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Vilniaus Karininkai Užpuola Dienrašti, Sulaužė įrankius
' ■ • > . 4 ' L *■ ’ ■ ‘i ‘ i ’ . , • ■ ’ • *■ ■- . *

'STUDENTU PROTESTO DEMONSTRACIJA 
POLICIJA IŠSKLAIDĖ. MIESTUI PATRU- 

' LIUOTI PASKIRTA BATALIONAS

IžINIOS IŠ LIETUVOS

MILICININKU
’*11 ■ 7 ' ■ .......................................  ■■ ■

Konfiskuota laikraščiai pasmerkę karinin 
‘ kų žygį. Generolui Sikorski ui valdžia ne

■ leidžia išvąžįiioti Į Paryžių.
VILNIUS, Okupuotoji Lietu- tai mėgino suruošti karininkų 

va, vasario 20. —Vilniaus gar- šmurtui protestą, tačiau poli- 
riižono karininkai, pasirėdę piU cija juos išsklaidė, nepasigai- 
nomiš uniformomis ir. pasipuo- lėdama nė buožių x pavartoti, 
šę garbės ženklais, 
šeštadienį, 
dienfaščio 
patalpas.

Karininkai sudaužė djenraš-Į staroji paskyrė batalioną mi- 
čio įrengimus ir sumušė redak
cijos štabo narius taip skaud
žiai, kad šie buvo išvežti į li
goninę.

Karininkai užpuolė dienraštį 
todėl, kad jame tilpo straip
snis, nepalankiai atsiliepęs apie 
velionį maršalą Juozą Pilsud- 

, skį. Lenkų vyriausybė po už
puolimo uždarė dienraštį.

Be to, dienraščio vyriausias 
redaktorius profesorius Civih- 
ski ir vedėjas A. Sczevjnski 
buvo areštuotL^^Sta^ _
kalėjimo ir sunkioj ^piniginės skaito kaip vieną' žymiausių 
bausmės. (savo vadų, o vdldžia juo nepš-

Vilniaus universiteto studen- sitiki ir artimai daboja.

praėjusį Padėtis susidarė taip įtempta, 
vasario 19, užpuolė kad Vilniaus vyriausybė atsi- 
“Dziennik Vilenski” šaukė į Lenkijos vidaus minis- 

* į teriją pagalbos prašydama. Pa-

licininkų miestui patruliuoti.
Eilę lenkų tautininkų laik

raščiu jų tarpe “Warsaw Dzie- 
nnik Narodowy”, cenzūra kon
fiskavo, nes jie pasmerkė ka
rininkų žygį.

Kitos žinios sako, kad Len-’ 
kijos valdžia neleido išvažiuo
ti į Paryžių generolui Wladys- 
Iaw Sikorski, buvusiam šalies 
premjerui, armijos štabo virši
ninkui ir karo reikalų miniš- 
teriui. Sikorskį pacionalių de
mokratų ir ūkininkų partijos

savo vadų, o valdžia juo ncpa-

CITICAGO. — Julia Baines 
prietaišį, kuris pašalinu skausmą

I A.CME-NAUJIENŲ foto ] 
demonstruoja naują 
dantis taisant. <

HITLERIS REIKALAUJA SUGRĄŽINTI
JAPONAI PRITA
RIA PRIEŠKARI- 
PAKTULSU JUNGT 

VALSTIJOMIS

ĮVYKO PEŠTYNĖS 
JAPONŲ PARLA
MENTE DĖL FA

ŠIZMO

VOKIETIJAI KOLONIJAS
Geležis ir plienas prašneks”, 

• Adolfas Hitleris,'suriko kalboje Hitleris, ■‘‘jeigu 
^o- 
tai- 
Hit-

TOKIO, Japonija, vasario 20 
— šęštadienį, vasario 19, čia 
įvyko masinis mitingas, kurį 
sušaukė parlamento narys Ta- 
keo Miki. Didžiulė minia entu
ziastiškai užgyrė rezoliuciją, 
kuri reikalauja Japonijos par
lamentą glaudžiau koopbrlioti 
su Jungtinėmis Amerikos Val
stijomis taikai pasaulyje pa
laikyti. *

i .

^Panašus mitingai manoma 
šaukti ir kituose Japonijos mie
stuose. Į juos žiūrima, kaipo j 
išbandymą sumanymo Jflponi- 
jos-Jungtinių Valstybių prieš
kariniam paktui sudaryti.

Dešimt žuvo Italijos 
lėktuvų nelaimėse

TOKIO, Japonija, vasario 20 
— šeštadienį Japonijos parla
mente įvyko peštynės. Ginčas 
kilo ryšium su klausimais fa
šistų veiklos. Sąjūdyje sumuš
tas atstovų buto vadas (spy- 
keris). Posėdis teko nutrauk
ti, kad suirutę likvidavus. Par
lamento nariai kaltino vidaus 
reikalų ministerį Mobumaša 
Suetsugu tuo, kad jo prote
guojami fašistai Japonijoje ei
ną per toli.
• Tuo pačiu laiku, kai parla
mente argumentuota žodžiais 
ir kumščiais už ir prieš fašis
tus, Japonijos policija paskel
bė, kad , rasta pakartas vienas 
Japonijos ‘fašistų burių narys.

BERLYNAS, Vokietija, va
sario 20. —• 
kalbėdamas reichstagu*! sekma- tarptautinė agitacija- prieš 
dienį, reikalavo kolonijų.- Savo kieti ją sudrums Europos; 
reikalavimą jis adresavo tie- ką.” Kitoje kalbos dalyje 

leris pareiškė:
“Vokiečiai 

jie ir nebijo
Vokietijos 

jos laivynas, Vokietijos lėktu
vai, sake Hitleris, yra gerai 
priruošti, o Vokietijos pramo- 

______ ___ ____  ne įrengta- tokiai ginklavimosi 
ti kolonijas, kurių ji peteko programai, kokios pasaulis nie- 
Didžiojo karo pasėkoje. 'kuomet pirmiau nėra matęs.

siog Anglijai.
Pasak Hitlerio, Vokietija ne

turi ginčų su Didžiąją Brita
nija išėmus kolonijas. Jis 
akčentavo, kad Vokietija neieš
ko teritorijos rytų Azijoje, ne
ieško teritorijos iš Francuzi
jos, neieško teritorijos Ispani
joje. Bet ji reikalauja atiduo-

betnenori karo, 
karo,”
armija, Vokieti-

Kinai išsprogdino Prancūzai bijo ang 
didelį tiltą lų nutolimo

ROMA, Italija, vasario -20. 
— Greitasis^ armijos lėktuvas, 
pasikėlęs Guidoni aerodrome 
šeštadienį, nukrito žemėn ir 
užsidegė. Penki karininkai žu
vo nelaimėje.

Vyriausybės atstovai taipgi 
pranešė, kad lėktuvo nelaimė
je vasario 12 dieną žuvo kiti 
penki asmenys.

Dujų kaukės visiems 
Anglijoje

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 20. — Geofrey Lloyd, vi
daus reikalų sekretoriaus pa
dėjėjas, paskelbė šeštadienj, 
kad valdžia turi sandėliuose 
26,000,000 kaukių nuo dujų 
gintis. Ir dar kas savaitė yrą 
gaminama po 650,000 kaukių 
daugiau.

' PARYŽIUS, Francuzija, vą7 
20. „— Desperatiškai stengda- sario i20ii— Didž. Britanijos 
miesi sulaikyti japonų /Verži- ministerių^kabineto krizis, kų- 
mąsi pirmyn ir apsunkinti riamė* rezignavo - užsienio rei- 
jiems kėlimąsi per Geltonąją kalų sekretorius ;>Eden, strėlė 
upę, kinai šeštadienį, vasario Francuzijos valdžioje baimės, 
19, išsprogdino ilgiausią Kini- kad Anglija nųtblsta 'nuo Fran- 
joj plieno tiltą per Geltonąją euzijos. * RdehN buvo glaudaus 
upę. Sakytas tiltas buvo pa- francuzų-anglų koperavimo Pa
statytas miesto Chengchovv liniukas, 
apielinkėje.

SHANGHAI, Kinija, -vasario
Desperatiškai stengda- sario i20i.i —

Valdžios — geležiu 
kelių viršininkų kon-

Horner eina prieš 
Igoe

Į. SPRINGFIELD, III., vasario

kOR RSŽ
♦

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

Debesiuota; nebus žymios 
.pakaitos temperatūroje; lengvi 
šiaurės rytų vėjei; saulė teka 
6:39, leidžiasi .5:29 valandą.

Hapsburgas dar ne- 
išsižada sosto

BRUSSEUS, Belgija, vasario 
20. — Kunigaikštis Otto Haps- 
biirg, Austrijos sosto preten
dentas, šeštadienį pareiškė, 
kad jis neišsižada sosto, nors 
Hitlerio talkininkai, Austrijos 
fašistai, paskelbė tos šalies mo- 
narchistų veiklą pragaištinga 
esant šaliai.

Kepėjai tariasi kaip pa- 
geriritji. savo ibuklę

KAUNAS. — Šiomis dieno- 
jnis Darbo rūmuose buvo su
kviestas Kauno kepyklų kepė
jų — darbininkų atstovų pasi
tarimas. Pasitarime buvo nu
rodyta dažnai pasitaiką nenor
malumai, darbininkų išnaudoji
mas ir kt. Ypatingai kepėjai 
— darbininkai nusiskundė blo
ga sanitarine priežiūra kepyk
lose. a • .

Be to, pasitarime buvo. nu
rodyta, kad: šiuo metu Kaune 
yra daug kepėjų bedarbių. To
dėl nutarta, kad turintieji dar
bo kepėjaibo kepėjai darbininkai ne
dirbtų viršvalandžių. Jeigu ke
pyklos savininkas turės daug 
dąrbo, .kurio negalės nudirbti 
esantieji darbininkai, tai pasiū
lyti naujų pasamdyti.

Smarkiai nubaudė 
štininkę

PANEVĖŽYS. — Pas

(m)

ker

Ragu- 
Panevėžio aps. uki- 

Remeikį tarnaite tar- 
Dirsytė. Dirsytė su

voš vąls., Panevėžio aps. ūki
ninką Ad. Remeikį tarnaite tar
navo Urš. Dirsytė. Dirsytė su 
Remeikiii susipyko ir tarnybą

> jaf . palikus nesū- 
'Dit'šyt'ė^nUŽ ' tai 

keršto sumetimais . padegė Re- 
meikio trobesius. ‘'

padegė Re-
hieikio

Pahevežio apyg. teismas Dir
sytę nubaudė 8 met. sunk, dar
bų kalėjimo. Ji padavė Rū
mams skundą,' kuris sausio 20 
d. buvo svarstytas ir atmes
tas. (k)

Žemaitijoje Labai Pa
sunkėjęs Prekių • 

Pristatymas
KAUNAS. — Daugeliui Že

maitijos miestelių prekybinin
kų prekes gabendavo sunkve
žimiais, bet dabar dėl užpusty
tų kelių daug kur autosunkve- 
žimiai neišvažiuoja ir prekybi
ninkai prekes gabenąsis trau
kiniais, bet kadangi nuo gele
žinkelio stočių reikia arkliais 
gabenti dar 15—20 klm, tai 
susidarą daug nepatogumų. į

3,000 žmonių neteko 
pastogės dėl pot

vynių
LITTLE ROCK, Ark., vasa

rio 20. — Dešimtis miestelių 
grėsė potvynis pietų vakaruo
se. WPA padėjo 2,000 darbi
ninkų upių krantams stiprin
ti. Jau 3,000 žmonių apleido 
namus ir išsikėlė į aukštesnes 
vietas.

White ir Arkansas upės xbu
vo ^pasiekusios potvynio lyg-• ferencijos 20. — Illinois valstijos guber-;mens šeštadienį. Laukta, kad 

natorius H-orner’yra priešingas iki antradienio, kai jų vanduo •n 1 i t i 1 • 1 » ■ ♦ •HYDE PARK, N. Y„ vasa- Michael Igoe kandidatūrai į pasieks aukštumos, tėkmė pa- 
rio 20. — Prez. Rooseveltas Jungt. Valstijų senatorius. Jis kils dar keletą pėdų, 
keturioms dienoms atvyko čia sako, kad senatoriaus vieta tu- 
nasilsėti. Bet kai tik anoriš' ri tekti asmeniui iš valstiios Miesteli Greenville potvynispasilsėti. Bet kai tik sugrįš ri tekti asmeniui iš valstijos _
šią savaitę į Wąshingtoną, tai -gilumos — iš down statė. Gi ^skyrė nuo , kitų apiehnkės 
tuojau prasidės valdžios ir ge- Igoe tikisi, kad jo kandidatu- vie^M- 
ležipkelių atstovų konferencija, rą parems Kelly-Nąsh mašina 
Geležinkelių kompanijos, kurių Chicagoje ir Cook kąuntėje.
pramonė įvertinama 26-is^ bi- — -— a .

lionais dolerių, šaukiasi vald- yra reikalo šalies geležinkelius,Ties Poplar Bluff vanduo iš
žios pagalbos. Jos turi didelių suvienyti į grupes ir sustip-l plovė Missouri geležinkelio bė- 

iskolų, jų pajamos vis mažėja,jrinti. 'gius. -

1,500 pabėgėlių iš potvynio 
vietų , susimetė miesteliuose 

jWeldbn, Atfvergne ir Tupelo.

Sekmadienio rytą

EDEN, D. BRITANIJOS UŽSIENIO REIKA
LŲ SEKRETORIUS, ĮTEIKĖ REZIGNACIJA

................. |I>U N.,|,į .,<■

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 20.
Anthony Eden, Didžiosios Bri
tanijos užsienio reikalų sekre
torius, atlankė premjerą Cham- 
berlainą. Penkiolikos minučių 
pasikalbėjime, neoficialiais pra
nešimais, Eden įteikė premje
rui savo rezignaciją. Chamber
lain mėgino atkalbėti Edeną 
nuo rezignacijos.

Vėliau tą pačią dieną, po to 
kai Hitleris Vokietijoje, pasa
kė kalbą Reichstagui, susirin
ko posėdžiui visas Didžiosios 
Britanijos ministerių kabine
tas. Ir pirmoj eilėj kabinetas 
paėmė svarstyti Edeno rezig 
nacijos laišką.

Premjeras Chamberlain nori 
susitarti juo greičiau su Mus- 
soliniu, kad galėjus sudaryti 
keturių valstybių — Anglijos, 
Italijos, Vokietijos . Prancū
zijos — taikos paktą/ Edęn 

š.
zijos — taikos paktą, 
šiam tikslui nėra jxriėši 
Jis tačiau nori, kad Mir 
ni pirma atšauktų savo ka
riuomenę iš Ispanijos ir pa
liautų varęs propagandą prieš 
Didž. Britaniją Artimuose Ry
tuose. Be to, Eden pritaria 
glaudesniam Didž. Britanijos 
kdopęravimui su ^Francuzija, 
kad užkirsti kelią vokiečių eks
pansijai centralinėje Europoje, 
o Chamberlain į tai žiuri 
tai.

IŠGELBĖJO KETURIS RUSUS 
MOKSLININKUS

MASKVA, Sovietų Rusija, 
vasario 20. — šeštadienį,. va
sario 19, du rusų -laivai — 
Murman ir Taimir — išgelbė
jo keturis rusus mokslininkus, 
šiaurės tyrinėtojus. Kartu su 
mokslininkus į laivus paimta

šal-

kai 
bu- 
nuo

užsibaigė ties Grenlandija, 
ledd lytis, kuria jie plaukė, 
vo atnešta 1,000 mylių 
šiaurūs ašigalio, šiaurės ašiga
lyje jie buvo įsikūrę stovyklą 
gegužės mėnesio 21 d. 1937 
metų.

instrumentai ir patalpoj ^ąįyĄi Mų^mąn, . ir Taimir
Tv i,/i.-’5. i i- • 1 • 'prisiartino prie mokslininkų■ .mokslinmka^.4^^ .w.e pusautro ki,o_

Ivan Pąpanin 45 m., Ėtigene; 
Fedorųv 28 m., Peter šlrov 84 i 
metų ir Erncst Krenkel, radio 
opepotojas.

šiaurės tyrinėtojų

i metro. Nuo Čia 80 žmonių lai
vų įgulos ledu žygiavo į sto
vyklą. Keturi šiaurės tyrinėto
jai pasitiko laivų įgulą, nešda- 

kelionė mi Stalino paveiksią.

SMARKUS MŪŠIAI
PRIE TERUELIO

HENDAYE, Francuzija, va
sario 20. — Sukilėlių praneši
mais sekmadienį, vasario 20, 
jie tikėjosi atimti iš lojalistų, 
Teruelį bet kuriuo momentu. 
Pranešimai net sake, kad su
kilėlių kariuomenės avangardas 
jau įėjęs į Teruelį. .

Tais pačiais pranešimais, 
ėmę Teruelį, sukilėliai yra 
siruošę žygiuoti Viduržemio 
ros link — kad atskirti Kata- 
loniją nuo kitų Ispanijos da
lių. (•

Ispanijos valdžia Barcelono- 
je nuginčijo pranešimus, buk 
Teruelį sukilėliai jau paėmę. 
Bet ji pripažino, kad lojalisT 
tai pasitraukė iš Santa Barba
ra' aukštumų. Sukilėliai sako, 
kad mažiausia tūkstantį loja
listų jie užmu'šę kautynėse, jų 
tarpe daugelį kariavusių tarp
tautinėje brigadoje.

i. --------------_— ' ' ,

už- 
pa- 
ju-

1,260,000 kareivių 
žuvo kinų-jąponų 

kare ‘

SHANGHAI, Kinija, vasario 
20. —- Apskaičiuojama, kad per 
septynis mėnesius karas Kini
joje japonams kainavo 260,000 
užmuštų karių, o kinams 1,- 
000,000 žmpnių. Japonai pra
žudo vidutiniškai po 400 ka- 
reivii) kasdien ofensyve, kurio 
tikslas yra paimti Lunghai ge
ležinkelį.

McNUTT KANDI 
DATURA 1940 m 

RINKIMAMS

INDIANAPOLIS, Ind., vasa- 
rio 20. — Praėjusį šeštadienį, 
vasario 19, Indiana valstijos 
demokratų redaktorių sąjunga 
surengė vakarienę Patd V. Mc 
Nutt’ui, Filipinų aukštajam ko- 
misionieriui, pagerbti.

Sakyta sąjunga priėmė re
zoliuciją, kurioje McNutt yra 
siūlomas, kaip demokratfų par
tijos kandidatas prezidento rin
kimams 1940 metais; Vakarie
nėj vyriausias kalbėtojas bu
vo pats McNutt. Joje * dalyva
vo visi žymiausi valstijos de
mokratai, išėmus .• senatorių 
Va n Nuys, kurs kongrese su
sidėjo su atžagareiviais ir ko
voja prez. Roosevelto adminis
traciją.

McNutt yra naujosios daly
bos šalininkas. 
--------- ,4 .......... ................. ........ ...

Pildome
ĮNCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.'
Sekmadieniais nuo 9 iki 

1 vai. popiet.
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Pirmadienis, vas. 21, 1938

Iš Pietų Amerikos
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B. K. Algimarttas

K PIETŲ AMERIKOS GYVENIMO
(Musų specialaus korespondento Pietų Amerikoje)—

Geležinkelių grioviuose Įniršta iš buto išmestas sergantis liėtu- 
lletuviah Vladas Balčius vis darbininkas Vladas Balčius, 
tragiškoje padėtyje išftięstas Geraširdžiai lietuviai jam pa- 
į Midland geležinkelio griovį, darė užtvarą Iš skardos gabalų 

0 B * 1 .-1 . 1 x JU 1- ,*aŽ t.- 1.2 t a- _ . . a

x. >----------- » > ir
Gyvenimo^ kovoje suklupęs, ninRai

žiftina jį. Lietuviai darbi- 
jį gina nuo0- , išdykusių 

praradęs sveikatą ir darbą Mer- gatves vaikų, kurie akmenimis 
kinis valsčiaus lietuvis darbk sVUidO- j tą pašalpomis sukolo- 
ninkas Vladas Balčius, apie 42.,niząotą musų brolį... , 
metų tmžiaus^ namų savininkų įGimihystėj^ su šeimynomis 
9.9.37 tapo išmestas į geležin- gyvenanti pavyzdingi lietuviai 
kelio griovį. Išbadėjęs, išblyš- darbininkai Balys Lukaševičius 
kęs, nuplyšęs, parazitų ėdamas, 
sąmcgiės nustojęs...

Taį taip yra šelpiami ir “ko-? 
lonizUpjapąj’’ musų broliai lieku- 
viai. O ‘phšalpinėš lėšos iš Lie
tuvos;'nenustoja plaukusios! tin
ginių ir kailiamainių ulioneij ba
du mirštančiųjų musų brolių 
ligonių; suskaitom Kur eina pa
laipinės lėšas suryjantis Matąs 
Šalčius su savo ‘TšvlOnii” : 
prie jo besišildančio; kompani
ja? :

Ligoninėse, Naujame uoste ir 
sąšlavynuose Vditoja gyvenimo 
tragedijos 
darbininkai, 
duonos jie 

nes jas suj^ 
mai n i šk i ponai f 
nelaimių prislėgtus savo bro
lius darbininkus pati Argentk 
nos lietuvių visuomenė prakai
tu uždirbamais eentavais šelpia, 
gydo, kidoja...

“A. L. Balse” nuolatos mes 
šiuo klausimu kalbame, eiles 
faktų patiekdami, apeliuodami 
į sužvėrėjusią lėšų dorotojų są
žinę? -šį kartą primename tra- 
gingą lietuvio darbininką 
Balčiaus pade į, kuris nuo 1928 
m. gyvena Argentinoje. Dirbo 
Kordoboje ir laukuose, kol bu
vo Šveikas. 4 >

Griovyje prie Midland gele
žinkelio, ties gatve Atuel 800 
aukštumoje, tarp Ancašta ir 
Grifo de Asencio, Parąue da 
los Patricios Bs. Aires vaitoja

> (Atneb 779) if ftelyš Miliila'vi- 
ČiUs (Grifo dė Asėncio 3137) 
14.9.37 atvyko “A. L. Balso’’ 
Rėdakčijon pasitarti Balčiaus 
gėlbėjimd reikalu. “A. L. Bal
so’’ leidėjas Pr. Ožinskaš nuvy
ko Vieton, nufotografavo. Su
rinko ir dailgiaU liėtuvlų kai- 
iriynų/ Pagalius fiUtalta kfėip* 

,i tlš į Lietuvių Cehtrą, kad ap- 
įr gyvendinti nelaimingąjį Vilią

dč Šalčius sU šelpiamu “Išviš^ 
nu”.

Visą savo “strafoglją’4 jiė 
Kaunui taiko..* kol nielžiasi..,

Vialdinirtkų kalba
Kaip Argentinoj ė, taip it 

Brazilijoje yra žmonių, kurie 
gyvena ne iš savo darbo, bet iš 
Lietuvos gaunamų algų. Vieni 
išlaikomi valstybėj kiti Višuda 
męnėš lėšoffliš — por vyriausy
bę ir per Draugiją Užsienių 
Lietuviams Rėmti. Prieš tą iš*- 
laikymą liekalbėtuipė, jeigu Lilė* 
tu va' neturėtų kUr savo litų per* 
tekliaus dėti ir jfeigU tiė išlaiko* 
mieji šavo “veikimo” praktiko
je pateisintų atilos teoretinius 
tikslus? kuriems jie laikomi.

BažVėlgkirtiė realybių* štai 
Brazilijos lietuvių katalikų sa
vaitraštyje “Š'viešar’ Medbfca 
(kūn* Ragažinskaš)7 21-8-87 ra
šo:

Kas taki, kad geras LIETUVOS ŽINIOS
liuosuotoja. turi 

BLOGA SKOBI?
Kas sake,1 kad reikią susiraukt iš pa- 
šibiaurėjimoj kiekviena kartą imant 
ką nors ilUO ąžkietljiftiO ? Vlfeai Hera 
reikalo jums tai daryti! '
Paimti liusąoto j a, žali būti visais at
žvilgiais taip malonu, kaip ir valgant 
gardaus šokolado šmotelį—-jeig-u jus 
imat Ėx-Lax! suteikia jumš
ftilną išvalymą—bet švęlniai, lengvai 
nesukrečiant jūsų vidurių, be pasi- 
biaurejimo ar vidurių, skaudėjimo.
DaUgiąti kaip 30 metų , Bk-Lax buvo 
ĄriWriKbs mėgiamiaUšiUs šelftios vi
durių liuosuotojhs. DabUr jlB Vrh 
Moksliškai Pagerintas* IŠtikriįjų dą*- 
bw ji§ yra daug gef&snisL įiegli kada 
hofS pirmiau. Jis turi-GftRUSNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. 
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

Kokių Kiltjozų Būna 
Protekcijom

ŠIAULIAI — Prieš 
ko į Šiaulius atvyko 
ieškodamas tarnybos, 
vienų didelę įstaigą,

SU

lai-

negaunr,

palaužti Įifetuviai 
Nė vieiio kąsnio 

iš pašaipūnių lėšų 
ja kailfa- 

adUbhiąi, -o

Lugahe, aprengti, maitinti, gy- 
•dytb kad atsigavęs galėtų grįž
ti sveikų žmonių tarpan.

Pirmutinę pagalbą nek.imin- 
gąjam suteikė Balys Malinavi- 
čius, J paaukodamas viršutinės 
kelnes, švarką ir trikotą; Apa
tinių baltinių nupirkimui auka
vo B. Lukoševičius ir Kast Mi
kėnas • po 40c, P. žiežys, A. 
Stravinskas ir Liudas X. po 
30c, P, Vilkinis 50c, Br. DaVai
nienė su sesute $1.00.

Milinavičiui ir Lukaševičiui 
atsilankius “A. L. Balso” Re- 
dakėijoh tapo parašyti du au
kų Jąpai ir Pr. Ožlnskas paau
kavo $2.00. -

15-9-37 vėl lankėsi “A. L. 
Baiso j Redakcijoj du minėtie
ji- "draugai ir Kast.1 -Mikėnas. 
Jau surinkta' aukų ^1.60- Gėi-k? 
Ai Kairys sRVo autu ligonį at
vežė Lietuviu Centran 14-9-37, 
hes Konsulatas juo rūpintis at
sisakė. ' ■ .

> F

3SC5C

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą 
mobih'ams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
< Apdraudą
• Apdraudą
M .* '•į’t

Apdraudą
11 ■" ’ ■

a uto-

nuo
'5 .t.

rakandų
htio vagių 
langų 

gyvasties >
z gausite

nanių

per X* Rypk^vičfų

1739 S. Halsted St.
RUštinš atdara k&8 Vakax 
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

I šį “A. L. Balso” straipsnį sa
vo ėditorialė čituoja “Lietuvių 
Aldas Brazilijoje” 25-9-37 if 
teigia, kad Brazilijoje taipgi 
Lietuvos litais yra leidžiamas 
konsulato organas “Lietuvis”, o 
nelaimių prislėgtiems lietuviams 
darbininkams iš Lietuvos siun
čiamų lėšų jokios pagelbės ne
teikiama-.

Gana, jau gana, su tokia “ko- 
lonižacija”! ,

Beje, Vladą yBtlč’ų pasiėmė 
savo globon Ąrgentinos Lietu
vių Centras ir įjau baigia gydy
ti. Lietuvių Centras nė vieno 
cento pašalpų nėra gą'vęs, o jau 
turi nusipirkę du žemės skly
pus B^. Aires miesto rajone ir 
pasistatęs laikinuosius Dr, Jo
no Bąst navičiaus vardo namus. 
O pašalpoj iš Lietuvos tvarko
mos taip, kad tą Lietuvių Cėh- 
tro darbą išgriovus***

Vienok 30.0',000 pašalpinių li
tą per šešetą mėtų kaip balon 
įmestą. Tik tiek gerai, kad jais, 
neįstengta išgriauti Lietuvių 
Centro, Draugijos “Lietuva” ir 
Susivienijimo Lietuvių Argenti
noje darbo, nors tatai bandė 
Kliauga su šelptom “P. A* ži
niom”, kunigds Janilionis su 
šelptu “Švyturiu” ir dabar ban-

' ............................. — 4 , Į II . •>.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
B ■ fl fe*

ETKUS ir EUDEIKI
t r tiaa

A f visoseY iv Al GIHCAGOS DALYSE.

■ AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

I Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

___________________________________________ - . ■ ■ - ■    — - ■

f

“Grūdas’’ neturi'pašitlkėji- 
rtlo, ties..'. Behderahteš (vald. 
ir mokyt, s-goš)' cibulių kva
po jame kopšųlas neužuodžia. 
Reikia sukurti “rimtą” drau
giją iš “rimtų ir patyrusių” 
žmdnių: duhielio Vancevi
čiaus, bloznelio Pažėros ir 
dar vienos kitos Viltos gar
senybės. Tik tada1 bus kapi
talas, pasitikėjimas ir lietu
viška kolonija!*.. Aišku, ten 
bus. pinigpongo aikštė, o prie 
kelio stovės raudina nuo pa
matų iki kamino karčiama.”
Atvirame laiške ten pat kun. 

A. Arminas “konsulą” Gandį 
vadina išsišokėliu, melagiu, 
DULRo lęjdŽiamą “Lietuvį'’ 
maj įninku organu ir šlykščių 
apsihielavėliu, gimdyvės minas, 
etc. . ... , . . ■. .. ..

Taigi, kaip Argentinoje, taip 
ir Brazilijoje dėl bereikalingai 
iš Lietuvos siunčiamų litų da
lybos “išrinktieji” . vaidinasi ir 
kompromituoja gerą pietų A- 
merikos lietuvių visuomenės 
Vardą, tą pačią 'Visuomenę de
moralizuodami jr- lioįų vybes 
-meilė j o j &1 žudy aamfe ' • ■■ 15'' 

■ Rifminkai^ ‘‘knygų i skatikai,
pašalpinių lėšų dorotoj ai deda- 
sij kad jie yra “aniuolai sargai” 
kolonijoje. Bet faktinai tai yra 
dėles, kuriomis DŪLRast Pietų 
Amerikos lietuvius apdovanojo.
Bendrai susitarę nusižudė Si

monas šeręika ir Adomas
Grigaliūnas

MONTEVIDEO. — ' Rugsėjo 
23 d;-, 1937 apie 10 vai. vakaro, 
gatvėje Turąuia., Cerro, nusi
nuodijo du lietuviai: Adomas 
Grigaliūnas, 38 metų amžiaus, 
kilęs iš Aitekunų-, nub Trakų, 
ir Simonas šerėika, 38 mėtų 
amžiaus, paeinantis iš Redonių 
kaimo, Butrimonių valsčiaus, 
Alytaus r.pškritiės. Pastarasis 
yra kilęs iš rimtos šeimynos ir 
pats buvo gana rimtas lietuvis 
darbininkas* z

Grigaliūnas nusižudymą bu
vo suplanavęs iš anksto. Ar 
bendrai susitaręs, ar iš keršto 
nuodinga arbata pavaisino ir 
savo draugą Sereiką. Gydytojas 
konstataVo, kad pirmasis po iš
gėrimo nuodų gyveno penkias 
minutes, o antrasis tik dvi mi 
n.utes.

šėfeika bUvoz nevedęs", o Gri 
galionas Lietuvoje paliko žmo
ną ir kitUs šeimos narius.

Tvirtinama, kad Grigaliū
nas buvo alkoholikas ir įkalbė
jęs Sereiką bendrai nusižudyti. 
(Kiti rašo, kad jį pavaišino 
Skrūždėms nuodyti arbata “dėl 
kompanijos”). Mažai kas iš lie
tuvių jų lavomis aplanke: pa
laidojo policijai Bėgyje pasta
rųjų metų jau kėleths lietuvių 
Urugvajuje tragingai galą pasi 
rinko*

Savo motinai paliktame laiš 
ke Adomas Grigaliūnas patašė

“Rugsėjo 20 dlk 1937 m. Ma
no Brangioji Mamyte: Labai aš 
Tau dėkojus kad Tu manė išau
ginai ir pagelbėja! atvykti Pie
tų Amerikon. Bet il^ą laiką ne
turėdamas darbo, nenorėjau

LIETUVIAI

darbus labai

SAUGOKITĖS PAMėGBžlOJlMU!? ATSIŠAKYKIT JI 
PAKĖIClANČiVl

* tikrąą K 
Lūs! Įsidėmėkit teisingą ant <16- 
žuti§ užrašą B-5te-L-A-Xt Kad 
gautumėt E^tak pasekmes, reh 
Plaukit tikrojo - >lt A : -

» jį
ų. Lm įjįjpjLaiĮĮ

10 ii* eentį dW88 m paa jūsų 
Vaiarihluką*.

■ X ■ ■' . . ' • , % • .

mirti badu, dėl to; pate fiUšiŽtt- 
dau.“ ’į • ?

Kaimynai girdėję^ kaip Gri
galiūnas su šercika susidaužė 
nuodingo gėrimo taurėmis iT 
sušukę “AdiOš, ■ amigO’- (Budiė, 
drauge) kriito? ir |psiai Suvai
todami užmigo amžinai i

Alytaus Dsuikas* 
(Bus dagiau)

i---------------------— . .i.,?.,u,, n i.v.vr .1 ., m.

kiek 
tūlas N. 
Užėjo į 
gavo iš 

aukšto viršininko rekomenda
cijų ir buvo priimtas tarnauti 
vienon oficialėn Šiaulių miesto 
įstaigon. NUsibankrutijęs būvo 
žniogells-^kai reikėjo formalu-* 
mų deltai paduoti prašymą ii’ 
ąplliokėti jį 4 Lt žyminio mo
kesčio, jis ir tų pinigų neturė
jo, bet ėjo skolintis. Jau be
tarnaujant kažkaip netyčia 
tos į s t a i g- o s tarnautojai 
burėj o reikalo pažvelg
ti 'j paieškomų asmenų są
rašus ir—visų nusistebėjimui—^ 
Tado sąraše su protekcijom tar
nauti atvykusio ponaičio pavar
dę > *. Tuoj buvo pranešta jo 
rekomendatoriui, o jis pats su- 
imtas ii* persiųstas tai polici- 
jos, įstaigai, kuri ji už gerus 
darbelius jau seniai ieškojo. 
Protekciją padaręs viršininkas 
Atsidūrė tikrai nemalonioj būk
lėje nes pažinojo minėtą asme
nį ne kaip paieškomą nusikal
tėlį, 0 kaip 4,.. vienos įtakin
gos partijos veikėją.

srą gesino 4 ugniagesių koman
dos, bet gesinimo darbai labai 
sunkiai vyko, nes degė fabriko 
vidufe, kur buvo sukrauta nema
ža linų. Murui sprogus, sužeisti 
3 darbininkai, iš jų vienas sun
kiai. Gesinimo
trukdė vandens trukumas, nes 
vandenį reikėjo gabenti iš už 
pusės kilometro esančio upelio* 
Fabrikas buvo gana didelis, jis 
priklausė pirkliui Tuvje ir Ko. 
Jame buvo rengiami linai eks
portui. Fabrikas birvo apdraus
ta^ Nuostoliai Siekia apie pusę 
milijono litų, r

■■ rt.'.JFiifc,. Ui.l. riT8 į iTA ‘ . ■    ahia

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto fadio taisymas—dykai 
hpBlk&ičidVirtiaš —* atliekama ju»ą 
namuose—-visas darbas užtikrin
tas Vienietns. irtėtams.

Marquėtte Radio
AL* ENZULIŠ

5610 Maplewood AVenle 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Sudegė Dar Vienas Li
nų Fabrikais

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

abd MidVdfe 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floėt 
Hėntlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu masSage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magbe-

■ tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

**■ mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
' Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

Phone ČANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedfcl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Rennblir 7868

Ofiso Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 35th St.

Cot. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedeliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tat Kenvrood 5197
, h Ai4.i4». W*ii Mi *^i<ii» i iM    ■t.-JU-i,, <b,.> J U. .h 41 j , 11 * 1 i I — A. ■

Oflšo Tel. Virgin:* 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
- Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakare 
Rezidencija: i

8939 SOUTH CLAREMONT AVE 
Valandos—9—10 A* M.
Nedalioj Dagai sutartį.______

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

2400 WEST MAD1SON STREET. 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Sfeeley 7380 
Namų telefonas Hrunswidk 0597

MARIKIAI — Mažeikių li
nų apdirbimo fabrike “žem- 
pakliii” kilo didelis gaisras. Gal-

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

ADVOKATAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

,4b < -Vv- .. f
* LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į

John F. Eudeikis
I SENIAUSIA IR piDžtAtrgtA LAIDOJIMO IŠTAIGASENIAlfstA ląJįiDSttAUgtA 

;,y:„f>■ . < . ................

AMBULANCE
■;X':L^wbĮĖNĄ IR;NAKTŲ"1 '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
444|~ South Fairfield Avenue

r ’ r^TeL LAFAYETTE 0727________ ■

t a , 1 J koplyčios visose

IŠTAIGA

t- - Ji ;

Klausykite rtiUSų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W* H. E. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

. R. ŠALTIMIERAS. /

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

.... .

• lyti—.431—L

Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE)

J.UULEVIČIUS
4348 So, Čalif ornia Avenue

6834 So. Western Avc. Phonė Grovehill 0142
1410 South 49th.eCoui'l Cicero Phone Cicero 2109

<. . z n. ? jc-i-. ztf—v ■■ J ■■ i i >* ... . '..H

Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street ^toulevatd 4089

L I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 AVest 46th Street „ Boulevard 5566

*~j...............  . ■- ------- ----------------- -------i------------------- ------------------------- „a ...M-...............a-------------------------------------------------

S.M.SKUDAS
718 Weht 181h Street Phone Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

Yards 1139 
Yards 1138

LA CHA WICZ IR SŪNUS
231.4 Wfest 2!W Place Phone Čanal 2515
ŠKVKlUSt 42-44 Kart 1081h Street Tel. I’ullman 1270

— *-■ *-........ - - - -- r. V-.

JUOZAPAS EUDElKlS IR TĖVAS
4704 So. Westęrn Avė. < Pilone Virginia 0883

A o vi u va * KJ
ADVOKATAS 

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

St*Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefohaa Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Otisaa .645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki & 
vak. Medelio j pagal susitarimu

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

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Triephone: Boulevard 2800 

4Š31 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockvvell St.

Telephone:Repubiic 9723

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė,
ąvM. Street j 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Kiti Lietuviai Daktarai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų* Tel.—-Hyde Park

g    ,■ , .,^.4,.-. ū—

1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So, Western Avė, 
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakarei 

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr. Margefis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVĄRD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 PrOs. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadieni-

Tel. Office Wehtworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatoitiis
>i t.i.t Mi f iih< ifci >i

KITATAUČIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėj imcų 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisė 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda 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. HERZMAN
Iš-RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 3.1 
metus kaipo patyrus 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. G. SERNER ’
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius ‘

Dr. Charles Sega!
- OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

Kreivas Akis b
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wėšt 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį. .
8

Nuo _ _ .
vai. po piet ir huo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
-- ....................... . i..... _

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND aVE.

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

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 
Rėz. Telephone PLAZA 2400
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ries break a federal

Is Ford a Fascist? z
A Referendum on War
The Congressional Snake Dance

Is Ford a Fascist?
Is Ford a Fascist? To ma

ny people, especially farmers, 
Ford is an outstanding ex- 
ample of the “good birsiness- 
man” who has become one o f 
the richest and most influential 
industrialists in this country, 
yet who has always given his 
workmen higher wages and bet- 
ter hours than most emplyers. 
Hence, those people believe that 
Ford can do no wrong, and 
that he is fair and right and 
those who condemn his labor 
poiicy are wrong and perver- 
ted.

Conseųuently, such Ford ad- 
mirers will be both shocked 
and hurt by the recent report 
of the National Labor Relations 
Board* on labor conditions in 
the Fdrdfactories.

From the mass of testimony 
taken during the very full in- 
vestigation of that Board two 
facts stand out: 1)’ The un- 
concealed hostility of the Ford 
Motor company tovvard bona 
fide labor organizations; 2) the 
utter ruthlessness with which 
that company has fought the 
uionization of its employes by 
the United Automobile Wor- 
kers.

Here are some of the find- 
ings of the National Labor Re
lations Board during its inves- 
tigations in the Ford factories: 
Constant hostility of foremen 
and supervisory officials shown 
by systematic discharge of 
u’nion advocates; employment of 
hired thugs to terrorize and 
beat union members and sym- 
pathizers; suryeillance of Ford 
employes inside and outside 
the plant; crushing at its in- 
ception, by force if necessary, 
any sign of union activity; a 
rule of terror and repression 
at the vast River Rouge plant 
employing 65,000 workers.

Those activities, all contrary 
to the freedom of self-organi- 
zation guaranteed by the na- 
tional labor act, definitely 
smack of fascism. For one of 
the first acts of a Mussolini 
or a Hitler is the destruction 
of labor unions so as to grind 
the working man under the 
iron heel of the statė as the 
tool of Bįg Business. And in 
this country the danger of fas
cism lies chiefly in the ruth- 
less barons of industry who, 
likę Ford and Tom Girdler, 
break both the federal law and 
the federal constitution to pre- 
vent their workers from joining 
labor imion.

As recognized by many court 
decisions, by Progressive think- 
ers, and by able, liberal busi- 
nessmen and employers, labor 
unions have become permanent 
institutions in our society. Bri- 
tish business men, whom their 
American composers are in the 
habit of praising, have for 20 
years accepted labor unions as 
natūrai and beneficial in our 
economic life.

For without a labor union 
the individual worker is at the 
mercy of the big Corporation. 
What that giant business orga- 
nization offers the worker, he 
mušt accept or starve. Only 
when he combines with his 
fellow workers into a union 
can the individual workers have 
even the ąemblance of eąuali- 
ty in bargaining that is nec
essary if reasonable justice is 
to be done between the two 
parties to the agreement to 
buy and sėli labor.

Consequently, when reaction- 
ary industrialists likę Tom

Girdler and Ford deny \vorkers 
the right guaranteed by the 
national labor act—the right 
to j oi n labor organizations of 
their own choosing; when such 
reacti
law and the federąl constitution 
to dictate to their workers— 
then such union-smashing indu- 
strialists become fascistic—a 
menace to the peace and ’pros- 
perity of this nation.

that principle is put into prac-' 
tice. Impartjal studentą of go- 
vernment agree that represen-' 
tative government can be made 
much more demochatic and also 
much more efficient than at 
present by certain improve-į 
mehts in its machinery.

- įi
Hence, before striking a te!-! 

ling blow at the principle of, 
representative government by 
taking #rom our congressmen 
the important1 power of decla- 
ring war, let u*s first make go
vernment a s flexible, democra-' 
tie and efficient as possible 
under the representative prin-

referendum 
this country

of the most

vote 
declare

idcalis- 
forward-

limits

and common sense 
that pure democracy 
successful only in a 

small population.
elect men to represent

The Congressional Snake Dance
“The congressional snake I 

dance” rather fitly describes 
the special session of congress 
drawing to arčiose. For, so far 
as legislative accomplishments 
are concerned, this country 
might about as well have hired 
a troupe of African serpent 
jugglers to put on a national 
shovv. during the holiday sea- 
son. Būt the effect of that con
gressional snake. dance is harm- 
ful.

It is harmful first because 
it furnishes ammunition lo 
the groups—if few, they arė 
powerful— in this country who 
do not believe in representative 
democracy, būt who believe in 
some form of dietatorship. 
Hence, anything likę the late 
congressional snake dance that 
helps to discredit our demoera- 
tic government plays direet
ly into the hands of those fas- 
cists at heart, at a time when 
fascism is a world threat.

Again, that congressional 
snake dance is harmfuf be- 
eause it tends to discourage 
the great mass of plain people 
who do believe in democracy. 
Faced with such disgraceful 
serpent twistings, those true

1 ■ ■ . i -

democrats becęmc ,(somewhat 
ashamed of democracy ių ac-, 
tion. They may even flirt with 
the notion that after all ’ de
mocracy, 
makes a 
tice. At 
twistings

NEAPSIGAUK SU
UŽKIETĖJIMU

•. >

Jei jus kenčiate nuo pa
prasto užkietėjimo, paeinan
čio nuo rupumo stokos mai
ste, tai su smarkiais valyto- 
jais priežasties neįveiksite. 
Jus galit išvengti tos rųšies 
užkietėjimo, valgydami Kel- 
logg’s All-Brąn. Tas gardus 
javinis valgis turi savy ne 
vien tik žarnų toniko vita
minus BĮ, bet suteikia ir 
reikalaujama rupumą. Jis 

'sugeria dlėgmę . . ,'minkš- 
x tina kain kėmpinė Į vandens 

minkštinta masę, kuri ska
tina ir padeda natūraliai iš
sivalyti.

Vartokite Kellogg’s All- 
Brari bandutes, crba kaip 
pusryčiu javinius. B?t valgy- 

zkit Ąll-Bran kasdien ir ger- • 
kit gana vandens. Padarytas 
Kellogg in Battle Crėek.

. ' /• • . •

the bills for congreąs to coni- 
sidęr. ’ ■ ' - S

Since the president is the rcąl 
headJof the party, it is only 
natūrai that he and his assiš- 
tants—the cabinet members— 
should draw up the measures 
to be considered by congress. 
One of the weak spots in our 
government machinery is prac- 
tice by which a cabinet member 
js not direetly asked' by con- 
gress to draw up bills falling 
under his particular department, 
^nd then is not called on the 
Tloor of congress to explain and 
defęnd the measures he has 
drawn up.

Such teamwork betwecn the 
assistants of the president and 
congress would furnish thįe 
badly needed co-operatioin be- 
tween our ekeeutive and legis- 
lative departmen'ts. Such teąnir 
work would likewise provide 
able and respoiisible leadet- 
ship and direčtion for our fę-

terest to grind’ will grėatly 
prefer that the cabinet mem
bers, who are <fhe heads of ex- 
eeutive departmepts, draw up deral legislature.

•i . , ■ • • -t

afcMAičiV orkestras—Bajorės dainininkas artistams

ĮDOMIŲ IR: nuolatinių
RADIO PROGRAMŲ

• SEKMADIENĮ— in •M VAL. VAK.
• PIRMAtHENIr- W. H. F. C. —10:00 VAU VAK.
• PENKTADIENĮ— ; / 7:<M> VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Šių Metų 
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos ■
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

A Referendum on War
A vote or referendum by the 

people on whether the country 
should go to war—that is asked 
by the Ludlow resolution now 
before Congress. That resolu
tion proposes to change the fe
deral constitution so as to take 
from congress and the president 
the power to declare war, and 
to lodge that power direetly in 
the people. Then, only if the 
majority of the people in a na- 
tion-wide 
“Yes” can 
war.

Millions
tie, patriotic, and 
looking Americans are deeply 
opposed to the death and des
truction and the threat of dic- 
tatorship which war today 
brings. Certainly this country, 
safe in her Continental territo- 
ry from any nation or combi- 
nation of nations, should think 
long and deeply before declar- 
ing war. For the outeome of 
the World War was almost any- 
thing būt good for our people.

Štili, much may be said ag- 
ainst a referendum on war. To 
begin' with, such a vot
importanty the principl^ of re
presentative government, and 
it is a step back toward pure 
democracy. And certainly both 
history 
shows 
can be 
relative 

If we
us, we lessen- their ability to 
do a good job when we tie 
their hands on vital ųuestions. 
Hence, we sjviftly lower the 
ąuality of the men who would 
be vvilling to represent us. The 
sensible way is to elect for a 
definite period the best men 
obtainable, to give those men 
the power to do well the job 
we have entrufcted to them, and battle wifh fascism’s Black 
then to hold them accountable International, 
for the job they have done.
On them we mušt be able de- snake dance is ląck of real lea- 
finitely to fix responsibility. dership in • congress. Since be- 
But, if we tie their handš on fore the World war congress 

has not relied upon its own 
leaders to frame its laws. For 
the pas t. score of years, either 
the president or lobbists have

beautiful as an idea'l, 
sorry record in prač- 
the very least, the!- 
and contortions of

that snake dance rob genuine 
demoerats of strong ammuni- i 
tion badly needed in today’s

The cause of that shameful

vital issues, we can not in fair- 
ness and honesty hold them re- 
sponsible.

Governments arė" in some ways
likę motor cars. Compared with drawn up the bills. During the
today’s automobiles, earlier “ga- “long twelve years” bf GOP 
soline buggies” were often control, lobbyists in the pay of 
erude and inefficient. Būt, in- Big Business wrote the import- 
stead of discarding the idea ant laws; under the New* Deal 
of a vehiele being driven by ga-lthe executive departments of 
soline, we rightly held to the the government drew up the 
idea and improved the machi- chief legislation.

Henceforth, if recent congres-
nearly perfect automobiles of sional efforts are any giride, 
1938.

Acting with similar wisdom,
let us hold fast to the principle in the pay of various private 
of representative government, groups or by the president and 
būt strive to perfect the me- his cabinet. Any sane person 
thods and machinery by whicliwithout an axe of vested in-

nery until we have secured the

the ląws of this land will be 
drawn up either by lobbyists

PETERI PEN

NM4O

) Ir Jūsų Seną Radio Jus Įsigysite tą
’ Naują 1938 Radio

Pagauna automatiškai visas stotis. Galima klausytis pro
gramų iš Europos; groja ir rekordus. Naujas dabar išras
tas RGA Victor, Philcoj Zenith. j
Nieko nereikia įmokėti—tik jūsų senų radio ar pianų-

50 radio, 8 tūbų, perdirbtos, garantuotos po .... $8j5
20 radio, 9-10 tūbų Victor ir Zenith kombinacijos

po, ,.....$39'00

BUDRIK Furniture-Radios
3409 ir 3417 SO. HALSTED STREET

Dęl Pataisymo Jūsų Radio

Telefonuokit Boulevard 7010-8167
Budrikę Programas Nedėliomis WCFL 7:30 vakare, Sim

fonijos Orkestrą, Makalai. ; , * r > • • i
WAAF Pėtnyčiomis ir Nedėliomis kai 4 vai. po pietų.

WHFC Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

TRECIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

ko gegužio 3 d. laivu “Europa”, i Breme
ną, iš ten gelžkeliu i Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko i 
Kauna, ir atgal $216.06, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Gripsholm”. tiesiai i Klaipėdą per 11 die
nų, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franci  ją, iš ten gelžkeliu 
i Kauna arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209,50.. bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”.

Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams, dar ir $8.061 pagalvės;

, , ^IžkėUš nuo Ųhiča^os į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks- 
kursijos yrą užgirtos per Lietuvių Laiva
korčiųAgentų Sąj uhgą.
j Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi

mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesį ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins ; NAUJIENŲ . laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St.. Chicago. III.

(IARSINKITeS “NAUJIENOSE”
i > •... . t . ' ■ , ..‘4'.;- - 'A ----- r—---- ............ . .......... ?------

OFF 
FOR 

JEWEL 
CITY.



Pirmadienis, yaė. 21, 1935

The Llthuavftin Daily Nrrs , • 
Published Daily Enepfc Smiday by 
The Lithuanimfr New» PoK C*v 1®®-

1739 South Halsted Street
\TeIephone. CANAL 850ft 

. ................. »■■■ > ...................■■ » »

Subseriptioa Ratesr
$&00* per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$&90. per yesur in- Chicago 
8c per copy.

r

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.7fr <

18* 
75g

Entered. as.< Second Class- Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. tmder the* act of 
March 3rd 1879.

—""V ■'? ■■ -r~~-:
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Matams ••••M
Pusei metų .....___________
THimb mėnesiams ______

. Dviem. mSnesiams 2______
Vienam mtoeshii ...:_______

Chicagoie per išiieEotojus:
Viena' kopija _____________

! Savaitei •••••••••••• •••
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j Suvienytose Vabtijbse, ne Chicago j, 
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Spauda ir visuomene
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T wy matytu tautininkai norėjo pasakytu kad val
džia turi vykinti vieno asmens valių* kaip monarchijojje.

šitie monarchizmo “prismokai” veikiausia buvo pa
likti galutinoje konstitucijos formoje, kurią Smetonos 
seimas, priėmė* 7

Lietuvos konstitucijos raida
U.

i

Apie savo septintų ir paskutinę žmonų karalius Henri- 
kas pasakė: “Ir pasiučiausia iš visų blogiausia”. — 
Tas pat galima pasakyti ir apieseptintųjų Lietuvos 
konstitucijų* žmones, kurie norėjo Lietuvai kara
liaus.— Kaip buvo keičiama Lietuva® konstitucija.

r'

,. . ..... .... ............. .. .............. .... I.I^U l|IIH«»b» IĮ !>■ > HIIIĮH 1 'll I .

(Musų specialaus' korespondento Ispanijoje}

■ VIENAS ŽIOPLAS, KITAS ’ 
t AKLAS. •

*

Apie 80 nuošimčių Amerikos laikraščių yra prie
šingi Roose velta naujajai dalybai. Tačiau, kiekvienų* 
kartą, kai įvyksta rinkimai, milžinišką dauguma žmo
nių balsuoja už Roo'seveltą ir naujosios dalybos šalinin
kus*^

Iš ta aišku, kad “didžioji”7 Amerikoj spauda turi 
nedaug įtakos f visuomenės nusistatymą, bent politikos 
klausimuose. Dauguma skaitytojų net nepažiūri į tai, 
ką laikraščiai rašo apie valdžią ir* jos politiką. Jie skai
to paprastai apie sportą, skaito juokus ir sensacingas 
žinias apie kriminalistus, apie meilę, divorsus ir t. t.

! Karo isteriką

“N.'

ši pirmoji konstitucija talpin 
dama savyje valstybinės orga 
nizacijos pagrindinius pradu 
turėjo Savyje tik trisdešim 
straipsnių, kuriuose svarbiau 
,sia yra išdėstyta vyriausiąjį 
Valstybės organų teisės, parei 
gos ir funkcionavimas* Čia bu 
vo taip pat ir nuostatai api 
pagrindines piliečių teises (sky 

’rius V) ir Steigiamojo Šeini 
sušaukimų. Valstybės piliečio 
padaryti visi lygus prieš įsta 
tymus, ir panaikintos visos luc 
mų privilegijos (str. 22), vi 
įsiems, laiduota asmens; buto i 
į nuosavybės; neliečiamybė, tikį 
;bor, spaudus, žodžio^ susirink 
imu iar draugijų laisvė, jei ti 
;jų tiksliai ir vydomieji įrankis 
.nėra priešingi valstybės į stati 
mama- (str. 2, tas pats ir j 
Laiku Konstitucija str* 26 i 
27)'. Pažymėtina, kad tuottK 
įjau sostinės klausimas buv 
[konstituciniu keliu išspręstai : 
sostinė nustatyta Vilniuje i 
įkonst. str. 2, II konst. str. 2

(Bus daugiau)

I Kai jus šitą laišką skaitysite, 
i tai mes Lietuvoje jau,, tur bųt, 
į turėsime v naują konstituciją 
į Todėl dabar gal bus ne pro ša-
• J prisiminti, kiek iš viso Lietu
vai pasiskelbus nepriklausonta 
jau butą konstitucijų. Tai tiek 

<teisininkui, tiek istorikui, o y- 
’pad visuomenininkui politikui į- 
ictomi praeitis1.!'
< Nors šiais metais mes šven
čiame' vos dvfdešimtisJ metų 
'Lietuvos Nepriklausomybę at-
• gavus; & vienok jau Lietuvos 
: konstituciją esame keitę net 
'kelis kartus*. Paprastai ko®sti- 
;tuCTja, sakysime, lyg pirštine 
'•pagal sezoną nesikeičia, jai ra
ižoma ilgesniems laikams. Bet gi 

J mes gyvename labai nepasto-
ivius laikus, tokius laikus, kuo
met visuomenės nuotaika ir jos ; 

i pajėgų santykiai, labai kaitulio ' 
j ošė O j uk konstitucija tai nė
ra kažkas, kita, kaip tų pajėgų' 

: nusistatymo* tam tikras kom- 
i premisas.
j Štai susidariusi Lietuvos VaL 
stybės. Tarybai, rusų žemėje* įvy- 

fkusiofs? revoliucijos; akivaizdoje, 
(nepaisant į vokiečių, okupaciją, 
•vis dėlto 1918 metais vasario1 
16/ dieną tam tikru aktu skel
bia Lietuvą atstačius savo valse 
tybę ir tame akte aiškiai pažy
mi, kokia forma turės Lietuva 
valdytis, būtent,, demokratine ir 
josi valdymosi galutinus pagrin'r 
dus nustato demokratiškuTbudu 

j susirinkęs Steigiamasis Seimas^ 
Vilniuje1, šiuo aktu nesiekta nu- 
'Statyti galutina valstybės val
dymosi forma, — tai palikta 
.spręsti pačiai tautai per jos der 
mokratiškai rinktus atstovus^ 

j Tai dar; nebuvo konstituci j a.
Bet štai rusų žemėje tais pa- 

.čiais-. metais birželi©1 liepos mė
nesiais revoliucija pergyvena 
tam tikrus sunkumus. Jau tuo- » . . . *

(met Rusijoje mėginta bolševi
kams, sukilti ir kartu reakcijos 

jjegos pradėjo, atsigauti ir į štai. 
.Lietuvos Valstybes. Taryba taur 
.tininkų ir klerikalų vedama po- 
ilgų ginčų ir svyravimų. 1918 
metais, liepos 11 nutarė pasiuly- 
iti-. ■
’ Lietuvos sostą Vilhelmui 
i Urachui princui Wuertem- 
i bergo grafui, kaip priimti- 
! ndausiam kandidatui,nesu- 
I

i rištam artimais ryšiais* su 
i Reicho dinastija. Tame pat 

posėdyje buvo- nustatyti VaL 
' stybės forma ir pagrindai, 
i kuriais karalius kviečiamas.
• Tie pagrindai buvo- tokie \ 
i ‘^Valstybes vykdoma forma 
; — konstitucinė monarchija 
h tvarkoma demokratiniais' pa- 

x grindais. Pagrindinius (kon-
i. įstatymus išleis
! dtžia Valstybė Taryba, susi

tarusi su karalium’*. Toliau, 
tame pat nutarime' buvo nu-

i statyti ir šie pačios Valsty
bes struktūros pagrindimai

: dėsniai:
■ ■ ............. • '

1) Valstybę valdo karalius 
ir renkamojo, atstovybė, 

. 2) įstatymų leidimų orga
nai yra karalius ir parlamen
tas*

3) . Valstybės valdžią vyk
do karalius per jo, pasirink
tus ministrus, ministrus kon
troliuoja Seiman,,

4) , parlamentą sudaro dve
ji rūmai — žemieji (Seimas)' 
ir aukštieji (Taryba),

5) kiekvienas įstatymas 
turi būti parlamento priim
tas ir karaliaus patvirtintas,

6) pagrindinių įstatymų
(Konstitucijos) pakeitimo i- 
niciatyva priklau karaliui
ir Seimo narių d *,

T)į. kitų įstatymų 
iniciatyvai priklau karaliui, 
Ministrų Tarybai Vr bent 115- 
Seimo; arba Valstybės Tary
bos narių,

8) karalius, žengdamas so
stam. prisiekia laikys Kons- 
titucijos,. ginti Lietuvos ne-

i priklausomybę ir Lietuvos 
teritorijos nedalomumą,

9) : karalius' skiria minist- 
; rus. ir aukštuosius valdinin- 
« kus* iš lietuvių tarpoj mokan

čius ir vartojančius lietuvių
t kalbą, 
? • 10'} karalius valdydamas 

pasižada laikytis tikybinės 
tolerancijos,

11} be Seimo, sutikimo 1&- 
ral&us negali tapti kitos ku
rios valstybes vadovu,

12} karalius ir visa jo' šei
ma turi gyventi Lietuvoje ir 
be pariamento- sutikimo ne- 

'■ gali pasilikti užsienyje ilgiau 
kaip du menesius per metus. ( 

13) lietuvių kalba yra riė 
tik Valstybės oficialinė kal
ba,, bet ir' karaliaus, rūmų 
kalba, -*t

14} karaliaus rūmų valdi
ninkai' ir kiti tarnautojai tu
ri būti lietuviai, kurie kalba ( 
lietuviškai/ tik pirmaisiais 
karaliaus valdymo metais ga
li būti ir svetimtaučių, bet 
ne: daugiau kaip trečdalis vi
so , ruimų valdininkų skai- < 

, čiaus*
15} karaliaus vaikai turi 

būti aukMjami ir mokomi 
Lietuvoje, tik pabaigę moks
lus, Lietuvoje jiie gali vykti 
kitur pasitobulinti moksle.

I X

Tai buvo .tokia pirmoji Lie- i 
tavos* konstitucija. Kaip mato- 

!te, aiškiai monarchinė!' 
Į. šie vyrai, kurie šiokios Lie
tuvos konstitucijos apibrėžas 
:yra priėmę ir dabar vairuojįa i
* Lietuvos gyvenimu.

Bet šią konstituciją šuo ant 
uodegos nunešė, ji gyvenimo vi
ešai neišvydo ir visai ir visų bu- 1 
vo pamiršta. Ją tik* dabar Lie- * 
tuvos seime . prisiminė ministe- 
'rį pirmininką pavaduojąs susi
siekimo ministeris inž. Stani- 
'šauskas. Jis ją smulkmeniškai' 
'nupasakojo referuodamas sei- į 
mui naujos konstitucijos pro-■' 

[jektą< Jo šita seime pasakyta 
‘kalba privalomai tilpo visuose 
Lietuvoj laikraščiuose.

• Tų pačių metų lapkritis mė- 
> nosis rusų žemėje atneša daug 
Įstafgutoenų ir vėl Lietuvos vals- : 
tybės Taryba keičia savo gai-‘

nm
į Tautininkų laikraščio redak
torius Brooklyne, pamatęs ži
nią, ‘kad Smetona davė amnes
tiją Voldemarui^, sako, kad 
"bendro fronto’: vyrai pasivela-

Jvę su parašų rinkimu po am
nestijos peticija.
j “D jeigu jie* butų į laiką 
į nusiuntę peticijas... tai bu

tų £alėj# girtis, kad ‘my to-
i /'že paehali’...”

Tas vyras, matyt, neišmanoi 
nė to, kad amnestijos petrer- 
Ijoje reikalaujama paliuosavi- 
mo visai ne tokių; ponų,, kaip) 
Voldemaras.

Kito- tautininkų laikraščio 
redaktorius, Clevelande, per
skaitė “Naujienose” telegramą 
iš Washingtono apie Am. Liet; 
Kongreso delegacijos atsilanky
mą pas Lietuvos pasiuntinį p* 
žadeikį, ir nudžiugo. Girdi, P^ 
ticija jokips naudos neatnešė,, 
nes p. žadeikis delegacijai pa
sakęs, kad jos peticija “pasi
liks be įtakos į Smetonos vą& 
džią.” \

Čia p. Karpius storai pame-

*

Prieš 20 metų Amerika kariavo Santarvės pusėje 
prieš. Vokietiją, Austriją, Turkiją ir Bulgariją* Publi
ka buvo taip užsidegusi patriotišku karščiu, kad kiek
-vienas žmogus, kuris nepritarė karui Ir drįso viešai iš
reikšti savo nuomonę,, buvo jos akyse baisus “tėvynės 
priešas”.

Šitas svaigulys buvo apsukęs galvas net ir /apšvies
tiems žmonėms, štai, pav. Wisconsino' universitete (ku
ris yra, gal būt, 'pažangiausias visoje Amerikoje)' 400 
profesorių ir mokytojų 1918 m. vasario mėnesį pasira
šė po pareiškimu, kuriuo buvo smerkiamas senatorius 
Robert M. La Follette (dabar jau miręs). Už tai, kad 
velionis priešinosi Amerikos dalyvavimui kare-, tai tie 
profesoriai savo pareiškime sakė, kad jisai “teikia pa
ramą ir pagalbą Vokietijai ir jos talkininkams”.

Vįena pareiškimo kopijai buvo pasiųsta J* V. sena
to pirmininkui, o antra buvo padėta WisconsinQ valsti
jos Istorijos Draugijos archivuose. Profesoriai, tur būt, 
norėjo, kad ateinančios kartos tą dokumentą matytų ir 
žinotų, kokie dideli patriotai jie buvo ir koks biaurus 
žmogus buvo senatorius La Follette.

Tačiau, karui pasibaįgus, patriotiška isteriką praė>- 
jo ir žmonės pradėjo vartoti sveiką protą.. Kai La Fa- 
llette'o terminas senate pasibaigė ir jisai vėl pastatė 
savo kandidatūrą, tai jisai buvo išrinktas milžiniška 
dauguma baisų. Tuomet jo buvusieji priešai ėmė sarma
tytis jį apšmeižęs Buvo pasiūlyta , profesorių pasirašytą- 

. jį La Follette'o pasmerkimą išimti iš Istorijos Draugi
jos archivų ir viešai sudeginti. Wisconsino fegislatura 
jau rengėsi tokį nutarimą priimti, bet senatorius papras 
še ją to nedaryti.

Tegu tas dokumentas palieka ateičiai,, kad žmonės, 
kurie gyvens po mus, galėtų iš jo patirti, kas dėjosi kan 

r ro metu! — tarė senas kovotojas.
Tai, iš tiesų* pamokinantis įvykis. Karo, isteriką 

apsuka žmonėms galvas, štai dėl ko diktatoriai ir kito
kie despotai taip mėgsta kariauti arba gąsdinti žmones 
karu: tuo jie apsvaigina žmonių protą ir lengviau juos 
apgauna.

Naujas “Išvien” numeris
Ateja iš Lietuvos antras numeris slapto laikraščio,, 

kurj šių metij pradžioje ėmė leisti Bendras Demokrati
nis Frontas, — “Išvien”.

Beveik visas jo turinys pašvęstas Smetonos “nau-

kurį “tautos vadas”* bandė pravesti pirmesnėse seimo 
sesijose. Jame, buvo siūloma padaryti Smetoną “prezi
dente ifci gyvos galvos”, bet. kai kuriems tautininkų Šu
lam® pasipriešinus/ši® punktas vėliaus buvo iš projekto 
išimtas. ■ b .'j. ’ r !:^Į\

Bet projekte vistiek paliko daug nesuderinamų sn 
demokratybe paragrafų. Apie, juos kalbėdamas, “Iš
vien” tarp ko kito nurodo štaLką:

Apžvalga
'• ‘ ' '■ f- ■ ,■ * .

nuomonių skirtumo-..
Red.>. Kilo ginčai* dėl Lie
tuvon reikalų ir valdymosi 
formos; Tik užėjusi depresi
ja ir naminės bed©» atvėsi
nu mu» nuo tų ginčų ir sari- 
dariečiai su kita tautine gru
pe vėl pradėjo susikalbėti ir 
dirbti bendrai..”

. Ta, tautinė grupė tai •— Lie
tuvos smetonininkų rėmėjai; 
Mockus sako,, kad sandarį-ečiaf 
su ta grupe “pradėjo susikal- 
;hėti ir* dirbti bendrai”; bet, de
ja,.. ne Sriietonos* garbintojų 
grupe, atsižadėjo ' savo princi
pų; bet sandariėčiaL
į, Sandariečiai dėl to pradėjo 
susikalbėti!.ir dirbti) bendrai 
tautininkų grupe,, kadi jie (saai- 
'dariečiai)) JBvesž gynę demo
kratiją nr ėmė* pataikauti fa
šizmui. \ ■

M

'AK,. KOKS< *WmTLYVASW 
VYRASE

Įį. ....... —<*» f—>■< ■» •*

“Nm-Į F‘. Abekas, “mokina” 
?jien<’ redaktorių^ kaip reikia 
suprasti* kreivą Stalino genera
linę liniją^ ir salto
: “Jeigu ta® redaktorius ne-

lavo, nes jo cituojamoji tele^ j , supranta to kad Sovietų Są
jungai butvo- iar buss pavojius* 
iš kapitalizmo’ pusės, kad ša
lis turi boti pasirengus tuos 
pavojus* atremti, tai jis nie
ko* nesupranta., Tdliau tenka 
pastebėti, j$g* reikia kūdikio 
proto, kąd/ nesuprasti tų pa
vojų ir nematytu jog dėl tų 
pavojų nesustabdoma sočiai 
lizmoi bųdavojjmas. Priešin- 

f gaL paskubinama^ varoma 
; greitesniu; temptu.«. ” j -■ > ■ ’ ■ ■ p

grama skamba visai priešingai* 
būtent: *

“Delegaciją priėmėt minis- 
teris Povilas žadeikis, kuris 
pasakė; kad amnestijos Jklau?- 
simas yra svarstomas įLi^ 
tuvoje) ir kad musą peticija 
NEPASILIKS be įtakos 
Smetonos valdžią/*

■ . ' - • . ę . . . . _ . .

’ Matytu kM^‘Dirvos” Karpiu^ 
kas nuo fašizmo apako, jeigu 
jisai neįžiūri* kas juodomis; rai
dėmis* buvo* atspausdinta; laik
rašty M

j 
t

J®'

; Tas komumstiskas vyras,, 
įkuriš prikapojai' “Nau j ienai”' 
Į ' ‘ . >

iredakt(Mm&Mr' “Weko nesupra
timą” ir <^kt®dikio protą”, l’ai- 
pkO' “socializmu” tai, ką Stali- 
mas dabar1 budavoja Rusijoje.; 
O ką gi Stalinas' budavoja?’ 
Budavoja dirbtuves, fabrikus,, 
Įelektrikos gaminimo stotis, ge
ležinkelius ir> panašius dalykus. 
{Tokios, nįšies “socializmas”’ 
:jau seniai yra pabmdavotas Vo
kietijoje, Amerikoje, Anglijoje 
ir kitose kapitalistiškose šaly
se— ir nepalyginti geriau pa- 
budavotas; negu Rusijoje.

Stalino1 pabuda veti fabrikai 
ir geležinkeliai veikia taip pra
stai, kad jisai- yra priverstas 

.____ ^ mirtim bausti jų direktorius,
demaro ir krikščionių-dem©- linžinierius ’ir viršininkus f ■.u. i. . • i; • i 112^.2 1 . i**'T.

BET KAM REIKĖJO PASI
DUOTI FAŠIZMUI?

I I • • <

Sandarietis S. Mockus prime- 
na klerikalams, kad - jie ■ 1926 |j^ • 
m. rėmė gruodžio perversmų, 
kurio pasėkoje buvo' nuvergta 
demokratinė Lietuvos valdžia. 
Sako: ' s

“■Nepaisant kiek sand'arie- 
čiai ir liaudininkai nešisten- 
gė sergėti demokratinę Lie
tuvą, ji buvo atiduota val
dyti tautininkams. 1926 me
tų, Gruodžio 17 dienos per
versmas buvo surengtas Vol-

kratų, ši koaKcija, atiidkve 
prezidentystę Smetonai.

“Kaltinti vien tautininku® 
✓

už perversmą negalima. Jie 
buvo per silpni, nes- seime 
tujrčjo vos, tris atstovus. Ka
talikai jiems pagelbėjo, nes’ 
katalikams skaudėjp ' dantie,, 
kad Grinius buvo visų my
limas Jr ; tikras demokra*' 
tas.” f

Tikra tiesa, kad dėl to per* 
Versmo yra kalti ne vieiiį tau
tininkai. Be klerikalų pagelbos 
perversmas nebūtų galėjęs pa
sisekti. Btet visgi tautininkai- 
■perversme; vadovavę taigi jie 
pasirodė aršiausi demokratijos;

‘respublika’ įrašė mažąja raide,, tai čia nori jau vi- 
' sai atsipalaiduoti nuo respublikoniškumo. §101 rašo :

‘Lietuvos valstybe yra nepriklausoma suvereaineL
Jef anksčiau buvo pasakyta: ‘Suvereninė valstybės 
valdžia priklauso- tautai’, tai šiame projektą’ rašo: 
‘Valstybės valdžia yra vienatija ir nedaloma’—”

i Tačiau,- išimant tokius “su- 
pratlyvus” vyrus, kaip Abekas 
ir* jam panašus, dar niekas iki 
Šiol nevadino “socializmu” 
istambriją Amerikos arba Vo
kietijos pramonę,. Tuo labiau 
6utų nesąmonė vadinti “sočia- 
įlTzmu” mižerh'ą stalihišką tos 
stambios* kapitalistų pramonės 
kopiją.. '

Socializmas, reiškia, ne fabrf- 
‘kus; mašinas, * traktorius arba 
ictideliiTS* žemes uMos^ bet tam 
tikrus santykius tarpe žmonių. 
Socializmo sistemoje turi turė- 
.ti daugiau laisvės darbo žmo^ 
nes. G kur yra. ta laisve sta- 
Jiniškam “socializme”’tt

. v . v. '? Ar Rusijos*, darbmmkas; ga-pnesar. Tačiau dalis sandari©->T. M ... . .. .• ~ 1 ••• - ,p. streikuoti?' .Ne.. Ar jisai ga
li organizuoti® Į sąjungą, ue- 
ipriklausančią nuo valdžios; ir 
darbdavių? Ne. Ar jisai gali 
įskaityti laikraštį, koks jam pa- 
įtinka, arba knygą? Ne.

-Ar jisai gali laisvai keliau
ti- iŠ vietos į vietą? Ne;, jisai 

’turi pirma1 gauti iš poticifes 
rie per savo kuopas ir kito paspirtą, o jeigu policija pas
kiau organizacijas, darbavosi portą neduoda,, tai jam nevalia 
senai tėvynei,., buvo nuste-piėkur išvažiuoti.

; žodžiit Rusijos darbininlcas 
neturi ne tiek laisvės, kiek daę-* 

retą;., pasakyti L suskilo. dB bihinkai. i kapitaiUstinese šalyse.

cių persimetė, į tautininkų pu^» 
sę. O dabar jau ir kiti sanda- 
:riėčiaf* kurie dar neva stoja u$f 
demokratiją, su tais tautiniuu* 
kų rėmėjais susivienijo. Pats 
S. Mockus rašo: ' .

<

“SandĮariečiai, kurie buvo> 
>• viską pašventę Lietuvai, kilk

binti perversmu ir pasidali
no nuomonėmis (tur būt,, no-

».

I

i

-

ojektų

Jo padėtis yra pataaši į bau* 
džiauninko.

i Po priedanga to> kad- Stalk 
tuo, “socializmui”' gręsia pavo- 
■jus:, jisai dabar tą baudžiavą 
daro dar* aršesnę- Jisai are&- 

!tuoja ir1 šaudo žmoijeft jau ne( . _ . „
’į-ik, už- politinius dalukus* bet,res ir jau priima neva antrąją 
'ir už nbsikaltimus (tikrus ar 
pramanytus) ekonominė jie sri7 
Įtyje. Kur yra matyta' civili-, 
duotame pasaulyje* kad žmo~ 
įmes butų baudžiami mirtim už 
tai, kad' jie/ blogai atlieka dar
bą arba sugadina masiną arba 
materiolą^ Toks žiaurumas bu
vo praktikuojamas tik vergijos 
laikais-

Tai ve kur atvedė.
nis tempas” Abeko “Socializ 
'mo”.- ..... ■<— • •

greites-

1 Lietuvos konstitucijų, kuri vie*; 
šai buvo paskelbta. 1918 metų! 
lapkričio men. 13 dienų “Lie
tuvos Aide” N 130 (178) Vil
niuje; Valstybės Tarybos priina-. 
ta lapkričio men.* 2 dienų, ši 1 
konstitucija buvo papildyta 
Valstybės Tarybos nutarimui 
kuriuo suteikta buvo Ministe- 
rių Kabinetui teisė leisti laiki-! 
nuosius įstatymus, su sąlyga 
juos įnešti į artimiausia' Vals
tybės Tarybos sesijų. Tuo budo

Skandalas dėl ape] 
sintĮ žydų tarpe

Atrodytų gana kfeista, kad d 
^apelsinų prekybos galėtų sus 
įdaryti visuomeninio- pobudž 
-vaidai ir kivirčai. Tačiau dab 
taip išėjo dėl apelsinų Kaui 
žydų visuomenės tarpe, štai 1 
apie tą rašo kairiojo sionis 
nio sparno dienraštis “D 
Wort” $avo vedamajame:

—Dabar, kai jau susila 
kerne atpiginimo, kai vaisi 
gali pasidaryti masinio vž 
tojimo . objektu, mums vis 
netenka džiaugtis, bet ana: 
tol—rausti dėl Lietuvos :l 
dų prekybininkų išdavyst 
nes jie gabena į Lietuva kž 
tik arabų plantatorių apel 
nūs, o dabar labiau, kad 
arabų apelsinų plantatori 
kurių apelsinus Lietuve 
platina žydų urmininkai, j 
žinomi kaipo svarbiausi ai 
bų teroristų gaujų rėmėja

Juk gi ne paslaptis, k 
tam tikra prasme Lietuy 
vyriausybės žygis, nupig 
ant įvežamąjį muitą citn 
vaisiams, buvo padarytas 
noru patenkinai Palėstrr 
ulų už gana žymų rmpoi 
iš Lietuvos. Lietuvos eksp< 
tas į Palestiną yra gryi 
žydų suvartojamas ir tik I 
lestinos žydų gyventojų dč 
Lietuvos eksportas į Pales 
ną dar gali tikėtis ateitj 
tinkamai išsiplėsti. Tinkai 
kompensacija už tą Lietui 
eksportą tegalinti būti 1 
pardavinėjant Lietuvoje gi 
nai Palestinos žydų ūkio pi 
duktus, o šiame atv^jujt 
žydų plantatorių apelsinus 

“Pienocentras” šį reik; 
puikiai supranta ir iš tiki 
jų į Lietuvą parsigabeno i 
dų plantacijų apelsinus, 1 
rie pasižymi savo skoningu* 
ir nepaisant to savo prieit 
ina kaina. Tačiau, kas ra 
galima Palestinos žydų uk 
pakenkti? Tai yra Tie kas 
ti, o- žydų pirkliai. PUstari 
kaip tik pasiskubino patar 
n-inkauti Lietuvos varto 
jams arabiškus apeisiu; 
itališkus vaisius ir visu ki 
O' tik ne žydų darbo kita 
vaisius.

Kaip tik dar esame vai: 
prekybos sezono pradžioje 
reikalas- dar gali būti pat 
sytas. Žydų visuomenė ti 
padaryti griežčiausį spau 
mą į tuos^ savo neklusni; 
sius,—ar jie butų sąmonin 
ar' nesąmonin^L—kad atei 
j.e taip nebotų; Tai yra ne 1 
grynai žydų tautiškas red 
las, ne tiktkž tiesiogis Pali 
tinos žydų ūkio parėmime 
o iš tikrųjų tai yra taip p 
Lietuvos ūkio interesams nž 
dingą, nes tik ta prasme L 
tuvos ūkis gali tikėtis tini
mai išplėsti saVb u kišk
santykius su Palestina. 
Taip rašo* “Dos Wort.”
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Nors, beveik nėra abejonės, 
kad Martin laimės, bet tviem?k 
visiškai sudėti ranka# •• negali
ma. Nepamirškime, kad priešas

KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI MINĖJO 
LIETUVOS 20 METŲ NEPRIKLAUSOMY- 

BES SUKAKTI

J

J.

1.00
1.00
1.00
1.00’
1.00

Iškilmingas vakaras. - Spedalis radia 
programas. - Reikšmingos kalbos 

ir svečiai

$44.80
Smulkių: atifcųi .... . $21.30

Viso $65.90

Dar-
buvo

Geor

Mokslą

trumpų, gražių pratealbėlę, 
sklandžia ir taisyklingą lietus- 
vių kalbai s>v«ikih<taaa® Litetih- 
vų 20 metų sukaktuvėmis.. Kaip* 
kam buvo net; ir stebėtina^ kadi 
šis žydų kilmės -daktaras taip- 
gražiai ir taisyklingai Betuvfų- 
kalbų vartojau.

Muzikalia Programas.
Muzikali programa dalia sup

si dėjo iš trumpo,, bet I&bai 
įspūdinga Dr. Baltrušaitienės 
specialiai šiai /šventei- parašyto* 
veikąliuko, kurį labai' vykusiai 
išpildė PittsburghG- lietimų 
skautai ir skautės. Skautų lo
šimas, kuriam vadovavo pati 
autorė Dr. J. T. Baltrušaitie
nė, pagelbint ir lošime daly
vaujant p. V. J. Količienei, ir 
Mildai Virbickiutei pildant ir 
vadovaujant muzika, nevienam* 
iš publikos išspaudė džiaugsmo 
ir liūdnumo ašaras.

<>r-t U W .1

Kaip N. S. Katalikai 
Minėjo Nepriklauso
mybės Sukaktuves
29a IWo8. Kalbos.

* . ■>

Muzikalia Programas.

Mr. Charles Pikelis, su . pagal
ba Mr., Pėtjro ’Pivaroųo, ‘Mr. 
Stanley Simonavičiaus, Mr. G. 
J. Woshner ir Mr. K. Stravinc- 
ko. Musų traukinys1 buvo iš 
anksto rezervuotas; ir. vagono, 
langę buvo išstatyta iškaba su 
užrhsu “Chaitiber 0f Cdmmer- 
ce”. Sėdome į traukinį, visi 
savi ir pažįstami žmonės.
V- • " 1 -.e ■v '

Traukinyje. ,
Traukiniu važiuojant, praleis 

dom daug1'linksmų Valandų, ^r- 
ba, kaip; amerikonai sako, tm 
rėjom- rrPrLyatę,5 Party”. •Pir
miausia ; mųsų moterys, būtent 
Mrs. , Rurdiilienė* Mrs. Marčiu- 
laitienė, Mrs., Pivariunienė, 
Mrs. Grajauskienė,, Mrs. Mar- 
čiukoniene , ir; kitos sudarė, sa^ f -'...I * -
vos rųšiesv.ęhprų ir pradėjo

NedarbasI I i. — Jaunuolių va- 
vakaras. r— Grįžo iš Flo
ridos. -^ Kultūros drau
gijos koncertas.. — Lietu
vos nepriklausomybės pa
minėjimas. — Martin vėl 
kandidatuos. — Minėtai.

/  /

: Musų mieste ned&irbas yra la
bai skaudžiai, jaučiamas. Vargu 
įbus. perdėta,, jei pasakysiu, kad 
dabartiniu! laiku .apie pusė dar
bininkų nedirba. Apskaičiuoja
ma taip pat, jog apie trečia gy
ventojų dalis yra reikalinga pa
talpos.
f Nėra, žinoma, reikalo aiškin
ti, jog nedarbas yra palietęs ir 
lietuvius. Bet nors ir sudaro 
sunkumų,, vienok lietuviai nėra 
'jau labai nusiminę: jie veikia, 
kiek tik jįems aplinkybės lei
džia.

Floridos, kur jis buvo nuvykęs 
drauge su savo; brolilt Charites.

Reikia tikėtis, kad organiza
torius Floridoje įgijo daugiau 
energijos ir pradės dar smar
kiau. veikti.

Vasario- 27 bus musų koloni
jai svarbi diena. Dalykas toks, 
kad tų dienų Kultūros draugija 
rengia koncertų. Iš anksto galit 
ma pasakyti, jog koncertas bus 
įvairus ir gražus. Dalyvaus ir 
svečiai: rusų kanklininkai ir 
choras iš. penkiolikos asmenų. 
Bus taip pat solisčių ir šokikių. 
Koncerto rengimu, rūpinasi J. 
Macnorius, A. Totilas ir H.. La
banauskas. Nėra abejonės, kad 
jie koncertui viskų paruoš.

PITTSB4JRGH, Pa. — Vasa- 
\ riti IS* d. Prttsburgho pažan

gus lietuviai tikrai šauniai ir 
geriausiu pasisekimu minėjo) 
Lietuvos nepriklausomybės 20) 
metų sukakttfves.

Dienos metu progra
mai buvo transliuojamas oro* 
bangomis iš Stoties W.W.S.W„ 

. vadovaujant p. Povilui 
giui, Radlo programas
pataikintas tad dienai, ir Penu.. 
Valstijos Gubernatoriaus 
ge H. Earle atstovas, — “Sie- 
cretary of CoYnmonwealth’r 
David L. Lawrence, pasaką 
atitinkamų prakalbų, labai vy
kusiai apibudindamas Lietuvos: 
nepriklausomybės 20 metų su- 

/ kaktuvių reikšmę.
Vakare Lietuvių

Draugijos svetainė buvo per
pildyta ptfblikos,. ir daug žmo^ 
nių kurie kiek pasivėlavo, tai- 
jokiu budu negalėjo įsigrųsti 
į svetainę. Išpildyta tai dienai 
pritaikintas muzikalia ir pra>- 
kalbų programas.

Iškilmes rengė Draugijų at- 
. stovų sudarytas Komitetas, ku

riam pirmininkavo p» Povilas 
Dargis. Jis ir programų vedė.. 
Kalbėtojai, buvo nuo 3 “srovių”,, 
būtent nuo socialistų — J. K„ 
Mažukna; nuo komunistų — 

• E; Slickienė, nuo^tautininkų — 
P. Pivaronas. Kalbėjo ir Ame
rikos Lietuvių Centro Komite
to Sekretorė E. Mikužitftė iš 
Chicagos. Buvo žadėta, kad ir 
“Sandaros” redaktorius M. 
Vaidyla kalbės, bet nebuvo, ne- 

* žinia dėl kokios- priežasties.
Majoro Atstovo Kalba.

Kalbėjo ir Pittsburgho Mie
sto Majoro atstovas Dr; B. J„ 
Hovde, kuris pasakė labai gra
žių prakalbą. Dr. Jtlovde yra 
norvegų kilmės ir per daugel® 
metų buvo profesorium- Pitts
burgho Universitete ir dėstė is
torijų. Tad ir su Lietuvos Isto
rija yra gerai susipažinęs.

Dr. Ho.vde savo kalboje ly
gino* Lietuvos atbudimų ir ko
vas už nepriklausomybę prie 
norvegų tautos. Jis nurodė iŠ 
Istorijos, kad norvegų tauta* 
susidėdama su ^Danija ir Vo
kietija, buvo praradus' savo- ne
priklausomybę ir ėja prie iš- 
ttfutėjimo. Tik Norvegijos kai
miečiai ištaikė tautiškumų ir 
išgelbėjo tautų, nuo pražūties. 
Tas pats buvę ir su Lietuva, 
sako Dr.. Hovde. Lietuva, (su
sidedamą su Lenkiją, irgi bu
vo praradus nepriklausomybę 
ir ėjo> prie ištautėjimo, bet kai
miečiai ir jų'išgelbėjo.

Tolesnėj sava kalboj Dr, 
Hovde ragino čiagimusį jauni* 
mų palaikyti savo tautiškus 
papročius. Tik iš toki^ išauga 
geri* piliečiai, kurie nesigėdi 
savo Tėvų gimto kfašto. Dr. 
Hovde sako, kad šiame kraš
te bujoja progresas ir kultū
ra todėl, kad musų Tėvai, ir 
protėviai atvykdami į šį kraš
tų atsinešė savo papročius ir A.L.D.L.D. 40-ta kuopa 
Čionai rado tinkamas sąlygas L.D.S. 142-ta kuopa ....... 
kultūrai vystyti.

i Reikia pasakyti, kad Dr;
Hovdes kalba padarė gero-įspu-'A.L.D.L.D. 61-ma kuopa
džio netik į suaugusius, bet’A.L.D.L.D. 87-ta kuopa 
ir j jaunimų.

Dar vienas svečias kalbėto* Geo. Urbonas ..................
jas, tai nelabai seniai atvykęs Mrs. Razickienė ...........
iš Lietuvos žydų tautos Dr.’Mrs. K. Gutauskienė .... 
Leon Kabakeris, kuris pasakė W. Sadauskas ..............

ga

nei

Apie lošimų parašysiu kitų 
kartų plačiau.

Dalyvavo, be to, North Si- 
dės Jaunuolių ‘Dramos Draugi
ja, šv. Jurgio tautiškos para
pijos choras. Visi pasirodė 
na gerai. 
/ x •Aukų Rinkimas.

Aukos buvo renkamos
tris kartus ię trims skirtin
giems tikslams, tai yra,, Lietu
vos politiniams kaliniams, Lie
tuvių Kambariui!, Pittsburgho- 
Universitete ir Vilniaus, Moks
leiviams. , v

Buvo? paaiškinta i iš anksto 
ka-rn bus renkama ir kad pu
blika’ aukautų tiems tikslams 
kuriems; jf pritaria. 1 .

Pirmiausiai rinkta Lietuvių 
Kambariui. Surinkta

Antru kartu rinkta Lietuvoj 
Politiniams kaliniams, $6M0* 
(Aukotojų sąrašas: telpa šio 
straipsnio pabaigoje^

Trečiu kartu—Vilniaus Mok
sleiviams. Surinkta: $8‘.39t

Aukų viso Nurinkta $8S>.59?.

Sveikinimo Telegrama.
Ne tik Pittsburgbu lietuviai 

šventė Lietuvos 2t> metų ne*- 
priklausomybės sukaktuves,, bet 
ir amerikonai. Pittsburgha 
Dienraščiai per keletą dienų 
dėjo plačius aprašymus; apie 
Lietuvos nepriklausomybę.

Vienas iš žymių amerikiečių, 
Register of, Wills John M. Uu- 
ston, atostogaudamas saulėto
je Floridoje, prisiuntė sekamo 
turinio telegramų į svetainę:

“Plėase- Express to M-y Lith* 
uanian Friends My Cbngratu- 
lations on this Happy Anni- 
versary. Regards ta all.

John M. Huston”
— Reporteris.

;Vasario M (L žengi- visus, linksminti gražiomis
mo) lietuvių parapija, irgi bji- 
iw surengus mofeylbrosv svetaii- 
nėje- Lietuvos, nepriklausomy
bės 20 metų sukaktuvių pami- 
nėjimų..

i Programas susidėjo iš pra
kalbų. iir muzi’kalės dalies. Mu- 
zikalę dhlf pildę parapijos1 Cho
ras; vadovaujant J. Senului, 
tvarkų vedė parapijos klebonas 
kun. J. Misius. Kalbėtojais bu
vo čiagimę du. jauni lietuviai 
advokatai:. J. Barzilauckas ir 
Edward’as Schultz, ir kun. A. 
Jurgutis iš Bridgeville, Pa. Pu-' 
blikos buvo apie 20(^

žymiausių kalbų pasakė kun.1 
Jurgutis, nupiešdamas Lietu
vos atsistatymo progresų, ’ kri
tikavo iLretuYos tautininkus, 
kad jieiLietuvos žmonėms ne
leidžia išsirinkti tokios valdžios, 
kokios- didžiuma gyventojų pa- 
geidaujal kad Lietuvoje nėra, 
nė Draugijų, ųė spaudos lais
vės. Graudeno Amerikoje gi- 
musį jaupirnų n nemaišyti ' krau
jų, t. y. nesituokti suz svetimr 
taučiais,, nes tai neesą tautai p 
sveikatą. Jis tvirtino, kad iš 
sumaišyto kraują gimsta ‘viso
kie krimiuališkumai.

! Išrodo, kad Hitlerio teorijos 
apie’ grynumų1' kraujo; yra pa- 
dariufeios įtakos ir £ kunigą 
J'urgutį.

Advokatas 
bėjo tikrai 
dengdamas” 
■n^ujienybę^ iš Amerikos Isto
rijos* kad Jurgis Vašingtonas 
su poterių pagelbav laimėjo re
voliucijų* o* Linkolnas laimėjo 
emlį karą..
L Advokatas Schultz-. kalbėjo 
kiek rimčiau, apie lietuvybę.

Jokių aukų nebuvo renka
ma.

lietuviškomis dainomis. Žinoma, 
vyrAi irgi neatsiliko nuo mo
terų dainavime'. Vadovaujamas 
roles lošė Mr. Krauzlįs, Mr. 
Pikulis ir Mr. Simonavičiu’s.

Dainuojant ir linksminantis, 
'laikas labui greitai* bėgo, kaip 
ir musų traukinys, ir jau bu
vom bepradedą jausti, kad no^

Tačiau turiu pasakyti, kad 
“bado” kentėti neteko; ač.iu< 
musų, moterų sumanumui. Tuo* 
jjaus buvo pataisyta lietuviško 
ktVmpio, agurkų, vaisių ir lie
tuviškų saldainių. O prie to 

"buvo alaus ir kitų gardžių gė* 
rimų. Už gėrimus, padėkos žo- 
^is priklauso poniai Burdulie- 
nei, nes ji gavo juos veltui dėl

Barzilauckas kai-' 
kunigiškai, “ati- 
naujų “Istoriškų

A.

įspūdžiai iš Ekskur 
sijos į Baltimore, 
Marylaml
Vasario 16 Iškilmės Marylan 

do. Lietuvių. Centre.

Aukos Lietuvos Roli- 
. tiniams Kaliniams .

A.L.D.L.D. 4-tas' ‘ ■
apskritys ......   $l(kOQ

A.P.L.A. 1-ma kuopa .... 5.00 
5.00 
5.00,

L.D.S. 145-ta kuopa
L.D.S. 160-ta kuopa

L.D.S. 59-ta kuopa

1.60 
1.00 
l;00 
1.00 
1.25

1.00
>

■t r. jf'
dRmore

Besilinksriiinant ir vaišinan
tis nė justdp nejutom-, kaip pa
siekėm Baltfhiore. Stotyje mus 
pasitiko feoteisija*/ susidedanti’ 
iš Anthony KJ. ‘Macęika ir kitų^ 
nuvežė. į “Congress Hotel” ir 
tenai pavalgėm pusryčius., Pą- 
sivalgę,, nutarėm aplankyti Bal
timorės žymesnes vietas.

Sulaukus ^5 vai. vakaro-, vi
si traukėm į lietuvišką s vėtai* 
nę, pasiklausyti prakalbų. Pra
kalbų vedėjas buvo musif visų 
gerai žinom®s jaunas lietuvis 
advokatas Thomas Gray-Grar 
jauskas. Buvo įvairių kalbėto
jų. Kalbėjo ir musų Vaizbos 
Buto pirmininkas ,P. Pivarur 
nas, jis gražiai' papasakojo apie 
Lietuvos Nepriklausomybę.. Pra
kalbos užsibaigė kaip 7-tą va* 
landų ir pradėjo.in ruoštis da
lyvauti Bankiete.
' Bankietas { prirengta labai 
gražiai ir buvo turiningas viso
kiais valgiais ir gėrimais. VL 
si galėjo valgyti kiek kas. no
rėjo. Valgiui bu‘vo tikrai lie
tuviški, kaip- tai : dešros, kopir- 
štai, kalakutai,, košeliena, ir 
daug. kitokių. Taippat gavom 
ir lietųyišk(fc krupnikb.

“£ąsidęųfeųs.sį ,u skaniais valu 
giais, prasidėję prakalbų pro
gramas. Kaįbėtpjais buvo: tei
sėjas Wiliiam F. Laukaitis* 
Maryjand Valstijos Gubei’natp- 
rius, I^r^.^įęę
Joseph . Wy.att, Dr. A. želvys, 
“Vienybes”' ,red'. L , Tysliava, 
adv. Nadas ; Rastenis, Lietuvos

Vasarių 4 d. buvo jaunuolių 
^vakaras. Jį surengė? Kultūros 
choro mergaitės. Buvo šokiai ir 
kortavimas. Nors ores pasitai
kė itin blogai^, o vis dėlto susi
rinko labai gražus jaunimo bū
relis. Dalyvavo taip pat ir. se
nesnieji. Visi gražiai linksmino
si: jaunesnieji šoko' o senesnie
ji kortavo. “Pinųklio“ čepio- 
nams įr dovenos teko. Laimėjo 
Jelenewskiai: tėvas už “pinak- 
lį”, o sūnūs už “500’r.

Į vakarėlį iš Madison buvo 
atvykę S. Vaiceliunas, Harriot 
Schlager ir p-le Rančius. Tai 
ris1. Wisconsin universiteto-.stu
dentai (ės). Mat, jie čia buvo 
e.tvykę žiemos švenčių pas savo 
tėvelius.

Vakarėlyje pastebėjau ir 
Kultūros draugijos organizato
rių A. Totila. Jis atrodė pusė
tinai saulės „įdegęs. Dalykas

Vascrio. 6 d. parapijos sve
tainėje buvo paminėta Lietuvos 
.nepriklausomybės dvidešimt 
.metų sukaktis. Dainavo vietos 
ir Racine parapijų chorai. Kal
bėjo J. Martinas, kun. F. Skruo- 
denis ir konsulas P. Dcužvar- 
dis. Konsulas pasakė gana turi*- 
ningų kalbų a.pie: Lietuvos eko
nominę padėtį. Butų gerai/ kad 
kitais/ metais ir vėl pas mus 
konsulas atvyktų, bet jx.u galė
tų pasakyti, jog Lietuva yra ne 
tik nepriklausoma, o ir 
Vadinasi, demokratiškai 
kosi ir turi visų žmonių 
tų seimą.

P. minėjimo vedėju buvo p. 
Petras Dešris, senas šios kolo
nijos veikėjas. Jam pavestas 
pareigas jis atliko visai gerai.

laisva.
tvar- 

išrink-

• šia proga noriu priminti, jog 
J. Martinas ir vėl rengiasi kan
didatuoti į miesto taryba. Jo 
kandidatūrų jau užgyrė Fai> 
ųaer-Labor Party (darbininkų 
ir farmerių partija) ir visos 
darbininkų unijos, kurios pri- 

toks, kad. jis ..neseniai grįžo iš klauso A. F. L. arba CIO.

Keliaukite

ETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA

GRIPSHOLM
' 23,000 > toną įtalpos

jasi. Todėl ir pažangieji turi 
būti apdairus : jau dabar pradė
ti agitacijų už Martinų ir kitus 
pažangiųjų kandidatus.

t ' ; ------- r
Prieš kiek laiko, taip sakant, 

turėjau malonumo atnaujinti 
^Naujienas” ponams Minet&nus. 
Tie svetingieji musų kolonijas 
piliečiai užaugino dvi skaisčias 
dukreles,/ kurių vienų jau spėjo 
“kidnepinti” Cicero- pilietis' A. 
Langutis. Kita dtaktė (Sophie) 
dirba grožio įstaigoje. P-as hffi- 
notas eina dirbtuvėje užveržėtos 
•pareigas.

Kaip ten nebūtų, o kenoshie- 
čiai turėtų susiprasti ir Cicero 
krvalieriams.karų paskelbtu Jei 
to greit nebus padaryta* tai tie 
Cicero vanagai visas musų 
grakščiųsias lietuvaites isgau- - 
dys. —H. L.

Stabdy K Tą 
Pavojingą 

Šaltį;
Dabar!

Pirk M-K, tą žymią formulą, kuri 
nustebino visą kraštą mirtinos 1918 
metų influenzos epidemijos metu. 
Nuo šalčio, kosulio persišaldžius, 
krutinės slogų ir bronchialių erzini
mų M-K duoda nuostabią, pagelbą.

žymus Illinojaus Daktaras, kurs 
niekad “nenustojo” plaučių bylos per 
18 metų atrado ir išvystė M-K for
mulą ir vartojo savo didelėj kasdien 
ninėj praktikoj nuo šalčio ligų su 
nuostabiomis pasėkomis. Reikalavi
mai privertė pakuoti ir parduoti per 
vaistines.* l'ukstančiai' dėkingų varr 
totojų savanoriai apraše ji garbin
dami. Jūsų, yaistininkai žino ir giria
M-K. Parsiduoda su d 1' ■ 
tikra garantija. Įsi- || 
gyk M-K šiandien J 

. . . jus dėkosite sa- 
vo vaistininkui.

Chicagos Draugijų 
: i. Kliubą Valdybos 

AoV 1938 Metams
GARFIELD PARK LIETUVIU VY
RU IR MOTERŲ PAS ALPINI O 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas 2335 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank * Sta- 
nionis,. 3950 Gladys Avė.;' Prot. 
Rašt., Mary Me^linskas* 233 S-o. 
Central Avė-, Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 • So. 
Springfiėld Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis* 3917 I4th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W.. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovirius, 
530 So. Lawndale Avenue; taipgi 

' Juozapas Waski, • T4‘5t W. Van
Buren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuvių Vyrų ir ^Moterų Pašai
piai Kliubą Naujienų Šėrjninkų, 
susirinkime. Klubas twl tris Š6rusz 
nupirkęs po vardu Garfield Pairk 
Liet. Janitorių Kliubo, tas vardas 
liekas permainytas į Garfield Pk. 
Kliubą.

Kaip 'jau Pittsburgho* “Nau
jienų”’ skaitytojams yra žino
ma* Pittsburgho Lietuvių Vaiz
bos butas, Lietuvos Nepriklau
somybės 20 metų sukaktuvių 
proga, buvo surengęs ekskur- Ministeris P. žadeikis ir dau- 
sijų į jBaltimore, nes M’aryland 
Vųlsti’jaj Vasario 16 d. yra le- 
.gališka. šventė.

šiuomi noriu "pasidalinti įspū
džiais su “Naujienų”' skaityto
jais, iš tos Pittsbutghiečių ne
paprastos kelionės.

Stotyje.
Vakario 15. d., pirm 

vakaro, Penn. gelžkelio Uhion 
Stotyje susirinko būrys žyinesr 
nių Pittsburghiečių lietuvių 
(apie 40 asmenų), daugumoj e 
biznierių, musų .ekskursijos da
lyvių. Visi buvom pasiruošę rya- 
ži uoti į

Musų

Senatoriuj

11 vai
i •«'

Baltimore. 
ekskursijai vadovavo

gelis kitų žymių Baltimorės 
Miesto vųidininkų.

Po prakalbų buvo šokiai-, bet 
mums pittsburghiečiams jau 
buvo laikas ruoštis grįžti at
gal į savo . Pittsburghų. Tad* 
atsisveikinus su baltimorięčiais, 
teko Apleisti svetainę, nes jau 
buvo 12 vai.

Grįžtant atgal' į Pittsburghų, 
■traukinyje visi netrukus pra
dėjom .snausti, nes visi buvom 
pakankamai .pavargę iš kelio
nių ir vaišių. Sumigo visi eks
kursantai. Kai pabudom, tai 
jau buvom; Pittsburghe .žiš po 
linksmos kelionės. ■ /

— Buvęs. z

Gegužės 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Trečia Klesa:
Iš New York© į Klaipėdą......
Į abi puses .................... ,....

Turistinė Klesa
Iš New York© į Klaipėdą......
J abi puses .......... ............... .....

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis' 

’ —viee-pirm., 1947 String St.;
Gasper Pakeltis—nut. lašt., 4 (M 9 
S(-x Artesian Are.; Frank Mickis n 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevilžia^kOlitr. rašt., 

■’ 4348 o. Washtenaw Avė.; B. J.
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

$106.50
$206.00

$152.00
$289.00

Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
' . . Sąjungos. ' /

Dėl dokumentų ir visų informacijų kreipki- 
tės j patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

Chicago, Illinois.

ŽAGARIĘČIŲ KLIUBO VALDYBA 
,1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagethi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, Ilk; Protokolo 
Raštininke — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indianai Aye., Chicago, 
III.: Finansų Raštininke — Ona 
Uškuraitė, 1329 North ,Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkes Pagelbininke —• Emilija 
Ramanauskienė, 1216 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, UL; Ka- 
sierka — Ona Niprikienė, 4015 W. 
13th St., Chicago, UI.; Maršalka?— 
VVilliam Putris, 4730 So. Spring- 
field Aver, Chicago, III.; Kores
pondentas —> Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—JUozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, Ht.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena syk j 
į mėnesj; kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą, valandą popiet Hollywo®d 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

Pirkite savo apielinkes
1 krautuvėse

•A'
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NAUJIENOS, Chicago, m. Pirmadienis, vas. 21, 19S8

TARP MUSŲ
Į tų pobūvi atvykęs Ispanijos 
lojalistų ambasadorius ir dau
gelis kitų svetinių valstybių 
atstovų. Pono Žadeikio 
nebuvę.

ten

Dėkoja /UŽ Paramą 
as ’

Aš, aries Rakamoms, lap
kričio mėn. 1936 metais buvau 
sužeistas automobilio ir vis dar 
guliu ligoninėje.- Bet 
kad jau baigiu gyti.

Man visą laikų labai 
kad neišbrauktifc manęs

, jos, nes neturėjau nei cento. 
Galima-ne^alima, praffejau šlu
buoti apie savo pažįstamus pra
šydamas pagalbos unijos darbo 
kortos išpirkimui. Užtikau se
kamus geraširdžius žmones, 
kurie paaukavo man po. dolerį:

P< Ūselis
A. Tiltin
P. Davidonis _
Mr. Caudris 
M: J. Barney 
J. Pužemis 
H. Taltzman 
KruptaviČius 
Joe Waski ($2)
A. Zubavičius
B. Andrulevičius
Alex Wiskoff

( W. Manikas 
Maknickienė 
J. Garadauskas.

jaučiu

rūpėjo, 
iš lini-

Senas A 
Spaustuvininkas

Man užėjus pas “Naujienų” 
skaitytojų J. K. Valinskų ir pa
klausus, kaip sekasi dabar be 
“partnerių”, Valinskas atsako, 
jog daug geriau. Biznio yra, 
tik reikia dirbti. Valinskas yra 
senas spaustuvninkas, dirba vi
sokius spaudos darbus. Jo su- 
nai Keistutis ir Algirdas, nors 
čia augę, gerai kalba lietuviš
kai ir prigelbsti spaustuvėje.
Firmos vardas: Peoples Print- 

ing Co.,/ 3423 S. Morgan St. 
Tel. Yards 7474. —J. A. S.

Leido Atpiginti 
Anglis Illinois

4 f

Saulis, adv. Norbert Tumavįck, 
Kaibaris ir Miliauskąs'; vi
siems radio programų leidė
juos tiž garsinimus; pagelbi- 
ninl<ėms pi p. Ląndaųskienei, 
Strumilienei, Andrijauskienei, 
Betmeriei ir kitoms; prisidėju- 
siems su smulkesniomis dova
nomis ir publikai už atsilanky
mą iri gausią paramų.

KliubuL liko gražaus 
apie $5Q?

, Dar kartą tt.riam ačiū ir 
kviečiam visas, kliubietes ir 
Kliubo rėmėjus remti tas įstai
gas, kurios mus remia.

Rengimo Komisija:
KL Landauskąs
G. Pocius
A. Andrijauskas,

........  *■'-« -*“1- ■iiM- •■■■ ■«—

Traukinys Užmušė 
13 metų Mergaitę

Du sužeidė
Perisylvania linijos traukinys 

prie 105th ir Avenue E. sudau
žė automobilį, užmušdamas 13

metų mergaitę ir sužeisdamas 
du kitus žmones.

Užmuštieji yra Mary Muz- 
’gaj, nuo 13211 Carvandelet av. 
Sužeistieji Joseph Wad: s, 23, 
5002 Magoun Avė., E. Chicago, 
ir Miss Dorothy Piaskowla, 18, 
nuo Carondelet avenue.

t: riuVisiems aukotojams 
širdingų ačiū.

Charles Pakamonis,
5120 S. Parkway Ligoninė.

Victor Bagdonas 
Nusipirko Naują Troką

BRIDGEPORT. — Pereitą 
savaitę p. Victor Bagdonas, pa
garsėjęs Bridgeporto “m live
ris”, 3408 S. Halsted St., nusi
pirko nauja troka, kuriame' ga
lės sutalpinti kad ir 10 kamba
rių rakandus. P-as Bagdonas 
sako: dabar aš ga ėsiu visą far- 
mą parvežti atgal į miestą ar
ba iš miesto. Dabar p. Bagdo
nas, rodos, turės 4 trokus bė
gančius ir vieną sunegaėjrį.

pelno,

A t pigi n i m et s pa liet i a 
r i " __________

Washingtono anglių 
monės kontrolės komisija, Na
tional Betuminpus Coal Gom- 
mission suteikė laikinų leidi
mų Illinois kasykloms atpigin 
ti 15-kos rųšių anglis.

Atpiginimai sieks nuo 10 
iki 35c. tonui- Kasyklos,, ku
rias patvarkymas paliečia, 
yra sekamos:

Brevverlon Co
nois Coal Mining Co., 
lidated Coal Co., Gillispie 
ai Co., 
Livingston ML Olivc Coal
Marion County Coal Co., 
ne “B” Coal Co., ML Olive 
and Staunton Coal Co., Noko? 
mis Coal Co., Pana Coal Co., 
Panther Creek Minės Ine., Pe- 
abody Coal Co. ant Penwell 
Coal Mining Co.

15 rūšių

pra-

Central Illi- 
Coriso- 

Go- 
Hillsboro Mining Co.,

Mi-

Dalina Brighton 
Parko Jaunuolius 
Į Dvi Grupes

P SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas 
Vienam
Žmogui

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicagoje)

John Te’.kertas, 48, su StJla 
Ragauski, 40 /

Gumas Liudho’m, 19, su Eli- 
zabeth Ravas, 18

Stan’ey Stok oze, 21, su Ste- 
phanie Mikitas, 17 
. WJilam Aiw?n, 23, su 
nice Alūnas, 20

Stan’ey Mielus, 23, su 
renea Niemiec, 23.

Ber-

Flo-

l'PAIN-EIPELLER ’

Tūstančiai pasieki palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

Usitrynimais.
PAIN-EXPELLERIS 

su “Inakro” valsbaženldiu yra 
\ naudojamas per 7# metų.

O

W O R L O F A M O U S

Ll N I M E N T

A. B. Pūkai ir Ą. A. 
Greičiūnai Išvažiuoja 
į Mexico

, Vasario 21 d. Algirdas ir jo 
žmona Eirutė Pūkai ir Andrius 
ir jo žmona Aldona Grąičiunai 
automobiliu išvažiuoja į Mex co 
atostogoms. Mano ten praleis.i 
apie mėnesį laiko.

Šios dvi šeimynos yra Chica
goje plačiai ž.nomų draugiškų 
ir piogresyvių visuomenės da - 
buolojų draugų J. Thoma/s, 
6122 S. Champlain avė., dukte
rys. ir žentai.

Drg. A. Pūkas yra Naujos 
Gadynės choro- narys,
blogas dainininkas ir lošėjas. 
Yra vaidinęs operetėse ir vei-

Mikado” ir

Rūpinasi Cicero
Gatvių, Šviesų
Gerinimu

Iš Cicero Namų Savininkų 
veikimo

CICERO. — Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų Poli.ikos 
Kiiubas laike mėnesinį susirin
kimą vasario 8 d., \ Liuosybės 
svetainėje. Atidarė pirmi n’n- 
kas J. Arešk . Susirinkimari 
negalėjo atsilankyti vice-pirm, 
J. F. Kirmbąrk ir maršalka F. 
Unkraitis. Laikinu maršalka iš
rinktas J. šumakaras.

“Remia ‘^auj'feifas”

yra nc-

italuose “Piraitai”, 
“Nastutė”.

Drg. A. Graičiunas yra su- 
plačiai Amerikos ir Lietu- 
lietuvių visuomenei žino-

ofisas randasi ties

VOS

mo gydytojo Dr. A. L. Giraičių 
no, kurio
3310 S. Halsted St. .

Drg. A. Graičlunas, jaunasis, 
yra piešėjas ir gyvena Dow- 
ners Grove, III.

Senas Petras.

Pas Sovietų Rusijos 
ambasadorių

i

EXTRA
SPEGIAL

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straJght bourbon 
90 propf degtinė 

15c stiklęįis 
Ląbai gardus 

gėrimas.

OLD 79 BRAND
8 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liquor Co. 

FRANK VIZGARD, Šav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Šmotų

nariai 
( į High school metų 

kai kurie turi po

Bus mažųjų ir didesniųjų 
sekcijos

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(SoreenedI .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ......................._............

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

įBrighton Parko Ji .unuolių 
Draugijėlė dabar dalinasi į dvi 
dalis. > > , .

Kai kurie senesnieji 
.jau išau
jaunuolius"; 
šešiolika ir septyniolikų metų. 
Su mažaisiais jie nenori kartu 
dalyvauti. Tad jie patvs davė 
sumanymų, pereitą savaitę su
organizuoti didesnių jaunuolių 
(7rupę. Tarp tokių jaunuolių 
vra Kazys- Micevičia, Jonas 
Miller, Tony Aušra, Christina 
Tarvidas, Aldona Rinkus, Str.- 
svs Adas’unas ir keletas kitų, 
^rie didžiųjų chorų jaunuoliai 
dar nenori eiti, nes skaitosi per 
jauni. >

Tikime, kad visus keblumus 
išr:š didesnių jaunuoliu grupė 
nrie Brighton Parko Draugijė
lės. Ta grupė laikys repeticijas 
trečiadienį, sausio‘^23 d., 7:30 
valanda vakare, po numeriu 
2605 W. ^3rd Street,, pirmas 
aukštas. Ten rinksimės, kol pa
siseks gauti svetainę.

Buvę DrgiUgiiėles jaunuoliai 
ir visi kiti brigfe^onparkiečiai, ' "į4 " ......
kurie norėtų priklausyti prie 
didesniųjų grupėj prašomi at
silankyti. —A. Ząbukienė.

“Faun”
Design
Gražus

Victor Bagdonas/
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
/.eina kainu. Musų^ Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

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

šaukit Tel. VAROS 3408

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

/Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui
’ iš 6 Šmotą ,

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmų 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- 

, nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. ,

TIKTAI Už

99 Setas

Su 6 Kuponais

vukštas Kraujo
SPAUDIMAS

Petruškų esencijos tabletės re
guliariai vartojame s 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- 
gelbą iš 26 22-se atsitikimuose. 
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 sam- 
pelį rašykite:

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

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų. •

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną SetąSusirinkimui buvo ska’tytas 
laiškas nuo “Naujienų” su 
kvietimu dalyvauti koncerte, 
kuris įvyko vas. 13 d. Sckolų 
sa ėję.

Kvietimas buvo priimtas ir 
nariai nutarė dalyvauti ir iš 
anksto nupirkti bilietų už $5.

K' ip matyt, kliub?s susideda 
•’š pavyzdingų asmenų, kurie 
įvertina spaudą. Kliubas paro
dė pagarbą spaudai per kelis 
paskutinius melus. Aš manau, 
kad ciceriečių Naujienų kon
certe buvo labai didelė, grupe;

Po laiško priėmimo sekė 
įvririų komisijų raportai. Vei
kiančioji komisija pateikė daug 
sumanymų ateičiai apie gatvių 
remontavimą, automob'lių tvar
ką,- 16-tos gatvės sutvarkymų, 
sustabdymų žolynėlių ardymą 
namų priekiuose, etc. Komisija 
■tripgi pranešė, kad valdininkai 
prižadėjo tinkamai apšviesti 
musų biznio gatvę 14th Street. 
Kai kurie pageidavo, kad ir Ci
cero Avenue butų' tinkamai ap
šviesta.

Raportus išdavė ir mųkyklų 
bei Town Hali komisijas. Visi 
buvo priimti. Susirinkime gau
ti skundai pavesti skundų ko
misijai.- ■

Susirinkimas buvo pavyzdin
gas visais atžvilgiais.

Ten Buvęs. s
PADĖKA

A. ^a^URiene.

Kaz. Barauskas

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

Tiktai po 99^ už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais

t

-SE

■ . ,.w_.

v 1

A.

Pirkite savo apielinkės 
krrbtuvese ,

4
Lare* Šarvine Spoon 

BMMartuUfa, Sugar Spoaa

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1«75 

su 6 kuponais

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Tik ką gavome 
KULTŪROS NO. 1 
Turinys:

TURINYS:
Masių psichologijos bruožai —Ks 

Bartkus.
Klajojimai

Nendrė.
Sovietų naujoji 1936 metų kons

titucija — prof. M., Remeris.
Faš'stirė Italija — A. Baikšts.
Misterio Ripli elektros namelis— 

I. Ilif ir E. Petrov.
Iš poemos ‘Dailininkės tragedija” 

—Salomėja Neris.
Lietuviško tipo beieškant — O. 

B-tė.
Didžiajame Ispanijos kare — A. 

Adalas.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI.
Naujienose

1739 So. Halsted St

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, intaisą 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

FOTOGRAFAS

•a

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono.
skas,

snu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

Nau
juos
Ne

dėkojam “Nau- 
straipsnelius ir 

Roosevelt Furn.

HOSPTTAI

Avenue 
5727.

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl G ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti. -

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo .vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. 1 '

Income Tax
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA 
/aistijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

A.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

P-lė Euphrosine Mikužiutė, 
kuri nuvyko į Washingtonų 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
vardu įteikti P. Žadeikiai, Lie
tuvos atstovui, peticijų, turėjo 
progos dalyvauti Sovietų Ru
sijos ambasadoriauk Troja- 
novskio surengtame pobuvyj-

Moterys Įsigykit 
Gražų SiMHiij 
Setą,

KODĖL NELEISTI
NAUJIENŲ
SPULKAI

jums pinigo PADARYTI?

Ji gyvavo prieš depresiją— 
jokia audra jos nepaveikė 
ir niekas čia ir cento ne
prarado.

TAUPYK IR SKOLYKIS TIK

NAUJIENŲ SPULKOJE
1739 SOUTH HALSTED STREET

Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų Politikos /KUubo pramo
gų komitetas Kliubo vardu ta
ria širdingą, ačiū visiems f uko- 
tojams, kurie aukojo dovanas 
ir kitokiais , budais prisidėjo 
prie kliubo “bunco party”.

Pirmiausiai 
iienoms” už 
nranešimus;
Co., Peoples Furn. Co., J. F. 
Budrikui, Progress Furn. Co., 
F. Andrew Jewelry Store; cice- 
riečiams F. Sabai Hrrdware 
Store, J. Remdžiųs, G. Jankau-

C. Bali, Keserauskas, J.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. «3rd ST 
r«i RNG 5RR8-5K40*

• LIGONINES— 
HOSPITALS

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

Setas iš (Į šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, vide’čius, 
toms šakute ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertiii valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit grąžų setų. Tie setai yra 
Rogers' sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip p:- 
gių Įmainą niekur negausit. 
jienųs , specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios progos

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

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

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

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už .. ........ .............

PALAGUT PAftELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA
. NAMIE už ‘ .....

FKZAMTNAVIMAS
. OFISE ...................
douglaS park

1900 So. Kedzie
Tel. Lawnda1e

*12
*50
*20

No. 68

Valstija

Vasario 21 d.

• RĘSTA URA NT AT 

Universal restauranf 
GERESNIŲ VA T,GI U VALGYKLA 

750 Weat 31«t Streot , 
A. NORKUS, Savininko. 

Tek Victory 9570,
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Siūlo Lietuvos
Direktorių susi

rinkimas *
Į,' Miil

Lithuanian News Btiilding> 
Loan and Savings Association 
—Naujienų spulkos — direk
torių susirinkimas įvyks ket- 

'virtadienį, vasario 24 d.—7:00 
vai. vakare. Geistina, kad su
sirinktų visi direktoriai, nes 
yra labai svarbių ir.gerų pra
nešimų iŠ Illinois valstijos ir 
Washingtono Insurance Cor
poration. indėlių musą Spul- 
koje apdraudimo reikalu. Be 
to, bus aptarta kaip geriausia 
musų spulkai pasinaudoti su 
insurintais morgičiais. Nes fe- 
deralė valdžia yra paskyrusi 
Naujienų spulką savo sky
rium 
tiems

Laisvamanių Sekr. Valdininkams
(Ui___1

(brančium) apdraus- 
morgičiams daryti.

T. Rijpkevičia, 
\sekreKorius.

Prie Ligoninės 
Sudaužė P. J. Ridiko
Automobilį

Piktadaris Pabėgo.

Nežinomas, piktadaris šeš.ta- 
dįrbį įvažiavo į laidotuvių di
rektoriaus P. J.. Ridiko naują 
automobilį, Stovėjusį prie šv- 
Kryžiaus ligoninės, Marųnette 
Parke.
/ jlauZtos dvi durys ir pada- 
'ryti kiti nuostoliai. Po įvykio 
nuostolių kaltininkas pabėgo.

P. J. Ridikas, Lietuvių Lai
dotuvių Direktorių pirminin
kas užlaiko koplyčią ties 3354 
S. Halsted Street. —VBA.

*Jo vieton, paskirtas J. 
Misevičia

Vasario 13 d. įvyko Laisva
manių Centro valdybos posė
dis, sušauktas pirmininko H. 
Jagmino apsvarstymui sekreto
riaus J- J. Pronckaus rezigna
cijos reikalo. Apkalbėjęs re
zignacijos priežastis, posėdis 
jsurado, jog raštininkas turi tei 
sę pasitraukti ir rezignacija 
buvo priimta. Posėdis tačiau 
nusprendė, kad nurodytosios 
priežastys yra neteisingos.

J. J. Pranckaus vieton laiki
nu raštininku paskirtas j. Nti- 
sevičia, kuris dabar tvarkys vi
sus raštininko reikalus. Įvai
riais klausimais kreipkitės šiuo 
antrašu, J. Misevičia, 10413 
Michigan avenue, Chicago.

Posėdis pašverttė daug laiko 
žurnalo leidimo klausimu. Re
dakcija pranešė, kad turi gana 
daug gerų raštų, bet spaudos 
darbas dar nevisai sutvarky
tas. Komisija neturėjo pilno ra
porto. Kur bus spausdinama— 
nežinia, bet žurhalaš turės iš
eiti apie 15 d. kovo.

Centro valdyba norėtų ir 
daugiau darbų atlikti, bet or
ganizacija dar jaunutė ir kur 
tik pasisuki, tai visur sutinki 
ar vienų ar kitą kliūtį. Tas 
klintis reikia ištaisyti pirm ne* 
gu bus galima veikti. Centras 
numato, kad greitu laiku kelias 
veikimui bus atviras.

• • .f- •
—Laikinas Raštininkas-

Vasario 16 d. linkėjimai 
Lietuvai

yVasario 16 d., 20 metų Lie
tuvos Nepriklausomybes sukak
tuvių paminėjimui, Amerikos 
Lietuvių Kongresas " surengė 
vakarą. Įvairią organizacijų at
stovai tame paminėjime reiškė 
įvairias mintis. P4ė J. Milloriu- 
tė Suteikė ir man progą pa
sveikinti susirinkimą ' ‘nuo 
Brighton Parko Motorų Kliubo. 
Buvo vėlus laikas prakalbas 
tęsti, tad savo nuomonę išreiš
kiu per spaudą, jei “Naujie
nos0 suteiks man vietą.

Salėje linkėjau Lietuvos liau
džiai su amerikiečių pagalba 
nusikrątyti Smetonos? kad at
einančiais metais galėtume 
švęsti Vasario 16 su demokra
tine valdžia Lietuvos priešaky
je; kad nulips,* amerikiečiams, 
nereikėtų jausti skausmų ir 
pagiežą žinant, jog* musų bro
lius ir seseris pūdo kalėjimuose 
už žodžio laisvę, už troškimą 
geresnių gyvenimo sąlygų.

Aš gerai žinau, jei mes bū
tume turėję šį milžinišką susi
rinkimą Lietuvoje, sudainavusi 
Miko Petrausko “Sukeikime 
Kovą”, tuojau bučiau atsidūru
si belangėje. Mes amerikiečiai 
galime savo nuomones išreikš
ti, laisvai svajoti; demonstraci
jas rengti. Nors ir čia būna 
politinių areštų, vienok Suim
tuosius paliuosuoja dalyką iš
tyrus. Čia galvų nekapoja, jei

• . ■ ■ ■' I

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

MADOS

r;O8.R tkJylt

ELENA SNAUkšTA 
po tėvais Uaeltdte

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Vasario 18 d., 4:15 vai, popiet, 
1938 nk, sulaukus pUsis amž., 
gimus Tauragės apskr,,. šviek- 
šnos parap, PimpiŠklų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimas 5 dukteris Ohą, He
leną, Barborą, Anelią ir Geno
vaitę ir sūnų Jubzapa, 5 žen
tus Michael Griffin, John 
Toth ir Roy Forst ir Stanley

• Slajusį Frank Losch, marčią . 
Emily, seserį Oną Shedwill ir 
jo# šeimyną ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas 532 West 
41st St. Tel. Boųlevard 2315.
Laidotuvės įvyks Antradienį, 

Vasario 22 d., 9 vai. ryto iš 
narny į St/ George# parap. 
bažnyčią, 39 St. ir S. Went- 
worth Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elenos Sniaukš- 
ta giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutiijl patarnavimą ir at- 
Bisveikinrffią.

Nuliūdę liekame,.
Dukterys, Sūnūs, žentai. Mar

ti ir Gimines.
Laid. Direktorius J. F. Eudei- 

, kis, Tel. YARDS 1741 ‘

Jadvyga 
JasiiUiienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 22 d., 1936 m., sulau
kus 40 m. amžiaus, gimus Pa
nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parap.. Sirulionių kąime.

Paliko didėliame* nuliudime 
vyrą, seserį, brolius, dėdę, pus
seserę, pusbrolius ir gimines. 
Vieš Tave, musų brangieji 
Tetule, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebeeu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar1 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus vateinant!

Nuliūdę liekame,

Sesers Duktė JŽittidei

iHff nr-mav'., lĮ-i'įj'r

žmones demonstruoja už geres
nes sąlygas. Kodėl Lietuvos 
valdžia panamai nesielgia?
Reikia pamoką nuo RonsėVelto

Bet tas jiems nerupi. Valdi
ninkai rūpinasi- apie save, Til< 
Kauno valdininkai turi litų ir 
už pusdykį superka įvairias 
prekes nuo ūkininkų. BiednuO-

Reikia pamokų nuo Auka

— II . ........

CLASSIFIED ADS.
Ona mum < fcfao iii.ii flMi

Miscellaneous
įvairus

No.- 4701 — Mergaitei suknelė. 
Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 
metų amžiaus mergaitėms.
S Bkitttit gauti vien$ ar dau- 

virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa* 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
▼yzdžia kaina 15 centą. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted St« Chicago, I1L

matų amžiaus mergaitėms.

NAUJIENOS Pattern Dept
17» S. Halsted SL, Chieago, HL

<Sa ittedn 15 centų !r prašau

man pavyzdį

Mbraa    per kratine

..... III 1—1* <ihwii*ii.>     ........■■m linini III.

(Vardas ir pnvardi)

(Adresas) 
lh'-* .............................

(Miestas fr valstija)
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MARIJONA CATILUS
Persiskyrė su šilto pasauliu 

Vasario 20 d., 7:45 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 26 metų am
žiaus, gimęs Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Marijoną, po tėvais 
Bružaitę. 2* seseris Prridence 
Medai ir Bernice, švogerį Jb- 
ną, brolį Kazimierą, dėdę Juo
zapa Bružą, tetą ir dėdę Apa- 
loniją ir Petrą Budrius ir jų, 
šeimyną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 11318 SO. 
Homan Avenue. Laidotuvės 
įvyks Seredoj, Vasario 23 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į St. 
Christina’s parap. bažnyčią, 
llOth St. ir So. Homan Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bu’s nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. s?. Marijonos Catilus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-^ 

. lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, '
Motina, Seserys, Brolis ir 

kitos Giminės.
Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138..

. r, . ’ i . -

. I H . < “11 v. i K’^fl.litai', i.j'a' .

mene išnaudojama. Atvažiavę 
iš LietUVOš žmones stebisi, kad 
mes, amerikiečiai, šilkus dėvim 
ir ' turim gražius kambariufe, 
“Lietuvoje tokiuose kambariuo
se tik valdininkai gyvena/’

Butų gerai> kad keli Smeto
nos valdininkai paimtų atosto
gas ir atvažiuotų Amerikon pa
simokinti demokratiškų taisyk
lių nuo Rooševelto, kaip reikia 
šalį tvarkai? šiųj civilizacijos 
gadynėj ^Vergijos įąikąi j au žu
vę, vienok * Smetona, bando eiti 
atgal. ' 5 u

Lietuvos žmonės, švieskites, 
progresuokite, o ’rhOš amerikie
čiai -paduos® jurtis ranką. Mu
sų laisvųjų “'spėkos stiprios ir 
reikalui esant eihame visi ben
drai. Einame ir eisime bendrai 
prie ats teigimo demokratijos 
Lietuvoje! —Anelė Zabuklenė.

• , K

oriai bando eiti

Radio Programo 
Vakaras

Pėruitą , savaitę susidarė 
įvairių asmenų komisija,' kuri 
nutarė rengti Pi šaltimiero 
Radio Programų Dalyvių Va-

Tam tikslui nusamdė visas 
ChieagOs Liėhivių sales, ir' di
džiąją ir mažąsias balandžio 
24 dienai. ’

i\
įProgramc (dalyvaus 

riio Bairtkų ■ Šeimynų, 
ruškininkai ^ solistai
dalyviai ,.^,u .vedėju P. šalti- 
mieru priešakyje

-----------------u' i ;i.... .. ■. _

< T ' ■ ■ 
progpa- 
“Vaka- 
ir. kiti

MfeTl^ĖŠ MIRTIES 
•SUKIAKTUVĖS..,.

ifAŽlii®A žlMKAlTlS 

persiskyrė šiuo pasauliu vasat- 
rio 21 d.. 1937 metais,, suliaiH 
kus 23 mėtų amžiaus, gitųUS 
Ųhieagoje. J

Paliko dideliame nuliudlmė 
tėvą Kazimierą, motiną mrb' 
joną, brolį' Kazimierą, seserį 
Marijoną ir. gimines. .

Liūdnai atminčiai mu«ų bran 
gaus dukrelės bus laikomos 
Iv. Mišios Nekalto Prasidėji*- / 
mo Pan. šv. parap., bažnyčioj, \ 
vasario 21 <1., 1938 m. 8 Valau-/ 
da ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamas 
atsilankti įT pamaldas, o pas
kui ir į namus po ūr. 4047 So. 
TalniUn Avė. Mes Tave musų 

niekuomet < 
mus jau 
anksčiau 
ateisime.

brangioji dukrele i 
neužmirsinle. Tu pas 
nebėSUgrišį, bet mes 
ar vMlaU pas Tave 
Lauk mus. ateinant!

■ ' r •

Nuliųdę lieka,;
Tėvai, Brolis, Sesuo ir Gimi 

' ' ■'* ’hes. ;■

-W

. , LONGIN TURSW^'.•
Gyveno po No. 4636 So, HerrtiiUge/Avėnue '

Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 19 d., 2:30 vai. ryto 
1938 m., gimęs Kėdainių apskr,, Grinkiškės parap., Geru
čių kaime

Ameriko

Kėdainių apskr,

)j išgyveno 30 metų, ,
....... dideliame nuliudime dėdę Augusis Misewįcz, pus

brolį Augusi ir brolienę lovą ir jų sūrių Chester Mųsevicz, 
pusbrolį Krank Mason ir brolienę Jenny ib suhų Bruno, pus
seserę Bėrthą ir švogerį Mikola Jasinskiu#;, prisbolį William 
ir brolienę Mariė Misewiėz ir jų Sūnų Kenneth ir pusbrolį 
Waltei‘ ir brolienę Lucille MiėeWioz ii’ jų sūnų Ronny, pus
seserę Laurą MiseviČiutę, pusseserę Jadvygą dr švogerį Her- 
man ir pusseserę Nellįe Jasūs ir jų'Šeimynų, pusbrolį Au- 
gust Damanaušką ir daug kitų giminių, o Lietuvoj 2 bro
lvaikius ir 2 sesers vaikus, \

Priklausė prie Keistučio Pa§. Kliubo ir Dariaus ir Girė
ne Post 271. - ‘ .

Kūnas pašarvotas randasi 4605 Soj Ilermitagc Avė. Tel. 
Boųlevard 8667. .

Laidotuves įvyks trečiadienį, Vasario 23 Tt, 2:00 po piet 
iš J. F. EudeikiO koplyčios bus nulydėtas i Tautiškas ka
pines. . :‘S

Visi a. a. Longino Turskio giminės, draugai ir pažįstami' 
esdt nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį* patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame—Gimines h* Draugai, 1 '
Laid. Direktorius J? F. Ęudeikis, Tol. YARDS 1741

Nobėr Albinos...
Nevien tėvai, bet ir 

“Pirmyn” choras Albinos Tri- 
likaitės liūdi, kuri mirė vasa
rio 8 d., jaunutė, Vos pradėjm 
si gyventi. Kiekvieną kartą iš- 
ėjęs dainuoti sconon ,ir repe
ticijose choras jaučia; kad 
yra didelė neužpildoma spra
ga; nebėra geros draugės ir 
dainininkės...

Albina buvo palaidota vas. 
12 d., Kazimiero kapinėse.

Ji sirgo tik 17 dienų. Nebe*- 
gelbėjo nė gydytojų pastangos. 
Buvo pašarvota savo tėvų bu
te, 3335 Potomac avė. Gulėjo 
brangiame karste gražiai ap
rėdyta, kaip karalaite pasken
dus gėlyne.

O kaip liūdna buvo išlydėti 
į kapus. Labiausiai sugraudi
no keti Pirmyn choristai su
dainuodami ant kapų 
kifiimo dainelę.

Maloni Albinukė, 
visus apleidai, miegi 
bet tavo maloni šypsena L 
dainos ilgai ilgai pasiliks sk 
mumis. W. Raita.

1 visas

atsisvei-

tu mus 
amžinai, 

ir

Tel. Victory 4965 
ŠTOGDENGYSTfi 

Mes dengiame ir pataisomo visokio# 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BR1DGEPORT ROOFING C<h 
y3216 So. Halsted Street

'i i ..... ........ .................. ...a.............................. * i imi...............

For Rent
BENDON KEPYKLA, Storas ir 

pragyvenimas, gera vieta dėl gerų 
duonkepių. 1473. Wešt 15th St., 
Gary, Indiana.

Situation VVanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU BILE KOKIO DAR
BO. Esu patyrusi prie biznio ir 
prie Liihchruimio. 45 metų amžiaus 
našle. ANNA VAITKUS

823 West 49th PI., Chicago.
, 4, <■■» Į »»■■>■ < ..............................

Personai .
Asmenų Ieško

_______Automobiles į
NORIU- PIRKTI vartotą AUTO

MOBILIŲ — kad butų geram sto
vy — ilėsenesnl kaip 1982 Modelio.

Šaukite Hemlock 8716.
|| '■■■■ .............. ■■ ■■ i»*.i,ll»».-ijto!WlMMrtg»

Real Estate Fof Sale
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI* PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 38rd St., TeL YARds 2790 
arba

708 w. i8th St. Tel. Haymrkėt 5686
I ■ iMi j.i'l MfeiA ai* ■ iii »Hirt—

Moterų Kliubas 
Rengia Paskaitų 

ufcu..j.fcitaii,*'reą-jii ,.aiarth

' Trečiadienį, Vasario 23 d., 
^Mark White Sąuare salėje, 

Į 7:30 vai. vakare įvyks Chica- 
gos Lietuviu Moterų Kultūros 
Draugijos rbngiama paskaita 
apie sveikatą. Moterys išgirs 
kaip apsisaugoti nuo pavojin- 

■g<i ligų-
Šeštadienį, vas. 26 d., įvyks 

tos Draugijos Obuolių Balius, 
ruošiamas ties 3116 So. 
ted St.

Korespondentas i
.nta... t<;»i 1 M.a...*. . •> •;

Bažnyčia ir 
Politikos Kliubas 
Roselande

PAIĖŠKAU APŠIVEDIMUI vai
kino arba našlio, pasiturinčio far- 
merio, nuo 40 iki 50 mėtų senumo. 
Aš esu našlė, 40 metų amžiaus. Pla
čiau pasikalbėsime per laiškus. Atsi
liepiantis geistina, kad prisiųstų ir 
paveikslus. A. M. 6Mj Oak St. Sher- 
hian, Pittston, Pa.
..M,' i .t:., .-a r„-„ ........■■r., - , n,w«t,

PAIEŠKAU APŠIVEDIMUI NAŠ
LIO arba vaikino, nejaunesnio kaip 
45 metų, nesenesnio kaip 60 motų. 
Kad turėtų nuolatinį gerą darbe 
arba $2,00'0 vertės. Esh našlė. 46 
mętų. Malonėkite atsišaukti laišku, 

Naujienos Box 791.
........ ...»

Help Wanted—Female

REIKIA MERGINOS namų dar
bams, draugiškos vaikams; malbhi 
aplinkuma. Kreiptis: B. Goodman, 
Fairfa^ 1992, 5720 Drexel Avė.

................ . •įiiiiMi 1

NAšLfi AUKUOJA gražią frei- 
mirię rezidenciją; 12 didelių kam
barių; puiki dėl ruimirtgausės, Visa 
transportacija; platus lotas, siūlyk; 
arti 62-tOš ir Stetoart Avetiiie:

kreiptis SOUTH ŠUORE 8877.
;    t ■ ---- - " ...-r-'

GEROJ VIETOJ kampinis būdfn- 
kas, lotas 80x125, pietų rytų kam
pas 78 ir Green St. 11 apartmtentų 
•**8 plytiniai garažai, automatiškas 
Aliejaus šildytuvas, Ged. Electric. 
Relrigeration — metinė renda $6,- 
024.00 100% išrendUota. Kaina 4 
kartus rendos — 1-rtiaš mdrgičius 
$19,000.00; likusi cash —nemainyti, 
Agentams komisija. Savininkas pa
rodys — 7800 Green Št. » '

, -------------...... ~ --------- , X

LIKVIDUOJA nuosavybę! turi 
parduoti tuojau plytini budinką, 
6245 So. Wood St., 1-6 kambariai, 
pečiais MildomŲ 1-6 kambariai. fur- 
niace Sitdbmh 1-5 kambariai beis- 
mente. $6,000. Savininkas.

Stewart 6666.
Ari-t. ja rrrA<w»i~i'M r Mum ar nil—iir TBr „

BiZNlAVAS LOTAS 25x126 — 
We#ternWe#tern — 57th St. Frontą# iŠ ry
tu, taipgi Boųlevard kampas 33x125

Mals-

( ( Kaa jį vgldo^-nariai ar 
klebonas?

Roselandb veikia organizaci
ja United American Lithuaniaii 
Pojilical Clubof the 9lh Ward, 
k$ri pereitą sekmadienį suren
gė parapijos salėje Lietuvos 
Neprikl ausomybės sukaktuvių 
parengimą. To vakaro rengi
mo komitetas skelbė/kad pa-

rudaktbritis p. Grigaitis, vie
nok kai atėjo laikas kalboms,

bet L.'Šimutis. (
Nėra ko nei sakyti, kad pu

blika jautėsi apsivylusi Ir tuo
jau iš visų ' pusių pasipylė 
klausimai, kas atsitiko?

BUVO visokių spėliojimų, 
bet bene teisingiausia nuomo
nė bus ta, kad kliubui diktuo
ja vietos parapijai Sako, išgir
dus, kad Idiubas kviečia P. 
Grigaitį kalbėti, klebono Paš- 
kausko vietininkas pašoko 
kaip įkąstas ir užkaniundavo, 
“Jei Grigaitis, tai nėra salės. 
Šimutis arba niekas/’ Kalbėjo 
šimulis. '

Tai keistoka padėtis, atsi
žvelgiant į talį kad kliubui pri- 
klaušo Ir valdyboje yra viso
kių pažiūrą Žmonių, šiuo mo
mentu galvon ateina ir kitas 
dalykas, kuris nušviečia para- 
pijos-kliubo santykius. Jei kliu

I AI ir11 if l A Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėle. Vestuvėm., llunldetam.
ii- Pagrabams. -

3316 So. Halsted Street
Tel. BOŲLEVARD 7314

Urba Fknver Shoppe 
Gėlė# Mylihtiėins -Vestuvems 
—Bankieta m#-—L aidotu vems— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Pitone LAFAYKTTte K800

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui, nėra virimo-*-vlėhas 
vaikas, būti, daktaro namai.

Avenue 8280

tu, taipgi Boųlevard kampas 33 
Maruuėtte Itoad ir Maplewood, 

Cedarerest 2216.
»ųtaraų, himiuh wmwi

Fiirnitufce & Fbdures
Rakandai-Italsai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE‘ 
RIUS 1937, visokio didžio SU Col 
Baksais ir rinkom. Taipgi Storu 
fikčeriUs dėl bite kurio biznio įskai
tant svarstykles, r egi # toriu s ir ioe 
baksiu#. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mu# pim negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTKEIM * SON8 f) 
1915 SO. STATE STBEET 

CALumet 5269.
.......... ■■■ 1......... ĮiinMi iii lm,i iiiiiĮiiiiiiii*w.iii.Hi m) iiii 'i»imiĮWi;,i iinil iį

Business Chances
Pardavimui Bizniai

atidarau trečią ta* 
VERNĄ — NEW DEAL INN 
—po antrašu 673 W. Madison 
St. ir 117 So. Halsted Street, 
taipgi 6826 So. Racine Avė*

Mano užeigoje gausite- ge
rinusias afielkas ir visokio 
alaus, cigarų ir cigaretą. Man
dagus patarnavimas. Kviečiu 
visus draugus ir. pažįstamus.

BILL DUDORO and 
GENE P1TRO*

—, ,.  jaugi—kum MMmMfMir.Mi i a ja-ianmf,

SKELBIMUS
“N," RASTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO '8 V. RYTO 
IKI 

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 Iki 7:30 
vai. vakaro.

.IMI i
— -ft,. .m-ruata.tatatani <,m i... ■ »to.i 11 rt t ■ * #»«nta>.Oi

bas planuoja purengimmų - 
bankietą, pavyzdžiui, tai jis 
paprastai gauna ultimatumą 
nieko nerengti, “sėdėti ir Die
vą niylėti,” toli kol nepraeis 
parapijos parenginjas.

1 Tokie \ dalykai, ypatingai 
keistai išėjęs nepriklausomy
bes minėjimus, neduoda kliu- 
b ui nieko gero.

■^Roselandielis.

Nuteisė Du Už 
Mergaitės 
Nužudymą

Kriminalis teismas nuteisė 
du jaunus piktadarius į kalė
jimą už Windsor teatro (1225 
N. Clark st.) kasierės Angeli
ne Pozorske apiplėšimą ir nu
žudymą. 25 metų amžiaus ,A1- 
bert Davies gavo 30 metų 
kalėjimo, o jo 24 melų drau
gas Arthur La Frana, 2621

Farms for Salė

( VIŠTŲ FARMA — „ '
Pasistatyk keli# kambariu# į? ga

ražą, augink vištas, zuikius, daržo
ves ir tt. Didelis plotas % bloko 
ilgio, turtinga Reguliari kaina 
$650, dabar numažinta iki $250; įs
kaitant akmens kelia, viskas jau ap
mokėta. Tiktai $25.00 įmokėti, leng
vus išmokėjimai. Taipgi,5 akrų fer
ma, Pamatyk Šiuos bargenus pir
ma. Atsakyk Naujienos Bok 790.
•4lf, < Al'rt-... U.i . š f

MAŽAS ŪKIS RENDON — ne
toli Beloit, Wis. Geriems žmonėms 
duosiu pigiai ui prižiūrėjimą.

A. P. 2136 Kllbnurne Avenue, 
Albany 7904.

Financial
Flnansai-Paskoloa

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIU, KREIP
KITĖS I L1THUANIAN BU1LDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TIDN (buvusią Naujienų Smilką). 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VU IŠMOKĖJIMŲ.

1780 SO. RALSTBD STREET
mriaa i o *—■ .. UrtMi l>>M m H i»    

TURIME $10,000.00 ant ran
ką, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičlaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės J Naujie-

Spulką, 1739 So. Halstnd 
Street.

ČOAL

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00 ’

$6.00
INU5UJ5 •>n. k. v-v., iv., t..... $5.25
PIRKIT DABAR!!

MINE RUN ...........
BIG LUMP ........
EGG
NUT .............. ......
SCREENINGSf - ■ ■

ŠAUKITE DIEN4 AR NAKTĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIESČIUOSE ,
Tek ARDMORE 6975

JEI TURIT
PARDUOT

I z PAGARSINKIT | 

NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8506
Apgarsinimų kainos pri" : 
einamos. Už pakartoji- I 
mus gausit nuolaidą^ I



tuksiu nčius 
įteikiamą 

, tukstan- 
i rašys, nes 
loja mos-
duoti žinią 
vyriausybei 
garbos žo-

agarba,
i kuzi ule,

ctuviųU

jvmu, IVC4VI

kaip valstijos tąip ir federalčs 
valdžios įstaigos pripažino kuo 
geriausiam stovyje ir paskyrė 
savo atstovu daryti apdraustus 
(“insuruotus”) mortgičius, ku
riuos. F. H. A. sutiko garantuo
ti ir už juos atsakyti.

Kas nusipirks “Naujienų” 
spulkos darytus mortgičius, 
yra užtikrintas federalės val
džios, kad tokie moritgičiai yra 
geri ir nežiūrint, kas atsitiktų 
su namu, ant kurio mortgičius 
yra duotas, valdžia atmokės 
pilną mortgičiaus sumą.- i .

“Naujienų” spulka gali dubti

iciseją uaviu
■ ---- —

Giminės ir Chicągos teismų 
viršininkai ruošiasi pirmadieni 
iškilmingai palaidoti teisėją 
Joseph B. David,' kuris mirė 
penktadienį ankstį rytą Širdies 
liga. Jis buvo 74 pietų amžiaus.

Teisėjas David ištarnavo Su- 
perior teisme 122melus laiko.

jie slapstėsi Chicagoje, bet po 
ilgo ieškojimo mieste ir kituo
se Illinois užkampiuose, abu 
pabėgėliu buvo suimti šėtroje, 
apie mylią nuo beprotnamio.

„Pabėgėliai buvo Paul Harri- 
son, chicagietis, kuris kuju už
mušė keturis žmones ir Peter 
Florek, nepilnaprotis plėš kas,

Jis pagarsėjoA^iįį lietuvių 
svarstydamas bylą
iškeltą “Naujienoms”. David
išnešė ^Naujienoms” neprie
lankų nuosprendį^ bet apeliaci
nis teismas jį TtJnainc, TNau- 
jienas” išteisindamąs. • ręst, III. \

Vakrr rytą pasikorė Homer 
S. Campbell, garsios Crane ben
drovės kontrolierius. Kūną ra
do velionio žmona. Pasikorė 
skiepe savo rezidencijos, ties 
824 Park Avenue, River Fo-

vos lik ouvo pasaulio čempio
natą milžinui Carnera praradęs.

Vadinamasis Maxwell žuvų 
pedliorius, King Levinsky, pa
sidarė ristikas. Tačiau savo 
priešams paguldyti jis nesidro
vi ir kumščios pavartoti. šian
dien Whįte City arenoje jis 
turės progos ir pats kumščios 
paragauti. Dalykas toks, kad 
jo . oponentas yra airis Jack 
Conley, kuris taip pat. savo lai
ku turėjo neblogo boksininko 
reputaciją. O tai re škia, jog 
Levinsky turės laikytis risty- 
nių taisyklių, o jeigu ne, rt- 
tai Coi^ley sugebės ir jam tin-

taciją atitaisyti. Dalykas toks, 
kad jis liko Nagurskio- įveik
tas. Tiesą, pasidavė tik po to, 
kai liko sužeistas, bet vis dėl
to pasidavė.

Dabar von Schacht ir vėl yra 
pasiryžęs į viršūnes kopti. Bū
tent, pasaulio čempionatą lai
mėti. Šį kartą jam kelią nori 
pastoti kalifornietiš Bill Beth. 
Jei Schachtui pasiseks paristi 
kalifomiėtį, tai jis ir vėl*T&rės 
progos ristis su Nagurskiu ar
ba Londos. ■ ■ ‘

Garsinkitčs “N-nose”

VIA! NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS

IĄCME-NAUJ1ENŲ reto]
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WATS()NVILLĘ, CAI
negali išsikasti iš vandens. Mat, čia įvyko potvynis.

.C:'- ii—:«■■■■■>........., r-'iiiifTi >«■' 

3100 BLOCK
SOUTH PARK WAY

WIDENING COMPLETED 1920

BELOIT, AVIS. _--.Ma.rga- 
ręt. • Lewis, vietos kolegijos 
paskutinių metų studentė, 
kuri šiomis5 dienomis neži- 
nia kur dingo.;., . y.

‘ ' j '■ f ACME-kAUJIKkV Foto]"

CHICAGO. - Vieta ‘taty 31 ir 32. gatvių ; South 
Park. Namų savininkai tikėjosi, jog jų nuosavybės' žy
miai pabrangs, kai bus pravestas platus kelias. Tačiau 
jiems teko skaudžiai nusivilti.

■ • '• '■ *• "", : ‘i • l ACMĖ-NAUJlMNV Fotui; •' '■
• • ■ r - • . • • 4 ’.’pA t; i '* .• t • ’ į •

GRAFIENĖ WARWIGK, 1 kurios vyras gavo lygtinas 
iskyras. Warwick yra. stambus Anglijos ąris’oknutai.

HM. * ■- 
r <• , ' * v
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(AOMiu-NAUJi^Ų ifotu j

’ ' BUILDINGS KEEP 

BACKS TO BOULEVARD

CLEVELAND, O. — J olų 
E, McGee.. ir D. A. Camp 
bell,unijos viršįųinkai, ku 
Tie yra kaltinami raketie 
tizmu.'

it




