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Žinios {trumpai4M

- Hitleris atvyko į AustrijosVIENA, kovo 13
miestui Linz ir ten oficiališkai paskelbė, jog Austrija lie
ka prijungta jprie Vokietijos. Tuo pačiu metu tūkstan
čiai Vokietijos kareivių pradėjo maršuoti į Austriją. 
Kareiviai buvo gabenami ne tik motoriniais vežimais, 
bet ir lėktuvais. Apskaičiuojama, kad apie keturi šim
tai armijos lėktuvų atskrido į Austriją.

Vos tik spėjo naciai perimti valdžią į savo rankas, 
kaip jie paskelbė “valymą”. Visi valdininkai, kurie ne
buvo naciams palankus, liko suimti ir įmesti į kalėjiftią. 
Skelbiama, jog vien tik Vienos mieste jau liko areštuo
ta 1,350 buvusių valdininkų, policijos viršininkų ir ar
mijos karininkų.

Tuo pačiu metu pranešama, jog Vienos mieste na
ciai pradėjo pulti žydus ir daužyti jų krautuvių langus.

LONDONAS, kovo 13. — čia gautomis žiniomis, 
Austrijos prezidentas Miklas rezignavo iš savo pareigų. 
Miklas bandė pasipriešinti nacių pasimojimui pašalinti 
jį iš prezidento vietos, bet, matyt, įsitikino, jog toks pa
sipriešinimas bus beprasmis.

PARYŽIUS, kovo 13. — Pro t ' ’ ■ I
fespriųs Jurij Lachovskis, įžy
mus rusų mokslininkas, Le 
Journal laikraštyje paskelbė 
sensacingą straipsnį, kuriame 
jis tvirtina, jog Maskvos by
la yra niekas daugiau, kaip tik 
teatras/ kurį vaidina žvalgybos 
agentai'.

Profesorius sako, jog buvu
sieji bolševikų lyderiai esą jau 
nužudyti, o teisme juos repre
zentuoją žvalgybos agentai. Ki
taip sakant, žvalgyba parinko 
iš savo tarpo buvusiųjų bolše
vikų lyderių antrininkus (labai 
panašius į juos agentus), nu- 
grimiravo juos, surežisavo vai
dinimą ir pradėjo “teatrą”.

Tie visi teismo metu prisi
pažinimai, sako profesoriui, 
aiškiai rodo, jog Maskvoje bu
vo suvaidintas teatras tam, kad 
butų galima apdumti pasauliui 
akis.

• - . ........... .........

PARYŽIUS. — Socialistas- 
Leon Blunf sudarė kabinetą. Jo 
kabinete užsienio reikalų mini-, 
sterio pareiga^ eisiąs Jean Pąul- 
Boncour, blivįsis premjeras.

• f v
PEKIN, III. — čia liko su

imtas James , Grabb, turtingo 
bankininko siintis. Kaltinamas 
jis yra savo j|unos žmonos nu
žudymu. Cral|b ;yra 24 metų 
amžiaus, o jo žmona buvo 19 
metų. -

LOS ANGELES, Cal. v— čia 
vėl siautė smarki liūtis, kuri 
grūmojo nauji? potvyniu. Lai
mei, sustojo lieję, tad nėra pa
vojaus,- kad įvyktų didelis pot
vynis. , 7 /c

/y.

BUCHARINAS IR KI
TI SEPTYNIOLIKA 

TURĖS MIRTI
P a s i baigė išgarsėjusi 
Maskvos byla, kurios 
. r i- 5 ■ ■ ' . ’ ' 1 ' .

rezultatas tokis: aštuo- 
; . . . . ( : ' ■ 

niolikai teisiamųjų iš
neštas mirties sprendi
mais, o trys turės ilgus 
metus sėdėti kalėjime.

LIETUVOS SANTYKIAI SU LENKIJA 
PAAŠTRĖJO

Demarkacijos linijoje liko nušautas 
lenkų sargybinis

teisėtai «perėjęs demarkacijos 
kų laikraščiai, kurie paprastai liniją ir paleidęs ifefe* žilvius.

Liepiamas pasiduoti, Jis mg tik 
nepaklausęs, bet pradė
jęs. šaudyti. Lietuvos pasienio

VARŠUVA, kovo 13. — Len-

VIENA, kovo 13. — Buvusis kancleris Kurt Schu-' 
schnigg faktiškai esąs įkalintas Belvedere palociuje. 
Naujasis nacių. kancleris Seyss-Inquart vedąs derybas 
su Šveicarija, kad toji sutiktų įsileisti Schuschnigą.
l. . . ; 'J -
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P A R Y ŽIUS, kovo . 13. — Pr aneuzi ja yra pasiryžusi 

sudaryti su Čekoslovakija kitą sutarti, kuri dar labiau 
sustiprins tų dviejų valstybių santykius. Prancūzai esą 
nusitarę visais atvejais remti Čekoslovakijos nepriklau
somybę, jei naciai bandytų jai grūmoti. Prancūzai žada 
netoleruoti jokio pasimojimo iš nacių puses kištis į Če
koslovakijos vidujinius reikalus.

Pabėgo Dollfuss’o 
našlė

Vatikanas susini 
pinęs

Prancūzija stiprina 
Maginot liniją

VATIKANAS, kovo 13. — 
Vatikano oficiozas reiškia dide
lį susirūpinimą dėlei paskuti
niojo Hitlerio žygio. O tai vi
sai natūralu. Austrija yra ka
talikiškas kraštas, tad jos pri
jungimas prie Vokietijos nieko 
gero nelemia. Vatikanui. Visai 
galimas daiktas, jog netrukus 
ir Austrijoje naciai pradės pir
šti savo pagonizmu pagrįsta ti
kėjimą. O kad katalikai (tik
sliau sakant, klerikalai) bus 
pašalinti nuo politikos, tai dė
lei <■ to negali būti mažiausios 
abejonės.

PRAHA, kovo 13. — čia bu«- 
vo gauta ? iš Bjatislava žinia, 
kad iš Auštrijds u,Čekoslova
kiją pabėgo b$rfušs*o našlėt 

Ir , y \

Kaip žinią, Engelbert Doll- 
fuss buvo Austrijos premjeras, 
kurį nužudė naciai, bandydami 
įvykdyti perversmu.

Dollfuss pasižymėjo ir tuo, 
kad jis Vienoje surengė kruvi
nas skerdynes ir sutriuškino 
darbininkų organizacijas. Jeigu 
ne to vadinamojo ’ “kišeninio 
diktatoriaus” žiaurus sunaiki
nimas darbininkiškų organiza
cijų, tai šiandien Hitleris var
gu butų turėjęs progos sunai
kinti Austrijos nepriklausomy
bę. ’

šiandien pa

BERLYNAS. — Feldmaršalas 
Hermann W. Goering, kuris yra 
dešinė Hitlerio, ranką, kalbėda
mas į milžipiŠką minią pareiš
kė, jog jokia jėga negalinti su
laikyti sti’sijungimo Austrijos 
su Vokietija.

LONDONAS
šaulyje yra 8,500,000 su viršum 
išlavintų kareivių, kurie tar
nauja vienos ar t kitos valsty
bės ■ armijoje. .Karo reikalams 
per pereitus* metus pasaulis iš
leido $12,000,000,000 (dvylika 
bilijonų dolerių). /

/ PRAHA. — čia pradėjo plis
ti gandai, kad Vokietija tran
kia kariuomenę ir tankus prie 
Čekoslovakijos sienos. (

pa- 
ka
na-

Nuvertė Dollfuss’o 
statulą

GRAZ, Austriją, kovo 13. — 
šiame mieste buvo pastatyta 
1934 m. žuvusiam Austrijos 
premjerui Englebert Dollfusš

PARYŽIUS, kovo 13. — Į 
paskutinius įvykius Austrijoje 
prancūzai, matyti, žiuri labai 
rimtai ir yra pasirengę viso
kioms staigmenomis. Karei
viams, kurie saugoja vadina
mąją Maginot liniją prie Vo
kietijos sienos, liko įsakyta 
silikti vietoje. Visi leidimai 
reiviams važiuoti pas savo 
miškius liko atšaukti.

Tuo pačiu metu Prancūzijos 
valdžia stengiasi gauti palankų 
atsakymą iš Anglijos Čekoslo
vakijos klausimu^ Būtent, ji 
nori, kad Anglija griežtai nu
sistatytų ir pareikštų, jog ji 
neleis Hitleriui briautis į Čeko
slovakiją.

Kolkas Prancūzija vis dar 
neturi valdžios. Socialistui 
Blum’ui nepasisekė sudaryti 
tokio kabineto, kuriame galėtų 
dalyvauti komunistai. Kai ku
rios partijos yra griežtai nu-

“Dieviškoji Misija”
VIENA, kovo 13. — Hitle- 

ris savo užgrobimą Austrijos 
teisina, tuo, kad tai buvtilsi “die
viškoji misija”. Tokį pareiški
mą jis padarė savo kalboje, ku
rią pasakė Austrijos - mieste 
Linz. Dievo valia buvusi, iri ta
da, kai jis įsteigęs nacių vald
žią Vokietijoje. O dabar pildy
damas “dieviškąją misiją”/jis 
užgrobęs Austriją tam, kad ji 
prisijungtų prie Vokietijos.

> LONDONAS. — Vienas šio 
miesto laikraštis išspausdino 
žinią, kad Sovietų Rusija pra
dėjusi mobilizlioti armiją ir 
koncentruoti lėktuvus. Esą, tai 
daroma tuo tikslu, kad butų 
galima .suteikti pagalbą Čeko
slovakijai, jei jų sUirianytų Hit
leris pulti.

\___ ______

Nušovė Meksikos
5 senatorių |

statula. Kai Hitleris paskelbi sistačiusios tam, kad į valdžią
Austrijos prijungimų prie Vo
kietijos, tai prie sakytos sta
tulos susirinko didžiausia mi
nia. Civiliai piliečiai; policinin
kai ir kareiviai šaukdami “Heil 
Hitler” nuvertė nykštuko dik-s 
tatoriaus statulą.

įeitų komunistai.

Šveicarija mato 
pavojų

■ r , • . .

Reikėsią mokesčius 
kelti

ko-
- Senatorius Pat Haęri-

, VVASHINGTON, D. C
vo 13.
son, senato finansų komisijos 
pirmininkas, padarė pareiški
mą, jog netrukus busią reika
linga pakelti asmeninius mo- / *
kesčius, tiksliau sakant, asme
ninių pajamų mokesčius. Esą, 

tedera lės valdžios išlaidos tiek

MASKVA, kovo 13. — Pa
galiau pasibaigė išgarsėjusi 
Maskvos byla, kurioje figūravo 
buvusieji bolševikų lyderiai. Ir 
tAi stambiausieji lyderiai, ku
rie per ilgus metus drauge dir-1 
bo su Leninu ir kure bolševiz
mą. Pavyzdžiui, Bucharinas bu
vo laikomas geriausiu komu
nizmo teoretiku ir per keletą 
metų redagavo oficiozus. Alek
sei I. Bykovas po Lenino mir
ties- per 'dešimt metų ėjo prem
jero pareigas. Kiti teisiamieji 
irgi savo laiku buvo stambus 
bolševikų lyderiai.

' Iš viso., bitVti teisiami dvidc- •j 
šimt 'vienas ' lyderis. Tai, taip 
sakant, buvo paskutinieji “mo- 
hikoriai”, kurie priklausė sena
jai- bolševikų gvardijai, dirbu
siai dradge su Leninu.

Iš visų teisiamųjų tik» trys 
išsisuko nuo mirties bausmės: 
Dr. D. D. Pletniovas, pasižy
mėjęs širdies ligų specialistas; 
S., A. Bessonovaš, buvęs pata
rėjas sovietų ambasadoje Ber
lyne, ir K. G. Rakovskis, buvęs 
sovietų ambasadorius Anglijai 
ir Prancūzijai. Dr. Pletniovas 
turės sėdėti kalėjime dvide
šimt penkerius metus, Rakov
skis dvidešimt ir Bessonovas 
penkiolika. Prokuroras Višin
skis reikalavo mirties bausmės 
visiems, išėmiis tik Rakovskį ir 
Besspnovą. Tačiau teisėjas Ul- 
richas su. savo dviem kolego
mis susimylėjo ir ant Dr. Plet- 
niovo. »

Aštuoniolika nuteistųjų mir
ti dar turės progos prašyti, su- 
simylejimo. Vienok sprendžiant 
iš praeities bylų galima, beveik 
tvirtinti, jog susimylėjimo jie 
nesusilau’ks. Tokiu budu gali
nga tikėtis, jog Lu^iankos ka
lėjimo kieme sutratės šūviai ir 
nebeliks/ Bucharino, Bykovo, 
Jagodos ir kitų įžymybių, ku
rie turėjo nelaimės vienu ar 
kitu laiku nesutikti su visaga
liu Stalinu. • 1

reiškia valdžios nusistatymą, 
griežtai reikalauja, kad Vieno
kiu -ar kitokiu budu turi būti----- ----------------------------
likviduoti tie nesusipratimai, ’ sargyba irgi atsakiusi-|,aųdy- 
kurie nuolat pasikartoja Lietu-Imu. Reztfitate lenkas XEkęs 
vos pasienyje. Esą, reikia at- 
steigti normališkirts ryšius. Tuo
pačiu metu laikraščiai smarkiai. binis ?.buvo nušautas Lietuvos 
puola Lietuvos valdžią ryšium žemėje, tačiau jie vis dėlto- ša
šu nušovimu lenkų sargybinio ko, kad dėl td įvykio gali kil- 
demarkacijos linijoje.

Lietuvos valdžia sako, jog žodžiais sakant, lenkai tiesiog 
'lenkų pasienio sargybinis ne- grūmoja Lietuvai.

nušautas. ”
Lenkai pripažįsta, kad/sžirgy-

ti rimtos komplikacijos. Kitais

Hitleris žada nekliu
dyti Čekoslovakijos

MIRECLARENCE
DARR0W

CHICAGO, kovo 13. — šir
dies liga mirė plačiai išgarsė
jęs advokatas Clarence Dar- 
row, sulaukęs beveik 81 metų 
amžiaus. Mirė 12:40 vai. po

PRAHA, kovo 13. — Diplo
matiškais keliais Vokietija da
vė suprasti čekoslovakams, kad 
prieš Čekoslovakiją ir nedary
sianti tokių žygių, kaip ji pa
darė prieš Austriją. ( r

Tačiau nacių žodžiais Če^
.Sįoyąkiją nėra linkusi tikėti. Darrow buvo laikomas vienu 
Ji todėl gymiai sustiprinė s^-' fr iOlaushi pasižymėjusių ad- 
vo sienas. 'Vėdinasi, padidino - *- ■ * •
sargybą. Vokiečių naciai sutik
tų stiprų pasipriešinimą, jei jie 
sumanytų. pulti savo kaimyną. 
Be to, Hitleris nėra visai tik
ras dėlei Prancūzijos nusista
tymo. Mat, ' puolimas Čekoslo
vakijos pagaliau gal priverstų 
Prancūziją, Rusiją ir Angliją 
griebtis ginklo. O tai, žinoma, 
reikštų karą. Rizikuoti gi karu 
Hitleris nelabai tedrįąta, nes 
jis nėra tikras, kad toks karas 
jam pasisektų laimėti.

JUAREZ, Meksika, kovo 13.
Čia liko jMišautak; Juarez val

stijos šeria torius > Angel Posada. 
Be tov? dar*. Jąays asmenys liko 
sužeisti. iRbličiJą padarė pa
reiškimą, jog tąs kraujo pra
liejimas įvykęs ryšium su gin
ču dėl politikos. s . ;

Gen. Rodrigo Quėvedo, bu
vusis Chihuahua valstijos gu
bernatorius, liko uždarytas į 
kalėjimą. t

Sužeisti liko Jose Qųevedo, 
buvu'sis Juarez miesto burmis
tras, Ghihuahua gubernatoriaus
Talamantes brolis ir aštuonių tavo kitą Sęversky Ąircraft 
metų vaikas. korporacijos darbininką. An-

MEKSIKOS MIESTAS, kovo /as, areštas keIio'ns 7?
^ landoms praslinkus , po to, kai

Otto
Voss, mechanikas. riu liepė sesii į netoli stpvintį

vo prie baro, kai susikivirčijo Areštuotasis darbininkas yra automobilių. Tačiau Bissell pa- 
dėl politikos su Baltazar Aree. kaltinamas tuo, kad 4is,!SV^tL(sipriešiiio ir žmogvagis buvo

Vėl suėmė šnipą
NEW YORK, kovo 13. — Fe- 

deralės ’ Valdžios,, agentai areš-

Įveikė kalnų liūtų

vokatų višoje Amerikoje. Jo 
specialybė buVo kriminąliškos 
bylos. Įdomu bus pastebėti, kad 
nė vienas jo ginamų nusikaltė
lių nebuvo nuteistas mirti.
, Darrow buvo ne tik įžymiau
sias savo laikų kriminališkų 
bylų advokatas, bet ir šiaip ne
paprastų gabumų žmogus. Bū
tent, talentingas rašytojas ir 
filosofas.

Darrow buvo pažangus žmo
gus ir arti susijęs su darbinin
kų judėjimu.

COLUSA, Cal., kovo 13. — 
Herbert Calgaterra, šešiolikos 
metų vidurinės mokyklos mo
kinys, pasidarė čia didelė gar
senybė. O pagarsėjo jis dėl to, 
kad peiliu pribaigė kalnų liu-

Dalykas buvo tokis: Calga? 
terra su savo draugais važiavo 
autobusu. Staiga iš krūmų iš
šoko kalnų liūtas ir užsiriog
lino ant radiatoriaus. Nito į ra
diatoriaus jis liko nublokštas 
ir pritrenktas. Tąsyk Calgater
ra prisiartino prie sužeisto liū
to ir su peiliu jį pribaigė..

CIURICHAS, Šveicarija, ko- padidėjusios, jog būtinai reikia 
-t n A j . . - , .1 1 it . , i . , . .Austrijos pasidavi-vo 13. -

irias Hitleriui sirkėlė didelį ne
rimą Šveicarijoje, čia reiškia
ma baimėš, kad naciai gali su
daryti pavojų ir Šveicarijos ne
priklausomybei. Dalykas tokis, 
kad didelę dalį Šveicarijos gy
ventojų sudaro vokiečiai. Todėl 
visai nebūtų nieko nuostabaus, 
jei Hitleris sumanytų paimti 

gy-

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

Šiandien šalčiau ir galima ti- savo globon ir Šveicarijoje 
kėtis sniego. venančius vokiečius.

mokes&ais daugiau4 pinigų su
rinkti. O tuo busią galima at
siekti tuo atveju, jei bus su
mažinta pagrindinė suma, nuo 
kurios dabar nėra mokesčiai 
imami. O aabar nuo pajamų 
mokesčių (“ineome taą”) yra 
atleidžiami pavieniai, kurie per 
metus uždirba nedaugiau kaip 
$1,000, ir vedę žmonės, kurių 
įplaukos per metus nepraneša 
$2,500.

Lenkai patenkinti 
Austrijos prijun

gimu ,
1 VARŠUVA, kovo 13.:^.Len- 
kų^ laikraščiai visai palankiai 
rašo apie Austrijose, prijungimą ' 
prie' Vokietijos. Girdi,/to buvo 
galima tikėtis, nes vėliau ar 
anksčiau Austrija turėjusi su
silipti. su Vokietija.

Lenkų z manymu, Austrijos 
užgrobimas nesudaro Europai 
Jokio pavojaus. Rimtas pavo
jus susidarytų tik tuo atveju, 
jei kitos Europos valstybės įsi
kištų į tą reikalą ir griežtai 
pareikalautų iš Hitlerio garan
tuoti Austrijos nepriklausomy-

• /.

Bandė kidnepiiiti
. . . ■

GRAND įRAPIDS; Mich.,' ko- 
vo 13 
pasikėsinimas pagrobti M. *R. 
Bissell, kuris yra stambios kom
panijos prezidentas ir gana 
turtingas žmogus, •

■ i v

Bissell / buvo? pašauktas tele
fonu atvykti į ligoninę. Kai jis 
nuvyko į nurodytą vietą, tai 

; i prie jo prišoko , nepažįstamas 
Herman Vyras jr grūmodamas revolve-

- čia buvo padarytas

13. — Čia liko nušautas Nuevo , 
Leon valstijos senatorius Fre- Vuvo suim aS 
derico Idar. Nušautas jis bu

Pastarasis tilo j pabėgo ir yra mai valstybei išdavęs militąriš- priverstas pats bėgti.
policijos ieškomas. Sakoma, kas Amerikos paslaptis. Tuo Dabar policija apie Grand
kad Aree buvęs artimas ben- pat, yra kaltinamas ir Voss. Rapids ieško dviejų vyrų, ku-
dradarbis ex-prezidento Emilio Voss yra kilęs iš Vokietijos, riė bandė pagrobti sakytą Bis-
Portes Gili. Jis yra 39 metų amžiaus. sėli..

Sakoma, kas Amerikos paslaptis. Tuo Dabar policija apie Grand

I * ■ ’ * . ' ,

Jis yra 39 metų amžiaus. sėli

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštine Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.



2 NAUJIENOS, Chicago, III.

Perkuriu Sargas

Kritika ir Polemika
t F

(Tęsinys)

“Vatikanas neigia Liętuvos; 
valdžią

Kauno Benediktinų vienuo
lynas, ilgai buvęs pakrikęs, 
ilgąi valdžią neekaimnuškaų 
pagaliau, smuMte kftmmi- 
nės revizijos fr sutvarkymo. I 
ir wgado jam 
ta<l puolė, prašydamas užta
rimo, į Papos. nuncijų RattiJ 
į Galicijos aptvyskupą Teo-! 
dunavičjų ip visąs lenkų ga-' 
lybes. Ratti žinomas len
kų pataikūnas; TeoderavIČluA 
— žinomas lenkas karštuolis 
agitatorius. Tai Kaimu vie* 
nųųlyną padarė išimtą (e^f 
emtus) iš žemaičių Vyskupu 
valdžios ir paties Ęymo —? 
Ratti valdomą. Kadangi Rąt- 
ti, kaip viršui minėta, yra

Aukštas Kraujo
SPAUDIMAS česnakų— || 

Petraškų eseąęijps tabletes re
guliariai vartojamos pa^aj nu
rodymus, mažina kraujo spau
dimą, Įepgvina gąlvos gėlą if 
svąigųlį didumoj atsitįkimų. 
Dr. Frederic Damrau, NewYor- 
kp žypiųs gydytojas savo rą- 
purtuosę kąlba Jipie tokią pa- 
gelbą iŠ 26 22-se atsitikimuose. 
ĄbLIlįĮĮN Tabletės parsiduoda 
gerose vaistinėje visur dvie
juose dydžiuose—50c ir $1.00. 
Kada pirkaitę, stengkftėg gau
ti tikrą ALLIMIN. Norint gau
ti vertą knygelę ir dykai sam- 
pelj rašykite:

VAN RATTEN ęp., 5< W, lilįhois 
Street Cąicaąp,

r

INSURANCE
(APDRAUDĄ)

• Pilną apdraudą 
mobihams

• Apdraudą 
ugnies

• Ąpdrandą
• Apdraudą

• Apdraudą

• Apdraudą

Ramų*

auto

rtuo

rakandų 

nuo vagiu * 
langų 

gyvastį^
gausite

NAUJIENŲ' 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St, 
Rastinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie- 
niaią nuo 9 ryto iki Į vąl. 

po pietų.

Papos nuncijus Lenkijai, tai 
Kauno. Benediktinės atsirado, 
tikrai sakant, Lenkų valsty- 
bes globoje, Lenkų oasa, 
Lenkų nepaliečiama ekspozi- 
Lu ra, neturint tuo tarpu di- 
plumaUnės ėia atstovybės.

Ikf paskutinių laikų į vįe- 
nuulpą nebuvo ppiimamps 
lietuvaitėj Lietuvos valsty
bei susidarius, to, ' žinoma, 
nebegalėjo bebūti, ir vienuo
lyne atsirado trys lietuvai
tės, kurios paskui buvo ir į- 
vesitos. Vadinasi, iškilmingai 
bųvų padariusios vienuolių 
apžadus. Metams nuo kan. 
revizijas praslinkus, paskirta 
viršininkės rinkimai. Lenkės 
atsiąakė rinkti. Likusios išsi
rinku ąe§erį Teresę Bersen- 
aite,

pp rinkimų prancūzų kari
ninkas tiesiu keliu iš Varšu
vos, iš Ęiaty’o vienuolynui 
atveža raštą, jug jam valdyt 
esąs paskirtas žinomas Kau
pe lenkininkas, kad ir žemai
tis, prelatas Bacevičius, kurį 
pradžioje kąro jau buvo len
kai pakišę Rymui į lemaičių 
vyskupijos valdytojus, vys
kupui susirgus ir išvažiavus 
į Kaukazą. Pr. Bacevičius 
tuoj paskelbė lietuvaites iš 
Viepųulyno išmetęs, žemaičių 
Vyskupo jų konsekraciją pa-, 
paikinąs, viršininkės rinki
mus skelbiąs naujus. Kuri 
tuo. esanti nepatenkintą, vie
nuolyno durys tai esą atvi
ros išeiti.

Rymo atstovas Ratti tokiu 
badu pavirto Lenkų atstovu 
ir pepriklf usomoj Lietuvoj 
Sudarė, Rymo autoritetu pri
dengdamas, Lęnkų placowką.

Rymas ir lenkai nepripaži
no, visos Ęuropos fąktinai

■ ' pripažintos Linkuvos valdžios, 
♦v j kuri, be visa ko, oąr viepuo-

■ lynui moka sulig hust^.tytais 
etatais.

Vatikanas pertoji nužengė 
Lietu’yių valdžios paniekini
me.

Mes turime Vatikane sąvo 
atstovybę — kan. Narjąps- 
ką; Vatikanas rūpinas jo ne
matyti. Męs turimę juk Mi- 
pisterių Kabinetą; jame Už- 

. s,iepių Ministeriją su tikybų 
departamentu, 'Rymas, Ratti, 
ir to nemato. Rymui jau Vo-

■ kiečių okupacijos metu buvo 
prirodyta, jog jis, skubėda
mas žemaičiams savavališ
kai primesti lenkininką val
dytoją, tą patį pr. Pacevičių, 
elgiasi neteisėtai, ne sulig e- 
samuoju Rusų padarytuojuI »

į ACME-NAUJIENŲ Foto]
CHICARP. — Betty Rer- 

ger vaišina voveraitę Jack- 
son parke.

i.

" '■>. ..............  1 "i "y... ............r" ........... *..............*"""

Ar Tai Ta Yra Jūsų 
Užkietėjimo 
Priežąstis?

JĮeį stebėsį kodėl žftrąp^ UPYPiKU 
tikrai—stabtelk ir pamąstyk apie 
savo, valgį. Duoąa, mėsa, kiauši
niai iy bulvės. Viskas geras mais
tingas, bet koncentruotas, stokuo- 
jąs “rupumą.” O' tąu reikia “ru
pumo.” Kai kuris maistas, ką SU?, 
daro minkštą, kempimšką masę 
žarnose—padęęįą t joms veikti.

dei yra ta «yųpumtt'’ stoką, nuo 
kuriąs paeina ąžkięiėjųąąs,' Kelt 
įogg’s AU-Brąn yra kaip tik tai, 
ko rejkąlingas esą. djš jįugeyią yąnr 
depį ir miUkštmą kaį kęąipinė, p 
tą masė pądeda žarnom# veikti. 
Beto, All-Bran duoda didį vidu
riams Gamtos toniką, vitaminus 
BĮ. Valgyk tuos trupius, gruz
džios javinius kasdien, gerk gana 
vandens ir džiaukis laimjpgęsnio- 
mis gippppii?.' AH-Brąą yrą Kel
logg dąrpipį įp Pattlp Crėek. Par
duoda visi krautuvininkai.

t '■ ‘ • M; h > - • -
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ANTANAS M. PHILLIPS n —, 1 I"Į8I I linui IĮ llljll. llM
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
■■■.:---------- *-----------------r. >■ tL 11 v. .l r”----5?

Pirmiąų buvusi A, Masalskio {staiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORtAI IR PATARĖJAI
V . ...................Jin jų K L JH ........... H1....... ...  1 .................................... "

ETKUS ir EUDEIKI

konkordatu: sulig juo aukš
tieji dvasiškiai yra skiriami, 

• pąsaųlineį valdžiai ir Vątiką- 
nui susitarus dėl kandidatų. 
Įr Pącęvičiąus pasvyrimą 
tuomet Vokiečiai papaikipo. 
Vatikano ta pamokn nieko 
neišmokė, ir jis vėl savąyą- 
liškai pasiduoda politinei len
kų intrygai, kurios stotis — 
Kauno Benediktinių vienuo
lynas ir prelato namai, kur 
jis telkia visus Kauno lenki
ninkus kunigus (jų esą 13) 
jr dvasininkus, iš kur seniai 
jau einą visa, lenkiškoji ne
ramybė. Ir jei ji buvo nelie
čiama, kaip buvo paliesta P. 
O. W. organizacija, tai tik 
dėl to, kad gerbta dvasiškių 
padėtis/’ ' > • ' \
Todėl iš šios netrumpos iš

traukos iš kan. Juozo Tumo 
rąštų skaitytojas gali jąu leng
vai persitikrinti, kiek daug ge
ro velijo dėl Lietuvos ir lietu
vių Vįlniaus katąlikų tada bųr 
vęs Lenkijoje popiėžiausįnunci
jaus arki vysk ūpas ApKĮ^s f Ra
tti, o dabar jau. ^įj^^>i6žius 
Pius XI ? Todėl tąą? ^Draugo” 
rašytojas meluoja-per akis sa
kydamas, kad dabartinis popie
žius norėjęs lietuvius apsaugoti 
nuo lenkų ir net gelbėjęs Vil
nių nuo lenkų pągrpbimo. Tąip 
rąšydamąs tas “Lietuvos Myjėr 
tojąs” aiškiai nori nubaltinti 
dabartinį popiežių Bįų$ XI ir 
pądaryti jį kaip nekaltą avine? 
lį, ir tuo įkalbėti lietuviams 
katalikams, kad jie turi už d^- 
bąrtinį popiežių melstis ir t. t. 
kaipo už gerįąusią lietuvių gę- 
rądarį- O tikrenybėje jis nieko 
gero Lietuvai ir lietuviams ka
talikams nėra pądąręs, nieko 
jis nenorėjo gero dėl lietuviu 
kątaliku pądąryti, ir pįęko jis 
šiandien dėl Įųetųyos ir lietu
viu katalikų nedaro. / .

Juk nPt kada atėjo klausi? 
ifląą, kąs turi būti (Įel Baltijos 
valstybių paskirtas kardinalu, 
tąi dabartinis popiežius, kuris 
taip tėviškai Lietuve^ katalikus 
myli, užuot paskyręs- Lietuvos 
ąrkivyskupą Skyiręcką, tai jau 
eina gąndai, kad jis rengiąsi 
pąskirtį Latvį jos arkivyskupą 
Springęvičių. Latvijoje tęrą 
Romos katalikų tik apie 10% 
visų gyventoją, oJLietuvaje yrą 
apie 80% rųmiškų katalikų, Ir 
visa taį nieko Romos popiežiui 
ir jo teisipgįems ir išmintim 
giems pilniems diplomatams nėr 
reiškia. Tai, mat, kaip ta šven
toji Romos bažnyčia sų savo 
popiežiais ir kardinolais atsily
gina Lietuvai už 550 metų išti
kimą vergavimą ir už šimtus 
milijonų dolerių aukų 'sudėjimą.

(Bus daūgiau)
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rxX7TZ A I K°PLYCIOS VISOSE
LTl KAI CHIČAOOS dalyse..AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ
Tel. Virginia 0883 9

4704 SOUTH WĘSTEBN AVENUL, CHICAGO
,,, II.—fe

JUOKAI

T—

Svetimos Kąlbos Pravartu
—Tarpsta vedei lurkę? Ną ir 

ka;p jus suprantat vieps ąntrą?
—- Pradžioj buvo tikrai baisu. 

Mes piekąip negąĮėęĮąvpną su
prasti, kąi į m (javų p bartis. Bet 
dabar jau? puikiąį sekasi...

Arklių' lenktynės 
Dusetose 

: . -U----- j—~x.i' ■,

Vasario 2 d;, Grabnyčių at
laidų metu, Dusetose (Zarasų 
ap.), ant didelio ir gražaus 
Sartų ežero ledo įvyks tradi
cinės arklių begupų lenktynes. ' l‘' ■ ’ ' *

Bėgimų lenktynėmis Duseto
se rūpinasi Arklių auginimo ir 
gerinimo dmugijos Dusetų pa
dalinys, kuriam ^vadovauja, ag- 
ron. P. Vasinauskas;. Paruošia
muosius darbus* atlieka specia
lus komitetas^ kurį sudaro ag- 
ron. R. Vaisįnąuskas, viršaitis 
Kibirkštis, mok. Kuzmickas, 
mok. Guntulis, gyv, techp. Vęn- 
slovą ir p. Kereilįs, Įsiregis
truoti gulimą ligi vasario 2 d- yra jąu šęštpsios,

9 vai. ryto. Įsiregistravusių yra 
jau ąpię 10Q.

pąlyvįąms yra skiriama vi
sa eilė pręipįjy. Aukščiausią 
250 Lt premijų gaus tas ūki
ninkas, kupio pirmos klasės er
žilas įf>Q9 metrus nubėgu per 
trumpinusį ląįką, Kitu trijų ge
riausiai lenktynėse pasirodžiu
sių pirmos klasės eržilų savi-, 
nipkąjus bus įteiktos premijos 
po 100 Lt ir dvejų tos pačios 
klasės kumelių v sąYmįnkams— 
po 75 Lt. Ąntrps klasės penkių 
pasižymėjusių eržilų savininkai 
premijas gaus po 50 Lt ir tri
jų kumelių—pp 40 ĮĄ. Trečius 
klasės eikliausių dešimties er
žilų savininkams teks premijos 
pp 30 Lt, šešių kumeliu—pp 
25 pt įr keturių kąstrątų.— 
tąip pat po 25 Lt\ Už geriau
sias n*!?66 ir tvarkiugiąųsiirs 
pakinktus skiriama 10 premijų 
po 15 Lt.

Šiemet šįpse lenktynėse žiu? 
rpvams teks pasįgėrėti įvairu
mais, kurių. kitais metais nepa
sitaikydavo. Komitetas pasiry
žo šiemet surengti kn^U ir ąr- 
denų veisles, beį mažųjų ark
lių lenktynes. Dalyvauti jenkty? 
nėse įsirašė vienas ukmiųkąs, 
kurių arklys nėra net metro 
didumo- šįtų arklių savininkai 
taip pat gaus premijas. Bet tp, 
bus surengtos dar jaunųjų ūki
ninkų grąžąus bei spartaus va^ 
žįavimo rungtynės. Visų lenk
tynių metų yeiks tptalizatoriųs.

Arklių lenktynės Dusetose 
yra rengiamos jau nuo prieška
rinių laikų. Ęet‘ pfipialįai rung
tį pradėtus nuo 1933 m. Taigi 
šiemetės ofjcialės lenktynės

LAHĮOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■

SENIAUSIA.’įjĮ£ DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IK N A K I j

Visi Telefonai YARDS 1741-1743 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fąirfield' Avenue

-Tel-. LĄF ĄYETTE 0727 
■ ŲlJtbl m *||'|’| ....................... .. .......  J ...........................

z 1 -J koplyčios visose 
J—Chieagos dąlyse

a'!

, ■ I I L. I .............. ■ .. .»r

Klausykite musų Lietuvių radi^, programų Piriųadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro ii W. H. tfcSį stotiep (1420 K.) — Pranešėjas

• U •. ■ P. ŠALTIMIEĮRAS. % 7 '

Laidotuvių DirektųriąL

>;ul; L-tLi

NARIAI
Chieagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

’• ■ ’* ' - '. K ’’ L . . V‘ •
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Ambiilunce 
Patąrnąvį. 
nw Dieną 
ir Naktį

I PETKUS ;
Avė. Phone Grovehill 0142

Cicero . Pilone Cicero 2109
&o. 'Avė.

1410 "ūpiirt ■'
K v ?

Pirmadienis, kovo 14, 1938 v 
........................ 1 j, i "i "".t1 ’V"!".

Vasario 2 d. 12 vai. 30 min. 
prasidės bėgunų paradas, 13 
vai. lį> min.—lenktynės. Lenk
tynėms pasibaigus, 16 Vai. bus 
laužas, o 19 vai. arbatėlė.

Vasąrio 3 d. bus mugė: 10 
vai JŲR važiavimo konkursas* 
11 vaj.—lenktynės, 12 vai. ro
gių ir pakinktų konkursas, 13 
vai. iržbaigą.

Iš Kauno į Dusetas eis 
tobusai.

Puąętose t^ proga bus 
silipksipinimų, bus dūdų 
kestrąs įy t. t.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai.

Phope CANAL /6122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2201 West 22nd Street

au-

P^
or-

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonas Renuhlic 78fi8
.. ................ !" 'SįTL’-.— e-r-:;-.......
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TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Ekspertą radip tąisymas—dykai 
ąpąkaičiąvimąs — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENJ5ULIS 

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

—y—T”".   luinu..!  iiĮi.1 i.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Bhysical Therapy 

and Ąfidwite 
6630M8o, ^Vęsterp 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patąrn&ujų prie 

gimdymo namuo
se ąr ligoninėse, 
duodu mąssąge 
eleetrie t r e a t - 
ment ir mąggę? 
tie blankets ir 1?t. 
Moteriam ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Ofisą TąL Boulęvąrd 59U

DR. BERTASH
756 West 35th St- 

Cor. of 35th and Halsted SU. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TfL KePFOod 51^7
—i—■! im»lil..M|iM^M-MWMMM«MM .11 II ——......

Ofiso TeL Virginia 0036 
Ręsidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

nųp 2—4 ir npo 6—8 vai, vakari
. ’ Rezidencįja: 

8939 , SOUTH CLAREMONT AVB
Vąlapdps—9—10 Ą. M. ,. , 

_____ Nedalioj pagal sutartį.’

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

2400 WE3T MAD1SON STREKI .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iją 8

Tel. Seeley 7830 
Narai] telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. (r ūpo 7
- iki 9 v. vak. Treciadieniąis ir

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

ADVOKATAS
Mięsto pfisas—12? N? Dęąrbprn St, 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Roukvard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.
«* •

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 
vak. Nedalioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.< Prospeet 1980

. Phone Boulevard 7042

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
T«iephot>e:4 Boulevard 2800 

46?; South Ashland ayrnųę 
J Rėš. .6515 So. Rockwell St.

Telephpnę: Repųbjic 9728

‘ DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. *.

, arti 47th Street.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sferedoj pagal sutarti.

KL. JURGEMONIS
ADTOĘATAS

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

A, A. SUKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room- 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namu Tel — įlydė' Tark 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So, Western Avė,
VALANDOS: 

PanedėlĮ, Utaiminke ir Ketverge 
nud 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospeet 1012

AKI[J SPECIALISTĄ I
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

J* RIDIKAS
3354 So. Hąlįhpd Street ; . BoHĮpvariį. 4Ų8!)

L J. ZOLP Plionę Boul. 5203
1646 West 46111 Street . ■< ' Boulevard 5566

' vi StMtSKUDAS .
718 West, 18lh Street Phone Mohroe 0^77

; ■■■Į1.’..'11".1 . .r." ■ 7.J i j
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S.P.MAŽBIKA YUH1U139
3319 Lituanica Avenue Yąrds 4138

...... LACHĄWĮCZ IR SUNŪS X .
2314 West 23rd B|ąęę’ ' “ " Phone Caųal 1Ž515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pultman 1270

............................................. "Į .... |.| —*■

JUOZAPAS EŲDEIKIS ĮR TĖVAS
s 4704 So. AVcstern Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3;)07 Litųąnicą Avęnųe Phone Boulevard 4139

J. LIŲLĘVĮČIŲS
4348 So, Californią Ąvęnųe • Pftpnę ^ąfayęRe 357$

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr, Mąrgeris 
3325 So, Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel, Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susąnna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St. 
Vąlandįos l—4 PO pietų, 7—8 v. vak 

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengviną akių įtempimą, kuris 

esti prięžastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo^ nervuotu- 
mo, skątąlamą ąkių kąr$tį, atitąįso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzariunąvimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė ątyda atkreipiama 
į rpokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. / ' i
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
ko akįniy. Kąįnps pigiau kaip pįrma 
4712 South Ashland Ąv.

Pilone Bpulevąrd 758?.

PR, G, SERNĘR
LIETUVIS ARIU RYDYTUJAS

Tel. Yards 1829.
I Pritaiko Akipius 

Kreivas Ąlęis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių pirptųvi
756 West 35th St. 

kampas Hąlstęd S t.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 i|d

> Nedaliomis pagal sutarti.
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS ' ■

Gerai lietuviams žįnomas ■ pfer 31 
metus kaipo patyręs gydytojas'chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISĄ S

4729 So. Ashland Avė.
. 2-ros lubos

CHICAGO, RA
QFI3O VĄLANDOSj

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
va. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nųę Į0 ikį 12 
valandai dieną.

Phone MIDWA¥ 2880
Telefonas Yąrdp 0994

Dr. Maurice Kahn.
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Ned$l. nuo 10 iki 12

R$z. Telephone PLAZĄ 2400
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
KVIEČIA PITTSBURGHO LIETUVIUS REM- Labai Daug 

Kalbėjo, Bet
Priimami lietuvių vaikai nuo 10 iki 18 Mažai Pasakė

TI SKAUTU ORGANIZAVIMĄ

metų amžiaus
Praeitais metais liepos mė- " 

nesį buvo sušauktas visuome
nės darbuotojų ir jaunimo su- 
s rinkimas pasitarimui apie su- 
t.kimų Lietuvos skautų. Tame 
susirinkime dalyvavo skaitlin
gas būrelis veikėjų ir jaunuo
lių, buvo sudarytas komitetas, 
pasiskirstyta pareigomis ir nu
tarta rengti Lietuvos skautų 
sutiktuves Pittsburghe. .Lietu
vos skautų delegacija dalyvavo 
p: sauliniam skautų suvažiavi
me Washington, D. C., ir mes 
pittsburghiečiai nutarėm ta 
proga pasinaudoti.

Skautų sutiktuvių darbas bu
vo varomas sėkmingai pirmyn 
ir už keletos savaičių musų ko
mitetas busų stotyje jau laukė 
:.tvykatančių į Pittsburghą sve
čių. Skautams atvykus, mesi 
juos priėmėm taip kaip mes 
mokėjom, žinojom ir galėjom.

Sutiktuvių bankietas buvo 
tikrai sėkmingas ir gražiausio
je nuotaikoje. Apie tai nėra 
reikalo nė rašyti, nes tai buvo 
neužmirštamas įvykis.

Po keletos dienų įvyko komi
teto susirinkimas, kuriame da
lyvavo ir musų svečiai skautai. 
Tame susirinkime musų sve
čiai, atvykę iš musų tėvų gim
to krašto Lietuvos, paliko 
mums įspūdingų minčių.

Ypatingai mus suinteresavo 
Lietuvos skautų prašymas, kad 
mes sukurtumėm lietuvių skau
tų organizaciją Pittsburghe ir 
kad ateinančią vasarą mes ga
lėtumėm pasiųsti'į "Lietuvą 
Amerikos lietuvių skautų dele
gaciją. Tuojau vietoje tas pats 
sutiktuvių komitetas nutarė 
skautų organizavimu rūpintis.

Darbas nebuvo taip lengvas, 
kaip kas manė, bet ačiū musų I 
komiteto pastangoms jau Pitts
burghe yra sukulta lietuvių 
skautų organizacija. Jau turim 
po būrelį vaikinų ir mergaičių, 
priklausančių skautų organiza
cijai. Lietuvių skautų organiza
vimą remia Amerikos .Skautų 
organizacija ir teikia visokią 
pagalbą. Todėl šiuomi kviečiu 
ir Pittsburgho lietuvius pageL | 
bėti Skautų Komitetui skautų 
organizavimo darbe. Pagelbėti 
galima visaip, bet geriausia pa
galba bus, jei Pittsburgho lie
tuviai pasistengs savo vaikus 
prirašyti Prie Lietuvių Skautų 
organizacijos.

Berniukai ir mergaitės yra 
priimami į skautų organizaciją 
tarp 10 ir 18 metų amžiaus.

Lietuvių Skautų organizaci
jos susirinkimai yra 
Fifth Avenue High 
Pittsburghe, nuo 7:30 
vakarais.

Mergaitės susirenka
dieriiais, o berniukai penktadie
niais. Pasidarbuokim, kad atei
nančią vasarą iš Pittsburgho 
galėtumėm pasiųsti į Lietuvą 
Amepkos Lietuvių Skautų de
legaciją. ' Skautų Komiteto

Sekretorė.

Ponas Pikelis svečius iš Chi- 
cagos pavėžinėjo po musų du- 
muotą Pittsburghą, supažindi
no su Pittsburgho lietuvių žy
mesnėmis ištaigomis ir vaka
ro sulaukus svečiai čikagie- 
čiai leidosi į kelionę, grįžo a‘<- 
gal į savo pamėgtą Chicagą.

— Koresp.

Jukelio Prakalbos Pittsburghe

N. S. PITTSBURGH, PA. — 
Kovo 9 d. Lietuvių Komunis
tų skyrius buvo surengęs pra
kalbas Lietuvos Sūnų svetai
nėje. Kalbėtoju buvo Jukelis. 
Prieš 20 metų g’rdėjaų tą’ pa
tį Jukelį kalbant. Tais metais 
tas kalbėtojas viską aiškinda-

Gabus Lietuvis 
Jaunuolis

W. E. PITTSBURGH,
— Kovo 8 d. toko pastebėti 
angliškam laikraštyje Post- 
Gazette atvaizdą lietuvio jau
nuolio Antano Stadulio; Lan- 
gley High School mokinio ir 
ir gražų aprašymą. Jaunuolis 
yra pasižymėjęs kaipo desai- 
neris (designer) elektrinių

Antanas Stadulis gyvena su 
savo tėvukais 425 Stadium st., 
ir pradėjo savo amaįą išdirbi
nėdamas iš medžio visokius 
mažmožius. O dabar šis jau
nuolis padaro gražiausius ele
ktrinių lempų pastatus.

PA.

MažuknoM,'^ 
i buvo nutarta 

šiame P. T. suvažiavime. o 
ypatingai norėjosi žinoti kada 
bus SLA. Seimas laikomas.

Iš Pittsburgho daug ruošia
si vykti į sekantį seimų, kuris 
įvyks Scranton, Pa.

SLA. vįc.e prezidentas papa-* 
kitur šnipai, o kaip buvo pa-'sakojo, kad Seimas prasidės 
imti, kaip šunyčiai”, ųž pakar- birželio 27 d. ir bus laikomas 
pos, tąi jie vienas paskui ki- viešbutyje. O apie tarimų 

[svarbumą, <ai p. Mažukna sa
ko, kad daug visokių tarimų 
buvo padaryta ir matysite 
“Tėvynėje,’’ bet vieną dalyką 
reikia pažynleti — p. Mažuk
na, sako, kad Pildomoji Ta-' 
ryba savo suvažiavime turėjo; 

'daug “triubelio” ir net ginčų 
dūl to nelaimingo “Vienybės”) 
namo remontavimo.

' ar viskas- tvarkoje

aiškino. Klausantis jo prakal
bos, kuri tęsėsi apie 2 valan
das ’ir pusę, gi ila bu'vo žiūrėti 
į tą publiką, kuri klausėsi, 
gaila buvo ir paties kalbėtojo, 
kuris taip drūčiai save vargi
no aiškindamas apie

tik jam apeidavo į mintį, visai 
neprisilaikydamas jokios te
mos. Kaip yra sakoma, labai 
daug kalbėdavo, bet mažai ką 
pasakydavo, nors labai daug 
aiškindavo iš savo rankų pir
štų apie kapitalistus, kunigus, 
davatkas ir socialistus.

Todėl norėjosi išgirsti ar 
daug dr. Jukelis yra pažen
gęs pirmyn, nes pasaulis vis- 
tiek daro šiokią tokią pažan- 

| gą. Bet, kaip pasirodo, pasau
linis progresas visai Jukelio 
nepalietę. Koks Jukelis' buvo 
pirma 20 metų, toks ir dabar 
tebėra. Kaip jo kalbos tais 
laikais buvo be logikos, taip ir 
dabar tebėra, tik jau šiek-tiek 
yra pamiršęs skaitliuoti iš pir
štu.’

Šiose prakalbose drg. Juke
lis kalbėjo apie visą pasaulį

armijoj.| Teiravaus gerb. 
Vorošilovas sakęs,/kad viskas kas svarbaus I.. 
tvarkoje ir kad vokiečiai ne
galėsią Volgos pasiekti netik 
per 16 dienų, bet ir per 16 me
tų. Bet Sįalinds pasakęs Voro- 
šilovui, kad\ apžiūrėtų gene
rolus ar tenai nėra šnipų. Ir 
tada buvo atrasta armijoj ir.

tą išsidavė ir prisipažino.
Na, p ‘'Laisvė” ginčija, kad 

ne iš Hitlerio susi-i tokius Stalinas ne iš Hitlerio susi- 
dalykus, apie kuriuos pats ne- nojęs apie šnipus Sovietų Ru- . < • s a •turi jokio supratimo.

Musų Pittsburgho eilinis ko
munistas pasakytų .daug ge
resnę prakalbą negu toks kal
bėtojas. .

Ar komunistai, neturi geres
nių kalbėtojų už Jukelį? Kol 
jisai .pabaigė savo kalbą,, tai ir 
publikos mažai Teliko.. Liko 
tik saviškiai?žnioųčš ir tie lau
kė, kad tik hiš kalbėtojas grei
čiau baigtų. Ktoė. T

Jukelio kalbą kritikuoti, tai 
žinoma, butų tuščias darbas, 
nes ji ženiiau kritikos, kaip 
žmonės sako. ,

Tikrai buvo juokinga kaip 
Jukelis aiškino apie dabarti
nius įvykius Rusijoj ir apie 
dabaritnes Maskvos bylas.

"Atidengė Didelę Slaptybę”
Jukelis aiškino savo klau

sytojams, kad Stalinas naiki
nąs Rusijoj biurokratiją. '

Stalinas sužinojęs iš Hitle
rio, kad Rusijoj pilna šnipų 
sekamu budu: praeitais'me
tais,' kovo 4 d. Hitleris pasa
kęs, kad už 16 dienų vokiečių 
kariuomenė busianti prie Vol
gos. Stalinas pasikvietęs yy-n kovo 1 d. ir baigėsi kovo 6 d. 
riaušių raudonosios armijos T Dąlyvavo visi F*'1/1,
vadą Vorošilovą jr paklausęs Tarybos nariai.

sijoj. * ,
Žinoma, kliuvo ir sandarie- 

čiąms, fašistams ir kijiems, tik 
šį kartą Jukelis socialistų ne
puolė ir net pagyrė,z nors Gri
gaitį ir pakritikavo.

Matomai, drg 
padarius savo 
pamargino ją 
žodžiais, kurių 
nai nė rašyti.

Jukelis, kad 
kalbų gyvesne, 
ir vulgariškais 
negalinga čio-

Draugas.

Pasimirė Senas 
Northsidietis 
Matas Jurgelis

SLA Vice-preziden 
P tas Grįžo iš Tary

bos Suvažiavimo
SLA. Seimas prasidės birželio 
21 d. Pildomosios Tarybos Su
važiavime buvę daug ginčų 
dėl remontavimo "Vienybės” 

namo.

N. S. PITTSBURGH, PA.— 
Kovo 7 d. grįžo iš New Yor- 
ko SLA. vice . prezidentas J. 
K. Mažukna, kur jis dalyvavo 
Pildomosios Tarybos suvažia
vime. Suvažiavimas prasidėjo

visi Pildomosios

Atvyko Amerikon prieš 
40 melų

N. S. PITTSBURGH, PA. — 
Kovo 4 d. pasimirė Motiejus 
Jurgelis, 58 metų, gyvenantis 
811 Manhattan St., ko.vo 7 d. 
su bažnytinėm apeigom ir pa
tarnaujant Dangaus Žengimo 
parapijos klebonui kun. J. Mi- 
siui. buvo palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo Ven- 
slovo graborystės įstaiga, va
dovaujant Adomui Marčiulai- 
čiui.

Velionis Motiejus Jurgelis 
buvo vienas iš senųjų North 
Sidės lietuvių gyventojų.. Pirm 
40 metų atvyko į šių šalį ir 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

NAUJI
REKORDAI

PO

Tikra Kaina Yra po 
75 Centus

!

pirma-

laikomi
School,

iki 9:30

Grybai
J. Pet-
ir Oi.

Radio Programai W. C. F. 
L. 970 k. nedėlioja kaip 7:30 
P. M. WAAF 920 k. pė'my- 
čiomis ir nedSliomis kaip 

P. M;

(polka) ir 
Bonas.
ir Dul-dul

(duetas) 
Strumskienė ir
Angelai gieda
ir Gaspadinė

Daina.
Alutis

ir Ant
Uktveris ir

EI. Ra-

pra-
val-
Vy-

Sabaniau-

Pas 
Linominis, J. 

| V-14062—Rytiečių meilė (foketratas) Ir 
", A. Sabaniaus-

■Rudens pasaka ir Veltui 
. Sabaniauskas.

Viešėjo Svečiai 
Iš Chicagos z.

PITTSBURGH, PA. — Kovo 
6 d. ekskursijiniu traukiniu 
atvyko svečių iš Chicagos, ku
rie apsistojo ir viešėję pas 
Charles K. Pikelį, 629—54th 
Street,

Atvyko Augustas ? Saldokas, I 
Brighton Parko real estatinin- 
kas, fotografas Al. Precin — 
Pričinauskas ir .Frank Jerec- 
lempų pastatų (bases), 
kis, taip pat Brightonparkie- 
čiai.

penktam

< Savaitiniai 
Radio Programai 

Paul Whiteman 
Lawrence Tibbett 

Andre Kostelanetz 
l Deems Taylor 
\ PaulDouglas

i ir suteikdamas 
daugiau malonumo

“Rhapsody m Bhie”—tai 
Ghesterfield Laikas—-užsidegkite ir 
gėrėkitės tuom gaivinančiu lengvu
mu, tuom Chesterfield geresniu

- » , y ■ I

skoniu, kurį rūkytojai mėgsta.

rasite DAUGIAU MALONUMO 
"sterfiekĮs lengvesniatne 
geresniatde^kon^jė

Chesterfields turi geriausius 
sudėtinius kokius cigaretas 
gali turėti—lengvų nunoku
sių tabakų, namie-augintų ir 
aromatiškų turkiškų, ir gryną 
cigareto popierą. Jie Patęn- 

milijonus

16247-F—Dumhlan (dialogas) ir ftia-Tas 
(dialogas) V. Dineika ir J. Petraitis

16152-F—Pasaulis stovi ir Man tik 
rodosi, A. Vanagaitis.

16162-F—Pasaulis stovi ir Man tik ro
dosi, A. Vanagaitįs.

16204-F—1-2-3-Bar. Kupletai ir Polka 
Jovalas, J. Petrauskas ir V. Dineika

16174-F—Eisiu maniei pasakysiu ir Ber- 
nužčli, neftvoliok, M. Petrauskas.

10192-F—Trauk, x Simnfski (polką) ir 
Ėjo Mikas (polka). Jonas Djrvelis ir 
orkestrą.

16208-F—Patarimai ūkininkams ir Ait
varų Polka, Petrauskas ir Dineika.

16212-F—Augo mifcke baravikas ir Pupų 
senis, Jonas Bjitčnas.

1(J259-F—Dziedukas (liaudies daina) ir 
Tyliąi, tyliai (liaudies daina), Mikul
skio orkestrą.

10269-F—Aukso miglos ir Meilčs tu 
mums nediinuok. St. Pauras.

16249-F—-Čigonės akys (fokstratas) ir 
Onytė, einam su manim pamokti, Liet. 
V. Orkestras.

16272-F—Namo (1. daina) ir Oi, kad 
iSaufitų (1. daina), Mikulskio ork. *

16257-F—Vasaros grožybė ir Atsiskyrus 
sn mylimąja, S. Pauras, ir J. Girai- 
tis.

10201-F—Svetima padangė. S. Pauras ir 
Studento sapnas, J. Giraitis.

16270-F—Rytų daina ir Turkų vestu
vės, Liet. Vieftbučio Ork.

16263-F—Atbulinis ir ^Vargonininkas, 
I * Vineas Niekus.I 10266-F—Aržuoliniai pamatai Ir Moks

las darbas žygių Šuoliai. S. Pauras.I 10208-F—Ar tu žinai, broli? ir Misa 
Lietuva, V. Dineika ir J. PetrauskasI 16293-F—Ar aė ne jauna ar ne vaini
kuota ir Tekėk, dukra už čigono. 
Kast. Menkeliuniutė ir St. Kazemekas.

| 16123-F—Gieda gaideliai ir Netur pie
čio, A. Vanagaitis, K. B. Krauciunas. 
ir M. Žemaitė.I 10273-F—Kaukazo vaizdelis. dviejose
dalyse, Liet. VieSbučio Orkestras.I 20674—Ant kiemelio (polka) ir Pas

I malūnėli (valcas), Kariftkas Benas.I 26071—Klaipėdos valcas ir Gaidys (pol-
I ka>, KariSkas Benas.Į 26003—Šitas Šokis dėl v'sųI Kas bus (polka). KelmoI 26028—Bernužąi, nesvobok 

dūdelė. Kipras Petrauskas.I 26038—Teka upė per beržyną ir Josiu 
jomarkčlln, J. Butėnas.I 26040—Aria iŠ operos Rigoletto, K. Pet-

I rauskas ir Neverk brangi, A. Sodeika.I 26045—--Pusiaunakti musų brangiai ir
1 I Blusa, P. Oleka.I 2Q056—Bpsutč (valcas) ir visiems tinka 

(polka), ’ Kauno Orkestrą.I 2604S—Varguolis ir Kad galėčiau. Liu
da Sipavičiūtė.Į 26047—Dzinguliukai ir PraSėm pasakyti.

‘ lluida-Sipavičiūtė.I 26065—Kazbek Ir Sugodojau aS godeles 
. J. Babravičius.

IĮ 26062—Eisim grybaut (one stop) ir Kar
velėlis (valcas), Kauno orkestras.

| 26092—Prirodino seni žmonės ir Ant
- marių krantelio, J. Butėnas.
| 26091'—Agotėlės valcas ir Linksmas jau

nimėlis, Šokių orkestrą.
| 26104—Noros polka ir Bernelis (polka)
| P. Sarpaliue.
| 26099—Obuolys ir Amatininkų
| Petras Petraitis.
| 26098—Barborytė nosj trina ir 

ir Žemės rojus. S. Pilka.IĮ 26100—Busiu Vyru (kom. scena) 
laivo (kom. scena), J.

i Adelė Zavistaitė.Į 26082—Tai gražumas dukreles.
kauąjdenė ir Suktinis, J. Olšauskas irĮ Elena Rakauskienė.

i Į 26095—s-Levendrelis (duetas) ir
(duetą#), M. Strumskienė ir 
raitis. xĮ 26094^—Ganėm aveles 1 
čiarL/įą (duetas), M. 
Px jpjesraitis.Į 26105—Tyliąją nakti ir Į danguje, P. Petraitis.Į 26097—Jonas pas Rože
Rozalija. S. Pilka ir M. Žemaitaitė.Į 26102—Didmiesčio polka ir Karės laiku 
(polka), J. Sosnausko orkestrą.

Į 26087—Bernužėl, neverk pačios ir Si
biro tremtinys, J. Olšauskas.Į 26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Ne
munas ir Dauguva, J. Olšauskas.Į 26093—žolynėlis (polka) ir I Sveikatą 

Į (polka). Smuiką ir armonika.
Į V-14022—^Tau saulutė leidžias ir Vaik-

• Į ščiojau po žalią girele. J- Namieka.Į V-14014—Klausyk, mylimoji ir Burdin- 
gierius praktikuoja, J. žuronas.Į V-14018—-Cąspian Polka, Maki Trejetas

i ir Onytė (polka), Velička.
Į 16-81442—Marytė ir Skrendam kaip 

paukščiai. St. Pilka.Į V-į4025—Pas močiute augau ir SėdŽtif Į po langeliu, Z. Krasauskienė ir Vik
torija Volteraitė.; Į V-14021—Gaspadtnės bankietas irĮ motinėle. J. Žuronas Į V-14029—Užgavėnios ir

Žuronas _ ir grupa.
Į Spaudos balius valcas, 119 H
■ V-14064'Į šysi,Į V-14066—Nepamiršk manęs (anglų 

cas), A. Sabaniauskas.Į V-14005—Paskutinis’ sekmadienis irĮ rai, užkim (fokstratas),
Į JB—3002, Keturi ratai ir Meilčs kara

laitis, Pažerskas.
Į JB. 7 Pačios ir. Daktaro daina, S. 

Rimkus,

Jos. F. Budrik
INCORPORATED

3409 So. Halsted St 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 7010

BUDRIKO 
RAKANDŲ, RADIO 
IR ELEKTRIKINIŲ 

LEDAUNIŲ 
KRAUTUVE
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1799 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subecription Ra t ei:
$8.00 per y#ar in Canada
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A

Naujienos eipa kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S, Halsted St., Cnicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
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Įlinkimo kalnai
Chicago je—pašm:

Metami _______  $8.00
Pusei metų __ __________ 4.00
Trims mėnesiams ____    2,00
Dviejp mėnesiams ...J__  1J)O
Vienam mSnesiui __________ .75

Chicagojų per išnešiotoįus:
Vieną kopiją ___   3c
Savaitei ...___     18c
Menesiui J5c

Suvienytose Valstijose, ne Chicafoj, 
pąštąi

Metams $5.00
Pusei metu ..._____________   2.75
Trims mėiiesiains . .............  1.50
Dviems mėnesiams 1.00
Vienapa menesiui _____  .75

''
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) -
Metams ....
Pusei metų
Trims menesiams ___
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Hitlerio “pučas’
Hitleris padare dar vįeną perversmą Europoje. Pir

ma jisai griovė Versalės sutartį, kuri draudė Vokietijai 
militarizuoti Reino kraštą ir didinti savo armiją be di
džiųjų valstybių sutikimo. Dabar jisai sunaikino St. 
Germaino sutartį, prijungdamas prie Vokietijos Austri
ją . ’ ■ > '

< Šis jo “pučas” yra stambiausias, bet atrodo, kad ir 
jisai praeis be jokio pasipriešinimo iš kitų valstybių 
pugės, ,

Italijos fašizmas, kuris anąmet pasiuntė savo armi
ją prie Austrijos sienų, kai naciai bandė pasigrobti Vie
noje valdžią, dabar nedrįso pakelti rąnką prieš Hitlerio 
smurtą. Nedrįso net išreikšti savo nepasitenkinimą.

Francuzija ir Anglija užprotestavp, bet daryti ne
ketina nieko.

Tok’iu budu Austrija, kaip nepriklausoma valstybė, 
Jšnyko. Ji pasidarė Vokietijos dalis.

Tai pirmas Hitlerio linksnis į tą tikslą, kurį jisai 
laiko savo istorine misija: padaryti Vokietiją ^Didžiąja 
Vokietija” (Gross-Deutschland), sujungiant po viena 
valdžia visas “vokiškas žemes”, prie kurių jisai skiria 
ne tik “trečiojo reicho” teritoriją kartu su Austrija, bet 
ir vokiečių apgyventas dalis Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Klaipėdos ir italų valdomą Tyrolį.

“Vokiškomis žemėmis” jisai laiko taip pat Latviją 
ir Estiją, kur vokiški riteriai jau viduramžiuose skleidė 
vokišką “kultūrą”; taip pat įvairias buvusios Austrijos- 
Vengrijos provincijas.

Bet sujungęs tas visas žemes į vieną didelę vokie
čių imperiją, ^ Hitleris nori dar prikergti prie jos tuos 
plotus, kurie, kad ir nėra apgyventi vokiečių, bet yra 
reikalingi vokiečių veislei platinti, nes jie turi duonos 
ir žaliavų, kurių vokiškose žemėse trūksta. Į šituos plo
tus įeina Balkanų pusiausalis ir pietinės Sovietų Sąjun
gos dalis — Ukraina.

Tokiu budu Hitlerio užkariavimų planas yra at
kreiptas prieš visų centralinės, pietinės ir rytinės Ęuro- 
pos šalių gyvybę.

Pirmas šuolis šita kryptim tapo padarytas ir Eu
ropą sukrėtė šiurpulys, kai ji pajuto, kad ant jos galvos 
tapo iškeltas peilis. Kas bus dabar? Ar Europa lauks, 
iki tas peilis nusileis ir bus įsmeigtas naujajai aukai?..

Kas paruošė kelia?
4; ■ — 1 r

Austrijos žųvjhiųĮ kelias buvo paruoštas,
Mirtiną smūgį to krašto nepriklausomybei, sudąvė 

• 1934 metais klerikalizmas ir fašizmas.
Susitaręs su Ęomos papa, Mussolini sukurstė Aust^ 

rijos klerikalus, vadovaujamus dievobaimingo benkarto 
Poljfųsso, panaikinti demokratinę respubliką ir išskers
ti Vienos darbininkus, Kai šitas judošiškas sumanymas 
buvo įvykintas, Austrija buvo pasmerkta žuvimui.

Paskutinėje valandoje Dollfusso įpėdinis šušniggas 
dar bandė šauktis pagalbos pas tuos pačius darbinin
kus, kurių kraujy anąmet buvo aptaškytos Vienos prie
miesčių gatvės, bet jau buvo per vėlu, šušniggas ir jo 
partija buvo tik svetimos fašistų valdžios įnagis. Kai 
tą valdžia ątsisąkė juos ginti, jie pasidavė,

Dabar Mųssolįnįuį dreba kinkos, kad Hitlerio armi
jos gali atmaršųoti iš Austrijos ir atplėšti nuo Italijos 
Tyrolį ir buv. Austrijos-Uostą Triestą. O Romos papa 
raudą, kad katalikiška Austrija pateko po letena hitle- 
rizmo, kuris griauja krikščionybę. Ęet Musolinį ir po
piežius patys paruošė kelią Hitleriui, Juodu sunaikino 
Austrijos demokratiją, o 'Hitleris —- jos nepriklausomy-

Hitleris tik pribaigė klerikalų ir fašistų 
sužeistų respublikų.

“Išvadavo gimtąjį krašta”

mirtinai

■> .7 < 1 .Į.
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bininkams tolyn dar labiau* su
stiprėjo, kai pasidarė visiems 
aišku, kad Ispanijos sukilėliai 
tik su MussOlinio ir Hitlerio 
pagalbą stengia tęsti karą prieš 
respubliką.

Na, o “Dąrbinihkas” pasako1- 
ja, kad- laikraščiai šiandie turį 
geresnę nuomonę apie Ispani
jos fašistus, negu pilietinio ka
ro pradžioje! Jisai neturį sar
matos kelti į padanges gen. 
Franco “pasišvehtimų tėvynei”, 
kuomet yra žinoma, kad tas iš
davikas nuo pąt pradžios susi
dėjo sų, svetimų šalių fašistais, 
kurie, atvykę Ispanijon, griau- 
jaz josi miestus; deginą jos so
džius įr skerdžia jos gyvento- 
jus! . \ t ?

Reikia stebėtis, kaip siauras 
Ulerįkalų egoizmas daro juos 
kurčius ir aklus.

Klerikalai dar vjs nesiliau'ja 
šmeižę Ispanijos demokratijų ir 
gyrę fašistus maištininkus, 
nors jau, rodos, jiemfc turėjo 
paaiškėti, kad fašizmo pergalė 
Ispanijoje sustiprintų tuos Eu
ropos grobuonius, kurie yra pa
vojingi ir patiems katalikams.

štai, So. Bostono “Darbinin
kas” rašo apie “Tautinę Ispa
niją”, įrodinėdamas, kad gen. 
Franco užkariautose teritorijo
se esą viskas labai puikų — 
viešpatauja ramybė ir taika, 
atgijo pramonė ir prekyba, val
dininkai pasišventę, net algų 
neimu, ir 1.1. Girdi, vyriausy
bininkai paskleidę daug viso
kių prasimanymų apie gen. 
Franco žiaurumus, ir viso pa
saulio kairieji tai vyriausybi
ninkų propagandai pritarę, klai
dindami visuomenę. Bet, esu, 
dabar jau pradedanti išeiti Vir
šun “tiesa”. Iš “neityalių žur
nalistų” visuomenė jau pati
rianti, kad sukilėlių valdomoje 
Ispanijos dalyje tie žiaurumai, 
apie kuriuos bubnijo “vyriau
sybininkų propaganda”, buvę 
pramanyti.

šv. Juozapo draugijos orga
nas sako: 

! *

“Mirtns katalikams tie da
lykai jau seniai žįnomi. Mums 
nebenaujienų, kad gen. Fran
co ‘žiaurumai’ 100 kartų per
dėti, o kruvini raudonųjų 
‘žygdarbiai nė per pusę neat
pasakoti. Mes taip pat gerai 
žinom, kad Ispanija nori būt 
Ispanija, o ne sovietų verge 
■(! — “N.” Red.). Bet štai 
kas mums nauja ir džiugų: 
kad šio pasaulio spaudos ga
liūnai pradeda regėti tiesų.” 
Taigi “Darbinįnkas” 1 bando 

įtikinti publikų,'1 kad pasaulio 
spauda šiaiidie' 'pasidariusi pa
lankesnė Ispanijos sukilėliams. 
Bet jisai čia Pats sako netie
są. c

Kai prieš pusantrų metų laL 
ko prasidėjo Ispąnijos fašistų, 
klerikalų jr monarchistų suki
limas, tai laikraščiai buvo pil
ni pranešimų apie respublikos 
gynėjų “žiaurumus”. Visi, ku
rie seka spaudų, gali atsimin
ti, Jdek tuomet būdavo “žinių” 
apie Ispanijos “bedievių” “žvė
riškus darbus” — kaip jie de
gindavę , bažnyčias, skersdavę 
kunigus ir vienuoles, žudydavę 
mažus kūdikius, plėšdavę pri
vatinius namus, ir t.t., ir 1.1. 
O tuo tarpu sukilėliai buvo pie
šiami, kaip kilnus riteriai, ku
rie užtaria nelaįmingus, apsau-

1 goja nekaltus ir gina kraštų 
j nuo “raudonųjų barbarų”.

Tik keli drąsesnieji Amerikos 
laikraščių korespondėntai tais 
laikais pranešdavo apie tų ta
riamųjų gen. Franco “riterių” 
darbus kaip jie masėmis su
šaudo valdžios šalininkus užka
riautuose miestuose, kąip jie 
išžudė 3,000 žmonių viename 

, tik Badajoz niiestė, ir paskui 
— kaip jie nežmoniškai siau
tė Baskų žen|ėje. . .

Faktinai, nuo to Jųikd, kai 
pasaulis išgirdo apie kruvinus 
sukilėlių ir jų talkininkų žy
giui Baskų provincijoje (ypač 
apie Guernicos sugriovimų bom- 
bonjis iš ~oro), tai viešoji opi
nija Eurppoje ir Amerikoje 
pakrypo Ispanijos vyriausybi
ninku tfusčn. Nuo to laiko ne 
tik darpininkišką spauda, bet 
jau ir. dauguma didžiųjų bur? 
žuazijps laikraščių> pradėjo ra
šyti palankiai apie respublikos 
gynėjų Herojiškumų kovoje su 
gep. Frapco banditais. Ir šis 
spaudos palankumas vyriausy- lizino hųdavotojaį

“KELEIVIS” APIE MASKVOS 
BYLĄ.

Prijungęs prie Vokietijos Austriją, Hitleris džiau
giasi, kad jo gimtasai kraštas esąs “išvaduotas”.

Anąmet gruzino Stalino iniciatyva buvo panašių 
budu “išvaduota’* Gruzija, kai bolševikai smurtu pri
jungė ją prie Rusijos. > _ j _ , / J . .

to tėvynėje”. Net kruvinasis 
sovietų žvalgybos viršininkas 
Jagoda musų komunistams bu
vo skaistus didvyris, ir jie ne-1 
galėdavo, atsidžiaugti tuo, kad 
tasai kraugerys priversdavo ka
linius kirsti miškus šiaurėje, 
xasti kanalus'įr dirbti kitokius 
katorgos darbys.

Kai “Naujienos” pašiepdavo 
“revoliucinę balalaikų” Trockį 
ir pleperį “Grišką” Zinovjevą 
arba išreikšdavo pasipiktinimų 
Jagodos smurto darbais, tai ko
munistai susiriesdami plūsdavo 
“Naujienas” ir jų redaktorių 
ir nesidrovėdavo net prikaišio
ti jam žemus asmeninius moty
vus dėl to, kad jisai tuos Mas
kvos dievaičius kritikuodavo.

Vadinasi, komunistai -aklai 
tikėjo tais asmenimis, kuriuos 
jip dabar smerkia. Tai kodėl

reikia manytu kad jie Šiandie 
neklysta? Nėra menkiausio pa
grindo taip manyti. Priešingai, 
praeities patyrimas rodo, kad 
bolševizmo vadų įvertinime ko
munistai klydo daugiau, negu 
kaskitas A’

Jie ne tik klydo. Jie tiesiog 
kartodavo, kaip grąmofonai, tų 
muzikų, kurių jiems grieždavo 
Maskva. O kaip dabar?

Dabar jie irgi ne savo pro
tu priėjo prie to, kad Bucha- 
rinas, Rykovas ir jų draugai 
esu “niekšai” ir “išdavikai”. 
Jie taip sako dėl to, kad taip 
liepiu sakyti Maskva!

Štai dėl ko jie “tiki” kaltini
mais ir “prisipažipirpąis” Mas
kvos byloje, — tuo tarpu kai 
Visaų pasaulis iš tų kaltinimų 
ir “prisipažinimų”-Juokiasi.

cjjos visiškai policinėmis prie
monėmis yra užgniaužtos.

Atseit, dabar kai kurie kleri
kalai anų metų bendrų susita
rimų lyg ir nori sulaužyti.

. (Bus daugiau)

K LIETUVOS
Kur nuolat groja 

kūjų mužiką

Iš Lietuvos Padangės
■ (Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Komunistai pastaruoju laiku 
mėgdavo imti ištraukas iš “Ke
leivio” ir jonus “mušti” “Nau
jienas”. Taigi< gal būt, jie pa
kartos ir tų žinių, kurių Bos
tono savaitraštis pereitame nu
meryje įdėjo apie Maskvos by-

Tenai išdėstoma, kaip žiuri į 
sovietų prokuroro kaltinimus 
baisiausis “fašistų agentas” 
Trockis, atseit, kad tie kaltini
mai prieš BUcharina, Bykovų ir 
k. buvusius bolševizmo vadus, 
yra melagingi ir kad Stalinas 
kankinimais privertė teisiamuo
sius “prisipažinti”. Tolinus pats 
“Keleivis” daro šitokių pasta
bų:

“Reikia pasakyti^ kad ne- 
' tiktai Trockis, bet ir viso pa

saulio spauda, išskyrus kd- 
- niunistinę* tiėtiki tiems kal- 

f tinimams,' kokius daro se
niems Rusijos revoliucionie
riams dabartinė Sovietų val
džia, ir netiki tiems ‘prisi- 
pažinimaiiis’, kuriuos daro 
teisiamieji.” z
Dabar kyla klausimas,, kodėl 

komunistų t nuomone šitame 
klausime skiriasi nuo visų kitų 
pasaulio laikraščių nuomonės? 
Argi visi klysta ir tik vieni 
komunistai žino tiesų? ' !» • V *
Komunistų “neklaidingumas”

Bet tie patys komunistai, 
kurie šiandie tiki, kad Bucha- 
rinas, Bykovas, Jagoda ir kit 
teisiamieji yrą žemiausios rų- 
Šie^ niekšai, žmogžudžiai ir 
parsidavėliai, seiliaus tuos pa
čius asmenis labai gerbdavę it 
statydavo už pavyzdį viso pa
saulio darbininkams. Reiškia, 
pirpiiaus komunistai KLYDO.

Kaip pasirodė dabartinėje 
Maskvos byloje^ Bucharinas bu
vo “išdavikas” jau 1918 m. 
Trockis buvo “parsidavęs” • jau 
1921 m. Kiti tejsiafnieji stl- Bu- 
charinu ir Trockiu darė Sąmok
slus prieš Leninų iy sovietų val
džių ir palaikė ryšius su sve
timų šalių fąšjątąįs dar tuomet, 
kai apie jų neištikimybę nebu
vo niekam žinoma i— kai jie 
vadovavo Rusi j os komu’nist ų 
partijoje ir komunistų' inter
nacionale ir stovėjo aukščiau^ 
siose sovietų valdžios vietose.

Anot ‘ prokuroro Višinskio, 
per tų visų laikų jie bųvO “iš
davikai” ir “šiiipai”, q betgi 
mūsiškiai komunistai ir jų 
spauda (“Laisvę” ir “Vilnis”) 
ir visų kitų tautų komunistai 
sakydavo, kad tie ą^pąėps e§ų 
kilpįaąsi reVplį|icijpš' vadais iš
tikimiausi kovotojai dėl darbi
ninkų laisvės, drąsiausi socia- 

l “prplętarią-
J.

Lietuvis Pilsudskis tokiu pat budy> ^išvadavo” gavo 
gimtąjį Vilniaus kraštų, prijungdamas prie Lenkijos.

Tai šįų dienų didvyriai: pasiremdami svetimos šą? 
lies ginklų, jie atneša pančius savo gimtajam kraštui ir 

— “laįsye”!yadina juos -

Konstitucijos reikalas [ «

' _ . . .. . ■ . . I patalkinęti. štai dėlko klerikalų
tarpe matyti toksai didelis svy
ravimas. Juk manyti, kad kleri
kalai daugumoje vis dėlto yra 

. . šiokie tokie demokratai visai 
, J*? netenka. Jie tik todėl tokiais

Tarp Kretingos ir Klibių yra 
gal būt, akmeningiausia vaka
rinės Lietuvos vieta, čia yrf 
keletas kvadratinių kilometn, 
ištisai nedirbamos ir negyve 
narnos žemės vien dėl daugy 
bes akmenų esančių podirvy j < 
ir žemės paviršiuje.

Vasarų akmenys renkami Į] 
vežami arčiau geležinkelio Ii 
Ihijos, ten jie kraunami į tan 
tikrus tabelius po 100 m3 ai 

mažesnio didumo.
žiemų suvežami čia bedar 

biai, kurie skaldo, tašo ir, ap 
skritai, paruošia statybai me 
džiagų.

Dabar Klibiuose prie akmeni 
skaldos dirba apie 140 žmonių 
Anksčiau dirba daug daugiau 
bet pradėjus šalti akme 
hų tašymas sustabdytas, < 
darbininkai atleisti. Kurie ak 
mentašiai - norėjo, tie pasiliki 
prie akmenų skaldymo darbi:

Dirba daugiausia Klaipėdo 
krašto bedarbiai, kurie pri 
klauso Susivienijimui. Bet ne 
mažai dirba ir ūkininkų.

Darbas yra akordinis: už 
m3 mokama 7 Lt. Patyrę dai 
bininkai uždirba ligi 7-8 Lt, be 
tokių maža, o naujokai—2.5- 
Lt. Dirba po 2 žmones grupe 
mis. Skalda turi būti nedidesn 
4 cm2 iv nemažesnė 1 cm2. 
darbų eina 6.30 vai. ir grįžt 
atgal 16.30 vai. Dirba prisidėt 
gę šiaudinėmis palapinėm]’: 
kad vėjas taip nepūstų. Darb 
įrankius d uodą—Kelio. . ir S te 
tybos Klaipėdos ruožas.

Blogiausia darbių inkams yri 
kad arti negalima gauti būt 
nuomoti, ir tenka j darbų i 
iš darbo vaikščioti nemažiau 
klm. Tokia kasdieninė kelion 
labai vargina darbininku^ ] 
daug laiko atima. Apskritą 
visoje apylinkėje butų ' didel 
stoka ir darbininkams tenfc 
gyVept po 4-6 žmones vienai 
mažyčiam kambarėlyje sus 
spaudus. Taip ankštai gyvei 
ant ir visiems kartu gulint u? 
sikrečiama įvairiais parazitai 
ir kitomis ligomis. Ir už tol 
nežmoniškų urvų darbininką 
turi mokėti po 8-10 Lt ir dai 
giau per mėnesį. Reiškia 30-4 
m3 talpumo kambarėlis kaštu< 
jo 50-70 Lt mėnesiui. Tai nę 
žmoniškas lupikavimas! Maist 
produktus perkant pas vieti 
nius ūkininkus taip pat reiki 
mokėti daug aukštesnę kaini: 
negu rinkoje, nes jie gerai ži 
no, kad darbininkas neturi lai 
ko važinėti į miestų ir pirkti 
produktus, tai ir plėšia.

Vakarais darbininkai laik 
praleidžia daugiausia1 .pri 
kortų, nes knygų r laikraščii 
pasiskaityti neįmanoma gau 
visoje apylinkėje.

Nuo ankstaus ryto ligi ve 
lauš vakaro ten 0 girdisi mono 
toniška kūjų daina; gi nakt 
viskas nutyla ir tik retkarčiaii 
ant akmens pasilipęs apuoką 
sudejuoja ar lapė sustaugia.

Turimomis # žiniomis naujos ; 
konstitucijos įstatymą! seimas 
priimsiąs vasario 15 dienus o 
pati konstitucija jau bus pa
skelbta vasario 1$ d., 
Lietuvos nepriklausomybės dvi
dešimties metų sukaktuvių die
noje.

Paskiau dabar veikiantis sei
mas busiąs paleistas, nes reikė
sią jau kitų seimų rinkti pagal 
naujos' konstitucijos dvasių. 
Naujoje konstitucijoje tik ben
drais bruožais busią pažymėta 
apie seimo rinkimus, o patsai 
seimo rinkimų įstatymas turė
siąs būti visai atskirai išleistas.

Kadangi dėl naujos konstitu
cijos projekto buvo kilę nesu
tarimų pačių tautininkų tarpe, 
tai dab^r tąsai konstitucijos 
projektas naujai savųjų tarpe 
aptariamas. '

Jau dabar kartais ir Lietuvos 
spaudoje " pasirodo žinute, kad 
ruošiama, nauja konstitucija, 
bet smulkiau dėl jos turinio 
veik nieko > nepasisakoma, nes 
jos'tikrasis turinys dar herą 
žinomas. Suprantama, iš esmės 
dėl konstitucijos reikalo keitL 
mo Lietuvos spauda pasisakyti 
negali.

Jus busit pirmieji, kur pasi
rodė pirma žinutę apie Lietu
vos konstitucijos keitimo su
manymų ir pirmieji, kur šiuo 
reikalu daugiausia buvo tąsyta, 
Taigi, jus geriau informuoti, 
negu mes čia Lietuvoje gyveną.

Iškilmių programa
Jųu, tur put, busit gavę šių 

metų busimų iškilmių progra
mų, arbą tikriau tarus, tų vfeų 
iškilmių kalendorių.’ Jo turinio 
čia beminėsiu. Jei jus akylai tą 
kalendorių paseksite, tai štai 
ką pamatysite. Viena tų iškil
mių ' diena skiriama pavasari
ninkų jubiliejui minėti. Jauni
mo Pavasario organizaciją yra 
klerikalų vadovaujamą organi
zacija. Tai nusiskundimai ku
nigų, kad neleidžia jų katali
kiškoms ^organizacijoms veikti, 
turi dabar visai atkristi, nes 
štai pet tos katalikiškos orga
nizacijos iškilmės viešai įtrauk
tos į bendrai tų jubiliejinių me
tų iškilmių programų. Be tau
tiškų organizacijų jppių kitų, 
purios butų įtrauktos į įtairiv 
pramogų ruošimą J^s nerasite, 
nes j omą ir: veikti visai nelei
džiama. : /

Vadinasi, klerikalams mostas 
plikas kaulas, lyg |r kyšis pa* 
vidale pavasarimnpy šventės 
duotas. Visame tame keisčiau
sia, kad kĮeripalai tų kyšį priė
mė tik todėl/ kad jų tarpe at
siranda vis daugiau norinęįi| 
susitarti su tautininkais, tai y- 
ra Yįsame jiems pritarti.

Klerikalai bijosi
Ęaip kas iŠ klerikalų bukš- 

tauja, kad tautininkams prara
dus sųvas pozicijas neįsigalėtų 
demokratiškas elementas ir kle- „ . _. _ ...... ,
rikalus visai nenušluotų/ todėl.hopoliš kitos politinės' organiza- vuose namuose.

dedąsiį kad jaučia dar turį pla
čių žmonių sluogsnių tarpe šio
kios tokios įtakos, o ypač mo
terų tarpe. Bęt su nuoširdžiais 
demokratais Lietuvos ° kariau
jančiai katalikų bažnyčiai visai 
nepakeliui.

Klerikalai ir darbininkai
Lietuvos klerikalai priklauso 

tai rūšiai, kuriems privartavi- 
mas .nėra svetimas. Kitur ka
talikų vadovaujančios organiza
cijos yra pusėtinai darbininkais 
atmieštos, todėl tomsj organiza
cijoms nėra s ve tirui ^socialiniai 
įvairus klausimai , ir katalikai 
darbininkai kartais visai prieš 
katalikų bažnyčių galvų norus, 
eina išvien su kitotnis darbiniu-' 

• , i. t ’ j. \ z

kų organizacijomis. Tokius pa
vyzdžius seniau, o dalinai ir da
bar turėjo Vokietijoje, dabar 
dajinąi Prancūzijoje. Tai tenais 
klerikalizmo dvasią, kad ir sky
stai, bet vis dėlto yra atmiešta 
demokratizmo dvąšia. Lietuvos 
kliras yra perdėm tamsus. Lie-. 
tuvos klerikalai daugumoje lin
kę prievartos keliu brukte 
brukti mokyklose ir kitose į- 
staigose klerikalizmo dvasių. 
Jie yra dideli priešai eivilės me
trikacijos įvedimui ir dideli ša
lininkai privalomo tikybos < 
tymo visose mokyklose.

Nori, kad bažnyčia 
pirmautų 

v

Jei jie dabar nesutinka 
tautininkais Lietuvoje, 
svarbiausia ne tiek politiniuose, 
kiek bažnytiniuose klausimuo
se. Klerikalai norėtų, kad kata
likų bažnyčia pirmautų visoje 
Lietuvoje, tautininkai gi spiria*- 
si ir jei pirmos vietos i nenori 
užleisti, nes tų vietų užleidę pa
tys tautininkai turėtų * visante 
klerikąląms nusilenkti, kitaip 
tarps, tautininkai iš savd pozi
cijų butų išaušti, štai dčlko 
klerikalai Lietuvoje ir veda to
kių dvilypių .politikų. Jie sutin
ka viešai paVasąrihinkų pavida
le dalyvauti šių metų iškilmė
se, tuo pačiu metu kaip kitoms 
Srovių orgątiiząęijamč net vie
šai veikti hera galimą.

Juk dvidešimts mętų atgal, 
kuomet hųvp pasirąžyta Lietu
vos nepriklausomybės 
Vilniuje, buvo aiškiai pasakyta 
ir pasisakyta, kad Nepriklauso
moje Lietuvoje veisk visos de
mokratinės institucijos, būtent 
įteigiamas seimas ir vėliau sei
mai busiu renkami demokrati
niu budu, todėl ir tasai aktas 
tuomet visų politinių srovių at
stovų buvo pasirašytas. Savo 
parašus davė socialdemokratų 
žmones, liaudininkai ir krikš
čionys demokratai, suprantama, 
ir tautininkai. Dabar Lietuvoje

dės-

su 
tai

aktas

PRADŽIOS MOKYKLŲ TINK 
LO AUGIMAS

KeDAINIĄI. — Nepriklauso 
mybės pradžioje visame ap 
skrityje pradžios mokyklų tė 
buvo 55 kompl. su 55 mokyto 
jais ir apie 1,200 ipokinių. Mo- 
kyklos turėjo 23 nuosavus na
mus. 1938.1.1 d. mokyklos tį 
re j o 205 kompl. su 205 moky
tojais ir apie 12,000 mokipių11 LČVU L1IU11K<*1« l/dUdl IDILIŲ VUJC į Al kA

yra tik tautininkų politines mo-Į 47 mokyklos jau telpa nųosą-
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News Notės From Here 
ąnd There »

BINGO ... A gentleman from Ohjo 
driving home from work in his auto 
collided witb another car at a buąy 
downtown intersection. No charges 0r 
complaints were made. Reasori: Th« 
driver of the other car was his wife.

Fi

X

cagers, vvąs

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

History of Lithuanian Journalism
AFTER 40 YEAHS OF OPPRESSION LITHUANIA 

ATTAINS FREEDOM OF PRESS

By .JOSĘPH PBENTIS

Shultimieras’ Jamboree 
To Be Lucky

MELANCHOTY... A Deriver fathęr 
bougbt bis six-year old šon lollypops 
so be wouldn’t “sniteh” to mother 
when he went drinking at a near-by 
tavern. 
drunken 
days in 
so jolly
him lollypops anymofe.

The fėther vVas arrested fbr 
driving and sentenced to thirty 
the local “jug”. Junior isn’t 
now ’eause his pop can’t buy

BAD NEWS . . . Ą Kentųcky week- 
ly nevvspaper inserted this item in its 
pages, complaining: “Eyerybody is bp- 
sy this vveek minding their ovvn business 
and nevvs is scarce.” 

» » »
RABBIT “SWIPER”... A rabbit- 

raiser in Evanston, Illinois discovered 
that three of bis valuable rabbits vvere 
missing from their pert. The man su$- 
pected that the culprit vvas someope 
collecting bunnies for the Easter holj- 
days. He did not knovv tbat his rab
bits vvere “going to the dogs,” for the 
“tbief 
The man collared the 
keeping him locked 
arrival of its ovvner.

! “going to the dogs, 
turned Out to be a pointer.

dog and is noW
up awaiting the

P 
in South Dako-

THOMĄ9 MĄNNi A GMAT 
nKMdę&AT /

While HRler alfadšh bittsts tys 
shouting thAĮ dtty0twy h d«wd«iu and 
dying, the gftatat llving pit|tt3n *dd 
the greatest liying yvritėr believes flrm- 
jy in “govermhent of the peqple, by 

nhe peopR and for the pedp|ę»n Dęi 
mocracy, “deęp-seated ip the human 
breast,” will ultiipately oust fascismt 
“a nasty child of oUr titiie,** says Tho- 
mas Mann, whose sbn-in-law is fight- 
ing fąscism in Spąip.

“bemocracy in this world,” Mann 
continues, “is as $trong as lt beliėves 
itself to be. Faschrit iš as strdng as de- 
mperacy allows it to, be.” In other 
words, when the demoeratie nations of 
the wbrld draw together, arm them- 
selves, and stpp tfying to hdbę thp 
fascist aggressors yvith eyer greater con- 
cessions, then fascism yvill be swiff- 
ly on the way qUt.

In believjng defpocracy to be eter- 
nally young, and fascism to mere
ly a temporary re-appearahce of ari old 
and outgrown form of human con- 
trol, Thppias Mannt now in self-impos- 
ed exile from Nazi Germany, is in e$- 
cellent coippany. For he is irt 
with the best minds and hearts 
world today, and likevyise iri
with such great Americans of the pa$t 
as Washingtori, Jefferšon, 
coln.

What a contrast, too.

Lithuanian 
vvinner in 

sponsored

and

lad 
the 
by

SiiuitiiiHmiįiiimhDjiimKiiiiHHHiHiMHio'OHuiiii).....«i|R

Thė TutmlrM were eliminated 
frpm thė CentmlJ Ą. A. U. finais whėn 
th<y drpppej i heąrt-breaking thriller 
tp the De FaUl uni¥ersity basketball 
tėąm H. ^2. The one-basket dif- 

iftill rrtąkeš the Lithuanian boys 
ont pf thė ęmtstąndjng tėams in the 
middlė-w^t.. t Thė Hoiy Cross five, 
CQftph$ed LĮthUinian
ąlsp eliminated in the A. A. U. finais 
tvhep they dropped thėir game to the 
Lpyplą five ta thė tune of 28 to 22 
. 4. The National Ą. Ai U. finais to 
be held at Denvėr, Colorado, bringing 
together teąmš frpm al| over the ną- 
tioH, will be Jirpadcast over the Mų- 
tuą| Broadcąsting system, March 18
ąnd 19f betWeen 10:15 p, m.
li:J0 p. m. (CST) . . , 

Ray Laurenaitis, a 
from Cicero, was the 
ping-pong tournament
the WPA Distrjct No. 2 of Illinois. 
Players from 18 different centrai Il
linois tpwns competėd. Mr. Laurenai- 
tis is dispjąying hjs trophy at his home, 
1327 S. 48th court in Cicero... Mar- 
quette Park has some ‘ excellent baj- 
minton players. The boys have bandily 
defęated thetr opponents by lop-sided 
scoreš. They are expectfcd to compete ip 
the Pąrk Distrięt finais to be held soon 
arid ąre favorites to win the champion- 
ship . . . In the Martyuette Park Leagųe 
finais in basketball St. Ivans defeated 
Maplavvns 26 to 23, and the 13th Ward 
Liths. “outbasketted” the Peppers 34 
to 28 to win the runner-pp posjtions.

accord 
of thę 
accord

dogely allicd vvith the 
struggle fbr national 

the Lithuanian people, 
succeded in aĮtainjng

ERROR ... A lady 
•ta told her husband to meet the after- 
noon train and welcbme her sister who 
was arrivipg to visit them.- She gavę 

tbim an accurate description ,of• flher sis* 
ter and told him to be friendly and 
courteous. The husbahd. ątopped a 
tavern to have a few drinks before he 
went to the train depot. When the 
train arrived he was in good spirits as 
he eyed the incoming passęngefs. He 
strode up to a buxom lady who he 
tbought wąs his wife’s sjstęr and plan- 
ted a kiss on h^r face as A sort of
friendly wekome. The lady “tecd off” 
and planted a neat right-hand punch to 
the man’s eye. The lady w?« his wife’s 
sister airight, būt she badn’c recog- 
nized him immedi«nely—not hiving seen 
him for maqy yiars., Ąfter explanations, 
and apologies they drpye to his b°IPet 
The husband spent the afte;npan whh 
a piece of raw steak over‘ bis eye won- 
dering if it pays to be tdb friendly, ev? 
en to relatives.

and Lin-

is Mąpn’s 
quiet ęourage and Creative intelligence 
to the mentaj sterility and the coward- 
ly, lięk-špittle toadyjng tp dklAtdr^ of 
Tory Chamberlain, Britain*s prime mi- 
nister, who is betraying, his country 
for a dish of rotten spaghetti,

Lovers of freedom and liberty the 
wqrld over are th4rtkfdl ta.dąy to Ger
many fbi? orte tBihg-—for Thoihas 
Marift. a great Writer ?nd a gręat d<!- 
mqcrati

The outstanding ping-pong playėr 
pn/the Dąyis Playground team is Johp 
Paukštis, a Lithuanian. The other day 
be defeated Willjam Grifis of Bur- 
roughs Playground, 3 games to nonę. 
Lašt yėąr Jbhri firiished th»td in a 
tourhamept sponspęed by the Board of 
Education iri which 60 players compe- 
ted..

M

SUGGESTION FOR 
t SUCCESS

Work a little harder
Play a little less
And you soon vvill find yourself 
Holding bands vvith success.

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

«į

A V0/CR /N milderness 
< « 

“It is batbataUs to lay off men vvith 
a family arid rio mohey tb tidė them 
over.” That statement* if made by ą 
liberal, a sočiai, Pf Ubdf
unionist, vvould hpf be Fd?
they are interested ih thė hdlIUh įMė 
of the vvorker; they Ipflk bėhlh^ tb® 
rtumber that the vvorker PUdFhėS 00 
the time-c|qęk—and see thė faftūly 
vvhich mušt live on the vvotkėfą dėtr 
check. •'.’

Būt Whėri tbat statement is fflėde Vy 
Harry L. Nupn, president pf ą ląrgę 
shoe mąnufącturing compąhy ih M’L 
vVaukee, and is made hėfptė ąh 
dience of a thousand hdšjh^S mėh 40 
“industrial peace” tahhtthėė ih Chl- 
cago, vve fear JsfuntVs H Vrtlfė HT- 
ing in the wjldąrne$s” pf the ąėlftsfh 
ness and indiff&r?ncė flf Big Rų5ihė?5i

Nonetheless, Mr. Nunn coritihues, 
“Labor deserves equal consideration vvith 
Capital. (Lincoln sąid thą| ląbpr forpes 
before Capital arid has 3 prior claim tb 
it.)( There is nothing more barbarous 
than taking a man’s name off the pay- 
roll arid lėaving him w,ith a family ahd 
no money to tide him over. What the 
sensation of the vvorker in this predi- 
cament is when he realizes there is štili 
money jn the t(easųry vvith which t9 

I pay dividends and executive salaries, is 
eaęily understood,” condudes Nunn.

If fhe vvorkers’ feeling under thosę 
conditloris “is easily UhderstOod,” then 
it i§ rm|)|pssly disfegąrded. For it js 
thė rule of sizable 
throw vvorkers on the 
or tb exist miserably 
giyen 

!f 
thėir 
fopt
vvprkers, then those executives vvould 
ur|derstand better the misery and suf- 
fefing of the employee denied a job 
through no fault of their ovvn. Būt 
too often,. the official of corporations,

MODĘL. . . Desctibing hėr face as the surc of a good income -from their di- 
finest for modeling. Miss loe Mozert,j vide^ds and their salaries, are as 
Netv Yotk magazine actist,
Miss Mildred Rehn 
“ideal model.“ You 
tist to ag t te, t h f

Lithuania was ruled by

' being 
to 7:30 
and the

Stories”,

“Greatest Stories” of 
Famed Authors to be 
Dramatized Over Air 
Maųy of the greatėšt stories written 

in the English language will be offerėd 
over fhc dutihg a hew series qf ra- 
djo dramati^atipns planned by the 
WPA FederaĮ Thėatre, no 
heatd eąch ^unętay from 7 
p. m. (CST) over AVGN 
Mutual Broadcą^ting System.

Frititled “Thėir Gfeatest
the rtew program will offer radio adap- 
tations of tales by lęading English and 
Amęfięan writers.

Artangements iRe being made with es- 
l^teš aiid ahthbrs to present stories by 
įrft ptėpheri. CraneM Richafd

Jpąyis, Hohert f-ouįs Steveri- 
ąofl, įdfth Whahbn> dnhn Ga|sworthyt 
HmMhl KiRltaSi tamės M. Barrjpt 
Hęhry Jąn|es, £mėst Hėmingwayy Do- 
tptįy Parker, Bukine Čaldwpll, Wilja 
Gathėt. & 8. Thoma$Wolfe,
John dps P^OS, Hbtiey Callagham 
WilH?m FąuĮknet i>rtd pthets.

Ą stojai °readėtp ’ ttchniųrie 
emplpyėd as milch as pqssible 
pt'ddtffttail of thėsė stofies to
šented ViftltaUy word-for-word, 
ihlmng the drama qf the author’s linps 
fa come ta Ihę ėafS of the listeners just 
as it comes to the eyes of the reader.
C... r ......................... ............

vvili pe 
in 

be
tfie 

pre- 
pet-

corporafipns to 
strpet to starve, 
ort the pittince

by relįef.
the Corporation 
income, too, or 
the relief bill for the

executives lošt 
if they had to

Būni Sovetski (above) Lithuyniįin 
member of the Lincoln Btigade tvho 
has rettirned to the Unifecį States after 
spending over a year fighting for tįie 
Loyalists in Spain. At present he is 
staying in Hetv York, būt is expected 

M ar ę b
i un- 

actist, schobseJ touched by the suffepng of the job- 
(above) as the less vvorker and his family as. vvas Nero. 

needn’t btt an ar- vvhęų he fiddled a vvay vvhile Rome
I burned.

to retam to Chicago about 
\9th.

The only vvay some 
quire a big vocąbuląry 
and marry one. ,

men 
js to

caq 
g°

ąc-
out

?njans. The Russians •bglipved tbat noiv 
they Jiad a te?lly effective pian for 
tviping the Lithuanian natipnalRy nff 
thg earth. Būt they w?re foolėd agajn- 
The Lithuaniąn r*f»sęd ėvta ta taūėh 
thąt literature. Instead, they ^vidiy 
reąd the J-ithrianiart books, and lafer 
netfspąperš, that were sntaggkd ihta 
the couritry ftom abrqad.

In 1083 at Tilže* Dr. Jonas Basa-, 
niųs, the patri^rch pf Lithuanian ren- 
ąjssąnce, began to publish the “Abš- 
ra”,, the first nevvspaper destined main
ly for the Lithuanians in Greater JLI- 
thuariia. It opened a new era in the 
Lithuanian national movement, and ių- 
stilled deep patriotism into the hearts 
of the Lithuanian masses. It was likę 
a darion call to 
Lithuania, and 
the nation to 
ideals.

The “Aušrą” 
smbggled into
fąrped “book-carrięrs 
the greatest risk to their lives. Many 
were shot by the frontier guards, and 
štili more were captųred and exiled to 
the wastes pf Siberja. t Būt thė danger 
did not deter these devoted men and 
vvomen. They pbssessed the spirit of that 
great American Patriot, Patrick Henry, 
vyho said “Give me liberty qr give mc 
death!” f

the imprisonej soul.of 
sėt the best forces of 
battling for natiohal

vvas vvjth great secręcy 
the . country by the 

(knygnešiai) at

Aušros 
can read

in 1887
1889. by

LmAy wiH be thė pėrspūS whb 
their rė?erVątions for the ShaltlbU^8 
Jąmbpree ta be held at the LlthUėnian 
Auditorium April 24th—for they vvili 
be thė fortųnąte opės to a g4-
la program of colorful events. Lucky 
too, vvjll be those people ąttęnd|fi|| 
ąffąlr tbat vvin the $100 Črpslėy U- 
dio donai ed b y the Nevv City Fu mi
tute Matt, and the $10 cąsh of" 
fered by the Goldbetg ęręjir ęibthiėts. 
Tjieįe primes, and mąny othefs. Wll| be 
given away as doot prizas to Ititeky 
ticjtat bolders,

‘At Marųuette Vark’
MARQUETTE PARK READY 

TO CELEBRATE >‘OPEN 
HOUSĘ WEEK”

“An Hbur Wlth The 
Lady” at the Lith. 

Consulate
REPORTER SAY^, 

••CHĄRMING”
coųrse ivę bppe ta iptervievv epe

The history of Lithuanian 'jour
nalism is ą. very colorful and interest- 
ing story. It is replpte with highly 
dramatic events which have occurred 
Juririg the struggles of an oppresscd 
peoplk to ’gain- the light of liberty. It 
is the story of ? people zwho haVe pro- 
ven to the yvorld that when united in 
ųnmistąkab|e determination the masses 
ęan pvęrcdnie seemingly insurmoupt- 
able obstącles.. ■

The Story i is 
long drawn-out 
independence by 
who eventually
their long cherished goal. Therefore, 
a paragraph outlining the history of 
Lithuania is in order.

Lithuapią reached the zenįth of her 
glory during the reįgn of Vytautas 
the Great (1392-1430), when the 
boundaries of thė country extended 
froin the Baltic to the Black seas, arid 
from the gates of Warsaw to the gates 
of Moscow. The Kingdom of Lithu
ania was one of the largest statės in 
the vvorld. After the death of Vytau
tas, Lithuania continued to enjoy com
plete independence. A military alliartce 
with Poland existed because of the 
danger of invasion by Prussia, Swe- 
den and Russia. Įn 15 69, due to the 
selfish interests of some Lithuaniąn 
nobles, Lithuania eptered into the ill- 
fated political union of Lublin with 
Poland. However, jhe Lithuanian mas
ses at all times hittetjy opppsed any and 
all union with Poland. Lithuania ma- 
naged to carry on a separate existance 
vvithin that loosc union. She retained 
her own government, army, courts of 
justice, treasury, and administration, 
until T 795 when all liberty was lošt 
with annexatio«u by Russia. In 1918 
Lithuania once njore began to taste the 
$weet fruits of ;complete independence.

During thė early part of those dark 
years when
Russia, the Lithuanian national spirit 
\vas upheld wijh a the aid of the Dai
rios, Raudos, ąncl‘ tales of pristine glo
ry. . Later, in 18Š3, Lithuanian jour
nalism entered the field to assist in 
keeping alive in the hearts of the people 
that national feeling and that love of 

•liberty, which the Russians tried so 
hard and so vainly to

The earliest known 
blicatiort of any kind 
Protestam catechism, 
Prussian Lithuania in 
first, Lithuanian journal, 
monthly, appeared in 1832, folio we<Į 
by the “Keleivis” ,įn 1849. Both were 
published ip Lithuania Minor, anc| 
preached Protestanism and loyalty to 
Prussia. However, owing to their sub- 
ject mątter, they wėre not popular.

The r“Lietųvika Ceitunga” (Lith. 
Gązętte), the first iųdep^ndent and po- 
pujaf Lithuanian nevvspaper, appeared 
at Klaipėda in 1878. For various rea- 
sons, its publisher was obliged to make 
it over to the “Memeler Dampfboot”, 
vvhich is published to this ' day for 
purposes of Germanizatipn. The Prus
sian Lithuapian^ immediately launched 
the “Naujasis Keleivis” at Tilžė. It 
was printed in Latin characters in
stead of the bitherto used Gothic cha
racters. . i į i

Seeing the success .; of Lithuanian 
journą|ism ip jl^it|iuąnia Minpr, the in- 
te|lectuais. of Lithuania Major? made ąn 
attempt in 1856 to publish thėir first 
Lithuanian nevvspaper. It was to hav£ 
been a vveekly called “Aitvaras”, buf 
the Rhssiąn authorities vvpuld not per- 
rnit it.

Is 1864 the Russian govern?pent ex- 

 

tended its ban on thė Lithųartian press 

 

to irięltide all pririting (ėVeh prdyer- 
books) in Ljthuanian, prihted in La
tin chąractėrs. LaCė.t they, were fpręgd to 
ptint jn Russian charącters or not at 
all. The Russians vvėre certąin tbat in 
this mannčr they could sricceed in Ru- 
sifying a’.l Lithuanians in a short time.

Thūs the most batbaroris law that 
vvas eyer passej agafiįst a civi|ized peo
ple was imposed with great cruelty ųpon 
the Lithuanian peoplę. It wąs fhe be- 
ginning of the darkest ąnd most dread- 
ful period in the history of Lithuanią, 
ląsting f°r 40 yeats uhtil 1904.

The Russiaps vvere peeved iq np 
smąll way when they savv that the 
Ljthuanians refused to i do any princ- 
ing in Russian characters.
then ordered thė Russian officials tp 
prayer-books and 

Rų^sląn 
frėe

W;

ęrush.
Lithuanian pu
rvas a book, a 

published in 
1547. Būt the 

a religiou?

print Lithuanian 
Ptber litprįtbtė ip 
and disttibUte them to

The Lįthuanjan j draniatist, Sopbie 
Ciurlonis, has writt«!n a poignant dra
ma of this period, entitled 
Sūnūs,” Whięh UO Lithuanian 
yvjthput emotion.

The “Aušra’.’ was sųcceeded 
by the “Šviesa”, follovved in
the “Varpas”. The latter was edited 
by the great Lithuanian journalist and 
poęt, Dr. Vincąs Kudirka, author of 
the Lithuanian national hymn, “Lie
tuva Tėvynę,, .Musų”, i Thė “Varpas” 
dropped the courteous tone of the 
“Aušra”, openly^ mocked the follies 
of the Russian regime and demanded 
that pririting in Lithuanian be allowed, 
Other papers followed in the wake of 
the “Varpas”. .

Lithuanian nevvspapers began to ap- 
pear in other copntries. In the Uni
ted States of America, the first news- 
paper, “Lietuviška Gazieta”, appear
ed in New York in 18 79. in Great 
Britain the first paper was the “Vai- 
delytė”, published įn 1899.

In spite pf the ever-Iurking sbadow 
of death or prison in Siberią, all Li
thuanians read these neyvspapers and 
taught their children to read from them. 
Thus the Russians ačhieved the pre- 
cise opposite of yvhaę they had • desired.

The
history of Lithuanian , jpurnąlism is 
May 7, 
Russian

most meqiorable . day in the

The czar

cbapctcrs 
the Lithu

Marquette patk will open its “Se- 
pqnd Ąnnual Community Banquet” and 
‘‘Open House Week” today, March 14th. 
at the Park Fieldhouse, 67th arid Ked- 
zie Aye. It will continue to March 
I9th.

Opening the weeks festivitięs will 
be the Community Banquet, to be held 
tonįghr at 6:30 P. M. Al G. Kum- 
skis, Supervisor at Marquette Park 
and Chairman of the annual event ?n- 
nounces that Reservapons totaling over 
300 Avilį be represented by over 80 
commtinity organizations. A stage show 
įyith a wide variety of fine acts yyill 
be induded in the evenjngs entertain- 
ment. Tbose appearing on the enter- 
tainment program wjll be: Lorraine 
Šchultz, Benny Ąron, <Jimmk Stanley’s 
Orchestra, Constance Butler, Gleri Peck- 
eringt Radio Jesters, Harmony Boys, 
Vytautas Beliajus dancers, Marcellia 
Serek, 13th Ward Demoeratie Kitchen 
Band and a Harmpnica Band Novel- 
ties. ‘

Guest speakers at the Banquet vyill 
includė Mayor Edvvard J. Kelly, Ro- 
beft i?'lDurthafrif Pres. Čhgo. Pk. Dist. 
County Clerk Michael J. Flynri, V. K. 
Brown, Directpr of Recreatioų Chgo. 
Pk. Dist., Aid. John Egan, Mrs. C. 
Reed PTA Judge John T. Ztiris, Pre- 
sidents of, Women's Clubs and others.

The^ remainder of the week’s cele- 
brhtion will be as follows: Ttiesday, 
Mgrch \5thi Art Craft Exhibit; A 
marionete shovv “Sqow White and the 
Seven Dvvarfs’t will be given by the 
girls Of the art craft class. Shows ydll 
be performed at 4:00 P. M. and 8 
P. M. The Chicdgo Wqmen’s Club will 
present a three act 
“Mushrpoms Corning 
M. A community 
Party at 8:00 P. 
thė day’s program.

Wednesday, March \bth‘, 8 P. M 
An amateur show inęlpding 15 
$t?ndjng vaudevįHe acfs will be pre- 
scųted on {he evening’s program.

Thursdaiį and Ftiday, March
and Iftth: AnriUal Gymnasium De»non- 
stmtion will be presented by physical 
ipstructors Dorothy Frasor and John 
Kosnąr. Aętiyities jn the Gym Classes 
by the vypmen s, men’s, girl’s arid boy s 
groups will be featured in the demort- 
Stration.

Sąturday, March \9th, 3:00 P. M. 
Ąffairs for aR community children of 
the neighborhood. Ąt 7:30 p. M. a 
community Spcial Dance Jnd a high 
school student populatity contest wlll 
climax the Aririual Park’s Celfebration.

1904, the day on which the 
bąp on the T>thuanian press 

\vas lifted. Fropi • that day on, Lithuan
ian national cliltute made gręat strides. 
On -Dec. 10, 1904, the Lithuanians 
węlcomcd wjth great joy the first Lith- 
ųanian pevyspąp^r fo be prjnted in 
Greater Lithuania, the daily “Vilniaus 
Žinios.” It was later followed by an- 
other daily, i “Viltis”. At Seinai, tlfie 
weekly “Šaltinis” waS published. Other 
newspapers appeared at Kaunas and Ri- 
ga.

At the outset of the World War in 
Į 914, Lithuania had 22 periodicals, 
mainly weekly. In the šame yeat 25 
Lithuanian periodicals yvere being pii- 
blished in America, 15 in Lithuania 
Mirior, three in Latvia, and one in 
Great Britain.

Although the war gavę, a set-back 
to Lithuaniąn journalism, neverthelesst 
Lįthuanjan refugees in Russia manag- 
ed to publish several riewspapers, am- 
qrig them a daily. In Lithuania itself, 
dufipg the first years of the German 
occupation, only one Lithdanįan pubr 
lication was published, ąnd that by the 
Germans. thepiselves, the “Dabartis“. 
Būt in 1917 the Vilna Lithuanians spe 
ceeded in publishing a pūrely nation- 
ąl paper, thę “Lietuvos Aidas”, which 
later bęęąnje the fit«t pfficidl organ of 
the Lithuanian gpverqmęnt. '

With tl?ę declaration of Lithuanian 
independence on Feb. 16, 1918, a new 
era. b^gan fbr\ Lithiiariiari jbuthalisrh. 
Most of the pre-war publications were 
revived, and many new ones established. 
Today there is a large number of vari-, 
bris modetn neyvspapers and periodicals, 
satisfying all the needs of the country.

After 120 yeats of oppression in 
the clutches of the crųęl Russian bear, 
Lithuania is once more a happy mem- 
her of the' frec and independent na- 
tions of the Wprld,

Pf < 
honorąble ępnsul some day, būt fjrst 
vvė thought tve’d apprčach someorte 
elose to him, someorie who does riot 
receive the publicity that the consul 
does; yet, a personality vvorth know|rig 
and vvriting about!

Mrs. Daužvardis, ųee Juze Rauktyte, 
dispelled our fear$ thg momefic shė en
tered the rpom, had been tbinkipg 
and 
ąsk, 

the 
there wąs no cold, formai beginning.

Orte thing, hovvever, Ijrigers ip put 
mitid. Her interešt in the person With 
vv^orn she j$ conversing. She has tbat 
chąrming abilify to make yoy want ta 
taik with her and tell her things abolR 
yourSelf.

Nėvėrthėless, we m a na ged to learn a 
few facts about hėt. Born in Worcestęr, 
Mass., of Lithuaniąn parents, ”Jyzę” 
inherited a love for all that it Lithua
nian. At the šame time that she put- 
sued her American studies and - later 
vvhile she wąs engrossed in the deep 
subject of Law, she alvvąys found time 
to take part in Lithuanian activititš. 
Likę many another ambitious student, 
sbą top desprvfs ęrpdit for having con
tinued her learning evenings whjle 
vyorking.. in the day time, untjl she 
earned her Bacbelor qf LaW8’ degree.

About a year after that, just before 
she vvas too firmly and successfully tied 
to her career, the d>plpmatic Mr. Dąu|- 
vardis stepped in and ębanged Miss 
Rauktyte’s 
turally, her 
be an aide 
his vvork.
charm, sympathetic understanding and 
inteJĮigence make her one of the finest 
hostesses that any stątesmąn can wąnt,

ponderirtg vvbat we should $ay br 
first b f all. Būt right novv, we do 
remerpbpr vvhp sąjd vvhąt to begin 
conversation) it seems as theųgh

ambitions and plans. Na- 
study of Law helps her to 
to her consular husband in

And socially—^vell, her

During the time^that we were con- 
versing, her eyes vvandered every now 
and then tb the p o re h where the two ) 
boys were playing, wbo, by the way, 
speak Lithuanian with an easy native 
acyent. Thougb eurious to know who 
we were, they are “two little gentle- 
męn” who go eut to play wh«n 
Įers come and do npt disturb any 
terview, būt they are sure to give 
a gay, twinkling smile' on your 
būt.

As we were leaving, once more
“Lady at the Consulate” w*s anxįous 
te lead us to the Consul’s office, mo- 
destly unbelieving tbat 
ėtpressly to see bet.

Perhaps, she believes

cal-
in-

you
vvay

tl}C

comedy entitled 
Up”, ąt U00 P. 
Card and BuncoH 
M. vvili complete

ouf-

vve had come

us npw.
—Netvsy

\7th

• C**
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LEARN1NG GOING TO THE DOGE? 
. . , Billy Ashby of Flint, ..l\iichiyan, 
and his dog, Pat, who acęompąnied 
l it tie Billy to his classrooms to leam 
ą feęp things and not “to pick a bone 
ivith tht teacfter/*

NYA Student Aid Fund 
■ Totais $1,000,000

Approximąfp|y 18,000 cpllege ąpd 
high school students are being aidėd to 
continue their education iri m0** than 
1,000 educational iustitutiops through- 
out the statė of Illinois through the ej- 
forts of the Nątipnaj Yputh Admi$l<s- 
tration aid fųnj, according to figptfs 
re|eąsed thjs vveek.

An equitablp distribiitjon of the $1, 
051,000 NYĄ Student Aid allocątjqh 
for the 1937-38 terrn in lillinois is 
being made ip eąęh of the state’s 10£ 
countiės. N c ėdy undergraduate and gra-. 
duate students in 76 uriiversities and 
colleges arė ąharing $586,000 of the 
fund, vvhile $465,000 has* been alloted 
to aid students in 935 secondary

i
SębOOls.

WLWJ

UBE SIMPLE W0RDS
■■ - 

* .

Ąspirąnti fpf fįfięrary advancemenl 
shoųld reįigiously esęheuj polysytlabic 
bdhography. The philosophical and 
philologicąl sųb^trųętafe of thit prin- 
ciple ir ipelyctable. Efcęssively attenua- 
ted verbai symbo!s ineuitąbly ipduce 
p^necessary compiexity ąąd ępnseqyent- 
ly tend to exąggętatę the obfatpatiĄn of 
the mentality of the ęnsuttl peniMt. Coh- 
Versely, expressiotis mhich drt» vedikted 
to the furthermost minimum of timpli- 
fication and compactness, betideis con- 
tribufing a fąctor of realittic Oftisimį- 
litude, constitute a tnuch less onerops 
bdpcĮicap to the reader’s petspiedeity. 
Observe, for instance, the unntfita^- 
able and inescapable expressiveness t»f 
onqmą(opoe(ic, intęrjectional, monosyl- 
ląbię utterances, especially tohen motiptį- 
ted ųnder stcenųpus epiotional circam- 
stances. Hotp mych ' more appealing is 
theię eųphonious pulchtritude than tfie 
preposterous gpd prefeptioąs popjposiįy 
o f elongated ..vecbiage and thetoricūl 
rhodomontade.



Diena Iš Dienos

Išvažiavo į 
Springs

Marijona žiuraitienė, 7159 S. 
Racine avė., tavem savininkė, 
ponia Paliulienė, 2330 S. Cice
ro avė., tavern ir valgyklos sa
vininkė, ir pp. Antinas, Geno
vaitė Miliauskai, 1837 S. 49 Ct.,j 
Cicero, 
Springš, 
šiltuose 
maudyti
Prašvitus pavasariui vėl visi, 
grįš į skerdyklų sostinę Chica-! 
go. —Senas Petras.

III., 
Arkansas. 
šaltiniuose 

ir turėti good time.

Sugrįžo iš 
Hot Springs

ENGLEWOOD. — Kovo 10 
d. sugnįžo iš Hot Springs, Ark. 
Kazimieras Radvilas, 6108 So. 
State St., bučemės savininkas; 
Jos. Yacikas, 6558 S. State St., 
tavem savininkas ir Balsienė, 
7401 So. Chicago avė., tavern 
savininkė. Visi gerai išsi
maudė šiltų Sritinių maudynėse 
ir praleido gražiai laiką.

Senas Petras.

NAUJIENOS, Chicago, III.

APDOVANOS MEDALIU

išvažiavo į Hot 
Mano visi 
gerai išsi-

MARIJA L. BRENZAITE

PITTSBIJRGB’O
NAUJIENOS
(Tąsa 'iš 3-čio pusi.)

pirmiausiai apsigyveno šioje 
kolięnijoje ir su mažomis per-; 
traukomis visą laiką ir gyve
no. Velionis paėjo iš Lietuvos 
iš Putriškių kaimo, Balbieriš
kio parap.

Buvo vedęs Eleną Bakuniu- 
tę ir mirdamas paliko did
žiausiam nuliūdime savo žmo
ną.

Velionis Jurgelis lankėsi po
rą kartų Lietuvoje: 1931 me
tais išbuvo apie 2 mėnesius ir 
1933 metais išbuvo apie 6 mė
nesius laiko.-

s

velionio Jurgelio draugų ir 
pažįstamų. Laidotuvėse teikė 
paskutinį patarnavimą savo

Draugija iš McKces Rocks, Pa. 
Draugija buvo atsiuntus gra
žų gėlių vainiką ir 12 draugų 
dalyvavo laidotuvėse.

Pirmadienis, kovo 14, 1938

NAUJIEM tJ
Skaitytojams

income Tai f 
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
TeL CALUMET 7358

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

i ......... .  ■■ . '

Pasveiko Carrie 
Ambrose

18 APIELINKĖ. — Carrie 
Ambrose, L843 S. Halsted St., 
tavern viešbučio' ir garažo sa
vininkė, kuri buvo susirgus in- 
fluenza ir išgulėjo lovoje virš 
savaitės laiko, ji u- pasveiko ir 
vėl grįžo prie namų ruošos dar
bo. Senas? Petras.

Išsiėmė Leidimus
Vedybom's
(Chicagoje)

John Yourcowski, 41, su Ber- 
nice Krazauskas, 28.

Lietuvių Kliubas 
Jareckiui Remti

Congrcss viešbučio “Casino” šįvakar įvyks pagerbimo 
bankietas, surengtas p-lei Marij'ai L. Brenzaitei. Lietuvos 
konsulas Chicagoje IP. Daužvardis įteiks jai L. D. S. Gedimi
no ordeną.

Bankietą rengia p. Brenzaitės bendradarbės. Bilietus ga
lima režorvuotis šaukiant p. Oną M. Kiras, Groveliill 2795 ar
ba Yards 6894. (sp)

LUC

The L. U. C. meeting held at 
Miss Korsak’s home, Feb. 27 
was very well attended and the 
after meeting refreshments 
were truly enjoyable. Songs 
and skits — parts of the L. U. 
C. production scheduled for 
March 27 at the Lithuanian 
Auditorium were rehearsed. A 

i spirit of enthusiasm prevailed

Mr. Alexander Childs who is 
at present attending North- 
western University and pre- 
paring for accounting, Mr. Wm. 
J. Charn who is at Chicago, 
Dental College and a td-be June 
Graduate, and Mr. Vytaut Sla- 
kis who is at U. of Chgo. in 
the Dept. of 
admitted into 
as’ members.

Physiology were 
the organization

C. Scholarsh'p

Brighton . Parko (12 ward), spirit of enthusiasm prevailed 
lietuviai organizuoja Lietuvių įthroughout the meeting and 
Demokratų Kliubų teisėjui Ja-'ręhearsal.
reckiui remti. Veiklus org.'ni- ■
zuojamam kliube yra Frank Trec^ent rehearsals have not 
Kolėius, 4427 S. Campbell avė. fatigued the members or has 
ir Jurgis Simmons, 2943 W. įtheir intereat interest waned. 
40th st. Lietuviai kviečiami df-'The Bailct, chon.'s and theatri- 
Cis i šį kliubą ir atsiknkyti i;cal trouPe are thoroughly en- 
12-tos wardos Jareckio head-p0?^ themselves in the pre- 
ųuarters, 4014' 4rcher avė. ket- Porati°n this piogram. John

rehearsal.
Freųuent rehearsals have not 

fatigued the members or has 
J KJKš 11 C4 V / ' }

2943 W i interest interest waned.

Balanda, and Helen Pech as 
dramatic and musical directors 
are patiently directing all at- 
tempts at acting, dancing and 
singing. However, Miss Wan- 
netta Grybas demonstrates the 
dance steps to the “graceful’’ 
Ballet members whom you have 
not seon at any time. We sug- 
gest you watch for “c,uts” in 
further editions. For the sake 
of all efforts put in this pro- 

'gram, I wish the case could 
1441 E. 75th st. Phone Midway 7272 be made more convincing, būt 
' _ " . n"1 truthfully the L. U. C. pro-
Remklte tuos, kurie gram will be the funniest and 

garsi basi remembered the longest.
•NAUJIENOSE” » « «

vergo vakare 7:S0 vM.

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan
i PACKARD Sedan .....
! TERRAPLANE Sedan
i DODGE Sedan ...........
I PACKARD Sedan ....
i FORD Del. Sėdans
1 PONTIAC Coupe ........

AUBURN Sedan ........

$750 
495 
425 
345 
275 
225 
165 
75

37
35
36
35
32
35
33
31
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS
PACKARD VARTOTŲ KARŲ

■■■■■■*■ '  .................. ... ........................................I ■ ■ IR ■  I  ...................................... ... !■ ■ ......... .............................■■■■■■■■■■  

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

radTo programų
• SEKMADIENI— — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENI— —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ-^ / 7.qo VAL. VAK.

i.

The
Loan Fund is the core of all 
ictivity and plaus? * This fund 
i£.s now been organized for 
hree years. The proceeds of 

all L. U. C. affaips go towards 
this fund.

There are no ąualifications 
>r limltations to exclude a non 
nember of Lith. extr; ction ‘and 
.ittending an accredlted col’egę 

or university for e’egibility tč 
this loan fund. Applicants in- 
terested in such a scholarship 
loan fund may write for appli- 
cation and other Information to 
Mr. Al Rudis, chairman, 5409 
S. Sacramento avė.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyriuj 
................. ................................................  ■ .............................. .............................-..I.........................................— ■ —...................... ... .............................. .. ..............

LIETUVOS PRODUKTAI

During the past few weeks 
many efforts were put forth 
'to make this colurhn an impor- 
tant part of our program of 
. ctivity. However, our reųuest 
for contributions has not been 
fulfilled. Therefore, we are 
asking our readefs to forward 
their opimons or suggestiom 
to lis. Perhaps, in ibis way we 
jan create some interest for 
future contributions. May we 
hear from you ? —A. Kairis.

Joniškiečiai Rengia 
si Prie Savo 
Parengimelio!

Šmotų Servizas 
Vienam 
Žmogui

! CRANE
j COAL C0MPANY 

5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402 

POCAHONTAS Mine Run $7.50 
jGScreened) .................. tonas
Į SMULKESNĖS $7.25
! Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St ..
Šaukit Tel. VARUS 3408

Kainos Numažintos
Gražus ROGERS Sidabriniai Setai r" . ' ' ■ ■ 

DIRBTI IR GARANTUOTI 
ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

$5.75
$6.00
$6.00
$6.00
$5.25

Iškirpkit Kasdien po
KUPONĄ

Kai sutaupysit 6 kuponus 
pridėkit ...............................

TIKTAI Už

Setas

MINE RUN ........................
BIG LUMP ........................
FGG ....................................
NUT ....................................
SCREENINGS ....................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Iš netyčia tekų nugirsti apie 
Joniškiečių Kliubo vadinamą 
bonco party, kuri įvyks kovo 
20 d. sekmadienį,Yuškos salė- 
je, Brighton Park. Sako, ren
gėjai yra sugalvoję kokių ten 
naujoviškų dilykų ir dalyvau
jančius labai ųžinteresuoja. 
Prie to, dovanos bus duodamos 
he bet kokios, b^tjabai gražios 
r įvairios. Labai gen i ats'me- 
au iš praeitų Joniškiečių vaka
rėlių, kad lošėjai pilnaą rankas 
prisidėję, linksmais veidais 
traukdavo į namus, sakyd. mi!, 
antai pas tokius tai užsimoka 
atsilankyti. ^Jiems daugiau 
draugiškumas rupi, nei pelnas.

■ ■ Joniškietis.

Su 6 Kuponais

Gausit 6 šmotų servizą vienam žmogui.
Tuo budu galit už mažus pinigus susitaupyt 
gražų sidabrinį setą šešiem, aštuoniem arba 
dvylikai asmenų.

Visam Amžiui Garantuoti Setai
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY\

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą 
.. < 

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

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

Tiktai po 99^ 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

?<***’*» 
te

> -M# U'- . ■ 't* X
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KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8560 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

Ima Veteranų- 
Bedarbių CensąL. U. C. Who’s Who

Strnley. Drigot, Pres. of L. 
U. C. Sept. 1937-38, iš a grad
uate of the University of .Chi
cago B. S. in Chemistry and 
now employed as a chemist by 
McCormick Memorial Fund. He 
js also doing work at U. of 
Chicago for a Master’s in Che
mistry.
• Ann Skrickus, Vice Pres. of 
L. U. C. and Sočiai Committee 
chairman is a ter.cher in Home 
Economięs at Mortop H. S. .Shę 
is a graduate of University of 
ChicagO.

Haunetta Grynas the Record- 
ing Secretary of L. U. C. is 
attending evening school at De 
Paul University and is employ
ed as sekretary to the Pres. of 
a downtown advertising con- 
cern. Her hobby and most eh- 
joyable pastime is dancing, 
ballet and folk.' \

/

Victor Krauciunas who is of 
a legal mind is employed at 
the Chicago Title and Trust Co. 
and attends De Paul > La\y 
School. He is our present Se6- 
retary-Treasurer.

• » » a • ;
The L. U. C. expresses itš 

heartfelt sympathies to Mrs. 
Mickevičius and Algird, a mem- 

į ber of our organization at their 
recent lose of husband and fa- 
tlier.

J. V. karo departamentas, su 
Legiono irrtkitų veteranų orga
nizacijų pagalba, ima nedirban
čių karo veteranų cenzą, Chica- 
goje ir kitur.

Moterys Įsigykit 
Grąžą Sidabrinį 
Setą

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija jrengta p 
no- rųšies su moder- 
uškcmib užlaidomis ir 
»<>llywood Šviesomis, 
trbas garantuotas 
420 W. 63rd ST 

»ei ENG. 5888-5840
i i n<— i

LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI ’ $10.50 

už ..............   ■ “
GYDYMAS Sftn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje   $15.00
RAUMATIZMAS $0.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTM

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų šidabrįnį setą dėl* f 
arba 8 asmenų.

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

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
nini pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14, Užsakant dėžę paš
tų, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYK! * 

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

Tai. Vlatorv M70KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

SALDAINIŲ 
KUMPIU 
"PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ _____ .
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas. 
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
• IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. J. P. RAKŠTIS, SAV, , .f;

LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUOIPfTŲ AG

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas Valstija ...i

u
Gar sinkites “N-nose” Kupono No. 86 Kovo 14 d,

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY SPOT
Didelis pasirinkimas degtinės, v\to, 
cigarų, Fortune alaus, Barbikių 
Ribs; šeštadieniais ir muzika. Taip 
pat ir mandagus patarnavimas.

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Aveiųie



•••. . '•

Faroadiepis, - ’

APIĘ “DIDELĘ” CICERO KLEBONO 
“KU.TURĄ”

Vietoj Pamokslo Apie Mirusį Išliejo Tulžį 
Ant Grabuešių ,

CICERO. ;— Pereitų trečia- 
• dienį, kovo 9 d. tapo palaido

tas vienas cicerietis. Kadangi 
velionis priklausė prie Chica
gos Į4etuvių * Draugijos, tai 
draugiją parūpino grąbnešius. 
Nors velionis buvo neturtingas 
žmogus, tačiau sielos naudai 
buvo laikoma net trejos mišios. 
Galima kelti klausimą, ar Cice
ro klebonas butų gavęs progą 
kolektuoti už trejas šv. Mišias, 
jeigu velionis nebūtų priklau
sęs Chicagos Lietuvių Draugi
joje.

Pagalios, tas dar ne tiek 
svarbus dalykas, kiek yra svar
bų suteikimas mirusiam tinka
mo paskutinio patarnavimo, 
ypatingai, kada už tą patarna
vimą' yra mokamą pinigais.

Cicero klebonas pats tą ge
rai supranta, o jeigu ne, tai jo 
pareiga reikalauja tą suprasti. 
Tačiau, vietoje pasakyti tinka
mą pamokslą apie mirusį ir jo 
nuopelnus, klebonas išliejo 
dąug tulžies ant Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir jos paskir
tus grąbnešius. Grąbųešių sar- 

*, pas išvadino plėškėmis, o pa
čius grąbnešius “jus ‘vyrą’ su 
tomis plėškėmis”.

Tikinčiąm žmogui bažnyčia 

1938 m,' sulaukęs 16 metų amžiaus, gimęs
Palikę dideliame nuliūdime Mylimą 

Estelle, 2 tetas Brooklype Magdaleną, 
Valiukevičių, Marijoną ir jos vyyą Jų 
Čius, pusbrplj ’
liją, jos vyrą 
tetą Oną ir 
draugus.
namų telefonas Spaulding 6038. ? ’

laidotuvės jvyks Pirmadieni, kovo 14 dieną, 1:80 valandą po 
pietų. Iš koplyčios bus nulydėtas i Lietuvių* Tautiškas kąpįn^s.

Visi A. A. VYTAUTO R. ZĮLIAUS giminės, draugai ir pąžįs- 
tami esat ųuoširdžiąį kvlečiaiųi dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ei jam paskutipj pątarriayimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame^
Tėvas, Sęsųo, Teįos ir Ęitus Giminės.

Laidotuvjų (liktorius J(. Liulevičius, Tel. LAFAYETTE 3572.

T 7 A Žilius
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 11 dieną, 7:40 valandą Vyto, 

į Chicągoje. ’■ *■'
tėvą Ąugustįną, seserį 

jos vyrą Joną ir šeimyną 
azapą įr šeimyną Masai- 

Jbną Jr jo moterį Riką Sinkevičius, pussesere Ju- 
Vlądislovą Gobusius, o Lietuvoje — seną močiutę, 

šeimyną, dėdę Joną Sinkęvįčių įr kitas gimines ir

Hunas pašąrvotąs randasi koplyčioje, 2246 West North Avepue,

YPATINGAS IŠSIUVINEJIMAS
PĄDUŠKAITEI

PATTĘRN 1691NEĘDLĘROINT MPTIFS
Jfp. 1691. Šis įšsįųyįnėjiipas ■ vatlįnąsi “needleppiųt”. Jis gražus įr

Žinąs., .

No. |()911 KAMENOS NEĘPLECąĄFT DĘBT.f
Į739 So. Sąhtęd SU CKkąąOf PL

Į ■ r
čia įdedu 1Q centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį •

| ■ r •

| Vąrdas įr pavardė .......................... ......... ............ ..... . ...................

| Acįresas

yra Dievo namas ir jią netyrė
tu girdėti patį Dievo tarną, ku
nigą, sakant tokius pamokslus, 
kurie ardo “ramybę ir gerą va7 
lią žmonėms”. Ypač jei tam 
Dievo tarnui yra mokama pini
gai tinkamai mirusį pagerbti 
su apeigomis ir jį palaiminti 
aname gyvenime, 

t

Po laidotuvių, išklausius tą 
Cicero klebono “mandrų pa
mokslą”, veik visos moterėlės 
skundėsi, kodėl klebonas šian
dien be jokio reikalo taip užsi
puolė ant grabnešių ir tos 
draugijos. Girdi, visi grabne- 
šiai gerai atrodė ir mes pačios 
žinome, kad ta draugystė 
viena iš didžiausių, kuri 
siems lygiai ir mandagiai 
tarnauja. Vadinasi, ir tos 
teręlės suprato /-didelį Cicero 
klebiono “kultūrą”?

Jeigu tą klebono mandrų pa
mokslą butų girdėjęs jo “bo
sas” vyskupas ar archivysku- 
pas, tai jagamaščiui butų yjsai 
riestai. Gerbiamas klebone, to
kiais savo pamokslais jus at- 
stumiate savo paties žmones 
nuo Dievo ir bažnyčios. Susi-, 
prask ir liaukis koliotis. B,uk 
tikras ir nuoširdus Dievo tar
nas. —Parapi jonas.

yra
vi- 
pa- 
mo-

am

TT

Mirė Automobilio 
Sužeistas Pranas 
Paškauskas

Nelaidė'jvyKą fcovp 5, 
Northsi'dęje

Vakar 8-tą valandą ryto St. 
Mary’s ligoninėje mirė Pranas 
Paškauskas, 42 metų lietuvis, 
sužeistas automobilio nelaimė
je?

Kovo 5 d., prie Hubbard ir 
North’ Wcs'tern avenue jį užga
vo automobilis, kurį valdė Jo-, 
nas Girdauskas, nuo Į806 So. 
Peoria avenue. Velioniui buvo 
perskelta, galva ir įlaužtas kai
rysis šonkaulis. *

Kūnas bus pašarvotas Anta
no Phillips koplyčioje (buvusio
je Masalskio) prie 3307 South 
Lithuanica avenue. Kada laido
tuvės įvyks, pakol kas dar ne
žinia. Velionio reikalais rūpina
si du giminaičįai, pp. Pąškaus- 
kai, gyveną Chicągoje.

Velionis neturėjo pastovaus 
butą, bet vienu laiku gyveno 
ties 3136 South Apte^ian ave
nue: R.

ANTANINA ANDREJAUS- 
K1ENĖ, po tėvais Ivįriskąitė

Velionė gyveno Willow 
Springs, III.

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
kovo 11 d., 6:10 vai, vakaro, 
1938 m. gimus Tauragės ap
skrity, Šilalės parap., Džiau- 
gėnų kaime. ' -

Paliko dideliame nuliudinje 
Ivi dukteris:' Kazimierą Ar- 
lish, žentą Juozapą ir Arita- 
liną Andrijauski, sūnų Vlą- 
lisloyą, anūkę Rhyllis, * brolį 
r brolienę Teofilią ir Anelę 
vinskus, brolio sūnų Antanų 
r daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 JSituanlca Av. 
jaidotųves įvyks antradienį 
:ovo 15 d., 8 vąl.į ryto iš kop- 
yčios į šv. Jurgio parap. ba- 
myčią, kurioje atsibus gedu- 
ingos pamaldos už velionės 
ielą, o iš ten bus nulydėta į 
iv. Kazimiero kapines.

Visi a.' a. Antanhids Audri- 
auskienės giminės, draugai ir 
jąžistąmį; "esat nuoširdžiąi 
iyįęčiąmį dalyvajuti įlaįdotuvė- 
e ir suteikti jai paskutinį pa-. 
arnavimą ir atsisveikinimą.

. Nuliūdę liekame.
Dukterys, Suntls^ žentai ir 
Giminės.
Laid. Direktorius S. P. Ma- 

;eika, Tel. YARDS 1138.

JUOZAPAS STURONAS 1 
pęrsiskyrė sų šiuo pasauliu 

:ovp P dįepą, 8:85 yal. vakare, 
938 m., gimęs Tauragės apsk.' 
r parap., Kalpokų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
jĮOtęrį Oną, po tęvais Wi|kęr- 
aitę, 2 ’ dukteris Erances Gri
aus; žentą Joną ir Anną Stu- 
pnas, anūką Joną, švogeyį iy 

^vogerką Aleriksandrą Ir Ce
ciliją Wilkertus ir kitus gir 
minės, o Lietuvoje—seserį Ma
rijoną Engelhart ir gimines.

Priklaus^ prie Siiąano Dau
kanto pr-Įi>s ir Chicagos Lįę- 
tuvių Draugijos, ir SLA. 36 
kuopos.

Kūnas pašarvotas 7222 So.' 
Možarį St. Tęį. Republic Q767

Laidotuvės įvyks Pąųedėlį, 
Kovo 14 d., 8:00 vai. i;yto iš 
namų į Gimįiąo Pan. Šv. pąr. 
hažųyčįą, kųri°.ie atsibus ge- ' 
dulingos papialdps už velio
nio sielą, p i§ ten bus nulydė
tas į Šv. Kązįmįęro kapines.

Visi a. a/ Jyozapp. Šturppo 
gipiinęs, draugąį pažįstami 
esat nųošįrdžįąĮ kyięčįąmi <|a- 
lyvąųti laidotuvėse ir sųteįkti 
jam paskutini patarnavimą ir 
ątšisveikįųįnią.

Kulįudę lįckąme.
Moteris, Dukterys ir kitos 

Gilinės.
Laid. Direktorius S. P. Mažei-j 
ka, Tel? YARDS 1138. '

L0VEIK1S Visą^Fasąų^ 
Dalis.

KVĮETKININKAS
Gęlęs Vestuvėms, Bankiętąmg 

ir Fagrabams?
Ęąlsted Stręęt

Tęl. B0ULEVARD 7314

M
 Gęlės Mylintiems 

Vestuvėms, Bąn- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800 

• , t *■ ■ r- 1 V ■* * •?-. 1 Y: .

ĮJudiią ŽiniaiMirė 16 Mėtį 
Jaunuolis 
Vitas Žilė

Uąądos jį šiaųdięn j šjanįįęn 
jawifeU<> gjimtaįĮęiiis

— Sųpku ne- 
Įiudęti kąrtų qu pp. Zįlįų north- 
sidiečių šeima.

Neseniai .mirė p. Augusto Ži
lės, 3327 LeMoyne avenue, žmo
na, palikdama našlaičiais sūnų 
ir dukterį. Tai buvo pirmas 
smūgis. (

Penktadiėnio rytą mirė p. Ži
lės supus Vitas, 16 metų jau
nuolis.

Jis užmerkė akis St. Eliza- 
beth likonįpėję nuo 'trukusios 
aklpsips žarnps,'. r

Keiktą likiip.p,. įypniją. YęĮįp- 
nfs Vitąs busrląid.ęjąmąs pięma- 
diepį, įęovp W cĮo i TapŲškose 
kapinesp., ,1 Pirjpą^ięnį y pa j p 
gimtadienis, i>tą ęliepą jam ■ butų 
sukakę lygią! Į6 metų ąmžiąųs. 
Sunui 'ir broliui tėvas ir 
c|pktę bųyo ąpimtį peapsąkprpp 
sHąųsmo. Nę^ąlędąmi prisivers- 
ti grįžti atgal į savo butą, ku
ris. jiemš buvo toks nelaimin
gas jie apsigyveno pąs ąętimus 
draugus pp. Yųškus Northsidė- 
je? kur paliks ikį po laidotuvių.

’ Jaunuolio laicĮptuvėmis rūpin
sis laidotuyių direktorius. Julius 
Liulevičius, nuo 4348 South Ca- 
Jifornia avenue, unas bus pa
šarvotas koplyčioje prie Nortb 
avenue, netoli O.akley bulvaro. 
224G W. North Avenue.

no t

JURGIS0 UtlKOšEVIČIŲS 
" Persiskyi'ghsū šiuo pasaulių 

, kovo -1,1 (įiręną, 6 vai. rytą, 
1938 m. sulaukęs puses ąmž., 
gimęs Lietuvrije; Liudvinavo 
miestely, Iteiampplėsę (ųpskr.,;

"Amerikoj išgyveną 30 mętų.. 
i! Paliko dMeiiąlnę nuliudibi'ė' 

moterį Katriną,'i ouktėrį Ele-t 
į onorą,, ąunų, Jurgį, tris seseris:

Oną, jos vfrrą Jurgį Bielius, 
Marijoną# jos 3vyra Prančiškų 
Ališauskų^ dJršųlę, jos įvyrą 
Antriną švilpus ir .iy šeimynas, 
du broliui jttpząpą ir Joną, 
gimines ■ ir idrąųgys. N

Priklausė prie*; Darbininkų 
Sųsivienij imo.'! ? '! \ ’ J

„ i. • Kūnas pašarvotas J. Liulęyi- 
' Čiaus koplyčioje, 4348 So. pa
lijo rnia Avė? Laidotuvės įvyks 
.antradieni,‘kovo 15 d., 10 yą}., 
ryto iš koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka- 
piries. '? 1, • " . ■ ,

Yįsi ą. a., Jurgio Lukoševi
čiaus girnihgs, draugai ir pa-, 
žįstam? esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti Jąm£ P^s^ųtinį patar
navimą ir htsisvęikihimą.

Nuliūdę ,Giekžimę, . ;
Moteris, Diiktė, Simus, Seserys 

ir kitos Gįnimęs.
Laįd. Direktorįus J. Liulę- 

vičius, Tel. Lafayette ' 3572.
r-i - - ■ -i T it

t.... ■ "•

■ ONĄ ; ĘĄ^UHįEN< i>b. ftęi R 
yąįš ’Į'eriiU'kąitė.

kovo 12 dieną, 10:00 valandą 
ryto, 1938 m., sulaukus 4ę. m. 
amžiaus, gimus Telšių apsk?.,* 
Morkiškių kąiipe, Navarėnų 
pąrąpijpj. \ ■

f ■ 4 m-Paliko didęiįąiųri nuhųdime 
Vytą v Adomą,, tiuktorį Karoliną 
3 sūnus Prąnęįškų, Blacjislovą 
ię Juozapą, 2 sęseris Domicė
lę Poškevičięnę iY Zofiją Ma
žeikienę įr $iisęserę Petronėlę 
Mplįęrię įr gįmiųes, o Lietu- 
yqję . tėyęliųs, 2 seseris Mari- > 
jųną BųrŠkjęilę įr Julijoną Ja- , 
kayįčięąę įį* 2 brųliųs Rokaš ir 
Nprpertąs ir' girųines.

Huųas pašarvotas 923 W. 18 
P|ąęę. Ląidętuvęs įvyks antra-' 
dięilį, kpvo 15 d., 8:30 vai. ry- 

, tP iš į Pįęvo Apvaizdos 
pąrąp. ha?ųyęiUi kurioje atsi- , 
t>ųsv geųųhngps pamaldos už 
vęlionęs 0 iŠ ten »u“ 
lyųętą į Sy. kapi-

Yisį ą. a. Onos Badaukie- 
, nąs gįpiipęs, draugai r iy pa

žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
Čiąity' dalyvąųG laidotuvęse ir 
suteikti iąi . pąskutinį patar- 
haviirią it atsisveikinimą.

Nnlįridę lickamę, 1 .
Vyfąs, duktę? sųųai, seserys ir 

kitus galinės.
Laid. Direktorius S. M. Sku- 
das, Tel. MONROE 337?. t

■. \ ' ■*' i'-

Dėl informacijų kreipkitės 
pas Dųmicelę Poškevičienę,

1900 Oakdale Avė.. Wellipgton 
1932. ? :• . • : .

Šiandien Vytautas Žilis išva
žiuoja pas motinėlę į ąmžiną 
ĮHJįlsj. ? :-

Penktadiėnį, kovo 11 dieną, 
Northsid^j pasklido šiųrpulįpga 
žinia, kad Augustino Ziliaųs 
sūnūs Vytautas, vos sulaukęs 
šešiolikos metų, po sunkios 
operacijos persiskyrė su šiuo 
pasauliu, palikdamas didžiau
siam nubudime tėvelį Augusti- 
pą ir vienintelę sesutę Estelle.

Tai mirtinas smūgis Augus
tinui ip Estęllei. Dar pepąspe- 
jo užmiršti praeitų Kalėdų, ką- 
da ąplęido juos mylima motinė
le, dabar gi atsiskyrė ir Vytau
tas.

Laidotuves įvyks 
kaip viena ir pusė
Dar reikia priminti, kad kaip 
tik šiandien yra Vytauto gim
tuvių diena, bet gi žiauri mir
tis pasigailėjimo neturi ir ve 
toj reikšmingoj dienoj sulaukus 
šešiolikos metų, guldo šalę mo
tinėles į šaltą žemelę. Tai yra 
liūdna valanda, kurią reikia 
praleisti su dideliu širdies 
skausmu. Tad, mano didžiausia 
užuojauta Žilių šeimynai šioj 
jų liūdnoj valandoj. —X. š.

šiandien, 
po pietų.

Keista šeimyniška 
Tragedija

John Fischl, 818 E. 88th st., 
buvo 30 metų amžiaus. Jo žmo-- 
na, Marie, 41 m. a. Abu labai 
mylėjosi, bet negalėjo kartu 
sugyventi. Vedę, už savaitės 
persiskyrė. Už kiek laiko vėl 
vedę,. bet ir vėl, persikyrė. Po 
to netrukus yęl suėjo, kartų gy
venti. šį kartą nepersiskyrė, 
bet Fischl revolveriu pavojin
gai žmoną pašovė, o pąts nusi
šovę. žpiona guli Burnside 
goninėje.

li-

Šiaudiniai Balsai
Už Jareckį?. ..

Chįęągos Daily News laikraš
tis pradėjo rinkti taip vadina
mus “šiaudinius” balsus, idant 
patirti, “kurion pusėn vėjas 
pupia” ar už teisėją Jareckį ar 
prieš. Reporteriai daugiausia 
rinkp balsus lenkų apgyventose 
vietose. Pirmi rezultatai buvo 
tokie: už JąręjČkį 327 balsai, ų| 
Prystąlskį 30 balsų.

Daugelis balsuotojų -davė sa
vo pastabų, kad jie balsuos ų? 
Jareckį ne dėl to, kad jiems 
Prystalskis butų priešas, bet 
dėl to, ka$ jie nori sumušti in- 
grisusią Nash ir Kelly mašiną. 
Sako: “Tegul ponai Nash ir 
Kelly būną sąu Floridoj ir au^ 
gina ten viščiukus”, arba '‘Ke
lly jau išsikasę sau grąbo duo
bę, ilgai jąų Čia pebebosaus.”

MYKOLĄS OVERLINGAS
Persiskyrė su Šiuo pasaulių 

kovo 11 d., 5 vai. >ąkaro, 1938 
m., sulaukęs 46 metų amz., 
gimęs Tauragės apskr., Žvin
gių parap., Gorainių kaime:

' Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Stanislavą, po tėvais 
Gedbudaite, sūrių Motiejų, du- 
k|eri Adelę, broli ir brolienę 
Praaiciškų ir Oną Overlįngius, 
seserį ir švogerį Zofiją ir An
taną Dviliųs, pusseserę Kazi
mierą Žilinskienę ip įų šeimy
ną. tetą Agniešką Gečienę, 
šyogerį ir švpgerką FeĮeksą ir 
Petronėlę Gędbų(įlis ir 'kitus 
gimines, p 'Lietuvoje brolį ir 
3 seseris iy gimines.

Kūnas pąšarvptąs Mąžęįkos 
kpplyčioje, 8>319 Litųaničą Ay. 
Laidotuvęs įvyks antradieni, 
kpvo 15 d. Iš kpp|yčips bus 
nulydėtas į Liet. z Tautiškus 
kapines.

Visi a. ą. Mykolo Ovęrliųgo 
gįminės, draugai ir pažjs- 
tąmi esat nųosirdžįai kviečia
mi dalyvąųti laidotuvėse ir su
teikti jam paškųtipį patarna
vimą ir atsisveikipiipą-

'Nuliūdę liekame, 
Moteris, Suirtus, Duktė ir 

Gįinines.
Laid. Direktorius S. P. Ma- 

žeika, Tel. YARDS 1138.'

Remkįte tuos, kurie 
garsiausi 

“NAUJIENOSE”

J CLASSIFIED ADS.
TljMBM——................~............. ~~ ............ ..

PAIEŠKAI! JUOZAPO ir KAZI
MIERO . ĮĮITĄUČĮŲ, gyvenapčių 
Chicągoje. žinančių kur juodu gyve
na, prašąu pranešti, arba patys aį- 
siŠaukitę. L. G. 203—11, Forest 
Lake. Michigan.

Miscellaneous 
. ' ĮvąinĮB

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfeKOS 

DARĘAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už • darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

norite?
BRIDQEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE C6. ?
3216 So., Halsted Street

CLASSIFIED
SKELBIMUS

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

IKI ‘ ‘
7:30 VAL. VAK.

Sękmadieniais nuo 9 ryto iki. 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

yal. vakaro. f

Tel. CANAL 8500

Gauk Daugiau 
Džiaugsmo Iš 
Savo Cigaretų

"N

Ligget & M|ersjsavo kalboje 
į laikraščių atstovus atkartoiti- 
nai pareiškė ‘'iJhugiau džiaugs
mo”. Ta mintimi šiandien ir 
Chesterfield vadojasi savp ko
vo ir .'balandžio mėnesių skelbi
mosi vajuje, nes tą “Džiaugs
mą” jie įgijo iš savo rūkytojų, 
mėgiančių jų cigaretų skonį ir 
gaivumą. 

f

Šio gi naujojo vajaus tikslas 
yta • atsikreipti į visus, be am
žiaus skirtumo, rūkytojas. Ja
me yra atstovaujami radijo 
žvaigždes ir visas sporto pasau
lis, o kiti rūkytojai savaimi 
yra “žvaigždėmis”. Skelbiamos! 
visais skelbimosi budais: per 
laikraščius, 
Chesterfield

Liggęt & Myers mano, 
žmonės' rųl<o dėl smągumo. Ta
čiau, savo skelbimose stengiasi 
rūkytojų džiaugsmų priežastis 
nurodyti, pasiremiant daviniais 
nurodoma aukštoji Ches
terfield kokybės sudėtis švel
numas, prinokęs tabakas ir ci
garetų popieriaus švąrumas, — 
yra pažymiams ta priežastis 
kodėl . jįe duoda. “daugiau 
džiaugsmo” ir, beto, kodėl jie 
kasmet įsigija daugiau 
liarumo. (Skelb.)

radijo ir kitais 
budais.

kad

popu-

Atvažiuoja
Iš Lietuvos

lai'vo. Gavome pranešimą nuo 
“Drottnįnholm”, kuris išplaukė 
iš Švedijos kovo 5 d., kad jupm 
atvažiuoja “Naujienų” laiva
korčių skyriaus keleivė Elžbie
ta čerkiesas pas Dominiką A- 
dopiąitį; 2531 W. 45 St.

Apie jos pribuvimą Chicagon 
pranešime vėliaus,

Naujieiiy Laivakorčių 
r ’ 7 Skyrius.

Formąly^ė
—Tėvelį, kodėl jąųnieji prie 

altoriaus paduoda vieps antram 
ronką.

—Tąi niątąį, tik forųiųlybė? 
taip kaip kad įr boksipinkąi da
ro prieš rnpgdąinįęsi. 
u!-------------------------- -—1

Jei bosas tave spąųd 
žįą, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPULKOS

ir statykis namą.

Furnitūra & Fistures
Rąkąndai-Itaisąi

IŠPARDUODAME BARU FIŠE
RIUS 1937, visokio didžio su poil 
Basais ir sinfeom. Taipgi štpnj 
Akčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
bąksius. Cąsh arba ąnt tf'nplf&jUpo. 
Pamatykitę mus pirm negu pįrksį- 
*te kitur.

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

CALumet 5269.

PIRK elelętrikinį Ręfrigeratprįų 
ir gauk dykai geso pečių, skalbyk
lą, radio ar dulkių valytąją v pirk 
sau skalbyklą, valyklį ar geso pečįų 
ir gauk dykai puikų radio. > -

AL. ALESAUSKAS,. JR.
7126 So. Roękwel| St... v

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSipUODA KRIAUČIŲ 
PA su visomis mašinomis. Bizr 
dirbtas per dauję metų, Grays Lake, 
III. Vienas kriaučius tam miestuke. 
Savininkas 1430 So. 50th Ct. 
Cicero, III. Tel. Cicero 3554

. J ŠA- 
iznis i§-

TAVERNAS PARDAVIMUI . 5340 
West North Avenue. Priežastis — 
liga, Merrimąę 3443 po 6 vakare.

Ręąl Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie- 
tųvps Spųlkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraus t.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

KAS > NORITE
Greit išmainyti namą, ūkę, lotą arba 
biznį bile kur. Q kurie ieškbte pirk
ti bargeną, nes mums dabar yrą pri
siųsta parduoti 100 forklozųoty

■ ■ *

6755 Sp. W£stern ’ Avenue. 
Tel. Grovehill 1038.

Financial
Finansai-Paskoloa

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicągoje ir 

ąpięlinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

COAL
Anglys

Kainos Numažintos
ANGLYS ’

MINE RUN —.......-.... -........ $5.75
BIG LUMP .....................  $6-00
ĘgG ....J......................    $6.00
NŪT ..................................... $6.00
SCHĘENINGS ...............   $5.25

PIRKIT DABARIl
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTR ĮR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

GAUT 
pelningiau 
PARDUOTI

PAGABSINKIT
SAVO BARBENUS

NAUJįĘNŲ
GARSINIMUS

VISI SKĄITO..,

pastot MPS TiWAq
CAĮ4AL 85Q0
Musų apgarsinimu kainos.. 
prięįpąmqs:. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo-
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Didelės Mickevičiaus Laidotuvės
TmAUJTĖNOŠ, Chicalgd/Tli

■ ■,,,,,   «il\nl iliį,,^^...
Pirmadienis, kovo 14, 1938

Iškilmingai Palaidotas Chicagos Lietuvių Drau
gijos prezidentas Julius Mickevičius Lietuvių 

Tautiškose Kapinėse kovo 12 d.,1938
Pereitą šeštadienį, kovo 12 da, prasidėjo laisvos apeigos 

d., Chicagos lietuviai iškilmių- koplyčioje. , z .
gai palaidojo prezidentą Chi
cagos Lietuvių Draugijos Ju
lių Mickevičių, kuris mirė ko
vo 8 d., sulaukęs 49 metų. Ve
lionis liko iškilmingai palai
dotas Lietuvių Tautiškose ka
pinėse arti prie rašytojo Šer
no kapo. Chicagos lietuviai 
dar nebuvo matę tokių iškil
mingų ir tokių didelių laido
tuvių nuo to laiko, kai buvo 
palaidotas chicagietis Dr. An
tanas J. Karalius.

Laidotuvėmis rūpinosi Chi
cagos Lietuvių Draugijos val
dyba kartu su velionies našle 
ir jo sūnumi. Laidotuvių di
rektorius jaunuolis p.,Antanas 
Phillips, patarnavo labai pa
vyzdingai, taipgi Chicagos 
Lietuvių Draugijos narys, ku
ris parėmė laidotuvių ištaigą 
nuo buvusio direktoriaus p. 
Masalskio.

Laidotuvių dieną oras buvo 
labai gražus. Temperatūra 
buvo apie 61 F. II. Minios

Pirmiausia pasigirdo 
myn choristų balsai už 
nos. Pritaikinta godulos 
na visiems buvusiems su 
ta ramumo. Po to labai j ant
ri ngę trumpų kalbą 
Naujienų Redakcijos

Chicagos Lietuvių

Įėjo nei daleles žmonių sutilp
ti, nes buvo lyg kokia demon
stracija. Atėjo paskirta valau-

• • ' • . ? • • * ♦. . . f r

,Adv. F. J. Bagočius, Boston, Į kad vien tik automobilių hiH £ 
Mass.

Kastas ir Juli
Chicago.

Springfield,
Draugija.

St. Charles,
Draugija.

Nuo Draugų.
Rockford, III.

Į iždininkus
Gugis ..................
Simokritis ......... .

Į iždo globėjus
Mikužiutė ............
Mockus ..... .‘T.... ...

, Kersevičius ........
Martin .................
Urbonas ...............

Į daktarus kvotėjus
Staneslow ............
Biežis ...................
Stanulionis ..........
Rezultatai SLA 152 kuopoj

Brooklyn, N. Y.

Į prezidentus
F. J. Bagočids ..........

Į vice-prezidentus
J. K. Mažukna ..........

Į sekretorius
J. Miliauskas .............
J. Andziulaitis-Ansell

I iždininkus
K. P. Gugis ..............
A. S. Trečiokas .........

Į iždo globėjus
E. Mikužiutė' ...........
V. A. Kersevičius .....
J. Marcinkevičius v-(-

I daktarus kvotėjus
Dr. J. S. Staneslow

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai .'

vo per 300. Kapinėse buvo la- Į ( 
a K. Augustai, bai rųpestingai sudaryta tvar- 

įka. Apsukui velionies duobes 
| buvo apvesta virvėj kad .jiub-i 
lika negalėtų kliudyti apei
goms. Buvo įrengtas garsia
kalbis ir maža, plalfųrmėlė 
kalbėtojui. Po Pirmyn Choro 
dainos labai įspūdingą ir rei
kšmingą pritaikytą kalbą pa
sakė Naujienų redaktorius P; 
Grigaitis.

Kalbėtojas ryškiais žodžiais 
nunšvietė velionies* trumpą, 
bet reikšmingą gyvenimą pa
brėždamas jo paliktus mums 
pavyzdžius. Po kalbos ir vėl

III., Kultūros

III., Kultūros

Kultūros, Dr-P ir-
SCC- -
dųi-l Melrose Park,

t e i k - 'Ia *
Lietuvių Studentų UnivcrsL

irisakė teto Klubas-
nnrvJ Waukega.n, III., Kultūroslieti y \

Draugija. .. L-
Aurora, Ill.j Kultūros Drau-

Draugi- gija.

Kultūros Dr-

Chicagos Lietuvių Draugija.
sudary- 

apeigose. 
šie: V. B.

tu garbės grabnešiai 
surikiuoti savo eilėse 
darni gražų vaizdą 
Grabnešiais buvo
Ambrose, J. ir V. Ascilla, Pa- 
vilonis, Adam Maskoliūnas ir 
J. BaČiunas.. Garbes grabne- 
šiais buvo: vice-prcziden’,as K. 
Kairiš,f išdininkas J. Degutis, 
finansų sekr. P. Miller, proto
kolų sek r. V. Maukus, iždo

popiet 
p. Phil-

ševičius. Taipgi Draugijos: 
daktaras Dr. Montvidas, ad
vokatas Kaz. Gugis ir audito
rius J. P. Varkala.

Gedulas gelių aiikuoįojai

Labai dideles ir gražios gė
les buvo atsiųstos nuo seka
mų Chicagos Draugijos skyrių 
ir draugų: ,A

P A S A U L IN

.

z *

I ACMb-ftų FutoJ

UŽ JARECKĮ — Teisėjas Ed. Jarecki, kandida
tuojąs renominacijai Cook apskričio teisėjo vietai, svei
kinasi su George Seif, įtakingu demokratų politiku, ku
ris atsimetė nuo Kelly-Nash grupės ir išėjo už Hornerio- 
Japeckio-Courtney grupę.

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ EIGA 
(Bendri rezultatai iš 148, 56, 281, 152 ir 227 kuopų)

Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius- 
V. Laukaitis

J. K. Mažukna
V. Bukšnaitis

M. J. Vinikas,

110

VICE-PREZIDENTUS

Į SEKRETORIUS

Cicero, Ilk, Kutu Iros Dr-ja. 
Choras Pirmyn.
Roselando Kultūros 
šeimos Gėlė.
Lovick Kvietkine.
Apie antrą valandą 

laidotuvių direktorius
lips pradėjo rikiuoti palydovų 
mašinas ir tuo prasidėjo vie
na iš didžiausių procesijų. 
Mašinos nusitęsė apie 17 mies
to blokų. Kas sudarė virš dvie 
jų amerikoniškų mylių ilgu
mo. Atvykus prie Tautiškų 
kapinių dar matėsi apie šim
tas mašinų prie vietos, kurios 
nedalyvavo eilėje. Kiek buvo 
publikos, yra sunku nuspėti, 
bet kurie skaiSė mašinas, sako

pasigirdo graudus Karilono J. Miliauskas 
garsai, kurie buvo Jgirdėti po; 
visą kapinyną. sDdbar Tputfš^ 
koše kapinėse yra įrengta 
transliavimo įįpriemonės, kiH 
rios aiškiai pėri 
duotus kurinių^ 
girdėjosi rek'ort; 
Pas Kapą”. Me 
gus publika pilsi 
sas kapines. A<r 
kokia Kapinių Diiįnos iškilmė. 
Žmonės, žmonės p ir dar žmo
nės. Kas buvo, tnkpįjgai nepa
mirš Juliaus Mickevičiaus lai
dotuvių. 'fpV'į '

Reiškiu didžiausią Užuojau
tą velionies žmonai Stcpanijai 
ir jo sunuį Algirdui. Lai būna 
amžina ramybė 
vičiui jo naujos

J. Andziulaitis-Ansell
Į IŽDININKUS

K, P. G ūgis
A.' S., Trečiokas 

. B. Simokaitis

‘'Neverkit E. Mikužiutė 
11 tižsibni- " S. Mockus 
-s(6. no vi-

Į IŽDO GLOBĖJUS

108
2
1

J. Marcinkevičius
J. K. Urbonas 
Kerševičius

‘ Į DR. KVOTĖJUS
Dr. J. S. S«taneslow (Stanislovaitis)
Dr. S. Biežis
Stanulionis

Rezultatai 284 kuopoj,
Indiana

Juliui Mick-c 
tėvynės šalto- Į prezidentus

B. Ambrose

e

Bagočius ...
Laukaitis ..

Gary, vice-prezidentus
Mažukna .........
Buksnaitis .......
sekretorius
Vinikas ...........
Miliauskas ...... .. 21

Gaisras
Dangoraižyje

Dangoraižyje Capitol Build- 
ing, 159 North State Street, va
kar kilo gaisras, padaręs apie 
$20,000 nuostolių. Name .buvę 
50 žmonių išsigelbėjo.

Knygos ' parengtos 
ekspedicijai. Vajaus baigtuvių akte dalyvavo švietimo ministras prof. Tonkūnas, vicenii- 
ministras Masiliūnas, S-gos vadas Grėbliaiislcąs,“Eltos” Vid. Inf. rcf. Graičiunas, “Lietuvos 
Aido” red. Povilavičius, Musų Krašto” red?. Ol^iiolevičius ir kt

[ACME-NAUJ1ENŲ Eotoj

DRESIRUOJA KUPRANUGARĮ — Robert Bean, Brookfield žvėryno vedėjo 
asistentas, joja kupranugariu, dresiruodamas gyvūną. Vaikams bus leista kupranu
gariu joti vasaros sezone.

IACME-NAUJIENŲ Foto]

PAVASARIS — šie du jauni chicagiečiai vakar 
“spacieravojo” gėrėdamies saules spinduliais ir pavasa
rišku oru.

’ ' ' ' i ■ . (ACME-NAUJIENŲ Foto]
, * * , , . '' • • * * : •’* • ■ * ( *• 1 * * .

LAIMĖJO PREMIJAS — Luise Rainer, žvaigždė fįlno “Geroji Žemė” ir Spenccr Tracy, “Mi nuelis” filmą
'.'i./1 /
“Gaptains Gourageous”, 'kuriems Filmų Akademija paskyrė premijas už geriausi vaidinimą 1937 metais.




