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Paskirtas Lenkijos Pasiuntinys Lietuvon
»-__ x .........y—— ' ■ — "■■■■' 1

Hdrwat bus Lenkijos atstovu Lietuvoj
VARŠUVA, kovo 22. — Lenkijos valdžia paskyrė 

būti Lenkijos pasiuntiniu Lietuvoje Franciškų Hor- 
watą, kurs yra dabar Lenkijos pasiuntiniu Latvijoj. 
Lietuvos valdžia davė žinoti Lenkijai, kad ji priima 
Horwato paskyrimą būti Lenkijos pasiuntiniu Lietuvoj, 
ir lauks jo atvykstant.

Po 20 metų pertraukos p. Horwatas bus pirmuoju 
Lenkijos atstovu Lietuvoj.

Taigi Lietuvos ir Lenkijos “ultimatinė” sutartis yra 
jau pildoma. Lietuva savo atsakyme į Lenkijos ultima- 
tumą sutiko apsimainyti atstovais iki kovo 31 d.

Kas bus Lietuvos atstovu Lenkijoj, dar nežinia.

Lenkai gailisi, kad 
peyšvelniai pasiel

gė su Lietuva
VARŠAVA, kovo 22. — Tarp 

Lietuvos ir Lenkijos gali iš- 
naujo kilti kivirčai, kurie vėl 
gązdins Europos valdžias su
kėlimu europinio karo. Valdžios 
sferos čia sako, kad “maistas 
pagamintas meilės pokyliui gal 
bus persunkus suvirškinti.”

Rezignacijos atidė
tos kol sugryš *

Tūbelis
KAUNAS, Lietuva, kovo 22. 

- - Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad visas Lietuvos kabine
tas inteikė prezidentui Smeto
nai savo rezignacijas akyvaiz- 
doje žmonių pasipiktinimo val
džia, kad ji pasidavė Lenki
jai. Sakoma vienok, kad prezi
dentas Antanas Smetona rezig
nacijų nepriėmęs ir ministerių 
prašęs palaukti, kol premjeras 
Juozas Tūbelis sugryš iš Švei
carijos. Tuo tarpu prezidentas 
skubiai prade j jleškoti *4dtu 
žmonių, kurie Asųtjį^ų įbyti mi*. 
nisteriais, Idant sudarius nau
ja valdžių, kuri galėtų išveng
ti naujo susirėmimo su Lenki
ja.

Ir Berlinas girdėjo 
apie Lietuvos kabi
neto rezignavimuš
BERLINAS, kovo 22. — Iš 

Lietuvos šiandien atėjo žinių, 
kad visas Lietuvos kabinetas 
ketinąs rezignuoti dėl Lenkijos 
ultimatumo priėmimo. Bet sa
koma, kad tas rezignavimas 
visai nepanaikins Lietuvos prie
šingumo Lenkijai. Tik pasi
trauktų tie asmenys, kurių po
litika nesižinojimo su Lenkija 
tapo sumušta.

(Lietuvos atstovas Washing- 
tone Povilas žadeikis pareiškė 
gavęs iš Kauno pranešimų, KAD 
LIETUVOS KABINETAS NE
REZIGNAVĘS.)

Amerikos sąskaita 
Japonijai už Panay

rikos valdžia
WASHINGTO^r, D. C., ko

vo 22. 
šiandien padalė Japonijai su
skaitą už nuostolius, kuriuos 
padarė japonai Amerikai, pa
skandindami Yangtze upėje 
Amerikos laivų Panay ir 
aliejaus tankerius. Kokios 
mos Amerika reikalauja iš 
ponijos, nebuvo paskelbta.

tris 
su- 
Ja-

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

Šiandien debesiuota ir vė
siau; vėjas pasisuka pusti iš apsigynimo nuo fašistiškų val- 

* šiaurės vakarų. Saulė teka 5:49,1 stybįų. Kabineto/ nuomone, iš 
leidžiasi 6:05. Mėnulis užtekėjo tokios konferencijos nieko ge- 
šį rytų 12:44 vai. ryto.

Lietuva dabar skundžiasi, 
kad ji buvo priversta priimti 
Lenkijos ultimatumų reikalau
janti atnaujinti diplomatinius 
santykius. Bet Lenkijoj priei
nama išvados, kad Lenkija bu
vo "perdaug “‘"švelnt su HLiefth’ 
va.

Prezidentas Antanas Smetona laukia Tūbelio atvykstant iš 
Šveicarijos, idant sykiu nutarus Lietuvos ministerių kabineto 
pertvarkymo klausimų.

Hitleris gerinasi Au- Ispanijos fašistai - 
•^ijoš •šociMištam * • vėl eina pirmyn

HENDAYE, Franci ja, kovo 
Fašistai (šiandien prane- 

pusėn Austrijos šė, kad -j'ųc;kąnuomenė turėjo 
antrų daug švelnesnį, kuriame socialistuš. Naujas Viennos ma- 
apie Vilnių nebuvo minėta. Ori- 
ginalis Lenkijos ultimatumas 
reikalavo ne tik diplomatinių 
santykių užmezgimo, bet dar ir 
sekamų dalykų:
- 1. Kad Lietuva ant visados 
pripažintų Vilnių Lenkijai 
išbrauktų Vilniaus vardų iš 
vo konstitucijos.

2. Kad Lietuva ne tik 
mėgstu diplomatinius sai 
kius su Lenkija, bet taip pat 
ir susisiekimo bei prekybiniu's 
santykius, kad lenkai galėtų 
Nemuno upe plukdyti medžius 
į Klaipėdų.

3. Kad butų sutikta ateityje 
pasirašyti prekybos sutartį.

4. Kad butų padaryta sutar
tis apie tautines mažumas, nu
statant 
Lietuvoj 
kijoj.

čia paaiškėjo, kad Lietuva 
priėmė ne pirmutinį griežtes
nį Lenkijos ultimatumų, bet

ir
sa-

uz-

teises 200,000 .lenkų 
ir 80,000 lietuvių Len-

Anglija negins Če- 
choslovakijos

LONDONAS, kovo 22. — 
Anglijos valdžios kabinetas 
šiandien priėmė programų vi- 
satinam Europos apraminimui, 
šiame programe Anglija neža-. 
da duoti ginkluot# pagelbų če- 
chpsloVakijai, jeigu jų Vokieti
ja užpultų. Programas vienok 
reikalauja, kad čechoslovakija 
pasiliktų 
be.

Vėliau 
berlainas 
tui.

Anglijos kabinetas 
Sovietų Rusijos pasiūlymų su
šaukti demokratinių valstybių 
konferencijų apsvarstyti budus

nepriklausoma valsty-

šį programų Cham-| 
pateiks atstovų bu- šiandien ties Viareggio dvi du 

dėlės italų submarinos susidu- 
atmetė rė ir paskendo, du kiti laivai 

'sunkiai nukentėjo. Priežastis 
buvo didelė ūkana. Paskėndu- jų naųjokynę. Prasidėjo mušis 
sios submarinos turėjo daly-(tarp 50 arabų ir 80 jaunų žy- 
vauti Italijos laivyno demom dų. Vienas žydas buvo užmuš- 
stracijoj Hitlerio garbei, kuO-.tas, kitas sužeistas. Po 90 mi- 
met jis atvyks pas Mussolinį I nučių mušimosi arabai buvo 

į svečius. | nuvyti. 'ro neišeitų.

Lietuvos nremieras Juozas Tūbelis

VIENNA, kovo 22. — Čia 
manoma, kad Hitleris nori pa
traukti savo

joras Hermanu Neubacher pa- 
liuosavo iš kalėjimo vienuolika 
ugniagesių, kurie buvo inka- 
linti kaipo socialistų Vadai 1934 
metais. Miesto ugniagesių vir
šininkas pašaukė juos gryžti į 
darb\ toj pačioj ugniagesių 
Florisdorf stoty, iš kurios 1934 
metais jie šaudė į Dolfusso 
armijų. Jų vadas ugniagesių 
kapitonas Weisel buvo sušau
dytas neužilgo po 1934 metų 
susirėmimo.

Pradeda daryti iš 
austrų nazius

VIENNA, kovo 22. — Šian
dien 'naziai išsivežė 10,000 Au
strijos darbininkų, idant jiems 
parodžius nazių stebuklus Vo
kietijoje. Naziai tikisi, kad už
teks parodyti Austrijos darbi
ninkams nazių žemės rojų, 
idant jie atsiverstų į nazizmų. 
Joseph Buerckel, Hitlerio pa
skirtas nazių organizatorius 
Austrijoj, pasakė išvažiuojan
tiems ekskursantams prakalbų, 
kurioj sakė, kad jis nesitiki jų 
umaus atvirtimo į nazius, bet 
tas atvirtibias, sako, bus neiš
vengiamas po jų atsilankymo 
Vokietijoj.

Paskendo dvi italų 
submarinos

SPEZIA, Italija, kovo 22. — 

kruvinų mūšį u su valdžios pul
kais ir išstūmė juos iš penkių 
užbarikaduotų tranšėjų ties; 
Valdeagrofo.

Fašistai vėl pradėjo J savo 
ofensivų 10 mylių į rytų pie
tus nuo'Alcanizo, apie 35 my
lios mio pajūrio. Buvę užmuš
ta ar sužeista 2000 lojalistų 
kareivių ir atimta nuo jų 300 
kulkasvaidžių. Ties Huesca fa
šistai šturmavo lojalistus Lier- 
ta kaime.

i . , '

Telegramos iš Madrido sakė, 
kad valdžios pulkai sulaikė fa
šistus ir kad daugiau pulkų 
siunčiama pagelbon.

Žydai prašo tautų 
lygos gelbėti Aus

trijos žydus
G.ENEVA, kovo 22. — Pa

saulio žydų Kongresas paskel
bė šiandien, kad žydai Vienno- 
je pirmiau4 normaliai mirdavo 
po 4 į dienų, o dabar jų mirtin
gumas pasiekė 140 į diena. 
Daugelis jų žudosi, nematyda
mi išeities, įsigalint Austrijoj 
nazių režimui. Kongresas pa
davė tautų lygai prašymų, kad 
gelbėtų kankinamus ir mirš
tančius žydus Austrijoj.

Arabų ir žydų mušis 
Palestinoje

JERUZALIMAS, kovo 22. — 
Vakar žydai Palestinoje įstei
gė savo naųjokynę ties Hanų- 
ta. Šiandien užpuolė juos 50 
arabų, ir norėjo nuo jų atimti

Meksikiečiai džiau
giasi ekspropriacija

MEXICO MIESTAS, kovo 
22. — Meksikos darbininkų 
konfedera*cija paskelbė šventę 
išreiškimui savo džiaugsmo, 
kad Meksikos prezidentas La- 
zaro Cardenos pagalios nutarė 
atimti aliejaus šaltinius nuo 
svetimšalių. Studentai paroda
vo gatvėmis, išreikšdami savo 
pritarimų “ekspropriacijai.”

Ekspropriacija palietė septy
niolika Amerikos ir • Anglijos 
kompanijų. Tų kompanijų vir
šininkai skubinasi pašalinti 
nuo šaltinių visus svetimšalius 
darbininkus.

Prezidentas Lazaro Cardenos 
šiandien pareiškė, kad jis pa
sitenkins aliejaus kompanijų 
ekspropriacijų ir kad kiti sve
timšalių bizniai n<ebus palies
ti.

WASHINGTON, b. C., kovo 
22. — Keturios Amerikos alie
jaus kompanijos padavė .sekre
toriui Hull’ui protestų prieš jų 
nuosavybės ekspropriacijų Mek
sikoj ir prašė Amerikos vald
žios užtarimo.

—.......................... I - ■ -1

Sears-Roebuck Ko. 
pernai pelnė daugiau 
^ įkąip 30 milionų ..  k.. -

NEW YORK, kovo 22. — 
šiandien biržoje ėjo didesnis 
pardavimas Šerų ir todėl jų 
kainos šiek tiek nupuolė.

Pranešta, kad Sears, Roebuck 
ir Ko. pereitais metais iki sau
sio 31, 1938, padarė didžiausių 
pelnų, kurs pasiekė $30,828,- 
248, arba $15.58 ant Šero. Me
tais pirmiau pelnas siekė $5.55 
ant šėro. Daugiausia biznio 
Sears, Roebuck padarė tarp 
farmerių.

Prezidentas pašalino 
T.V.A. pirmininką
WASHINGTON, D. C., kovo 

22. — Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pašalino iš vietos Dr. 
A. E. Morganų, kaipo Tennes- 
see Klonio Autoriteto direkto
rių ir pirmininkų. Į jo vietų 
prezidentas paskyrė Harcourtų 
A. Morganų būti T.V.A. direk
cijos pirmininku.

Pašalintasai A. E. Morganas 
netiki, kad prezidentas turi ga
lės pašalinti jį, ir todėl mano
ma, kad jis eis į teismų.

. • ' /

Belgija pasirengus 
apsiginti

BRŪSSELS, Belgija, kovo 
22. —. Belgija visur sutvirtino 
savo rtfbežių apsigynimo įmo
nes ir jėgas. Garsi Lieg’o tvir
tovė yra apsupta daugeliu my
lių spygliuotų vielų, ir tarpai 
tarp fortų bus geriau apginti 
negu buvo 1914 metais. Brus- 
selyj šiandien buvo septintos 
divizijos rezervo manevrai. 

f

Darbai medžio 
dirbtuvėse

WASHINGTON, D. C., kovo 
22. — Medžio dirbtuvės turi 
dabar daugiau orderių negu 
spėja padirbti.

Hitleris užpulsiąs
Franciją netikėtai
PARYŽIUS, kovo 22.—šian- 

dien atstovų bute atstovas Ed- 
mond Meillet pareiškė, kad Hit? 
leris rengiasi užpulti Francijų 
visai netikėtai, be jokio karo 
paskelbimo. Generalis vokiečių 
štabas esųS padaręs tokius plia- 
nus. Todėl Hitleris permato 
greitų ir netikėtų Franci jos už
kariavimų.

Francija turi nuo tokio už
puolimo apsisaugoti ir būti pa
sirengus bile minutę stoti į grei
tų karų su Vokietija.

Atstovų butas pradėjo svar
styti generalės mobilizacijos 
bilių, sulyg kurio visi žmonės, 
vyrai ir moterys, gali būti mo
bilizuoti karui, o fabrikai ir 
visas turtas paimta • valdžios 
kontrolėn.

Austrijos protesto- 
nai ištikimi Hit

leriui
VIENNA, kovo 22. — Pro- 

testonų bažnyčios galva Aus
trijoj Dr. Kauer šiandien davė 
viešų prisaikų jo ištikimybes 
Adolfui Hitleriui. Kiti bažny
čios viršininkai tų patį phda* 
rė. __

Tai pirmutinė protestonų 
bažnyčia, kuri ne tik susitaikė 
su Hitleriu, bet ir prisiekė jam
ištikimybę.

Protestonų bažnyčios galva 
Vokietijoj Martin Niemoeller 
sėdi koncentracijos stovykloj 
kaipo kalinys.

Freudas po areštu
VIENNA, kovo 22. — Na

ziai padėjo po naminiu areštu 
garsųjį psichoanalistų Sigis
mundų Freudų, kurs dabar yra 
82 metų amžiaus. Naziai at
ėmė nuo jo pasportų ir užra
kino jį jo namuose. Kompani
ja, ku4ri spauzdindavo Freudo 
knygas, tapo uždaryta.

(Freudas pagarsėjo savo te
orija, kuri yra žinoma kaipo 
Freudo teorija, kad lytis yra 
didžiausias veiksnys žmogaus 
gyvenime ir išsireiškia visuose 
jo elgesiuose. Sulyg Freudo, 
žmogaus sapnai yra daugiau
sia jo lyties pageidavimų sim
boliniai atvaizdai).

Prez. Rooseveltas 
ima trumpas va- 

kacijas
WASHINGTON, D. C., kovo 

22. — Prezidentas Rooseveltas 
šįvakarų specialiu traukinių iš
važiavo dešimčiai djenų į Warm 
Springs, Ga. Su savim imasi 
mažą darbininkų štabų oficia
liam bizniui vesti.

WASHINGTON, D. C., kovo 
22. — Waehingtone kalbama, 
kad trys ar keturi Roosevelto 
kabineto sekretoriai rezignuo
siu ar busiu pašalinti, o į jų 
viėtų bufcią kiti paskirti.

WASHINGTON, D. C., kovo Buvęs Amerikos prezidentas 
22. — Swifto kompanija už- Herbertas Hooveris, atlankęs 
mokėjo valdžiai $222,216 už Hitlerį, šiandien atlankė Ang- 
nedamokėtus 1927 ir 1928 me- lijos karalių Jurgį jo palociu- 
tų pajamų taksus. je. '

Šios Dienos 
Žinios Trumpai

LIETUVOJE. — Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad Lietuvos 
m i n isterini dar nerezigna
vo. Laukiama Tūbelio su- 
gryštant iš Šveicarijos. 
Prezidentas Smetona ma
tomai nori • pasikviesti ir 
kitų sriovių žmones į sa
vo kabinetų. Tuo- tarpu su
tartis su Lenkija yra vyk
doma ir Lenkija jau pa
skyrė savo pasiuntinį Lie
tuvai: Franciškų Horwatą. 
Lietuvos valdžia pranešė 
Lenkijai, kad ji pasiunti
niu patenkinta.

ANGLIJOJ. — Chamberlaino 
kabinetas savo programoj 
sako, kad Anglija neduos 
ginkluotes pagelbos čecho- 
slovakijai, jeigu jų Hitle
ris užpultų. Chamberlaino 
kabinetas pasiliks koks 
buvęs, be permainų, kurių 
buvo tikėtasi.

ISPANIJOJ. — Fašistai vėl 
pradėjo ofensivų 35 my
lios nuo pajūrio. Lojalistai 

^^u^abestiprlna savo pulkus.
FRANCI J()J, s— Franci jos ka

binetas prašo greitos pa
skolos $152,500,000 apsi
ginklavimo reikalams.

ITALIJOJ. — Susidaužė ir pa
skendo dvi italų laivyno 
submarinos.

AUSTRIJOJ. — Persekiojami 
žydai šaukiasi Tautų Ly
gos pagelbos. Protestonų 
bažnyčia prisiekė ištikimy
bę Hitleriui.

KINIJOJ. — Raudonoji armija 
apsupę iš, visų pusių 40,- 
000 japonų kariuomenės. 
Atsirado viltis, kad japo
nai Kinijoj bus galų gale 
sumušti.

MEKSIKOJ. — Darbininkų or- 
■ ganizacijos paskelbė šven

tę pasidžiaugimui, kad 
aliejaus šaltiniai tapo at
imti nuo svetimšalių kapi
talistų.

AMERIKOJ. — Prezidentas pa
šalino A. E. Morganų iš 
direktorių Tennessee Klo
nio Autoritete. Po to pre
zidentas išvažiavo dešim
čiai dienų vakacijų.

Francuos skubi pa
skola apsiginkla

vimui
PARYŽIUS, kovo 22.—Fran- 

cijos valdžia prašo greitos pa
skolos penkių bilionų frankų 
($152,000,000) iš Francijos 
bųnko apsiginklavimo tikslams. 
Finansų komisija šiąnakt pa
duos šį prašymų atstovų butui 
epsvųrstyti, pasitikėdama, kad 
prašymas bus priimtas.

Hooveris pas 
karalių

LONDONAS, kovo 22. —
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MUSŲ SKAITYTOJAI

“DARBININKAS” IR “DRAUGAS” RAŠO 
NEVIENODAI

Jei kas mano, katį pas Romos 
katalikus visuose svarbiuose 
klausimuose mintis sutampa, tai 
dabar 4uri gražios progos pa
matyti savo klaidu.

Štai vienu labai lietuviams' 
svarbiu klausimu Bostono Dar
bininkas ir Chicagos Draugas 
visai škiftiflgai patašč. Abti 
laikraščiai rašė apie lietuvių 
lenkų santykius ir aišklnb skir
tingai. Darbininkas rašė: “Leh- 
kija^ tuomet (kuomet Vilnių 
lenkai pagrobė) valde Pilšudš- 
kis, buvusis socialdemokratas 
ir virtęs šovinistų tautininku. 
Tiesa, Lietuvą puolė Ziligows- 
kis. Kokių jis buvo tikybini^ 
ar politinių > pažvalgų, spręsti 
nesiimu, bet tas čia nė nesvar
bu, nes Ziligowskis tik vykdė 
gudriai sugalvotą ' Pilsudskio 
pieną. Tad ištikrųjų Lietuvą 
puolė tautininko Pilsudskio val
džia. Pilsudskis puolė Lietuvą 
ne dėl 'to,'kad ji katalikiška 
(tai buvo nesvarbu), bet dėl to, 
kad norėjo ją prie Lenkijos pri
jungti . . . Lygiai taip ir su 
persekiojimu lietuvių Vilniaus 
krašte. Labai nenormalu ir ne
gera, kad net kai kurie lenkų 
dvasiškiai užsikrėtė šovinizmu 
bei tautininkyste.”

Ta mintis paantrinta Darbi
ninke vr.sario 25 d., 1938 m.,

kur pasakyta kad “Lenkiją val
do tokio pat plauko tautininkai 
laisvamaniai, kaip ir Lietuvą. 
Todėl nėlcatalikai, bet Lenkijos 
t^utininkėi laisvamaniai, skriau
džia Lietuvą”.

Reiškia, lenkai susjla.ukė Vi
sai netikėtų gynėjų iš lietuvių 
tarpo. Tokiu lenkiį užtafytojii 
pasirodė DaVb'iniitkaš.

Jei iš tiktųjų butų taiį), kaip 
Darbininkas, lenkų gynėjas ra
šo, tr.i kodėl šveUtUblyvU Len
kijos dvasiškija tylėjo, kai Lėh- 
kijoš tautininkai lAisVamaniai 
bandė padaryti lietuvių talitai 
baisiausią skriaudą, kokią tik 
Viena tauta kitai gali padaryti, 
tai yra ją pavergti? Jei tik kai 
kurie lenkų kūriigfti tėra užsi
krėtę šovinizmu ir tautininkys
te, kaip Darbininkas įrodinėja, 
tai kodėl ta Lėnkijos d'vasiški- 
ja tyli, kuomet dabar Vilnijos 
lietuviai katalikai yra lenkų 
skriaudžiami ? GUI Lenkijos 
dvasiškija taip Suvaržyta, kaip 
dabar Vokietijoje, ir negali 
prabilti? Tada už ją popiežius 
turi kalbėti. Juk dabar popie
žius ki.lba už Rtisijoš, Ispanijos 
Meksikos ir Vokietijos tikin
čiuosius. Tai kodėl popiežius ty
li apie lietuvių katalikų skriau
das, kurias daro Lenkijos tauti
ninkų laisvamanių vyriaušybė?

AišRti, kad čia nėt'a taip, kaip' 
lenkų nžtarytčtfas ir teišintoj&s 
D.trbininkaš rašo. Sfe, kai kurio 
lenkų dvasiškiai yra užsikrėtę5 
šovinizmu ir noru pašmaūgti 
lietuvių tautą, o tik kai kurie 
nėrA tokiais. Lietuvių tAutOš 
smaugime lenkų vyriausybė ir 
lenkų dvasiškija , eiųa ranka 
rankon. Eina su švento tėvo 
pritarimu ir palaiminimu.

Chicagos Draugas kitaip tą 
dalyką nušviečia. To laikraščio 
vasario' IŠ d., 1938 m. laidoje 
ttrfis Lietuvos Mylėtojaš rašė: 
“Lėtokai, btodAmi katalikai ir 
laikydami savo rankose bažny
tinės hierarhijos vadovybę, 
bruko savo kalbą pirmiausia į 
seminarijas; o pt skui ir į baž
nyčias, stumdami iŠ ten lietu
vių kalbą. Buvo atsitikimų; kad 
į grynai lietuviškas parapijas 
buvo siunčirmi klebonai, kurie 
visiškai nemokėjo lietuvių kal
bos. Buvo ir vyskupų, kurie ne
suprato savo žmonių kalbos, 
kaip štai kuo ne visi Vilniaus 
vyskupai ir daugumas Seinų 
vyskupijos.”

Tai va visai kitokia giesmė it 
kitokia gaida. Iš viršuje paduo
tos citatos niekas nedarys išva
dos, kad Lenkijos tik kai kurie 
dvasiškiai tėra, užsikrėtę šovi
nizmu ir tautininkyste.

Dabar statykime klausimą: 
ar tr.s, ką Romos katalikų dva
siškija darė ir daro katalikiš
kai lietuvių tautai derinasi su 
Kristaus mokslu, ir su Romoš 
katalikų bažnyčios pagrindais? 
Jei nesiderina, tai kodėl popie
žius vis tyli kaip mumija dėl 
lietuvių ir lenkų santykių?

j—Teisybės Mylėtojas

AR JŪSŲ
VAIKAI SPIRIASI

i paimti lihifeiihtdjąt
Jūsų vaiko veidas yra jo jausimų vei
drodis! Tad ką gi ds parodo — pa- 
aurėjhpa ar ma«onufftą — k«tda 

ąte jam ką nors išvalyti jo vi- 

kita kartai jūsų vaikams prireikus 
liuosuotojo, duokit jiems Ex-Lax. Jis 
ti/ri gardąuš šokųlačjo skonį — 
jiems jis labai patiks! Be to, Ex-Lax 
suteikia visišką palengvinimą nuo 
užkietėjimo — švelniai, lengvai, be 
vidurėlių sHk'fetifno bei jųi skaudėji- 
mo. ( V ■
Ilaugiąu kžtrp ŠiO' metų Ex-Laž būvo 
Amerikos mSglapiiausias šeimos vi
durių, lįhosUotoJas. Dabar/ jis yra 
Moksliškai Pa£e?intas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. 
Lygiai gėrašl ir vaikamš, ir štiau- 
gttsiemšĮ ■ . i

UUGO^T^sJ>AM£Ū»ŽIOJimų j

Gairiinėfh^ tik vienas tiktas Ęx- 
Lax! ĮsidŠmėkit iėisjfigą ant, dė- 
žūtSs ifžrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gaūfūrrtSt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikfojb Ex-Li

teisės. Mab jie liki tautos va
dais, tai liau'dis tūri‘tylėti. Jau 
prigš ftomiriacij aš “Sandara” 
rašė, kad refėYenfdumaSs tai ne
tikęs Varfojim&s apdraudos 
draugijose. Taigi, matote SLA 
nariai, kad pats “Tėvynėš’’ re
daktorius pats muša ir pats rė
kia. ' —SLA Narys.

“Aniolfts sargas” 
užpyko

a

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIU 
KUMPIU 
“PICNIC" KUMPIU
RŪKYTU KUMPIU ... ^
Ateikit į musų “sample room? ir pamatykite šių importuotų produktų. 

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
' PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC 1MPORT CO., Ine.
IMPORTUOTU" MANUMYNŲ IR VAISTŲ ' f

805 W. 19th St
CHICAGO, ILL.

“FRANKFUhTERS” 
EAATNIU 
BARAVYKU 
RAUGINTU AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS. DEVVNĖRIOS 
GINTARU 
ŠIKŠNINIU DAIKTU

PATYS MUŠA, PA 
TYS RĖKIA

gusiemsi ’įii h wftrtii.imu

v

ir 25 čėfttų dėžiltėš y ra pas 
jūsų Vaistihinką.

10

“ViėriyDė” Vėl hetbli bankruto, 
iš Gtigib negaus’; tai reikia 
Trečibk-O; > ’

Mėš,’ kūrie jau šumbkėjbme’ 
šimtus į"SLA iždą ir daug jė-

Tel. Haymarkęt 3555
J. P. RAKŠTIS, SAV.

■ ■■■..■..■■■Į.--.. „■ i 1 • 1 • .... .i .■■—..i, r,
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INSUR.ED
i PINIGU?

H

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

KREIPKITĖS I

GEDIMINAS BUILDING AND 10AN ASS’N.
4425 SOUTH FĄIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Fedėral Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

ROSE ENCHER, Secretary

M111*1 II ..... . r.lillllll l -lOil ..........1.1.1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
.............................. ................ - .... •< ■ • .1 i

DYKAI
ETKUS ir EUDEIKII

i ntiti i n • i f r ? r ..um w r. fi 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Vifginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO 

■ r ' ~ ‘ '  ■■ ■ .r » ! - r :

nę,” dažnai randi prirašytą re
dakcijos straipsniuose apiė1 
rinkimą Pildomosios Tarybos. 
Ir vis rašoma: bukijiie nors sy
kį Jrulturingi SLA^Kąrį^Jrihki- 
1110 laiku. O labiausiai Organo 
redaktorius mėgsta kalbėti, 
kad nebūtų paftyviškumas ki
šamas į SLA oryahizaciją. Bot 
kaip pranešama, tai fašistų 
‘sargybos” slaptumo susirinki
me ir “Tėvynės” redaktorius 
dalyvavo. Tai reiškia, jog vie
naip rašo, o kitaip daro. Ąš 
irgi gavau tą fašistų “sargy
bos” šlykštų lapėlį, kuriame 
tiesiog kurstoma Vieni nariai 
prieš kitus. Paduodu čia“ kele
tu Sakinių iš to lapelio. Štai 
kaip tame lape rašoma: “atsi
rado įvairių lietuvybės prie
šų, kurie įsiskverbę į Susivie
nijimų, štehgia’ši jo lietdvišku- 
mą paneigti statydami kandi
datus tokius svėtiiUų šalių ir 
svetinių idealų garbintojus.” 
“Tas akiplėšiškumas dačjO iki 
to,- kad tie radikalai jau Viešai 
reikalauja iš kandidatę į Su- 
šiviėni j imą kandidattioj ančių 
viršininkų išsižadėti tadtišku- 
mo ir nutraukti ryšius šu ta!uį 
tiniu veikimu.’’

Tai hmtdte SLA nariai; jei
gu jus nepučia te į fašistiškų 
dūdą, tai jus ne lietuviai. Dar 
niekad nebuvo prieita prie to
kio SLA narių niekinimo, kaip 
tas “sargyboš” komitetas kad 
daro. Na ir dar jie kalba apie 
kultūrą, apie fraternaliznią. 
Mės da nominacijose balsavo
me už tautininkų kandidatus 
ir norėjome, kad butų taika, 
bet jie, tautininkai, tėškė tie
siog purvais mums į Veidus ir 
pradėjo tverti “sargybas”
siuntinėti nariams kurstančius 
lapelius. Su “Sargybos” lape
liu gavau ir oficialų SLA rinki
nių balotą, kuriame visi peii- 
ki dabartiniai Pild. Tarybos 
nariai išbraukti, o 'kryželiai -pa
dėti po fašistų vardais. •

Aš gavęs tokį šlykštų lapelį 
tiesiog piktinuos ir raginu vi
sus SLA narius, kad netikėtu- 
mėt tais “sargybininkais.” Jus 
gerai atsimenat jų šeimininka
vimą Susivienijime. Devcniai 
tūkstančius gavo; ir “Vieny
bės” štabas apmovė SLA. Da
bar jie seilę vėl varvina, nes

ir

ANTANAS M.PHILLIPy;
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
—

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prezidentas suspen 
duos T.V.A. pirmi“ 

įlinką

BE'RLINAS, kovo 21.—Adol
fas Hitleris labai užpyko, kad 
Brazilijos prezidentas Getūlio 
VargAs griežtai pasiėmė “iš- 
naikihti” toazius Brazilijoj. 
Hitleris jaučiasi esąs viso pa
saulio vokiečių aniolu — sar
gu.

WASHINGTON, d. C., kovo 
21, — .šiandien prezidentas 
Rooteeveltas pašakė Dtui A. E. 
Morganui,. l'ėhnėšsee Klonio 
Autoriteto (l’.V.A.) pirminin
kui : arba ištfauk savo kalti
nimus prieš savo kolegas T.V.A. 
dirėktbriūš, arba, rezighuok.

Morganas atsisakė rezignuo
ti.

Tuomet prezidentas pasakė, 
kad jįė jam duoda 'laiko tą pa
daryti iki r y tu j aus 2:3() vai. 
po piėt. Jeigu Morganas jto ne
padarys, tai prezidentas jį su
spenduos savo gale kaipo pre
zidentas.

Prezidentas atrado, kad pir
mininkas Morganas kaltino ir 
šmeižė savo kolegas direktorius 
D. Ė. Liiienthalą ir H. A., Mor
ganą; o taipgi T.V.A. advoka
tą, be pamatų, ir nedavė jo
kio įrodymo, kad jo intarimai

Bankierius eis 15 •
hietų kalėjimai!

DANVILLE, III., kovo 21. — 
Bellville banko kasierius George 
Wuller teisnie šiandien prisi
pažino išeikvojęs daugiau kaip 
$190,000 banko pinigų, ir tapo 
nuteistas 15-kai metų kalėji
mam Valstijos auditorius Bar- 
rėtt sako, kad banko nedatek- 
lius gal sieksiąs $500,00(k

Air s. Aftėlia K. Jarusz

'■K r ’
GYDYTOJAI IR DENTI8TAI 

Aitierikbė Lietuvių Daktarų 
Dratikijei NaiHL

Phone CANAL 6122
, DR. S. BIEŽ1S 
gVDytojas ir cRirurgAB 

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

Seredomis ir nedfi. pagal Nutartį 
Rez. 6631 SO. Callfčrnia AvėSihe

Telefonas Rennhlic 7868

Ofiso l'ėl. Boulevard 5ėl#

DR. BERTASH
?56 West 35th St.

Cof. of 85th aifd Halsted SU;
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti
Roz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvrood 5107

Ofiso tėl. Virginia (l03b 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T DUNDULIS 
GYDYTOJAS IK CHtRfjRfcAŠ 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo €Lį-8 vAL vakaro 
Rezidencija:

t

t

*

Physical Therapy 
and Midvrife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

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

nuo

8939 SOUTH CLAREMONT A VĖL 
Valandom—9—1G A. M. 
Nėdęiioj pagal sutartį.

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

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai. i iki 3

Tel.
Namų telefonai Bruhswičk 0597

Dr. A.
gydytojas ir ghirurOas

Vai. nuo 2 iki 1 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v; vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fąirfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

pietų, 6 iki .8 vak 
ley 7830

Shimkus

gų padėjome organižtiodami V™ pamatuoti. Morganas tie- 
narius, tai nepasiduokim “šar- šibg ĄtsisAke duoti prezidentui 

neš. jie rėriglA- paliudijimus L Z ' ‘_ 
ši iš mūšų atimti ir bąlsaviino prezidento kvočiamas.

ADVOKATAI
gybinibkams,” ir atsisakė būti

tAiDŪTUViŲ DIREKTOmUŠ 
■ i i_ - ■" . iF; j "i John F. Eudeikis

ė

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ĄMBULANCE
, . „ DIENĄ IR NAKTĮ '
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fąirfield Avenue 

4wh Tel; LAFAYETTE 0727
—...... J ■. ...................................—.....

T A V i ^^=*4 koplyčios visose
J—4 c 41 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio pfhgfaftfų' PitfttadichiO vakarais, 
10:Utf vai. vakaro iš W. H. F. C. Stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

i>. šalTimieras.

Laidotuvių Direktoriai
.NARIAI

L Chicagos,
- Cicero ,J

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

■. >

Anibulance 
Patariiavi- 
mas Dieną 

!■ ir Naktį

TURIME " 
KOPLYČIAS J

VlSDSĖ MIĘSTO 
DALYSE

1
1 \ •
[ 3354 So. Jlalste

P. J. RIDIKAS
d Strėėt Boulevard 4089

1646 Wėst 46th‘
L J.ZOLP

Street
Phone Boul. 5203

Boulevard 5566
| SiM^SKIIDAS . I
1 718 West 18th Street Phbne Mbnfoe 3377 |

' ' Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

1 LACHAWICZ IR S
. 2371 West 23rd Place

. SKYRlVS: '42-41 Rasi iOŠth Street

5UNŲS
Phone Canal 2515

Tel. Pįillrttari 1270

1 PETKUS IR EUDEIKIS 1
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

"i-

Į 3307 Lituanica
A. M; PHILLIPS 1

Avenue ’ Phoųe Boulevard 4139 |

Į '■ >■•.■ ■ N:
. 4348 So. Cnlifo

J. L1 ULEVIČIUS
rriia Avenue Phone Lafayotlę 3572 |

I
6334 Šo. iVėste
1410 South 4911

A. PETKUS
th Avė. Phonė GrovehilI 0142
i Gdimt, Cičėfo Phone Cicero 2109 1

St.

JI d V <J VS 1 M 

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbb'tn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephonė: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Bes. 6515 Šo. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

K L. JURGELIONIS
3407 Lovy e Avė, TėL Yirdš 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. DėarbOrn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Nafnų Tėl.—Hyde Fark Š395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarhihke ir Ketvergė 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tek Prospect 1012
.......... ■....  ........ .11 ■l.iili ii. t.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.
■it Y-4

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofišaš ir Akinių Dirbtuvė 
756 "Wėst 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

DR. STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofišas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir ūuė 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarim#

Ofiso Tęl.; Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Bdulevard 7042

DĖNTISTAS
4645 So, Ashland Avė,

arti '47th Street
Valandom nuo - iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti. ‘ 
’■ ' M ' «

i ~ ‘ i * ■ .r ■—.
Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phonė BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterą ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir sūbatomis
H

KITATAUČIAI

81

DR. IIERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas it akušefis.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai Vakaro

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

SuperiOr 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto,..nuo 2 iki 4 
vai. po piėt ir riud 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phonė MIDWAY 2880
Telefohas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofišo valandos f
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedek nucr 10 iki 12
R«‘z. Telenhone PLAZA 2400 

........................------U----- ,-------------------- 
..................... . ■ ■■■■ ———■

Pinigų Siuntitno Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

■ h
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Trečiadienis, kovo 28, 1938

KORESPONDENCIJOS Iš lietuvių gyvenimo 
Kenosha, Wis.

Iš lietuvių gyvenimo 
Racine, Wis.

Buvau

greičiausia. , x
Patyriau vėl iš račiniečių 

ikad ir pas juos ““ 
*čių, kurie daužo 
gus. Vieną gražų vakarą po
nams S. Gibavičiam^ 1113 Vilią 
St., du didelius langus išdau
žė ir nuostolių 
$80.00, o 
drausti.

KENOSHA, Wis. 
aš užprvSvtas dalyvauti ponų 
Grūzdų dukters vestuvėse, apie 
kurias jau buvo rašyta Nau
jienose. .

Vasario 12 dieną apie 10 vai.
vakare atvykau į Racine, Wis. *
ir nuėjau į Sakalų svetainę. | Vasario T
Įėjęs žiuriu, kad žmonių kaip Wis., įvyko T.M.D. 
kokiame koncerte, suvirš 200. 
Tuoj mane pasitiko ponia O. 
Daukšienė ir sako: eime užsi
registruoti. Nusileidome į apa
čią ir čia pasveikinau jaunąją 
ponią Jennie ir jos vyrą Her
bertą A. Alvers. Čia buvo ir 
tėveliai Julė ir Juozas Grimzdai
ir daug daug kitų. Buvo įr sve- tarta įvairių

yra jtfodašim- 
sankrovų lan-

langai
padarė apie
nebuvo ap-

20 dieną Racine, 
, apskričio 

suvažiavimas p. M. Kasparai
čio namuose. Delegatų buvo iš 
Milwaukee, Wis. p. J. A. Ban
kus ir Staupiėkas, iš So. Mil- 
wat.‘kee p. Pūkas, iš Racine p. 
M. Kasparaitis, G. Kapočius, 
A. Tiltinas, iš Kenoshos Joe 
Kasputis ir K. Brazevičius. Ap- 

j T.M.D. reikalų. 
, timtaučių. Stalai apkrauti įvai- yra vilties, kad naujoji valdy- 

riais valgiais, o prie baro tai nuvoks daugiau už senąją, 
kaip kokiam viešam baliuje; p0 susjrinkimo T.M.D. 121 kuo- 
trys bartenderiai dirbo, išsijuo- pa suteikė delegatams gerus 
sę. Orkestrą grojo. Šoko kas pįetus sll valstybine ir alučiu, 
tik norėjo. Pastebėjau, kad bu- pasįsotinę ir ačiuodami kuopai 
vo svečių ir iš Chicagos ir iš jr ponjai Kasparaitienei, visi 
kitų vietų: iš Chicagos ponia ėjOme j svetainę, kur buvo su- 

Lietuvos de- 
apvaikščioji-

I ii pvyiiicvi akcauu*

kitų vietų: iš Chicagos ponia £,jome į svetainę, 
Mažeikienė su duktere, iš Mi- rengtas 20 metų 
chigano ponia Mickienė su dūk-'priklausomybės 
tere, iš Kenoshos apart manęs mas 
buvo VI. Jakutis, ponai Beniai | 
ir daug svetimtaučių. Pokylio! 
vedėja buvo ponia O. Daukšie- • 
nė. Nuo savęs linkiu jaunie
siems J. ir H. A. Elvers ilgiau
sių ir laimingiausių metų.

Vestuvėse bebūdamas paty
riau iš ponios A. Jocienės, kad 
p. M. Jocius serga. Dar iki šiol 
nėra sveikas, bet sako jau ei
nąs geryn. Veliju pasveikt kuo

Aukštą Kraujo

& * *
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktuvėms paminėti progra
mą ir šokius rengė SLA. 100 
kuopa, T.M.D. 121 kuopa ir 
Sandaros 35 kuopa Sakalų sve
tainėje. Jaunasis p. Bankus ati
darė susirinkimą su prakalbo
te anglų kalboje. Kalbėti per
statė p. J. Radavičių iš Keno
shos; Trumpoj savo kalboj kal
bėtojas peržvelgė Lietuvos pa
dėtį, kaip ji buvo po jungu, 
o dabar yra nepriklausoma 
nors be tikros laisvės. Po to

Spaudimą Mažina— sekė Kenoshos Lietuvių Kul-
Reiškinius Lengvina turos choras vadovybėje p-iės

Moksliški bandymai parodo, kad‘Bronės Malala. Sudainavo Lie- 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima tuva Tėvyne ir keletą kitu dai- 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu: £ ‘ ,
palaikyti ir iš to einančius galvos inŲ. Seserys Chapiutes ir Frank 

atliko savo nu- 
Malala dainavo
Jos balsas trau- 
Kiek pastebėjau 

po—užtikrintas nuo bile kokių yais- jos dainavimas patiko ir ten 
auSKit uuuiiūi tik tų , . ,. , Y.
vardu—A LLIM f N—ir I buvusiems svetimtaučiams.

Visose Akompanavo p-lė Izabella Ras- 
tič* (Rasčiutė). Po programo

Važiavom j Naujienų koncer
tą. Susitarėme važiuoti į 
Naujienų koncertą. Nors tru
putį lijo, bet nepaisėm.’ Važia
vome trys jaunikaičiai ir vie 
įas senis arba trys ponaičiai ir 
vienas ponas, o iš ^tikrųjų tai 
Joe Kasputis, F. Jankauskas, J. 
Marcinkus ir Knz. Brazevičiu-. 
š Kenoshos išvažiavome po 12, 
> buvome Chicagoje apie Saka- 
ų svetainę prieš 2 poptet. Sve- 
ainė dar buvo uždaryta, tai ė- 

,ome papietauti. Prieš 3 vai. 
jau buvome svetainėje. Žmonės 
rinkosi. Leidomės pirma į skie
pą. Čia mus pasitiko p. T. Ryp- 
itevičius, užsakė valstybinės, ta- 
?ėme ačių, bet ir mes neatsili 
kom. Kaip vėl užėjome į sve
tainę, tai vos gavome prskuti- 
lėse eilėse atsisėsti. Girdėjau 
moterėles sakant: Naujienos 
turi imti didesnę salę, nes sako 
užsimokėk ir siovėk. Progra
mas kenošiečiams patiko labai 
Suėjome daug pažįstamų bei 
gerų draugų iš Ciceros ponus 
Kavaliauskus su dukrele, p. 
Deveikį, naujieniečius p. P. 
Grigaitį, ponią Rypkevič’enę su 
dūktere, p. Gugį, ponią M. 
Jurgelionienę, ponus Stepona
vičius, p-lę O. Skeveriutę ir 
daug daug kitų — kur čia vi
sus beatsiminsi. Beje, iš Keno
shos buvo ir daugiai! naujie 
niečių, o būtent ponai Pabarš
kini. Tie žmonės yra geri Nau
jienų patriotai ir dar supažin
dino mane su daugeliu chica- 
giečių. Ačių jiems. Malonu bu
tų buvę būt ilgiau, bet ilga ke
lionė, tai išvažiavome jau po 
10 vai. vakare ir sugrįžome 
namo apie 2 vai. ryto; mat, pa
kelėje dar sustojome pasigany 
ti, vis minėdami Naujienų kon 
certą. Kaip bus Naujienų pikni
kas, važiuosime, jei gyvi busi
me.

t NAUJIENOS,' Chicago, ifl.
ilUįįį^Įiii,į,I,utį,-, itį

' KAI SKAUDA NUO

ŠALČIO
Gerklė

TT

Mnmi I iot Motoru |siIanky‘i ir smagiai laiką pra>-■ lĄvl/» nlvtvl Įleisti ir susipažinti su šios ly

Piliečiąįygos
Darbuotė

gos veikimu. Komisija pasiren 
gus visus maloniai priimti ii 
pavaišinti. —S. Wodmonaitė, 

korespondentė.

Kultūros draugijos koncertas 
ir šokiai

gėlos ir svaigulių reiškinius labai >White ffražiai 
palengvinti, nuolatos ir reguli-.riai, .
vartojant ALLIMIN, česnakų ir Pet-, merį. 1 -le B. 
ruškų esencijos tabletes. Tai grvnPsĮsolo du sykiu, 
česnakų ir Petraškų junginys aptai-; 
sytose tabletėse be skonio—be kva- 

tu pavojaus. Klauskit būtinai tik tų 
tablečių šiuo _ ___ 1. .
stengkitės gauti tikrąsias, 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymaus g dytojo knygelės, rašyk vėl prasidėjo Šokiai.
VAN PATTEN CO.» 54 W. Illinois r K n™™

Street. Chicago. ' ' U. A. ISiaze.

kte traukia.
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• Ar galėsiu ant kiekvieno pareikalavimo
atgauti? •

• Taip, poniute. Beto, kiekvieno indėliai 
yra APDRAUSTI IKI $5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS
> M

LITHUANIAN BUILDING, (GAN &
SAVINGS ASSOCIATION

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

Įeina į kūnų 
per skilvį ir 
žarnas skau
smą. mažint.

Pašalina 
Gerkės 
Skausmą 
nešvankumą

Lanko įvairias valstybines Iš
taigas; šiandien * bunco”

.Lietuvių Motei-ų Piliečių ly
ga yra nutarus veikti kiek ga- lamas 
ljma, moteris supažindindama 
su įvairiomis įstaigomis, jas 
lankydamos ir apšipažindan os

Šįvakar Atletikos 
Sąjungos Susirin-

Tas g.eitis su kokiu veikia Bayer 
tabletės pagelbai nuo gerklės skaus- 
nų yra tikrai nuostabus gydymas, 
paprastas ir malonus. Visk s k"S 
reikia padaryti, tai< sutrinti ir ištir- 
ointi tris tikras Bayer Aspįr’n table
te.1? vienam trečd ly vand ns stiklių 
nėj, gi su tuo mišiniu išgargaliuoti 
du kartu, galvą užlaužąs.

Š;s medikalis gargaliavimas veiks 
veik kaip lokalč anestet ka skau
giuose. įerzintuose gerklės audiniuo
se. Skausmas pdlėngvęs ūma*, užki
mimas atsitaisys.

Jus pasakysite, kad tai nuostabu 
o ir tie keli iu kainos c ntai paJie- 
čin. dideles -‘gerklės gargaliavimo’ 
šlaidas ir st‘pijus .vaistus, Beto, ka

da pirksit, žiūrėkit, knd gautumėte 
tikrą BAYER ASPIRIN.

1 5c Už 12
TABLETŲ

2 Pilni Tuzinai 25c.
tikrumoje 1. centas tablet

Amerikoš-Lietuvių Atletikos 
Sąjungos susirinkimas' šį tro

su jų veikimu ir kokią natfrlą čiadienį, kovo 23d. Gage Park. 
Šiais metais prie 55-tos ir We-stern gatvių 

valstybinę'8:00 v. v. Bus diskusuojama 
!., organizacijos vardas ir kiti 

šimtų svarbus reikalai. Jau gauta kė- 
jų moderniniai bu-j Ii biznieriai kurie padengs ke -

■ <-■» % ■*. I ' 1 i lz"» <*««%*-* 1> rsL -v-v^ g 1*^, Į 1 T~l""

neša visuomenei, 
rengiasi aplanku 
mergaičių įstaigą Geneva, II! 
kurioj randasi keletas 
mergaičių, 
tai ir įstaigos. Taipgi aplankys jlionės lėšas keliem

kam. , '
Pirm. J. T. Zuris ir komisija

jas 
kur

vaikučių valstybinę įstaigą 
tharies, III.

Tos vietos yra įdomios, 
matant galima suprasti,
įvairus mokesčiai yra sunaudo
jami.

Šių 1938 ipetų valdyba susi
deda iš darbščių moterų: M. 
Zolpienė, pirm.; P. (Res:ei) 
Buožienų, 1-ma vice-pirm.; B. 
Gintautiene, 2-ra vice-pirm.; S. 
Wodmonaitė, prot. raštininkė; 
A. Janushauskienė, finansų 
rast.; R. Mazeliauskienė, iždi
ninkė; kasos globėjos — M. 
Schultzienė ir M. Striska; trus- 
iistės — O. Ytiknięnė, O. Venc
kienė, R. Barauskienė, S. Pet
rauskaitė,
Orencienė; maršalka — 
kintienė; korespondent 
Wodmonaitė.

Šiandien, kovo 23 d., San
daros svet. įvyksta L. M. P. 
Lygos bunco; Bus labai daug' Unija priklausys Chicago Ty- 
gražių dovanėlių ir užkamla.' pographical unijai ir veiks po 
Įžanga 25c ypatai. Visos ir vi- Amerikos Darba Federacijos 
si esate maloniai prašomi at- jurisdikcija.

Legionierių 
Bunco Šivakar

Paulina Street, šįvakar įvyks 
Dariaus-Girėno posto Moterų 
Skyriaus (Auxiliary) bunco ir 
card party. Lošimai prasidės 
apie 7:30 vai. vakare. Įžanga 
tiktai 25c. Dalyviams rengėjos 
suteiks ne vien prizus už loši
mą, bet ir įvairių durų prizų. 
Pelnas skiriamas labdarybei.

O. * Grigas ir V.
J. Mil-

>2 S Įmokėjimas
“ kaip 1 9 ‘

Be Įkaito, 
Be Parašo* 

Be Vilkinimo
90 Dienų Garantija

1937
1937
1937
1936
1936

BUICK 41 
Trunk Sedan 
D0DGE 
T»unk Sėd-n 
CHRYSLER 
Trunk Sėd. Rad 
DeSOTO 
Trunk Sed-'n 
OLDSMOBILE 
Sėd. f.nd Coupcs 

iki 
1936 »«BGE „ , A nnni

$S9S 
$595 
$69Ž 
$465

$445
$435

1937 CHRYSLER
VYS A T NAUJAS 

net iki $450 nupiginta

1935 Packard 
Coupe
1936 Chrysler 
Airflow 
»937 STUPE. 
Trunk Sedan
1937 Cadillac 
Sedan 
1937 FORD

1933
1933
1933
1934
1935 plymouth 

Sedan .......
1933 CHEV- & $140

1931
1932
1933
1931
1931
1931
1931
1932

1937 PONTIAC
5 Passenger
1936 Chrysler
6 Cylinder Sėd.
1936 Chrysler 
Convert. Coupe 
1936 DeSOTO 
Sedan

UODGE 
Sedan .......

Sedan .......
1'l. «x»iuCTH 
Sedan 
PunviOUTH 
Sedan

$185 
$235 
$165 
$225 
$275

Vasario 27 d. Kenoshos Lie
tuvių Kultūros Draugija suren
gė koncertą ir šokius German 
American Home svetainėje. 
Programas buvo puikus. Kal
bėjo Dr. A. Montvidas. Jo kal
ba patiko, nes po jos pasipylė 
gausus delnų plojimas. Vado
vybėje p-lės B. Malela Khlturoš 
choras sudainavo daug gražių 
dainų. Violet Banis dainavo so
lo. Sekė rusų šv. Nikalojaus 
parapijos styginė orkestrą, ku
riai vadovavo Rev. James Pia- 
lecki. Sekė Havvaian Sėrena- 
ders kvintetas. Merginų choras. 
P-lė Auna Jocius solo. Merginų 
kvintetas. P-lės B. Maleliutės 
solo. Vėl rusų choras. Ant galo 
Kultūros choras sudainavo jąur 
ninio dainą. Programas buvo 
puikus ir publika buvo na ten
kinta, nes tai liudijo nepasi
liaująs delnų plojimas.

Buvo atvažiavę iš Chicagos 
p. P. Mileris su sesere, p. S. 
Petrill, žinoma ir Dr. A. Mont- 
vidas, iš Waukegano mačiau 
irgi,* iš Racine buvo ponia J. 
Gruzdienė, ponia A.1 Jocienė, 
ponia O. Daukšienė, p. S. Moc
kus ir daug kitų, kurių pavar
džių nepatyriau. Malonu, kad 
musų neužmiršta ir ponai Vai- 
čikauskai (White).

Po programo prie gero or-

kestro jaunimas šoko, o kartu 
ir senesnieji. O prie stalo ir 
prie baro, tai “valio aluti”.

Prie progos turiu pasakyti, 
kad kaikurie chicagiečįai, o y- 
pač merginos, klausinėjo apie 
Joe Kasputį, J. Marcinkų bei J. 
Kasparą. Klausiųpjp ir ponų J. 
Peleckių.

Rusų orkestro^ vedėjas buvo 
pakvietęs scenon vieną mergi
ną, kuri ką tik $ atvažiavus iš 
Lietuvos. Paskui p. Henovskis 
mane su ja Supažindino., Ji va^ 
dinas Janina Jankauskienė ir ji 
yra iš Kauno. Ji norėtų pasilik
ti Amerikoje, jeigu gautų čia 
vyrą. 1 '

Naujame Hudsone
Musų ponai J. Radavičiai nu

sipirko naują Hudsoną. Ir aš 
turėjau laimės tuo nauju, auto
mobiliu važiuoti iš Racine į Ker 
noshą.

• Mokiniai spaustuvininkai, 
tarnaują įvairiose Chicagos 
spaustuvėse, susiorganizavo į 
uniją Chicago Junior Typogra- 
phical Union. Narių turi 200.

Rdstr. ti'k i 
CHEVROLET 
Sed*n ir Coupe 
CHRYSLER 5 P 
Sedan, S. M.

ODSMOBILE 
d PAa- 

OLDSMOBBILE
5 P-“*’ Sedan. 

PONTIAC
K Sedan.
BUICK

DeSOTO Seda n

$95 
$65 

$245 
$95 
$75 
$95 

$110
LINCOLN Pass. $295 
Sedan. S. M.

Jūsų automobilis kaipo įmo- 
kesnis. Likusi 12-24 mėne

siams išmokėti. 
Atdara Sekmadienį.

AKINIŲ
IŠPARDAVIMAS

regėjimą, silpnas ir kreivas akis m—$7.50 TPd'.Prastą
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.' Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi

. ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai __ _______________ ____
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

OGDEN AVENUE
Arti 22 gatvės 

Vienas blokas nuo Pulaski 
j rytų pusę

INSURANCE
(APDRAUDA)

Musų naujienietis ir kores
pondentas p. H. Luben serga. 
Užsigavo koją. Veliju greit pa
sveikti. /

Dar vienas naujienietis p. Ig
nas Karčiauskas, 2500—48th 
S t., atidarė valgomų daiktų 
krautuvę. Veliju gero biznio.

Artinasi Kenoshos ' miesto 
valdininkų rinkimai. Svetim
taučiai remia musų tautietį p. 
Joną Marcinkevičių (J. Mar
tin) . O kągi mes lietuviai da
rom?. Jeigu kainA ko reikia, tai 
bėga pas Martiną. O jeigu jis 
nelaimėtų, tai pas ką tada bėg
sim? Dabar laikas veikti. Ne- 
sėdėkim rankas sudėję. Paskui 
bus pęrvelu. Suhruskime dar
buotis už J. Martiną, kad jis 
vėl butų išrinktas.

C. K. Braze

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė.
756 West 35th Street

KALDROS
TAI DOVANA KlfeKVIE-

NAI JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P.

Trečiadieniais iki 5.

Kaldras padarome iš jūsų 
plunksnų arba vilnų pagal 

užsakymą

DYKAI 
perkant iš musų impor

tuotus impilus'. 

39c™
IR AUKŠČIAU

• Pilną apdraudą auto- 
. mobilzams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

ONDRUS PLEČIASI!VUVIIVV - ■ TeL Crawford 4088

F

namų nuo

rakandų 
nuo vagir 
langų 
gyvasties

gausite

raštinėje 
per A. Rypkevičių

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

po pietų.

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu- * 
viai Įgyja naudingu 
žinių n geru panto- 
VnrtMi

SPECIALIS KUPONAS
Tiktai iki Kovo 26 dienos

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šias 
puikias 22 (karatų paauksuotas dideles pie
tų lėkštes. Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
N A U J I E N
1739 S. Halsted
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit . , ,, ___

persiuntimo išlaidoms padengti

Adresas

Vardas

A S 
St.

per paštą, pridėkit 15c



Pirmasis Lietuvos
gyvenime puslaukis
(Musų specialaus korespodepto Lietuvoje)

Mokslas.

AR JISAI NORI KARO? par

Ispanijos

ypatin

yra

Sovietų Sąjunga ir Lietuva
mm

van

TOTAL—CAPITAL SHIPS

TOTAL—AIRCRAFT CARRIERS—8

TOTAL—LIGHT CRUISERS—42

mų

KULTŪROS STABDIS
TOTM—NAVY; PLANES—3.000

ŠIAULIAI

ir kuone

— dabar 
pilkosios

kraštas visais 
pasitikėti tik- 
kovoje su iš- 
su vidujiniais

Kol Europoje dar nebuvo įsigalėjęs fašizmas ir 
Lenkija nebuvo taip stipri, kaip dabar, Lietuva butų 
galėjusi padaryti taikų su lenkais daug patogesnėmis 
sąlygomis, negu tos, kurias jai tenka priimti šiandie. 
Bet “vieninteliam Lietuvos draugui”* rūpėjo, kad taikos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos nebūtų. Todėl “karo stovis” 
tarp Lietuvos ir Lenkijos tęsėsi iki dabar 
privedė Lietuvą prie pražūties.

Tuo “karo stoviu” Lietuvos tautininkai pasinaudo
jo 1926 m., darydami perversmą ir pagrobdami valdžią 
į savo rankas. Pasiteisindami “karo stoviu” su Lenkija, 
tautininkai laikė per vienuolika su viršum metų karo 
stovį Lietuvos viduje, atimdami žmonėms visas jų pilie
tines ir politines teises. '

Bet atėjus kritiškam momentui, sovietų Rusija Lie
tuvą suvylė ir dabar ta iliuzija, kuria buvo ' paremta 
Lietuvos užsienių politika ir kuri stiprino tautininkų 
diktatūrą krašto viduje, susmuko.

Lietuva dabar turės visą savo nusistatymą taip už-

ko geležinkelius ir rūpinasi 
maisto pristatymu gyventojams 
ir kariuomenei. Jisai pažymi 
įdomų faktą, kad per visą karo 
laiką valdžia apsiėjo be pasko
lų užsieniupše. Ispanijos val
džia, sako žurnalas, stengiasi 
pasiekti to, kad 
atžvilgiais gelėtų 
tai savo jėgomis

ir visos prieštarau
jančios viena kitai sričių ęr- 
ganizącijos tapo panaikintos, 
fe et diktatūros nėra. Valdžia 
priklauso nuo Liaudies Fron
to partijų paramos, ir jeigu 
ji šitos paramos netektų, tai 
prezidentas Senor Azana, tu
rėtų organizuoti kitą kabi
netą, turintį liaudies pritari-

Kai kuriui 
Papilės vai. kaimuose yra j 
kerėjusi kortavimo epidemi 
kortuoja vyrai, moterys, šen 
jaunuoliai ir net vaikai. K 
tuojant dažniausia kalbami i 
švarus žodžiai. Kilnesni tiks 
ir idėjos kortuotojams nežii 
mi dalykai. Mokslas, kultu 
knygos, laikraščiai i jiems s1 
timi dalykai. Daugelis laul 
geresnių laikų, bet patys su 
kurti, geresnį gyvenimą ne 
stengia. Veikėjams čia be g: 
sunkus darbas, nes tenka 1 
voti prieš daugumą tamsiai g 
vejančių žmonių.
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z Lenkams pasiuntus ultimatumą Lietuvai ir sumo
bilizavus savo armiją Lietuvos pasienyje, sovietų Rusi-! 
jos valdžia neparodė noro ginklu padėti Lietuvai. Todėl 
Lietuvos valdžia buvo priversta nusilenkti lenkams.

Šis lenkų laimėjimas reiškia todėl skaudų smūgį so
vietų įtakai Lietuvoje ir Pabaltijo kraštuose. Kaunas 
dabar nebežiūrės į Maskvą, kaip į “vienintelį užtarėją” 
nuo lenkų, ir, gal būt, po šito nusivylimo, jisai net pa
kryps į priešingą kraštutinybę, atsisakydamas nuo są
jungos su Maskva... .L,' - •

To, žinoma, reikalaus lenkai ((ir vokiečiai)< Lenkai 
nori visai išstumti Rusijos įtaką /iš Baltiko pakraščių, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija pasiduotų Varšuvos va
dovybei.

Reikia manyti, kad šituos lenkų siekimus rems ir 
Anglija, kuri geidžia, kad, tarp Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos susidarytų stiprus neitralių valstybių blokas 
nuo Baltiko iki Juodosios Juros.

Jeigu Lietuva bus priversta visai ’ atsukti nugarą 
Rusijai, tai jos likimas pasidarys priklausomas nuo 
Lenkijos. To išvengti ji galėtų tiktai, atsteigus namie 
demokratinę santvarką ir užmezgus tamprius ryšius su 
Skandinavijos šalimis.

Rusijos bolševikai niekuomet nebuvo nuoširdus Lie
tuvos nepriklausomybės šalininkai. Po pasaulio karo jie 
bandė Lietuvą “išvaduoti nuo buožių” ir prijungti prie 
savo imperijos. Paskui, kai Lenkija (su franeuzų pagal
ba) bolševikus sumušė, tai jie pasidarė Lietuvos “drau
gai” ir, ant keršto lenkams, pripažino Lietuvai Vilnių, 
kurį lenkai jau buvo pagrobę. Bolševiką* rėmė Lietuvą 
tiek, kiek ji jiems buvo reikalinga kovai prieš Lenkijos 
ambicijas. Lietuva buvo kylys tarpe Lenkijos ir kitų 
Pabaltijo valstybių.

Kad tas “kylys” nenulūžtų, bolševikai stengėsi pa
laikyti Lietuvos valdžios sferose viltį, kad lenkai nie
kuomet nedrįs užpulti Lietuvą, turinčią tokį galingą 
talkininką, kaip Maskva, ir, galų gale, pailsę ginčytis 
su Lietuva dėl Vilniaus, sutiks atiduoti Vilnių Lietuvai. 
Šita iliuzija buvo paremta visa Lietuvos užsienių politi-

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]
U. S. ATEITIES LAIVYNYAS — Kongreso atstovų 

butas jau priėmė, o senatas greičiausia priims U. S. lai
vyno padidinimo įstatymą. Diagramos juodos dalys pa
rodo dabartinį laivyno* didį, baltosios dalys 
statomų laivų, submarinų ir lėktuvų skaičių, c 
dalys—-naujo biliaus autorizuotą statybą.

kad tesėsime ir antrame pus
lankyje savais laimėjimais pa
sirodyti. H. L

(GALAS)
$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

$5.00
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Pasi-
savo

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1780 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Atstovų butas Washingtone priėmė 276 balsais 
prieš 100 sumanymą padidinti Jungtinių Valstijų karo 
laivyną, išleidžiant šitam reikalui daugiau kaip bilioną 
dolerių ($1,121,546,000). Atstovų dauguma vykina pre
zidento Roosevelto pageidavimą, kad laivynas butų pa
didintas 20 nuošimčių. Senatas, veikiausia, irgi pritars 
tam, sumanymui.

Prezidentas Ropseveltas yra didelio laivyno šalinin
kas. Bet daugelis kongresmanų ir senatorių klausia: 
kam Jungtinėms Valstijoms reikia tokios galingos karo 
jėgos vandenyse? Apsigynimo tikslams pilnai pakanka 
tų laivų, kuriuos Amerika turi ir kuriuos kongresas jau 
buvo valdžią autorizavęs statyti. Didinti laivyną dar la
biau reiškia rengtis ne apsigynimui, bet užpuolimo ka
rui

kulturingasai pasaulis 
žygiais gėrėjosi, neabe- 
jų vardai aviacijos iš
bus dideliu dėkingu

mu minimi, kaipo tikrai garbės 
verti, bet vis dėlto jie visai ga
lutino savo užbrėžto tikslo ne
pasisekė.

Taigi, tasai nelemtas antra
sai puslankis lietuvių tautai 
vis dar nesiseka nugalėti. Bet 
iš čia seka, kad lietuvių tauto
je nesama labai gražių Užsi
mojimų, gebėjimą ir noro ne 
tik kasdieninius savo darbus 
dirbti, bet siekti giliau, toliau, 
skristi aukščiau.

šituo nenorima pasakyti, kad 
lietuvių tauta b,utų pranašesnė 
už kitas tautas, kad ji butų ko
kia tai parinktoji tauta. Ji ly
giai tokia, kaip ir visos kitos 
tautos ir jos narių tarpe gali 
atsirasti, kaip ir pas kitas tau
tas, labai gabių vyrų, genialiais 
savo darbais pasižymėjusių.

Gal tik* nelemtos musų ‘isto
rijos aplinkybės dar tiek vei
kia musų gyvenimą kad mes 
dar vis tame antrame puslau- 
kyje neturime tų gerų pasise
kimų, neturime tų pageidau
jamų laimėjimų. Turėsime vil
ties, kad ir tą antrąjį puslankį 
nugalėsime ir įrodysime, kad 
ir mes kaip, ir kitos tautos su
gebame ir galime visos žmoni
jos labui patarnauti, visai žmo
nijai kultūros ir mokslo dirvo
je daug gero nuveikti.

| Pradžią jau turime, tikėkime,
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sr žino.
Lietuva pražūtų.
# Taigi Mizara, neva stodamas 
už Lietuvos gynimą nuo “plė
šikų'’, faktinai siūlo Lietuvai 
nusižudyti!

nais 
mis

sienįų, kaip ir vidaus politikoje peržiūrėti iš pačių pa
matų. Tai privalo padaryti visa tauta. Tautininkai turi 
atsistatydinti ir perduoti galią visų Lietuvos žmonių de
mokratiniu budu išrinktiems atstovams!

Atžagareivių spaudoje Ispa
nijos respublikos' valdžia daž
nai yra vadinama “bolševikiš
ka”. .Ypač klerikalų’ laikraščiai 
nuolatos ją takuoja, kaip “rau
doją”. “Maskvos kontroliuo
jamą” ir t. t. Bet šitie priekaiš
tai Ispanijos respublikai netu
ri pagrindo. Teisėtosios vyriau
sybės valdomoje teritorijoje 
viešpatauja demokratinė san
tvarka, nors suprantama, kad 
karo sąlygose yra neišvengia
mi kai kurie dalykai, kurie tai
kos metu birtų nepriimtini de
mokratijai.

Respublikos vyriausybei, pav. 
yra suteikta nepaprasta galia 
tvarkyti įvairius krašto reika
lus, kaip tai maisto išteklius, 
bankinio ir prekybos biznio 
reikalus ir viešosios tvarkos 
saugojimą. Bet šitas- nepapras
tas teises ne pati vyriausybė 
[pasiėmė. Jas suteikė parlamen
tas (Cortes). Vyriausybė re-, 
tariasi liaudies fronto partijų 
pasitikėjimu. Jeigu šitos par
tijos, sudarančios parlamente 
milžinišką daugumą, atsisaky
tų remti vyriausybę, tai ji bu
rtų priversta atsistatydinti ir 
•prezidentas Azana turėtų suor
ganizuoti kitą ministerių kabi
netą.

į Valdžia, kurią kontroliuoja 
parlamentas, nėra diktatoriška.

Tą faktą, kad Ispanijos res- 
Įpublikos valdžia yra demokra
tiška, pripažino ir konservaty
vus Anglijos žurnalas “The 
Economist”, kuris neseniai pa
rsiuntė savo atstovą ištirti pa- 
[dėtį Ispanijoje. Ę pirmų šalti- 
inių patyręs apie sąlygas Ispa- 
nijos lojalistų teritorijoje, mine* 
tasai Londono žurnalas įdėjo 
'šitokią žinią apie Ispaniją:

“Neseniai įvykęs parlamen- 
[ to (Cortes) susirinkimas ,bu- 
[ vo reikšminga demonstraci

ja vienybės, viešpataujančios 
Į tarpe Liaudies Fronto parti- 
T jų, iš kurių yra sudaryta vai-

džia. Tarpe atstovų nebuvo 
iliuzijos, kad karas pasibaigs 
greičiau, krip per dvejus ar 
trejus metus, bet jie neabe- 

į jojo‘ dėl pasisekimo. Ispani-
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štai dar du ryškus faktai.
Šiaurės Amerika didelės in

dustrijos kraštas, technikos pa
žanga čia lygi stebuklui. Tad 
visai nenuostabu, kad amerikie
čiai lietuviai savo tautos gar
bei ir bendrai žmonijai norė
dami patarnauti suruošė riet 
du skridimu per Atlanta 
denyrią.'

Viskas sėkmingai ėjo. 
ryšeliai, kad ir du iš jų 
gyvybes palydėjo, bet visi trys 
(Atlanto vandenyną nugalėjo, 
bet galutinai savo tikslo nepa
siekė, Lietuvos žemėje savo 
plieniniais sparnais nenutupė!

Ir čia pirmas tasai puslaukis, 
visais atvejais, visai vykusiai 
buvo nugalėtas, bet antrame 
puslankyje jie visi suklupo. 
Du iš jų žuvo, o trečias, kad ir 
laimingai Lietuvą pasiekė, bet 
jau ne aeroplanu.

Visas 
jų tais 
jotinai, 
tori joj e

RytprUsiai, dabar nuo Vokie 
tijos skiriami vadinamuoji 
lenkų koridoriumi, yra senovė 
prūsų žemė. Prusai buvo lietu 
viams gimininga tauta, kuri 
kryžiuočiai nukariavo ir dal 
nai išnaikino, dalinai suvoki* 
tino. Rytprūsiuose, Lietuvai ai 
timose srityse iš senų senove 
gyveno lietuviai. Iki šių laik 
Tilžės, Ragainės ir kai kurine 
se kituose apskričiuo'se yra gi 
na <}aug lietuvių, ir lietuviški 
kalbančių ir laikančių save Iii 
tuviais.

Kad rytprusiuose plačiai Ii 
tuvių gyventa, rodo archeolog 
nes iškasenos ir lietuviški vi 
tovių pavadinimai, ir gyvent 
jų lietuviškos pavardės. Dai 
gelis vokiečų, atkaklių lietu v 
priešų, tebeturi grynai lieti 
viškas pavardes ir gyvena Ii 
tuviškų pavadinimy kaimuos 
Be abejo, tai suvokietėję Ii 
tuviai, tapę savo tautai išg 

, momis.
Rytprūsių prūsiškai—lietuvi 

ką kilmę prieš karą pripažii 
ir vokiečių mokslininkai. V 
kiečiai iš tokio pripažinimo t 
da nematė jokio pavojaus, n 
laikė lietuvių tautą jau gal 
tinai nykstančią ir apie j 
prisikėlimą net į nepriklauso! 
gyvenimą jie ir negalvojo, 
nesapnavo. Rytprūsių lietuv 
kos kilmės pripažinimas bu 
grynai istorinės teisybės nusl 
tymas. Bet atėjo Lietuvai 
Vokietijai nauja gadynė, 
vokiečiams nepatogu ir nens 
dingą iirisipažįnti, kad jie 
senovės turi užvaldę lietui 
tautos žymius plotus. Taigi 
kiečiai pradėjo dar stipriau 1 
kietinti Rytprūsius. Visai i 
slopino lietuvišką visuomen 
ką veikimą, lietuvius visi 
persekioja, skriaudžia. Vietom 
lietuviškus pavadinimus kei< 
vokiškais pavadinimais, vok 
tina ir žmonių lietuviškas j 
vardes. Bet sunkiau yra su g 
nais istoriškais faktais, įv 

dokumentais ir seniei 
patvirtintais. Tačiau vok 
ir čia nesidrovi viską te 

pti ant savo vokiškojo kur] 
lio. Vokiečių naujieji moki 
ninkai stengiasi perdirbti R; 
prūsių istoriją. Ir jie tam j 
valdžios stačiai raginami. 5 
kiečių archeologams ir kai 
ninkams primenama, kad 
savo tyrinėjimuose laikyt 
vokietybei naudingos linij 
Vokiečiai nurodo, kad lietu1 
mokslininkai moksliškai j 
nustatę ne tiktai Klaipei 
Krašto, bet -net Tilžės, /įtbg] 
vos ir kitų Rytprūsių sričių 1 
tuviską. kilmę. Vokiečių mol 
lininkai turi lietuvių teigirr 
nuveikti ir įrodyti Rytpru; 
praeities ir dabarties gryną 1 
kiškumą. Tuo tarpu vokieČ 
Rytprūsių praeities vokiškun 
įrodyti jokių įtikinančių įro< 

nėra suradę. T

“Tiesą pasakius, Senor 
zana; vienas iš tų, kurie 
daro valdžios smegenis, 
griežtai nusistatęs, kad 

‘ suose valdžios veksmuose 
tų aštriai likomasi konstitu
cijos. Valdžios viduje trys 
ministeriai; visi trys socia
listai, vaidina vadovaujančią 
rolę. Jie yra Dr. Negrin, mi- 
nisteris pirmininkas, Senor 
Prieto, apsaugos ministeris, 
ir Senor Zagazagoitia, vidaus 
reikalų ministeris. Daugiau
sia jų dėka buvo atsteigta 
tvarka. Respublikos teritori
joje piliečiai yra beveik taip 
pat saugus, kaip ramiojoje 
Anglijoje; ir daugelis kraštu
tinių gaivalų, nusikaltusių 
smurte ddrbais suirutės lai
kotarpiu, > šiandie yra uždary
ti kalėjime.”
London “The Economist” to- 

liaus aprašd“' kaip valdžios pa
stangomis'.‘‘įpra atsteigiamas oriniu priešu ir 
krašto ’ ūkis, kaip valdžia tvar- keblumais.

Svetimiems Lietuva yra 
vusi gabių mokslininkų, bet 
ti sau pasišykštėjo. Turime 
vo universitetą, turime ir dau-l 
giau įvairaus pritaikomojo 
mokslo aukštui mokyklų. Jos 
visos yra aprūpintos, daugiau 
ar mažiau geru mokslo perso
nalu, jie dirba, arba bent jų 
dalis dirba visai sąžiningai, bet 
jie visi .Lietuvos sienų savo dar-i 
bais iki šiol nėra peržengia. 
Kuris iš jų yra parašę Lietu-1 
vių kalba gerus mokslo rank- 
vedžius, bet tik rankvedžius, 
o tokių mokslo veikalų apie 
kuriuos jau ir užsienio moks
lininkai kalbėtų dar nesame su
laukia. Čia pirmame puslan
kyje tik esame savo pozicijas1 
atlaikę, bet jokiais laimėjimais 
dar pasigirti negalime. Kiti 
dirba daug, jau daug yra ir 
parašę, dėl jų darbų produkci
jos nusiskųsti netektų, bet jų 
veikalai tik studentų skaitomi 

' ir tai skaitomi, kad iš jų rei- 
■ kia ruoštis kvotimams. Taigi 
' ir čia pirmas puslaukis lyg ir 
' butų išlaikytas, (bet jau jau- 
' nuomėniai mokslus einančiai 

nereikia iš svetimų rankvedžių 
mokslo darbams ruoštis, bet iš 
tų darbų jie visai savitų : 
čių dar negali pasisemti.
Politikos ir Visuomeninis 
gyvenmas

Nepriklausomos Lietuvos

j oš garbė yra giliai įžeista 
, svetimų šalių pastangomis 

sutvarkyti Ispanijos reikalus, 
neatsižvelgiant 
teisėtosios valdžios suverenu-

* mą. '
“Respublikos konstitucija 

niekuomet nebuvo suspenduo
ta \ karo metu. Centralinei 
valdžiai buvo ‘suteikta pilna 
galia viešosios tvarkos, .mais
to parupinimo ir prekybos 
bei bankų reguliavimo rei
kaluose

Mizara “Laisvėje” apgailes
tauja, kad Smetonos valdžia 
sutiko priimti- “Lenkijos ponų 
plėšikiškus reikalavimus.”” Iš to 
jisai mato, kad ta valdžia eina 
“šušniggo pėdomis”, ir sako:

“Šiandien Lenkijos imperi
alistai, padarę provokaciją 

[ ant sienos, padiktavo Kau
nui plėšikiškas sąlygas ir 
Kaunas jas nuolankiai prii
ma. ‘

“Rytoj tie patys plėšikai 
iškirs kitą provokaciją ir 
vėl jie pareikalaus kitų kon
cesijų. Vėl reikės išpildyti. 
Užporyt tie patys plėšikai 
suras kitokią pretenziją ir 
Lietuvą užgrobs!”
Gal būt, kad Lenkijos “plė

šikai” taip ir darys, 
gai, jeigu fašistinės diktatūros 
Europoje stiprės, nesutikdamos 
pasipriešinimo iš demokratinių 
šalių.

Bet ką, Mizaros nuomone, 
Lietuva dabar turi daryti? 
Stoti^į karą su Lenkiją? Bet ar 
yra bent menkiausia viltis, kad 

Į Lietuva tokį karą laimėtų? Vi- 
kad ne. Tokiame kare

vėnime pirmame pusią ūkyje 
galėtume net pasigirti. Turėjo
me neblogą savą konstituciją. 
Įvykdėme*žemės reformą. Bu
vome sukurę daugybę visokių 
organizacijų ir politiškų parti
jų. Betgi antrame puslankyje 

į viso to neatlaikėme. Konstitu
ciją palaidojome, o žemes re-j 
formos srityje yra įvestos no
velos, kurios dvarininkų luo
mui suteikia visokių galimy
bių atkusti ir materialiai su
stiprėti.

•Partijos visos, išskyrus vie
ną^ palaidotos. Visuomeniniame 
gyyenime daug praradome įvai
rių organizacijų, o kurios liko, 
tai ar vegetuoja, arba valsty
bės‘iždą čiulbia.

Butų galima šitokią trum
pą apžvalgėlę tęsti ir to
liau, bet čia visai neturėta tik
slo rašyti bet kokias studijas, 
o tik keliomis mintimis pasi 

,| dalinti.
įituo. rašinėliu buvo norėta 

pasakyti, jog Lietuva, kad ir 
buvo užsimojusi gražius darbus 
.įvykdinti ir pasauliui tų dar
bų vaisiais pasirodyti, bet gi 
tartum pikto likimo lietuvių 
tauta lydima dar į žmonijos 
bendrą kultūrą nėra įpynusi 
įvaizdaus, ryškaus žiedo, kuris 
visai žmonijai tarnautų ir kar
tu sakytų, kad tai tasai žiedas 
Lietuvos dirvoje pražydo, lie
tuvių tautos genijaus užaugin-
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
TRUMPOS ŽINUTĖS IŠ TORONTO

SU“ 
du 
Ja-

nepa- 
todel 

at-

Kovo 13 dieną SLA 236 kuo
pa turėjo savo mėnesinį susi
rinkimu Susirinkimas pažymė
tinas Juo, kad jame buvo atlie
kami balsavimai į Pildomąją 
Tarybą ir ka/1 nariai savo bal
sus didelėj daugumoj, padavė 
už pažangiuosius kandidatus. 
Kas kiek balsų gavo, jau spau
doj buvo pažymėta, todėl man 
kartoti tai netenka,

Turiu pažymėti, kad į tą 
sirinkimą buvo atsilankę ir 
svečiai, būtent: Jusaitis ir
nauskas, naujai persiorganiza
vusio komiteto, Lietuvoj demo
kratijai atsteigti atstovai, kurie 
ragino narius užmiršti, kas į- 
vyko 16 vasario parengime ir 
dirbti vėl demokratijai bendro
mis jėgomis. Kadangi tas ko
mitetas vakarykščiai buvo tu
rėjęs savo posėdį, o musų kuo
pos atstovą ignoravo, 
kviesdamas į tą posėdį,
susirinkusieji nutarė savo 
stovą iš to k-to atšaukti.

Per vėlai susirupinb
Toronto komunistai iš kai

lio neriasi rėkdami, kad kaip 
Frenzelis su mokyt. Balkum 
turėjo teisę nutraukti mokyklė
lės darbą, su komitetu nepasi
tarę?!

Reikia stebėtis, iš kur pas 
juos atsirado toks didelis susi
rūpinimas dėl mokyklėlės? Kai 
mokyklėlė egzistavo ir jau bu
vo gerokai prasiskolinusiu tai 
tie vyrai nesirūpino, kaip su
kelti kiek lėšų, kad toliau mo
kyklėlę išlaikyti butų galima, 
bet atvirkščiai; tie patys vyrai, 
kurie dabar tokį “didelį” susi
rūpinimą rodo, tai kai laikė matume.

mokyklėlės parengimo buvo 
renkama aukos jos tolimes
niam palaikymui, pasislėpė už 
svetainės durų, o kurie pasiliko 
viduj, stengėsi aukų rinkėjų 
nematyti.

Taigi, kai mokyklėlės darbas 
buvo nutrauktas jau ir tada 
mokyklėlės finansai buvo “sky
lėj’1. Liaudies Balse paskutinia
me numery buvo daug vietos 
pašvęsta dėl buvusios mokyk
lėles ir nesišykštėta kompli
mentų Frenzeliui ir mokytojui, 
kad mokytojas jeigu negavo 
algos už savaitę ar dvi, nepri
valėjo, ar neturėjo- teisės darbą 
nutraukti.

Taip gerbiamieji, mokytojas, 
kai buvo pinigų gavo 5 dol. sa
vaitėj, kai nebuvo jis pasiten
kino 2 dol. Jis galėjo palaukti 
algos prba ir visai be atlygini
mo mokyti, bet mokytojas atsi
sakė mokėti nuomą už mokyk
los patalpas, arba niekas nega
lėjo jį priversti eiti ten, kur jis 
mato, kad nėra pageidaujamas.

Nerimauja dėl Lietuvos
Kaip viso pasaulio, tai ir To

ronto lietuviai rodo didelį su
sirūpinimą dėl Lietuvos likimo. 
Kasdien, kas valandą vis laukia 
ar neišgirs kokią linkmesnę ži
nią apie savo tęvynę, ar neuž
tars jos silpnos, kitos galinges
nės valstybės. Bet tokių. žinių 
kolkas nesulaukia. Nors dabar 
tiniu laiku nors kiek ir nusira
minta, bet maža yra vilties, 
kad jie taikiu budu galėtų sa
vo nesusipratimą išrišti, nes 
manoma, kad einant su lenkais 
derėtis, jie pareikalaus kur kas 
daugiau, negu prisiųstame uiti*

[ACME-NAUJ1ENŲ Koloj

BUČKIAIS UŽMUŠA REKINUS — Iš Fidži salų (Pacifiko vandenyne) sugrį
žęs misionierius A. J. La Plante tvirtina,-kad vietos gyventojai užmuša rekinus 
(sharks) juos pabučiuodami. Įrodymui, turi šį paveikslą.

Dėl Bendro Fronto
Ar Bendras Frontas Su Ko

munistais Yra Naudingas 
Socialistams?

! I

Ir Mano Žodis!
TORONTO, KANADA. — 

Daug buvo rašyta Amerikos ir 
Kanados spaudoj apie komu
nistų^ suorganizuotą terorą 
prieš mane. Bet tai buvo kal
bama tik apie principus, kaip 
toksai baubimas atsiliepė į lie
tuvių organizacijų bendrą vei
kimą, o apie tai, kas man as
meniškai reikėjo dėl to perneš
ti, kaip toksai teroras galėjo 

mano šeimyniško gy- 
nuotaiką, nieko nepa-

prisipažinti, kad esu

veninio 
sakyta.

Turiu
kaip ir didžiuma moterų, jaut
ri ir persilpna panešti organi
zuotą persekiojimą ir šmeižtus. 
Po vasario 16 baubimo visą 
naktį negalėjau akių sudėti. 
Komunistų sukulturintų fanati
kų žvėriški balsai ausyse ūžė, 
jų choras { (suaugę ir vaikai) 
vedamas buvusio Darbininkų 
žodžio administratoriaus, sto
vėjo akyse ir rodėsi, kad sun
ku bus tą viską pernešti. Bet 
dabar neapgailestauju, kad ne
pabėgau iš SLA choro, nes ant 
rytojaus atėjo pas mane pažįs
tami, ir tokie, kurių visai iki 
šiol nebuvau pažinusi, guodė ir 
sveikino už mano gerą užsilai
kymu ir tuo padėjo panešti 

 

dvasiškas kančias, neramumą. 

 

AŠ kreipiuos į moteris skaity
tojas, kaip jus jaustumėtės, jei
gu jūsų vyras patrauktų kokį 
laikraštį atsakomybėn už šmeiž
tus, o jus nieko prie to neturė
damos būtumėt prieš minias 
žmonių terorizuojamos?

Aš dar esu jauna moteris vi
suomet gražiai sugyvenau su 
sąVo vyru. Gerbiu. ir myliu jį 
kaip ištikimą vyrą ir gerą pa
vyzdingą vaikų tėvą. Ką jis da
ro biznio reikalais, tai jo daly
kas. Juk čia, gerbiamieji, ne 
Rusija, kur tėvai žudomi už 
vaikų prasižengimus, o vaikai

/ / • • L •

už tėvų, čia nenoriu pasakyti, 
kad mano vyras apskundė Dar
bininkų žodį nekaltai. Jau tas 
faktas, kad jie tuojau likvida
vo tą laikraštį pakeisdami jo 
vardą ir nuosavybę, parodo, 
kad jie bijojo teisme pasirody
ti su tais purvais, kuriuos pa
laipino laikraštyje prieš mano 
vyrą. Dabar jie nori, kad dėl 
to, tur bųt, aš pamesčiau savo 
vyrą ir vaikus. Ne, niekados 
neimsiu pavyzdžio iš Liaudies 
Balso redaktoriaus ženybinio 
gyvenimo.

Komunistai gerai žino, kad 
aš nekalta nes jau bylą užve
dus atsilankė pas mane Vlienė 
ir kvietė dainuot jų koncerte. 
Vėliau įžymiausias vadas Raila 
(dabar Chicagoje) kvietė gir
dami mano balsą, net perdėda- 
imi. Veikiausiai butų prirašę 
mane prie savo A.L.DL.D. ir 
kitų organizacijų jei bučiau siu 
jtikus stoti jiems talkon 
šsavo vyrą.

1 Tokie atsilankymai 
matyti, organizuoti, nes
bylą to nebuvo. Byla užvesta 
melai laiko atgal ir buvo visų 
pamiršta. Kodėl gi tik dabar 
tas viskas keliama. Čia aišku, 
kad komunistams nepasisekus 
panaudoti socialistus bendram 
komitete garbinimui Stalino te
roro, jie išsirinko mane iš visų 
Toronto moterų kaipo auką 
suskaldymui bendro fronto ir, 
žinoma, kartu dalinai atkeršyti 
mano vyrui.

Baigdama noriu padėkoti vi
siems korespondentams, To
ronto lietuviams už asmenišką 
užuojautą už apginimą manęs 
nuo baublių.

Ir dar kartą priminsiu, jog 
niekuo kaltą nesijaučiu ir nie
kur nebijau pasirodyti, o tie 
visi gąsdinimai baubimu ir at
eity atneš nenaudą patiems 
baubliams, taip kaip dar netoli
ma praeitis parodė.

Pranešimas
Toronto lietuvių sopialdemor 

kratų kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 27 d. 2 v. 
p.p., adresu 577 Queen St., W.

Todėl yra kviečiami visi kuo
pos nariai atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes bus daug svarbių 
reikalų, kurie turės būti iš
spręsti minimam susirinkime.\

Kuopos Sekretorius
A. Kavoliunas«

Montreal, Kanada
Serga daug moterų *

Pastaruoju laiku pas mus 
pradėjo sirgti pusėtinai daug r

prieš

buvo, 
prieš

moterų. Kaip sakoma, lyg sa
votiška pavietre užėjo. Žiūrėk, 
moteris sveika, linksma ir dir
ba, o kitą dieną jau sužinai, 
kad ji serga. Ir gana dažnai su
serga tiek blogai, jog tenka ir 
į ligoninę vežti. O tai jau rim
tas reikalas.

Nėra reikalo aiškinti, jog pa- 
šalpinems draugijoms tos ligos 
sudaro gana sunkią naštą. O a- 
pie šeimas nėra reikalo nė kal
bėti. Kada sunkiai suserga šei
mos narys, tai atsiranda labai 

■ daug' nemalonumų. Maža to, ir 
finansišku atžvilgiu tenka pu
sėtinai nukentėti. ' 1

Paprastai šis metų laikotar
pis yra pusėtinai nesveikas. To
dėl pravartu visiems pasisaugo
ti; tinkamai pasilsėti, nepersi
šaldyti ir gerai maitintis, kad 
daugiau atsparumo butų.

Įgudo lankytis Tysliava
Kur buvęs, kur nebuvęs, žiū

rėk, Tysliava jau ir Monrealy
je. Matyti, jį traukia prancūziš
ki klubai ar kas

te p. Tysliavą kalbėti. Čia jau 
išėjo didžiausias fiaseo. Žmo
nių susirinko Visai mažai. Ir 
kas keisčiausia —- tai atvyko 
keli tautininkai ir kiek didesnis 
skaičius vadinamųjų bolševikų. 
Šiaip pažangieji ir demokratiš
ko nusistatymo lietuviai tomis 
prakalbomis visai nesidomėjo.

Vadinasi, kalbėjo diktatūros 
garbintojas, todėl ir susirinko 
tokia publika, kuri taip pajt vie
ną ar kitą diktatorių garbina. 
Bet čia ir išėjo nei šis nei tas. 
Tysliava mano, kad visi turi 
garbinti jo garbinamą diktato
rių, o bolševikai su tuo nesu
tinka': jiems Stalinas yra savo 
rūšies neklaidingas popiežius.
4 Nėra reikalo nė aiškinti, kad 
tokiomis sąlygomis susikirti
mas buvo’ neišvengiamas. Kad 
bolševikams 'akiplėšiškumo ne
trūksta, tatai mes visi žinbme. 
Netrūksta akiplėšiškumo ir na- 
cbališkumo nė Tysliavai. Todėl 
iš sakytų prakalbų išėjo savo
tiškas kontestas, būtent, prasi- 
vardžiavimo kontestas.

r—P. Gelbinas

Buvau, Mačiau ir 
Girdėjau

kita.
Štai turėjome 

priklausomybės 
tų sukakties paminėjimą. Ben
giami buvo net du paminėji
mai. Vieną rengė specialus ko
mitetas drauge su. pašalpinė- 
mis draugijomis. Apie tai buvo 
jau “Naujienose’* rašyta.

Kitas paminėjimas įvyko vie
nai savaitei praslinkus, vasario 
27 d. Jis buvo surengtas bažny
tinėje svetainėje. Vadinasi, ren
gė parapijonys drauge siu ke
liais tautininkais, kuriuos čia 
galima ant pirštų suskaityti. 
Kalbėjo ir Juozas Tysliava. Tas 
ponelis kiek išdidus, tiek ir tuš
čias. Kalba jis labai bomfeas- 
liškai, bėt nieko išmintingo nd- 
pasako. Kalbėjo apie Lietuvos 
karves, kurios ūkininkus ant 
ragų nešioja, apie paršus ir 1.1.

Šiaip į paminėjimą žmonių 
buvo susirinkę pusėtinai daug.

Kitą dieną, atseit, vasario 28,
—Zosė Užemeckiene Vytauto Klubo valdyba pakvie-

Lietuvos nę- 
dvidešimt me-

Toronto, Kanada
Šiandien įvykusiam komiteto 

L. D. A. narių pasitarime liko 
surašyta ir pasiųsta telegrama 
Liet. prez. A. Smetonai reika
laujant atsteigti demokratinę 
vyriausybę su pastaba neįsileis
ti nacių. Bediskusuojant Lietu
vos dabartinę padėtį atvyko 
komitetai! pažangių lenkų laik
raščio atstovas pareikšdamas 
pažangių Toronto lenkų nusi
statymą link Lenkijos valdžios 
neleistino pasielgimo su Lietu
va ir pareiškė norą prisidėti 
kartu su lietuviais darbininkais 
protestuoti. Nutąrcm kartu lie
tuviai ir lenkai sušaukti masinį 
mitingą kovei 24 d., a jeigu tą 
dieną nebus galima suspėti, tai 
kovo 27 d.

Bus, gerų anglų
Mitinge išnešiin. bendrą protes
tą lenkų valdžiai. O kadangi 
tas viskas turi įvykti kuogrei- 
čiausia, tai lietuvių masinį mi
lingą pirm to negalima sušauk
ei. Bet bus sušauktas kp grei
čiausia, kuriame vien tik ' Lie
tuvos padėtį diskusuosim.

Prašau visus Toronto liet, at
silankyti į abudu masinius, mi
tingus, nes tai pareiga kiekvie
no liet, šioj sunkioj valandoj. 
Vieta ir laikas milingų bus 
pranešta kitu budu, nes galuti
nas nutarimas įvyks pirmadie
nį, kovo 21 d.

SLA 236 kp. vakaras
Bal. 2 d. įvyks įdomus va

karas,, kur bus suvaidinta gera 
komedija su pasižymėjusiais 
artistais. Būtent: B. Kavoliu- 
nienė, J. Margevičius, A. Fren- 
zelis, J. Samulevičius ir S. But
kienė. Svarbiausias roles turi 
gabus ir talentingi komedijan- 
tai — B. Kavoliunienė ir J. 
Margelis, kurių vaidinimai vi
suomet sėkmingi. Toliau • bus 
paįvairinta programa, visa dar 
nesutvarkyti, bet keletą nume
rių žinau ir! skubinuosi praneš
ti, — šoks p. Kurtinaitytė gra
ži ir gabi''jauna lietuvaitė — 
šokėja. Dainuos p. Vera John
son; ji pirmą kartą pasirodys 
lietuvių programoj; tikiuosi pa
tiks jos dainos, nes turi labai 

I švelnų ir gražų balsą. Skam- 
,bins gitara ir dainuos jaunas 
lietuvis — Talavinskas, jam ir
gi bus pirma proga pasirodyti 
lietuvių parengime. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti, progra
ma plati ir įdomi ir dar nevi- 
sa čia suminėta. Tikietus galite 
gauti iš anksto nuo kuopos na
rių bei teatralės kom. 
bus 62 Clarmount St. 
svet. Šokiams grieš 
Delhi orkestras.

Vakaras
Lenkų 

smagus

d. parap- 
vadovau- 
Buvo su- 

torontiečio

kalbėtojų

A. Paulius

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Parapijos svet. vakaro 
Įspūdžiai

Šių metų kovo 19 
svet. įvyko vakaras 
jaut kun. McGeven. 
vaidintas kažkokio
veikalas, o po jo sekė šokiai.

Pirmiausia nuostabu pasida
rė, kad religiški žmonės gavė
nioj jau 2 dienas turi kur šok
ti — leista. Na, tas tiek to — 
galima nešokant ir daugiau su- 
igriešyti, ar ne? Pažymėti no
rėjau apie programą. Veikalas 
parašytas, matyti, netaisyklin
ga kalba. Pav., “dėl kam” vie
toj “dėl ko” ir t.t.,\o kitas da
lykas: naudojo įvairių žmonių 
torontiečių pavardes su pajuo
ka, o trečias dalykas pati vei- 
dtalo prasmė nei šis nei tas.* Bet 
nepamanykite, kad gerų pusių 
nebuvo; anaiptol buvo ir štai 
kokios nors ir prastame veika
le, bet talentas vaidinimui pa
sirodė aiškus. Pav., Petras Jo- 
kubauskas ir kitas juodai išsi
tepęs westbniętis be galo lais
vai" jautėsi ir natūraliai vaidi
no. Iš jų galimą tikėtis daug 
ko. To^dėl dirbkite ir toliau, bet 
naudokitės geresniais veikalais.

Šiame parengime publika vi- 
sąi neskaitlingai atsilankė, ir li
pas visų buvo prislėgtas. Na, 
kitą kartą gal smagiau jausi
mės, —Stella

komunistai mėgins pameške
rioti Bet atrodo, kad komunis
tų. viltis nueis niekais, nes drg. 
Michelsonas puikiai supranta 
komunistų mielaširdystę!... Kai 
dėl Naujienų, tai man atrodo, 
kad komunistai ne tik kad ne
privalėtų pykti ant gerb. ,Gri
gaičio, bet dar turėtų būti dė
kingi jam už tokias nuosekles 
pastabas surištas su Rusijos į- 
vykiais! Juk Naujienos per tą 
20 metų komunistinio valdymo 
Rusijoj tvirtino, kad toks ko
misarų sauvaliavimas negali 
būt leistinas, kad žmonės skur
sta, o komisarai lėbauja, kad 
tokie balalaikos ir pleperiai 
kaip Trockis, Zinovjevas ir kiti 
nėra nuoširdus darbo klasės 
vadai, už tai komunistai per 
savo spaudą išniekindavo Nau
jienas ir jų redaktorių Grigaitį 
biauriausiais žodžiais. Negana 
to, jie surengdavo’ prieš “Nau
jienas speciales liežuvių rody
mo demonstracijas! Nors Nau
jienos ir kritikuodavo komu
nistų vadus, bet jos niekuomet 
nevadindavo jų gyvatėmis nei 
pasiutusiais šunimis, kaip kad 
dabar daro praregėjusi komu
nistų spauda! Bet Naujienos, 
Grigaitis ir visi, kurie palaiko 
ryšius su Naujienomis yra ko
munistams pikčiausi jų priešai 
ir tik todėl, kad tie žmonės lai
kosi tvirtai savo socialistinių į- 
sitikinimų! Neapykanta komu
nistų prieš nesvyruojančius so
cialistus yra labai didelė, nes ji 
padiktuota iš Maskvos! Nese
niai vienas pleperis vardu Di
lu i Iro vas iš Maskvos išleido u- 
kazą, kad tik sunaikinus socia
listus bus pasiekta vienybė. Tas 
žmogus gal būt rytoj bus su
šaudytas, bet šiandien dar jo 
įsakymas yra privalomas viso 
pasaulio komunistams ir todėl 
reikia su jo pareikštais žodžiais 
skaitytis: o jis mums sako, kad 
tik ant socialistų griuvėsių bus 
pasiekta darbininkų klasės vie
nybė. Tai štai koks tikrasis tik
slas to bendro fronto, tikslas 
gražus ar ne?... žmonės turėda
mi tokius tikslus nesigėdina so-

- (Tęsinys) *
Komunistams paskelbus nau

ją Šukį — “Bendras frontas” 
darbininkų masės jį sutiko la
bai šaltai! Rimtesni socialistai 
buvo įsitikinę, jog tame Šuky 
nėra nieko nuoširdaus, o vien 
tik apgaulinga meškerė! ’ 

’ Pirmesni komunistų darbai, 
kaip tai skaldymas profesinių 
sąjungų, ir kitų kult, organi
zacijų, kurioms vadovavo, so
cialistai, buvo’ labai gerai žino
mi, ir todėl socialistai buvo pri
versti sutikti tą naują Šukį su 
labai dideliu atsargumu. Pran
cūzijoj ir Ispanijoj nors ir bu
vo sudaryti bendri frontai, bet 
tai tik iš bėdos, ir jau dabar 
galima tvirtinti, kad iš to ben
dro fronto socialistai išeis ge
rokai susilpnėję! Kad socialis
tai visada pralaimės, kur tik jie 
susidės su komunistais, tai yra 
faktas. Pirmiausia mes turime 
žinoti iš kokio elemento suside
da tos dvi grupės ir tuomet bus 
aišku, kodėl aš drįstu taip tvir
tinti. /Socialistai kaip žinoma 
stoja už evoliuciją, gi komunis
tai mato išganymą tik revo
liucijoj. Pirmesnieji yra lėtes
nio temperamento žmones, an
trieji priešingai. Komunistai 
kad nugalėt savo oponentą ne
siskaito su priemonėmis, ku
rias prieš jį vartoja. Jie kai įsi
karščiuoja šaukia, spiegia, ko
jomis trypia «ir baubia, kad tik 
pasiekt savo tikslą. Toki “kon
certai” lėtesnio budo žmogui 
ilgainiui įgrįsta ir jis nenorė
damas būt koliojamas ir nieki
namas pradeda visiškai nesi- 
lankyt į tokius susirinkimus, 
kur jis numato, kad toks “kon
certas” gali įvykt. Komunistai 
kaipo aktyvus panašių “kon
certų” dalyviai visuomet sten
giasi tokius parengimus lankyt 
kuo skaitlingiausiai ir ypačiai/lcialistus kviesti į tą bendrą 
kur nujaučia kad gaus pabaub- 
ti!... Tokia komunistų taktika 
yra vartojama visose šalyse 
jau 20 metų ir, reikia pasakyt 
teisybę, kad ligi šiol jie pasek
mes turėjo neblogas. Paskiau
sias jų “laimėjimas” tai suskal
dymas J. V. Socialistų Sąjun
gos. Už šį darbą jau tenka kre
ditas skirti bendro fronto stra
tegams ir tuo pačiu pasmerkti 
tokius lengvadušius socialistus, 
kurie taip lengvai užkibo ant 
tos bendro fronto meškeres! O 
dabar kai jau socialistų parti
ja sugriauta, tai ir tas pats Tho- 
nias nereikalingas ir visaip 
biaurojamas. Tą pat matome ir 
lietuvių socialistų tarpe. Nau
jienos visuomet kritikuoja da
bartinę Rusijos tvarką, o Ke
leivis buvo pradėjęs kaip ir pa
teisinti tokią Stalino vedamą 
kanibalizaciją. Kaip tik komu
nistai pastebėjo tą skirtumą, 
tai tuojau ėmėsi darbo: Grigai
tį niekinti, o Michclsoną tie
siog dievinti. Suprantama, tai 

i yra noras, kąd ir lietuviai so
cialistai pradėtų tarpusavy vai- 
dintis, o kada’vadai pešis, tai

’
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frontą, arba geriau pasakius 
nesigėdina siūlyti žmonėms, 
kad jie patys sau virvutę ant 
kaklo užsinertų ir leistųsi be 
jokio pasipriešinimo pakart! 
Kaip sau norit gerbiamieji, tai 
šlykštus pasityčioj imas iš svei
ko proto žmogaus pasiryžimų 
bei jo darbų. Nesiimu tvirtinti 
bet manau kad mažai rasis to
kių, kurie nesuprastų tų komu
nistinių pinklių ir sutiktų pa
siaukoti komunistų dievui ma- 
haradžiai — Stalinui... Mano 
supratimu socialistai h”*ėtn bu* 
ti tvirti savo įsitikinimuose ir 
nesidėti su tokiais žmonėmis, 
kurie yra diktatųros šalininkai!

Kitą kartą pakalbėsime apie 
bendrą veikimą komitete Lie
tuvos demokratijai atsteigti.

—J. Jokubynas
(Bus daugiau)

GBRB. Naujieną skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti Į taa 
krautuve*, kurios skelbiasi 
Naujienos*, 

t 4

KANADIEČIAI
Gali nusipirkti NAUJIENAS atskirais nume- 

meriais sekamose vietose:-

pieTraszko music store, 
1 Bunk 31 Terminai A 
UKRAINIĄN BOOKSELLERS 
“PROSVITA”, 324 Queen St. W.

p. J. SCHNEIDER, <
2112 St. Lawrence Blvd.
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Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Stanley Monokowski, 27, su 
Helen Washko, 23

Gavo 
Perskiras .

Emily Kavaloski nuo Michael
Kavaloski.

Namų Šeimininkės, 
Tėmykit!

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. Net ir dešimts 
štore už tiek nenusip rksit. Tas 
pasiulijimas yra tiktai Naujie
ną skaitytojams. Pradėkit rink-, 
ti sau grąžą setą. Kuponas su 
lėkštėm tilps tiktai iki kovo 26 
dienos, todėl pasiskubinkit, jei
gu norit šiuos indus įsigyti.

Daug kas rengiasi 
vykti į Budapeštą
Senasis ir gražusis miestas pa

sirengęs svečius priimti

šią vasarą Vengrijos sosti
nėje Budapešte įvyks Eucha- 
ristų kongresas. Kongresas 
prasidės gegužės 23 ir baigsis 
29 d. Į tą popiežiaus šaukia
mą katalikų susirinkimą, ren
giasi tūkstančiais išvykti ir iš 
Amerikos.

Budapeštas yra vadinamas 
Dunojaus grožiu, tūkstantį me
tų susilaukęs miestas, Vengri
jos sostine ir kartu vienas iš 
gražiausių Europos miestų. 
Čia stovi išdidus karaliaus rū
mai, puikus parlamento na
mai, opera, čia garsus mine
raliniai šaltiniai ir maudynes. 
Be to, kai tik šiais metais 
Vengrija rengiasi iškilmingai 
paminėti ir savo įsteigėją — 
karalių Šv. Steponą, kurs mi
rė 1083 metais.

Tų tad iškilmių proga ren
giasi ir Cunard Whitc Star 
Line. Jos laivas Berengaria 
tai pilgrimažo kelionei išplau
kia gegužės 4 ir 18 d., Queen 
Mary 11 ir Britannic—14. Pa
tirta, kad tais laivais rengiasi 
didelis skaičius — tūkstančiai 
išvykti. (Skelb.)

, ' ■*

NAUJIENOS, Chicago, III

Since Birutė is regarded as 
the most truly patriotic Lithu- 
anian singing> group, it is al- 
ways called xupon to partici-) 
pate in affairs that are pure<y 
of a patriotic nature. Not very 
long ago it participated in 
‘JAUNIMAS’ commemoration 
of Lithuania’s independence. 
Lašt Saturday, it1 sang at a 
meetįng of an entirely differ- 
ent nati?re: a mass meeting 
protesting Polish action against 
Lithuania, which was held at 
the Lithuanian auditorium lašt 
Saturday.

VWednesday night, tonite, the 
whole chorus will rehearse the 
action of the operetta, Periko- 
la. Tomorrow night, the princi
pais will rehearse their rcspec- 
tive arts in the firgt and se- 
cond acts. Friday night the

whole chorus will continue the i 
struggle with the music for the 
įbalance of the operetta... 
įThus far the spirit and willing- 
jness to cooperate has been the 
guiding spirit of the chorus. 
This is a good sign, and with 
such spirit the operetta will be 
a great succcss next month.

» » »
Mrs. Giedraitis is displaying 

a great amount cf fortitude 
and patience: four or.five re- 
hearsals in one week can wear 
anybody down . . . The atten- 
dance has been very regutar of1 
iate, to the gratification of1 
maestro John . Byanskas ... ; 
New members can štili be ac-1 
cepted, būt they should be the 
very industrious type, as they 
will not have very much time 
to catch up with what the ba- 
lance of the chorus has learned 
during the lašt several months 
. . . Rehearsals are held at the 
Sandara hall Wednesday’s and 
Friday’s ... 812 W. 33 Street.

Jacųues Grandmesnii

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

37 PACKARD Sedan ............. $7<*
35 PACKARD Sedan .............. 49!
36 TERRAPLANE Sedan ....... 421
35 DODGE Sedan .................... 34f
82 PACKARD Sedan ............. 275
35 FORD Del. Sedans ............. 225
33 PONTIAC Coupe ................  165
31 AUBURN Sedan ................. 76
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
mokius rakandus bei Storus. 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
šaukit Tel. YARDS 3448

SUSIRINKIMAI
f ■ • Kompozitoriais it®

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimą 
įvyks kovo 25 d. 1938 m. 9:30 vai. vak., daktarų Striko! 
ir Vežei ofise, 4645 So. Ashland Avė. Bus įdomi paskaita, 
kurios preligentu yra pakviestas daktaras G. Wiltrakis. 
Visi nariai yra prašomi būtinai atsilankyti.
\ Dr. Br. J. Zubrickas, sekr.

PARENGIMAI
Vytauto Beliajaus šokių koncertus sekmadienį, kovo 27 d., Chi 

cago Women’s Club salėje, 72 East lllh street (prie Wa- 
bash). Pradžia 3 vai. p. p. Bilietai 55—$1.10. Galima gau 
ti “Naujienose”.

Petrausko Atminčiai
'/

GERA PROGA ĮSIGYT
togere Siabnnius Setus

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCĄHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) ............... tonas
SMULKESNES $7 25
Tonas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

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

Automatiškas stočių suradimas.
Kuoaiškiausiai gaunama Amerikos ir Europos stotys.

Dabar laikas išmainyti Jūsų seną radio į naują 1938 metų 
Pas Budriką gausi4 e didesnę nuolaidą už savo seną 

radio, pianą arba fonografą.

Didžiausias Pasirinkimas Namų Rakandų
Pečių, Šaldytuvų, Skalbyklų

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

Tel. Boulevard 7010

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

j*

“Saulelė raudona, vakaras 
netoli,

Paleisk mane motinėlė, už 
saulės namuole...”

—o—
Šiandien sukanka lygiai vie

ni metai, kaip iš musų tarpo 
išsiskyrė lietuviams amerikie
čiams tiek daug kultūrinio tur
to sudėjęs KOMPOZITORIUS 
MIKAS PETRAUSKAS. Pami
nėjimui šios sukakties, noriu 
pastebėti, kad kuomet saule nu- 
keliai/na žemiau horizonto, tai 
ji dar nėra nusileidus. Jai nu-

naudai per daugel metų nesau- 
mylingai dirbęs ir daug atsi
žymėjęs žmogus išsiskiria iš 
musų tarpo, tai .Jangus šio pa
saulio yra skaistus ilgai, ilgai 
po to, kaip jis dingsta ir nema
tome jo ... Toksai žmogus ne
gali pražūti iš šio pasaulio. No£s 
jo kūnas išnyksta, bet palieka 
daug daug savo .dvasios. Nors 
ir miręs, jis kalba.

Taip, kaip per suvirs tris de
šimts metų praeityje, taip ir il
gus metus ateityje MIKAS 
PETRAUSKAS ■" puoš musų gy-

Su 6 Kuponais „..99c
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą

slinkus, dangus žėri jos malo- venimą jis kalbūs į mus savo 
niom šviesom per visą valanda. DAINOMIS.
Ir kuomet garbingas ir žmonių ‘Nora Gugienč

Pavasaris ir Bedar 
bė Roselande

ROSELAND. —a Kaip visur, 
taip ir Rožių žemėj darbo žmor 
nes tebekankina ta nemaloni 
bedarbė, kiuriai dar galo 
mato, štai, ir pavasaris, 
ke būriai robinų-dagilių,

Bus suvaidinta komedija “ša- 
laputris”. Taipgi dainuos garsus 
Chicagos Liet. Vyrų Choras.

Moterys įsigykit 
nesi- s Gražu Sidabrinį
kurie
čiul-

Dabar kiekviena moteris, ku-
be rupeščio sau linksmai
ba ir džiaugiasi gamtos gėry-į 
bėms, rinkdami sau maistai ** NAUJIENAS, gali įsi

gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotą vienam ąs-

kirminus bei vabalėlius.
Darbininkai, kurie nedirba, 

arba visai mažai tedirba, pa
jutę kaip skaisti saulutė kas
dien eina vis šiltyn, irgi su
kruto, kas su šakėm, kas su 
lopetom ir grėbliais pradėjo že
mę rausti ir svogūnus sodinti 
bei kitokias daržoves sėti. O 
žemės čia, apie Roselandą, yra 
gana apsčiai, kaip valdžios, taip 
ir šimtai tuščių neparduotų lo
tų. /-
‘ Kadangi lietuviai iš prigimi
mo artojai, tai, nors ir netu
rėdami nei arklių, nė plūgų, su 
dideliu pamėgimu verčia žalias 
velėnas, kas kokį įrankį turė
damas. Susėję, viens kitą mo
kina, teiraujasi kokios daržo
vės ir kada reikia sėt. P-a Mar

imenini, būtent: šakute, sriu
bai šaukštas, vide'čius, salo-
ioms 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 
prisiąskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
šit gražų setą. Tie setai yra 
Rogęrs sidabro ir garantuot j 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausiu. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

i

tišienė už visus geriau žino 
kada agurkai reikia sėt, ir kas| 
jos patarimų neklauso, ' tas 
niekaęl agurku neturės.

Baigia žiemos Veikimą
Lietuvių Lais. Etinės Kultu-' 

ros Draugija, užbaigdama žie
mos veikimą stropiai rengiasi. 
prie savo* parengimo, kuris' 
įvyks kovo 27 d. Liet.- Darb.; 
svet., 10413 So. Michigan Avė.

Kainos Numažintos
ANGLYS

MINE RUN ...... ....................... $5.75
BTG LUMP .............................. $6.00
FGG I .......................................... $6 00
NUT .................. ..................... : $6.00
SCREENINGS .........................  $5.25

' PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

. PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^į už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Paštu 
35c

Extra

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

• Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 'kuponais

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

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

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

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

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

Atsiųskit man ............ ..............    1......... ...........................

Vardas .....  -..............................................  i.......................   *.
.-'z \

Adresas ............   ~...............................................................

Miestas ....;.........  ................ Valstija ...........................

Kupond No. 91 Kovo 23 d.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS *

5610 So. Maplewood Avenje 
Kalbame Lietuviškai 
Hemlock 2343

Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

VŲ KRAUTUVĖ
Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuve

DAILY 1
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija j rengta pir
mos rąšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvrood Šviesomis. 
1 ’arbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tei ENG. 5888-8840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI ■ $12-50
GYDYMAS.........................SCn.OO
LIGONINĖJE ...... ............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. VUtnrv M70

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue
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SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMU EIGA
(Bendri rezultatai iš 188, 31, 297, 16, 136, 236, 148, 56, 284

152 ir 227 kuopų)

224
Į PREZIDENTUS

F. J. Bagočius
V. Laukaitis 43

Į VICĘ-PREZIDENTUS
J. K. Mažukna 217
V. Bukšnaitis • 52

Į SEKRETORIUS
M. J. Vinikas • 130
J. Miliauskas 107
J. Andziulaitis-Ansell ’ 16

Į IŽDININKUS
212K. P. Gugis {

A. S. Trečiokas 43
B. Simokaitis 4

Į IŽDO GLOBĖJUS
223E. Mikužiutė .

S. Mockus 133
J. Mareirikevičius 161
J. K^ Urbonas 7
Kerševičius 40

Į DR. KVOTĖJUS
217Dr. J. S. Staneslovv (Stanislotaitis)

Dr. S. Biežis 38
Stanulionis 6

So. Boston, Mass.
SLA/188 kifopa, So. Boston, 

Mass., kovo 18 d. balsavo SLA. 
Pildomąją Taryba., Iš 60 narių, 
balsavo 82.' Balsų gavo taip:
Į prezidentus

F. X Bagočius  ...... 31
Laukaitis ...................... 1

Į vicė-prezidentus
Mažiukna ...................... 26
Bukšnaitis ...........   6

Į sekretorius
Vinikas ................   16
Miliauskas .................. *11
Andziulaitis ...........   5

Į iždininkus
Gugis    24
Trečiokas ...........     6
Simokaitis ...................... 2

Į iždo globėjus
S. Mockus ,.............. ........  13
E. Mikužiutė ..............  28
Kerševičius .................. 6
Marcinkevičius .......  12

TAIP TEGALI BŪTI TIKTAI SAPNE. — Pažiūrėję į šį paveiksią nepamanykite, kad
pasaulyje šioj perversmų gadynėje vyksta ir masinis lyčių pėrvėrsinas. Vaizdas Viršuj 
tai tik nemalonus sapnas, prisisapnavęs “Laisvos Spaudos” redaktoriui, kuris užmigo 
besirūpindamas ir beieškodamas naujų “išmistų” savo metiniam koncertui.

“LaisVa Spauda” yra lietuviškų laikraščių satyra, kurią Lietuvių Universitethlin- 
kų Kliubas suvaidins šį sekmadienį Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Veikalą studen
tai patys parašė ir patys jį suvaidiris. 1

Po vaidinimo vyks muzikalis programas, kurį taipgi pildys studentai, o po’ prog- 
ramo šokiai. Parengimas prasidės 6 vai. vakarė. Įžanga 50c ašiBerriui, ir visas pel
nas yra skiriamas neturtingą moksleivių stipendijos fondui. Bilietus galinga gauti 
“Naujienose”. —V. G.

Urbonas ....-.................... 1
Soponis —........ ............ 2

į daktarus kvotėjus
Dr. Stanislovaitis ....... 31
Dr. Biežis ,................  1

* . Oxis^

Įvairios Žinios Iš Cicero Lietuvių Padangės
. . . , '-m--------------- —a—

Bus “Graudina” ir “Grandpa” — Atostogos 
Gimimai — Vakaras. Etc.

Fumished Rooms Wanted
PAIEŠKO furnišiuoto KAMBARIO 

Marųuette arba Brighton Parke ma
žoj šeimynoj—atsiliepkite.

4708 S. Western Avė.—štoras.

Help tVarited—- F e malė
Darbininkių Reikia

REIKIA MOTERŲ skuddrams 
skirstyti Turi būti patyrusios.

BARSOM PAPER STOCK CO.
216 W. Erie St.

REIKIA MOTĖRŲ skudurams 
skirstyti atmatų dirbtuvėje. Turi Pu
ti paty-pušios, darbas nuolatinis, al
ga gera. BERGER BROS., 2248 W. 
Lake Street.

Real Estate For Sale
Namąt-žeml Pardavimui

PARSIDUODA FOREKLOZERIAI 
Marųuette Parke 10 fletis kampas 
ir arti 63-čios $18000. 6 fletis $16000 
Štoras ir dvifletis ant 63-čios $12500 
8 Storai $9,500.00. Du flfetai, mainy
siu ant 4 flečio arba mažesnį namą. 
26 akrų priemiesty, pigiai arba mai- 
rtyšid ant namo.

CHAS UftNICH, 
Suite 56 W. Washington St. 

Teisingas patarnavimas.
.n„. .ru if.u, u:.ų.ųfa.7.u,.; tu*, i i v. i—

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA arba mai
nysiu ant namp loto,, ai* kokio biz
nio. Maustoh, Wis. Route 4, Box 12

REIKIA lietuviškai kalbančios 
rhergrrios ofiso darbtii ir tt. Kfeiptis 

SOUTH CENTER COMPANY 
6 West Gaffield Boūlevard

Help Wahtėd—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
ant ūkės, netoli puo Chicagos Kad 
butų geras darbininkas, šaukite

DORCHESTER 3385.______
REIKIA SEILSManV lietuviš

kiems pfcduktariis pardavinėti su 
patyrimu krautuvininkams pardavi
nėti pageidaujama. Alga ir komisija. 
Kreiptis tiktai rytmečiais

BALTIC IMPORT CO.
805 Wėst 19th Street.

RĘIkALlNGA VIRĖJO restaū- 
rantūi, vyras ar moteris, mokestis, 
Valgis ir kambarys. 5702 Wėšt 65th 
St. Portsmouth 7037.

REIKIA GELEŽIES atmatų sheat- 
“mano — kreiptis 5833 Sottth Thrdbp 
Street.

Būilding MateriaI
$200,000 VERTĖS

LENTOS — SIENOMS LENTOS — 
FLYWOOD—STOGAMS., GELEŽIES, 
pluMbingo IR statybos med

žiaga AUKOS KAINOMIS

>. A. T A.
PETRONĖLĖ VALEVIČIENĖ, 

po tėvais Jtisaituke
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 21 d., 8:15 valandą vaka
ro, 1938 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimjps Sakių apskr., 
Ilgavos»wparap., Jihfngių km.

Amerikoj * i šg y verto ’ 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Jurgį, sūnų Antaną, mar
čią Marijoną, anūką ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj 2 se
seris ir gimines.

Priklausė prie šv. Onos 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
44 E. 108 St. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Kovo 25 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Visų Šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iŠ ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Petronėlei Vale
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidottivė- 
Se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Sūnūs, Marti ir 
Giminės.

Laid. Direktorius Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

A. t A*
BARBORA GRICIENĖ 

po tėvais Jučaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 20 dieną, 12 valandą va
karo, 1938 m., sulaukus 40 m. 
amžiaus, gimus Telšių apskr.*, • 
Žarėnų .-.parap, Lau^sodesį kai«. 
me. R

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nUliudime 

vyrą Vincentą, 2 surius Ed- 
wardą ir Raymondą, pusse
sere Leosę ir švogerį Juštiną 
Geštautus ir kitas gimines 
Amerikoj^ o Lietuvoj 3 sėseris 
Veroniką Stanislavą ir Oną ir 
kitus gimines.

Kūnas pašarvotas 938 West 
34th Place. Laidotuvės įvyks 
penktadieni, Kovo 25 dieną, 8 
valandą ryto, iš namų į šv. 
Jurgio pafap., bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, ,o iš 
ten blis nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.-

Visi a. a. Barboros Gricie
nės giminės, dtaugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir Su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nulude liekame,
Vyras, Sūnūs, Pusseserės, Lie

tuvoj Seserys ir Giminės. 
Laid. Direktorius A. M. Phil

lips, Tel. Boūlevard 4139.

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

<_______________________ ____________________J

e NE PAVASARIS, BET 
VASARA. — Nors tik užvakar 
prasidėjo pavasaris, bet vakar 
atrodė daugiau kaip vasara, ne
gu pavasaris. Buvo nepaprastai 
šilta. Tertiperatura siekė 78 
laipsnią< Mėnesį labai
retai tepasitaiko.

® MIRĖ BEVOGDAMAS. — 
25 Arėtų plėšikas Ambrose thi- 
sso, 725 S. May, išdaužė labgą 
Kėrihari Co., kailių kraūtuVės, 
160 N. Michigari. Ėrentą stik
lo gabalai prakirto jam kaklą. 
Rusšo netrukus mirė.

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 huliudimę moterį Oną, po tėvais Kašėtaitę, 

podukrą Lydia ir žentą Fred Palmyer, Boston, Mass., brolį Ado
mą ir jo šeimyną, pusseserę Malviną ir jos šeimyną, Brockton, 
Mass. Kašėtų šeimyną, Nashville New Hampshite, Trafnavičfų šei
myną. O Lietuvoje — motiną Oną, brolį Mėmertą ir kitus gimi
nes.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje, 5438 So. Halsted St.
Laidotuvės jvyks Ketvirtadienį, Kovo 24 dieną, 1:30 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 paskatoj patarnavimą ir atsisiveikinimą.

Nuliūdę liėkame,
MOTERIS, PODUKRA, ŽENTAS, BROLIS, PUSSESERĖ 

IR GIMINĖS.
Laidotuvių Direktorius Lachawiczius ir Sunai, Tel. ČANAL 2515.

Juozapas 
Martin

(Martuševičilis)
4949 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 6019

A* + A*

• ŠEŠIEMS MĖNESIAMS IŠ
SIPAGIRIOTI. —- Joseph Lab- 
lio, 34, 2657 Potomac avenue, 
vakar atėjo j Cirėtiit teisiną 
kovoti prieš žmonės divorso 
prašymą. Drąsai Labho tiek 
užtraukė, kad negalėjo ant ko
jų pastovėti. Teismas paskyrė 
jam šešis mėnesius kalėjime 
“išsiblaivinti”.

* APDEGĖ SPROGIME. — 
Lake Shore Oil Co. dirbtuvėje, 
5331 W. 6Į5th strėėt; vakar ki
lo sprogimas ir gaisras, kuris 
visą dirbtuvę sunaikina. Septy
ni žmonės išsigelbėjo, bet me
chanikas William Dusel, 5543 
S. Califotnia, skaudžiai apdegė.

: __ J—:________ ■ ' ■
fa———U- <■ Lunį   
SKUBUS. FONDAI 

LAIDOTUVĖMS
Duodame pinigų iš ankšto tuo

jau, laukiant apdraudos reikalų 
šusitvarkynio. Skubus fondai dėl 
drabužių, bažnyčios patarnavi
mui, transportacijaj; kapinių to
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. ELLIS COMPAŲY, 
33 N. La Šalie St. Franklin 1593 

i i i i c ii a    į ■ i«m i i, i r i r ii     
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i Siunčiam Gėles ILOVEIKIS
KVIETKININjfcAS ’ |

Gėlės Vestuvėms, Bdnkiėtamfc 
ir Pagrabam's.

3316 So. Halsted Street | 
Tel. BOŪLEVARD 7Į14 Į

■ 1 IMS B Gėlės Mylintiems8 i U M A Vestuvėms Ban- 
U Ii IJFV mietams, Laido- 
V I l B# i n tuvėms, Papuoši

mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAI’AYĖTTE 5800

CICERO — Atostoginihkai 
puikiausioj nuotaikoj. Džiaugia
si šaltinių vandeniu it geru oru. 
Ten buk ir norėk. Jų paveiks
lai, “snap shots”, atrddo pui
kiausiai. Pp. Miliauckai, žiu- 
rąitienė, Chicagos bižnierė, ir 
Palinlienė bendrai gėrisi gam
tos grožybėriiiš Hot Springs, 
Arkanšas. B’tfvo nusprendę bū
ti iki Velykų, bet aplinkybės 
verste-verčia1J grįžti namo. O 
visa svarba It&me: pp. Miliauc- 
kų duktė, p-’i’a žiuraitiehė, lau
kia garnio dovanos. O tėvams 
tas rupi. Taigi neužilgo Milįau'c- 
kai taps “Grand-papa” ir 
“graiid-maihą”..

P-ia Paliuiįehė jokių “triūbe- 
Įių” neturi, galėtų ilgai atos
togauti. Bet visi drauge išva
žiavo, tad drauge ir parvažiuos. 
Ir gerai padarys, nes p. Paliu
lis reikalingas “help”. Ypatin
gai pietų laike. O taipgi penk
tadienį ir šeštadiėnį Savo įstai
goj rengia sokiūs, tad svečių 
netrūksta. Erdvi vieta, 2320 
South Cicero Avenue ...

Atremontavo
Antanas Linge triukšmuoti 

nepratęs ir bereikalingai ter
mų nekelia. Bet progai pasitai
kius, tai nesnaudžia, štai, šio
mis dienomis savo užeigą at
naujino, kad 'net viskas žvil
ga. Tėti tai proga rengia “šu- 
rum-buriim”, ir 26 dieną šio 
mėnesio linksminsis šu savo 
draugais, pažįstamais. O tų 
draugų ir senų jaunystės dran
gų Lingė turi daugybę. Tad, 
ateikite pamatyti savo seną bi- 
čiulj.... ' .

“Ant Kito Svieto”
Pilietis J. Makauskas, 1340 

South 49th Avenue, šiandien 
jaučiasi kaip “ant kito svieto”. 
Dalykais tame: jo “prišiega” 
Ona:, p-ia Makauskienė, šiomis 
dienomis parvažiavo iš ligoni
nės h- parsivežė gražų sveiką 
sūnų. Vadinas, p. Makauskas 
jau turi asistentą. Laimingai 
sveikam augti.

P. R. Reikalai S
Raudonos Rožės Kliubo na

riai jaučiasi laimingi turėdami 
užeigą—club room. Puriais su
sirenka ir svarsto Kliubo rei
kalus, ypač apie parengimus, 
bolės lošimą ir t. t.

Velyką parengimas komite
tams daro galvosūkio kaip pa
daryti daufe pelno, nes susidaro 
nemažos išlaidos. Vien orkestrai 
suvirs šimtas dolerių, o 'kur

kitkas? Tai kaip nesukti gal
vas. Pamatysim ką penkios gal
vos sumanys . . .

Lionginas
Liongino vardas garsus. 

Jų mažai čia yra. Užtat labai 
didžiuojasi p. Švėgžda tą var
dą turėdamas. Bet dar daugiaus 
tą vardą gerbia ir brangina p. 
Švėgždos giminės, draugai. To 
garsaus Liongino vardo dieną 
būrys draugų susirinko pas 
Švėgždas," T631 South-9th Ct., 
ir nejusti nejuto kaip atėjo an
tradienio rytas.. Visi linkėjo 
Lionginui sulaukti sveikam ki
tų metų tos dienos ...

Kareivių Vakaras
Draugystės Lietuvos Karei

vių Bunco parė kitą sekmadie
nį, 27 dieną, Liuosybės svetai
nėje. Kas norit smagiai laiką 
praleisti ir ką gerą laimėti, 
re'hgkitės. Pasakykite ir ki
tiems. ..

Naujas Biznierius
Čia augęs jaunuolis, Raudo

nos Rožės Kliubo narys, Griga- 
laitis įstojo į naują biznį, gaso- 
lino stotį. Vieta atatinka šios 
dienos reikalavimams. Jaunasis 
Grigalaitis biznyj ne naujokas. 
O prie to, turi savo gabius tė
vus. Pats “papa” jau4 ilgą laiką 
dirba Western Electric Compa- 
ny. Ramaus budo žmogus.

Sūnūs smarkesnis už tėvą. 
Sako -“Dirbk sau ir buk savo 
bosas.” “N.” Rašėjas

« Apskričio teisėjas fedinund 
Jarėčki Įsakė areštuoti valdi
ninką Robert F. Crbake, 5254 
Baffy avenue, už netikslumiis 
balsuotojų registracijoje. 
- -------9 f .................... ................. . ........ ..... 

Garsinkites Naujienose 
,------- . -V.. 4, ,

CLASSIFIEDADS
Mirt-. .
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Miscdlančotis 
. ivalH|8 ,

• Tel. Victory 4965. 
ŠTOGDENGYSTĖ IRBLĖKOS 

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

norite.
BRIDGĖPORT ROOFING AND 

SHEĖT MSE CO.
3216 So. Halsted Street

~ ^FURNISHED ROOMS"
PASIRENDUOJA šviesus kampi

nis kambarys šiltu vandeniu apšil
domas dčl vaikino ar merginos su 
valgiu arba be valgio, yra ir garage 

1858 W. Pėrshing Rdad

Ftirhiiure & Fixturės
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČĖ- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Faksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio ^biznio įskai
tant svarstykles, registeriua it ice 
b’aksius. Cash arba ant i*mokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pitksi- 
te kitur.

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

CALumet 5269.

Atdara kašdieh iki 9 vai. vakafo 
Sekmadienį ikį 6.

$3000 vertės rockwool insoliačijos 
toliai, batts ir maišai; geriausi pilni 
maišai ............................... ;---- - . 69c

Ihšuliačijos lentos visų mie^ų 
f(šheėts) ketv. pėda ..........   8c

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

$5,060 Vertes maple ar ąžuolo flg. 
lentos pėda ...... .................  8c

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

600 ketv. plytų s’dg. (print) • 
Iš't’s ketvirtainė pėda ........... $3.75
100,000 pėdų eglinės 1/4 lolių ply- 
wood panels 4’x5’ iki 4’x8’ ketv. 
pėda sheets .........................  3 ̂ 4 c
Freimai ir langai, glazuoti $3.00 
Nauji mldgs visų rūšių pėda l/4c

Naujos 5 cross paneled durys pi
giai kaip ..........     $1.00
1x6 beadded partišenai pėda l%c 

LENTOS SKOLON PIGIAI NET
$5 MĖNESIUI

Musų jardas užimą 3 miesto blb- 
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

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ................ ......... $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$135 gražus, nauji parlor

.setai,........................ ' $39—$49.
$375 vertės 3 kamb. ^rengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURN1TURE 
5746 So. Ashland Avė.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Tėl. Mėlrose Pairk 9724.

ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA ant 
pardavimo labai pigiai. Priežastis— 
liga. 4556 So. Paulina St. Savinin
kas 4558 So. Marshfield Avė.

RENDAI KRAUTUVĖ su naujais 
fikčeriais — grosernė ir mėsos 
marketas $50.00 mėnesiui arba par
duos fikčerius labai nebrangiai. Tel. 
Melrose Park 9724.

Real Estate For Sale
Nariiai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI; PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

Musų raštinėse—Keistučio it Lie
tuvos Spulkoš—galite taupyt, pa
siskolint, namus pįrkt, parduot, rett- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. ĖWALD REALTY CO.

840 W. 33rd St., Tel. YARds 2790 
ątba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

KAS NOKITE
Greit išmainyti namą, ūkę, lotį arba 
biznį bile kur. O kurie ieškote pirk
ti bargeną, nes mums dabar yra pri
siųsta parduoti 1QO forklozuotjj 
namų, tai kreipkitės pas—

NAMON REALTY. CO.
6755 So. VVestern Avenue.

Tel. Grovehill 1038.

PARDAVIMUI Englewood 2 fla- 
tų plytinis — 5-6 kambarių, 8 karų 
garažas — furnaso Šildymas. Nau
jienas. Box 805.

PATRAUKLI, šviesi, ėringą 8 
kambarių frėiminė rezidencija 2524 
West 88th St., konkrito pamatas, 
moderną, pagerinimai, naujas furna- 
sas, tinkanti didėlei šeimai, arti 
viešos, parapijinės mokyklų, bažny
čių, gera transportacija, 30 pėdų 
priešakis, kampinis budinkas, gara
žas. Kreiptis LaYayette 1384.

PARDAVIMUI arba MAINYMUI 
Brighton Parke 40th ir Maplewood 
Avė. 2 flatų po 4 kamb. Platus lo
tas, garažas. Kaina $3,800.00. Ma
žas įmo’kėjimas. Savininkas Mainys 
ant loto, didesnio namo arba farinos 
u 2 C. P. SUROMSKIS, 
Ž502 W. 69th St. Tel.. GroVehill 0306
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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 
'prifetatymą nemokėsite. Ofiso valan
dos. 7 v. ryto iki 10:30 vakare.

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

Financial
Finansai-Paskoloa

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaušv.lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės Į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoįe ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų. .
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
i of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

______ Coai-Anglys

Kainos Numažintos
ANGLYS I

MINE RŪN ................ :.----- $5.75
BIG LUMP ......   $6.00
EGG ...........   $6.00
NUT ..................................... $6.00
SCREENINGS .....................  $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

------= '

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKI!
SAVO BARGENtlS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PABAUKTT Mira tUOJAŪ

CANAL 8500
Musų apgarsinimu kalno* 
prieinamos. Už pakartoji- 
fnus dūodatne geffc nuo
laida.



‘8 NAUJIENOS, CMcago, m, Trečiadienis, kovo 23, 1938

“NAUJIENŲ” SPULKOS DALININKAI 
DŽIAUGIASI NAUJAIS LAIMĖJIMAIS

N
goję tymais susirgo 24,363 as
menys. Juo toliau, tuo epide
mija labiau plečiasi.

n Chicagoj Plečiasi 
Tymų-“Measles” 
Epidemija

“Laisvos Spaudos 
Reporteris 
“J. Drąsuolis”

gyvumo ir energijos. A. Ruliui 
ji kaip tik tinka. |

< A. Rulis yra gubus, veiklus 
ir energingas jaunas lietuvis.
Jis yra gerai žinomas Chicagos ] 
lietuvių tarpe. Per du metu jis J 
prezidentavo Lietuvių Univer
siteto Klii?bui. Butų palikęs pre
zidentu ir tretiems metams, 
bet atsisakė. Priklauso prie 
Chicagos Draugijos ir Sus. Lie
tuvių Amerikoje. Neseniai jis

jvenamų, nedidelių namų leng
vais išmokėjimais. Kvietė na
rius pasidarbuoti ir prikalbint 
prie spulkos daugiau, savo 
draugų bei pažįstamų, kaip ir 
įvairias draugijas, kurios laiko 
savo turtus ant* rankų ’arba 
ant mažų nuošimčių. Tapo pa
kviesti ir keletas iš svečių pa
reikšti savo nuomones. Visi 
sveikino spulkų ir josios di

rekcijų už jųjų rūpestingų 
[•darbuotę apsaugojimui savo 
narių įdėlių. . ’

Visiems lygiai patarnaus

Vaišės ir pasikalbėjimai už
sitęsė apie 4 valandas ir iš
siskirstydami, visi pasižadėjo 
darbuotis, kad šių spulkų iš

auginus į vienų iš didžįausių 
malonės, bet kad ši j jr pavyzdingiausių lietuvių 

į, kuri be 
i skirtumo luomo, tikybos bei 
i pažvalgų butų visiems prieina 
ma ir lygiai patarnautų.

Spulkos raštinė randasi 
Naujienų name ir teikia pa- 

Federalės tarnavimų bei priima sutau- 
ko-'pas kasdien nuo 9 vai. ryto 

lektorium, rendavimui ir pas- iki 8 vai. vakaro. Spulkos >sėj- 
I kolų daviniui su apdraustais kretorius yra plačiai žinomas 
morgičiais. Paskolas daugiau-, T. Rypkevičia.

— Svečias.

Iš Spulkos narių vaisių, sekmadieni 
popiet

Sekmadienio popieti, kovo buvo pirma iš lietuvių spul- 
20 dienų, Neffo svetainėje, kų Chicagoje esanti Illinois( 
2435 So. Leavitt St., įvyko kaip j valstijos kontrolėj, kuri gavo i 
ir “baliukas” surengtas Lietu- federalės valdžios apdraudos i 
vių Budavojimo Skolinimo ir korporacijos apsaugų ant su- 
Taupimo Bendrovės, paprastai taupų iki $5,000 kiekvienam, 
žinomos kaipo Naujienų spul- josios dalininkui. Net ir ban

kai nevisi turi tokių apsaugų.

Priklauso prie II. L. Banko 
ir F. II. A.

kos.

Kadangi ši spulka pradžioje 
kovo mėnesio aplaikė galutinų 
federalės valdžios apdraudos 
korporacijos pripažinimų ir 
gavo ceritifikatų apdraudžian- 
tį kiekvieno nario-taupytojo 
spulkoje sudėtus pinigus iki , taip tvarkyti, kad neturi 
($5,000) penkių tuksiančių jotinos verčios paskolų, per- 
dolerių, tai direkcija pasistcn- imtų namų. Apart III. valstijos 
gė sukviesti visus dalininkus kontrolės ir depozitų apdrau- 
ir draugus, kad pasidžiaugti dos, ši spulka taip jau yra na- 
tuomi laimėjimu. Tapo palei-*re Federal Home Loan Bau- 
kta pietus, kitokios vaišės ir ko ir yra paskirta 
įvyko trumpas pasikalbeji- Ilousing Administracijos 
mas-pasidalinimas nuomonė
mis.

Iš spulkos viršininkų paša-' 
kojinių patirta, kad ši spulka šia daro ant darbininkų gy-

Suprantama, tas gauta ne 
iš kieno 
spulka sugebėjo savo reikalus finansinių įstaigų 
taip tvarkyti, kad neturi abe-Li,-:’ i,.™,. «

k'

Algirdas Rulis
šis jaunas į$o£esionalas-in- 

žinierius los reporterio Juozo 
Drąsuolio rolę naujoj komedi
joj “Laisva Spauda”, kurių 
Lietuvių Universiteto Kliubas 
suvaidins šį sekmadienį, kovo 
27d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. Rolė reikalauja daug

Labai daug vaikų serga 
Bridgeporte

Sveikatos departamentas skel- 
.. ( bia, kad iki kovo 17 d. Chica- 

pasakė kalbų Draugijos suva-| 
žiavime. Taipgi kalbėjo “Jauni-! 
mo” surengtam- 20 metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tuvių paminėjime. Mokslus A. 
Rulis išėjo Armour Technikos 
institute. Gavo chemijos inži
nieriaus laipsnį.

Apart vaidinimo, 
programan įeis dainos ir in- f 
strumentaliai muzikos n ūme - VAITES. Kai išei 
riai, kuriuos pildys patys stu-(kiti tame indų sete indai bus garsinami, 
dentai. Visas parengimo pel
nas yra skiriamas Stipendijų 
Fondan, iš. kurio yra šelpiami 
neturtingi studentai. Bilįetai;
yra po 50c. Juos galima gauti! 
“Naujienose”.

Vakaro programas prasidės 
6 v. v. Po programo seks šokiai 
prie Mickey Linon orkestro. 
Studentai nuoširdžiai 
visus atsilankyti.

ja labiausiai palietė Bridgepor- 
tų. Ten susirgimų yra šimtai.

1935 metais, kada Chicagoje 
kilo epidemija, susirgimų skai
čius siekė apie 24,200 per vi
sus ’metus. šįmet liga susirgo 
didesnis skaičius nepilnai per 
tris mėnesius.

DEL INDŲ KUPONŲ SVARBI
■ INFORMACIJA

Kasdien per savaitę laiko, pradedant nuo šeštadienio iki 
Studentų šeštadienio Naujienose tilps skirtingos rųšies kuponas. Su tuo 

kuponu gausit pažymėtus kupone indujs tiktai PER DVI SA- 
'/ALTLC. Eli išeis dvi savaitės tų indų daugiau nebegausit, nes

Dabar eina vidutinio didžio lėkštės, paskui eis didesnės 
lėkštės, puodukai, sriubai lėkštės, grietinei ir cukrui indai, bliu- 
dai ir t. t., kas savaitę skirtingi indai. Todėl jeigu nusitarsit 

j įsigyti tų puikų setų, tai NETAUPYKIT KUPONŲ,, bet JUOS 
TUOJAUS, tų pačių savaitę kai kuponas tilps Naujienose, išsi- 
mainykit, primokėdami 44 centus su kiekvienu kuponu. Neati- 
dėliokit, nes tokios kitos progos vargiai turėsit.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu mo- 
kviečia kėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponų Šiandien ir 

J. F.pradėkit sau rinkti gražų setų.
------------------------------------------------ UI M -II ---------------—— ‘     ■          <11111.111 _  MM  —I————I ■ II t————— I I —II—

PAS AULINI AI N U O TYKIAI PAV E I K S L A I S
( • I / . I , •

Vasario 16 d., minint Lietuvos nepriklausomybės 20 mėtų sukaktuves, įvairių organiza
cijų delegatai su savo vėliavomis sveikina Lietuvos nepriklausomybes kūrėjų, pirmąjį ir da
bartinį, Lietuvos valstybės prezidentų Antanų Smetonų. Jis matyli prezidento rūmų balkone

ĮaUMu; -.NAUJltShi'V Fotu J

. . • LAcMIū-NAUJIENŲ Foto]

. NAUJA PANDA .
Mei“ nauja Kinijos veislės 
meškutė panda, kuri sek
madienį padarė savo “de
biutų” Brookficldo žvėryne.

“STINTŲ KARALAITĖ” — 
Delephine (Adolfina) Slač- 
kus, Boync City, Mieli., lie
tuvaite, kuri buvo išrinkta 
9-tų metinių “Stintų” iškil
mių “Karalaite.” (stintos- 
Smelt žuvys). Iškilmės į- 
vyks kovo 26 d.

Vęes buvo labai iškilmifigai paminėtos. Šiame atvaizde ma-Visoje Lietuvoje vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės 20 sukaki
tome centrines iškilmes Vytauto D. Muziejaus sodelyje prie Nežinomojo rcivio kapo. Tūkstančiai įvairių organizacijų vėliavų 
nusilenkia Nežinomojo Kareivio kapui, kuris simbolizuoja visus paaukojusius savo gyvybę už tautos laisvę.

yra tikri, kad jis sesers nenužudė.

SUĖMĖ UŽ APGAVYS
TES — Kari 'Princic, 36 me
tų austras, kurį Chicagos 
prokuratūra suėmė už klas
tingų Šerų pardavinėjimų. 
Iš vienos virėjos jis išviliojo 
$820. U. S. emigracijos sky
rius Princicų deportuos.

f ACME-NAUJIENV Foto]
“FAŠISTAI NORĖJĘ NU

ŠAUTI” — Getulio Vargas, 
Brazilijos diktatorius — 
prezidentas, kuris skelbia, 
kad “fašistai-su'kilėliai” no
rėję jį nušauti. “Sukilimas 
buvęs numalšintas.”

Naujienų-Acme Telenhoto
TEISIAMAS Už SESERS NUŽUDYMĄ — 15 metų 

berniukas llarold Best, kuris teisiamas Prairie du Chien 
mieste, Wisconsine, už savo 11 metų sesers nužudymų. 
Nors berniukas sako esąs kalias, kai kurie advokatai

Naujienų-Acme Telephoto
ĮTARIA “KIDNAPINIMU” — Stanley Thomas Ja- 

sosky, kurį federaliai agentai suėmė Nevvarke, N. j. 
įtardami pagrobimu 12 metų berniuko Petcr Lewine» 
turtingo New Rochelle, N. Y. gyventojo stiliaus.




