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SUKILĖLIAI APSUPO 20,000 LOJALISTŲ
SUKILĖLIU PRANEŠIMAIS, LOJALISTAI 

SKUBIAI TRAUKIASI ĮVAIRIOSE 135 
MYLIU FRONTO DALYSE

Generolo Franko eilėse kariauja 40,000 
italų, 60,000 maurų,. 10,000 vokiečių 

ir portugalų
HENDAYE, Francuzija, ko- koše, suėmė daug nelaisvių ir

KUN. MIRONAS NEI NEBANDĘS SUDARY
TI KOALICIJOS VALDŽIA 4*

Lietuvos pasiuntiniu Varšuvoje paskirtas 
pulk. Kazys Škirpa

vo 27. — Sekmadienio rytą Is
panijos sukilėlių vadovybė pa
skelbė, kad lojalistų armijos 
skubiai traukiasi įvairiose da
lyse 135 mylių ilgio fronte.

Tais pačiais pranešimais, 
tarp 10,000 ir 20,000 lojalistų 
kariuomenės apsupta Alcubierre 
kalnuose, 25 mylias į rytus nuo 
Zaragoza. Sukilėliai taipgi ap
gulė miestą Sarinena, 15 my
lių į šiaurę nuo Alcubierre kal
nų. Sarinena iki šiol buvo svar
bi lojalistų bazė, gyni/si sutvir
tinimus kalnuose, kurie randa
si į pietus. /

Kitoje fronto dalyje, pietuo
se, sukilėliai prar/mušė į Vi
duržemio juros pakraščio pro
vinciją Castellon. Jie ;?.a už
ėmė miestelį Zoritą, kuris rąh- 
dasi 40 atstumo j e nuo
juros. Jei įukiUliams pavyktų 
prieiti jurą, tai jie atskirtų 
Valenciją nuo Barcelonos, du 
svarbiuosius Ispanijos valdžios 
miestus.

Gen. Franco kariuomenė pa
sistūmė pirmyn Caspe sektore, 
šiaurėje nuo Zorita. Dar viena, 
sukilėlių armija veržėsi pirmyn 
nuo Bujaraloz pagal Zaragoza-! 
Lerida vieškelį. Sukilėliai čia 
pasivarė 12 mylių ir užėmė ke
letą valdžios strateginių mies
telių. Patį miestelį Bujaraloz, 
svarbią respublikos gynėjų ba
zę, sukilėliai paėmė praėjusį 
penktadienį.

Respublikos gynėjai, kaip 
nužiūrima, dabartiniu laiku tu
ri savo rankose stiprias pozi
cijas pagal Cinca upę. Reiškia
ma nuomonė, kad čia lojalistai 
mėgins sulaikyti sukilėlių brio- 
vifoąsi į Cataloniją, Barcelonos 
provinciją.

Sukilėlių rrmija, dabar sun
kiai spaudžianti lojalistus, su
sideda iš 250,000 karių, jų tar
pe 40,000 italų, 60,000 maurų, 
10,000 vokiečių ir portugalų. 
Taigi generolui Frankui pade
da užkariauti Ispaniją svetim
šaliai. Frankui, be to, tarnauja 
700 lėktuvų, kuriuos jam pa
rūpino italai ir vokiečiai.

Vėliausi pranešimai iš Ispa
nijos sakė, kad sekmadienio 
vakare sukilėliai įsiveržė j Ca
taloniją, paimdami miestelį 
Massalcorreig, esantį pietuose 
nuo strateginio Saragoza-Leri- 
da vieškelio. Sukilėlių praneši
mais, per paskutines 24 valan
das ’ jie paėmė 100 miestelių, 
kurie buvo iki šiol lojalistų ran-

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

Dalinai apsiniaukę; gal bus 
lietaus; šiltas oras; lengvi pie
tų vakarų vėjai; saulė teka 
5:41, leidžiasi 6:10 valandą.

užgriebė daugybę karo reikme
nų.

Nepasitenkinimas 
auga Vokietijos 

armijoje
LONDONAS, Anglija, kovo 

27. — Laikraštis “The London 
Sunday Referee” praėjusį sek
madienį patalpino pranešimą iš 
Paryžiaus, kuris pažymi augan
tį nepasitenkinimą ir net grę
siančius sukilimus Vokietijos 
armijoj.

Pranešimas, be to, nurodo, 
kad per vieną tik paskutinę sa
vaitę 150 desertirų iš vokiečių 
armijos perėjo Francuzijos ru- 
bežių. Vokietijos pabėgėliai ka
reiviai skundžiasi peraštria dis
ciplina.

Rusai gauna du nau
jus karo lėktuvus
FARMINGDALE, N. Y., ko

vo 27. — The Seversky Air- 
craft Corporation sekmadienį 
paskelbė, kad Sovietų Rusija 
įgijo jos padirbtus du naujus 
karo lėktuvus. Vienas tų lėk
tuvų pasižymi greitumu, skri
dimo toliu ir pajėga daug amu
nicijos nešti. Jis, pavyzdžiui, 
gali nešti septynias mašinines 
kanuoles ir 600 svarų bombų.

Antrasis lėktuvas yra hidro- 
planas. Jis gali pakilti iš van
dens, nuo sausumos arba, nuo 
ledo. Jo kelionės be sustojimo 
ilgis yra 6,000 mylių. Jo lėki
mo greitumas apie 300 mylių 
valandoje.

Abu lėktuvus Seversky Air- 
craft Corporation jau išbandė. 
Išskirsčiusi į dalis korporacija, 
pasiųs juos į Sovietų Rusiją. 
Čia rusai inžinieriai daugiau 
panašių lėktuvų statys.

Paliaus supirkimą 
Meksikos sidabro
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, kovo 27. — Prezidentas 
Lazaro Cardenas paskelbė sek
madienį, jogei Jungt. Valstijos 
nuo balandžio 1 dienos paliaus 
pirkusios Meksikos sidabrą. 
Per keletą paskutinių metų 
Jungt. Valstijos pirkdavo Mek
sikos sidabro po 5,000,000 un
cijų kas mėnuo.

Šalies pajamos 
sumažėjo

WASHINGTON, D. C., kovo 
27. — Pirklybos departamento 
apsk? ičiavimu, vasario mėnesį 
šių metų Jungt. Valstijos tu
rėjo pajamų suma $4,850,000,- 
000. Tai mažiausia suma paja
mų bet kurį mėnesį nuo vasa
rio mėnesio 1936 metų.

[ACMB-NAUJ1KNU Foto j

$500,000 GAISRAS — Vaizdas didžiulio gaisro Hous- 
ton mieste, Texas valstijoj. Liepsnos sunaikino 6 aukštų 
baldų krautuvę, padarydamos apie pusę miliono dolerių 
nuostolių.

STREIKUOJA 30,000 PRANCŪZIJOS
DARBININKU

PARYŽIUS, Francuzija, 
vo 27. — 30,000 metalo fabri
kų darbininkų yra paskelbę sė
dėjimo streiką Paryžiaus ir 
Lille apielinkėse. Streikas pra
sidėjo prieš trejetą dienų. Strei
kininkai, sakoma, paliovė dir
bę tikslu išreikšti pritarimo 
premjero Leono Blumo finan
sinei programai, kuriai yra 
priešingas reakcinis respubli
kos senatas.

Blumo valdžia deda pastan
gas streikui likviduoti.

Mirė buvęs Graiki
jos premjeras

ATHENS, Graikija, kovo 27. 
— Sekmadienį mirė Andrew 
Michatekopoulos, Graikijos
premjeras 1924-25 metais, su- mei pranešimu sekmadienį, Ja- prie ko jie prisipažinę.
laukęs 62 metų. Michalakopou-1 poni jos valdžia nutarė -pilnai s Tomske pasmerkti mirčiai 
los, be premjero vietos, yra atmokėti nuostolius padarytus penki geležinkelio darbininkai
buvęs ministeriu kituose šalies Jungt. Valstijoms, kai tapo pa- už tai, kad iš jų priežasties 
kabinetuose. skandintas laivas Panay. 1 traukinys įvažiavo į traukinį.

ko- samdytojų delegacija iš metalo
pramonės pareiškė Blumui grie
žtai, kad samdytojai atsisako 
tartis su darbininkais kol šie 
nepasitrauks i§ dirbtuvių.

Dėl dabartinio Francuzijos 
darbininkų streiko susirūpinu
si yra ir Anglijos valdžia. An
glai norėtų matyti Francuzijos 
vidaus reikalus vėl esant nor
maliais kuo greičiausia, kad 
Hitleris nepasinaudotų keblia 
Francuzijos valdžios padėtimi
ir nepadarytų kokio nors nau- 

Bet jo smurto žygio.

Užmokės Panay 
nuostolius

TOKIO, Japonija, kovo 27.
Japonų žinių agentijos Do- padegliojimą

Darbininkai kaltina 
Fordą

CHICAGO. — Praėjusį šešta
dienį Nacionalios Darbo Santy
kių Tarybos atstovai tyrinėjo 
skundus, kuriuos iškėlė Fordo 
motorų kompanijai automobi
lių darbininkų runija ir C.I.O.

Skundų klausėsi Darbo Ta
rybos atstovas Cohalan iš Wa- 
shingtono. Prieš Fordo kompa
niją liudijo Robert Hanschin iš 
Urbana. Jis pareiškė, kad For
do kompanija pašalino jį iš dar
bo, nes jis priklausęs C.I.O. Jis, 
be to, aiškino, kad kompanija 
ir dabar dar samdo šnipus.

Kiti keturi asmenys, liudiję 
šeštadienį prieš Fordo kompa
niją, buvo: John Cohan iš Ham- 
mondo, Charles Winkles iš Ca- 
lumet City, Helmut Pilz iš Clay 
City, Ilk, ir Tross Quinn iš 
South Chicago.

Kvota lietė Fordo dirbtuvę 
Chicagos srityje, kuri randasi 
prie 126 gatvės ir Torrence 
avenue.

A..  —- —■ — -   —

Meksika išpirks alie
jaus kompanijas

i 10 metų
: '^M'SiSIKdŠ MIESTAS, Mek- 
sika, kovo 27. — Neseni? i Mek
sikos vyriausybė palaikė darbi
ninkų reikalavimus, kad Alie
jaus kompanijos pakeltų jiems 
algas. Kompanijos, daugumoje 
priklausančios svetimšaliams, 
sulaikė aliejaus laukų darbus.

Tuomet Meksikos valdžia, 
remdamasi. įstatymais, paėmė 
laukus savo žinion. Šiomis die
nomis Meksikos iždo sekreto
rius Eduardo Suarez pareiškė, 
kad valdžia išmokės svetimša
lių kompanijoms už jų inves
tuotą turtą į dešimtį metų.

Dabartiniu laiku, pasak Su
arez, valdžia veda derybas su 
L. L. Andersonu, Standard Oil 
Co. of New Jersey atstovu, tik
slu nustatyti, kiek Meksika 
yra skolinga aliejaus kompani
joms.

Atmušė japonus tri
juose frontuose

HANKQW, Kinija, kovo 27.
-j- Oficialiais kinų pranešimais, 
praėjusį šeštadienį jie padarė 
keletą atakų Shantungo, šiau
rės Honan ir Shansi frontuo
se. Keliose vietose išmetė japo
nus iš jų pozicijų. Japonai, at
sipeikėję, išvystė kontratakas. 
Vėliausi / pranešimai sake, kad 
smarkųsynušiai ėjo lygiai ke
liose fropto dalyse.

Rusijoj sušaudyta 
dar ll'sabotažnikų
MASKVA, kovo 27. — No

vosibirsko laikraštis pranešė, 
kad Sibirijoj tapo pasmerkti 
mirčiai vienuolika “sabotažni- 
kų”, kurie gadinę Sibirijos ge
ležinkelį.

Prokopįevske mirčiai pa
smerkti penki sabotažninkai už 

anglies kasyklų,

KAUNAS, kovo 27. — Bu
vęs karo ministęris generolas 
Stasys Dirmantas vakar Lietu
vos seime pareiškė, kad Lietu
va yra pasirengusi kariauti 
Lenkiją, kuomet ateis laikas, 
o dabar sako “tegul diplomatai 
kalba”. Gen. Dirmantas yra 
vienas iš rezignavusių Lietu
vos ministeriu, kurio vietą nau
jam kabinete užėmė gen. Raš
tikis.

Opozicijos partijos reikalavo, 
kad butų sudarytas koalicijos 
kabinetas, nes tokio pavojaus 
valandoj kaip dabartinė, sulyg 
partijų nuomonės, Lietuvą tu
rėtų valdyti visų srovių tauti
nės vienybės valdžia. Bet ku
nigas Mironas tuos reikalavi
mus atmetė ir sudarė kabinetą 
iš vienų tautininkų, dargi to
kių, kurie yra artimiausi Sme
tonos ir Smetonienės draugai 
ir giminės. Pats kun. Mironas 
yra artimas ponios Smetonie- 
nės draugąs. /y.

KUNIGAI PATARIA AUSTRIJOS KATALI
KAMS REMTI HITLERĮ

VIENA, Austrija, kovo 27. 
— “Neškitės iš Austrijos!”

Tokį įspėjimą padarė žydams 
feldmaršalas Goering, Hitlerio 
pirmas leitenantas, sekmadienį 
kalbėdamas Vienoje.

“Dėl to, kad čia gyvena 300,- 
,600 žydų, Viena nėra vokiečių 
miestas. Viena turi patapti vo
kiška, o žydai turi išsikrausty
ti... Vienai tenka atlikti užduo
tis kultūros ir ekonomijos Šri-1 
tyse. Ne vienoje šių sričių ne-! 
gali būti žydai samdomi”, kai-- 
bėjo Goering.

Hitleris įspėjo Čeko
slovakiją

LEIPZIG, Vokietija, kovo 27. 
— Adolfas Hitleris, kalbėdamas 
čia šeštadienio vakare didžiu
liam nr.zių susirinkimui, pareiš
kė, kad Vokietija ilgai netole
ruos priespaudos vokiečių, ku
rie gyvena už Vokietijos rube- 
žių. Nors Hitleris nepaminėjo 
Čekoslovakijos vardu, tačiau 
visi suprato, kad Hitleris kaip 
tik taikė savo žodžius Čekoslo
vakijai.

Naują darbo valan
dų bilių ruošia

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 27. — Jungt Valstijų atsto
vų buto darbo komitetas ruo
šia naują bilių, kuris taikoma 
darbo valandoms reguliuoti, pa-
liekant minimum algų klausi- ti Reconstruction JFinance Cor- 
mą kitam kongresui išspręsti, poration teikti bizniui ilgalai- 
Tačiau reiškiama abejonės, ar kių paskolų. Daugelis biznierių 
šis kongresas priims net ir da- iki šiol aimanuodavo, kad jie 
bar ruošiamą nuolaidų bilių. negali gauti kreditų. į

(šeštadienio žinioj buvo pa
sakyta, kad kun. Mironas ban
dęs sudaryti koalicijos kabine
tą, bet jam nepasisekę. Iš šios 
žinios pasirodo, kad kun. Miro
nas* ne tik nebandė sudaryti 
koalicijos kabinetą, bet ir to
kius reikalavimus atmetė.)

Lietuvių delegacija išvažiavo 
j Augustavą tartis ten su len
kų delegacija apie komunika
cijų atsteigimą tarp dviejų ša- 
lių.

O O »
Oficialis pranešimas iš Kau

no, gautas per Lietuvos pa
siuntinybę Washingtone, sake, 
kad Lietuvos pasiuntiniu Var- 
šavoje tapo paskirtas pulk. Ka
zys Škirpa, o Lenkijos pasiun
tiniu Lietuvai Pranas Horvvath. 
Vakar Augustave prasidėjo 
lenkų-lietuvių pasitarimai šusi- 
siekimo klausimu.

ši žinia gauta nuo P. Dauž- 
vardžio kovo 26 d. (“Naujieno
se’’ tos žinios jau tilpo pereitą 
Jflvaitę.\ t ; v

Neužilgo pirm to, kai prasi
dėjo Goeringo prakalba, Aus
trijos katalikai ir katalikų ku
nigai gavo kardinolo Theodore 
Innitzer, vyriausio šalies -kata
likų dvasiškio, įsakymą remti 
Hitlerį busimuose balandžio 10 
dieną plebiscito balsavimuose.

Schuschnigg, buvusis Austri
jos premjeras ir jo kabinetas, 
glaudžiai kooperavo su Austri
jos katalikų bažnyčia. Dabar, 
kai Hitleris užėmė Austriją ir 
nuvertė Schuschniggą, Austri
jos katalikų galva jau pataria 
remti Hitlerį.

6 sužeisti, 30 areš
tuotų streiko riau

šėse
HOUSTON, Tex., kovo 27. 

-y Suirutė kilo šeštadienį prie 
Lone Star Bag & Bagging Co. 
dirbtuvės, kurios darbininkai 
streikuojh. šeši asmenys suiru
tėje buvo sužeisti ir nugaben
ti į ligoninę, 30 kitų areštuo
ta

Muštinės prasidėjo, kai sko
bai mėgino prasimušti per pi- 
kietuotojų eiles į dirbtuvę. Šios 
kompanijos darbininkus orga
nizuoja Textile Workers Orga- 
nizing Committee, C.I.O. da
lis. 

—— — — — m «

Prezidentas prašo 
paskolų prekybai
WASHINGTON, D. C., ko

vo 27. — Prez. Rodsevelto ad
ministracija šeštadienį kreipė
si į kongresą prašymu įgalio-

''' ' " ‘ J.. . .. - ..... ■ i.' Į, » .-Į, * . 'jį... trt? t
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(Tęsinys)
—Companeros, sukilimas už. 

gniaužtas. Penki tūkstančiai le
gijonierių ir maurų atvyko Se
vilijon ir dar 10,000 yra pake
liui.

jis turėjo ir

įvykdęs mir-
1,500 “mark-

tuzinų uniformuotų
ir maurų paradu

Visa Sevilija buvo
plakatais ir anar-

Savo žodžius patvirtinti, jisj 
paleido >tą 
legijonierių 
per gatves.
apklijuota.
chistai vis dar nieko nesuprato. 
Kitų dienų jig pašaukė tarny
bon keletu tūkstančių fašistų, 
jiems davė uniformas ir apgim 
klavo ir dabar galėjo tikėtis iš
laikyti miestų savo rankose iki 
Franka atvyks su didesne pa
galbu. Tuo laiku ir anarchistai 
pamatę savo priešus fašistus 
uniformose pabudo ir su bom
bomis, pistoletais ir bet kokiais 
pakliuvusiais ginklais, mėgino 
sukilti. Bet jau buvo pervelu. 
Fašistų valdomi šarvuočiai ir 
tankai lengvai atliko Kveipo 
kruviną darbą išvalant darbi
ninkų kvartalus.

Šiuo gudriu ir energišku žy
giu, Kveipo išlaikė Frankui Pie
tų Ispaniją, Netrukus svetim
šaliai legijonieriai ir maurai 
persikėlė per Gibraltaro sąsiau
rį ir tikrai atžygiavo Sevilijon 
ir prisidėjo prie Kveipo jėgų. 
Visa kita jau pati istorija. Ir 
vis dėlto, plepantis generolas, 
suvokęs 'tinkamai panaudoti ra
dio, suvaidino lemiamą rolę su-, 
kunti' šią istorija. 
-------------------------------------——,

in n n r to i

Rašo F. C. Hanighen
i i

Tuo tarpu be savo vakarinių 
radio transliacijų 
kito darbo.

Jis prisipažino 
ties sprendimus
gįstams”» kas reiškė kartu ir 
aoęialiatus ir respublikonus. 
♦‘Grabęa” už Sevilijos pasidarė 
garsios, Kiekvienų dięną sunk
vežimiai pilni respublikonų, iš
vilktų iš savo namų, buvo veža
mi į kapus, pastatomi prieš 
duobę jr sušaudomi. Kada vie
na' duobė buvo pilna, kita buvo 
iškasama. Greitu laiku duobės 
nusitęsė už kapų murinės sie
nos kaimo link . . .

Prie mikrofono Kveipo gyrė
si šiais savo baisiais žygdar
biais ir prižadėjo dar daugiau. 
“Amputuoti sergančią kūno da-’ 
lį” buvo jo išsireiškimas tais 
atvejais. Bet turėjo jis ir lab
dariai; ų momentų. — Prieš su- 
šaudydami raudonąjį, mes vi
suomet duodame jam galimybę 
atlikti išpažintį ir atgailą.

par keletas žodžių savo bro
liams karininkams, kurie pasi
liko ištikimi respublikai. Išvar
dindamas X arba Y, kurie va
dovauja lojalistų dalims, jis 
jiems per radio sako; — Aš no
riu pranešti jums, pulkininke, 
kad jūsų žmona ir graži duktė 
yra musų rankose. Mes links
mai leidžiame laiką jų miega
majame. O kai dėl tų garsiųjų 
moterų batalijonų, štai jo žo
džiai — Kada mes jas sugausi
me, mes išmokysime tas kales

instrukcijos 
laikraščiams 

spausdinti

kito ko. Madrido moterims jis 
paskelbė: Juodieji maurai
mėgsta baltą kūpą, pasiruošk), 
te, Madrido senjoritos.

Po kiek laiko ir Franko di
plomatams atsirado daugiau 
darbo, šios rūšies kalbos per 
radio padarė tai, kad Amerikos 
korespondentai savo telegramo
se namon duodavo palyginimu? 
tarp Kveipo ir garsiojo genero
lo “skerdėjo” Weylerio, kurio 
baisus žiaurumai Kuboje prive
dė prie Ispanijos Amerikos ka
ro. Kaip neseniai atspausdintos 
Mussolinio slaptos 
italų spaudai rodo, 
buvo uždrausta 
Kveipo kalbas.

Tada Kveipo pradėjo gaudy
ti raudonuosius ant kablelio ir 
pranašauti, — Per dvi savaites 
Madride ant Gran Via gersiu 
aperi'tifų, — jis prižadėjo, atsa
kydamas į šį jo prižadėjimų, 
vienas ironiškas kavines ant 
Gran Via savininkas reguliariai 
per dvi savaites prieš savo ka
vinę ant tuščio stalelio išstaty
davo ta gėrimų su kortele

“Kveipo Aperitifas”.
Paskutiniu laiku savo prana

šystėse Kveipo jau nebenustato 
datų ir pradėjo susikirtinėti, su 
senu savo Paryžiaus draugu, 
Prieto, dabartiniu karo minis- 
teriu lojalistų vyriausybėje.

—rVienuoliktą valandą rėkia 
Kveipo, — tas pasitraukimų 
specialistas, Prieto, nežiūrint 
savo didelio pilvo, įstengs per
bėgti per prancūzų sienų.

Į kų Prieto per savo radio 
stotį jam atsako: — Kveipo de 
Ljano? Bah! Pagaliau portuga
lų siena patogiai arti , nuo Sevi
lijos. “L. ž.”

Galvos Skaudėjimas?
Jis Gali Paeiti Nuo 

Vidurių Užkietėjimo!
Ne kiekvienas galvos skaudėjimas 

paeina miQ vidurių užkietėjimo -y- 
bet daugelis taip! Jei jūsų liežuvis 
apvilktas, jei jūsų viduriai netvarkoj, 
jei jaučiatės blogai — kokiame sto
vyje randasi jūsų viduriai?

Tukstąųčiai sųąiląukia tikro pa
lengvinimo nuo galvos skaydęjimę, 
paeinančio nuo vidurių užkietėjimo 
paimdami Ex-Lax, kuris turi gardaus 
Žokolądo skonį. Išbaųdykit 
ir patys, kada busit sekanti karta 
panašiai varginami 1
Daugiau kaip 30 metų Ex-L(ax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar j|s yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis. turi GERESNI SKO-. 
NI, VEIKIA GERIAU ir yrą DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. 
Lygiai geras ir vaikams, ir suau” 
gusiemsj u

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašų — -E-X—L-A-X, Kad 
gautumėt Ex-L(ax pasekmes, rei-? 
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

and
po-
do

natiopalist. I aimed to free tbe Jugo- 
Slav»r—‘•for I am a Jugo-Slav.“

Yfs, even in 1938, “anusy 
tbe head tbat wears a crown.” 
eure fęr jhat ųnea^iųes,, far tbM
spectfr of suddep, violent death which 
always haunts tbe autoerat—tbe eure 
is the bolition of one man rule and 
tbe bringing in of freedom and de- 
mocracy.

tMCI
Tbe

dre?d

LIETUVIAI
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(GALAS)
LIETUVOS PRODUKTAI

S/M.DAINIŲ 
KUMPIŲ 
"PICNIC” KUMPIU 
RŪKYTŲ KUMPIŲ

“FRANKFURTERS” 
I,ASINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEYVNERIO8 
gintarų 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

Ateikit j musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 
Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.

PRISTATĖM VISIEMS IR VISUR

BALTIG IMPORT CO.,Inc:
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. i. P. RAKŠTIS, SAV.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

$30.000 TO A DOG
HUTCH1NS FOR PRES1DENT 
"UNEASY ESTS THE HEAD”

$30,000 TO A DOG

INSURED
i PINIGU?

entire estate, to

gives.

her
77
If

ir 25 ęenfų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

i . \ ............................................ ....

pas

While two collge presidents, James 
A. Garfield and Woadrow AVihon did 
well in America’s highest office, Pro
fessor Thomas Masaryk was the arch- 
itect of Czecho-slovakia, 
rope’s most Progressive 
He is perhaps the greatest 
the 20th century.

If it is objected that 
without political 
—■•—i—

one of Ęų- 
democracieę, 

statesman of

answer that Liacolg, o<ię of tbe 
woŲd’s formost stateunen, hąd būt a 
little experience in the statę jegislature 
and ą two-yęąę Coagrę*ą when
be beęame pr«lid«nt. ®pth Mainyk 
Cromwell were essentially without 
litięal expęfience when caljęd to 
their great task.

Cęriainly Hytchjąs is better presi- 
dential timber than Glenn Frank, aspi- 
ring to carry the Republican banner in 
1940, and varily sounder presidential 
material than Indįąna’s M^Nuth vho 
is likely to turn into a militaristic 
“aut”,

Hence, this coOntry could do far 
worse than make Hųtchins president.

....“UNEASY RP$TS THE HEAD”....

‘‘Uneasy rests the head that wears a 
crown” wrote Shakespeare more than 
thr'ee centuries ago. That statement, 
whether applįeęi to crowned or uų- 
crovvned autonau, h just as true to- 
day as when Ępgland’s greatest son 
penned it, as b«th Hitler and Mussoli
ni testify by their daily artiems. For 
those Shnts” never show them- 
selves wi;hout being heavily guarc|ed, 
and lašt fall when ii duče viąited dėt 
fyehrer in Germany, not less than 60, 
0Q0 armed nięn were needed 10 profect 
thpse dietators ftom the ‘’affection” 
of their beloyed countrymen,

Many crowned heads have had justi- 
fięation f«r resting uneasily. Less than 
four years ago King Alexander of Jugo- 
81avia was kjlled in^MarseiUes by the 
bullets of Petrus Kaleman. member ot 
a Croation terrorist band sworn to rc- 
venge the murder of 
great Croat leader.

Probably the most 
sassinations on world
of the Austrian crown-prince, Archduke 
pranz Ferdinand- Jone ?8, J 914, at 
Sarajevo in Bosnia. then part of Aus- 
tria-Hungary. Far the spark from Ga- 
brięl Prinęip's pistol sėt off the pow- 
der-keg of the World war. From his 
coli. Gabriel declared proudly, ‘‘I have 
cleared an evil out of the way. He

Hiitchins is (the archduke) is a German and an 
experienęe, one may enemy of the south Slavs... I am a

Stęphen Raditch,

Influential of as- 
history was tbat

• SUMAŽĖJO MENINGITIS 
SUSIRGIMAI. — Sveikatos de
partamentas skelbia, kad per 
pąskųtinius 12 mėnesių Chica- 
gaje žymiai sumažėjo menin- 
gitis susirgimai (smegenų plė
vės uždegimas). Per 12 mėne
sių susirgo 15, mirė 4, o per 
12 mėnesių prieš tai susirgo 40, 
mirė 17.

• NUSIŽUDĖ AUSTRAS. — 
Nusiminęs dėl Austrijos pri
jungimo prie Vokietijos, vakar 
nusižudė lakūnas Rudolph Til- 
son, 40, 1242 Greenview avė. 
Tarnavo kaipo karo lakūnas 
Austrijoj, didžiojo karo melu.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikoa Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai,

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Šaradomis ir nadil. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Arenu® 

Telefonu Reuvhlic 7«66

Ofiso Tel Boulevard 5911

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80

Nedėliomis pagal sutarti
Ręz. <910 SO, MĮCHIGAN BLVD.

Tel Km|wqo4 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo

8939
Mrs. Anelia^K. Jarusz

Physical Therapy 
' ' and Midwife

6630 So. W ės tara 
Avė., 2nd floęr 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninise, 
duodu massage 
eleętric t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

‘ mai dovanai.

Rezidencija:
SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutarti.

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

KREIPKITĖS J

GEDIMINAS BUILDING AND LDAN ASS’H.
4125 SOUTH FAIRFIELD AVENUĘ, Tel, Lafayette 8218
Mes esame po Federalės ir Valstybę® valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

ROSE ENCHER, Secretary

$30,000. her 
dog Pet—tbat’s what tbe will of 
yeąred Margaret McDermott 
that act seems “screwy” to the aver-
age person, how much more anti-social 
is the decision of Circuit Judge Josoph 
Butke ip upholding thc will and dc- 
creeing that “the 30,000 be devoted to 
caring for Pet?”

Irene Castle McLaughlin, who gets 
a good deal of publicity by fighting 
viv-section and shepherding four-leg- 
ged waifs at her *‘Orphans of the 
S(orm” naturally defends that girt. 
S^e says, “Everybody should be al- 
lowed to leave their inoney ho\vever 
they choose to vvithout criticism.”

So many adults are now on relief 
here that Chicago is begging for mo- 

which to afford them even 
Hundreds of 
in nced of

food, clothcs, and carfare. Conseųuenr- 
insult to thc deęency and 

humanity of Chicago to sųuander $30, 
000 on a pet dog.

ADVOKATAI

St.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRŲRGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 rak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damcn Hemlock 6699

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

2400 WEST MALHSON STREET .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vai;

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswidk 0597

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

AMBULANCE
i DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South t Fairfield Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727
III■ U|l I u 11 I l!l|im I 1.1 III 1)11

7 1 4 koplyčios vlaose-
JL—Chicagos dalyse

Klausykite muaų Lietuviu radio programų Pirmadienio vakarais, 
10;00 vai. vakaro ii W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. SALTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Dr. A. J. Shimkus
GYDyTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IK REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tel, Lafayette 8016

JOSEPH J. GRISH
• LIETUVIS ADVOKATAS

1 ■'Telephone: Boulevard 2800 
463i SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone; Repųblic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yarda 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofjsaa 46^5 SO, ASHLAND A V JĮ.

Ofiso, vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki & 
vak! ''Nėdelioj pagal susitarimą11’

Ofiso Tel.; Boulevąrd 7820
Namų Tel.: Prospect 1980

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

flNTANAS M.PHILUPy;
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio įstaiga

ney with 
meager food and shelter. 
school children are badly

ly. it’s an

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir ' U D EIKI
A I KOPLYČIOS visose Lz Y lxrX.l CHICAGOS DALYSE.

■ AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ I B

I Tel. Virginia 0883 V
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

■ ------------------- . ■■■■ B ■■ ................... .. I 11 ... ■III,!. .......... g )!»-.

....HUTCHINS FOR PRĘSIDĘNT

“Hutchins for presiejent—that’s the 
cry of Sinclair Levvis. Addressing ą 
large audience jn Constitution hall, 
Washington, D. C., America’s only 
winner of the Nobel prize for litera- 
ture ęontinued, “He is an authentically 
great man. He believes that “professors 
are motę important than athletic coa- 
ches . . . that the vvisdom of Shakes- 
peare. the Bibte . . . and Aristophanes 
štili stand higher than the vvisdom of 
Dale Carnegie.” Hutchins, Lewis coą- 
tends, “ęould faęe Stalin- Mussolini, 
and Hitler and make them a little ash- 
amed.”

While Hutchin’s chances of ever sit- 
in the chair of Washington, Lin- 
and Roosevelt are probably slim, 

the head pf the Midvvay univer 
could no doubt steer thc ship of

šrate safely 
terš of the 
professor in 
account of
of certain journahsts and ward-heelers.

Professor T. V. Smith of the Uni- 
yersity of Chicago has dane excellentr 
ly well as ątate senator. The Legisla- 
tive Voters League, tingy with tts 
praise for Illinois lawmakers, lists 
Smith’s outstandįng accomplishments as 
senator. then conclpdes, ‘‘The statė 
owęs hitn a dėbt of gratitude fpr his 
disinterested vvork at Springfield.”

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
PALYSK

• I. J. ZOLP Phone BouĮ, 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

. ' S. M. SKUDAS
718 West 18th Stręęt Phone Monroe 3377

.L ....... ■ n I .......... ■■■ ■■■■■■ ................ . | M ■■

S, P, MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ting 
coln
yri 
uty

througb tbe tufbulent \va- 
next four years. por thc 
polities has given a good

himself, despite tbe sneers

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

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phope Boulevard 4139
' ' 1 0" i..........................  1 f I" "

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. PETKUS
6834 So. Westcrn Avė.
1410 South 49th Coųrt

Phone. Grovehill 0142
Cicero PJionę Cicero 2109

T—

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedčli; Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 ijd 9 vąl. vakare.

Serecjoj ir Pėtnyčjoj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

_____ Kiti LiętĮiviąi Daktar|i____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8488

AKIŲ SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330
Kcz. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

TeL Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
IStaiso.

Akinių DirbtuvėOfisas ir
756 WMt 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas 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 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis puo 10 iki L? 
valandai dieną.

Phona MIDWAY 28W0
- ■ - _■ ■ - ..  I   - - ■ . . ■ —

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos (
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 Iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 24M

*■*.;*., . j,,., į
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NAUJIENOS
IŠ PITTSBURGHO LIETUVIU MASINIO 

SUSIRINKIMO
Pasiuntė Rezoliucijas Rooseyeltui, Atsto

vybėms Lietuvos Reikalu
Reikia pasakyti, kad kun. Mi
siaus kalbos faktai ir mintis a- 
titiko didžiumos Amerikos lie
tuvių mintims. Jisai turi gerą 
iškalbą ir reiškia savo mintis 
drąsiai, nuoširdžiai ir nedvi
prasmiai. “Kas mus čionai taip 
skaitlingai sutraukė be skirtu
mo partijų ir įsitikinimų? Tai 
meilė ir prisirišimas prie musų 
gimtojo krašto Lietuvos”— sa
ko kun. Misius.

Tolesnėj savo kalboj kun. J. 
Misius pareiškė, kad: “nėra to 
blogo, kuris neišeitų ant gero”. 
Girdi, šis sukrėtimas,1 šis lenkų 
pasikėsinimas prieš Lietuvos 
nepriklausomybę suvienijo irtus 
visus ir mes visi vieningai esa
me pasiryžę ginti Lietuvos ne
priklausomybę. Kol negręsia 
Lietuvai pavojus, mes, Ameri
kos lietuviai, kovojam tarpusa
vy ir išrodė, kad niekados ne
galėsim tarpsavy rasti jokios 
bendros kalbos.

“Tačiau mes šiandieną esa
me susirinkę į šį susirinkimą, 
katalikai, socialistai, tautinin
kai ir bolševikai, visi, vieningai 
esame pasiryžę gelbėti Lietuvą 
ir gaunam persitikrinti, kad 
nesam vieni antriems taip bai
sus, negu mes pirmiau many
davome”

“Lietuvos išganymas yra de 
mokratijoj, štai demokratijo' 
simbolius”, — parodo į Ameri
kos Vėliavą, — “musų įsitiki
nimo demokratiją turės laimė
li, su demokratijos laimėjimu 
laimės ir Lietuva” — kalbėto
jas sako.

“Amerikos lietuviai savo au
komis, savo darbu pagelbėjo 
Lietuvai iškovoti nepriklauso
mybę, Amerikos lietuviai gel
bės Lietuvai ir apginti nepri
klausomybę pavojaus valando
mis” — kun. Misius baigda
mas savo kalbą pareiškė.

Po kunigo Misiaus kalbos 
buvo renkamos aukos. Surink
ta $ 165.74.
Ukrainą Laikraščio Redakto

rius Ukrainiškai
Po aukų rinkinio susirinki

mo vedėjas P. Dargis perstato 
Ukranian National Word re
daktorių Matthew Chondoha ir 
pareiškia, kad šis kalbėtojas 
kalbėsiąs Ukrainą kalba. Pats 
kalbėtojas, pradėdamas savo 
kalbą, taip pat pareiškia, kad 
jam esą lengviausiai kalbėti sa
vo gimta kalba ir jisai tikis, 
kad dauguma lietuvių supranta 
ukrainų kalbą. Ponas Chando- 
ha kalbėjo labai karštai ir pu
blika karštai jam plojo. Išrodė, 
kad dauguma publikos tikrai 
supranta ukrainų kalbą ir pri
taria kalbėtojaus reiškiamoms 
mintims. Tik visa bėda, kad 
jūsų reporteris labai mažai te
supranta ukrainų kalbos, tad 
ir apie kalbos turinį nieko ne
gali parašyti.

Paskutiniuoju kalbėtoju bu
vo adv. Edwardas Schultza. Ji
sai pasakė atitinkamą kalbą 
angliškai, taikydamas ją čiagi- 
musiam jaunimui.

REZOLIUCIJOS
Siame masiniame susirinki

me buvo priimtos sekamos 
rezoliucijos, kurios buvo ren
gimo komiteto paruoštos iš 
anksto ir susirinkimui patei
ktos.

Pirmiausiai adv. K. N. Bra- 
dziliauskas skaito rezoliuciją 
kurią susirinkimas priima 
vienbalsiai atsistojimu ir nu
taria tuojau telegrafu pasiųsti 
prezidentui Rooseveltui.

Rezoliucija skamba seka
mai:

S. S. PITTSBURGH, PA. — 
Kovo 20 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėje įvyko Pittsburgho ir 
apielinkės lietuvių masinis su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 5,000 įvairių srovių lietu
vių. šis toks skaitlingas susirin
kimas buvo sušauktas trum
pesniu laiku negu 48 valandos. 
Kaip jau “Naujienose” buvo 
rašyta, susirinkimo šaukimo 
sumanymas kilo paprastam 
draugijų susirinkime tik penk
tadienio naktį, apie 11 valandą, 
o jau septintadienio vakare a- 
pie 7:30 vai., Lietuvių Piliečių 
svetaine buvo kimštinai prisi- 
grudus ir daug žmonių turėjo 
grįžti atgal. Negalima buvo įsi
grūsti į svetainę.

Žinoma, tą skaitlingą publi
ką į šį susirinkimą sutraukė 
kritiška padėtis Lietuvoje. O 
publika sužinojo apie šaukiamą 
susirinkimą iš amerikonų spau
dos, per Lietuvių Radio progra
mą ir bažnyčiose, kur kunigai 
padarė pranešimus iš sakyklų.

Susirinkimo Eiga
Lygiai kaip 8 vai., vakaro, 

vedėjas Povilas Dargis padarė 
pranešimą, kad susirinkimas 
bus pradėtas su Lietuvos ir A- 
merikos Himnais, vadovaujant 
šv. Kazimiero parapijos chorui.

Perstatant pirmąjį kalbėtoją, 
adv. Bradzilauską, vakaro ve
dėjas Povilas Dargis padaro 
trumpą pranešimą šio vakaro 
tikslo; kokiu tikslu mes esame 
čibflaF taip skaitlingai susirin
kę ir kas mus čionai sutraukė! 
Tai įvykiai musų gimtą jam 
krašte, Lietuvoje — sako p. 
Dargis.

Adv. Bradziliauskui, kaipo 
pirmą jam kalbėtojui ir čia gi
musiam, nepergeriausiai sekėsi 
lietuvių kalba kalbėti. Jisai sa
vo kalboje prisiminė, kad tik 
prieš mėnesį laiko, Pittsburgho 
lietuviai šioje pačioje svetainė
je buvo susirinkę ir iškilmin
gai, su džiaugsmu minėjo Lie
tuvos nepriklausomybę, o šian
dien mes esame susirinkę čio
nai gelbėti Lietuvos nepriklau
somybę”.

Ukrainiečių Atstovo Kalba
Perstatymas Ukrainiečių dar

buotojas adv. Basil Onyshkow. 
Jisai savo kalboje pažymėjo, 
kad ukrainiečių simpatijos yra 
su lietuviais. Ir jei ukrainiečiai 
turėtų savo nepriklausomą val
stybę, tai ukrainiečių kariuo
menė visados butų pasirengus 
gelbėti Lietuvai, ypatingai to
kiuose kritiškuose momentuose 
— sako adv. Onyshkow.

“Lietuviai yra laimingesni 
negu ukrainiečiai, jus turite ne
priklausomą Lietuvą, mes ne
turim nepriklausomos Ukrai
nos. Musų šalis yra sudrasky
ta į daugelį dalių. Ukraina yra 
padalinta tarp Lenkijos, Sovie
tų Rusijos, Čekoslovakijos ir 
Rumunijos” — pareiškė ukrai- 
nų veikėjas.

Taip pat adv. Onyshkow pri
siminė, kad buvo laikai, kada 
Lietuvos kunigaikščiai valdė 
Ukrainą ir tuomi lietuvių val
dymu ukrainiečiai buvo paten
kinti, nes tai buvus “golden ru- 
le”.

Adv. Onyshkow užbaigė sa
vo kalbą, lietuviškais žodžiais: 
“Tegyvuoja Lietuva”, už ką 
publika jam karštai plojo.

Kun. Misiaus Kalba
Tur bųt geriausias iš lietu

vių kalbėtojų buvo kun. J. Mi
siąs. Jisai pasakė geriausią 
šiam vakarui pritaikintą kalbą.

RESOLUTION
“Whereas, we citizens of 

Lithuanian extraction of Pitts
burgh, Pennsylvania and of 
the surrounding county of Al- 
legheny, have gathered in 
open assembly in Pittsburgh, 
this twentieth day of Mareli, 
nineteen hundred and thirty- 
eight, A. D., as in expression 
of aggression by the Republic 
of Poland against the Repub
lic of Lithuanian, and

“Whercas, while wc rccog- 
nize fully the right of cvery 
government to proteet its citi
zens, to reąuire satisfaction 
for just grievanccs and to 
adjust its difference with 
neighboring statės within the 
legal channels of diplomatic 
procedūra, yet it is with 
shame and indignation that 
we vicw present procedūra 
vvhereby the will of a smaller 
nation is cocrced by a display 
of armed migli t and superior- 
ity staged on its. borders, and Antra Rezoliucija.

“Whereas, the right of Lith- Antrą rezoliuciją perskaitė 
uama to . mdependence and kun. Vasiliauskas ir šią rezo- 
self-determination, recognized, liuciją nutariama pasiųsti Sti
by the United States of Amer-'vienytų Valstijų Valstijos De

iln y

Copyright 193 9. Liggbtt & Mybju Tobacco Co

'' cigarete

ica, and guaranteed by the 
Couneil of Ąmbassadors of 
the League of Nations, is im- 
mediately threalened, and

“Whereas, this is būt one 
of a series of incidens iin- 
perįlling the cause of demo- 
eratie government the world 
over,

therefore, ii is herebg 
resolved that we ask, Mr. Pre- 
sident, that you exercise the 
moral power of your high Of
fice in declaring the United 
States of America as opposed 
to the employment of armed 
force in the settlement of In
ternational dispute, and in 
particular, as being disincli- 
ned to sanetion conccssions so 
obtained in the currenl Liliui- 
anian-Polish crisis.

“Paul Dargis,
Re. v. A. G. Jurgutis, 
Rev. M. J, Kazėnas, 
Peler Pivorunąs, 
K. N. Rardzil.” 

partamentui, didžiųjų valsty
bių atstovybėms: Anglijos, 
Franci jos, Vokietijos, Italijos, 
Sovietų Rusijos ir Tautų Ly
gai.

Rezoliucija skamba seka
mai:

“Al a mass meeling held 
Siinday, March 20lh in the 
Lithuanian Citizens Hali in 
Pittsburgh, Pa., 30,000 Amer- 
icans of Lithuanian descent of 
Pittsburgh and adjacent towns 
protest most emphatically 
against the physical force 
used by Poland to compel the 
small Lithuanian Republic to 
renounce all claims to its an- 
cient and time immemorial I
Capital Vilnius, and to accept 
conditions repulsive to the 
most sacred sentiments of the 
Lithuanian people throughout 
the civilizcd world.

“Be it resolved, therefore, 
that this protest be sent to 
the State Department of the 
United States and also to the 
respectivc embassies of Eng- 
land, France, Germany, Italy, 
Soviet Russia, for transmis- 
sion to their rcspective govern- 
ments and to the League of

Jūs nešate Chesterfields 
į savo speciali porcigarą... ar jums 
geriau patinka gražus visai-baltas 
Chesterfield pakietas. Kiekviename 
jums suteikiama ant dienos tikras 
rūkymo malonumas.

Pripildykite jūsų porcigarų su 
Chesterfields ... dėl to gaivinančio 
lengvumo ... to malonaus skonio 
ir aromos, ko tiek daug rūkytojų 
mėgsta.

Lengvi, nunokę Chesterfield tabakai 
. . . n amt e-auginti ir aromatiški tur* 
kiški. • ,ir gryna cigareto popiera, tie 
yra Chesterfield sudėtiniai... geriausi 
kokius cigaretas gali turėti.

Nations.”
Rezoliucija Pasiųsta j 

Lietuvą.
Trečią rezoliuciją perskai

to kun. Jurgutis, susirinkimas 
vienbalsiai atsistojimu priima 
taip kaip ir pirmąsias rezoliu
cijas. Šią rezoliuciją nutarta 
pasiųsti į Lietuvą. >

Rezoliucija skamba seka
mai :

“Tuksiančiai Vytauto Did
žiojo ainių, apsigyvenusių 
Pittsburghe ir jo apylinkėje^ 
reiškia savo giliausią užuo-! 
jautą Lietuvos broliams ir se
sutėms dėliai daliojo aro su
duoto smūgio musų bendrai 
Tėvynei. Nenusiminkite. Ateis 
atsiskaitymo valanda. Mes su 
jumis.

“Tegyvuoja nepriklausoma, 
demokratiniais panirtais su
tvarkyta Lietuvos Valstybe 
su sostine Vilniuje! Tegyvuo
ja musų bočių laisvos žemės 
laisvi piliečiai!”

Šioji rezoliucija, taip sa
kant, buvo pagaminta ant 
greitųjų, bet yra reiškiama 
mintis, kad Lietuvoje butų at- 
sleigta demokratija.'

Šis didžiulis masinis susi
rinkimas pasibaigė apie 10 
vai. vakaro sugiedojimu Lie
tuvos Himno.

— Reporteris.

Ir Komunistai 
Eina Gelbėti 
Lietuvą
Suplieks ir Lenkiją ir Vokietiją

PITTSBURGH, PA. — Kas 
gali sakyti, kad komunistams 
nerupi Lietuvos reikalai ir kad 
jie negclbėja Lietuvą?

Kai Pittsburgho lietuviai su
šaukė didžiulį masinį mitingą 
Lietuvių Piliečių svetainėje ir 
buvo kalbama kaip Amerikos 
lietuviai galėjo pagelbėti Lie
tuvai, tai Pittsburgho komunis
tų lyderiukai atėjo į svetainę 
su lapeliais. Komunistai per sa
vo lapelius atsišaukė į Pitts
burgho lietuvius gelbėti .Lietu
vą. Bet su šauksmu gelbėti Lie
tuvą, komunistai garsina savo 
mitingą kur bus stabdomas 
Hitleris ir Lenkija.

O kaip matysit iš lapelių, ku
rį čionai paduodu žodis žodin, 
kiek jame beprasmio šukavi
mo ir kaip yra bandoma žais
ti neprotaujančių lietuvių pa
triotiniais jausmais.

Komunistų nuomone: “Lietu
vos žmonės galės susivienyti ir 
nugalėti savo priešus: -— iš vie
nos puses Lenkijos imperialis
tus, o iš antros pusės Vokieti
jos Hitlerizmą.”

Reiškia, Lietuvos lietuviai 
a Ii supliekti lenkus ir vokie

čius.
Tikri stebuklai, daugiau nie

ko. Tik labai gaila, kad lietu
vei komunistai neduoda tokio 
prrtl{i1ši0 patarimo Sovietų Ru
sijai. Žinoma, jei Sovietų Rusi
jos žmones suvienytų ir pasi- . 
liautų tenai visokie šaudymai, 
tai nėra mažiausios abejonės, 
kad jie tikrai gilėtų išpilti kai
lį lenkų militaristams ir Hitle
rio rudmarškiniams.

štai komunistų lapelis: (ra
šyba originali)

“STOKIME LIETUVOS 
PAGALBAI!!

Pittsburgho Lietuviai:

lerio pagelba, siekiasi užgrieb
ti Lietuvą ir pasidaryti po Len
kiška diktatūra.

Lietuvos valdžia, atsidavose 
Lenkijos ultimatumai, viestiek 
palieka savo šąli toj pačioj bė
doj kaip ir buvo.

Mes visi turemi susivienite ir 
pagelbete Lietuva. TURIME 
GREIŠTAI UŽPROTESTUOTI 
TU LENKIŠKU FAŠISTU Už- 
STOJIMA.

Tiktai LAISVA Lietuva gali 
atsilaikyte prieš fašizmą. Užtai 
mes, Pittsburgho Ir» Amerikos 
Lietuviai, būtinai reikalaujime 
nuo Lietuvos valdžios kad su- 
gražinte demokratines tiesas 
Lietuvos žmonėms, ir paliuo- 
suote Lietuvos politinius kali
nius.
* Tik tada visos Lietuvos žmo
nes galės susivienite spėkas ir 
nugalėti savo priešus: — iš 
vienos pusės Lenkijos Imperia
listus, o iš antrus puses, Voke
li jos Hitlerizmą.

Atsilankykite i:
STOP HITLERĮ STOP PO

LAND !
Masinio susirinkimo

Penktadiene, Kovo 25 d. 8 v.v.
Fifth Avė. High School (For- 

bes St. entrance)
Lietuvių Bjuras
Pittsburgo Komunistų Partija”

Tikrai reikia stebėtis ką ko
munistai nori atsiekti su to
kiais kvailais ir tuščiais šuka
vimais. . Bakanas
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fussas, Austrijos kancleris, 
užuot sujungęs visas priešin- ' 
ga’s načiams jėgris, ryžosi — 
po- Mussolinio įtaka — su-< 
triuškinti Austrijos socializ- ( 
mą. i

“Jisai sunaikino' ‘Raudoną
ją Vienų’ ir, karta su tuo, 
sunaikino savo krašto atspa
rumo jėgų.

“Trii buvo f934 metais, va-1 
sario fnfcnesį. Liepos menesį 
sukilo naciai. Jų pučas ne
pasisekė. Jie užmušė tlblR 
fussų. Bet Mussolini sumobi
lizavo sa'vo kariuomenę prie 
Ėrennero, grasindamas mar- 
šuoti į Austriją. Stačių suki
limas susmuko. Vokietija 
dar nebuvo apsigrriklrivuši ir 
nedrįso įnilti.

‘‘Per dvejus metus Aus
trijos valdžia, vadovaujama 
šušniggo, gyveno baimės ap
imta Mussolinio globoje.

“Paskui atėjo 1936 m...”
Kai MusSoĖni; ir Hitleris su

darė “RomOs-Berlyno ašį”, Au
strijos klerikalų valdžia neteko 
savo “užtarėjo”. Pd to, nepra
ėjus' nė dvejiems metariis, Au
strija privirto nacių “trečiojo 
reicho” provincija.

Taip klerikalizmas privedė 
Austriją prie pražūties.

HFii
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gus turi teisę manyti kaip jam 
[patinka. Bet nėra jokia “pri- 

Užpereitų šekmadienį Brook-lvilegija” kitų' iriirifisi i'šlcrėipti. 
lyno lietuviai surengė bendrą [“Naujienos” pastebėjo pas ko- 
mitingą. “Lietuvos gynimui” ir,įmunistus ne “tautiškėjimų”, 
kalbėtojų raginami, sudėjo* d’vy-įbet jų stengimąsi pasirodyti 
Jika Šimtą dolerių ginklams. įprieš publikų, kad jie esą “tau 
Tame mitinge kalbėjot katalikų, tiškesni” ir už pačius tautinin 
tautininkų', komunistų ir kitų Lkus, — kuomet tikrumoje jie 
srovių atstovai. Lyra visai kas kita.

> Nuo/ to* Miko komunistai pa- Komunistai yra nuoširdus 
si jut o-i ėšą! krirŠtėten® Lietuvos tautininkai tiktai sovietų Ru- 
patrfo^aiy negu tautininkai. Bet [sijos atžvilgiu. Jų obalsis yra

■'pastarieji nenori1 jieiriš pašiduo-toks: “Right or Wrong -- birt 
tr. Tysliava “Vienybėje^’ rašo: [our soviet couiitry!” O sovie- 

“Jeigu Bimba toks didefe fa tSv3?® ^Un^TS 
... . . ... . ,w yra Įsikumjilsi Stalino asme-patnotas, tai gal j.is malonė- • .. .... , r

i tų pasakyti,, kiek jer partija 
gali paaukoti Lietuvos Gink
lų Fondui.”

’ Tai reiškia, kad ginčas dėl 
klausimo, kurie didesnį' patrio
tai — tautininkai ar komunis
tai, susiveda, prie to: kurie jų

RUOŠIASI KARUI,

Ar Mironas nebus Lietuvos Seipelis?
Lietuvos vyriausybės priešakyje atsistojo kun. Mi

ronas. Paprastais laikais Šitame fakte nebūtų nieko 
nuostabaus. Kai apsirgo. Tūbelis, tai Smetonai teko ieš
koti kito pasitikimo asmens ministerio pirmininko vie
tai. O kun. Mironas yra ne tik labai artimas Smetonos 
bičiulis, bet ir tikroji tautininkų valdžios jėga arba, 
kaip anglai sako, “power behind the throne”. Bet kai 
valstybės vairas tapo 
rankas tokio aštraus 
reikšmingų pasėkų.

pavestas į fašistuojančio kunigo 
krizio metu, tai iš to.gali būti

Lietuvoje nesuvaidins panašioAr kun. Mironas 
vaidmens, kaip pralotas Seipelis Austrijoje?

Seipelis buvo Austrijos kancleris (premjeras) • ir 
atkakliai kovojo prieš demokratines krašto jėgas, t. y. 
visų-pirma prieš organizuotus darbininkus. Tuo jisai 
ruošė dirvą Dollfusso perversmui, kuris sugriovė Aust
rijos nepriklausomybės pagrindus, paversdamas kraštą 
žaislu Mussolinio rankose, taip kad, galų gale, Austri
ja atsidūrė Hitlerio maiše.

Statydamas kun. Mironą į premjero vietą, prezi
dentas Smetona stengėsi atsispirti prieš Lietuvos visuo
menės reikalavimą, kad butų sudaryta koalicinė (įvai
rių partijų) vyriausybė. Smetona, matyt, tikisi, kad Mi
ronas, kaipo armijos kapelionas, turi daug įtakos tarpe 
karininkų, kurie yra nepatenkinti tautininkų valdžios 
kapituliavimu prieš Lenkiją, ir mokės juos nuraminti. 
Antra vertus, kaipo kunigas, jisai, gal būt, pakreips 
tautininkų pusėn bent dalį krikščionių demokratų, ku
rie juk seniai yra pasiilgę ministerių portfelių ir šiltų 
vietelių valdžioje.

myjė. Viskas kita, ką komunis- 
itai šneka, yra tik dėl svieto 
Lakių;

DOLLFUSS PRAŽUDĖ 
AUSTRIJĄ.

j

tai, susiveda, prie to: kurie jų Austriją okupavo Hitleris ir 
uoliau1 aukos ginklams? 6 tuo prijungė prie Vokietijos. Bet 
;arpu jie Vieni ir antri puikiau-1 Austriją,, kaipo nepriklausomų 
šiai žino, kad Lietuva dabar
tinėse apystovose nekariaus ir 
negali kariauti.

SU KUO LYGINASI.

valstybę, pražudė jau 1934 m. 
buvęs jos kancleris Dollfussas. 
Londono* “Daily Herald” kores
pondentas apie tai sako :

Lietuvos literatūros 
Pastogėje

Mironas darys ką galėdamas, kad plačioji visuome
nė negautų balso valstybės priešakyje. Bet juo mažiau 
įtakos valdžioje turės visuomenė, juo sunkiau Valdžiai 
bus atsilaikyti prieš lenkų spaudimą, kurie dabar ban
dys jau ne tik grasinimais, bet ir-“draugiškumu” pa
naudoti Lietuvą savo tikslams. Neturėdama žmonių 
pritarimo, Smetonos-Mirono valdžia bus priversta ieš
koti “globėjų”. Pirmiaus tautininkai bent dalinai pasi
tikėdavo sovietų Rusijos pagalba; dabar jiems siūlys 
savo protekciją Varšuva.

Neseniai p. Vitaitis “Tėvynė
je” aiškinosi dėl sveikinimo, L 
■kurį' jisai ir p; Vinikas pasiun
tė Antanui Smetonai-, tuo, kad, 

1 girdi, ir prezidentas Roosevel- 
tas Smetoną Sveikino. Dabar [ 
J isai panašiu budu aiškinasi dėl f? 
medalių, gautų iš Kauno.

Esą, 1936 m.
;Dr. J. šliupas, ir nei “Naujie-Lj^įj^, Viena didžiausių šių pre- 
nos’’, nei “Keleivis” jam dėl tolmijų penkių tūkstančių litų 
jokių priekaištų nedarė. Tai ko- skiria švietimo ministerija ir 
?dėl esą blogų, kad tapo ordinais L mažesnes po tūkstantį ir dau- 
;dekoruoti p. p. Vitaitis ir Vi- gfau litų, skiria stambesnės 
vikris. , knygų leidyklos. Tokioms pre-
1 Kai dėl -“Naujienų”, tai jos mijOms skirti sudaromos tam 
šiem dviem" naujiem Smetonos tikros komisijos. Tos komisijos 
kavalieriam priekaištų dėl tų premijų skyrimų taria galimai 
medalių nedarė ir neketina da- bešaliai, bet žmonės visur 
ryti. Bet kam čia kišti Dr. šliu- žmonėmis i palieka. Tie, žinoma, 
pų, kuris tikrai į Vitaičio ir turi bent i kiek skaitytis ir su 
Viniko kategoriją neįeina? tų norais,1 kurie yra premijų 
i Visiems aišku, kad Smetonos savininkai,1 tai tais, kurie tas 
.valdžia, dalindama ordinus tam'[premijas duoda.
^tikriems SLA. veikėjams ir 
kandidatams į viršininkus, tu
ri savo tikslus. Juk, sakysime, 

;p. St. Gegužis medalio negriVo 
•tol, kol jisai nebalsavo (SLA. 
seime Clevelande) prieš rezo- 
Jiiiciją, reikalaujančių demo
kratinės tvarkos atsteigimol 
įlietuvoje. Taip pat yra ir su[ 
Vitaičiu ir Viniku.

Pats “Tėvynės”

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Lietuvoje virto papro- rJau 
, Čiu kasmet už geresnius grožio 

. gavo ordinų f literatūros veikalus skirti pre-

Tai visiems nuostabu, kad švie
timo Ministerija pasišovusi 
auklėti, šviesti jaunimų, prie
šinti jo sielų ir skiepyti tautinį 
nuvokimu ir susipratimų pa
skyrė premijų tokiam grynojo 
estetinio šalininkui. Visa tai 

etj roHos, butų nelaiku 
etas pasinerti vien tik 
angelėse; aristokratizmo

Ar kun. Mironas bus tam priešingas? Vargiai. Ji
sai, kaip ir visi Lietuvos klerikalai, žiuri į Lenkiją, kaip 
į katalikišką, kraštą, kuris naudojasi ypatingomis popie
žiaus simpatijomis. Jeigu Vatikanas norės, tai kun. Mi
ronas pakiš Lietuvą po lenkų skverhū'.

šiemet labai daug kas nuste
bo, kad: švietimo Ministerijos 
premijų skyrimo komisija pen
kių tūkstančių litų premiją 
davė Jonui Kossu-Aleksandra- 
vičiui už jo eilėraščius—UŽ
GESĘ CHIMEROS AKYS.

Užgesę Chimeros Akys tai 
tne didelis eilių rinkinys. Jonas 

redaktorius Kossu-Aleksandravičius tai yra 
savo editorial'e pripažįsta, kadfa?0^ estetizmo atstovai, 

‘kuriam visai yra svetimi' visuo- 
meniniai motyvai, at pritrįdtiz- 
Irnas. Jo eilės galėtų butf lygiai 
atspausdintos Honolulų salos 
gyventojų kalba; arba Japonė 
joje, ar kitos tautos kalbą ir

artimas, 
pergyve-

motyvai 
kad čia

Juk tikroji Lietuvos nepriklausomybė jam kažin ar 
kada nors rūpėjo. Kol Lietuva buvo po Rusijos caro val
džia, tai jisai (kaip ir dauguma Lietuvos kunigų) buvo 
priešingi Lietuvos atsiskyrimui nuo Rusijos. Okupavus 
Lietuvą kaizerio armijoms, Mironas ėjo kartu su tais 
Lietuvos kunigais, kurie siūlė Lietuvą “amžinais ry
šiais prijungti prie Vokietijos”. Kun. Mironas 1918 m. 
padėjo savo parašą po Lietuvos nepriklausomybės de
klaracija, bet dar po vasario 16 d. jisai balsavo Lietuvos 
Taryboje už Uracho kvietimą į Lietuvos sostą.

Kun. Mironas ir kiti panašus atžagareiviai tarpe 
Lietuvos klerikalų ir tautininkų visuomet borėjo ge
riau, kad Lietuva kam nors priklausytų, negu kad ji 
butų nepriklausoma. Rusija ir Vokietija šiandie turi to
kias valdžias, kad prie jų Smetona arba Miroiias neno
ri “glaustis”. Vienintelė “nodieja” jiems pasilieka ka
talikiškoje Lenkijoje”!

tie Smetonos blyneliai yra 
linami dažniausia visai’ rie 
lig nuopelnais tų asmenų, 
rie juos gauna. Jisai rašo:

“Teikiama' žemiausio lai'p^-
snio medaliai daugiausia, už- [visur jos lygiai butų skaitomos 
sitarriavutefems ir aplėrikfiHr visų vienodai suprastos; Jos 
tokie veikėjai, kurie arti pen- skambios, kartais tyčia gražios, 
kiasdešimt metų pirinbseĮ-bet jose nei šešėlio nerasite 
Amerikos* lietuvių tautinio ir

• kulttrrinio veikimo eilėse diN
. bų...”
; Prie to galima pridurti, kad 
yra ir tokių medaliais apdova- 
.notų kavalierių, kurie nėra vi
sai nieko nuveikę visuomenės 
Jabui arba net pralobo iš žmo
nių skriaudimo.

Taigi1 šitame medalių dalini
me Kaunas vadovaujasi savo 
politika. O kokia yra ta Sme
tonos . Valdžios politika, tai vi
si žino.

da- Į 
su- 
ku-

JAU TRAUKIASI ATBULAS

berods

Mes nenorime būti blogi pranašai,> bet pavojus yra 
visai rimtas, kad kun. Mirono Vedama Lietuva gali su
silaukti Austrijos likimo. Juk tas klerikališkas tautinin
kas netiki, kad Lietuvos žmonės yra pribrendę patys 
spręsti savo likimą — jeigu jisai tikėtų, tai jisai stotų 
už valdžios sudarymą iš visų bent stipresniųjų visuo
menės srovių ir už demokratijos atsteigimą. Bet jį Sme
tona kaip tik ir pastatė vyriausybės priešakyje, kad 
valdžia nepatektų f žmonių rankas! Ar Lietuvos žmo
nės sutuo sutiks? ’ » I •.

Tik prieš kelias dienas V. 
'Andrulis ir jo bendradarbiai 
gyrėsi, kad jie pasirodę karš
čiausiais Lietuvos mylėtojais. 
JO dabar jisai jau sako:
, “ ‘Naujienos’ mano, kad 

mes ‘tautiškojame. Well, ma
nymas yra kiekvieno žmo
gaus privilegija, nors jis bu
tų ir Nonsensas.”
Tiesa, kad kiekvienas žmo-

bet kokių visuomeninių ar tau
tinių motyvų. Dar daugiau, jo 
'eilėse veltui ieškotumėte bet 
kokios gilesnės, prasmingesnės 
minties, čia visur spindi tik ne 
vienodai vykusio ji posmai, kir- 
rų grožis taip' pat stmkiai suvo
kiamas.
į Štai vienos iš tų eilių, ku
rios sudaro savdtišką nuotaiką, 
bot kurios mažai sako protu? 
savaip nuteikia širdį— 
Tąsyk vejas auksą žarstė— 

į Žarstė rudenį lapus.
‘Ketupest nešė' karstą, 
. Juodą karstą į kapus. . .

Lapai pakasti ir auksas . . .
Aiman! gležna ir tfapu!
Kažkieno ten neša džiaUgsm^ 
Keturiese į kapus.

’Tiį; staiga rštryški sauksmas, 
Lyg šaltirtis pro’ kapus:— 
Kam jus riešat mano džiaugsmą 
Keturiese į kapus? . . .

Keturiese tąsyk svarstė,— 
Kaip gyvenimai trapus . .. 
Ir užkasę juodą karstą, 
Grįžo rustus iš kapų.

Taigi, šios eilės nuotaiką 
dar, jose net grožį junti, 
tai ir vaizdų, bet mintis jose 
kažkur' paslėpta, ji neremiama. /

H

su-
ma-

ir ne 
grožio 
dvasi joj e.., 

į Bet kokia išeitis?
Įvairus visuomeniniai moty

vai dar1 taip vyrauja gyvenime, 
kad jie švietimo Ministerijų 
gali nuvesti į visai negeistinus 
kėlus. Ispanijos liaudies fron
tas visiems labai yra 
retas jį saVo širdies 
nfmuose nettfrf.

į Ir vėl tie tautiniai 
taip yra subanalinti,
■be tautos vado rieapseisi, o jei 
jį pamiršti, tai veik nieko ki
to nebelieka, kaip tik Ispanijos 
kovų frontai. ŠlidUs kelias ir 
perdaug slidus kėlias, o ypač 
toks kelias slidus švietimo Mi
nisterijai, tad ir pasirinkta ne- 
jtralhsis takas, kuris
.panašus į nesikišimo komisi
jos darbus—jus ten smauki- 
ties, o mes ieškosimo kompro
misų... O tasai kompromisas 
bus galimas tik tuomet, kai aiš
kiai bus matyti kieno toje ko
voje jėg'ų persvara bus, o iki 
ši‘ parsvarri paaiškės, mes 
'svarstysime ir gėrėsimės vienų 
ir kitų* įLaržygiškumu*. Tai 
ŠVietilrio ministerijai daugiau 
nieko ir nebeliko, kaip premijo- 
ti' “gryną” estetų.

Musų laikams tai labai bu
dingas reiškinys. Jis budingas 
todėl, kad ir net Lietuvos švie
timo^ Ministerija atsisėdo nesi
kišimo komisijos kėdėje.

J Skiria šių premijų, tur būt, 
'gerai* jauste jaučia tolimos ir 
kartu taip daugeliui artimos 
Ispanijos kovų fronto aidus. Jie 
kolitas aidi iš tolo, tad geriau 
dengtis neitralumo skraistėje 
ir grožėtis laikštingalų suoki
mu, jaunystės berželiais, pava
sario vėjais ir tų žingsniais, 
kurie keturiese neša džiaugsmą 
£ kapus.

KoVėS’ dar tol? tik jų aidai 
■girdėti, tad kolkris galima 
taniai grožėtis; džiaugtis 
kuo, kas nesuka gal^ų ir 
dies perdaug nevargina.
. .. Kad tik kentėti nebereiktų 

To paties 
Truputuką 
Ir į tavo

ra- 
bet 
šir-

gyvenimo—kančios, 
džiaugsmo sopulių suteikti 

širdį pereit nejučiom . . .

Praeitų metų gruodžio mėnie- nes Danijoj bei Švedijoj. Pa
vyzdžiui, Maisto bekono fabri* 
kas Šiauliuose skaitomas mo
derniškiausių bekono fabriku 
Europoje, g? naujai pastatyta 
Pienocentro pieninė Kaune if 
naujoji paukščių skerdykla ek
sportui Aleksote savo techniš- 
.kais įrengimais gali būti pavyz
džiu daugeliui Europos kraštų.

žemės Ūkio Kooperatyvų Są
junga Lietūkis įvairių prekių 
i eksportuoja, importuoja ir par
duoda vidaus rinkoje per metus 
!už apie 12 milijonų doierių. Tai 
yra didžiausia prekybos įmonė 
.visoje Lietuvoje. Lietūkis eks
portuoja javus, sėmenis, dobi
lus, vikius, linus, bulves ir 
daug kitų produktų, o iš užsie
nio šalių importuoja įvairias 
mašinas, geležį, mineralines 
trąšas, cementų, akmens anglį, 
petroleumo produktus ir t.t. 
Lietūkis valdo tris javų eleva
torius, (Lietūkio Klaipėdos ele
vatorius, su moderniškiausio
mis mašinomis javų ir sėklų 
valymui, pakrovimui į laivus, 
talpina 30,000 tonų, tai yra di
džiausias sandėlis musų uoste). 
Be to, Lietūkis turi keletą re
zervuarų uoste, petroleumo pro
duktams (oil tanks), daug va
rgonų — cisternų jų išvežioji- 
mui, savus sandėlius įvairioms 
prekėms po visa Lietuvų, daug 
skyrių. Tai irgi yra visuomeni
nio pobūdžio organizacija, ku
rių sudaro virš 100 kooperaty
vų, susijungusių į vienų Sąjun
gų, kuri ir vadinasi Lietūkis.

Visos minėtos trys jmonės y 
ra patys didieji Lietuvos eko 
nominio gyvenimo centrai. Ta 
yra grynai ekonominės organi 
zacijos, bepartinės, į kurias pri 
klauso, kaip aukščiau minėta 
virš 150,000 Lietuvos ūkininkų 
ir kurios tarnauja bendrai”vist 
krašto gerovei. Jos išaugo 
svarbias organizacijas ir ji 
stiprėjimas prisideda prie vis< 
krašto stiprėjimo.

Reikia tikėtis, kad ir Lietu 
vos-Amerikos Importo ir Eks 
porto Korporacija, normalia 
augdama, suloš irgi nemaži 
vaidmenį didesniam išplėtimu 
eksporto ir importo prekybo; 
tarp Lietuvos ir Amerikos J. V 
.ir taip pat prisidės prie palai 
kymo nuolatinesnių ryšių tar] 
Lietuvos ir jos skaitlingos iš 
ei vi jos.

Ši Bendrovė importuos ii 
Lietuvos kumpius, bekonų, deš 
ras, lašinius, įvairius konservus 
agurkus, surius, sėmenis, dobi 
lų sėklų ir įvairius kitus pro 
duktus (kaip, pav., saldainiai 
namų audiniai, ir t.t.), kuriuo: 
Lietuva gamina ir kuriems bu: 
paklausos ir eksportuos iš A 
merikos J. V. į Lietuvų įvairia: 
mašinas, petroleumo produktus 
rašomąsias mašinėles ir kitas a 
merikietiškas prekes.

sy Maistas, Lietūkis ir Pieno- • 
centras buvo atsiuntę į New 
Yorkų saVo atstovų p. K. Ginei
tį pasitęirauti apie galimybei 
minėtoms įmonėms užmogsti 
platesnius ir pastovesnius ry
šius su šios šalies rinka, Atli
kęs savo užduotį, p. Gineitis 
grįžo Lietuvon ir dabar vėl yra 
atvažiavęs Amerikon kadangi 
minėtos trys didžiausios Lietu
vos ekonominės organizacijos 
Jyra nutarusios steigti New 
Yorke savo skyrių. Drauge su 

’p. Gineičiu atvažiavo p. L. Gri
gonis iš Maisto ir Pienocentro 
ir p. A. Akelaitis iš Lietūkio. 
P. Gineitis po kelių savaičių iš
vyksta atgal, gi p. Grigonis su 
p; Akelaičiu pasilieka Ameriko
je kaipo šios naujos įmonės di
rektoriai. Ji Vadinsis Lithua- 
nian-American Import & Ex- 
port Corporation 
bers Street, Nėw‘York, Telefo
nas: 
mos: Litamcorp.).

I
Kalbamoji Bendrovė dės pa

stangų, kad dar labiau praplės
ti eksporto ir importo prekybų 

ftarp Amerikos Jungtinių Vals
tybių ir Lietuvos. 1937 m. Lie
tuva pardavė Amerikos J. V. į- 

,vairių prekių už apie $1,140,000, 
o pirko iš Amerikos J. V. už 
apie $1,300,000. Dabar daromi 
,yra realiai žygiai, kad padidin
ti ir Lietuvos produktų išveži
mų į šių šalį ir Amerikos J. V. 
prekių importų į Lietuvų. Pre
kybinės apyvartos padidėjimas 
bus abiem šalims naudingas.

Daugeliui Amerikos lietuvių 
jau yra žinoma kokį svarbų 

■ vaidmenį šios trys įmonės turi 
visoje Lietuvos ekonominio gy
venimo struktūroje. Be to, tai 
lyra grynai visuotįnio pobūdžio 
organizacijos, kurių tikslas yra 
gelbėti Lietuvai ekonominiai 
stiprėti it į kurias priklauso 
virš 150,000 Lietuvos ūkininkų. 
Jeigu Lietuvoje nebūtų buvę 
Maisto, Lietūkio ir Pienocent
ro, tai Lietuvos ūkis netaip 
greit bUt atsigavęs ir nuo kri
zės sunkumų.

Pavyzdžiui, pernai Maistas 
įvairius kraštus eksportavo 
kiaulienos, paukštienos, mėsos 
konservų ir įvairių kitų gami
nių už apie 8 milijonus dolerių. 
Maistas turi 5 bekono fabrikus 
.(Kaune, Klaipėdoj, Tauragėje, 
Panevėžy ir Šiauliuose), 2 mė
sos konservų fabrikus, moder
niškiausias paukštienos ekspor
tui įrengimus, didelius kelius 
šaldytuvus. Dabar jau Maiste 
įyra Virš 100,000 ūkininkų akci
ninkų.

Centralinė Lietuvos Pieno 
Ėerdirbimo Bendrovių Sąjunga, 
vadinama Pienocentru, pasta
raisiais laikais per metus eks
portuoja sviesto, kiaušinių ir 
sūrių už apie 7 milijonus do
lerių. Šios Sąjungos žinioje ran
dasi apie 200 pieninių ir apie 
.2,000 grietenės punktų. Pieno
centras irgi turi kondensuoto 
pieno fabrikų, pieno miltelių fa
brikų ir įvairias kitas įmones. 
Tai yra pačių ūkininkų, pieno 
gamintojų organizacija, jun
gianti tūkstančius narių ir at
stovaujanti ūkininkų interesus 
ir reikalus. Visos pieninės yra 
įsteigtos grynai kooperatiniais 
pamatais: laisvas narių įstoji
mas ir išstojimas, pelno daliji
masis pagal nario padarytos a- 

’ py vartote,1 Vienais narys Vienas 
balsas ir t. t. šids visos pieni
nes yra pačių vukminkų lešo- 
rilis pristatytos ir jų pačių val
domos.

Lietuvos mėsos eksporto 
skerdyklos ir pieninės sviesto 
gamybai yra visos naujai sta
tytos po' karo, su Visais tech
niškais patobrilfftiriiais, kai ku
riais žvifgsriiais, kaipo naujos į- 
monės, net yra moderniškesnės 
už kai kurias šios rūšies įmo- tybai.

(157 Cham-

REctor 2-2786. Telegra-

Reikalaujama didės 
nes pašalpos

SPHPNGFIELD, III., kovo 24 
— Illinois darbininkų sųjungo: 
delegacija atėjo' šiandien pa 
gubernatorių Hornerį prašyti 
kad jis rūpintųsi padidinti mo 
karnas bedarbiams ir pavargę 
liams pašalpas. Apart pašaipi 
padidinimo delegacija reikalą v 
medikalės pagelbos, mažiausi: 
$75 pagrabams ir $30 į mene 
sį pensijos seniems. Gubema 
torius, išklausęs reikalavimų 
prižadėjo reikalavimus atidžia 
peržiūrėti. Ar jis šauks spccia 
M lėgislatnros sesijų tam tik 
slui, gubernatorius nepasakė.

• STIKLO PLYTOS NA 
MAMS. — Pittsburgh Plak 
Glass Co., anot pranešimo Chi
cago Palincr House viešbutyje 
žada paleisti apyvarton stikle, 
plytas, pritaikintas namų sta-
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Let’s Help 
Ourselves!

Casimir, or 
truck!"

Joe

By Jacqaes Grandmesnil
Those Lithuanian ptoneers vvho teft 

the tyranriy of art abused country to 
find—not a fortune in gold—būt a 
forttmr in ptac£ hippiness and free- 
doni for tbemselVer and their childrtrH 
have carved out a niche in the hearts 
of a nation vvhere they vvill be foru 
ever enshrirtėd.

Untrained, inexptrienced in anything 
būt agricultute, they took to the minės, 
to the buildtng of railroads, to thė 
most menial-—and the most manual 
tasfc. Ever* before- them was a pietų re 
of their chlldren enjoying the things in 
life that they themselves had expected 
būt. could not realize. A good educa^- 
tion. a good home, a good, clean job; 
the thought npermost in their minc& 
vvas: my John, or 
vvon’r have to push z

Oh, they helped as much as 
could. ff they have overlooked 
thing it is because they have not known 
of it. Now kt’» help ourselves. Let”s 
show some of that energy, some of that 
ingenuity and initiative that they have 
shovvn.

A fevv steps have been taken forvvard, 
būt they aire by far insufficient. We 
have a nevvspaper, Jaunimas, we have 
organizations likę the Lithuanian U*- 
nrversiry Club that ir dotn? some fine 
vvork in helping Lithuanians of our 
ovvn generation vvitb scholarships. Youth 
groups are progressirtg slovvly with aot 
and eframatie clubs, and their slnging 
soci’etiey are the ertvy of other ni- 
tionalities.

Ali this is very important. We mušt 
not lose our national identity in this 
Melting por of America, 
that much in common, 
us to gather together, to 
to help each other. If 
to go . , __ t ___
povver to them; let’s not brirlg in 
vveak excuse of polities to oppose 
If Birutės chorus, tb* Lithuanian 
versity Club 
ning concerts 
support them 
represenr the 
in the United’ States; they 
professionals, būt they are 
ing for no selfish motives, 
sake of art and the preservation of 
Lithuanian spirit in America^

Thousands of Lithuanian youth are 
members of neighborhood* athletic clubs, 
the breeding places of filth and debaiS- 
chefy. Interese these young people ih 
their Lithuanian organizations, in Lith
uanian activities, and you will‘ have 
done a vvorthy deed not oniy to your 
community. būt to America, vvhich after 
all, is elosest to your heart. No ideals 
are degrading; they are all uplifting. 
Therefore interest that youth in an 
ideal vvhich is not too remote from his 
heart: Lithuanianism.

they 
anr-

Since we have 
it is easier for 
exchange ideas, 
Pirmyn vvishes 

to Lithuania this year. more 
some 

them.
Uni-

ahd Šalrimieras are plait- 
in the near future—let’s 

as much as possible. They 
youth of the Lithuanians 

tnay not be 
rrying—tryb 
but for the 

the

“Voice” To Be Pub- 
lished Soon

brimming over With 
Lithuaniart-Americans 

throughout

nevv 
ma- 
vvill 
the

An Airmindea Miss
TIMELY INTERVIEWS

ANTOLNETTE GUDAITIS

250,000 miles in the air over

Offici'al' and sole Lithuanian repre- 
sentative among more than 100 smarr- 
ly uniformed personality girls serving 
as air stewardesses aboard the giant 
planes of American Airlines, Ine., is 
Miss Antoinette Gudaitis, according to 
a recent compilation made by the air
line. A stevvardess since September 2 3, 
1936, Miss Gudaitis has flovvn more 
than
Cvery route of the company’s coast to 
coasr system except that betvveen Bos
ton1 and Nevvark.

Bom in Chicago on November 12, 
1'91*3, Miss Gudaitis is the daughter 
of MY. and* Mrs. George Gudaitis. An 
attractiVe asft blonde with blue eyes, 
she is five feet three and a half inches 
tall. vveighs 114 poUndS, with just the 
type of personality so important for 
stewardesses to have due to their con- 
stant contacts vvitb the public. She is 
thoroughly sold on air travel as the 
most comfortable way to travel, and 
in her part in this vvork.

Flying betvveen Chicago-St.
Tulsa-Oklahoma City-Dalas and Ft. 
Worth in the giant 21-passenger Flag- 
ships of American Airlines, Miss Gu
daitis hes met many interesting and im
portant people—among them' Senaror 
Nye, Ričardo Cortez, Sonja Hfertie, 
Frances Langford. Her yoUrigest passen- 
ger vvas a very siek three week’s old 
baby who vvas flying to’ Dalias for 
medical trearment. Her oldiest vvas a 
German couple, 
flying to Nevv York and thence to 
turn to their native land.

a general attractiVe appearance and cltar- 
ly indicated refinement and good mOral 
cbaracter, the ability to vvear dothes 
vvell, s|5eak distihctly, ūse good Englisb, 
and1 evident 
ploymėiif.

enthusiasm for such em-

Ranks High in 1 ntelligence

Miss Gudaitis ranks highAlt in all’, 
amorig the Stevvardess’ of the nation's 
largest airline. Recently her intelligence 
vvas te'sted and rtot fhund lacking vvhen 
as a metnber of a team of five Stevvar- 
desses she met a team of five pilots of 
the line in a Spelling Bee. The pro- 
gratn was a feature of the Fox DeLuxe 
Brevving Company over Station WBBM. 
and resulted in one after another of the 
group 
ficult 
vvord

offered, dovvn to the

Under Southern Stars

■ ■<
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KLEOFAS JURGELIONIS

G. PETERS
gist’s helper to make part of 
his expenses. Rut through the 
long, hard grind of Mš medi
cal course he had been buoyed 
up by his ideal of serving hu- 
manity when he had seeured 
his M. D. degree. EthePs en- 
couragement and aid at the 
.crucial mortienf had really sav- 
ed him. For she had believed 
in him, had fed his ambition 
and his idealiam, when at times 
both ran low. Two or three 
times a vveek she had him to 
dilinę* at her home. Ah, those 
vvere red-letter days for him. 
With a Wave of Ibve for her, he 
•recalied her devotion du*ing his 
juniof year when be vvas great- 
|ly depressed and nearly iii vvith 
wo*ry over mohey and at the 
fear of having to drop out of 
medical school. Courageously, 
yet with fine feminine tact, she 
had persuaded him that they 
should marry at once, and not 
wait untH he had completed 
his medical training and 
up even a smalf practice.

“We need each other 
now, Kenneth!” she bad
ted vvith loving firmness. 
“We’ll never need each other 
more. Fm earning a good sala- 
ry as a sočiai vvorker, and mo- 
ther’s got a job. So let’s get 
married novv.” Pocketing his 
pride, he had yielded to what 
his reason told him was the 
only sensible thing to do. Freed 
from anxiety over money, and 
cheered by the love and vvannth 
of family life, Kenneth had fi- 
nished his medical course vvith 
grades high enough to secure 
him an internship at “County.”

Billys turning over in bed 
just then recalled to Kenneth’s 
mind how he and Ethel, fired 
vCith the longing to lift some of 
the cruel burden and injustice, 
poverty, and disease from their 
race, had talked with 
the leading members 
Chicago 
for the 
Colbred. 
veteran
hointed out to the young couple 
the terible need for well-train- 
ed‘ colored doctors among the 
black race in many parts of the 
South.

“You’d better get some sleėp, 
Ethel”, tenderly observed Dr. 
Kenneth Jonės, as they stood; 
(by the bedside of their three- 
yeared Billy. The tad had just 
passed the crisis of a serious 
attack of pneumonia. “You 
haveiPt slėpt for more than two 
days, darling,” continued the 
coal-black negro physician. He 
put his arm around the slen- 
der shouldėrš of his idealistic, 
courageous wife, then stroked 
her hair, 
waviness 
him. Her 
color and
sian features of a Scotch grand- 
father, seemed the most beau- 
tifiul in the world to him.

whosė dark, regular 
always fascinated

face, high brown m 
revealing the Cauca-

spelling or misspelling the dif- 
vvords
'irascible”. First Officer W. A. 
missed this vvord, and the lone

competitor for the Stevvardesses, Miss 
Gudaitis, spelled the vvord vvithout a 
bit of hesitation. Pn fact, her performanCe 
during the vvhole program vvas out- 
standing, inasmuch as all vvords given 
her vvere difficuk.

Another phase of the preparation gi- 
ven Stevvardesses after being accepted 
irtto the Service is the four vveek train- 
ing course at Chicago, vvhere such sub- 
jects as company organization, equip- 
ment, routes, schedules, radio, ticketing, 
Link Trainer-pilot training, vveather, 
commissary, and handling of food are 
touched upOn and examinations given, 
follovving vvhich the girls go out on 
Severai observation trips vvith seašoned 
stevvardesses, and are then assigtjed to 
regular routes.

The Stevvardess reports at the air- 
-port one hour before departure time, 
and in the case of the Skysleeper plane 
checks more than 1117 separate articles 
carried on board for p'assenger comfort. 

■She inspects the- r‘"appearance ‘ of the 
piane, recetves hėr food supply from 

-the copimissary, and checks tickets as 
passengers come aboard. Once started 
she checks the temperature, secures pil- 

’ lovvs or blankets, offers nevvspapers or 
mągazinės, serves meals, points out pla
tės of interest, furnishes flight infor- 

-niation to passengers at various times, 
■and’ all* in all makes the trip as enjoy- 
'abk as possible for her passengers.
‘ Artotker interesting experience enjoyed 
by Miss Gudaitis vvas that in vvhich 

:four jiasfcengers started a bridge game 
•vvhich- lasted' beyohd the time the trip 
‘termihated'. The passengers remained on. 
board in order to finish the game, and 
contemplated leasing the plane for tbe 

,rest of their game. She has flovvn on 
the 14-passenger, 21-passenger, and 14- 
berth Douglas planes of the Company 
betvveen Chicago and Nevv York, Chi
cago and Ft. Worth, Dalias and EI Pa
so, Dalias and Nashville, and Memphis 
and Nevvark.

American Airlines is especially proud 
;to have sucli a five representative of 
,the Lithuanian race in Service 
its coast to coast planes.
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pas

Her oldest vvas
69 and- 74", vVho vvere 

re-

T rained at St. Bernard’s

“Quasi” Interview 
With Lith. Lawyer 

aįd Poet
71 - . j

“Recent Crisis for Lithuania 
vvas Inevitable,” said 

Writer
the

Color Harmony

A dash of orange, 
A feathery bit of green 
In a yellovv vase 
With a lustrous sbeen.

’fore daylight.

built

right 
insis-

jccuperĄting after a severe ill- 
nevertble^s Mr. Kleofas Jurgelo- 

vvas as vvell informed

Just 
ness, 
nis
eurrent events as those of us 
hale and healthy enough to 
seriouS vvorld problems.

A country that has been 
ingg diplomatic hostility, 
for 
bor 
and 
ing t 
nate

about 
vvho 
deive

the
vvere
into

not culmi-

A most exquisite study, 
1 hold my breath in joy. 
Such.,£, Jonely,, pieture 
Nothing can destroy.

Dark coals in living embers 
F'etalst likę tongues of flame, 
Long green tapering fingers 
Hold the svvaying tips tame. •

A strange and beautiful fragrance
Likę the fresh smėli on a rainy day, 
This to me is the tulip!
A harmony of colors, from pallette gone 

[astray!
Lillian Šmotelis

“Deuoted to Democracy and Peace
Within the next fevv vveeks a 

publtcation, 
terial by
make its appearance 
vvidth and breadth’ of Lithuanian loca- 
lities in the United States. This ne^v 
and live-vvite publication vvill be the 
VOIČE of Lithuahian-Americans.

It vvill be a magazine devoted to the 
democraeic and peace interests of every 
Lithuanian-American. In its column vvill 
be found the vvork of many buddlng 
ydų n g Lithuanian vvriters, cartoonistrs, 
poets, artis t s, many of whorti have al- 
ready provtd their vvortb in their rt- 
specrive fieldš.

For the readers. the magazine vvilF 
carry a varied assortment of interests, 
attractions and features. It vvill con- 
tain intervievvs vvitb Lithuanian-Ameti- 
cans of national prominence, leaders in 
civic life. atbletes. etc. Further, it vvill 
be the voice of all Lithuanian-American 
youth.
certain phases of vvork. Sbort storins, 
poems, cartoons. all created by Lithu
anian-American youth, promise to gite 
the magazine a tantalizmg flavor.

The first issue of the magazine 
rtpresenr a grtat deal of work, a 
of preparation and solicitations
subscribers. lt vvill be the first issue of 
a' vitaf morithly jourrial.

Pirties intrrested in the magazine, 
and those desiring to subscribė can do 
so by vvriting c/o Lithuanian-Ameri
can PuBlisbtn. P. O. Box 3‘8‘. Sta. V^., 
Bmoiilyn, N. Y. M. Sbotomtkas

reflectirtg their experience$ in

Folfovving graduation from 
George G.rammar School, St. Casimir 
Academy and High School, Loyola U- 
niversity .and Colorado State Colkge, 
Miss Gudaitis entered nurses’ traihing 
at St. Bernard’s Hospital in Chicago. 
She graduated in June 1934, and prior 
.to becoming a Stevvardess did private anet 
general duty, taught for the Americah 
Red Cross in Colorado on the subjects 
of home hygiėne arid: sanitation.

Upon submitting her application to 
American Airlines, Miss Gudaitis vvas 
accepted after fulfilting' all qualifica- 

įtions. These indude being a graduate 
jregistered nurse—this because of their 
,experience, education, self-discipline, 
'personai attributes, devotion to duty, 
and experience in meeting and dealing 
vvith people—as vvell as vveighing 120 

'pounds or under, not more than 5’ 5” 
in height, and betvveen 21 and 26 yrs. 
of age. Applicants seleeted for employ- 
ment, vvhile having the foregoing qua- 
lifications. mušt also possess charm,
personality, poise, evident intelligence, ble

will
yėar

ft»r

o n board 
E. H.

Sočiai Club to Pick 
Most Popuiar High 

School Student

maintain- 
as it vvere, 

the lašt 18 years vvith its neigh- 
should have expected some dimax 
he thinks it is somevvhat stirpris- 
that the situation did
before this.

“Where in history vvas 
other nation, conqucror or 
to refuse diplomatic exchange for* so 
long!” . . . as Lithuania did vvith Po- 
land.

Hovvever, vvhcther all that polities 
is right or vvrong, the Lithuanian lan- 
guage is štili therc, and of course, be
ing a poet, Mr. Jurgclonis vvould think 
of that happy thought.

Būt, vvhen asked about bis poems, 
he vvas a bit reticent in telling us all 
about ’em. Hc scems to have an idea 
that people no longer read poetry. Well, 
vvell, he shall find out right novv that 
your reporter just very recently enjoyed 
reciting lines from his collection, en- 
titled “Gludi-Liudi.”

therc any 
conquered,

Translated Omar Khayam into 
Lithuanian

A Lithuanian Gal 
“What Wows Them”

The other day the Rialto theater 
Van Buren and State, making a 
lašt desperate stud for the survival 
of ‘classical” burlesque” (there are 
Severai grades, you know) brought 
forth for the edification of Chica- 
go’s lonely manhood one “Hinda 
Wausau.”

Marquette Park’s sočiai club vvill 
cling the communities most popu- 
lar giri or boy contest at the wook- 
ly Wednesday Night Sočiai Dan- 
ces on Weds., April 13th. Those 
desiring to vote for an individual 
vvill 
day 
this

Nor are we the only ones who 
eager to “get hold” of his version 
Omar Khayam,’s “Rhubayat”, vvhich 
vvrote several years ago, būt has kept
unpublish'ed, unprinted, all this tihie.

As vve found out from other sour- 
ces (and that fis ,why vve called this a 
“quašsi”
ing Information 
intervievv alone, 
search”), Mr. 
more thoroiigh
famous Fitzgerald version. 
daimed that a poet could not 
interested solely in vvine, būt 

other motivations
therefore he

are 
of 
he

She shimmies, she strip-teases, 
she expounds the art of burlesque 
to the limits of burlesque etiquette 
and censor’s patience.-

The implication given by the 
name would indicate that Miss 
Hinda Wausau hails from Bombay 
or Calcuta, būt believe it or not, 
she is none other than a 100% 
Lithuanian gal from good old Wa- 
terbury, Conn. —Knowsy.

be able to do so on the next 
Wednesdays. The winner of 
contest is to receive a valua- 
surprise gift.

intervievv: because We are 
gleaned not from the 
būt from other “re- 

Jurgelonis’ 
and inclusive

us-
Amateur Shows at 
Marąuette Park

Typt Qf passenyet plane in which Mitą Gudaitis f liet on her trips

' “I’m not tired, honey”. She 
smiled wanly, būt witb fullest 
understanding. “1’11 šit by son«- 
ny. You’ve got your vvork to 
do, Ken. And you’re all wom 
out from calls in the country— 
to the Barlows, and Jamesons, 
and? Robinsons. You’ve been on 
the go since
And the roads are štili bad.”

When she looked at him with 
her wistful bro\vn-black eyes, 
eyes which, it always seemed 
to- him, contained the essence 
of the courage and sorrow df 
the world, he vvas on the point 
of yielding to her reęuest, un- 
til he saw her totter as she 
stood up. Taking her gently, 
lovingly in his arms, he then 
laid her on the bed in the ad- 
joining room of their one-story 
bungalovv. He bardly felt the 
weight of her sligbt body, as 
he stopped her protests vvith 
a kiss, and got her to lie down 
by promising to call her in an 
hoUr or two.

Sčatipg himself at the head 
of the little bed on vvhich Bil
ly lay, Kenneth gently felt the 
lad^s pulse, and vvas pleased to 
notice an improvement in bis 
son’s heartbeat. The boy’s face 
flushed less than formerly, his 
sleep sounder. On a stand near 
the head of the little patient 
stood a* glass of water; a ther- 

■ mometer rested in another 
glass; the odor of a siekroom 
clung about the bed. Satisfied 
that his son and only child 
vvas on the highvvay to recovery, 
Kenneth dozed for a fevv mi
nutes, then vvoke vvith a start.

one of 
of the 
Society 
of the

brandi of the
Advancement
TJ^is man, himself a
fighter for Negroes,

(To be continued)
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Platak in
Memphis, Tenn

Rather disgusted vvith him- 
self for having dropped off, 
yet rested by tbe cat-nap, the 
physician arose, tiptoed past 
his sleeping vvife into his stu
dy to get a book and a recent 
copy of the “Journal of the A- 
merican Medical Association”, 
,so that he might look up a fevv 
things about diphthera. For he 
had run aeross two cases in his 
Work that day. When he had 
gone through the pages in the 
book and magazine dealing vvith 

fthat disease, Kenneth let his 
mind vvander for a bit, then 
fbund himself thinking of tbe 
years at the college of medi- 
ėine of the University of Ill
inois in Chicago.

VNidly, he rečalled the min- 
gled vveariness and joy of those 
days. Bone-tired he had been 
'night after night, for he had ____  ______
worked iate hours as a drug- pancake and served in hST breth.’

Joe Platak-Platakis, handball 
Champion extraordinary, lašt week 
vvas in Memphis, Tenn., striving 
for the fourth consetutive champ- 
ionship in the National A. A. U. 
jtournament. At this writing finai 
results are not available, būt we’re 
pretty certain he*ll be crowned 
once more.

---- ę------- -
Applications and auditions for 

Marquette Parks 
Amateur Contest 
March the 25th.

version is 
than the 

Mr. “Jb 
have been 
that there 

or 
investi-

mušt have been 
inspiriations and 
gated (that’s the lavvyer in him) and 
has incorporaCed hiš •’ findings in his 
version, vvhich, vve Jibpe, he vvill re- 
lease to the press some day.

Other vvorks of this vvidely-knovvn 
poet and prčse Writer incllide a “Tte
nise on the Phonetics of One of the 
Lithuanian Dialects”; 
“Macbcth”; a play, 
spur of the moment 
called "Šalaputris”,
presented on numerouš stages coundess 
times; and in 1916, he Was author of 
the booklet, “An Appeal for Starv- 
ing “Lithuaniahs’’, vvhich includep a com 
prehertsive history of LithUania up t<5 
that date. (By tHe way, the author 
himself' does not have a copy of the 
book and w^vl'dt grratly appteciate one if

a translation of 
vvritten on the 
in oiie eVerting, 

vvhich has been

Second 
began

Annual 
Friday,

is slated toThe first show
giri on Friday, April 8th and 
continue for four vveeks, Ist, 
2nd and 3td place vvinners 
each contest vvill ąualify for 
grand finais on Maiy 6th.

The Southvvest Business 
Ass’n are sponsoring this 
and extend an invitation' 
children of thė community 
part in the event.

be- 
will 
and 

of 
the

Mėn’s 
event 

to the 
to take

ahyone vvould find one in his or her 
possession.) x

No, vve’re not forgetting his “Col- 
lection of over 1,000 Lithuahian Rid- 
dles’’ vvith a comparative and historic 
preface.

How biisy people find time to do so 
many things is alvvays a riddle to yo’ir 

—tietvty

“The Way te a Pole’s”
U. P. informa from Warsaw:
Lithuania’s national drink, krup- 

nik, made its appearance here to- 
day for the first time in ttorenty 
years as the result of the Lithua
nian acceptance of PolMnd’s ultl- 
matum. The d^ink consists of five 
parts of vodka, one part of red 
vvine and a little honey mbeed and 
heated.

“Restaurants featured Lithuanian 
dishts, long bahned for political 
reasons. Particulary poputar vvas 
kolduny—beef hash vvrapped in a
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Kaip pasitaiko
Kartais juokai priveda prie 

visai rimtų dalykų, štai prieš 
kiek laiko Joe Lukas tatai pa
tyrė ant savo kailio. Jo pažį
stamas sumanė šposus parody
ti. Kržkaip jo koja pasprūdo 
ir pataikė p. Lukui į blauzdą. 
Smūgis buvo toks smarkus, 
jog teko ir su daktaru pasi
matyti.

Tai atsitiko vidurmiestyj. 
P-ui Lukui prisiėjo su Dr. 
Grant W. Sill reikalas turėti J 
Ir reikia pasakyti, kad Dr. Sill 
(5 So. Wabasli Avė.) nepapra
stai rūpestingai p. Luko koją1 
gydė. Teko kelis kartus pas jį 
atsilankyti. Sakytam dakte rui 
p. Lukas yra labai dėkingas už 
tikrai puikų patarnavimą.

Pasveikino

Nori Žinoti, Kodėl
Viduriai Užkietėjo?

Ar leistumėt milionams nusikraty
ti to atbukusio, apsvaigusio, nuvar
gusio jausmo, kuris dažnai ateina su 
paprastu vidurių užkietėjimu? Tad 
stabtelk ir pagalvok.

Ką valgei šįryt? Tik mėsą, duo- 
kiaušinius, bulves? Galimas 

kad užkietėjimo priežastis 
[ “rupu- 

Bet “rupumas nereiškia dar 
daug va’gai, bet reiškia maisto 
kuris nėra pilnai suvirškinamas.

- NAUJIENOS, Chicago, III.
t

taip pa.t karštai indorsuoja Ja- 
Wkį.

Visur pašte bu, kad Nasho ir 
Kellyo diktatoriavimas Chica- 
goj jau ingriso žmonėms iki 
gyvo kaulo, žmones todėl yra 
pasiryžę balsuoti už visus tuos 
kandidatus, kurie yra geri 
žmonės ir nuo diktatorių neima 
ukazų.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

Coal-Anglys

Kainos Numažintos
ANGLYS

Josephinas
BRIGHTON PARK. — An- 

dai, Juozapų dienos išvakarėse 
susirinkę draugai ir gimines 
pas vaišinguosius Gudus (Gu
davičius), 4601 S. Rockwell S t., 
linksmai pesveikino Josephinas. f 
Mat, tuo vardu yra. p-nia Gu-' 
dienė ir jos duktė.

ną. kiaušinius, bulves? 
daiktas. kad užkietėjimo 
yra ta, kad neyaunat gana 
mo” n'’" --------
kaip 
rūšį, 
bet paliek-a rupią masę viduriuose, 
kuri

Ką daryti? Valgyk daugiau Kel- 
'ogg's All-Bran pusryčiams kasdien. 
Tas grūzdus, raustytas javinis yra 
nevien turtingas “rupumu"—jis taip 
gi turi vidurių toniko, vitaminų BĮ 
ir geležies.

Valgyk All-Bran kasdien ir gerk 
gana vandens. Pamatysi ar ne pa
sveiksi. Kellogg’s All-Bran yra par
duodamas pas visus krautuvninkus.

padeda žarnoms veikti.

Polrep.

VeJ Trūksta 
Pinigų Pašalpai

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

PIRKIT DABAR!!

$5.75 
$6.00 
$6.00 
$6.00 
$5.25

ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE.
Tel. ARDMORE 6975

Vardinėse atsilankė ponai li
pomos: Gramontai, Bergiai, 
Perai, Šležai, Kuchinskai, Kaz
lauskai, Kisieliai, J. Vainaus
kas, Antanas Kliukas, K. Rup- 
lis ir p-lė Bernice Ruplaitė. 
Šiuos visus dalyvius graži: i pa

linksmino atsilankę 
tai.

Reikia, pasakyti, 
phir.ios nuo svečių 
žą gerų dovanų.

8 muzikan-

kad Jose- 
gavo nema-

Rep. B. P.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— __ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

r Pirmadienis, kovo 28, 1938
TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 

PACKARD BARGENAIS
PACKARD Sedan ....... 
PACKARD Sedan ...
TERRAPLANE Sedan 
DODGE Sedan ...........
PACKARD Sedan ....
FORD Del. Sedans ....
PONHAC Coupe .......
AUBURN Sedan .......

Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ

37
35 
36 
35

I 82
35 

' 33 
į 31

491
421
34 f
276
221
166 •

76

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius 1441 E. 75th St. Phone Midway 7272
——  —— .---------------------------------------------------- - . - - - — - - ---- - ■ ,

i I ■ '................    ■■■" I

Galvoja iš kur jų gauti
Chicago kenčia nuo chemiško 

pinigų trukumo pašalpos reika
lams., Bedarbių šelpimui vals
tija duoda miestui $2,900,000 
kas mėnesį, o miesto valdyba 
privalo 
Valstija 
miestui 
trokšta.

Pereitos savaites pabaigoje 
majoras Kelly paskyrė specialę 
komisiją, kuriai pavedė surasti 
gerą pinigų šaltinį. Galimas 
daiktas, kad .chicagiečiai susi
lauks kokių nors naujų mokes
čių.

parūpinti . .$1,700,000. 
savo dalį, išpildo, bet 
pinigų vis trūksta ir

GERA PROGA ĮSIGYT | LOCAL A LONO pISTAHCB

Rogers Sidabrinius Setus
Servizas

Vienam
Žmogui

MOVING
Perkfaustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Te!. YARDS 3408

Šmotų

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

M A* DOS
26,

verte $179-00 po $129-00

Seta^O 9C

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Galima pirkt ant metinio

antrašą,

a

• FOTOGRAFAS
VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS

Budriko

Paštu 
35c 

Extra

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

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 

Sidabro Setai
Tiktai po 99^ už 

kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Anthony Wasiliauskas,
su Eilėn Gadbavv, 22

Joa Skarecky, 23, su Violet-
ta Kotas, 22

Theodore Kenstavicz, 29, su
Ilarriet Hansen, 33

John Ruzą, 24, su Caroline 
Klecka, 21

Reikalauja
Persldrų

Lillian Bajoras nuo Joseph

Už Jareckį balsuoja 
didele didžiuma

Nors Nasho ir Kellyo sam
dinių “mašina” 'tikisi nuperka
mų balsų p?gelba laimėti --no
minacijas ir (mžinai įsigalėj 
Chicagoje, o net ir visoj Illi
nois valstijoj, bet kylantis žmo- 

ų ūpas visai nerodo, kad “ma
ri” viskas gerai pasisektų.
Chic: gos Daily News toliau 

veda “šiaudinius” balsavimus, 
kur e parodo, kad milžiniška 
didžiuma nepriklausomų pilie
čių balsuoja, už teisėją Edmun
dą Jareckį, kurį “mašina” nori 
sumušti, kadangi jis jai nėra 
paklusnus.

Penktadieni paskelbtos skait
linėj rodė, kad už teisėją Ja- 
reckį buvo paduota. 1,780 bal
sų, o už Prystalskį tik 424.

Teisėją Jareckį viešai parė
mė “real estate” biznierių or
ganizacija už Ja.reckio pastan- 
g s numušti žemei ir namams 
taksus. Daugybe nepriklauso
mų -draugijų ir organizacijų

No. 4710—Pavasarinė suknelė augesnei moterei. Sukirptos mieros 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bian-

numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš-.

* to ženkleliais kartu su užsaky-' 
nm. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
*sn. Halsted St.. Chicago. III l

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...........

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

"tikštas Kraujo
SPAUDIMAS

Petraškų esencijos tabletės re
guliariai vartojamos pagal nu
rodymus, mažina kraujo spau
dimą, lengvina galvos gėlą ir 
svaigulį didumoj atsitikimų. 
Dr. Frederic Damrau, NewYor- 
ko žymus gydytojas savo ra
portuose kalba apie tokią pa
geltą iš 26 22-se atsitikimuo.se. 
ALLIMIN Tabletės parsiduoda 
gerose vaistinėse visur dvie
juose dvdžiuose—50c ir $1,00. 
Kada pirksite, stengkitės gau- 

, ti tikrą ALLIMIN. Norint gau
ti vertą knygelę ir dykai sain- 
nelj rašykite:

VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 
Street. Ch'cago.

$50.00 
Sutaupysit
Dideles mieros Elektriniai 
Šaldytuvai Refrigeratoriai

Pas Budriką rasit didžiau- 
sį pasirinkimą visų Standard 
išdirbysčių: General Electric, 
Norge, Kelvinator, Grosley, 
Shelvador ir kitų.

Rakandų Krautuve
340917 S. Halsted St.

Tol. Boulevard 7010

WCFL Sekmadienį žymus pro
gramas kaip 7:30

WAAF Sekmadieniais ir penk
tadieniais kaip 4 P. M.

WMFC Ketvirtadieniais 7 vai. 
vakare.

Garsinkites “N-nose”

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai SJ.75 

su 6 'kuponais

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupyki! 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 ii* kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto, ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No. 95

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Kovo 28 d.

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 2 D.

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit du puikius puodukus 22 
karato aukso apvadais. Susitaupyki! pilną setą. Išsikirpkit ku
poną ir kreipkitės į

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marquette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenje 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO
/ TVARKOJE

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

CONRAD 
'< >T< .GRAFAS 

- i; jrengta pn 
ųAieb su moaer 

Ak. mis užlaidomis ir 
<<>l!ywood šviesomis 

trbas garantuotas 
420 W. 68rd ST 

ENG 5888-5840

• LIGONINES
HOSPITALS

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

diena ligoninėje ----- $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

RĘSTA UR ANT AI

Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininką*

T«1. Victnrr M7«

Vardas

Adresas

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkė. LUCILLE SELENJS
3862 Archer Avenue

?..Js

atsitikimuo.se
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NUŠOVĖ, IŠMETĖ Iš AUTO
MOBILIO. — Nežinomi pikta
dariai automobilyje nušovė 
chicagietį Edward Schuler, 
7544 Cornęll avęnue, ir išmetė 
jį į gatvę ties 2222 W. Ohio. 
Kortelė rūbuose rodo, kad jis 
buvo narys unijos Union of 
Operating Epgineers.

• PERDAUG PLUNKSNŲ.
— Jei kam reikia plunksnų, 
kreipkitės pas Herman Wad to
rį, 6520 S. Gicerp, Stickney 
valsčiuje. Turi tiek daug, kad 
nežino ką daryti. Pylė jas lau
kan, vienoje pusėj Cicero avė. 
(Stickney pusėj). Policija pa* 
grąsino kalėjimu. Pylė jas ki
toj pusėj gatvės (Chicagoj). 
Atsidūrė teisme ir sumokėjo 
$100 pabaudos.

e PALIUOSAVO BRIDGE- 
PORTO GAISRO DALYVIUS,
— Po gaisro ties 2938 WalJ- 
ace, kur žuvo du žmonės, poli
cija suėmė nąmę buvusius Mrs, 
Cora LaMarsche, nuo 1308 W, 
Roosevelt ir Stephen Reynolds, 
33. Manyta, kad namas padeg
tas, bet vakar abu buvo paleis
ti.

• PLANUOJA PADIDINTI 
LIGONINĘ. — Apskričio tary
ba praneša, kad daro planus ir 
žygius padidinimui apskričio Ik 
goninės, kurioj dabar didelis 
susigrūdimas. Apskritis mano 
perimti John McCormick lim
pamų ligų institutą ir Durand 
ligoninę, netoli apskričio ligo
ninės, prie S. Wood gatvės.

• SUMUŠĖ HORNERIO ŠA
LININKĄ. Priešrinkiminės 
neapykantos karštyje (nomina
cijos — bal, 12 d.) trys nežino
mi vyrai sumušė George WJtt-
broad, nuo 1452 Addison St. 
Jis yra Hornerio frakcijos ša
lininku.

• $15 NĘUŽTĘKO. — Nepa
tenkintas, kad, jo grobis siekė 
tik $15, nežinomas vągįs su
mušė apiplėštąjį Lloyd Fqw- 
ler, Central Plaza Motei tar
nautoją, 321 S. Central avenue*

• SUDEGĖ ĘEKURDAMA 
PEČIŲ. — 67 metų Barbora 
Barta, 1633 North Sayre Aye., 
mirtinai sudegė, 'kai jos sukne
lė užsidegė bekuriant pečių ke
rosimi.

• VĖL JAUNUOLIAI. — 
Du jaunuoliai, 17 metų John 
Raible, 1635 N. Kędzie, ir 18 
metų Adolph Schlapa, 3226 
Wabansia, prisipažino policijai 
apiplėšę devynias krautuves.

• SMARKI VOVĘRĖ. — 
Šeštadienį voverė (daktarai 
spėja, kad pasiutusi) sukan
džiojo keturis žmones, tarp jų 
5 metų Walter Kyshner ir jo 
motiną Mary Kushnor, 2425 N. 
Nordica,

• JAU RUOŠIA 1937 MO
KESČIUS. — Cook apskričio 
mokesčių biuras jau pradėjo 
skirstyti 1937 real estą te mo
kesčius namų savininkams. Są
skaitos bus išsiuntinėtos apie 
gegužės pradžią, 1936 metų 
norma bus $9.52 nuo $100, 
1937 norma busianti $8.82.

NEŽINOMI BERNIUKAI NUŠOVĖ POLICIS- 
U BRIGHTON PARKE

žuvo varydamas berniukus iš McKmley 
Park Krūmų

MADOS

DOMICĖLĖ STUČKIENĖ 
pq tęvais Mikalauskaitė 
Gyveno 3030 W. 4flth St. 
Persi skyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 26 d., 1 vąl. popiet, 
1938 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Eįvidų kaime, 
Alsėdžių pąrap,, Teisių aps.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Pąliko dideljarne ^nubudime 

mylimą vyrą Juozapą, švėge- 
rį Vincentu, jo moterį Mag
daleną ir jų šeimyną, dėdę 
Juozapą, jo moterį Oną ir 
Šeimyną B.andąųskus, pusbro
lį Leoną, jo moterį ir šei
myną Mikalauskus ir West 
Frąnkfart, Iii, o Lietuvoje 
dėdę Joną ir Kazimierą, 3 
tetas Oną, Barborą ir Petro
nei^ ir pusseserę Emiliją ir 
jų šeimynas ir daug kitų gi
minių-

Kūnas pašarvotas J. Liuie- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
California Avė, Ląidotuvės 
įvyks Antrad., Kovo 29 d., 
1:30 vai. popiet iš koplyčios 
bus nulydėta į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Domicėlės Stuč- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, švogeriąi, Dėdės, Pus

broliai ir Giminės.
Laid. Direktorius j. Liulevi- 
čius, Tel. Lafąyętte 3572.

SI1 ...... ... ... "■

BRIGHTON PĄRK. — Keli 
nežinomi berniukai, pasislėpę 
McKipley Pąrk krūmuose, prie 
39th ir Western Aye., naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį ųyšo^ 
vė policistą Martin Wol$kį.

Nušautasis tarnavo parkų 
distrikto policijos departamen
tui ir vakarais dižiuruodąvo 
McKinley Parką. Kaip papras
tai, apie 10 vai. naktį jis išėjo 
parką apžiūrėti.

Pastebėjęs krūmuose kelis 
berniukus, policistas priėję 
prie jų ir draugiškai pavarė ir 
paragino eiti namo. Berniukai

• BANKROTAS BRIDGE- 
PORTE. — Trys kreditoriai 
užvedė bankrote bylą prieš 
Bridgeporto McDęrmott Brew- 
ipg Co., 3435 Rącine Avė., ir 
jo stambiausius šėrmmkus se
natorių Frank McDerpio.lt ir 
Martin MęDeripott.

• TILTAS PER CALUMET 
RIVER. — Apskritis netrukus 
pradės statyti cemento ir plieno 
tiltą per Lįttle Cąlumet River, 
ties Torrepce Avė. Kainuos 
$300,000.

• HOLC NUMAŽINO NUO
ŠIMČIUS, —- Chicagos distrik
to Hęme Ovviier’s Loan Corpo
ration, kuri duoda paskolas ant 
namų, sekdama pavyzdžiu Fe- 
deral Housing Administracijos 
(F. H. A, — kuri garantuoja 
privatiškas paskolas ant namų) 
numažino nuošimčius už pa
skolas iki 5%, o nu mokėjimą 
(down payment) nuo 20% iki 
10% visos paskolos.

.......... .
iššokę iš krūmų, vienas jų iš
sitraukė revolverį ir šovė į 
Wolskio krutinę. Berniukų, be
rods, buvo trys. Visi dingo. 
Pusiaugyvis policistas buvo 
skpbiai nugabentas į Germąn 
Deaceness ligoninę, bet netru
kus ten mirė,

Wolskis gyveno ties 4135 S. 
Arbesiąn Avenue. Jis buvo ži
nomas-už drąsą ir pavyzdingu
mą tarnyboj, Kartą užtikęs tris 
vagilius netoli savo namų ir 
nekreipdamas domės į jų at
kiltus ręyo.lvęrius, Wolskįs vie
ną suėmė, o. kitą pašovė. —r-R,

’’ " IT— ■ 1 . ■ _ :

Juozas Sauris 
Ruošią Programą 
Šaltimiero Vakarui

TT

“šurum hutum” balandžio 
24 dieną

No. 4702—Elegantiška ir madai 
suknelė. Tinka visur. Sukirptos mie- 
roa 14, 16. 18, 20, taipgi 32, 84, 36, 
38. 40 ir 42 colių per krutinę.

gauti vieną ar daur 
giaa virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa- 
vyzdzia kaina 15 eentų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

NAUJIENOS Patiem Dept

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia Jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

Pinigai duodami tuojau, išanks- 
to, belaukiant apdraudos išmo
kėjime. Skubus fondai dėl dra
bužių, bažnyčios patarnavimui, 
transportacijai, kapinių lotams 
jr t. t. Smulkmenas ąutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Elbs planą.

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

mm

V

ILLINOJĄUS COOK
APSKRIČIO
klerko ofisas

ILLINOJĄUS VALSTIJA )
) SS 

COOK APSKRITYS )

Sutinkant su ^pirmųjų rinkimų 
įątatynąų skyriaus 34 nuostatais, 
šiuo aš liuaiju, kad balotų popie
riaus spalva, kuri turi būti varto
jama atatinkamu partijų Pirmuo
siuos rinkimuose Cook apskrity, iš
laukinėse miestuose: Berwyn, Chi- 
ęągo, C.hicagp Heights ir Harvey, 
Cicero miestely ir Evergreen Pąrk, 
Elmwood Park, Morton Grove, 
Nįles Cente?, Sųmmit ir Stickney 
kaimuose, antradienį, balandžio 12, 
1938 m. kaip seka:

DĘMOKRATŲ PARTIJOS Mėlyną 
REPŲBLIKONŲ PARTIJOS Balta

Ką patvirtinimui pasirašiau ir 
Čook Apskričio antspaudą pri
dėjau šiandien, kovo 24 dieną 
1938 metais.

MIC1IEAL J. FLYNN 
Cook Apskričiu 
Klerkas, Illinois

Į CLASSIFIED ADS.~~Į
Miseellanegus

Įvairyi

Tel. Vietory 4965.
STOGPENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So, Hąlsted Street

For Rent
RĘNDON šviesus švarus kam

barys — blaivam ir švariam žmo
gui. Be valgio. 5525 So. Emerald 
Avenue.

Help VVąntecJ—Malė
Darbininky Reikia

Automobiles
1937 DODGE 4 durų Touring Se- 

dan, labai gerame stovyje, nebran
giai, naujo karo garantija.

• CENTRAL AUTO BALĘS and 
SERVICE, Boulevard 2510.

Butlding Material

FRANKIS URBAK
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 25 dieną, 3:30 valandą 
p. p. 1938 m-, sulaukęs 44 m. 
amž., gimęs Lietuvoj, Šiaulė
nų miestely.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

pusseserę Martą Ęvipsky ir 
jos šeimą, o Lįętųvo.je dvi 
seseris: Nellie ir 'Violet ii’ du 
brolius: John ir Stanley.

Kanas pašarvotas j. Liule- 
viciąųs kopi, 4348 So. Cąbfor- 
nia Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, kovo 29 dieną, 
8:00 vąl. ryto, iš koplyčios į 
&v. Agnieškos parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velipnio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv, Kazimiero kapines.

Visi a- a. Frankio Ųrbak 
giminės, draugai ir pąžįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusseserė ir kitos giminės,
Ląid. Direktorius J. Ljule- 

vičius, Tel. Lafayette / 3572.
Laidotuvėmis rūpinasi pus

seserė Martą Evinsky.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

Ikad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PETRIKAS
PATRICK)
KOVO 26 dieną, 10:00 valandą

ANTANAS
(ANTQN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ryto, 1938 m., sulaukęs 62 metų amžiaus, gimęs Žygaičių kai
me, Tauragės apskrity, Žygaičių parapijoj.

Išgyveno Amerikoje 45 metus.
Paliko dideliame nubudime 2 sunūs: Antaną ir marčią Bri- 

gy’tą, Juozapą, dukterį Marijoną ir žentą Ricįiard Ryan, 14 anū
kų, daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų..

Kūnas pašarvotas randasi I. J. Zolpo Koplyčioje, 1646 West 
46th St.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Kovo 30 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šy. Kazimiero kapines.

Visi A. A. ĄNTĄNO PETRIKO giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kveičiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą-

Nubudę liekame,
Simai, Marti, Duktė, žentas, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius I. J. Zolp, Telefo
nas B0ULEVARD 5203.

1
'1

H

daug lietuvių muzikų, 
pasižymėjusių ne tiek 
Tarpi tokių yra Juozas 

Sauris, ne vien darbštus, bet jr 
gabus. Juozas Sauris mieląi su
tiko bendradarbiauti šaltimie- 
ro rengiaiųaine “šurmu bu- 
riųn” vakare, kurs įvyks ba
landžio niėn. 24 d., lygiai 5 v. 
pq pietų, Lietuvių Auditorijoje. 

Juozas Sauris pritaikins visą 
rejkalingą muziką ir dainas, be 
to, gros specialiais elektriniais 
Hąmmond vargonais, čią ver
ta paminėti, kad Juozas Sauris 
yrą žymus vargonininkas.

Šaltini iero “šunim burum” 
parengimo programų i pasibai
gus gros dvi atskiros orkestrosl 
Didžioje salėje jaunimas links
minsis, o apačioje bus įrengtas 
lietuviškas “Sidabro Miškelis”, 
prjtaikintas senimui, kuris ga
lės dainuoti, alutį gurkšnioti, 
lietuviškais kugeliais ir dešro
mis vaišintis. įžangą — 75c.

šešėliu.

bet

PAIEŠKOJIMAS NB, 83.
Lietuvos Konsulatas Chicagoj e 

paieško sekančius asmenis:
DEVEIKIS, Kazys. 1912 m. at

vyko į Ąmeriką. Nuo Ipltį m. gy^ 
veno Chicagoje. Apie 41-42 metu 
amžiaus.

DZIDOLIKAI, Juozas, Antanas ir 
Pijus. Kilę iš Steiniškių km., šun- 
sį^ų^yal., Mariampolės aps.kr. Ame
rikon atvykę prieš karą ir gyveno 
Collinsvilje ir kjtuose miestuose 
Illinois valstybėje. Dabartinis jų 
likimas arba gyvenimo vietos gimi
nėms nežinoma.

DRUKAS, Benediktas. Paskuti
nis jo antrašas buyo 11100 South 
Čhurch St., Rockford, III.

EiDRiGEVičiŲS, Juozas- Gyve
no 232 No. Olive Street, Los Ange
les, Cal. ir Douglas City, Calif.

GAlDAUSKAS, Antanas. Gyveno 
CaĮifornijoje. Kilęs" iš Gervaičių 
kaimo, Batakių vai., Tauragės aps.

GALDIDIENĖ, Zagurskaitč, Ma
rijona ir GRIGIENĖ, Zagurskaitč, 
Teofilė. Atvyko į Ameriką 1917 m.

JUKONIS, Paulius. Gyveno 7801 
Cornell Avė., Chicago, III.

MIREVIČĮUS, Motiejus. Kilęs iš 
Gudiškių km., Igliaukos parap., Ig
liškėlių vai. Mariampolės apskr. 
Amerikon atvykęs prieš karą; gavo 
laiku gyvenęs Spring Valley, III., 
ir kitur. Dabąrtinis jo adresas ne
žinomas. Ieškomas tėvo palikimų 
ir ąiškinimo reikalu.

PETRAVIČIUS, Povilas. 1912 m. 
atvyko Amerikon. Spėjama, kad 
patekęs į J. A. Valstybių kariuo
menę karo laiku. Lietuvoje gyveno 
jo žmona ir duktė, Petravičiūtė 
Maziliauskienė.

PUZINAS, Petras. Kilęs iš Eglių 
vienk., Gurklių vai., Ukmergės 
apskr. Atvyko į Ameriką 1913 m. 
1927 m. gyveno Detroit, Mich.

>• • • •' I įsi I I < ‘ '
Lietuvos Konsulatas,

100 E. Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

VIETINĖ ILLINOJĄUS korpo
racija ieško gabaus vedėjo kaipo 
bendradarbio. $1,000 iki $1,500. 
Reikalaujama išpirkti mažesniuo
sius akcininkus, reikalinga tuoj au
tinis veikimas. Naujienos, Box 809

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIU8 1937. visokio didžio su Coil 
Baksais ir ginkom. Taipgi Story 
fikčerius dėl bilę kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriu* ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai
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JUOZAPAS KENTRĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kova 28 d., 445 valandą ry* 
to, 1938 m-» sulaukęs 48 me
tus am^., gimęs Tauragės ąp- 
skrity, Šilalės par-, serųcių 
kaimėiPaliko dideliame nubudime 
moterį Julijoną, PQ tėvais 
Ąndriųškevičiutę, dukterį Jo- 
sęphine, brolį Petrą, seserį ir 
švogerį Uršulę ir Joną Pau- 
laičius, pusseserę Rukfenę, 2 
pusbrolius Kazimierą ir Po
vilą JurguČius ir daug kitų 
giminių, o Lietuvoje 3 sese
ris ir kitąs gimines.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas 7039 So, 
Ąrtesian Ąyenue. Laidotuvės 
įvyks Seredoj, Kovo 3Q d., 
8:00 vai- ryto iš namų į Gir 
mim° Pan- ŠV- parap., bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldas už velionės šie-? 
lą, o iŠ ten bus nulydėtas į 
šv, Ka?imiero kapines-

Visi a. ą. : Juozapo Kentros 
gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuošįrdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Duktė, Brolis ir kitos 

Gimines.
Laid- Direktorius S. P. Ma-< 

Žeika, Tel. YARDS 1138. . \

OBl i) /M Gėlės Mylintiems I-į Lf Vestuvėms, Ban-, 
IIE M kietams> LaidP- 
ib » n* * • tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

V
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėse
T"

BIRUTE
U'l

Francuzų kompozitorius Of- 
fenback yra parašęs daug gra
žių melodijų ir operečių. Tar
pe jų yra ir ispaniško tipo ope
retė “Perikola”, kurią dabarti
niu laiku Birutės choras stro
pią! rengiasi pastatyti gegužės 
1-ipę, Šoko! svetainėj.

Artistų sąstate dalyvauja ge
riausios meno jėgos ir jau re
petuoja beveik kas vakarą. Yra 
daromos dvi repeticijos į savai
tę, trečiadienio įy penktadienio 
vakarais, kaip 8 vai, iki gegu
žės 1 d, operetė bus prirengtą 
kuo geriausiai, kad pavaišinus 
susirinkusią publiką kuo pui
kiausiai, -^Ducky.

SIŲSKUPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
Uip pataria Lietuvos bankai

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
8POLKOS

ir statykis narna-

$200,000 VERTĖS
LENTOS — SIENOMS LENTOS — 
PLYWOOD—STOGAMS, GELEŽIES, 
PLUMBINGO IR STATYBOS MED

ŽIAGA AUKOS KAINOMIS 
Atdara kasdien iki 9 vai. vakaro 

Sekmadienį iki 6.
$3000 vertes rockwool insoljacijos 

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

Ipsųliacijos lentos visų mie-rU
((sheets) ketv. pėda .  8c

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

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

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

600 kety. plytų s’dg. (pridt)
Ist’s ketvirtainė pėda .........   $3.75
100,000 pėdų eglinės 1/4 tolių ply- 
wood panels 4’x5’ iki 4’x8* ketv.
pėda sheets ........   8%c
Freimąi ir langai, glazuoti $3.00 
Nauji mldgs visų rūšių pėdą l/4c 

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

LENTOS SKOLON PIGIAI NET 
$5 MĖNESIUI

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

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

Business Service
Biznio Patarpąvimąs

KAMBARIUS 9x12 pėd. eksper
tas išklijuoja popieriais, iškaitant 
popierių už $2.98. HEMlock 0166.

PARDAVIMUI TAVERNAS 5340 
W. North Avė. Priežastis — liga. 
Kreiptis Merrimac 3443 po 6.

PIRMOS RŪŠIES 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 kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.10:30 vakare.

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDĄ-

Financial
Finansai-Paalįolos
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VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS^^FUBIME $10,000.00 ant ran-
Musų raštinėse—Keistučio ir 

tuvoą Spulkos—galite taupyt, 
siskolint, namus pirkt, parduot, 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas;
J, P. EWALD REALTY CO.

840 W. 83rd St., Tel. YARds 2790
arba

Lie- 
par 

ren-

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

KAM REIKIA PINIGŲ
Arba greit išmainyti namą, ūkę, 

lotą, biznį bilę kur. Taipgi perkam 
morgičius, judgement notas, namų 
kontraktus, master certificates ir 
skolinam pinigus.

NAMON REALTY CO, 
6755 South Western Ąvęnue 

Tel. Gruvehill 1038.

66th ir Maplevvood 6 KAMBA
RIŲ plytinis bungalovv, garažas— 
$5,800; 64th Talman — 6 kamba
rių plytinis namas — garažas $6250 
62ųd ir Rockwell—2 flatis plytinis, 
5 kambariai, garu šildymas, plyti
nis, 5 kambariai, garu šildymas, 
garažas. $8500.

Mr. MĘDORĄ, Stewart 3601.

MIESTE gerįąusis pirkinys, mo
dernas kampinis 10 apartmentų, re- 
frigeracija, plytinis garažas, geros 
pająmos, 65th and Campbell. Tik
ras pristatymas, kaina $22,750.

MANOR REALTY CO. 
2532 West 63rd Street. 

Hemlock 8300.

Didelis Gaisras 
Brighton Parke

Padarė daug žalos stambiai 
krautuvei

šeštadienį rylą kilo gaisras 
dviejų aukštų mūriniame na
me lies 4257 Archer Avenue, 
kuriame randasi salė ir depar- 
tamęntįnė “New Globė” krau
tuvė.

Liepsnos sunaikino krautu
vės vidų įr skiepą, pątkrydą- 
mos krautuvei apie $5,000 nuo
stolių. Salės gaisras nepalietė.

kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

REIKALINGA $3000.00 ant pir
mo morgičio ant propertčs vertos 
$14,000.00. Praneškite laišku 1739 
So. Hąlsted St. Box 808.

PADAROME PIRMUS MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais —•. že
miausiais mokesčiais.

LOŲIS MORRIS and CO,. 
“10 N- Clark Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Mąrgičių Chicagoją ir 

apielinkese nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

______ Coal-Anglys

Kainos Numažintos 
ANGLYS 1

MINE RUN -----       $5.75
BIG LUMP .............    $6.00
ĘGG ............    $6.00
NUT .................................. $6.00
SCREENINGS ................... $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIĘSTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel, ARDMORE 6975
. « l» ■■■■tu W< "l". J .1 11 M T '■

-.......... .......................................................................

[dabar 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

•
PĄGARSINKIT 
SAVO BĄRGĘNUS 
•
NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO^ 
•
PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
nrioipamos. Už pakąrtoiii 
mus duodame gerą nu«* 
(gidų.

McDerpio.lt


“Amžinai Nusigėrę, Latrai”
Skaitytojai nusistebėtų suži

noję kiek daug musų lietuvių 
tarnauja, vergauja Chicagoje 
už arklius. “Arkliai”, kuriuos 
aš turiu omenyje, tai buvę 
sveiki, darbštus I.:?’::7os vai
kai, kurie atvyko iš gimtinių 
kaimų Amerikon laimės ieško
ti. Tai buvo žmones, kurie gi
lėjo susikurti gražų gyvenimą 
ir pavyzdingas šeimynas; galė
jo būti naudingi sau ir visuo
menei. Bet dabar jie “arkliai”, 
o didžiuma jų visuomenės at
matos.

Kai kurie vergauja už ark
lius, negalėdami kitaip pragy
venimo pasidaryti. Bet apie to
kius mes nekalbam. Nežiūrint 
neįsivaizduojamai sunkių ap
linkybių, jie švarus, jų rūbai 
ne puikus, bet sulopyti; jų ki- 
šeiTiuose yra nikelis ar dešim
tukas. Jų akyse tai turtas. Bet 
tokių“ pasitaiko lik vienas iš 
šimto.

Visai kitokia yra didžiuma 
“arklių”.,

Chicagoje yra daug išmatų

— “džiukjardžių”, kurie pre
kiauja išmatomis. Viso jų pri
skaito mieste 223. ,

Tie “jardai” samdo daug lie
tuvių lenkų, rusų, etc. už dar
bininkus. Tie darbininkai — 
tai “arkliai”. Kiekvienas juos 
mato beveik kasdien ielose. Jie 
tempia kelioliką kartų už save 
didesnius vežimus, prikrautus 
popiergaliais, buteliais, skardi
nėmis, geležgaliais, maisto ir 
kitokiomis išmatomis. Manda
gioje kalboje jie žinomi vardu 
“Pushcart men”.

Bet jie ne vien arkliai. Jie ir 
“bučeriai”. Per dieną jie ren
ka išmatas. Pasiima pusvalandį 
poilsio vidudienį ir suvalgo iš 
išmatų duobių surinktus dvo
kiančius maisto gabalėlius. Grį
žę vakare į “stadalą”, jie turi 
surinktas išmatas suruošti, pa
sverti ir perduoti “jardo” už- 
veizdai. Tasai užmoka tiek, 
kiek išmatų surinkta.

Tas užmokestis toks didelis, 
kad jo neužtenka gerai pus- 
kvortei.

Mielaširdingi nuodai
Bet po sunkaus dienos darbo 

“arkliai” paprastai būna labai 
ištroškę. Be to, jie bijo minčių 
primenančių jiems nupuolimą į 
gyvenimo padugnės. Jiems ga
li prisiminti gražus gimtas 
kampas, gal motina ar tėvas, 
kurie tebelaukia Lietuvoje sū
naus grįžtant turtingu “ameri- 
konlii”. Tokiuose momentuose 
pagalbon visuomet ateina pro- 
fesionalis “butlegeris”, kuris 
parduoda nuodus po 20c už 
“pantę”. Tie nuodai labai mie
laširdingi. Jie ne vien miglose 
pražudo tas baisiąsias praeities 
mintis, bet pamažu kerta ir 
“arklių” gyvybės siūlus. Kai 
paskutinis siūlas nutrūksta, tai 
nelaimingasis krenta negyvas 1 
ielos purvų krūvą, iš kurios 
rankiojo pragyvenimą. Netru
kus susirenka būrys smalsuo
lių, kurie su panieka pažiūri į 
lavoną ir pasako: “Amžinai nu
sigėrę latrai”, o policija susta
to “chroniško alkoholizmo” 
protokolą ir įmeta' kūną į duo
bę “polter’s field” kapinėse.

Nelaimingasis giminių grei
čiausiai neturi, o jei turi, lai 
tie giminės neatsišaukia kūno 
atsiimti.

Už 20 centų kasdien nusipir-

NAUJIENOS. CMcago,.Ill.
j'-ij rrur-. poi Tt-
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kęs “pantę” nuodų, nelaimin
gasis užbaigia dienos darbą 
jfios ištuštindamas.' Paprastai 
yra kompanija kilų nelaimin
gųjų, kurie irgi tuština ntiodų 
butelius. Apsikruvinę kumšti
mis ir sudaužę butelius ant 
vieni kito galvų, jie krenta ap
svaigę kur stovėję nakties poil
siui. Jie nejaučia, kad jų išvar
gusiais kūnais, tarp apdrisku
sių rūbų visokie vabalai rėplio- 
ja. Tų rūbų jie niekuomet nc- 
nusivelka. Tol nešioja, kol lai
kosi ant kūno. Jų kūnai purvu 
apskretę. Pabudus, po sunkaus 
miego juk reikia skubėli prie 
vežimo, nėra laiko praustis, be 
to, muilas ir yanduo jiems pa
prastai neateina į galvą.

Bet ką čia mes rūpinamės 
apie tokius menkniekius. Veži
mas laukiai Šeimininkes juk 
jau tuština išmatas į duobes, 
reikia skubėli per' jas persi- 
knisli. Juk “jard^š,r hidka lik 
po 15, centų už dlį Šimtus sva
rų popiergaliųį o. “panlė” kai
nuoja net 20 dehjų! O, be to, 
juk reikia valgyli! Atrodo, kad 
anoj ten duobėj gali būti geras 
kąsnis... —Chicagietis.
------------'j. ------------------------------------------

Pirkite savo apielinkčs * 
krautuvėse

Fordas Išmetęs 
Penkis iš Darbo 
Už Uniją,

Chicagos dirbtuvėj vartojęs 
šnipus

, Penki buvę Chicagos Fordo 
dirbtuves darbininkai šeštadie
nį liudijo federalei Darbo ^ka
rybai, kad Fordas prašalinęs iš 
darbo už priklausimą prie C. I. 
O. ir United Auto AVorkers 
unijos.

Jie dirbę Chicagos dirbtuvė
je prie 126th ir Torrence Avė. 
Visi penki liudijo, kad Fordas 
toj dirbtuvėj naudojęs ir šni
pus.

Liudijo Robert Ilundschin iš 
Urbana, III., John Cohan iš 
Ilammond, Charles Winkles iš 
Calumet City, Hehnuth Pilz, 
Clay City, III., ir Tross Quinn, 
South Chicago.

Tyrinėjimas bus tęsiamas 
antradienį.

• TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
.MOKYTOJĄ. — Illinois Cent
ral traukinys, ties 71-ma ir 
Clyde, užmušė mokytoją, 
Grace Gallagher, 46, nuo 7147 
Jeffery avė. Ji skubino perbėg
ti skersai bėgės.

. ................................................................mum......... mitummm į

|$PORTA$I
RUFFY SILVERSTEIN

Šiandien White City arenoje 
risis Friedrich Von Schacht su 
Ruffy Silverstein, , kuris yra 
laikomas Illinois valstijos čem
pionu.

Schacht yra vokietis, o Sil
verstein žydas. Vadinasi, dide
lio draugiškumo tarp jų vargu mas suinteresuos visus sporto 
gdlima tikėtis. mėgėjus.

DEL INDU KUPONU SVARBI 
INFORMACIJA

Kasdien per savaitę laiko, pradedant ųuo šeštadienio iki 
šeštadienio Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo 
kuponu gausit pažymėtus kupone indus tiktai PER DVI SA
VAITES. Kai išeis dvi savaitės tu indy daugiau nebegausit, nes 
kiti tame indu sete indai bus garsinami.

Dabar eina vidutinio didžio lėkštės, paskui eis didesnės 
lėkštės, puodukai, sriubai lėkštės, grietinei ir cukrui indai, bliu- 
dai ir t. t., kas savaitę skirtingi indai. Todėl jeigu nusitarsit 
įsigyti tą puiku setą, tai NETAUPYKIT KUPONŲ, bet JUOS 
TUOJAUS, tą pačią savaitę kai kuponas tilps Naujienose, išsi- 
mainykit, primokėdami 44 centus su kiekvienu kuponu. Neati- 
dėliokit, nes tokios kitos progos vargiai turėsit.

Indai yra aukščiausios ryšies ir daug brangesni, negu mo
kėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą Šiandien ir 
pradėkit sau rinkti gražy setą.

Pirmadienis, kovo 28, ' 1938

ČEMPIONATAS
Taigi, kitą antradienį, kovo 

30 d., Rainbo Fronton arenoje 
(Lawrence ir Clark) risis Mid- 
get Fischer su Waltcr Palmer.

šios nstynės bus nepaprastai 
svarbios. Mat, Fischer yra pu
siau sunkiojo svorio pasaulio 
čempionas.

Palmer priklauso jnuniem- 
siems ristikams. Iki šiol jis nei 
vienų ristynių nėra pralaimė
jęs.

Spėjama, kad šis susirėmi-

PA S A U L I N I A I NUOTYKIAI PAV E I K S L A I S
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Naujienų-Acme Telephoto
ANGLIJA “EINA KARIAUTI” — Anglijos premjeras 

Chamberlain atsisakė ateiti į pagalbą Čekoslovakijai, jei 
ją užpultų Hitleris. Bet Anglija eis kariauti, jeigu priešas 
užpultų Portugaliją, Francijų ir Egiptą, kurios yra svar
bi Anglijai strateginiu atžvilgiu ir Iraką, kur Anglija turi 
aliejaus laukus
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“KOVOS” — Dr. Artini 
E. Morgan, Roosevelto pra
šalintas T. V. A. viršinin
kas, kuris kovos prieš pra- 
šalinimą. Dabar Chicagoje 
organizuoja '■ talkininkusRUOŠIAMOS KUMŠTYNĖS — Joe Louis, (kairėj) 

pasaulinis sunkaus svorio čempionas ) ir Harry Thomas 
(dešinėj), kurie.'kumščiuosis Chicagok tadiume baland-' 
žio 1 d. Viduryje, Illinois BdKing. koipisjijos pirpiininkas
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KUR JAUNUOMENĖJ KLĘSTI KRIMINALIZMAS. 
—Šis žemplapis, priruoštas po Northwestern Univesiteto 
priežiūra, parodo, kur Chicagoje labiausiai prasiplati
nęs kriminalizmas jaunuomenėj. Kiekvienas juodas taš
kas atstovauja namus kuriuose gyvenąs jaunuolis prasi
žengė. Jaunuolių—kriminalistų daugiausiai neturtin
guose distriktuose, prie dirbtuvių.

Naujienų-Acme Telephoto
ĮKVĖPIMAS KALINIAMS — Sieninis paveikslas viename Michigan valtstijos 

kalėjime, kurio tikslas įkvėpti kalinius prakilniam konstruktyviam gyvenimui 
ir geriems darbams.
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MIRTIES ‘TUNELIS” — Vidaus vaizdas jurų laivo 

kanuolės vamzdžio, statomo ginklų dirbtuvėje Washin-
3 *•

glone, D. C.

f 
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MOKINIŲ GROBIS — Dalis grobio kurį keturi mo
kiniai pasivogė iš Lane, Roosevelt ir kitų mokyklų.




