

DIDELIS PAVOJUS LIETUVAI
i z?

Lietuva Didelio Krizio
LIETUVOS RAITELIAI 100,000 lenkų rėkė

“Pirmyn Į Kauną” ddeT^*> •

Valandoj
BERLINAS, kovo 17. — Čia gauta vė

liausių žinių, kad Lenkija pasiuntė Lietu
vai naują ultimatumą, kuri Lietuva turi 
priimti trumpu laikų.

Iš atėjusių vakar telegramų matyti, kad Lietuvos 
klausimas tebėra opus visai Europai. Jo, opumą ypatin
gai pabrėžė (Sovietų Rusijos užsienio komisaras Maksi
mas Litvinovas. Lenkijos patenkinimui už užmuštą pa
sienio sargybinį Lenkija pareikalaus “normalizacijos” 
santykių tarp Lenkijos ir Lietuvos. O tas sako reiškia, 
kad lietuviai turi išsižadėti Vilniaus, ko jie nenori pada- 
ryti, nors kitos valstybės ir pripažino Vilnių kaipo Len
kijos dalį. Spėjama, kad Hitleris gal irgi užsiminsiąs 
apie Lietuvą ir Lenkiją savo kalboj Reichstagui šian
dien. < j.

Iš United Press trumpų telegramų matyti, kad Lie
tuvos valdžia padarė du dalyku: pirma pasiūlė Lenkijai 
aptarti pasienio incidentą Rygoj arba Taline (Estoni
joj); antra, kepėsi pjautų Lygą Genevoje, kad ap
svarstytų, Lietuvosteri to rijos neliečiamybės, klausimą 
sąryšyje sh dabai t inhT Lietuvos ir Lenkijos ginčiu.' >

Pirmąjį Lietuvos valdžios pasiūlymą Lenkijos vai-, 
džia atmetė ir pareikalavo* kad incidentas butų rišamas 
“normaliu diplomatijos keliu”. Tas reikštų, kad Lenki
ja nei kalbėti nenori su Lietuva, kol Lietuva laikysis 
“karo stovio” su Lenkija dėl Vilniaus. Tačiau dar ne
matyt, kad Lenkija butų padarius Lietuvai kokius nors 
kariškus grąsinimus, nors suprantama, kad barniai “ka
ro stovio” pamatais yra pavojingi. Ypač kad “karinga 
atmosfera” priėš lietuvius jau susidariusi VarŠavoj, 
kaip sako Litvinovas ir kaip tas matyt iš vė’iausios te-, 
legramos apie milžiniškas demonstracijas Varšavoj ir 
kituose Lenkijos miestuose.

Tas faktas, kad Rusija dar neketina siųsti armijos 
Lenkijon, o tik “draugiškai” ją perspėjo, gal būt šiek 
tiek ramina.
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Čia matome Lietuvos raitelius, i.šširykiąvusius 

parade Kaune. Ar jiems teks kariauti su lenka's? 
žinios sakomi kad' Lietuvos kariuomene tapo sutvir
tinta -Lėį|}fįjpfi'4piūšięhyj/'^

* .‘.‘Pavojinga situacija Lietu-. Lenkai ■ laikOSI SaVO• • VI — T ■ 1 • Ii 1

reikėlavimo
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VARŠAVA, kovo 17 d. - 
Užsienio reikalų mipisteris pul
kininkas Jozef Beck šiandien

voj”, pareiškė Litvinovas, “su
darys pavojingą situaciją rytų 
Europoj.”

Prieš-lietuviškos demonstraci
jos Varšuvoj

Mil

SOVIETU RUSIJA 
UŽTARIA LIE

TUVA
MASKVA, kovo 17. — Už

sienio reikalų komisaras Mak
simas Litvinovas Sovietų val
džios vardu šaukia viso pasau
lio valstybes, išskyrus Vokie
tiją, Japoniją ir Italiją, kad su*

Lietuvos ir Lenkijos. Pasaulio 
valstybės turinčios susitarti, 
kaip išgelbėti čechoslovakiją 
nuo Vokietijos, o Lietuvą nuo 
Lenkijos.

Rusija perspėjo Lenkiją
Litvinovas pirmu syk pa

skelbė visų žiniai, kad Rusija 
“ramiu ir draugingu budu” 
perspėjo Lenkiją Lietuvos rei-

sirinktų j konferenciją aptarti j kaie jr pasakė Lenkijai, kad
bendrus • žygius pasipriešinimui 
diktatorių tolesnei agresijai, 
idant išvengus? naujo pasauli
nio karo. Amerika yra taip jau 
kviečiama į tą konferenciją.

Litvinovo nuomone pasauli
nio karo pavojus pasidarė di
desnis po to, kaip Vokietija 
pasigriebė Austriją ir įvyko 
pasienio • nesusipratimai tarp

rO R R.Sd
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja: ' * '

šiandien giedra, šilčiau. Mali
nus vėjai pasisuks pusti iš pie
tų. Saulė teka 5:57, leidžiasi 
5:59. Mėnulis užtekėjo 7:58 
vai. vakar vakare.

VARŠAVA, kovo 17.
žiniškoj demonstracijoj šimtas pasiūlymus atmetė.
tūkstančių lenkų susirinko 
šiandien Pilsudskio aikštėje ir 
reikalavo iš valdžios griežto 
veiksmo prieš Lietuvą.

Minia numaršav© prie lenkų 
armijos vado maršalo Edwardo
Smigly-Rydzo namų ir čia mel- pripĮžint”i“vllnių’’Lenkijai iki 
dėsi už armijos sveikatą ir rė
kė “Pirmyn į Kauną!”

s . . i f t • •

Buvo nešami porteriai, ant;
kurių buvo parašyta
norime normalizacijos santy
kių, mes norime aneksacijos, 
mes norime Kauno!” ir “Mar- 
šalę, vesk mps į Kauną!” 
z Maršalas, išęjęs nuraminti 
miųips, pasakė: “Aš JŪSŲ NE- 
APVlLSIt'”.

i ,^; r[»okios pat demonstracijos 
buvo■■ Krakove, Lodziuj, Lvove 
ir Vilniuje. '

Iš patikimių šaltinių sužino
ta, kad pranešimai apie Len
kijos 1 ultimatumą Lietuvai bu
vo beveik teisingi. Ultimatumas 
buvo, tik /Lenkija negrąsino 
Lietuvai kąru.

Lietuvos klausimas 
busiąs Įneštas Tau

tų Lygon

Vienok kareivio nušovimas 
yra tiktai priekabė, bet ne prie- 

' žastis dabartiniam krizini kil
ti. Pamatinė priežastis yra len
kų pasigrobimas Vilniaus 18 
metų atgal ir lietuvių nenoras

Lietuvos valdžia davė kele
tą pasiūlymų bendrai ištirti in- 

t ir rasti budus, kaip to
kių dalykų išvengti ateity, bet 
Lenkija iki šiol visus Lietuvos

šiai dienai. Lietuviai net da
bartinio rubežiaus. nepri pažy
sta, bet jį vadina “demarkaci- 

“Mes ne-!jos linija.” Nors lietuvių cen- 
trąlė valdžia dabar randasi 
Kaime, bet visi jų žcmlapiai ir 
kiti dokumentai rodo Vilnių 
kaipo vis dar tebesantį Lietu
vos sostine. Tarp šių šalių nė
ra diplomatinių susinešimų, kas 
dar pablogina situaciją.

Nuo to kareivio nušovimo 
intempimas nuolat augo. Pa
sienio garizonai tapo sutvirtin
ti iš abiejų pusių. Ir viena ir 
kita valdžia pradėjo spausti 
tautines mažumas savo ribo
se.

Lenkijos užsienių mipistęjis 
Jpzef .Beck i atsiskubino iš" Ita
lijos .Va ršaypn, o Stasys Lazpr

LIETUVOJ. — Lietuvai gręsia 
baisus pavojus iš Lenkijos 
pusės. Lenkijos pasieny 
sutvirtinta kariuomenė. — 
Lietuvos ' valdžia vienok 
nuramino kauniečius, kad 

’ ji išriš nesusipratimą su 
Lenkija legaliu keliu. — 
Lietuvos-Lenkijos klausi
mas įnešamas tautų lygpn. 
— Sovietų Rusija “drau
gingai” perspėjus Lenkiją, 
kad neužpultų Lietuvos, 
vienok mato, kad Lietuvos- 
Lenkijos krizis sudaro ka
ro pavojų rytų Europoje.

j LENKIJOJ. — Milžiniškos len- 
(

GENEVA, Šveicarija, kovo 
17. — Tautų lygos sekretaria- 
tui pranešta diplomatijos ke- 

• y* * *

bais, kad Lietuva nori įnešti
Komisaras Litvinovas pabrė- pareiškė,? kad Lenkijos Valdžia Tautų Lygos tarybai apsvar- 

žė, kad agresija yra kaip už- Padarė ■•atatinkamus” žings-: .
krečiama liga. Todėl Lietuvos nius Sinče . LietiiVa ir kad mybės problemų po dabar įvy- 

; jis duosiąs apįe tai ,pranešimą kusio nesusipratimo tarp Lie- 
pirmamė senato susirinkime.

styti jos teritoriąlės neliečia-

ir Lenkijos nesusipratimas rei
kia priimti su baime. Ypatin
gai, kad lenkų griežtas nusi
statymas ir prieš-lietuviškos 
demonstracijos Varšuvoj 
sutvėrė karingą atmosferą

Prezidento pąlociiiįe1 svarsty
ti apie Lietuvą buvo sūsirinkę

Lenkijos vadai

Felicijan Slavvoj-
Beck; vice-premie-

Gins čechoslovakiją
Laikraščių korespondentams 

toliau Litvinovas pareiškė, kad 
Sovietų Rusija pasiųs kariuo
menę čechoslo vaki j ai ginti, jei
gu ji butų užpulta, kaip to rei
kalauja iš Rusijos 
dėtos pareigos.

sutarčių u*ž-

Litvinovas buvo 
kaip gi tą Rusiją

kų demonstracijos reika
lauja Lietuvos pagrobimo 
ir meldžiasi už Lenkijos 
armijos sveikatą. Auga ka
ringa atmosfera.

SOVIETŲ RUSIJOJ. — Užsie
nio reikalų komisaras Lit
vinovas Sovietų valdžios 
vąrdu šąuRia viso pasau
lio valstybių konferencija 

—— ąpšvarstyti budus apsigin
ti nuo užpuolfkių valsty
bių: Vokietijos, Japonijos 
ir Italijos. Litvinovas grie
žtai pažymi, kad tuojaus 
reikia apginti čechoslova- 
kiją nuo Vokietijos, o Lie
tuvą nuo Lenkijos.

VOKIETIJOJ. — Hitleris šian
dien kalbės apie savo gro
bikiškus plianus, ir užsi
minsiąs apie Lietuvą.

ANGLIJOJ, 
valdžia 
diktatoriams nebepatenki- 
no net jo paties minis- 
terių. Keli ketina rezig- 
nuot. Anglijos visų parti
jų valdžia gali susiorgani- 
zuot tiktai be Chamberlai- 
nc.

ISPANIJOJ. — Frankistai bom
bardavo Barceloną iš oro. 
Užmušė 1200 žmonių. — 

, Aregono fronte po trumpo .
pailsi© frankistai pradeda 
naują ofensivą. — Lojalis- 
tų bėgimą nustabdė jų pa
čių karabinieriai.

AMERIKOJ.—Sekretorius Hull 
pasakė kalbą apie Ameri
kos ginklavimąsi atsilaiky
mui prieš tarptautinę ne
teisybę. v

rąitisįiš Šveicarijos skubiai at- 
yyko į Kauną. ■

Masiniai mitingai Lenkijoj 
•priimdinėja rezoliucijas, kurio
mis kviečia Lietuvą pasirinkti 
tarp taikos ir karo.

Kuomet buvo laidojamas už- 
muštasai lenkų kareivis, kuni
gas armijos kapelanas pasakė 
kalbą, kurioj kareivio užmuši
mą vadino žmogžudyste ir pa
seka aklos neapykantos Lietu
vos valdžios išauklėtos. Jis sa
ke, kad pasidarė dabar labai 
rimta padėtis. 1

— Chamberlaino 
savo pataikavimu

tuvos ir Lenkijos.
Ar Lietuva norės sušaukti 

specialę tarybos sesiją sulyg 
straipsnio XI, kaipo ūmiam at
sitikime kada karas gresia, pri
klausys nuo to kokį dutos at
sakymą Lenkija į Lietuvos pa
siūlymą, kad abi šalys paskir
tų savo atstovus klausimo ap
svarstymui.

Lenkai šaukia Lietu
vą pasirinkt tarp tai

kos ir karo

Hull pasakė, kodėl 
Amerikai reikia 

ginkluotis

visi ‘žymieji 
jau. prezidentas Ignacy Moscicki 

premjeras 
Sladkovski,
ras Eugenjusz Kwiatkowski ir 
maršalas Edwardas Rydz-Smi- 
gly.

Lenkijos valdžia negalėjo 
priimti Lietuvos pasiūlymo 
svarstyti Lietuvos pasienio in
cidentą Rygoj (Latvijoj) arba 
Taline (Estonijoj). Lenkija rei
kalauja, kad incidentas būtų 
išrištas normaliu diplomatijos 
keliu.

Lenkijoj, kaip matyt, visi 
pritaria tai nuomonei, kad sto
ka susinešimų tarp Lietuvos ir 
Lenkijos yra blogas< dalykas, 
ir tokiai padėčiai turi būti pa
darytas galas.

WASHINGTON, D. C., kovo 
17. Valstybės sekretorius 
Hull šiandien nacionaliame pre- 
sos kliube kalbėjo apie apsau
gą prieš įsigalinčią “tarptauti
nę beteisę”. Jis pasakė, kad 
Amerika nenori kištis į kitų 
valstybių reikalus, bet kuomet 
yra laužomos sutartys, kuomet 
įvyksta tokie dalykai, kokius 
matėme paskutinėmis dviem sa
vaitėmis, Amerikai reikia kuo- 
labiausia apsiginkluoti. Ameri
ka nedarys jokių sutarčių, bet 
kooperuos su taikiomis valsty
bėmis kovoje prieš neteisybę 
ir agresiją.

Halio kalba buvo perduota 
per radio visam pasauliui.

Specialis Chicagos Daily 
News korespondentas Wallace 
R. Deuel vakar atsiuntė per 
radio savo laikraščiui sekamo 
turinio telegramą apie Lietu
vą:

BERLINAS, kovo 17. — Kro- 
niški nesusipratimai tarp Lie
tuvos ir Lenkijos šiandien ren
gėsi pasikelti į pirmos klesos 
krizįi Tie nesusipratimai tęsėsi 
nuo 1920 mėtų, kuomet Len
kija pasigriebė Vilnių, kurs 
tuomet buvo Lietuvos sosti
ne.

/ čia gauta žinių, kad abi ša
lys pradėjo siuntinėti kariuo
menę, kad priėš-lietuviški mi-

užklaustas, 
galės pada

ryti, nepereidama kitų valsty
bių teritorijų. Litvinovas atsa
kė: “Kai yra noras, tai bus 
surastas ir būdas.” Kebas Ru
sijos armijai į čechoslovakiją 
spėjamai kutų per Rumaniją.

Sovietų Rusija skaito nesusi
pratimą tarp Lenkijos ir Lie
tuvos pavojingu rytų Europos 
taikai. Lenkija 
Lietuvą, kad 
savo santykius 
atsilygintų už 
Suvalkų pasienyje.

Kone ultimatumas iš 
Lenkijos pusės

Litvinovas taipgi paskelbė 
kąd Lenkija pareikalavo iš^Lie-j 
tuvos duoti Lenkijai satisfak-’ 
ciją dėl v/žmušto lenko bėgyje ' 
36 valandų. Kuomet Lietuva J. 
užklausė," kokia ta satisfakcija 
turėtų būti, tai Lenkija atsa
kė,' kad ji reikalauja atsteigi- 
mo normalių diplomatinių san
tykių. Tas reikštų, sakė Litvi-' mažųjų 
novas, kad Lietuva turi pri- ekonomiškai ir kultūrinei ne
pažinti Lenkijai Vilnių, nors priklausomybei. Bet kada jos 
lietuviai tam visuomet buvo bus pavergtos, prasidės atakos 
priešingi. |ir prieš didžiąsias valstybes.

pradėjo spausti 
“normalizuotų” 
su Lenkija ir 
užmuštą lenką

Frankistai 14 valan 
dų bombardavo 

Barceloną
Katastrofa gal neišvengiama
Litvinovas pasakė, kad ry- 

toj gal bus jau pervėlu išveng
ti katastrofos, bet dar nepra
ėjo laikas didžiomsioms valsty
bėms veikti ryžtingai. Austri- 
jos užgriebimas pastatė neabe- 
jotinan pavojtfn ne tik vienuo- 
liką šalių, kurioms grobikas pa
sidarė kaimynu, bet ir visai

• Europai, ir ne tik Europai.
Tuo tarpu pavojus atsirado 

valstybių politiškai,.

Kaunas apsiramino
KAUNAS, Lietuva, kovo 17. 

— Apsaugos miųisteris pulki
ninkas Stasys Dirpiąntas Lie
tuvos seimui pranešė, kad Lie
tuvos valdžia yra pasirengusi 
užbaigti incidentą su Lenkija 
legaliu pamatu. Tas šiek tiek 
apramino Kauno gyventojus. 
Lenkija sugrąžino Lietuvai 
lietuvį policistą, kurs ne į

šiandien kalbės 
Hitleris

BERLINAS, kovo 17. — Ry
toj Der Fuehreris Adolfas Hit- 

tingai yra laikomi Lenkijoj iK^ei7s PAS^kys reichstage kalbą

BARCELONA, kovo .17. — 
Frankistų aeroplanai šiandien 
pradėjo baisų bombardavimą 
Barcelonos. Bombų mėtymas 
tęsėsi 14 valandų. Užmušta 
dąugiau kaip 1200 žmonių. Su
žeista apie 2000. Išviso bom- 
barduotojai padarė 12 atakų.

kovo 17.
_______  __ „ ,.v..... __ j “varg-

panijos klausimas. Galimas dą-'šas” Fred E. Johnson, kurs per

kad dalis Lenkijos laikraščių , savo užsienio politiką. | OLYMPIA, Wash 
reikalauja pasiųsti. ‘__ _
mąją ekspediciją”- Lietuvon.

“baudžia- Svnrbiausia tema gal bus Is-t— mirė 77 metų

-v sykį į Vėliausias krizis iškilo iš to, lykas, kad Hitleris taip pąt kai’, paskutinius 10 metų gyveno 
buvo lenkų nelaisvėje už»viso-kad lietuvių pasienio patrolis bes ir aPie Lietuvos-Lenkijos menkutėj usnelėj, am mirus 

e “ ' _ _ _ . 1___ S_J v* —1___•____ f — 1___11. — _ Mncf-n Iro H no nnlilrzv S.7K IMlIl

Tas irgi paveikė raminančiai į žinia kodėl perėjo per rubežių aPie vokiečių likimą čechoslo- turto, o sūnūs LR. o nson 
kauniečius. 'į Lietuvą. vakijoj. gyvena Lincoln, Neb.

kius pasienio nesusipratimas, nušovė lenkų kareivį, kurs ne- krizį. abejonės jis kalbės rasta, kad jis paliko $75,000
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KODĖL ŽMONĖS TUNKA? z' • • .
■ i,, I,

tinti/ žinoma, butų netikslu, 
tam tikros, moksle /endokrinė- 
mis (aklomis) vadinamos, bailo
kos jų organizme kaip ir kiek 
reikia' nedirba. Pavyzdžiui, pry-i 
'ŠMkyj kaklo kiekvienas Žmogus 
turi Skydui pahaš’ią liauką, pa- 
pYastai pasaga vadinamą (gian- 
dufe thytė'oda), kuri kartais 
“goiteriu” pavirsta. Jeigu šitą 
liauka tiksliai nedirba, tai pa- 

! prastai taukai renkasi apie pe-; 
čius, mentes, krutinę ir kaklą. 
Vyrai tada atrodo labai petin
gi, sprandingi, o moterys—kaip 

. tikri ristikai. Bet didelės jė
gos, iš tikrųjų, šitie ištukėliai 
neturi. Tik taip atrodo. O jei 
pitutarinis kūnelis (hypophy- 
sis), kuris gludi kaukolės dug-

Kai jau žmogaus kūne susi
krauna taukų, tai paprastai sa
kome, kad jis yra ištukęs, ar-, 
bu nutukęs, tarytumei penimis 
koks.

Daugiausia, žinoma, nutunka 
tie, kurie pernelyg daug valgo. 
Jie paprastai paima daug dau
giau maisto, negu kunui reikia; 
tai kas atlieka, tas kraunasi į 
taukus. Šita, man regis, yra 
paprasčiausia sutukimo prie
žastis, ir, reikia tiesa sakyti, 
lengviausiai pašalinama; žino-^ 
ma, jeigu tik žmogus liaujami 
vergavęs skilviui — vergavęs 
taip aklai, kaip šunytis savo 
ponui.

Yra betgi labai nUtūkUSfų ne, taigi apačioj galvos smege- 
žmoniy, kurie, rodos, per dau-pl^i§takauiio duobelėj, pa- 
giausia nevalgo, šitieji dažniau-, krinka ir savo pareigų nebe- 
siai nutunka dėl neveiklumo/ atlieka-, tai taukai ima krautis 
sustingimo, surambėjimo, sta- aPie klubus, kulšis ir apskritai 

'i pasakant, tinginio, ir tiek.!juoš’tą. šiaip ištukušius vyrus 
• Darbas ir mankšta, rodos, jų bandoma
taukus ištarpintų greičiau 'nei “bobos sub ... turį 
saulė pavasario sniegą. -

pašiepti, būsią jie 
i” Pagaliau, 

ir lyties liaukos neretai bi/na
Bet daug tėra sutukėlių,' ku- sutukimo priežastimi štai, ša

lie jau iš prigimties yra linkę 'kyšiu, jėi vyro Vaisos liaukos 
taukų kupetomis virsti. Čia jų savo pareigose šlubuoja, tai jis 
valią ir elgesius pašiepti ir kai- ne tiktai Visas ištunka, bet ir

Aš J LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ 

VASARĄ.5
TAIP IR Aš! BET Aš VYKSIU SU 

“PIRMYN” CHORU

V •

Specialė Kelionė į

LIETUVA
Modernu motoriniu laivu BRITANNIG A—BIRŽELIO 11

ši kelionė yra “PIRMYN” CHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. O kur, be to, visa ta laivo ištaiga, malonu
mas, aplinkumoj aiihošfera ir smagumas ant Jo 
laivo!

Del informacijų kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street Chicago, Ulinoiš -

CUNARD WH1TE STAR
- i' a

.-Į ii*

v Ą NTANAS M. PHILLIPS
" --......... - - - - ..................................__________y ■ ; . ii * -a ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi. A. Masalskio "Įstaiga

lĮ.žntr--r -..t . ... .......................... -.n . ...... ... -...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
------------------- = ........................................... ..... .........................................1111.................................. .............................................. .................. ................. .....

ETKUS ir EUDEIKI
rW V A I KC>p'LYčlos visose L/ I IV A.1 CHICAGOS DALYSE.
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO
. i„. ■ ..i.iii.i«.. » ... . . ,, b.iA.. ./r riri i m...................................-i ............... . . ..... iiin iiin'i.i.i

[AOMĖ-NAUJIENŲ Foto]

NAZIŲ ĮKALINTAS — 
Kurt SclnlBčhnigg, nuversto 
Austrijos kanclerio šunus, 
kurį naziai suėmė, kacl jo 
tėvas nepabėgtų. Ap'ie sli- 
iiutą berniuką niekas liebe-

AR Juihs Reikalinga 
VERSTI Savo Vaiką 

Paimti Liuosuotoją?
Nemalonus liuosuotojai padaro ne-
•malonias scenas! IT vėtčiąift Vaiką 
paimti netikusio skonio liuosuotoją 
galima pakenkti jo viduriams.
Kitą karta jūsų vaikams prireikus 
iiuosuotojo, duokit jiems Ex-Lax! 
Jis patsiduoda* mažomis plytelėmis, 
kuiioš turi tikini gardaus šokolade 
skoni. Ex-Lax suteikia, visišką vidu
rių išvalymą, be jų sukrėtimo bei 
skaudėjimo. ' .
Daugiau kaip 30 metų Ėx-Lax buVo 
Amerikos mėgiamiausias Šeimos vi- 

' durių liuosuotojąs. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. IŠtikrųjų da
bar jis yra daug gerėsnis, negu kača 
nors pirmiau. Jis “turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ii y ta DAUG 
ŠVELNESNISj negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems! ,' . ' '

- •" ■ ................. .............

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMAI 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminamą tik vienas tikras Ėx- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax -pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-La

K LIETUVOS
RENGIAMA LIETU
VOS ETNOGRAFINE 

PARODA

sudrimba, nelyginant pernokusi 
lepšė, žihote, skapai ^išromyti 
vyrui) dažniausiai būna nutu
kę, ištižę. O jeigu moterų dė
tys (ovarai) pernelyg daug 
snaudžia tai j'os visos ištUtika 
ir atrodo tarytumei šieno kupe
tos; tik kai pamiltai jų akis ir 
pajunti šiltus žvilgsnius, tai 
supranti, kad ten esama ne
menkos ir širdies . . .

Reikia, berods, čia pastebėti, 
kad kai jau endokrinės liaukos 
per lėtai tedirba, tai žmogui 
stinga gajumo, žvalumo, am
bicijos, žodžiu tariant, noro 
dirbti, darbo vaisiais pasirody
ti ir gyvenime pirmyn vi:rytis.

Peveldėjimas tukti ir sųtukti, 
matyti, turi pagrindo, nes kai 
kuriose šeimose sųlfukčŲ^į eina 
gentkračių gentlį^Lųpis^

O kai dėl gimiiilTs5* (lyties), 
tai garžiai patukusiu ir sudri
busiai nutukusių moterų visa
dos daugiau matysi negu vyrų. 
Tam ir ypatingų priežasčių yra. 
Štai, mergaitės bręstant pa
prastai ima taukai augti jų pa- 
odėj ir, lyg artisto ranka, for
muoti gracingas linijas, bet, 
reikia tiesa sakyti, jog kur tai 
kas daugiau patunka laike gy
venimo permainos. Tada, mat, 
jų* lyties liaukos pradeda vysti, 
vaizdžiai? tariant rudens šalnos 
jas pagauna... Pagaliau, rei
kia galvoj turėti, kad lasinin- 
gų moterų armija pralenkia 
tokių pat vyrų armija dar ir 
dėl to, kad jos turi daugiau lai
ko gražiąi išsišilsėti, kas . tau
kų juk netarpina. O galų gale, 
heiškentęs pasakysiu, kad mo- 
įtYėų gyvenime ' “kas saldu, tai 
ir gardu” turi labai didelės 
reikšmės. Gialinia, oi kaip gali
ma su saldumynais jas vilioti. 
O saldus daiktai tukina, ii; kaip 
dar! . ;

f • ■ ; y ■ i

Baigdamas tarsiu žodį kitą 
apie vaikus; mat,. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse labai daž
nai tehka pastebėti labai ište
kusių vaikų. Daugelis, žinoma, 
jų yra nutukusiu dėl endokri- 
nių liaukų neganėtinos Veiklos. 
Čia, rodos, nei vaikai, n'ei jų 
tėvai ,arba ir šiaipjau auklėto
jai nėra atsakomingi. Bet ne
smagu, stačiai pikta matyti 
vaikus, kurie yra šlykščiai iš- 
tukę vien tik per išdykumą. Jų 
tėvai arba Auklėtojai/ mat, pa
taikauja visokioms jų užgai
doms, vadinasi, duoda visko 
perdaug. Vaikai įpranta valgy
ti labai daug, be to, ir miego
ti valandų valandas. O juk per 
daug valgyti ir per ilgai lovoje 
tysoti nėra sveika. Bet ką pa
darysi, kad neišmintingi tė
vai, vietoj auginti vaikus, au
gina—paj-šus ... '

Dr. Margeris

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

10 ir 25 centų dėžutės ,yra pas 
jūsų Vaistininką.

c , ...... ........ l.i.Lt,,,,,, ,

Vytinto Didž. Kultūros Mu
ziejus rengia atnografinę paro
dą ir ją kovo 10 d^ jau nori ati
dalyti. šioje parodoje numato
ma. išstatyti esamus Kultūros 
Muziejaus etnografiniame sky-. 
niuje etnografinius eksponatus. 
Parodoje bus iŠst&tyta kaimo 
Senų sodybų, atskirų pastatų, 
jų vidaus įrengimų, darbo įran-, 
kių ir kitų etnografinių pa
minklų objektų., Ji sudarys tik*- 
rą Lietuvos Seno jo kaimo vaiz
dą. Parodai specialiai gamina
mus viso Užulėno kaimo vaizdo 
modelis; Užulėnis yra respubli
kos prezidento A. Smetonos tė
viškė.

Prie šios parodos rengimo 
daug prisideda Lietuvos Mati
ninkų ir Kulturtechnikų Drau
gijos Foto sekcija, pagodoje 
dalyvaudama su savo etnogra
finėmis ar bent jos aplinką
Vaizduojančiomis nuotrauko
mis. —Tsb. 1 '

Penktadienis, kovo 18, 1938
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pirkti ger^ karvę. Petrauskas 
eidamas su Krisiunu kalbėjo
si. Ttio kartu netoli jų ėjo Na
vickas ir tyčiomis išmėtė’ pun
delį rusiškų banknotų. Petraus
kas Su ūkininku tuos pinigus 
pasidalino ir įsidėjo į pinigines. 
Kaip tik tuo syk prie jų priėjo 
Navickas ir pranešė, kad jis 
pametęs pinigus ir matęs, kaip 
jie juos radę. Petrauskas su 
Krisiunu aiškinosi, kad jie ra
dę tik
Navickas privertė ūkininką iš
siimti piniginę, kad patikrinti 
rastus pinigus. Krisiunui pini
ginę išsiėmus, Navickas čiupo 
ją ir, ištraukęs iš ūkininko ran
kų, pabėgo. Po keleto savaičių 
Kris'iunas tuos ‘ apgavikus pa
stebėjo Rokiškyje ir pranešė 
policijai, kuri juos suėmė.

rusiškus banknotus.

NUBAUDĖ AFERISTUS
JUOKAI

Sportininkas
Tėvas su savo, mažiuku 

niuku išeina pavaikščioti, pa
slysta ant ledo ir pavirsta.

Mažasis berniukas, pažiūrė
jęs, taria: “Na, na leve kelkis, 
o ne aš pradėsiu skaičiuoti.”

ber-

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

DtatifcijOa Nariai.
** JI » * k k —y—_n_i—1_|—i_r-i_n_n_n_r

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wešt 22nd Street

Valandos: nuo 1—-8 ir 7*—B 
Serudomis ir nedžl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Rennhlic 786R
■ T—.     - V ^---q

Ofisv Tfel. Boulevard 691A
DR. BERTASH
TS<> West 35th St 

Čor. of 35th afid Halstfed Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8180 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MlCHIGAN Bl.VD 

Tel. Kehvood 5107

Mrs. Aneli a K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife 
6630 Šo. Westen» 
Avė., 2nd floor 
Hėntlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment |r maghe- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tek Virgima 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandoj:

nuo
Rezidencija: •

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos—9—pLO A. M.
Nedelioj pagal sutartį.

PANEVĖŽYS — Sausio 20 
d. Panevėžio apyg. teismas nu
baudė du aferistus panevėžie
čius. Petrauską nubaudė 3 m. 
s. d. kalėti, o Navicką vienerius 
metus papr. kalėjimo, už tai, 
kad jie 193? m. Vasarą Obeliuo
se prisiplakę prie ūkininko Kri- 
siuno šildė jam padėti nusi-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Ii i

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ MM M m ■ -John F. Eudeikis

SENlAUsį^. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE,..
wną ir naktį.. ;

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

' J Tel. LAFAYETTE 0727

IJxl.rA 4 koplyčios visose :JL^ l x Chicagos dalyse
- r -■ 1 ............... .................. ' . • .................-................................................ .

Klausykite musų LiėtuVių Yadio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
nariai
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos ’ 1 ' . ii.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

, 6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

A. PETKUS
Phone GroVehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

P. L RIDIKAS
3354 So. Hplsfcd Street Boulevard 4089

I. j. ŽOLP Phonb Boul. 5263
1646 West 46tįi Street Boulevard 556'6

S. M. SKUDAS
718 Wėst 18lh Street Phone Monroe 3377

•   - — —-— -— ■    ' —  ———— ■ —  —

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

. . ------------------- .............♦•■-•K f A-.-......................k?....Z ........ :-------------- ■

LACHAWICŽ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placė Phone Canai 25^5
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

PETKUS IR EUDEIKIS
4704 Sp. Wcstern AVe. Phone Virginia 0883

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayėtte 3572

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas-;—3823 So. Halsted St.

St.Miesto
KaYnb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį^

A. Montvid, M. D
West Towp Štate Bank Bidg. 

2400 VVEST MAD1SON STREkl .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Va:;

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswičk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki H 
■ vak. Nedelioj . pagal susitafinui

Ofiso , Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Pfospect 1930

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

' Tdephone: Boulevard 2800 ■
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. ^515 So. Rockwell St.
Telephohe: Repnblic 1723

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

JĮ * / . ' •

4645 So. Ashland Avė.
’ arti“ 47fh Street..........
Valandos nuvo 9 iki 8 vakaro
• ' Seredoj pagal sutarti.
...o., n ........   ■ . m,*., .....O.-....... ..

KL. JURGELIONIS
3407 Lovrė Avė. ' TeL Yards 2510

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

K AL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Šėrėdoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 -iki 6 v. v.

Tpl. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI
TURIME ' J 

KOPLYČIAS 
visose Miesto

- DALYSE

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- 
hio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kįrėivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomofe 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. ŠERNE®
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.

A. M. PHILLIPS ’
3307 Lituanica Avėnuė Phone Boulevard 4139

8

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone ĖOULEVARD 8488

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

31

DR. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
n'uo 6 iki 7:Š0 vai. vakaro

Tel. Canai SIU) 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar CtehtYkl 7464 -J------------- |Į------ ,------------- i---- j... .. ..
Dr. Charles Segal

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos 
čhičAgo, ILL. 

OFISO VALANDOS:
10 iki 12 vai. Yyto, nūo 2 iki 4Nuo _ .

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

Phone MIDWAY 288(1 •
■■.■■■■■■ ... . ■ - ■ ■■■■.. ■! II I.........— ,1 |,„

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

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

7 iki 8 vai. Nfedėl. ntio 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24M

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien' nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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SPECIALI
MAISTO IR GROSERIŲ IŠPARDAVIMAS 

“MIDWEST STORES” 
PENKTADIENYJE IR ŠEŠTADIENY, KOVO 18 ir 19

PAVYZDINGASDARBŠTUMAS
PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS

CUKRUS BUROKŲ 10 sv. 49‘
‘M1DVVEST” GERIAUSIA KOKYBĖ

MILKASgaaS“3-20c
“PILLSBURY’S” BEST

MII TAI 5 *Svar«IniL I Rl Maišas 23c
24'/2 Sv. QQ 
Maišas OOb E. Mikužiutč

20 unc. akelis 10c“PILLSBURY’S”- BLYNAMS MILTAI

“SNIDER’S” Tomato Catsup BUTELIS 15*
“RED CROSS” ŠPAGETAI ar MAKARONAI 7 unę. pak. 3 už 13c 

“KN()X” JELL Visokių Skonių ................... 3 pak. 140
“Wheaties” Pusryčių Maistas 2 pakai 21 C

TYRŲ DARŽOVIŲ 
U’IvlovyvJ RIEBALAI 3 sv. ken. 54c.

FANCY FLORIDA YALENCLC
• GRANDŽIAI Dideli 150 dydžio Tuz.^23c

vSv 20<* ken.

FANCY JONATHAN OBUOLIAI ................... 5 sv. 190
FANCY CALIFORNIA MORKAI ....... 3 krūvelės 130
FANCY FLORIDA SALERAI ................... 2 k-uvelės 90
FANCY GĘLTONI SAUSI SVOGŪNAI ....... 3 sv. 100
°STALEY’S” *
KRAKMOLAS CREAM CORN arba 3 SV. otpAKAAIV1ULHOCIJBE LAUNDRY STARCH pak. fawC

sv. 320
LOAF_CHEESE American ar Plytelėse ...............................   Sv. 26c
‘‘PAUL SCHULZE” ŠALDYTI DEVIL" FOOD COOKIES Sv. 31c

RŪKYTA ŽUVIS Genuine Chubs

GRAŽUS FRUKTAMS BLIUDAS Už 1c. SU DIDELIU PAKU
OXYDOL.............. Viskas Už ............ 2?C
Ivory Muilas 3 vi<hlt- gaha|ai 17c~ 2 ^bau 19*
O. K. MUILAS Dideli gabalai 3 už 1

DIDELIS O O F* 
PAKAS fcVU“REX” MINERAL POWDER

„_________ 2 Maži 17c.__________________
“SWEETHEART” TOILETO MUILAS 3 už 190
FRENCH’S” PAUKŠČIŲ SĖKLOS 10 unc. pak 2 už 250
FRENČIUS” PAUKŠČIŲ ŽVLRAS 24 unc. pakas į)0

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK WO IMIDWESTĮ NES PIGlAu

STORES

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6 00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

............... ................ .....

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

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

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

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

ji liks. * ,
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiatL^inančią' 

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ............................................................... .......... ......
/

Numeris ir gatvė .......................-....................................
Miestas ir valstija ...........................................................GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Eufrozina Mikužiutč, nors 
da jauna, savo darbštumu, tur 
būt, pralenkė visas Amer.kos 
lietuvaites.’ Da /augštojoj mo
kykloj būdama įstojo į SLA ir 
anko kiekvieną jo seimą. Jos 
iniciatyva įsteigiama J; unuolių 
Komisija, kurios pirmininke ji 
išbuvo iki tapo iždo globėja, 
los in’ciatyva įsteigtas ir Jau- 
molių švietimo fondas. Laikui 
bėgant ji suorganizuoja jau
nuolių kuopą, kuri pavyzdingai 
gyvuoja. Ji lanko kuopas, agi
tuoja už SLA, kaip iždo globė
ja rūpestingai ir sąžiningai ei
na savo pareigas.

Ji sumano ir suorganizuoja 
jaun s moksleives į Kultūros 
Ratelį. Da studentavimo lai
kais ją matome .komitetuose 
Lietuvos nepriklausomybe pa
minėti, Vilnių vaduoti ir visuo
se pažangiosios visuomenės mi
tinguose ir parengimuose. Ka
da adv. Skipitis atvyko Chica- 
gon ir F. Vaitkus ruošėsi skris
ti Lietuvon, ji pasikviečia tal
kon visų organizacijų darbuo
tojus ir suruošia tokį milžiniš
ką ir grandiozišką, bankietą 
Congress Ilotelyj, kokio niekur 
lietuviai nėra turėję. Jame da.- 
lyvauja ir SLA prezidentas ir 
vice-p rezidentas ir L’etUvai 
draugingų šalių konsulai.

">• 1

Sekretoriavo P. Parodos
Komitete

nių klasė Fellowship I-Iouse yra 
skpitlingesnė negu tų, kurie 
už eigą mokina. Seneliaj ir ge
neles išmoksta, skaityti ir ra- 
yti. Jaunesnieji susipažįsta su j 
JlicCybe, Amerikos istorija ir 
nglų kalba ir gramatika, čion 

mokiniai ateina, su įvairiausius 
klausimais ir keblumais ir jų 
mokytoja turi viską žinoti, vis
ką išrišti. Ii:' įstaigos direktorė 
Mrs. Mauck ir visi mokiniai, 
rodos, apsieiti be jos negali.

Nėra galima suminėti visų 
jos darbų musų t.' utąi, nes jų 
tiek daug. Politiškai neparty 
ve, visgi griežtai 1 berališka ir 
pažangi, ji nemaža padirbėjo 
lėl demokru’tų ir teisėjo J. Žu
do laimėjimo rinkimuose.

Jos l etuviška kalba grynes
nė už didžiumos, ateivių. Jos 
rt šyba taisyklingesnė už daū- 
Ve.io redaktorių.

Ji užsipelnė pagerbimo. Pi
gus Lietuvos medaliai, kurie 
dalinahii .visokiems lepšėms, jai 
netinka. Musų Įrengiamas jai 
bankietas kovo 19 d. Maryland 
Hotelvj ir skiriama dovanu 
reikš šimtą sykių daugiau. —X

^ĮKTAOIENĮ, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENI
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Kada vyko Chicagoj pasauli
nė paroda ir lietuviams skirtoj 
dienoj jie turėjo savo tautinius 
savotumus ir kultūrą demon
struoti, pasireiškė aštrus srio- 
viniai susikirtimai. Komunistai 
laikėsi nuošaliai, o klerikalai ir 
visų rūšių nacionalistai atsisa-, 
kė bendradarbiauti ir net boi
kotą paskelbė. Lietuvių komite
to sekretoriui išpuolė milžiniš
kas darbas. Ir tuomi sekreto
riumi buvo Eufrozina Mikužiu- 

’tė. Kitiems komiteto nariams 
padedant, ji suorganizavo lietu- 
vių dieną parodoj tokią, kad 
dalyvavo apie 20,000 lietuvių ir 
lietuvių programų visos tautos 
gėrėjosi. 

% i
Sumanius šaukti Amerikos 

Lietuvių Kongresą Clevelande, 
ir šis sunkus darbas pavestas 
jai. Į mėnesį laiko ji susižino
jo su visomis Amerikos lietu
vių organizacijomis. Į Kongre
są atvyksta virš 500 atstovų 
nuo ketverte! šimtų draugijų, 
kurios turi 81,000 narių. Kon
greso laike ji nemigo dieną ir 
naktį, nes jai pavesta sutvar
kyti mandatai ir išduoti dele
gatams žymes. Jos raportas į 
kongresą trumpas, bet matosi 
kaip neapsakomai sunkų ir di
delį darbą ji yra atlikusi.

Darbuotė Kongrese
Po Kongreso posėdžių, ji iš

renkama į centralinį komitetą, 
kuris paskiria ją sekretorlumi- 
iždininku. Chicagos milž'niškas 
skyrius, irgi pasirenka ją sek
retoriumi. Vėl pilnos rankos 
darbo, neapmokamo darbo. Ji 
veda jį našiai, taktingai ir są
žiningai.

To negana, švietimo taryba 
buvo paskyrusi ją mokytojauti, 
už ką per metus su viršum bu
vo mokama reguliarė alga. Lai
kui bėgant valdžia pristygo pi
nigų ir mokytojų skaitlių su-
mažino. Ir tuomet Mikužiutč 
nemetė savo darbo. Jos moki

Didžiausias lietuvių 
Biznis Amerikoje

“Midwest” kooperatyvas 
nuostabiai auga

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

Prieš aštuonius metus smul
kių krautuvninkų grupė susp 
rinko į vieną vietą savo opiems 
reikalams aptarti. Jiems besi
tariant, kilo mintis savai ko- 
operatyvei organizacijai suda
ryti. Kas metams praslinkus 
ir stojosi kunti: buvo sudary
ta skaitlinga organizacija ir 
įsigyta nuosavus prekių san
dėliui.

Kad darbas ėjo gana puikiai 
netenka niekam į abejoti, nes 
šiandien jie matomi kiekvien
am. šiandien matome kaip iš
augo didžiulė Midwestz Grocery 
didžiausia, tos rūšies bendrovė 
ktiria lietuviai ^y?a užinteresuo- 
ti. Tačiau tasai darbas nebuvo 
toks lengvas kaip gali kartais 
kam trodyti. Pirmiausiai teko 
pergyventi rungtynes su gran
dininėmis ' krautuvėmis, paskui 
pasu'nkėjusias ekonomines są
lygas. Tad, turint tai galvoje, 
tenka pripažinti, kad pirmie
ji žygiai' tikrai buvo geri.

Dabar dėl naujų patalpų. 
Nuolat ' augant organizacijai, 
didėjant narių skaičiui, kuris 
pasieki virš 350, susidarė ap
linkybės, kad reikėjo pasirūpin
ti ir talpesnius vietos. Laimei 
pasitaikė puiki vieta prie 33- 
čios ir Western avė., kas ir bu
vo nupirkta. Atremontuota ir 
pritaikyta naujiems reikalavi
mams, vasario 12 dieną persi
kraustyta.

Kuriantis, bendrovės kapital
as buvo tik $40,000, o 1937 me
tų apyskaitą rodo jos finansi
nį stovį net iš $641,958.42. Per 
tuos scptynitfs metus nariams 
sugrąžinta • nuolaidų formoje 
$225,807.66. Vien bulvių išpar
duota virš 165 kroviniai, 3,400 
000 sv. cukraus, 900,000 sva
rų dešrų ir kitokios rūkytos 
mėsos; virš 70 krovinių svies
to; 75-—kavos ir t. t. Visa tai 
suglaudus, rodo bendrovės ne
paprastą prekybą.

šiandien finansinė bendrovės 
padėtis puikiausi. Ji pilnai stip
ri, reikalai beapliavos auga. ?

(Skelb.)
' t- ' . . '
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Autobuse
' —Du bilietus, pone konduk

toriau1: vieną man, kitą mano 
vyrui, kuris ten gale už durą 
stovi. ■

—Ar jis negalės pats nusi
pirkti, negi aš galiu visų vy
rus pažinti!

—Kaip Tamsta drįsti prieš
tarauti. Tąi negražu. Aš skų- 
siuos ponui įmonės vedėjui, su
pranti Tamsta.
, —Na, na, ponia, truputį nu
rimkit. Dabar jau aš įsivaiz
duoju* kaip Tamstos vyras at
rodo. ' v .,s
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“Booihc and RErsice“*10"
MUŠT BE SOLD PUT TO THE WAU-S _1

Formerly

i

Innerspring 
MATTRESS
Tufted, beautiful florai 
tickings. Factory guaranteed.

100° 
|.5O 

g.oa

0x12 Mohawk 4 nn Ruoš—tormerly I Z,UJ 
S29.00 . .............: r cn
Crosiey Radios— i Q.5O 
formerly $44.1)3 ■
Electric Relrlg- na 
erators—tormer-

ly $129.<10 ....**
1B38 Oil Burner>Ann 
—tormerly fiA»Tuu
S1O9.D5 ..........
Ras Rangės— Ou.OO
formerly $59 . .
Floor Lamps— 0.00
formerly $0.95 . t

Lamp Tables— 
tormerly $4.95 • 
Cabinet Smokers 
—formerly $9.50 
Lounge Chalrs— 
formerly $24.00 
Ovai Mlrror— 
tormerly $4.95 . 
5-P«. Brraktast 
Sėt—formerly 
$22.50 .......

NOW

NOTHING 
RESERVED 
STORE HOURS

9 A. M. TO
9 P. M. 

OPEN 
SUNDAY

10 TO
5 P. M.

1?

P
CO"6

3-PC.
B BEDROOM $ 

SUITE 
dresser and chest; latest blond 

modern sėt, large roomy dravvcrs, 
dove-tail construction.

NOW

b r oo

SHOP EARLY! OUANTITIES LIMITED!

HALSTED FURNITURE_CO..
1936-38 SO. HALSTED STREET

Established 1908

GRANDIOZIŠKAS GRAND OPENINGAS
A. V. TAVERN

1219 W. MADISON STREET

Subatoj ir Nedėlioj, Kovo 19 ir 20 d.
GERA MUZIKA ŠOKIAMS. UŽKANDŽIAI IR GĖRIMAI

Kviečiam visus draugus ir pažįstamus atsilankyti ir smagiai 
laiką praleisti.

Mr. ir Mrs. A. K. Valukas

Juozapo Parč Ingleside Tąvern
— įvyks —

Šeštadieny ir Sekmadieny, KOVO 19 ir 20 d.
Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir lietuvius į Juozapo puotą.
Bus veltui užkandžių ir mandagus patarnavimas. Visi linksminsimas

Savininkai JUOZAPAS BARTKUS 
IR KATRINA VIRKIETIS
936 East 75th Street.

“FRANKFURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ 
KUMPIŲ . 
“PICNIC" KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
cnioAOO, ni , »• Raks™, bav.

II

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagiu 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

Kasdien skaitydami I 
! “NAUJIENAS” lietu

viai įgyja naudingu 
žinių ir gerų pamo- j



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, kovo 18, 1938

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Pabliejied Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New» Pub. Con Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

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

$8.00 
4,0Q 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

4
Dvidešimta vasario šešioliktoji

Entered as Second Clags Matter 
M are h 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

■ - ..........- - ...... .............. .  ■ ........................- ----- ---------- ;

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

Uisakymo kaina:
Chicagoje-’-paštu:

Metams • • • • ••• • • l»l • ■
Pusei metų
Trims mėnesiams_____ ...
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ............

Chicagojs per išnešiotojus:
Viena kopija ------
Savaitei __ __ __________
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
paštą:

Metamą $5.09
Pusei metų ------------------  2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams _________ 1.00
Vienam mėnesiui _________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ---- ------- ------- ------- $8.00
Pusei metų ....— --------- -—. 4.00
Trims mėnesiams ............. 2.50
Pinigus reikia siųsti paSto Money 

Orderiu kartu su Užsakymu.

* X . . \ {' ' '

Ispanijos likimas Anglijos rankose
. ’ - , M -V/

Žinios iš Ispanijos karo fronto paskutinėmis dieno
mis buvo labai nepalankios vyriausybininkams. Tačiau 
raktas į Ispanijos likimą yra ne karo vadų, bet Europos 
diplomatijas rankose.

Ispanijos respubliką žudo ne gen. Franco, bet ta 
politika, kurią jos atžvilgiu vykina vadinamos neitrales 
valstybės po Anglijos vadovybe. Anglija privertę Fran- 
euziją ir kitas šalis priimti “nesikišimo” sutartį Ispani
jos klausime. Tačiau po “nesikišimo” priedanga Italijos 
fašistai ir Vokietijos naciai visą laiką teikė pagalbą su
kilėliams, tuo tarpu kai demokratinės valstybės nelei
džia Ispanijos respublikai net už pinigus nusipirkti 
ginklų. Ir Anglija, kuri žino gerai, kad fašistai ir na
ciai Jaužo “nesikišimo” sutartį, iki šiol nesiėmė jokių 
priemonių tam sustabdyti.

To rezultate šiandie Ispanijos vyriausybininkai vos- 
vos beatsilaiko prieš fašistus. \

Chicagos “Daily News” korespondentas, John T. 
Whitaker, kuris nuvyko į Ispaniją ištirti dalykų padė
tį, savo laikraščiui telegrafuoja:

“Jeigu nesikišimo farsas butų sustabdytas 
ir Ispanija turėtų teisę 'įsigyti kanuolių ir lėktuvų, 
kurių jai reikia, tai Barcelona karą laimėtų. Svy
ruojantis Franco užnugaris subyrėtų po dvieįų m ra
tų pralaimėjimų karo lauke. Barcelona laimėtų ka-

Austrijos nepriklausomybės žu
vimo esanti kalta demokratija! 
Girdi,

“Didelę klaidą šušnigas
su prezidentu Miklasu pada
rė, nusprendę demokratine 
forma (plebiscitu) atsiklau
sti gyventojų, ar jie po 20 
metų nepriklausofao \ gyveni
mo nori likti nepriklausomi, 
atėmę, teisę balsuoti naciams 
(? “N” Red.) didžiausio

. įkarščio amžiuje (20-24 mm,) 
ir pagalbos šaukdamiesi iš 
politikuojančios Francuzijos 
ir Anglijos demokratijos.” ) 
Tai ve kur demokratijos nu

sidėjimas: šušnigas bandė at
siklausti žmonių, ar jie nori, 
kad ’ kraštas paliktų nepriklau
somas, ir bandė gauti pagalbą 
iš Francuzijos ir Anglijos. Iš
eina taip, kad jeigu Austrijos 
valdžia pebutų kreipusis į žmo
nes ir nebūtų prašiusi kitų ša
lių pagalbos, tai ji butų galė
jusi prieš Hitlerį atsilaikyti!

Kur čia sensas?,
Reikia pastebėti, ' kad nesą

monė, kurią parašė tas demo*- 
kratijos peizoto jas, yra visai 
ne originališka. Daug - pirmiau, 
negu jisai, tą pačią nesąmonę 
skelbė komunistai. Jie sakė ir 
šiandie , tebekartoja, kad visų 
Austrijos, bėdų šaltinis tai — 
kad jos darbininkai buvo vado
vaujami socialdemokratų, kurie 
stojo už demokratiją, o ne1 už 
'diktatūrą. Jeigu Austrijoje bu- 
tų buvusi įsteigta tokia dikta
tūra, kaip Rusijoje, tai, anot 
komunistų, toje šalyje šiandie 
fašizmo nebūtų.

Fašizmo garbintojai dabar 
itą nuvalkiotą komunistų nesą
monę panaudoja savo propa
gandai.

. .......................................................... ........— ... ■

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

K LIETUVOS

“Bet Londonas dar nenori, kad Barcelona lai
mėtų. Ispanijoj likimas yra sprendžiamas Me takišių 
laukuose. Jisai yra sprendžiamas (valdžių) kance- 
lerijose. Ispanija pasidarė užstatas stambiame jė
gos politikos žaidime, kuris eina tarpe Didžiosios 
Britanijos ir Italijos bei Vokietijos.”
Taigi Ispanijos respublikos laimėjimas arba žuvi

mas priklauso nuo to, ką su ja norės padaryti Anglija.
Iki šiol Anglijos konservatoriai buvo nusistatę Is

panijos demokratiją pražudyti. Klausimas, ar Angbjos 
žmonės pajėgs priverti savo atžagareivišką valdžią tą 
savo nusistatymą pakeisti.

Jono Biliūno palai
kai įŲiętuvą

' Lietuvių rašytojas Jonas Bi
liūnas mirė 1907 m. gruodžio 
8 d. Zakopanę. Dabar yra su
sidaręs komitetas. Jono Biliū
no palaikams į Lietuvą parga
benti.

Buvo kreiptasi j Lenkijos vy
riausybę Varšuvoje leidimo. 
Lenkų valdžia sutiko leisti Jo
no Biliūno palaikus iš Zakopa
nės perkelti į Lietuvą.

Jono Biliūno palaikai, parga
benti Lietuvon, palaidoti prie 
Anykščių, Vorutos kalne.

Laidotuos norima surengti 
liepos, mėn. pabaigoje. Tsb.

žemes ūkio

LYGINA TAUTININKUS SU 
NERONU IR MURAVJOVU.

Vienas Lietuvos kunigas, pa
sislėpęs po pseudonimu “Lietu
vos Tautininkas”, paskelbė 
Amerikos klerikalų spaudoje 
antrą ilgą ataką prieš Lietuvos 
tautininkus ir jų valdžią dėl ta
riamo “katalikų teisių pažeidi
mo”. Piešdamas Smetoną ir jo 
partiją baisiausiais katalikų 
bažnyčios persekiotojais, jisai 
sako:

“Istorija šiandien biaurė- 
damosi mini Neroną, Diokle- 
cijaną, Julianą Atpuolėlį ir 
kitus. Lietuviams baisus yra 
Rusijos scarų ir 
vardai. Katalikus 
vėjais persekiojo 
Jių karaliai. Bet 
rijos pasmerkti,
tautininkams argi nereiktų 
nors šiek tiek pasimokinti iš 
istorijos?”
Vadinasi, Smetona, Tūbelis; 

ir kiti Lietuvos tautininkų šu
lai tai — Nėronai ir Muravjo
vai, kurių vardais biaurėsis is
torija dėl jų žiaurių darbų!

O tuo tarpu tie Lietuvos Ne- 
rpnai ir Maravjovai moka al
gas kunigams, duoda iš valsty
bės iždo pinigus teologijos fa
kultetui užlaikyti Lietuvos uni-

versifete, ‘ leidžia kunigų globo
jamiems Payasarininkams ren
gti skvo jubiliejinį kongresą ir 
t.t.! Labai keista.

KĖDAINIAI.
kilimą geriausia vaizduoja pie
no ūkio pažanga. Pirmoji ko
operatinė pieninė apskrityje 
(Antašavos) buvo įsteigta U&24 
m„ o, iki 1929 m. jau veikė 
dabar tebeveikia 10 pieninių 
86 nugriebimo punktai.

ir 
ir

NESĄMONe, BET NE ORIGI
NALIŠKA,

Muravjovo 
atvejų at- 
įvairių ša- 
ir jie isto- 

Lietuvos

Vienas smetonininkas rašo 
“Vienybėje”, kad Austrijos, val
stybę . pražudė — demokrati
ja. ' . >

Kokiu budu galėjo Austriją 
pražudyti demokratija, jeigu 
demokratijos tenai seniai nebė
ra? Juk jau 1934 metais Aus
trijos klerikalai, pakurstyti 
Mussolinio ir popiežiaus, sunai
kino demokratinę • respublikos 
konstitucijų ir paskerdė, kelis 
tūkstančius darbininkų Vieno
je ir kituose miestuose, kurie 
tam smurtui priešinosi. Nuo to. 
kruvino perversmo Austrijoje 
gyvavo panaši į Italijos fašiz
mų tvarka, visos . partijos bu
vo uždraustos, spaudos laisve 
panaikinta ir valdžia rėmėsi 
ginkluota jėga ir Mussolinio 
malone. '

Aišku, kad klerikalų valdžia 
Austrijoje dėl to ir pasidavė 
Hitleriui, kad ji neturėjo žmo
nių pritarimo ir kad ją staiga 
apleido jos globėjas Romoje. '

Bet tas “Vienybės” smetoni
ninkas vistiek sako, kad dė.

[ACME-NAUJIENŲ Fo.to]

ČEKOSVOVAKŲ MINIS-
TERIS
Čekoslovakijos 
protokolo
ris paskirtas sekti 
dėjimų Vokieti joj

Jaromir Smutny, 
kabineto 

viršininkas, ku
li az i ų jn- 
ir centra-

1918 metų vasario šešiolikto-f 
sios dienos Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. akto pasi- 
rašymas tai buvo niekas-kitas, 
kaip ilgų motų, ištisų dešimt
mečių kovos išdavų konstatavi
mas ir viešas kvietimas visos 
r' ■ ' • . . . 1 • • ‘ • S

tautos į;kovą, tikriau į karą už 
paneigtas savo teises, už savo 
valstybės atstatymą. \

Revoliucinė nuotaika
■ • ■

Sakau, kvietimas j karą, juk 
kitaip ir būti negalėjo. Vokiečių 
kaizerio armija tuo .-metu gele
žinėmis replėmis laike dar su
kaustytą visą Lietuvą. Bet ry
tuose, rusų žęmėje, . jau buvo 
susikūręs revoliucijos gaisras, 
šios revoliucinės nuotaikos jau 
buvo bent paviršutiniai tuo me
tu persiėmusį ir vokiečių armį-' 
ja, kuri nors dar klausė savo 
vadų ir žygiavo į svetimus kra
štus juos teriodama, bet perga
lės jos ūpas jau buvo palauž
tas, ji ėjo tik išimtinai prievar
tos spiriama. < . ' v

Lietuvos nepriklausomybes 
aktas ir tikrieji demokratai

Šį Lietuvos aktą pasirašė ir 
Lietuvos radikaliosios minties 
atstovai, kaip štai socialdemo
kratas inž. St. Kairys, tuolaiki
nis socialdemokratas Mykolas 
Biržiška, tuolaikinis liaudinin
kas Jonas Vileišis ir kiti. Tiesa, 
vėliau M. Biržiška iš socialde
mokratų eilių pasišalino, bet ir 
šiandien jisai šito garbingo var
do neišsižada, nors ir politinia
me gyvenime dabar aktingai 
nedalyvauja. Lygiai taip žymiai 
vėliau iš dęmpkratų eilių pasi
šalino J. Vileišis, bet ir jis sa
vo praeities darbų nėra panei- 
gęs, ir tai demokratinei minčiai 
kur tik gali dabar individualiai 
atstovauj*a. ^tiė vyrai greta 
tautininkų sp .aiškiai jnonar- 
chistiriiais palinkimais dėjo sa
vo parašus tik- todėl, kad norė
jo tai LietuVęs nepriklausomy
bei duoti ir turinį, ir tas turi
nys tai buvOj jemokrątįška Lie
tuva. Akivaizdoje įsisiūbavu
sios rusų žemės revoliucijos ir 
tautininkams nieko kito nėbeli- 
ko> kaip tokį nepriklausomybės 
aktą pasirašyti. Betgi tautinin
kai ir klerikalų atstovai šį ak
tą pasirašydami manė, kad Lie
tuva . bus atstatyta be jokių ka
rų, be didesnių kovų, kad jie 
Lietuvos valstybę atstatysią 
gudriosios diplomatijos keliu. 
Tolimesni jų darbų žygiai aiš
kiai parodė, kad jie pasiryžę 
tuo, o ne kitu keliu eiti, štai 
vos spėjo šį aktą pasirašyti, jau 
[jie pradėjo svajoti Lietuvą su
jungti kažkokiais ryšiais su 
Vokietija ir sutiko pasikviesti 
iš fenais; Lietuvai karalių, vo
kiečių kunigaikštį Urachą, ku
rį Gedimino antrojo vardu nor

■ rėjo pakrikštyti. Kuomet jie ši
tą žygį norėjo, padaryti tuomet 
veikiančios Lietuvos tarybos 

; vardu, tai tų pačių metų gruo
džio dešimtąją, tai yra vos-ne- 
vos septynioliktąją, kuomet 
šioks nutarimas buvo mėgina
ma daryti, tai socialdemokra
tai ir liaudininkai Lietuvos Ta-

i f . /

rybos eiles apleido: Vadinasi, 
šitie vyrai aiškiai žinojo, kut 
savo parašą ir kam jį deda. O 
jie dėjo jį demokratiškai Lietu
vos valstybei atstatyti ir kaip 
tik buvo norėta f Lietuvai mo* 
narėhistihis vapinastris uždėti, 
;tie vyrai ’protestuodami apleido 
Lietuvos Tarybos eiles.

Lietuvos tautininkai
■ Bet tą nebuvėlį Lietuvos mo
narchą šuo ant uodegos nunešė! 
Gudrioji slaptoji politika dingo, 
nes Vokietijoje įvyko pervers
mas, kaizeris Wilhelmas pasi
skubino iš savo faterlando iš
sinešdinti, paskui jį išdūmė;, ir 
kiti visokie kunigaikščiai ir bu
simi karaliai . . .

Bet dar ir i tuomet, kuomet

jau Vokietijoje įsigalėjo revo
liucinis ūpas, Lietuvos tauti
ninkai nebuvo išsižadėję savo ; 
tariamai gudriųjų diplomatinių 
žygių. Užuot; organizavę Lietu
vos kariuomenę, jie dar rašė vi
sokias notas ir žodžiais skelbė
si esą nepriklausomi. Reikėjo 
tuomet ginklu veikti, o jie dar j 
popieriukus rašė. Taip darė su- 
darytasai Voldemaro, visiems 
žinomo tautininko ministerių. 
kabinetas. Juk faktas faktu lie
ka, kad tik šį ministerių kabi
netų pašalinus ir jo priešakyje 
atsistojus laudininkui Mykolui 
Šleževičiui buvo išleistas pir
mas įsakymas organizuoti Lie
tuvos kariuomenę. Ir tuo pir
muoju Lietuvos kariuomenės 
savanoriu ir jos organizatorium 
buvo ne kas kitas, kaip liaudi
ninkas Škirpa, dabar atsargos 
generolas prie Tautų Sąjungos 
atstovu paskirtas. Tai yra 'vis 
neginčytini faktai, kurių joks 
nešalus istorikas negales pa
neigti. Tiesa,, šių dienų nr’^no- 
listai šituos faktus mėgina fal- 
šifikuoti ir tuos tuometinius’ jų 
nevykusius žygius dabar jie sa
vaip aiškina. Bet tai yra negra
ži ir nešvanki faktų falsifikaci
ja. Keista, kad net š. Amerikos 
lietuvių tarpe kąip kas mėgina 
eiti tais klaidingais keliais ir 
Lietuvos monopolistų įtakoje 
vis dar paikai tvirtina, kad Lie
tuvos socialdemokratija ir iš vi- 

‘ ’so demokratija buvusi prieš sa
vos valstybės atstatymą nusi
stačiusi. Tai žlibių darbas, tai 
bailių žygiai, kurie bijosi die
nos šviesos ... ir nenori drąsiai

Juk 
me- 
jau 
Lie- 
sos-

atstatymą tai nėra vien tik ru- - 
sų liaudies nuopelnas. Taip ly- I 
giai, kaip tasai nuopelnas ne- I 
priklauso ir vokiečių išimtinai : 
revoliucijai.

Lietuvos liaudis
Lietuvos liaudis Savo garbin

gų atstovų vedama stojo į ko
vą už savo pamintas teises. 
Taipgi Lietuvos liaudis kovojo 
už demokratiškos Lietuvos 'val
stybės atstatymą.

Juk šimtmetis atgal taip pat 
Lietuvoje ėjo kęvos už istori
nės Lietuvos valstybės atstaty
mą, bet tą kovą vedė Lietuvos 
didikai, Lietuvos bajorai, ku
riems rūpėjo ne tiek busiamos 
atstatytos valstybės santvarkos 
turinys, kiek forma, kiek tos 
įvalstybės išdidumas, šiokiai kro
kai tikrasis Lietuvos kamienas- 
! liaudis toms kovoms buvo la
bai abejinga. Tai liaudžiai la
biau rūpėjo baudžiavos pančius 
'sutraukyti ir ji nebuvo tikra, 
kad šią kovą laimėjusi iš jos 
■laisviau atsikvėps. Todėl ir Lie
tuvos anuometinės bajorų ko
vos už ‘istorinės Lietuvos vals
tybės atstatymą nevyko. Ir li
mo laiku Lietuvos bajorų dalis 
tuoj nuo savos tautos reikalų 
nusisuko ir pradėjo sparčiai nu
tautėti, pasekę lenkus ir jų kul
tūros įtakai pasidavė. O kiti 
pasuko Maskvos link ir pradėjo 
jų carus garbinti ir jiems tar
nauti.

Lietuvos tautinis atgimimas 
tai nėra k'as kita, kaip liaudies 
savo- reikalų supratimas. Lietu
vos kovos, žinoma, jau vėlesnių 
laikų už savos nepriklausomy
bės atstatymą jau buvo ne kas 
kita, kaip kovos už demokrati
jų! ,

I . s

teisybei į akis žvilgtelti, 
socialdemokratai dar 1905 
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tų revoliucijos išvakarėse 
savo atsišaukimuose skelbė 
tuvos respublikos obalsį su 
tinę Vilniuje. Klysta ir tie iš 
kairės, kurio tvirtina, kad tik 
vien rusų revoliucijos dėka Lie
tuva atstatė savo valstybę.

Pavergtųjų tautų atstovai
Rusų žemės revoliuciją kure 

ne vien tik rusų liaudis, bet vi
sos tautos, kurios rusų buvo 
pavergtos. Štai imkime kad ir 
1905 mėtų revoliucijos įvykius, 
kur gi toji revoliucijos kaitra 
žymiausiai buvo įsigalėjusi? Ne 
kur kitur, kaip tik. kitų tautų 
tarpe, būtent, Ukrainoje, Len
kijoje, Kaukaze ir kitur, štai 
Lietuvoje jau tuo metu veik vi
sur buvo išvaikyti rusų valdi
ninkai, buvo įsteigtos savo lie
tuviškos mokyklos, susiorgani
zuoti savi valsčiai. »

. Net buvo mėginta dar pla
čiau sukilti ir tiesiog skelbti 
Lietuvos respubliką. Tokie žy
giai buvo kėsintasi padaryti 
Mariampolė j e vietos kariuome
nes įgulai padedant, bet tai ne
pavyko. '

Taipgi, rusų žemės revoliuei- 
■ ja tai buvo ne vien tik ^usų 
'liaudies, darbas. Reiktų antraip 
tvirtinti, kad rusų liaudis tik 
padėjo, pavergtosiose tautose 
revoliuciją vykdinti.

štai imkime bolševikų sukili
mą, kas gi priešakyje šito su
kilimo daugumoie atsistojo, — 
ar nepavergtųjų atsto
vai? Ar ir dabar priešakyje 
SSSR gyvenimo nestovi buvu
sios pavergtosios tautos atsto
vas, —- štai kad ir patsai dabar 
taip garbinamas Stalinas, Vi
siems yra žinoma, kokį žymų 
vaidmenį suvaidino bolševikų 
revoliucijoje latvių batalijonai!

Tiesa, dabar SSSR paraginti 
garbinti karžygišką rusų liaudį, 
kaip lygiai paraginti mokytis 
visi rusų revoliucinės kalbos, 
bet juk tai jau reakcijos pažy
miai. Faktas faktu lieka, kad 
rusų žemės žymesni • revoliucio
nieriai buvo. kilę iš pavergtų 
tautų ir pirmieji revoliucijos ži
burėliai tose tautose sužibo.

Taipgi ir Lietuvos kovos už 
savo demokratiškos valstybes

KORESPONDENCIJA

Lietuvos kunigija
Šitų kovų labiausiai bijojosi 

Lietuvos kunigija, kuri buvo di
delėje lenkų bajorų įtakoje. Jie 
lenkino žmones per katalikų 
bažnyčias. To lenkinimo pėdsa
kus dar ir dabar musų kalboje 
užtinkame; Musų kalbos gryni
nimas, jos valymas nuo visokių 
barbarizmų, tai yra ne kas ki
ta, kaip lietuvių baudžiavos li
kučių nusikratymas!

Ir ar ne katalikų bažnyčia 
mums įbruko visokius sipertel- 
nuš griekus,.. dievo maenybę, 
čystatas, žyvatus, čėsus, kriau- 
čius, budavojimas, kuriuos be
rods, labai mėgsta lietuviški ko
munistai* budavoti socializmą ir 
taip toliau.

Juk tai katalikų bažnyčios 
palaikai musų gražios, skam
bios kalbos sudarkymas! Imki
te spaudos uždraudimo laikų 
lietuviškųjų literatūrų ir iš jos 
aiškiai paseksite, kad tik demo
kratiškoji lietuvių anų laikų 
spauda aiškiai kovojo už savi
tą Lietuvą, jog tik demokrati
ja. atvirai ir nuoširdžiai kovojo 
su rusų biurokratija.

• Kas gi siūlė rusų imperijos 
įnamiais pasilikti, ar ne katali
kų kunigai? Kas gi siūlėsi pa
dėti Lietuvoje su kramola ko
voti, ar ne katalikų kunigai! 
Kas gi rusų carui bučiavo ran
kų, kaip dar Rusijoje veikė du
rna, ar ne katalikų kunigas, ku
ris dabar Lietuvos seime sėdi. 
Jam caro ranką bučiuoti padė
jo tautininkas dabar savo bylo
mis išgarsėjęs Martynas Yčas.

(Bus daugiau)

DVIDEŠIMTIES METŲ 
PAŽANGA

KĖDAINIAI. — Kėdainių 
skritis nėra didelis. Visame 
skrityje yra 200,228 ha žemės, 
kurios apie 180,000 ha naudo
jamos. Atskirų ūkių apskrity
je yra 11,832, o gyventojų skai
čius siekia apie 100,000.

Atgavus nepriklausomybe, 
čia buvo gana žymus proc. 
tamsaus elemento, šiandien net 
ir tamsiausiuose užkampiuose 
skamba lietuviškoji daina ir 
sparčiai žengia lietuviškoji kul
tuvą. Kas per šį laikotarpį pa
daryta, mums nusako žemiau 
dedami duomenys.

ap- 
ap-

Hot Springs, Ark
Pirmieji įspūdžiai

Pagaliau pasitaikė ir man 
proga aplankyti visoje Ameri
koje pagarsėjusį sveikatos ku
rortą, apie kurį noriu čia trum
pai pakalbėti. Taip, noriu savo 
pirmais įspūdžiais iš to stebuk
lingo gamtos reiškiniais mies
telio su “Naujienų” skaityto
jais pasidalinti. (

Važiuodamas iš pietų pusės 
į Hot Springs susiduri su* ly
guma. Tačiau pats miestas sto
vi tarp dviejų didelių kąlnų. 
Vienas tų kalnų yra iš rytų 
pusės, o kitas iš vakarų. Rytų' 
pusėje stovįs kalnas yra labai 
gausingas mineraliniais vande
nimis. Iš kalno teko net 48 kar
što vandens šaltiniai, kurie per
24 valandas išmeta daugiau nei 
septynis milijonus galionų van
dens. Tiek tą kalną, tiek šal
tinius kontroliuoja valdžią. Kal
nuose yra įrengtas nacionalis 
parkas, o prie šaltinių įtaisy
tos maudyklės. Suvažiuoja čia 
tūkstančiai ir tūkstančiai tu
ristų iš įvairiausių Amerikos 
kampų. Atvyksta jie čia svei
katos pasitaisyti bei šiaip sau 
pasilsėti. Maudynėms čia yra 
vartojamas mineralinis vanduo, 
šaligatviuose yra įrengti spe
cialus fontanai, iš kurių žmo
nes geria mineralinį vandenį. 
Vanduo kiek šiltokas, bet ty
ras ir gardus. ~

Pas kai kuriuos gali kilti 
mintis, — o kas tą vandenį šil
do? Į tą klausimą nėra jau taip 
lengva atsakyti. Tačiau mes juk 
visi žinome, jog žemės vidu
riuose yra didelis karštis. Kar
štis ten yra toks didelis, jog 
sutirpsta net akmenys. Taigi, 
į gilumą žemės patekęs vanduo 
įkaista, 
šių, tai 
karštas.
Springs 
delis vandens rezervuaras, ku
ris požeminių upelių papildomas 
niekuomet neišseka.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad apie tuos stebėtinus mine
ralinius šaltinius žinojo indė
nai dar tais laikais, kada Ame
rikoje baltaodžių visai nebuvo. 
Galimas daiktas, jog jie supra
to ir tų šaltinių vandens nau
dingumą.

Amerikos valdžią prie šalti
nių pastatė didelį sergantiems 
kareiviams ligoninę. Po pasau
linio karo senoji ligoninė bu
vo nugriauta, o jos vietoje pa
statyta nauja. Mat, atsirado 
daugiau ligonių, tad reikėjo di
desnės ir moderniškesnės ligo
ninės. Naujosios ligoninės pa
statymas ir įrengimas atsiėjo 
apie du milijonus dolerių.

Dabar apie patį Hot Springs 
miestą. Reikia pasakyti, jog 
/pats miestas yra labai gražus 
ir švarus. Čia daug yra pui
kių namų ir viešbučių bei šiaip 
biznio įstaigų. Normališkai mie
stas gyventojų priskaito tarp
25 ir 30 tūkstančių, tačiau su 
suvažiavusiais turistais skai
čius dažnai pasiekia per 300 

i tūkstančių.
Miestas daugiausia išsilaiko 

iš turistų, šiaip jokių dirbtu
vių bei įmonių nėra. Yra Čia 
arklių lenktynių vieta, kur su
sirenka nemažą žmonių gemble- 
riuoti. '

Kolkas dar neteko patirti, ar 
čia yra apsigyvenusių lietuvių. 
O kai su lietuviais neturėjau 
progos niekur susitikti, tai ir 
“Naujienų” neužtikau.

Ords čia gražus ir malonus. 
Medžiai žaliuoja ir žolė jau yra 
piaUuama.

šį kartą pakaks. Kai pabu
siu ilgiau, tai ir vėl parašysiu.

— P. J. Sakas.

o kai įsiveržia į pavir-
jis- yra šiltas ar net

Matyti, apie Hot
žemės gelmėse yra di-
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Detroito Lietuviu Žinios BIRUTE ŠVIESESNI NAMAI SU ABSORENE
BRIGHTER HOMES , 

įeit h

Iš Detroito lietuvių veiklos

iššauki- 
jei no-

padarė, 
šuvius ir 

Tuo

Nušove jauną lietuvį
Kovo 10 d. policmonas James 

McLanaghan pastebėjo, kad 
Wilbur W. Parkąj^eležies daik
tų krautuvės užpakalinės' durys 
yra atidaros. Krautuvė yra a- 
dresu 3444 Bagley. Kai polic
monas pradėjo eiti arčiau prie 
durų, tai jam buvo aišku, jog 
ten plėšikai šeimininkauja. Įė
jęs į vidų, jis užtiko du vyrus, 
kurie pradėjo bėgti. Vienas 
prie baro staiga sustojo ir kaž
ką pasigriebęs padarė 
mą: girdi, dabar šauk, 
ri.

Policmonas tatai ir 
Jis paleido keturis
jaunas vyrukas sudribo, 
tarpu jo draugas pasileido bėg
ti. Policmonas paleido kelis, šū
vius ir į jį. Tačiau vyrukas vis 
dėlto įstengė pasprukti.

Vėliau paaiškėjo, kad pašau
tas vyrukas yra Edward Yur- 
gelevice (žinomas kaip MiRer), 
25 metų amžiaus jaunuolis, gy
venąs adresu 2046—24th. Tai 
gero pa rupi jono sūnūs. Jis bu
vo pašautas į krutinę ir ranką.

Kadangi pasirodė, jog žaisdos 
yra pavojingos, tai tuoj liko 
nuvežtas į ligoninę, kur kitą 
dieną didelius skausmus kentė
damas ir pasimirė. Palaidotas 
jis liko pirmadienį, kovo 14 d. 
Laidojo su bažnytinėmis apei
gomis. 1 ;

Vos buvo spėta Yurgeleviceį 
ligoninę nuvežti, kaip policijai 
buvo telefonuota, jog randasi 
pašautas vyras krautuvės vir
šuje (2617 Newark Avė.). Pa
sirodė, l<ad tai yra L. Steiber. 
Policijos kamantinėj am aš jis 
gynėsi ir teisinosi, kad su saky
tu plėšimu nieko bendro netu
rįs. Girdi, jis buvęs piktadarių 
užpuitrs ir pašautas. Bet vė
liau vis dėlto prisipažino, jog 

. drauge su Yurgelevice buvęs 
krautuvėje ir ten likęs policmo- 
no pašautas.

Tikrai apgailėtinas dalykas, 
kad lietuvių jaunuoliai tokiais 
blogais keliais nueina.

Spaudos koncertas
Detroito Lietuvių Draugijų 

Sąryšio spaudos koncertas įvy
ko kovo 13 d. suomių svetainė
je. Programoje dalyvavo t Aido 
choras, Stella Dauber, Jacioniu- 
tės seserys, jaunasis Gugas ir 
jo žmona, duetas iš Grand Ra- 
pids. Palaginas dainavo rusiš
kai ir lietuviškai. Betty ir Patt- 
sy iš Chicagos pašoko kelis kla
siškus šokius. Taipgi dainavo 
Abekienc ir Dočkienė. Aido 
choras sudainavo* gedulo dainą 
(“Aš tik vienas’1) Ed. Yurge- 

.levice-Millerio atminimui.
Po programos prasidėjo 

kiai. Viršutinėje svetainėje 
vo šokami amerikoniški, o 
mutinėje lietuviški šokiAi. 
to, svečiai linksminosi prie
kandžių ir alučio. Buvo renka- 

^/Tuos ir aukos “Vilniai”', o Zaldo- 
kas užrašinėjo tą laikraštį. Vi
sokių bilietų ir bilietėlių parda
vinėjimas ėjo visu smarkumu.

Reikia pasakyti, kad suomių 
svetimo yra labai erdvi ir ten 
publikos gali sutilpti daug. 
Rengėjai, matyti, tikėjosi mi
nios. Tačiau dėl nedarbo ir dėl 
aukštos įžangos (buvo imama 
65 centai) žmonių tesusirinko 
tik apie 400.

Aiškus, daiktas, jog didžiu
lei svetainei, tai buvo maža, — 
atrcdė kažkaip skysta. Tiesa, 
kalbamoji svetainė lietuviams 
nėra įprasta. Tas irgi prisidėjo 
prie to, ka^Į parengimas nebuvo 
labai sėkmingas.

Rinkiniai
- * 'i , 

HAMTRAMCK, MICH. —- 
Prieš kiek laiko Detroito, dailės 
choras šventė savo trijų metų 
gyvavimo sukaktį. Chorui pri
kišti nieko negaliu, — jis savo 
srityje dirba neblogą darbą. 
Negerai tik, kad per to. choro 
radijo valandą yra keliamas į 
padanges Joseph A. Lewandow- 
ski, buvęs musų miesto meras, 
kuris ir vėl nori į tą vietą įsi* 
gauti. Garsinamas jis yra kaip 
geriausias žmogus, kuris, esą, 
rūpinasi darbininkų reikalais.

■. < ' 

Turiu pasakyti, jog( tai ne
atitinka tiesos. Lewandowski 
niekuomet nebuvo 'darbinin
kams palankus, ypačiai organi
zuotiems darbininkams. Laikyti 
tad jį darbininkų draugu yra 
didžiausia nesąmonė.

Jei jau kalbėti apie progresy
vius kandidatus, tai tenka pa
sakyti, jog dabartinis meras 
Dr. Rudolf G. Tenerowicz ne
palyginti yra artimesnis darbi
ninkams žmogus. Jis tatai ne
kartą yra įrodęs. Štai kodėl ir 
nominacijose jis surinko kur 
kas daugiau balsų nei jo opo
nentai.

Aš esu tikras, kad ir balan
džio 4 d. rinkimuose Dr. Tene- 
rowicz ir vėl bus išrinktas. O 
išrinktas jis bus todėl, kad jį 
remia organizuoti darbininkai.

—Unijos narys

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą 

Kraujo Spaudimą 
22 uos iš 26 atsitikmų

Dr. ’ 'Ftederic Damrau; įžymus New 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 
kraujo spaudimą 22-uose iŠ 26 atsi
tikimų su ALLIMIN, česnakų-Pet- 
rušku esencijos, tabletėmis. Nevien 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
ir paliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo veik visuose atsi
tikimuose. Kad gauti tas pačias tab
letes, kurias vartojo Dr. Damrau, 
klausk vaistininko ALLIMIN Česna- 
kų-Petruškų esencijos tablečių ir 
neimk padirbimų bei pamėgdžioji
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
:ar vertingos- knygelės, rašyk > 
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street, Chicago.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi ' 

“NAUJIENOSE^

KELIOS PASTABOS
DETROIT, MICH. — Nors 

Detroito lietuvių kongreso sky
riaus parengimas ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimu jau seniai praėjo, tačiau 

1 Vis dėlto noriu dėlei to parengi
mo padaryti kelias pastabu s. • I 

i Apie pačią programą čia ne
kalbėsiu, nes, apie tai jau buvo 

.rašyta. Rengimo komisijai tu
riu pastebėti, kad ji kitą kartą 
prisirūpintų tinkamesnį žmogų 
išsirinkti programai vesti. Bū
tent, tokį žmogų, kuris nevar
gintų susirinkusios publikos, 
kaip tai atsitiko šį kartą. Pa
vyzdžiui, buvo pakviesti net 
septyni kalbėtojai. Visi jie vie
liniai ir visi gerai žinomi. Kal
bėtojai suėjo ant estrados ir 
ten susėdo. Drruge su jais sė
dėjo ir programos vedėjas Ba- 
tulevičius.

štai prasideda- kalbėtojų pri
statymas publikai. Kiekvieną 
tų kalbėtojų jis maždaug to ctitaisė: pakvietė al
kiais žodžiais rekomendavo: 
girdi, gerbiamieji, dabar iš ei
lės kalbės gerbiamas musų 
draugas ir visiems gerai žino
mas didelis veikėjas ir musų 
organizacijos darbuotojas. Jis- 
yra labai geras ir paklusnus vi
siems ; niekuomet neatsisako 
jokiame darbe...

Ir apie kiekvieną kalbėtoją 
jis vis tą pačią pasaką kartojo. 
Nėra reikalo nė sakyti, kad 
tuo budu jis pasidarė publikai 
ir nuobodus ir įkyrus, žodžiu, 
tiesiog nebebuvo galima pakęs
ti to nuolatinio kartojimo.

Pagaliau pasidarė taip, jog 
nei tvarkos vedėjo nebebuvo 
galima girdėti.. Vadinasi^ žmo
nės ėmė nerimauti , ir triukš
mauti. Tiek jiems įkyrėjo, tos 
kalbos. ' ’"1 I

jau buvo; 9 vai. vakaro^ 
muzikantai 
strumentais ant estrados, 
buvo ženklas, jog turi prasidė
ti šokiai. O kalbos 'vis dar te
besitęsė. Po kalbų dar turėjo 
ir keli dainininkai dainuoti. 
Choras, irgi dar nebuvo pasiro
dęs. Tad programa pasibaigė 
.tik apie 19 vai. vakaro..

Patys galite suprasti, jog kas 
per da.ug, tai šelauk. Aateityje 
'tokie dalykai neturėtų pasikar
toti. Kuriems galams reikėjo 
tvarkos vedėjui tokias ilgas ir

ir 
pa-

beprasmiškas introdukcijas da
ryti apie kalbėtojus, kurie vie
toj žmonėms yrą gerai' žinomi. 
Jei tai butų iš* kitur atvažiavę 
kalbėtojai, tai dar šiaip ir taip: 
juos butų galima kiek ir parek
lamuoti. O dabar išėjo tik be
reikalingas susirinkusios publi
kos erzinimas.

f ■ ' / •

, Noriu padaryti pastabą 
dėl chorų. < Rengėjų buvo 
kviesti du chorai: vienas
munist.ų įtakoje esąs Aido- cho
ras, o kitas nepartinis Dailės 
choras. Aidiečiai “Vilnyje” ra
šė, jog turėsią kompeticiją at
laikyti su nežinomu choru. Va
dinasi, Dailės choras jiems ne
žinomas! Jie dedasi apie tą 
chorą nieko negirdėję, nors jis 
jau gyvuoja ketverius metus ir 
turi nemažą būrį narių.

Pirmas programoje buvo Ai
do choras. Tačiau tvarkos 've
dėjas susimaišė ir pakvietė 
Dailės chorą. Matydamas, kad 
to choro nariai neina, estradom, 
vedėjas susigriebė klaidą pada-

Dar prisiminsiu apie praėju
sį kovo 5-tos d. šeimynišką- 
draugišką Birutės vakarėlį. 
•Svečių buvo susirinkę daug, a- 
pie poras šimtų. Svečiai šoko, 
linksminos, visų veiduose ma
tės linksma šypsą. Dauguma 
.publikos sudarė senieji Birutės 
veteranai, kaip tai buvę vedė
jai, pirmininkai, solistės-solis- 
tai, rėmėjai ir šiaip širdingi Bi
rutės drangai.

Vakarėlis visapusiškai praėjo 
dideliu pasisekimu. Liks bent 
kiek ir pelno operetės pastaty
mui. Operetė eina labai gerai. 
Choras turi dvi repeticijas į 
savaitę, trečiadienio ir penkta
dienio vakarais, kaip 8-tą vai., 
Sandaros svetainėj, 814 W. 33 
St.

Choras yra mokinamas jau 
ir vaidinimo. Iš visų darbų at
rodo, kad ši busianti operetė 
“Perikola” bus pastatyta kuo 
geriausiai. Ducky

L | i | Reflex' acti^n"

h.

. 'diečius

kai 
suėjo su savo in- 

Tai

AUTOMOBILIŲ SAVININKAI
Neužmirškit pertikrinti savo, automobilių, kad viskas butų geram 

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

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

RAMOVA AUTO REPĄIR SHOP
834 WEST 35-TH STREET, CHICAGO

PHONE YARDS 6547 JOHN MIKŠIS, Mechanikas.

Tėviški Jausmai

Absorbs ALL
THE 500T 5M0KE
CARBON DUST and
nTura iuoiidc matted

LLCftNa bNAUta LIAt HEH.

ŠO- 
bu- 
že-
Be 

UŽ’

Aidiečiai gyrėsi, kad jie turį 
šimtą choristų. Tačiau estrado
je vargu buvo ir pusė šimto. 
Skaičiau vieną kartą, skaičiau 
.kitą —r ir vis tas pat.

Taigi, čia paaiškėjo, jog ai- 
.diečk.i smarkus tik blofuoti, ir 
daugiau nieko. Su dainavimu 
jie pasirodė irgi nekaip: truko, 
sutartinumo.

i . Dailės choras nesigyrė, nesi- 
reklamavo, o vis dėlto pasiro
dė itin gerai. Nekalbant apie 
.sutartinesnį ir geresnį daina
vimą, jis ir savo skaičiumi nuo 
aidiečių neatsiliko. —Arpą.

Turtingas bevaikis ameri
kietis dėdė aplanko savo ginai- ■ 
nes Klumpius. Pamatęs jų gra
žų trejų metų berniuką, taria 
Klumpiui:

—šitas tai tikrai vertas daik
telio, už kiekvieną jo svarą duo
čiau po 1,000 dolerių.

Klumpis, sujdudlntas:
r—Taip, tai taip, bet tėviški 

jausmai neleidžia nian to pada
ryti.

Klifmpienė:
—Ir aš taip manau, reikia 

palaukti, kol jis daugiau svers.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų, rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių karinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina melams 16 litų, pusnį. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—BAJORĖS DAINININKAS — ARTISTALĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

Syrena Restauranto
Iškilmingas
Atidarymas

ir John 
kad ry- 
Syrena 
Archer 

atidary-

St. per

Restaurantų sistemos vedė
jai John C. Kluczynski 
F. Wrzesinsį<i praneša, 
toj ir šeštadienį, bus 
restauranto ties 2470 
Avenue iškilmingas 
inas.

Syrena restaurantas 
ties 1825 West 47th
penkis savo veikimo metus yra 
šimtais tukstantiems suteikęs 
patenkinantį patarnavimą, to 
siekiasi ir ši naujai atidaroma 
įstaiga. Įrengta puiki susirin
kimams salė, apsirūpinta mo
dernais ‘įrengimais ir šiaip pa
togumais, kad patenkinti mo
dernėjo gyvenimo reikalavi
mus.

Paminėtina, kad p. Kluczyn
ski yra valstijos atstovas (re- 
presentative) nuo 4 Senatori- 
nio distrikto ir šiaip visuome
nės veikėjas.

(Skeli).}

JUOKAI

Iškilmingo Atidarymo Paminėjimą

feiąUIIRffl'M

4270-72 Archer Avenue

3—Orkestrai—3 
Be pertraukos šokiai

Duodama 
priėmimu užkanda

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ—

— 9:00 VAL. 
—10100 VAL.
— 7cOA VAJL.

VA K. 
VAK. 
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių- Skyrius

Puikiai Įvertino žygį
Slankius grįžta iš medžioklės 

ir išdidžiai žmonai ant stalo 
numeta didžiulį kiškį:

—Na, ką tu gali apie tai pa
sakyti ?

—Mažiausia, 6 litai!
---------------- —.................................—■ ;-----------——~~

ORIGINALUSIS SYRENA RESTAURANT
PER .PENKIS METUS TIES

1825 W. 47th St. Telefono numeris Lafayette 2120
YRA PATENKINĘ 6IMTAIS VESTUVIŲ DALYVIUS ir II.

John C. Kluczynski------ --------- John F. Wrzesinski
Telefonai Lafayette 0270—0271

U

Detroitietis
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Specialia Blupoiias
TIKTAI IKI KOVO 26 DIENOS

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šias puikias 22 karatų pa
auksuotas dideles pietų lėkštes. Iškirpk i t kuponą ir kreipkitės į 
NAUJIENAS

• 173!9 >So. Halsted Street 
Chicago, Illinois

JEI UžSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI ,

Vardas................... ,.... ..................................t-,-—....................................................
' . ' ' i'

Adresas
■. I • k
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Penktadienis, kovo 18,' 1938

1

pą Svermicką, Juozapą Putri
mą ir Juczapą Gurį ir visiems 
linkiu sulaukti dar šimtą Juo- 
zapinių be šios?

RADI O ^L1™A
Ratilas ŠALTIMIERO PROGRAMAS

Ser-

Serga
Agnės Valenčiu's

BRIGHTON PARK 
ga Agnės Valenčius, 4401 So.
Reckwell St. Ligonė randasi 
Mary Thompson Women’s and 
Children’s ligoninėj, prie Lake 
St. ir Ashland avė, kambaryje 
C 18, 3-čiam aukšte. Draugai 
prašomi ligonę aplankyti.

Senas Petras

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicago je)

William West, 30, su 
Veleta, 22

Victor Shemitis, 22, su 
la Montikas, 18 '

Ruth

Adel-

Lithuanian National 
Democratic Club 
Posėdis NAUJIENŲ

' TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan .......
PACKARD Sedan ....
TERRAPLANE Sedan

$750 
.. 495 
.. 42b 
... 845 
.. 275 
... 225 
... 165 
... 75

Lithuanian National Demo-

Reikalauja 
PerskirŲ
Catherine Kaminski nuo 
ley Kaminski

Stan-

16

Vera Cukur
Sugrįžo iš Ligoninės

18 APIĘLINKf: — Kovo 
d. ponia Vera Cukur-Cukyrie-
nė, 732 W. Cermak Rd., kuriai 
buvo padaryta pasekminga vi
durių tumerio operacija St. 
Lūkės ligoninėj, jau sugrįžo 
namo ir sveikata eina kasdien 
geryn. Senas Petras

Joniškiečių L. ir 
Kliubas Rengia 
Banko Parę

dieną,Sekmadienį, kovo 20 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St. įvyks Joniškiečių L. 
ir K. kliubo banko parė. Pra
džia 4 v. p. p. Įžanga 25c. Ren
gimo komitetas prašo visus: 
žagariečius,z skaisgiriečius, gruz
diečius ir kitus atsilankyti, kas 
tik nori smagiai laiką praleisti 

į su joniškiečiais. Gi kliubo na- 
* šiaja proga noriu pasveikinti esate prašomi būtinai at- 

Juozapus. Jų vardo dienos šven vykti ir atsilankiusiizs svečius 
tėję sveikinu Juozapą Kuzmic- maloniai pasitikti.

Sveikina
Juozapus

Jau Juozapų diena čia pat—
19 diena šio menesio. Taigi,

ką, Juozapą Urboną, Aristo Yra daug gražių dovanų, bus
tavernos savininką ir Litbua-. daug ir įžanginių dovanų — 
nian Democratic Kliubo iždi-, door prize, taip kad kiekvienas 
ninką; Juozapą Digimą, Juozą-.ga|j tikėtis gauti po dovaną.

■Beto, bus užkandos: pyragai
čių, minagų ir kitokių gardu- 

Kninnc Niimfi/intn« r ynų 0 taipg! \r g5rimų' Jei Ikd/illllb UlllclZllIHJS VaS norės, galės kortomis lošti

Coal-Anglys

MINE RUN .... ....................
BIG LUMP .........................
FGG .....................................
NUT .....................................
SCREENINGS .....................

PIRKIT DABAR!! (
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ I 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

arba kauliukais pamėginti sa- 
šokiai$5.75, vo laimės. Po žaislų bus

$6 00 pr*e £eros muzikos.
09 I r . . .55*25! Taigi, atsilankiusieji

busit maloniai priimti ir pa
vaišinti, o ir laiką smagiai pra
leisite. Kviečia

Komitetas M. M.

tikrai

šįvakar lygiai septintą va
landą vakare, pasukite savo ra
dio priimtuvus ant W.H.F.C. 
stoties (1420 K). Išgirsite i n- era tie Club męnesinis posėdis j
triguojantį epizodą iš Bartkų; įvyksta šį vakarą, 1 ygiąi kaip 
šeimynos gyvenimo. (

šaltimiero žinių Žinovai, kaip 
paprastai, atpasakos vėliausias 
žinias.

Žinių žinovai atsidėję gavMo:^ 
visas žinias. Vienas iš šaltimie- - 
ro žinių Žinovų yrą jaunas ir' 
energingas Dominikas Varnas.

Šio vakaro programas pasi
žymės linksma muziką ir dau
gybe visokių pamarginimų.

Klausytojas.......
/ s t

Atvaizduos Indiją 
Savo Šokių 
Koncerte

8 vai. vakąre, Vengeliausko 
svetainėje, 4500 So. Talman.

Kadangi musų organizacija j 
yrą politiška, tai šis posėdis 

?s gana svarbus, nes, kaip' 
j visiems jau žinoma, pavasario 
rinkimai įvyks neužilgo, Taigi ( 
mes prie to turime rengtis.! 
Kiekvienas narys, atidėjęs ki
tokius reikalus, privalo ateiti į 
šį posėdį.

Apart politikos klausimų, 
turime ir daugiau svarbių rei
kalų, kurie neatidėliojant turi 
būti aptarti. Prie to dar, atsi
veskite draugų, kurie norėtų 
tapti kliubo nariais. Taigi, ne- 
včluokite, bukite lygiai 8 vai. 
vakare. ' , i —Koresp.

V. Beliajus šoks baisaus “žu- 
gernauto” papročio šokį

Skaitytojams

37 
35 
36
85 DODGE Sedan .....
32 PACKARD Sedan
35 FORD Del. Sedans
33 PONTIAC Coupe ..
31 AUBURN* Sedan ..
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
i 'PACKARD VARTOTŲ KARŲ 
11441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Servizas
Vienam
Žmogui

BATAI DEL PAVASARIO!!

Boston’s Batai Dėvisi Ilgiau

PAVASARIO
STILIAI
dideliam
pasirin-
' kime.

VAIKŲ, MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ 
BATELIAI PAVASARIUI

POLL PARROT, STAR BRAND. Visa paternų eilė 
Didis pasirinkimaą žemomis kainomis.

PUIKUS, NAU
JI

BOSTON B A TAT YRA GERESNI

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

Naujutėliai!!! Derliaus 
Smetonėlė

98
IR 

VIRŠ

Nauji RED CROSS Batai 
DABAR IŠSTATYLI PARODAI

VYRAI, PASIRENKITE PAVASARIUI

SU BOSTON!
k\ VIEN ODOS BATAI 

NAUJI PATERNAI 
NAUJOS 

KOMBINACIJOS .98
IR 

VIRŠ

Indija keista šalis, keistais 
papročiais. Indusų-bramanų ti
kėjimas seniausias p; šaulyje, į 
kurį d a, tebetyli šimtai mil jo
nų žmonių. Iš šertųjų tikėjimų 
jis kilniausias. Indusai iš tikro 
mielaširdingi. Ir jie turi teisę 
didžiuotis mažiausiu kraujo 
. rallėjimu ir mažiausiu skaič u 
karų pasaulyje. Visi kiti tikė
jimai, atskiranL ' Budistų ir 
Bramanų, vardan Dievo daugel 
kartų nežmoniškai elgėsi ir da-. 
bar da tebekariauja. Indusri 
nė gyvulio nežudys ir jo mė
sos /nevalgys, o tas yra dėlto, 
kad jie tiki į reinkarnaciją. Tai 
eiškia atkartotinas atgimimas.

Jeigu žmogus vedė dorą gy
venimą, t: i po mirties jo ve ė 
da kartą atgims kitame kūne 
arba kitoje formoje ir geresnė- 
e padėtyje. Bus turtingesn’s 
r šventesnis ar ' daugiau ger

biamas. Ir jis galės atgimti po 
telis kartus vis geresnėj padė
tyje, iki dasieks palaim’ntos 
zietos Nirvanos, kur jokių var
gų ir jausmų nėra, tik gyvena 
palaimintam atsilsyje, deivių 
tarpe.

Bet jeigu žmogus vedė ne
varų ir nuodėmingą gyvenimą, 
larė blogą ir kenkė žmonijai, 
;ai jis atgims gyvulių formoje, 
irba prasčiausioje žmonijos 
irovėje. Jeigu tik tokių žmo
nių — ‘'untouchables” šešėlis 
užpuola ant kokio nors dalykč- 
io, tai tas dalykas išmetamas. 
Užtat kiekvienas bando vesti* 
dorą ir šventą gyvenimą, kr d 
jų atgimimas nebūtų prakeik
tas ir vargingas ir užtat jie 
gyvūnų nevalgo.

Indusai taip pat tiki į šven
tą trejybę šiva-Višnu-Krišna ir 
į šventąją motiną Kalį, kuri 
virto į upę Ganges, į kurią mi- 
’ijonąi iridusų atsilanko mau
dytis. Jie taip pat turi atlaidų 
ir procesijų, laike kurių neša 
gatvėmis visokias statulas, 
“žugernautas” yra labai sunki 
koplyčia, sverianti kelis tūks
tančius svarų, vežama gatvė
mis ant puošnaus vežimo. Vi
duje randasi visagalis šiva. 
Matydami tą vežimą indusai 
oaheka taip baimės apimti, kad 
kai kurie metasi po ‘‘žugernau- 
to” ratų ir tokiu budu miršta.

šį paprotį Beliajus atvaiz
duos savo Šokių koncerte, ku
ris įvyks Chicago Women’s sar 
’ėje, prie llth ir Wabash..Bi
lietus galima gauti “Naujieno
se” —V.

Marąuetteparkieciai, 
Subruskite!

Šmotu

Gražus Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
/isokius rakandus bei Štorus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

“Faun” 
Design

Verte
$2-50

CRANE
COAL COMPANY 

; 5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402

POCAHONTAS Mine Run $7.50
i (Screened) .................. tonas

SMULKESNĖS $7 25
( Tonas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

• .

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

visi, nes bus apkalba- 
ką balsuoti. Taip pat 
pereiti me susirinkime 
pakviesti tuos visus 

kurie dar 
Gerbiam’eji,

15 Wi rdo Lietuvių Demokra
tų Kliubas turės specialį susi
rinkimą penktadienį, kovo 18 
d., 7:30 v. vakare, vietos lietu
vių bažnytinėje auditorijoj.

Balandžio 12 d. bus rinkimai. 
Ateikite 
ma už 
kliubas 
nutarė
s.pielinkčs lietuvius, 
yra nepiliečiai. 
matote patys, kad valdžią daro 
spaudimą į nepiliečius, Atleidi
nėja iš darbų, neduodą pašal
pos, ir taip toliau. Todėl aitei- 
k'te visi nepilięęiąi, o klįubas 
duos patarimą Hipi lengviau ir 
greičiau tapti piliečiais,

Toliau pirminihkas F. J. Do- 
viat pr: šo visų nąrlų ateiti į 
šį susirinkimą, ji&?-i turi 
pasakyti ką nors-' iiaujj kas vi
sus labai nustebihs

Tarnauja z 
Visuomenei, 
Labdarybei

-M. C. R

programo ne 
bet ir apielin-

neužmiršta ir
. ■ , • A

štai poras

Paskutiniais laikais Vyrų 
Choras pasidarė nepaprastai 
veiklus ir populiarus tarpe Chi
cagos JJetiMų pažangiosios vi
suomenes.

Retas tėra sekmadienis, kad 
Vyrų Choras kur nors nedaly
vautų pildyme 
vien Chicagoje, 
kės miestukuos.

Vyrų Choras
labdaringų darbų, 
pavyzdžių.

Praeitą pirmadienį buvo lai
dojamas northsidiečio p. A. 
Žiles sūnūs ir Vyrų Choras at- 
jausdamas p. Žilės širdies skau
smą, susirinko nors ir darbo 
dienoje ir sudainavo tam mof 
mentui pritaikintas' daineles 
prie velionio kapo. Antras pa
vyzdys: Vyrų Choras nutarė 
atlankyti Oak Forest prieglau
dos senelius, tarpe kurių ran
dasi vienas senas Vyrų Choro 
nardys, draugas A. Lechavi- 
vičius.

Vyrų Choras taipgi darbuo
jasi ir remia Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn, kad ateinančią 
vasarą choras galėtų išvažiuoti 
į Lietuvą.

Kiekvienas choras turi daug 
išlaidų, kaip tai, mokytojo už
laikymas, gaidų pasigaminimas 
ir t. t. . , •

Tam tikslui, kad uždirbti ke
letą dolerių, choras rengia drau
gišką vakarėlį, šeštadienį, ko
vo 19 d. tai yra rytoj, kaip 
7:30 vai. vakare, p. W. Neffo 
svetainėj, 2435 S. Leavitt St.

Vertėtų paremti Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choro darbuotę 
skaitlingu. atsilankymu. ~

Iškirpkit Kasdien po
KUPONĄ

Kai sutaupysit 6 kuponus 
pridėkit ............................

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
aps'kaičiavi mas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood A vende 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Su 6 Kuponais

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

Visam Amžiui Garantuoti Setai
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

IŠ Chicagos Lietuvių Vyrų '
Choro Darbuotės

Laras Sarvln* Spoon 
BoHanmtfa, S«car •»•••

Puikus 3-jų ir Ž-jų 
šmotų ROGERS 

Sidabro Setai
Tiktai po 99^

• kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

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

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

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

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

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PfOSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisą 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti. '

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
I larbas garantuotas.

420 W. 68rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $1250
GYDYMAS........ ......... SKA-OO
LIGONINĖJE ...».............
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15 oo
RAUMATIZMAS $9,00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminacija įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URA NT AI

Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
4 A. NORKUS, Savininką*

Tol. Vlrtnrv M70 ,

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY ŠPOT
Didelis pasirinkimas degtinės, vynd, 
cigarų, Fortune alaus, Barbikių 
Ribs, šeštadieniais ir muzika. Taip 
pat ir mandagus patarnavimas.

Savininkės LUCILLE SELENIS 
3862 Archer Avenue

Kovo 18 d.Kupono No. 89



Penktadienis, 4covo 1938 /

APIE KANDIDATUS
. • • f

Kandidatas, kurs nė
ra politikierius, tai 
Adam F. Bloch.

Man teko turėti ilgą ir malo
nų pasikalbėjimą su Adomu F. 
Blochu, v dabartiniu Supreme 
teismo klerku, kurs dabar vėl 
turi būti nominuotas, o rudenį 
išrinktas į tą pačią vietą.

Adam F. Bloch labai išsiski
ria iš kitų politikierių tuo, kad 
jis visai nėra politikierius, bet 
yra augšto išsilavinimo, kultū
ringas ir draugiškas žmogus. 
Politikieriai paprastai moka 
prieš rinkimus duoti visokių 
pažadėjimų, kurių nei nemano 
pildyti. Ponas Bloch aiškiai sa
ko, kad jis jokių malonių nega
li žadėti, nes Supreme teismo 
klerkas neturi savo žinioj jo
kių malonių, jis tik gali sąži
ningai savo darbą atlikti. Su 
Blochu jo ofise Springfielde 
per paskutinius penkeris metus 
tik advokatams teko stisidurti, 
ir visi advokatai žino, k'ad ge
resnio ir draugingesnio klerko 
Supreme teismas šioj valstijoj 
neturėjo. Nors pats nėra advo
katas, ponas Bloch labai daug 
padeda advokatams, kada jie

pradės tuo fupih'tis, ponas Blo- 
chas be abejo širdingiausia 
jiems padės,

Balandžio 12 diehą bus pri- 
mary. Aš su malonumu paduo
siu savo, balsą už Adam F. 
Bloch’ą. Aš žinau, kad tą patį 
padarys SprįngYieldo lietuviai, 
kuriems gal dažniau teko Blo- 
chą matyti. Aš žinau, kad tą 
pa%į padarys WaUkegan, Węst- 
vflle ii* kitų Illinois mieštų lie
tuviai. Ir as tikiuos, kad Chi
cagos lietusiai v nuo jų neatsi
liks. Ta proga jnės pasiliksim 
artimesnėj pažinty su ponu 
Bloch’u, kaipo geru žmogum ir 
kbai geru ’ Supreme teismo 
klerku. —Adv. K. JUrgelonis.

NAUJIENOS, CKIeW, M

Bet Visgi i ■ > ir

Real Estate For Sale 
Naniai-žemė Pardavimui

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

m TMM 'i 

,1,1. II■■.■I...... ... I. I .n.. I y.-Mi

eina į Supreme teismą su ape
liacijomis.

Ponas Bloch Illinois valstijos

MisceDaneous
įvairus

Adam F.. Bloch
dabartinis ir vėl renkamas 
Supreme teismo klerkas.

vietą. Bet ponas Bloch, ’ užirm 
tas savo darbu, apie tai.nei ne*, 
žinojo. Pats gubernatorius' 
Horneris atėjo jį pasveikinti, ir 
štai ką jam pasakė: “Kaipo ne 
politikierius, priimk patarimą 
nuo kito ne-politiki^riaus: pa- 
sakyk ačiū tiems, kurie tave, 
nominavo.”

Musų pasikalbėjime su Blo
chu kalbėjome daug apie lietu
vius. Jis yra mums labai drau
gingas. Jis norėtų, kad bent 
kaikuriose augštesnėse mokyk-; 
Jose butų išguldoma lietuvių 
kalba, kaip yra išguldoma, len-
kų kalba. Net be lietuvių ži
nios jis jau yra kalbėjęs apie

demokratų buvo vienbalsiai no- >|ai su keliais mokyklų princi- 
minuotas kandidatu į tą pačią palais. Kuomet lietuviai patys

SUSIRINKIMAI
Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 

šeštadienį, kovo 19 d. 7:30 vai. vakare, A. Rudinsko bute 
ant trečių lūbų, 1803 S. 50th avė., Cicero, III. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes turime daug svarbių reikalų aptarti.

Sekretorius P. B.
Sekmadienį, kovo 20 d., 1 vai. po pietų, paprastoj Vietoj, įvyk

sta svarbus Draugijos “Lietuvos Ūkininko” mėnesinis, silp
ti siriMiml^. Prdfeotne susirinkti, nes išgirsite baliaus rapor

tą ir kitų svarbių pranešimų. Atsilikę, nariai s ir mokesčiais 
malonėkite užsimokėti. —J. žurkauskas, pirm.

Cicero L. Kultūros Draugijos Chicagos L. Draugijos skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 18 d. L. L. svet., 14 St. 
ir 49 Ct. Pradžia 7:30 vak. Malonėkite užsimokėti duokles, 
kad nebūtumėt suspenduoti. Po susirinkimo pasakys pra
kalbą V. B. Ambrose, chicagietis. —Fin. rašt. K. Yokubka.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kliubas 12 
Ward laikys savo mėnesinį susirinkimą Kovo 20 d. 1 v. po 
pietų, Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Nariai privalo skait- 

, lingai susirinkti ir pasirūpinti su užsilikusiais mokesčiais, 
kad nelaimėje išvengus nemalonumų.

Paul J. Petraitis, rast.
Liet. Socialistų Sąjungos Chicagos Centralės kuopos susirinki

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

IŠSIUVINĖTA KAPA LOVAI APKLOTI

BEDSPREAD MOTIF PATTERN 1599
No. 159!). Margais šilkais išsiuvinėti bukietai kapai. Tai tikras pa- 

puošimas lovai. " . . <

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1599
1 1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Čia įde-du 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ...u---------- ■
1 " . •• I
| Vardas ir pavarde -------------------------------- —----„--------------------------- |

| Adresas ___ ___________ ___ —.................................. j

1 Miestas ir valstija
BBBBBSBB BB)^h^W B^MBB^B

43 SLA. 55 kuopos 
datbdoles.

west ’•

Mirė Bridgeporte 
Prašų Lietuvis 
E. Hoffmau

' -- r m

Laidos rytoj po pietų
Rytoj po pietų Lietuvių Tau

tiškose kapinėse bus palaidotas 
sėnas Bridgeporto gyventojas, 
Prūsų lietuvis Fmil įfoffma- 
nas. Jis mirė užvakar naktį 
CoOk apskričio ligoninėje, kur 
gulėjo ilgoką laiką. Mirties 
priežastis bil'vUsi vežis. Velionio 
buvb apie 58 metų amžiaus ir 
gyveno, ties 3612 S. Union avė. 
Jokios šeimynos nepaliko.

Jo laidotuvėmis rūpinasi Mrs. 
L. Višniauskas, nuo 3542 Lowe 
avenue. Kūnas yra pašarvotas 
Antano Phillips koplyčioje, ties 
3307 S. Lituanica avenue.,

WEST BVLtMAN. — Berci- 
feiitlfeoš šVėltai- 

nėjė įvįyko Ši A, 55 kuopoš jpa- 
praslas šųširinkimas, įieskait- 
lingas nariais *

Skaityta net du nutarimų 
protokolai. Mat, praeitame su
sirinkime nekilvo protokolų 
raštininko ;del naktų darbo.

Jau balotai yra prisiųsti iš 
centro, bet kadangi šis susi
rinkimas buvo sušauktas ne 
atvirutėmis, tai balsavimas 
įvyks sekantį susirinkimą.

Pereitame susirinkime buvo1 
priimtas, naujas narys, o šia-' 
me susirinkime patikrinta jo 
amžius. '

įPe’travičia jau sugrįžo iš šv.1 
Lukošiaus ligoninės. Dabar 
jis namie serga. Dar jis ne
greit teatgaus savo sveikatą.

S'ekan&ath su^irinkirne 
Balsaviniai.

Sekantis' susirinkimas bus. 
šaukiamas ntyiruteinis, ir bau
sme; kad daugiau narių siu- 
kvietus susirinkimam Bus bal* 
savimai Centro valdybos ir 
rinkimas delegatų į SLA. 40 
Seimą. '

Nutarta surengti balių ar 
išvažiavimą, bet komisija pa
likta rinkti sekančiame susi
rinkime, kadangi 20 metų j u- 
biliejus nusisekė, tai kuopa 
pradės datigiau rengti paren-

..

Tel. Vičtory 4965. 
STOGDENGYSTfi HR B LĖK O S 

DARBAI
35 metai bizny, tuti pilnų apdraudą 
už darbūs. Lengvus išmokėjimai, jei 

norite. 1
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SĖEET MSE CO.
MžH 'Si>, Halsted Street

- " ii .. b-. i »i »

REIKIA VYRO FARMOJ DIRB
TI. H. Koplewski. R. R. No. 4, 

Dowagiac, Mich.

REIKIA DARBININKO farmai, 
kad butų dirbės ir suprastų far- 
mos darba mokestį susilygsinie per 
laiškų. Atsišaukite laišku Mrs. V. 
Misevic, R. 1, Hart, Mich.

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

Dorchester 0700.

For Rent
RENDAI. NAUJA KRAUTUVĖ, 

kuri yra pinigu dirbėja; gyva lie
tuvių apylinkė, Marąuette Park. 

2604 Wešt 69th St. Žemos tendo’s. 
SILuERMAN, 2345 E.. 71st St. 

Dorchester 0700.

RĖNDON BASĖMENTĖ 2 forni- 
šiuoti kambariai, kutkne ir bedrui- 
mis dėl ženotos poros arba dėl dvie
jų vaikiTnų. Gali būt ir nėfortliŠudti.

’ 4058 So. Campbell
—-  r a.   t    ----------------m,m4-------------------- B*, r-- r 

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N?’ RASTINĖ PRIIMA
KASDIEN NITO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadietiiais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir -nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tei. canal 8500

PASIRENDUOJA 6 KAMBARIU 
didelis šviesus flatas. Taipgi ren- 
don fomišiuotas frontinis kamba
rys. 3409 So. Lowe Avė.

REIKIA VYRŲ MAUDYKLĖJ 
dirbti. 1916 West Division St.

Automobiles »
1936 DODGE 4 dufų Touring Se- 

dan, Radio ir šildytuvas, naujo karo 
cl l*£iri tži 1H •

CENTRAL AUTO SALES and SER. 
Boulevard 2510.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

išparduodame baru Fikče- 
RIUS 1987, visOkio didžio su Coil 
Baksaiš ir sinkom. Taipgi Stotų 
fikčerius dėl bile kurib biznio įskai
tant svarstykles, tegisterius ir ice 
baksius. Cash arba ant i* mokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu -pirkai
te kitur.

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

GAL-timet 5269.

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

PARDAVIMUI 40 akerių farma 
su budinkais juoda žemė visa dir
bama. Pagal naujo kelio. Agentai 
neatsikreipkite.

TONY SHARPINSKI, 
R 3, Box 356 

KN0X, INDIANĄ

PARSIDUODA KAMPINIS MŪRI
NIS NAMAS, dviejų flatų, koŽnas 
po penkis kambarius su dviem 
garažais, 4601 So. Fairfield Avenue. 
Parsiduoda nupiginta kaina. Krei
ptis vakarais ant pirtno aukšto.

MARŲUETTE ARBA BRIGHTON 
PARKE

9 čottages nuo $1800 ir aukščiau. 
15—2-flačių nuo $5,500 ir aukŠč. 
Taipgi turime didesnių namų už tre
čių dalį kainos. Mažiausias įmokė- 
įimas $200. kitus kaip rendų.

C. P. SUROMSKIS,
2502 W. 69th St. Grovehill 0308 
Nedėliomis nuo 11:00 iki 2:00 popiet

gimtų. Tik gaila, kad niekas 
neparašė “Naujienose” apie 
tą Jubiliejų. Aš, dėl naktų 
darbo, negalėjau būti Jubilie
juje, nors ir komisijoje buvau, 
taipgi ir susirinkime negalė
jau buįi, kuriame buvo išduo
tas raportas. Vėliau sužinojau, 
kad šaunus buvo Jubiliejus, 
publikos buvo du ag.

Kuopos Jubiliejus.
Šakar-Makar choras iš

PIRK elektrikinį Refrigeratorių 
ir gauk dykai geso .pečių, skalbyk
lų, tadio ar dulkių valytojų pirk 
sau skalbyklų, valykli ar geso pečių 
ir gauk dykai puikų radio.

AL. ALESAUSKAS, JR.
7126 So. Rockwell St.

2 PLATŲ FREIMINIS; 5-6 kam
bariai arti bažnyčios, mokyklos, 
transportacijos. tuoj nuosavybė, pil
na kaina $2,000, terminai. 5200 So. 
1100 West 1100. Matykite 
Migs Brensley, 4353 Archer Avenue.

m

JONAS PRUSEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovę 14, d., 12:0Q, valandų po
piet, 1938 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gijpęs Šiaulių jnieste. 

. Amerikoj Išgyveno 25 (
Paliko dideliame' > nUliuilime 

moterį Eleanorą, 2 dukteris: 
Anitų Miller, žentų Ted, Sal- 
ly Buciak, žentų. LoUis ir anū
kus k ir brolį Sylveštrų, 3 pus
brolius Grisius ir 2 pusbrolius 
ŽdaniUs ir daug kitų giminių, 
o Lietuvėj 2 šese'riš ir vienų 
brolį. . ' . /

Kūnas pašaivbtas 4806 So. 
Kolin Avė. Tel. Lafayette .6105

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Kovo 19 d, 1:30 Vai. popiet. , 
Iš namu bus nulydėtas į Liet. 
Tautiškas kapines. *

Visi a. a. Jono Prusevičiaus ' 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvočiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir ? 
atsisveikinimą. j

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Rroliai ir 

Kitos Gimines.
L aid. Dirketoruis Lųchawicz 

ir Sunųs^. Tel. CANAL 2515. ;

MARIJONA CICENIENĖ 
po tėvais < česiuikaitė

Persiskyrė su Šiūo pasauliu 
Kovo 17 d., 2:35 vai. popiet,

< 1938 ių., JiStiiaukus <ptisės aynž., 
gimus KaįieęĮprių ■apškr.v Žas-A- 
lių parap., Stabmčiškių km.

Arheflkoi išg'yvėho 28 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Stanislovų ir 2 dukteris,J 
Amęlia ir Stanislavą ;ir * sūnų 
Adomų, ir 2W žentus K. Twar- ■ 
•kuilaš ir S i mn i Meškenas, \ 1 
anūkų Richftrdf ‘ Sesers dukterį ;

. Ameliū Traihauskienę ?ir į jos 
šeimynų ir daug kitų giihimų.

Kurtas pašarvotas 6838 So. 
Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
Pirtnad., KbVo 21 d., 8:00 Vūl. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
Šv. ’parap. 'bažnyčių, dairioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
(iž vėlionės sięlų, o iš ten bus 
nulydėta Į šy. Kazirtiiero ku
pinės. ’’ ' \ ■ !

Visi a. a. ^Marijonos Cicėnie- 
nės giminės, drangai ir pažįs
tami esat nloširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame, ’ ■
Vyrąs, Dukterys, Sūnūs ir 

Giminės.
Laid. Direktorius J. F. <Eudėi- 
kisy Tel YAHDg 1741

Ro- 
selando, kalbėjo E. Mikužiutė 
apie Susivienijimo reikalus, 
taipgi kalbėjo Dr. Montvidas, 
irgi apie Susivienijimą. Abu 
kalbėtojai grįžo iš SLA. B. ap- 
sl<riči0 , konf er enci j os. Buvo 
gera ’publikai ppogra- 
ipas patiko. Kuopai liko ir 
pelno.

Mažesnius parengimus mu
sų kuopa gąli surengti ir 
Bimbos svetainėje, kur laiko
me kuopos susirinkimus vel- 
tni*

Jau daug parengiinų butu- 
Me stlTengęi jei nariai nebūtų 
Viens kitą gąsdinę bedarbe. 
Toks gąsdinimas buvo įvaręs 
baimę net Jubiliejaus komisi
jai, beŲ įsusirinkimas nutarė

matos, kuopai nusisekė. Aš ti
kiu, kad jp ar engimai ir ateity
je nusiseks, jei nariai tam pa- 
sišvęš.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

• GERIAUSIAS PINIGINIS pasiū
lymas 3 flatu plytinis, 2 karų gara
žas. garu šildomas, 35257 Grenshaw 
St. Dabar randos $92.00 į mėnesį. 
Savininkas parodys šeštadieni ir 
sekmadieni.

- KAMPINIS 2-flatis plytinis — po 
6 kambarius, karštu vandeniu šildo
mas — nauja apylinkė. Parduos 
tikrai pigiai. Kreiptis antras aukš
tas 5701 So. Sacramento.

Fanus for Sale
Ūkiai Pardavimui

TOBI BŪTI PARDUOTA PIGIAI 
ir greitai geri 4 krėslų barbernės 
fixturiai. 3420 So. Lituanica Avė.
---- 1-- ------ X---- .----------------------------

PARSIDUODA 4 kambarių forfii- 
čiai. 'Pigiai arba 'galiu ir refi* 
duoti visų flatų ,su fornišiais.

ANNA BEACH 7
1807 W. 46th St., 2-ros lubos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

PARSIDUODA PIGIAI BUČER
NĖ ir grosernė. Priežastį patirsite 
ant vietos. 3156 So. Wallaėe, St.

PARDAVIMUI 3 akerių FARMĄ 
gera dėl vištų arba vegetable augi
nimo, Blue Island, 111. Pigiai gerom 
sąlygom, yra sodas, 6 kambarių 
namas, ir kitos triobos.

Šauktiė Tel. Beverly 2677.
.. ........................ .. ................. I—■ 

.•<’* v........................................ ’ n*

PARSIDŲOpA pigiai FARMA 40 
akerių; nauja stuba su skiepu, ga
ražas, barnė, 9 akeriai miško. Kai
na $1200. Tam Bernstas, R. 2, Box 
100’, Hųrt, Micliigan. ,
, U . ................. m, , , a.,,. , i , , y.

Financial
Finansai-Paskolos

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičtaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipki les į Naujie
ną Spulką, 1739 So. Halšted 
Street.

GAR Y, IND.

A. t A
. AMEL1A JUKNEVIČIENĖ 

(po tėvais Rapeškaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 16 d., 11:30 valandą ry
to, 19Š8 m., sulaukus 52 metų 
amžiaus, gimus Ukmergės ap
skrity, Kurklių parap.

Paliko dideliame nuliuditne ; 
Vyra William, 3 dukteris: i 
Frances, Louise ir BeidiiCe, 3 
sūnūs: Waltėr ir marčią Mil- \ 
fie, Stanley ir VValter, 2 anų- į 
kus ir gimines, Lietuvoj dvi 
seseris ir brolį. j / ;

Kūnas pašarvotas 1301 Mar- 
shall St., 'Galy, Ind. Liadotu- ' 
vės įvyjes šeštadienį, Kovo 19 
d., 9:00 vai. rVtoriš namų į šv. 
Kazimiero parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 

, maldos už 'Velionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į Gary kapi- ; 
nes.

• . •• . ■ .... į

Visi a. a. Amelios Juknevi- i 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami - esat nuoširdžiai kvie- ! 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir ' 
suteikti 'jai . paskutinį patarna- s 
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, Marti, ■' 

Anūkai ir Giminės.

I IR R A Gėlės MylintienisII |J |J f! Vestuvėms, Ban- 
U|||1U kietamš, Laido- 
*<■*■*■• tuvėms, Papuoši- ,

mams. ■? 1

4180 Archer Avenue -
Phone LAFAYĖt'i’Ė 5800 I

—- Korespondentas, 
SLA. 55 kuopos.

Jau Pasiruošė 
Pavasariui

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

a

PARSIDUODA GROSERNĖ ir bu- 
Čeruė. Gera vieta, 4 kambariai gyve
nimui. Rašykite. 1739 So Halsted 
St. Box 804.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Ghicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 88$7

Coal-Aftglys

Alike Mikoliūnas
Persiskyrė “ su šiuo pasauliu 

Kovo 16 d./ 6:15 valandą ryto-, 
1938 m., suląukęs 48 . metų 
amžiaus, gimęs Ežerėlių apskr, 
Dūkštų pūrap.į Ivanavo kūim. 'i

Amerikoj išgyveno 24 m. t
Paliko dideliame nuliūdimą ‘ 

moterį Kazimierą, po tėvais ' 
Girdike, brolį Antanų ir bro
liene Agotų, švogerį Koiištan- ’ 
tų Girtas ir jo šeimynų, dėdę 
Jonų Jdkubauskų, draugus, pa
žįstamus ir gimines. O Lietu
voj — seserį Galinu. K ,

Prikiąušė Wie, Chicagos Lie- ; 
tuvių Draugi jos, Eaglės,; SūSi- 
vien., Liet. Ppl. Kliubo 9 war- ! 
do ir Lithttahiaii Am. Business 
Men Organizūtiom

Kūnas pašarvotas Lachųvi* 
Siaus koplyčioj, 44 Ė. 108 Št., ■ 
fioseland, III. Laidotuvės įvyks 
Žeštadientį, Kovo 19 9 vai. ‘
ryto iš koplyčios buž nūlydė- 
tas į šv. Kazimiero kapines, i

Visi a. a., Mike Mikaliunas 
giminės, draugai Ir pažįstami 
esat nuoširdŽįąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą^

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis, Brolienė, 

gėris ir Gimines.
Laid. Direktorius Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515 arba 
PULLMAN 1270.

Kai po žiemos ateina lietus 
Šū perkūnija, leai žolė pradeda 
atgyti ir rūbų, ir avalines krau
tuvininkai .pradeda dabinti -lan
gus, 'tai gali žinoti, kad pava
saris jau nebetoli.

Pavasaris ja n 'atėjo į Boston 
Shoe krautuvę, Bridgeporte, 
ties 3435 S. Halsted-street.‘Sa
vininkai prikrovė vitrinas, san
delį naujais pavasariniais batu
kais, vyriškais ir moteriškeis, 
ir dabar laukia klientų atei
nant.

Kaip ir visuomet, tų klientų 
Boston krautuvė sulauks gana 
■daug, nes ‘tai įstaiga, kuri per. 
metų metus be pertraukos ap«* 
rnpna bridgeportiečius geros 
rūšies avalinė. *—•VBA.

RESTAURANTAS — senai ‘įstei
gtas bizlKs, gera vieta, labai geri 
fikčeriai ir labai modemas kokteil 
lounge room gretimai-. Parduos už 
labai gdrų kainų kartu ar atskirai. 
Kreiptis į FEDERAL CHINE CO., 
504 North State Street.
..............................  4i l>l Ii) M Į Į .. ........... nitių............... I ■ ii < ■ ■

Kainos Numažintos

ŠVo-

Real Estą te For Sale
NamaL-žėme Pardavimui

$5.75
$6.00
$6.00:

$6.00
$5.25

I I A Siunčiam Gėles10wK!S
Dalis.

KVI^TKININKAS
. Gėlės Vestuvėms. Bankietams d 

ir (Pagtabains.
5516 So. llaisted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Garsinkite “N-nose”

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REiALTY CO.

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

708 W.18th St. Tel. Haymarket 5686

KAS NORITE
Greit išmainyti namų, ūkę, lotų ųrba 
biznį bite kur. O kurie ieškote pirk
ti batgėnų, nes mums dabar yra pri
siųsta parduoti 100 forklozuotų 
namų, tai kreipkitės pas—

NAMON RE ALT Y CO.
6755 Sd. ^Vtestern Avenue.

Tel. Grtfvehill 1038. x

*

RESORTO KOTELIS ir katedzės, 
prie Paw Paw ežero, Michigan, tai
pgi 80 akrų pagerintos farmos, gera 
dėl kempių, žvejoti, sanitariumui; 
busų litiS; bargenai lengvais termi
nais.

ARTHUR WEINREB,
32 West Randolph Street.

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

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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE •

Tel. ARDMORE 6975

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKI!
SAVO BARBENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI S KAIPO

)

}

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarMnimg kalno* ’ 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų.
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Į ŠVĘSTI JUOZU VARDUVES, BET 
SULAUKĖ LAIDOTUVIŲ

ozas Višniauskas; laidojamas rytoj
" •> - • >

Įdomus Vaikų 
Programas Iš 
Lietuvos

Transliavo WBBM Stotis

Juozo 
žmona

, kvris .tvarkys laidotuves.. Tai
gi, bus milžiniška procesija ko
kios jau seniai Brighton Par
ke nebuvo.

Steponas Narkis.

ą d. mirė Keistu- 
ipas Višniauskas, 
Ird Street.

šeimyna,
Zigmontas, Anta- 

is, Juozas ir Adella 
ikščioti savo bran- 
r vyro vardadienį, 
tdiehį, kovo 19-tą.

jo vardadienį ne 
is linksmybių, ne 
taurių už savo vy- 
zeikatą ir ilgą am
us jo varduves si.4 
i didžiausiu liude- 
itiniu atsisveikini
mu jį į šv. Kazi
us. J - 
šniauskas nebcsu- 
ardadienio, nes už- 
imžinai. šitas varo
vo jo paskutinis, 
os savo vardadie- 
imas į amžinastį.

• I kovo 19-tą dieną,! 
la, jo draugai su- 
8-tą vai. ryto ir 

ighton Parko baž- 
ir Fairfield Avė., 
pamaldų už velio- 
lydės jį į šv. Ka- 
lyną.

kad laidotuvės 
litlingos, nes Juo-,bas Jll0S numešė į kitą kambu
zas turėjo šimtus b’ Pab^o juos ant lango. Grį-

be abejonės, vi/, ž?s vgl atSal> Pramušė antrą 
jo laidotuvėse. sienoje ir paspruko lau- 

iozas Višniauskas ^an- 
giminAitis laidotu- žaibas žmonių nesužeidė.
ui S. M. Skudui, M. K.

Keisti Žaibo 
Šposai Lietuvių 
Namuose

Chicagoje

Vakar 1:30 po pi< 
bia Broadcasting Companįr tin
klas, Chicagoje per stotį W. 
B. B. M., transliavo labai įdo
mų programą iš Lietuvos.

Transliacija buvo dalis pa
stovaus C. B. S. programo “Co- 
lumbia School of the Air”. Pro
gramą pildė Kauno Aušros mo
kyklos ir neįvardintos pradi
nės mokyklos mokiniai. Aušros 
mokyklos mokinių skudučių “or-

•luin-

Išmušė’Dvi Skyles Sienoje, Su- kestras”, po prof. švedo vado^-
degino Lovą, Bet Nieko 

Nesužeidė

SLA Pildomosios 1
Rinkimų Rezuli

1 i ■ i i ■■■■■■■■■■ ■■■■■■............ ■

> SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKU
(Bendri rezultatai iš 16, 136, 236, 148, 56, 28

- .... .. i ii ui i ifiin

l PREZIDENTUS
F. J. Bagočius t

V. Laukaitis
Į VICE PREZIDENTUS

J. K. Mažukna
V. Bukšnaitis

Į SEKRETORIUS
M. J. Vinikas
J. Miliauskas '
J. Andziulaitis-Ansell

Į IŽDININKUS
K. P. Gugis
A. S. Trečiokas

. B. Simokr.itis
Į IŽDO GLOBĖJUS

E. Mikužiutė
S. Mockus
J. Marcinkevičius
J. K. Urbonas

- Kerševičius
V Į DR. KVOTĖJUS

Dr. J. S. 'Staneslow (Stanislovaitis) .
Dr. S. Biežis 
Stanulionis 
(SLA 236 kuopos rezultatai Kanados žinių

Kalbėjo Apie 
Lietuvos Ausinę 
Išpažintį
Amerikos Katalikų Bažnyčios 

Paskaitos' ’ ■ t..— v
\ . .'■■■-

Sekmadienį, kovo 13 d. Mil
dos salėje, 3142 S. Halsted St., 
įvyko Amerikos Katalikų Baž
nyčios įdomios, paskaitos. Kaip 
jau buvo “Naujienose” skelb
ta, kalbėjo J, E. Ark. Steponas 
A. Geniotis apie savo kelionės 
įspūdžius po Lietuvą, kurią jis 

! praeitą vasarą lankė. Reikia 
pasakyti, kad is\ pasakė daug 
įdomių dalykų .apie žmonių gy
venimą musų senoje tėvynėje.

Antras kalbėtojas buvo gerb. 
kun. Jonas' Liūtas. Jis kalbė-. 
jo apie ausinę išpažintį, jos kil
mę, jos prasmę ir jos pasekmes 
žmonių gyvenime. Jis šį klau
simą labai, logiškai ir nuodug- 

Į nįai klausytojams išaiškino.
L Galiop, ark. S. A. Geniotis 
I pranešė, kad tokios paskaitos 

įvyks tik, kitais klausimais, se
kantį sekmadienį, kovo 20 d., 
2 vai. po pietų, toj pat Mildos 
salėje ir kvietė visus atsilan
kyti. Ten buvęs

vybe, įdomiai sugrojo kurinius 
“Untytė” ir vieną maršą, o mo
kytojo Strimaičio kanklių or
kestras sugrojo lietuviškų liau
dies dainų “popuri”: “Pas Mo
čiutę Augau”, “Ko Liūdi tuti- 

inėli” ir “Katinėlis”. Orkestro 
lydimas, pradinės mokyklos mo
kiniai pirmąsias' dvi 

4-tą valandą ' pabudo ir dainavo.
žemyn vaikus pavalgy- Transliacija buvo 

ki, gyva, komentarai 
boję labai įdomus.

įspėjo, kad balsas buvo buvusio 
Lietuvos konsulo Chicagoj An
tano Kalvaičio:- R.

Mrs. Bernice Nevould, buvu-
B. Karnilaitė, gyvenanti ties 

3812 West 82nd Place, užvakar 
po pietų nuėjo primigti, kartu1 
su dviejais mažais vaikučiais.

si

nulipo 
dinti.

4:30 po pietų, žaibas 
j namą. Pramušė skylę 

sudaužė vieno vaiku-

dainas su-

Kaip 
trenkė 
sienoje, 
čio lovikę, sudegino matrasą ir 
sudegino pusę didžiosios lovos ni;nn;Q (Vntrfil
matroso. Negana to, pagriebęs 
mažosios lovikės šipulius, žai-

labai aiš- 
anglų kal- 
Dugumas

Atleidžia Darbi 
ninkus

Illinois Central gelžkelis va
kar atleido apie 10% savo dar
bininkų; Kitiems davė dešimts 
dienų neapmokamas “atosto
gas”. .. , . .

I ACM11.-.N A/j J1U1N Ų Jj'ULOu

CHICAGOJE — Pažymė
jimui Vok i e t i j o s - A u s t r i j o s 
sujungimo, Vokie'>jos kon
sulatas Chicagoje, 333 No. 
Michigna Avė., iškabino na- 
zių “svvastiką” vėliavą.

Iš Rytinių Valstijų 
Grįžo E. 
Mikužiutė

■ ■ . ;

Iš rytų užvakar naktį grįžo 
p-Iė Eufrozina Mikužiutė, Ame7 
rikos Lietuvių Kongreso sękreį- 
tore ir SLA Pildomosios Tary
bos iždo globėją. Ji išbuvo ryž
tuose apie menesį laiko. Vaši 
15 d. Washingtorie įteikė Lie
tuvos atstovui Pi Žadeikių i pe
ticijas reikalaujančias amnesti
jos Lietuvos politiniams kali
niams, vėliau .nuvyko :New 
Yorkaū į Pildomosios Tarybos 
posėdį. ‘ ‘

Rytoj vakare Maryland viešj 
būtyje p. Mikužiutės pagerbi
mui yra rengiamas bankietas..

Draugijoj

—Ponia Slankienc, kaip tam
stai patinka penia Plikienė?

—Nieko saii.
—O ponia. Plaukienė?
—Irgi nieko sau!
—Ir ponia Sunkienė?
—Taip pat nieko sau!
—Na, tai su tamsta negalima 

rasti/ kalbos.

SLA 16 kuopos, Harrisburg, 
Pa., rinkimų rezultatai

J. Marcink
Į daktarus k

Į ppezidentus
t

J. S. Stani
Bagočius .......... 11

Į vice-prezidentus 
. J. K. Mažukna . 11

Audriu

—Labas r
Į sekretorius

J. Miliauskas .. 11
kiau, Tamst] 
pusryčiavai?-

Į iždininkus
K. P. Gugis .... 11

pitonas užtil 
leivį.

Į iždo globėjus
E. Mikužiutė ... 11

—-Ne, poi 
priešingai,—■,

.S AULINIAI NUOTYKIAI PAV E I K S L .

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Ė UOŠVES — Du vaizdai iškilmių suren- 

mieste. Texase, pagerbimui uošvių. Viršuj 

a 600 uošvių, apačioj kairėj garbės uošvė 

mona Mrs. Roosevelt su miesto majoru
I ACME-MAUJLĖhlŲ Foto,

ITALIJOS SVAJONĖS. — Juodosios žemlapio vietos .parodo dabar Italijai priklau
sančias žemes. Linijuotos dalys ,yra kraštai, kuriuos Mussolini svajoja prijungti prie 
Italijos imperijos. z i

Nauji*

JUOKAUJA MIRTIES AKYVAIZ 

ry Seadlund juokauja ir braukia pr 

po mirties nuosprendžio, kurį teisina 

chicagiečio Charles Ross pagrobimą 

veikslas trauktas Chicagos Federaliar




