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Lietuva Sutiko Išpildyti Lenkijos Reikalavimus
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VAKAR UBAGAVO, O ŠIENDIEN PLĖŠIKAUJA.

REIKALAUJA, KAD 
NUTRAUKTŲ SU

TARTĮ SU MASKVA

DIDELI ŽYDŲ POGROMAI LENKIJOJE

KAUNAS, kovo 19. — čia Lietuvos valdžia padare 
tokį pareiškimą: “Atsižvelgdama į momento rimtį ir 
pasitarus su kitomis valstybėmis, Lietuvos valdžia nu- 

’ tarė užmegsti santykius su Lenkija ir šiandien 
dienį)) 11 vai. ryto (4 vai. ryto Chicagos laiku) 
vos ir Lenkijos įgaliotiniai pasikeitė notomis 
(Estijos sostinėje).”

Kaip žinia, Lenkijos valdžia buvo pasiuntusi 
vai ultimatumą, kad pastaroji tuoj atnaujintų
normalius santykius. Vadinasi, atsteigtų prekybinius, 
pašto geležinkelių ir kitokius santykius, žodžiu, atsteig
tų tokius santykius, kurie paprastai egzistuoja tarp 
dviejų valstybių, kurios nekariauja.

Nuo to laiko, kai lenkai užgrobė Vilnių, Lietuva su 
Lenkija neturėjo jokių normališkų santykių. Vadinasi, 
siena tarp Lietuvos ir Lenkijos visiškai buvo uždaryta. 
Pasinaudoję proga, lenkai ir pareikalavo, kad ta nenor
mali padėtis butų panaikinta. Priešingu atveju jie grū
mojo žygiuoti į Lietuvą. Faktiškai prie sienos jie buvo 
sutraukę didelę armiją (apie 100,000 kareivių). Jei Lie
tuva butų atsisakiusi ultimatumą priimti, tai lenkų ar
mija butų pradėjusi maršuoti į Lietuvos žemę. Kadan
gi, matyti, iš svetimų valstybių Lietuva negavo jokio 
užtikrinimo ir^parąjųos, tai ir buvo priversta ultbnąatu- 
me nurodytus- ręikalavimus patenkinti. Tuo. budu karas 
tarp Lenkijos ir EKiuvos liko išvengtas.

Kitoje vietoje yra išspausdintas Atstovybės prane
šimas, kur nupasakojama demarkacijos linijos inciden
tas, kuris beveik peprivedė prie karo. ;

lOS, tai ir buvo priversta ultiipatu

KRIZĖ LIETUVOS 
VALDŽIOJE

Lenkija pasižada ne
liesti Lietuvos nepri

klausomybės

Naujas incidentas 
demarkacijos 

linijoje

Turėjęs susirėmimą 
su Mussolinio 

simum
NEW YORKAS, kovo 20. — 

Prieš kiek laiko iš Ispanijos 
grįžo kapitonas Derek D. Di- 
ckinson, kuris tarnavo aviaci
joje lojalistų pusėje. • Dickinson 
pasakoja, kad kartą Bruno 
Mussolini (Italijos diktatoriaus

WASHINGTON, D. C., kovo 
mėn 17 d. — Iš patikrintų šal
tinių sužinota šie faktai:1 s < ’
t Kovo vienuoliktą apie penk
tą valandą ryto nugirdęs šau
dymą ties demarkacijos linija, 
musų pasienio ^licininkas nu- gunus) perpadaręs iš. 
ėjo. šaudymo Ank Septyniolika šaukimą. Butent, jis pareiškęs, 
metrą^mpsų nu^je i kąd .norėtų Ofe stoti į dvikovą
kas pastebėjo besislapstanti Uz s >gdWau^ iojalistl, lakunu.

KAUNAS, kovo 20. — Lie
tuvos sutikimas nusileisti Len
kijai ir .išpildyti ultimatume pa
statytus reikalavimus privedė 
prie valdžios krizės.

Sakoma, kad užsienio reika
lų ministeris Stasys Lozoraitis 
rezignuosiąs. Rezignuosią dar ir 
kiti du ministeriai, kurie drau
ge su Lozoraičiu pasisakę už 
tai, kad Lenkijos ultimatumas 
butų atmestas. Jei taip atsitik
tų, tai numatoma, kad visas da
bartinis kabinetas turės pasi
traukti.

Eina gandai, kad visame kra
šte pasireiškęs didelis nepasi
tenkinimas tuo, kad valdžia su
tiko pasiduoti Lenkijai ir iš
pildyti jos reikalavimą. Ypač 
esą nepatenkinti šauliai, kurių 
priskaitoma iki 55,000. Studen
tų tarpe taip pat einąs bruz
dėjimas. Neramu esą ir armi
joje. žodžiu, valdžios autorite
tas dėl įvykusio incidento su 
lenkais žymiai pašlijęs.

Eina gandai, kad lo- 
jalistai nori pasi

duoti

Lenkija respek-

dar ir tai, kad 
neturėjusi noro

VARŠUVA, kOvo 20. — Jo- 
seph Beck, Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris, tarp kitko 
savo kalboje pabrėžė, kad Lie
tuva turi teisę būti nepriklau
soma. Savo valdžios vardu jis 
pareiškė, kad 
tuos tą teisę.

Pasakė jis 
Lenkija visai
pažeminti „Lietuvos. Tačiau, gir
di,* nenormalus santykiai, ku
rie buvo susidarę tarp Lenki
jos ir Lietuvos, visą laiką grū
moję taikai. Bet dabar, kai nor
malus santykiai liksią atsteig- 
ti, tai Lenkija kooperuosianti 
su Lietuva.

Didelis džiaugsmas 
Vilniuje

3 y 4

krūmo žmogų'. Policininkas pa
reikalavo, kad sustotų, bet žmo- 
gfts užuot sustojęs, šovė į po
licininką. šisai šovė savo ruo
štu ir sužeidė. Paaiškėjo, kad 
tai butą musų pusėje lenkų ka
reivio, kuris nuo žaizdos po tri
jų valandų mirė. Tą pačią die
ną Lietuva pasiūlė Lenkijai su
daryti mišrią komisiją tam įvy
kiui ištirti, bet lenkai atsisakė 
tai priimti. Tada kovo keturio
liktą Lietuva pasiūlė lenkų vy
riausybei paskirti abiejų pusių 
įgaliotinius, kurie ištirtų minė
tą įvykį ir pradėtų derybas nu
statyti priemones ateityje inci
dentams užkirsti kelią. Į tai 
lenkų atsakymas dar negautas, 
bet lenkų propaganda prieš 
Lietuvą šiuo metu yra labai 
smarki ir skatina agresyvu- 
mą. ' ' ' i

Yra žinių, kad lenkai ruošia
si statyti Lietuvai ultimatyvių 
reikalavimų ir paremti juos gra
sinimu ir pavartoti pąiegą. Len
kų tikslas yra pasinaudoti tuo 
nelaimingu įvykiu, kad/išsprę
sti Vilniaus ginčą savo naudai 
jėgos pavartojimu.

Lietuvos Pasiuntinybe.

Dickinson priėmęs tą iššau
kimą’ ir susirėmimas įvykęs. 
Dvikovą stebėję (trys lojalistų 
ir trys sukilėlių lėktuvai. w Tai 
buvę lyg ir-savo rųšies; sekim-, 
dantąi, kurie ' žiūrėję, kad ne
būtų nustatytos taisyklės per
žengtos.

Penkiolikos tukstaričių pėdų 
aukštumoje susirėmimas trukęs 
dvidešimt dvi minutes. Amuni
cija beveik visiškai išsibaigusi 
besišaudant. Gazolino irgi tiek 
vienas, tiek kitas mažai betu
rėję.

Ęai dvikova liko nutraukta, 
tai Dickinsono lėktuvas turėjęs 
326 skyles, kurias padariusios 
kulkos. Kiek Dickinsonui tekę 
patirti,'tai Mussolini likęs į ko
ją sužeistas.

Padidėjo laisvanorių 
skaičius

LONDONAS, kovo

Diktatūros sudaro 
pavojų taikai

ST. JEAN DE LUZ, Pran
cūzija, kovo 20. — čia vis la
biau plinta gandai, kad Ispa- jsikeitė. 
nijos lojalistų valdžia esanti 
pasirengusi pasiduoti gen. 
Franco. Esą, paskutiniųjų die
nų įvykiai įtikinę lojalistus, kad 
tolimesnis pasipriešinimas esąs 
bergždžias. Be pašalinės para
mos lojalistai ilgai nebegalėsią

VILNIUS, kovo 20/ — Vos 
prieš kelioliką valandų Vilniu
je buvo keliamos milžiniškos 
demonstracijos ir išnešamos re1- buvo sustojęs pravažiuodamas 
zoliucijos su reikalavimu, kad Aleksandras Kerenskis, butyęs 
lenkų armija žygiuotų į Lietu-Rusijos premjeras 1917 m. Pa- 
vą. Tačiau kaip tik likoi patir- sikalbėjime su spaudos atsto
ta, jog Lietuva sutiko priimti,vais jis/pareiškė, jog Europoje 
ultimatume išdėstytus reikalą- tol nebusią taikos, kol ten vieš- 
vimus, tai tuoj sentimentas pa-'patausiančios diktatūros. Jei 

šiandien Rusija butų demokra
tiška šalis, pareiškė jis, tai Hit- 

bet simpatiją ir draugiškumą, leris nedrįstų provokuoti pa
saulį. Tačiau Rusijoje' dabar

vimus, tai tuoj sentimentas pa- 
Susirinkusios minios 

reiškė ne neapykantą Lietuvai,

CHICAGO, kovo 20. .— čia

20. —- 
Kaip žinia, Anglijoje nėra pri
verstino kareiviaviiho. Ten, 
kaip ir Amerikoje, kariuome
nė susideda iš laisvanorių. Jau
ni vyrai laisvu noru stoja f ar
miją ir ten tarnauja paskirtą 
laiką. 1 '

Kai Hitlerio smarkavimas su
kėlė neramumą visoje Europo
je, tai Anglijos vyriausybė da
vė suprasti, jog gal bus reika
linga įvesti priverstiną kkrei- 
viavimą, * nes kraštui būtinai 
reikia padidinti savo karišką 
jėgą.

Bet atrodo, jog priverstino 
kareiviavimo gal ir nereikės: 
paskutinėmis dienomis laisva? 
norių skaičius nepaprastai pa
didėjo. Nujausdami savo kra

pštui pavojų, jaunuoliai laisvu

, PRAHA, kovo 20. — Vos 
spėję kiek pagerėti santykiai 
tarp Čekoslovakijos ir Vokieti
jos, staiga ir vėl pablogėjo. At
rodo, jog Hitleris dabar jau
čiasi tiek galingas, jog jis yra 
pasiryžęs kitoms tautoms dik
tuoti; su> kuriomis valstybėmis 
jos gali daryti militarines su
tartis, o su kuriomis ne.

Užgrobęs Austriją, Hitleris 
gana aiškiai davė suprasti Če^- 
koslovakijai, jog ir jinai susi
lauks panašaus likimo, jei ne
pasirūpins gyvenantiems ten 
vokiečiams suteikti daugiau 
teisių.

Dalykas tokis, kad Čekoslo
vakijoje gyvena apie pusketvir
to milijono vokiečių. Vokiečių 
gyvenamose vietose nacių ju
dėjimas yra gana stiprus. Tas 
V' A 

judėjimas, kiek yra žinoma, 
vyriausiai esti palaikomas Vo
kietijos pinigais. Hitleriui svar
bu, kad Čekoslovakijoje gyveną 
vokiečiai kiek galima garsiau 
reikštų savo nepasitenkinimą. 
Tai suteiks ./jam progos pasi
skelbti “skriaudžiamų vokiečių” 
globpt'oju kitose1 valstybėse. / -

Dėl šventos ramybės čeko- 
slovakąi nutarė žymiai praplė
sti vokiečių teises. Kadangi Če
koslovakijoje vokiečiai sudaro 
beveik vieną trečdalį visų gyr 
ventojų, tai ir federalėje val
džioje jiems bus paskirtas apie 
vienas trečdalis vietų. Miestų 
ir provincijų administratyvis 
aparatas taip pat bus pertvar
kytas pasiremiant gyventojų 
nuošimčių santykiu. Vadinasi, 
kokį nuošimtį gyventojų vokie
čiai sudarys mieste ar provin
cijoje, tokį nuošimtį jie turės 
savo atstovų valdžios adminis
tracijoje. \ •

Toks patvarkymas, rodosi, 
yra Visai tikslus ir teisingas. 
Tačiau Hitleriui to dar nepa
kanka. Vėliausiomis žiniomis, 
jis statąs Čekoslovakijos val
džiai dar vieną reikalavimą. 
Girdi, jei norite su Vokietija 
palaikyti visai normalius ir 
draugiškus santykius, tai nu
traukite militarinę sutartį su 
Maskva. Pagal tą sutartį So
vietų Rusija yra pasižadėjusi 
teikti militarišką pagalbą, jei 
kas bandytų pulti Čekoslovaki
ją.

Iš ' to reikalavimo nesunku 
suprasti, jog Hitleris yra pasi
ryžęs Visiškai izoliuoti Sovietų 
Rusiją.

Varšuvoje ir kituose miestuose prasidėjo 
' žydų pogromai; apie šimtas žmonių 

liko sužeisti
Padarinyje buvo sužeista per 

100 žydif. Vienas žydas liko už
muštas, kai jis bandė iš ban
ko ištraukti pinigus. Užmuštas

VARŠUVA, kovo 20. — Ka
dangi grūmojąs karas tarp 
Lenkijos ir Lietuvos atslūgo ir 
Lietuva besąlyginiai priėmė rei
kalavimą panaikinti karo stovį liko ir vienas krikščionių vai-
ir atsteigti normalius santy- kas. Iš labiausiai pasižymėju- 
kius, tai sukurstytos ir sua
gituotos minios išliejo savo pa
giežą kitokiu bud u. Varšuvoje 
ir kituose miestuose apsvaigin
tos pergale minios ėmė pulti 
žydus ir daužyti jų krautuves.

Neapykantos kalbos, kurios 
buvo kreipiamos prieš Lietuvą,
beveik visiškai pasiliovė. Bet gromus. Be to, įspėjo Lenkijos 
užtai visur buvo girdimi kur- žmones, kad jie gali susilaukti 
stymai mušti žydus, “šalin žy- totalinės valdžios, jei nesilaikys 
dai! Į Madagaskarą juos!” j disciplinos. »

šių žydų nukentėjo profesorius 
Moses Schoor. Laimei, iš įdu- 
kusios minios rankų jį išgelbė
jo policija.

Ryšium su antižydų demon
stracijomis prezidentas Ignace 
Moscicki pasakė kalbą. Jis grie
žtai pasmerkė brutališkus po-

Anglija bandys susi
tarti su Franco

LONDONAS,, kovo 20. — Nu
matydama, kad netrukus gen. 
Franco galutinai sutriuškins lo- 
jalistus, Anglijos valdžia nuta
rė pradėti derybas. Jaįt labiąu- 
j 

užtikrinimą, kad italai ir 
kiečiai nepasiliktų 'šeimininkau
ti Ispanijoje po to, kai karas 
pasibaigs. Ispanija turi pasilik
ti savistovė valstybė, kurios vi
dujinius reikalus negalėtų kon
troliuoti vokiečiai ir italai. Jo
kia Ispanijos teritorija neturi 
būti atiduota vokiečiams ir ita
lams už suteiktą pagalbą karo 
metu.

Kaip tos Anglijos derybos su 
gen. Franco pasibaigs, kolkas 
sunku pasakyti.

Armijos diena
WASHINGTON, D. Č.,’ kovo 

20. — Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė proklamaciją, kuria 
balandžio 6 yrą nustatoma kaip 
armijos diena. Tuo pačiu me
tu jis kreipėsi į valstijų.guber
natorius, kad ir jie paskelbtų 
panašias proklamacijas.

čia

Reikalauja inter 
vencijos

PARYŽIUS, kovo 20.—Pran
cūzijos kairiosios partijos daro 
vis didesnį ir didesnį spaudimą, 
kad valdžia atvirai stotų loja- 
list^pusėje. Vadinasi, atidary-

šiai rupi gauti iš gen.\ Franco tų sieną ir pasiųstų lojahstSms
amuniciją ir ginklus.

Tas reikalavimas pusėtinai 
nugąsdina dešiniąsias partijas, 
kurios pasirūpino iš užsienio 
reikalų ministerio Paul-Boncour 
gauti užtikrinimą, jog be par
lamento sutikimo nebus-daromi 
jokie griežti žingsniai.

Prancūzijos .valdžia bijosi at
viros intervencijos Ispanijoje, 
nes tai sudarytų didelį karo 
pavojų su Vokietija ir gal Ita
lija.

Persekiojimas žydų 
Austrijoje

Japonų armija ver
žiasi Į Shantungą

IŠ militariško orkestro /buvo 
pareikalauta, kad takai sugriež- dedasi tokie dalykai, kurie ais-'noru stoja į armiją ir tuo bu- 
tų Lenkijos himną. Kai tai bu- Mai rodo/jog šalyje juo tolyn,jdu d’diąa jos pajėgumą, Ypač 
vo padaryta, tai minia parei-juo auga didesnis nepasitenki-didelis skaičius sioja į laivy- 
kalavo griežti Lietuvos himną, nimas Stalinu diktatūra, štanną. Tai labai reikšminga, nes

laikytis. O tuo tarpu mažai vii- Tačiau orkestro dirigentas pri- kodėl Stalinas ir naudoja bru- Anglijos laivynas karo mętu 
ties tėra susilaukti tokios pa- sipažinęs, jog to himno jis ne- tališkiausį .terorą prieš savo gali suvaidinti nepaprastai svar- 
galbos. mokąs. oponentus. ? - bų vaidmenį./v- .bų vaidmenį.,?

VIENA, kovo 20. — Nacių 
smogikai pradėjo verbuoti žy
dų brigadas visokiems valymo 
darbams, žydai prievartos ke
liu yra verčiami valyti nacių 
barakus ir šįaip valdžios įstai
gas. Girdi, tai 
į sveikatą, nes 
gos patirti, ką 
darbas.

Pranešama, 
Austrijos žydų 
cių suimti.

žydams išeisią 
jie turėsią pro- 
reiškia fiziškas

kad įžymiausi
vadai liko na-

Meksika protes
tuoja

GENEVA, kovo 20. — Fa- 
bela, Meksikos nuolatinis dele
gatas Tautų Sąjungai, įteikė 
protestą prieš užgrobimą Aus
trijos. Fabela nurodo, jog Hit
leris brutališkai paminė po ko
jomis visas sutartis. 0 kada 
valstybės su jokiomis sutarti
mis nesiskaito ir jėgos pagal
ba bando spręsti Visokius klau
simus^ tai tuo atveju susidaro 
rimtas pavojus pasaulio taikai.

LONDONAS, kovo 20. — Iš

VARŠUVA, kbvo 20.
paaiškėjo, kad antįžydų demon
stracijos metu buvo užpultas 
Amerikos konsulas M. William jBerlino ir Budapešto atėjo 
Blake; Užpultas jis liko netoli gandų, kad Vengrija neužilgo 
niKK Amerikos konsulato patai- paseks Austrijos pėdomis ir 

prisijungs prie Vokietijos, pa
sikvietus pas save Hitlerį. Kol 
kas tai dar tėra tik gandai.

pij. .
Blake yra 

stijos.
kilęs iš Ohio val-

ŠANCHAJUS, kovo 20. — 
čia gautomis žiniomis, apie 
150,000 japonų kareivių pradė
jo maršuoti į pietinę Shantun- 
go dalį. Kadangi kiniečiai į tą 
sritį buvo sutraukę gausingą 
armiją, tai prasidėjo vienas iš 
kruviniausių mūšių.

Nors kiniečiai žmonių turi 
pakankamai, tačiau jiems sun
ku yra atsilaikyti prieš visais 
atžvilgiais modernišką japonų 
armiją.

Kelia galvas Anglų 
fašistai

LONDONAS, kovo 20. — An
glijos fašistai čia surengė vie
ną didžiausių demonstracijų, 
kokią jie kada nors yra turė
ję. Eidami gatve jie siuntė žy
dų adresu grūmojimus. Demon
stracija tačiau neilgai tetruko: 
atsiskubino raitoji policija ir 
išsklaidė fašistus bei jų šalinin
kus. -

LORH S,
&BK

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro 
našauja:

Giedra

biuras šiai dienai pra-

ir šilta.
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MAISTAS IR SUTUKIMAS

jetą tūkstančių doleriu gry-' 
nais pinigais, o septypetą pąlįk 
darni lėngvięms išm^ėpmąųįĮ 
Gerais laikais, kokie [buvo p$eš 
krizę, namelio reikalai ė j o lai
bai gražiai. Daugiausia bėdų,

žmonių 
kad' jie 

“vaistų”, 
labai pa-

kartu sustos. Tai gerai, 
prileiskime, kad pertukęs žmo
gus, štai, ėmė ir pasitraukė iš 
penimių eilių, dar vaizdžiau ta- 
ri^t, gerokai prigniaužę per 

. ?, na, 
.i'yirsti j 
inasi, ųut- 

taukais,

Bet

plačias §avp apeito |jptįs 
ir įiartu užsigeidę aiyir 
norįnalų žmogų, y 
siįrabyti lašiniais
kurie per daugelį, metų sunki
no visą jo gyvenimą ir spau- 
dė-lenkė prie žemės jo sveika
tą. Ką gi dabar turi jis da
ryti? Atsakymas, reik sakyti, 
yrą labai pąprąstąs, bųtęnt; 
valgyti mažiau, nei paprasta^ 
reikia visos jo mašinos (kūnų 
ir proto) varymui. O kai ma
šina nebegaus per daug kuro 

i (maisto) išorės, tai noroms ne- 
noroms turės imti iš savęs. 
Bet kaulų, žarnų ir smegenų 

burnoje. įr'<kuri^ ro,dos’ Jenas žmo- 
šiaip ar taip, ne- fiUS per <laUg J J ’ • ’ Juk 

z ’ "n,wo -ims tik tą niekam

m
Kadangi daugelis 

pertunka tik dėl to, 
per daug valgo, tai 
man regis, čia reikia
prastų, tyutent: uždėk apt jų 
burnos tokį prietaisą, kuris te- 
praleistų tik tieĮc maisto, kiek 
jų sveikatai būtinai reikia, ir 
jie daugiau nebetuks. šituo 
“prietaisu”, žinomą, aš čia su
prantu žmogaus valios jęgas, 
kurias jis gali visados pavar
toti savo burnos ir skrandžio 
smaguriavimams suvaldyti. 
Tiesa, iki jis atpras nuo pęnė- 
jimosi ir virs žmogum tikra to 
žodžio prasme (nes penimi, ro
dos, tėra tik gyvuliai ... ), jis 
turės truputėlį pakentėti; mat, 
labai smagus kutpįiai, kuriuos 
paprastai sukelia paistas' per- 
tukusių - žmonių 
skrandyje, .„.F, .... . „
greitai iš jo atminties teišeis.1 ... ./ r v.- ,.» . .v . X 1 i 4. -v. nereikalingą naštą, vadinasi,Bet įseis, o tukimas tuo pačiu . .. .■ . , . A , . , ’.lašinius ir taukus. Tokiu budu, 

laišku kaip dieną, taukai su la
jiniais tirps, nyks, nes jie juk 
bus vartojami vietoje maisto, 
o pertiikęs žmogus gražiai sau 
liesėš, laibės ir lengVės.

Dėl stipresnio šito dalyko at
vaizdavimo papasakosiu vieną 
atsitikimą iš krizės laikų.

| Andriejus su? Ągnieška tu
rėjo metų kiekvienas po tris* 
dešimt penkis. Bet ir jis, ir ji 
atrodė keturių dešimčių penkių. 
Abudu dirbo, viskam pinigų la
bai ^kūpėjo, tik valgiui tai jau 
leido tiek, kiek pravalgyti te^ 
pajėgė. Po mętų Ipp kitų nusi
pirko namelį, Įmokėdami' tre-

Aukętąs Kraują
spaudimas’

Petraškų esencijos tabletės re
guliariai vartojamos pagal nu
rodymus, mažina kraujo spau
dimą, lengvina galvos gėlą ir 
svaigulį didumoj atsitikimų. 
Dr. Frederic Danirau, NevvYor- 
ko žymus gydytojas savo ra
portuose kalba apie tokią pa- 
gelbą iš 26 22-se atsitikimuose. 
ALLIMIN Tabletės parsiduodą 
gerose vaistinėse visur dyįę- 
juosė dydžiuose—50c ir $1.00. 
Kada pirksite, stengkitės gau
ti tikrą ALLIMIN. Norint gau
ti vertą knygelę ir dykai sam- 
pelj rašykite:

VAN PATTEN CO., 54 W. Illinoid 
Street, Chicago.

X.

bųtęnt;
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LIETUVOS PRODUKTAI
I “LlŠANKJfpMiEKS’’ KONDK&SUO^O PIENO

KVMPIV Ljh\H|»«Cr 7? ?£• JREJOS DEyyNERIOS
'•PfCNIC” KUMPIŲ.^’ GINTARŲ ' *
RŪKYTŲ KUMPIŲ y "f f RAUGINTŲ ^fijĮŲRKŲ ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ
Ateikit į mus^^sample room” ir pkųijatykite šių irpporjiuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijottfš’ specialia patdrnąvimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CQ., Ipc.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th Št. Tel. Haymarkct 3555
CHICAGO, ILL. • * * . ’ J. P. RAKŠTIS, SAV. ’ “ “

. ■ .. -................... ... ..................... ; . ■ ' ■ L.h . ....................

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORAS DAINININKĖS — ARTISTA1-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
— 9:00 VAL. VAK. 
—10:00 VAL. VAK.
— 7:00 VAL. VAK.

• SEKMADIĘNĮ—
. PIRMADIENI— W. H. F. C
* PENKTADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—-BARTKŲ ŠEIMYNĄ—žinių Skyrius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
•■■ ■■!■!■ ui n I -I iin ‘•‘T .r I i.r, 4‘hH'i .. 1.1.............■■■............. I I .r.i I u..

t >

ETKUS ir EUDEIKI
DYKAI
AMBULANCE

Tel. Virgįnia 08835

KOPLYČIOS VISOSE ’ 
CHĮCAGOS DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ I

4704 SOUTH WESTĘRN AVENUE, CHICAGO

ANTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲDIREKTORIUS 

3307 LITUANICA AVENUE 

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga <

bai gražiai. Dapgia 
ką’juodu turėjo, įai su tukimu*, 
sakysiu tiesą, bęprotįškp joja
mu! Iš karto juodu erzino tik 
lašiningumas, bet kiek toliau 
ir guzuotumas; mat, lašiniai 
kai kur krovėsi apščiau4 ir to
kiu keliu suk.o gpzus. Vienas 
antram, pagaliau, pradėjo pri- 
kaišioli per sjtprįis fašiįii^, per
daug ankstybą sųsįnęjimą, pą- 
tižimą ir, kaip pąprą^tąi biįną 
tarp vedusių žmonių, šeimy
niškų pareigų neganėtiną atli
kimą ... Pagaliau priėjo prie 
to, kad ir Vonias, ir ą^trąs pra
dėjo1 gydytis, kaistai,, tačiau, 
nuskendo taukinose, tarsi dul
kė plynįoje, • ir apčiuopiamos 
naudos nebuvo. .0 čia jų dvieją 
gyvenimas, ritosi vis kietesnių, 
galima sakyti, jau įcąįp gruo
das geliu, ir juodu vos pevos 
šeimypiškaipę vežime bęišsįĮai- 
kū. Pagaliau pradėjo bėginėti 
pąs advokatus ir baidyti vienąš 
ąptrą išardomis (divoršu). Ir 
jau atrodė, kąd jų dviejų šei
mos saitai truks, bet... ūžė- 
jo depresija. Darbo abudu ne
beteko, o namelį pankas už sko
las pasigrobė. Gyveno iš pašai-, 
pos. Suvalgyti tris ar keturis 
kartus daugiau, negu reikia, 
jau nebebuvo iš ko, nprs badau
ti ir nereipūjo. Taigi nei yiepp, 
nei antro kūnas jau nebebu; 
vo ‘ prikemšamas maistu taip, 
kad tik dalis to maisto tegalė
tų būti suvartojama, o kitos 
dvi ar trys dalys turėtų kraukis 
į taukus. Aišku, juodu daugiau 
nębetuko. Ne tik nebetųfco, bdt 
ilgainiui ir besėti pradėjo; 
mat, jąu nebęgayo visko, ko 
tik teporčjo Valgyti; o dėl to, 
^inoma,- ir begalinis apiteįas 
(“ėdrumas”) laipsniškai men
kėje. Ir ką jus manote? Po me
tų;'po kitų ir Andriejus, ir Ag
niešką tąip gražiai suliesėjo, 
kad net miela dabar į -juodu* 
žiųrėti. pabar. neii 'vaistų nuo 
įsukimo nebereikią, nei pąs 
advokatus nebėginėja, nei iš- 
ardų gauti neketiną, nes šei
myniškose pareigose, vaizdžiau 
tariant, labai delikatniuosę vy
ro ir žmonos žygiuose nė vie
nas nešlubuoja...

O kaip sudegė Andriejaus 
su Agnįeškps lašiniai bei taukai, 
taip galį sudegti ir kiekvieno 
pertiVkėlio, jeigu tik jis per 
tūlą laiką valgys mažiau, pęgii 
jo kunui tęrėįkia, p kai pa
siekę normalaus svorio, ta^a 
valgys TIK TIEK, KIĘ1£ RE j- 
kiA <;eros sveikatas pa
laikymui. 
r 5*. * * '

Bet, antra vertus, yra 'ir to
kių pertukėlių, kurie, rodos, per 
daugiausia ir nevalgo, o vis 
dėlto lašiniai bei taukais, tar
si kelmas kempėmis, apauga. 
Rodei? Vai todėl, kad jie per 
daug valgo krakmolinių-cukri- 
nių valgių, be to, jie daug valgo 
ir riebių valgių. O'valgomi daik
tai, kurie daug turi cukraūs 
arba riebalų, žmogų tukina, juo 
labiau tą, kuris yra linkęs leng
vai tukti. ' . «

Taigi todėl dąbar imkime ir 
perkratinėkime įvairius mais-. 
tus, žiūrėdami, kurie iš jų tu
ri daugiau arba mažiau cųk- 
raus.

Maistai, kurie turi 20 nuo- 
šimčių (kiek daugiau ar ma
žiau) w cukraus; bulvės, šeį)el- 
bonąP’ 
ryžiai, 
nanos, 
o kaštanai (chesnuts) turi ifet 
40 procentų cukraus.

Maistai, kurįp turi' |ik 15 
nuošimčių cukraus: žali žirniai, 
pasternokai, badramos (arti- 
phokes), pupos, obuoliai, kriau
šes, molynės, vyšnios, avietės, 
armėniškos slyvos (apricotš), 
serbentai, migdalai (aįmonds) 
ir pistacijos (pistachios).

Labai lengvai tanką žnipnės 
turėtų šitų maistų visai neval
gyti, arba jeigu Jau 
labai rhažai. - ■

Tūkstančiai pasiek* palengvl 
nimo gėlimų Ir skausmų nuvar

' ii si trynimais.

PAIN-)EXPELLERIS
iu “Inakro” vaisfeaženkliu yra 

naudojamas per 70 metų. "

N O R I P F A M O U S

L I N ’ M E N T

nuošimčių cukraus turį
^vogunai/grybai, mpr- 

koš, batviniai, ppės, ąrtyuzas, 
okra, citrinos, apelsinai, (įynas, 
anansa—-valgomoji skuja (^pin- 
apple), persikas (peach), ag
rastai, žemuogės, Juodieji ser
bentai (bjackberries), 'spanguo
les (ranbęrr|es), Brazilijos rię- 
šųtai, valakiški -riešutai (juo
dieji), amęrikiškąs riešuty s 
(hiekory), didelis lazdyno rįe- 
šutys (folbert). '

Ir šitų maistų per daug val
gyti nęreįkia, nors jie, tiesą 
sakant, per daugiausia cukraus 
irs neturi.

Tik 5 nuošimčių cukraus 
maistai: salotos, špinakai (spi- 
nach), raųgyti kopūstai, ank
štiniai šebelbonai, ^alieros, jšta- 
reliai (asparagai), agurkai, 
rūgštynės (sorrej), kūdra (en- 
dive), / pamidorai (tomatoes), 
raborbaras (rhubarb), kopūs
tai paprastieji, ^.begalviai ’ ko
pūstai (kale), žiedkopųstis 
(cauli^loAver), dynas (pump- 
kin), ridikai, rąugyti agurkai, 
riešutai (buttcrnuts), pignoliai 
(pignolias), kiautvarlės clams, 
skiauterims muŠėlis (scallop),

. -y
■■M• .( -s

citrinos,kepenys, austęriai (oy 
sters.)

Ar matote dabar, kiek daug 
yrą labai gerų ir gardžių val
gomų daiktų, kurie cukraus 
mažai teturi ir žmogau^ netu
kiną? Surašiau, tiesa, čia jų 
dąųg ir nęjt pabraukiau, kad 
sutukėliai aiškiai matytų ir, 
pamatę, žinotų, iš ko reikia 
pasirinkti atatinkami maisto 
produktai, na, ir nedejuotų, ne
zurzėtų, jog jie, klausykis, ne
turį ką valgyti, ’ jiems, girdi, 
reįkią dvašįųte save dvasinti. 
Bęt tai melas. Valgyti yra kas, 
tik ręikią mokėt ‘pasirinkti, o 
podraug, žippma, ir įprast tik į 
tuos valgius, kurie cukraus ma
žai, teturi. 

\ ‘ ' • *

Bet yra ir tokių maistų, ku
rie cukraus visai neturi, bū
tent: mėsa, kiaušiniai, žuvis, 
sviestas, taukai, alyvų aliejus 
ir skysta sriubą.

Tukina, taipjau, ir riebalai. 
O todėl ir reikia vengti arba 
labai mažai tevalgyti: lašinių, 
riebios mėsos, ypač kiaulienos, 
sviesto, taukų, grietinės, rie
bios, tirštos Sriubos, riebaus 
kugelio arba ir blynų.

Išmokus atatinkamus mais
tus atrinkti, paskui įpratus 
valgyti tik tiek, kiek kunui te
reikia, iš tiesų, yra labai leng
va palaikyti savo kūną ir dva
siu jąuną, stiprią,, darbingą ir 
viltingą. . ..Dr, Margeris

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, ’ 

d pačios Naujienos 
vvft naudingos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F- imta
. 'r'.?.'11 -J • 'SV I • ■ • ■ A

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO* IŠTAIGA

I > DIENA IR NAKTĮ .
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Ąve. 
4447 South FąirfiėJd Avenue

:i;. Tel. LAFAYETTE 0727

t-'x_ z 1 • koplyčios visose
Į vežti Chicagosdalyse

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

‘ ’ P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
>T/rY v-. 4i. jr,.

NARIAI
Chicagos,

Cicero '
Lietuvių;

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
ŲALYSE

■ A• . * * * .

JUOKAI
Abipusis Dėkingumas

. Vienas linksmas studentas 
savo aštriu sąmojum ir smai
liu liežuviu priviliojo

daug svečių, 
gražių pajamų, 
rengės išvykti, 
laikydamas są-

gydyto/ai ir dentistai

vienam
restoranininpųi 
ir šis turėdavo 
Kai studentas 
restoranmkas, 
skaitą rankose, kreipėsi į ji: 
“Kąd taynsta matytum, kad aš 
savo geram bičiuliui esu tikrai 
dėkingas, štai nubraukiu piTsę 
sąskaitos.”—“Ir kad Tamsta 
matytum, pone šeimininke, kad 
aš Tamstos tikrai neužmiršiu, 
aš nubraukiu antrąją -sąskaitos 
pusę”, atsakė studentas. Rešto- 
raninkas, patenkintas studen
to sąmojum su tuo sutiko.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA® IR ’ CHIRURGAS 

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

Sere-domis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Repnhlic 7868----  --------—... . '
Ofiso TeL Boulevard 5913

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

į J. ZOLP Phone Boul. 5203
164,6 West 4ęth Street j

— S. M. ŠKUDAS
718 West 18111 Street’ Phone Mbnroe 3377
. .. ' I ________i : ... . ............,.J    . ....... .............

Boulevard 5566

(pupelės), kukurūzai, 
makaronai, slyvos, ba- 
žemriešučiai (peanuts)

valgo, tai

S. P. MAŽEIKA
3319 Litupnicą Avenue ■ :

Yards 1139
Yards 1138>

> ’ . -J'

LAČHAWICZ. ĮĘ. SŪNUS
2314 West 23rd Place Pįipne Canal 2515
ŠKYRIUS: 42Jū East 108th Street Tel. PųlĮman 1270

PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wėstėrh Avė. Phdne Virgin i a 0883

-• - - -------- ------- ---- ------- i.J.,-.... .............................................. ---------- ----- --------....—..—Į..-,------- ................................................ .

A M. PHILLIPS
3307 Lifuanica Avenue -Phonc Boulevard 4139

J. LIŲLEVIČIUS
4348 Šo. Cąlifornįa Ąyenuę Phone Lafayettc 3572

A. PETKUS
6834 So. Western Ąve. •
I4IO South -49tti Court Cicero 
; •' - J'. ■ -j \

Phoųe Grovehill 0142 
phone Cicero ŽlOt) 
■' k '. • . • ’ ■ • ■ ■

’.’4 v.' • '

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therap\ 

.----- - and Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Henilock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu iftAsšfige 
eleetrie t r e a t - 

•. ment ir magne- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginomis patari- 

‘•'■r/'eri / maį dovanai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

Cor. of 85th and Ralsted Sts. 
Ofiso valandos nuo i-8 nuo 6:80-8:30

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TpL Kenwond 5107 *

Ofiso Tel. Virgįnia 0036 
Resjdęnce 'Tel. REVERLY 8244 

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER'AVENUE
Ofiso valandos:

—4 Ir nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT A V R
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti. —, . ...4. . a--- -  . , . ..

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

nuo

8939

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

Telefonas Boulevard 1310 
, ( r, , . i • *• t ' J

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

st.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS advokatas 
j T'flephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND* AVENUE 
Rea. 6515 So. Rockvrell St.

Telephone: Repiiblic 9723 * Z* w

DR. STRLKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. AŠKLA^D A VE. ,

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 Sq; Ashland Avė.
- ■ r ' .i .1 ' C '; • "

arti 47th Street
. i .;. . ■ i

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. ČENTRAL 1824
Namų Tel.—Hy£le Park 3305

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų g^rantayjpias.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą,' kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
jzrųmpąreęystę ir tpliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atydą atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NĖDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akiūių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.
' . . ► r v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

■ ’ I !’■ ■Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
* 756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
1 Nedaliomis pagal sutarti.

8

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr; Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. tOffice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ .RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ar akušeris.

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

Ofisas įr Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli >loifgap SL

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Cfentral 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeiiomjs uuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
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. Nedfel. nūo 10 iki 12
Rfea. Telephorie PLAZA 2400

------ !--------- ii * . .......... .—

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v.

M I1»|WWĮM m—__
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rakandų

nuo vagų

auksuotas dideles pietų lėkštes. Iškirpkit kupopą ir kreipkitės į

Vardas

Adresas

’ORDPŠA- 
^SSRANAOA1

a U iE.NOb 
1/39 S- 
J tued Si- 

’CAGO

fimusrį

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

• Apdraudą

Apdraudą 
ugnies

Apie Medaliu 
Apdovanotą 
A. Banį

pMADRlbV 
&JOO 1

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

IUESCA 
*JARd^LONA

:įi<iARČELONA

Čigonė Nunešė 
Našlės viso 
Amžiaus Sutaupą

Kolio jasi “Dirvos 
Patriotai su 
Klebonais

Ar Nori
PINIGU?

pečiaus
TIKTAI IKI KOVO 26 DIENOS

•/'SArrrv'< 
oi \OUR 

llyVHIMIM

Wzor4z/jr

AT£Y
KtOM/Jf 
baisum

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį ■ termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

Dargis, sek- 
adv 

iždininko —

VAU^CIA ^‘flondf 

. JALICANTE.

IV/ZA 
(RE8EL)

Už^ką jis buvo Smetonos 
“pagerbtas?”

^iterrąt^

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv, Valstijo
se ir Kanadoj; nupi
ginta kaina .... $5.00

PANI5M WAR TODAY

Vakar šaukė masinį mitingą; renka 
aukas Lietuvai

niu laiku tas “Patriotas”, ku 
nigiškai kalbant, “kirkina ga 
džinkas rymiškoje kiikužė

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

1739 So, Hąlsted Street
Chicago, Illinois \

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

raštinėje 
per A. Rypkevičių

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

po pietų.

“Bedu- 
nunešė.

Kovo 
Mrs. Paulina Brodges- 
metų amžiaus našle, vo- 
kilmės ir gyvenanti 
dištrikte, verkdama 

ii, kad čigo- 
jos amžiaus 

kaip tas

UP TO 
♦ 5000. y

I ACiVLAli'ilNAljJUiii'N V L’ uluj

ULTIMATUMAS LOJALIS- 
TAMS? — Žinios iš Ispani
jos sako, kad sukilėliai įtei
kė lojalistams įultimatumą.y 
reikalaudami pasiduoti. Vir
šuj žemlapis parodo sukilė- 
lių-lojalistų policijas prieš 
metus laiko, žemutinis — 
dabartines pozicijas.

Pilną apdraudą auto
mobiliams

namų nuo

<$’ J BuleoriiA^y 
VALENCIA ^tlondt 

,7-ALICANTE^

į saip išniekindamas pažangių
jų -prĄugijų parengimą, bet ne 

Dievo iškentė nėužmynęs ant komo 
ir kunigams. Mat, katalikų pa
rengime vienas kunigas pa
kritikavo Smetonos valdžią, 
tad “Dirvos” tautininkas savo 
korespondencijoj nepasigailė
jo pipirų ir jam.

Kunigams ta 
tiko ir jie per savo 
davė atsakymą 
riotui”, 

Prieš kiek metų Soso daly-r špaltas 
je tūli rusai panašiu budu 
lietuvių šeimynos išnešė visas 
sutaupąs.

O tai vis prietarų ir tamsu
mo aukos. ,

Tiek viršminėta vokietė, 
tiek toji lietuvių šeimyna, kuri 
buvo panašiu budu apgauta, 
buvo dievoti žmonės ir lankė 
bažnyčią kasdieną, bet kartu 
buvo ir prietaringi. Tikėjo vi
sokiems burtams. • Nors, ro
dos, bažnyčioje burtų-nemoki
na, bet, kaip išrodo, bažnyčią 
žmonių neapšviečia. —x

langų
gyvasties 

usite

lingos moterys gali viską pa
daryti, nuėjus į banką ir pa
sakius, kad norinti pirkti na
mus ir jai yrA reikalingi viši 
pinigai. Gavusi pingus, nešė 
juos pas čigonę, kad jos turtą 
padvigubintų. Ji mačiusi savo 
akimis kaip i čigonaitė . dėjus 
pinigus ir siuvus į diržą, o ka
da. diržas su jos pinigais $2,40,0 
buvęs . gatavas tada čigonaitė 
apjiiosus tą diržą ant jos pli
ko kūno, po apačia drabužių, 
ir liepus jį nešioti per 25 die
nas. O už 25, dienų dirže su
dėti pinigai jauįį, bus pasidvi- 
gubinę.

ISPANIJOJ
tuvai iš stoties Mallorca sa
loje bombardavo visus loja- 
listų pajūrio miestus, vien 
Barcelonoj užmušdami 600 
žmonių. , .

Buvo kalbėta, kad pirm 
sinio susirinkimo gali Lietu
voje prasidėti karas ir Lietu
va gali būti jau užpulta, arbą

Sena moteris sunkiai dirbo 
per 25 metus kol sutaupė $2,- 

400, bet čigonė jai žadėjo 
“ padubelluoti 
licituodama”

PITTSBURGH, PA 
10 d.
sel, 69

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

KREIPKITĖS Į

GEDIMINAS BUILOING ANO LOAN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUE. , Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybes valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Washin£ton, D. C.

ROSE ENCHER, Secretary

PITTSBURGH, PA. — Tur
būt ne vienam pittsburghic- 
čiui teko skaityti laikraščiuo
se, kad Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukakties pro
ga Smetonos valdžia daugelį 
amerikiečių lietuvių apdova
nojo medaliais^

Tame “medalikuotų kava
lierių” surašė gal esate paste
bėję vardą A. Banio iš Cle- 
vclando, Obio. Bet vargiai kas 
iš pittsburghiečių žino, kad tik 
prieš keletą metų tas pats A- 
leksandras Banis gyveno N. 
Sidėje, dirbo pieninėj prie 
pieno pilstymo į bonkas.

Už kokius nuopelnus p. Bal
nys buvo medaliu apdovano
tas, tai pittsburghiečiai var
giai žino, nes apie tai nebuvo 
rašyta laikraščiuose. Bet kuo
mi tas kavalierius yra pasi
žymėjęs, tai ne vienam pitts- 
burghiečiui yra žinoma. .

Pirmiausiai, reikia pasaky
ti, kad p. Banys buvo ištiki
mas Kazio Karpiaus draugas 
—tikras tautos mylėtojas, ži
noma, žodžiais, ir gal keliais 
doleriais Karpiaus “Dirvai”. 
Jokiai draugijai Pittsburghe 

i nepriklausė, sakydavo, kad 
jisai priklauso kokiai tai “juo- 
zapinei” ar “kazimierinei” 
Clevelande. IPas lietuvius “ant 
burdo” irgi negalėdavo gyven
ti, nes visam Pittsburghe ne
galėdavo rasti gerų lietuvių ir 
dėl tos priežasties buvo pri
verstas apsigyventi svetimtau
čių “ruimingauzėse.’’

Mėgo gana gerai po teismus 
bylinėtis. Turbut pittsburghie
čiai nėra dar pamiršę tos gar
sios bylos dėl mirusio kunigo 
Abromaičio palikimo, kaip 
per rūpestį ir pastangas p. Ba-

Pasirodo, kad ir bažnyčių 
tarnai yra “laisvamaniškomis 
bacilomis apsikrėtę taippat ku
nigiškai kalbant. Na, o ką jau 
ir bekalbėti apie paprastus 
parapijonus, kurie gauna ku
nigą pamatyti tik syki per sa
vaitę, o kartais ir rečiau. Jie 
tai galbūt yra visai arti prie

Vieną dieną ja nuėjus 
bažnyčią ir sužinojus iš savo 
draugių, kad jau tos 
atsiųstos čigonės prasišalinę iš 
tos tuščios krautuvės ir ka
žin kur dingo. Tada ji' paju
tus kokį tai negerumą, nuėjus 
į išėjimo vietą, nusiėmus tą 
diržą, praardžius ir pamačius, 
kad jame tik vienas doleris tė
ra, o vieton jos sudėtų pinigų 
—tik paprastas popieris

MALLOm 
(RE8EL)

Re žolineijos Rooseveltui, 
Lenkijai, et c.

Susiorganizavęs Komitetas, 
tuojaus atlaikė formalį susi
rinkimą, apkalbėdamas masi
nio susirinkimo tvarką. Nutar
ta priimti ir pasiųsti rezoliu- 
rijas: 'Prezidentui Rooseveltui, 
prašant, kad jis užtartų Lietu
vą, Penn. valstijos , gubernato
riui — George II. Earle, Tau
tų Sąjungai, Lietuvos valdžiai, 
ir Lenkijos valdžiai protesto 
rezoliuciją.

Taip pat buvo nutarta būti 
artimam kontakte šit Ameri
kos spauda ; Pittsburghe ir 
stengtis atitaisyti bent tas ži
nias, kur yra iškraipomi vi
siems žinomi istoriški faktai.

Nutarta masiniam susirin
kime aukas rinkti, o surinktas 
aukas pasiųsti j Lietuvą gink
lų Fondan.

Dirvos 
prirašydami 
Patrioto

iš ir '“nezaležninkų’’ griekų. Įta
ria, kad tas “Patriotas” tūlas 
vargonininkas, kuris 
kiek/ laiko “kirkinąs gadžin- tykia 
kas nezaležninkų kirkužėj.”

Bet, vistiek, kunigai nedrįsi 
viešai pasakyti, kad dabartį

Nė pinigų, nė čigonių

Ta nelaiminga vokietė, ne
šiodama čigonės apjuostą dir
žą, tikrai tikėjosi, kad jos pi
nigai pasidyigubins. Ji buvo 
•karšta katalikė, lankė bažny
čią kasdieną, tikėjo ne tik į či
gonių galybę, bet ir į Dievo. 
Ji buvo įsitikinus, kad tikrai 
pats Dievas atsiuntė čigones 
pas ją, atsakydamas į jos kar
štas maldas, kad tos čigonės 
palengvintų jos vargingą gy
venimą nors prieš pat amžiaus 
galą. Ji už tuos pinigus galės 
nusipirkti gražius namukus ir 
tenai baigti savo gyvenimo 
dienas. , ■ .

kalnu 
skundžiasi policij 
nė nunešė viso 
sutaupąs ir pasakoj 
viskas atsitiko.

Nuskriausta moteris pasako
ja, kad prieš' porą savaičių 
einant Center avė., ties nume
riu 1709, prie tuščios krautu
vės ją užkalbinusi vokiečių 
kalba jauna čigonaitė ir įsi- 
vadinus ją į tą tuščią namą. 
Tada čigonaitė paklausus jos 
ar ji turinti dolerį su savim. 
Gavusi > dolerį čigoria-itė mik
liai suvyniojus į nosinę pavar
čius, kažin ką tokio sumurmė
jus nesuprantama kalba. Išvy
niojus, radus $2, vieton vieno.

Čigonė jai aiškinus, kad ji 
galinti “padubelluoti” visokius 
pinigus kokiais ten stebuklin
gais budais.

-Antrą dieną jau ji neša 
$20 padubeltavoli.

Antrą dieną Mrs. Brodgessel 
pasiėmus $20 ir nusinešus pas 
čigones ir paprašius, kad jai 
čigonės padvigubintų, norėda
ma persitikrinti ar ištikrųjų 
čigonės gali tokius stebuklus 
padaryti. Ir vėl čigonė paėmiĄ 
jos 4ą $20 suvyniojus į skepe
taitę, liepus neštis namo, pasi
dėti į lovą ir visą naktį mie
goti ant tos skepetaitės, ir tik 
rytojaus dieną ją atrišti. Ji 
viską išpildžiusi pagal čigo
nės patvarkymą ir, ištikro, $20 
pasidvigubino. Tačiau ta sena 
moteris visgi dar nebuvo pil
nai persitikrinus, kad čigonė 
gali visokias sumas pinigų pa
dvigubinti. Norėdama jai už
imponuoti savo stebuklų pa
jėgumu, čigonė nupirko gyvą 
vištą, pamosavo apie jos galvą 
ir višta krito negyva.

Eina j banką išimti visus 
savo pinigus.

Tada Mrs. Brodgessel, jau 
persitikrinus, kad tos stebuk

IPITTSBURGH, PA. — Kovo 
18 d. lenkų pasikęsinimas už
griebti Lietuvą išjudino Pitts
burgho lietuvius. Susidarė lai
kinas Komitetas ir kovo 20 d. i Lietuva gal jau bus priėmus 
šaukta masinis susirinkimas, 
teikimui materialės ir moralės 
pagelbos Lietuvai.

Lietuvių Piliečių svetainėje 
buvo sukviestas Draugijų at
stovų susirinkimas visai kitais 
reikalais (miesto ir valstijos 
busiančių rinkimų reikalais). 
Šiame susirinkime tuojau kilo 
klausimas 
lietuviai galėtų pagelbėti Lie
tuvai šiame kritiškame mo
mente. Šiuo klausimu kalbėjo 
P. Pivaronas, S. Bakanas, P. 
Dargis ir kiti. Visi išsireiškė, 
kad Ipittsburgho lietuviai ne
gali sėdėti ,sudėję rankas ir 
laukti kas atsitiks Lietuvoje 
šiame momente, kada netik 
Europoje, 'bet ir čionai Ameri
koje, lenkiška propaganda yra 
varoma visais garais, skleid
žiama visokios neteisingos ir 
Lietuvą žeminančios žinios.

Po trumpo apkalbėjimo, bu
vo nutarta šaukti masinį susi
rinkimą, sekmadienį, kovo 20 
d., Lietuvių Piliečių svetainėje 
ir tuojaus iš Draugijų atstovų 
buvo sudarytas laikinas komi
tetas, rūpintis masinio mitin
go sušaukimu, parupinimu 
kalbėtojų.

Komitetas susidarė iš visų 
srovių veikėjų, o Komiteto na
riai pasiskirstė pareigomis se
kamai: Pirm 
retofiaus pareigoms 
Bradzilauskas 
P. Pivaronas.

TANGIER^GIBRALTAR

lenkų ultimatumą.
Reiškia, nutarta šis masinis 

mitingas šaukti nepaprastų 
įvykių išvakarėse.

Tačiau Komitetas yra pasi
rengęs veikti nežiūrint visų 
galimų įvykių. Žinoma, jei jau 
Lietuva butų užpulta, tai to
kiame atsitikime numatoma, 
kad Pittsburghe turės susida
ryti iš visų srovių veikėjų Lie
tuvos Gynimo pastovus komi
tetas.

Baigiant rašyti šiuos žod
žius paaiškėjo, kad Lietuva 
priėmė lenkų ultimatumą ir 
gal nors laikinai, karo išven
gta. —S. Bakanas.

LIETUVOS-LENKIJOS ĮVYKIAI SUJUDINO 
VISUS PITTSBURGHO LIETUVIUS

nio, kunigas J. Vaišnoras, kai
po administratorius kun. Ab
romaičio, buvo patrauktas į 
teismą.

Apie šią bylą labai plačiai 
rašė angliški laikraščiai ir dėl 
minętos' bylos ginčai buvo 
persimetę ir į lietuviškus laik
raščius.

Pasibaigus skandalams teis
muose su kunigais, tas pats 
Banys turėjo keletą , bylų su 
savo kai kuriais “burdingbo- 
siais.”

Tai toks p. Banio rekordas 
Pittsburghe.

Nenorėčiau tikėti, kad Sme
tonos valdžia už tokius pasi
žymėjimus dalina ordenus.

— J-na.

VINAflOM^

CASTtLLON

tang.eJF'“1™

(Pas mus Pittsburghe dažnai 
pasitaiko gana juokingų daly
kų. Ypatingai yra pakankamai 
juokų 'kai geri bičiuliai tarp- 
savy susivaidija. Prieš kiek 
laiko iŠ Clevclando į Pitts- 
burghą buvo atvykęs Smeto
nos kavalierius Čarlis rašyti 
“Pitssburgho Istorijos”. Jisai 
apsuko visas klebonijas ir li
pino “bendrą frontą” tautinin
kų isd katalikais,,prieš tuos ne
labuosius ^cicilikus’’ ir kito- 

A ‘

kius “nedavierkas”. _J>
Kiek tas Čalio darbas buvo 

sėkmingas, sunku pasakyti. 
Kai kurie Pittsburgho kuni
gai nenorėjo jokių reikalų su 
tuo “bedįcvuku” iš CIevelando 
turėti, o kai dėl bendro fron
to, tai vienas Pittsburgho kle
bonas buk pareiškęs Smeto
nos kavalieriui, kad prieš su
darant r “bendrą frontą” tauti
ninkai turi pirmiausiai atlikti 
išpažintį ir prisirašyti prie 
parapijos.

"■ Čalis, rašydamas savo “ga- 
zietoj” “Pittsburgho Istoriją” 
išgyrė kunigus, bet neiškentė 
nepągyręs ir “ngzaležninkus”. 
“Nezaležninkų” pagyrimas, ži
noma, negalėjo patikti musų 
kuhigams ir jie, per savo 
“Draugą”, gerokai išbarė zčalį 
už tai.

Rengiantis prie Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų su
kaktuvių ( minėjimo, išrodė, 
kad kunigai ir tautininkai 
bendrai darbuosis ir tuomi 
prasidės “bendras frontas” 
tarpe katalikų ir tautininkų. 
Bet, kaip reikia, tai kunigams 
tautininkai visai buvo nerei
kalingi. Tautininkai, kad ne
praradus savo “honaro”, pri
sidėjo prie \ pažangiųjų, nors 
už tai gavo ir barti iš čalio. 
Tūlas “Patriotas” parašė 'ko
respondenciją į “Draugą” vi-

bendro fronto” pastangų 
išėjo pis

Gį(pH OrANIjH VVAR gfeMONt YEAR AGP

NAUJIENOS, Chicago, Jll

baisiai nepa
Draugą’ 

’ “iPat 
net * 

tautininkų “laisvamanybės.”
Iš tų visų polemikų tarpe 

Pittsburgho kunigų ir “Dirvos” 
prieš, tautininkų, matosi, kad jų san 

’ ii nė kiek nėra pagerėję, 
nors, tiek vienų, tiek antrų 
pasaulėžvalga mažai kuo ski

rias. -t- Pašalinis.
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fusso bendradarbis — Neustaedter-Stuermer, buvęs vie
šosios gerovės ministeris Dollfusso kabinete.

Taigi kanclerį Dollfusšą naciai nugalabijo, o jo du 
ministeriai patys nusižudė. Jie skerdė Austrijos darbi
ninkus— ir susilaukė nelemto galo.

Neustaedter-Stuermer, buvęs vie-

Apžvalga

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

Lietuva nusilenkė jėgai
šeštadienio ryte Lietuva pranešė Lenkijai, kad ji 

išpildys pastarosios ultimatumą dėl santykių užmezgi
mo ir ne vėliau, kaip iki kovo 31 dienos pasiųs į Varšu
vą savo diplomatinį pasiuntinį.

Tokiu budu Lietuva nusilenkė stipresnei jėgai. Rei
kia tikėtis, kad tai apsaugojo Lietuvą nuo lenkų (ir, 
veikiausia, vokiečių) užpuolimo. Bet ar tai užtikri
no pastovią taiką prie Baltijos juros ir saugumą Lietu
vai, tai parodys tik ateitis.

Taika, paremta grasinimu, nėra tikra taika.
Du kartu Lenkija pavartojo smurtą prieš Lietuvą: 

vieną sykį — užgrobdama Vilnių, antrą syki — privers
dama Lietuvą nesipriešinti tam užgrobimui. Kodėl ji 
negali pavartoti smurtą ir trečią kartą? Surasti tam 
priekabę, kaip parodė Marcinkonių incidentas, yra vi
sai nesunku.

Taigi Lietuva išgelbėjo savo nepriklausomybę, bet 
pavojus iš užpuolikų pusės jai dar anaiptol neišnyko. 
Jisai išnyks tiktai tuomet, kai bus nušluoti tie grobuo- 
niai, kurie šiandie stovi galingųjų valstybių priešakyje.

Tačiau gerai, kad Lietuva išvengė karo. Kol ji gy
va, tol yra viltis, kad ji ir toliau nežus. Jeigu lenkai ir 
vokiečiai dabar butų ją sudraskę, tai1 ji, gal būt, vėl bu
tų buvusi palaidota ilgiems metams.

“Tautos frontas” Brooklyne
šeštadienį Chicago ję. buvo gauta iš patikimo šalti

nio žinią, kad baimė lenkų įsiveržimo į Lietuvą paska
tino Brooklyne visas lietuvių sroves sudaryti bendrą 
komitetą Lietuvai ginti, Į tą komitetą, sako, įėję visų 
tos kolonijos laikraščių atstovai: p. Laučka nuo “Ame
rikos”, Juozas Tysliava nuo “Vienybės”, Antanas Bim
ba nuo “Laisvės” ir t. t.

Tiesioginių pranešimų apie tai mes dar neturime. 
Bet, veikiausia, bus pranešta rytinių valstijų spaudoje.

Nesileidžiant tuo tarpu į platesnius komentarus, 
galima vistiek pastebėti, kad tas faktas rodo, jogei tam 
tikrose aplinkybėse net ir katalikai bei tautininkai ne
atsisako eiti į “bendrą frontą” su komunistais.

O kiek priekaištų jie darė socialistams dėl dalyva
vimo Amerikos Lietuvių Kongrese Demokratinei Lietu-: 
vos Santvarkai Atsteigti!

K. KAUTSKIS PABĖGO 
ČEKOSLOVAKIJON.
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Vokietijos naciams užimant 
Austriją, garsusis socializnio 
teoretikas Karolis Kautskis, ku
ris gyveno Vienoje, sutepėjo iš
važiuoti į Čekoslovakiją. Jam 
atvykus į Pragą, Holandijos so
cialdemokratų partija pasiuntė 
jam telegrama kvietimą apsi
gyventi Holandijoje. Manoma, 
kad Kautskis šitą kvietimą pri
ims.

Kautskis yra žymiausias pa
saulyje Markso mokslo aiškin
tojas. Po Karolio Markso mir
ties velionio nepabaigtą stam
biausiąjį veikalą “Das Kapital” 
(Kapitalas) redagavo jo arti
mas draugas ir bendradarbio 
Friedrich Ęngels. < Jisai paruo
šė spaudai antrą ir trečią “Ka
pitalo” tomus. Bet Engelsui 
mirus, ketvirtąjį “Kapitalo” to
mą tvarkė Kautskis, kuris jį iš
leido, kaip atskirą veikalą 
(“Pridedamosios Vertės Teori- 
jos”), keturiose knygose.

Dabar Kautskis jau yra 83 
metų amžiaus. Bet dar nese
niai jisai paruošė spaudai nau
ją milžinišką veikalą “Socializ
mas ir Karas”. s:

Kai po pasaulio karo Vokie
tijoje buvo įsteigta respublika, 
tai Kautskiui buvo pavesta re
daguoti diplomatinius Vokieti
jos dokumentus, liečiančius ka
ro kilimo priežastis. Iš tų do
kumentų paaiškėjo daigelis 
kaizerio valdžios darbų, prisidė
jusių prie karo iššaukimo. Jei
gu Hitlerio valdžia'butų dabar 
sučiupusi Kaūtškį Vienoje, tai 
ji, nepaisydama jo senatvės,'bu
tų su Juo pasielgusi be pasigai
lėjimo.

ATSISAKĖ PRIIMTI 
ORDINĄ.

Ir Krylenko kalėjime
Iš Maskvos pranešama, kad sovietų valdžia suėmė 

buvusį teisingumo komisarą Krylenko. Jisai kaltinamas 
tuo, kad jisai traukęs tieson nekaltus žmones, o neper
sekiojęs kaltų.

Nikolai Vasiljevič Krylenko yra “pagarsėjęs” ne 
tiek kaip teisingumo komisaras, kiek — kaip buvęs so
vietų prokuroras.

Jisai buvo kaltintojas Ramzino (“pramonės gru
pės”) byloje, “menševikų” byloje ir kitose panašiose so
vietų teismo komedijose. Savo laiku Krylenko buvo pa
sidaręs taip pat “garsus”, kaip kad dabar yra prokuro
ras Višinskis.
' ' Ir štai dabar jisai atsidūrė dalėjime!

panašiai atsitiko ir su buv. sovietų žvalgybos vir
šininku Jagoda, kuris atidengė Zinovjevo ir Kamenevo 
“sąmokslą”, paskui Radeko ir Piatakovo “sąmokslą”, o 
galų gale tapo pats apkaltintas, kaip šnipas ir išdavi
kas, ir — sušaudytas!/

Jeigu šiandie išėjo aikštėn, kad yra “niekšai” tie, 
kurie areštavo ir kaltino nuteistuosius pirmesnėse Ma
skvos bylose, tai kaip dar gali bent vienas, žmogus svei
ku protu tikėti, kad tos bylos Bebuvo apgavingos?

Nusižudė dar vienas Bollfusso ministeris
Hitleriui užgrobus Austriją, kaip jau žinoma, nusi

žudė vice-kancleris maj. Emil Fey, kuris kartu su velio
niu Dollfussu 1934 m. įvykino Austrijoje valstybės per
versmą.

Dabar atėjo žinia, kad nusižudė dar vienas Doll-

JEIGU BUTŲ
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)
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vargiai tikėtina, kad jisai butų 
labai susirūpinęs fįlosofijos sky
riaus teisėmis universiteto te
ologijos-filosofijos- fakultete, 
apie kurį jisai, tur būt, neturi 
jokios nuovokos.

Bet visgi jisai turėjo civili
nes drąsos atmesti dovaną Rai
džios, kuri, jo nuomone, elgiasi 
neteisingai; 
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PASAKĖ TIESĄ.

Brooklyno “Vienybėje” 
nas patriotas su .medaliu 
kad Austrija pražudžiusi 
nepriklausomybę dėl demokra
tijos. Jam atsako “Amerika”:

“Atsiranda net tokių bal
sų, kurie Sako, kad ‘demo
kratija pražudė Austrijos 
valstybę’. Bet reikia būti at
viriems ir pasakyti teisybę, 
kad Austrijoje jau seniai ne
buvo demokratinės santvar
kos, Tegu buvusioji diktatū
ra vadinta ir katalikiška, bet 
tai buvo diktatūra, kuri ne
sugebėjo visoje tautoje su
kelti visuotinio gėrėjimosi 
savo valstybe. ' .

“Pagaliau, Austrijos vy
riausia gynėja ir globėja bu
vo Italija, kuri šlykščiai pa
vedė Austriją Hitlerio malo
nei.”
Tai tikra tiesa.

vie- 
rašė, 
savo

l

NORMAN THOMAS
nusivylęs/

ku
me

ls 34 asmenų Amerikoje, 
riems Smetona davė šiemet 
dalius, visgi atsirado vienas, ku
ris atsisakė tą dovaną priimti.. 
Tai — p. Kazimieras J. Krušin-, 
skas, buvęs R.-Katalikų Suteivie- 
pijimo prezidentas ir dabartį-., 
nis jos garbes narys.

Jam buvo duotas L. D. K. 
Gedimino 
laikraštis 
nepriėmę 
dabartinė 
sutrempė

Amerikos .Socialistų Partijos 
vadas Norman Thomaš vienu 
laiku buvo pašlijęs bolševizmo 
pusėn. Jisai ’stojo už tai, kad 
•socialistai pakeistų savo pro
gramą, priphžindami mažumos 
diktatūros principą. To pasėko
je Socialistų Partija suskilo, 
nes demokratinio socializmo ša- 
liniukai negalėjo pritarti to
kiam Thomaso riuteistatymui.

Bet paskutinė Maskvos by
la atšaldė Thomaso galvą. Ji
sai dabar jau mato, kad dik
tatoriška valdžia, kuri slopina 
visus savo oponentus, socializ
mo sukurti negali. Apie sovie
tų Rusiją jisai sako:

“Šitose aplinkybėse man 
atrodo, kad yra bergždžias 
dalykas svarstyti, ar Rusija 
dar tebėra proletarinė J val
stybė. Ji tikrai nėra socia
listinė valstybė. Vienu laiku 
ji buvo proletarinė valstybė 
su milžinišku revoliucinio 
idealizmo sandėliu. Ji da ir 
šiandie tebėra valstybė be ka4 
pitalizmo, kurioje valdžia at
lieka gerus ir blogus darbus 
darbininkų klasės vardu, bet 
kurioje darbininkų klasė ne
beturi jokios tikros galios 
valdyti save, k Stalino Rusija* 
yra totalinė valštybė, kurio
je biurokratija nusavina pri
dedamąją vertę (t.y. pelną. 
— “N.” Red.) ir skirsto ją 
kaip tinkama, be demokrati- 

c ries kontrolės, be laisvų ir 
rimtų diskusijų ir net be at
sižvelgimo į teisingumą tar
pe draugų, šios rųšies drau
gija stato į pavojų visus lai
mėjimus, , kurie .buvo įgyti 
metais revoliucinės Lovos ir 
pasišventimo.”
Norman Thomas, kaip mato 

me, dar vis įsivaizduoja, kad 
prie Lenino Ruteija buvo dar
bininkų klasės valstybė, kurio
je viešpatavo socializmas. Jei
gu butų taip buvę, tai šiandie' 
butų labai liūdna: reikštų, kad 
darbininkai valdė Rusiją ir bu
vo įsteigę joje socializmą, o 
paskui tas socializmas “išsigi
mė” į biurokratų valdomą “to

ordinas. Kaip vienas 
rašo, p. Krušinskas 
ordino dėl to, kad, 
Lietuvos vyriausybė 
demokratiją ir “per

sekioja katalikus”. Esą, —-
“Paklaustas p. Krušinskas, 

kodėl jis atsisakė priimti or
diną, trumpai pareiškė tokias 
mintis: kadangi dabartinė 
Lietuvos vyriausybė .yra pa
neigusi Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo dėsnius, 
kadangi ji varžo Lietuvoje 
patriotingos spaudos ir pa- 
triotingų organizaciją laisvę, 
neleidžia katalikams turėti 
savo universiteto, o Neseniai 
paliko Vytauto D. universi
teto teologijos-filosofijos fa
kulteto filosofijos skyrių be 
jokių . teisių, kadangi Lietu-; 
vos kariuomenės pirmaisiais 
savanoriais buvo katalikiš
kas (? — ’ °N^ Red.) jauni
mas, kurs dabar visai varžo
mas ir kadangi jis giliai ver
tinąs ne tik išorinę valsty
bės nepriklausomybę, bet 
ypač laisvą lietuvių tautės 
gyvenimą, dėl ko jis paauko
jęs dar^g savo < amžiaus met^ 
ir nelaukęs jokios padėkos, 
todėl jis atsisakęs priimti 
jam teikiamą ordiną.”
Abejotina, ar p. Krušinskas 

pats taip išdėstė motyvute, kii- 
riais jisai vadovavosi, atmes
damas ordiną. Pavyzdžiui, yra talinę valstybę”'!

Pirmadiems, kovo ^1, 

daugiau butų teisių turėjusi, 
kaip, sakysime, Saksų valsty
bė Vokietijoje.

Hitleriui įsigalėjus Lietuva, 
kaip ir kitos vokiečių valsty
bės, butų praradusi Visas sava
rankaus gyvenimo teises ir 
tiesiog dabar butų buvusi pri
jungta prie Vokietijos valsty-

mentas, kaipo vokiškai kara-- 
iaus karūnai neištikimas butų 
buvęs nuo valstybės vairo nu
stumtas. \

Lietuvoje butų ėjęs pašėlęs 
vokietinimas. Greičiausiai šalia 
lietuvių kalbos butų buvusi I 
įvesta ir vokiečių kalba, ką 
mes dabar turime Klaipėdoje, 
ir tik todėl turime, kad pasivė
lavome Klaipėdą iš karto pri
jungti prie Lietuvos.

Aišku, kad Lietuvoje tikrieji]sostą! Ir tik'džka Lietuvos de- 
šeimininkai butų buvę vokie-] mokratijos kietam ir ryžtingui 

pasipriešinimui karaliaus kvie
timas buvo delsiamas ir ištikus 
vokiečiuose revoliucijai jau sa* 
vaime šitas klausimas atkrito: 
šiandien turime tai, ką turime!

Ir šių dienų Lietuva aiškiai 
butų visai kitokia, jei Europo- 
je nebūtų įsigalėjusi reakcija. 
Šios reakcijos pirmieji žiedai 
pražydo Italijoje ir iš čia tojį 
reakcija pradėjo raustis kitose 
valstybėse, gal pirmoje eilėje jį 
pražydo Lietuvoje, o paskui 
jau įsigalėjo kitose' valstybėse.

Jei toji reakcija tik butų pa
silikusi Italijoje ir nebūtų pa
lietusi kitų valstybių, tai ir 
Lietuvoje šiandien jau nekalbė- 

|i tume ir neskaitytume, kiek 
tautininkai turi narių, nes apie 
juos jau seniai visi butų buvę 
pamiršę.

Gruodžio septynioliktoji bu
tų likusi tik eiliniu išsišokimu, 
bet ne 
Taigi, 
galėjo 
timi,

jungti prie Lietuvos.

Šiandien Lietuvoje viešpatau* 
tų nacionalsocialistai. T#i butą 
viena iš reakcingiausių Europos 
kontinente valstybių.

štai trumpai suglaudus, kaip 
šiandien atrodytų Lietuvos val
stybe, jei tasai nebuvėlis ka
ralius butų įžengęs į Lietuvos

Per jį 
suda- 

kurios 
Lietu-

/ J .
/ šių dienų Lietuvos gyvenimo 

vairuotojas vasario šešioliktą, 
dieną iškilmingo seimo posė
džio metu savo kalboje lyg ir 
nusiskundė, kad Lietuvoje tau
tiškai linijai visuomet tliudę 
socialistai ir dalinai klerikalai.

Nagi pamėginkime paskubo
mis pažvelgti, kas galėjo nu
tikti, jei tautininkų vedamai li
nijai niekas ir niekuomet ne
būtų pasipriešinę, arba su ja 
nekovoję.

' . ■ i

Visų yra neginčytinas fak
tas, kad tautininkai klerika-, 
lams pritariant buvo užsimoję, 
Lietuvai pakviesti vokietį kar- 
ralių Urachą, kurį net žadėjo 
Gedimino antrojo vardu pa
krikštyti. šiokiems tautininkų 
užmačiams Įdėtai buvo pasi
priešinę socialistai ir demokra
tai. Jei šitokio pasipriešinimo 
nebūtų buvę, tai tautininkai 
nebūtų ilgai delsę ir tasai ka
ralius nebuvėlis butų sėdęs : 
Lietuvos sostą. ,

Nagi pažiūrėkime, kas galėjo 
įvykti toliau. Urachas galėjo 
atsisėsti dar tuomet į Lietuvos 
sostą, kuomet nebuvo dar įvy
kusi Vokiečių didaus suirutė, 
tai yra iki kaizeris Vilhelmas 
dar nebuvo iš Vokietijos per 
žaliąją sieną išsinešdinęs.

Urachas butų buvęs jau tei
sėtas Lietuvos karalius, 
su Vokietija butų buvę 
ryta visa eilė sutarčių, 
pusėtinai butų apkarpę
vos valstybės savarankumą. Iš
tikus Vokietijoje revoliucijai, 
Lietuvos nebuvėlis karalius 
Urachas butų dėjęs visas pa
stangas, kad Lietuvoje neištik
tų koks nors perversmas, nes 
kitaip butų praradęs savo kar 
runą. Lietuva tuomet dar savo 
kariuomenės ųeturejo. Taigi 
kilusiems-. galimiems Lietuvoje 
neramumas^-^malšinti tasai ka
ralius butų pasikvietęs patiki-, 
mas vokiečių kariuomenės da-:, 
lis.

Juk nepamirškime, kad nors 
vokiečiuose ir ištiko revoliuci
ja, vis dėlto į Lietuva įsibriove 
vokiečiai reakcininkai pavidale 
bermontininkų. Taigi, šie ber
montininkai karaliaus karūna 
sustiprinti butų Lietuvoje jau- 
tęsi, kaip tikri šeimininkai.

Aišku, Lietuvoje butų buvę 
yisviena suirutės, tikri Lietu
vos patriotai butų mėginę iš 
Lietuvos svetimus atėjūnus iš
vyti, bet jiems tas nebūtų pa
vykę, nes vokiečiai butų buvę 
stipriau ginkluoti ir, be td, rei
kia manyti, kad Čia; Lietuvoje 
butų juos palaikę ir kitų vals
tybių reakcininkai, kurie buvo 
labai bolševikų revoliucijos pa
būgę.

Taigi, tuomet Lietuvoje bu
tų įsikūręs tikras reakcijos liz
das. Lietuvių sukilimas butų* 
buvęs numalšintas, daugelio že-' 
mes ūkiai atimti ir už nuopel
nus vokiečių kariams išdalinti.’ 
Lietuva butų išlikusi reakcin
gą su vokišku karalium ir 'vo
kiška kariuomene. >'..... .

Daugelis vokiečių generolų 
pabūgę savos revoliucijos Lie
tuvoje butų apsigyvenę ir čia 
butų ėję svarbias valstybines 
pareigas. Taigi, lietuviškas ele-‘

čiai. Lietuviams savo krašte] 
butų tekę eiti tik antraeiles] 
valstybines pareigas, šalia vo
kiečių Lietuvoje butų įsigalėję] 
lenkai dvarininkai, nes žemės 
reformos nebūtų buvę.

Aišku, kad ir lenkai kaipo 
stambus agrarai butų reikalavę 
sau teisių į valstybes tvarky
mų. Vadinasi, ir šie dar butų 
stipriai prisidėję lietuvius nuo 
valstybės vairo nustumti.

Kadangi lenkai dvarininkai 1 
butų tūrėję stiprių paramų, iš 

, Lenkijos, tai karalius Urachas 
butų turėjęs laviruoti tarp vo
kiečių savų tautiečių, lietuvių | 
ir lenkų. Kadangi butų buvęs 
Lietuvoje aiškiai reakcinis re
žimas, tai lietuviai kaipo vals
tiečiai maža srovio butų turėję 
į visųv Lietuvos gyvenimų. Vo
kiečių valstybė iš savo pusės 
butų spirte spyrusi jos įtakai 
vis daugiau pasiduoti, vis dides
nių sutarčių su ja sudaryti. Ir 
galimas daiktas, kad Lietuvos 
valstybė teisės atžvilgiu ne

tam tikru laikotarpiu. 
Lietuvos istorijos keliai 
pasukti visai kita kryp-

Voldemaras ir vėl laisvas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Voldemarui 
netekus dar 
bet nevyku-

Bet Norman Thomas sapnuo
ja. Leninas pačioje pradžioj d 
sunaikino darbininkų klasės; 
teises, įsteigdamas savo paiįtiM 
jos diktatūrą. Jo partija nie’-; 
kuomet nesudarė daugumos 
darbininkų klasėje* (nors ji ap-: 
gavingai vadinosi “bolševikiš
ka”, t.y. dąuguTnos partija),— 
nekalbant apie valstiečius, ku-; 
rįų tarpe Lenino partija netu4 
rėjo, galima sakyti, jokios įta
kos.

Bolševizmo diktatūra visuo
met buvo totalinė (vienos par-, 
tijos) diktatūra, kuri darbinin
kus ne paliuosavo/ bet paver
gė. j

Paleistas iš kalėjimo i Augus
tinas Voldemaras apgyvendin
tas Zarasuose. Kalbama, kad 
netrukus jis išvažiuosiąs į už
sienį ir greičiausiai, apsigyven
siąs Paryžiuje.

Paryžiuje jau gyvena 1926 
metų gruodžio septynioliktosios 
didvyris Mačuika.

šitas vyras A. 
valstybinio vairo 
mėgino atsigriebti,
šiai “Tėvynę” gelbėjo* ir atsidū
rė kalėjime, čia savo atsėdėjęs 
dar vis nerimo ir pagaliau atsi
dūrė Paryžiuje, iš kur klerika
lų spaudai rašo fašistinius laiš
kus. Mačuika tarnavo Lietuvos 
kariuomenėj ir buvo kapitono 
•laipsnyje, bet vėliau iš tenai bu
vo išmestas ir visus kariškus 
laipsnius prarado.

Taigi, jei Ą. Voldemaras ap
sigyvens Paryžiuje, tai jau vie
ną savo sėbrą turės.

Kadangi anglų politika aiškiu 
veidu pasuko į Berlyną ir jei 
tokia linkme ir toliau anglai 
vairuos, tąi ,tenka laukti, kad 
vokiečiai veiks Lietuvą; kad ji 
pakeistų savo užsienių politikos 
gaires, todėl A. Voldemaro 
žvaigždė nėra galutinai užgesu
si, nes A. Voldemaras vienas iš 
tų,, kuris visą laiką aiškiai va
rė provokišką politiką, tai nuo
sakus germąnofdas, todėl gali
mas daiktas, kad A. Voldema
ras dar .mėgins „atsigriebti.

Austrijos vidaus gyvenimo į- 
. vykiai aiškiai sako, kad tokie 
dalykai yra visiškai galimi.

Juk Hitleris veik įsakmiai 
nurodė, iš kurių asmenų turi 
būti sudarytas Austrijos minis- 
terių kabinetas, Tad galima 
laukti, kad ir kitoms mažes
nėms kaimyninėms Valstybėms 
vokiečiai visiškai atkutę pradės 
nurodyti, kurie asmens tų vals
tybių ministerių kabinete yra 
tinkamiausi.

O šiuo metu kas gi gali bū
ti tinkamesnis, kaip, sakysime, 
A. Voldemaras.

A. Voldemaras, turi tokias a- 
kis, kurios jokių durnų nebijo. 
.Tai vyras, kuris turi labai

striukų sąžinę, piktų atmintę ir 
norą ministeriauti. - i

šiems laikams tokie privalu
mai visai vietoje. Lietuvoje A. 
Voldemaras turi pakalikų, ku
rie taip pat nesnaudžia ir gar
bes masinami dar visokių špo
sų gali iškirsti. Taigi, jei ang
lų reakcingi konservatoriai ne- 
atkąs dantų pamėginę vokiečių 
ir italų fašizmo kailio, tai Lie
tuvoje galimi visokie sukrėti
mai. *

i *

Vokiečių, žinoma, hitleriškos 
Vokietijos užsienių politikoje 
atkutimas' Lietuvai, kaip ir ki
toms Baltijos valstybėms nieko 
gero nežada.

Visos tos trys valstybes, vi
sos kartu ir kiekviena paskirai 
turi savo Voldemarus, Railas ir 
kitus patiltės didvyrius, kurie 
kiekvienu monmentu linkę Hit
leriui batus laižyti. Taigi, su 
vokiečių užsienio politikoje įsi
galėjimu Lietuvos padėtis daro
si kaskart vis rimtesnė ir sėja 
daug abejonių ir neramos.

žinoma, tos abejonės ir neri
mas bluktų, arba ne taip skau
džiai butų pergyventos, jei Eu
ropos ' padangėj e pasirodytų 
daugiau pragiedrulių, jei demo
kratijos frontas labiau stiprėtų.

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPULKOS

ir statykis namą.
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THE W0RLD AT 
A GLANCE 

by Pr. R G. Peters

BETWEEN THE LINES
I ■- I i I . ‘ I - . ■ 4

FĄMOUS REDHEADS

Bruno John Paul

of them 
gratifying 

they were

zc.ilously
amount, 
unjustly 

wouldp’t

Wbile o/her small countries quiver 
in their boots from fear that the blood
thirsty' head of nazi-fascism may soon 
appear over them, little Lithuania 
stands undaunted at the threats and 
bullying oi 
who eagerly 
būt quickly 
thankful to
has chosen himself to act as her big 
brother. The big bear growls whenever 
anyone 
seducers

The 
uanians
ranks was illustrated in a conversation 
I bad witb a prominent young man 

otber day. “I am a Lithuanian, 
a professional musician,” he said. 
my . association with the Litbua- 
nationality and their musicians I

the Poles and Germans, 
reach out to grasp her 

draw back. They can be 
the big Russian bear who as some 

“boosters’

nians. Hov< many 
responded? Not a 
indeed. By many 
discredited. Many deliberately
see the fact that this sort of venture 
adds to our cultural progress. They 
couldn’t see the fact that the Lithuan
ian name was being glotified. The 
chorus bad to seek means through their 
own initiative to gain morąl and fin- 
ancial suppcrt, which tlicy accomplished 
most nobly, I am glad to relate. They 
had to “pull themselves up by their 
own bootstraps”. The moral seems to 
be: “If you want anything done, do 
it yourself.” And may we add, when 
you gain or accomplish something sbare 
it yourself.

A new Lithuanian-Ąmerican maga
zine will appear sbortly. It has been* 
a highly Progressive venture. As soon 

of our so~called Lithuanian 
heard of it they used their.

most fatal weapon: that of classifying 
it as being x partisan to one of our 
“groups”. This immediately severs sup- 
port from the other groups. 'We can 
overlook sucb matters, if we wapted to, 
būt our ingrown dislikes, hatreds, and 
long-established mud-covered traits 
make us narrovv-minded to the mote 
higher ideal matters. We should endea- 
vor to lend support to anything that 
would bring credit to our nationality, 
not foolishly try to discredit things 
worthwhile. By • doing this we are re- 
tarding our cultural progress. ■

Another example of our lack-sup- 
porf, harmony-rackihg' methods occur- 
red in Cicero, Illinois. Not so many 
years ago a Lithuanian was’ a candidate 
for office in that town. He had hoped 

own boot-straps. With the Lithuanians, to carry the support of the Lithuanians 
; in the Lithuąnian distriet, būt when 

the finai tabulaions were made he dis- 
covered that his opponent had rfeceived 
more votes in the Lithuanian' distriet 
than he had. His opponent was of a 
different nationality. This Lithuanian 
received many votes from non-Lithu- 
anian voters. Tbe margin of defeat was 
very slim, and a more organized sup
port from the Lithuanian people migbt 
have meant vietory for him. Party po- 
litięs may have had a lot to do with 
it, būt the attitude of many Lithuani
ans was clearly illustrated by a fellow 
countryman who said: “Wby should 
I vote for him? He will become a “big 

and become prominent and have 
būt what will I get out of

gets near her, and her to-be 
silently slink away.

underlying cause wby we Lith- 
can’t find barmony in our

the 
and 
“In 
nian
found little to gain. There were too 
many obstades to overcome so I swung 
my lot over to the otber nationalities. 
I even adopted b professiona! I name 
which wasn't Lithuanian soundirig,' of 
course. What progress Or fame I .have 
attained was done on my own accord; 
I have bad to pull myself up by my 
(__ i___ .  ___  vrr:*u r :.i___ :__ I
I received little supp^rt. I have found' 
that the Lithuanians are jealous. This' 
jealousy is shrouded by dehberate, ne* 
farious mud-slinging, 'fa'ult-finding and 
non-support of 
and Progressive, 
because I was a 
not. Perhaps it
fall into one of their tdivided classcs. If,. 
someday I become 
as I hope to be, 
out and commcnt 
Lithuanian. They
cept me then. after I bad brought glo- 
ry to 
when

We 
o the r 
L,ichuanian young people planned to 
leave for Lithuania this summer. They 
iequested *upport from all able Lithua-

anything vvorthvvhile 
Were they doing this 
Lithuanian? I believe 
was because I didn’t

more or less famed, 
they will point me 

that I am a < famous 
will be glad to ac-

their race. Būt where were they 
I needed their supporc?” 
can readily apply these yiews 

instauves. The Pirmyn chorus
to 
of

shot 
a good time, 
it?”

Ah, yes,
. , . būt will

BRIEFS
“PUB” . . . KEN, the new offspring 
of the ESQUIRE-CORONET “slick- 
sheets”, was said to be born because of 
the fascist ban on “ESKY” in nazi 
territory. KEN, report tbe editors, will 
be used to fight fascism, war and 
communism. Forgetting communism, it 
seems that KEN will have to resort tp 
war in order to have any circulation 
in Europe if Hitler’s dream of rpling 
all of ^outheast Europe materializes.

PRANKSTER ... A police chief of 
Pennsylvania fell into an^ icy stream 
while Crossing it on a narrow log. 
Someone learning about the chief’s 
plight sent him a pair of water wings. 
The chief took the }>lopdhounds out 
and went searching for the sender. He 
was deeply nonplussed. )

well-known 
why plump

If fame and color of hair have any 
eonneetion, then the various sbades of 
red, from cąrrot-top to titian tresses, 
may bold a surer key to the gallery of 

than
black. Anybow, Raymond Thornburn, 
a world traveller crowned . witb locks 
of living fire, has built up a pretty 
good case
has been collecting Information about 
his fellovv redheads over various parts 
of the world for twenty-five years.

Among famous statesmen, warrlors, 
and rulers furnished by Nature with a 
ruddy crown are England’s good “Queen 
Bess’ and Cleopatra, serpent of the Old 
Nile and mistress of Caesajr. Jefferson, 
Jackson, and Washington head the list 
of America’s red-jops in polities, 
while Lord Nejsori bats for England 
and Napoleon pitehes for France. For 
the Little Corporal’s locks bad a dis- 
tinet reddish cast, if we may believe 
Emil Ludwig, eminent German bio- 
grapher. Būt then, as |any farmer knovvs, 
black hair when cooked by summer s,un 
takes on a rūsty tint. So the cham- 
pions of redheads migbt also have 
claimed Lincoln as one of their brood, 
at least during three

immortals hrown, blonde, or

for sorrel-tops. Raymond*

and rates, Services and rewards. That 
bill, in sbort, gives the President of 
this eountry, perhaps a Huey Long 
povver, essentially the dictatorial power 
that Mussolini and Hitler got only by 
the rakcteer method of suppression and 
violence.

In no danger of foreign invasion, 
this country has no reason for becom- 
ing hystericąl over the possibility, of 
war. If we Americans keep enough of 
our sense to “come in out of thjfc rain,” 
we will not permit our representatives 
in Washirfgtori to pass a law making 
the President a dictator.

It’s bad enough to accept the yoke 
of dictatorsbip after conquest; it’s ut- 
terly assinine to vote upon your coun- 
,try the yoke of dictatorsbip. Oqly fools 
or insane persons do that.

FIRST LITHUANJ 
FOUND

COLONY IN AMERICA
250 YEARS AGO

PERSONALITIES 
AND PARAGRAPHS

months of the

however, is the 
we indude mis-

Lithuanians Fought Uuder 
Wašhington For American 

Frteędom

The “Voiee”—New 
Lith-American Ma
gazine To Appear Soon

new Lithuani- 
magazine, an- 

issue will be 
The trials atjd 
a new publi-

Richer in redheads, 
field of the arts, if 
tresses, those superb handlers of men. 
Beginning with Sappho, Greek poetess,. 
and coming down through Salome of 
the flaming copper locks, we find ma
ny actresses wearing a zcrowning glory 
reddish hue. The divine Sarah Bern- 
hardt, who acted despite loss of a leg 
and old age, leads the list. Following 
her are such screen favorites as Hep- 
burn and Myrna Loy/ Clara Bow and 
Ginger Rogets"and ijanet Gaynor. Lu- 
pescu, able mistress of King vCarol of 
Rumania, is titian-crqwped. .

“Red” -Sinclair Lewis, first Ameri
can aųthor to bring home the Nobel 
prize for literature, tops today’s list of 
ruddy-headed writers. Lesser lights are 
.Jim Tully, Elinor Glyn, and 
Peterkin. Būt greatest of all the 
haired pen-pusbers .is Shakespeare, 
with a seat in bald-headed row.

What are importam ęharacteristics 
helping make redheads good candidates 
for the hall of fame? They have 
strong personalines; they are impuUive 
and .aggressive, y«t intelligent ind ima- 
įginative; ofteri very tempermental, 
proud and sensitive, strong in courage 
if weak in discretion. Such, at least, 
are tbe qualities ascribed to our titian- 
haired friends.

Būt ‘ then few men haye been more 
proud and sensitive than John Ran- 
dolpb of Roanoke, a brpnette; nor more 
courageous than Richthofen, famous 
blonde German war ace; wbile Dr. 
Joseph Goebbels, is tbe world’s fore- 
most propagandist.

Famous redheads—yes,
them. Būt likewise plenty 
blondes and brunettes, if 
will only look for them.

Julia 
red- 
also

we proud Lithuanians live 
we ever learn?

worry a great deal, excepę, perhaps, 
over their plumpness.

MONĖY-MAN . . . The gentleman who 
invented the game “MONOPOLY” is 
said to have grossed a million dollars. 
’Tis a nice way to “monopolize” a 
lot of easy

After laborious months of sinęere 
and untiring organizątion the publish
ers of the “VOICE”, a 
an-American monthly 
nounce that thejr first 
out sometime in April. 
tribulations confronting
cation have been met and satisfactorily 
overcome. The publishers feel that 
they can ’ now issue their newly formed 
magazine without the fear of “buckling 
under” after a few issucš. After months 
of patient vvaitipg they have attained 
their minimum amount of subscribers, 
and have built up a reserve f<und.

The “VOICE” of the Lithuanian- 
Americans is going to be ,a magazine 
devoted entirely to the interests of 
Lithuanian-Amejricap youtb. It will 
contain stories, articles, sport revievvs, 
cartoons, new& jtems of generaj appeal 
to all—in fact, most everytbing worth- 
vv’hile of an oiitstanding nature that 
will appeal to ail youth.” In short, the 
magazine will have appeal to as many 
young people as> possible. They want 
to make it tru^y representative of all, 
Lithuanian-Ąmerican youth, ■

The editors z sjncerely štress the fact 
that they will not be political, or ca- 
ter to any one group of individuals. 
To a certain few who haye deliberately 
dared to classify!:. the new magazine, as 
one that will,idjėy,ote its interests to a 
select group, 'jiįh.e.,, editors reply: “We 
definitely wish to statė that we v^ill 
not be affiliated with any one group. 
The logical thing to do is wait until • I I ’We make our appearance, then proceed 
to classify us then, if they darė to..”

The publisher;s will pay for all mo
teriai that they will ūse in their pages. 
Contributors, writers and artists are re- 

t 

quested to contact them in regards to 
any material they 
monthly periodical 
ges.

Naturally ,thė 
anxious to build.

By Joseph Prentis

This yeat marks the 250th anniyer- 
sary of xbe founding of the first jŲth- 
uanian -colony in America. In tbe šame 
manner as tbe pilgrims of the 
ejr, a group, of .Litbuanian pilgrims left 
Lithuania in 148)8 ,to escape from the 
intolerabie ^onditions pf tbe feudal sys
tem and in America and set-
tled on Guadeloupe Island, a part of 
tb« West .Indies in tbe Carribbean Sea.

The above fact bas been dūly record- 
ed by Simonas Daukantas, the great 
Lithuanian historian, who is the au- 
thor of the first book published on the 
history of Lithuania. • '

The Lithuanians did not stay long 
on Guadeloupe Island. After having ' >*
been dispersed by repeat^d attethpts of 
che British to wrest control of tbe is- 
land from the Brendi, the Lithuanian 
colony moved to New Yorik, /which was 

at Chat time only ą small town.
Ever since tbę discovery by CoJum- 

bus in 1492, Ėuropeans from all na- 
tions croiVded into it. The first per- 
manent English colony was at James- 
town in J 6.07. The pilgrims of the 
Mayflpwer cjune in 1620,. The 
nian pilgrims came in 1688.

Therefore, Lithuanians were 
the ėarly settlers of the New
and contribut.ed their bit towards ma
king tbe United States thę most demo- 
eratie and the most prosperous country 
in the world. Besides Kosciusko, many 
other Lithuanians from New York 
fought side by side with the brave sol
diers of George Washington in the 
struggle for Liberty from the tyrannical 
rule of the British kingdom.

Lithuanian emimgration to America 
continued uninterruptedl Hovvever, it 
inereased in intensity after each parri- 
tion ’ of thę v Lithuanian-Polish statė 
(1772-1795). After the lašt partition 
most of the Lithuanian nobles depar- 
ted for America.

Life in Lithuanian became intolerable 
after tbe Polish-Lithuanian insurrection 
in 1803 against the Russian bear. From 
then on emmigration to America was 
very marked.

In
Rev. Andrius Strupinskas,

Lithuania to 
the Russian
United States. The
“lenkmetis” period

army

JLithua-

among
World,

from the Mariampole monastery, em- 
migrated to America. He was an army 
chaplain during the Polish-Lithuanian 
insurrection and fled to escape Russian 
persecution. He settled in a monastery 
at Chester, N. Y.

The great famine years of 1850, 
1867, and 1868 in Lithuania, also ac- 
ceLerated emmigration to America. Ma
ny robust and able-bodied yourig Lith- 
uanian men left 
conscription into 
and came to the 
“baudžiavos” and
in Lithuania, when .cruel Polish feu-

* idal lords ove.rran Lithuania and hefld
Lithuanian peasants in s.avery, forced 
many Lithuanian tp seek justice and
freedom in the New World.

The following are the narnės of 
some of the Lithuanians who. emmL 
grated to the United States in the nine- 
teenth century: In 1850, Petras Svote
lis, an, ex-deric from Mariampoleų in
1864, Botyrius from Liudvinavas; in
1865, Vincas Gustaitis from Naumies
tis, and John Staniulis from Barzdai.

It is not easy to determine tbe num- 
ber of Lithuanian-Araericans in the 
United States, because of the various in- 
accuracies of immigration records and 
census reports. Howeyer, it is conser- 
vativęly estimated that there are at 
least one million Lithuanian-Americans 

-irt tbe United States. The largest Lith- 
uanian colony in America is in Chi
cago, where* tbere are over 100,000 
Lithuanian-Americans.

ALthough colonial United States was 
chiefiy populated by the English, today 
no s single nationality constitutes 
jority, The population is now 
glomeration of all nationalities 
the sun. All American citizens,
less of their national origins, are guar- 
anteed to equal rights and equal op- 
portunities by the Constitution. Slow- 
ly, būt sūrely, by means of the melting 
pot, a new and distinet nationality is 
being formed—the new American na- 

ytionality.- . •
In 1888 many Lithuanian-Ameri

cans assembled at Sbenandoah, Pa., to 
cejebrate the 200th anniversary of the 
founding of the first Lithuanian colony 
in America on Guadeloupe Island. Nowl^atcst 
that the 250th anniversary «of that im
portam and interesting event Jbas ar- 
rived, it should be an occasion for ce- 
lebration by all Lithuanians in all iLth- 
uanian-American colonies.

a
a

ma
co n- 

under 
regard-

wish to submit.
vv.ill contain 32
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1866 the first Lithuanian priest, 
a Mariavite

THE STUDENT AND 
THE SCHOLAR

SHIP FUND
A1K student Scholarship and

plenty of 
of famous 
, somebody

to “mouopolize 
money, we’d say.

RINGS . • . The^Jatest gad- 
worn by fashionable ladies 
is a yellow and white gold

MAKING A DJCTATOR

theMaking a dictator—that is wbat 
so-called May bill now in Congress to 
take the profits out of war wi|J do for 
the President of this country.

Whatever the outeome of the civil 
war in Spain, the world admires the 
Spanish wofkers and ’liberals for fight-

p.ublishers are 
up their circulation, 

and therefore requcst all Progressive, in- 
telligent Lithuanian-American yopth to 
subscribe to the new magazine. The 
subscription rates are: $1.50 per year, 
or $1.00 for a half year subscription.. 
They are also offering sbundle sales of 
the magazine. Any individual or orga- 
nization can ordėr 10 copies of the 
first iššue for $1.00

Send your subscription and money 
direetly to the publishers: 
LITHUANIAN-AMERICAN 1>UBLI- 

SHERS THE “VOICE” ; 
P. O. Box 38; Station W, Brooklyn, 
New York.DIVORCE 

get -to be 
(ex-wives) 
ring tp sbow they’ve seperated from
busbands'. Widows arę also beinjf in- 
terested iq specjalized rings beitig made 
by an American firm. Ex-husbands vvill^tflg dictatorsbip to the lašt dijeh; Būt 
wear dog-collars, maybe? 
- » 
SLEEPERS ... A rural farm school 
iii a midvvestern statė seats its pupils 
in rocking chairs. Now the scholars 
can fall asleep in dass mote comfot- 
tably. , 7-

PLUMP WIVES ... A 
writer listed these reasons 
women make the best wivess (1) The 
plump woman not wanting to getmore 
plumpier, eats less than a thin woman. 
Her check at tbe restaurant is usually 
about one-third tbe amount the thin-, 
ner ladies pay. (^) A plump lady docs 
not go for fur 
wįll accentujte 
wears out less 
doesn't care to
Thin ladies are i n cikle d to be peevish, 
nervous, and worry ą. great4>deaJ about 
trifles. (5) Plump* ladies usual|y don’t

coats, fearing that a coat 
her bulk. (3) ,She 

shoe leather because she 
walk a great deal. (4)

» » O
AILMENT8 .. . Looking through most 
any publication you’ll find a great va-’ 
riety of new “diseases” that manufac-^ 
prers have coined. wfaich ,they claim 
their tespective remedies will eute. Am-i 
eug tbėm Ate: Belchitis, Acid Biues, 
Office-room Corns. Bjrd-cage Moutb, 
Lobsteritis, Prairie Squjnt, Bjridge Tabje 
Slump, Vacation Figure, Five O’dock' 
Shadovv, Dipsy-Doodlc Stance and ma
ny others. 1 >■

the w.orld looks down upon the Ger
mans and Jtalians for accepting with- 
out a hard struggle the stupid, barba- 
rous dictatorsbip of Hitler and Musso
lini. £ven the Germans and Italians, 
,however, did not vote for their own 
galling yoke; they bad jt thrust upon 
'them through hard circumstances and 
sthe trįckery of tbeir rulers.

Būt if we Americans let Congress 
pašs the May bill, then we wjll have 
outdone the GermansK in servile stupi- 
dity. Fbr .the May bill gives tbe Pre-.

■ • 1 i '' '< t vz 11 ‘
sident dictatorial powers tbe moment 
that war is declared. T^at measure 
authotizes him by mere proclamation 
to draft anyone betvveen 21 and 31 
for military Service, pr to put intp ci- 
vilian war work the officers and ma- 
joasters of any industry. That bill like-

■..... ............................................... ■...........I'"’

MR. HEN PECK’S 
DREAM
’J.

With easy chair before the stove
He watched the fitful gleams 

And let bis tired senses rovė 
’ Into the land of dreams.

He dreamėd he was a pirate bold 
Upon bis blood-stained deck.

With face disdainful, hard and cold, 
ije watcbed the scuttled wreck.

1 v . *■ - ' <
With bravvny arms acrosš his chest, 

He laughed witb frightfuj glee
To see each sbrieking victim pressed

Into the cruel sea. t.

A MORAL FOR THIS WEEK 
*51 '. V* -5
'Live in such a manner that 

vvouldn’t be asbamed to sėli the

wise enables the President to smash 
labor unions or to co^npel their univer- 
'sal recognition; to allocate I raw mo
teriais and to requisitton finished pro- 
d.ucu; to fix pricęsMjrei|ts, commissions

Among them was a stately dame, 
To sbare this fearful lot;j, ■ i. _ ■ i . ' \ , • ” •<-, ’ .4 "

Her glancė did nojt his ficrceness tame— 
Of mercy he knew not.

• • V? ’
“You, too,’r be shouted loud and clear—

“Proud one, shall feed the fishes.”
, Just then a sharp voice šmote bis ear: 

“Shut up; come do thė dishes!”

Oh whyre was all his ficrceness no 
He leapcd up from bis cbair, 

Exdaiming, as he mopped bis brow
“ Yes,. dear, FU be right there

now?

Spencer Tracy, winner of the Natio
nal Academy award for this year (che 
highest honor to be attained in the 
motion pieture industry) was avvarded 
tbe emblematic award for his excellert 
work in tbe pieture “Captains Coura- 
—„—A fine 

ctor known for 
his many excel- 
'ent p o r t r a y Is, 
Tracy is sa»d 
:p be one of the 

e w Hollywood 
eading men to 
hun m a k e - u p 
while working be- 

the camera. 
Djiring tbe lašt 
few days T racy
has been iii, būt 

the great honor
bestpwed upon 

him has aided him in recovery.

anxious to 
now do it 

getting thin

Plump ladies who are 
shed unwanted pounds can 
in a very pleasaot manner: 
to music. A new radio program, “Get
Thin to Music” will start March 28th 
over the Mutual network. The morn- 
ing redueing program will have musical 
accompaniment to seiected exercises.

Joe Louis the black “buteher” and 
beavyweight Champion of the wot1d, 
will mateb his deadl) 
fists against Hacrj 
Thomas at the Chi. 
cago Stadium this
cofning April Ist
Thomas, a rugged an< 
stubborn figbter 
“can take it” 
pull an “April 
er” on Louis,
the wise men predici 
that he will “kis: 
the canvas” in shon 
order. A. Scbmelling 
Louis natūrai is 'Or 
fire for Chicago fans, also.

whc
ma) 

fool

Shiriey Temple, “everybody’s favor
ite actress”, is now appearing in ber 

film “Rebecca of Sunnybrook 
Farm”. The story is unlike tbe “Rebec- 

portrayed 
Wiggin’s 
the šame 
this ĮMC- 

a
These are merely a few examples of 

what the Nationalistic groups are doing 
to promote tbemselves in culture and 
education. The Polish, Belgian, and Ger
inat! funds are also large.

A Lithuanian Scholarship Fund hasA1K student Scholarship and Loan
Funds that have been ačcumulated in the becn a nccessity *«any ycars- but nothing 
Universities and Colleges of the United was ^one ab°ut it. In 1936 Tbe Litbu- 
States have either been outright endovv- anian University Club took upon its 
ment by some philantrophic person, or, 
have been and are being . derived from 
the States in which (hey are located. 
Although many millions of dollars are 
expended yearly awarding šcholarships 
it has been found that only few stud.- 
ents are able to benefit 

It is true that over 
shjps are awarded each 
ing the vast population 
States 2,000 scholarships 
“drop in the bucket”. Only students ac- 
quiring. the Jiighest scholastic ratings, 
the athlete’s, and the political affiliates 
are to enjoy the benefits of a scholar
ship. Tbe less wealthy student who has 
been unable ęo attaih one of tbe thrpe 
points mentioned, . iš" forced to drop out 
because of a luck of funds.

It didn’t take long however, before 
the Foreigu National Groups in America 
began to organize scholarship ' funds tp 
keep their students in school. Until on’.y 
recently have a large group of 'studente' 
of foreign parentage have gone tbrougb 
or are going through school, with tl^» 
b^cking x>f their fellow countrymen. 
Here are a few examples of National Ed
ucational cooperation.

■• -V- ■ ■ : 1J

In 1924 the Artnenias founded the; 
Armenian Educatipnal Foundation whicfa 
is noW located At 331 Fourth Avenuš,' 
in New; York. The scholarship fund 
was fpurtded for Armenian students whpr; 
had . finished their freshman year jni 
l>pt!h prpfėssipnal and • technical school." 

- ■ į/ , ' ; ■ ...F ,
Lašt year their report read of an accu- 
mulation of over $250,000 in their* 
Scholatehip Loan Fund.

The Jevvish Free Loan Society of1 
Greensborough/ North Carolina, lenf 
$1,445 lašt .year to Jewish students.

>■ Tbe Russian Fund whose headquar- 
ter are located at 274 Madison Avenue, 
New York, have raised a scholarship
fund of over $350,000

from them. I 
2,000 scholat'l 
year. Consider- 
of the United 
are būt a mere

shoulders the gigantic task of building 
up a scholarship loan and now the 
Lithuanian Scholarship Loan Fund has 
grown to a sum of $600 — a very 
good start. In years to come the Litb- 
uanian student, too, will have 
ship fund to draw from.

An oppdrtunity is now at 
render aid to the Lithuanian 
ship Fund movement. Qn Marcb 27 in 
the Lithuanian Auditorium, the Litbu- 
anian Univcrsity Club's annua! “Dainos 
ir Dramos Vakara” will take place. The 
time — 6 P. M. All proceeds from the 
cpnęert will go into the Lithuanian 
Scholarship Fund.

—ANTHONY V. F AHA.

ascholar-

hand to
Scholar-

SPEAKING OF OUR 
EDUCATIONAL 

RIGHTS
Tbere has been much talk 

cussion going on dpring the 
years about various changes 
being made in our system of public
education, especiajly ‘in Chicago.

and 
past 
that

dis-

are

• These changes are variously inter- 
pretcd by authoritative persons. Some 
charge that our educational rights are 
being narrovved and abridged. There- 
fore, it bebooves us to study the mat- 
ter more dosely and, if necessary, de- 
fend our Coąstitutional rights.

■4 r. > * '

The American Federation of Teach- 
ers charge that • “a strong movement is 
on foot to limit, narrow and redirect 
American education.”

yin clementary schools”, the Feder- 
ation charges, “ibis movement takes 
the form of a cry for fewer f rilis to. 
reduce education to the three R’s; in 
high schools: to replace general educa
tion with a narrow kind of vocational 
trainingų in univetsities; to Ųisist that

as 
n Kate 
jook of 
tame. In
ure Sbirley is 
a d i o performer 

'elling cornf lakęs.
The story is just 
fair būt little Shir- 
ey sparkles to the

d e 1 i g h t of ber 
countless fans. She 
plays the piano 
and sings sevecal
songs, in a pleas- 

s ing manner. She 
goes through a strenuous dance 

routine accompanied by that great cO* 
lored dancer, Bill Robinson. Shiriey 
seems to please no matter what the plot 
is.

War clouds loom over Lithuania. In 
tbe event of a eonfliet Lithuania has lit- f
tie power, unless courage and a just 
cause to aid ber. Without tht “big 
brother0 support of Russia and France, 
Lithuania could easily be a victim of 
the bloodthirsty maniacs of Poland and 
Germany. Comparing her militaif 
strength with that of Poland, her armed 
force is insignifieant. Lithuania with a 
populafion of two and a half million 
has approximately an army of- 75,000. 
Her air force has about 1,200 men. The 
amount of planes she has is unknown, 
būt small in number. Her navy consisrs 
of one patrol vessel. Poland, on che 
otber hand, has a population of 34.- 
000,000 and ber army is numbered at 
285,000 soldiers and officers. Her air 
force numjbers about 8,000 men wįth 
an unknown amount of planes. Her 
navy consists pf two destroyers, and 
three submarines.

the proper pjace of tbe professor u in 
4 the ivory u>wer.”

! In the opinion of the Federation, 
“the eure for the ills of our edneatfon- 
al system is more democracy in educa
tion”, and has launched a nation-yvide 
campaign to bring these ideals Into pf- 
fect.

Boxing Bouts On Air
The finais of the National A. A. 

V. Boxing Bout Championships w>Il 
be hearĄ coast-to-coast over the 
Mutual Netvork, Wednesday (April
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Diena h Dienos
Programas ne 

kiečiui ašaras 
vaikučių dainos 
siog širdį vėre.

Šventė
Gimtadienį

BRIGHTON PARK. — Kovo 
12 d. pp. Puniškų namuose įvy
ko jų dukters Hipatijos gimta
dienio party. Susirinko grižus 
būrys jaunuolių, kurie linksmi
nosi iki vėlumos.

Hipatija yra draugiška ir,.ga
bi* mergaitė. Ji dabar lanko 
“business college”. Jos tėvai 
pp. Puniškai skaito “N; ujie
nas” nuo pat pirmo numerio ir 
visuomet lanko įvairius laisvus 
parengimus.

Linkiu jų dukrelei ilgiausių 
metų, kad galėtume dar daug 
kartų švęsti jos gimtad’enį, 
sveiki ir pr sidalinti ^draugiško
mis mintimis. —Svečias.

vienam ameri- 
išspaudė, nes 
ir žodžiai tie- 
Ja.unų lietuvių

balsai mus pasiekė net iš anos 
pusės plačių marių.

Patartina kas ketvirtadienį 
klausytis WBBM programo, nes 
jis transliuoja muziką iš įvairių 
Europos šalių. —A. Zabukienė.

Reikalauja
Perskirų

, S' I •

Joseph Warech nuo Milda 
Warech.

Hore-Bellsha.

DARIAUS-GIRĖNO POSTAS ATSIŠAUKIA' 
Į EUROPOS PREMJERUS REMTI LIETUVĄ

Gavo
Perskiras

Retty 
da

Freda
wal

Viola 
Galicki.

Wlnston Churchlll. Leslie

Beuda nuo Kazio ILu

Kowal nuo John Ko-

Galicki nuo Charles

W. Ormsby-Gore. Walter E. Elllol,

Pasiuntė Telegramas Čhamberlainui, 
Litvinovui, Blumui, Hull’ui

.............-I-- 1 '' \ '

Francijos premjerui Leon
Blumui

Rusijos Užsienių komisarui 
Maxim Litvinuovui,7 r

U. S. Valstybės sekretoriui 
Cordell Hull’ui. 1 < ’

Telegr: mose tiems premje
rams ir rninisteįiams, legion e- 

Iribi reikalauja remti Lietuvą 
Lenkijos konfliktb ir sulaikyti 
Lenkijos kariuoinenę nuo įsi
veržimo-Lietuvon. v

Postas ta:pgi pasiuntė tele
gramą į Kauną.

f

Dariaus-Girėno Amerikos Le
gionierių Postas vakar, atsišau
kė į visų didžiųjų Europos val
stybių galvas ir į Wash’ngto- 
ną, reikalaudamas remti Lietu
vą dabartiniam konflikte su 
Lenkija.

Posto ekzekutyvis, komitetas 
vakar po pietų atlaikė nepapra
stą susirinkimą, kurieme, kaip 
pranešė narys J. Kelly-]Ka’e- 
dinskas, nutarė pasiųsti reika
lavimus:

Anglijos premjerui Neville 
Chamberlain’ui

jus pasibaigs, kliubas gaus dar 
daug šimtų. Vajų veda didelė 
komisija kuriai vadovauja trys 
jaunuoliai: Antanas Rudis, 
Stasys Šopras ir Pranas šne
kutis.
. Geresnių rezultatų gavimui 
visas wardas yra padalintas į 
40 lietuviškų precinktų. Kiek
vienam vadovątfja kapitonas, 
kuris visus lietuvius savo pre- 
cinkte aplanko į namus asme
niškai. > . '

» » B
Pereitą penktadienį • įvyku

siam kliubo direktorių susirin
kime svarstyta apie nuosavų 
patalpų atidarymą. Vieta nu
matyta ant 69th ir Rockwell 
gatvių. Klausimas galutinai bus 
nuspręstas sekmadienio susi
rinkime. POL.

37
35
36
35
32

$750 
495 
425 
345 
275 
225 
165

75

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

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

35' FORD Del. Sedans ....
33 PONTIAC Coupe .......
31 AUBURN Sedan .......
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

LOCAL & LONG D1STANCE 
MOV1NG

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

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

šaukit Tel. VAROS 3408

įsiėmė Leidimus
Vedyooms
(Chicagoje)

Irving Bloom, 28, su Bertha
Skurka, 22 ’

George Rourke, 30, su Helen
Macewicz, 30

Robert Waitas, 21, su Lor- 
raine Otte, 19

Mike Wozniak, 26, su Cathc- 
rine Kuzma, 18

John Garbacz, 30, su Mary 
Aleksa, 21.

Dėl Indų Kuponų 
Svarbi Informacija!

“American 
Air”. Tų dieną 
transliacija iš

girdėjosi lab.u

Programas Iš 
Lietuvos

Kovo 17 d. 1:30 vai. po pie
tų iš WBBM radio stoties gir
dėjau programą 
School of the 
buvo daroma 
Lietuvos.

Programas
; iškiai. Skudučia s ir kenklėmis 
grojo “AušiOs” gimnazijos mo
kiniai (po vadovybe mokytojų 
Švedo ir Strimaičio), o pradi
nės mokyklos mokiniai dainavo 
“Pas Močiutę Augau” ir- MKo 
liūdi, putinėli”.. Angliškus ko-

Kasdien per savi itę laiko, 
pradedant nuo šeštadienio iki 
šeštadieniui Naujienose tilps 
skirtingos rūšies kuponas. Su 
tuo kuponu gausit pažymėtus 
kupone indus tiktai per dvi sa
vaites. Kai išeis dvi savaitės tų 
indų daugiau nebėgau šit, nes 
kiti tame indų 'sete indai bus 
garsinami.

Dj-bar eina vidutinio didž o 
ėkštės, paskui t eis didesnė , 
ėk. tė;, puodukai,, sriubai ėk> 

[tės, grietinei ir cukrui indai, 
L iudai ir t. t., k: s Savaitę skir- 
insi indai. Todėl jeigu nusi- 
arsit įsigyti tą puikų setą, tai 
etaupykit kuponų, bet 

.'aus, tą pačią savaitę 
upoiias tilps Naujienose, 

inainykit, primokėdami 44 
uus su k ekvienu kuponu, 
atidėiiokit, nes tokios kitos 

cs v rgiai turėsit.
Indai yra aukščiausios rūšie? 

r daug brsngesni, negu mokė
sit Naujienoms su kuponu. Iš

mentarus davė, berods, Antinis’sikirpkit kuponą š’andien ir 
Kalvaitis. prad-ekit sau rinkti gražų Šėtą.

Malcolin MacDonald.

f

Praleidusi čia šešias valan
das, nieko nepešusi, gerai iš
alkusi, mergaite kreipėsi opli- 
cijoh pagalbos. “Manau, kad 
butų gerai grįžti namo”, mer
gina. paaiškino. Policija sutiko; 
kad mergaitė nega.ėtų geriau I ir't. t. 
padaryti

ką. Smulkių lėšų padengimui 
gausime pinigų per viešus pa
rengimus. Laiko Eko mažai, 
nes reikės sutvarkyti rezervaci
jas laivų kompanijoj, gauti iš
vykstantiems 'vizas, uniformas

Studentai Ruošia 
(domu Vakara
Visą pelną skiria stipendijos 

fondui

juos 
kai 

išs.- 
ccn-

pro-

škilmingai 
Palaidojo 
L Prusevičių

W. S. Morrlson.
'lACME-NAŲJIENŲ Foto]

REIKALAUJA PAKEISTI 
POLITIKĄ. — šeši įtakingi 
Anglijos politikai, kurie spi
ria Chainberlaino <konscrva- 
tyvišką valdžią pakeisti ne
veiklumo politiką ir sudrau
sti Vokietiją bei kitas šalis, 
kurios smarkauja. Leslie 
Uore Beliska yra dabartinis 
karo ministeris.

Laidotuvėse dalyvavo keli 
Šimtai žmonių

Rengia Buhco-Kortų 
Vakarėli

’ a

Lietuyių Moterų Pilieč’ų Ly- 
;a rengia linksmą kortų-bureo 
vakarėlį ateinantį trečiad enį, 
kovo 23 d., Sandaros salėje, 812 
W. 33rd street. B lietai 25c ?s- 
neniui. Pradžia 7:30 va1, va
je re. Rengimo, komisiją sud> 
-o ir visus kviečia atsilankyti 
i’auhna Buozis, A. Janushr.us- 
derė, R. Mazeliauskienė ir M. 
Zolpienė. (Sp)

šeštadienį po pietų įvyko iš
kilmingos laidotuves Jono 
Rrusevičiaus-Pruso, žymaus 
chicagiečio, kuris mirė kovo 
14 d., po ilgos ligos.

Į kapines (Lietuvių Tautiš
kas) velionį nulydėjo daugiau 
šimto automobilių procesija. 
Kapinėse susirinko didžiulis 
kelių šimtų žmonių būrys.

Kūnas buvo pašarvotas na
muose, ties 4806 South Kolin 
avenue. Prie grabo ten kalbą 
pasakė drg. Bacevičius. Grabą 
nešant karavanah, Naujos Ga
dynės Choras dainavo įvykiui 
pritaikintą dainą, Choras taip
gi atliko du gedulingus nume
rius kapinėse. Ten gražią at
sisveikinimo kalbą pasakė Le
onas Pruseika. -— R.

| Chicagos komisija jau veikia 
ir laiko savo bendrus susirin
kimus kas trečiadienio vakare. 
Gage Park. Jau keli bižnieria 
prižadėjo remti ir padengti lė
šas kelių sportininkų' kelionių. 
Jų vardus paskelbsime. Dabar
tiniai neramus laikai duoda 
mums ‘daugiau dvasios dasiekti, 
šį tikslą, rodhnt pasauliui, kad 
lietuviai visur kovos ir nepa
mirš savo; Lietuvos.

Dėl smulkesnių informacij ų 
' galima rašyti teisėjui John T.
1 Zuris, 105 Madison S t., Chi- 
' cago.Ą Illinois.

Raštininkas ir Komisija.

Lietuvių — universitetų stu
dentijos' organizacija Lithua- 
nian Univeršity Club ruoš a iš
kilmingą treč.ą metinį Muzikos 
ir Dramos vakarą, sekmadienį, 
kovo 27 d.

Chicagos
3133 So.

iš lietu- 
koncertų

POLITIKA
13-to Wardo Liet 
Demokratu 

r) 

Naujienos
Svarbus Susirinkimas.

t

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long1 Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 ■ 
rScreened) ........ j........ tonas
SMULKESNĖS $7 25
Tonas .............  „............

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

PHILCO ir visų kitų radio kainos pas BUDRIKĄ žymiai 
nupigintos. Po $19-95 and up. 
Automatiškas stočių suradimas.

Kuoaiškiausiai gaunama Amerikos ir Europos stotys.
Dabar laikas išmainyti Jūsų seną radio į naują 1938 metų 

Pas Budriką gausi*e didesnę nuolaidą už savo seną 
radio, pianą arba fonografą.

Didžiausias Pasirinkimas Namų Rakandų
Pečių, Šaldytuvų, Skalbyklų

f

Jos.F.Budrik,lnc
3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

> Tel. Bdulevard 7010

RADIO PROGRAMAI: Nedalioj WCFL, 970 kil;-. nuo 7:30 v. vak. 
Pėtnyčioj ir Nedėlioj, WAAF, 920 kil. nuo 4 v. po pietų ir 
Ketvertais WHFC, 1420 kil. nuo 7 vai. vakaro.

Parengimas įvyks 
Lietuvių Auditorijoje, 
Halsted Street.

Progrąmas susidės 
yiškų redaktorių ir
rengėjų satyros, muz.kališkų 
numerių, etc. Visus numerius 
pildys patys studentai. Įdomu 
tas, kad jie patys veikalą pa
rašė, patys susimokino, patys 
vaidina, patys susiorganizavo Į 
vienki rtinį chorą vakarui, etc.

Visas parengimo pelnas yra 
skiriamas stipendijų fondui, iš 
kurio Klubas šelpia neturtingus 
jaunuolius, lankančius universi
tetus.

Puiki 
Senimo bei Jaunimo Harmoni
ja. Sėkmingi Sporto šokiai.

Naujų Narių Vajus

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą £

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marųuette Radio
AI, ENZUI.IST

5610 So. Mapiewood Avenje 
Kalbame Lietuviškai 
Hemlock 2343'

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuve

GRĮŽO NAMO Iš 
LIGONINĖS

f \ X

/ ----------------------------

P-ia Justina Urblkienė, 9$58 
3. Artesian avenue, užvakar 
grįžo namo iš ŠV. Kryžiaus li
goninės, kur gulėjo ilgoką lai
ką po komplikuotos ir sunkios 
tumorų ir apendikso operaci
jos. Ligonė tebėra pririšta prie 
’ovos, bet nuolat eina geryn ir 
netrukus žada ištrukti iš kald- 
rų ir pagalvių nelaisvės. Ligo
nė atrodo gerai ir linksmų, kad 
operacijos gerai pasisekė.

Ji yra savininkė “Hawaian 
G: rdens’^-Ulinės ir giminaitė 
p-lės Jacųueline Urbik, Pirmyn 
choro narės. — JJZ.

Sportininkai Vyks 
i Lietuva Šia
•v ■ , ' * V t

Vasara
Susidarė komitetas ekskursiją 

įuošti

Šiais 20 Lietuvos neprklau-

Trylikto wardo lietuvių de- »
mokratų kliubo svarbus susi
rinkimas įvyksta šį sekmadie
nį, Kovo 20 d. antrą valandą 
p. p. Marąuette Parko lietuvių 
parapijinėj salėj. Cook aps. sa- 

ivivaldybės nominacijos jau vi- 
' sai netoli ir yra svarbu, kad 
lietuviai imtų juose aktyvią ro
lę. Tik patys politikoj dirbda
mi lietuviai pajėgs gauti rei- 
galingųjų vaisių. Sekm'adienio 
susirinkiman kviečiami visi 

'narai ir tie piliečiai kurie nori

ku
isi-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

omybės sukaktuvių metais 17 tapti šio (JicĮžiausio lietuvių tar-
d. — 30 d. Kaune įvyks tauti
nė Olimpiada,, kurioj .pakvies
ta dalyvauti ir Amerikos lietu
viai sportininkai.

Nesirandant grupėms sporti- kuri viešpatauja musų kliube

pe politinio kliubo nariais.

Reikia tik pasidžiaugti ta 
gražia ir vieninga harmonija

Metų Mergaitei
Po šešių valandų nutarė jį 

j. palikti
"■ ■ • t k

. Į Brigh'ton Parko policijos 
nuovadą vakar atėjo 18 metų 
mergaitė. Alkana, sušalusi, be 
šiltesnio rūbo.

Ji paaiškino policijai, kad 
yra 18 metų amžiaus ir joį pa
vardė Aileen Fisher. Jos namai 
Berrien Springs miestelyje, Mi- 
chigane. Ten ji lankė high 
school? Bet mokykla nusibodo 
*r mergaitė nutarė išeiti darbo 
;eškoti. Vietoje jo negavo. Pa
siėmusi kelis centus grąžos ir 
penkias nosines mergaitė atvy
ko Chicagon.

ninku, kurie tuo reikalu rūpin
tųsi,. Lietuvos ministeris Wa- 
shingtone pareiškė pageidavi
mą, kad kiekviena didesnė ko
lonija lietuvių sušauktų savo 
bendrą veikėjų susirinkimą ir 
šį darbą įvykdintų. Tą. pradė
jo Chicagoj vietinis 
Dr. . P. Daužvardis.
buvo išrinkta po kelių susirin
kimų, su teisėju J. T. Zuriu basketbolo sezone, musų kliu- 
pirmininko vietoje. bas turėjo jauniesiems suorga-

Mes, norėdami- kad ir kitos niząvęs krepšinio ratelį kuris 
kolonijos turėtų bent vieną žaidė 
sportininką, kuris vyks Lietu
von, raginame tas 'veikiančias 
kolonijas įsteigti panašias ko
misijas, o sportininkai karta 
ga’-ės vykti į Lietuvą. Lėšos ke
lionei bus maždaug $275.00, tad 
tikimės, kad didesnes kolon’jos 
išrinks nors po vien$ spoftinin- Tai buvo pasekmingas paren 
ką jas atstovauti.

Biznieriai teiks finansinę 
paramą

Planas veikimo Chicagoj yra 
sekantis: 
sportininkus, o jų kelionės ’ė- narni kuo geriausi. Jau? keli 
šas padengs biznieriai; vienas šimtai naujų narių gauta ir 
biznieris rems vieną sportiniu- yrą vilties, kad pirm negu va-

konsulas
Komisija

tarpe senimo ir jaunimo. Jau
nieji nariai nepasitenkina vien 
tik tokiu veikimu, kad dalyvau
ti sporto rateliuos ar panašiuo
se “good time” surengimuose. 
Turime jau kelis šimtus jaunų 
narių kurie atsidavusiai dirba 
viso kliubo • gerovei.

Pereitam (besibaigiančiam)

lietuviškoj laikraščio 
“Jaunimas” jungoj ir vietinėj 
Marąuette parko lygoj. Kliubas 
buvo pasirįžęs to ratelio išlai
das padengti iš iždo, bet jaunie
ji sportininkai neėmė. Reikia
mų pinigų Šurną jie sukėlė su
rengdami šokius vasario 25 d.

girnas, sutraukęs apie 400 pub
likos ir žinoma palikęs rengė
jams gražaus pelno.

. Naujų narių vajus tebeina 
gauti nors septynis visu smarkumu. Rezultatai gau- 

!ė- narni

DAILY

BUSINESS
DIRECTORYDabar kiekviena‘moteris, 

ri skaito NAUJIENAS, gali 
gyti gražų sidabrinį setą dėl G 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dėzertui valgyti. Šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. 
jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios progos.

KASDIENINIS BIZNIO) SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Nau
juos 
Ne-

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd ST
Tel. ENG. 5888-5840

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet. pirma 
. turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKOJE
Coal-Anglys

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00
$6.00
$5.25

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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS.........................$Cf|-00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ----- $15-oo
RAUMAtlZMAS $0.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANT Al

Universal restauranl
GFRESN1Ų VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
' V NORKUS, Savininka* 

Vlctnrv M70

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue
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CHICAGOS ŽINIOS
TRUMPAI

<_________________________________ 7

Šzumnarski, 
vyriausias 

padėjėjas ir

• Bevalydamas revolverį, 15 
metų berniukas Rųdolph Sho- 
bavk, 2340 Lincoln, pavojingai 
pašovė motiną. Revolveryje bu
vo užsilikusi kulka.

• Partinė kova tarp Kelly- 
Nash ir Homer-Courtney gru
pės išmetė keiioliką pirmosios 
grupės šalininkų iš darbo. Vie
tų nustojo prokuratūros asi
stentas John A. 
Joseph Higgins.
miesto bailiffo
Harry Posner su. Thomas pil- 
lon, abu iš prokuroro raštinės.

v *

• Valstija paskelbė, kad 
1937 metais Illinois iždas surin
ko suvirs $83 fnilionus sales 
taksais. Užpernai šuyinko $68 
milionus. <

• Vakar telefonų bendrovė 
pradėjo dalinti naujas abonen
tų knygas. Knygos turP po 
1,408 puslapių. Telefonų varto-

\ tojų paduoda 070,000.
45 metų moteriškei Sally 

Monoco, 7022 S. Greęn Street, 
dešinioji koja buvo sulaužyta

kai du gatviakariai susikūlė 
pirię WelĮs Jr Vap Buren gat
vių. Daugiau sužeistų nebuvo.

• Chicagos sveikatos depar
tamentas perspėja tėvus, kad 
Chicagoje plečiasi difterija. 
Nuo sausio pradžios jau mirė 
12 vaikų. Jei vaikams skauda 
gerklė, šaukite daktarą. "

• Fredericka Martin, slaugė, 
tarnavusi Ispanijos Ipjąlistams, 
įr Meyer Levin, rašytojas ap
lankęs lojalisfų frontą, šįvakar’ 
kalbės apie kovą su sukilėliais 
Modical and Pentai Arts rit
muose, 185 North Wabash pve. 
Prakalbas rengia American

> > « ■' f« ** * ' »• <

Committee to Aid Spanish De- 
t * mocracy, medicinos biuras, ku

riam skiriamas ir peįnas.
• ATIDAVĖ DARROW PE

LENUS VĖJUI. Garsusis ad
vokatas Claręnce Darrow, ku
ris mirė pereitą savaitę labai 
mėgo Michįgah ežerą. Dažnai 
vaikščiodavo jo pakraščiais. Dar 
rrow’ui mirus, jo kūnas buvo 
sudegintas krematorijoje, o va
kar giminės jo pelenus atidavė 
vėjui ir Michigan ežerui. Trum
pos ceremonijos įvyko prie in
dustrinio muziejaus, Jackson 
Parke. \

9 John Henry Seadlund, chi- 
cagiečio Charles Ross pagrpbi- 
kas ir užmušėjas, gyvens dar 
šešiasdešimts dienų. Pereitą są- 
vaitę jis buvo nuteistas mirti 
elektros kėdėje, bet teisėjas 

A * * ' I i ’ ‘ *

ANTANAS JANULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 18 dieną,

'šeštadienį- atidėjo nuosprendžio 
įvyipnipią iįii gegužės 19 d. Iki 
to laiko: SeaidĮuftdo;’^ advokatai 
bandys apeliacijos bildu išgel
bėti jo gyvybę. *

• BRIGHTON R ARK DAUG 
NELAIMIŲ.4 — šeštadienį rytą 
ir po pietų, Brighton Parke, ne
toli Archer ir Sakramento įvy
ko trys automobilių nelaimės. 
Vienoje tų nelaimių buvo su
žeista Węstsidės laidotuvių di
rektoriaus p. B. A. Lachavvi- 
czįaus žmona Violet, 2314 W. 
23rd Place. Jai buvo nulaužta 
vięųa koja. PP. Ląęhavviczių 5 
mętų duktė Joy.ce buvo apdras
kyta ir labai išgąsdinta. P-ia 
Lachawiczienū paguldyta St. 
Ąnthoųy Jigoninęję. Jį su duk- 
tere ėjo iš dentįsto ofiso. Į jas 
įvažiavo vienas Zaladįnskis, 
nuo 50 ir Lockyvood avenue.

• Matomai išeikvojęs savo 
darbdavio pinigų ir negalėda
mas atsiskaityti, buchąlteris 
Loui?j A. Heil, 52 metų amž., 
823 N. Forest avenue, užsimu
šė iššokdamas iš 12-to aukšto 
First National Bank rūmų, 38 
S. Dearborn. Jis tarnavo Chan- 
dJer and Montague real estate 
firmai.

f ' * •

0 45 metų Stella Polonis, 
1100 N. La Šalie ir jos 22 me
tų duktė Virginia, buvo sunkiai 
sužeistos, kai autobusas įvažia
vo į gatviakarį prie Milwaųkee 
ir Logan. Pplonięnei nulaužta 
keli šonkauliai.

e Chicagos majoro Kelly 
žmonai Margaret padaryta sun
ki vidurių operacija. Ji ilsisi

• KpĘENSĘIS CIĮICAGOJ. 
— Kejyje ’įš St. Louįs į Detioi- 
tą, Chicagon šeštadienį atvyko 
buvęs Rusijos galva Alexand 
ras Ęęrepskis. šįyakąr jis skai
tys pąskąitą. Ąpsistpjo Morri- 
sqįi viešbutyje. A

« J , * ' z

O Nežinomi asmeųys sudau
žė Vokietijos laivų linijos 
Nortb German poyd agentiiyęs 
langus, ties 130 \y. Randoiiįh 
stręet. Prie vieno plytgalio pįi- 
dėtas raštas reikalavo, kad 
agentūra išsikraustytų iš 
cagos, nęs “Čhicągbje nėra 
tos nazių agentais”.

Šeštadieni Mirė 
Marijona 
Rashinskienė
Kanas pašarvotas ties

CHU 
vie-

6812
Wabash Avenue.

Jump, mano mielos Martha 
ir Vandą. mano giliausia už
uojauta ^ioj skaudžioj valan
doje, , —Adelę.

Me Simtits ZnuRiių

Bankįete
Jaunosios ir Senosios gentkar- 

tęs ^susitikimas^

į CLASSIFIED ADS. ’
.. —' inr” ---------- -' 1—   . ■ ,wiiiiii I ii-tA

Miscellaneous .

Kovo 18 dieną, v1938 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Pa
nevėžio apskr., Kupreliškię 
parap., Girstaikių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
Dėdienę Oną Šimonis ir dėdę 
Liudviką Varanauskąi 3 pus
seseres Elžbietą ir švogerį 
Martiną Srogius, Antaniną ir 
švogerį Juozapą J. Ežerskį, 
Veropil^ą ir švogerį Petrą Ci
bulskus. 3 pusbrolius Jurgį ir 
Benediktą Šimonius ir Kazi
mierą Varanauską ir daug gi
minių Amerikoje, o Lietuvoje 
2 pusbrolius Stanislovą ir An
taną Varnus. 
tanci.ją ^įr šyt>ge 
šius ir gimines.

Kūnas ‘ pašarvotas ' 10734 So. 
Michigan Avė. Laidotuvės 
įvyks Antradienį, Kovo 22 d. 
iš koplyčios 8:30 v. ryto į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Antano Janulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti * laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dėdienė, Dėdė, Pusbroliai, 

Švogeriai ir Giminės.

Koris-
Kulei-

I.aid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulevard. 4139

VINCENTAS BENECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 19 d., 6 vai. ryto, 1938 
m.; sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Ežerėnų apskr., Rimšės 
parap., Vepdziniškių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m. .
Paliko dideliame miliudime 

moterį Oną, po tėvais Grąmon- 
taitė, dukterj Stanislavą, sūnų 
Antaną, brolį Silvestrą Benec- 
ka.2 pusbrolius Ąlexandrą ,ir 
Mykolą Beneckius, 2 švogerius 
Kazimierą ir Juozapą Gramon- 
tus ir kitas gimineg Ameriko
je, o Lietuvoje brolį. Petrą, 
2 seseris Antaniną ir Anelią 
ir kitąą gįmibpįLj -p' < ■>■['

Kūnas , pašarvotas A.' M/- 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, Kovo 23 d., 1 vai. po pietų. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Biblijos Tyrinėtojų paskai
tos įvyks kas vakaras' 7:30 v. 
o ant išleistuvių 1 vai. po 
pietų.

Visi a. a. Vincento Benec- 
ko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvaut laidotuvėse ir , 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. »

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis, 

Pusbroliai ir Giminės.
• 1. .' 4 •

Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulevard 4139.

• Negalėdamas gauti darbu, 
nusižudė 25 melų bedarbis Ri- 
chard JEsser, 5907 Leonard st. 
Nusišovė. .

Pereitą šeštadieni, kovo. 19 
d. ketvirtą valandą ryto po il
gos ir sunkios v r ligos, švento 
Kryžiaus ligoninėje persiskyrė 
su šiuo pasauliu Marijona 
Rashinskienė. Paliko skaud
žioj širdgėloje vyrą, dvi duk
teris, Marthą Mason su vyru 
ir Vandą ChOinasko su vyru, 
ir aliuką Antaną Cheniasko.

Gyvenime velionė buvo la
bai simpatingo budo, visuo
met pavyzdib^R žmona, moti
na ir šeimininkė. Mylėjo vi
sus gamtos gražumus, ypač gė
les, kuriomis jos namuose bu
vo papuošti visi kampeliai.

Velionė gyveno su šeima 
gražioj rezidencijoj ties 6812 
So. Wabasli avė., kur ir kūnas 
yra pašarvotas.

i K

SERVETKĖLĖS STALUI -APDENGTI

SALOMĖJA NįCKlENĖ
Persiskyrė Sp^Šjuo pasaulių 

kovo 19 d., 9 vaiajiiią. vakaro, 
1938 m., sulaukusį^ R3įtUĮ,ė 
amžiaus, gimus’ ' Shebbygaii, 
Wjįsconsin. -...

> Paliko ■■ -dideliame nubudime 
vyrą Antaną, sųny Jurgį, dvi . 
dukteris Jozefiną ir Oną, Čhi- 
cagoje, o Sheboygan, Wis. tris 
brolius, seserį ir daug kitų 
giminių.

Kuiias pašarvotas Lachawi- 
cziaus koplyčioj, 44 E. 108th 
St., Roselande. Bažnytinės ap
eigos įVyks 9 vai. 'trečiądieilį, 
kovo 23 d., Visų Šventų parap. 
bažnyčioje, o laidotuves įvyks 
ketvirtadienį, kovo 24 d. Wild- 
wood kapinėse, Sheboygan, 
Wis.

Visi a. a. Salomėjos Mickie
nės giminės, draugai ir pažįs- . 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarna
vimą iv atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras}, Sunūs, Dukterys, Broliai

i. •. v »..•

Sesuo ir kitos Giminės.
Laid. Direktorius . Lachawic? ir 
Suiiai, Tel.1 CANAL 2515.

PETRAS Jg^GALIUNAS
Persiskyrė šiuo pasauliu 

Kovo 18 d./r7:45 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 62 metų am
žiaus, ! gimęš ^Karsenąukos kul
nie, Panevėžio parap., ir apsk.

Ainerikbj begyvent) 37 m.
Paliko ,<jįd^įiame ,nubudime 

.dvi dukteris':; fįKatrįpą, jos į vy- , 
rą Stanislovą Yąrus, Grasildą, 
4 sudus:11 JPubžapą, ’> Mykolą, 
Andrejų, ir ‘Joną ir jo moterį 
Heleną ir jų šeimyną, sėserš 
dukterį Katiąng, jos vyrą, Juo
zapą ir šeimyną Malinauskų, 
gimįnęs ir draugus, Lietuvoj 
seserį/Oną, jos Vyrą Liudviką 
Gumbinus drTeimą ir giminės.

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Darbininkų Į?aš Kliubo.

Kimas pašarvotas 4118 Sb. 
Richmond St; Laidotuvės įvyks 
Antradienį, ‘ Kovo" 22 dieną, 
8:00 vai. rytp( iš namų į Auš
ros Vartų pąFap. bažnyčią, kil
noję atsibu^ gedulingos pa
maldos už velionio sįeįą, o1 iš 
ten ’bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapinės.7 , ’’

Visi a. a. Petro Grigaliūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiaį kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį 4patarnavimą ir 
atsisveikinim|»;;;, t :

Nuliūdę, liekame, 
Dukterys, Stiliai, žentas, Marti 

ir Giminės.1
Laid. Dirėktorius J. Liule-

šeštadienį vakar -Northsi- 
des Maryland viešbutyje įvyko 
Bankietas, surengtas įjagerbį- 
mui p-lės E. Mikužiutes, SLA. 
Centro iždo globėjos, Ameri
kos Lietuvių Kongreso sekre
torės ir. kitų organizacijų vei
kėjos. 1 ’

»

žmonių dalyvavo apie šim
tas. Kai kurie kalbėtojai pri
davė' parengiipuį ypatingą 
reikšmę, nurodydami, kad jis 
kaip ir lietuvių senosios ir 
jaunosios gentkartęs “susitiki
mas” viešo veikimo dirvoj. E. 
Mikužiųtė yra įįagimę* lietu
vaitė, daug pasižymėjusi dar
buote lietuvių visuomenės 
naudai. Kalbėtojai ragino ki
tus čia-gimius pasekti jos pa
vyzdžiu ir, kiek apliiikybės 
leidžia, pasišvęsti savo tautos 
labui.

: , ''.I

Vakaro programų atidarė 
K. Čepųkaš, o kalbėtojus per
statinėjo p-le Čepukaitė. Mu
zikalu programą pildė pp. Juo
zaitienė, Pečiukaitė, čepukai
tė ir Moterų Liaudies Trio. 
Kalbas pasakė P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius, Miss. 
Brownįng nuo “Chicago Tri
būne,” J. Mackieyvich, Dr. A. 
Montvid, C. Kairis, A. Miščikai- 
tjenė, F. Abekas, adv. K. Gu- 
gis, S. Drigota^ nuo L. U. C. 
studentų organizacijos, eilė ki
tų, ir, galiau, p-lė E. Miku- 
žiutė. —R.

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

k fjARBAI r “
35 metai bizny, tūri pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

" norite. ‘ ”
BRIDGEPORT ROOFįNG AND 

SHRET MSE CO.
32j6 So; Halsted ’ Street

F
RENDAI išfornišiuoti kambariai— 

su yąlgįu ar be valgio. 1540 Mil- 
wąukeę Avė. antros lubos, Fatę, Tel. 
Humboldt ’5114.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MARQUETTE ARBA BRIGHTON 
PARKE

9 cottages nuo $1800 ir aukščiau. 
15—2-flačių nuo $5,500 ir aukšč. 
Taipgi turime didesniu namų už tre
čią dalį kąinoš. Mažiausias įmokS- 
jimas $2Q0. kitus kaip rendą.

C. P. ŠUROMSKIS.
2502 W. 69th St. • Grovehill 0306 
Nedęliomis nuo 11:00 iki 3:Q0 popiet

3 APĄRTMENTAI, 6 kambariai 
garu šildomi, refrigeracija, 2 karų 
garažas, arti L ir busų.
Dorchester 8647; savininkas 6025 
Vernon Avenue.

į .

"■ r ■
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JUOZAPAS MARTIN 
(MartuševičiUs)

’~tįl t

GROCHETED'DOILIES PATTERN 1331
No. 1331 — Mažos, gražios servetkėlės. Jos dabar varto

jamos vietoj didesnių servėtų. Praktiškos ir lengvai išplau
namos. 
I . V .< ’

• NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1331

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė ----------------------------------------- ------------

Adresas

| Miestas ir valstija

3572,

....
MARIJONA RASllINSKIENĖ, 

' po tevMs Ropšaįįę
Persiskyrė^ su šiuo pasauliu 

kovo 19 d, 4:10 vai. ryto, 1938 
m., gimus Tauragės apskr., 
Švėkšnos parap., Yomantų kai-

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 2 dukteris Mar
thą Mason ir Wandą Chemas- 
kb, žentus Leoną ir Antaną, 

' anūką 'Antaną Chefnasko, ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoj 
—brolius, seseris ir giihinęs.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvųs Draugijos.

Kūnas pašarvotas 6812 So. 
Wąbdsh Avė. Tel. Triangje 
6740. ŲaidOtuvėš įvyks Seredoj, 
Kovo 23 d., $:30 vai. ryto iš 
namų į Saint Adrian’s parap. 
bažnyčią, 70th ir So. Washte- 
ną\v avė., kurioje atsibus >ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiėro kapines.

Viši a. ą. Marijonos Rashįn- 
skieriės gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jaį paskutinį' patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Dukterys ir Giminės. 
Laid. Direktorius S. P. Mažei
ka, Tri. YARDS 1138

M
. (Gėlos Myjintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietąms, Laido
tuvėms, Papuošį- 

; ■ biapis.

For Rent
RENDAI NAUJA KRAUTUVĖ, 

kuri yra pinigų dirbėja; gyva lie
tuvių apylinkė, Marųuette Park. 
' 2604 West 69th St. Žemos, rendos. 

SILVĖRMAN, 2345 E. 71st St.
Dorchester 070,0.

PASIRENDŲOJA 6 KAMBARIŲ 
didelis Šviesus flątas.’ Taipgi ren- 
don fornišiuotas ’ frontihis kamba
rys. 3409 So. Lowe Avė. / »'

Help Wanted— Fęnjąlę
* “^Darbininkių Reikia

REIKIA MOTERŲ 
skirstyti Turi būti patyrusios.

BARSOM PAPĘR gTOCK CO.
7 216 W, Erie St. :

skudurams

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS patyręs KR1AU- 
ČIUS 'prie naujų ir senų drabužių 
—Ateikįte tiesiai prie darbo ' 6307 
North Clark St.

1936 DODGĖ 4 durų Touring Se- 
dan, "Radio ir šildytuvas, naujo karo 
££cl DEl H11181
CENTRAL AUTO SALES and SER. 

Boulevard 2510.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE
RIUS 1937, visokio didžio su Coi) 
Baksąis įr sinkom.Z Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriui ir ice 
baksius. Cash arba ant i*mokėjimo 
/Pąmatykite mus pirm pirksi
te kitur. '

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

CALumet 5269.

Fu r ni ture & Fixtures
' Rakandai-Įtaisai

KAS NORITE
Greit išmainyti namą, ūkę, lotą arba 
įjiznį bile Kur. 0 kurie ieškote pirk
ti bargeną, nes mums dabar yra pri
siųsta pard.uoti 100 forklozuotų 
namelį, tai kreipkitės pas—

NAMON REALTY CO. 
6755 Šo. Western Avenue. 

Tel. Grovehill 1038.
f Ii % 4 ■ • j

PARDAVIMUI Englewood 2 fla
tų plytinis — 5-6 kambarių, 3 karų 
garažas — furnaso Šildymas. Nau
jienos. Box 805.
——.■T'”:—---------- -r;".;:----------- ?--------------t: T-y- ? ■

NORIU MAINYTI 2 flatų medinį 
namą 6 ir 5 kambariai, South Sidėj 
ant nedidelės ūkės netoli Chicagos. 
Agentai tegul neatsišaukia

Šaukite YARDS 0888. <

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

Šauktie Tel. Beverly 2677.

PARSIDUODA pigiai FARMA 40 
akerių, nauja stuba su skiepu, ga
ražas, barne, 9 akeriai miško. Kai
na $1200. Tam Berastas, R. 2, Box 
100, Hart, Michigan.

Business Service
Biznio Patarnavimas

KAMBARIUS 9x2 pėd eksper
tas išklijuoja popieriais, įskaitant 
popierių už $2.98. Hėmlock 0166.

$25,000 »Naųjų 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 ' AVe.

PIRMOŠ RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais. arba vedimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiaus už 
-pristatymą '.nemokėsite. Ofiso valan
dos 7 v. ryto iki 10:30 vakare.

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

Financial
Finansai-Paskolos

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
ną' Spųlką, 1739 So. Halsted 
Street. t

TURI BŪTI. PARDUOTA PIGIAI 
ii’ greitai geri 2 krėslų barbenęs 
fixturiai, 3420 So. Lituanica Avė.

Business Chances
. J Pardavimui Bizniai

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

RANDAI KRAUTUVĖ su naujais 
fikčeriais — grosernė ir mėsos Par
ketas — $50.00 į mėnesį arba par
duos fikčerius prieinamai.

Tel. Melrose Park 9724.

KEPYKLA ir 2
— .pampas, 
Biznis- iš- 

lietuvių apy-

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicago j e ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO
FfiDERAL SAVINGS'

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago,

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Čoal-Anglys

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

PIRKIT DABAR!!

4949 So.
Persiskyrė su šiuo pasauliu K , ( r -

1938, sulaukęs.42 metų amžiaus, gimęs Ukmergės apskrity, Veprių 
parapijoj, Kimigiškių kaime. t
• • ■ <• .-y * ■ • ', t

Amerikoje išgyveno 24 metus. <
Paliko dideliame nubudime moterį Oną, po tėvais Karetaitę, 

podukrą Lydia’ ir žentą Fred Palmyer, Boston, Mass., brolį Ado
mą ir jo šeimyną, pusseserę Malviną ir jos šeimyną, \ Bppckton, 
Mass.-Kašėtų šeimyną, NashviUe New Hampshire, įTrainavišių šei
myną. O Lietuvoje — motiną Oną, Įbrolį Memęrtą jr kįtųs gimi
nes. y' ■ ' ■ ;
• ’ G /■' • ' - ' • . • • ‘ ■, •'

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje, 5438 So. Halsted St.
Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Kovo .24 dieną, 1:30 vai. po 

pietų. Iš koplyčios bus nulydėtais į Lietuvių Tautiškas kapines.
, ■' ■ ■! f. y— - I ■

Visi a. a. JUOZAPO MARTINO giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti iaidbtuVeše ir Nuteikti 
jam pas'kutnį patarnavimą ir atsisiveikininią.

' Nuliūdę liekame, '
MOTERIS, PODUKRA, ŽENTAS, BROLIS, PUSSESERĖ y

..........", ’ 7 ' '' IR GIMINĖS. .. . ' ■■
Laidotuvių Direktp.rius Laęhawięzius ir. Simai, TeL CANAL 2515.

4180 Archer Avenue
1 Phonc 1 ri<AYETTE 5800

j. a.r-iL / Ai*’*, i ■ 2

MHfNMLUVLIIMO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms.Bankietams 

ir Pagrabahis.
, 3316 $o. Halsted Street

Tel. BOŲLĘVARD 7314

'!■ 1 ' '  .................................. . ■ .

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINE priima
KASDIEN“ NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 • 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

ČEVERYKŲ TAISYMO ŠĄPA ant 
pardayimo labai pigįaį. Priežastis— 
liga. 4556 So. Paulina St. Savinin
kas 4558 So. Marshfield Avė. y • t ______
x Pardavimui
aukštų plytinis budinkas 
tinką urmo prekybai, 
dirbtas per 25 metus, 
linkčj. Lafayette 6076. 
I t * < T ‘ • ■’

Real Estate For Sale
Namai-žęme Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDHAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 33rd St., Tęl. YARds 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Havmarket KfiRfi

7 KAMBARIŲ NAMAS, užbaigtas 
viškųs, garu šildomas; 50 pėdų lo
tas, blokas į mokyklą, parką ,krau
tuvę. Rdpublic 4540. \

SAVININKAS PARDUODA 5-kių 
kambarių plytinį bungalovv, visi di
deli kambariai, visur ąžuolo nubai- 
gimas, prabangos kambarys, beis- 
mente, didelis uždarytas porčius; 
antrieji langai visur, 2 karų gara
žas, — arti bažnyčios, mokyklos, 
gatvėkarlo, I. C., traitsportacijos 
-—lotas 37%xl25 -r paaukos 
$1500 cash — likusi $40 mėnesy 
palūkanomis.

624 Eašt 90th Place.

zas,

už 
su

$5.75 
$6.00 
$6.00 

$6.00
$5.25

ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975
-------------------- --------- ....... ---------- ----

ŽJ.

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
* ■ Z j . \ ; •-! į* ■

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų.



ličiu va rnAAiurdVJU rnuuA aivieiu* 
KAI NUŠVIESTI VILNIAUS KLAUSIMA

C.B.S. transliacija iš Kauno ir Varšuvos
Lietuva praleido labai gerą 

progą apginti savo poziciją' 
Vilniaus klausiniu pereitą ,še
štadienį, kada Columbią 
Broadcasting System translia
vo kalbas apie Lietuvos-Len
kijos klausimą tiesiog iš Kati-' 
no ir Varšuvos. Kiekvienai ša
liai C. B. C. suteikė po 15 mi-1 
nučių. Iš Kauno kalbėjo Kazys( 
Bizauskas, Įnikęs 1 Lietuvos 
pasiuntinys VVasliington, I). C. 
Jis savo laiką'sunaudojo išti
sam perskaitymui Lenkijos ul
timatumo ir Lietuvos atsaky-į 
mo, kurie tą patį rytą buvo’ 
perspausdinti visuose Ameri
kos laikraščjču«se.

Lcnkijos vardu kalbėjo kaž- kiškas,” tęsė Krzyžewski. “Mes 
koks Krzyžewski. Pastarasis’ neėmeme toį kas mums nepri- 
pašventė visą penkioliką mi- klauso, kitaip 1920 metais bu- 
nučių nušvietimui Lenkijos .... ~ ........... .
santykių su Lietuva iki prieš 
kelias dienas įvykusio aštraus Kb* 
konflikto. Nereikia nei sakyti J “Jus galite po Vilniaus teri- 
kad jis parodė, jog visame ka- toriją skcrsai-ilšigai išvaikš- 
me kaltė puola ant Lietuvos, čioti ir negirdesit vieno žo-

“Nei Žodžio lietuviškai 
Vilniaus krašte“.

“Lietuva ir Lenkija buvo 
puikiausiuose santykiuose per 
ilgus šimtmečius,” pareiškė 
Varšuvos kalbėtojas. “Lietu
viai ir lenkai buvo tarsi bro
liai. Lietuviai gavo visą savo 
kultūrą iš Lenkų. Mes nega-| 
lime suprasti dėl ko paskuti-Į 
niais dviems dešimtmečiais1 
Lietuva taip musų nekentė. 
Esame linkę manyti,, kad tai 
rezultatas pastangai kelių at
skirų asmenų Kaune sukelti 
neapykantą prieš lenkus.

“Mes Vilnių paėmėme dėl 
to, kad jis visados buvo len- 

tume galėję lengviausiai visą 
Lietuvą prie Lenkijos priker- 

meš turime labai mažą lietu
vių skaičių ir mes jiems duo
dame pilniausią laisvę. Jie tu
ri savo" mokyklas, savo laik
raščius ir 11. Tuo tarpu Lietu
voj gyvenantieji lenkai turėjo 
kęsti didžiausius persekioji
mus. Negalėjo jie nei savų 
mokyklų išlaikyti, nei savų 
laikraščių leisti, negalėjo vie
šai net lenkiškai kalbėti.

“Pilsudskis mylėjo Lietuvą”
“Musų tauttfs didvyris mar

šalas Pilsudskis irgi Lietuvą 
visa širdimi mylėjo. Jis buvo 
gimęs lenkiškoje Lietuvos sek
cijoj. Pilsudskis visą savo am
žių siekė draugiškų santykių 
su Lietuva.

“Kaip matote, ant kiek Len
kija troško Lietuvos bičiuly s- 
tėSj ant. tięk keli asmens Kau
ne bandė lietuvius piestu 
prieš mus pastatyti. Mes ne
galėjome ilgiau toleruoti to 
nenormalumo. Negalėjome il
giau pakęsti lietuvių nepagrį
sto- a tsinešimo į mus ir mes 
pirmieji istorijoj išdrįsome 
pasiųsti Lietuvai ultimatumą 
reikalaudami ne karo, kaip 
paprastai ultimatumais daro
ma, bet taikos ir užmezgimo 
broliškų santykių.”

pradėjo 2:30 vai. po piet ir ją 
girdėjo amerikiečiai nuo At
lanto iki Raaųiojo -vandenyno. 
Bizauskas iš'Kauno kalbėjo

• . ' ’ * < t • t • ’

pirmąsias penkioliką minučių, 
o Varšuva užbaigė, tą gana 
įdomią puses valandos pro
gramą. Reikia pažymėti, kad 
pati transliacija buvo pui
kiausia tekniškuoju atžvilgiu. 
Kaip Bizatiskė, taip ir Krzy- 
žewskio kiekvienas žodis-buvo 
aiškiausiai girdimas. —J.

< . j • . ■ ■

Atsišaukimas į 
Daile Mylinčius 
Lietuvius
Gerb. Lietuviai;

žinodami, kąd Tamstos įdo- 
maujačės ir remiate Chicagos 
lietuvių dailę ir muziką, mes 
šiuomi kreipiamės ir prašome 
neątsisakyti paremti musų ta
lentingą lietuvių dailės' dirvos 
darbuotoją — VYTAUTĄ F. 
BELIAJŲ.

• V. F. Beliajus nereikalauja 
introdukcijos. Jis yra vienas 
tų lietuvių jaunuolių, kuris be 
saumylybės ir net aukaudamas

gai darbuojasi Chicagos lietu-1 
Vių kultūros tobulinimui.

Kovo 27 dieną, 1938 Chicago 
Wonu n’s Club salėje, 72 E, 
•llth, St., jam rengiama kon
certas ir sceniški šokiai, kur 
Beliajus šoks*savo ypatingai 
gražius ir įdomius šokius. Be
liajus yra kliasiškų šokių žvai
gždė. Amerikoniška sapuda jo 
talentą pripažino ir įvertino.

Mes x neprašome aukų, vien 
tik Tamstos ir Tamstos drau- -■ * , ■ ■ 
gų atsilankymo į rengiamą jo 
naudai vakarą. Pelnas skiria
mas Beliajaus kelionei Lietu
von, kur pc.vięšėjęs per vasarą, 
jis vėl sugrįš j Chicagą toliau 
darbuotis lietuviams.

Pradžia 3:30 vai. popiet. 
Įžanga $1.10, 85c ir 55c.

Pasitikedamos, kad Tamstos 
neatsisakysite paremti šį nuo
širdų lietuvių kultūros darbuo
toją, liekame

Su pagarba,
Maria Jurgelionis, 
Nora Gugis.

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

jSPORTASį
' ĮDOMIOS RISTYNĖS

šiandien vakare White City 
arenoje risis Joe Corbett, jau
nas Bostono, atletas, su Jim 
McMillcn.

Apie McMillen nėra reikalo 
daug kalbėti: tai vienas iš la
biausiai pasižymėjusių ristikų 
visoje Amerikoje. Jis ritasi jau 
apie penkiolika metų. Daug kar
tų buvo visai arti prie čempio
nato.

Corbett, palyginti, ristis pra
dėjo visai neseniai. Tačiau jis 
spėjo labai pasižymėti. Ritosi 
jis ir Chicago j e su keliais itin 
gerais ristikais ir nė vienų ris- 
tynių nepralaimėjo.

Taigi susirėmimas tų dviejų 
atletų bus tikrai įdomus.

ALI BABA IR JIM LONDOS

siu pasaulio čempionu.
Reikia pasakyti, jog Londos 

apie .trejetą metų praleido Eu
ropoje, Afrikoje ir kituose-kra
štuose. Sakoma, kad ten jis nė • 
vienų imtynių nepralaimėjo. 
Faktiškai ir Amerikoje dauge
lis yra linkę jį čempionu lai
kyti.

Ali Baba irgi visai neseniai 
buvo čempionas. Todėl manoma, 
kad kitą penktadienį Coliseume 
tiesiog vietos pritruks. Juo la
biau, kad ir tikietų kainos la
bai prieinamos.

Namą Šeimininkes, 
Temykit!

Perskaitykit šios dienos ap
garsinimą ir pastebėki! kokius 
gražius indus jus galit įsigyti 
už mažus pinigus^ Išs’kirpkit 
kuponą, už tiktai 44 centus 
gausit indus, kurie kainuoja 
daug brangiau. Net ir dešimts 
store už tiek nenusiplrksit. Tas 
pasiulijimas yra tiktai Naujie
nų skaitytojams. Pradėkit rink
ti sau gražų setą. Kuponas su 
lėkštėm tilps tiktai iki kovo 26 
dienos, todėl pasiskubinkit, jei
gu norit šiuos indus įsgyti.

Kitą penktadienį Coliseum 
patalpoje turėsime įdomiausias 
ristynes. Ir tai kiekvienas ga
lės lengvai įsitikinti patyręs, 
jog risis Ali Baba, išgarsėjęs 
turkas ir vienas mėgiamiausių

Ii V*.’.. '
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[AC.ME-NAUJIENŲ Foto] •

PAGELBĖS LIETUVAI. —

Maxim Litvinovas, sovietų 

užsienio reikalų komisaras, 

kuris žadėjo pagalbą Lietu

vai, jei ji bus Lenkijos už

pulta. Litvinovas taipgi ragi

no pasaulį sudaryti, bendrą 

a,._ 4.^_

t ACME-N AUJ1EN Ų Foto j

ŽADA DEPORTUOTI AUSTRUON. — šešios daini




