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Chicagos Kontraktoriy Byla Atiduos Grand Jury
KALTINA KONTRAKTORIUS SĄMOKSLU 

IŠKELTI AUKŠTYN VALDŽIOS NAMU 
STATYBOS KAŠTUS

8

Dėl sąmokslo vien plumbingui permokėta 
$500,000

AVASHINGTON, D. C., bal. Tyrinėtojai, be to, sako, kad 
3. — Per paskutinius keletąf jie surado davinių, jogei ir 
metų daug buvo kalbama ir , kituose miestuose, kaip Glcvc- 
rašoma apie valdžios stato-’landė, Detroite, Minneapolise, 
mus pavyzdingus namus (mo- San Francisco, Oaklande ir 
dėl homcs). Chicagos srityje Sacramento, daryta sąinoks- 
tokių namų pastatyta irgi — 
tai Jane Addams, Julia Lath-

las apgauti 
statant.

METE BOMBA ] LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES NAMĄ

Padaryta nuostolių, bet nė vienas žmogus 
nesužeistas; sprogimas buvo girdėti 

per keletą blokų

rop ir Trumbull Park projek
tai.

Kai kur namai jau baigti! 
statyti, kitur tebestatomi. Bet 
nuo lapkričio mėnesio 1936 
metų, tidaus reikalų sekreto
riaus Harold Ickeso įsakymu,’ 
valdžios agentai tyrinėjo šių
namų statybos kaštus. Tyrinę- sis pareiškė, kad jam ims ke- 
jinias pasibaigė neseniai. lios (fienos medžiagą išstudi-

VVashingtono administraci- junti. O po to, jei bus pagrin-
jos vadai pareiškė sekinadie- do, byla teks perkelti į grand
nį, kad surinkta agentų nie- jury. Tačiau asmenys, susipa- 
džiaga bus įteikta grand jury.žinę su dalykų padėčia ar-

Ncs, sako tyrinėtojai, Chica- čiau, aiškina, kad surinkti liu- 
gos srityje buvo sąmokslas iš- dymai yra taip tvirti, jogei 
kelti nenormaliai aukštai sta- netenka abejoti, kad byla 
tybos kaštus. Vien- plumbingo prieš sąmokslininkus pateks į 
ir vien Chicagos srityje kaštai, grand jury. Sąmoksle, sako- 
dėka sąmokslo, iškelta $500,- ma, dalyvavę taip kontrakto- 
(XX) aukščiau normalių kaštų, riai, taip unijų vadai.

Atkaklus Mūšiai Eina Ispanijoj

Gubernatorius Mur- 
phy Taikys Streiką

JACKSON, Mich., bal. <3 — 
Utility Workers Organizing 
Commit'tee nariai, sekmadienio 
pranešimais, dar laikė užėmę 
aštuonis Consumers Power 
Company įmones Michigan val
stijoje, kurios parūpina elek
trą 1,000,000 kostumerių.

Dc.rbininkai reikalauja, kad 
kompanija pasirašytų sutartį su 
jų organizacija. Kompanijos 
vice-prezidentas Karn prižadė
jo darbininkams nekapoti algų 
per tris mėnesius, jei jie išeis 
iš įmonių. Dcrbininkai nesuti
ko.

Michigan valstijos guberna
torius Murphy skubinosi iš 
Floridos, kur buvo atostogų, į 
Michigan valstiją elektros įmo
nių streikui taikyti. Manoma, 
kad streikui likviduoti derybos 
prasidės pirmadienį, gubernato
riui Murphy tarpininkaujant.

Naziai Sudegino 
Koncentracijos 

Stovyklą
VIENA, Austrija, bal. 3. — 

šeštadienį vakare didelėje de
monstracijoje sudeginta dalis 
Wallersdorf koncen Nacijos 
stovyklos, kur buvęs Austrijos 
kancleris Schuschnigg laikė 
nemažai nazių.

Chicagai ir apielinkei Tede* 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; truputį šal- 
čia popiet; saulė teka 5:29, lei
džiasi 6:17 valandą.

Dabartiniu laiku tyrinėtojų 
surinktą medžiagą studijuoja 
vidaus reikalų sekretorius Ic- 
kes ir jo departamento advo
katai. Generalis prokuroras 
Cummings paskyrė bylai na
grinėti specialų savo padėjė
ją, Charles M. Carr’ą. Pastara-

Popiežius Nusilenkia 
Hitleriui

VATIKANO MIESTAS, Ita
lija, bal. 3 — Praėjusį penkta
dienį Vatikano organe “Osser- 
vatore Romano” tilpo straips
nis, kuriame pareikšta, kad Au
strijos kafdinolas Innitzer ir 
penki kiti aukšti Austrijos ku
nigai agitavo šalies katalikus 
remti Hitlerį plebiscito balsa
vimuose be Vatik. žinios. “Os- 
servatore Romano” straipsnis 
interpretuota kaipo pasmerki
mas Austrijos kunigams.

Tačiau jau sekmadienį pa
reiškiama, kad sakytas straips
nis tilp Vatik. organe be po
piežiaus ir be jo užsienio sekre
toriaus įgaliojimo. Taigi atšau
kta pirmesnis pareiškimas, po
piežius nusilenkė Hitleriui.

Neoficialus pranešimais sa
ko, kad dabartiniu laiku eina 
derybos tarp Berlyno ir Vati
kano.

Sukilėliai Apšaudė 
Madridą v

MADRIDAS, Ispanija, bal. 3 
—Sukilėlių artilerija sekmadie
nį aušaudė Madridą. Viso apie 
2,000 šovinių paleista į miestą. 
Kai kurie sviediniai buvo dides
nį, negu šaudyti praeityje. Iš to 
daroma išvadas, kr d sukilėliai 
gavo didesnių kanuolių. šešio
lika žmonių užmušta, per 80 
sužeista.

HENDAYE, Francuzija, bal. 
3 — Ispanijos sukilėlių prane
šimais, jų avangardas sekma
dienį buvo 8 mylių atstumoj 
nuo Tortosa, arba 16 mylių at
stumoj nuo juros. Kitas pra
nešimas skelbė, kad'jie jau įėję 
į Leridą.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

STREIKAS BELVIDERE, ILL., siuvamų mašinų dirbtuvėje. Paveiksle ma
tome susėdusius prie dirbtuvės piketus. Belvidere miestelio majoras Per r y Crat- 
ty yra taipgi dirbtuvės forma n u. Jis sli policija bandė įsiveržti dirbtuvei!, bet 
muštynėse nusilaužė krumplį. Strcikieriai dabar reikalauja, kad jis butų paša
lintas iš majoro vielos.

-----------  kaitų. Vietoje gcn. Pozas Ka-
HENDAYE, Francuzija, bal. talonijos fronte vyriausiuoju 

3. —- šeštadienį Ispanijos su-. komanduotoji! paskirta leite- 3 
kiteliai paėmė miestą Ganesa, mintas pulkininkas Juan Pe- ] 
paskutinę svarbią tvirtovę pa- rea. Be to, eina gandai, kad į baigiasi ir j 
keliui į Viduržemio jurą. Su valdžią gal vėlė sugrįš buvęs žios pasirašys sutartį į dešimtį 

Francisco Largo dienų.
_____ j . a----- ----- 

Keturi tūkstančiai lojalistų Čekai Paleis Nazius
Gandesa paėmimu sukilėliai premjeras 
randasi 21 mylios atstumoje Caballero. 
nuo juros. .]

Toliau į vakarus randasi, kareivių, per Pirinėjų kalnus l 
dar kalnai o už jų lygumos ir pasiekusių Francuziją, praė- iš Kalėjimų
jura — ir suskaldymas res- jusį šeštadienį buvo išvežti iš 
publikos jėgų vienų nuo kitų. Bagncrcs dc Luchon į Cerbe- 

Respublikos gynėjai atkak- re, Viduržemio juros uostą, 
liai kaujasi su sukilėliais sau- Iš čia /Prancūzijos valdž. Mau
kdami “No pasaran! — Jie|simą išsprendus, lojalistai, 
nepraeis!” Tuo pačiu šauksmu manoma, bus pasiųsti atgal į 
jie ėjo į mūšius Madrido fron- Ispaniją. Kuone visi šie karei- 
te ir atlaikė Madridą. viai pareiškė, kad jie nori ka-

Tuo tarpu respublikos gy- riauti respublikos gynėjų pu- 
nėjų komandoj įvykdyta pa- sėje.

Anglai Pripažino Vo
kiečiams Austriją
BERLYNAS; okietija, bal. 3 

—Britąnijos ambasadorius Vo- 
kiet., Neville Henderson, pa
siuntė Vokiet. užsienio reika
lų ministeriui Joachimui von 
Ribbentropui dvi notas. Viena 
notų pripažįsta paėmimą Aus
trijos į Vokiet. valstybę, o ki
ta sako, kad Britanija pasilie
ka sau teisę interpretuoti tam 
tikrus klr usimus, pav. sutar
tis padarytas su Austrija, kai 
ji dar buvo savistovi respub
lika.

Balsuos Prohibicijos 
Klausimą Georgia

.Valstijoj
ATLANTA, Ga., bal. 3—Po 

to , kai dauguma, valstijų pa
naikino prohibiciją, Georgia 
valstija pasiliko “sausa”. Nese
niai tačiau šešios šios valstijos 
kauntės nubalsavo panaikinti 
prohibiciją savo ribose. Gi šią 
savaitę klausimą, ar leisti par
davinėti ir dirbti likierius, bal
suos dar šešios kauntės. Pro
hibicijos šalininkai išsijuosę 
darbuojasi, kad balsavimai iš
eitų prielankus jiems, kitaip 
sakant, kad prohibiciją pasilik
tų.

Siūlo Pakaitas Tex- 
as Legislaturai

HUGHES SPRINGS, Tex., 
balandžio 3 — Senatorius Nor- 
ris pastangomis Nebraska val
stijoj, vietoje senato ir atsto
vų buto, veikia tik vieno buto 
legislatura.

Dabartiniame rinkimų vajuje 
Texas valstijoje senatorius G. 
H. Nelson, kandidatas valsti
jos leitenanto gubernatoriaus 
vietai, siūlo ir Texas valstijos 
legislaturą perorganizuoti taip, 
kad ji turėtų tik vieną butą 
vietoj dviejų.

Per Du Metu 118 
Operacijų

KANSAS CITY, Mo., bal. 3— 
Robertui L. Graham, 66 metų, 
per paskutinius du metus buvo 
padaryta 118 operacijų. Ben
drai išeiria, kad jam buvo pa
daryta po vieną operaciją kas 
savaitė. Daktarai mano, kad tai 
gali būti operacijų vienam žmo
gui rekordas ne tik Kansas 
Mieste, bet ir visame pasaulyje.

Graham pilve susirenka per
daug skysčių, kurie galima pa
šalinti tik operacijos pagalba, 
taigi ir daroma jam operacijos 
viena po kitos.

Britų-talų Derybos 
Baigiasi

LONDONAS, Britanija, bal. 
3. — Sekmadienio praneši
mais, britų-italų derybos jau 

ąjdejų šalių vald-

PRAHA, Čekoslovakija, bal. 
3. — čckoslovąkijos valdžia, 
vengdama kivirčų su Hitleriu, 
šeštadienio vakare pradėjo 
ruošti įsakymą paleisti iš ka
lėjimų politinius kalinius, 
dauguma kurių yra naziai.

Rusai Šaudo Moteris
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

3. —■ Pranešimais iš Latvijos, 
rusai sušaudė 11 moteriškių, 
žmonų buvusių aukštų sovie
tų valdininkų, kurie tapo nu
daigoti kaipo šnipai. Sušaudy
tos buvo pati Egorovo, pati 
generolo Budeny, buvusio ko
misaro Rosengoltzo pati ir 
kitos.

Progresas Oro Paš
to Patarnavime

NEW YORK, N. Y., bal. 3— 
Kalbėdamas praėjusio šeštadie
nio vakare per rrdiją genera
lis paštorius Farley nurodė, kad 
oro paštas J. Valstijos buvo į- 
steigtas prez. Wilsono laikais. 
Pirmiausia oro paštas siekė tik 
436 mylias per dieną, škndien 
gi jis siekia 250,000 mylių kas 
24 valandos.

Kapoja Baltakalnie- 
riams Algas

PITTSBURGH, Pa., bal. 3 — 
Westinghouse Air Brake Co. 
ir jos pavaldinė kompanija, 
Union Switch and Signal Co., 
praėjusį šeštadienį nukapojo al
gas srvo ofisų darbininkams. 
Algos siekiančios iki 250 dole
rių mėnesiui nukapotos 8 nuo
šimčiais, o didesnės nukapotos 
10 nuošimčių.

NEw YORK, kovo 31 d.—Nak
tį iš kovo 30 d. į kovo 31 d., 
apie 2 valandą, nežinomi asme
nys ar asmuo metė bombą į 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vės nr.mą, 249 8th Avė., kam
pas 25th St., New Yorke. Spro
gimas buvo toks didelis, kad 
gyventojai du blokus nuo At
statymo Bendrovės namo gir
dėjo sprogimą. Kai kurių kai
mynų namų langai išbyrėjo.

Bomba išnešė dalį Atstaty
mo Bendrovės namo sienos, du
ris ir langus. Apatnirm aukš
te yra valgykla, kurios priean
gis visai sunaikintas.

Tuojau po sprogimo atvyko 
policija su radijo automobiliais 
ir ištardė valgyklos savininką. 
Policija teiravosi, ar jis turi 
kokių nesusipratimų su darbi
ninkais, unijomis ir kitais as

Atnaujino Įmonės 
Pikietavimą

BELVIDERE, III., bal. 3 — 
šeštadienio vakare darbininkai 
vėl pikietavo National Sewing 
Machine kompanijos įmonę, kr i 
Carl Baylander, A; D. F. narys 
ir streikierių vadas pranešė, 
kad derybos su kompanijos at
stovais streikui likviduoti nu
truko.

Pirmadienio vakare streikie- 
rirms bus patiekta balsuoti 
naujos taikos sąlygos.

IŠ LIETUVOS
MIRĖ JONAS VARNAGIRIS

VIDGIRĖLIAI — Gudelių vai. 
Vasario mėn. 15 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Jonas Varnagiris, 
sulaukęs 64 metų amžiaus. J. 
Varnagiris skaitė “Lietuvos 
Ūkininką” nuo jo pirmųjų die
nų., Jis buvo susipratęs kaimo 
žmogus. Prie rusų caro, jo jun
gui nenorėdamas tarnauti, buvo 
išbėgęs Amerikon ir tik prieš 
Didi j į karą grįžo Lietuvon. Pra
sidėjus karui buvo mobilizuo
tas rusų kariuomenėn. Dalyva
vimas įvairiuose mūšiuose su 
vokiečiais pakirto Jono sveika
tą. Velionis visą laiką mylėjo 
knygas, laikraščiu's. Vienas 
prieškarinių laikų senas veikė
jas man papasakojo, kad Jonas 
Varnagiris, girdi, nė vienos 
brošiūrėlės bei draudžiamųjų 
laikų atspausto lapelio neapleis- 
davo neskaitęs. Vas. mėn. 17 d. 
giminių ir kaimynų buvo pa
lydėtas į amžinojo poilsio vie* 
tą. Tegul bus lengva tau, Jonai, 
toji žemelė, po kurią mažas bė
giojai, o užaugęs už jos . laisvę 
kovojai.

KEISTAS PINIGAS

Žibininkai — šioje aplinkoje 
yra užsilikęs keistas pinigas. 
Vienoje jo pusėje užrršyta ši
taip: Einen.« Reechs. Thaler, 6 
b. 67. Kitoje pusėje užrašyta 
kažkas nesuprantama. 

menimis ar įstaigomis, bet pa
sirodo, kad savininkas jokių 
nesusipratimų su niekuo netu
ri.

Kr.i kurie žmonės teigia, kad 
jeigu bomba nebuvo taikoma 
valgyklos savininkui, tai ji tu
rėjo būti taikoma Atstatymo 
Bendrovei, ar kai kuriems as
menims. Bet abejojama. Jeigu 
kas butų norėję nužudyti At
statymo Bendrovės sekretorių 
p. Strimr.itį, tai bombos nebūtų 
metę 2 vai. naktį.

Policija dabar veda tardymus 
ir b: ndo susekti teroristus, ku
rie bombą metė. Iki šiol jokių 
įtarimų nėra, nėra nė kaltinin
ko pėdsakų.

Kiek bomba padarė nuosto
lių, kol krs nežinia. Nuo spro
gimo nukentėjo nė vienas žmo
gus. “V.”

Įsakė vokiečiams, 
gvėnantiems užsie
niuose, registruotis

WASHINGTON, D. C., bal. 
3 — Vokietijoje išleista įsaky
mas reikalaująs, kad vokiečiai 
gyveną užsieniuose tuojau už
siregistruotų Vokietijos kon
sulatuose. Tie, kurie neužsire
gistruos, praras Vokietijos pilie 
tybę. (Pareikšta nuomonė, kad 
nauju registravimu norima at
imti Vokietijos žydams piliety
bė, tačiau vokiečių konsulas 
Chicagoje paneigė šią nuomonę.

Pajamų Taksai
Sumušė Rekordą

NVASHINGTON, D. C., bal. 3 
—Iždo sekretorius Morgenthau 
paskelbė šeštadienį, kad paja
mų taksų šiemet sumokėta 
$723,002,013. Ši suma yra di
desnė, negu surinktos bet ku
riais po Didžiojo karo metais 
pajamų taksų sumos, šiemet 
pajamų taksų (income taxes) 
sumokėta $23,000,000 daugiau 
nei 1937 metais.

Penki Armėnai Nu
teisti Mirti

MASKVA, Sovietų Rusįja, 
bal. 3 — Penki armėnai tapo 
nuteisti mirti. Jie nusikalto 
tuo, kad 1920 metais, t. y. 
prieš 18 metų, užmušė bolševi
ką.

Trys asmenys sušaudyti No
vosibirske, Sibire. Jie buvo kal
tinami tuo, kad trukdę kolėk- 
tyviam ūkininkavimui.

Čekoslovakija Pripa
žino Vokiečiams ,

Austriją
VIENNA, Austrija, bal. 3 — 

Praėjusio Šeštadienio vakare 
Čekoslovakija oficialiai pripaži
no Austriją kaipo Vokietijos 
dalį.
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ATSIŠAUKIMAS Į PAŽANGIĄJĄ UETUVIU 
VISUOMENĘ STILSONO BYLOS REIKALE

Savaitraščio "Naujosios Ga- metai kaip Stilsonas paleistas 
dynės” num. 12 Lietuvių Dar
bininkų Draugijos Centro Ko
mitetas paskelbę kad mes, že
miau pasirašiusieji, įeiname į 
komitetą drg. J. V. Stilsono 
bylai likviduoti.

Tos pareigos nelengvos, nes 
reikalinga sukelti biskį dau
giau kaip $500, kad pilnai ap
mokėjus advokatui ir visą Stil- 
šono arešto klausimą baigus. 
Mes priėmėm pasiūlytas parei
gas ir jas manome atlikti, va- 
duodamies tuo supratimu, kad 
Stilsono areštas buvo ir yra 
visuomeninis dalykas ir kaipo 
tokis, turi būti baigtas su vi
suomenės pagelba. Baigti jį 
reikia greitai, nes jau arti du

iš kalėjimo ir Visą tą laikotar
pį jo bylos fesų padengimu bu
vo .beveik nesirūpinta.

$16.20 ŽEMIAUSI COACH FARES 
Iš Chicago į NEW YORK

$5.85 CLEVELAND
Iš Chicago 9:40 A.M. 11:20 P.M.
Į Cleveland 5:50 P.M. 7:59 A.M.
I New York 8;1? A.M. 5:42 A.M, 

Bagažas paimamas iš vietos ar ho- 
telio ir vežamas tiesiai į New York 
prieplauką. Klauskit savo laivinin
kystės agento. Arba pašaukit

WAĘASH 2780
NICKEL PLATE ROAD

Stilsonas buVo areštuotas ir 
tąsomas po teismus laike pa
saulinio ki ro. Tūkstančiai pa
žangiųjų lietuvių—kuomet bu
vusių kareiviavimo amžiaus, 
jaunuolių—^gerai atmena tuos 
laikus, kuomet šios šalies val
dančioji klasė melaginga pro
paganda nesvietiškai kurstė 
darbininkus pasiaukoti karui, 
“kad padarius pasaulį saugiu 
demokratybei.” Stilsonas buvo 
vienas iŠ tų, kurie suprato tos 
propagandos tikruosius tikslus 
ir prieš ją kovojo. Užitat jis 
buvo persekiojamas ii' paga
lios įkalintas. O kas, praėjus 20 
metų nuo karo pabaigos, pasi
rodė? Pasirodė, kad to karo 
priešai sakė teisybę, nurodyda
mi, jog pamatiniai karo tikslai 
buvo ne demokratybę ginti, bet 
pasidalinti pasaulį, o kiek tai 
liečia Ameriką—apsaugoti šios 
šalies turčių įdėlius bei kredi
tus svetimose šalyse.

Rekordinis Skridimas
Vokiečių ląkuoas H. W. 

von Engei kovo- 29 dieną at
skrido be sus-i 
tojimo iš Ang
lijos pakraščio 
j Bra zi 1 i j o s I m i e s tą Cara- 
vellas, padaręs 
5433 mylias į 
43 valandas ir 
5 minutes. Jis 
skrido juros a- 
eroplaiiju, kurs- 
buvo nustuin*-' 
tas nuo laivo; 

vežioti ties
Southampton. Pernai italų ka
pitonas Mario Stoppani atskri
do į tą patį miestą Caravollas' 
iš Čadu, Ispanijoj, padaras' 
4360 mylių, Vokietes Van 
Engei tą rekordą sumokė, nes; 
perskrido nesustodamas daug 
ilgesnį kelią.

IACMĘ-FAUJIEJSŲ Foto j

IŠ LIETUVOS

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo bankietą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO, ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau
gijom tai kviečiame pasinaudoti proga ir tuojau įsirašyti.

Draugijos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, ir nedėliomis nuo 

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

Karo pabaiga buvo tokia,; 
kad dar ir šiandien mes esame 
neišmokėję bilionų dolerių nuo
stolių, o kitų bidonų dolerių 
paskolų formoje, musų šalis 
negali išsikolektuoti iš nubami 
krutavusių Europos' valstybių,; 
Bet tas karas surijo nę vien 
daugybę turto, o ir gyvybių. 
Fruneijoj ir kitose musių vieto
se ne vienas tūkstantis musų 
krašto jaunuolių nuėjo į kapus. 
Namie gi reakcija atliko savo; 
sudaužė daugybę darbininkų or
ganizacijų, jų vadus sukišo į 
kalėjimus arba nežmoniškai tą
sė po teismus; nustelbė žodžio 
spaudos ir susirinkimų laisvę. 
Iš lietuvių, kaip žinoma, asme
niškai daugiausiai nukentėjo J. 
V. Stilsonas, tuomet buvęs so
cialistinio judėjimo priešakyje. 
Ir ve, jo byla- dar ir dabar te
bėra nebaigta, nors Jungtinių 
Valstijų prezidentas Stilsoną 
iš kalėjimo paliuosavo.. Byla ne
baigta todėl, kad Stilsono gy
nimo advokatui dar nepilnai at
lyginta už darbą. ' '

Lietuvos Skyrius į 
Naujorko Parodoje

Jau galutinai nusistatyta,' 
kad Naujorko pasaulinėje paro-! 
doje 1939 metais dalyvaus ir 
Lietuva, Lietuva parodoje <tu- 
r£s savo skyrių, kuriame bus^ 
stengiamasi atvaizduoti įvairių 
sričių Lietuvos pažangą, bei 
laimėjimus. *

Iš įvairių įstaigų atstovų’ 
Kaune jau yra sudarytas pa-; 
saulinės parodos lietuvių sek
cijos komitetas. Į komitetą įei
na: Pinmninkas švietimo Mi-: 
nisterijos generalinis sekreto
rius K. Masiliūnas, vicepirmi i 
įlinkas Finansų Ministerijos 
Prekybos Departm.ento direk-; 
torius A, Danta, sekretorius* 
žemės Ūkio Bumų vicedirektor’ 
rius J. Masiliūnas, nariai: Vy*> 
tauto Didžiojo Kultūros Muzie
jaus direktorius Galaunė, že-‘ 
mes Ūkio Ministerijos Žemės' 
Ū kio Departmento direktorius i 
V, Tiškas, Krašto Apsaugos į 
Ministerijos Spaudos ir ^vietji-! 
mo Skyriaus viršininkas pulk* 
J. šaranskas, Prekybos, Pra^' 
monės ir Amatų Bumų patarė
jas J. Gruodis, ir Užsienių Rei
kalų Ministerijos Spaudos Biu*j 
ro viršininkas M, Avietėnaitč, i

Parodos Komitetas turi teisę’ 
kviestis į talką įvairių sričių 
ekspertus specialistus.

Pirkite savo apielįnkės 
krautuvėse

JUOKAI
TIKRAS MINĖJIMAS

—Pirkite šitą bilietą: kainuo
ja tik litas, o galite laimėti au
tomobilį!

—Aš automobilio visai neno
riu!

—Juo labiau galite pirkti, 
juk tamsta nuo nepasisekimo 
beveik tikrai apsaugotas: iš 
18,000 bilietų negi tamstai tas 
automobilis jau taip jr užkliū
tų.
.   l * IMI-’T1 r I ||
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INSURANCE
(APDRAUDA)

h e Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų

!■ • Apdraudą nuo vagiu

;i Apdraudą langų

> Apdraudą gyvasties 
gausite

i' NAUJIENŲ
raštinėje

per A# Rypkevičių

i 1739 S. Halsted St
i Raštinė atdara kas vaka- 

ras iki 8 vaL Sekmadie-
įi niais nuo 9 ryto Iki 1 vai. 

po pietų.

L .. ...

Aukštą Kraujo ;
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandymai parode, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
palaikyti Įj iš to einančius g»Jyps 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir reguliariai' 
vartojant ALLIMIN, česnakų trPet-1 
ruškų esencijos tabletes. Tai grynas 
Česnakų ir Petraškų junginys aptai
sytose tabletėse be skonio—be kva
po—užtikrintas nuo bile kokių vais
tų pavojaus. Klauskit būtinai tik tų 
tablečių šiuo vardu—ALLIMIN—ir 
stęjigkitės gauti tikrąsias. Visose 
vafctfoėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymaus gydytojo knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CD.» 54 W. Illinoia 

Street. Chicago.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijas Nariai.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAU m CaiRUftGAg 
2201 West 22nd Street
Seredomis ir nedM. pagal autartį 
Rez. 6631 So. Califenita Avenue 

Telefoną* Rennhlir 7X68

Ar Nori
PINIGU?

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

KREIPKITĖS I \

GEDIMINAS BUILDIHG AND LDAN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVĘNUE. Te!. Lafayctte 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

BOSE ENCHER, Seęretary

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
R——

ETKUS ir EUDEIKI
..   H I n WA'll|'VVV 'J.ll VI ■' 

r\yiz < w koplyčios visose 
Lz I Jx./\1 CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

A NTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139

Mes skaitome ne vien musų, 
bet ir visos pažangiosios bei1 
klasiniai sąmoningos lietuvių 
darbininkų visuomenės pareiga 
tą bylą kuo greičiausiai likvi
duoti, suaukojant tuos $500. 
Tat ir atsišaukiame į visus šio 
laikraščio skaitytojus, kviesda
mi jus greiton tclkon. Kas kiek 
galit tuojaus siųskite aukų 
Stilsono Bylos Likvidavimo Ko
mitetui. To neužtenka. Norint, 
kad šis darbas butų paspartin
tas, reikalinga žmones, kuriuos 
per laikraštį negalima pasiekt; 
paraginkite ir juos kiek paau
koti; atsikreipkite į savo kolo
nijos draugijas, kad jos kiek 
gali paaukotų iš savo iždų. Tos 
bylos ,fešų nedatekiiy mes turir 
rne sukelti šį pavasarį, kas reišr 
kia, jog laiko turime mažai. 
Jeigu nusukelsime, tuomet prir 
sieis susipykti su advokatu, kur 
ris pasirūpino, kad drg. Stilsom 
as išeitų laisvėn. Butų mum vi
siem gėda, jeigu tylėjimu rea
guotume i atsišaukimą baigti 
bylą tokio asmens, kuris p.ar 
kliuvo nelaimėn kovodamas už 
musų visų reikalus.

Mes kreipiamės ne vien į pa
vienius asmenis, bet ir j orga
nizacijas: kas gali iš savo kir 
šeniaus, kis negali—tegul pas’ 
kitą gauna, o organizacijos iš: 
savo iždų tegul kiek ištęsa pa
aukoja ir atsiunčia kalbamos 
bylos likvidavimo fondam Taip 
darydami mes įrodysime, kad 
įvertiname tuos musų draugus, 
kurie turėjo drąsos kovoti prieš 
valdančiosios klasės mum ruo
šiamas žabangas.

Aukas prašome siųsti seka
mai: money orderį ar čekį išr 
rašyti vardu A. Lukoševičius 
ir su r.iikotojų''vardų sąrašų at-^ 
siųsti fondo sekretoriui: F.1 
Kriaučiukas, 220 Leonard SL, 
Rrookjyn, N. Y.

Stilsono Bylos Likvidavimo
Komitetas:

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga
111 .......—y^w»^Trwu'iJui.mĮ .jn ųj■>

J. GLAVECKAS, Pirm.
P. KRIAUČIUKAS, Sekr.
A. LUKOŠEVIČIUS, Ižd.

NAUJAI ATIDARfi
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 4540

Viskas dėl plurųbingo ir .apšil
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt ................................. $5.25
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiletas $10.50 

Mes mokame patarnauti.

Mrs. Anelia K. .larusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 8o. Western 
Avė., 2nd floor l 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI

Ofiso TeL Boulevard 59U
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutarti > 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tat Kenwnod J5J97
oru© Ttl. Vjrgmi* 0086 

Residence Tel. BEVEBLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo

8939
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVC
Valandos—9—10 A. M.
Nedelioj pajral sutarti.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

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

2400 WEST MADISON STKEEl
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 6 va..

Tei. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

i"1't m1 "i ■ mr^rrr’' ■ ■ « w r » t • ’ * > ■——- - • -------------
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANGEP 1
DIENĄ IR NAKTĮ i

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE ,0727

T”A -c r 1 -1 koPJyčios visose
T,_J <ZX 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H, F. C. stoties (1420 K.).-—Pranešėjas

, P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero'
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
, KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 Sol Halsted Street Boulevard 4089
, u ■ I .. .  —r—■ < ■ ■ ■■■■■■■■—■■

I. J, ZOLP Phone Boul. 5203
1.640 Wes.t 40th Streęt Boulevard 5566

..........  ............................. Į -T—'Į J..1 . 11 ■—■'■■■   '

S.M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

♦1 I l"

LACHAWICZ IR SŪNUS
23J4 West 23rd Plące Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 4244 Ęast Street Tel. Pullman 1270

PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Weste/n Avė. Phonn Virginia 0883

ri j i t . i i -‘T »'■1 < i» '■> r i i . ...f...—      — i.

Ą. M. PHILLIPS
.3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. LIULEVIČIUS
4343 So. California Avenue Phone Lafąyette 3572

' ANTHONY PETKUS
6834 So. We$tern Avė. Phone Grovehill 0142
1410-S<?Uth 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 ■■■■■■!■!■■■ i ,į> w*9i*,i»niRw 1 * E .J* I

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1481-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto 
Kamb. 
Namu

Valando* vakarais jjuo 6 iki 3:80
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus 
GIDYTOJAb IK CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki B v. vak. Treti amen m# u 

ScKXuadieiuai*i ausitaruu 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
TeL LafayeUe 8016

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
TcJephone: Boulevard 2800 

463; SOUTH ASHLAND AVENUE 
Ree. 6515 So. Rocknell St.

Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Glitu 4«45 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal ausitarinui

Ofiso. Tf|L: Boutevard 7820 /• 
Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 8395

KHi Lietuviai Daktarai

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj ir Pėtnyčjoj nuo 2 iki 6 ▼. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Pnospeet 1012 ,
i * i.v -'i '.i .'Jii. i

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, z 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7569.

DR. G. SERNER 
AKIŲ GYDYTOMS 

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

a Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akipių Dirbtuvė 
756 W«t 35th St. 

kampas Halsted SL 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais lik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tei. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro •

Tel. Canal 3H0
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464— --------- ------ ........ ................ —,—-

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo _ . _
vaj. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nediljomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.
' Phone MIDWAY 2880 •

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12

7 iki 8 vai.
Re*.

2 iki 8 po platų 
nuo 10 tki 11



Pirmadienis, balan. 4, 1938

NAUJIENOS
DĖLEI PITTSBURGfflECIV MASINIO 

SUSIRINKIMO
Kaip Susidarė Komitetas; Kunigų Prisidč 

j imas ir Komiteto Darbuote; — Kas 
Darės Už Kulisų

----- lt................. - - *-■

vaduojamas! tais pačiais beša
liškumo principais.
šeštadienio Vakare ir Kunigai 

Prisideda Prie Komiteto
Komiteto nariams šeštadienio 

vakare, kovo 19 d. susirinkus 
Lietuvių Piliečių svetainę, ko
miteto pirmjhipkas P. Dargia 
pranešė, kad susirinkime daly
vaus ir Pittsburgho kunigai, 
atstovaudami kunigų vienybę 
ir Rymo katalikų Federaciją. 
Jie irgi norį prisidėti prie ben
dro rengimo masinio mitingo.

žinoma niekas tam nebuvo 
priešingas, visi jautė pasiten
kinimo, kad bendromis visų 
Pittsburgho lietuvių spėkomis 
rengiamas masinis susirinkimas 

. . turės turėti pasisekimo.
ko Į trumpesnį laiką negu 481 Prasidėjus susirinkimui, pa- 
valandų laikotarpį ir nepapras
tose aplinkybėse.

Nepaprastas Momentas ir
•Aplinkybės

Kaip jau visiems yra žinoma, 
tame laikotarpyje, kada Lietu
vai gręsė ginkluotas lenkų už
puolimas, netik Lietuvos lietu
viai pergyveno didelį susijaudi
nimą, bet ir Amerikos. Nežin
au kaip kitose lietuvių koloni
jose, bet pas mus Pittsburghe 
didžiuliai dienrąščiai dėjo di
džiausius antgalvius apie grę
sianti Lietuvai pavojų ir tas, 
žinoma, veikė į musų išeiviją.

Kr ip jau esu rašęs, Draugijų 
atstovų susirinkime, kuris bu
vo šauktas politiniais .reikalais, 
penktadienio vakare, kovo 18 d., 
Lietuvių Piliečių svetainėje, su
sirinkimui pasibaigus buvo pa
keltas klausimas ir Lietuvos 
reikrlais.

Po trumpų kalbų vienbalsiai 
nutarta šaukti masinį susirin
kimą ateinantį sekmadienį, t. y. 
kovo 20 d., Lietuvių Piliečių 
svetainėje. Svetainė tuojaus 
buvo užimta ir sudarytas laiki
nas tam tikslui komitetas. i

Komiteto Susidarymas ir 
Kalbėtojai ,

Komitetas susidarė iš seka
mų veikėjų: P. Pivaronas, P. 
Dargis, S. Br.kanas, V. J. Kali
čienė, Adv. J. N. Bradziliauskas 
K. J. Vaišnorius, F. Radžius, J. 
Narauskas, K." Pikelis, ir J. Gi
lius.

Tuojaus vietoje komiteto na
riai pasiskirstė pareigomis iš
rinkdami valdybą: Pirm. P. 
Dargis, sekretorium adv. Bra- 
dzilauskas, ir aptardami dar
buotę dėl surengimo masinio 
susirinkimo. Tame tarpe pada
romas tarimas ir dėl kalbėtojų.

Nutariam kviesti sekamus 
kalbėtojus: P. Pivaroną, S. Ba- 
kaną, kun. P. Mišių, J. K. Ma
žukną ir adv. Bradziliauską. 
Taippat nutariama kviesti uk- 
rainų atstovą adv. Bonyskovv 
ir žydų atstovą.

Nutariama rytojaus vakare, 
šeštadienį susirinkti galutinai 
aptarti masinio susirinkimo 
tvarką. *

Komiteto valdybos nariai ap
siėmė sužinoti su amerikonų 
spauda, kad padarius praneši 
mą apie rengiamą masinį susi
rinkimą ir su lietuviais kuni
gais, paprašyti jų, kad jie £a* 
garsintų bažnyčiose. Tačiau, 
tiek draugijų susirinkime, tiek 
komiteto posėdyje visai nebuvo 
prisfminta apie jokį srovinį 
klausimą. Renkant komitetą 
buvo perstatomi ir renkami tie 
darbuotojai, kurie nori ir gali 
dirbti Šioje svarbioje valandoje.

Kalbėtojų klausime irgi buvo

nors su- 
šaukia-

Tenka girdžti nusiskundimų 
ir net išmetinėjimų, kad Pitts- 
burgho ir apylinkės lietuvių 
masiniam susirinkime, kuris 
buvo sušauktas kovo 20 d., Lie
tuvių Piliečių Svetainėje dėl 
gręsrnčio pavojaus Lietuvos ne
priklausomybei, buvo tik vienos 
srovės kalbėtojai, 
sirinkimas buvo
mas varde visų Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių ir masinio 
Rengimo Komitete dalyvavo j- 
vairių srovių veikėjai.

Todėl šiuomi noriu kiek pla
čiau visą viršminėtą drlyką be
šališkai nušviesti ir lai skaity
tojai daro savo išvadas.

Pirmiausiai, reikia pasakyti, 
kad masinio mitingo sušauki
mas ir komiteto sudarymas įvy-

sirodo, kad dalyvauja iš Drau
gijų komiteto sekami nariai: 
P. Dargis, S, Bakanas, Charles 
Pikelis, K. J. Vaišnorius, P. Pi- 
varonąs, J. Narauskas ir V. J. 
Kaličienė; Rymo Katalikų Fed, 
ir Kunigų vienybes sekami ats.: 
kun. J. Misius, kun. M. Kazėnas 
kun. Sripka, k. Jurgutis, k. Va
siliauskas ir J. B. Tamkevičius.

Pirmiausiai komiteto pirm. P. 
Dargia padalė pranešimą apie 
susidąrymą šio komiteto ir ką 
jau šis komitetas yra nuveikęs 
dėl rengiamo nu.sinio susirin
kimo.

Paskui kun. Jurgutis pakelė 
klausimą apię pądidinimą ko
miteto valdybos. Buvo* nutar
ta padidinti iki 5 narių ir į val
dybą parenkama kun. Kazėnas 
ir kun. Jurgutis.

Pakeliamas ir naujų kalbėto
jų klausimas. Kun. 

t -i X ' .*• • -
jų klausimas. Kun. Kazėnas 
siūlo kad nebūtų daug kalbe- 
tojų, kad nuo lietuvių turėtų 
■pakakti / vieno ar dviejų,;, jei 
kalbės ųk rainų ir žydų kalbėto
jai, ir kad nebūtų trugdomas 
•per ilgai masinis susirinkimas.

Po trumpo’ apkalbėjimo nu
balsuojama vieno balso didžiu
ma, kad tik bųtų 2 kalbėtojai.

Iš Naujo Perrenkami .
Kalbėtojai

Nuominuojąma kalbėtojai. 
Visi vienbalsiai sutinka, kad 
kun. Misius kalbėtų. Kada pri
einama prie antro kalbėto j aus, 
tai jr.u čionai pasiskirsto nuo
monės. Siūloma net 3 kalbėto
jai, adv. Bradziliauskas, adv. 
Schultzas ir J. K. Mažukna. 
Einama prie balsavimo. Balsuo
jama tik už Mažukną ir Bra- 
dziliauską. Bradziliauskas vie
no balso didžiuma laimi.

Bradziliauskas taippat yra 
katalikų žmogus, šiame susi
rinkime taippat nebuvo kelia
mas joks srovinis klausimas. 
Bet vistięk jau visiems buvo 
aišku kup, Kazėno susirūpini
mas, tai užsimojimas išbraukti 
iš kalbėtojų sąrašo 
tojus, katrie nėra 
mi kunigams.

Bet susirinkimo 
pažangiųjų pysėą 
džentelmonai ir nesileido į jo
kius ginčus.

žinoma, negalima pasakyti, 
kad visi Kunigai nėra toleran
tiški. Kun. Misius siūlė, kad iri
sas kalbėtojų sąrašas butų pa** 
liktas taip, kaip buvo komite
to sudarytas, tik apribuoti kal
bėtojų laiką, jei nenorima už
traukti per ilgai masinį mitin
gą. Kita priežastis kodėl “pa
žangieji taip lengvai nusileido” 
turbut buvo tame, kad iš susi
rinkime dalyvaujančių Komite
to narių buvo keletos, kurie bu
vo kandidatai ir j kalbėtojus,

tuos kalbė- 
pageidauja-

dalyviai iš
buvo tikri

buvo nutarta p: siųsti preziden
tui Rooseveltui, perskaito advo
katas Bradziliauskas. Susiriib 
kimo lieka užgirta. Antra rdzo- 
liticiją turėjo pagaminęs iš ank
sto. kun. Vasiliauskas, šią rezo
liuciją irgi vienbalsiai liko liž

teto nariais, pagamintų tokią 
rezoliucijų ir pateiktų masi
niam susirinkimui.

Apie rezoliucijų turinį nėra 
reikalo šiuęmi kalbėti, nes jos 
buvo paskelbtos spaudoje ir jų 
turinys visiems r yra žinomas. 
Lai patys skaitytojai sprendžia 
ar jos buvo geros ar ne.

Dėl rezoliucijos, kuri buvo į

Lietuva pasiųsta, tai laike ma
dinio susirinkimo kun. Misius 
reiškė nepasitenkinimo, kad jo
je nėra reikalaujame, kad Lie
tuvoj butų netik demokratija 
atsteigta, bet ir koalicinis mi- 
nisterių kabinetas sudarytas.

Dėlei Aukų Rinkimo
’ * * ♦

Be jokio sunkumo buvo visų 
komiteto narių susitarta, kad iš 
surinktų aukų butų padengtos 
pasiuntimas rezoliucijų per te
legrafą, o likusi suma butų pa
siųsta į Lietuvą.

Susirinkime buvo permatoma, 
kad Lietuvos padėtis pasikeitė, 
k:d karo yra. išvengta ir kad 
publika neduos, tiek aukų, kiek 
butų davus jei lenkai butų už
puolę Lietuvą, bet vistiek buvo 
nutarta rinkti aukas. f

Tai tuomi ir baigėsi šeštadie
nio susirinkimas.

Kaip Komitetas Likvidavosi
Po masinio susirinkimo ko

vo 20 d. tą petį vakarą šis mu
sų komitetas atlaikė savo pas
kutinį susirinkimą, padaryda
mas nutarimą, kad Rezoliuci
jos tuojaus butų pasiųstos per 
telegrafą, ten kur buvo nutarta 
ir k: d aukos tuojaus butų pa
siųsta į Lietuvą, ir padarė ta
rimą, kad komitetas yra likvi- 
duojamas. S. Bakanas

Pavyko Lietuvių 
Dramatiško Kliubo 
Vakaras
Pastatė Scenoje Komediją “Du 

Profesoriai”
PITTSBCRGH, PA. — kovo 

27 d. LMD svetainėje Lietuvių 
Dramatiškas Klįubas buvo su
rengęs vakarą. Pastatyta sce
noje juokinga komedija “Du 
Profesoriai”. Taippat buvo ir 
kitokių pamarginimų, kaip tai. 
keletas smuikų solo, kuriuos 
atliko p-lė Elena Baranauskai
tė, J. Vainoriukas, 11 m. ber
niukas ir smuikų duetas—Vai
noriukas su savo motina. Taip
gi sugrotas keli numeriai akor- 
dionu, bet kr s grojo, tai pavar
dės nenugirdau.

Keletą populiarės muzikos 
kavalkėlių sugrojo Artūro Nor
kaus orkestrą, o Kliubo Kvar
tetas sudainavo liaudies dainų 
ir Elena Baranauskaitė pr.šoko 
kelis klasiškus šokius.

“Dviejų Profesorių” lošime 
dalyvavo: Ferdinando rolėje— 
Kastantas Lukas; Kristupo ro
lėje—Arturas Norkus; Tetos 
rolėje—Kotryna Dargienė; O- 
nutės—Marijona Ormoniutc.
Lošimas buvo gana juokingas 
ir lošėjai savo roles atliko gana 
gerai.

Publikos buvo pilna LMD. 
svetainė, reiškia, vakaras pa
vyko gana gerai. Svečias

" r ~ ’ Tr ' ’

Iš Draugijų 
Sąryšio Komiteto 
Susirinkimo

Ūpą Pagadino Bereikalingi 
Ginčai

liuciją. ir į Lietuvą, ir, kad toje 
rezoliucijoje butų išreišta pa
geidavimas, kad Lietuvoj bu
tų atsteigta demokratinė tvar
ka.

Su šia mintimi irgi vienbal- 
štoi visi sutiko, bet rezoliucijos 
niekas nebuvo iš anksto paga-

tad jiems, žinoma, dėl paprasto 
mandagumo buvo nepatogu pa
tiems už save kovoti.

Rezoliucijij Klausime Visi 
Sutiko

Pabaigus kalbėtojų klausimą
rišti, prieinama ir prie rezoliu-1 girta

Kun. Jurgutis pakelia klausi*- minęs, Buvo nutartą, kad kun. 
, kad reikia pasiųsti rezq- Jurgutis, kartu su kitais komi-

ei jų.
Komiteto pagaminta Rezoliu

cija, kurią penktadienio vakare

Bįzniškoji Pusė Apyskaitų Knygos 
~ir Žmoniškoji Pusė

savo

Bizniškojj Pu$ė--1937 Metais
The Metropolitan Gyvybes Apdraudę^ Kompanija patieki

IŠTEKLIAI
Valdžios Bonai:

Jungtinių Valst. Valdžios 
~ $782,172,007.89

Kanados Valdžios, 
$63,293,911.82

$845,465,919.71

Kiti Bonai:
J. Vai., Valstijų ir Miestų, 

$130,036,072.20
Kanados Provincijų ir 

Miestų $108,728,136.17
Geležinkelių $604,695,039.09 
Viešų Aptarnavimų ' 

i $479,281,913.46
Pramonės ir Mišrūs 

Į $332,467,006.43
Sėrai (Akcijos): 

Visi apart $38,047.76 yra 
Pirmiausi ar Užtikrinti

Morgidžių Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto:

Pirmieji Farmų Užstatai 
$73,652,107.08 T*

Pirmieji Užstatai kitų 
. nuosavybių $920,444,605.49

Paskolos ant Apdraudos LakStų
Turimas Nekilnojamas Turtas: 

įskaitant ir nejudamą turtą1 
4 laikomą Kompanijos varto* t

. v jimui
Pinigais ... . . . .
Apdraudiniai išmokėjimai 

būsimi/ir pratęsti . .
Palūkanos gautinos Ir susi- 

kuopusios, ir tt. . ... 
» • ’ ■ ■ • * . c •..

viso .... . *

1,655,208,167.35

81,482,758.76

994,096,712.57

102,884,804.52

83,727,136.16

■ 59,295,142.81

$4,719,720,827.01

raportą metams pasibaigusiems Gruodžio' 31 d. 1937. (Pagal Metinę 
Atskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos Apdraudos Departmentuį.)

privalomi išmokėjimai
Apdraudos Lakštam įstaty

miškos Atsargos:
Sumą, kuri, su palūkano
mis it besimomis premijo
mis, pžtikrins išmokėjimus 
ęt^al apdraudos lakštų rei-

Divldendąl Turintiem Ap-

$4,141,778,703.00

m.
101,023,188.00

Atsargą Busimiem Idmokė- 
jimam uągal Papildomas

i
Laikomą Pareikalavimam: J5! 

urhairit lt pareikalavimus 
laukląb^l’isĮrodymų už- f 
baigihio |r spėjamą daugi 
nppraneStlj pareikalavimų

Kiti Privalomi Apdraudiniai 
Išmokėjimai:
Kąrtu su dividendais pa
liktais Kompanijoj, premi
jomis lanksto jmokėto- 
mįį įy U? ;

MĮ&rūs Privalomi Išmokėjimai 
Kartu ' Ir atsargos Nelai- 
mingų Atsitikimų ir Svei- 
Icatos Apdraudai) susikuo- 
pę taisai atmokėtihi 1938

’ervįr^ls JĮr Bendrą Liuos- 
nofČ Atsarga:
Tatai tarnauja kaip prie- 
dinfi fitsarga-atramai to
kiuose atsitikimuose, ku
rių ųęgalima iSanksto nu- 
tvatyti . ... _

74,737,947.93
20,479,248.83

28,055,985.89

44,141,003.74

311,504,659.62

$4,719,720,827.01

, išmokėjimai Pafialpgąviam ir Turintiem Ap-
■ draudos Lakštus: .
Paprasti '.'
Industriniai . • . . ..

Viso Gyvybės Apdrajidos Galioja: •/ .‘/ v
$11,400,690,229

7,511,537,957
3,671,86feH3 Apdraudė,'

... $2į584,(BM98 :
Nelaimingų Nuotikių ir ijgos > , * .

Savaitinės pažalpoš ,,, •>. .'.. , 19,699,(B<'
Pamatinės sumos bęnefitai .1,510,264310.

Paprastus. . 
Industrinės, 
Grupinės' .

Viso

$228,626,251.52
234,266,144.68 ■

Sveikatos ir Kasmetiniai
/• ^mokešijial ; . .' . -•■ _ ,r ________
Asmenine^1 Nelaimės ir Ligos 2,531,994.01

. v’' •-*'• : ’• 1 (7 i J . ‘i • i'

Viso

60,451,881.28

$525į876,271.49

TAe Metropolitan yra savitarpinė or&^ ^tekliąi yra laikomi naudai tu-
rinėiuįu jos apdraudos takStus, ir bet Itolfš galiiaMM padalint pervifŠię yra sugrąži

namas turintiem jos apdrai^s lįaU^^djnnd^ndu pavidale. \

• • ė ; f •. l •

Žmoniškoji ūse-1937 Metais

JEI. MES leistumam tik virSpaduotiem skaitmenim per- 
statyt Metropolitan’o veikimą praeitais metais, tai isto
rija anaiptol' nebūtų pilna—nes yra ir ŽMONIŠKA pusė 

apyskaitų knygos.
Turintieji apdraudos lakStus ir pašalpgaviai 1937 m. 

gavo iš Metropolitan beveik $526,000,000—daug iš to va
landoj būtino reikalo.

siems Industrinėmis, Tarpinėmis ir Grupinėmis apdraudo- 
mis, kuriem reikėjo išlavintų prižiūrėtojų. Tos slaugės pa
darė 3,766,240 atsilankymų per metus.

£iekviepą pusę sekundos per 1937 m., Metropolitan kny- 
gel£ 6U naudingomis sveikatai žiniomis buvo paduota 1 ke-

. Pomirtinių pareikalavimai 
buvo išmokėti ant 6,107 ap-

V7 5; ’ draudos lakštų buvusių ga-

lioj mažiau trijų menesių, ir 
jgBMk ant 18,562 apdraudos lakštų

> buvusių gąlioj mažiau vienų 
‘OVSK*——metų — .dramatiškas įrody

mas, kaip svambi gyvybes apdrauda. .
Vargiai žmogus galėtum paminėt kokią didelę nęlaimę, 

nunešusią žmonių gyvybių, Jungtinėse Valstijose ar Ka
nadoj; kur pinigai, suteikiami Metropolitan apdraudos lakŠ-

i - . .. • i ■ - tą, nepadėjo palengvint naš-
J II03 II cESfcr *•. sielvartaująnČipm šeimy- 
*1 na^Ll nST n?m-

Kiėkvleną dieną lankais 
čios slaugės, , atstovaujan-

no nors rankas.
Kiekvieną dirbamą * dieną 

per ištisus metus, nauji .Me
tropolitan pinigų Įvesdini
mai ėjo j bendruomenes Įvai
riose dalyse Jungtinių Vals
tijų ir Kanados. Tie jvesdi- 

pijnai padėjo sutvert dirbinių-prekių pareikalavimus, pa- 
repit nekilnojamų nuosavybių vertę, teikt darbų ir patar
naut kitiem šiandieniniam socialiam ir - ekonominiam 
reikąlatn. . . : , ................... , . 7

Norėtumėm ir daugiau ko.jum pasakyt*apie mūsų 1937 
m. Raportą. Tatai yra knygelėje vardu “The Kurnantide 
of thę Ledger,” kurią mes mielu noru jum atsiųsime sulig, 
pareikalavimo. . .

. • • • s * *

čios slaugės, , atstovaujan- 
čios Metropolitan’ą, pritar- 

/". , navo asmenims apsidraudu-

FREDERICK H. ĘCKER, Chairman of the Board

LEROY A. LINCOLN, President
. • - . •. t «, . > . • •• / •

Life Insurance Company
MUTUAL COMPANY)

METROPOLITAN UtfE INSURANCE COMpANY 
i Maditon Avanua. New York, N. Y.

Malonėkite atalųat man, ba apmokėjipo ar kokio* prtevoM*, 
kpygelę, '‘The Human Side of the Led««r.”

Na>ne ■ ~ ............ . ................ —,

Streat 1 11 " . ....................... -» •

State

PITTSBURGH, *PA. — Kovo 
29 d. LMD svetainėje įvyko 
Draugijų Sąryšio naujai išrink
to komiteto pirmas susirinki
mas. Dalyvavo sekanti nariai: 
J. Baltrušaitis, S. Bakanas, A. 
Žvirblis, J. Gataveckas, F. Ro
džeris, J. Parčiauskas, P. Dar
gis, V. J. Kaličienė, J. Mažei
kis ir M. Abrazienė. Nepribu
vo į susirinkimą: A. Pipiras, 
Viktoras Rūkas ir S. Sliekienė.

Pirmiausia buvo paimta ap
kalbėjimui Komiteto darbuotė. 
Bekalbant apie tai išsivystė ga
na karštos diskusijos ir net pri
eita prie susipykimo (tarpe kai-

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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fietams -v...........x..
usėi fietU __ _______
rhftt mtnfesiaita 

Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui tA-.v.y.y.a

savaitei u~.,.a
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
psHitu x

Metams $5.0b

,75

.00

.00

SOf I ALDEMtyKRAT LAIME- 
JIMAŠ ZUERIČHĖ

Del tantijos Jimnatumii Iltimi1

-i.
18c 
75c

Pirmadienis, Halan. 4. 16SJ

Naujienos eina kasdien, ifekirlant 
ibtahadteiiiufr. Leidžia Nanjiėhų Ben
drove, 1789 S. Hateted St. Chtcago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Dvtėrhs 1.0ft
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir

^totalius »»•••••••
Pusei metų
Trims mėnesiams... .......
Pinigus reikia siųsti pašto I

Orderiu kartu su užsakymu.

ir , Iritnr ttžaienihoM 
(Atpiginta)
....__ _____________ $8.00

4.00
2.50

Popiežius ir Hitleris
Vatikano laikraštis “tlsservatore Romano” netie- 

šioginiū budu pasmerkė Austrijos arkivyskupą kardino
lą Innitzerj ir penkis Austrijos vyskupus, kurie patarė 
visiems Austrijos katalikams balsuoti už “anšliusą” 
(prijungimą) prie Vokietijos. Tafe laikraštis pareiškė, 
kad Austrijos vyskupai parašė savo “ganytojišką laiš
ką” be papos žinios ir sutikimo.

Dar aštriau užkirto Austrijos kardinolui i^ vysku-' 
pams kalbėtojas, kuris penktadienib vakare iš Vatikano 
fadiė stoties vokiečių kalba pasakė, kad “politiškas ka- 
talikizfnaš”, kuris ūžgiria tam tikrus valdžios darbus, 
nemažindamas “vilkų avies kailyje”^, daro didelę skriau
dą katalikų, bažnyčiai ir jos autoritetui.

Šitie apreiškimai Vatikano laikraštyje ir iš Vatika
no radio stoties bttVė skaudus antaysis fašistuojantiems 
Austrijos klerikalizmo1 vadams, ir jie baisiai supykino 
Hitlerį, — nės juk tai ne juokai: tiokį galingą vokiečių 
tautos VAdiį Vatikanas išdrįso vadinti “vilkti avies kai
lyje” !

O Mussolini nusigando. Ką dabar jam pasakys ki
tas “Romos-Berlyno ašies galas” už tokius Vatikano 
“bliuznijimus” prieš Hitlerį? Mussolini, sakoma, tuo- 
jaus pareikalavo teksto kalbos, kuri buvo pasakyta per 
Vatikano radio.

Tačiau ėmė drebėti kinkos ir popiežiui. Internatio
nal News Service (Hearst’o) korespondentas Vatikano’ 
Mieste praneša, kad papos valstybėj sekretočius jau at- 
šauke padarytus per Vatikano radio įžeidiAius Hitle
riui, pafėikšdamas, jogei ta kalba buvo pasakyta, “iš 
anksto nepasitarus su kardinolu Pacelli, Papos valsty
bės sekretorium”.

Taigi popiežius ir jo kardinolai “nusigando savo 
drąsos" '

Veikiausią, jiems pagrasino Mussolini, kai jisai iš
girdo, kad Vatikanas viešai užgauftoja jo (dabartinį) 
sėbrą Berlyne.

Taigi tie; kuHė mane; kad popiežius stos į koVą sti 
hftlė'flzntftf, gindamas Atistrijos katalikus nuo' nacių dik
tatūros, gaus labai Skaudžiai nusivilti.

Austrijos likimas „rodo visišką susidem6raliž£tftrtįĮ 
ir bejėgumą Romos katalikų bažnyčios viršūnėse. Jtik 
yra visai aiėkuū tfalykasy kad Vatikanas buvė priešingas 
Austrijoj pĄjūn'gifftui prie hitleriškos Vokiėtijos, 6’ bet
gi jisai hėsteiigė to prijtingimo sutrukdyti, nežiūrint to, 
kad jisai tuf|jo tokį “galingą” talkininką “Austrijos- 
gelbėjime^; kaip Mussolini;

Popiežius nė tik nepajėgė apgiiiti Austrijos nuo na
cių*- bet JO kardiftolūs ir vyskupai Austrijoje dagi pasi
davė MitlėfiO taVhai. If kaip mizeVnai Vatikanas ėmė 
elgtis, kai Austrijos klerikalizmo vadai kapitulihvb 
prieš nacius. Vieną dieną jisai per savo laikraštį ir ra
dio tuos kapituliantus smerkė, kitą- dieną jišai Afišfttffa- 
si, kad tie smerkimai buvę padaryti be jo žinios!

Nesunku suprasti,- kodėl Romoš katalikų bažnyčios 
vadovybė pasirėdė tokia silpna ir pakrikusi kovOJė sti 
hitletioati: Ji šusljtfttgė su Italijos fašizmu, ir kai? da
bar Mussolini yra privefstAs remti nacių Užgaidūs, tai1 
ir Vatikanas negali fofhs priešintis*

Romos papa laimino Mussolihio plėšikišką žygį 
Etiopijoje’. Jfeūi pfįtarė Mussolinio suktirštytūfti Efoll- 
fusso “puctlf,f Austrijoje. Jisai rėinė Mussolinio begė
dišką intervencijų Ispanijoje. Kai, galų gale, Mussoliniy 
savo avantiūromis sukėlęs prieš save Etiropų, ttirėjb 
šauktis Hitlerio pagalbos ii* sudarė su juo “Romos-Ber- 
lyno ašį”f tai ir Vatikanas atsidūrė hitlerizmo nelais
vėj x

Vatikanas šiandiė yra pririštas prie “Romos-Berly-
Ašiės,K, kaip senovės laikais kad- buda$0 pflHSSIĮtt 

p£ie triumfuojančia Romos generolb karietos užkariūti- 
tų tautų kunigaikščiai.- Kūč ta “ašis” važiuos, tenai ir 
Roftibš pfcpa bei kardintolal bus tempiami,- — nežiūrint, 
kaip jiė spardytŲsl.

Tū ,fkšį” iiandie stika jau ne Mussolini, bet Hitlė-
A....c.. -r .. ... fodėl jisai

jos okupantams užbaigė žo- 
“HeH Hitlerį” Netrukus, tais pačiais žodžiais,

f$$. Austrijos kardinolas Innitzer tai mato, 
sdVo^ svėi 
džiais:
gal būt, bus baigiamos ir papos enciklikos.

Nežiūrint to’, kad aplinkui 
mažiukę Šveicariją siaučia fa-. 
šistiška reakcija, Loję respUbli-

sbėfelftrak jlftiėjlfnaS Į 
fofyrt Vft Ritije 

VMfejė ftfeSferiiiii f>W jimfe . 
dfie šėcia'Mėtataaittį' Huiileji- , 
rtiį stdttiĖfariiė SVėi'catijos 
mieste Baselyje. Dabar atėjo 
žinios apie didelę socialdemo
kratų pergalę kitame Šveicari
jos didmiestyje, Zueriche (Ciu
riche) .

į pabaigiu kovo ftL ĖūVb lefi- 
kami Žuericho burmistras ir 
miesto taryba. Socialdemokra
tai statė sa'vo’ kandidatu Ėinilį 
Klotž’4. Kitos parlijdk,* nėfuėė- 
damos vilties Klotz’ą sumušti, 
visai nestatė kandidatų, iš
imant fašistus. Rinkimuose sou 
cialdemokratų kandidatas gavo 
52,235 balsuš; o fašistfį kandi-s 
datas — tik 6,679 b.

( miešto tarybą, kuri susidedi 
da iš i 25 narių; soeiafdemokrŪ- 
tai pravedė 60 atstovų. Be to, į 
buvb' išfihkfi kėtu^T demokra
tai, kurie per daugelį melų ko
operavo su šdčiajrfėmofcratais. 
Tokiu budu socialdfehlbkf’dtams 
yra užtikrinta daligtAna. Į 
miesto administraciją, kilti su
sideda iš D naftų? jšociafdehio- 
kratdl pfdVėdč 5' SAVO' dfštovus, 
t. y. dh’u^iiŪlą’.

Pirmiaus Zueficho hiiėšto ta
ryboje btiv6‘ 16 haciiį atstoVų, 
bet šiuose fihkim'ūbŠė’ Vi'Si na
ciai buvo iššluoti lauk. Tuo 
tarpu silsidafė Ūtt'u'j® “hė^ri- 
klausomųjų” partija, kuri pra
vedė į' nliėštd1 fafyi)^ 201 savo 
atstovų. Tą partiją finetosuoja 
turtihga’š krdūftivfų šaVnlihkas 
Duttweilef.

ZueČi’čha^ tūfi ItoitVifių dal 
miliono gyventojų. ‘

KOMUNISTAI tJŽ■ GibfKtŲ

Lenkijos, ultįmatųiųas. — Prąncuzijos ir Anglijos bėdos
— Anglija niekuomet nebuvo nuoširdi mažoms tad 

uoje apleido,Lietuvį. — Vokietija. — Hitleho ršd- 
okiečių įataikunų kalbos. — fco nori

Komunistų “Laisvė” kolioja 
“veidmainiu” “Naujosios Ga
dynės” redaktorių, kuris siūlė 
dtfik'ūsiTūs ftilo ihašinik) mitin
go pinigus jYašiųšli ginklų 

’fOnduij bet UnivčfMl^M. JT sa
ko: r

“ SU
tuo nesutiko. . Jis pareiškė, 
kad tai butų tik savęs apsi
gavimas ir tos visūdmejičš, 
ttfrf a-ttifej-d' gfflięfij fBJMiif. 
fe? 6'ut‘į vėltfitidifiyStS,- dSii' 
gi'au. niekas.”

' /&S ‘'LffKvS’’ ffffęrfffiia, iiaif 
jos redaktorius Rokas Mizara 
stojo Už aukų sittnfifi^ Liettt- 
vos tadžta ItattefttajtaiM 
ginklų fondui. Ir dar ji di- 

Rtiitaav šitaip 
-eigtiahiašM itavėitatarfavęs. 
Reiškia, iionniri'islų Stšfdvas 
[pia'šftsafe' tfž adftdvtaį gink
lams ir už šmStohdš rtanifnij 
visu nuošiMtanu.

Štai jutifs kdvdfdjia'i “už de- 
1’froki‘atijdS !

' bomba yBItiVoR AfšTA- 
, tYMo bendrovės name

'■

Vienas Bfdoklynb’ laikraštis 
praneša, kad naktį iš' kW(f 30 
dv į kovė 31 d.; dpi€‘2 ivaltfndą, 
bUvb blėsta bdfrfba į" LiėtitVos 
Afefdtytrio Bendroves tia’bVą.

Tas namas yra po numeriu 
249 —- 8th Avė., prie 25 gatvės, 
New Yorke.

[ Bbmbd ikrieše dalį Atstatymo 
Bendrovės namo sienos, duris 
,ir langus. Apatiniame aukšte 
visai sunaikintas prieangis val
gyklos*- kuri buvo tame narfie.- 
Kas d'tlikd tą pikfaddfyBę, po
licija dar nesusekė.'

Ant šito namo SLA. turi di
delį (bene $40,000) iliortgičių. 
Per eilę metų tame name, tupė
jo savo raštinę p. A. B. Stri- 

paiaitis, Atstatymo Bendrovei 
Lsekretorius,.. kuris r neturėjo - jo-

Jei jis į spaudų paklius,- esu 
tikras, kad aš jo Lietuvoje ne- 
skadysitf. Ne toks jo turihyfc, 

Įkšfd galėčiau Skaityti.
,pd Lietuva! Pasukai savo gyye- 
tį-lnimą skaudžiais, sunkiais ke- 

valaii- lia?š! Lifeiuva, ar išlaikysi savo 
itlerio nepriklausomą gyvenimą, ar 

[ nebusi išbraukta iš gyvųjų Htf-

Per visą Į Lietuva, ryžkis! LiėTuva, at- 
tVBI A JI' gauuv JU3 YRUS tiliutlft Į’M/MOįvl 

SŪŠ. « Užjilltitf bfOHiWfts 1>K- Jei žtisi nelygioje koVoj 
Skaudu... — LietdVd, žūt garbingai! Li&uvŽ/1

mis ouvo migdoma visuomenės sąftititi& — Per visų Ltei 
savaite tiduv& jaudinasi ir įįMudė B ttšur žfrtftfš, 
Amėrikoš lietuvių bąlstfSs 
tųya bus ąmžinai dėkiriga. — J: 

tik tMŠ laimi, kas kdi

(Mūšų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsnys)
Štai čia tai ir yra pakastas 

šuėl Kas gan laiduoti, gafari- 
tuOtl, kūd rytbjaūs diedą lėftk^i 
neparėikalaus įsileisti į minis- 
terių kabinetą vieną vietos len
ką. Juk lygiai taip pasielgė ir 
HitieHŠ šii Atfetrijįfc

Lenkai, reikalaudami diplo
matinių santykių, tuo pačiu 
Lietuvos* nepriklaOšbYftyWs dar 
nepripažįsta ir nėra niekada ir 
nfefcur^ jw n’Čffiklftiisomybę 
laidavę. ,
' Jfttf » dAbttf W žatidų, hd 
Kfiftai, J® phlisi'4 tiėtm fai 
jatt tai pdrūošę afšišfiūlainą į 
lietuvių tautą; kuriame buk pa
sakyta, kad jie norį taikiai- su 
Lietuva gyventi*' Bet tik h6rT 
sudaryti tolų minišlėrių kabi
netą, kuris sutiksiąs Su Lepki-S 
jd pddd^yti taiką. O toji tatfa* 
žinoma, gali įiŪ'Sireikšti,
— ha, sakysime, kad iF Lietu
vos ir Leiikfjėš ilh'i'jVi^ liJUVid'a- 
lu..;

Taigi, įėjęs toksūi lenkas į 
. ministeriij kabinetą gali parei
kalauti šiokiam kTaūšhnūi1 j>ū- 
skelbti plebiscito. 0 tokiam 
plebiscitui įvykdiriti tasai įhi- 
nisteris gali ^dfėikd’ladti iŠ 
Lenkijos pagalbos... Aifštrijo^ 
pavyzdį labai ryškų tu'ri’fhe.

' 'Tai lasai lo.n k ų da ba rl i i lis 
^ėlkdlhVhilaš išviršiniai* feui ir 
atrodo labai h'ekŪltb ttirinio’, 
bet to reikalavimo forma labai 
daug sdko. j

‘ Dėf jo' Liėttlvd. tufėjb' fjhsi'sa- 
kyti per 48 va'tada's’, ir jShši- 

.sakyti taip, kaip lenkai parei- 
fcūfeVėv ................. A.(
... Tai pradžia Lietuvos labai 
didelių bėdų! Tai' yra ne* kas 
kitay kaip į kailinius įsiveisti uį 
tėr£1 ktffi’į iš> fenais labai suhkū

iškrapštyti’ ft kūn" forfą 
tėhdiS lafihi sėkmingai vėisiŽtSl, 
ir kartais taStf Jk^jflaf' Cistai, 
ferf kaitiniiį tėhka išsižadėti!

Štai dėlko visai nuoširdus, 
tikri Lietuvos patriotai visai 
;ft«tfyi^šifiTūi bWb pasiryžę 
'fefitafš nėFdŠitfūbtį bet stoti

tai
j i i j_4iv.vuva, varvėk,

kad amžiais brut’ūfi j'ėgh ite- 
tvarkys pasaulio! Tad ryžkis! 
Ryžkis, Lietuva*, ir pašok de- 

_____  mokratįjos kėliais ! Lietuva’, 11- 
išsiaiškinti Lietuvoš santykiu^.-Į gražia,, skaisčia atei-

1 nmTf Tikėk Tr veik f Ryžkis ir 
kovoki tik fas laifiii, kas kd- 

XV.CU JLA |y<4XO UVAICUIAU ▼ C<O   AIJIVP |

bė Vilniaus nenurhhsim” — if, . •ss-PdM Bėfluitf
(ISAtASy

• Kovoje kartais žymiai grei
čiau atsiranda tikri draugai, 
verti visiško pasitikėjimo, negu 
ničlto nčyeifemtt ir Idūkitfiit ki
tų malonės.

Bet ja ufaktas įvykęs, isto^ 
rijos rato kitaip nepasuksi.

Dėifco gi taip įvyko?
Juk .šitokius lenkų reikalavi

mas jad' būW gd'lįhiū 
patenkinti. Lenkai jau ne pirmi 
metai yra datę. suprasti, kad 
jie bekeliant hfcr Šienų; nei Vil
niaus klatisimo’ siitikti tik už- 
niegs tr dipibihatiUiuS šhn tykius. 
Ttiėihet tokie šdhtykiai būtų 
buVę užmegsfi' visai hormdliū 
būdu ir jie gulėjo toliau taikos 
keliu rituliuptis.

Viym būAo yiėloje ir iiėriiittu 
W LietUVoš ūžšišpyHmtts se
niau Vflh|dūš klaUsiiną heišri- 
šūs neširyžti šū lenkais turėti* 
bet kokius santykius.

Bet jau faktas įvykęs; išto1* 
{ikoš gdiFė’s įidštikd kita 
ihė, kaip tik jie su^jd į bičių- 
lystėš iyšius su vokiečiais, tai 
jau rėikėjd šių dienų Lietuvos 
gyvenimo vairuotojams būti 
žymiai apdairesniems ir su ki
tomis valstybėmis visai atvirai

—.......... ...... . "•%
kib darbo, bet Cine po $35:00 
(paskutinių laiku po $30.00) 
savaitines algos.
'Taigi Susivienijimui bus vėl 
nuostolis. ......... .

skirstymas nevienodas. Yra ved 
sčių, kur antrojo laipsnio vėi 
kia bėht kelios mokyklos, ta 
čiau kai kuriuose jų nėra Ai 
vienos. Tad Švietimo Ministeėi 
ja pasiryžusi per dvejus melui 
kie&vfehatnte valsčiuje (rengt 
antrojo laipsnio mokyklas.

Tsb

Kur Šiemet Lietuve

Jau buvo metas nhstoti visais 
kamjMs fleklamavūs — “mesi 
L, * ______ ____
realiai dirstelti į gyvenimą 
išaiškinti visas galinhybes, o ne-r 
migdyti Lietuvos visuomenes] 
sąmonės!

šiandien netektų mums jau-į 
dintis dėl šių diemį įvykių it į 
taip pažeminančiai sutikti lerf-j 
kų diktuojamai sąlygas priini-1 
ti.

Tai skaudus 
1 

nebus pamirštas atsitikimai. 
Tai yta he kas kita,* kaip nusi- 
leidimas visai brutalei jėgai, vi
sais požiūriais ciniškam reika- 
ilttvfrnui.

Ciniškam ne turihio prasmė, 
bbt formh!

Čia šių’ dienų Lietuvos mono
polistų politika pūrodė savo 
bankrotui Visą savaitę Lietuva 
jaudinosi, nerimavo,* gaudė iŠ ______ _____
;visur žinias, jau žihojo lenkų Įmetu Švietimo Ministerija nu- 
reikalaviūius, bet oficialiai. apifc lmaįo įsteigti vieną ar net dvi 
tai nebuvo spaudoje skelbiama.J mokytojų seminarijas ar pe<la-

Plito visokie gandai, golginius institutus. Kur jie bus 
spauda priversta buvo tenkinti 5teigiami, tuo tarpu tvirtai ne
tik oficialiomis trumputėmis ži- nusjstat£ta. 
hioinis. (

O tuo pačiu metu' Lenkijoj^!. in°kyk"
fČj'o milžiniškos demėnstracijos, pbŠė dirbti 4,876 pradžios nio- 
bet LiefuVos visuohienė buvo 'kyKlį ihokytdjhi, 6 Šiemet sau- 
priversta tylėti. s*° d. —- 5,110, iš jų 2,117

Tai tragedija, apie kurią tik- ^y1*1? ir 2,993 moteryš.
irai skaudb kalbėti. L. švit‘Hni6 MinMefija paruošė

štai plačiai šiaurės Amerikos s^v0 veiklos dešimtmečio pla- 
IfėfūVių brolių Lietuvoje nuL Tarife planė ji huihato per 
skambėjo' telegramoj. Jos lyg dtSifrt'fmėų Vykdyti daug šyifeT'i- 
riakties tdmsoje, lyg gludumojė rŠJJ* reikšmingų darbų. iŠ jų di- 

, Šviesia, skaisčia prošvaiste nu1- džiaŪSiaS — pradžios mokyk- 
švietė Lietuvos niūrią padangę', phhis hamų štatybd. Po dešini-

Jos kiekvieną tikrą Lietuvoj ,^“2 Vi’ž'OS pradžios inoL 
03rtiriotg. jaudino iki ašarų. Te1- kyiubs bUS moderniuose bus- 

anapus Atlanto vandeny- AioSO;
1 Viziris ffer dčšintiriietį

Lietuvoje Dar Truks 
ta Mokyklų Ir 

Mokytojų
a-. . , ,J. Kasmet Lietuvoje priaugair niekuomet •.. Ann . : . ; .pie 26,000 gyventojų ir kasmet 

vis apie 3,0()0 vaikų daugiau 
pradeda pradžios mokyklas lan
kyti; o jiems sutalpinti reikia 

[ apie 70 naujų mokyklų. Kas
met reikia vis daugiau moky
tojų. Aplamai, kasmet reikia 
apie 325 naujų mokytojų. E- 
samos mokytojams ruošti įstai
gos per metus* tokio' mokytojų 
skaičiaus nepajėgia paruošti. 
Todėl nuo ateinančių mokslo

i Ltetė’vbš žemės ūkio kėlimą 
eina ir derliu didinimu, ir dir 
bamos žemės jrfotų dauginimus 
Daug žemės Lietuvoje yra ne 
tinkamos žemės ūkiui dėl pe 
didelio šlapumo. Todėl valdži 
rūpinasi žemių sausinimu, ik 
šiol žemių sausinimo darbam 
.jau išleista apie 40,000,000 Ii 
tų. šiemet nusausinimo dar 
bams paskirta 2,000,000 litų 
Vasarą, nusausinimo darbu 
dirbs 5,000 darbininkų. Jie ka 
griovius, tvarkys upių ir upe 
lių krantus ir dirbs kitus sausi 
nimo darbus.-
Vienas stambiausių nrttatisini 

ihO’ projektų yra SU vaiki jėjė- 
šešūpės aukštumo sutvarkymas 
šį projektą įvykdžius, bėš nu 
sausinta apie pusantro tukštan 
čio hektarų žemės.

Biržų apygardoje šiemet nu 
matoma atlikti didesnius nu 

darbus Juodupės
Apaščios upelių ra j o

apy gaidoje—Barupe

sausinimo
Įsiliko ir 
nūose.

Kauno
upelib nusausinimas.

Panevėžio apygardoje toliai 
bUš tęsiairii Aluntės, Sbjoš, Ne 
vėžio it kt. mažėsnių projekto 
įvykdymas.

Raseinių apygardoj ė bus bai 
giamas didėlis Šitn'šės hūsaū'ši 
ni?ū6 projektas; kartu nusausi 
riiriibs ir Tyrulių pelkes.

Bė to, bus vykdomi Leknčs i 
Kražantės nusausinimo projek 
tai.
Ūkniėrgės apygardoje bus tę 

staibi Mielkos ir Pusnės nusau 
sihimo projektai.

MaŽeikiį apygardoje bus su 
tvarkyti Dabikinės ir Ašvos u 
pblių kanalai. Tsb.

no, musų broliai surddo bendrą I i'sOnis įfer UeŠinnmetį pa
kalbą ir jų tėvų žeihei sunkiu |

1‘tais imūjlėriiš hidkyfcių basta- 
tahiš šėiėtifnd Minišfėrija ir sa- 
čfėaidtybĖš išlei'S apfė 4 milijo
nus litų1.'

Be mokyklohiš’ namų staty
bos dešimtmečio plane Ministe- 

‘riįjū’ hm'hato pėr pirmuosius 
d^ejŪS niėtus yišūošė valsčiuo- 

Į^čsfi adtfdjb laipsnio pra- 
rfži'oš ffiokyklaš. Aiiffoj'o laipsk 
ilft) vadįliambš tos mokyklos’, 
kdFibŠb veikia - šeši skyriai1. 
(Mokslas išeinamas per šešė- 
fiūš mėtūsj. šiuo melu tokių 
flf&kykfij Liėtuvoje jau veikid 
2t)ū. tačiau tokių mokyklų pa-

valandą Visi kaip Vienas visi | , .<E ^ie
iviCriingai ištiesė pagalbos ran
ką.

Katalikai, socialistai, tauti
ninkai, kūmunistai galėjo susi
eiti- pasitarti ir bendrą žodį tar
ti, o čia mes LietuVoje savoš 
tėvynės skaudžioje valandoje^ 
akivaizdoje jos didžiausių ne^- 
laimių, turime viėnas kito 
dangstytis, slapstytis ir tik šiam 
ruošė rateliuose, tarp visai paį 
tikimų asmenų tartiš, kalbėtiš 
kokios išeities ieškoti.

Niekas mūšų nuohionės ne- 
klaušėi1 niekas iięsiteiravo. ii 
špūttda’ hžčiūūptonus lunomiš 
ftifejo tyleli.

Sakykite, af tai neskaudu?
Jūsų telegramos, jūsų Šukiai 

~• fhfeš su jumis — vienas iŠ 
gfažiaūsių ir kilniausių įrody
mų, kati jūms mūšų vargai 
JŪėfd’ Svėtririk kad jus musų 
shaušifto val&hdoje tikrai sd 
'riitimis. • j

Ltettfvd jums bus dmžinai už 
tai dėkinga! Lietuvds žmonėš 
šito riiėkubmet neužmirš if 

I . 1 , ■ »■ * ■

tvirtai, ryžtingai sali giliai j 
krūtinį įšidės, kad lai galimd 
tik toklbje šalyje, kur demo
kratijos sahtvarka stipriai yrd 
įsigalėjusi, kur nėsahia vergų; 
kūf visi lygįs, kur kiekvienas 
savo nUonidnę ir įšitikinimuA 
gali pareikšti laisvi, jokios cen-, 
zuros nevaržomai.

Skaudu . . . štai if aš laiškų 
jllihš rašau, tašau dplinkiniaiš 
keliais, negaliu atvijai pasisa
kyti . . . Skaudu , , , nenoromis 
akyse ašaros sunkiami!

Skitūdu . . . Rašau1 ir nežinau 
ar jus jį gausite... Af teks jumš 
jis skaityti...

Atėjo 
Kultūra No. 2

TURINYS:
NepriklauSęmybCš akto išvdkafėsi

—^St. Kairys. -, . „
Lietuvių Tautos lafevčs troškimą:

—prof. P. Leonas. 
Simpatiškoji šyedija-r-O. B-tę. 
Sovietų naūjbjf 1936 mėtų konsti

tucija—ptof. Kt. Roemeris. 
Njura-^-I. S. Turgeney.
Du eilėraščiai-^V. Montvila. 
Bairono paslaptis—Stėfah 
Liūdnos Dienos—Antanas 
Šfeimoš' paniėiitttes ir fo

; —L._Purenięnč. . l
žehi&s ir kafo klausimai Isphriljd?

—A; Adalšs.

Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

1739 So. Hafeted Si 
KAtNA 45 CENTAI.

Zv/ėig. 
Ru^as. 
šahkcijt

Dabar “Naujienose”
— Ką Lietuva Pergyveno Gavusi Lenkų 

Ultimatumą?
—- Ką Jaute Lietuvos Žmonės Laikė KfiziO? 

Kaip Jie Sūtiko Valdžios Nūsilenkimą 
Varšuvai?
Kaip bttvo Austrija pavergta?

• “Naujienos” gavo nepipTAštai įdditiftį žinių hux> 
savo* koresportdchtų LdėtuVojė afrte įėykiUB Afdštd Mikė fcflžTo 
su Lenkija.* KorėšpondėhUi šmulkmertfšiMf Atišfiėčtaf viską Hs 
darėsi Kaune, proViiteijbjė, kalmtroše? viėšljtHbjč ir už kūlikų;., 
ką Lietuva pergyVenė per tafc kelias kritiškas diėtthš... ką jautė 
ir kaip 1 dalyką žiurėjo žmonės.kaip į dalykų žiurėjo žmonės.

Nėpfįleiskite ŪepėrSkaitę tį riephpYasių pranešim ų! 
Padėkite Ms skaityti.

“NAUJIENOSE”
s CtNiAf t<n*uA -r — - a» ANt EAMfv
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PRESENT DAY LITHUANIAIrrtrndncifig Lithuanian National Anthem
(Lithuanian original and iriusic by Dr. Vincas Kudirka; Euglišh versiori

by Mtk. J. Dazrzvardit

Southern S tars
-u,

ėfceht ciifit with Poland A- 
iapulted Lithaania into AmetiAn 
headlines; ttringing aboat a profauhd 
Mtėreit ih Iht Jpatt Ahd peMht bf 
that country. tverė glad to nAe 
that thirst for Information abcfiit 
Ltthmrma it etpecMly fffeat dthffnį 
the yourfg AMeficttn-Lilhuaniant. Du- 
ring the dttfihg hdtBA of the impas- 
te tfe ^AĄįtie^t went io bat ver- 
bally for Lithuania—in factory, ih 
offK^, iri ib6^—hi6te' ėherįeticallg 
thah did the Oid'-itmeit. ^The only 

pbtht in ihėtr o/fenttve tvas 

tark of definite ihfhttriettib'n dbdul 
Lithuania in general and the Vilnhh 
dfMMbh Ih pUftkhlar'. fn oVtfV? tb 
fitt thd't rieed ivė begin tvith this is- 
sue o f tXe tnglieh page to INTR^- 
DVCĖ LlTHUAKlA.

įbėrė very fbėtuhdte to recefoe 
Mrs. J. Dauzvardis' address to do 
the job. Thi addren, deKriėred at Ah 
dnhtktt thtetirig bf the HtMbepbrt 
Fellotvship Ff6usė, (Feb‘. 24, 193Š) 
cAtited a įreat de'al of fdvorable coėn» 
ment as' a' cbtėcite, tįet lively nut* 
shell ©F facn oh Lhhuohia—a cou'h- 
try that hets sėen fhdny dotvns, b'ut 
has nfver falted tb’ cOTne up to AL 
assert itself as an entity among nci- 
ti6ns tvith a tvUl to live peacefully 
apd let others live in peace. —Ėd.

I
On thė’ sixteėrith of Fėbruary, Lidh-' 

ninians bėrė and tbrtrughout rhe \vbtfd* 
comrti'emdrated thė 2bfh Bltthday of 
re-incarnated LitfoUariiT. lt, is most gA-1 
cibtii df you tor jdih the largest Lithb- 
anian edlbny iri tKe ū'orld in obseA- 
ing the ariHiVifrsaty df thė land of ota

Tite sHihteti iO rusėto fitiiife felrififoty 
by PolahtL Thte arei' bet\Vėen two h’eavy black 
liri'ės iri tti'ė Nrirtn is pdftioh bf Latvia.

< ivMy ftHHya inembėrš, iriclud- 
ink Št$>hens, <Vė?ė seeri
at the I.hhila’riiari UniVeYsity Club 

karite ŠtiKday, Mar. 27th. 
Arnotig- tkeW w«re Stash Rimkus, Es- 
telle Urt>itc, Al Brazis, John Zickus, 

Goldir, Ida, Al Mickevičius,’ Joe Zn- 
kas, Brou Tamdlidri, M r. an<! Mrs. 
Vaivada*, EVetyn Kazy, Lillian Baro
nas, Safly Aleksunas, Faiza Bros. etc.

nb One can say that pirmyn 
was noY <v’ell’ fepresehtedl

Anthoriy Faiza and Charlie Ma- 
tekunas, rHėrfibers of the LUC,, were in 
the Mbi’s Išliet. Sally ARkšUriaš Stid 

Anne 
Sakė

From time immemorial, Lithuania* 
has been situated in its prese n t location’ 
on the Baltic Sea. Littlė is known as’ 
to wben, arid hbrir iV Vras first settled, 
būt recent ex?avauohs haVė proven that 
the country was i nh abi ted as tari y as 
l.rtOO B. C. Isdlaėed frbm nėighbors 
ahd frohi thė ihaih rohttfs of travel by 
impassable swamps and inpenetrable fo-’j 
reHs, the pėbpfe livFd a qhiel, si'mple'Į Truly, 
agacultiiral lifel Tacitus, a fiistorian of 
1 A. DČ, Vrrotė of thėse trtBės, refer-Į 
ririg td thVmA aš Aestilrts or Bklrt*. Othė/ 
early. fiist*6fiaM Ačord tHe ėx!«ence of 
these peace-lbvirtg inHabltants of the 
Land of Amber.

The pertdd of isblatiori ahd pėadė 
ended for Lithuania ih the llth Cen-] 

tūry. From then. to the present day, 
LithttJmla Has had Į mdit A^urtedl 
filstdfy df iriyašlbn,- fblėikH dBHilnaKrirf, 
dpprėsši'drf. Iri spite of ovėhvheTriungj 
dbstacleš. the nation has preserved itš 
individuality, and, more retaarkablė; has 
preserved its languagė in almost pris- 
tine pdri’ty. Tdctay tfft Unguage whictf 
is dosely related to Sanskrit, enjoys tlW 
distinetion of beirig orfe bf thė oldešt' 
aHH perteps the oldešt living languagė Į 
iri Eurbpė. Its great Beanty, f!exibility, 
arid vvealth of nuariceš, aš well as its 
ifripbrtarice in the study of compard- 
tivė phHology, are recbgnižed by schd- 
lats everyvhere.

LltHtehh became a politicai entitV 

in the 13th Century, when, as a mei- 
sure of sėlf-protectibh against foretgri 
invaders; ttibė's abd elite unitVd undif 

thc leadėtsHip <Jdf tHt Duke Mindaugai 
Undtr his rulp and under the subsė-į 
quent ruleš of Grand Duke Gediminas I 
(founder of Vilnius, ancient capitol 
LitHhahiS), of Kis sbhs Algirdas and 
Keistutis, arid of Kis graridšon Vytad- 
izi, Eitktlania becatne a fortnldable poW- 

in tHė Nortb. Iri thė 14tft ahd 15^ 
Gentridės its territdty exte‘tirfed frbfa tte 
Baltic to the Black Seas. This expart-Į 

sl'dri proved to be fatal to Litbuariik: 
fcithuahians wen not strong enou^H 
riuhlericaflly to hold and prbtect thW 
vast expanse of territory. It was forc&T 
into a dangerous alliance with riolarid 

against their ebramoh foF, Germanį. 
This was followed by the disastrous p0- 
litical Union of Lublin itv 1569, whidl 
marked an epoch of dedine in Lithui- 
nia’s development, and wbicb led tJ 
tte drifdrtdrtlle' anhėkattdri df i^itHui- 
nia by Russia at the end of the 18trf 
Century. - f

The darkėst period iri the history oi 
Lithuania #as thė Iriterval of 120 yeairi 
duriHg whicK šKė remairiėd a subjėct of 
Ruišla! llithtahiariš 4ere hbt ilidiėed 
to hold publle offtet:' Lands were seiž^ 
ed ori tKe slighest pretekt. Acouisitidiį 
of lahd wis striftlV. limiie'd! Trie velj 
name of Lithuania was effactrf frortt tbl 
map, and* lt wls designatėd rtftreiy U thė I Translated 
Northwest Pro vinte of Russia. Frohl the Lithuanian will always stay. 
1864 to 19o4 an ediet was in effeci (To be continued)

■M

Lithuahia, land of herofes; Thoti otit Fa!th’ėrlaW that afi, 
Ffom the gloriohš deėdš of a£es shall Thy sons take fibhrt. 
May Thy childreh, day by day, labour in the narrow way, 
May thėy stribe, Whi'le tbby čan, for the greater ghod of niah. 
May the su’n bf Eithtrania piėrce the darkness of the hfght,.... 
And the light of truth and hohor guide ottt stepš aright.
May the love o/ ouf dear lahd nerve and strengtheh heart

[and hand, 
tfae wili šfrive, Miile we čari, for the brotherhood of man.

TIMELY INTERVlEVVS 
Reporter Interviews Pharmacist, Importer 

and Former Editor ,
Courtesy and Tact are Paramotrnt 

Characteristics
is already muchly occupied by at kast 
three importam interests.

First and foremost ifė bft vVifė and 
son. (If we had th'erii', they’d be “*c« 
high” with us. t&>.) Thi’t fiVi-year 
old chariher well deserves his father’s 
concern and pride. To express ourse’.ves 
in modern languagė, littlė Ted is cer- 
tainly a “honey!”

And Mrs. Rakštis, hėe Oiyssa Alice 
Mockus, is the ge'fttle. ūnissritning in- 
spiration back oY everythtftg. A jįradu- 
ate of the University of Illinois, Mrs. 
Rakštis intelligently ketps abreast with 
thfc tiltas and is holding the coveted po- 
sitiori ot Supervlsor over the Sočiai 
Service Department of the Cdurt of 
Domestic Reldtions.
. The second interest we refer to is 
PHarrtiacy, of course. While the third is 
a Bdšihėss Veritūre tliat iš prdving to be 

mote thari a pastime. Hlving sU’rted the 
actiVify df the Baftic tmportirig Com- 
pany, he is riow swejpt along into it 
more and more deeply. The ‘‘saldainiai” 
“gintarai”, “jbostos”, “Baravykai” ind 
other imports from Lithuania are gain- 
ing popularity beyon'd his expėctatio'n$.

Looking over the. prodtičjs, eve'n we 
were tempted to avail ourselves of thc 
opportunity to secure some of the de- 
licSčiel. Or, say, was it thė sriiaft busi- 
ness man in J. P. Rakštis who dkected 
our 
vert

However, whatever his thoughts or 
purposes were, we enjoyed learning 
abčūt thošė Lithuanian prodūcts, which 
even largč dėalefš are now Interesttd in 
carrying in stock, to distribūte widely 
among inereasing costumers.

Nor is it only the prodūcts them- 
selves that are gaining popularity. Theit 
ittiporftr iš vvinrtihg faf sprėad recog- 
nitlon for his smilihg courtesy and tiet.

Would that he could sėli sbme of 
those admirable characteristics, for he’d 
s¥hi Have plenty left,—šays —Netvsp

“Here in Chtčago Our racė /for them. If they prefer that 
hak more 
needs. Būt down in Dixi’e our 
people are mėdiėval in theiY no- ( 
;tionš' of docbors and sAnitation., 
If yotf go there, you won’t find 
it easy. For nobody elings t6 
qūacks an’d medicine fnėn more 
th'an out own racė, when they’re 
igilorant. Būt you liavc a mar- 
vellous chance to serve there. 
Verily, verily, my good friendš, 
thė field’ there is wliitė ūnto 
the harvest, and the workėrs‘, 
are sd pitifiilly few.”

So Kenneth and Ethel, bid- 
ding good by, to friends and re- 
lativės in Čhicagb, had moved 
to Wiil,ow Jrifili, a county-sėat 
town in eastacentral Mississippi. 

Just then Billy began to cry. 
This broughti his mother to thė 
bed beside Kenneth, her cheeks 
drained of -blobd, fear in her 
usually pajtiėnt, couragteou's 
eyes.

“Is it anything serious, Ken?” 
she asked in a scared whisper. 
For the lad’s ėry had suddėn- 
ly jerked her out of a soufnd 
slėep.
-“Just dreaming, dear. He’s 

going to šlOep again,” the fa
ther added, as the littl'e pd- 
tient fušsed drowsily, then set- 
tled into a refreshmg slėep.

“.Keri, darling, I was dreani- 
ing too. Dreanung aboiit those 
happy days in Chicago, es- 
pecially about our hontymoon.” 
liet1 dark ė^es FeŠted lovingfy 
dn. h'-s strbn’g, Black fačė, her 
cheelts £lowed, her harid sbught 
his. •

“Vės; honėy, those wėrė hap- 
days,” he iteturried with a 

siįh. Thėn he drew hėr down 
and with less pain than it had še. tl.dt slfe sdt oh his right 
caused his* mother. llribe, hėf head rėsti’ng agairišt

Vytprit had been finishihg hiš šBoulder, her arm around 
his fhird at higli scliool.* He his neck. “Happiėr than ouf 
wds of Mėridly įlature arid fivė yearš herė.”

It’š beeh' hafd here, darl-

their men’s ballet nutribėr for thė Optjb- 
irriiit Clrib in Cicero iri tBė nėar fit-

One of our Pirmynites Robertą 
Sė’ėhis fo haVė hiisšed qittte a Ibt of rt- 
hearsals lately?

The Pirmyn baseBalI rtam will sobn 
havė' jersies of gold iH'd jįrtėri, and thėy 
arė Boping t’d HBV 11$’ 4 5 teaths
(chdhiSėš) fihr garilėš/ f . sUgdb'st riiruic, 
Mėn’s Chon&uK h&’s;-LKM:, RoŠe- 

land Aido Chorelį Sritį tHe ETJC. Ptr-
* *<: • •

>m/n has- escaped defeat for the lašt 2 
ye'ars.

(Mrs. T«iiik vvould likę to sce Pete 
Kitchlfi’ ih he bbš ridt is yet seen her.)

£ In‘ dtištnk lėt mc femind you 
fblks ©7 rt'hėatsals 

Idhys' ih'd Frldayš ’.
A u Rėvdlr.

twke a week, TliVs
Uhtil thė next tilta

Raskey Huey

Skrickus virėte iii the play "Jh 
ir Ji Sakė.”

Pirmyn is 
kind. Beerevery 

ties, House Parties, 
crease the Pirmyn

plaririing affairs df 
parties, BuHcd Pir-’ 
etc., in order to 
TriVe! Pund;

• Plrrhyn’s Picnic May 15th

in

at
Birutės Grove features $500 in prizes. 
including a radio, refrigerator, and ma
ny other artides of value.

Pirmyri tftėriilJėrk are hbv^ sėllirtg tKese 

sęries that range from 1c to 20c each. 
See a Pirmyn member and take a fevv 
tkkets. You may be a lucky winner, 
ahd Hėsttfes' ydli vVill BF helkirfg d <$81- 
tij/

«
A traveling bag for tta ffirlš, ind 

a* gallbri of v^iriė for tKc bdys, are thc 
pVizės offered to those who sėli thc 
triost serieš:*

• A surprise birthday party was 
hėld for Lillian Stupar Wednesday, 
'March 3Oth, at Lil’s home.

not been 
ciuse she 
Medicine.

• Did
Johnny

tfith Joe
ckafapion?

The LUC has been invited to do

has 
be-

emoriam

A fe\V months ago a blabk 
čloU'd of sofrOW spread ovbr 
the Northside, at thc news bf 
death of Mrs. A. Žilius. Marbh 
llth that cloud again appėarbd 
—Būt this fime wilh a niobe 
•sprrowful’ heartbreafr in stobė 
fbt d^ėf’ybhb. Ybuhg’Vytaut R. 
Žilius joined his motlie’r in 
Įibnbėful šhhhliėV. D'cdtli, lUw- 
•ever; wasx a littlė morO gėntlė 
tb tdkiHg hiih (įui’ckfer

reason Josephine Aleksa
around to rehearsals is 

sttfdyittgis vety vety busy

you know that?— 
Zickus used to plSy 
Platak-Platakis, the

handball 
handbal

prohibiting Lithuanian printing and 
public usė of the kh^aagt. Teachirig. 
reading, ptiyltlg In Llthifarilan vfris ttfn- 
•sidered a ajor crimė. A pėtšoh. iri' 
possession df a Lithuanian book or pa- 
per fraj ptinished by impdšbtlnient or 
exile to Siberia. Dėkite tht strihgfe'ht 
prąbibition, books were smuggled iritd 
the čountry ftoin G?rmany and Ameri
ca; secret schools were conducted in 
homes; secret patriotic societies flou- 
rished, and national aspirations shone 
bright and clear. As a consequęnce, the 
lang'uage is štili alive, and Idthuania 

eKists. An old adage cbaracterizes the 
perseverance of the Lithnanian—“Kas 

Į bus, kas nebus, o lietuvis nepražus”.
freely—‘‘Come • what may,

pleasant disposition, haVihg “If’š Beeh' hard Bėre, dari- 
friėnds ainong everyonc. flc irtįj. 0111' pėople have so littlė 
had at one time been an actiVC mohfey. And thėy dont’ seem to 
and popular member in įlie jant a doctor df their own 
“Bijūnėlis” chorus, Mdldšė mėm raCg> įo mattėr how good hd 
bers štili cherish fond niėmo- iš.» Bitteriiess ičed her tone, 
ries of him.

No one knew his kind and 
gentie nature better than liiš 
father AugušttnB Zilhiš and llis 
šišter Estelle. Vytaut was the 
,main support to his siek fa
ther, trying his best and suc-l 
ceėding vbry yv'cll in hėlpiiigj 
him recover from the grief 
and pairi of the death of their 
:lioloved wijfe and mother. 
Į £rief has been
doūbied, ftor On March 15th 
his MsftfceHth birtliWj\' Vytaut 
Žilius wa£ laid to ręst licsidc 
his mother. Alt hifc frichdk 
end their sinčerest syhipąthics 
tb Mr. Ziliilk and Vytaut’s sis- 
ter, Estelle.

Clouds may come ifild gb 
every day, būt the blackest 
ones are seldom forgotten.

Irene C. Mankus. — tfaey're all toiigH;”

physiėiaiite than it quack Ralston, 
kili them off. It’ll serve 

(right for not knowing an ex- 
.cellent doctor when they seė 
ohe.” In her anger at this injus 
tice to her beloved husband, 
she raised her head from hiš 
shoųlder, and looked him aggre- 
slvėly in th£ fh‘če, as if chal- 
lengiFg liiiii to cOritradic h'ėr.

: “Wė’ve not dohe so badi^, 
dear,” Kenneth retnrried with 

>a smile that tried to be ėheer- 
fui‘. “We’ve built up a fair prat- 
tice; nb' fonĮgei- iri dėbt. 
lArid’ hftVė ėJLh dth'ėr arid 
Billy.” Aftėf a thoughtful pause 
.he1 added, “It’s only natūrai thaf 
. I 4 ii ' » \ y

folks should have confidence iri 
“dbc” Ralston; even if he’s a 
hundred years behind the 
times. He’s ,a darn- smooth tal- 
ker. Why, he could sėli a fur- 
riace td a riative of fhe tropies.”

“Ralston’s a šnake! If you 
don’t watčh himf Ken; he’ll get 
you somehdw. I hate the v&y 
sight bf that low-down, tobše- 
čo-ch’e^ing; whiske^-gUzzlirig 
White trash!” Anger, hatė, and 
fear fl'ashed from Ethel’s eyes.

^“My būt you’fe Hard ori' poor 
Ralštbn, deat,” laiighcd Ken
neth. “He does the best he can, 
a'ccb’rdiiig to his lights. Can yoh 
blariie hiiri for’ Batirig rtlO, \Vheri 
t deri'dė his aričient mblhods 
2hd undermirib thė ėbnfidencb of 
pė'6f)lle in hiiri?”

\Vhilė Kenneth said frankly 
fliat Ralston knew scarcely 
,mbre about medicine than a 
Haitian voodoo priest,* štili he 
remembered that the quack 
had an ailing wife and fouf 
ehildren to support. Besideš, 
as Kenneth realized fully, race 
aggravated things. To have 
beeri ousted by an up-to-date 
white physician from the South 
would have been bad enough 
for Ralston. Būt to be deprived 
:of a- long-enjoyed’ medical mo
nopoly by an’ upfetart, cohl- 
black Northern1 “nigger” doc- 
bor—-that \Vas' enou£h‘ to di*ive 
everi the gods* plumb crafcy.

“If ikrillšlriii wdėh’t such a 
snakė,” EthgT šhbt 45£ck7 “hė’d 

„ a t /least rėspeči his marriage 
I vows; and not sneak over to 
^rilly Cravvfof^š Kėt Ktfe- 
baiid’s dlit 0^ tbivh!”

1 Bėfbriė fchBfetĖ ebuld Atfc- 
Širi dbdrfelt ^liarįiy.

can it bfe at this tiriiė 
bf riight^” A shiVėt of fear rdri 
6W Ethel.

“Stay hėrė arid 1’11 sėė.”
Opening thė dobr, Kenrifeih 

saw that thė calibr was a wo- 
irian with A čloalt thtown oVer 
her shbuldėrs to prbtect her 
from thė cbbl, diiirip air of the 
March ni&lit.

(To be cbritihiited)

tightėnėd liėr tiriu lips, “Somė
ti m ės I thirik you’rė too gobti

Johnny Gnodriiari on 
Jitterš in Goif

Umm

then let him
’em

that Ralston knew

Bill Margoliš df tHė “ČHfcatfd Ame
rican” repdrts that* JbBntiy GoodntaH, 
n&tionJl amatetif cHampidh, Kas trfis 
sa|je bft o( advite tb pašš bit td gblfėts. 
Often referred tb aš i “itecHliiė golfėP’ 
becausJ of bis ėmbtiotilėšs atid dėadiv 
playinjt the Oftiata stat says:

“Foiget ivhat has hupb’ė'ned atid cdh- 
cęntratė on' tūliai is goihg to hdppen. 
This ibill help' ybd mdthidin d sttady 
pace dnd prevdnt thė jitte'rs ivhen ari 
opponSnt makei ah exceptiohal šhot. 1 
altvays feel U I mdk'ė d bad shol, I tbili 
maAe tip f be it tvith d good Ohe”

Johhny adviscs cdrisėtvidUhi iri shbt- 
Įrnaking rather tHSii chince-takihg a h d 

I warns, “NeVer tikė ari oj$dherit lightlv

afccžU&L A,

į;

Mrs. J. Rakštis

of intervievving notevvorthy 
is usually one of the most 
and pleasant puršiiits tbat 

ėngaged ih, būt 
editor proved a

thc well-known interests to those Products to di- 
our “reportoriil” quėstibning! ?

Thc art 
individuals 
fascinating 
“yours truly” has cver
to interview a former 
bit more problematic.

Julius P. Rakštis, 
pharmacist at 19th and Ha'.sted Sts.,
was formerly editor of the English Pagė 
that appėarėJ in Ulėse sections a few 
yėars ago. Unfortunately, his editor- 
ship had to be tėlinqUished in favor of 
bis pharmacist-career.

Today, Mr. Rakštis is strongly in fa
vor of English pages in foreign newspa- 
pers as a medium in binding and blen- 
ding* thė ’ opinions and interests bf thc 
cbmfng genetatibriš witH thė cultU’re artd 
alhiš of thė eufrerit a’rid pašt eriši Wc 
only wish that be had a littlė more time 
to devote to this mžitter, Būt’, Bis tiriife

THE WORLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Pėters

PITY POOR BRITAIN

whose

nation 

the bunglcr

prestige

be-

and
en-

are

5th Annual “Lithua 
nian Day” at Black- 
hawk Park

Pity poor Britain, 

and importance as a 

ing rapidly wastcd by 

covvard in whose hands she had
Ūušied herself—Prime Miništer Cham- 

tJetiain. Wheri ohe or tvvo att$ of firrtl- 

nės's would make ii duče drop hiš tai! 
between his legs and scurry back to the 
protection of his big helmet and fierte 
sVovvl’, ddiveting Nevillc is trying 
bliy jieace by throvving more vičtims 
the Italian bully rriYsųUearading iri 
mah-eater’s garmerits.

By negotiating with Mdssblini t'o- 
day, jittėry Čfrariiljėr'iain, among o'tKci 
things: /

1) Recognizes Italy’s right to brtak 
practically all the ’ agree'nlents she Has 
made for yeatš.

) 2 Accepts Italy’s right to rape a 
feEow League membcr.

3) Admits Italy’s right to beik ovel- 
tlirovv by atmš tBė properly constitu- 
ted govetnitaht of cčuntries likę Spitn.

4) Tolerates Italian piracy in the 
Mediterannean, including the sinking 
of British ships.

į ‘ £) SdbhHts to Italy’s stteihfc im*. 
štatai Mijbtca ddH# įm
’tlšh vltlii HM*; to Itai^’š ftMig thė 
ditita&al oT a hHlUh cabifiėi riiėKibef 
likę AhtUbrty Ėdiii; t*

iri the stepe of d wat tHrtat.

PlFy pbol Blhalri. Ih the hatids ot 
(^uactadrictbr Ctembėrlairi, she ii 
worsė off thah was the rfjah, wtib dh 
thfe way frtiih JerušaleiH to JėrkhB, 
fell ariiong thieves.

To Teach Harmohy

to
to

a

Feašting on juičy home-made “deš
ros”, delicious “Grūzdai” and real “Lie
tuviška Duona”, etc., svvimming and 
splashing in the crystal waters of Black- 
hawk Poot and then entertainment con- 
sisting of native ahd domestic dances. 
All this will take place on Saturday, 
April 9th, 7:30 p. m. at Blackhawk 
Park, Belderi and Lavergne Avenues 
(2300 Nortb—5000 Wešt). The pirk 
may be reached via Fullerton Avenuc 
cat line.

Bėcauše of thė great interest in 
“Lithuanian Day,” resetvatioris for tičk- 
ets should be made immediately. To do 
this, write to Arriold Moritz, 2941 N. 
Lovvėli Avertue, dr to - VytaUtls Belia- 
jusi 6210 ŠoUth ark Avenue. The 

price of admissiotf iš thirty-five cents.
Reservations mušt be in not later 

than' Friday night, April 8th.
This celebtiHoh ii sbonsortd By thc 

LlthuiHiatt Ymiih Sbttėty iria thė Chi- 
cagb Park Distrlct Outing Club.

C. P. D.

the Rfdgfėm-Yes 
Thd CftafakNo

V. F. Beliajbš’ darice t&llal at the 
Chicago Wohieh*s Club, Sunday. March 

27, left one moved. It was a pity to 
waste a smooth and colorful program 
on a mere handful of people.

■ StHtė tHF HSi SUftdy
Bėėn dlsttišiėd ih tHll skip
.ram mwiit ih nvot or fed- 
ihM Ihny ef ttk ftūrtihe”
wEd reportėJ lai! Mohdiy ttef

įtaigu ČHi&go 
LkHtarihM dHiieer, aJipėaiHhk M the 
Woiriėn’s cliib thfcattė tvilh tHė dfcca- 
sidrial assištahce 6F a groiip of dthct 
dihcers prėsėhted a setiH df edm- 
fositibris sfcdwlhfc riiė riative styleš df

Lėilriiė (PėrtxVėė) Sirtrihotft 
has landccl a job trtaching 
lianriuhy at uhė of Chiuag’o’s 
PuJjiite Migli Selink CdHgfa- 
tulatioiis} Peė^ee.

|a betfildėriiig ntiftibei df couritHės, lloth 

■ 'oriėhtal arid Occidental. Hė was cqual!v 
it Hohie iri LitKuahlah, l^alėstlhlah hnd 
HlhHli riitttiftl; Mljle tik whd1ė idea 
bf tryirig to cbvėr so riiuėU tėliitbBy -js 
a bit dilettiiteUh. Mt. BHhjta’ riiBve- 
riiėht iš ribėta ahd unFailihgly riUkes 
ari afcreeibB ifflįš&šIbM ori 4iU JUdi- 
fnbė.”

JOidibtp

< -
■■I
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SLA Pildomosios Tarybos Į
Rinkimų Rezultatai I Diena 1$ Dienos

m

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ EIGA
188, 31, 297, 16, 136, 236, 148, 56, 
359, 360, 152 ir 227 kuopų)

PITTSBURGH’O 
NAUJIENOS

(Bendri rezultatai iš
129, 25,

284

Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius 
V. Laukaitis 
K. Jurgelonis

281
48

su So-

su

VICE-PREZIDENTUS
J. K. Mažukna 
V. Bukšnaitis

275

Į SEKRETORIUS
M. J. Vinikas
J. Miliauskas
J. Andziulaitis-Ansell

Į IŽDININKUS

137
154

22

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Harry Matukas, 26,
phie Wojtanauska, 20

Bruno Przybylski, 26,
Eleanore Lideika, 27

Louis Paskas, 35, su Helen 
Kaminsky, 28

Philip Westgate, 29, su He
len Tumas, 24 (Abu iš Fon du 
Loc, Wis.)

A. S. Trečiokas
B. Simckaitis

270
46

6

Reikalauja
Perskirų

Genevieve Moroski nuo John 
Moroski.

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. Mikužiutė
S. Mockus
J. Marcinkevičius
J. K. Urbonas
V. A. Kersevičius
M. P. Jjoponis

280
147
152

12
43

5

Keistučio Kliubas 
jus kviečia

Į DR. KVOTĖJUS
Dr. J. S. Staneslovv (Stanislovaitis)
Dr. S. Biežis
Dr. S. W. Stanulionis

263
42

8

SLA P. T. Rinkimų 
Rezultatai 129-toj 

Kuopoj
18 APYLINKĖ, Chicago —

Prezidentus
F. J. Bagočius ...........
W. F. Laukaitis .......
Kl. Jurgelonis ............
Vice-Prezidentus
J. K. Mažukna ..........
V. Bukšnaitis ............
Sekretorius
J. Miliauskas ............
J. Andziulaitis-Ansell
M. J. Vinikas ....
Iždininkus
K. P. Gugis ........
A. S. Trečiokas ..

2

B. Simokaitis ..................... 1
Į Iždo Globėjus

E. Mikužiutė .................... 17
J. Marcinkevičius-Martin 12
S. Mockus ............................ 4
V. A. Kersevičius ...............  2

JDr. Kvotėjus 
Dr. 
Dr. 
Dr.

Staneslovv . 
Biežis ......
Stanulionis

Iš visų Chicagos lietuvių 
draugijų Keistučio Pašelpos 
Kliubas yra atlikęs daug daly
kų visuomenės labui. Liet. 
Keistučio Pas. Kliubas ne 
kartą parėmė svarbius lietu
vių reikalus. Šiomis dieno
mis, kada musų tėvynei gręsė 
pavojus, keistutiečiai 
kitu budu prisidėjo 
gynimo. .

Liet. Keistučio
Kliubas užį'aiko knygyną, iš 
kurio nariams duodamos yra

vienu ar 
prie jos

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

kurių Komiteto narių, kas 
gadino susirinkimo gerą nuo
taiką.

Dėl šios nemalonaus inciden
to yra dalinai kaltas susirinki
mo vedėjas drg. J. BaltrušaL, 
tis, kuris nesugebėjo suvirinki
me palaikyti tinkamos tvarkos, 
ir kai kurie musų taip vadina
mi “kritikei”, kurie mėgsta 
labai daug “kritikuoti” ir už
gaulioti kitus, bet labai menki1 
iš jų yra veikėjai.

žinoma, nieko nebūtų nuosta-’ 
baus, jei butų ginčas' kilęs dėl 
kokių nors principialių klausi
mų, bet šiame atsitikime nieko 
panašaus nebuvo, tik susibarta 
visai beprasmiais reikalais.

Tikrai, apgailėtinas atsitiki
mas ir linkėtina, kad ateityje 
tas nep. sikartotų. į

Dėlei bereikalingų ginčų ne
buvo nieko naudingo nutarta ir 
vos tik buvo galima valdybą iš
rinkti.

Komiteto Valdyba buvo iš
rinkta iš 7 narių: pirm. F. Ka
džius; vice pirm. J. Mažeikis; 
:ekr. J. GaL veckas; turto rašt. 
A. žvirblis; iždininkas S. Ba- 
kanas, ir iždo globėjais išrink
ta: J. Parčiauskas ir J. Baltru
šaitis.

pa-

• PRAŠO $30,000 AUKO-'sušelpimui Illinois ir kelių ki- 
MIS — Raudonas Kryžius krei- tų valstijų gyventojų, nuken- 
pesi į Chicago gyventojus pra- tėjusių nuo vėsulo, šios, savai- 
šydamas sudėti $30,000 aukų įtės pradžioje.

SAVĘS WORK!

Giliai persisunks į jūsų senas grindis. Išdžiūsta 
ir palieka gražų blizgantį varnišiuota paviršių. 
Grindis lengvai galėsi nušvarinti. Galit nusi
pirkti kiekvienoj maliavų arba geležų krautuvėj.

UGHT 
FLOOR01L

PILSEN 
LIGHT FLOOR OIL

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas
Vienam
Žmogui

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

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

dtH 
42^ 
345 
275 
225 
165 

75

37
35
36
35
32
35
33
31
dA- 61 Packard B arge n ų pasirinki
mui žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408

9 MOTINA PRAŠO PA- 
LIUOSUOTI CAPONE. —< The- 

iresa Capone, Al Capone moli
na, padavė prašvnią Chicagos 
federaliam teismui paliuosuoti 
jos įkalintą sūnų. Al Capone 

16 sėdi federaliam Alcatraz kalėji- 
2 me.

vo susirinkimuose kliubas ne 
kartą turi programos su dai
nomis, paskaitas, prakalbas ir 
tt. Kitą syk keistutiečiai turė
jo dramos vaidylų grupę, ku
ria dabar norima atgaivinti.

Komiteto reguliariai susirin
kimai nutarta, laikyti kas mė
nesio 3-čiam nedėldienyj, 2 vai. 
po pietą, LMD svetainėje.

Šmotu

“Faun 
Design

Vertė
$2-50

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avc.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO- 
KIUS RADIOS

Eksperto rądio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas uŽtikrin 
tas vieniems metams.

Marauette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenae 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėne
sinį susirinkimą antradienį, balandžio 5 dieną, 7:30 vai. 
vak„ Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti-. —Nut. rašt. Frank Bakutis.

SLA 36 kp. ekstra mitingas — balandžio m. 6 d., trečiadienį, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. Bus 
SLA Pildomos Tarybos rinkinių balsavimai ir delegatų 
rinkimas į 40-tą seimą, kuris įvyks Scrantone ateinantį 
birželio mėnesį.

Lietuvių Scenos mylėtojų Ratelio mėnesiais susirinkimas įvyks 
pirmadienį, balandžio 4 d., Pučkorių namuose, 10040 
Perry avė., 7:30 vai. Susirinkit laiku. —S. Dilis, nut. rašt.

Lietuvių Moterų .Draugijos “Apšvieta” reguliaris susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 5-tą, 7:30 valandą vakare, San
daros svetainėj, 814 W. 33rd St. Narės yra maloniai kvie
čiamos atsilankyti, nes pereitam mitingui neįvykus užsili
ko draugijos svarbių reikalų. —Užrašų rašt. A. Jonikienė.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS >-BAJORĖS DAINININKĖS — . ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

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

W. H. F. C VAK.
VAK.
VAK.

'Prie Keistučio Kliubo nese
niai prisidėjo Cicero Vyrų ir 
Moterų draugija su 76 na- 

dabar

Ir Toliau Darbuosis 
Biznyje

Kliū
va j lis. 
lietu

vy to j aus
prisira-

ar

riais. Keistučio kliubas 
turi apie 1500 narių.

Dabar eina Keistučio 
bo narių prirašymo 
Kiekvienas lietuvis 
vaite, kuriem rupi 
diena, turėtų dabar
syti prie Keistučio Kliubo. Už 
55 centus mėnesinių duoklių 
kiekvienas narys Keistučio 
Kliube gauna ligoje pašalpos 
$5 savaitei ir $300 pomirtinės.

J. B. Bendokaitis.

O SUSIKIRTIMAS TARP 
TEISĖJ Ų-BAILIFFO. — Prieš

mo bailiffas Albert J. Horan 
(Hornerio šalininkas) prašali
no iš darbo 30 pagelbininkų 
— “ekonomijos dėlei”. Munici- 
pialiai teisėjai 30 balsais prieš 
1 įsakė prašalintuosius (Kelly- 
Nash šalininkus) grąžinti at
gal prie darbo. Horan atsisakė, 
pareikšdamas, kad teisėjų žy
gis parodo kaip pilnai juos 
kontroliuoja Kelly-Nash niaši-

Imtųjų grąžinimą, darban buvo 
ir teisėjas J. T. Zuris.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

18 APIELINKĖ. — Antanas 
Pečkaitis, 733 W. 18th Street 
kuris pereitą savaitę pasidavė 
bankrotui, prašo pranešti, kad 
jis ir toliau darbuosis biznyje 
ties aukščiau paduotu adresu.

Bankrotas neturįs nieko ben
dro su jo darbuote toj alinėj.

Gražų Sidabrinį 
Setą

šakutė, 
vide’čius, 
du maži 

kavai, o

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: 
bai šaukštas, 
toms šakutė ir 
štukai, vienas
dezertui valgyti, šie šeši 
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien, telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
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.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Su 6 Kuponais
1 Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

„...99c
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

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

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

6
6

6
6

1.19 
79#

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ..
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ..
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
/

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

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

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

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No. 101

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Balandžio 4 d.

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 9 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris nedidelius bliudukus 
košei arba kitiems cereals paduoti. Be jų setas bus nepilnas. Susitaupykit 

pilną setą. Likusi setui indai eis kas savaitę.
» SU ŠIUO KUPONU

Jei pasiskubinsit, galėsit dar gauti iki Balandžio 9 d. pagal pirmus du 
kuponus lėkštes ir puodukus. — Pažymėkit ką norit

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas................................................................ .........................................................

Adresas.........................................................................................................................

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄr 
R Aš AS—ALFABETO 

TVARKOJE
Sis skyriui yra vedamas tikslu pa- 
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap 
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisą 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia Jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų būt 
galima gauti.

FOTOGRAFAS

u leHomi-
uu «>> rantuotas

<20 W 63rd ST
•• ENG 5888-5840

CONRAD
FOTOGRAFAS 

‘ r.ntrt? P

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

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

diena ligoninėje . $15-00 ;
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat 31at Street
A. A. NORKUS, Savininke*

Tai. VlHnrv M7«

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkes LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue
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POLITIKOS ŽINIOS

APIE KANDIDATUS

Kandidatas Valstijos Iždininko Vieton
LEWISLOUIE E

MADOS

rasti geresnio kaip Louie E. 
Lewis, kandidatas į Illinois 
valstijos iždininkus.

Jis skiriasi nuo paprastų 
Chicagos politikierių kaip die
na nuo nakties. Nes jis nieko 
bendra neturi su Chicagos po
litikieriais. Jis paeina iš ma
žo miestelio Christopher, ang
lies kasyklų distrikte Frauk- 
lin paviete. Chicagoje politi
kieriai yra pijui melų ir suk
tybių ir lodei čia demokratija 
baigia mirti. Bet kitaip yra 
mažuose miesteliuose, kur 
balsų pirkimas ar vogimas 
yra negirdėtas dalykas, čia 
dar žmonių balsas viską reiš
kia.

Malonu buvo pasikalbėti su 
ponu L. Lewisu, nes tai ne 
koks “čiutaba'kys”, ne chica- 
giečių tipo politikierius su iš
kreiptum į vienų pusę lupo
mis, bet padorus, geras ir 
rimtas žmogus, Keturius me
tus jis dirbo mainose kaipo 
mainerys, paskui, atsiekęs 
mokslo, dešimt metų buvo 
mokytoju savo miestely, vė
liaus įsteigė laikraštį “Čjms- 
topher Progress”, kurį iki šiol 
tebeleidžia. 1922 metais žmo
nės jį išrinko township super- 
vizoriu, o 1924 metais jis lapo 
savo pavieto tarybos pirmi
ninku. 1932 metais jis buvo 
išrinktas legislaturon, kur 
1937 metais atstovai išrinko jį 
atstovų byto pirmininku 
(speaker).

visų tautų žmonėms yra su
teikiama valdžios darbų” pa
stebėjo Lewjs, “o taip pat tu
ri jų ir lietuviai”. Ponas Le- 
wis sutiko, kad Chicagoje 
precinktų kapitonai turėtų bū
ti žmonių renkami, o ne iš 
augšto paskiriami. Tuomet ir 
mažesnės tautos nebūtų nu
skriaustos. Tuomet ir tokios 
begėdiškos politinės mašinos 
negalėtų įsigalėti, kaip dabar 
kad įsigalėjo. Visoj valstijoj 
precinktų kapitonai yra žmo
nių renkami. Tik Chicago j ne
sąžiningi politikieriai išsiko
vojo sau tiesų skirti kapitonus' 
“iš viršaus”.

Gubernatorius Horneris ne
galėjo geresnio kandidato į 
iždininkus paskirti kaip p. 
Louie E. Lewis. Jis be abejo 
turės visų gerų žmonių širdin
gų paramų.

Adv. Kl. Jurgelionis:

kainuoti jų vertę. Bet nariai, 
gyvenanti kituose Illinois mie
stuose gąli būti šios Bendro
vės nariais ir taupyti pinigus 
pagal savo išgalę, prisiunęiapt 
laiškais ayba indėlius atve
žant ypatiškai.
Lithuanvan Building, Loan 

and Savings Association, 
Naujienų Spulkos Sekr» 

T. Bgpkevičia.

Antoinette H. Nausė
da Pirma Lietuvai
tė Kandidatė į 
Senatorius

Miscellaneous 
įvairu /

Tel. Vfctory 4965. 
STOGDENGYS?® IR BLĖKO8 

DARPAI
85 metai bizny, turi pilną apdrąudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, Jei 

norite.

8216 So. Salited Street

realistam w
TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI. PASKOLOS APDBAŲDOS 

Musų raktinėse — Keistučio ir 
Lietuvos Spulkos — galite taupyti, 
pasiskolinti, namus pirkti, parduoti, 
randuot, apdrausti.

J. P. EWALD REALTY CO.
3236 So. Halsted St, Caliunet 4118 

arba
708 W, 18th St. Tel. Haymarket 5ffiB6

(Pasikalbėjimas su kandi
datu)

Jieškodamas gerų kandida
tų demokratų partijoj po tei
sėjo Jareckio aš negalėjau

bo žmogus ir buvęs maine
rys, labiausia rūpinosi darbi
ninkų reikalais, ir jam esant 
legislaturoj j 5 metus buvo 
priimti 34 nauji įstatymai dar
bininkų buviui pagerinti. Po
nas Lewis yra labai daug pa
sidarbavęs, kad tie įstatymai 
butų priimti. ,

Musų pasikalbėjime ponas 
Lewis išreiškė nusistebėjimų, 
kad Chicagoj mažesnės tau
tos yra paniekintos, kaipo 
“foreineriai Springfielde

“Naujienų” Spulkos 
Pranešimas Toli
mesnių Vietų 
Lietuviams

Ponia Antanina Nausėdiene 
berods bus pirmutine Chicago j 
lietuvaitė, kuri kandidatuoja į 
aukštesnįjį valstijos butų — se-i 
natų.

Ji sako, kad draugai ir orga
nizacijų vadai jų seniai kalbinę 
dalyvauti politikoj. Ji ir pati 
suprato, kad lietuviams politi
koj reikia dalyvauti, ir dabar 
žengia šioj linkmėj pirmų žing
snį.

Personai 
Asmeny Ieško

PAIESKAU ponios KUKORAI- 
TIENfiS, turiu svarbų reikalą- 
Atsišaukite tuoj aus.

Atsišaukite laišku., 1739 So. Hal- 
stpd St^ Ęox 812,

Furniture 8i> Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

KAM REIKIA PINIGŲ
Arba greit išmainyti namą, ūkę, 

lotą, biznį bito kur. Taipgi periami 
morgičius, judgemeųt notas, namų 
kontraktus, mąster certiflcates Ir 
skirtinam pinigus.

NAMON REALTY CC.
€755 South Westera Avenue 

Tel. GrovehiU 1038.

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
rų fikčerius dėl bito kurto biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. 6OSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CĄLumet 5269.

PARSIDUODA 5 Dėtų namas, 
štymu apšildomas, mūrinis. Rendos 
neša $200 j mėnesį. Parsiduoda tiž 
$10,000. Taipgi turiu ir daugiau 
visokių rūšių forklosuotų namų— 
už labai žemas kainas. Dėl dau
giau žinių šaukite JOHN BUTKUS 
Hemlock 2310 ar ypatiškai 2749 W. 
63rd Street

0

padėkavone

ar dau*

(Adresą*)

suknelė. Su- 
20, taipgi 
colių • per

(Miestas ir valstija)

Juozapas 
Martin

(Martuševičius) 
kuris mirė kovo 24 d., 1938 
m., o dabar ilsis Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, amži
nai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį P&; 
tarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame kalbėto
jui V. B. Ambrose, dėkavojame graboriui Lachawicz ir Sunui 
kuris savu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkavojame dainininkui St. Rimkui ir jo akompanistams 
Geo. Victor ir Edw. Shėchta ir pagalios, dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas Juo
zai-Martin sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Žmona, ANNA MARTIN.

(Vardas ir pavardė)
ęta*|IW*M*taWW*l***M**< * •*•

No. 4723—Išėjimui 
kirptos mieros 14, 16, 18, 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
krutinę. 

t
Norint gauti vienų

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, IU.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chieago, UL 

čia jdedu 15 centų ir prašau
•takpti man pavyzdį No—..... .

Metinėfe Mirties Sukaktuvės

LOUIS SAUTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 4 d., 1937 m., sulau

kęs pusės amžiaus, gimęs Zarubų kaime, Tvėrių parap., Telšių 
apskr.

paliko dideliame nuliudime moterį Barborą, po tėvais Pų<- 
žaitę, 3 sūnūs Petrą ir Marčią Oną, Loųis ir marčią Oną, Juo
zapą ir marčią Marijoną, 3 anūkus, Kazimierą, Juozapą ir Pran
ciškų, seserį Josephmą Jokubauskienę ir šeimyną ir gimines, o 
Lietuvoje seserį Emiliją Verketienę ir gimines.

LIŪDNAI ATMINČIAI musų brangaus Vyro ir Tėvelio, 
bus laikomos šventos MIŠIOS Nekalto Pras. Pan. švenčiausios 
bažnyčioje balandžio 4 d., 1938 m., 8 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti i pamaldas.

Mes Tave Musų brangusis vyre ir Tėveli niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Moteris, Sunai ir giminės.

Negali duoti Paskolos Indiana 
Valstijoj

Daugelis kreipėsi laiškais, 
iš tolimų miestelių, Illinois ir 
Indiana valstijose, klausdami, 
ar jie gali įstoti į šių bendro
vę ir ar gali gauti paskolas 
ant savo namų. Visiems atsa
kyti laiškais užimtų perdaug 
laiko, lad šiuomi pranešame, 
kad pagal valdžios patvarky
mų, Bęndrovės, inkorporuo
tos Illinois statė, neturi teisės 
nė duoti paskolos į kitų vals
tijų, nė ieškoti narių taupy
mui pinigų.

Paskolos kituose miestukuo
se irgi nepataria duoti, nes 
butų sunku ^morgiciuolų na
mų prižiūrėti, taip pat ir ap-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AUKSINS PROGA — tam kuris 
turi $3000 ar daugiau. Tokia pro
ga pasitaiko tik sykį gyvenime. 
Investavęs viršminėtą sumą galite 
turėti gryno pelno kas savaitę ne
mažiau kaip $100. Darbas yra leng
vas ir nenuobodus. Dėl daugiau ži
nių pašaukite JOHN BUTKUS, 
Hemlock 2310 arba ypatiškai 2749 
West €3rd St.

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

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

setai ....,................ .......$39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 verbas 4 kamb, įrengimas

de !uxe ..................  $175
Atdara vak. iki 9—Nedėfioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FUBNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 83 akrų farma, 
geri buriinkai, sunki žemė. Per
duoda pigiai; rankpinigiai; savi
ninkas turi dvi faunas.
JOHN MILOSH, Irons, MichigaU 

Route 1, Box 60

PARDAVIMUI 183 AKRŲ ferma 
Kenosha, Wis. 7 mylios nuo Keno- 
sha, 5 mylios nuo UI. State kelio 
ant Route 41. Atsišaukite pas savi
ninką. STEVE ALEXIK, 3431 West 
Shakespeare Avė., Tel. Spaulding 
8563.

Business Service
Biznio Patarnavima?

KAMBARIUS 9x12 pėd. eksper
tas išklijuoja popieriais, įskaitant 
popierių už $2.98, HEMlock 01$&

BLANCHE ZEMSEK 
gyveno po nr, 7301 So. Peo- 

ria St. Tel. Triangle 8139 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 2 d,, 4:45 vai. ryto, 
1938 m. sulaukus 24 metų 
amž., gimus Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
vyras John Zenisek, tėvas 
Steponas Niemčįauskas, patė
vis ir motina Marijona ir Do
mininkas Rauskinus, sesuo 
Albina Rauskinas, dėdė Anta
nas Niemčiauskas ir dėdienė 
Uršulė Niemčiauskienė, dėdė 
Pętras Niemčiąuskas ir kitos 
giminės.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, €834 South 
Western Avenue. Laidotuvės 
įvyks 8:30 vai. ryto iš kop
lyčios į Gimimo. Pan., šv. 
p.arap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
/nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a, a. Blanche Zenisek 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, tėvas, sesuo ir kitos 

giminės.
Laid. Direktorius Antanas 
Petkus, Tel. Grovebill 0142.

WJ' WH!"

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikią jums pinigų dąbąr? 
/ IMKIT ŠIANDIEN!

Pmigai duodami tuojau? išąnks- 
$oxbelaukiant apdraudos išmo
kėjimo, Skubus fondai dėl dra
bužių, bažnyčios patarnavimui, 
transportacijai, kapinių totams 
ir t. t Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
iųs pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Ellis pianą.

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

LOVEIKIS Visa.

KVIETKININKAS I 
GčJSb Veatovims. Banldetama J 
3316 So. HSrtST'stroe* 

Tel. BOULEVARD 7314

ANTOINETTE H. NAUSĖDA 
Kandidatė j senatorius 9-me 

distrikte
Ponia Nausėdienė turi gražių 

pasiryžimų. Ji legislaturoj no
rėtų iškovoti didesnės pagelbos 
motinoms, našlėms ir našlai
čiams, apginti skriaudžiamus 
lietuvius ir apskritai visus dar
bininkus, atsiekti teisingesnės 
reprezentacijos, prisidėti prie 
sušaukimo Illinois valstijos 
konstitucines konvencijos, i- 
dant įvedus pajamų (income) 
taksus vieloj “sales” taksų ir 
Lt.

Kaip matyt, lietuviai džiau
giasi, kad ji kandidatuoja, ir 
yra pasiryžę jų paremti. Kur 
jai teko kalbėti — Town of 
Lake, Brighton parke. 18-tos 
gatvės apielinkėje, Cicero — vi
sur jų lietuviai sutiko entuzias
tiškai. Nėra ko sakyti, lietuviai 
gerai jų pažįsta ir atsimena, 
kaip ji nuo pat mokyklos die
nelių darbavosi tarp lietuvių, 
dalyvavo viešuose lietuvių dar
buose, ir todėl lietuviai jaučia, 
kad jų privalumas yra būtinai 
eiti ir paduoti už jų balsų.

Ponia Antoinetle H. Nausėda 
yra kandidatė į senatorius iš 
9-to senaloriatio distrikto. Tai
gi tik to distrikto piliečiai bal
suotojai £alės už jų paduoti 
balsų, tr intas dislriktas apsi- 
sklembia šiomis riboiųis: nuo 
39-tos gatvės iki Archer ir nuo 
Halsted į vakarus iki Central 
Park avenue su kai kuriais 
vingiais, Politiškame žemėlapy
je devintame senatorialiam dis* 
triktui priklauso sekamų war- 
dų sekami precinktai;

11 ward: precinktai 1 iki 32, 
taipgi 57 ir 59,

12 
2L

PARSIDUODA SALDAINIŲ, Ice 
Cream ir Grosernė, 5 dideli kamb. 
gyvenimui. Parsiduoda dėl priežas- 
ties ligos. 839 W. 51st PLace.

PIRMOS RŲ6IES JUODŽEMIS 4ėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50, Jei pirksit# daugiau kaįp 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

l

warda: produktai 1 iki

dalis
21

warda: tik 2 preciukte

warda; precinktai 1 iki 
II ir 50, 

22 war<ia

imn A Gėlės Mylintiems 
11 U lt Vestuvėms, Ban- 
UIlDn ketams, Laido-

■ tuvėms,Papuoši- 
mwns.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

precinktai 18 iki 
51, 52.

23 wardą; precinktai 31, 33 
iki 40 ir daljs 41 ir 40.

Daugumoj šių precinktų gy
vena nemažai lietuvių. Įteikia 
inaųyH, kad šiuose prceenktuo- 
se neatsiras nei vieno, lietuvio, 
kurs nepaduotų savo balso už

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RASTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. EYTO 

IKI
7:30 V AL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto ik 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 

vai. vakaro.
Tel. C ANA L 8500

Antoinette H. Nausėdų. Prima- 
ry balsavimai bus balandžio 12 
dienų. Malonu yra pastebėti, 
kad ponia Nausėdienė neina su 
atrisiu mašina, bet eina savy- 
stoviai su teisėju Jareckiu, Blo- 
chu ir kitais gerais kandidatais.

Senas Demokratas

Laimės ir Linksmy 
bių Diena North- 
sidėje

keliones į

pritaria

i

NORTHS1DE. — Pastaruoju 
laiku Northsides koloniją buvo 
kaip ir apmirusi, nes niekas 
linksmų sueigų jau kaip ir ne- 
besurengė. Bet štai balandžio 
9 dienų Grigaičio svetainėje 
įvyksta laimės ir linksmybių 
diena, Tai bus bunco party, ku
rių rengia komitetas finansavi
mui Pirmyn choro 
Lietuvą.

Kadangi daugelis
Pirmyn ciioro jaunuolių aplan
kymui Lietuvos ir remia kiek 
kas išgalėdamas, tad yra suau- 
kauta baliui daug visokių da
lykų ir kiekvienam bus proga 
išbandyti savo laimę. O kadan
gi yra daug daigių, lai bus 
daug ir laimėtojų.

Todėl Nortfcsicliečiai rengki- 
tės prie laimės ir linksmybių 
dienos, kuri įvyks balandžio 9 
dienų Grigaičio svetainėj, 3804 
Arnrilage avė. Na, o kurie ne
norės lošti bunco, tie galės loš
ti kortomis. Visi turės smagų 
ir linksmų vakarų. —X. š.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Finansai-Paskolos
TURIME $W,OGOjOO ant ran

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

PADAROME PIRMUS MORGl- 
ČIUS ilgiausiais terminais Že
miausiais mokesčiais.

LOUIS MORRIS and CO., 
10 N. Clark Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičuj Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINOS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Genai 8887

Kainos Numažintos
fS.TPMINE BUN

BIG LUMP
EGG
NUT ----------------- -------- $4.00
SCBEENINGS _........$5.26

PIRKIT VAKARU 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKT| 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDMORE 6975



NAUJIENOS, Chlcago, UI. Pirmadienis, balan. 4, 1938

DR. DRANGELIS 
SUKAKTUVIŲ 
IŠVAKARĖSE

mums lietuviams, kad pager- literatūros, muzikos, 
btuvių skaičiuje randasi tiktai vimo ar vaidinimo s 
vienas atstovas iš musų tautos jam tuojau kyla idėja iškelti'! 
Dr. Draugelis yra vienasj aukštyn 
iš tų, kuris visokiuose atsiti-1 teikiant 
kiniuose nesidrovi prisipažinti dvasinę 
ir pasigirti savo lietuviška čiau ar 

pir- kilme. Nuoširdžiai gerbdamas 
alydžiai seka

Svaraus SLA 36 f

Aš manau, kad nebusiu 
miltinis ir paskutinis, kuris iš- savo tautą, 
reiškia nusistebėjimą išgiriant jos kasdieninius įvykius ir rei- 
Dr. K. Drangelį, dabartinį 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos pirmininkų, šven
čiant 25 metų Dentislerijos 
mokslų praktikavimosi su
kaktuves — ‘arba kitais žod
žiais tariant—savo kasdieninio 
užsiėmimo sidabrinį jubiliejų. 
Profesijos atžvilgiu tai gana

kalni esant — ar lai patari
mais, ar naujais sumanymais 
arba net tiesioginiais darbais 

stoja j aktingųjų darbuotojų 
eiles. Jokis darbas neatrodo 
jam pakankamai sunkus; jo 
pasišventimo ir energijos šal
tiniai, tarytum, neišsemiami.

kurta Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija, kuri pereitais 
melais šventė 25 metu gvva- 
vimo sukaktuves, šiais melais 

tapo išrinktas tos drau-

rojus į Dr. K. Draugelį nesi
norėtų tikėti, kad jisai — sa
vo išvaizda dar jaunu tealro- 
dydamas — galėtų būti vienas jisai 
iš tų prieškarinių mokinių, ap-j gijos pirmininku. iPildyda>rnwi 
leidžiusių mokyklos suolų jaujas pareigas jisai pasižymi 
1913 metais. Tačiau faktas vi- savo lojalumu, gera orientaci- 
suomet palieka faktu ir 
nieko pakeisti negalime, 
mis dienomis jubiliatas,

mes ja, nesikar^čiavųnu, loleran- 
Šio-'cija ir nuoskaudų išvengimu. 
Dr. O asmeniniuose santykiuose 

visuomet palieka prieina- 
Ahunni niu draugu. Kalbus, nuosai- 

1 dienų kus, be nuožmumų ir įžūlumų, 
mėgsta savo mintimis pasida
linti ir taikiai su visais sugy
venti. — Be to, būdamas di
deliu meno mylėtoju, jis re
mia senesnius ir jaunesnius

Dr.1 o 
pa- ji:

lokius individus, su- 
jiems matęrialę ir 
parama, idant anks-

v ė 1 i a u j i c t a p t ų mus ų SLA. 36
žvaigždėmis ir garbe.1] “ '

K. rinkimų,
:t- Auditorijoje, 3133 So. Ilalsted

tautos
Charakteringa, kad Dr.
Draugelis nemyli pasigirti ar
ba pasididžiuoti savo nuveik- 
tais darbais. Tuo atžvilgiu jis:

Trečiadienį, balandžio

mėnesinį ir

6 d., 
pa laikys • savo 
nepaprastų susi- 
ieagos Lietuvių

šis susirinkimas bus svar- 
yra labai kuklus ir visoks dar-j bus tuo, kad jame kuopa al- 
bas, matomai, suteikia jam liks balsavimus SLA. Pildo- 
didelį malonumų bei džiaug-' mos Tarybos rinkimuose ir 
smų. Jo principas yra “nulla' rinks savo delegatus į 4()-lą 
(lies sinc linca ’—kas reiškia, J seimą, kuris įvyks birže 
kad nė viena diena neprivalo 27 d. Scrantone, Pa. 
pasibaigti be naudingo darbo.
Geras visiems pavyzdys. Esu ( susJrfnkiimj ateiti ir 
įsitikinęs, kad visuomenė nė-1- 
ra pamiršusi jubiliato viso
keriopus pasidarbavimus ir 
už lai ateityje nupins garbės 
vainikų. Le jour viendra. 
^pleis diena). Asmenini ir A- 
merikos Lietuviu Daktaru c L.

Kiekvienas narys p r i valo į 
r atlik- 

j Ii savo pareigų. Nuo. to, kokie 
bus išrinkti organizacijos vir
šininkai ir seimo delegatai, 
priklausys jos ateitis.

SLA. Narys.
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Vėl Risis
šiandien White City areno- 

jo ir vėl risis Ruffy Silvers- 
tein su Friderick Von Schaht. 
Dviem atvejais jie jau buvo 
susirėmę, bet grumtynės vis 
baigėsi lygiomis, šį kartą tu
rės ilgesių taikų ristis, būtent, 
pusantros valandos.

šiai]) ar laip/o per pusant
ros valandos vienas ar kitas, 
kai]) sakoma, bus privarytas 
prie ]) ak a ros.

• NORI LEGALIZUOTI 
PROSTITUCIJĄ.— Champaign,. 
Ilk, majoras James D. Flynn 
pareikalavo legalizuoti prosti
tucijų. Tame mieste yra Illinois 
universitetas. Flynn aiškina, 
kad prostitucija klestėjo per 
tūkstančius metų, nebus gali

ma jo£ išnaikinti nei ateityje, 
bet legalizavus, bus bent gali
ma jų kontroliuoti ir apsaugo
ti žmones nuo venerinių ligų 
pavojaus. “Bažnyčia daugiau
siai kalba apie prostitucijų, tu
rėjo du tuksiančius metų laiko 
ją išnaikinti, bet to nepadarė.”

Rudy Strongberg

mus ir 
visose

geriausio pasisekimo 
veikimo srityse. Vive

kvietimą dalyvauti 
Bankiete, balandžio 
1938 metais, 6:30 vai. vak., 
Congress Motei, šis bankietas 
yra specialiai ruošiamas pa
gerbimui visų tų mokyklos 
auklėtinių, kurie 1913 metais 
baigė Chicago College of Don-! talentus iš musų tautiečių tar
tai Surgery. Yra pažymėtina P°« Matydamas atskirų asme- 
ir podraug didelė garbe nU palinkimus ir gabumus — denių.

Dr. Br. J. Zubrickas, sekr.

O GAISRAS POPIERIO 
SANDĖLY.!.— Protectoseal po
pierių sandėlyje, 1906 S. Wcsl- 
ern avenue, kilo didelis gais
ras, padaręs $25,000 nuostolių 
ir sužeidęs sandėlio superinten-

© PAPILDĖ 200 APIPLĖŠI
MŲ. — Damen avenue policija 
suėmė keturis berniukus, kurie 
prisipažino papildę 200 apiplė
šimų. .Jie yra R. A. Johnson, 
16, 3737 N. Sawyer; W. Mur-!

Edward Boyer, 18, 2230 Gene-! 
va, ir Malcolm Reaver, 18, nuo' 
3326 N. Damen.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Prieš kiek laiko iš Europos 
atvyko Rudy Strongberg, ku
ris ten laimėjo kelis turna- 
mcnlus. Chicagoje ' jis pasiro
dė pereitų savaitę ir tuoj su
judino sporto mėgėjus. Be 
jokio vargo jis įveikė Jack 
Brown, kuris yra laikomas 
tikrai geru ristiku. Todėl ba
landžio 6 d., nutarta jam pa
skirti tikrai gerų oponentų, 
būtent, Jim McMillcn. Jei tų 
įveiks, tai tųsyk bus visiems 
aišku, jog jis yra pirmaeilis 
ristikas.

Ristynės įvyks Rainbo Fron- 
ton arenoje (Lawrence ir
Clark,)

Jūsų Pavasario Švenčių
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Nes Visi Jie Skaito Naujienas
Pasveikinimai tilps Dideliame Naujienų 
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BALANDŽIO-APRIL 16 DIENĄ 1938

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS

[ ACME-N AUJIEN Ų Koloj

PINA RIDIKIULĮ — Antoinette Nasti, 11 metų mer
gaitė, pina ridikiulį Chicagos moterų organizacijų pa
rodoje, Sherman viešbutyje. !

[ACME-N AUJIEN Euluj

Viešnios nuplėšti slogai pietiniame iPekinc, Illinois valstijoj.

nius (“šeškų”) kopusius Pa- 

lor Parke. Tai pirmas pa-

[ACHE-NAUJIENŲ Foto]

, PREMIJUOTOS ŠYPSENOS — Rose Rushkit, 7, 
ir Jimmy O’Brien, 4, kurie laimėjo “gražiausių New

JEANETTE LANE

Jeanette Lane yra 14 me
tų o jos brolis Robert 15-s. 
Jų tėvas, atvykęs iš New 
Yorko valstijos, norėjo 
juos atimti nuo jų senelių, 
su kuriais jie gyveno po jų 
motinos mirties adresu 2841 
N. Francisco avė. Chicago
je. Bet teisėjas McKinley 
pasakė, kad tėvas, kurs ne
buvo atlankyti savo vaikų 
per 10 metų, nebeturi prie 
jų tiesos, ir paliko juos gy
venti pas šenukus. Vaikai 
vienok galės atlankyti savo 
tėvą.

vasario augalas. Yorko šypsenų konkursą.”

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
GRAŽUS ŪKIO VAIZDAS NETOLI CHICAGOS PRIEMIESČIO WHEATON.




