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Lietuvos Ministerių Kabinetas Rezignavęs
Rezignave Ministeriai 
Lozoraitis ir Šilingas
Turėsiąs rezignuoti ir pats prezidentas 

Smetona
Europa išvengė karo, kuomet Lietuva priėmė Len

kijos sąlygas. Vakarykščios žinios liudija, kad Europo
je kone visi tuo džiaugiasi. Francijos diplomatai ima 
sau kreditą už prikalbinimą Lietuvos nusileisti. Bet vis- 
vien didžiausios intakos šiame dalyke padarė Anglija, 
čechoslovakai mano, kad iš Lietuvos nusileidimo nieko 
gero nebus Čechoslovakijai. Lietuva busianti. atitraukta 
nuo Rusijos ir tas viskas eisią Hitlerio naudai.

Iš Lietuvos atėjo prieštaraujančių žinių apie Sme
tonos ministerių rezignavimus. Vėliausia žinia sakė, 
kad visas kabinetas rezignavęs. Pirmesnė gi žinia sakė, 
kad tik Lozoraitis ir šilingas rezignavęs. Jie visi buk 
protestavę, kam Smetona pasidavęs Lenkijai. Bet kone 
visi ministeriai yra Smetonos giminės, Tūbelis yra jo 
švogeris. Nepatikėtina, kad jie prieš savo “penėtoją” ei
tų. Gal veikiai sužinosim, kaip ten ištikrųjų buvo. ’

Visas Lietuvos kabinetas rezignavęs
KAUNAS, kovo 21, Visas Lietuvos ministerių 

kabinetas rtestuojant prieš prezidentą An- 
tanąy Smetonį^ -khn^ jis kapituliavo Lenkijos ultimatu
mui. M ,

KAUNAS, kovo 21. — Šian
dien Lietuvos užsienių minis- 
teris Stasys Lozoraitis ir tei
singumo ministeris Stasys ši
lingas inteikė savo rezignaci
jas. Rezignavimo priežastis — 
jų buk nepasitenkinimas, kad 
Lietuvos valdžia priėmė Lenki
jos ultimatumą ir sutiko už- 
megsti diplomatinius santykius 
su Lenkija.

Prezidentas Antanas Smeto
na jų rezignacijų nepriėmė ir 
bando tuodu ministerius per-, 
kalbėti, kad jie savo rezigna
cijas ištrauktų.

(Pirmesnės žinios sakė, kad 
Lozoraitis bandęs rezignuoti 
dar prieš tai, kaip Lietuva pri
ėmė Lenkijos sąlygas, bet pre- 
zidentas Smetona jį nuo rezig
navimo atkalbėjęs. Tuomet bu
vo pasakyta, kad Lozoraitis pa
taręs Lietuvai susitaikyti su 
Lenkija. Viršuj paduota žinia 
sako priešingai. Kuri yra tei
singa, tuo tarpu negalima ži
noti. Lozoraitis yra susigimi
niavęs su Smetonų šeimyna, ir 
vargu jis darytų kitaip, negu 
Smetona nori. Buvo taip pat 
pranešimas iš Lietuvos apie 
spėjimus, kad visas Lietuvos 
politiškas frontas pasikeisiąs ir 
kad turėsiąs rezignuoti net ir 
pats prezidentas Smetona.)

Lietuva turėsianti 
išsižadėt Rusijos

VARSA VA, kovo 21. — Len
kijos užsienių ministeris . Jose- 
fas Beckas seredoj duos Len
kijos senatui paaiškinimus apie 
Lietuvos klausimą. Spėjama 
yra, kad jis pasiūlysiąs suda-

,*• . Naujienų-Acme Telephoto
DEMONSTRACIJA VILNIUJ -į— Šis radiopa veikslas, atsiųstas Chicagon iš Vilniaus radio ir telefono 

keliu, parodo lenkų demonstraciją prieš Lietuvą, ties rūmais, kuriuose kovo 18, buvo apsistojęs Lenkijos 
armijos maršalas E. Rydz-Smigly. Jis atvyko iš Varšuvos sutvarkyti kariuomenę prie demarkacinės lini
jos “Lietuvos puolimui.” Plakate demonstrantai reikalauja “Vade, vesk mus Kaunan.”
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Miįžinį§kar suma pi
nigą Amerikos lai

vynui padidinti
WASHINGTON, D. C.,. kovo 

21. — šiandien atstovų butas 
didele balsų didžiuma priėmė 
prezidento Roosevelto bilių, lei
džiantį išleisti daugiau kaip bL 

Amerikos karo

.---------------------------------, ........ .........V T""1.-~i
.Cechams, nepatinką

Lietuyąš1 taika
PRAGA, čechoslovakija, ko

vo 21. — čechoslovakai nieko 
gero .nemato sau iš to, kad Lie
tuva priėmė Lenkijos sąlygas. 
Lenkija dabar pradės daugiau 
intakos turėti Baltijos valsty
bėse negu Rusija.' Rusijos pres
tižas labai nukentėjo Baltijos dolerių 
valstybių akyse, kdomėt Rusi- laivynui padidinti, 
ja nepadėjo Lietuvai gintis nuo 
.lenkų. Estonijos valdžios san- 

ryti Lenkijos, Lietuvos, Latvi- tykiai su Rusija jau dabar yra 
jos, Estonijos ir Suomijos blo- blogi. Sako, nebusią nieko ste^-
ką. Įėjusi į tokį bloką, Lietu- būtino,
va turėsianti išsižadėti 
sutarties su Rusija.

savo

Lenkai dar rodo sa 
vo spėką Lietuvai
VARŠAVA, kovo 21. — Len

kija dar palaikys savo kariuo
menę prie Lietuvos rubežiaus 
tol, kol diplomatiniai santykiai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos bus 
užmegsti pagal priimto ultima
tumo.

Vakar Vilniuje parodavo trys 
lenkų kariuomenės divizijos, 
50,000 kareivių. Oficialiai tai! 
esą “paprasti armijos manev-; 
rai”, bet sakoma, kad jie pasi
baigsią tik tuoipet, kuomet pa-i

jeigu Lietuva, Latvija 
ir Estonija. padarys santarvę 
su Lenkija, o tokiu budu su
siartins ir su Vokietija. Tuo
met čechoslovakija viena pa
siliks santarvėje su Rusija. Hit
leris jau4 dabar nori, kad če
choslovakija panaikintų savo 
santarve su Sovietų Rusija ir 
tokiu budu padarytų
Francijai, kuri turi paktą 
Rusija.

smūgį
su

Laiškai Europon 
aeroplanais

Į WASHINGTON, D. C., kovo 
• 21. — Komercijos departamen
to vyriausybė šiandien pareiš
kė, kad šią vasarą, o vėliau-

Bilius numato išlaidas, ku- 
riomis bus pagaminta:

Dar trys karo laivai (dabar 
yra 15); .

dar du laivu lėktuvams ve
žioti (dabar yra 6);

dar devyni kruzeriai (dabar 
yra 19);

dar dvidešimt trys naikinto
jai laivai (prie 123 esančių);

dar devynios submarinos 
(prie 38 esančių);

dar 950 naujų aeroplanų 
(prie 2050 esančių);

dar 22 pagelbiniai laivai, 
| vienas dirižablis už $3,000,000. 
Įvairiems eksperimentams au
torizuota $27,000,000.

Išviso šiems laivyno didini
mo reikalams sulyg biliaus bus 
išleista $1,113,546,000.00.

Kongresmanai priėmė 
292 balsais prieš 100.

bilių

Kaip Lietuva prane 
šė apie įvykius

KAUNAS.

(Pavėlintos telegramos iš Lie
tuvos per,Nėw Yorką).

Kovo 14 d. 
penkiolika lenkų kareivių be
jokios priežasties peržengė ad
ministracijos liniją Kapčiamies
čio valsčiuje, 30 metrų Lietu
vos pusėje ir apsižvalgę vėl pa
sišalino.

Tą pačią 
jone lenkai 
jantį musų 
Kovo 16 d.

dieną Varėnos ra- 
p a grobė patroliuc- 
policininką Svailą. 
jį grąžino.

KAUNAS. — Kovo 17 d. Vi
daus Reikalų Ministeris Čapli
kas Seimui išdėstė palinijo in
cidento aplinkybes pabrėžda
mas, kad musų Valdžios orga
nai elgiasi visiškai teisėtai.

KAUNAS. — Kovo 17 d. Už
sienio spaudos atstovai Kaune 
nuvyko į palinijo incidento vie
tą ir patys įsitikino musų tie
sa, lenkų spaudos aprašymu 
prasimanymais, nepateisinamų 
jaudinimusi nesiekiančių su
švelninti padėties, pačių lenkų 
prieš 20 metų sudarytos.

Ispanijos lojalistai 
sulaikė fašistus

JBųtų buvęs visdš'Eth 
fi>])os karas e

Barcelonos žmones žudo vokie
čiai ir italai, darydami eks
perimentus.

BARCĘLONA, Ispanija, ko
vo 21. •— Dėdami didžiausias 
pastangas, lojalistai tuo tarpu 
sulaikė fašistų žygiavimą prie 
juros Aragono fronte. Catalo- 
nijos socialistų jaunuomenė su
darė naujus lojalistų pulkus iš 
30,000 jaunuolių, ir jie neuž
ilgo eis Aragono frontan.

PARYŽIUS, kovo 21. — Kuo
met Lietuva priėmė Lenkijos 
sąlygas,' Francijos valdžia atsi
duso ramiau.

Jeigu Lenkijos sąlygos ne
būtų buvę priimtos ir Lenkija 
butų užpuolus Lietuvą, tai ne
abejotinai butų kilęs visos 
ropos karas. Jeigu Rusija 
tų gėibėjus Lietuvai, tai 
leris tuojau butų užpuolęs
tuvą, o tuomet Francijai butų 
reikėję pulti Vokietiją, o įsi- 
vėlus Francijai, butų buvus 
priversta eiti jai į pagelbą ir

Eu- 
bu- 

Hit- 
Lie-

KAUNAS. — Kcvo 17 d. Vy
riausybė atsidėjusi svarsto 
Lę>Wjosultimatumą, tariasi su 
draugiškomis valstybėmis. 
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KAUNAS. — Kovo 19 d. Lie
tuvos Vyriausybė priimdama 
dėmesin visas aplinkybes ir 
momentą, nusprendė priimti 
Lenkijos Vyriausybės reikala
vimą užmegsti diplomatinius ir 
išeinančius iš to normalius san
tykius. Lietuvos ir Lenkijos Mi
nisteriai Taline vienuoliktą va
landą Lietuvos laiku (penktą 
valandą New Yorko laiku) pa
sikeitė tuo reikalu notomis.

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

Debesį uotą ir vėsiau; gal 
bus ir lietaus; pietų vėjas at
sisuks pusti iŠ šiaurės vakarų. 
Saulė teka 5:51, leidžiasi 6:03. 
Mėnulis užtekėjo vakar 11:55 
vai. vakare.

siimtinybės bus įsteigtos lietu- s^ai> ^ftą pavasarį prasidės ,re
viu Varšavoj, o lenkų Katfne.

Lenkijos laivynas taip pat 
darys demonstraciją Baltijos 
juroj netoli Lietuvos krantų.

Vakarykščioj militareje de
monstracijoj Vilniuje ]

guliariškas trans-atlantiškas 
laiškų siuntimas. Pan Ameri
can Airways . pranešė departa
mentui, kad jau šią vasarą ga
lės pradėti vežti laiškus aero- 

‘ i V Vilninip W buvo Penais tarp Amerikos ir Ai- 
daug tankų, o taipgi ore akrai- riios .ir Anglijos: Pan Ameri- 
d ė 50 kariškų aeroplanų.

Lenkijos valdininkai
patenkinti, kad Lietuva priėmė 
ultimatumą ir kad viskas gra
žiai pasibaigė.

Vak'ar čia keletas tūkstančių 
karštagalvių bandė demonstruo
ti, protestuodami prieš susitai
kymą su Lietuva ir reikalau
dami Lietuvos pagriebimo. De-

ican Airways dar laukia, kol 
labai Tfcritijsh Imperial Airways pri- 

sirengs tokį pat patarnavimą 
duoti.

Laukiant pastos vežiojimo 
aeroplanais tarp Amerikos ir 
Europos, pastos departamentas 
paprašė kongreso $2,000,000 
subsidijos oro paštai.

Vokiečių kariuome
nė prie Klaipėdos
KAUNAS, kovo 21. — šeš

tadieny trys vokiečių aeropla
nai skraidžiojo virš Lietuvos, 
matyt, apžiūrinėdami kas de
dasi. Mekanizuo.tos vokiečių ar
tilerijos divizija atvyko sekma
dienyje prie Klaipėdos rube- 
žiaus.

Ką darys popiežius? 
j ~

LONDONAS, kbvo 21.—An
glijos valdžia kreipėsi į popie- 

___ ___ ____ __________  __ 'žiu Vatikane, /kad jis sudrati- 
monstracija tapo išvaikyta ir monstrantus, ugniagesiai pylė.stų fašistitfs nuo bombardavL 
485 žmonės buvo areštuoti; Pa- vąndenį į minią, kol karštieji mo beginklių miestų Ispani- 
dėdami policijai išvaikyti de- lenkai neatvėso.

beginklių miestų Ispanu

Fašistai iki šiol turi paėmę Anglija, 
du svarbius miestus ęaspe ir 
Ąlcaniz. Aragono frontas da
bar tęsiasi nuo Saragosos iš
ilgai Ebro klonio iki Caspe.

Aragono frontą fašistai savo 
ofensivui pasirinko todėl, kad 
jį rado esant silpnesniu už ki
tus lojalistų frontus. Iki šiol 
jie ėjo čia per lygumas, kur 
buvo sunku ar beveik negali
ma juos sulaikyti. Bet dabar 
jie atėjo prie kalnų, kur loja
listai jau gali jiems pasiprie
šinti. Čia fašistai sutiks smar
kiausia lojalistų pasipriešini
mą. ;

Fašistai vis dar
bombas ant Barcelonos ir ant 
kitų miestų paj ury.

Ties Barcelona vienas loja
listų lėktuvas užpuolė keturius 
vokiečių ir italų aeroplanus, 
vieną nušovė į jurą, o kiti trys 
pabėgo. Ties Rens kitas loja
listų t lėktuvas užpuolė du vo
kiškus HeinkeI hydroplanus, 
vieną uždegė, o kitas pabėgo.

■ Žmonių skerdynė bombomis 
iš adroplanų Barcelonoj buvo 
baisiausia.. Tai italų ir vokie
čių darbas. Jie daro čia mėgi
nimu^, kaip geriausia galima 
butų išnaikinti didelį miestą iš 
oro. Nei pats gen. Franco to
kio baisaus nekariaujančių is
panų naikinimo negalėtų norė
ti/

Francijos diplomatai čia sa
ko, kad tai jie atitolinę Euro
pos karą, nes jiems pasisekę 
intikinti Lietuvą, kad nusilei
stų lenkams, nors ir lietuvių 
pusėje buvus teisybė.

KAUrfAS. — Kovo 18 d. Mi
nistro Pirmininko Tūbelio svei
kata visai pasitaisė, tikimasi, 
kad jis neužilgo grįš Lietu
von.

KAUNAS. — Kovo 18 d. 
Biudžeto Komisija baigė darbą, 
tikimasi biudžetą priimti šį mė
nesį.

KAUNAS. — Kovo 18 d. 
Tautinėje Olimpiadoje 'dalyvaus 
apie 1200 Lietuvos ir per 150 
užsienių lietuvių sportininkų. 
Olimpiada bus vedama tarptau
tinio olimpiado nuostatais. Lai
mėtojai gaus aukso, sidabro ir 
bronzos medalius.

KAUNAS, kovo 21. — Lie
tuviai čia skaitė šiandien laik
raščiuose lenkų ministerio Be- 
cko pareiškimą, kad Lenkijos 
ultimatumas nepadarė iš Lietu
vos nugalėtos valstybės. Di
džiuma žmonių vienok džiau
gėsi, kad karo pavojus pra
ėjo.

Nusiminimas ir gan
dai Lietuvoje

KAUNAS, kovo 21. — Lie
tuvos ūkininkai nepatenkinti, 
kad Lietuva susitaikė su Len
kija. Lietuvos kareiviai nusi
minę ir pikti. Lietuvos studen
tų draugija nutarė nešioti ge-

tebemėto, dulo juosteles per 10 dienų pro
testui prieš Lietuvos kapitulia
ciją Lenkijai. Studentai dėvė
sią gedulą iki kovo 31 dienos, 
kuomet Lenkijos ambasadorius 
tliri atvažiuoti į Kauną.

Lietuvoj pilna visokių- gan
dų ir spėjimu. Spėjama, kad 

i Lietuvos valdžioj įvyksią dide-1 
Įių permainų ir Lietuvos visa 
politika pasikeisianti. Lietuvos 
premieras Tūbelis gal greit re- 
jzighuosiąs, o po to gal priver
stas bus rezignuoti ir pats pre

zidentas 'Antanas Smetona. ------- ------------ — <------
(Tuo tarpu tie gandai išrodo šė, kad ji atmes mūšių paliau- 
ląbai abejotinos vertės). bos pasiūlymus, ir nenustos ka- 

----- riavus, kol lojalistai visiškai ir
LONDONAS, kovo 21.—Lai- be sąlygų pasiduos. Pabrėžta 

ke audros Atįantike paskendo reikalavimas, kad “internacio- 
trys jūreiviai, nuplauti nuo naliai marksistai” pasiduotų be 

1 laivo Aquarius. 1 sąlygų.

Fašistai nenori gir 
dėti, apie taiką

BURGOS, Ispanija, kovo 21. 
-Sukilėlių'valdžia čia prane-

labai abejotinos vertės).

joj
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SVEIKATA
pardavinėjimas, kaip “geriau
sias vaistas nuo sutukimo”.
Tiesa, kaip jau sakiau, mažo^ ’jJ

VAISTAI NUO SUTUKIMO 
i - ■ 
ko, esą “geriausi vaistai’ 
sutukimo.

Šitaip?! Stebuklai, vadinasi, 
dar pasidaro, nors*jau seniai nė 
vienas sveikos galvos žmogus 
jiems nebetiki. Pažiūrėkime,■ 
taigi, ar iš tikrųjų yra tokių 
gerų vaistų nuo sutukimo, ai* 
iš tikrųjų jie taip stebuklingai 
veikia, kaip spaudoje tėra gar
sinami ?

Kai prieš keletą metų buvo 
užėjusi liesėjimo (“rediusini- 
m o”) manija, tai pasirodė yai- 
stų rinkoje piliulės ir kapsulės, 
vardu dinifrophenol-sodium. Iš 
karto net gydytojai jas sutu- 
kėliamsį prirašė, žinoma, ma
nydami, kad sveikatai jos ne
kenkia? Bet tuoj pasirodė, kad 
tai yra labai pavojingas ir ža
lingas sveikatai vaistas. Tiesa, 
kai žmogus priima jį labai ma
žomis dozomis, tai, gal būt, per 
daug j km ir nekenkia, bet kai 
tik didelėmis, tada tuoj ima 
guostis? kad jam strėnas inh- 
stų vietoje skaudą, kad, • paga
liau, ir su akimis jau nebėra 
kaip reikiant. Ir iš tikrųjų yra 
atsitikimų, kad nuo Šito pa
vojingo vaisto ne vienas sutu- 
kėlis beliesedamas apjako. Gy
dytojai, žinoma, tuoj išėjo prieš 
šitą vaistą, ir šiandie, man re
gis, vargu nors vienas sąžinin
gas gydytojas patars kam nors 
jį vartoti. Bet aptiekose, vis 
dėlto, jis visokiais vardais yra

IV
. Kai dažnai skaitai žmogus į- 

vairius laikraščius bei žurnalus, 
tai kartais noroms nenoroms 
nuslysta tavo akys ’ ir į viso
kius skelbimus. Ir kaip ir ty
čia, sakysiu, dažniausiai patai
kai į tuos, kurie yra labai gud
riai, suktai ir prašmatniai il
iustruoti. Tiesa, tos iliustraci
jos paprastai būna vulgariškos, 
neskoningos, vis dėlto kažkodėl 
įdomios, masinančios ir įtiki
nančios, žinoma, daugiausia len 
gvatikius. šit, pavyzdžiui, im
kime skelbimus, kuriuose yra 
siūlomi nutukusioms moterims 
tik “geriausi” vaistai. Stambus 
piešinys, impersonuojąs mote
riškę storą, kaip aruodą, pa
prastai rodo ją paniurusią^ ap- 
siblausiusią, širdyje-sieloje, 
reik tiesą sakyti, susismauku- 
sią. Bet, štai, šalia šitos nusi
vylusios moteriškės stovi kita 
—aha!—jau* 
vadinasi, be 
širdgėlos! Ir

aunos,

laiba, kaip šeiva, 
lašinių naštos ir 

ji maloniai šypso- 
lailios mergaitėsS 

džiaugsmu, dailumu ir norma
liu svoriu... ir tiktai pamany
kite,—šita staiga transforma
cija, šitas nepaprastas pakitė
jimas, vaizdžiau tariant, iš kubi
lo į nendrę pavirtimas, įvykęs 
tik dėl to, kad jinai ėmusi

4 t 'į nendrę pavirtimas, įvykęs, gir 
d i, tik dėl to, kad jinai ėmusi 
tam tikras piliules, kurios, sa-

nuo

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRANKFURTER8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTU AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
••PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit | musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPQRT CO., Ine.
■ ■ , ‘ IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 19th St. Tel. Haymarkėt 5555
CrtlCAGO, ILL. JT. P. ’ RAKŠTIS, SAV.

Ar N ori
PINIGU? W

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

KREIPKITĖS I •

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, Čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per FederaI Savings and Ldan In
surance Corporation, Washington, D. C.

’ ROSE ENCHĘR, Secretary

(H \OUR

INSURED
k_____ -____________ .i
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’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI
KOPLYČIOS VISOSE
CHICAGOS DALYSE,DYKAI

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 08831
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO
________________________________ _________________________________________ ___ _______________. j \

i:
■i ANTANAS M. PHILLIPS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
f

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga
.................—t—

mis dozomis jį priiminėjant,. 1U 
gonis nieko nejaugia, bet tada 
jis ir neliesėja, nes šitie nuodai 
tik’ tada taukus smarkiai “ima” 
kai tėra priimami labai didelė
mis dozomis. Bet tada jie yra 
labai pavojingi žmogaus svei
katai ir gyvybei. Tpdėl jų ir, 
nevartokite.

Daugelis vaistų .gamintojų 
skelbia nuo sutukimo vaistus, 
kurie yra padaryti iŠ 'ėndokri- 
nių "Batikų, ypač tirodinės kak
lo liaukos, šita liauka yra be 
galo svarbi ne tiktai žmogaus 
kuno,% bet ir dvasios sveikatU, 
ir su* ja žaisti, iš tiesų, yra la
bai pavojinga. Tą patį reikia 
pasakyti ir apie kitas endokri- 
nes liaukas, kaip antai pituL 
tarinis kūnelis ir lyties liaukos, 
šiaip ar taip, bet endokrinių 
liaukų sutrikimą suprasti ir a-x 
titaisyti tik gydytojas tegali. 
Vaistų gamintojai, kurie labai 
smarkiai laikraščiuose skelbia
si, čia nieko jums nepagelbės, 
nes jiems terūpi tiktai pelnas.

Neretai tenka matyti skel
bimus tam tikrų druskų, kurios 
vidurius taip pašėlusiai leidžia, 
kad viskas tiesiog vandeniu iš
eina. Sako, kad geros nu’o su
tukimo. Nonsensas ir ap^avys^ 
te! Šitos druskos žarnas taip 
nuplaka, kad paskui jos be 
vaistų visai nebeveikia, o laši
nius jos “nuima” tik tada, kai 
žmogaus sveikata pradeda nie
kais virst.

čia veržte dabar veržiasi aik
štėn klausimas, kodėl valdžia 
šito šlamšto gamybos nesustab
do? Nejaugi jai piliečių sveika
ta ir gyvybę visai nerupi? Well, 
pasakysiu tiesą, hera gana aš
trių valstybinių įstatymų, nėra 
tam tikrų patvarkymų, su ku
riais butų galima šituos pelna- 
gaudas pažeboti. Ach, 4iesa, 
pačioje pradžioje ruzveltinės 
eros bu*vo įneštas viso krašto 
atstovų bute “bilius”, kuris, sa
ko, turėjo turėti “dantis”, 
ir .visokio šlamšto gamybą 
pardavinėjimą nors kiek 
tramdyti, bet labai turtingi ir 

, galingi vaistų gamintojai pada
rė Washingtone tokį stiprų 
spaudimą, kad jau, rodos, pen- 
keri metai praėjo, o tas daug 
žadąs “bilius” vis dar tebemer- 
di šviesos neišvydęs.

, Tai kas pagaliau belieka su- 
tukėliams, ypač toms varg
šėms sutukėlėms, daryti? Ata
tinkamas maistas ir jo kiekis. 
Bet apie tai jau rašiau. Tai da
bar tarsiu žodį kitą apie vai
stus, kuriuos, vis dėlto, gali
ma vartoti be* jokios skriaudos 
sveikatai. Tokie vaistai beveik 

1 išimtinai yra padaryti iš endo
krinių , liaukų ekstraktų. Juos 
būtinai - turi prirašyti tik gy- 

. dytojas, nes tik j iš' pažįsta jų 

. sudėtį ir veikimą. Jūsų gydyto
jas, jus rūpestingai išegzami- 
navęs, suras, kuri jūsų x liauka 
kaip reikiant nedirba snaudžia, 
na, ir nuskirs atatinkamus vais
tus jos paakstinimui, vaizdžiau 
tariant, iš miego pakėlimui. 
Jei gelbėti kartais ir negelbės, 
tai jau ir nieko blogo jūsų svei
katai nepadarys.

Bet turėkite galvoje, kad su 
vienais vaistais niekados kiek 
reikia nenuliesėsite, kad“ visa
dos reikės ir tam tikros dietos, 
vadinasi, valgių su mažais nuo
šimčiais cukraus, valgių -su ma
žu kiekiu riebalų arba ir visai 
be riebalų.

Moterys, netikėkite skelbi
mams, kuriuose žadama jus į 
laibas ir labai dailias mergai
tes paversti. Jau ne viena, ku
ri patikėjo ir visokius' stebuk
lingus vaistus nuo sutukimo 
ėmė, nuėjo į kapines ir,ten .su
byrėjo į taip > smulkias ir lai
bas dalelytes,, kad dabar jų nie
kas nebepažintų . . . Turėkite 
galvoje, kad iš viso suliesėti 
nėra taip jau lengva, kaip dau
gelis jūsų mano. Ne. Beikia 
sąžiningo gydytojo, reikia stip- 

didelės, kantrybes 
laikh. . . '

Dr. Margeris

PAGELBAI NUO 
RAUMENŲ 
SKAUSMO

Johnson’s Red Cross Plaster 
nuo reumatizmo skausmų, nu
garos ydų, strėnų,; sustyrimo 
ir išsisukimų. Lengvas vartoti 
ir nuimti. Išpatduodama jo 
milionais kasmet. i; /

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly isdttbinStojų chiturglįkų dalykų

■ ? ■

RED CROSS 
PLASTER

a Pastebėki! Raudoną Kryžių 
, ant Plastęrio , k^adą pirksit. 

Parduodamog Visose Vaistynesė

IŠ LIETUVOS
Lietuva Turės Savo

< J\- . 1 I

Cemento

rios valios, 
ir nemažai

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

Lily Pons atšaukė 
koncertą

Dabar vedama Lietuvoje sti
pri propaganda už murinę sta
tybą. Ir tiesa, mūrinė statyba 
nuolat auga. Lietuva turi arba 
bent gali turėti beveik visą sa
vą medžiagą mūrinei statybai. 
Turi daug puikaus molio, smė
lio kalkių, gipso, akmenų ir 
kai kurių kitų medžiagų* Ply
tas jau* seniai gaminamės ir 
šita gamyba dar turi puti ple
čiama. Du fabrikai gamina į- 
vairių ryšių stiklą. Daugelis 
dirbtuvių- gamina namų staty
bai medžio dirbinius, kalkes, 
čerpes stogams dengti.

Iki šiol Lietuva neturi savo 
cemento, kurio kasmet .vis dau
giau tenka atsivežti iš užsie
nio. 0 ir cemento gamybai ža
liavos Lietuvoje yra pakanka
mai. Taigi dabar susirūpinta 
cemento gamybai fabrikų staty
ba. Iki šiol tokių fabrikų ne
buvo tiktai todėl, kad sunku 
buvo visokiausioms reikalams 
surasti pinigų. O cemento fa
brikų statymas gana brangiai 
kaštuoja;' vieno fabriko pasta
tymas su įrengimais apseis iki 
3,000,000 litų. Kadangi cemen
tui vietoje yra tikra, nuolati
ne rinka, tai jau atsiranda pi
nigų cemento fabrikams. Mano
ma, cementui gaminti įsteigti 
akcinę bendrovę, kurios akci-

na, 
bei
ap-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Drautijos NariaL

Phone CANAL 6122

Antradienis, kovo 22, 1938
’ Vienį fabriką numatoma , sta
tyti Molynėje, tarp Skirsne
munės ir Jurbarko, šis fabri
kas , per metus gamins 60,000 
tonų cemento; jo statyba bu
sianti pradėta dar šiemet. Kitą 
cemento fabriką, su 120,000 
tonų metine gamyba, numato
ma statyti prie Šiaulių Mažei
kių geležinkelio.

Pastačius šiuos fabrikus, be
veik visa medžiaga mūrinei sta
tybai bus pasigaminama Lietu
voje. Tsb.

\

'SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Duodame pinigų iš anksto tuo
jau, laukiant apdraudos reikalų 
susitvarkymo. Skubus fondai dėl 
drabužių, bažnyčios patarnavi
mui, transportacijai, kapinių lo- 
tams ir tt. Jūsų laidotuvių direk
torius visas smulkmenas sutvar
kys ir jus gausite pinigus tuo- 
jaus. Tik paklauskite jo apie El- 
lis planą.

L. T. KELLIS COMPANY, 
33 N. La Šalie St. Franklin 1593 

—!-------- —----------------- ------- ,

M r s. Anelia K. Jarusz
j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

DETBOIT, M;ich.,lkovo 20. 
— Lily Pons,’ išgarsėjusi dai
nininkė skubiai atšaukė savo 
koncertą, kuris balandžio me
nesį tūrėjo įvykti Vienoje (An
tri joj e). Savo koncerto atšau
kimą ji teisina tUo, kad; Aus
trijos politiška padėtinį dabar jų dalį paims valdžia, o kitą da- 
esanti labai neaiški. lį privatus asmens.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Westen> 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Seredomis ir nedil, pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5918 .

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-3,000 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL V ir girna 0036 
Residence Tel. BEVBRLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

—4 ir nuo 6—8 vat vakaro 
Rezidencija:

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

....... ——i■ ■ a „ — ...... ....... ... ....... . ■

nuo

8939

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

2400 WEST MAD1S0N STREET .
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vali

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunąwidk 0597

f

q
ri v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAliŠlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAAMBULANCE

, - DIENA IR NAKTJo^..
Visi Telefonai YARDS 1711-1742

4605-07 , So. Hermitage Avė. -
4447 South Fairfield Avenue .

Tel. LAFAYETTE Ū727

Dy 1<ti
i i. \________ ? A . ... 2. ________ _______ -

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio1 programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W« H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero .
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių ^SsmI 
Asociacijos

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

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

| ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

* ! I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street ? Boulevard 5566

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avetiue ■ Yards 1138
........ ..... ...- . ------ --- ‘-- <—■

I ACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plače Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East Į08th gtreet Tel. Pullman 1270

PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Westprn Avė. Phone Virgihia 0883

’ -   > ... A ..,4,4 4, , „4. ............ ...C,

’ A. M. PHILLIPS
3307 Lituaiiicį Avenue, Phone Boulevard 4139

J. LIULEVICIUS
4348 So. Californįa Avenue Phone Lafayette 3572

, , .... . . .......... ........... . ■ . .. ....... . ................. . -------------------------------- -----------------------------

: A. PETKUS į
6834 So. Westbrn Avė.
1410 South 49th Court

į/ ..jPhone Groychill 0142 
Cicero Phone Cicero 2109

Garsinkitės “N-nose”
ADVOKATAI

St.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Triephone:Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 Sd; Rockvėll St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Loxe Avė. TeL * Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Titais0.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35 th St. 

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

■ ?! Nedeliomis pagal sutartį.
8

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
Tel. Lafayette 8016

7

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.t Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS ’ 

4645 So. Ashland Aye.
Street

Seredoį pagal sutarti.

_____ KiU, Lietuviai paktarai____

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. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 c

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

IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytoj chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų p 
siūs metodus X-Ray ir 
tros prietaisus.

Ofisas ir Lahora
1034 W. 18 th St;, netoli

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ' ar Central 7464

ai naujau- 
itokius ele-

rija:
Morgan Su

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
■ ■  ........... .—r-         

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2406

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

ĮNIKO tau- 
JIKLA 
nepakenčiamas 
kokio iki šiol 

idė SLA virži- į 
Kur čia bent Į 

ratinių laisvių, 
ienų redakto- 
nuolat sukau-

čia taip rėkia? 
taitis per SLA 
tą riksmą ke- 

; aiškiho SLA 
uijienos” jį 'te- 
kad jis daly- 
lietuvių tauti- 
iš tikro SLA

;ą Vitaič'o rik
te ką “Naujie- 
Igelis SLA na- 
i, kad Naujie- 
jrorizuoja” Vi- 
Vitaitis nepa

knis, kas ta 
a už kurios p. 
sislėpti? Kodėl 
akai SLA na- 
ad pp. Vitaitis, 
Jurgėla ir ki- 

turėjo slaptą 
:u išdirbti pla- 
eriau taut-fa- 
•bti SLA vado- 
ia Vitaitis nuo 

sukelti tuks- 
jai už 'taut-fe-
ild. Tarybą ir kiečių lietuvių pagalbos neapsi

delegatams kelionę j SLA seimą 
ir dar ten pragyvenimas deliga- 
tams. Ir kad išrinkote slaptus 
kolektorius su gi.ibingu S. Ge
gužiu priešakyje, kurie jau iš- 

Į siuntinėjo slaptus laiškus “i.au- 
įtiškai nusiteikusiems” asme
nims dėl ab’avos dolerių. Reiš
kia, taut-fašlstų klika su Vitai- 
čiu, Viniku, Gegužiu, Jur^ėLi 
priešakyj knisosi slaptai, kad 
galėtų užgrobti pilnon savo 
kontrolėn SLA.

Ar tai šitokį patamsių klikos 
darbą p. Vitaitis vadina Ameri
kos lietuvių tautine veikla? 
‘Naujienos”, rašydamos apie 
tos pi.tamsių klikos užmačias, 
neaplenkė ir Vitaičio kaipo tos 
klikos dalyvį.

Tai ne dėl kokios “tautines 
veiklos” ponas Vitaitis reika
lauja laisvės ir demokratijos.

Čia dar sykį p. Vitr itis, Vi- 
nikas pasirodė kaip jie SLA 
bepartyviškai dirba.

—Pasenęs Tautininkas

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESAS DARBAM

Kur tiktai yra demokratinių 
laisviečių, privalo ūmai kurtis 
A. L. Kongreso Skyriai. A. L. 
Kongreso skyriai, visokių įsiti
kinimų demokratus lietuvius 
organizuos garbingam istoriš
kom darbui. Lietuva be ameri-

IUS VALYMO PASLAPTIS

eis. Gal ‘ilge s organizuotas dar
bas bus šimteriopai naudinges
nis, negu atskirai veikiančių 
srovių lenktyniavimas.

“One touch of-natūra makes 
whole World kin”. (Wm. Sh> 
kespeare) (gamtos padėtimi! 
viso pasaulio žmonės , tampa 
broliais). Mes savarankiškai 
veikėme 1914—1918 metų ka
ro laiku, o tiktai sutartinų vei
kimu. Lietuvai k.isvę atgauti 
padėjome taip ir dabar, iš k ai- . . ' ■ ' dų pasimokinę,- per A. L. Kon
greso galingą darbą, gaiėsimo 
Lietuvai ge bėti jau pramato- 
moje bėdoje ‘be vargstančiai. 
“Poni i”, .vėl užsien'n pabėgs. 
Artojai palikti vieni vargus 
vargti. A. L. Kongreso Skyrių 
Komitetuose privalo būti visų 
srovių atstovams vieta. Kas ligi 
šiol nuo A, L. Kongreso atstu' 
stovėjo, ar net A.- L. Kongresą: 
pašiepė, tiems musų broliams 
ai būna klaidos dovanotos. Vi

si mes kk id.’ngi, atskirai veik
dami darbą trukdysime^ Dabar 
laikas žmoniškumo jausmu pa
sipuošti ir lietuviuose matyti 
tiktai savus brolius ir sesutes. 
Romos agentai veiks su fašise
tais; taip jiems įsakyta ..Lietu
vos pavergėjų neklausyti, o ei
ti kartu su visais demokratijos 
salininkais. Ne A. Smetona,, ne 
kokis “bajoras” gali būti tau
tos vadu, bet. pačios Lietuvos 
liaudies ir demokratinių lėtu- 
vių' inteligentų išrinktas dikta 
torius ( ? — “N.”- Red.) privalo 
būti visos Lietuvos, karo laikų, 
diktatoriumi, ‘“Vienybėje galy
bė”. A. ZL. Kongrese yra' plušų 
galybė. ; .' •

A. K. Rutkauskas, M. D.
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ZK—BADO NEMATYS^

naujienų spulkos knygutsI

Vestuvės, Kurios 
Paliko “N-se” 
Nepaminėtos

Musų reporteris “bučernė’Ų”
BRIGHTON PARKr — Pe

reitą- trečiadienį užeinu-. į bu- 
černę nusipirkti silkės. .Kadaiįi-, 
gi dabar pasnikas, tai kitą-ką 
ir neišpuola valgyti kaip - tik 
silkes. O kadangi, bučerneje . jau 
radau keliąs moteris laukiant, 
tai ir man. prisiėjo laukti savo 
“kaleipos”. / //.. 4■

Mąn bestovint. įeina' moteris, 
bėvėjk tokio . s*torįoj: kaip ir 
aukščio. Iš- jos...veidų matytis, 
kad jau seniai pdydėjus. savo 
jaunas dienas. . Vaidas- susi
raukšlėjęs- ir išblyškęs^ A kąsĮ- 
reiškia, kad daug panesuši var
go.. Nieko nelaukdama; prieina, 
prie brro, pasiima “Naujienas” 
ir sako bučeriui: } /

—“BuČ”, daugiau nebečiedyk 
man. “Naujienų”. , , ...

-—Kodėl ? . — bučeris klausia. 
— Juk tamsta nuolatinė skai
tytoja. ■> . ■ .

-—Aš daugiau jų nebelaikinu.
—-Na, kodėl, juk pirmiau sa

kei, kr.d iš “Naujienų” daug 
ko galima naujo surasti?

—O kodėl jos apie mano 
dukters vestuves nerašė?

—Tur būt, kad nežinojo.
—Ją, jau du mėnesiai pras

linko, o dar iki šiol nesužino- 
j°. ■ ’ \ '*’ ’?

—Matote, tamsta, tur būt 
jiems niekas nepranešė.

— O ar tri jiems pranešti [ kūrimo pri 
reikia ? Kas ‘ jie per redaktoriai, Luvę.
kad patys- nežino ? ',' ‘ garsinti, 'fe

—Matai, tamsta, kad redak- L; < .

jjAUJlĖN’OŠ, Chicago,'ih. . 
—r..... . .. ■  .... .—■■....... ..... ..... . ...
• ■ f • • ■ ’ 7 ; ’ *a

toriai visur vaikščiotų ir rink* 
tų žinias, tai: kada; ’j.'e laikr.nšA 
tį redaguotų? Jie talpiną raš
tus,. kurie jiems prisiunčiami: 
Teisybė, jie turi koresponden- 
tus-leporterius ne tik Chicagps 
kolonijose, bet ir kituose mies- 
tuose, ir tie korespondentai- 
jiems paduoda žinias, kas atsi
tinka. jų kolonijoje. O kad apie 
tamstos dukters vestuves ne
rašė, tai pąęirodo, kad musų 
kolonijos korespondentas nie
ko nežinojo.

—Kaip, tai negalėj o žinoti ? 
Ntfgi, bažnyčioje per tris ne- 
tįėldieniUs buvo užsakyta. , '

-—Taip, bet jeigu korespon
dentui nepasitaikė būti b: žny- 
čioje, tai jis ir nežinojo.

—Ne/ tai Čia politika. Kodėl 
kitų, kad prirašo, net po dvi 
špaltas, o kartais net ir po du 
kartu, ir dar, žiūrėk, visai nie
ku neatsižymėjusiems, o mano 
duktė juk visiems yra žinoma. 
Priklauso prie parap'jos choro 
ir prie vyčių. Tai jau tokias 
ypatas ir užsimerkę gali paste
bėti. Bet čia politika.

—Na, motin,1 kiek man žino 
ma, tai Naujienos nepbli't.ki.U 
ja, jos tarnauja visuomenei be 
skirtumo politiškų pažiūrų ar 
religijos. Žinote, motin, tamsta 
pati gali, būti korespondentas, 
surašyti visą įvykį smulkme
niškai ir pasiųsti “Naujienoms” 
ir aš esU tikras, kad nors vė
lu, bet tilps. • 

> —Aš, teisybė, nemoku rašy
ti. Tai kibą reikės sakyti tegul 
senis/paraŠo, jeigu sakote, kad 
jie talpins. - . > • •

—Aš esu-šiur, kad tilps, 
—Na, tai kibą čėdyk man 

“Naujienas” ir ant toliau.
Jau mano buvo “kaleina” 

. ... . , . . ■ L. y. ■ . ‘ •• -

prie silkių. Nusipirkęs išėjau it

_______~____ ____ Raulas. 
: i_______ ■ —    —-j. “ ■ •

Lengva Su Absorene 
Sienas Valyįi
Absorene vertė nėabejbtona. Jo 
veiklą tWi savotiškas savybes. 
Jau daugelis yra pasakę, kad 
sienas valytį su Absorene tai 
tik vienį juokaL Kai kas yTa 
pasakęs ’ir tai, kad jis, yeikią 
magiškai. 1 ••

Tai < patvirtina' laiškais patys 
vartotojai^ todėl ir kompaniją, 
kuri jį.y išdirba, nėturj riiažiąiŲ 
sloš ąbęįohės. ' bėk štai. kitąs 
produktas, kuris, . taįpgi,, turį 
nepaprastą y galę inafevotiėms 
daiktams; valyti. Tai 1 IRŲ. Juo 
galinta valyti ' medžio darbus, 
.malevotus stį varnišių, galima 
valyti grindis, sinkūs,. marmu
rą, porcėliną ir t. t. be didelio 
trynimo ir prakaito. Be to, nu
pirkęs tris JIRI1 ir pasiuntęs 
kompanijai jų viršelius karti! 
su 25c, gausi amžinai rašomos 
plunksnos ir paišelio sėtą.

Trečias tos pačios bendrovės 
išdirbinys vertas paminėjimo 
yra ZEV — grindų valyklis. 
Jis taipgi valo puikiai kietme- 
džio darbus, klejonkes ir eną- 
meliotą medį. Vienu žodžiu, 
Absorene produktai valo viską, 
išskyrus kaminus.

Pastebėtina/ • kad praeitieji 
metai Absorene produktams 
buvo stačiai gerbūvio, metais. 
Sako per pastaruosius 46 me
tus, nuo Absorene Mfg. Co. įsi- 

ądžios, dar taip nėrę
Pikliams, norint pasi

garsinti, teikiama klišių proga, 
i ' ( " ■ (Skelb.) ;

TAUPYK LAIKA!
TAUPYK DARBA 

TAUPYK PINIGUS!
Su Automatiniu 
ELEKTROS Pečiumi

MM

1938 Meta
■« 'H ll...

LIETUVIŲ KEISTUčl 
POS KLIUBO VALDYS 
TAMS: Jomes Sholtemi 

Le Moyne St„ Pirm. 
Stalioraitis, T244 So. 1 
Pirm. Pagelbinįnkas; 
ten Chapas, 4403 So. 
Nut. RaŠt.; Walter I 
So. Washtenaw Avė., 
yette’0559. Finansų 
Mary Warnis, 8838 
Avė., Kasierka; Pet: 
kas, 3145 W. 40th 
Rašt.; Leonas Klirr 
W. 46th St.. Kasos ( 
M. T. Strikol, 4645

' Av., Tel. Boulevard 7 
jas; George Menkas, : 
born St. Tel. Central 
rėjas; Mike Kasparai 
Bishop St., Knygius: 
droška, 2841 W. 40ti 
rolės Pirm.; Miss. A 
zajtė. 1428 So. 51 st 
Rašt.; Mrs. Mari jon 
3137 W. 44th St., I 
Juozapas Bendokaith 
Halsted St.. Korespo 
sirinkimai atsibuna 1 
kas pirma sekmadier 
Hollywoo(į svėt., 24 
St., Chicago, III. \ M 
imami IĮ vai. iš ry

NĖPRIGULMINGO LU 
LIEČIU KLIUBO VAI 
METAMS yra sekama: 

zas Jankaitis, Vie
nas Zolis, Fin. RfiŠt. 
liūnas; Prot, Ęašt. ■ 
Ižd. Rašt. David Ban 
bėjai: P. TaųianaUska 
kevičius. Visokiais re 
kitės pas , prot. rašt. 
gus duokit greitai ja 
tuoj galėtų pasiųsti 
kytojus. Jo antrašas;

1010 — 8th St., Rockf 
pašaukite per telefon:

palikau bučerį su ta j a moteriš
ke bediskusuojanV Raulas.

■ *• iU ar*
■. >1: _-—,—., n 14- -x. . ~ •

• Virk moderniu budu — su elektriką. 
Jus rasite kaip ir išmtai kitų šeiminin
kių visoj Chkagoj, kad elektriškas viri
mas yra LENGVAS . . . yra GREITAS 
... ir, TIKRUMOJE YRA PIGUS.

Ištirkit elektriško virimo naudą, da
bar. Apžiurėkit tuos patrauklius elektri- 
kos pečius e’ėktrikos reikmenų, geležies 
išdirbinių, rakandų ir departmentinių 
krautuvių parodose, ir savo apylinkes 
bei vidmiesčio Commonwealth Edison 
kontpąiiijos krautuvėse. Daug skirtinų ■' . r ‘ ' •' •<- r • ■’ • »•

dydžiu ir modelių plačia kainų gausa.

'.'"'"'i1   ‘"j■ ''H'i-1.1 ■■■"■ '■ J ■rf1'"1 .Įii^,'!11 l1 ni'f*;.11'1 i1 j. .

Spfsciaflūs Pasiūlymas
1; Įniainymo nuolaida už sėrią pečių.
2. Nedidele nuoldidaj kuri padengs vi- 

sas vielų instaliacijęs išlajįdąs dįdžių- 
mos vietose. •

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

HUMBORLDT PA^K 
POLITIKOS KLIUBO 

<1988 METAMS: Walski
Evėrgreen Avė., 
7678; John Kuprėvr 
mininkas. 3446 W.

1 Anton Lungevicz—m 
Wabansia Avė., t< 
2285; S. Buneckis—f 
8247 Beach Avė.; A 
sierius, 3327 Le M 
Kubilius—maršalka, 
Avenue.

SIMANO DAUKANTC 
JOS VALDYBA 1938 1 
K ANTĮ: Vi nę. K rife

9257 So. Cattage G 
Baceviče—pirm, fra e* 
Union Avė.; P. Kili 
3347 So. Lituanica 
Zalatoris—-ūkininkas 
33rd St.;, A< KaUl; 
rašt.. 3842 So. Ur 
M ali n a u ska s—ko titrą] 
Masaitis—apiėkunąs 
laitis—mąrŠalka; A.; 
gyno. prižiūrėtojas { 
ligonių prižitirėtojas 
Poška—draugijos k 
So. Halsted St;, Tel. 
Rez. 6504 So. Arte? 
Hemlock. 2374.. Sušii 
kas pirma . sėkmadi 
mėnesį r 12 vai, die 
Aųditorijoje. ■ — a.• 

į f .... .

Garsinkite Ni 
3 • . . » ■ * r, - •

L. M. Norkus
Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Čhicagoj. Visi geria ir mėgsta 
• AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai .nusprendė padirbti dar geres

nį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų. (

■ Urmo (wholesalė) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
t. submet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar

navimą, • ,

2415 W. 64th Street.

" "■ A ..... J1"!”'. !.... .....
‘ L u Ai, .A . į ' ■ A '

AMBROSIA & NECTAR
’• t. • I ■■ ..... 1 .

Tel. Hemlock 6240

f GARSINKITE “NAUJIENOSE”
.......... t, , ,v -*» *- •* * ■ ' ■ ' Z * ’ - • > * - ’,

— v. * * . i » ’ . . M ?_• .•
‘ j,- . . /■ j • ■
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INSURA
(APDRAŪJ

Pilną apdrau 
mobilz’ams
Apdraudę 
ugnies %

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę gy

gausite

n:

ral
nu<
lan

NAUJU 
raštinėj 

per A. Rypl

1739 S. Kals
Raštini atdara 
ras iki 8 vai. 
niais nuo 9 ryto 

po piev
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The LHhnaiiian Daily Newa 
Pablishcd Daily Eieapt gunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1738 gontb Hateted Street
Telephpne CANAL 8500

Subacripiion- Raies:
88.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy.

$8X10 
4.00 
2.00 
X50 

.75

, 8c 
18c 
75c

Idvasioje auklėjo savo pasekėjus. Smetona ir jo bendrą-Į PJ<? I 
darbiai visuomet smerkė demokratiją ir skiepijo

gyvenime puslankis
j,......... ........... . , IH

(Musų specialaus korespo'dento Lietuvoje)

Entered as Seeond Ciass Matter 
March 7th 1014 at the Post, Office 
of Chicago* III. under the act of 
March 8rd 18-7& . /

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 S. Halsted St.„ Chicago, 
Ilk Telefonas Canal 8500.

Chicagoje—paštu:
Metams__ ____——
Pusei metų 
Trims mėnesiams ......__ __
Dviem mėnesiams _1_____
Vienam menesiui ..__ _____

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija_ __ _____
Savaitei -—....^nrr______ ,—
Mėnesiui ________________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago^ 
paiku:

Metama ...------------------------- $5.00
Pusei metų __ _____________  2.75
Trims mėnesiams ___     1.50
Dviems mėnesiams ________ 1.00
Vienaln mėnesiui ______  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

$8.00 
4.00 
2.50

nėms tautini šovinizmą, stengdamiesi juos įtikinti, kad Į 
“tautos vadas” padarys Lietuvą stiprią ir ąpgins nuo 
'priešų, O pasirodė, kad šituo keliu eidama, Lietuva atsi
dūrė pavojuje net pražudyti savo nepriklausomybę.

Po šio skaudaus krizio Lietuva turės persitvarkyti. 
I ' Amerikos lietuviai, kurių simpatijos, be abejonės, 
yra su Lietuva, neprivalo vadovdUtis vien tik jausmais. 
Smerkdami Lenkijos mįlitaristų smurtą, jie betgi turi I 
atsiminti kad šiame momente pavojingiausias dalykas1 

—. - ’ . . . a _ . i- — ./ _ - - ~ .

(Atpigintai
mietams
Pusei metų ----- ...___
Trims mėnesiams ...
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Kodėl Lietuva pasidavė

siais -mokiniais. Tai daugumo-- 
lje tokie mokiniai, kuriems 
trūksta gero apdairumo* nuosa^ 
kūmo ir svarbiausiai ištvermės 
ir ryžtingumo. Ir Čia turime nei i 
blogą pirmą puslankį, bet. jau 
to puslankio antroji dalis ly
dima dažniausiai nepasiseki
mais.

(Bus daugiau)lijasi į dvi dalis, taip vadina 
mus pirmąjį ir antrąjį pus

KORESPONDENCIJALietuvai butų aštrinti santykius tarpe Lietuvos ir Len- U šltieį puslankiai Lietuvos vi* 
kijos. gitą pavojų supranta ir Lietuvos valdam, todėl J1 reikšmiagi. Tų pųslaukiij svar- 
uždraudė masinias demonstracijas prieš lenkus. ’ ' ' ba gludi tame, kad įvairiose

Užvis svarbiausia dabar, kad butų apsaugota taika, gyvenimo šakose tasai pirmas 
Tam priešingi yra taip vienos, kaip ir kitos pusės nacio- puslaukia veikiamas., Kitaip ta- 
nalistai. Jiems nereikia pataikauti. Nacionalizmo politi- Įrus’ susidūrus.- su bet kokiomis 
ika Lietuvai nieko gero nedavė. Laimė dar, kad ta poli- Motinais. pirmame puslankyje 
tika Lietuvos nepražudė. - ~ ■ jaį antr;me puslaukyje pa,

prastai pritrūksta, ar tai kan- 
i trybės, ar tai ištvermės, ar pa- 

jėgų ir jis dažnai'lydimas ne
pasisekimais, arbafi pralaimėji-

* mais.
't . ■ ?į štai imkime Lietuvos spor- 

autoriai stengiasi tiktai žaisti sporto šakų, kaip
ant žmonių jausmų, apsimes
dami karštais Lietuvos “patrio
tais”,,

Norwood, Mass

rh*
■

•*>

Karas tarp Lietuvos ir Lenkijos tapo išvengtas, kai 
Lietuvos vyriausybė sutiko išpildyti Varšuvos ultima
tumą, t. y. užmegsĮi su Lenkija diplomatinius santykius 
ir atidaryti susisieki įarpe šitų dviejų valstybių!

Lietuva, žinoma, kitaip pasielgti negalėjo, kuomet Į 
lenkai grąsino jai ginkluota jėga, prieš kurią ji nebūtų f 
galėjusi atsilaikyti, ir kuomet kitos valstybės atsisa-Į 
kė Lietuvai padėti. Siųsti Lietuvai ginkluotą pagalbą I Komunistų vadinamas “cent- 
atsisakė ne tik mažieji jos kaimynai* Latvija ir Estija, Iro biuras” paskelbė spaudoje ir 
bet ir galingoji Sovietų Sąjunga. išsiuntinėjo laiškais atsišauki-

Daugelis lietuvį Uetuvoje ir išeivyje turSjo vii-
tį, kad, atėjus pavojui, Lietuvą išgelbės Maskva, kurios kuriai dabar gręsia pa- 
armija yra didžiausia pasaulyje, kurios pro laivynas sa- Lojus iš Vokietijos hitlerininkų 
vp “stebuklingais” manievrais ne kartą yra nustebinęs ir Lenkijos militaristų pusės, 
svetimų šalių karo ekspertus. Galimas daiktas, kad ši- Atsišaukime sakoma:
tą viltį turėjo ir Lietuvos tautininkų valdžia. Bet kasi “Lenkijos imperialistai, 
pasirodė? Kai lenkai sumobilizavo savo kariuomenę I siundomi kruvinojo Hitlerio, 
prie Lietuvos demarkacijos linijos, tai sovietų valdžiai pasirįžo pasigrobti Lietuvą 
patarė Kaunui taikytis su Lenkiją — ir išleido atsišau
kimą J taiką mylinčių šalių valdžias, kad jos darytų 
konferenciją ir svarstytų, kaip sulaikyti užpuolikus, ku
rie rengiasi sudraskyti Čekoslovakiją ir Lietuvą !

Jeigu Lietuva butų laukusi iki tokia konfrencija' 
susirinks, tai pasaulio diplomatams nebūtų tekę, svars
tyti, kaip Lietuvą apginti nuo plėšikų, bet butų tekę 
rankioti jos kaulus!

Tačiau, aišku, kad tokia konferencija ir neįvyks. 
Komisaro Litvinovo atsišaukimas buvo tiktai mostas 
(žęstas) nuramii|tj tiems, kurie pasitikėjo, kad sovietų 
ginklas Lietuvą apgins nuo lenkų. ’ <q-

Taigi, kai visi, iš kurių buvo tikėtasi pagalbos, at
sisakė ją suteikti, Lietuva buvo priversta nusileisti Var
šuvos ultimatumui.

Pasirodo dar kartą, kad santykiuose tarpe tautų 
dabartiniame, diktatorių ir militaristų apsėstame, pa
saulyje, paima viršų ne teisingumas, bet ginklo^ jėga. 
Taip bus, kol diktatorių ir militaristų rankose bus val
džios.

Laimė, kad Lietuva dar tebėra gyva. Ji gyvens ir 
toliau, jeigu Europoje bus atsteigta demokratija. Mes, 
tikimės, kad ji bus atsteigta!

Apžvalga
**
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Į ŠAUKIA “GINTI LIETUVOS 
NEVRIKLAUSOMYBŲ”

KITAS “PATRIOTAS”

■ ir padaryti savo provincija. 
Jie padarė ant Lietuvos-Len
kijos sienos provokaciją ir

Į dabar mobilizUojasi veržtis 
Į Lietuvon ir sunaikinti josios 

nepriklausomybę, pavergti 
žmones, padaryti su Lietuva 
taip, kaip Mussolinis padarė 
su Etiopija, o, Hitleris su Aū- < 
strija.

“Lietuvai gręsia mirtinas 
pavojus! ' ' *

“Amerikbš1 'lietuviai, i darbi
ninkai, intelektualai, biznie
riai! Gelbėkite Lietuvos žmo-

I nėms gintis nuo nepriete- 
Į liaus!
Į “šaukite masinius mitin

gus* ruoškite demonstracijas 
prie Lenkijos konsulatų, pri* ; 
imdinėkite rezoliucijas, smer- •

Į kiančius, Lenkijos imperialis- 
| tus ir teikiančias užuojautą, 
i padrąsinimą ir paramą Lie

tuvos žmonėms kovoti su
Į užpuolikars-įsiveržėliais?’'

Tas atsišaukimas buvo iš- 
»* • • v ..... • i* j siųstas iš Brooklyno kovo 18Nusivylimas abiejų salių nacionalistams p (penktadienį). Tuomet, iš

Hiesų, atrodė, kad Lenkijos ar- 
TZ . T ... ,-jv. L .• - ._ - T . Imija gali įsiveržti į Lietuvą,
Kai Lenkijos valdžia pereitų šeštadieny pneme Lie- Bet kaip žinome, šeštadienio 

tuvos valdžios atsakymą į savo ultimatumą ir sulaikėLyte Lietuvos valdžia jau pre
savo armijų “maršavimą į Kauną*’, tai Varšuvoje, Vii- nešė Lenkijai, kad šis ultima- 
niuje ir kitur prasidėjo “patriotiškos” demonstracijos tumas tapo priimtas, ir dabar 
prieš Moscickio vyriausybę ir žydų pogromai, rtas konfliktas eina prie likvida-

Lenkijos nacionalistai nepatenkinti, kad jų valdžiau11110* # . . j. v -

pasirodė “nepakankamai griežta” ir neužgrobė Lietu-f ^bnti letuvos zmo- 
vos. Savo nusivylimą ir piktumą, jie ishejo ant - tos gy- dabar nebėra pras-
ventojų grupes, kuri nestengia nuo chuliganizmo atsi- nlgs>
Sinti. . Į Tačiau ir iš viao atrodo lai-?

Tuo- tąrpur jeigu gen, Rydz-Smigly nepasiuntė savo bui keista ta taktika, kurią An- 
kariuomenės Lietuvon, tai — ne dėl to, kad jisai netu- tano Bimbos biuras sumainė? 
rl apetito Lietuvą, praryti, bet daugiausia dėl to, kad pasiūlyti Amerikos, lietuviais 
jisai pabūgo dar stipresnio plėšiko: jisai bijojo, kad, Lietuvos krizio valandoje, 
lenkams Lietuvą bedraskant, jiems patiems nenutvertų kon&uIatųr protestuo-
UŽ gerklės Hitleris. ' ti prieš Lenkijos imperilistus ir

Didelis nepasitenkinimas pasireiškė ir" Lietuvoje.įdrąsinti Lietuvos’ žmones ko- 
Telegramos praneša apie nerimą Lietuvos armijoje irjvon su lenkais, šitoks judėji- 
apie Šaulių Sąjungos agitaciją už; ginkluotą pasiprieši-Utretų pagrindą. tiktiHuo^

- - » -ml

Lietuva su ginkhfa rankose 
priešintųsi Lenkijai Bet argi 

i mes iŠ tiesų norime* kad tarp 
■Lietuvos ir Lenkijos butų KA- 
[RAS?'.. a L t / •■ • N'„į
Į Norėti tokio karo gali tiktai 
tas* kuri» geidžia pražūties Lie
tuvai — arba kuris neįsivaiz
duoja* kokias pasėkas turėtų 
doks karas?

Komunisių atsišaukime nėra 
nė vieno žodžio apie tai* kad 
konfliktas* kilęs tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, turėtų būt išspręs
tas taikos keliu. Atsišaukimo

n imą lenkams.
šitą armijos ir šaulių opozicija taikai su Lenkija 

privertė net du Lietuvos ministeriu rezignuoti, ir kal
bama, kad galįs rezignuoti pats Antanas Smetona.

Iš tiesų, tiems naeionalistiniems lietuvių, elemen
tams, kuriems buvo per metų metus kalama į galvas, 
kad Vilnius bus jėgos keliu atimtas B lenkų, šita Sme
tonos vyriausybės kapituliacija prieš Varšuvos ultima
tumą atrado, kaip tautos išdavimas.. Ji atima jiems pa
skutinę viltį. Jeigu Lietuva ne tik negali pasipriešinti 
lenkų armijai, bet yra priversta net* ir pasirašyti “tai
ką” su smurtininkais, tai kaip galima tikėtis, kad Vii* 
nius dar kada nors bus Lietuvai grąžintas?

Lietuvos tautininkai yrą kalti, . kad jie šitokioje

Antano Smetonos ordinuoti 
kavalieriai, kurie yra susimetę 
| sargybos bokštą ir pasiryžę 
išgelbėti SLA nuo syetimų ša
lių nepageidaujamų '“agentų*” 
tur būt* “trockistų”, pastaruo
ju laiku ir j musų koloniją 
pradėjo siuntinėti kvailo turi
nio lapelius su nurodymu už 
ką balsuot. Ant balsavimo kor
čiukės visų pažangiųjų kandi
datų vardai išbraukti, neišski
riant ir daktaras-kvotėjas. Ši
tokiu savo elgesiu smetonuoti 
:kavalieriai-bokštininkai tik de
moralizuoja ir griauna frater- 
nalę lietuvių organizaciją.

; —O—

Kovo 13 d. Lietuvių Svetai
nėje buvo suvaidinta trumpa 
operetė “Už Vilnių.” Rengė 
SLA antro apskričio komitetas, 
vaidino Woreester, Mass. ak
toriai, dainavo “Aušrelės” cho
ras, vadovaujamas Dirvelio. 
Choras, reik pripažint, visas su 
sideda iš jaunimo ir gerai dai
nuoja. Bet aktoriai, bent kai 
kurie, vaidino silpnai ir kaip 
solistai negal dainuoti. Tie, ku- 
įrie geriau vaidintų* tai pasta
tyta menkes nė n vieton. Veika- 
liukas vietomis neatatinka tei* 
singumo bei tikrovės.\Vienoj< 
vietoje perstatų kaip lenk-a! 

!dvarininkas atsižadėjo visko ii 
grįžo Lietuvon. Kitur didžiuo 
jasi* kaip kitąsyk lietuviai bu 
!vo galingi ir valdė nuo (Juodų 
'jų iki Bąllųjų^jurų. į^ytauti 
Didžiojo laikų garbinimas irg 
bereikalingas dalykas. Taip pa 
!buvo perdaug bereikalingo i 
tuščio patriotiško šukavime 
kaip tai: eisim lenkus išvysim 
mušim. Kurie prie Vilniaus Va 

dyti. Dar pirmame puslankyje davimo Sąjungos nepriklausc 
čia neturime bet kurių ariseki-: ‘ ’ 
mų* Rodomės tik svetimų dar- ! 
bris* narą ir savais artistais. ?
Grožinė literatūra '

Turime gražių, gerų veikalų.! 
Tai daugumoje prieškarinių ra- 
stytojų darbas* Jei kas nors iš 
jaunesnių rašytojų savo vyku
siais veikalais, pasirodo* bet 

į tuoj jie pasuka šunkeliais ir į 
i toliau Lietuvos scenos jų.darbo' 
vaisiais negali pasirodytu Be 
to, jei imsime kai kuriuos jų, 
[veikalus, tai matai* kad užstmo-' 
’jimai būva labai platus, pra
džia vykusiai pradėta, bet jau į 
igalas paskubomis baigtas ir Čia[ 
[lyg tame sporto lauke pastebi,: 
kad trūksta ištvermės ir paję-:

nepastebi, nes ji 
nesiskiria iš kitų

gražią* Vykusią 
dramos

, r ./

Kai kurie sporto žaidimai da-1 stebėsi, kad tie žiedai iš kitui 
atnešti, juos mėginta tik savo
je dirvoje pasodinti, bet jie čia 
gerų vaisių neduoda. Nėra kas' 
toliau eina, kas seko čiurlonieš 
.užbrėžtu? keliu. Pirmąjį pus
lankį nugalėję, sustojome pu* 
siaukeiy* Svetimšaliai atvykę 
į Lietuvą gėrisi K. čiurlionies 
genijumi, daug gražių žodžių 
taria, bet dabarties meno kury? 
bos jau jie 
veik niekuo 
tautų meno, 
štai teatras

Sukūrėme
operą, turime neblogą 
teatrą. Mikas, ir Kipras Petrais 
'skai davė visa, ką tik gali ga
rbus dainininkai duoti. Kipras 
^Petrauskas davė ne tik gabų 
dainininką, bet ir gerą vaidinto
ją. Jo gebėjimais, jo gabumais 
stebisi daug kas iš svetimša
lių operos žinovų, bet nėra kas 
.toliau vysto jų pradėtą darbą. 
Iš jaunesnių operos artistų yra 
kas turi nepaprastus balsus, 
ibet visai nematyti* kad ios pa
jėgos tobulėtų, naujų kelių ieš
kotų. Jos sustingo, ir stovi vie
toje. Jos nepraneša anuodu 
operos kūrėjus, jos nei vaidy- 
biniai, nei dainavimo nežengia 
toliau brolių Petrauskų ir ne
apsiriksime pasakę, kad tos 
jaunosios jėgos net nemėgina 
juodu pralenkti a gal net susi
lyginti.

žodžiu, ir čia pirmame pus
lanky© turime pasisekimas, tuo 
didžiuojamės* bet ir tik. Nema
tyti pastangų ir noroi ieškoti 
naujų kelių* naujų užsimoji
mų. /

Dar sunkiau yra kalbėti apie 
dramos teatrą* nes čia ir pirmo 
puslankio pasisekimais negali
ma pasigirti, bet kokiais laimė
jimais. Čia net pirmame pus
lankyje dar neturime kuo pa
sirodyti. Taip pat dramos ir 
operos tuririu neturime visai 
kuo pasigirti ir savu pasiro-

i.

tik lietusiai susiduria su kitų tau 
tų žaidikais,. tai juos pirmame 
puslankyje sėkmingai nugali. 
Bet jau antrame puslankyje 
prasideda nepasisekimai ir pra
laimėjimai. Gal vienintelis tok
sai atitikimas, kur lietuviaiKitas komunistų šulas, \ -1 . .

Andrulis, pataria' “pažangiems” laimingai atsilaikė, ir Europos 
Amerikos lietuviams užmiršti įmeistro vardą įgijoj, tai krep- 
apie vidujinę Lietuvos santyar- pinio žaidimas anais metais Ry
ką (t. y. apie reikalavimą a t- įvykęs, bet tai įvyko tik
steigti Lietuvoje demokratiją) [lietuviams amerikiečiams padė- 
ir rūpintis tik Lietuvos^ “gyni- .•įas’ daugeliu atve-
mu”. Sako: ■

“Man rodos, kai kas iš, pa-, 
žangių lietuvių ir dabar pir- ' 
mon vieton stato vidujinę 
Lietuvos padėtį. Tai klMda, 

“Jos gynimas dabar pir
maeilis klausimas.0
Tiesa, kad pavojaus valan

doje krašto gynimas, turi būt 
svarbiausias reikalas. Gerai, 
kad komunistai šitą paprasHą 
tiesą, galų gale, suprato. Pir
ma jid tani buvo griežtai prie
šingi. PdČlą tėvynės gynimo 
idėją jie1 laikė didžiausiu nusi
dėjimu ir išdavyste darbininkų 
klasei’. Socialistus, kurie stoją 
už savo šalių gynimą pasaulio 
karo metu,' jie keikė “renega
tais”, “social-patriotais” ir t. t.

Tačiau, supratęs tėvynės gy
nimo reikalą, komunistas An
drulis šiandie jau nušoko į ki
tą kraštutinybę. Jisai pataria 
“ginti” Lietuvą ir užmiršti “vi
dujinę Lietuvos padėtį” tuo lai
ku, kai karo nėra ir net karo 
pavojus beveik praėjo, 

į O jeigu da ir burtų karo pa
bojus Lietuvai* tai argi Lietu
va galėtų genaus pasiruošti ap
sigynimui, turėdama valdžią, 
kuriai dauguma /žmonių nepri
taria? Aišku* kad ne.

i Net ir Smetona tai jaučia. 
Štai kodėl, gavęs Lenkijoj ul
timatumą, jisai pasiskubino, su
šaukti “seimą”* norėdamas tuo* 
viena, parodyti pasauliui* kad 
visa tauta remia jo valdžią; 
antra, nedrįsdamas imti vienas 
atsakomybę uą krašto likimą^

Bet komumstas Andrulis siū
lo, “vidujinės padėties” klausi
amą dabar nekeltu Jisai bando 
,buti didesniu tautininkas už pa
čius tautininkus!

į,, [jus. šiaip jau, daugeliu atve
jų* tokie žaidimai prasidėję vi
sai sėkmingai baigiasi pralai
mėjimais, štai kad ir neseniai 
sportininkai dalyvavo Prahoje 
tarptatftiniose ledo ritulio žai
dimuose, Pirmąjį dieną visai 
vykusiai nugali Rumaniją, o 
paskui kitas dienas* jei turėjo 
kokius nors dar laimėjimus, 
arba sėkmingai priešo apsigy- 
nę, tai tik pirmume puslanky
je, toliau jau seka tik vieni pra
laimėjimai.
Diretelkune meno srityje

‘ Dar prieš karą. K. čiurlio
nies genijus savo meno kuri
niais. nušvietė Lietuvos padan
gę ir jos vardą pastatė •greta 
daugelio kutturingiausių tau
tų. Daug kas iš meno kritikų ir 
istorikų norėdami giliau pažin
ti K, čiurlionies kūrybą pra
dėjo įdomautis Lietuvos, pra
eitimi ir stengėsi pažinti Lie
tuvos dabartinį gyvenimą. De
ja, K. čiurlonis staiga mirė ir 
'savo gebėjimus iki galo neiš- 
vystė, Lietuvos dainą nebaigė. 
'Ir štai iki šiai dienai mes me- 
!no srityje nešuraųdame kito 
tokio, kas eitų savitais, keliais^ 
kas prasilaužtų sutingusioje 
meno formoje, pakiltų į auk
štybes, kas verstų kitus stebė
tis savotiška Lietuvos meno 
mokykla. Turime gabių, gerų 
menininkų,' bet jie visi, arba kas 
nors iš jų5 nepakyla aukščiau 
eilinių menininkų. Pamėgdžio- 
jami tik kiti, bet nematyti už* 
simojimų eiti savitais keliais* 
artėti lietuvių tautos tragin- Į •) Jie daugumoje vis dar lieka 
gam ir kartu turiningam gy
venimui. Turime ‘ gražių, meno 
Šiedu, bet arčiau įsižiūrėjus pa-

Įtik žemaitjes, Maironio ir ki* 
itų prieškarinių rašytojų moki
niais ir tai ne visuomet vyku-

■v

IŠ TIESŲ, SUDARĖ “TAUTOS
FRONTĄ”

“Naujienoms” praeitą šešta- 
buvo ■ pranešt^'''’'kad 

met jTigu kaa|&w>klyne s^J.
darė bendras komitetas; “Lie- 
tavai giotr* į kurį įtina ir kle
rikalinės “Amerikos” ir komu* 
matinės-' “Laisvės”' 'ir smetoiftU 
nes“ Vienybės” ir Hlę laikraš
čių redaktoriai. Pasirodo* kad 
tai tiesa.

Apie tą “bendri tautos fron
tą” vienas Brooklyno laikraš
tis paduoda tokių žinių;

; “Pagaliau sukruto ir tie-* 
tuviškų laikraščių redakto- 

‘ riai. Penktadienį? sušaukė 
specialų susirinkimą ir sįik 

į tarė sekmadienį kovo 20 d.

Cooper Union salėje sureng 
I ti masinį mitingą 
i kas nors daryti. Iž Amerikos 

. į Lietuvą per porą valandų 
l nenuvažiuosi* o juk reikip 

kaip nors Lietuvą nuo lenkų 
i gintU”

Susirinkimas pasiuntė į Kau
ną tokiu turinio kabtegramąr

Yorka lietuvių teiirašėių: 
Amerikos. Laisves* Naujos 
Gadynės* Tėvynėo ir, Vieny
bės bdefelyva suorganizuo- 
tas Lietuvos Gyrimo Komi
tetas* Visoje Amerikoje or- 
ganUuojami panašus komi
tetai ir mariniai mitingai. 
Mes su jumis. Pasirašė: Lau- 

( čka* Mizara* Strazdas* Vitai- 
tis* Tysliava.”

tą tie; kurie visą laiką kits ki

.tą atakavo; ir laiką didžiausiais 
Reikia j savo “priešais”’ Atstovas “tais- 

viečių”, kurie ugnim spiaudė 
ant “sklokininkų”* susitiko su 
Strazdu; atstovas klerikalinės 
“Amerikos01 (p. Laučką)* kuri 
remia papos kryžiaus karą 
prieš komumistus, susitiko su 
JMizara; “Vienybės” redakto
rius Tysliava, kuris daug kartų 
įyra iškovojęs savo laikraštyje 
‘komunistus “tautos išgamo
mis”, pripažino, kad ir “Lais
tė” turi būt atstovaujama 

i “Lietuvos riminio Komitete”, t. . .■' Kad ir tam komitetui nebus 
kas veikti (nes reikia tikėtis, 
[kad karas tarpe Lenkijos ir 
Lietuvos nekils), bet jo susior- 
[ganizavimas bus teigiamas reiš
kinys. Žmonės dabar mato^ kad 
ris fanatiškos neapykantos 
kurstymas vienų srovių prieš 
kitas buvo tik demagogija.

KmM

tie yra priešai.
Paprastai reikia ne tiek tuš 

čio šukavimo, kiek sveiko šeri 
so parodyt.

—Marksistai

Demonstracijos prie: 
Hitlerį

New Yorke* Detroite ir Lo 
Augeles buvo surengtos didele 
demonstracijos, kurios griežta 
pasmerkė Hitlerį ir jo grobuc 
niskumą. Vadinasi, Austrijc 
pagrobimą ir grūmojimą čeke 
Slovakijai, Los Angeles miest 
demonstrantai buvo susirink 
prie Vokietijos konsulato.

Meksika nusavino 
aliejaus Įmones

įna 
w 
sii

pr

MEKSIKOS MIESTAS, km 
20, —— Prezidentas Lazaro Ca 
denas paskelbė dekretą, kur 
faktiškai nusavino svetimų va 
stybių - korporacijų kontrolių! 
jamus aliejaus laukus ir 
nes. Apskaičiuojama, kad 
savintų korporacijų turtas 
kiąs $500,000,000.

Savo dekretą Meksikos 
zidentas pateisina tuo, kad
timų valstybių 'korporacijos a 
sisakiusios pildyti krašto p; 
tvarkymus. Pavyzdžiui, k 
valdžia įsakė išpildyti tam til 
rus darbininkų reikalavimu 
tai korporacijos visiškai užd 
riusios savo įmones.

Nėra reikalo aiškinti, kad di 
lei to dekreto labiausiai nukei 
tėjo Amerikos ir Anglijos ko 
po racijos, kurios Į Meksi'kt 
mineralinio aliejaus laukus bi 
vo investavusios milžiniškas si 
mas pinigų.
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PO MUSU DIRVONUS PASIDAIRIUS
—■II II U’........(> .M.IIHh. I i,

jaučiamas, kaip dabar. Vadina 
si, \ sąlygos tada buvo daug pa 
lankesnės nei dabar.

Kai pasibaigė, tai sakant, biz- 
niškas pasitarimas, tai prasidė
jo šiaip sau draugiškas pobū
vis. Mat, buvo užkandžių ir ar 
lauš.

NAUJI NARIAI VISU ŽINI A!

VAIDYBA: l
K. KAIRIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius >

P. "MILLER, finansų sektorius

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGI S, Drujos Advokatas, J. PK VARKALA. Draugijos- Auditorius
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Vincent B. Ambrose .............    Chicago....
Stasys Jurčis ............................. ..... . Roseland....
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Thoma® Saldauskas .......................... Chicago ....
Joseph Ascilla .... ................................ . Chicago ....
P-nia Marion Ascila .............................. .. Cicero....
Joseph Augaitis .... -............ . ............... . Cicero ^,.
Geo. Izbiekas ......................... .............. Harvey....
P-nia Elz. Norgaihenė ..............    Chicago....
Adomas Markūnas ........................ . Chicago —
Antanas Visbaras .....................—.......... Cicero,-.
Alex Ambrozevičia . ............................ Chicago ....
John P, Gričiunas ..................   StA Charles....
Povilas Milaševičius  ......................... Chicago....
P-lė Suzana Gabris....... .........  Waukegan«...
P-lė Josephine Miiler .....      Evansto».-<
P-lė Jennie Lauręl_________ __ ... Waukegan ..-
Kazys StepanaviČnis .... .......... ............. Chicago ....
P-ia Magd. Ratkevičienė ................. . Chicago ....
John Šliužas ...................... -....... Chicago....

. John A. Grekey ......... ............. ................ Gary «...
*Peter Pr Lapenis ................... ........... Chicago,.^
Petras G aiški s* ..1  ................. Chicago....

u < Stasys Mockus .......... Raęine ....’
Stanley Statkevięh r...... ..................Racine ....
Antanas L. Skirmontas ....................... Harvey ....
Vincas černauskas .............. Springfield....
Jonas Cinikas .............     Cicero....
Ckester Prakurotas ............ ......... ........... Gary ....
Louis Antonavičius ................................ Chicago....
P-nia Petronėlė Markauskas Chicago ...^
Juozas Albauskas ............... Chicago Heights....
Peter Ginlotis ................................  Chicago—.
P-nia Julia Luketis......................... . Springfield....
Antanas Stankus .......    Aurora....
P-le Antoinette Karevičius .... .............. Chicago ....
Joseph J. Žukas .................. Chicago....
Mike Senko...... ....?...... .............. . .......  Roseland ...-.
G. Steponavičius  ............ ..... ....... ....... <....... ......
Pavieniai nariai ne konkursantąi įrašė ........  347
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kapus, ten jau radome didelę 
minią žmonių. Prasidėjo cere
monijos, kurios nors ir neil
gos buvo, bet gana jaukios. Ne
trukus išdygo naujas kapas, 
kurį, reikia manyti, Chicagos 
lietuviai ilgai prisimins ir jį 
kartkartėmis aplankys.

Kai karo lauke žūva1 vadas, , 
tai jo vietą turi, kitas Užimti. 
Kitaip ir negali būti. Jeigu jau 
neatsirastų kito žmogaus toms 
pareigoms, tai turėtų viskas 
žūti.

Bet taip nėra. Ne tik karo 
lauke, bet ir Šiaip gyvenime vi
sada yra • antrininkas, kuris 
tuoj gali stoti į darbą ir atlikti 
tai, kas yra reikalinga atlikti.

Chicagos Lietuvių Draugija 
neteko, savo gabaus prezidento, 
kuris tuo pačiu metu ėjo ir 
kontesto vedėjo pareigas. Kai 
velionis prezidentas sunegalėjo, 
tai net pirmoji kontesto dalis 
nebuvo baigta. Po to jisai fak
tiškai nebegrįžo. Dar bandė 
šiek tiek dirbti, bet netrukus 
buvo priverstas visiškai į lovą 
atsigulti., , zz

O pradetaš-įdarbdš tuųėjo eiti 
pirmyn. Nutraukti tą darbą jo
kiu budu bebuvo galima. s

Cbicagos Lietuvių Draugijos 
valdyba ir kontestantų draugiš
kam, pobūviui p. J. Gustainis 
nemokamai davė gražų kumpį. 

? P-as Gustainis yra Royal 
Blue Store savininkas, (107 
Broadway, Melrose Park). Tai 
gal moderniškiausia ir vysdin- 
giausia lietuvių maisto krautu
vė.

; P-as Gustainis yra ir Chiea- 
gos Lietuvių Draugijos narys.

Už suteiktą dovaną tariame 
p. Gustainiui didelį aefų.

s Grįždami iš laidotuvių pake
liui sustojome pas p-ią Agnę 
Badaukis* 4119 S. Frajaeisco 

i Avė. Tai valgomų daiktų krau
tuvė. Tai tikrai lietuviška įstai
ga, kur galima nusipirkti lietu
viškų ^kukiiJių*’, o* apie lietu
viškus baravykus tai ir kalbėti 
nėra reikalo.

Šia proga turiu priminti, jog 
jhia A. Badaukis yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos narė, ir, 
kiek man* teko patirti, ji 
nemažai darbuojasi toje orga- 
nizacijoje* Ji turi tris dukreles, 
kurios padeda jai darbuotis 
krautuvėje^ Jaunesnioji dukre
lė* Olga* jaunimo tarpe yra pa
sižymėjusi sporto srityje.

Po šaunių vaišių pas p-ią Ba
daukis sustojome dar pas po
nus Giedraičius (4501 S. Fair- 
field Avė*}. Tai p. L Giedraičio 
(plačiai žinomos dainininkes 
Vy/©y’ ^ev^fen’^ie taip pat laiv< 
ko- valgomųjų daiktų krautuvę.

Kiek pasisvečiavę pas p. Po- 
iteliuno giminaičius, mes išvy
kome į Kenoshą.

Atvykęs į Kenoshą patyriau, 
kad musų geri lietuviai Ignas 
ir Frances „ Karčatiskai, kurie 
per daugelį metų laikė minkš
tų gėrimų krautuvę, pakeitė 
biznį, ir atidarė moderniškai į- 
rengtą valgomų daiktų krautų* 
fvę tuo pat .adresu (2500—48th

Kai prezidentas ir kontesto 
vedėjas mirė, tai draugijos val
dybai tuoj btivo reikalinga pa
skirti kitas kontesto vedėjas, 

, kuris galėtų visą darbą prižiu- 
,rėti ir, sii kontes tautais susiži
noti. Ir tai buvo atlikta. Nauja
sis' kontesto; vedėjas yra p. Jo
nas Degutis, Chicagos Lietuvių 
Draugijos iždininkas. Tai senas 
ir patyręs musų organizacijos 
veikėjas. Su draugijos reikalais 
jis yra puikiausiai susipažinęs. 
Faktiškai draugijoje jis dirba 
nuo pat jos stisiorganizavimo 
pradžios. Galima tad tikėtis, 
jog draugas Degutis tinkamai 
sugebės šį kontestą baigti. Juo 
•labiau, jei gili draugai jam pa
dės; kitais1 žodžiai sakant, stos 
jam į talką* /

Draugas t, Degutis kontesto 
reikalams negali viso savo lai
ko atiduoti. Jam tenka dirbti 
tik atsitiktinai. Vadinasi, dirba 
tik atspėjamomis nuo regulia- 
rįško darbų ^landomis. O tuo 
tarp Įsu koujtęsto vedimu lyra 
susijusius, visokiausios smulk
menos': reįkja ir įvairus laiškai 
parašyti, reikia ir su kontestan- 
tais susitiktų bei su jais viso-

Musų kontestantaf po trupu
tį jau pradeda įsi judinti. Per 
pereitą savaitę labiausiai pasi
žymėjo dėde Vaitekūnas: jis į- 
rašė net septynis narius. Atro
do, kad dėdė gali padaryti, jei 
tik nori. 1

Adomas Markūnas irgi ne- ’ 
snaudė: jis penkis naujus na- 

; rius įrašė.
‘ Per kai kurį laiką p. Markū
nas buvo lyg ir sutingęs. O tuo 
tarpu mes visi žinome, jog jis 
gali daug naujų narių gauti, 
jei tik išsijudina. Reikia tikėtis, 
kad nuo šios dienos jis su to
kiu jau atsidavimu dirbs iki 
kontesto pabaigos. Pradžia ge
ra, tad, Adomai, pasistenk iki 
galo taip dirbti.

Musų geras bičiulis St. Pet
rauskas tikrai daru stebuklus. 

■ Mažai kas tikėjosi, kad Moek- 
fordo kolonijoje jis gtOės bau
ginti tokią gausingą Lietuvių 
Kultūros Draugiją. Tiesa, p. 
Petrausko darbštumas ir suma
numas buvd žinomas. Vienok 
sunku buvo tikėtis, kad jis ga- 
le^ tieki idąug. narių gauti; Ir tai 
tokių najrių, kuriais galima tik 
pasididžiuoti. Jo pastangomis 
(liko įrašytas šauniausias būrys 
vietos jaunuolių, kurie kultu-

3,000 
1,W 
1,220

JULIAUS- MICKEVIČIAUS LAIDOTUVĖS 
IR KITI DALYKAI

KENOSHĄ, Wis. — Kai pa
stebėjau “Naujienose” žinią a- 
pie tai, kad mirė mano senas 
vienmintis ir artimas draugas, 
Julius Mickevičius* tai likau 
nepaprastai sujaudintas. Ma
nau, jog tatai pergyventi teko 
ne man vienam. Lietuvių vi
suomenių iame gyvenime Julius 
buvo plačiai žinomas ir turėjo 
labai daug draugų,

Nabašninką velionį aš paži
nau per dvidešimt metų. Su 
juo tekdavo susidurti ne tik 
kaip su visuomenės veikėju, 
bet ir kaip su draugu. Taip* jis 
buvo* artimas mano asmeniškas 
draugas.

Netekę jo, Amerikon lietuvių 
progresyvė visuomenė .neteko 
nuoseklaus ir nepavaduojamo 
veikėjo* kuris sugebėjo didelius 
darbus, nudirbti.

šeštadienio rytą, kovo 12 d., 
maloniai švietė saulutė. Drau
gu su savo žmona bei Kenoshą 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
pirmininku J. Potelitmu ir jo 
žmona nutarėme važiuoti į 
Chicago, kad galėtumėme paly-

dėti velionį Mickevičių į pasku
tinę kelionę, iš kur jau niekąs, 
nebegrįžta. Taip, palydėti jo? 
palaikus į ramybės vietą. <

Prie Philliphs koplyčios Li- 
tuanica Avė. buvome tuoj po 
dvylikos* Ten jau suradome nu
džiausią minią žmonių ir daug 
automobilių. Pirmiausia įėjo
me į koplyčią, kad galėtumėme 
pasakyti paskutinį sudiev savo 
geram draugui ir veikėjui. Kai 
pamatėme ramiai besiilsintį Ju
lių, tai lyg šiurpis perbėgo* per 
kimų ir skausmas dar labiau 
suspaudė širdį. Įkyri mintis vis 
lindo į galvą: juk tai. visų mu
sų toks likimas. Vieni busime 
greičiau užmiršti, kitus ilgiau 
prisimins. Tai pareis ndo to, 
kiek mes gero žmonijai pada
rysime begyvendami.

Apie 2 vai. popiet pradėjo 
nešti Juliaus Mickevičiaus kars
ią iš koplyčios. Automobiliai 
susirikiavo į eilę ir pradėjo va
žiuoti. Susidarė ilga virtinė au
tomobilių, kurių 
per tris šimtus. *,

Atvykę su visa

P-ai Karčamkai yra tvirti 
paujieniečiaiį ir šiaip malonus 
*&nėmės. Reikia tikėtis, jog jie 
Iturės gero pasiseki'mo ir nauja
me biznyje . *

i Kovot ' 15 di. buvo renkami 
kandidatai jį miesto* tarybą. 
Reikės išrinkti tris, konsilma- 

o kandidatų bus šeši. Tre- 
ičWty terminui kandidatuoja ir 
įhetRvis' Martin. Nominacijo- 
įse jis užėmė' antrą vietą. Va- 
įdinąsi, tik vienas kandidatas 
surinko daugiau balsų, šiaip ar 

»taip;* o nominacijos vis dėlto y* 
ira neblogas rodykite: o jis aiš- 
‘kiai rodo, jog Martinas turės 
būti išrink tas trečiam terminui.

/

galėjo būti

procesija }

kie klausimai išspręsti, žodžiu, ros draugijoje pradeda svarbų 
ofise yra (ręi|<ą;lingas žmogus, vaidmenį vaidinti. Vadinasi, tas 
kuris nuolat .kontesto reikalais 
rūpintųsi-. •

Toks žmogus ofise dabar ir 
yra. Tai Alex Ambrozevičius, 
kurį draugas Degutis pasirinko 
savo padėjėju. Kontesto vedė
jas nuolat su Ambrozevičium 
pasitaria ir jam paskiria tam 
tikrus dalykus atlikti. Taigi, jei 
ofise kartais nesurasite kontes* 
to vedėjo Degučio, tai žinokite, 
jog tokiais atvejais jį pavaduo
ja draugas Ambrozevičius.

vaidmenį vaidinti. Vadinasi, tas 
jaunimas nėra pasyvus, bet do
misi organizaeij os- reikalais.

P-as Petrauskas pereitą sa
vaitę ir vėl prisiuntė keturis 
naujus narius.

Po tris narius gavo E. Nor- 
tgailiene ir J. Augaitis. Kiti 
kontestautai po mažiau. Vi
siems teks; sunkokai padirbėti, 
kad galėtų savo kvotas išpildy
si.. Taip, teks smarkiau paspau
sti, nes iki kontesto pabaigos 
nei šešių savaičių nebeliko,

Kiek • man tek© patirti, tai 
naujai suorganizuotas Kėnoslia 
Lietuvių Kultūros choras po 
vadovyste p. G. Steponavičiaus 
visai neblogai darbuojasi. P-ia 
Pabarškienė, draugijos sekreto
rė iždininkė,. pranešė, jog Ke- 
inoshai ir apylinkės lietuviai' tu
rės progos, chorą radijo bango
mis išgirsti. Būtent, balandžio 
1 cl. choras dainuos iš WRJN 
radijo stoties. ' Dainuos nuo 
7:15 iki 7:30 vai. vakaro. Va
dinasi, penkiolika minučių.

Choras pamokų susirenka 
kiekvieną pirmadienį German 
American Home. Pamokos pra
sideda 7 vai. vakaro. Visiems, 
kurie mėgsta dainas, patartina 
prisidėti prie to gražaus būre
lio. —J. M.

Pastaruoju laiku visi kontes* 
tautai buvo pratę žiūrėti į na* 
bašninką Mickevičių kaip į sa* 
vo vadą. Tad ^j am mirus, buvo 
reikalinga kbntestantams sūsi- 
pažintj; taip sakant, su savo 
naujuoju bosu, būtent draugu 
J. Degučiu.

Kovo 16 d. tai ir buvo pada* 
ryta. Chicagos Lietuvių Valdy
ba ir konteštantai buvo sukvie
sti į VV. Neffo svetainę (24'35 
S. Leavitt St^) pasitarti kontes
to reikalais bei susipažinti su 
naujuoju vedėju. Nors oras pa
sitaikė labai nepalankusi vie
nok susirink© labai gražūs 
kontestantų būrys. Atvyko to
kie veteranai kontestantai, kaip 
antai Senas Petras, dėde Vaite
kūnas, V. B. Ambrose, A. Mar- , . \
kūnas ir kiti.

K. Kairiui, draugijos vice
prezidentui, vadovaujant susi- 

:pažinimo draugiškas pobūvis 
praėjo z labai jaujdoje nuųtąikų- 
jc. Tiek kontestantai, liek kon- 
testo vedėjas pareiškė pasiryži
mo; kad nustatyta kvota turi 
bųti baigta. Jei jau nebus gali
ma įrašyti tiek, kiek buvo kon
testo vedėjo nustatyta, tai vis 
dėlto nedaug tetruks. Reikia 
žinoti, jog kontestas buvo su
planuotas ..dar tokiu, laiku, kada 
nedarbas nebuvo taip skaudžiai

KONTESTANTŲ 
VEIKU

Peržilrėjus kontestantų veik
lą šiais metais, pasirodo, kad 
Senas Petras tiek pirmiau, 
liek šiemet Užima pirmą vietą 
naujų narių gavime. Antrą 
vietą užima dėde Vaitekūnas. 

;Trečioje vietoje stovi rockfor- 
dietis Stasys J. » Petrauskas ir 
du ro&el!andiečiai: Stasys Jur- 
rčis ir Mike Senko. Pastarasis 
.tik šiemet įstojo į kontestą. 
. Jiems aht kulnų lipa V. B. Am
brose, Thamas; Šalkauskas ir 
trys Ciceriečiai: Jonas Cinikas, 
Kazimieras Jokubka ir dėdė 
Antanas Visbaras. Apie 15 kon 
tėstantų įrašė vienas antras 
narys ir apie tiek pat dar ne- 
išsijudina į darbą. Vadinasi, 
nieko neįrašė. Butų laikas pa
busti ir pradėti darbuotis, kad 
•galėtumėm pasiekti savo kvo
tas, nes/jau trumpas laikas ii- 
ko. iki kontesto pabaigos.

; Taip pat butų labai malonu 
matyti, kad kiekvienas, kontes- 
tantas įrašytų į Draugiją vie- 
Jią ar daugiau narių kas sa
vaitę, tai mes galėtume tikrai 
pasiekti savo užsibrėžto tiks
lo, būtent, pabaigoje 'kontesto 
turėti 6,000 narių.

Kon. Senas Petras įrašė: 
Charles Garcus 
John Budvidas

Kon. Benediktas Vaitekūnas 
įrašė:

Julius J. Balchunas 
Kazimieras Vaitekūnas 
Petronėlė Mikniau 
Barbora Nugano 
Eugenia Strazdas 
George A. Kleino 
Jonas Yakas

Kon. S. Yurchis įraše:
A. Gedmin 
Fr. Norkus

Kon. J. Cinikas įrašė:
F. Nauduzas 
Adeline Nauduz
Kon. Joseph Ascilla įrašė: 
Leonas Ceskauskas
Ęon. Geo. Izbickas įrašė: 

Mary Larmoff
Kon. Adomas Markūnas įrašė:

George J. Latwen 
Polly Latwen 
Aleksandra Urbonienė 
John Shimbel 

i Adelija Mockus
Kon* E. Norgailienė įrašė:

Nellie Buckler 
Charley Bagdonas 
Mary Buckler

Kon. joseph Augaitis įrašė
Julius Gamulcikas 
Peter Snapstis 
Helen Spitlis. Ponia

Spitlis dar jauna moteris ir yra 
savininkė Melener Beauty Shop; 
4804 W. 19thtSt., Cicero, III.

Kon. A. Visbara įrašė: 
Stanislova Zigmont

Kon. P. Markauskienė įrašė: 
Nances Bubinas

Sophie Adomaitis
Kon. K. Yokubka įraše:

Marijona Wasiliauskis b -
Kpm Stasys J. Petrauskas 

iš Rockford įrašė:
P. Povalaitisi
Agnės Naujokienė 
Albertas Belskus 
Panelė Nellie širvinskas
Kon. S. J. Petrauskas apie įp

rašytus naujus narius rašo:
P. Povalaitis. Blaivus jaunuo

lis, pasižymėjęs krepšinio ko
mandoje, kaip gabus atletas ir 
sumanus strategikas.

Agnės Naujokienė. ''Praktiško 
tipo darbšti moteris. Laiką prie 
S. Main gatvės rūbų valymo ir 
taisymo. įstaigą..

Albertas Betekus. Pavyzdin
gas atletiškas jaunuolis. Savo 
rimtoje nuotaikoje visados iš
reiškia tobulą mintį, kas liečia 
gyvenimo klausimus.

Nellie širvinskas. Mandagaus 
budo simpatinga moksleivė* ku
ri sėkmingai žengia pirmyn mo
ksle. . - * '

Pavieniai Draugijos nariai 
įrašė šiuos asmenis:

Martha Mikėnas įrašė Myko
lą Rimas.

Mrs. Berniee Kumpikas įrašė 
Walter Kumpikas.

Felix Winslow, Jr. įrašė Mrs. 
Gelia Winslow ir Fefix Wins- 
Iow, Jr.

Helen

f t ',«. ........... i. .
Dabar yra siunčiami laiškai 

tviąięms draugijos nariams 
kviečiant pasidarbuoti draugi
jos labui įrašant naujų narių 
laike šio kontesto. Kiekvienas 
narys turi šeimos narių, gimi
nių, draugų, kaimynų, kurie 
nepriklauso f šią draugiją* •— 
kodėl neprikalbint juos? Jei 

: prisirašėte pa Urs ir jaučiatės 
pasitenkinę, nepatingėkite ir 
'kitiems paaiškint, kuo ši drau
gija skiriasi nuo kitų. O juk 
jus žinote, kad ši draugija duo
da daugiau už sumokėtus pi
nigus, negu kitos gali duoti, ir 

! tai užtikrina su rašytu kontrak- 
'tu —■ policy. Bukime savo 
draugijos patriotai ir stenki
mės kiekvienas prisidėti josios 

i auklėjimui pagal išgalę. Žinoki- 
:mė» kad vieningume ir skaičiu
je yra musų galybė.

‘ Maine konteste draugi ja 
kiekvienam nariui už pasidar
bavimą teikia atlyginimą: už 

. kiekvieną naujai įrašomą narį 
• privedėjai yra teikiamas įžan-. 
gos tikietas į konkurso Baigtu
vių Bankietą balandžio 30 die
ną, Amalgamatų svetainėie.

Taip jau ir naujai įrašomas 
■ narys — ar jis butų kitų pri
vestas ar patsai ateina ir drau
gijos raštinę — kiekvienas gau- 
;na įžangos tiksėtą į minėtą 
bankietą.

Tad, gerbiamieji, biskutį pa
sirūpinkime pareigomis 
nariai, padirbėkime savo 

!gijos labui* o balandžio 
grupėn susirinkę sykiu
džiaugsime darbo rezultatais.

Tie, kurie įrašys daugiau ne
gu 3 naujus narius be įžangos 
likietų, dar gaus ir pinigiską 
atlyginimą. Kiekvienas pasidar
bavimas bus tinkamai įvertin
tas. Chicagos Lietuvių Draugi
ją yra musų visų draugija, — 
laikykime sau už pareigą* kad 
ji butų didžiausia, tobuliausia, 
galinga ir garbingiausia.

s —W. V. M.

kaipo 
drau- 
30 d. 
paši

Lietuvių Draugija, x
1739 S. Halsted StD x
Chicago, III. y
Gerbiamieji:

Noriu tarti širdingai ačių už 
tamstos linkėjimus ir Draugi
jos skyriuj paminėjimą apie 
manot operos debiutą.

Man labai malonu žinoti, 
kad draugijos nariai taip man 
atjautė. Aš stengsiuos ir to|iau 
daugiau padirbėti meno srityje-.

Jeigu kada nors galėsiu kaip 
nors atsilyginti* tai padarysiu 
sudidehu malonumu.

Su pagarba* (
Narė Jadvyga Gricaitė

JULIUI MICKEVI
ČIUI MIRUS

Velionį Julių Mickevičių tu
rėjau progos pažinti per pasku
tinius dvidešimt šešerius me
tus. Manau, kad nedaug kas 
pažino jį geriau, negu aš. Daug 
valandų teko su juo praleisti, 
daug kartų susitikti, daug apie 
įvairius dalykus pasikalbėti. Ir 
iš tos artimos pažinties, iš tų 
pašnekėsiu pas mane susidarė 
įspūdis* jog nabašninkas yra 
gilaus proto ir didelių gabumų 
žmogus. Tatai buvo galima pa- 
stebėti visokiuose rateliuose ir 
draugijose, kur Julius dalyva
vo. Jis visada buvo taktiškas, 
visada sugebėjo pasielgti taip, 
kad jį kiti gerbtų, štai kodėl jo 
žodis visada būdavo svarus, 
štai kodėl jis darė didelę įtaką 
lietuvių visuofhėniniame gyve
nime. žodžiu sajkant, Julius iš
eivijoje pasidarbavo tiek, kad 
jo atminimas dar ilgai pasiliks.

Tas gausingas būrys žmonių, 
kuris susirinko Julių palydėti 
paskutinę kelionę, įvertino ųo 

!darbą. Lietuvių Tautiški kapi
niai seniai bebuvo matę tokios 
žmonių minios laidojimo metu,* 
.kaip kovo 12 d. Susirinko jo 
draugai, susirinko jo pažįsta
mi, susirinko bendradarbiai, SU 
kuriais jis drauge dirbo ir 
drauge augino Chicagos Lietu
vių Draugiją. Pasigirdo liūdnas 
garsds, kuris pranešė ąpie pas
kutinę kelionę.

i štai įvyko trumpos ir įspū
dingos ceremonijos. Pas dau
gelį susirinkusiųjų sužibėjo a- 
kyse ašaros. Gaila visiems bu
vo atsiskirti su vienu iš labiau
siai pasižymėjusių veikėjų.

Priimk ir nuo manęs pasku
tinį sudiev, senas ir geras drau
ge. Kaip sunku, kaip graudu 
tas žodis tarti, bet jau toks 
musų visų likimas^

Tuo- pačiu metu jo žmonai it 
sUnui reiškiu giliausią užu o jau
ją. —.Adam Markūnas

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Diena Iš Dieno*

——■— ------————-
vena ties 137 East 115th St., 
Rošelande. Diena vedyboms dar 
nėra nustatyta.

Gimimai tarpe 
Lietuvių

Mr. and Mrs. Jonas Valentas 
linksmai sulaukę sirnaus, vasa
rio 28 dieną, Roselando ligon
butyje. J. Valentai gyvena ties 
10740 
de.

Edbrooke Avė., Roselan-

SERGA D. IR G. MOTERŲ 
KUOPOS PIRMININKĖ

Su’sirgo Dariaus-Girėno Le
giono Posto Moterų Skyriaus 
(Auxiliary) pirmininkė p-a 
Trust. Ji guli Chicago Women’s 
and Children’s Hospital, 
West Maypole avenue.

1606

.'"■r1---------------------

Chicagos Lietuvių
Draugija

< Antradienis, kovo 22, 1938 
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kusi jų jis su Šypsena ranką 
paduodavo ir viskas užmiršta: 
jokių tolimesnių piktumų ar

and Mrs. Tadas Kavai- 
sulaukę dūk

Mr. 
skis džiaugiasi 
terš, kovo 1 dieną, Roselando 
ligonbutyje. T. Kavalskiai gy
vena Kensingtone.

BBS
Mr. and Mrs. Jonas Bortizius 

linksmi sulaukę sunaus kovo 
4 dieną, Roselando ligonbutyje. 
J. Bortiziai gyvena Blue Island, 
III.

ku- 
pp.

IŠVYKO Į HOT 
SPRINGS

Į Hot Springs, Arkansas 
rortą atostogoms išvyko
Uršulė Kančauskienė, Chicago 
Lawn biznieriaus J. Kančaus- 
ko žmona, E. Norbutienė, žmo
na Bridgeporto biznieriaus 
George Norbuto ir p. A. Kuisąs, 
žada grįžti Chicagon už de
šimts dienų.

buvo 
sck-

kovo 19 d.
įspūdžio į visus 
padarė adv. Kl. 
kuomet jis savo kal-

ar ne ka-

susi-
Jur-

» » Q
Mr. and Mrs. Jonas Nemes- 

nikas džiaugiasi sulaukę sirnaus 
kovo 2 dieną, Roselando ligon
butyje. J. Nemesnikai gyvena 
West Pullmane.

» » »
Mr. and Mrs. V. Zandis link

smi sulaukę dukters vasario 15 
dieną, Woodlawn ligonbutyje. 
Dukterei duotas vardas Joana 
V. Zandziai gyvena West Pull- 
mane.

Mr. and Mrs. E. Bečkas link
smi sulaukę sunaus kovo 11 
dieną, Roselando ligonbutyje. 
E. BeČkai gyvena ties 7205 
Vincennes Avė. 

» » »
Mr. and Mrs. L. Lutzis džiau

giasi sulaukę dukters, kovo 16 
dieną, Roselando ligonbutyje. 
Naujagimis svėrė 8 svarus ir 
10 uncijų. L. Lutziai gyvena 
Roselande. B. S.

ĮTEIKĖ DOVANŲ 
AUKSINĮ LAIKRODĖLĮ

P-lės E. Mikužiutės pagerbi
mo bankieto . rengimo komite
tas padovanojo p. Mikužiutei 
auksinį, deimantais papuoštą 
laikrodėlį. Dovana buvo įteik
ta bankiete, kuris įvyko šešta
dienio vakare, Maryland vieš
butyje, prie 900 N. Rrush St. 
Parengime dalyvavo apie šim
tas žmonių. P-lė Mikužiutė yra 
Arherikos Lietuvių Kongreso 
sekretorė ir SLA Centro 
globėja.

_____ _ __________ NAUJIENOS, Aago>hl.

IŠKILMINGAS TAUTU POKYLIS TEISĖJO
JARECKIO PAĖMIMUI

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

Lietuvių, čechų, ' rusų ir ki
tų tautų ptrama teisėjui Ja- 
reckiui buvo užtikrinta per iš
kilmingus pietus, kurie 
duoti Sherman viešbutyje 
madieny,

Didelio 
rinkusius 
gelionis,
boj pasakė: “Karas 
ras, lietuviai t; ip pat nuošir
džiai rems teisėją Jareckį kaip 
ir lenkai, čia mes neturime jo
kių barnių, jokių nesusiprati
mų, bet sykiu kovojame už tei
sybę.” Aplodismentai po to pa
sakymo ilgai ilgai tęsėsi. Adv. 
Jurgelionis pasakė principr.lę 
kalbą ir kalbėjo visų “svetim
šalių” vardu.

Pietuose dalyvavo pats teisė
jas Edmund Jareckis, Supreme 
teismo klerkas Adam Bloch ir 
keletas kitų kandidatų. Čia teip 
pat buvo vienutinė lietuvė kan
didatė į senatorius ponia An- 
toneta Nausiedienė.

Teisėjas Jareckis savo kalboj 
nurodė., kaip dabartinė demo
kratų bosų mašina, mirus ma^ 
jorui čermakui, nenorėjo spe
cialių majoro rinkimų buk tai 
sutaupymui pinigų, ir todėl ma
jorą Kelly- išrinko aldermanai. 
Rinkimu butų kaštavę 35J 
tūkstančių dolerių, o majoras

Kelly padaugino miesto išla’das 
60 milionų dolerių. Teisėjas Ja- 
reckis nurodė daug kitų blogy
bių, kuriąs majoras Kelly ir 
kontraktorius Nash daro Chica
gos žmonėms, pasistatę čia di
džiausiais diktatoriais. Susirin
kusieji sveikino teisėją Jaręckį 
didžiausiu entuziazmu.

Kitą labai įspūdingą ir išties 
labai draugišką kalbą pasakė 
Supreme teismo klerkas, d; bar 
vėl kandidatas į tą pačią vietą, 
Adam Bloch. Jis šaukė visų 
tautų amerikiečius vienytis, 
idant geriau apginti savo inte
resus.

Kalbėjo taip pąt Julius Smie- 
tankr, Dr. Jirka, Basinsk’s, 
nuo lietuvių kalbėjo adv. Ch. 
Kai, nuo rusų Busch; trumpas 
kalbas pasakė atstovai jugosla
vų, rumunų, graikų, ukrainie
čių, slavokų ir dar kelių kitų 
tautų.

Entuzirzmas už Jareckį, Blo- 
chą, senatorių Grahamą ir ki
tus gub. Hornerio kandidatus 
buvo labai didelis.

Visas parengimas buvo labai 
pasekmingas ir jaukus. Už tai 
kreditas prikkuso musų dar
buotojui ponui Viktorui Kishu- 
nui. Jis buvo taipgi tostmas- 
teriu ir savo uždavinį atliko 
pu kiai. —Po’rep.

(Tąsa iš 5-to pusi.)

keršto nėra. ♦
Su juo pasikalbėjimuose

reikėjo- rinktinių žodžių,

iždo

įsiėmė Leidimus 
Vedyooms 
(Chicagoje)

Jcseph Žyla, 29, su
Michalški, 20

Joseph Klebonas, 28, su Cla- 
ra Cuca, 27

Fred Mamatt, 26, su Adelle
Kaminsky, 23. '

Lottie

Plačiai Žinomi 
Irgo Lietuviai 
Puošias Lietuvon

Chicagoje Atsidarė 
Vėžio Institutas

A. A. Julių Mickevi 
čiu Prisiminus^

Velionį J. Mickevičių paži
nau nuo 1911 metų, ir nuo pir
mos pažinties susidraugavom.

Daug valandų su juo pralei
dom, įvairių įvairiausius klau
simus bespręsdami. Smagu ir 
neilgu su juo laikas buvo pra
leisti. Su juo besikalbant va
landos labai trumpos buvo. Į- 
vairiais klausimais kartais ir 
susikirtimų pasitaikydavo. Ve
lionis J. Mickevičius buvo nors 
staigaus, apykarščio budo, bet 
nepaprastai tolerantiškas ir 
taikus. Jis jokio keršto netu
rėdavo, kad ir po aštrių dis-

ne- 
ne- ;

reikėjo varžytis ir pataikauti 
su pagarbos ženklais. Visai 
laisvai, visai nevaržomai 5r 
paprastai. Smagu valandą bu
vo su juos praleisti.

Velionis išsipasakodavo, kaip 
jo tėveliai išvažiavę į Ameri
ką, jį paliko apie 15 metų am
žiaus Lietuvoje pas gimines. 
Kada tėvai iš Amerikos par
siųsdavo pinigų, tai, žinoma,’ 
kaip tokio amžiaus “vyras”, tu- ’ 
rėdavo daug smagumų ir ne
smagumų iki praleis gavęs pi
nigus. / '

vęs apię 17 metų amžiaus, pas 
tėvus į West Pullman.

Gaila netekus malonaus ir 
smagaus ^draugo ir sumanaus 
ir darbštaus veikėjo visuome
nės dirvoje.

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS 

f . ’t *' 

PACKARD Sedan ....... 
PACKARD Sedan .
TERRAPLANE Sedan 
DO0GE Sedan ...........
PACKARD Sedan .....
FORD Del. Sedans ....
PONTIAC Coupe ........
AUBURN Sedan ........

$750
495
425
346 

■ 275
225
165
75

87
35 
36 
35 
32
35
33
31
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th SL Phone Midway 7272

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štqrus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. VAROS 3408

Sutarė
A psivesti

Antoinetta Butkis, kuri 
vena su tėvais Hartshc/ne, 
lahoma valstijoj, sutarė apsi-, piliečių, kurie tup teisę bal- 
vesti su Louis Zuiker, kuris gy- suoti. ' , t

• Cook Apskričio balsavimų
gy-‘ biuras paskelbė, kad apskrity], 
Ok- išskiriant Chicago yra 190,422

Į^p. ..Stanley ..Tomaskunai ir\ 
duktė Julia - '

Nežiūrint kalbų apie karą ir 
ultimatumus Europoje, žymi 
Argo, III. lietuvių šeima ruošia-

“Naujienų” ekskursija, ku

su jo pagel-

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

X 
r Automatiškas stočių suradimas.

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

Pas Budriką gausime didesnę nuolaidą už savo seną 
radio, pianą arba fonografą.

Didžiausias Pasirinkimas Namų Rakandų 
Pečių, Šaldytuvų, Skalbyklų

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

Tel. Boulevard 7010

Savo gimtinę aplankyti va
žiuoja pp. Stanley Tomaskunai 
ir duktė Julia. Išplauks kartu 
su
•i apleis New Yorką gegužės

28 dieną, švedų Linijos laivu 
“Gripsholm.” Iš Chicagos pp. 
Tomaskunai išvažiuos gegužės 
20 d. Kelionei naudos naujai 
nupirktą Chrysler iš Balzekas 
Motor Sales, 4030 Archer Avė. 
Pakelyje sustos Pittsburghe ir 
New Yorke aplankyti draugus 
ir gimines. Automobili pp. To
maskunai vežasjjrLietuvon, ti- 
kėdadamiesi, k
ba galės gėriai# pamatyti Lie
tuvą ir visas ZO-tų Nepriklau- 
sinybės sukaktuvių iškilmes. 
Jos tęsis per visus metus lai
ko. Lietuvą pp. Tomaskunai 
pasieks birželio 9 ir ten viešės 
iki rugsėjo 27 d.

Lietuvą pasieks Klaipėdos 
uoste. Aplankys Palangą, Kau
ną, Vidiškius ir kitas vietas. 
Vidiškiuose, savo tėviškėje, jie 
švęs 27-nių metų sukaktuves 
nuo atvykimo Amerikon.

Pp. Tomaskunai turi visą 
būrį giminių Lietuvoje. And
rius Vaičiūnas, p. Toma^kunie- 
nes brolis, turi ūkę Palangoje. 
Brolis Steponas Tomaskunas 
tarnauja Kauno Ūkio banke. 
Andrius Tomaskunas yra sar
gybinis Kauno kalėjime. Tre
čias brolis Petras, sesuo Tere-, 
sė ir švogeris Bladas Janule- 
vičius gyvena Vidiškiuose.

Pp. Tomaskunai Argo užlai
ko viešbutį, alinę ir hardware 
krautuvę ties 6136-38 Archer 
Avė. Biznį ves vyriausia duktė 
Nellie su broliais Vincentu ir 
Stanley. T. R.

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

• 53 šeimynos vakar užėmė 
butus federaliam pavyzdingų 
butų name Julia C. Lathrop 
Homes, prie 2000 Diversey
Parkway.

—K. Č.

Rogers Sidabrinius Setus

Vakar Chicagoje atsidarė 
Chicago Tumor Institute, kuris 
darys įvairius vėžio ligos tyri
nėjimus. Institutas turi nioder- 
niškiausius įrengimus, kuriuos 
įvairus daktarai galės naudoti 
pacientų gydymui. Instituto 
svarbiausia užduotis bus lavin
ti daktarus-vėžit> Specialistus.

Tautišku Kapinių 
Istorijos Knyga 
Eina Į Spaudų

Liet. Taut. Kapinių Istorijos 
Knyga, kovo 27 d. bus atidu$- j 
ta j spaudą. Kurie pasižadėjo, 
prisidėti, turite pilnai užsinip-i 
keti nevėliaus kaip kovo 27 d., 
kitaip nebusite įdėti į knygą.

Moterys Įsigykit 
Gražy Sidabrinį 
Sėta 

z.

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, buient: šakutė, sriu
bai šaukštas, vide čius, salo
toms šakutė ir du maži šauk- 
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
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
site gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai .parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progas.

Coal-Anglys

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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ

$5.75 
$6.00 
$600 
$6.00 
$5.25

PRIEMIESČIUOSE. z
Tel. ARDMORE 6975

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25

j Tonas .................................... "
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Šmotu Servizas 
Vienam 
Žmogui

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama ju»ų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette .Radio
AL ENZULIS

5610 So. Mapiewood Avenae 
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 Krautuvė

“Faun” 
Design

Vertė
$2-5°

.J9c
.... —- - ■   ■   —-   

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 t Puikus 3-jų ir 2-jų | 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai I

. Tiktai po 99^ I 
.. kiekvieną setą Į____

su 6 kuponais

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

L*ty Serylrtg Bpoon

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų , 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

Paštu 
35c

Extra

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS •
1730 So. Halsted St., Cricago, III. /”

r.”,- " • *" ■ .• ;

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dšžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

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

Atsiųskit man ....... ........ ................... ......... ................. ...........................

Vardas ..................... ............... .1........................... ... ................................................... ...........................

Adresas ............................      1_______
J . ■■ '

Miestas ...........      Valstija .... i......................................... ................

r-.į

Kupono No. 9© ‘ ) 1 > Kovo 22 d.
■| ...... . 11 >" '■ * 1 1 ■■■«■?*... ■■■■' ■ 1 1 —<HIII q . ..... . III! .. ...........

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti {vairių 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.

• FOTOGRAFAS
CONRAD —-

FOTOGRAFAS
Studija jrengttr pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 

‘arbae garantuotas.
420 W. 63rd ST

ei. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS.
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS S^n.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS \ • $9.00 

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URA NTAI
Tniversal restaurant 
geresnių valgių valgykla 

750 We»t 31st Street
A. A. NORKUS, Savininka* 

Tel Vletorv

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY SPOT
Didelis pasirihkimas 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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Dėl Indų Kuponų 
Svarbi Informacija!

Kasdien per savaitę laiko, 
pradedant nuo šeštadienio iki 
Šeštadieniui , Naujienose tilps 
skirtingos rųŠies kuponas. Su 
tuo kuponu gausit pažymėtus 
kupone indus tiktai PER DVI

I A. i A.
BARBORA, GRICIENĖ 

po tėvais Jučaitė
Persiskyrė su Šiuo pasauliu I Kovo 20 dieną, 12 valandą va

karo, 1938 m., sulaukus 40 m. 
amžiaus, gimus Telšių apskr., 

| Žarėnų parap, Lauksodės kai-
■ me.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nulifldime? 

J vyrą Vincentą, 2 sūnūs Ed- I vardą ir Raymondą, pusse-
■ serę Leosę ir švogeri Justiną
■ Goštautus ir kitas gimines" I Amerikoj, o Lietuvoj 3 seseris

Veroniką Stanislavą ir Oną ir I kitus gimines. ,
Kūnas pašarvotas 938 West I 34th Place. Laidotuvės įvyks I penktadieni, Kovo 25 dieną, 8 

valandą ryto, iš namu į šv. I Jurgio parap., bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iŠ I ten burf nulydėta į Šv. Kazi- I miero kapines.

Visi a. a. Barboros Gricie- I n ės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia

is mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti . jai paskutinį patafnavi-

I mą ir atsisveikinimą. 7
Nuludę liekame, /

I Vyras, Suntis, Pusseserės, Lie
tuvoj Seserys ir /Giminės. 
Laid. Direktorius^A. M. Phil-

I 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., Vendziniškių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Gramon- 
taitė, dukterj Stanislavą, sūnų 
Antaną, broli Silvestrą Benec- 
ką, 2 pusbrolius Alexandrą ir 
Mykolą Beneckius, 2 švogerius 
Kazimierą ir Juozapą Gtamon- 
tus ir kitas gūnines Ameriko
je, o Liųtuvaįe\ brolį Petrą, 
2 seseris Antaniną Sd? Anelią 
ir kitas gimines.

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

Laidotuvės įvyks Trečiadie
ni, Kovo 23 d., 1 vai. po pietų. 
Iš koplyčios bus nulydėtas j 
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.
Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulevard 4139.

GRAŽUS IšSIUVINĖJlMAS ABRUSĖLIAMS
< • •. ■ ■ ' . . • . . .

■

>0*
FRIDAY

SUNDAY

CpOSS ST1TCH TOWELS PATTERN 1431
< No. 1431 — Kryžiukais išsiuvinčjimas abrusams. Jie įdo
mus ir lengvai padaromi.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
’ 1739 So. Halsted SL, Chicago, J1L

No. 1431
■ ■ • *

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

t Miestas ir valstija 
■■■■ W MM 

SAVAITES. Kai išeis dvi sa
vaitės tų indų daugiau nėbe- 
gausit, nes kiti tame indų se
te indai bus garsinami*

Dabar eina vidutinio didžio 
lėkštės, paskui eis didesnės 
lėkštės, puodukai, sriubai lėkš
tės, grietinei ir cukrui indai, 
bliudai ir t. t., kas savaitę skir
tingi indai. Todėl jeigu nusi- 
tarsit įsigyti tų puikų setų, tai 
NETAUPYKIT KUPONŲ, bet 
JUOS TUO J AUS, tų pačių 'sa
vaitę kai kuponas tilps Nau
jienose, išsimainykit, primokė-

A. t A.
MARCIJjONA DAUKŠIENĖ 

po tėvais Adomavičiukė
PersiskjVė su šiuo pasauliu 

Kovo 20 dręną, 1938 m., gimus 
Tauragės apskr., Laukuvos pa
rapijoj, Stročių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, 2 seseris Rozaliją 
Daukšienę, švogerį Stanislo
vą, Marijoną Beneikienę, švo- . 
gėrį Petrą ir jų šeimynas, se
sers dukterį Stefaniją Zinkus 
ir vyrą Povilą; krikšto dukterį 
Bronislavą Gandrimaitę, krikš
to sūnų Walter Daukšas ir gi
mines, o Lietuvoj seserį Ami- 
liją Rozlitienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica Av. 
Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
nį, Kovo 24 dieną, 7:45 vai. 
ryto, iš- koplyčios į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Marcijonos\ Dauk
šienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir- 
sutekti jai paskutinį -patarna
vimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Seserys ir kitos 

Giminės,
Laid. Difektorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

& ;
MARIJONA RASHINSKIENĖ, 

po tėvais Popšaite ;
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 19 d, 4:10 .vai. ryto, 1938 
m., gimus Tauragės 5apskr.,' 
Švėkšnos pdrap., Yomaritų kai
me. .. ’’ . ,

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 2 dukteris Mar- 
thą Maspn ir 
ko, žentus Leofigr ir ' Amaną, 
anūką Antaną Chemasko, ir . 
daug kitų giminių, o Lietuvoj 
—brolius, seseris ir gimines.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos. --

Kūnas pašarvotas 6812 So. 
Wabash Avė. Tel. Triangle 
6740. Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Kovo 23 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į Saint Adrian’s parap. 
bažnyčią, 70th ir So. Washte- 
naw ave.į kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Rashin- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį- patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, x 
Vyras, Dukterys ir Giminės. 
Laid. Direktorius S. P, Mažei
ka, Tel. YARDS 1138

7MA

—------- ----------------- —— ---- r
darni 44 centus su kiekvienu 
kuponu* Neatideliokit, nes to
kios kitos progos vargiai turė
sit. .

Indai yra aukščiausios rų- 
šies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kupo
nu. Išsikirpkit kuponų šiandien 
ir pradekit sau rinkti gražų 
setų. 1

Pasekmingas 
Vyrų Choro 
“Šurum-burum”

Atsilahkė daug svečių.

Praėjusio šeštadienio Vaka
re, kovo 19 d., įvyko Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choro draugiš
kas “šurum-burum”, W. Nef- 
fo svetainėje, 2435 S. Leavitt 
s.t. Susirinko choristai sų savo 
šeimomis ir draugais. Buvo 
arti šimto ašmenų,-' kurie 
draugiškoje nuotaikoje vaiši
nosi, šoko, valgė, kariavo 5r

Apie 11' vai. choro pirminin
kas A. Vilis paprašė svečių 
susėsti ir išklausyti pripuola
mai sudaryto muzikali® n* dai
nų programo. Choras sudai
navo kelias dainas. Du jauni 
berniukai, rodosi Shuinitkerio 
sunai gražiai sudainavo ^kele
tu dainelių duetų. Toliaus pa
nelė Mitchell puikiai paskam
bino gitaros solo, V. Aseilla 
su J. Čepaičiu padainavo du
etų ir visas choras vėl sudai
navo kelias dainas vadovauja
mas Ch. Steponavičiaus.

Nuotaika buvo jauki, visi 
jautėsi' esu tarpe savų draugų. 
Pokilis baigėsi -po 1 vai. nak
ties. \ -^tiraugas.

SALOMĖJA NICKIENe

Persiskyrėsu šiup pasauliu 
kovot 19 fe valandą vakaro,

Wisconsin.
Paliko dideliame, nuliudime 

.vyrą Antaną;, sumį Jurgį, dyi 
dukteris Jozefą ir Oną, ."mąrčią 
Leoną, anūkę Shirley May Chi
cagoje, o Sheboygan, Wis. tris 
brolius, seserį ir daug .kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas Lachawi- 
cziaus koplyčioj, 44 E. 108th 
St., Roseląnde apeigos įvyks 
9 vai. trečiadieni, kovo 23. d., 
Lachavičiauš kopi y nioje, o lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, 
kovo 24 d. Wildwood kapinėse, 
Sheboygan, Wis. .

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Suntis, Dukterys, Broliai

į

Sesuo ir kitos Giminės. z 
Laid. Direktorius Lačhawiczir 
Sunai, Tel. CANAL 2515:

Persiskyrė su šiuo pasauliu KOVO 19 dieną, <12 valandą pietų, 
1938, sulaukęs 42 metų amžiaus, gimęs Ukmergės apskrity, Veprių 
parapijoj, Kunigiškių kaime. ; »

Amerikoje išgyveno 24 metus,
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną, po tėvais Kašėtaitę, • 

podukrą Lydia ir žentą Fred Paimyer,1 Boston, Mass., brolį Ado
mą ir jo šeimyną, pusseserę Malviną ir jos šeimyną, BrOcktoil, j 
Mass. Kašėtų šeimyną, Nashville New Hampshire, ? Ttainavičių šei
myną. O Lietuvoje —• motiną Oną, brolį Memettą ir kitus gimi* 
nes* ' ' į ; .• c I

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos*’ ‘ ■
Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje, 5438 So. Halsted St. 
Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Kovp 24 dieną, 1:36 vai. po 

pietų. Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių. Tautiškas kapines.
Visi a. a.. JUOZAPO MARTINO giminės, draugai ir pažįsta

mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutnį patarnavimą ir ątsisiteikinimą. s .

Nuliūdę liekame, I
MOTERIS, PODUKRA, ŽENTAS, BROLIS, PUSSESERĖ 1 

IR GIMINĖS. <
Laidotuvių Direktorius Lachawiczius ir Sunai, Tel. CANAL 2515. I

NAUJIENOS,Chicago,IU.
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SL APildomosios Tarybos
Rinkimų Rezultatai

( ...... ir,..**.*.,..*^.*. f''
SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ EIGA 

(Bendri rezultatai iš 31, 297. 16, 136, 236 148, 56, 284, 
• 221

l PREZIDENTUS
F. J. Bagočius , 
V. Laukaitis '

J. K. Mažukha 
V. Kukšnaitis

M. J. Vinikas
J. Miliauskas
J. Andziulaitis-Ansell

I IŽDININKUS
K. P. Gugis
A. S, Trečiokas
B. Simokaitiš

E. Mikužiu te
S. Mockūs
J. iM-arcinkevičius
J. K. Urbonas/
KerŠevičitis ‘

I DR. KVOTĖJUS
Dr. J. S. Stane$low (Sianislovaitis)
Dr. S. Biežiš
Stanulionis'

Rezultatai SLA 31 kuopoj, 
Auburh, Maine

J prezidentus , 
Bagočius ....

Į viee-prezidentus

sekretorius 
Vinikas 
Miliauskas < J

'• 7 H 

iždininkus 
Gttgis .....^ 
Simokaitis 7.

16

16

Į iždo globėjus
Mockus J.............
Mikuži’htė - -—-
MarčilikeyfŽlus ...
Urbonas ..J/. .......

Į daktarus kvotėjus
Staneslow ............
Stanulionis 1..........

' • C • 'O‘i" f)..

Rezultatai. Gieenfield, Mass.
SLA-297 kp.

BalsaVinio ‘duomenys yra 'to
kie:

■ Oi i

i nvpif Rr 168L U V L.I1\IO Visas Pasaulio '

u Gėlės Vestuvėms, Baitkietama 
ir Pągrabams.

3316 So.rflalsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

11 Vi lt M ' Gėlės Mylintiems ■11 U M A Vestuvėms, Ban- I11 Iii) M kietams, Laido- ■
■ Ituvėms,Papuoši- I

<,mams. ! ■

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

A. f A

Juozapas 
Martin 

(Martųševičius)
4949 SO. HALSTED ST.

Tel. Yards 6019

152 ir

Į VICEPREZIDENTUS

j SEKRETORIUS
114
'96
JI

I iždo globėjus

188
37

195
120
89

• 6
34 

186
37

6
— ——1 ■ ........................... -------------------------------------------

SLA prezidentas: Vi F. 
kaltis 
čius -

Vice-prezidentas: V. Bukš- 
naitis — 36, G. Mažiukna — 1.

Sekretorius: M. J* Vinikas‘— 
36, J. Miliauskas — 1.

Iždininkas: A. S. Trečiokas—
35, K. Gugis — 2.

Iždo globėjai; S. Mockus —
36, V. A. Kerševičius — 32, E. 
Mikužiutė — 2, J. K. Urbonas
— 2, ,L Martin — 1.

Daktaras kvotėjas: S. Biežis
— 31, J. Stanislovaitis — 3, S. 
Stanulionis 3.

Lau
35 balsai, F. J. Bago

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ 

k * \ i. t t «.«t A T < * i < • ■ . ■

BUS ŠAUNUS.
BANKIETAS

Gediminas Building and Loan 
Association, 4425 S. Fairfield 
Avenue, rengia šaunių šerinin- 
kų vakarienę ketvirtadienį, Ko- 
vo-March 24 d., 7:00 valandų 
vakare.

Gėrimai ir užkandžiai dykai.
Gediminas Building and Loan 

Association yra atsakanti ir 
tvirta finansinė įstaiga. Kiek
vieno ašmens padėti pinigai į 
Gediminas Building and Loan 
Association iki $5000.00 yra 
apdrausti. Kad dar, labiau atžy
mėjus tų įvykį, dabar ir yra 
rengiamas šaunus bankietas.

Bankietas įvyks kovo 24, 
7:00 valandų vakare, Yuškos 
Svetainėje, 2417 W, 43rd St.

Rengimo Komisija kviečia 
lietuvius ir lietuvaites dalyvau
ti šiame šauniame bankiete. •

Reikia pažymėti, kad Gedi
minas Building and Loan As
sociation dabar garsinasi “Nau
jienose” kasdien. Jei kas nori 
pasiskolinti arba taupyti pini
gus, Šioj atsakančio] finansinėj 
įstaigoj gali visuomet tai pa
daryti. Lietuviai turėtų remti 
savas lietuviškas įstaigas.

Susiedas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

AT t TTTCVKTAaTPH

CLASSIFIEDADS
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Misčellaneou# 
įvairų*

' Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

norįte.
’ BRIDGEPORT ROOFING AND 

SRĖBT MSE ČO.
3216 So* Halsted Street ,

For Rcnt
HENDA1 NAUJA KRAUTUVE, 

kuri yra pinigų dirbėja; gyva lie
tuvių apylinkė, Marquette Park. 

2604 West 69th St. žemos rendos. 
SILVERMAN. 2845 E. 71st St.

Dorchegter 0700.
PASIRENDUOJA 6 KAMBARIŲ 

didelis šviesus flatas. Taipgi ren- 
don fornišiuotas frontinis kamba
rys. 3409 So. Lowe Avė.

RENDAI 5 KAMBARIAI su yana 
naujai dekoruoti, $16.00.

1905 South Ruble Street,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_______

REIKIA MOTERŲ skudurams 
-Skirstyti Turi būti patyrusios. 
TBARSOM PAPER STOCK CO.

• 216 W. Erie St.

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti atmatų dirbtuvėje. Turi bū
ti pąty-pusios, darbas nuolatinis, al
ga gera. BERGER BROS., 2248'W. 
Lake Street.

ČIŪS prie naujų ir senų drabužių 
—Ateikite tiesiai prie darbo •6307 
North Clark St.

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
ant ūkės, netoli nuo Chicagos Kad 
butų geras darbininkas. Šaukite 

DORCHESTER 3385.

REIKIA SEILSMANŲ lietuviš-, 
kiems produktams pardavinėti su 
patyrimu krautuvininkams pardavi
nėti pageidaujama. Alga ir komisija. 
Kreiptis tiktai rytmečiais

BALTIC IMPORT GO. 
805 West 19th Street.

.................................. ..
Automobile^

1936 DODGE 4 durų Touring Se- 
dan, Radio ir šildytuvas, naujo karo 
garantija.
CENTRAL AUTO SALES and SER.

Boulevard 2510. "

Furniture & Fixtures
, Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ' FlKčE- 
RIUS 1937, visokio didžią su Coil 
Baksais ir sihkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kbrio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Gash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
, <1915.80. STATE STREET 
y ‘ ' CALumet, 5269....ęr ...

$25,0OQ Naujų Rakandų Pardavi- 
mdi Nematytomis kainomis—-Priei

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

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

de Iuxe ........  '..r.. $175
Atdara vak. iki 9—Nedalioj iki 5v.v. 

. RAPP STORAGE FURNITURE
5746 So. Ashland Avė;

-------———-........... —   ...
TURI BŪTI PARDUOTA PIGIAI 

ir greitai geri 2 krėslų barbenęs 
fixturiai, 3420 So. Lituanica Avė.

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio , nubaigirnas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai. 
ARROW OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois
Phone Austin 4800.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RANDAI KRAUTUVĖ su naujais 
fikčeriais —- grosemė ir mėsos mar- 
ketas — $50.00 į mėnesį Utbą par
duos fikčerius prieinamai. 4

• Tel. Melrose Paric 9724.

Real Estate Fdr Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAVDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galįte taupyt, pa
siskolint, nanras pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
v ' J, P. ĖWALD REALTY CO.
840 W. 83td St., Tel. YARds 2790 

arba
708 W. 18th St TeL Hšymarket 5686

7 KAMBARIŲ NAMAS, užbaigtas 
viškus, gartt šildomas; 50pėd 
tds, t* ..." , 
tųvę. Republic 4540.

»s, gartt šildomas; 50 pėdų lo- 
blokas i. mokyklą, parką ,krau- 
Republic 4540.

I.t .*<,■ A II .................. .. w    .

3 APARTMENTAI, 6 kambariai 
garu šildomi, refrigeracija, 2 karų 
garažas, arti L ir busų.
DorchestėK* '81)47; savininkas 6025 
Vemon ‘ Avęiatt«*

. , KAS NORITE ■
Greit išmainyti narna,, ūkę, lotą arba 
bizni bile kur. O kurie ieškote pirk
ti-bargeną, nes mums dabar yra pri
siųsta parduoti' 100 forklozuotų 
nąmų, tai kreipkitės pas—-

NAMON REALTY CO.
6755 So. Western Avenue.

Tel. Grovehill 1038.

PARDAVIMUI Englewoo(i 2 fla- 
tų plytinis — 5-6 kambarių, 3 karų 
garažas t; futnaso šildymas. Nau
jienos*;-Bos 805,

Farms fpr Sale 
Ūkiai Pardavimoi

PARDAVIMUI 3 akerių FARMĄ. 
gera dėl vištų arba vegetable augi
nimo, Blue Island, III. Pigiai gerom 
sąlygom, yra so(|as, 6 kambarių 
namas, ir kitos triobos.

Šauktis Tel. Beverly 2677.

Building Material
$200,000 VERTĖS 

LENTOS — SIENOMS LENTOS — 
PLYWOOD—STOGAMS, GELEŽIES, 
PLUMBINGO IR STATYBOS MED

ŽIAGA AUKOS KAINOMIS 
Atdara kasdien iki 9 vai. Vakaro

Sekmadienį iki 6.
$3000 vertės rockwool insoliacijos 

roliai, batts ir maišai; geriausi pilni 
maišai ...........................  69c

Insuliacijos lentos visų mie^ų 
((sheets) ketv. pėda.............. . 3c

Insuliacijos lentos 4’x5’ sheets, 
ketvirtainė . pėda .............    l%c

$5,000 vertės maple ar ąžuolo flg. 
lentos pėda .........................*...... 3c

$8,000 vertės 2x4 pėda ....... l%c
$7,500 vertės 1x6 sheeting pėda 1c

600 ketv. plytų sMg. (print)
Ist’s ketvirtainė pėda .... ...... $3.75
100,000 pėdų eglines 1/4 lolių ply- 
wood panels 4’x5’ iki 4’x8’ ketv.
pėda sheets ...........    3%c
Freimai ir langai, glazuoti $3«00 
Nauji mldgs visų rūšių pėda l/4b

Naujos 5 ėross paneled durys pi
giai kaip ......—..........   $1.00
1x6 beadded partišefiai pėda l%c 

LENTOS SKOLON PIGIAI NET
i $5 MĖNESIUI

Musų jardas užima 3 miesto blo
kus su didžiausia aukojama verty
be. Užtikriname, kad sutaupysite pi
nigo. Prisiųskit savo reikalavimus. 
Pildome užmiesčio užsakymus.

KING MIDAS TRADING POST 
2221 S. Asland Avė. Lafayette 5900

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

CHERLES GAVCUS 
6190 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR f 

Pašauk mus dėl dykai apskaitiiavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 
•'m ♦ stogų dengė  jas.

Leonas Roofing Co.
8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskolos

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kurtuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spūlkų, 1739 So. Halsted 
Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. -CERMAK RD. Canal 8887

CoaL Anglys

. $5.75
$6.00
$6.00

$6.00
. $5.25

Kainos Numažintos
. ANGLICf

MINK RIJN ............ .
BIG LUMF -....................-
EGG ..................
NVl :.... ................................
SCREENlKGS' ....................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

JEI TURIT
I KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ
< SKAITYKIT

. NAUJIENAS

ILGAI
* ' f ' ’ ' . " " J ' _ ■ t - v. *

Pašaukit mus tuojau

GANA L 8500
Apgarsinimų kainos pri 
einamos. Už pakartoji 
mus gausit nuolaidų.
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A. J. SABATH KALBĖS SU VALSTYBES 
SEKRETORIUM LIETUVOS REIKALU

Krizio Klausimu Pasakė Kalbą Kongrese
Pereitą penktadieni, kilus konfliktui tarp Lenkijos 

ir Lietuvos, Amerikos Lietuvių Kongresas, per sekr. 
p-Ię Mikužiutę, pasiuntė sekamo turinio telegramą J. V. 
valstybės sekretoriui Cordell Hull ir Kongresmonui A. 
J. Sabath:

“Lithuanian American Congress in the name of all 
Lithuanians in America reąuests that the United States 
of America ūse utmost infhience to prevent violence of 
aggressor nations against Lithuania. It is the utmost 
desire of all Lithuanians that the United States of 
America aid in settling the conflict between Poland and 
Lithuania peacefully.”

Kongresmonas Sabath, atsakydamas f telegramą 
pranešė A. L. Konkresui, kad “jis daro viską ką gali ir 
kad darys žygius pasikalbėti su valstybės sekretorium 
Hull. Jo atsakymo tekstas seka:

“Your wire received. I wish to assure yoų that I 
am personally doing all I can in this matter. I am send- 
ing you a copy of the Congressional Record containing 
my spėech on the foreign situation. I shall endeavor to 
see the Secretary of State ii; behalf of the matter re- 
garding which you wired me. '

“Very Sincerely,
A. J. SABATH.”

Antradienis, kovo 22, 1938

PAVASARIS PRASIDĖJO TIKRAI PAVA- 
SARIŠKU ORU

Sekmadienį visa Chicaga buvo “ant ratų,” 
parkuose. Oras gražus ir šiltas.

Mirė Ilgai Sirgęs 
Juozas Martin- 
Martusevičius

Bus palaidotas Tautiškose 
Kapinėse

CHICAGO. — Pereitą kovo 
19 d. (Juozapų dienoje) pasi
mirė plačiai visiems žinomas vi
rėjas ir taverno biznierius Juo
zas Martin-Martusevičius, ku
ris paskiausiu laiku užlaikė sa
vo taverną antrašu 4949, South 
Halsted St.

Velionis buvo vedęs su Anna 
Kašėtaite iš Broękton, Mass. 
Turi brolį Adomą Boston, Mass. 
ir kitus gimines Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno apie 24 
metus. Lietuvoje buvo kilęs iš 

Kunigiškių kr.imo, Veprių par.
Velionis ilgą laiką sirgo ir jo 

liga jį taip sunaikino, kad sun
ku buvo jį pažinti. Sveikas bū
damas jis svėrė apie' 240 sva
rų, o dabar vargu svėrė šimtą.

Buvo labai draugiško budo 
žmogus ir visuomet gabiu mo
kėjo juokauti. Laisvų pažiūrų 
mėgo skaityti Keleivį ir Nau
jienas. Velionis bus palaidotas 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse. 
Priklausė prie Chicagos Lietu
vių Draugijos. —V. B. Ambrose
' • Miesto viešų darbų depar
tamentas pradėjo vakar tiesti 
naujus vandens vamzdžius apr 
tarnavimui Southsidės ir South- 
west side. Vieni vamzdžiai tie
siami nuo 49th ir Western van
dens stoties, o kiti nilo 47th ir 
Outer Drive stoties. Projektas 
kainuos $8,000,000.

____________'NAUJIENOS, Chicago, III,
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JAU PUMPURĖLIAI PASIRODĖ — Chicagos parkų alyvų (lilac) krūmų šakose 
jau pasirodė pumpurėliai. Vakar buvo pirmoji pavasario diena.

Namu Šeimininkės, 
Temykit!

l t * < • > y v t» <.' ' ‘ '- « U < > u • •

Perskaitykit šios dienos ap
garsinimą ir pastebėkit kokius 
gražius indus jus galit įsigyti 

už mažus pinigus. Išsikirpkit 
kuponą, už tiktai 44 centus 
gausit indus, kurie kainuoja 
daug brangiau.,JNęt ir dešimts 
šiore už tięk nenusipirksit. Tas" 
pasiulijimas yra, tiktai Naujie
nų skaitytojams. Pradėkit rink

ti sau gražų setą. Kuponas su 
lėkštėm tilps tiktai iki kovo 26 
dienos, todėl paslskubinkit, jei
gu norit šiuos indus įs-gyti.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Vakar, kovo 21 d., prasidėjo 
pavasaris. Diena tikrai buvo pa- 
vasdriška. Pavasariškos buvo ir I 
visos pereitos savaitės pasku-' 
tinės dienos, pradedant trečia-' 
dieniu.
' Sekmadienį visa Chicago bu
vo arba- “ant ratų’’ arba par
kuose. Saulei šiltai nusišypso
jus sekmadienį rytą, visi kas1 
turėjo automobilį, nežiūrint ar 
sena ar nauja, kas dviratį ar 
motorcikliu, visi pasileido į už
miestį, gražiuoju4 oru ir atgim
stančia gamta pasidžiaugti. Vi
sos didžiosios gatvės ir vieške
liai iš miesto, kaip Southwest 
Highway, 79, 95 ir šiauriniai 
vieškeliai buvo grųste užgrūsti 
automobiliais.

Atgijo visos alinės ir “stan- 
dai” šalę vieškelių, žmonės grū
dosi pirkti “hotdogus” ir “rain- 
bow konsų”, nes be jų — koks

Artinasi Ypatingos 
LSS-LDS 
“Jungtuvės”
Įvyks šeštadienį, l^ovo 26 d.

Ateinančio šeštadienio vaka
re, kovo 26 dieną, W. Neffo 
svetainėje, 2435 So.. Leavitt 
St., įvyks ypatingos jungtu
vės. Mat, po daugelio metų 
priešginiavimo ir nesutikimų, 
galiaus prieita išvados, kad 
tuomi nieko nebus galima at
siekti, vietoje to verčiau susi
taikini, skirtingumus išsiaiš
kinti ir kivirčius padėt į šalį. 
Pradedant naują taikos gyve
nimą, nusitarta: iškelti **jung
inėtų’ bankietą. Tų ypatingų
“jungtuvių” kaltininkais bus įmingi bilietai teko ir 18 kitų
lietuviai socialistai ir taip chicagiečių.

gi “raidas” užmiestin?
Visi parkai buvo pilni žmo

nių. Ištempusios iš skiepų ve
žimėlius, motinos ir auklės stū
mė juos per parkus. Vežimė
liuose paguldyti kūdikiai dai
rėsi ir gėrėjosi spindinčia sau
le, kurią daugelis jų išvydo tik 
pirmu kartu. Berniukai su 

(“skuteriais”, “vežimėliais” ir 
I “skeltais” daužėsi gatvėmis. 
(Aikštėse pasirodė pirmieji base- 
I baltininkai. Panelės vaikštinėjo 
pasirėdžiusios pavasariniais įkal
tais, kuriuos ištraukė iš “moth- 
bolių”.

Vietomis žolė jau gražiai su
žaliavusi, medžiuose pasirodė 

į pumpurėliai. Neveltui, tad dar- 
jžuose žmonės triusiasi ir ruo
šiasi daržoves ir gėles sėti.

Taip, pavasaris jau čia. Pra
našai sako, kad šįmet tas pa
vasaris bus ankstyvas ir šil
tas.

vadinami “sklokininkai” —L. 
D. S., kurie nutarė darbuotis 
bendrai.“ laipsniškam darbo 
žmonių progresui prie laisvės.

— B.

• Stanley Schultz, 25, nuo 
1911 W. 17th Street, pasigėręs 
sumušė savo jauną žmoną ir 
išmetė ją iš buto su trijų die
nų amžiaus kūdikiu, žmonai 
maldaujant pasigailėjimo vy
rui, miesto teismas paskyrė 
jam $200 pabaudą už betvarkį 
elgesį, bet bausmę suspendavo.

• Aklas 50 metų chicagietis 
Barney Peck, 1202 Granville 
avenue vakar laimėjo $3,030 
arba daugiau Airijos arklių 
lenktynių loterijoje. Jis gyveno 
iš $30 mėnesinės pensijos, ku
rią jam mokėjo valstija. liai-

PA S A ULINIAI NUO TYKIAI PAV E I K S L A I S
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ATEITIES LIETUVA — Viršutinis žemlapis parodo 
Lietuvą su Vilnium. Viduryje — Lietuva po Vilniaus už
grobimo ir prijungimo prie Lenkijos, “žinovai” sako, kad 
galimas daiktas, jog Lietuva ateityje bus tik mažas skly
pelis, (pažymėtas juodai apatiniam žemlapyje), jei Len
kija atiduos Vokietijai koridorių į Danzigą, o pasiims sau .
Klaipėdą. ' .7T.

Acme-Naujienų Telephoto
HITLERIS RAPORTUOJA REICHSTAGUI — Šis radio paveikslas parodo 

Hitlerį ((stovi, pilka uniforma) sakant kalbs koyo 18 d., Vokietijos reichstagui 
Berlyne, kurioj aiškino, kad užėmė Austriją norėdamas “išvenkti kraujo pralie
jimo” ir kad ateityje žada dar toliau “pakeisti Europos žemėlapį’’.

Naujienų-Acme Telephoto

BARCELONOJE — Raudono Kryžiaus slaugės ir 
kiti ieško sužeistųjų namų griuvėsiuose, po sukilėlių 
lėktuvų bombardavimo. Apskaičiuojama, kad sukilėlių 
lėktuvai jau užmušė 1,200 žmones.

(ACME-NAUJLENV

PRIEŠ KRIZĮ — Lenkijos užsienių reikalų ministe- 
ris Beck’as (viduryje) kalbasi su Mussoliniu, (kairėj). 
Beck’as Ryme lankėsi per kelias dienas prieš krizį su 
Lietuva.




