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Anglija gins Franciją 
ir Belgiją

Chamberlainas patenkintas derybomis su 
Italijos fašistais

LONDONAS, kovo 24. — 
Anglijos premjeras Chamber- 
lain šiandien p3rlamente--4abąį 
aiškiai pasakė, kad . Anglija 
stos j karą, ne tik gindama sa
ve, bet taip pat Franciją ir 
Belgiją, jeigu šios dvi valsty
bės be pamato butų užpultos. 
Tai buvo perspėjimas užpuoli- 
kėms valstybėms.

Kad užtikrinus taiką, Cham
berlainas pasakė, Anglijai rei
kia dar geriau apsiginkluoti. 
Jis pateikė apsiginklavimo pro
gramą, kurs reikalauja sustip
rinimo ypač oro laivyno ir prieš
lėktuvinio apsiginklavimo.

Apie čechoslovakiją Cham
berlainas pi sakė, kad Anglija 
negali duoti jokio užtikrinimo 
iškalno. Jis pabrėžė, kad Cecho-. 
Slovakija, turėtų gerai išrišti 
savo tautinių mažumų klausi
mą, nes nuo to labai daug pri
klauso.

Vokietijos pasielgimas su 
Austrija, sakė Chamberlainas, 
giliai sukrėtė tarptautinį pasi
tikėjimą. Europos uždavinys 
dabar yra jieškoti būdų tam 
pažeistam pasitikėjimui atsteig- 
ti.

Apie Anglijos derybas su 
Italija Chamberlainas pasakė, 
kad Anglijos valdžia aiškiai 
pasakiusi Italijai, kad dėl šven
tos ramybės Italija turėtų iš
traukti savo “liuosnorius” iš 
Ispanijos, o kol tas bus pada
ryta, kad bent daugiau tų 
“liuosnorių” nebesiųstų Ispani
jon. Italijos valdžia, sako, ža
dėjusi tą padaryti. Bet svar
bia.usia yra tai, kad Italijos 
valdžia pasisakė nenorinti už
kariauti Ispanijos nei Baleariš- 
kų salų. (Kada tą Chamber
lainas pasakė, tai jo šalininkai 
plojo, o opozicija juokėsi).

PASMERKĖ “SAUJELĘ SAUMYLIŲ” —- Prezidentas Roosevellas laike 
kalbos, kurią pasakė Gainesvillc, Ga., laike pašventinimo aikštės jo garbei. 
Jis pasmerkė žemas algas, fašizmą ir pridūrė, kad gerbūviui neleidžia grįžti 
“saujele turtingų saumylių.”

Streikai Francijoj žmonių 
fronto valdžios paramai

Francuos darbinin
kai gina žmonių 
fronto valdžią

PARYŽIUS, kovo 24.—šian- 
dien Franci jos senatas 193 bal
sais prieš 88 atmetė premiero 
Blumo bilių, kurs butų leidęs 
Blumo valdžiai paimti paskolą 
iš Franci jos banko valdžios iž- 
dan, o taip pat Franci jos ap
sigynimui. šitas bilius buvo 
priimtas atstovų bute didžiu
ma balsų. Blumas pasiliko pre- 
mieru, nes senatas šį bilių ne
balsavo kaipo pasitikėjimo klau
simą. Vienok penki senatoriai 
savo kalbose reikalavo, kad 
Blumas pasitrauktų iš premie
ro vietos ir užleistų vietą “tau
tinės vienybės” valdžiai.

Kadangi žmonių fronto val
džia tokiu budu vėl atsirado 
krizio pavojuje, kairiųjų par
tijų vadai kvietė darbininkus 
streikuoti, protestuojant prieš

Francijoj Blumo ka
binetas vėl pavojuj

PARYŽIUS, kovo 24., — Se
nato finansų komisija atmetė 
premiero Blumo prašymą už- 
girti dvi paskolas: vieną pen
kių bilionų frankų ($150,000,- 
000) Francijos iždui, antra 3 
bilionų su viršum ($94,470,- 
000) apsigynimo fondui. Pir
moji paskola turėjo būti paim
ta iš Franci jos banko, antro
ji iš stabilizacijos fondo. Se
nato komisija sutiko išviso 
duoti tik 5 bilionus frankų. 
Komisijos pasiūlymas bus pa
duotas senatui patvirtinti. At
stovų butas vienok yra užgy- 
ręs abi Blumo prašomas pasko
las.

Senato pasipriešinimas Blu- 
mui grl ves prie Blumo kabi
neto puolimo antru sykiu. Pa
geidaujama visų partijų kabi
neto.

Vienur kinai muša 
japonus, kitur ja

ponai kinus

Vokiečiai gal nebe
gaus iš Amerikos 

heliumo
SHANGHAI, TrOvo-24. Ja

ponai vedė įtakas
išilgai Peking4iankow geležin
kelio verždamies prie Cheng- 
chow. Vėliausia 3,000 japonų 
pasidarė apkasus ties Fengkiu. 
Iš čia jie mėgino pereiti per 
Geltonąją upę. Bet čia kinie
čiai juos sulaikė, o taipgi nu
stūmė japonus iš kitų pozicijų 
ant šiaurinio Geltonosios upes 
kranto.

Sakoma, kad pats generalis- 
simo Chiang Kai-šekas vado
vauja kiniečių pulkais Cheng- 
chow karo fronte.

Jau devynios dienos eina mu
šis su japonais prie Lunghai 
geležinkelio, bet japonai vis ne
gali kiniečių įveikti. Kiniečiai 
atmuša japonų atakas kulkas- 
vaidžiais, 
gyvenimo 
“gorilos”.

Japonų
japonai vejasi sumuštus kinie
čius Shansi provincijoj po mū
šio ties Kihsein. čia japonai 
užmušę 4,300 kiniečių iš armi
jos 100,000 žmonių.

kovo 
K •'! » 

buvo
zepe-

Kazys Škirpa Lietu- A.Šios Dienos 
Žinios Trumpai

vos pasiuntinys 
Lenkijoj

Lenkai jau geria kru 
pniką ir valgo lietu 

viškus koldūnus

pastangas į vietą žmonių fron
to valdžios pastatyti diktato
rišką “viešos apsaugos” arba 
“tautinės vienybės” valdžiai.

Paryžiuje tokie streikai jau 
prasidėjo.

Senato finansų komisijoj ki
lo ginčai tarp Paul-Bancouro ir 
buvusio premiero P. Lavalo. 
Lavalis raginęs susidraugauti 
su Italija ir tam tikslui pripa
žinti jai Etiopiją.

o iš šalių japonams 
neduoda kiniečių

šaltiniai pranešė, kad

WASHINGTON, D. C., 
24. »— Amerikos* valdžia 
sutikus parduoti vokiečių 
linų kompanijai nesprogstančių
dujų vadinamų helium vartoji
mui prekybiniuose dirižabliuo
se. Bet dabar, kada Hitleris pa
rodė didelį karingumą, pasi
griebė Austriją ir tyko pasi
imti čechoslovakiją, Amerikos 
valdžia pradėjo abejoti, ar Vo
kietija perka heliumą tik savo 
prekybiniems dirižabliams. Ce
pelinui pripusti reikia šešių mi- 
lionų kubiškų pėdų, o zepelin 
kompanija nori pirkti 19,800,- 
000 kubiškų pėdų heliumo. Iš
rodo, kad tai perdaug heliumo 
cepelino skraidymui tarp Euro
pos ir Amerikos. Vokiečių kom
panija mėgino duoti 'visokių 
garantijų, kad heliumas nebus 
vartojamas karo tikslams, vie
nok nei viena tų garantijų ne
patenkino sekretoriaus lokes. 
Vokiečių laivas su tankomis 
heliumui laukia heliumo Hou- 
stone, Texas.

skubtai taisomi geležinkeliai ir 
vieškeliai tarp Kalino ir Vil
niaus.

Austrijos žydai no 
retų važiuot Ame

rikon

Naujas teroras 
Danzige

KAUNAS, kovo 23. — Šian- 
dien prasidėjo tiesioginis su
sižinojimas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos; kuomet lenkų dele
gacija iš Vilniaus suėjo krūvon 
su valdininkais iš Kauno prie 
Lietuvos rubežiaus. Tai yra 
pradžia tų normalių santykių 
tarp dviejų valstybių, kokių 
reikalavo Lenkijos ultimatumas 
Lietuvai.

Pirmuoju Lietuvos pasiunti
niu Varšavon tapo paskirtas 
pulkininkas Kazys Škirpa. Len
kija jo paskyrimą priėmė.

Už kelių dienų jau bus ati
darytas judėjimas per Lietu
vos-Lenkijos rubežių, o už po
ros savaičių keleiviai pradės 
gauti Lietuvos vizas Lenkijai, 
o Lenkijos vizas Lietuvoj. Dau
gelis žmonių, kurie turi gimi
nių ar tr.i Lenkijoj ar tai 
tuvoj, dabar turės progos 
mu syk po aštuoniolikos 
tų juos pamatyti.

Susisiekimas geležinkeliu
• -X.

tarp Kauno ir Vilniaus irgi 
bus atsteigtas gal už kokio mė
nesio, kuomet bus pataisytos 
geležinkelis. Vieškeliai tarp 
Lenkijos ir Lietuvos buvo la
bai užleisti ir juos sutaisyti 
ims daug daugiau laiko, taigi 
keliauti automobilkis ir busais 
iš Lietuvos Lenkijon ir atgal 
dar negreit bus galima.

Lie- 
pir- 
me-

Su-VIENNA, kovo 24.
vienytų Valstijų pasiuntinybė
je 1,800 žmonių prašė vizų, 
kad jie galėtų važiuoti Ame
rikon. Aplikantai buvo dau
giausia žydri. Išviso jau yra 
daugiau kaip 3,000 prašančių. 
Sulyg imigracijos kvotos iš Au
strijos gali važiuot Amerikon 
tik 1,400 žmonių j metus.

LONDONAS, kovo
Londono laikraštis Daily Mail 
gavo žinių iš Varšavos, kad 
laisvame Danzigo mieste eina 
koks tai sk.ptas judėjimas, kad 
Danzigo naziai rengiasi pa
skelbti plebiscitą klausimu Dan
zigo prijungimo prie Vokieti
jos. Dešimčiai tūkstančių na
zių kariuomenės 
ta yra * būti erti 
laukti įsakymų.

Pranešta, kad
patauja naujas teroras, kad žy
dri bėga iš miesto, bijodami 
nązių kareivių.

iŠ Danzigo atėjo
pranešimas, kad žinios 
prisirengimus prijungti prie 
Vokietijos Danzigą yra “be pa
matų”.

24.

Danzige liep- 
kareivinių ir

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

Dalinai debesiuota ir šilčiau. 
Pietvalcariai vėjai. Saulė \teka 
5:45, leidžiasi 6:07. Mėnulis 
užtekėjo šįryt 2:07 vai.

Danzige vieš- kovo 
kito- 
pan- 

šiandien
oficialia

apie

NEW \YORK, kovo 24. — 
Šiandien serų kainos sustiprė
jo ir daugelis geresnių Šerų 
parsidavė brangiau.

VARSA VA, kovo 23. — Per 
aštuoniplika metų lenkai susi- 

lenkai. nuo gėrimo lietuviško 
krupniko, bet kaip tik Lietuva 
sutiko užmegsti su Lenkija 
normalius santykius drugelyje 
kavarnių pasirodė ant stalų lie
tuviškas krupnikas. Lenkai gė
rė krupniką su pasigėrėjimu.
(Lietuviškas krupnikas tarp

Lietuvos valdžioj ienfcų pirmiau buvo labai po- 
- > pulerus; lenkai gal jį dar labiau

FRANCIJOJ. —Prasidėjo strei- mėgo negu patys lietuviai,
kai parėmimui Blumo kz-į Krupnikas' tai degtinė sumai- 
bineto arba žmonių fronto syta su vynu ir medum ir iš- 
valdžios, nes Franci jos sę-j virta).
nate buvo reikalavimų, 
kad Blumas atsistatydintų. 

ANGLIJOJ.—Premjeras Cham
berlainas, kalbėdamas par
lamente, pareiškė, kad An
glija ginklais apsaugos 
Franciją ir Belgiją, 
Čechoslovakiją! patarė 
tenkinti nazius.

ISPANIJOJ. — Fašistai 
kreipė savo ofensivą į 
taloniją. Francija leidžia 
lojalistams įsivežti ginklų.

ČECHOSLOVAKIJOJ. ■— Cechų 
valdžią mėgina taikią po
litiką su savo naziais.

AUSTRALIJOJ. — Australijos 
valdžia išleis daugiau pi
nigų apsiginklavimui.

AMERIKOJE.

......—...........>-■ ‘.ų.

LIETUVOJE, u-\Kad 
pradėjo valgyti lietuviškus 
koldūnus ir gerti lietuviš
ką krupniką, tai yra geras 

/ ženklas. - Lenkija patenkin
ta Kazio 'Škirpos paskyri
mu būti Lietuvos pasiun
tiniu Lenkijoj. Apie per
mainas 
nebegirdėt.

Cechai bando būti 
švelnus su savo 

naziais

■f

',I" »■ ■»

Francija • palengvina 
Ispanijos valdžiai 
atsivežti ginklų

bet
pa

Varsavos 'valgyklose pradėta 
(gaminti ir lietuviškų valgių. 
Lenkams labiausia patinka, lie
tuviški koldūnai. Dabar jie ir 
kola linus valgo. Tai vis ženk-/ 

{Iri, kurie rodo santykių page
rėjimą kaip tarp valdžių taip 
i? tarp Žmonių.

nu-
Ka-

Sekretorius 
Hull kviečia laisvas val
stybes duoti prieglaudos 
nazių vejamiems kanki
niams. — Senato finansų 
komisija pasipriešino Roo- 
seveltui ir nubalsavo, kad 
reikia pašalinti nepadalin
to pelno taksus korporaci
joms.

Naziai stiprėja 
cechų žemėje

PRAGA, kovo 24. čecho- 
slovakijos vokiečių krikščionių 
socialistų partija šiandien vien-

Fašistai perėjo 
Ebro upę

HENDAYE, Francija, 
24. .— 10,000 mrurų ir 
kios fašistų kariuomenės 
toniniu tiltu perėjo
Ebro upę ir įsiveržė į pačią 
Ispanijos valdžios tvirtovę. Pats 
gen. Franco 'vedė savo kal
vius per Ebro upę.

Fašistai pasuko savo atakas'.balsiai nutarė užsidaryti ir pri-
į šiaurę nuo Ebro-upės. Eida-’sidėti prie Konrado Henleino 
mi prie Viduržemio juros, jie Sudeten vokiečių partijos^ (na- 
pasirinko naują kelią per ka-įzių). Tokiu budu naziai čecho- 
talopija, kuri iki šiol 
nebuvo karo paliesta.

beveik Slovakijoj pasijautė dr.r stip
resni.

Tarptautine pagelba 
politiškiems kan

kiniams
WASHINGTON, D. C., kovo 

24. — Sekretorius Hull pasiun
tė devynioms Europos valsty
bėms ir visoms Amerikos res
publikoms prašymą -kooperuoti 
įsteigiant speciali komitetą rū
pintis Austrijos ir Vokietijos 
politiškais pabėgėliais. Hull pa
taria steigti draugijas, kurios 
rūpintųsi pinigų sukėlimu to
kių politiškų pabėgėlių pagel- 
bai ir priglaudimui laisvose ša
lyse.

LONDONAS, kovo 24. — 
Vokietijos feldmaršalas Goe- 
ring aštriai p: reikalavo, kad 
čechų valdžia neleistų Pragai 
tapti prieš-vokiškos laikraščių 
propagandos centru.

,Po to Goeringo reikalavimo 
Cechoslovakijos prezidentas Be- 
neš išreiškė tokį pr.t pageida
vimą. Cechoslovakijos valdžia 
kreipėsi į užsienio spaudą, pra
šydama, kad korespondentai 
nesiuntinėtų iš Pragos netei
singų žinių apie kaimyniškas 
valstybes.

čechų valdžia supranta An
glijos pageidavimą, kad Čecho- 
slovakijoj tautinių mažumų 
klausimas butų tinkamai išriš
tas. Todėl ir be Anglijos įsi
kišimo yra daroma viskas, kad 
numalšinti ir patenkinti vokie
čius. Sudeten vokiečiams įr 
miestuose ir valstybėje visur 
bus duota daugiau darbų ir 
valdžios vietų.

PARYŽIUS, kovo 23. — Slap
tame senato komisijos posėdy 
užsienių ministeris PauLBan- 
cour išdėstė Franci jos santykį 
su Ispanijos karu.

Francija visai nemano duo
ti ginkluotą pagelbą Ispanijos 
lojalistams. Bet kadangi Vokier 
€ija ir Italija vis siunčia karo 
mebžiagos sukilėliams fašis
to ms ir prie Pyrenejų palaiko 
ne ispanišką kariuomenę, tai 
Francija neoficialiai ir toliaus 
laikys rubežių atviru lojalis
tams atsivežti ginklų.

Francijos 'valdžia perdaug 
nesistengia aprūpinti lojalistus 
ginklais, bet leidžia atsivežti 
ginklų iš Rusijos ar iš kur ki
tur, kur tik jie jų gauna.

Svetimiems kapitali
stams Meksika atly
gins už jų aliejaus 

šaltinius

APOLLO, Pa. — Apollo plie
no kompanija ketina uždaryti 
savo liejyklą, jeigu darbininkei 
nesutiks 
liejykloj 
bininkų. 
unijai.

dirbti už pigiau, šioj 
dirba apie 1,000 dar- 
Jie priklauso C.I.O.

Areštuoti arklių 
tipsteriai

NEW YORK, kovo 23. — 
Vcldžios detekitivai suareštavo 
šiandien Jacobą Adelmaną iš 
Brooklyno, keturius jo brolius 
ir aštuonius švbgerius už ap
gaudinėjimą žmonių duodant 
jiems “tipus” apie reisinius ar
klius. Už savo tipus iš žmo
nių jie esą suėmę daugiau kaip 
$80,000,000. Jie operavę po 107 
prasimanytais vardais, ir leidę 
laikraščius vardais .“Thorp Ra- 
Cing Weekly”, “Supreme Flash”, 
,rTrack Cracks” ir “Clockeris 
Review”.

LOS ANGELES, Calif., ko
vo 24. — Californijos aliejaus 
kompanijos bijo, kad Meksika 
parduos savo aliejų Japonijai 
ir bus Amerikos kompanijoms 
konkurentė.

WASHINGTON, D. C., kovo 
24. — Vyriausio teismo prsi- 
traukusiam teisėjui George 
Sutherlandui rytoj (kovo 25) 
sukanka 76 metai amžiaus.

MEXIC0 MIESTAS, kovo 24. 
— 'Atimtųjų aliejaus šaltinių 
generaliu i dministratoriu tapo 
paskirtas Vicente Cortes Her- 
rera. šaltiniai pasiliks Meksi
kos valdžios nuosavybė.

Apsidžiaugę šaltinių ekspro- 
priacija, Meksikos žmonės pra
dėjo kalbėti, kr d tiems sveti
miems kapitalistams jie galės 
ir atlyginti už jų atimtą nuo
savybę. Prezidentas Cardenas 
savo kalboj tą viešai pažr dė
jo.

Australija daugina 
ginklus

CANBERRA, Australija, ko
vo 24. — Australijos premje
ras J. A. Lyons šiandien pa
skelbė trijų metų apsigynimo 
planą, kurs reikalauja išleisti 
apie $124,250,000 tpsiginklavi- 
mo papildymui.
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Tai straipsnis apie Sevilijos 
melagį Kveipo de Ljano, kuriš, 
sakoma, virtęs respublikonu dėl 
to, kad neapkentė Alfonso, o 
vėliau sukilėliu dėl to, kad ne
apkentė Azanos dar labiau.
et X t»V . ,

Jęjgu sv|ki|ėljaj I^TPfs Ispa
nijos karą, jie tiirės būti dėkin
gi tiktai generolui Kveipo d£ 
L j ano, ap^rapi syąrbiąijsįam 
su^ilėliy vaęlui po generolo 
Franko. Vis dėlto, karo istori
kai turi pripažinti faktą, kad 
ši Ispanijos kariškos kastos rė
kianti papūga per rądio bangas 
daugiau pagelbėjo sukilėliams 
pasiekti kai Kurių dalykų, ne
gu Malagos arba Bil^ao paėmi
mas ąrba Madrido apsiautįmas.

Jeigu turite stiprų trumpų 
bangų rr.dio aparatą ir supran- s . * - <, • ♦ * * • • • »•

New Y^rk Daktaras 
ŠųĮ]iažiųQ Aukštą 
Kraujo Spaudiny 

22-uos iš 26- atsitiksiu
Dr. Frederic Damrau, žymus New 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 
kraujo spaudimą 22-udse- iš 2p atsi
tikimą su ALLIMIN, česnakų-Pet- 
ruškų* esencijos tabletėmis. Nevien 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
ir paliko žemesniu, vartojant ALLl- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo veik visuose atsi
tikimuose. Kad gauti tas pačias tab
letes, kuriąs vartojo Dr. Damrau, 
klausk vaistininko ALLIMIN česna- 
kų-Petrušky esencijos tablečių ir 
neimk padirbimų bei patnėgdžioji- 
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
ar vertingos knygelės, rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street. Chicago.

tate ispaniškai, pabandykite 
užsukti Sevilijos radio stotį, 
kurį Hors yuHąrą įf pasiklausy
kite generolo Kveipo de Ljano 
pliauškalų. Sutiksite, kad di
desnio pušinio visokių užgąu- 
Ijjigij ip kolĮojini^i" 2pdžiįį

kią kitą radio stoti niekad ne- 
bųyo perduota sąyo klausyto- 
,japi|. (Jai*bus pįinku nuspręsti: 
ar jis kolcs plepantis Įcvailys, 
ar Rebefe žanro ‘genijus^ ‘bet 
nors tiek bus aišku, kodėl sau- 
jęjė Ispanijos gepęyolų privedė 
pasaulį' prie bedugnės‘“krašto.

—Na, companeros, nežinau ką 
aš Jpnis šį va^ariĮ kalbėsiu. Pa
laukite valandėlę . - • (Pauža. 
ĮCyeipo ųž radio valandą nieko 
nęppRą). O taip, aš norių jums 
pąsąkyfi, kad mąp peįkąlipgos 
kelios gražios dierios ir dar 
dąųgiąu Mąrkso belaisvių su
šaudyt j. Klausykime jus ... ko
munistiški šunys. Aš duodu 
jurus galimybę sutrumpinti ka
rą. Štai ką aš pasių|au. Šįųomi 
pranešu, kad esu pasiruošęs 
vienui vienas stofi kovon, sa
kau, yįenųi vienas, su tuo “Ay 
jįtamą” (bąi|iu) Ązanją (Ispa
nijos prezidentas). Ginklus lei
džiu pasįrinkfi. Jeįgų jįs mane 
užmuš, jus galite pasiimti Sevi
liją/Jeigu aš jį užmušiu, jus 
man atiduosite Barseloną. Sen- 
jor Ą^anja, ar priimi šiuos pa
siūlymus?

Pasakojama, kad iis buvo nu- 
i .; ■. / i / .4 « ,t . - » ' , • i

stebęs, kai negavo atsakymo.
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LIETUVOS PRODVHTAI
"FRANKFURTERS”
LAŠINIU
BARAVYKU
RAUGINTŲ AGURKU

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS' DEVVNERIOS 
GINTARU 
ŠIKŠNINIU DAIKTU

SALDAINIU 
KUMPIŲ 
•’PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIU
Ateikit j musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haynarket 3555
CHICAGO, ILL. ‘ J.‘P. rakštis; sav.

< SARTY \?6> 
of youR X

Pinigų galite pasiskolinai lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apieĮinkėje ant lengvo “Dirėct Reduction” 
pldno, kur nuošimtis eina žemy*ri taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITRS Į

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASS’N.
4425 SOUTŲ FAIR^IRLD AVENUĖ. tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan ln* 
surance Corporation, Washington, D. C.

ROSE ĘNCHER, Secretary

J—4-L

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ir PATARĖJAI -——i-—---I II    ■HM I ■■■■■■ HZ i" I ll^■—■■■■■■«

RETKUS ir EUDEIKIR
Į — ———"""B*

A I KOPLYCIOS visose
■ U Y lVr\.l ČHICAGOS DALYSE.
■ AMBUpANČĘ RIENĄ ir NAKTĮ I i

I TęL Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, GHipĄGO

ĄNTAHAS M.PHILLIP^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139

r

'Y

Kaip lįkyfis linijos Jcarys, j(is 
jau iš §enų lajkų papratęs su- 
v^stį sąskaidas dvikova, bąr 
jaunas būdamas Valadolįdo Ka
ro akademijoj, jis jau norėjo 
su yiępu savo rpoksĮo (frapgp 
atsiskaityti už vieną brunetę: 
su kulkosvaidžiu. Kad išvengtų 
tragedijos, mokyklos viršinin
kas' pasodino jį dabokleh.

Gonzalo Kveipo de Ljano gi
mė prię| ąg ną. yąlądpĮįįg, 
tilijoj. Sąyo išvaizdą jis prime
na aukštesniojo luomo žmogų, 
kas neatskiriama kasfiliečiui. 
šią išvaizdą jis išlaido paraduo
se ir kituose atvejuose jeigu 
tik nepraveria burnos/ Tuomet 
jis pa^įcįąro didesniu plepių ir 
už andaluziętį. Be fo, aukšto ų- 
gio, tiesus, aštrių bruožu sų 
juodu dantų šepetuku po nosim.

Baigęs karo akademiją, jis 
užkopė Uariskon jierarchijon be 
jokių ypatįpgų pasižymėjimų. 
Be sayo keistumų, jis buvo ti
piškas kariškos kastos nąrys. ši 
kasta tarp hitų Europos kariuo
menių yaygų buvo kuo nors bu
dinga. Ttįo ląįąų ir Įkt Į>ąį su
kilimo, Įspąnijos • kąrjųoųięnė 
buvo daųgiąusią panaši į Mek
sikos, tikfai be jos vyriškumo. 
Keturiems kareiviams bų’yo vie
nas karininkas, kurie naudojosi 
privilegijomis ir nepasižymėjo 
savo remtumų.

Toji' diena Į921 m. įMarokę, 
kai 3,€jQ() mauru sumušė 20,00p 
ispanų karių, vadovaujamų ge
nerolo Beręnguero, davė tikrą 
Ispanijos kariuomenės vaizdą. 
Bet šis įvykis neatnešė refor
mų. Karininkai tębękrpyė sau 
turtus, tiekdami ginklus ir ap- 
rangą sayo pulkams. Jie suda
rydavo algų lapus, paimdavo 
kyšius nuo kontraktorių ir nuo 
pačių naujokų. Nęlaimingi tė
vai, kurie neišgalėdavo patepti 
tęp, kur reikią, atsiskirdavo 
nuo savo sūnų dvejiems me
tams. Tie, kurie turėdavo kiek 
pinigų, “pasimatę” su atitinka
mu karininku, sumažindavo sa
vų sunaus tarnybos"'laiką iki 9 
niėnesių. Dar prie tam tikrų 
nuolaidų, šiems naujokams net 
buvo leidžiama gyventi namuo
se per visą tarnybos laikų, tik
tai reikėjo dalyvauti svarbiau
sioj tarnyboj, tai rytiniam pa
tikrinime. Bet karininkai neat
sisakydavo atleisti ir nuo šios 
tarnybos. Kaina atleisti nuo ry
tinio patikrinimo svyravo nuo 
Š iki 9 Lt, kas priklausė nuo 
karininko užgaidų ir kiek da
lies vadas sau reikalavo. Dabar 
nesunku suprasti, žinant šią ko- 
rųpcįją akivaizdoj, kodėl Fran
ko tūrėjo kariauti pradžioj su 
maurų pagalba.

Po daugelio metų šioj aplin- 
kąj, Kveipo pagaliau buvo pa
skirtas karaliaus . Ajfopso adju- 
tąrtū. Kaip ądjutantąs taip įr 
valdovas nuo pat pradžios ne- 

■ sistengė vienas antram įsitikti. 
Kveipo nei nemėgino paslėpfj 
savo elgesio, kuris buvo lygiai 
toks, pat kąįp įr kitų jo bpolių 
karininkų, kad karalius laikosi 
soste tik įįėka karininkijos. Su 
šia karininkų laikysena Alfon
sas jau ankščiau Į>UV° susidū
ręs, todėl jis galėjo rasti buęlą 
toleruoti Kveipų. Bet kai vieną 
dieną Kveipo ’ buvo sugautas 
piktai skaldant skyles' pilies 
marmurinės^ 'grindyse, kad jo 
batai neslystų, kaplius neišlai
kė ir Kyeipo buvo atleistas.

Tą pačią dienų, Kveipo pasi
darė respublikonu. Sėdėdamas 
ent Gran Via vienoj kavinėj ir 
apsuptas rešpublikopų politikų 
ir žurnalistų jis jieniš pranešė, 
kad monarchiją reikia nuversti, 
pridėdamas daugelį baisių isto
rijų apie tai kas dėjosi pačioje 
pily.

Nereikia būti psichiatrų ir 
nustebti s užmojus,' kad perse
kiojimo manija da^ar pagavo 
Kveipo. Jis atspausdino knygą 
pavadintą “Gonzalo Kveipo de 
Ljano — Diktatūros persekio
jimas.” Ir nuo literatūrinio dar-

NAUJIENOS, Chicago, III
. i ii r rl!,iti į, .i *>i i

Ui im OOi
Užkietėjus jūsų viduriams pirmiausia 
reįkąlingas visiškas jų išvalymas. 
Štai kodėl jus ir perkat vidurių |iuo- 
suotoją. Bet' kas^ gt sakė, kali jus ih- 
rite paimti aštriai karčią dožą, kuri 
apsargdink' Vidurius?’"n 
Vidurių' liiisubtb j o’‘paėmimas gali bū
ti tokis pat malonųmąs, kaip ir su
valgymas. gardąųš šokolado Šmotė- 
lio-^-jėigu nairišif Ex-LAx. I)k'-Lax 
duoda pilnas pasekmes—bet švelniai, 
Jepgvai, nesųkrečia jūsų yidųrių, be 
pasibiauržjįm'o ari' nusilpn^įfnb.- r
Daugiau kaip 30 mėtų Ex-Lax bųyo 
Amerikos" mėgiamiausias šėįįnos yį- 
dūrių D&bar ' jis yra
Moksliškai Ragerintaš. IŠtikriįjų da-

ai g^esnįs,'negu Ūda
Jis turi GERESNĮ SKO- 
GERIĄU Ir yra DAUGNĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 

ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo: 
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems! 4 ; ' f

pakeliančių t 
Gaminama tik vienas I tikras Ęx- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą1 ant dė
žutės UžrUšą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt • Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo ExrLax.

_ ' ' j . ' '__ ' ' : - _____ J_ _ -‘I -'.j ‘ D______L

Gaminama tik vienas 'tikras Ęx- 

žutės Užrašą

10 ir 25 čėįitų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

Susidėjęs1 sų garsiuoju avia
torių ir Franko proliu, majoru 
Ramonu Franko, jis rengė pla
nus nuversti Alfonsą ir jo vy

OeRkfątų “karas” 
Braškėjo .

riausybę. Erinio de Rivera buvo 
A|fopso priverstas pąsifrąuKti 
it generolas Berengųeras užė
mė jo vietą. Borenguera buvo 
senas Kveipo draugas, bet 
Kveipui tai neturėjo kliudyti. 
Jis sakė, kad valanda jau išmu
šė, reikia įsteigti parlamentari
nį režimą.

(Bus daugiau)

Penktadienis, kove 25, 1938
—■-y ■ 11  ........................... ................. 1 '!■ ■■■■■——    .................... —■■■■■■ ■■■............................. .............. . ——»
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žmonių sentimentas auga
už Hprnerio kandidatuą, ypa
tingai už teisėją Jareękj ir 
Adonją Į}loc|ią. Ęeį ipąšiną 
tikisi sumalti* žpippią norus. 
Hornprio kandidatai ląiiĮies 
tiktai tuomet, jeigu žmonės 
nesedėą o eis balsuoji 

—Polrep.

O “ORO TAXI” — United 
ruošiasi

tikisi sumalti*

tiktai' tuomet, jeigu 
i

Gubernatorius Horneris pe-| balandžio 12, 
reitą šeštadieni oficialiai pra
dėjo kampaniją prieš demo- 
kratų partijos bosus Nash ir Air Lines oro liniją 
Kelly. Už Jiį nęrą liesti tei- įgįej^tj prę taxi (lėktuvų) ąą- 
§eją' Jarecjlį'iŠ pąviętp teisėjų pį§ieį<Įn)ą ’ tąęp ęhfęagos mies- 
tic du bosai yra kaltinami, to airporto, Curtis Reynolds 
kad jie planuoja pasigriebti airporto (šiaurės ppeniiesčiųo- 
rinkimų kontrolę į sąvo ran- še) ir miesto centro, 
kas ir pasilikti amžinais Chi- 
cagos carais. Prieš ^uos dh ® SPROGIMAS WAUKE- 
bosus ir jų mašiną taipgi eina pAN DIRBTUVĖJE — Griess 
valstybės prokuroras Court- p ^eŠer Tanning Co., dirbtuvė- 
ney, Municipalio fęisipo baili- Pe’ Sr.nd St., Waukegan, 
fas Horan, Viešas administra- kil° sprogimas, kuris sunaikino 
tprips b’&ien ir daug kitu įrengimų. Nuostoliai $10, 
demokratų. '' P9P-

nrldXV°<‘Š.oH>>S,Lir Kelly Mrs. Anelia K. Janisz 
pradėjo snųbuoti . savo ma- ..................... - Physical Therapy
šmą, susidedančią is miesto * - --• •-
samdomų darbininką, ir norį 
vįsįems Ipį’rštį teisėją Prystal- 
skį, kąrs pasižadėjo ^avo bo
sų klausyti.

Ir viena ir kita frakcija da
bar laiko daug mitingų.

Kpva ęįna svarbiausia de| 
kandidatų į šias vietas:

Pavieto teisėjo: Jąpeckis iš 
Hornerio pusės, Prysįalskis iš 
Nąsji ir Į<clly pusės.

Suprenię teismo klerko: 
Adam Ęloch iš Horperio pu
sės, o Orlikowski iš Nash ir 
Kelly pusės.

Senatoriaus: Lpcas iš Hor- 
nęrio pukęs, o Įgoę iš maši
nos pusės.

UĘTUVIAl
GYDYTOJAI IR DENTISTAI * 
' AmėrikėsT Liėtuvifl ' Daktaru

laimes: bpsiį ^ictšina ur 
žmonių sentimentas. Phone CANAL 6122

GY £48reet
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. CalF 

Telefonais Rebn 
. .... L ■

ifornia Avenue 
iiihlic 7H6R *
i----------- . .....

tiso Je|. Ęoųlevarcį 5918

756 West 35th St 
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso va|anc|os nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti

Rez. 4910 SO. MICJSIŲAN BLVD.
. A rj^j.» ' i

Ofiso Tel. V ir girna 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ' IR CHIRURGAS 
' '4157 ARCHER AVĘNŲR •’

nuo

and Midwife 
6630 So. VVestern 

. Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju "prie 
gimdymo namuo
se ar ligoiiinfcsė, 
duodu massage 
eleetrie t're'At- 
ment- ir magne- 
tic blankęts ir tt. 
Moterims ir iher- 
ginoms ’ patari
mai i dovanai./T T • ■ * t »

Ofiso valandos:
ir bud ‘ 6—8 vaL vakaro 

Rezidencija: ■" '
893$ SOUTR CLARĘĮdONT AyB 

Valandos—9—10 A. M- 
N^deliol nagai sutarti.

Dr. F. Pųlsųcki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 
t . i ’ I 4 * t . 1 . . . . # t J

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Gąrfięld Blvd.
Čor. Damen llemlock 6699

Garsinkite “N-nose’?

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIRĘKTURIŲS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTĄĮGA 
.. .......... . ............I 'ii ‘

AMBIJLANGE
> DIENĄ IR NAKTĮ

Visį Tęlęfmi YARJIS Į74Į-Į712 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

-fTgi. 1 y Kjn. l   i* - .

Tel. LAFAYETTE 07^7 
i    ................................i.................................Ii............... .. ..NU J  t. 'l/i'nuii.  , I , .

t—7 koplyčios visose 
:,4—r <1 1 Ghicagps dalyse

St.

Jl*.« > a VA V7 vS A KJ

ADVOKATAS 
r r »; r* ' < n

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3^23 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas boulevard 1310
L. j a. i lt i ' 'K

Ketvirtadieniais |r Sekmadieniais— 
‘ pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
- LIETUVIS' AbVOKATAS

Triephone: Boulevard 2800 
4632 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 6515 So. Ęockwell St.
TeĮephohe: Republįc 9723

KL. JURGELIONIS 
" A p V b ę A T A ę

3407 Lowe Avė. JT®!* Yards 2510

A- Montvid, M. Ų
West Town State Bank Bidg. 

2400 WEST MADISON STREE1 .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vali

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswici|£ 0597

Dr. A. J. Shimkus
GVDyTŲJAS IR CHIRURGAS 

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

, Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
____ Tel. La f ay e t te 8016____ '

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

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedelioj pagal susitarimu

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 .
Namų Tel.: Prospect 1930 --------- t—u.----- ;--------- —-----------u--------

Phone Boulevard 7042

KĮausykite mufiiį Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
Į0:0(i vai.* vakaro iŽ ii. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

,..D, .... p, ŠALTIMIERAS. • 1 ’
h 1 ■ .

A. A. SLAKIS
advokatas ■

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Te|. CĘNTKĄL 1824 
Namų Tel1.—Hyde Park 3395

' • ' DENTISTAS ’
4645 Sp. Ashland Ąve.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti. ‘

K»H Lietuviai Daktarai

.trr , e.. Jt.■ .v_«e. . ------ f. -.-J J  —u.  x—s » -r
■ J . ' J i X- * * 1 1 X 4 <■» . . • '

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
, . . • ‘.-J. .1 » ■

Chica^ps, 
Cįcero 

Lietuvių 
Laij|i>tųfių 
Direktorių 
Asoęiąęijos

e* i?A A/f «-*-t T..r»

Ambųląnce 
Patarnayi- 

k « iHeną

TURIME 
KOPLYČIAS 
50$E MIES

DALYSE ?

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boplevard 4089

' ' <•. : Uj—l;--------------------------------------—--------------—--------

I.J.ZQLp ‘Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street_____ ' ______ BouĮevąrd 5566

' S.M. SKUDĄS............
718 West 18Ui Street Phone Mpnroe 3377

> • A ,r ______ ____ * ,.a a.v.  : i • >' 

; S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Liįnanįca; Ayėnpę _____ _______ Yards 1Į38

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plače Phone Ganai 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street ' fel Puilman 1270

PETKUS IR ĘUPRIKIS
47Q4 So. Westęrn Ąye. Phone Virginia 0883

\ A. M. PHILLIPS.......... .....
33Q7 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

... m h ------------ u. ——ii—'.........................  . i —i —— —

J. IJULEVIČIUS
4348 So. Califdrnia Avenue Phone Ląfayęttę 3572

A. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49 th Gourt .

Phone Groyehill 0Į42
Cicero Phone Cicero 2109

KAI. & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

<5322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

fanedėlį, Utarninke Įr Ketverge 
r huo 2 iki ŠU vai. vakare. ■

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 ik! 6 v. v.
Subatoj ąuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų
Ir nuo- 6 iki 8 vakari) 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
"Rėz. Hyde Park 3395

Dr. Susanna SlakĮs
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis
y ii M.IF M V. 1 ""FT" . A » H1!' '11 ‘IT"T T"'! "FF'1 Ff1"

KITATAUČIAI

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. ' 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių jtempiįną, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių ’ aptemimo^ nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tčlircgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
&u 'elektra, parodančia mažiausias 
klaidas^ Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOJ: nuo 10 ryto įki 8 vak. 
NEDĖLiOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Ddugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirrta 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.
-------------------

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ (GYDYTOJAS

DR. RERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ’ ar Cėrttral 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.•■■'./..V**

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
' 750 West 35th St. 
kampas Halsted SU 

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

8

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

Phone MIPWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ’ AVEl 

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

7 iki 8 vai. Redėl. nuo 10 iki 12 
Rez, Telephona PLAZA 2406

 ___________
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JSŲ SKAITYTOJAI
kams pas 
“kcep out!

šeląul

ginimas nače> 
prie SLA Albu- 
ir SLA adresai.

KAS IŠVOGĖ SLA ADRESUS?

KĄ ŽMONES MANO

v Yorką jau senai ba- yra kur nors “patriotiška” pro 
tulas Strimaitis, kurs 
š penkioliką metų ima 
os Atstatymo Bendro- 

pirmiau, regis, po 
savaitę, paskiau po 

$35.00, o dabar po 
isi žinome, kad Atsta- 
įdrovė jau per metų 
eko neveikia ir nieko 
>ti, bet kadangi tos 
s direktoriais yra Tre- 
klininkas) ir Bukšnai- 
r pora jo draugų, tai 

metus “nesudaryda- 
umo, kad nebūt gali- 
iendrovės likviduoti, 
į Atstatymo bendro- 
, Strimaitis užsidirbi- 
rt dykai gaunamos al- 
en tai ten, ir kada tik

sURANCE
APDRAUDA)

I apdraudą auto- 
iliams

ga, lai jis nepražiopso. štai Su
sivienijimo Pildomoji Taryba 
sumanė išleisti Jubiliejinį Al
bumą. Strimaitis prisiplakė 
prie Bagočiaus, kurį jis kiek 
galėdamas 1935—1936 metų 
rinkimuose dergė, kad jam pa
velytų prie Albumo padirbėti. 
Bagočius, matomai, žinodama’ 
jį, pareikalavo, kad jis dirbda
mas ir tuom pačiu laiku gau
damas algą iš Atsistatymo Ben
drovės, padirbėtų dovanai. Stri
maitis laišku, kuris buvo Pild. 
Tarybos posėdyje skaitytas, 
viešai prisižądėjo, kad jis už 
savo darbą nieko neims, kol 
nebus Albumai parduoti, ir jei 
nebus pelno. Jei bus pelnas, ta’ 
Pild. Tarvba nutars kiek nors 
jam duoti. Bet štai paskutinių 
inc Pild. Tarybos susirinkime 
Vinikas, kaipo Albumo komisi
jos iždininkas, raportuoja, kad 
Strimaičiui yra išmokėta net 
suvirs $600.00. Ir tą išmokėji
mą Vinikas ir Vitaitis, Albumo 
redaktorius, teisino ir gynė 
kiek galėdami.

raudą
les

namų nuo

raudą
raudą
raudą
raudą

gausite

rakandų
nuo vagiu
langų
gyvasties

raštinėje
A. Rypkevičių

S. Halsted St
i atdara kas vaką-’

8 vai. Sekmadiė-
io 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Bet to neužtenka. Strimaitis 
moka rasti “patriotiškų” pro
gų, ir geriausia proga yra Su
sivienijimo rinkimų laike. Jis 
“sutvėrė” ir auklėja neva “S.L. 
A. Sargybos Komitetą”, kurio 
aiškus tikslas yra “saugoti” Su
sivienijimą taip, kaip jis saugo
jo Atstatymo Bendrovę, Resor- 
cino korporaciją ir Home Buil- 
ders, kuriose apie pusė milijo
no Amerikos lietuvių pinigų 
žlugo. Su .“Sargybos” pagalba 
jis gauna pinigų nuo kandida
tų ir nuo tautininkų, ir pasaky
ti reikia aiškiai, kad jei ne Stri
maičio “Sargyba**, tai Susivie
nijime nebūtų pė dešimtos da
lies tų politiškų intrigų ir vai
dų, ir sykį ant visados SLA na-j uų, n byivj eini visliuos oiu/i na- 

jj riai turėtų tiems sargybiniu-

rmu Syk Istorijoj

8S>wį

4AYTAG
SKALBIMUI MAŠINOS

Iš dirbtuvės originaliai lentomis apkaltos
Kol jų yra parduosim po $59.95

“Sargybos 
įlinkas” dirbo 
mo, kur buvo 
Negalima sati persistatyti, kad
ar Vinikas ar Vitaitis butų ad
resus išvogę ir perdavę “Sargy
bai”. Tad kas išvogė juos? “Tė
vyne” yra spausdinama ir eks
pedicija yra daroma “Vienybė
je”., “Vienybės” Tysliavą išpe
rėjo Laukaitį kandidatu į SLA 
prezidentus, o Trečiokas, Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės ir 
Home Builders iždininkas, yra 
“Vienybės” didžiausiu Įjota. 
Tad dabar klausimas yra, ar 
“Tėvynės” adresai “dingo” ir 
sargybininkams pateko iš “Tė
vynės’* ar “Vienybės”, ir kas ir 
kokiu budu juos gavo?

Visi Susivienijimo nariai, ku
rie skaito “T.” gavo “Sargy
bos” literatūrą ir balotus. Kad 
SLA namų grupės turi teisę 
statyti savo draugus kandida
tais į SLA viršininkų vietas, to 
nieks neužginčys. Bet ar trafi- 
ko teisėjas Laukaitis žino, kad 

<o “campaign manageriai” pa
vogė “T.” adresus, ir jei jis ži
no, tai ar jis pritaria tam? Jei 
ne, kodėl nesudraudžia sargy- 
bininkų? O jei jis nenori už 
tokią šelmystę sudrausti, tai ką 
jis darys, kai sargybininkai 
pradės visą “Tėvynės” spaustu
vę kraustyti ir visą SLA iždą 
doroti taip, kaip jie kraustė 
SLA adresus ir Atstatymo Ben
drovės iždą? Trečiokas ir turė
tų aiškiai šiame reikale savo 
poziciją išdėstyti, nes sargybi
ninkai, bijodami, kad Strimai
čio “Sargyboj” bosavimas ken
kia jų kandidatams, perkėlė 
pirmiau savo adresą į Trečioko 
biznio vietą, 314 Walnut St., 
Ncwark, N. J., o pavogtais ad
resais siunčiama literatūra eina 
iš “dėdės” Ambraziejaus adre
so, 168 Grand St., Brooklyn, 
kurs, žinoma, su adresu vogi- 
mu nieko bendro neturėjo ir 
tokiems žygiams* iifeėprTtaęia.

Bet kokie tie sargybininkai, 
“bosams” žinant ar ne, yra pui
kus ir “bepartyviŠki” vyrai, tai 
aišku bus iš štai ko: kada sar
gybininkai jau baigė adresus 
sunaudoti ir visiems savo lape
lius išsiuntinėjo, (beje, lapeliai 
hektografuoti ant Atstatymo 
Bendrovės mašinėlės), tai tūli 
sargybininkai pasiūlė SLA Pa
žangiųjų Narių komiteto na
riams tuos adresus parduoti už 
$25.00....

Ėuopos tuoj aus turi pareika
lauti, kad Kontrolės Komisija 
ištirtų, kas SLA adresus pavo
gė ir kaip, ir nubausti kaltinin
kus, kaip to Konstitucija reika
lauja. Jei p. Gegužis, kurs yra 
Kontrolės Komisijos pirminin
kas ir kur tuom pačiu laiku 
pasirašė po “Konfidencialiu” 
prašymu kad fašistai suaukuo- 
tų nors $700.00 “Sargybos” rei
kalams, nenorės veikti, tai kiti 
du Komisijos nariai, Cibulskas^ 
ir Matas, turi veikti.

Tik persistatykite, kokia go- 
vėda nori užviešpatauti Susi
vienijime! Dabartinės Pild. Ta
rybos nariai, legališkai galėda
mi, nesinaudoja Susivienijimo 
adresais savo kandidatūros na
rėm ti. Vogtais adresais naudo
jasi “patriotai”, ir paskui dar 
siūlo adresus parduoti!

V. Jankauskas

Praloto M. L. Krušo 
Sulauktuves

Kaip Šv. Jurgio Parp. žinios 
praneša, Jo Malonybe- pralotas 
M. L. Krušas gtįžta iš Pietinės 
Amerikos. Jo ppgerbtuVės įvyks 
kovo 27d. Šv. Jurgio parp. salė
je.

T: d tam tikslui vietiniai ku
nigai ir parapijos komitetas 
dirba išsijuosę, kad surengtų 
kuoiškilmingiausią vakarienę. 
Mat, tai businčios ne tik sutik
tuvės praloto, bet sykiu ir pa- 
gerbtuves jo 20 metų klebona
vimo šv. Jurgio parapijoje.

,Reikia pažymėti, kad šv, 
Jurgio parapijos vikarai ir pa
rapijos komitetas pasimokino 
iš Naujienų pamokinimų. At
simenate, kąip*įną metą, kada 
buvo įteikiame s pralotuį Gedi-r 
mino Ord nas, tai visi valgiai 
buvo , perkami Dqwn Tow ir 
musų vietiniai biznieriai palik
ti žiopšoti. Tada Naujienose 
buvo patėmyta, kad klebonai 
aukas ir kitokie $ dovanas nuo
bučerių ir kitų biznierių renka Prašymas bus patenkintas.

savo parapijoje. O kada reikia 
parapijai tokių pat daiktų pa
rengimui ar vakarienėms, tai 
važiuoja pirkti Down Town. 
Juk iš Down Town biznierių 
jokių aukų parapijai negauna. 
Užtad ačiū Naujienoms už to
kio keisto musų klebono pasi
elgimo iškėlimo, d. bar jau šiai 
sutikimo vakarienei visi valgo
mi daiktai yra perkami iš vie
tinių lietuvių biznierių. Taip ir 
reikia, taip ir turi būti.

Dabar prieš praloto sugrįži
mą keletas parapijonų vaikščio
jo po visą par; piją ir renka gė- 
es dėl nevystančio vainiko, ku
ris busiąs įteiktas jam rehgia- 
mos vakarienės proga, kovo 27 
d. 1938 m. Buvo užėję ir pas 
mane, pridėjau 
vystančią gėlę, 
niką nusiųsti į 
patalpintų.

Senas
Prierašas: Tas nevystančių 

gėlių vainikas buvo atvežtas 
tiesiai į redakciją su prašymu 
įdėti jį į šeštadienio numerį.

SPECIALIS

Pavasario Išpardavi
Geriausios rūšies maisto ir grosi

PENKTADIENY IR ŠEŠTADIENYJE, KOVO 25 II

. “MIDWEST” GERIAUSIOS RŲŠIES GRIETINĖS
■ ■ Roliais iSviestas § s Rvi ėdru 

^IDW^T’^ERIA'ŪSK)Š_K()KYBĖS“MAIŠYMO

KAVA De Luxe Sv. ken.
PUIKIAUSI CORN FLAKES

“KELLOGGS Didelis
Pak 10c

—I-------------

■ “Blue Winner” Aprikatai Did. 2M> k<
'‘MIDtVEST” CALIFORNIA PEACHES No. 1 aukšti k< 
;<PALM ISLAND” PIAUSTYTI PINEAPPLE Didelis 2 
“JUSTICE” TOMATO

CATSUP 2maži i5c 2 Didi
“CHEF-BOY-AR-DEE” Spagetai ir Mėsos Gabalai

ir aš vieną ne
žadėjo tą vai- 
Naujienas, kr. d

Parapi jonas
)

Midwest Bendrovė 
Pirmoj Vietoj
Įkurta Midvvest Stores Savinįn- 

kų Pastangomis

Pilnas visuomenės pasitikė
jimas yra prekybos įstaigos pa
matu. Be to pasitikėjimo jokia 
įmonė negali bent kiek ilgiau 
savo gyvybės pafęsli, gi pasiti
kėjimas tkrumoje reiškia ge
riausios kokybes prekė ekono
miškiausiomis kainomis.

Tą pasitikę j in^f Mięlwest or
ganizacija turi. Tą patvirtina 
jos greitas augimas/Ji šiandien 
tiek jau JišaUįų^, /kad šiame 
valstybės kampe 'skaitosi di
džiausia kooperatyve organiza
cija, Visa tai, galima sakyti, 
atsiekta, kaip jau pasakyta, vi
suomenės pasitik ėjimu, jai tei
kiant geriausias / prekes, na
šiausiu, moderniškiausių pa
tarnavimo budu.

Taigi, Midwest Stbres savi
ninkai turi nuosavus didelius 
sandėlius, didžiausius pastatus 
šiame krašte. Taigi, ir pirmoji 
tos rūšies prekyboje organiza
cija. Per juos jie susiperka tie
siai iš gamintojų ir dirbtuvių 
reikalingas prekes be nereika
lingų išlaidų ir, žinoma, sutau
pant daug lėšų, kas kitaip ne
būtų galima padaryti. Sandė
liai modernai įrengti, patarna
vimas moderniškiausias ir to-

sutaupyti. ?
reikia manyti, vi-

del skubai prekės yra savinin
kams persiunčiamos. Taip vei
kiant ir trip taupant yra gali
ma ir pirkėjams ekonominių 
lengvatų pateikti, kitaip tar
iant, daug

Dabar,
siems yra suprantama delko ši 
organizacija taip urnai iškilo ir 
delko kasdien vis daugiau ne
priklausomų krautuvių savinin
kių prisideda prie jos, nes 
jie žino ką reiškia moder
nas patarnavimas savo pir
kėjams ir ką reiškia toksai at
skirų prekėj ų susigrupavimas 
prie tos didžiulės organizacijos.

, _ , y U • ' :('H £ ■

■Bendrovės ,sandeliai ir • raš- 
.• L* .• <• »i j 4. •> .

tinė yra ties 33-čiaja gt. ir 
Western avenue. (Skelb.)

IŠ LIETUVOS
NUŽUDĖ ŽMONĄ

BUTRIMONYS — Iš vasario 
mėn. 6-tos dilios • minėtame 
miestelyje žydų pradžios mo
kykloje bu’vo rasta nužudyta 
moteris. Vėliau paaiškėjo, kad 
minima moteris esanti mieste
lio gyventoja Vitkauskienė. 
Pravedus tardymą pasirodė, 
kad velionę esą nužudęs jos vy
ras Ipolitas Vitkauskas. Prie
žastis—šeimyninė nesantaika. 
Kaltinamasis suimtas, daromas 
tardymas.

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėta nelaimę 

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

rytojų. > ,
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gautĮ $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaimėje. y

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

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

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE)
^07 W. 30th St. New York, N. Y.

“DERBY” TAMALES 11 unc. bleki
“SPRY” 3 sv. ken. 54c Svar. k<
“MIDWEST” FANCY TOMEITĖS No. 2 kenai  
“EDGĖMONT SNAGKS CRACKERS Svar.
U ” GHOC. MARSH. GOOKIES
RYŽIAI Fancy “Blue Rose” Style 2
FANCY FLORIDA VALENCIA
GRANDŽIAI Dideli 150 dydžio T
ROME BEAUTY_APPLES Washington   
CALIFORNIA MORKAI Didelės krūvelės J 
FLORIDA-CELERY~DidelėT^icškūlės
FLORIDA FANCY TOMATOEŠ

z

lc Už 10c. Pak. AMERICAN FAMILY FLAKES Su 5
uAmerican Family Muilas Viskas 
<t~&"g”’muilaš
“OXYDOL” 2 maži 17c
“CLIMALENE

Dideli Gabalai ..........
Didelis

Didelis2 maži 17c.

“BOWLENE” ........     Maži Kenai
“RINSO” 2 maži 17c. ...
“LIFEBUOY” MUILAS

Didelis

“CLEVELAND”
WALLPAPER CLEANER

PIRK NUO

MIŪWE5T
350/^^^^-

IDVVEŠTI NES PIGIA'

STOF

SKAITOT Naujaja Gadyi 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitini 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du dolerii 

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas sava 

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus va 

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikrašt 

ji liks.
“NAUDOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemii 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Lėonard Street, Brooklj
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčia $..............už “NAUJĄJĄ Gj

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:
Vardas .......................... ..... ....... ..... . ...........
Numeris ir gatvė 
Miestas ir valstija

GARSINKITE “NAUJIENOJ
SPECIALIS KU1



NAUJIENOS
The LithuanUn Daily New« 

Pvbllahed Daily Except Sunday 
The Lithuaiiian Newt Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500 !

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 

.«• of Cnicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

| Taigi pasirodo, kad net ir po tas smertelnas griekas, pagal 
tos baisios skerdynės, kurią k!e J Lenino mokslą. O čia dabar 

4*00 rikalai, paskatinti Italijos 'fa Ikomunistai pritaria net tokiai

kimo. Betgi kitų šie reikalai 
viešumoje neiškelti, tai kaip 

i vrėnT, įtaip ir kiti Renčiasi, o 
štai V. Kvieskos šie šeimyniniai 

' reikalai pasiekė viešnws.
Civilės Metrk&acijos Reikalas 

Užkliuvo
Vienu tarpu buvo kalbėta, 

kad civilės metrikacijos įsta
tytos 'busiąs išleistas, bet da
bar prieš tokį įstatymą katali
kų bažnyčiai pavarius stiprią 
akciją vėl nutilta.

Klerikalai kaip įmanydami 
stengiasi ir deda visas gali
mas pastangas, kad tik civilės 
metrikacijos įstatymas nebūtų 
įgyvendintas.

Kadangi tautininkai nujau
čia, kad krašte pasitikėjimo 
neturi, tai labai su klerikalais 
nenori pyktis, todėl ir šio įsta
tymo išleidimą labai delsia.

Kadangi dabar gyvename la
bai ramų laiką ir nėra dau
giau apie ką kalbėti, «tai aišku, 
kad šis įvykis su V. Kvieska 
sukėlė daugybės visokių kal
bų.

Mat, tuštumą kuo nors rei
kia užpildyti. Kaip gamtoje, 
taip ir visuomeniniame gyveni
me tuštuma neįmanomas daik
tas. žmonės skęsta visokiose 
smulkmenose ir gal viena iš 
svarbiausių šeimų irimo prie
žasčių tai toji tuštuma, tai to
ji stoka visuomeninio gyveni
mo.

Tiesa, tautininkai juda, kru
ta, bet visi jų tie susirinkimai 
daug kam net iš jų įkyrėjo iki 
gyvo kaulo. Juk tuose susirin
kimuose jokio gyvumo nesama. 
Juk ir čia jokia minties kritika 
negali pasirodyti. Išklausoma 
tai, ką vadai pasako. Tai todėl 
taip ir smilkstame visi.

Tiesa, šitas laikotarpis buvo 
gausus įvairiais baliais ir rau
tais. Bet visos tos pramogos tik 
dar labiau padilgina žmonių lie- 

! žuvius ir aistras ištrėkusių vi
sokių sensacijų. Tai tokios to-

MARGAS LIETUVOS 
GYVENIMAS2.00 šistų, suruošė Austrijos darbi- koalicijai, kurią sudarytų An- 

ninkams 1934 m., socialistinis ' 
judėjimas Austrijoje pasiliko

’ i&l Ringas.
Nepaprastas Austrijos darbi

ninkų judėjimo gajumas.
Apie nepaprastą Austrijos

l*.go I darbininkų judėjimo aitsparu-

ninkams 1934 m., socialistinis

75c

tanas Smetona!
Komunizmo principai ir vi

sas komunizmo “mokslas” eina 
velniop — taip pat, kaip sovie
tų komisarų galvos Maskvoje.

(Mūsų specialaus korešpodento Lietuvoje)

Lietuvos gyvenime, laika nūo dvipatystę. Kadangi jis vedė
ąntru kart kito žmoną, tai bu
vusios žiponos vyras jam ir1 
iškelia antrą bylą už jo žmo
nos suvedžiojimą ir su ja san- 
gulįayimą.

Lietuvos teismų praktikoje 
bene busianti tai pirma tos rū
šies byla. Jos sprendimas turė
siąs didelių pasėkų.

Lietuvoje jau yra nemaža 
tokių atsitikimų, kuomet vy
rai metę savo žmonas, o žmo-( 
nos vyrus bėrėj o į mahometų 
tikėjimą ir taip savo šeimynos 
reikalus sutvarkė.

Jeigu dabar teismas tokių 
jungtuvių nepripažintų, tai. 
reiškia ir kitų pagelba maho
metų tikėjimo sudarytas jung
tuvės turėtų suirti ir atsirastų- 
visa eilė naujų bylų.
i, Aišku, dėl šio V. Kvieskos 
žygio jo autoritetas net tauti
ninkų tarpe žymiai pasviro, i

V. Kvieska jau iš senesnių 
laikų žymus koąperatininkasi 
ir plačiai žinomas asmuo, todėl 
j O1 bylos visi su dideliu susido-! 
mejimu laukia. Kaip kas spė-!; 
lioja, kad V. Kvieska mėgin
siąs geruoju susitaikinti ir by
lą jam iškeltą numarysiąs, bet 
ar jam taip pavyks padaryti,* 
dabar iš anksto butu sunku 
pasakyti.

Kas čia pasakyta, seka., kad 
nesant Lietuvoje civilės metri
kacijos žmonėms tenka klai-' 
džioti visokiais šunkeliais, kad 
sutvarkius savo šeimyninius 
santykius. Antroji V. Kvieskos 
žmona rusė, tai daug kam ir 
šis atsitikimas daro labai blo-

- gą įspūdį.
Tenka čia pasakyti, kad tau

tininkų tarpe yra ir daugiau 
nemaža žmonių kurie turi daug 
painiavų dėj savo šeimų pakri- kelė& pAs mūs.

laiko, pasitaiko tokie visai tūž
ti laikotarpiai, kurie nepasižy- 

|mi jokiais darbais ir įvykiais.
štai ir dabar gyvenamas tok

sai ramutis, tylus laikotarpis. 
Tokiu metu visuomet plinta 
daugiau visokių gandų. Tiesa, 
dabar net tų gandų ir liežuva
vimų mažiau pasitaiko.
- Kalbama, kad galimas daik
tas, kad gegužės mėnesyje tu-

UŽMkymo kaina: 
Chicagoje—paštu:

Metams 
Pusei metų , 
Trims mėnesiams___ __
Dviem mėnesiams __ _
Vienam mėnesiui .......__

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija_ ____ _

Savaitei ----------- ----------
/ Mėnesiui _________ _____

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

$5.00
.2.751

i.OOlmą pasakoja ir. vienas Milwau-| 
; 55[kietis, Henry Rutz, kuris ne

seniai lankėsi Austrijųje ir ki
tose Europos šalyse. Jisai pra
leido keletą savaičių Vienoje ir 
sako, kad per paskutinius še- 
šius mėnesius Austrijos darbi-; 
ninkai jau faktinai buvo at
gaivinę savo laisvąsias (Sočiai-, 
demokratines) profesines są
jungas.

Kai Hitleris vasario 20, d.: 
pranešė Vokietijos reichstate 
apie savo “šutantį” su Austri
jos kancleriu šušniggu, tai Au* 
stri^os darbininkų sąjungos pa
skleidė tarp savo narių petici
jas prieš “anšliusą” 

|mą prie Vokietijos).
“Per dvi dienas 

peticijomis buvo 
1,200,000 parašų 
Pliusą”, sako Rutz. “Pasira 
še beveik kiekvienas suaugęs 
darbininkas.”
Iš to buvo aišku, kad jeigu 

Austrijos žmonėms-butų buvu-

Metams ......---- -----
Pusei metų _______
Trims mėnesiams .
Dviems menesiams
Vienam menesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ..............___________ $8.00
Pusei metų ------------------------ 4.00
Trims menesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SOVIETŲ VALDŽIA IR 
LIETUVA.

Lietuva paskyrė pasiuntinį Lenkijai
Lenkija, kaip jau žinoma, paskyrė savo pasiuntiniu 

Lietuvai Chorwatą, kurį Lietuvos valdžia sutiko priim-1 
ti. Dabar pranešama, kad yra paskirtas ir Lietuvos pa
siuntinys Lenkijai — pulk. Kazys Škirpa, kuris iki šiol 
buvo nuolatinis Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos, 
Genevoje.

Netrukus prasidėsiąs tiesioginis susisiekimas per] 
Lietuvos ir Lenkijos sieną, šituo reikal# dabar tariasi 
abiejų šalių delegacijos, susitikusios prie demarkacijos 
linijos. Tai bus pradžioje daugiausia techniški dalykai 
(jeigu nebus pagrinde liečiamas Vilniaus krašto ateities 
klausimas).

Bet tikrai svarbus abiem šalim dalykas, kuris tu
rės būt sutvarkytas netolimoje ateityje, tai — komuni
kacija Nemunu. Jisai giliai paliečia Lietuvos ir Lenki-] si duota proga pareikšti savo 
jos prekybos reikalus ir — ekonominę Klaipėdos padėtį. 
Vilniaus krašto miškai tai — lobis, kuris gali padaryti 
tą uostą turtingu ir pririšti jį stipresniais ryšiais prie 
Lietuvos, jei tik Lietuva mokės ir pajėgs čia apsaugoti 
savo interesas.

Koks bus Zigmo Angariečio likimas?

Sklokos numerio pirmo “ek- 
sas” dejuoja:

i : y . - '. • ’ į

“ ‘Naujienos’ primygtinai 
rašo, kad karas Lietuvai neiš-’ 
kia saužudystę. Jei taip, ,tai

L kodėl tas laikraštis rėkia,. , 
kad Sovietų Sąjunga neką- rėsiąs dalinai pasikeisti minis- 
riavo?” trų kabinėtas. Mat, pagal nau-
Nuo tankaus vartymosj per j?, konstituciją .turi būti mini?- 

galvą tam “eksui”, matyt, gal- kabinetopirmininko pava.
vojimo aparatas nikstelėjo. Ka- fuotoJas- DabaTr ^0 pavaduo- 
me jisai mate “Naujienose” «esama- J‘s Gripas t* 
“rėkimą”, kad, Sovietų Sąjun- *UOraet’ kuomet ^stras pu', 
ga nekariavo ?« 

“Naujienos” niekuomet ne-' 
kaltino sovietų. valdžios, kad ji 
nėjo į karą dėl Lietuvos, — 
nes “Naujienos”’niekuomet ir i 
nesitikėjo, kad Maskva siųs 
ginkluotą pagalbą Lietuvai — ] 

! ypač dabar, kai Stalinas, visą 
savo amuniciją suvartoja “troc- 

] kištų” šaudymui I
Bet yra faktas, kad Lietu-17 ^; L 

voje daugelis tokią viltį ture- į™ švietimo 
jo, ir bolševikai stengėsi ją vi- Tonkūnas, 
saip palaikyti. Lietuviški ko- Profesorius Tonkūnas seniau1 
pianistai r irgi visą laiką įtiki-k)UV0 ^mės UJuo Akademijos

, kad vienintelis L storius. Jisai formaliai tau- 
u—-o—--s- r'--“ - - 1. - ■ ... . tininkų sąjungai nepriklausė,.

Todėl kancleris šuš- pe lenkų agresingumo, tai mi- Į kadaise dalyvavo taip vadina- 
_ \ į, griebė-^tarinę Sovietų Sąjungos ga- moje smitariečių grupėje, kuri 

„ . . .. dabar visai nebeveikia, ji nebe-
Bet ir Hitleris žinojo, kad Tačiau dabar, kai Lenkija veikia ne ‘dėl to, kad negalėtų 

Austrijos žmonių balsavimo re - ^tatė prieš Lietuvą ginklą, veikti, bet bendrai visai pa- 
zultatai bus jam didelis smu- Pas^ro^^‘» sovietų vai- kriko.
gis. Todėl jisai ėmėsi paskuti- Lietuvai ne sa-
nės priemonės — pasiuntė prie vo armjJa> bet tik savo komi- 
Austrijos sienos armiją ir pa- sa^ Litvinęyo liežuviu! _ „ v
reikalavo, kad Austrija pasi- Reiškia, jįas pasitikėjimas nas bent kiek sudrumstė tai 
duotų ' ginkluota Mą^kvos pagalba, ku-

Klerikalų' valdžia' su šušnig.f!. . Li®?uv.°.je,
gu priešakyje, netekusi Musso- pažadinę, buvo .tuščia, iliuzija.
linio paramos, susmuko, kaip laimP- kad J1 «®atved6 M 
lepšė, ir pasidavė. " tuvos Prie M^trofos.

Tokiu budu tie klerikališki Katastrofa, butų įvykusi t<fc- 
smurtininkai, kurie 1934 m. pa- lrai’ Jel^u le uva dabartinio 
skerdė demokratiją Austrijoje, kriz16 meta butų paklausiusi to 
dabar patys pateko po Hitlerio skubinosi
batu. Jeigu rudoji Vokietijos suteikti mūsiškiai Abekai, pru- 
diktatura nebūtų užgriuvusi sel'<os’ Mlzaros lr komunistų] 
ant Austrijos/tai greitu laiku 
Austrijos darbininkai, butų nu-; 
sikratę savo prispaudėjų ir 
Viena vėl butų buvusi socia
listų rankose.

(prijungi

po. tomis 
surinktji 

prieš an-

mininkas suserga, arba į už- : 
sienį išvažiuoja. Ir dabar mi
nistrui pirmininkui išvažiavus, 
į užsienį pasigydyti, laikinai jo 
(pereigas eina Susisiekimo mi-, 
Inistras inž. Stanišauskas.

Taigi, jau dabar kalbama, 
kas ministro pirmininko nuola
tiniu pavaduotoju busiąs pa

skirtas. Vieni sako, kad tai bu-, 
siąs dabartinis pavaduotojas,; 

Ikiti šneka, kad busiąs paskir- 
ministras prof.

nusistatymą, tai milžiniška] ■
dauguma būtų pasisakiusi prieš nQ j o publiką, kad vienintelis 1 
Austrijos prijungimą prie Vo-1 Lietuvos išganymas, akivaizdo-] 
kietijos. 
niggas, kaip skęstantis 
si už plebiscito idėjos.

“Lietuvos Žinių” Paryžiaus korespondentas prane
ša, kad vyriausiojo lietuvių komunistų vado Z. Anga
riečio ateitis pasidarė labai netikra po to, kai Stalinas] 
ėmė naikinti buv. bolševizmo šulus už jų “nuodėmes”, 
padarytas? 1917-18w hfėtais. Zigmas ATeksa-An^arietis 
gyvena ne Chicagoje arba New Yorke, kur jo negalėtų 
pasiekti “draugo” Ežovo ranka, bet — Sovietų Sąjun
goje.

Savo laiku jisai ne mažiau nusidėjo Leninui, kaip 
Bucharinas, kuris neseniai tapo sušaudytas. Angarietis 
buvo priešingas “pažeminančiai” Brest-Litovsko taikos 
sutarčiai. Kartu su kitais to laiko opozicionieriais, jisai 
reikalavo geriau kariauti, negu priimti kaizerio gene
rolų pateiktas sąlygas. Prieš Brest-Litovsko taiką An-d 
garietis kovojo žodžiu ir lietuvių komunistų spaudoje, 
kurioje jisai nesigailėjo aštrių žodžių ir “pačiam” Leni
nui ’ j

Dabar, kai yra keliami aikštėn seni bolševikų nusi-] 
dėjimai, tai Angariečiūi butų labai riesta, jeigu jo prie
šai parodytų GPU. agentams tuosius jo straipsnius ir 
pareikalautų jį nubausti. O priešų jisai turi nemažai, 
nes jisai nuolatos vedė karą prieš visokius “nukrypė
lius”. Sakoma, kad jo pastangomis buvo “sulikviduotį” 
Dr. Stasys Matulaitis, buv. kunigas Vilūnas, Serbentą 
ir visas “Raudonojo Artojaus” štabas Minske.

Uolus partijos “valytojas” gali dabar pats būti “iš- i

PRIEŠ “SUNACINANT 
AUSTRIJĄ.

Prieš tai, kai Hitleris, pagro
bė Austriją, tame krašte jau 
buvo taip atsigavęs socialistinis 
darbininkų judėjimas, kad šus-, 
niggas buvo priverstas bartis 
su darbininkų sąjungų vadais 
dėl krašto apgynimo nuo Vo
kietijos nacių. Kovo mėn. pra
džioje Vienos socialistai atvirai 
laikė savo susirinkimą, kurį 
valdžia

Apie 
“Daily 
tas:

“Susirinkimas įvyko Flo- 
risdorfo darbininkų kliube, 
kuris buvo bombarduotas per 
Vienos inušius 1934 m. vasa
rio mėn. Susirinkimas vėl bu
vo atidarytas senu socialistų 
Šukiu ‘Freiheit’ (laisvė) ir

nedrįso uždrausti.
tai praneša Londono
Herald” koresponden-

•4

i

REIKALAUJA KOALICINĖS 
VALDŽIOS LIETUVAI.

Kovo 23 d. “Laisvė” įdėjo: 
pranešimą, kad —

“Vakar Laikinasis Lietu
vai Ginti Komitetas (per. 
pirm. Vitaitį ir sekr. Laucką), 
pasiuntė Smetonai telegramą, 
Kaunan, reikalaudamas suda
ryti koalicinę (įvairių parti
jų) valdžią Lietuvoje.”

’ Į tą “gynimo komitetą”, kaip 
žinoma, įeina visų Brdoklyno 
laikraščių (neišskiriant komu
nistų ir tautininkų) atstovai.

Pats sumanymas, kad butų
. i .Lietuvoje sudaryta koalicinė po to buvo sudainuotas se- valdži Tokia valdžia

nas Austrijos darbininkų! al-t paruoSti demokratinės. 
hymnas Darbo Dama . tvarkos atsteigimą Lietuvoje.

“Tame susirinkime daly J Tai jau šimtą kartų geriau, ne- 
vavo 200 atstovų iš visų di- gu rinkimas aukų ginklams ir 
dėsnių Vienos fabrikų. kurstymas Lietuvos eiti į ka-

“ — Mes buvom tylus ket-j 
vertus metus. Musų pirmas 
pasveikinimas yra ‘Laisvė’,]
— pradėjo pirmininkas su-| 
sirinkimą.

“Po to vienas iš dęlegaci-] 
jos, kuri keturias ' valandas 
tarėsi su šušniggu, pranešė 
apie tų pasitarimų rezulta
tus. Jis pareiškė, ,kad dar
bininkai sutinką ginti Aus/ 
trijos nepriklausomybę, jei 
jie gaus laisvę savo judėji
mui.

“ — Vergai negali kovoti,!
— jis pareiškė. — Vien tik] koalicinėj e valdžioje kartu su 
laisvi žmonės gali kovoti.” |buržuazijos atstovais tai — ki-

ir komunistų 
“centro biuras”. Juk kai jau 
visas pasaulis matė, kad sovie
tų valdžia anaiptol./ nesirengia 
ginklu padėtį Lietuvai, tai mu
sų komunistai šaukę, kad Lie
tuva turi statyti jėgą prieš len
kų armijas! New Yorke ko
munistai net dalyvavo aukų 
rinkime ginklams!!

Stoti vienai Lietuvai į karą 
prieš dešimtį kartų galingesnį 
priešą — kas gi tai butų bu
vę, jei ne sau žudys te? 1

Jau laikas komunistų lyde
riams liautis varinėjas humbu- 
gus ir mulkinus žmones mela
gingomis pasakomis apie Mas-j 
kn- . •

rą. -
Bet įdomu, kaip urnai Brook-s 

lyno komunistai apsivertė ra
gožium. Dabąr jau jie stoja už 
tėvynės gynimą, nežiūrint to, 
kad tą. tėvynę valdo Smetona, 

•Įir už koalicinę valdžią su tau- 
i tipinkais ir klerikalais. Ką gi 
i Į jie padarė su “leninizmo” bi-; 
•blija? ]
• Juk šventasis ir neklaidinga- 
\ sis Leninas mokino, kad giiiti 

“buržuazinę tėvynę” tai — bai
siausia. proletariato išdavyste;: 
o ginti “fašistinę tėvynę” tai 
juk dar blogiau. Dalyvavimas

buržuazijos atstovais tai — ki-

. '■<* I

E LIETUVOS
LIETUVOS DABBI- 
NINKAMS DARBO 

DRABUŽIAI
Draudimo nuo nelaimingų 

atšitikimų kasa pagamino iš 
tamsiai mėlynos Spalvos stip
rios medžiagos darbo drabu
žius. Drabužiai pagaminti įyai-j 
rių ūgių darbininkams pagal 
specialiai įvairiems darbams 
pritaikytus modelius. Drabu-j 
žiai kainuoja nuo 10 ligi 18 li
tų. Visos įmonės paragintos 
darbo drąbužjįais aprūpinti vi
sus darbininkus. Darbo drabu
žiai taupys dėviamuosius dra
bužius nuo ^sutepimo ir sudras
kymo. to, jie taip pasiūti. | 
kad darbininkai butų apsaugoti 
nuo nelaimingų atsitikimų, 
ypač dirbą prie mašinų. Tiki
masi, kad viso įmonės kurios 
rūpinasi savo ydarbininkų svei* 
kata ir gerove, pasirūpins juos 
aprūpinti darbo drabužiais. 

... ■ rt*

r. j L

Siaučiunaitės Nužudymas
Šių dienų visai ramias die-

Adelės5 Siaučiunaitės keistokas ; 
nužudymai?' Ji ‘rasta vienoje 
gątveje nužudyta. Kieno tai 
darbas, iki* šiai dienai nepavy
ko išaiškinti. Mat, reikalas bent 
kiek yra komplikuotas, čia įvy
ko ne eilinis koksai nors api
plėšimo tikslais nužudymas, bet; 
spėjama, kad turėta politinių* 
tikslų.

Seniau ji buvo kalėjimų bau-; 
sta, rodos, kaipo komunistė. 
Atsėdėjusi bausmę, vėl iš kalė-, 
j ink) buvo paleista, paskui, ro-< 
dos, buvo dar adniinistratyviai’ 
bausta ir vėl iš kalėjimo pa-j 
įleista, ir dabar rasta nužudys 
ta.

Laidotuvių metu pasirodė 
ant jos karsto keletas raudo
nų kaspinų. Kaip kas buVo ma
nę, ar nebus pačių komunistų: 
darbas, dabar spėjama, kad gal; 
ji nužudyta kitais tikslais, bet* 
tikro nieko aiškaus negirdėti. 
Policija šį įvykį labai stropiai; 
tiria. r

. - .1*1

Kvleskęs Nemalonumai
Daug kalbų sukėlė, taJ Ko-’ 

operacijos banko pįrmimnko 
Vinco Kvieskos perėjimas į 
mahometų tikėjimą.

Vincas Kvieska savo laiku 
buvo aktingas liaudininkas, jis 
net priklausė jų centro komite
tui, buvo kelių seimų atstovas 
ir čia buvo liaudininkų lyderis.

Tautininkams įsigalėjus, V., 
Kvieska pradėjo labai šunvuo- 
degiauti ir liaudininkus skal
dyti, vėliau įstojo į tautiniu-' 
kų sąjungą. Jis savo laiku bū
damas liaudininkų yta nema
žą rašęs. Tai buvo didelis Įais-; 
vamamų šalininkas ir klerika
lų ėdikas. ;

Dabar atsiskyręs su žmona, 
panoro kitą vesti, bet katalikų 
bažnyčia, kaip žinoma, suriša 
amžinu saitu, taigi nesant civi
liai metrikacijai joks išsisky
rimas, kurį civilis teismas ga
lėtų patvirtinti nesąs galimas. 
Todėl jisai perėjo į mahometų 
tikėjimą. Mat, pagal mahome
tų tikėjimą galima turėti kelias 
žmonas... ;

Bet gi b.ūyųsi jo žetoną teis-;
me vis dėlto kelia jam bylą už‘ kia naujų "kėlių ir naujos vals-

Lenkija ieško kelio
(Musų specialaus korespondento)

Europos politinis gyvenimas 
verda. Kovo mėnesį prasideda 
nauji ministerių vizitai. Tą se
zoną pradėjo Lenkijos užsienių 
reikalų ministeris pulkininkas 
1. Beck.

Ko nuvažiavo ministeris į 
Romą? Juk Lenkija neturi ben-; 
drų sienų su Italija. Viena nuo; 
kitos toli. Ko reikia?

Lenkija ieško kelio. Kaip ži
nia, Varšuvoje deinėkratinė 
respublika yra palaidota dar 
1926 m. gegužės perversmu. 
Tada J. Pilsudskis išvaikė svar
biausius lenkų demokratus ir į- 
vedė diktatūrą. Nebuvo tačiau, 
valstybėje idėjos. Viską tuo lai
ku, kol Pilsudskis gyveno, at-' 
Stojo jo stipri lietuviškos valios 
asmenybė. Kijtaip įvyl&) po 
maršalo mirties. Lenkija pasi
juto be pamatę, lėbauti ore. 
Demokratijos nėra, fašizmo 
taip pat. Diktatūra atgyveno 
savo amžių. Pirmieji tuo susi
rūpino Lenkijos tautininkai. 
Pernai visą rudenį nacionalis
tinė spauda ginčijosi tarp sa
vęs; girdi, reikia neatbūtinai 
Lenkijai totalizmo santvarkos, 
nes kitaip ateis komunizmas. Į 
tai atsišaukė protingesnieji na
cionalistai — universiteto pro
fesoriai ir išaiškino karštagal
viams lenkų tautininkams, kad 
Lenkijai totalizmas hu^U kenk
smingas.

šiemet šiuo klausimu susirū
pino valdantieji sluoksniai. 
Valdžios sukurta politinė parti
ja “Tauliftio suvienijimo sto
vykla”, galima sakyti, jau yra 
Lenkijos totalizmo protoplaz
ma. šiemet yasario mėn. gale, 
pulkininkas Miedzinski pasakė 
kalbą apie Lenkiją. Jis, kaipo 
dabartinės valdžios šalininkas, 
nusiskundė, kad Lenkijai rei-

lybinės santvarkos. Kalbėtojas 
tvirtino, kad neverta pamėg
džioti svetimos santvarkos, bet 
niekas Lenkijoje naujos nesu
galvos. Kur eina Lenkija? — 
klausė pulkininkas. Nieks neži
no. Esą, užsienio reikalų m mis
teris privalo žinoti, kur jis 
Lenkiją veda. Dabar užsienis 
žiuri, stebi ir nesupranta, kur 
šita valstybė eina. Kartu pulk. 
Miedzinski gyrė Italijos fašiz
mą, kurio dėka tauta sustiprė
jo. o Roma, liko pasaulio cent
ru. Taigi fašizmas, pagal Mie- 
dzinskį, butų Lenkijai naudin
gas, reikią jį tik lenkiškai per
dirbti. Žinokime, kad kalbėto
jas yra '‘Tautinio suvienijimo 
stovyklos” stiprus šulas.

Kaip matome, Lenkija ieško 
kelių. Ką pasirinks? Demokra
tinė opozicija klausia “Quo va- 
dis, Polųnia ?” ir įrodo, kad rei
kia valstybei demokratijos. 
Tuo tarpu valdžia ir naciona
listinė opozicija nori totalizmo.

Min. J. Beck apsilankęs pas 
Mussolinį Romoje sudarė kon
taktą. Galimas dalykas, kad ne
trukus Lenkija pakryps aiškiai 
prie fašizmo- Tuo tarpu 80% 
gyventojų nori demokratijos.

Varšuva, kovo mėn.

PER DAUG UŽPRAŠO

ROKIŠKIS — šiame mieste 
yra daug įvairių krautuvių. O 
iš jų (kai kuriose užprašomos 
per daug aukštos kainos: paV., 
už metrą medžiagos, kurią ga
lima nupirkti už 18 Lt, užpra
šo 23-28 Lt. Pasiderėjus pas
kiau nuleidžia. O žmonės, kurie* 
nežino kainų ir medžiagos ge
rumo, nežino kiek pasiūlyti ir 
dažnai sumoka per daug.

*»■
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Šiurpi tragedija
LIETUVIS NUŽUDĖ SAVO BUVUSIA 

ŽMONĄ IR JOS ŠEIMININKĘ

garsindama jų programose. Ji 
taip pat nuolat garsino savo 
operuojamų grožio salionų per 
lietuvių radijo valandų.

Pastaruoju laiku Monika bu
vo apsigyvenusi drauge su Jo- 
kubauskiene, 53 metų amžiaus 
našle.

PAGERBKIM MIKĄ PETRAUSKĄ

DETROIT, Mich. — Šiomis 
dienomis čia įvyko tikrai baisi 
tragedija, kuri sukrėtė ne tik 
vietos lietuvius, bet ir kitatau
čius. Būtent, liko nužudytos 
dvi lietuvės moterys. Visi tra
gedijos dalyviai lietuviai. Nu
žudytos moterys yra Monika 
Janonienė ir Uršulė Jokubaus
kienė. Nužudė jas Petras Bur
ton (Gurskis).

Tragedija įvyko kovo 13 d. 
Burton įsigavo į butų, kur gy- j(čj 
■v (Hin TYinfnrvy f rn 1 tlb i

irJos drauge nuėjo į namus 
pastebėjo, kad užpakalinės bu-- 
to du^ys yra nerakintos.

Viduje buvo baisus vaizdas: 
gulėjo dvi surištos ir pasmaug
tos moterys. Tuoj liko praneš
ta policijai, kuri atvyko kartu 
su daktaru. Pastarasis apžiurę-j 
jęs lavonus pareiškė, jog žmog
žudystė liko papildyta prieš 
dvidešimt keturias valandas.

veno moterys
Avė.), 
darbų. Jis surišo moteris, 
paskui 
iškrėtė

(5490 Central 
ir atliko savo nedorų 

o 
jas pasmaugė. Po to 
kambarius ir paėmęs 

rastus pinigus bandė paspruk-

Šia proga bus ne pro šalį pa
sakyti, jog Monika Janonienė 
(40 metų amžiaus) buvo žudei- 
kos Burtono žmona. Pagyvenu
si su juo apie trejetų mėnesių, 
ji per teismų gavo' išsiskyrimų. 
Detroite ji laikė “grožio salio- 
nų” (Beauty shop). Tai buvo, 
rodos, vienatinis tos rųšies lie
tuviškas biznis. Janonienei biz
nis sekėsi neblogai. Kadangi ji 
su lietuviais visų laikų palaikė 
labai artimus ryšius, tai, ir lie
tuviai jų rėmė. Ji nuolat daly
vaudavo lietuvių parengimuose 
ir remdavo organizacijas pasi-

F" PAIN-EIPELLER

Štai 71 motu senumo patikimas 
linhnentas, kuris palengvina mus
kulu gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO 
su “Inkaro” vaisbaženkliu visose 

vaistinėse.

W O R L O

Žinoma, tuoj prasidėjo tyri- 
jimas. Policijai pasisekė už-' 

tikti didelis mėsininko peilis su 
pirštų antspaudais. Paaiškėjo, 
jog tai P. Burtono pirštų ant
spaudai. Tada prasidėjo jo me
džiojimas, kuris nuvedė net į 
New Yorko valstijų.

Rekordai rodo, jog Burton 
yra, taip sakant, Užkietėjęs kri- 

kuris keliais atve- 
buvo baustas. Jau prieš 

metų jis Potwin, 
buvo atsidūręs kalėjime 

už kažkokios moters peršovi- 
inų. Vėliau Pittsburghe jis sė
dėjo septynis metus už jaunos 
mergaitės, užpuolimų. Už savo 
pirmos žmonos peršovimų ka
lėjime jąm tekę praleisti devy
nerius metus. Be to, daug kar
tų ir šiaip buvęs areštuotas ir 
baustas. Ir vis daugiausia už 
moteris. Iš visko matyti, kad 
jis buvo savo rųšies išsigimėlis.

P. Burton buvo apie 50 me
tų amžiaus. Dirbo elektros 
įmonėje ir gana gerai uždirb
davo. Buvo apie šešių! pėdų 
ūgio ir gražiai atrodė. Iš Lietu
vos jis buvo atvežtas visai ma
žas. Taigi užaugo jau Ameriko- • Ije.

Monikos Janonienės ir Bur
tono vedybinis gyvenimas tru
ko tik tris mėnesius. Tuoj po 
apsivedimo Burton pradėjęs 
savo naujų žmonų mušti ir vi
sokiais budais jai grūmoti. Pa-

minalistas, 
jais 
dvidešimt 
Ind

ATSUK NUGARĄ VALYMO VARGAMS 
rm TURNYOUR BAČKOM CLEAN1NG TROMBUS

ABSORBS DIRT

WALL PAPER 
CLEANER

r7uysmoke^

ovard v

LEAVES NO JTWW P 
SPOTS OP MEfSy

EASIER AMD QU1CKER TO APPLY

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusą rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.
\

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusiu. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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žmogžudystė nebuvo tuoj 
pastebėta. Tik kai antrų dienų 
Janonienė ir jos padėjėja ne
pasirodė grožio salione, tai 
darbininkė Goluška susirūpino 
ir pranešė Monikos dukteriai.! 
s taroj i, žinoma, ilgai tokio gy-Į 
venimo kęsti negalėjo: ji iškėlei 
bylų ir teismo keliu išsiskyrė, i

Kai žmogžudžio asmuo liko! 
nustatytas, lai tuoj per radijo i 
liko išsiųsti paveikslai. Ir štai į 
Buffalo mieste, New York vals-i 
tijoje, Burton liko sučiuptas.! 
Policijos kamantinėjamas, jis 
prisipažino moteris nužudęs. 
Kadangi tardymas ėjo trečiame 
ųukšte, tai jis dar bandė pro 
langų šokdamas pabėgti. Be
šokdamas pro langų beveik už
gavo keturiolikos metų berniu
kų. Pats gi tiek smarkiai išsi
tiesė ant cementinio šaligatvio, 
jog galvų perskėlė. Nuvežtas į 
ligoninę dar kiek pagyveno. At
sipeikėjęs jis papasakojo apie 
tai, kaip papildė žmogžudystę. 
Monikų jis sutikęs sekmadienį 
ir su ja važinėjęsis po laukus 
bei užsukęs į kelias alines. Per- 
siskyręs po pietų, bet apie 5 
vai. ir vėl sutaręs susitikti. Kai 
atvykęs tuo laiku,' tai Monikos 
nebuvę. Laikų praleidęs alinė
se. Vėlai vakare jį įsileidusi 
Jokubauskienė. Monikos vis 
dar nebuvę. Kai toji grįžusi, 
tai jis nuėjęs su ja i miegamąjį 
kambarį ir iš4en tuoj pasigir
dęs riksmas.. MaJ,, j is., tuoj su
rišęs Monikų, o kai Jokubaus
kienė ėmusi šaukti, tai tų pat 
padaręs ir su ja. Abrusu dar 
užveržęs burnų ir kaklų.

Vėliau abi moteris galutinai 
prismaugęs. Monikų Janonienę 
pasmaugęs todėl, kad toji ne
mylėjusi jo ir nenorėjusi su 
juo gyventi, o Jokubauskienę 
dėl to, kad “tylėtų ir negalėtų 
išsiplepėti”.

Tai trumpai kalbant, taip į- 
vyko toji baisioji tragedija, ku
ri sujaudino ir dar tebejaudina 
Detroito lietuvius.

Dviejų tragiškai žuvusių mo* 
terų laidotuvės buvo vienos iš 
didžiausių^tokios kada nors y- 
ra buvusios tarp vietos lietu
vių. Praeitų šeštadienį apie • 1 
vai. per kelis blokus prie D. S. 
Brazio laidotuvių įstaigos auto
mobiliai buvo susikimšę. Pats 
Brazis sako, jog didesnių lai
dotuvių jis neturėjęs. Per ke
lias dienas koplyčių galėjo ap
lankyti apie dešimt tūkstančių 
žmonių.

Pagaliau prisiartino paskirta 
, valanda. Drg. J. Balčiūnas pra
bilo į susirinkusių minių. Pa
sakė jis tikrai gražių ir jaudi
nančių kalbų. : Po to pradėjo 
automobiliai -judėti ir laidotu
vių procesija išsijudino. Viskas 
buvo nepaprastai rūpestingai ir 
tvarkiai prirengta. Kadangi ly
dėtojų buvo labai daug, tai ke
turi poliemonai su motocikliais 
žiurėjo tvarkos.

Woodinefe kapinėse J. Bal- 
I čiunas ir vėl pasakė atsisveiki- 
I nimo kalbų. Susijaudinimas su

sirinkusių žmonių buvo labai
I didelis. 
Į Gyvų gelių 
I bai daug.

Šis šiurpus 
čių atmintyje

I gai*Šia proga tenka atiduoti di- 
| delis kreditas laidotuvių direk- 
Į toriui, p. Braziui, kuris tikrai 
I pavyzdingai viskų sutvarkė. A- 

čių tenka pasakyti grabnešiams 
ir šiai]) visiems dalyviams, ku- 

I rie tikrai pavyzdingai pasirodė. 
I —Mariutė ir Detroitietis
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Atsišaukimas į lietuvių vįsuo- [gyvenimo darbais ir visais jo 
kuriniais) tasai komitetas gali 
pastatytį Lietuvoje puikiausius- 
paminklus ir t.t, be amerikie-i 
čių dolerių, nes Amerikos lietu-- 
via i ir taip jau yra labai daug! 
nusiun tę Lietuvon savo dolerių į 
įvairiems fondaips, bendro-i
vėms, ir komitetams iš kurių 
lietuvių visuomenė, o ypač a- 
merikięčiai, — neturėjo' jokios 
naudos. I

3. Amerikos lietuvių pažan
gioji visuomenė (dėlei kurios 
Mikas Petrauskas labai daug 
dirbo), — didžiai įvertina jo 
gyvenimo darbus, ir todėl at-i 
minimui ir pagerbimui to atsi-i 
žymėjusio muzikos ir dainos; 
skelbėjo — darbuotojo, to lais
vės ir darbo žmonių draugo,—į 
mes detroitiečiai, nutarėme da-i• i
ryt žygius išleidimui Miko Pet-i 
ra tiško kurinių — raštų, teisiu- ’ 
gos jo biografijos, ir tuo patim 
pradėjimu pastatyt paminklo—i 
biusto Amerikoje, mieste Cle- 
veland, Oliio, lietuvių kultūros! 
darželyje prie Dr. Basanavi
čiaus paminklo. Tai musų, a- 
merikiečių, didžiausia pareiga 
ir užduotis pagerbt tų didį mo
kytojų ir vadų, kuris gražiau
sių savų gyvenimo dalį pralei
do Amerikoje besidarbuodamas 
dėl lietuvių visuomenės.

Tačiau mes, detroitiečiai, da
rome tik iniciatyvų, tjk suma
nymų, bet anaiptol mes vieni 
nesiimsime to darbo, nes dar
bas labai svarbus ir didelis.

Todėl mes atsišaukiam į pla
čių lietuvių visuomenę Ameri
koje, į visas lietuvių draugijas 
>ei organizacijas, ir kviečiame j - < t » Y - į / ’ i •
psvarstykit šį musų suinany- 
nų, padarykit nutarimus, ir 
uos savo nutarimus teiksitės 
įaskelbt laikraščiuose.

Taip pat kviečiame ir 
aščių redakcijas pareikšt 
įuomones tuo reikalu per 
edaguojamus laikraščius, 
nanome,

menę
Mes, Detroito lietuvių orga

nizacijų išrinkti atstovai laiky
toje konferencijoj vasario 25 d. 
1938 m. mieste Detroit, Michi- 
gan svarstėme kompozitoriaus 
—- Miko Petrausko fondo klau
simų,,.— kaip yra proponuoja- 
ma Lietuvoj susidariusio komi
teto, — padarėme tam tikrus 
nutarimus, ir tu° reikalu nuta
rėme atsišaukti į lietuvių visuo
menę Amerikoje.

Detroite šituo reikalu inicia
tyvų padarė Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos 68 kuopa. Tos kuo-! 
pos valdyba išsiuntinėjo laiš
kus kitoms organizacijoms, ir! 
sušaukė organizacijų atstovų- 
konferencijų. Konferencijoj bu
vo raportuota, kaij minimos! 
kuopos valdyba yra gavusi laiš •[ 
kų — atsišaukimų iš Lietuvos! 
nuo Petrausko fondo komiteto- 

į • . i(ir tokis laiškas buvo skaity-: 
tas), kuriame yra kviečiami A- 
merikos lietuviai prisidėt prie 
Lietuvoje įsteigto Petrausko 
fondo, t. y. kad Amerikos lie
tuviai rinktų pinigus ir juos 
siųstų Kaune esančiam fondo 
Komitetui. O tasai Kauno Ko
mitetas žada išleist “žymesnius 
M. Petrausko kurinius, pasta
tyt jam paminklų (biustų) prie 
Valstybės Teatro rūmų Kaune, 
įsteigti stipendijas gabiems mu
zikai lietuviams ir lietuvėms,” 
ir 1.1. b

Mes, vienuolikos organizaci
jų atstovai, visapusiai apsvars
tę tuos klausimus, nutarėme:

1. Dėl danelio svarbių prie
žasčių, kurių čia rieai
mes nesutinkame, nesidėsime 
ir neremsime to Kaune įsistei
gusio Miko Petrausko vardu 
Fondo Komiteto.

‘ ii
2. Kaune susidaręs Miko Pet

rausko vardu Fondo Komite
tas, turi teisę ir gali veikt sa
vistoviai, ir visai atskirai nuo 
Amerikos lietuvių. Su pagelba 
Lietuvos valdžios (jei toji val
džia sutinka su M. Petrausko 
.................... — . ............. .......................................... ■■■■ • ..................... .... •

Iš Detroito lietuvių veiklos
Buvo renkamos aukos. Su- 

rinko, rodosi, apie vienuolika 
dolerių. Antru Atveju kalbėjo 
išimtinai apie Sovietų Rusiją 
Nieko naujo nepasakė' iš jos 
kalbos išėjo’ papustai komunis
tiška maldelė, kuri visų agita
torių yra kartojama.

Detroitietis.

Užsirašė “Naujienas”
Praeitų šeštadienį atvažiavo 

pas jmus į svečius drg. G. Pa
lionis. Pradėjome kalbėtis apie 
įvairius įvykius. Ypačiai musų 
dėmesį atkreipė lenkų grūmo
jimas Lietuvai. Drg. Palionis 
ir sako: girdi, o kų apie lai ra
šo drg. Grigaitis.

Tuoj pasiūliau jam užsirašy
ti “Naujienas”. Sakau, kai gau
si laikraštį, fai kas dienų patir
si, kas rašoma.

Be niekur nieko jis ištraukė 
penkinę ir užsirašė Naujienas 
visiems metams.

Reikia pasakyti, jog drg. Pa
lionis yra plačiai apsiskaitęs ir 

' įdomus žmogus. —Mariutė.

Kongreso skyriaus 
susirinkimas■ • i

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus susirinkimas 
įvykis kovo 26 d., 8 vai. vaka-

draugijų atstovai yra prašomi 
atsilankyti. Bus aptariami svar
bus reikalai ryšium su susiba
rusia padėtim Lietuvoje. Kvie
čia visus valdyba.

Prakalbos
Draugijų svetainėje sekma

dienį įvyko prakalbos. Kalbėjo 
J. Bondzinskaitė, kuri sakėsi 
neseniai iš Europos grįžusi 
(l)uVusi ir Sovietų Rusijoje).

Kaunas esųs visai gražus 
miestas: geriau atrodųs nei lat
vių bei estų sostinės. Suvalki
jos ūkininkai esu kultūringes
ni, negu kauniškiai. Nupeikė 
visas fašistines valstybes ir pa
reiškė pageidavimų, kad demo
kratiškos valstybės sudarys 
blokų su “demokratiškiausia” 
Sovietų Rusija.

Aš Į LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ 

VASARĄ.

TAIP IR AŠ! BET Aš VYKSIU SU 
"PIRMYN” ČHORU.

Specialė Kelionė į

LIETUVĄ
Modernu motoriniu laivu BRITMNIM-8IHŽELI0 11

buvo suvežta la-

įvykis detroįtie- 
pasiliks labai il-

[ACME-NAUJIENŲ

TEISME — Betty Ward, 
Hollyvvood šokėja, užvedė 
divorsų prieš George Bar
nus, filmų fotografų, kaltin
dama neištikimybe. Ji buvo 
Barnes’o 6-ta žmona.

laik- 
savo 
savo 
Mes

kad laikraščių redak- 
ijos pritars šitam sumanymui. 

Dų organizacijų valdybas, ku-
J 
r 
‘los nubalsuos prisidėt prie už- 
nanyto darbo — prašome pra- 
lešt mums dar ir laišku musų 
aikinam Komitetui sekančiu a- 
Iresu:

K. Būtis
3048 Roosevelt Avenue 

Detroit, Michigan.
įlat, Detroito lietuviu organi- 
acijų atstovų konferencija iš- 
inko laikinų komitetų vedimui I 
^įrengiamojo darbo, t. y. vedi- 
nui darbo, kol organizacijos 
nisitars prisidėt prie to tikslo, 
r kol bus išrinktas pastovus 
lacionalis Miko Petrauskos 
7ondo Komitetas.

Detroiliečių laikinas komitė- 
as, turėdamas žinių, kurios 
colonijos ir kiek organizacijų 
risideda prie užmanyto darbo, 

tų viskų paskelbs laikraščiuose, 
ir eisime prie išrinkimo pasto
vaus Nacionųlio Komiteto. Na- 
uionalio Komiteto rinkimuose 
turės teisę dalyvaut visos pri
sidėjusios organizacijos. Rinki
mų tvarka turės būt paskelbta 
vėliau. Ir tasai Miko Petrausko 
rondo Komitetas turės būt iš
rinktas tokis, kuriuo galėtų pa
sitikėt visa pažangioji lietuvių 
visuomenė Amerikoje.

Bile kurie nariai-ės artimiau
siame savo organizacijos susi
rinkime — pakelkit šitų Miko 
Petrausko pagerbimo klausi
mų. Mes pasitikime, kad šitas 
musų atsišaukimas ras pritari
mo kitų miestų lietuvių orga-į 
nizacijosc bei laikraščių redak-, 
ei jose.

Detroito Lietuvių Organiza-j 
cijų Laikinas Komitetas: t

Marija Kemešienė, pirm.1 
Kazys Būtis, sekr. !

, M- J- Masys> sekr.-ižd.

Ši kelionė yra “PIRMYN” CHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. 0 kur, be to, visa ta laivo ištaiga, malonu
mas,. aplinkuma, atmosfera ir smagumas ant to 
laivo 1

Dėl informacijų kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois

CUNARD WHITE STAR

Šlifuotu AKK

brastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 VVest 35th Street Telefonas Yards 1829
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Write for Free Eye Book

Night and Morning |
Promote a Clean, Healthy Condition B
Del Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Ataraivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists. ■
Murinę Company, Dcpt. H. S., Chicago h

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Diena 11 Dienos Į

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Charles Rylander, 29, su Ani-
ta Sunkė, 24

Mike Biago 
Atostogauja

Kovo 15-tą d., California Inn 
savininkas Mike Biago turėjo 
išleistuves. Susirinko kelios de
šimtys draugų ir pažįstamų ir 
atsisveikino su Miku, išleisda
mi jį į Hot Springs, Ark., ato
stogoms.

šiomis dienomis gavau nuo 
Mr. M. Biago laišką, kuriame 
praneša, kad viskas yra “fain”. 
Tuom pačiu laišku Mr. Biago 
sveikina visus naujieniečius ir 
savo kostumerius. Mike Biago 
užlaiko taverną po num. 4358 
So. CaHfomia avė. šiom laiku 
jo bizni tvarko jo žmona Doro- 
thy. —Steponas

Serga Ona 
Povilaitienė

Jau nuo Kalėdų negaluoja 
Ona Povilaitienė, 3025 W. 38th 
S t. Ona yra žmona Jurgio Povi
laičio, SLA 238-tos kps. Finan
sų Sekretorius. Kaip Jurgis, 
taip ir Ona yra Keistučio Kliu- 
bo nariai ir seni naujieniečiai. 

1 —Steponas

senas pasakymas, kad 
Birutietis visuomet Bi- 

i” ir vėl pasitvirtino pra-

Leo

Reikalauja
Perskirų

Ann Strodemski nuo 
Strodemski

Clem Pakarklis nuo Lucille 
Pakarklis

Lillian Gicewicz nuo Adam 
Gicewicz

i Viešas Pareiškimas 
ir Padėka

NORTHSIDE — Pareiškiame 
didžiausią padėką visiems mu
sų draugams ir prieteliams už 
suteikimo mums paramos liūd
noj valandoj, kada žiauri mir
tis atskyrė nuo musų mylimą 
musų brolį ir sūnų Vytautą Ži
lių. Tariame širdingą padėką 
Bijūnėlio Draugijėlei, Lietuvių 
Kriaučių lokalui 269 ir visiems 
už gėles, taipgi O. Skeveriutei 
ir Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
rui už sudainavimą 
nelių, inžinieriui K. 
ir M. šileikiu už 
kalbas ir laSdojimo
J. Liulevičiui už tokį nuoširdų 
patarnavimą. Ačiū laiduotuvėse 
dalyvavusiems už tokį skait
lingą atsilankymą, širdingai 
ačiū visiems.

Seselė Estella
Tėvas Augustas Zille

liūdnų da.i- 
Matekoniui 
graudingas 
direktoriui

Gavo
Perskiras

Ann Waskis nuo James Was- 
kis

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 

įvyks kovo 25 d. 1938 m. 9:30 vai. vak., daktarų Strikol 
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.

Jungtuvių bankietą rengia Liet. Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centrale kuopa su Lietuvių Darbininkų Draugijos 4 kuo
pa (sklokininkais) šeštadienio vakare, kovo 26 dieną, W. 
Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt st., pradžia 7:30 vai. vak., 
įžanga COc ypatai iš anksto, prie durų 65c. Vakarienė, 
programas, kalbos, šokiai prie G. Stevens1 muzikos. Tikie- 
tus galima gauti pas organizacijų narius ir Naujienose.

Reng. Kom.
Vytauto Beliajaus šokių koncertas sekmadienį, kovo 27 d., Chi

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

MĖGSTA VASARINĖ BLIUZKA

Tas 
“kartą 
rutietis” ir 
eito trečiadienio vakarą. Ren- 
gianties prie Birutės pastatymo 
Offenbach’o operetės “Periko- 
la”, Birutės vedėjo, Jonė By- 
ansko žmona, p. Vanda Byans 
kienė, kuri nuo seniai yra labai 
darbšti Birutės veikloje ir daug 
prisideda prie viso lietuvių kul
tūrinio darbo Chicagoje, suren
gė taip vadinamą lietuvišką ar
batėlę, kurion sukvietė gražų 
būrį Birutės draugų pasitari
mui Birutės reikaluose, ypatin
gai apie minėtą operetę, kuri 
bus pirmą kartą statoma Ame
rikoje 'gegužės pirmą dieną.

šiame pasikalbėjime dalyva
vo būrys tų, kuriems rupi ug
dymas gražesnės pusės lietuvių 
gyvenime ir ypatingai palaiky
mas lietuvių dainos tarp Ame
rikoje gimusio jaunimo. Biru
tės Choras šį darbą labai pa
sekmingai dirba per kelis de- 
sėtkus metų, šiame susirinki
me pirmininkavo musų senas 
ir geras Birutietis Aleksandras 
Micevičius. P-as Jonas Ęyans- 
kas supažindino susirinkusius 
su darbu kokis yra reikalin’gas 
geriausiam prisirengimui prie 
šios operetės, su artistų sąsta
tu, kuris yra skaitlingas ir su 
kokiu entuziazmu darbuojasi 
kaip choras, taip ir visi artis
tai. Turint tokią gražią artisti
nę medžiagą, kaip atskirų ar
tistų taip ir choro, ir tokius 
gabius mokytojus, kaip Birutės 
vedėją, Joną Byanską ir ponią 
Genovaitę Giedraitienę, kuri re
žisuoja veikalą, nėra abejonės, 
kad 
žvaigždę prie to skaičiaus, ku
ris puošia jos 32 metų darbuo
tę muzikos srityje.

Smagu buvo išgirsti senti
mentus, kuriuos išreiškė vieš
nios ir svečiai, tarp kurių buvo 
Dr. Suzana šlakis, p-ios Brad- 
chulienė, Firantiehe, Gulbinie
nė, Kirienė, Naikelienė, Zabe- 
lienė ir daugel kitų.

Nuoširdžią kalbą pasakė se
nas dailės mylėtojas, geras Bi
rutietis ir dabartinis jos prezi
dentas, P. Miller. Jis ypatingai 
išreiškė įvertinimą to didelio 
darbo, kurį jau penktus metus 
nenuilstančiai ir taip pavyzdin
gai dirba Birutės vedėjas, Jo
nas Byanskas. P-no Byansko 
atsidavimas šiam taip vertin
gam tikslui yra labai kilnus ir 
visų įvertinamas. Negalima 
praeiti nepasakius, kad didele 
ir visuomet atsakomingą pagel- 
bą šiame darbe p. Byanskas tu
ri iš savo žmonos, Vandos, ku
ri ir šį vakarėlį surengė. Po 
susirinkimo p. Byanskiehė pa
vaišino mus skoningai prireng
tais gardumėliais.

Ideąliški lietuviai, šie ponai 
Jonas ir Vanda Byanskai.

N. G.

NAUJIENOS, Chicago, III
♦ f »“ — •

Iš Visko Atrodo,
1 T •vi • v* •Kad Joniškiečiai

Geri Žmonės

Penktadienis, kovo 25, 1938

PATTERN 17O&JIFFY KNIT BLOUSE

No. 1709—-šią gražią bliuzką lengvai ir greitai nusiineg- 
sit. Ji susideda tiktai iš dviejų šmotui Kai siųsit užsakymą 
žymekit kokio dydžio. Galima gauti 16, 18, taipgi 38 ir 40 
lių per krutinę.

pa- 
co-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 11).

No. 1709

čia jdc-du 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavadį No.

Vardas ir pavardė ....

Adresas

I Miestas ir valstija 
" M**

šaltimiero Radio 
Programas

Iš vakarėlio Joniškiečiai 
rengiasi Lietuvon

Praeitą sekmadienį Yuškos 
salėje įvyko Joniškiečių L. K. 
Kliubo pavasariniai šokiai, ęo 
priedams dar ir bunco party 
su įvairiais išlaimėjimais. Nors 
buvo suaukauta visokių dova
nų ir kiekviena turėjo savo 
skonį, bet viena tikrai buvo 
puiki, tai kliubo nario P. J. Ba
rausko pieštas paveikslas, ku
rį paaukavo šio vakarėlio tiks
lui. Jaunuolis Leonardas Bal
tas buvo laimėtoju to gražaus 
atvaizdo. Komitetas —- M. Mi- 
ravičienė, O. Klevinskienė, p. 
Povilaitienė visur “snepi” pasi
rodė. Beliackas ir Joniškiečių 
Kliubo pirmininkas Yąnkus ir 
kiti su jaunom panelėm vynutį 
girkšnojo. Tiesa, publikos ne
buvo tiek daug, bet kurie daly
vavo, tų-tipas buvo geras ir 
biznis visais kraštais ėjo kaip 
iš pypkės.

Gražus būrelis atsilankė ir 
jaunimo, kuris prie Balako 
muzikos linksminos. P-s brigh- 
tonparkietės Vainauskienė, Vaš- 

kelienė kaip paukštukai skra
jojo po svetainę.

Ruošiasi Lietuvon
Adolfas Vaškelis 

riaus ir Girėno 
Posto narys. 
Vaškelįenė
sykiu su ekskursija vyks į Lie
tuvą. Prie šios progos primin
siu, kad jauna panelė, Joniš
kiečių Kliubo veikli narė, taip 
pat per Naujienų laivakorčių 
skyrių gegužės pabaigoj išvyk
sta Lietuvon. Joniškiečiai jai 
rengia išleistuvių vakarėlį. Kai 
šių žodžių rašytojas vyko ap
lankyti gimtąją; šalį, tai gerie
ji joniškiečiai su savo kaimy
nais jį išlydėjo šii kapeli jom ir 
dainomis. Prie to dar įteikė ir 
puikią neužmirštamą dovanėlę.

. Joniškiečiai savo( draugiškumu, 

. labdarybe ir kitokiais gražiais 
darbais yra seiiiai visiems ži- 

, nomi ir už tai jiems priklauso 
nemažas kreditas. —R. š.

dar viena

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Gerai Nusisekė A 
Valuko Grand

Kovo 19-tą ir 20-tą, 
Valukas surengė Grand 
ingą sivo naujai atidarytame 
A. V. Taverne, 1219 W. Madi-I 
son St.

yra Dą- 
Legionierių 

Jis, jo žmona p. 
ir jų duktė Onutė

A. K. 
Open-

Grand Openingas gerai nusi
sekė, nes per 2 dienas/ 7-ni pa
tarnautojai dirbo išsijuosę, kad 
tinkamai užganėdinti kos<tume- 
rius ir svečius. Nors šita apie- 
linkė yra toli nuo lietuviškų 
kolonijų, vistiek lietuvių suva
žiavo iš visų daHų miesto.

Mr. ir Mrs. Valukai labai 
yra. dėkingi draugams ir pa
žįstamiems už prijautimą.

—Steponas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— • Tr _ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ—-________________________—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Šmotų Servizas 
Vienam 
Žmogui

37
35
36
35

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

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

4&;
421 
346 
276 
226 
166

76
85
33
31
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS
PACKARD VARTOTŲ KARŲ

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

. ..................................................III........................  .■/

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7 25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Map!ewood Avenae 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

© PAKELIA GAZOLINO 
KAINĄ — Gazolino bendrovės 
paskelbė, kad Chicagoje pake
lia gazolino kainą 3/10 centų. :

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą £

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė
bai šaukštas, vidučius, salo
toms šakute ir du maži 
štukai, vienas kavai, o

sriu

Vertė
$2-5°

. 99cSetasSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Į .
Į'

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 setų
* tiktai $1-75
su 6 kuponais

Paštu 
35c

Extra

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišiųs, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojąms susirasti, 
kur galima nusipirkti jvairių 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 bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir
mos rųšies Su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvrood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

Šaltiiniero radio programas 
vėl šį vakarą lygiai 7 vai. va
kare iš WHFC stoties. Nera
mumų šešėliai apgaubė Bartkų 
namus. Atydžiai sekite Bartkų 
šeimos epizodą.

Neramus šie laikai, ypač Eu
ropoje. Lietuvoje padėtis neaiš
ki. Žinių žinovai pasiruošę nu
šviesti jums tą keblią padėtį.

(Sp)

Serga p. Pališaitienė
Šv. Bernardo ligoninėj, 6337 

Harvard, guli sunkiai serganti 
p. Pališaitienė. Jai buvo .pada
ryta pavojinga operacija. Ligo
nė buvo kritiškame padėjime, 
bet dabar pradeda eiti geryn.

Lankymo valandos nuo 10 
ryto iki 9 vakaro. Ligonės 
kambarys nr. 202. Draugai ir 
draugės. kuriems laikas leidžia,
yra prašomi ligonę aplankyti 
Linkiu jai kuo greičiausiai pil
nai atgauti sveikatą.

Kaimynė.

šauk- 
kitas 

d’ezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus, 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos, 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Kainos Numažintos
MINE RUN $5.75 

$6.00 
$600 
$6.00 
$5.25

BTG LUMP ...........................
FGG ................. -
NUT .....................................
SCREENINGS ........... ...........

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

LIGONINES— 
HOSPITALS

Iškirpkit Ši Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir_ antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. ’■

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

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAŲ IŠIMAMI JJg.SO
GYDYMAS......... .....$£0.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS JO.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTATTRANTAT

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas Valstija

Kupono No. 93 Kovo 25 d

įi: įfL'Ą’> i*,* h.V?1.įf,K’"**^*M' &¥"** A’il

Universal restaurant
GERESNIŲ VA T,GI U VAIDYKLA 

750. West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savfrrinka*

Tel. VUtnrv

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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THE WORLD AT"!
AGLANCE

by JDr. E. G. Peters

BETWEEN THE LINES FflMOUS REDHEADS

quiver

Bruno John Paul

zealously 
amount, 
unjustly 

vvould^’t

Lithuania 
and 

the Poles and Germans, 
reach out to grasp her 

draw back. They can be 
the big Russian bear vvho 

himself to 
The big bear 
gets near her, 
silently slink away.

underlying cause why vve Lith- 
can’t find harmony in our

While o/her small countries 
in their boots from fear that the blood- j 
thirsty head of nazi-fascism may soon 
appear over them, little
stands undaunted at the threats 
bullying ot 
vvho eagerly 
būt quickly 
thankful to 
has chosen 
brother. 
anyone 
seducers

The 
uanians 
ranks vvas illustrated in a conversation 
I had vvith a prominent 
the 
and 
“In 
nian 
found little to gain.
many obstacles to overcome $o I svvung 
my lot over to the other nationalities. 
I even adopted a professional name 
vvhich vvasn’t Lithuanian soundirig, of 
course. What progress or fame I have 
attained vvas done on my ovvn accord: 
I have bad to pull myself up by my 
ovvn boot-straps. With the Lithuanians 
I received little support. I have found- 
that the Lithuanians are jealous. This 
jealousy is sbrouded by deliberate, ne- 
farious mud-slinging, f ault-finding and 
non-support of 
and progressive. 
because I vvas a 
not. Perhaps it 
fall into one of their divided classcs. If, 
someday I become 
as I hope to be, 
out and commcnt 
Lithuanian. They 
cept me then. after I had brought glo- 
ry to 
vvhen

We 
other 
lithuanian young people planned 
leave for Lithuania this summer. They 
iequested >upport from all able Lt’hua-

act as her big 
grovvls whenever 

and her to-be

young man 
other day. “I am a Lithuanian, 
a professional musician,” he said. 
my . association vvith the Lithua- 
nationality and their musicians I 

There vvere too

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

more or less famed, 
they will point me 
that I am a • famous 
vvill be glad to ac-

their race. Būt vvhere vverg they 
I needed their support?” 
can readily apply thes? vievvs 

instanves. Tbe Pirmyn chorus
to 
of 
to

BRIEFS

nians. H o v* many of them 
responded? Not a gratifying 
indeed. By many they vvere 
discredited. Many deliberately 
see the fact that this sort of venture 
adds to our cultural progress. They 
couldn’t see the fact that the Lithuan
ian name vvas 
chorus had to 
ovvn initiative 
ančiai support. 
most nobly, I 
had 
ovvn bootstraps”.
be: J‘If you 
it yourself.” 
you gain or 
it yourself.

A nevv Lithuanian-American maga
zine vvill appear shortly. It has been 
a highly progressive venture. 
as some 
“boosters” heard of it they used their 
most fatal vveapon: that of classifying 
it as being s partisan to one of our 
“groups”. This immediately severs sup
port from the other groups. We can 
overlook such matters, if vve vvapted to, 
būt our ingrovvn dislikes, hatreds, and 
long-established mud-covered 
make us narrovv-minded to the 
higher ideal matters. We : 
vor to lend support to anything that 
vvould bring credit to our nationality, 
not foolishly try to discredit things 
vvorthvvhile. By. doing this vve are re- 
tarding our culttfral progress.

Another example of our lack-sup- 
port harmony-heking' methods occur- 

Illinois. Not so many 
a candidate 
had hoped 

Lithuanians 
būt vvhen

then the various shades of 
to titian tresses,

brovvn,
Raymond Thornburn,

Monde, or

If fame and color of hair have any 
eonneetion, 
red, from carrot-top 
may hold a surer key to the gallery of 
immortals than 
black. Anyhovv,
a vvorld traveller crovvned 

fire, has built up a pretty 
for sorrel-tops. Raymond* 

collecting Information about 
redheads over various parts

with locks

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

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

It’s bad enough ‘ to accept the yoke 
of dictatorship after conųuest; it’s ut- 
terly assinine to vote upon your coun- 

<try the yoke of dictatorship. Only fools 
or insane persons do that.

FIRST LITHUANIAN COLONY IN AMERICA 
FOUND 250 YEARS AGO

PERSONALITIES 
AND PARAGRAPHS

to “pull

being gloTified. The 
seek means through their 
to gain moral and fin- 
whicb tlxy accomplished 
am glad to relate. They 
themselves up by their 

The moral seems to
vvant anything done, do 

And may vve add, vvhen 
accomplish something sbare

of our so-called
As soon

Lithuanian

of living 
good case 
has been 
his fellovv
of the vvorld for tvventy-five year$. < 

Among famous statesmen, vvarrlors, 
and rulers furnished by Nature vvith a 
ruddy crovvn are England’s good “Queen 
Bess’ and Cleopatra, serpent of the Old 
Nile and mistress of Caesar. Jefferson, 
Jackson, and Washington head the list 
of America’s red-tops in polities, 
vvhile Lord Nelson bats for England 
and Napoleon pitehes for France. For 
the Little Corporal’s locks had a dis- 
tinet reddish cast, if vve may believe 
Emil Ludvvig, eminent German bio- 
grapher. Būt then, as |any farmer knovvs, 
black hair vvhen cooked by summer s.un 
takes on a rūsty 
pions of
claimed Lincoln as one of their 
at least 
year. “ 

Richer 
field of
tresses, those superb handlers of men. 

traits Beginning vvith Sappho, Greek poetess,.
and coming dovvn through Salome of 
the flaming copper locks, vve find ma
ny actresses vvearing a 'crovvning glory 
reddish hue. The divine Sarah Bern- 
hardt, vvho acted despite loss of a leg 
and old age, leads the list. Follovving 
her are such screen favorites as Hep- 
burn and Myrna Loy, Clara Bovv and 
Ginger Rogets"and įjanet Gaynor. Lu- 
pescu, able mistress of King. Carol of 
Rumania, is titian-crqwned.

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

nevv Lithuani- 
magazine, an- 

issue will be 
The trials aiįd 
a new publi-

Lithuanians Fought Uuder 
Washington For American 

Frėedom the P'olisb-Lithuanian

By Joseph Prentis

tint. So the cham- 
redheads might also have 

brood, 
of the

to the motes 
should ende.i-^

during three

in redheads, 
the arts, if

months

however, 
vve include mis-

is the

vvas of a 
Lithuanian 
non-Lithu- 
defeat wasvoters. The margin of 

slim, and a more organized sup- 
from the Lithuanian people might 
meant victory for him. Party po- 
may have had a lot to do vvith

red in Cicero, 
years ago a Lithuanian vvas' 
for office in that tovvn. He 
to carry the support of the 
in the Lithuanian distriet,
the finai tabulaions vvere made he dis- 
covered that his opponent had rfeceived 
more votes in the Lithuanian distriet 
than he had. His opponent 
different nationality. This 
received many votes from 
anian 
very 
po.rt 
have 
lities
it, būt the attitude of many Lithuani
ans vvas clearly illustrated by a fellovv 
countryman who said: “Wby should 
I vote for him? He vvill become a “big 
shot” and become prominent and have 
a good time, 
it?”

Ah, yes, 
. . . būt vvill

būt

we
vve

vvhat vvill I get out of

proud Lithuanians live 
ever learn?

except, perhaps,

Julia 
red- 
also

After laborious months of sinęere 
and untiring organization the publish- 
ers of the “VOICE”, a 
an-American monthly 
nounce that thejr first 
out sometime in April. 
tribulations confronting
cation have been met and satisfactorily 
overcome. The publishers feel that 
they can' novv issue their nevvly formed 
magazine vvithout the fear of “buckling 
under” after a fevv issueš. After months 
of patient vvaiting they have attained 
their minimum amount of subscribers, 
and have built up a reserve fund.

The “VOICE” of the Lithuanian- 
Americans is going to be a magazine 
devoted cntirely to the interests of 
Lithuanian-Ame.ri.can youtb. It vvill 
contain stories, articles, sport revievvs, 
cartoons, nevvs items of general appeal 
to all—in fact, most cverything vvorth- 
vVhile of an 
vvill appeal to 
magazine vvill 
young people

all

fact
ca-

“PUB” . . . KEN, the nevv I offspring 
of the ESQUIRE-CORONHT “slick- 
sheets”, vvas said to be born\ because of 
the fascist ban on “ESKY” in nazi 
territory^ KEN. report tbe editors, vvill 
be used to fight fascism, vvar and 
communism. Forgetting communism. it 
seems that KEN vvill have to resort to 
war in order to have any circulation 
in Europe if Hitler’s dream of ruling 
all of southeast Europe-«materializes. ■ 

O Q S
PRANKSTER . . A police 
Pennsylvania fell into an^ icy 
vvhik Crossing it ' ----- 
Someone 
plight sent 
The chief 
and vvent 
vvas deeply nonplussed.

0 O O

chief of 
' stream 

on a ^narrovv log. 
learning about the chief’s 
him a pair of water wings. 
took the bloodhounds out 

searching for the sender. He

well-known 
why plump

PLUMP WIVES ... A 
vvriter listed these reasons 
vvomen raake the best vvives: (1) The 
plump woman not wanting to getmore 
plumpier, eats less than a thin woman. 
Her check at the restaurant is usually 
about one-third the amount the thin-, 
nėr ladies pay. 
not go for fur 
vvill accentuate 
wears out less 
doesn’t care to
Thin ladies are indmed to be peevish, 
nervous, and worry ą. great deal about 
trifbs. (5) Plump■ ladies usually don’t

(2) A plump lady docs 
coats, 

her 
shoe 
walk

fearing that a coat 
bulk. (3) She 
leather because she 
a great deal. (4)

worry a great deal, 
over their plumpness. 

O
MONEY-MAN . . . The 
invented the game “MONOPOLY” is 
said to have grossed a million dollars. 
’Tis a nice vvay to “monopolize” a 
lot of easy

0
gentleman who

way to ‘‘monopolize 
money, vve’d say.

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

What ate important characteristics 
helping make redheads good candidates 
for the hall of fame? They have 
strong personalities; they are impulšive 
and aggressive, yet intelligent and ima- 
iginative; often very tempermental, 
proud and sensitive, strong in courage 
if vveak in discretion. Such, at least, 
are the qualities ascribed to our titian- 
haired friends.

Būt1 then fevv men have been more 
proud and sensitive than John Ran- 
dolph of Roanoke, a brynette; nor more 
courageous than Richtbofen, famous 
blonde German vvar ace; vvhile Dr. 
Joseph Goebbels, is the vvorld’s forc- 
most propagandist.

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

outstanding nature that 
ail youth.” In short, the 
have appeal to as many 
aS' possible. They vvan.t

to make it tru^y representative of 
Lithuanian-American youth.

Tbe editors sincerely stress the 
that they vvill not be political, or
ter to any one group of individuals.. 
To a certain fevv vvho haye deliberately 
dared to classify1 the nevv magazine, as 
one that vvill, dLv.ote its interests to a 
select group, ,the, editors reply: “We 
definitely wish to statė that vve v^ill 
not be affiliated vvith any one group. 
The logical thing to do is vvait until 
vve make our appearance, then proceed 
to classify us then, if they darė to..”

The publishers vvill pay for all ma
teliai that they vvill ūse in their pages. 
Contributors, vvriters and artists are re- 
quested to contact them in regards to 
any material they 
monthly pcriodical 
ges.

Naturally ,the 
anxious to build

This year marks the 250th anniver
sary of the founding of the first Lith
uanian colony in America. In the &ame 
manner as the pilgrims of the Mayflpvv- 

a group of Lithuanian pilgrims1 left 
Lithuania in 168)8 to escape from the 
intolerable conditions of the feudal sys
tem and arrived in America and set- 
tlcd on Guadeloupe Island, a part of 
tb« West budies in the Carribbean Sea.

The above fact has been dūly record- 
ed by Simonas Daukantas, the great : 
Lithuanian historian, vvho is the au-! 
thor of the first book published on the 
history of Lithuania.

The Lithuanians did not stay long 
on Guadelpupe Island. After having 
been dispersed by repeat^d atteippts of 
the British to vvrest control of the is
land from the Fj-ench, the Lithuanian 
colony moved to Nevv YorJk, vvhich vvas 

at that time only a small tovvn.
Ever since tbe discovery by CoJum- 

buš in 1492, Europeans from all na- 
tipns crovvded into it. The first per- 
manent English co'.ony vvas at James- 
tovvn in J 6.07. The pilgrims of the 
Mayflovver cąme in 1620, The 
nian pilgrims came in l1688.

Thcrefore, Lithuanians vvere 
the early settlers of the Nevv 
and contribut.ed their bit tovvards ma
king the United States the most demo- 
eratie and the most prosperous country 
in the vvorld. Besides Kosciusko, many 
other Lithuanians 
fought side by side 
diers of George 
struggle for liberty 
rule of the British kingdom.

Lithuanian emmigration to America 
continued uninterruptedi Hovvever, it 
inereased in intensity after each parti- 
tion • of the t Lithuanian-Polish statė 
(1772-1795). After the lašt partition 
most of the Lithuanian nobles depar- 
ted for America.

Life in Lithuanian bccame intoleraMe 
after the Polish-Lithuanian insurrection 
in 1803 against the Russian bear. Rroin 
then 
very

In 
Rev.

Lithuania to escape

Lithua-

ainong
World,

from Nevv York 
with the brave sol- 

Washington in the 
from the tyrannical

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

The great famine years of 1850, 
1867, and 1868 in Lithuania, also ac- 
celerated emmigration <o America. Ma
ny robust and able-bodied yourtg Lith- 1 
uanian\men left 
conscripfion into 
and came to the 
“baudžiavos” and
in Lithuauia, vvhen .cruel Polish feu
dal lords overran Luhuania and held 
Lithuanian peasants in s'.avery, forced 

•I many Lithuanian to seek justice and 
j freedom in the Nevv World.

The follovving are the narnės of 
some of the Lithuanians vvho emmb 
grated to the United States in the nine- 
teenth century: In 1850, Petras Svote
lis, an ex-deric from Mariampoleų in 
1864, Botyrius from Liudvinavas; 
186 
tis, akd John Staniulis from Barzdai.

It is not easy to determine the num
ber of Lithuanian-Americans in the 
United States, because of the various in- 
accuracies of immigration records and 
census reports. Hovvever, it is conser- 
vatively estimated that there are at 
least one million Lithuanian-Ąmericans 
in the United States. The largest Lith
uanian colony in America is in Chi- 
cago, vvhere* there are over 100,000 
Lithuanian-Americans.

Although colonial United States vvas 
chiefly populated by the English, today 
no , single nationality constitutes 
jority. The population is novv 
glomeratjon of all nationalities 
the sun. All American citizens, 
less of their national origins, are guar- 
anteed to equal rights and equal op- 
portunities by the Constitution. Slovv- 
ly, būt sūrely, by means of the mdting 
pot, a nevv and distinet nationality is 
being formed—tbe nevv American na-

in
Vincas Gustaitis from Naumies-

wish to submit.
vv.ill contain 3 2

The
pa-

very

plenty of 
of famous 

somebody

MAKING A DICTATOR

RINGS . . . The^latest gad- 
vvorn by fashionable ladies 
is a yellovv and white gold

Making a dictator—that is vvhat 
so-.called May bill now in Congress 
take the profits out of vvar vvill do 
the President of this country.

Whatever the outcome of the civil 
war in Spain, the vvorld admires the 
Spanish workers and liberals for fight-

the 
to 

for
DIVORCE 
get to be 
(ex-wives) 
ring tp show they’ve seperated from
husbands. Widows are also being in- 
terested iq specialized rings being made 
by an American firm. Ex-husbands vvill^ing dictatorship to the lašt diteh. Būt 
wear dog-collars, maybe? 

0 0
rural farm 

statė seats its

- « 
SLEEPERS ... A 
in a midvvestern 
in rocking chairs. Novv the scholars
can fall asleep in class more comfot- 
tably.

school 
pupijs

0 S 8
AILMENTS . . . Looking through most 
any publication you’ll find a great va- 
riety of new “diseases” that manufac-^ 
furers have coined. wbich ,they daitn 
their respective remedies will eure. Am-i 
oug them are: Belchitis, Acid Bjues, 
Office-room Corns. Bįrd-cage Moutb, 
Lobsteritis, Prairie Squjnt, Bridge Table 
Slump, Vacation Figų re. Five O’dock 
Shadovv, Dipsy-Doodle Stauče and ma
ny . others.

the vvorld Jooks dovvn upon the Ger
manis and Italians for accepting vvith- 
out a hard struggle the stupid, barba- 
rous dictatorship of Hitler and Musso- 
lini. Even the Germans and Italians, 
hovvever, did not vote for their own 
galling yoke; they had it thrust upon 
'them through hard circumstances anc

■ the trickery of their rulers.
Būt if vve Americans let Congress

pass the May bill, then vve wjll have
outdone the Germansk in servile stupi- 
dity. For .the May bill gives the Pre
sident dictatorial povvers the moment 
that war is declared. That measure 
authorizes him by mere prodamation 
to draft anyone betvveen 21 and 3

A MORAL FOR THIS WEEK
Live in such a manner that you 

vvouldn’t be ashatned to sėli the family 

<«»«• r

on einmigration to America vvas 
marked.
1866 the first Lithuanian pricst, 
Andrius Strupinskas, a Mariavite

THE STUDENT AND 
THE SCHOLAR

SHIP FUND
A1K student Scholarship and

publishers are 
up their circulation, 

and therefore request all progressive, in
telligent Lithuanian-American youtb to 
subscribe to the nevv magazine. The 
subscription rates are: $1.50 per year, 
or $1.00 for a half year subscription. 
They are also offering bundle sales of 
the magazine. Any individual or orga
nization can order 10 copies of the 
first iššue for $1.00

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

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

Loan 
Funds that have been aCcumulated in the 
Universities and Collegcs of the United 
States have either been outright endovv- 
ment by some philantrophic person, or 
have been 
the States 
Although 
expended
it has been found that only fevv stud- 
ents are able to benefit

Jt is true that over 
ships ar.e avvarded each 
ing the vast 
States 2,000 
“drop in the 
ųuiring. the 
the athlete’s, 
are to enjoy
ship. The less vvealthy student 
been unable ęo attaih one of 
points mentioned, is forced to 
because of a luck of funds.

and ar.e being derived from 
in vvhich they are located. 

many millions of dollars are 
yearly avvarding scholarships

MR. HEN PECK’S 
DREAM

With easy chair before tHe stove
He vvatched the fitful gleams 

And let bis
Into the

tired senses rovė 
land of dreams.

be vvas a pirate boldHe dreamed
Upon his blood-stained deck. / 

Witb face disdainful, hard and cold, 
He vvatched the scuttled vvreck.

With* bravvny arms actoss his chest, 
He laughed vvith frigh.tful glee 

To see each shrieking vjetim pressed
Into the cruel sea. i.

vilian vvar work the officers and ma- 
juagers of any industry. That bill like- 
wise enables the President to smash 
labor unions or to co^ipel their univer- 
'sal recognition: to allocate I raw ma
teliais and to requisitipn finished pro- 
duets; ta fix pricę^( /|et|ts, 'commissions

Spencer Tracy, vvinner of the Natio
nal Academy avvard for this year (the 
highest honor to be attained in the 
motion pieture industry) vvas avvarded 
tbe emblematic>award for his excellert 
vvork in the pieture “Captains Coura- 

A fine 
knovvn for 

many excel- 
portrayls, 

y is said 
one of the 
Hollyvvood 

men to 
f m a k e - u p

*hile vvorking be- 
camera. 

the lase 
Tracy 

iii, būt 
honor 

upon

-Įeous . 
ctor 1 
bis 
*ent 
T r a c
o be

...
;X--' .
|«*

■

United States. The 
“lenkmetis” period 4 A. '

L
M cading
2 huu

Ipore the 
iOuring

Įfew days 
has been 
the great 

besto wed
him has aided him in recovery.

anxious to 
novv do it 

getting thin

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

Joe Louis the black “buteber” and 
heavyvveight Champion of the vvorld, 
vvill mateb his deadl) 
fists against Harq 
Thomas at the Chi- 
ęago Stadium 
Corning April
Thomas. a rugged anc 
stubborn fighter 
“can take it” 
pull an “April 
er” on Louis,
the vvise men predic; 
that he vvill “kis: 
the canvas” in shori 
order. A. Schmelling 
Louis natūrai is or 
fire for Cbicago fans, also.

th is 
Ist

a ma- 
a con- 

under 
rcgard-

whc
ma> 

fool
būt

In 1888 many Lithuanian-Ameri- 
cans assembled at Sbenandoah, Pa., to 
cejebrate the 200th anniversary of the 
founding of the first Lithuanian colony 
in America on Guadcloupc Island. Now 
that the 
portant 
rived, it 
lebration 
uanian-American colonies.

250th anniversary ,of that im- 
and interesting event has ar- 
should be an occasion for ce- 
by all Lithuanians in all iLth-

from thcm. 
2,000 scholar-■ 
year. Consider-
of the United 
are būt a mere 

Only students ac-

population
scholarships 
bucket”.
.highest scholastic ratings,
and the political affiliates 
the benefits of a scholar- 

vvho has 
the three 
drop out

Among thein was a stately dame, 
To sbare this fearful lot;

Her glancė did noj: his ficrceness tame—- 
Of mercy he- knevv not.

■■

“You, too,'r he shouted loud and clear—
“Proud one, shall feed the fishes.”

. Just then a sharp voice šmote his ear: 
“Shut up; come do the dishesl”

Oh vvhere vvas all his ficrceness novv?
He leaped up frohi bis chair, 

Exclaiming, as he mopped bis brovv:
“Yes.dcar, 1’11 be rigfat tfaere.

Shirley Temple, “everybody^s favor
ite actress”, is novv appearing n hėr 
latest film “Rebecca of Sunnybrook 
Farm”. The story is unlike tbe “Rebec- 

portrayed 
Wiggin’s 
the šame 
this pic- 

a
These are merely a few examples of 

vvhat the Nationalistic groups are doing 
to promote themselves in culture and 
education. The Polish, Belgian, and Ger- 
man funds are a'.so large.

A Lithuanian Scholarship Fund has 
been a nccessity many years, būt nothing 
vvas done about it. In 1936 The Lithu
anian University Club took upon its 
shoulders the gigantic task of building 
up a scholarship loan and now the 
Lithuanian Scholarship Loan Fund has 
grown to a sum of $600 — a very 
good start. In years to come the Lith
uanian student, too, vvill have 
ship fund to dravv from.

An opportunity is novv at 
render aid to the 
ship Fund movement. On March 27 in 
the Lithuanian Auditorium, the Lithu
anian University Club's annua! “Dainos 
ir Dramos Vakara” vvill take placc. The 
time — 6 P. ^T^”tAll procceds from the 
concert vvill go into the Lithuanian 
Scholarship Fund.

—AHTHONY V. FAIZA.

countrymen.
National Ed-

founded the.

It didn’t take long hovvever, before 
the Foreign National Groups in America 
began to organize scholarship ■ funds to 
keep their students in school. Until on'y 
recently have a large group of students 
of foreign parentage have gone through 
or are going through school, vvith tl«! 
bAcJcing of their fellovv 
Here are a fevv examples of 
ucational cooperation.

In 1924 the Arinenias
Armenian Educational Foundation vvhicfa 
is novv located at 331 Fourth Avenuę,' 
in Nevv York. The scholarship fund 
vvas fpuhded for Armenian students whp 
had finished their freshman year ip. 
bpth professional and technical scboo’s. 
Lašt year their-. report read of an accu- 
mulation of over $250,000 in tbeir 
Scholarship Loan Fund. -

The Jevvish Free Loan Society of 
Greensborough/ North Carolina, lene 
$1,445 lašt year to Jevvish students. 

' Tbe Russian Fund vvhose headquar- 
ter are located at 274 Madison Avenue, 
Nevv York, have raised a scholarship 
fund of over $350.000.

'a as 
n Kate 
>ook of 
lame. In 
ure Shirley is

:elling cornflakes. 
The story is just 
fair būt little Shir- 
ey sparkles to the 

d e I i g h t of her 
countless fans. She 
plays the piano
and sings Severai
songs in a pleas- 
ing manner. She

also goes through a strenuous dance 
routine accompanied by that great co- 
lored dancer, Bill Robinson. Shirley 
seems to please no matter vvhat the plot 
is.

ascholar-

Lithuanian
hand to
Scholar-

SPEAKING OF OUR 
EDUCATIONAL 

RIGHTS
Tbere has been much talk 

cussion going on dnring the 
years about various changes 
being made in our system of
education, espcciajly ’in Cbicago.

and dis- 
past sfew 
that are 

public

These cbanges are variously 
>preted by authoritative persons. 

educational rights are 
and abridged. There- 
us to study the mat- 
and, if necessary, de-

charge that our 
being narrowed 
fore, it bebooves 
ter more closely
fend our Constitutional rights.

inter- 
Some

War clouds loom over Lithuania. In 
the event of a conflict Lithuania has lit- 
tle power, un'.ess courage and a just 
cause to aid her. Without thfc “big 
brother” support of Russia and France, 
Lithuania could easily be a victim of 
the bloodthirsty maniacs of Poland and 
Germany. Comparing her railitaif 
strength vvith that of Poland, her armed 
force is insignificant. Lithuania vvith i 
population of two and a half million 
has approximately an army of 75,000. 
H^r air force has about 1.200 mtn. The 
amobnt of planes she has is unknovvn, 
būt small in number. Her navy consisrs 
of one patrol vessel. Poland, on che 
other hand, has a population of 3f.- 
000.000 and ber army is numbered at 
285,000 soldiers and officers. Her air 
force numbers about 8,000 men w»th 
an unknovvn amount of planes. Her 
navy consists of tvvo destroyers, and 
three submarines.

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

yin clementary schools”, the Feder- 
ation charges, “this movement takas 
the form of a cry for feiver f rilis to. 
reduce education to the three R's: in 
high schools: to replace general educa
tion vvith a narrovv kind of vocational 
trainingų in universities: to insist that įįįj“

tower.
X

opinion of the Federation, 
for the ills of our edncatjon- 
is more democracy to eduta-

the proper pjace of the professor b in 
the ivory 

In the 
“che eure 
ai system
don”, and has launched a nation-yvide 
campaign to bring these ideals into pf- 
fect.

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

V. Boxing Bout Championship* will 
be heareį coaat-to-coast over Ųie 
Mutual Network, Wedne»day (April
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Diena Iš Dienos

Šventė
Gimtadieni

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

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

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

įsiėmė Leidimus
Vedyooms
(Chicagoje)

Irving Bloom, 28, su Bertha
Skurka, 22

George Rourke, 30, su Hekn
Macewicz, 30

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

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

John Garbacz, 30, su Mary 
Aleksa, 21.

vai. po
stoties
“American

pie- 
0ir

programą 
of the Air”. Tą dieną 
daroma transliacija iš

DARIAUS-GIRĖNO POSTAS ATSIŠAUKIA] 
Į EUROPOS PREMJERUS REMTI LIETUVĄ

jus pasibaigs, kliubas gaus dar 
daug šimtų. Vajų veda didele 
komisija kuriai vadovauja trys 
jaunuoliai: Antanas Rudis,1 
Stasys Šopras ir Pranas šne-1 
kutis.
. Geresnių rezultatų gavimui j
visas wardas yra padalintas į, par gi Packard Bargenų pasirinki- 
40 lietuviškų precinktų. Kiek- mui žemomis Kainomis.
vienam vadovauja kapitonas,' PATS PASIRINK TERMINUS 
kuris visus lietuvius savo nre- PACKARD VARTOTŲ KARŲ Kuris visus lietuvius savo Pr^1441 E> 75th st. phone Midway 7272 
cinkte aplanko į namus asme-j----------- - ----------------- -— -
niškai. - ' ' -

MIlda

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

Kow.il nuo John Ko-

Beuda nuo Kazio B.u

Wlnston Churchlll.

Galioki nuo Charles

W. Ormsby-Gore. AValter E. EHlot.

Programas ne 
kiečiui ašaras 
vaikučių dainos 
siog širdį vėrė,
balsai mus p: siekė net iš anos 
puses plačių marių.

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

Programas Iš 
Lietuvos

Kovo 17 d. 1:30 
tų iš WBBM radio 
dėjau 
School 
buvo 
Lietuv

Programas girdėjosi labu 
; iškiai; Skuduč’a s ir kanklėmis 
grojo “Aušios” gimnazijos mo
kiniai (po vadovybe mokytojų 
švedo ir Strimaičio), o pradi
nės mokyklos mokiniai dainavo 
“Pas Močiutę Augau” ir “Ko 
liūdi, putinėli”.. Angliškus ko-

Pasiuntė telegramas Chamberlainui, 
Litvinovui, Blumui, Hull’ui

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

37 PACKARD Sedan ............ ... $75«
35 PACKARD Sedan .......... ..... 495
36 TERRAPLANE Sedan ... .... 425
35 DODGE Sedan .................. ..... 345
82 PACKARD Sedan .......... .... 275
35' FORD Del. Sedans ......... ...... 225
33 PONTIAC Coupe ............. ..... 165
31 AUBURN Sedan .............. ..... 75

Reikalauja 
Perskirų

Joseph Warech nuo 
Warech.

Gavo 
Perskiras

JBetty 
da

Freda
wal

Viola
Galicki.

Dėl Indų Kuponų 
Svarbi Informacija!

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

D?.bar eina vidutinio didž o 
ėkštės, paskui- eis didesnė 
ck. tėi, puodukai, sriubai ’ėk> 
tės, grietinei ir cukrui ind ii, 
L iudai ir č. t., k: s Savaitę skir- 
ingi indai. Todėl jeigu nusi- 
arsit įsigyti tą puikų setą, tai 
etaupykit kuponų, bet 

.. aus, tą pačią savaitę 
upynas tilps Naujienose, 

mainyki!, primokėdami 44 
1 us su k’ekvienu k 
atidėiiokit, nes toki< 

cs v rgiai turėsit.
Indai yra aukščiausios rūšie? 

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

irentarus davė, berods, Anlanis^sikirpkit kuponą šiandien ii 
Kalvaitis. prad ėki t sau rinkti gražų Šėtą.

MacDonnld.ftlnlcotm

P / s. ■ š W
Sį ..

•’.jL-
Yv j

onu. 
kitos

juos 
kai 

išs.- 
ccn- 
Ne- 

pro-

W. S. Morrlson. 
[ACME-NAUJIENŲ Foto!

REIKALAUJA PAKEISTI 
POLITIKĄ. — šeši įtakingi 
Anglijos politikai, kurie spi
ria Chamberlaino •'konserva- 
tyvišką valdžią pakeisti ne
veiklumo politiką ir sudrau
sti Vokietiją bei kitas šalis, 
kurios smarkauja. Leslie 
Hore BelLska yra dabartinis 
karo ministeris.

PHILCO ir

B

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 gausite didesnę nuolaidą už savo seną 

radio, pianą arba fonografą.

Didžiausias Pasirinkimas Namų Rakandų
Pečių, Šaldytuvų, Skalbyklų

I

Jos-F-Budrik,1'10
3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 7010

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

Posto ekzekutyvis, komitetas 
vakrr po pietų atlaikė nepapra
stą susirinkimą, kuriame, kaip 
pranešė narys J. Kelly-KT.e- 
dinskas, nutarė pasiųsti reika- 
I avimus:

Anglijos premjerui Neville 
C ham bėriai n’ui

LeonFrancijos premjerui
Blumui

Rusijos Užsienių komisarui 
Maxim Litvinuovui,

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

Telegn mose tiems premje
rams ir rninisteįiąms, legion e- 

Iribi reikalauja remti Lietuvą 
Lenkijos konflikt'e ir sulaikyti 
Lenkijos kariuomenę nuo įsi
veržimo-Lietuvon. '

» » »
Pereitą penktadienį » įvyku

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

į Postas ta:pgi pasiuntė tele
gramą į Kauną.

Victor Bagdonas
LOLA L & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
/isokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

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

Saukit Tel. YARDS 3408

Rengia Buhco-Kortų
Vakarėli

Lietuvių Moterų Pilieč ų Ly- 
;a rengia linksmą kortų-bui co 
vakaiėlį ateinantį trečiad enį, 
kovo 23 d., Sandaros salėje, 812 
V. 33rd street. B lietai 25e ?s- 
neniui. Pradžia 7:30 va', va- 

;< re. F engimo, komisiją sud?.- 
• o ir visus kv’ečia atsilankyti 
°audna Buozis, A. Janushaus- 
uenė, R. Mazeliauski’enė ir M. 
Zolpienč. (Sp)

GRIŽO NAMO Iš
LIGONINĖS

I t t

Praleidusi čia šešias valan
das, nieko nepešusi, ič gerai iš
alkusi, mergaite 
cijoh pagalbos,
butų gerai grįžti namo1 
gina, paaiškino. Policija 
kad mergaite nega.ėtų 
padaryti.

Iškilmingai 
Palaidojo 

 

J. Prusevįčių
Laidotuvėse (\alyvctvo 

 

šimtai žmonių

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

Studentai Ruošia 
(domu Vakara
Visą pelną, skiria stipendijos 

fondui

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Lonff Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50 .
rScreened) .........   tonas
SMULKESNĖS ) $7 25
Tonas ....................V.............. -

Perkant 5 Tomis ar Daugiau

kreipėsi opli- 
“Manau, kad 

, mer- 
sutiko;
geriau I ir t. t.

( Chicagos komisija jau veikia 
ir laiko savo bendrus susirin
kimus kas trečiadienio vakaW 
Gage Park. Jau keli biznieria 
prižadėjo remti ir padengi! lė
šas kelių sportininkų' kelionių. 
Jų vardus paskelbsime. Dabar
tiniai neramus laikai duoda 
mums •daugiau dvaras dasiekti 
šį tikslą, rodant pasauliui, kad 
lietuviai visur kovos ir nepa- 
m'rš savo Lietuvos.

Dėl smulkesnių informacijų 
galima rašyti teisėjui John T. 
Zuris, 105 W. Madison S t., Chi
cago. \ Illinois.

Raštininkas ir Komisija.

keli

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

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

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

P-ia Justina Urbikiene, 9858 
3. Artesian avenue, užvakar 
grįžo namo iš ŠV. Kryžiaus li
goninės, kur gulėjo ilgoką lai
ką po komplikuotos ir sunkios 
tumorų ir apendikso operaci
jos. Ligonė tebėra pririšta prie 
’ovos, bet nuolat eina, geryn ir 
netrukus žada ištrukti iš kdd- 
rų ir pagalvių nelaisvės. Ligo
nė atrodo gerai ir linksma, kad 
operacijos gerai pasisekė.

Ji yra% 
Gfrdens”
p-lės Jacųueline Urbik, Pirmyn 
choro narės. —JJZ.

savininkė “Hawaian 
'alinės ir giminaitė

Didmiestis “ne 
Pyragai” 18-kos 
Metų Mergaitei

ji

POLITIKA
13-to Wardo Liet
Demokratu c*
Naujienos

Chicagos
3133 So.

iš lietu- 
koncertų

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

Parengimas įvyks 
Lietuvių Auditorijoje, 
Halctėd Street.

Programas susidės 
viškų redaktorių ir
rengėjų satyros, muz.kališkų 
numerių, etc. Visus numerius 
pildys patys studentą’’. Įdomu 
tas, kad jie patys veikalą pa
rašė, patys susimoki no, patys 
vaidina, patys susiorganizavo Į 
vienk; rtinį chorą vakarui, etc.

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

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radi o taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama Justi 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marquette Radio
AL ENZULIST

5610 So. Maplewood Avenje 
Kalbame Lietuviškai 
Hemlock 2343

PuikiSvarbus Susirinkimas.
Senimo bei Jaunimo Harmoni

ja. Sėkmingi Sporto šokiai.
Naujų Narių Vajus

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

RADIO PROGRAMAI: Nedčlioj WCFL, 970 kil. nuo 7:30 y. vak. 
Pėtnyčioj ir Nedėlioj, WAAF, 920 kil. nuo 4 v. po pietų ir 
Ketvergais WH 420 kil. nuo 7 vai. vakaro.

Sportininkai Vyks 
i Lietuva Šia
•- , V tz

Vasara
Susidarė komitetas ekskursiją

1 uošti

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, VarniŠius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

DAILY

BUSINESS

Po šešių valandų nutarė 
i palikti

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

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

• . 'A;

*' t iAli • * .
■

DIRECTORYku- 
įsi-

KASDIENINIS BIZNIO) SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Trylikto wardo lietuvių de
mokratų kliubo svarbus susi
rinkimas įvyksta šį sekmadie
nį, Kovo 20 d. antrą 
p. p. Marquette Parko 
parapijinėj salėj. Cook 

ivivaldybūs nominacijos 
' sai netoli ir yra svarbu, kad 
lietuviai imtų juose aktyvią ro
lę. Tik patys politikoj dirbda
mi lietuviai pajėgs gauti rei- 
galingųjų vaisių. Sekrnadienio 
susirinkiman kviečiami visi 
narai ir tie piliečiai kurie nori 
tapti šio (Įiclžiausio lietuvių tar
pe politinio kliubo nariais.

« «
Reikia tik pasidžiaugti ta 

gražia ir vieninga harmonija 
kuri viešpatauja musų kliube 
tarpe senimo ir jaunimo. Jau
nieji nariai nepasitenkina vien 
tik tokiu veikimu, kad dalyvau
ti sporto rateliuos ar panašiuo
se “good time” surengimuųse. 
Turime jau kelis šimtus ja 
narių kurie atsidavusiai dirba 
viso kliubo • gerovei.

» « « •
Pereitam (besibaigiančiam) 

J. T. Zuriu basketbolo sezone, musų kliu
bas turėjo jauniesiems suorga
nizavęs krepšinio ratelį kuris 
žaidė lietuviškoj laikraščio 
“Jaunimas” jungoj ir vietinėj 
Marquette parko lygoj. Kliubas

konsulas

valanda 
lietuviu 
aps. sa- 
jau vi-

šakutė, 
videlčius, 
du maži

o

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

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

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

Nau
juos 
Ne-

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

y

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Šiais 20 Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių metais 17 
d. — 30 d. Kaune įvyks tauti
nė Olimpiada,, kurioj .pakvies
ta dalyvauti ir Amerikos lietu
viai sportininkai.

Nesirandant grupėms sporti
ninkų, kurie tuo reikalu rūpin
tųsi,. Lietuvos ministeris Wa- 
shingtone pareiškė pageidavi
mą, kad kiekviena didesnė ko
lonija lietuvių sušauktų savo 
bendrą veikėjų susirinkimą ir 
šį darbą įvykdintų. Tą. pradė
jo Chicagoj vietinis
Dr. . P. Daužvardis. Komisija 
buvo išrinkta po kelių susirin
kimų, su teisėju 
pirmininko vietoje.

Mes, norėdami' kad ir kitos 
kolonijos turėtų bent vieną 
sportininką, kuris vyks Lietu
von, raginame tas 'veikiančias
kolonijas įsteigti panašias ko- buvo pasirįžęs to ratelio išlai- 
misijas, o sportininkai karta das padengti iš iždo, bet j a imi e- 
ga’čs vykti į Lietuvą. Lėšos ke- ji sportininkai neėmė. Reikia- 
aonei bus maždaug $275.00, tad mų pinigų sumą jie sukėlė su
tikimos, kad didesnės kolon’jos rengdami šokius vasario 25 d. 
išrinks nors po vieną ppoftinin- Tai buvo pasekmingas paren
ką jas atstovauti.

Biznieriai teiks finansinę 
paramą

Planas veikimo Chicagoj yra 
sekantis: gauti nors septynis 
sportininkus, o jų kelionės ’ė- 
šas padengs biznieriai; vienas
biznieris rems vieną sportiniu- yrą vilties, kad pirm negu va-

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

s a 0
. Naujų narių vajus tebeina 

visu smarkumu. Rezultatai gau
nami kuo geriausi. Jau* keli 
šimtai naujų narių gauta ir

-o., Z \ >11

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet. pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKOJE

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS................ >.... SCfl.OO
LIGONINĖJE .Z................ vU
RAUDONųYSLES IŠIMAMA viena

diena li^oni^ėje $15-oo
RAUMAtlZMAS 30.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANT AI

Coal-Anglys

Kainos Numažintos

PIRKIT DABAR!! 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

MINE RUN .................. ............. $5.75
BIG LUMP .............. ............. $6.00
FGG .............. ................. ........... $6.00
NUT ................................ ........... $6.00
SCREENINGS .............. ............ $5.25

Tel. ARDMORE 6975

Universal restauranl
GFRRSN1Ų VALGIŲ VAUGYKL* 

750 West 31»t Street 
' A NORKUS, /Savirrinka 

Tol VUtnvv M70

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY SPOT
Didelis pasirinkimas degtinas, vyno, 
cigarų. Fortune \laus, Barbikių 
Ribs, šeštadieniais ir nfuzika. Taip 
pat ir mandagus patarnavimas.

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue-/
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CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

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

• Partinė kova tarp Kelly- 
Nash ir Homer-Courtney gru
pės išmetė kelioliką pirmosios 
grupės šalininkų iš darbo. Vie- 
tų^nustojo prokuratūros asi
stentes John A. Szumnarski, 
Joseph Higgins, vyriausias 
miesto bailiffo padėjėjas ir 
Harry Posner su. Thomas Dil- 
lon, abu iš prokuroro raštinės.

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

• Vakar telefonų bendrovė 
pradėjo dalinti naujas abonen
tų knygas. Knygos turi po 
1,408 puslapių. Telefonų varto
tojų paduoda 670,000.

• 45 metų moteriškei Sally 
Monoco, 7022 S. Green Street, 
dešinioji koja buvo sulaužyta

kai du gątviakariai susikūlė 
prie Wells ir Van Buren gat
vių. Daugiau sužeistų nebuvo.

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

axFfedericka Martin, slaugė, 
tarnavusi Ispanijos Ipjalistams, 
ir Meyer Levin, % -rašytojas ap
lankęs lojalistų frontą, šįvakar 
kalbės apie kovą su sukilėliais 
Medical and Pentai Arts rū
muose, 185 North Wabash ąve. 
Prakalbas rengia American 
Committee to Aid Spanish De- 
mocracy, medicinos biuras, ku
riam skiriamas ir peįnas.

• ATIDAVĖ DARROW PE
LENUS VĖJUI. Garsusis ad
vokates Clarence Darrovv, ku
ris mirė pereitą savaitę labai 
mėgo Michigan ežerą. Dažnai 
vaikščiodavo jo pakraščiais. Da
rrovv’ui mirus, jo kūnas buvo 
sudegintas krematorijoje, o va
kar giminės jo pelenus atidavė 
vėjui ir Michigan ežerui. Trum
pos ceremonijos įvyko prie in
dustrinio muziejaus, Jackson 
Parke. \

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

JANULISANTANAS

1 vai. po

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

Vincento Benec- 
draugai Ir pa- 
nuoširdžiai kvie-

šiuo pasauliu 
1938 m., su- 

gimęs Pa- 
Kupreliškio

Persiskyrė su 
Kovo 18 diena, 
laukęs pusės amž 
nevėžio apskr., 
parap., Girstaikių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nubudime 
Dėdienę Oną Šimonis ir dėdę 
Liudviką Varanauskąn 3 pus
seseres Elžbietą ir švogerį 
Martiną Srogius, Antaniną ir 
švogerį Juozapą J. Ežerskį, 
Veroniką ir švogerį Petrą Ci
bulskus, 3 pusbrolius Jurgį ir 
Benediktą Šimonius ir Kazi
mierą Varanauską ir daug gi
minią Amerikoje, o Lietuvoje 
2 pusbrolius Stanislovą ir An
taną Varnus, ^pussesęrę Kons
tanciją jr švt>gerj J^Wįj Kulei- 
šius ir gimines.

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

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

Nubudę liekame,
Dėdiene, Dėdė, Pusbroliai, 

švogeriai ir Giminės.

VINCENTAS BENECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Gramon- 
taitė, dukterį Stanislavą, sūnų 
Antaną, brolį Silvestrą Benec- 
ką, 2 pusbrolius Alexandrą ir 
Mykolą Beneckius, 2 švogerius 
Kazimierą ir Juozapą Gramon- 
tus ir kitas gimineg Ameriko
je, o Lietuvoje ,-Ą- brolį l?etrą, 
2 seseris Antaniną ir Anelią 
ir kitąą gįmibcsLj

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

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

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

Visi a. a. 
ko giminės, 
žįstami esat 
čiami dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Sunūs, Brolis, 

Pusbroliai ir Giminės.
Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulevard 4139.

šeštadienį atidėjo nuosprendžio 
įvykinimą iįci gegužes 19 d. Iki 
to laiko Seadlundo advokatai 
bandys apeliacijos b'udu išgel
bėti jo gyvybę.

e 15K1GH 
NELAIMIŲ, 
ir po pietų, Brighton Parke, ne
toli Archer ir Sacramento įvy
ko trys automobilių nelaimės. 
Vienoje tų nelaimių buvo su
žeista Węstsidėš laidotuvių di
rektoriaus P« B. A. Lachavvi- 
czįaus žmona Violet, 2314 W. 
23rd Place. Jai buvo nulaužta 
viena koja. PP. Lachavviczių ši 
metų duktė Joyce buvo apdras
kyta ir labai išgąsdinta. P-ia 
Lachąvviczienė paguldyta St. 
Anthony ligoninėje. Ji su dūk- 
tere ėjo iš dentisto ofiso. Į jas 
įvažiavo vienas Zaladinskis, 
nuo 50 ir Lockvvood avenue.

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

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

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

• Negalėdamas gauti darbo,
nusižudė 25 metų bedarbis Ri- 
chard Esser, 5907 Leonąrd st. 
N usišovė. >

BRIGHTON R ARK DAUG 
' — šeštadienį rytą

• KpĘBNSKIS CĘICAGOJ. 
— Kęjyje iš St. Louis į Detroi
tu, Chicagonl šeštadienį atvyko 
įiųvęs Rusijos' galva Ąlęx&d- 
ras Ręrepskis. šįvakar jis skai
tys pąskąitą. Apsistojo Morri- 
sųn viešbutyje/ ,

t J * ( ; /> •

O Nežinomi asmenys sudau
žė Vokietijos laivų /Ginijos 
North German Lloyd agentūros 
langus, ties 130 W. Randolph 
Street. Prie vieno plytgalio pri
dėtas raštas reikalavo, kad 
agentūra issikraiistytų iš Clfb 
cagos, nęs “Chicagbje nėra vie
tos nazių agentams”.

Junųs, mano mielos Martha 
ir Vandą mano giliausia už
uojauta šioj skaudžioj valan
doje, ' , —Adelė.

Ąpje $irtąs Žinonįjj 
| Mikužiui;^ 
Bankiete
Jaunosios ir Senosios gentkar- 

tės ^susitikimas^

SERVETKĖLĖS STALUI -APDENGTI

GROCHETED DOILIES PATTERN 1331

No. 1331 — Mažos, gražios servetkėlės. Jos dabar varto
jamos vietoj didesnių servetų. Praktiškos ir lengvai išplau
namos.

I I
• NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1331
1 1739 So. Halsted SU Chfcago,-lll.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...................—

Vardas ir pavardė ------ --- -----—............ —.........    ........

Adresas

j CLASSIFIED APS
Miscellaneous
j’/C Įvairy ' '

X Tel. Victory 4965. 
STOQDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

norite.
BRIDGEPORT R0OFJNG AND 

SHEET MSE CO. 
32|6 So, Halsted Street 

f ~pr ''

FURNISHĖ
RENDAI išfornišiųoti kambariai— 

su yalgįu ar be valgio. 1540 Mil- 
Wjaukeę Avė. antros lubos, Fate, Tel. 
Humboldt 5114.

—,a - .    

For Rent

Real E statė Fbr Sali
Namai-žemė Pardavimui/

■ šeštadienį Mirė 
Marijona 
Rashinskiene
Kanas pašarvotas ties 6812 

Wabash Avenue.

19Pereitą šeštadieni, kovo- 
d. ketvirtą valandą ryto po 
gos ir sunkios ligos, švento 
Kryžiai ligoninėje persiskyrė 
su šiuo Įtesauliu Marijona 
RasliinskicnėA. Paliko skaud
žioj širdgėloje yyrą, dvi duk
teris, Martlią Masėm su vyru 
ir Vandą Clięmasko su vyru, 
ir aliuką Antaną Chemasko.

Gyvenime velionė buvo la
bai simpatingo budo, visuo
met pt^yyzdinga žmona, moli>, 
na ir šeimininkė. Mylėjo vi- 

;<šus gamfųs gražumus, ypač gė
les. 'kuriomis jo$ namuose bu
vo papuoštiK visi kampeliai.

Velionė gyveno su šeima 
gražiojyrezidencijoj ties 6812 
So. AVabash a'vc., kur ir kūnas 
yra pašarvotas. ? ■

OOMS
L*4" — * s

MARQUETTE ARBA' BRIGHT0N 
PARKE

9 asžtages nuo $1800 ir aukščiau. 
15—2-flačių nuo $5,500 ir aukŠČ. 
Taipgi turime didesnių namų už tre- 
Čią^dalį kainos. Mažiausias įmqkė- 
jimas' $200. kitus kaip rendą.

C.'P. ŠUROMSKIS,
2502 W. 69th St. • Grovehill 0306 
Nedėliomis nuo 11:00 iki 3:00 popiet

Mikužiutes, SLA. 
globėjos, Ameri- 
Kongreso sekre- 
orgapizacijų vei-

3 APĄRTMENTAI, 6 kamb/iiai 
garu Šildomi^>efrigeracija, 2 kafi> 
garažas, arti L ir busų.
Dorchester 8647; savininkas 6025 
Vemon Avenue.

šeštadienį vaikai* Northsi- 
dės Mary 1 and viešbutyje įvyko 
bankietas, surengtas pagerbi
mui p-lčs E. 
Ceųtro iždo 
kos Lietuvių 
torės ir.kįįų 
kėjos.

Žmonių dalyvavo apie šim
tas. Kai kurie kalbėtojai pri
davė pąręngimuį ypatingą 
reikšmę, nurodydami, kad jis 
kaip ir lietuvių senosios ir 
jaunosios gcRtkartės “susitiki
mas” viešo veikimo dirvoj. E. 
Mikužhitė yra čįagimc' lietu
vaite, daug pasižymėjusi dar
buote lietuvių vįšuomtmes 
naudai. Kalbėtojai ragino kb- 
tus čia-gimius pasekti jos pa
vyzdžiu ir, kiek aplinkybės 
leidžia, pasišvęsti savo tautos 
labui.

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

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

PASIRĘNDŲOJA '6 KAMBARIŲ 
didelis šviesus flatas. Taipgi ren- 
don fomišiuotas frontihis J kamba
rys. 3409 So. Lowe Avė. / 1 v . t J, VJ l . • \

KAS NORITE
Greit išmainyti namą, ūkę, lotą arba 
biznį bile kur. 0 kurie ieškote pirk
ti bargeną, nes mums dabar yra pri
siųsta parduoti 100 forklozuotų 
namų, tai kreipkitės pas—

NAMON REALTY CO. 
6755 So. Western Avenue. 

Tel. Grovehill 1038.

’ Help Wante(J—Eemaje
Darbininkių Reikia —■

REIKIA MOTERŲ 
skirstyti Turi būti pa

BARSOM PAPER ŠTOCK CO.
216 W. Erie St. !

PARDAVIMUI Englewood 2 fla- 
tų plytinis — 5-6 kambarių, 3 karų 
garažas — furnaso Šildymas. Nau-

- jj,ep°s. Box 805. » 

/skudurams 
usios.

Help Wanted—Malė
Darbinįjąkų Reikia

. SALOMĖJA NJCKIENĖ
Persiskyrė sų’^žjuo pasaulių 

kovo 19 d., 9 valaji'd'ą vakaro, 
1938 m., sulaukw>|.. 
amžiaus, gimus? 'Sheboygah, 
Wįsconsin.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, sūnų Jurgį, dvi 
d^t^ius Jozefiną ir Oną, Chi- 
eaęčje, o Sheboygan, Wis. tris 
brolius, seserį tr daug kitų 
giminių.

lotinas pašarvotas Lachawi- 
cziaus koplyčioj, 44 E. 108th 
St., Roselande. Bažnytinės ap
eigos įvyks Q vai. trečiądipiYįV^ 
kovo 23 d., Visų šventų p/irap. 
bažnyčioje, o laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, kovo 24 d. Wild- 
wood kapinėse, Sheboygan, 
Wis.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus, Dukterys, Broliai

Sesuo ir kitos Gimines.
Laid. Direktorius Lachawicz ir 
Sunai, Tel.’ CANAL 2515.

PETRAS 'g/HGALIUNAS
Persiskyrė ‘su šiuo pasauliu 

Kovo 18 d./r7:45 vai. rytoK. 
1938 m., sulaukęs 62 metų am
žiaus, gimęs''Karsenaukos kai
me, Panevėžio parap., ir apsk.

Amerikoj ftsgyvėnb 37 m.
Paliko ,diegiame nuliudime 

dvi dukteris: jKatriną, jos , vy
rą Stanislova Yarus, Grasildą, 
4 surius: *’ Aiozapą, ‘ Mykolą, . 
Andrejų, ir ,’Joną ir jo moterį 
Heleną ir jų šeimyną, sesers 
dukterį Katrlrią, jos vyrą Juo
zapą ir šeiųiyną Malinauskų, 
gimines ir draugus, Lietuvoj 
seserį Oną, jos vyrą Liudviką 
Gųmbinus ir Šeimą ir gimines.

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Darbininkų Raš Kliubč.

Kūnas pašalnotas 4118 Sb.' J: 
Richmond St; Laidotuvės įvyks 
Antradienį, Kovo" 22 dieną, 
8:00 vai. ryto, iš namų į Auš
ros Vartų parhp. bažnyčią, ku
rioje atsibūk gedulingos pa
maldos už.velionio sįeją, o: iš 
ten 'bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapinės/

Visi a. a. Petro Grigaliūno^ 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį ; patarnavimą ir 
atsisveikinimą.;.,

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, Simai, žentas, Marti 

ir Giminės.
Laid. Direktorius J. Liule- 

vičius, Tel. Liafeyette 3572. '

Vakaro programų atidarė 
K. Čepukas, o kalbėtojus per
statinėjo p-iė Čepukaitc. Mių 
zikalį programą pildė pp. Jųc 
zaitienė, PcYiukaitė, 1 
tė ir Moterų Liaudies Trio. 
Kalbas pasakė P. Grigaitis, 
“Naujienų”^redaktorius, Miss. 
Browning nuo “Chicago Tri
būne/’ J. Mackicwich, Dr. A. 
Montvid, C. Kairis, A. Miščikai- 
tienė, F. Abekas,\ adv. K. Gu- 
gis, S. Drigoti^ nuo L. U. C. 
studentų organizacijos, eilė ki
tų, ir, galiau, p-lė E. Miku
žiu te/ —R.

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

Exchang^Mainai
NORfu MAINYTI 2 flatų mediųį 

namą 6 ir 5 kambariai, So’žith Sidej 
ant nedidelės ūkės netoli Chicagos. 
Agentai tegul neatsišaukia

Šaukite 0888. v

Farnis for Sale
Ūkiai Pardavimui

PP- Jųob 
ČepiikąiA

Autoinobiles
1936 DODGE 4 durų Touring Se- 

Han, Hadio ir šildytuvas, naujo karo 
garantija. > *'
CENTRAL AUTO SALES and SER.

Boulevard 2510.

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

Šauktie Tel. Beverly 2677.

Furniture & Fixįures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storu 
fikčerjus dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriuji ir ice 
baksius. Cash arjja-ftflt mokėjimo 
Ęląmatykite mtfs pirm pirkai
te kitur. ,*

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

CALumet 5269. <

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

JUOZAPAS MARTIN 
. (Martuševicius)

4949 So. Halsted St. Tel. Yards 6019
Persiskyrė su šiuo pasauliu KOVO 19 dieną, 12 valandą pietų, 

1938, sulaukęs 42 metų amžiaus, gimęs Ukmergės apskrity, Veprių 
parapijoj, Kunigiškių kaime. ,

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

podukrą Lydia ir žentą Fred Palmyer, Boston, Mass., brolį Ado
mą ir jo šeimyną, pusseserę Malviną ir jos šeimyną, <■ Bfockton, 
Mass. -Kašėtų šeimyną, Nashville New Hampshire, Trainavičių šei
myną. O Lietuvoje — motiną Oną, brolį Memertą įr kįtus gimi
nes.

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

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

mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 'suteikti $ 
jam pas'kutnį patarnavimą ir atsisiveikinimą. - 1

' Nubudę liekame, ' . . . wj
MOTERIS, PODUKRA", ŽENTAS, BROLIS, PUSSESERĖ 1

IR GIMINĖS. |
Laidotuvių Direktorius Lachawiczius ir Sunai, Tel. CANAL 2515.- •. • ' ■> •: -s * 1 < ■ » » *

MARIJONA RASilINSKIENĖ, 
po levais Ropšaijiė

Persiskyrė'- su šiuo pasauliu 
kovo 19 d, 4:10 vai. ryto, 1938 
m., gimus Tauragės apskr., 
Švėkšnos parap., Yoinantų kai
me. ■ *•

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 2 dukteris Mar- 
thą Mason ir Wandą Chemas
ko, žentus Leoną ir Antaną, 
anūką ‘ Antaną Chemasko, ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoj 
—brolius, seseris ir giriiįnesj

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kurias pašarvotas 6812 So. 
Whbash Avė. Tel. ^J'riangle 
6740. Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Kovo 23 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į Saint Adrian*s parap. 
bažnyčią, 70th ir So. Washte- 
paw avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Rashįn- 
skieriės gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

^suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys ir Gimines. 
Laid. Direktorius S. P. Mažei
ka, Tad. YARDS 1138

Furniture & Fixtures
Rakandal-Įtaisai

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ./....................... $15—$20—25
$150 Amer. Orient kadrai $30—$35
$135 .gražus, nauji parlor
v setaiL............................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas '

de luxe .............   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj jki S'v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PIRJV10Š 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 daugiau^ už 
.pristatymą (nemokėsite. Ofiso valan
dos 7 v. ryto iki 10:30 vakare.

CHERLES GAVCUS 
6100 So. State Street 

Tel. Wentworth 7942.

Financial
Finansai-Paskolos

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie- 
niy Spulką, 1739 So. Halsted 
Street. ,

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

Business Chances
. 3 Pardavimui Bizniai

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo, 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
c of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

RANDAI KRAUTUVĖ su naujais 
fikčeriais — groserne ir mėsos man
ketas — $50.00 į mėnesį arba par
duos fikčerius, prieinamai.

Tel. Meirose Park V<)724.

Coal-Anglys

Kainos Numažintos

Gęles Myjintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietąms, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

I ' r > t

a 4180 Archer Avenue
| : Phoną LAFAYETTE 580Q

L U ® L S n Ii Visąs Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

įr Pagrabariis.
, 3316 $o. Halsted Street

Tel. BOULEVARD7314
Ta

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN'NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 V AL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAt 8500

i

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

Pardavimui kepykla ir 2 
aukštų plytinis budinkas ■■— pampas, 
tinką urmo prekybai. Biznis iš
dirbtas per 25 metus, (lietuvių apy
linkėj. Lafayette 6076.

MINE RUN ........................... $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. ARBMORE 6975

Real Estate For Sale
Namai-^ęme Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

7 KAMBARIŲ NAMAS, užbaigtas 
viškus, garu šildomas; 50 pėdų lo
tas, blokas į jnokyklą, parką .krau
tuvę. Republic 4540.

SAVININKAS PARDUODA 5-kių 
kambarių plytinį bungalow, visi di
deli kambariai, visur ąžuolo nubai- 
gimas, prabangos kambarys, beis- 
mente, didelis uždarytas porčius; 
antrieji langai visur, 2 karų gara
žas, — arti bažnyčios, mokyklos, 
gatvėkarlo, I. C., traitsportacijos 
—lotas 37^x125 -r- paaukos už 
$1500 cash — likusi $40 mėnesy su 
palūkanomis.

( 624 East 90th Place.

P A BAR r 
JUS GALIT

; • f 4

PELNINGIAU
PARDVOn

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS• t.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAJTO...

PALAUKIT mus tuojau

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame• gerą nuo
laida.



ĮSIUVA HiAZlUrSUJU t’KUhA A1V1M1-
KAI NUŠVIESTI VILNIAUS KLAUSIMI

-t> 'C

C.B.S. transliacija iš Kauno ir Varšuvos

progą apginti savo

Vilniaus klausimu pereitą še
štadienį, kada

“Nei indžio lietuviškai 
Vilniaus krašte”.

Lietuva ir Lenkija

mes turime labai mažą lietu- pradėjo 2:30 vai. po piet ir ją'gai darbuojasi 
vių skaičių ir mes jiems duo--girdėjo amerikiečiai nuo At- 
(lUJUV T u 4 v v I * r- - —• -.-'j " '' J '' ” —’ 7 ~~ J “ •

ri savo " mokyklas, savo laik-1 Bizauskas -i;š| Kauno 'kalbėjo 
naščius ir tt. Tuo tarpu Lietu-pirmąsias pėnkioliką minučių, 
v°j gyvenantieji lenkai turėjoN) Varšuva užbaigė, tą gana] 
kęsti didžiausius j 
mus. Negalėjo jie nei 
mokyklų išlaikyti, nei savų 

negalėjo vie
šai net lenkiškai kalbėti.

daine pilniausią laisvę. Jie tu-liauto iki Ramiojo vandenyno.

persekioji-! įdomią pusės valandos 
savu gramą. Reikia pažymėti, kad:

*■ I .... t: i..........~ ....... : '

Chicagos lietu
vių kultūros tobulinimui.

Kovo 27 dieną, 1938 Ghicago
Wonu n’s 
llth, St.,

p.1.0.įcertaS ir
; Bebajus

i SPORTASi sidTpasaulio čempionu

ĮDOMIOS RISTYNĖS

buvo' laikraščių leisti,
Columbia’puikiausiuose santykiuose per

Broadęasting System translia-( ilgus 
vo^kalbas apie Lietuvos-Lcn-j 
kijo 
no ir 1 
liai C.

> šimtmečius,” pareiškė
1 Varšuvos kalbėtojas. “Lietu- 

įąusimą tiesiog iš Kau-Įviai ir lenkai buvo tarsi bro- 
ršuvos. Kiekvienai ša- liai. Lietuviai gavo visą savo 

B C suteikė no 15 mi-1 kultūrą iš Lenkų. Mes nega-.i• v.. auiciKt pu t , , , , gimęs lenkiškoje Lietuvos sek-
nučiu. Iš Kauno kalbėjo Kazys Imie suprasti dėl ko paskuti-/ _ , ‘ , J . J I . . . . 1 V. . V. . J

“Pilsudskis mylėjo Lietuvą”
“Musų tautos didvyris mar

šalas Pilsudskis irgi Lietuvą 
i visa širdimi mylėjo. Jis buvo

pati transliacija buvo 
kiaušiu tekniškuoju at;
Kay) BizaUskd, taip ir Krzy- 
žewskio kiekvienas žodis buvo 
aiškiausiai girdimas. —J.

pui

Bizauskas, hu^ęs 1 Lietuvos niais dviems dešimtmečiais 
pasiuntinys Washinglon, 1). C.' Lietuva, taip musų nekentė. 
Jis savo/laiką'sunaudojo išti-Į Esame linkę manyti,, kad tai 
sam pefskaitymui Lenkijos ui- rezultatas pastangai kelių at- 
timatunio ir Lietuvos atsaky-’ skil’U asmenų Kaune sukelti 
mo, kurie tą patį rytą buvo, neapykantą prieš lenkus, 
perspausdinti visuose Ameri
kos laikraščičuose.

Lenkijos vardu kalbėjo kaž- kiškas, tęsė Krzyžcvvski. “Mes 
koks. Krzyževvski. Pastarasis1 neėmėme to kas mums nepri- 
pašventė visą penkioliką mi- klauso, kitaip 1920 metais bu
laičių nušvietimui Lenkijos galėję lengviausiai visą 

• santykių su Lietuva iki prieš Lietuvą prie Lenkijos priker- 
kelias dienas įvykusio aštraus &L.
konflikto. Nereikia nei sakyti,• “Jus galite po Vilniaus teri- 
kad jis parodė, jog visame ka-Į toriją skersai-ilšigai išvaikš- 
me kaltė puola ant Lietuvos, čioti ir negirdėsi! vieno žo-

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

ėijoj. Pilsudskis visą savo am
žių siekė draugiškų santykių 
su Lietuva.

“Kaip matote, ant kiek Len
kija troško Lietuvos bičiulys
tės, ant tiek keli aspiens Kau
ne bandė lietuvius piestu 
prieš mus -paskalyti. Mes ne
galėjome ilgiau toleruoti to 
nenormalumo. Negalėjome il
giau pakęsti lietuvių nepagrį
sto atsinešimo į mus ir mes 
pirmieji istorijoj išdrįsome 
pasiųsti Lietuvai 
reikalaudami ne
paprastai ultimatumais daro
ma, bet taikos ir užmezgimo

Atsišaukimas į 
Dailę Mylinčius 
Lietuvius

Pelnas skirla- 
kelionei Lietu-

šiandien vakare White City 
arenoje risis Joe Gorbett, jau
nas Bostono atletas, su Jim 
McMillen.

Apie McMillen nėra reikalo 
daug kalbėti: tai vienas iš la
biausiai pasižymėjusių ristikų 
visoje Amerikoje. Jis ritasi, jau 
apie penkiolika nxdjK4kiug kar- 
tų bu‘vo visai arti prie čemplo^

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

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

ultimatumą

Gerb. Lietuviai^:
žinodami, kad Tamstos 

maujačės ir remiate Chicagos 
lietuvių dailę ir muziką, mes 
šiuomi kreipiamės ir prašome 
neatsisakyti paremti -musų ta
lentingą lietuvių danės dirvos 
darbuotoją —VYTAUTĄ F. 
BELIAJŲ.

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

įdo-

C’ub salėje, 72 E. 
jam rengiama*kon- 

sceniški šokiai, kur 
šoks* savo ypatingai

gražius ir įdomius šokius. Be- 
liajus yra kliasiškų šokių žvai
gždė. Amerikoniška sapuda jo 
talentą pripažino ir įvertino.

Mes ' neprašome aukų, vien, 
t i L- Tamstos ir Tamstos drau
gų atsilankymo į rengiamą, jo 
naudai vakarą, 
mas Beliajaus
von, kur paviešėjęs per vasarą, 
jis vėl sugrįš į Chicagą toliau 
darbuotis lietuviams.

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

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

Su pagarba,
Maria Jurgelionis, 
Nora Gugis.

nato.
Corbett, palyginti, ristis pra

dėjo visai neseniai. Tačiau jis 
spėjo labai pasižymėti. Ritosi 
jis ir Chicagoje su keliais itin 
gerais ristikais ir nė vienų ris- 
tynių nepralaimėjo.

Taigi susirėmimas tų dviejų 
atletų bus tikrai įdomus.

ALI BABA IR JIM LONDOS

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

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

Namų Šeimininkės, 
Temykit!

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

PASAULINIAI NU O TYKI A UPAV EI K S L A I S
. 8 r ,

Ų Fotu j

PAGELBĖS LIETUVAI. —

Maxim Litvinovas, sovietų 

užsienio reikalų komisaras, 

kuris žadėjo pagalbą Lietu

vai, jei ji bus Lenkijos už

pulta. Litvinovas taipgi ragi

no pasaulį sudaryti, bendrą
* r\ X ■*»! r c\ i ■» t i

ŽADA DEPORTUOTI AUSTRIJON. — šešios daini-
- i . u i. - Jti---i-.:- -1—




