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Karšti Debatai Francuzijos Parlamente
SVARSTYDAMI PREMJERO RUIMO PA
SIŪLYMUS ATSTOVU BUTO NARIAI KUO

NE SUSIMUŠĖ

Posėdis teko nutraukti. Kalbama, kad 
Blumo kabinetui teks rezignuoti.

FRANKO RUOŠIA ULTIMATUMU RESPU
BLIKOS GYNĖJAMS

Reikalaus, kad lojalistai pasiduotų 
besąlyginiai

Barcelona Ruošiasi Apsigynimui

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
5. — Francuzijos premjeras 
Leon Blum antradienį įteikė 
parlamentui plačią programą, 
kuri taikoma šalies ginklams 
sustiprinti, aukso rezervui ap
saugoti ir iždinės 37,000,000,000 
frankų deficitui padengti. Blum 
reikalauja, kad parlamentas su
teiktų nepaprastos galios vy
riausybei per tris mėnesius bū
tiniausioms priemonėms įvyk
dyti gyveniman.

Atstovų butas pradėjo deba
tus, ryšium su Blumo progra
ma, kolionėmis ir kuone priejcP 
prie muštynių. Debatai teko nu
traukti. Nežiūrint to, manoma, 
Blumo pasiūlymai laimės* atsto
vų bute.

Neabejojama betgi, kad senas 
nubalsuos prieš Blumą, kad 
Blumo kabinetui teks rezignuo
ti.

Blumo programa-, nužiūri: 
laipsniškai keliamus taksUs 
kapitalui, pradedant nuo 150,-

Kinai sustabdo japo 
nų ofensyvą

SHANGHAI, Kinija, bal. 5. 
— Septyniolikos dienų mūšiuo
se miestas Taierch,wang kart 
•kartėmis perėjo iš kinų į japo
nų rankas ir vėl atgal į kinų. 
Pagaliau japonai paėmė jį. Jie 
paskelbė, kad kinai bėga.

Bet antradienio pranešimai 
skelbė, kad kinai vėl apsikašč 
ir vėl sulaikė japonų veržimą
si link Lunghai geležinkelio. 
Japonai pripažino, kad atkak
lus mušir.i tebėjo arti Taierch- 
vvango, o kinai skelbė, jogei 
japonai nėra dar užėmę nė vi
so Taierchwang miesto. Kinų 
pranešimais, jų atakos prie Yih- 
sien, Hanchwang ir Tsaoch- 
wang gręsė nepaliaujamai japo
nams iš užpakalio.

Bendrai, kinų atsparumas ne
paprastai sustiprino jų ūpą. 
Septyniolikos dienų mūšiai, ku
riuose jie pasirodė lygiomis ja
ponams, sukėlė kinuose vilties, 
kad gi.lų gale jie laimės karą.

Sudužo britų karo 
lėktuvas, 5 užsimušė

DRIFFIELD, Britanija, bal. 
5. — Britanijos karo lėktuvas 
bombonešis nukrito žemėn an
tradienį arti šio miestelio. Pen
ki lėktuvo t viat ai žuvo.

o

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

Apsiniaukę; lietus ar snie
gas; Šilta kaip buvę; vidutinio 
stiprumo šiaurės rytų vėjai pa- 
sikeičią i rytų vėjus; saulė te
ka 5:26, leidžiasi 6:20 valan-

000 frankų aukštyn; centrali
zaciją operacijų užsienių valiu
ta Francuzijos Banke; sustab
dymą mokėjimo valstybės sko
lų dviems metams; specialius 
taksus perdideliems amunicijos 
firmų pelnams; griežtesnes prie
mones išsisukinėjimui nuo tak
sų mokėjimo sustabdyti.

Blumo programą atakuoja 
net paties liaudies fronto kai 
kurie.vadai. Pavyzdžiui, krašto 
apsaugos ministeris Daladier 
sako, kad programa reikalauja 
pasiaukojimo iš visų, išėmus 
darbininkus. Dešiniųjų opozicija 
kreipiama ypatingai prieš prie
mones taikomas sustabdyti iš
sisukinėjimą nuo taksų mokė
jimo.

Blum nurodo, kr.d Franėuzija 
pergyvena kYizį, kad reikią ša
lies reikalai sutvarkyti. Tačiau 
francuzai, ypač turtingieji jų 
sluoksniai, nenori parodyti ne 
trupučio pasiaukojimo. Ir todėl 
kr.lbama, kad Blumo vadovau
jamas kabinetas greitai grius.

Gal panaikins Ame 
rikos ambasadą 

Maskvoje

Davies persikels į

kad ambasada Ma- 
ilgą laiką būti kon-

WASHINGTON, D. C., bal. 
5. — Gerai painformuotuose 
rateliuose čia reiškiama abejo
nė, ar Jungt. yalstijos turėtų 
skubiai siųsti į Maskvą naują 
ambasadorių, kai dabartinis am
basadorius 
Belgiją.

Kalbama, 
skvoje gali
šulo arba ir dar žemesniu ti
tulu Jungt. Valstijų atstovo ži
nioje. Ir gtl būt Jungt. Val
stijos taip ir padarys, jei Sta
lino nusistatymas link'užsienio, 
ypač link užsienio diplomatų, 
nepasikeis.

Patyrimas rodo, kad Ameri
kos ambasadorius neturi pro
gos susipažinti nė su Rusijos 
vyri. usybė^ atstovais, ne su 
žmonėmis. Be to, pražuvimas 
kartas nuo karto rusų, kuriuos 
samdė svetimšalių ambasados 
vertimams daryti, kelia ^klau
simą amerikiečių tarpe, rr ne
bus tiksliau šiisir<irinti. kaip 
galinga Amerikos atstovybės 
veiklą Rusijoje.

Kanopų ir gerklės 
epidemija Anglijoj
LONDONAS, Angliją, bal. 5. 

— Anglijoj paplito kanopų ir 
gerklės epidemija, žemdirby
stės ministerija uždraudė gabe
nimą gyvulių, kad sulaikyti 
tolesnį epidemijos plitimą. Įsa
kymas paliečia 25,000,000 gy
vulių.

Pereitą pavasarį tos pačios 
ligos plitimą vyriausybė sulai
kė įsakymu skersti galvijus, 
kiaules ir aveles. Atlyginimo 
gyvulių savininkams pernai vy
riausybė išmokėjo per $2,000,- 
000.

L AUJYiD-naudiiLLN v ruuuj

Pragos mieste buvo oro užpuolimo manevrai su gazinių bombų sprogimais ir tt. 
Po manevrų buvo ir gatvių valymas, kad išvalius buk tai paliktus nuodus ir ligas. 
Čia matome gatvių valytojos, apsivilkusius priešdujiniais drabužiais. Taip čechoslo- 
vakai rengiasi apsiginti nuo Hitlerio. ,

UNIJISTAI NEDUODA PRIŽADI,! 
BRITANIJOS VYRIAUSYBEI

LONDONAS, Britanija, bal. 
5.—Pirmadienį premjeras Cham- 
berlain pareiškė, kad Britanijos 
vyriausybė nepakeis užsienio 
politikos, kad ji pataikaus dik-
tatoriams, kaip pataikavo iki 
šiol, ir kad neskelbs generalių 
rinkimų, kurių reikalauja Dar
bo Partija. Parlamentas 359 
balsų dauguma prieš 152 balsus 
užgyrė Chamberkino nusista-' 
tymą.

Taippat pirmadienį Sir Tho- 
mas Inskip, krašto apsaugos 
derinimo ministeris, kreipėsi į 
Inžinierių uniją prašymu priža
do, kad unijistai padės vyriau-

Kanadiečiai statys 
Meksikai lėktuvų 

dirbtuvę
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, bal. 5. — Pirmadienio va
kare pranešta, kad Meksikos 
vyriausybė ruošėsi pasirašyti 
kontraktą su Canadiin Car & 
Foundry kompanija lėktuvu 
dirbtuvei Meksikoje pastatyti.

Kontraktas nužiūri, kad pusė 
kaštų ($1,700,000) dirbtuvei pa
statyti, padengs Meksikos val
džia, o kitą pusę sc.kyta kom
panija. Pelnu dalinsis lygiomis 
Meksikos valdžia ir Kanados 
kompanija. Pirmą užsakymą 40 
lėktuvų pastatyti duos naujai 
dirbtuvei Meksikos vyriausy
bė. •4

Pasirašė bilių prieš 
linčiavimus

ALBANY, N. Y., bal. 5. — 
Gubernatorius Lehman antra
dienį pasirašė New Yorko legis-' 
la.turos priimtą bilių prieš lin
čiavimus. Bilius skiria nusi- 
kaltusiems minios sauvaliavime 
nuo 20 metų iki gyvos galvos 
kelėjimo. New Yorko legislatu- 
ra priėmė bilių prieš linčiavin 
mus po to, kai Jungt. Valsti-
jų kongrese panašus bilius bu- 10 d., Austrijoje ir Vokietijo-
vo sulaikytas. 

sybei skubinti ginklavimosi pro
gramą. Unija atsisakė duoti to
kį prižadą tuojau. Ji pastatė 
vyriausybei klausimus:

Koks yra ginklavimosi >tiks
las? Ar anKttninkų kadrai yra 
samdomi dabartinių* laiku pil
niausia? Ar privačiai pelnai iš 
ginklų gamybos bus apriboti? 
Kokias garantijas valdžia, duos 
už unijos nuolaidumą? Be to, 
inžinieriai pareikalavo, kad vy* 
riausybe leistų Ispanijos vald
žiai pirkti Britanijos ginklus. 
Jie taipgi pareiškė priešingumo 
pardavimui amunicijos diktato
riams.

Rusai nepriėmė ja
ponų protesto

MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 5. — Japonijos ambasado
rius Mamoru Shigemitsu įtei
kė Rusijai protestą. Jis apkal
tino Rusiją tuo, kad ji padeda 
kinams ir įspėjo, kad Rusijr.i 
teks priimti atsakomybę už pa
sekąs, jei rusai ir toliau padės 
kinams kariauti.

Rusija nuginčijo kaltinimus, 
jogei ji siunčianti kariuomenės 
dalis ir karininkus į Kjniją. Už
sienio reikalų komisaras Litvi- 
nov, be to, pareiškė, kad lėk
tuvus ir amuniciją rusai sutei
kė Kinijai pagal tarptautinius 
nuostatus, kurie reguliuoja to
kius pardavimus.

Austrijos kardinolas 
išvyko į Romą

I .—.i...............—

VIENA, Austrija, bal. 5. — 
United Press antradienio pra
nešimu, - Austrijos kardinolas 
Innitzer išvyko į Romą. Kardi
nolas atlankys popiežių tikslu 
paaiškinti, kodėl jis, Innitzer, 
patarė Austrijos katalikams 
balsuoti už Hitlerį ateinr nčiuo- 
se plebiscito balsavimuose, ku
rie įvyks sekmadienį, balandžio 

je.

Amerikos embargo 
ginklams — skriau

da 16 jalistams
CHICAGO, bal. 5. — Senato

rius Gerald P. Nye antradienį 
pareiškė, kad uždraudimas sių
sti ginklus iš Amerikos į Is
paniją gal buvo klaida.

Šen: torius Nye pasižymėjo 
tuo, kad reikalavo sustabdyti 
bet kokį siuntimą ginklų ka
riaujančioms šalims. Antradie
nį gf, sustojęs Chicagoje, jis 
pareiškė, jogei yra pagrindo 
manyti, jogei Ispanijos reikale 
embrrgo < ginklams padare 
skriaudos (injustice) lojalis- 
tams.

Paskyrė komisiją 
TVA tyrinėti

WASHINGTON, D. C., br.l. 
5. — Vice-prezidentas Garner 
paskyrė penkis senatorius, o at
stovų buto spykeris paskyrė 
penkis buto narius į komisiją, 
kuri tyrinės Tennessee Valley 
Authority veiklą. Į komisiją 
ieina šeši demokratai ir keturi 
republikonai. Du senatoriai, Bo- 
rah ir McNary, r.tsisakė priim
ti paskyrimą.

Jų šeima auga
CALLENDER, Ontario, bei. 

5. — Dionne šeima pagarsėjo 
tuo, kad keletą metų atgal vie
nu atveju ji susilaukė net pen
kių kūdikių. Praėjusio pirma
dienio vakąre Dionne šeima, 
susilaukė dar vieno sunrus. 
Dabar, nors p-nia Dionne yra 
tik 29 metų, šeima turi jau 13 
vaikų, šeima auga.

30 žuvo traukinių 
nelaimėj Afrikoje
LONDONAS, Anglija, bal. 5. 

— Ąntradienį pašto traukinys 
susidaužė su prekių traukiniu 
89 mylių atstumo j e nuo Bu- 
lawayo, pietų Afrikoje. Ex- 
change Telegraph pranešimu, 
tarp 20 ir 30 žmonių žuvo ne
laimėje.

HENDAYE, Prancūzija, bal. 
5. — Antradienio pranešimais, 
gen. Franco, Ispanijos sukilė
lių vadas, planavo ultimatumą 
respublikos gynėjams. Ultima
tumas reikalaus, kad lojalistai 
pasiduotų besąlyginiai. Jei ne
pasiduos, tai ultimatumas grū
mos, kad Franco talkininkai— 
maurai, italai, vokiečiai, portu
galai ir kiti — puls Barcelona 
visomis priemonėmis, koki: s 
jie turi.

Sukilėliai praktiškai atskyrė 
Kataloniją nuo kitų lojalistų 
valdomų šalies dalių. Prisiarti
nę miestą Tortosa, jie domina
vo antradieni paskutinį vieške
lį, jungiantį Barcelona ir Va- 
lenciją.

Įvairiose fronto dalyse su
kilėliai slinko pirmyn. Lojalis
tų vyriausybės pranešimai pri
pažino, kad jų kariuomenė trau
kėsi atgal. Sukilėliai skelbė, 
kad lojalistai praktiškai nerodo 
pasipriešinimo.

Tačiau kiti pranešimai sakė, 
kad lojalistai traukosi atgal tik
slu užimti sutvirtinimus Bala- 
guer ir Borjas Blancas linijoj.

Reiškiama nuomonė, kad čia 
įvyks nulemiantys Barcelonos 
likimą mūšiai.

Sukilėliai įsiveržė j apielinkę, 
kurioj operuoja hidrauliškos 
stotys, teikiančios pusę elektros 
Barcelonai.

Jungtinių Valstijų ambasada 
ir konsulatas perkelta. iš Bar
celonos į San Andrės Del La-

1,748,981 bedarbis 
Britanijoj

LONDONAS, Anglija, bal. 5. 
— Britanijos bedarbių skaičius 
kovo mėnesio 14 dieną š.m., 
darbo ministerijos pranešimu, 
buvo 1,748,981. šiemet bedar
bių kiekis buvo 202,000 dides
nis, negu tuo pečiu metu per
nai.

Italijos laivyno bazė 
perkelta

ROMA, Italija, bal. 5. — Pir
madienio vakare paskelbta ofi- 
cii lūs vyriausybes pranešimas, 
kad Italijos karo laivyno ba
zė Aegean juroje nuo salos Le- 
ros perkeltą į Rhodes — dau
giau nei šimtą mylių <to!iau nuo 
Aegean centro. }

Kitas pranešimas skelbė, kad 
Graikija ir Turkija pripažino 
italams Etiopiją.

REMIA ISPANIJOS RESPUB
LIKONUS

Vasario 6 d. š. m. Ispanijos 
piliečiai gyvenanti Vilią dėl 
Cerro buvo suruošę pikniką pa
rėmimui kovojančių su fršizmu 
Ispanijos respublikonų. Pikni
kas nepaprastai pavyko, nes 
buvo keli tūkstančiai žmonių. 
Tas parodo, kad demokratijos 
gynėjai turk žmonėse pasiseki
mą visuose kampeliuose.

vaneras, 30 mylių atstumoje į 
šiaurę nuo Barcelonos.

Kaip reaguoja lojalistai, ir 
ypač Barcelonos gyventojai, į 
Franco ir jo talkininkų laimė
jimus?

Vyriausybėje padaryta pa
kaitų. Premjerui Negrinui, be 
premjero vietos, pavesta dar 
krašto apsaugos, finansų ir 
ekonomijos ministerių vietos.

Katalonija mobilizuoja reik- 
menas karui, mobilizuoja žmo
nes. Katalonija mobilizuojasi 
paskutinei respublikos kovai su 
priešais. Išvystyta smarki kam
panija dar gauti armijai 100,- 
00C karių ir 50,000 darbininkų 
sustiprinimams statyti.

Pačiam Barcelonos mieste ne
matyti panikos. Jaučiama, ko
respondentų pranešimais, pasi
ryžimas gintis iki galo. Maisto 
trūksta gyventojams, jie dar 
neužmiršę p skutinių lėktuvų 
atakų • prieše-miestą.3 TAciau at
rodo, kad gatavi yra priimti ką 
jiems likimas skiria ir gintis 
nuo užpuolikų.

“No pasaran” — jie (t.y. su
kilėliai) nepraeis! T; ip apibu
dina. Barcelonos ir bendrai Ka- 
talonijos gyventojų nuotaiką 
dviem žodžiais korespondentai. 
Bet lojalistams kariuomenės ne
ištenka, o ir naujokai, stojan
tys į armiją savanoriais, atro
do perja.uni, nepąfyrę. Visgi 
Barcelona ruošiasi mūšiams be - 
panikos, zbe išgąsčio, tvirtu pa
siryžimu.

Lojalistai tebelaiko 
Tortosą

PERPIGNAN, Francuzija, ba
landžio 5. — Vėliausiomis an
tradienio žiniomis, nedidelis, 
bet atkaklus lojalistų garnizo
nas tebesilaikė Tortosoje ir ne
leido sukilėlir.ms užimti mies- 
tą.

Barcelonoje premjeras Negrin 
perorganizavo ministerių kabi
netą. Karo ministerio vietą Jis 
pats užėmė.

Londone karo ekspertai, ar
čiau tėmiją padėtį Ispanijoje, 
antradienį reiškė nuomonę, kad 
inors loji listų padėtis yra labai

imta, nors sukilėliai ir ats<rs 
Jarceloną nuo kitų Ispanijos 
ialių, tačiau Barcelona veikiai 
tepasiduos sukilėliams.

Jusu Giminėj 
LIETUVOJE

Dar suspės gauti 
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS
/ (.arba" Atvelykiui)

Jei Siųsit
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LIETUVOS 20-ties METU NEPRIKLAUSO 
MVBES MINĖJIMAS URUGVAJUJE

(Musą/specialaus korespondento Urugvajuje)

Lavono prisikėlimas
XIX amžiuje Lietuvos vardas 

buvo išskustas iš 
ropos žemėlapio, 
sicilietis istorikas

politinio Eu- 
tik retas už- 
bei kaibinin- 
kadaise buvo

savaiminga lietuvių tauta turė
jusi didelę savo valstybę, kuri 
nuo Baltijos Jurų iki Juodųjų 
Marių buvo užėmusi daugiau 
kaip 1,000,000 k v. klm. Moksli
ninkai ir kiti geri žmonės jau 
aimanavo, kad lietuvių tauta 
jau bangianti nykti, išmirsian- 
ti.

lavonas

bene Jiuvų (cajrįęji lietuviui — 
socialdemokratai, socialistai 
maksimalistai ir liaudininkai. 
Jų krauju ir k'inu buvo kelia
mas lavonas is numirusių. Kai 
kunigai savo akis buvo nukrei
pę į dangų, o dabartiniai “tau
tos vadai” tarnavo caro žvalgy
boje, tai lietuviški “parmazo- 
nai” grūmėsi su Rusijos impe
rijos apsaugos organais. Gal 
dėl to tąutininkų vadai neken
čia kairiųjų savo tautiečių.

Tai amžini priešininkaį, prie
šininkai priespaudos ir tos prie
spaudos tarnų...

Bet gyvenime dažniausia at
sitinka taip, kad ne tas baltą 

uždirba.

lAUMU-NAUJIENŲ Foto)

MIRĖ — Pulk. Edward 
M. House, prezidento Woo- 
drow Wilsono patarėjas 
Didžiojo Karo metu. Buvo 
79 m. amžiaus.

ėmė keltis...
Lietuvos mužikijoj ruseno

laisvės troškimas, kuris žadino duoną valgo, kas ją 
prisikėlimo viltį ir išugdė kovą Štai, sakysim, Antanas Smeto- 
už savo bakužių šalies laisvę, na, nė revoliucijų prieš carą

bet vis dėlto — Lietuvos išgel
bėtoj um liko. Jam atiteko pir
mojo Lietuvos prezidento vai
nikas, ir pirmojo Lietuvos dik
tatoriaus lazdą sugriebė į savo 

Dabar tenka truputį 
kam teks prikeltos 

karaliaus karima. Jei- 
laimės, tai jau tuomet

i NEPABLOGINKITE VIDU
RIŲ Užkietėjimo su Netin

kamais Liuosuotojais!
Niekas negalį uždrausti žmogui imti 
kartų, nemalonų liųosuotoją. Bet ko
dėl? Kas sakė, kad jums reikalinga 
Įturėti neląįmingąs patyrimas iš pa
prasto vidurių užkietėjimo?
Paimti liuosuotoją gali būti lygiai 
taip malonu, kaip ir suvalgyti gar
daus šokolado Šmotelį—jeigu jus i- 
mat Ex-Lax. Jis išgauna visiškas 
pasekmes — bet švelniai, lengvai, be 
sukrėtimo jūsų vidurių, be pasibjau
rėjimo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiąu kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiąusias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pągerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą —- —rL-A-X. Kad
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

Svarbu į Lietuvą 
Vykstantiemsiems
Lancastria Išplaukia Tiesiai

Klaipėdą

žės 30 Plymoulh, 31 — Os- 
tend, paskui, birželio 1 d. 
—Brupsbuttel, birželio 2 Ko- 
penhagen, 3-čįą sustos Klaipė
doje, o $4-tą Helsinki.

(Skelb.)

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

A merikos Lietuvių Daktarą 
______ Nariai.

Phone CANAL 6122

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJON per musą 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 kvočiame 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
t | pntMiMii.ii tdini nu S

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

GEDIMINAS BUILDING AND 10AN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžius priežiūrą, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loąn In
surance Corporątion, Washington, D. C.

ROSE ENCHĘR, SecrCtąry
wj.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

< v KOPLYČIOS VISOSE 
U I CHICAGOS DALYSE.
AMBULANCE

ETKUS ir EUDEIKI
-r“ t—

DIENA ir NAKTĮ

keleiviams labai 
žinia. Cunard 
laivininkystės

džiugi- 
White 
įstaiga

palaukti' 
Lietuvos 
gu ir tą 
bus ne Nikalojaus II-jo ištiki
mas tarnas, o drangas... Karje
ra bus baigta. Aukštesnio laips
nio nebėra, taigi ir kopti nebus 
kur, jei dangų atmesim.
20-ties metų Lietuvos Nepri

klausomybės minėjimas 
pas mus

Prikeltos Lietuvos karaliaus 
išvakarėse, 20-ties metų Lietu
vos nepriklausomybę Urugva
jaus lietuviai minėjo trejopai. 
Vasario 23 d. 18 vai., Lietuvos 
konsulo sekretorius, stud. Fe
liksas Stungevičius skaitė per 
radio paskaitą 'apie lietuvių dai
nas, upes, šlaitus, mokyklas, 
moksleivius, bet apie busimą 
karalių — nė žodelio. N.Oi's a- 
pie demokratijų* ' j atštgtynią 
Lietuvoje taip niel<o-o4’nebuvo 
pasakyta, bet vis dėlto 
Stungevičiaus kalba f 
jaus lietuviams labai 
užteko jau to, kad 
bronzinamas “tautos 
Paskaita buvo nepolitinė ir 
švari.

Vasario 19 d. įvyko masinis 
nepriklausomybės minėjimas 
dvejose vietose: tautininkiškai- 
smeloniškai buvo 
prakalbos vienoje 
demokratiškai - -

rmą

stud. F.

patiko: 
nebuvo 
vadas”.

vieloje, ir 
bciidrafron-

paminėjime
150 žino-

— apie

10 pasir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

NEVYKĘS DIAGNOZAS
—Tamsta kasdien turi

štai 
nianti 
Star 
pranešė, kad jos Laivas Lan- 
ccstria šiais metais gegužės 21 
d. išpląukia iš New Yorko tie
siai į Klaipėdą. Iš Bostono iš
eina dįeną vėliau, t. y. gegu
žės 22 d.

PAGRASINO
—Aš neseniai kalbėjausi su 

tamstos išsiskyrusią ją žmona, 
—aiškina klijentui advokatas,— 
ir ji rpan pasakė, kad jei tam
sta jai nemokėsi tvarkingai a- 
limentų,- tai ji pasiryžusi pas 
tamstą sugrįžti.

■GYDYTOMS IB CHIBĮJUGAS-
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti
Rez. 6631 So. California Avenue

TelefnnaR Rennhlir 7K68

nl

po 
tris valandas pasivaikščioti,—- 
įsako gydytojas.

—Ar prieš išnešiodamas, ar 
išnešiojęs korespondenciją, — 
klausia laiškanešys.

Nėra abejonės, kad kelionė , 
be persėdimo yra vienas iš di
džiųjų kiekvieno keleivio pa
geidavimų. Lancastria, tas 
dabar pritaikintas visiems mo
derno keliavimo reikalavimams 
laivas, valandėlei, sustos Ply- 
mouth, Anglijoje ir Ostend, 
Belgijoje, o jau iš čia per vi
siems žinomą Kiel kanalą į 
Baltijos jurą. Kam teko tuo 
kanalu vykti, kiekvienas pasa
kys, kad tijerąi yra kuo pasi
džiaugti tomis Schleswig-Hol- 
steino lankomis ir bendrai pui
kia jos gamta.

Lancastria, tai didelis Trąns- 
Atlantinis 16,250 tonų laivas. 
Dabar pertvarkytas ir pritai
kintas naujiems reikalavimams. 
Turi prie visų kliasų išorines 
plaukyklas ii/' žaidimams aikš
tes, ištaigingus kambarius 
liuoslaikiui praleisti ir visą ki
tą, kas reikalinga modernai ke
lionei.

Lancastria savo kelionės tvar
karašty numato šiuo tarpu 
šiuos portus aplankyti: gegu-

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos)

10846 S. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 4540

Viskas dėl plumbingo ir apšil
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt................................... $5.35
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiletas $10.50

Mes mokame patarnauti.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. We8tern 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e at
meni ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Pfiąo TeL Boulevard 591$

DR. BERTASH
T56 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN PLVD 

Tel. Kenw«od K107

Ofiao TeJ. ytrgirną U036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVC
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

nuo

8939

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CUIRURGAS, 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 MAD1SON STREET .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vali

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

flNlAKASM.PHILUPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

JęL Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio įstaiga

Smetonininkų 
publikos buvo apie 
nių, o ‘‘bendro fronto 
600 žm. Apie 4,000 lietuvių su
silaikė, — nėjo nė į vienų nė 
į kilų paminėjimą.

Butų daug geriau paminėji
mas pavykęs, jei) butų jis ruoš
tas vienoje vietoje. Bet nuo to 
atsisakė palys sinetonininkati, o 
taip pat ir špilolninkai juos pa
sekė. Jie nepasitikėjo “bendro 
fronto” oratorių lojalumu lin
kui Smetonos. O tie 4,000 su
silaikiusiųjų nepasitikėjo “ben
dro fronto” demokratiškumu. 
Jie reikalavo pervaryti per “ša- 
rangą” Staliną, lygiai, taip, kaip 
ir Smetoną.

Ką kalbėjo smeionininkai
Kai “bendro fronto” ruošia

me paminėjime kalbėjo trys o- 
ra toriui, lai smetonininkų tik 
vienas, jei neskaityti konsulo, 
kuris, kaip ir jo sekretorius, a- 
pie politiką visai neprisiminė. 
Jo kalbu daugiau buvo šeimy
ninio pobūdžio — apie vaikų 
auklėjimą ir pa n.

(Nuo lietuvių smetonininkų 
kalbėjo mok. F. Kairaitis. Patį 
Smetoną jis taip pat negyre, 
tik suminėjo tuos darbus, ku
riuos Smetona padarė Lietuvos 
liaudies rankomis. Esą, ponas 
“tautos vadas” pastatęs tiek tai 
naujų tiltų, tiek tai nusausinęs 
ūkių, tiek tai Kaune naujų mo
derniškų namų pabudavojo ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSf^ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAAMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

.Tel. LAFAYETTE 0727

y—-j ’ x « koplyčios visose 
J—J FsZ ęžl. A Chicagos dalyse

■i t i ' p i p

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chįcągos,

Cicero ,
Lietuvių

Laidotuvių;
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

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

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1640 West 46th Street Boulevard 5566

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

. S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

.Yards 1139 
Yards 1138

LĄCHAWICZ IR SŪNUS ~
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270____________ v . . _ __________

PETKUS IR EŲDEIKIS
4704 So. Westęrn Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

■ j. li Ulevičių s
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

ĄNTHONY PETKUS
68Š4 So. Wcstern Ąve.
1410 South 49tli Court

• .'t . *________ < . ,<■ ,? ___________

Phone GrovehilJ D142
Cicero Phone Cicero 2109

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

st.Miesto
Kamb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

p
¥
i

JOSEPH J, GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Triephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DirbtuviOfisas ir
? 756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645a'ŠO. AŠHLAND AVĖ. I

t « '4 ••

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
vuk. NedšUčj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’LS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

.1

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

f

• t

Tel. 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 
yyrų, moterų ir vaikų pa^al naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior >454 ar Centrai 7464

4729 So. Ashland, Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomig nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

' Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Nuo 10 iki 121 dieną, 2 Iki 3 po pfet* 
7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki U 

Re*. Telephone PLAZA 24M

t
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Politika
Bridgeporto lietuvių 
demokratų masinis 
mitingas bal. 8

lie- 
gru-

kalbės 
už k u-

.... .

Adfl/n Bloch, kandidataj>4 
Supreme teismo klerkus, kurs 
ir dnbar tą vietą garbingai 
užima.

Antoinette IL Nausėda^ kan
didatė į 9-to dįstrikto senato
rius, pirmutinė lietuvaitė aug- 
štos vietos politikoje.

Taipgi daug kitų kandidatų. 
Kalbės ir žymus lietuvių de
mokratų veikėjai, adv. Kl. Jur
gelionis, adv. Ch. Chesnulisi 
adv. Ch- P. Kai, Vincas Stul
pinas, Thcodoro Thurston ir 
kiti. Bus ir pamarginiinų.

Bridgeporto lietuviai, būti
nai atsilankykite 
susirinkimą.

Kviečia
Lietuviai

i

Daug Svečių, Geras 
Ūpas Biznierių 
Bankiete

Da’yvavo Apie 200 Svečių

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

‘‘Naujos Gadynės” 
Choro “Tulpių 
Šventė”

Bridgeporto apielinkės 
tuvių Hornerio-Jareckio 
pė šaukia didelį masinį mitin
gą, kurs įvyks balandžio Ap- 
ril 8 dieną vakare Lietuvių 
Auditorijos mažojoj svetainė
je, 3133 So. alstcd St.

šiame susirinkime 
žymieji kandidatai,
riuos lietuviai yra pasiryžę 
balsuoti, idant nulaužti ragus 
Kelly-Nash mašinai, o būtent:

Edmund K. Jarecki, kandi- 
drttas į pavieto teisėjus, kurs 
jau ilgus metus buvo geriau
siu pavieto teisėju.

Louie Lemi s, 
valstijos iždini) 
žmonių gynėjas.

kandidatas į 
kus, darbo

P re ei ūktų

• ATSINAUJINO SUSISIE.
KIMAS EŽERE. — Michi<an 

ežere vakar pradėjo kursuoti 
stambus prekiniai ir keleivi
niai laivai. Vakar Chieagon at
plaukė 6,000 tonų laivas “Su
matra” su prekių kroviniu iš 
Grand Haven, Michigąn.

Lietuvių Vaizbos Buto Bah- 
kietas Milda Casino buvo gana 
pasekmingas iš daug atžvilgių.

Svečių susirinko' apie du šim
tai' ir visi jautėsi gerai šiame 
susipažinimo bankiete ir aty- 
džiii klausės kalbų, kuriuos bu
vo gana trumpos ir žingeidžios.

Mr. Narvid, Buto pirminin
kas, perstatė stambų bankerių, 
Justin Mackiewicz, vakaro tvar
kos vedėju, o jis savo gabumu 
ir patyrimu viską puikiai atli
ko.

FRANK MICKAS 
Rūbų Krautuvė ir 

Siuvykla 
4146 Archer Avenue

Vakaras Gražus ir Malonus

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“P1CN1C” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTU SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO. TLL. J. p. RAKŠTIS. 8AV.

"FRANKFURTER8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

Labai įdomią kalbą pasakė 
“Naujienų” redaktorius Pins 
Grigaitis. Po jo trumpai kalbėjo 
Judge Zuris, Dr. Draugelis, Dr. 
Biežis, Dr. Vezelis, taip pat 
keletą žodžių p: sakė advokatas 
Vasalle, Balzekas, Paul šalti- 
(nieras, Yuška, Varkala, Karei
va, ir kiti.

Tarpe svečių matėsi Mr. ir 
Mrs. Zymont, Dr. ir Mrs.. Na
res, Dr. Normant, Mr. ir Mrs. 
Gedrge Nekrash, J. Kibort, 
Mr. ir Mrs. Slepikas, Mr. ir 
Mrs. Rakštis, Mr. ir Mrs. No- 
ver, Mr. ir Mrs. D. Sebastian, 
Mr. ir Mrs. Chinston, taippat 
daugybė kitų biznierių ir pro
fesionalų.

FRANK MICKAS
RUBLI KRAUTUVE IR SIUVYKLA

Didelis pasirinkimas vyriškų 
siutų, marškinių, ■svederių, 
kojinių, kaklaraiščių ir 1.1.

Daug metų gerai patyręs lietu
vis siuvėjas. Siuvame naujus 

siutus už prieinamą kainą.
Išvalome ir sutaisome vyriškus 

ir moteriškus rublis.

Brighton Park kolonijoj, 
Frank Mickus, 4146 Archer 
Avenue, jau-apie 20 motų kai 
turi įrengęs vyriškų rūbų krau
tuvę ir siuvyklą. Jis netik siu
va puikiausius siutus 
rio, bet taippat turi 
pasirinkimą vyrams 
tuos siutus parduoda 
momis kainomis.

sai, areštai, nr., ir ant galo, ve-, 
dybos.

Tą visą iyalonią švenčių nuo
taiką dar puošė labai žavėjau- kad 

ti orkestros muzike, kurią pat- k"v%%7TZ,U 

sai G. Steponavičius sušilęs di- 
Mgavo. Kitaip kalbant tai bu- b"°*iu 

vo vadinama, operetė “Tulpės
Vaidinimas—Vykęs

Vaidinimą galima 
tikrai vykusiu; 
na laisvai, sa.vo roles moką ir 
gana gerai visame susiderinę. 
Vienok negalimi. praleisti nepa
minėjus vieno iš vaidintojų— 

| tai Hansą, jauną olandų gize-

DUSULIUI DYKAI
Jei krnli nuo dusulio nnlpiiolii) taip balMPR, 

1 Rtiiauąia ir < ra raudai, jei jau nelM*rn- 
Įima Ir ramaus mi(*co lwlurėti dėl f O. kad 

_.. jei jauti, ka.1 lira ift-
lonjrva ir gyvybę baigia, tai nedelsdama* 
kreipkis į Fronller Aaihnia vo, ir klau«k 
nuostabaus metodo dykai pabandyti. Nosvar* 

’ '>•’ gyveni arba kaip at^iįv-i j betkok'ti* 
nors ir viso pasaulio vaistus, klausk dykai 
■Mindymo. Jei jau kentėjai per visą gyveni- 

. ir iAbnndei k% begalėjai bo pasekmių. ir 
(> nors burninei jau visai upn netekę*. nepa

ini sk viltie*. liet kiandlen pat klausk it o 
į bandymo dykai. Jum* tai nieko nekainuos.

Pavadinti Frontler Asfbtna Co. ItM-C Fro-itier BHg.
• ■ •„ x- • ; 402 Niagara Hl. liuffnlo N YVISI jautėsi ga-j .  Pirato, n. y.

ant orde- 
didžiausį 
siutų ir 

labai že-

Jis gali parduoti siutus pi
giau todėl, kad jis tuos siutus 
užlaiko savo dirbtuvėj; nerei
kia už tai ekstra rendos mo
kėti.

Velykos jau netoli. Kiekvie
nas vyras nori turėti Vely
koms naują siutą. Atsilankę 
pas Frank Micką,. galėsite nu
sipirkti tinkamą siutą arba 
užsisakyti ant orderio.

Patėmykit Frr nk 
skelbimą “Naujienose”.

— Susiedas.

Micko

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Sekmadienio vakare, balan
džio 3 d., C. S. P. S. svetainė
je, 1126 W. 18th Str. šauniai 
atšvęsta tulpių pavasario šven
tė. Svečių-žiurovų prisirinko 
per virš 300, kad pamatyti kaip 
olandiečiai tulpių pražydčjimą 
sutinka ir kok:as jie iškilmes 
apvaikščioja. O tais
tuojandais olandiecia.s buvo|nas Jjs tame ,vai(|jnime b ' 
ne k: s kitas kaip tik Naujos <<duona ir (,ruska> lais 
Gadynes choras, G. Steponav.-1. s> entuziastiškaSj iln2s š : 
ciaus vadovaujamas. I ,ir ^paliovos “busy” tarpe

Estrada papuošta dėžių dė.-| vaidmtojų. Jam tas labai visur 
žėms 
jančiomis tulpėmis; skaitlinga klauniška 
grupė jaunimo, mergaičių ir žiūrėtojų juoku kutenęs, 
berniukų olandiškai pasirėdžiu- T; ip jau gražiai pasirodė 
šių—su medinėm klumpėm, bal- baletistė Aldona Maleliutė; so- 
tom krakmoluotom skarelėm, listės A. M-ankevičiutė, V. Li- 
babtom bliuzėm su melsvi is si- digiutė, F. Balsiutė, sol:štai F. 
joneliais ir margais priekaiš-į7’ukis ir E. Budraitis. J. Vil
teliais; berniukai įvairiaspal-! bickas kaipo burmisfras Van 
vėm plačiom kelnėm ir bliu-jUster vaidino ganr, laisvai ir 
zėm plačiais diržais prisijuosę: 
visi laisvi ir linksmi, tik šoka 
ir dainuoja. Tai tikras 
vaizdas. Tarpe to viso 
maišo burmistras Van 
amerikiečių studentų 
su profesorių Spindleriu—iš to 

. viso užsimezga intriga, roman-l

įvairiaspalvėmis m:rguo-1pritiko ir savo komiška, kuone; 
išvaizda nepaliovei

šventes 
dar įsi- 
Usteris, 

grupė

Valentą profesoriaus Spin- 
dlerio rolę atliko gerai.

Bravo Naujos Gadynės 
choras ir mokytojas G. Stepona
vičiai už p: teikimą taip malo
naus vakaro.

Šokiai tęsėsi iki 'vėlumo.
—žiopsotojas

s A BERGMAN
1524 W.63rdST.z
TEL.PROSPECT 3440/’

63-čios ir Justine, kampas Eina 
BERGMAN’S DIDIS 

PAVASARIO IŠPARDAVIMAS 
malevų, sienų popieriaus ir langų 
seidų. Ateik pamatyti musų nau
jų gražių sienų popierių patentų 
SieniĮ popierių nutrimuoja dykai 

Pristatymas dykai.
Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir 
visos naujausios spalvos virtu
vėms ir maudynėms malcva. 
Ess-A Bee Fiat Maleva luboms 
ir miegamosioms balta ir 12 spal. 
Ess-A-Bee 4 valandų varnišas ge
rai dėvisi ir nesidėmėja baltai 
vandeny. 4 qc

GALIONAS ...............
Popieriaus valykliai 3 už 19c 

HRH 3 už 19c
Atdara antradieniais, ketvirtad. 

ir šeštadieniais iki 9 P. M.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

I
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šviežumas cigaretui? Lygiai

W. J. Kareiva

•a

Vidujinis Užvalkalas 
Iš "Cellophane" 

atsidaro iš VIRŠAUS

tojas netraukia sausą karštį į savo burną. Nėra 
progos kosėjimui ar gerklės erzinimui. Be to, 
jis suteikia jums ilgesnį rūkymą, nes jis dega 
palengva. Duokite išbandomam pakeliui Old 
Gold cigaretą pasakyti jums plačiau apie save.

Klausykite,
■A'

Oi ŽMONES!
KAS K^yEj'lMĄ,OKWAS
KAVOSTOKt k NUV8SBSI

» »;sS’S *
\r tai ta

- Nėra j°s

4146 Archer Avenue

ONORUS PLEČIASI! 3934 W. 26th Street 
2529-2531 S. Pulaski Road

Tel. Crawford 4088

Kaip svarbu yra
taip svarbu, kaip svarbu yra pienui ... ar kiau
šiniams ... ar duonai ... ar bile kokiam kitam 
valgomam daiktui. Viskas, ar tai butų maistas, 
drabužis ar kas kitas, turi prasidėti su šviežu
mu ir švarumu, įdant suteikti pasigerėjimą, 
šviežumas palaiko kokybės slaptybę. >

Mr. ir Mrs. Kareiva, kaip 
spėju, dar ir šiandien ilsisi, nes 
jie sunkiausiai ir daugiausiaj 
dirbo. Prie jų darbo gana daug 
prisidėjo Mr. ir Mrs. Pietkie- 
wicz, ir Mr. ir Mrs. William Se- 
|bastian, George Nekrash, J. 
Vilimas, J. Kaledinskas, Dr. Na
res ir Paul Smith.

Labai puikiai grojo armoni
ka p. 
naitė

IŠ 
dirbo 
resitorano savininko duktė.

Dėl nežinomų priežasčių 
svarbiausia “floor show” dalis 
neatsilankė, ir B. R. Pietkiewicz 
nors ir ne jo kalte, labai blogai 
jautėsi. i

Po programo dauguma sve
čių, kurie nebijo “smertelno gre- 
ko” Gavėnės metu, gana links- 

I miai pasišoko.
Ponas Bierzinskis, savininkas 

Birch’s Tavern, ir Paul M. 
L Smith, savininkas Smith’s Palm 

, Garden, paaukavo po pusbačkj 
'alaus.

Shemet ir panelė Pikčur- 
gražiai dainavo.
patarnautojų gabiausiai 
panele Norkus, Universal

Šviežumas yra jums garantuojamas Old Goki 
cigaretuose tame specialiame bude jų supakia- 
vimo. Kiekvienas pakelis yra dubeltavai užkli
juotas, padarytas visiškai orą-neperleidžiančiu 
su ekstra užvalkalu iš Cellophane. Prizinio Der
liaus tabakai, Old Gold cigaretuose yra išrenka
mi ir susendinami su gabumu įgytu per 178 
metų patyrimą.

Išlaukinis Užvalkalas 
ii "Cellophane" 

atsidaro ii APAČIOS

J

&

Taipgi atsiminkite štai ką — šviežias cigaretas 
dega išlengvo. Nuvėsęs cigaretas dega greit. 
Šviežias cigaretes yra vėsesnis rūkyti, nes ruky-

William Sebastian
Official Correspondent

% 
k

KALDROS
TAI DOVANA KIEKVIE

NAI JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P.

Trečiadieniais iki 5.

Kaldras padarome iš jūsų 
plunksnų arba vilnų pagal 

užsakymų

DYKAI 
perkant iš musų impor

tuotus impilus.

39c™
IR AUKŠČIAU

irmus du

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS
JUOS PADARO LABIAU-SUŠVELNINTAIS

2 Eilės Dvigubo “Cellophane”
juose palaiko D1R B T U V E S~ Š V1E Ž U M Ą
Klausykis Old Gold’s Hollyvvood Screenscoops, Antrad., 
ir Treč. vakarais, Columbia Network, Coast-to-Coast

Sp&cicdi&ts, 'ur/ur makt.

/orECONOMY and
SATISFACTION ūse

Double Tėsted.'.DouMeAcHonf

DAKING HĮV POWDER
Some Trke Todayas 45 'TearsAqo

23 ounccs for254
Full Pack ••• No Slack Fillin^

MltUOHS OF POUNDS HAVE BEEN 
’uvn Rvmm (?ovpunmfnt

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 9 D.

i??- šiU0 kuP°nu ir 44 centais gausit tris nedidelius bl’udukus 
o e a ba kltie™s cereals paduoti. Be jų setas bus nepilnas. Susitaupykit 

pilną setą. Likusi setui indai eis kas savaitę

Jei pasiskubinsit, galėsit dar gauti iki Balandžio 9 d. pagal n 
kuponus lekstes ir puodukus. — Pažymėkit ką norit

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT ^ER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas



NAUJIENOS, Chicago; HL ' Trečiadienis, balan. 6, 1938

HAUHENOS
The Lithuanian Daily News 

Publlshed Daily Except Sunday 
The Lithuanian Newa Pub. CoM Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Užsakymo kalnai
Chicagoje—paštu:

by

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

išrinktas Dr. J. šliupas. Šalia 
dr. šliupo išstatyta ir vaisti
ninko Bagdonavičiaus kan
didatūra.”
Matote, Lietuvoje dabar ap

skrities viršininkai (kuriuos 
18c skiria vidaus reikalų ministe-! 

į ris) gali miesto burmistrą pa-;

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75'1

Neramios dienos Lietuvoje ant jo įkaitusios galvos užpylė 
šalto vandens.

Entered as Second Class Matter 
M are h 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd'1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicągo, 
III. Telefonas Canal 8500.

Trims mėnesiams ________
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ..--- -------

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ____________
Savaitei -------------------------
Menesiui ....■■■m.............-..-...™-

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, Į tvirtinti arba ne. Jie — lyg ko- 
paštu:- . 1

Metams
Pusei metų _________
Trims mėnesiams ......
Dviems mėnesiams ...
Vienam mėnesiui __________ .
Lietuvoje ir kitur užsieniuos*

(Atpiginta)
Metams ------------------------ --- $8.00
Pusei metų ..................._........... 4.00
Trims mėnesiams ................ 2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderitf kartu su užsakymu.

8c

KOVO 17 D LENKAI DŪKSTA IR GRŪMOJA LIE
TUVAI. — KAUNAS IŠORINIAI RAMUS. — AUS
TRIJOS LIKIMAS. — PROVINCIJOS LENKAI. — 
VOKIEČIŲ AGRĘSINGUMAS. — LENKIJA VĖL 
KARTOJA SENĄSIAS KLAIDAS. — LENKŲ KO-

Senatorius Nye gailisi
Senatorius Gerald P. Nye, iš North Dakota, buvo 

sumanytojas vadinamojo “neitraliteto akto”, kuris Is
panijos karo pradžioje buvo priimtas J. V. kongrese. 
Tas aktas buvo paskubomis pervarytas per 'abejus kon
greso rumus, kad J. V. valdžia galėtų sulaikyti laivus, 
kurie buvo prikrauti Ispanijos valdžios pinigais nu
pirkta amunicija.

Bet Italija ir Vokietija tokio įstatymo neturėjo. Jos 
sutiko įeiti į tarptautinį “nesikišimo” komitetą, kurį 
kontroliuoja, primerkusi vieną akį, konservatyviška 
Anglijos valdžia. Tas komitetas šnekėjo apie “nesikiši
mą” į Ispanijos pilietinį karą, tuo tarpu kai Italija ir 
Vokietija be paliovos siuntė Ispanijos sukilėliams gink
lus, lėktuvus, karo ekspertus ir kareivius.

Sėn'atorius Nye, to “neitraliteto akto” tėvas, džiau
gėsi, kad Amerika, šito akto dėka, išvengė pavojaus įsi
velti į Ispanijos karą. Bet šiandie jisai jau nesidžiaugia. 
Per dvidešimt su viršum mėnesių skerdynės Ispanijoje) 
jisai, galų gale, įsitikino, kad Amerika, neva būdama 
neitrali, tikrumoje visą laiką padėjo Ispanijos fašistams 
ir jų talkininkams fašistams.

Dabar Ispanijos respublika jau beveik parblokšta. 
Vyriausybės rankose palikusi respublikos teritorija ta
po fašistų armijų perskrosta per pusę. Katalonija at
kirsta nuo Valencijos ir nuo Madrido. Kaip ilgai tokio
je padėtyje Ispanijos demokratijos gynėjai dąr gali lai
kytis?

Atvykęs į Chicagą/, senatorius Nye" pareiškė, kad J. 
V. “neitraliteto akto” pritaikymas Ispanijai buvo pra
gaištingas vyriausybininkams.

“Yra pamato manyti,” — sako jisai — “kad 
embargo pritaikymas Ispanijos atsitikime padarė 
skriaudą lojalistų pusėje.”
Dabar jisai pamatė! O kur pirma buvo jo akys? 

Fašistų baigiama skersti Ispanijos demokratija slėgs jo 
sąžinę, kaip sunkus akmuo. Tačiau nelaimingai Ispani
jos liaudžiai nuo to nebus lengviau.

Generolo Franco banditai jau išžudė šimtus tūks
tančių nekaltų žmonių Ispanijoje, ir kiek jie dar jų iš
žudys, kai vyriausybininkai bus priversti pasiduoti, tai 
baisu ir pamanyti.

Jie žudys ir juoksis, kad dar pasaulyje yra daug to
kių žlibų “liberalų”, kaip senatorius Nye.

$5 00 kie cariškos Rusijos general-?
... 2.75 gubernatoriai.
... 1.50

1.00 ”_ .751 EMILE VANDERVELDE APIE 
MASKVOS “BYLĄ”

1 •'». '."T1”
Komunistai pastaruoju laiku 

buvo labai pamėgę cituoti se
no Belgijos socialisto, Emile 
Vandervelde, žodžius apie “lj>en- 
drą frontą”. Bet dabar jie jau 
nesirems jo autoritetu, nes 
Vandervelde griežtai pasmerkė 
tas komedijas, kurios yra va
dinamos1 “Maskvos bylomis”.

Jį ypatingai sujaudino pa
skiausias stambusis sovietų 
“teisingumo” spektaklis, ku
riame Stalino terorui buvo pa
aukoti Bucharinas, Rakovskis 
ir kiti buvę komunizmo šulai. 
Briuselio laikraštyje “Peuple” 
Vandervelde paskelbė ilgą 
straipsnį apie šitą Maskvos by
lą, kur jisai tarp ko kito sako:

“Iš tiesų, viena iš dviejų 
turi būti tikra. Arba, kas vi
sai nepanašu į tiesą, gali būt 
įrodyta, kad, išėmus vieną 
tiktai Staliną, visi SSRS, va
dai yra, arba buvo, niekas 
kita, kaip krūva išdavikų,e 
šnipų, fašistų samdinių ir 
asmenų, parsidavusių sveti
moms valstybėms^ Ir jeigu 
tai butų tiesa, tai kas (uo- 
met moraliniu atžvilgiu, be
palieka nuo Rusijos revoliu
cijos? Arba, geriausias spė
jimas, kurį mes galime pri
imti, yra tas, kad asmens, 
kurie yra atgabenti į teismą 
be jokių įrodymų prieš juos, 
išimant tai, kas yra išgauta 
iš jų pačių |. priepionėmis ir 
budais, • • kuriem ^ta mums
tamsi paslaptis, — kad tie 
asmens nėra atlikę nei su
planavę tų baisių nusidėji
mų, dėl kurių jie yra kalti
nami — ir kad dabar ruošia
masi juos nugalabinti po 
kai jie bus išniekinti.”
Tuo laiku, kai socialistų 

ternacionalo vadas šituos 
džius rašė, Bucharinas ir 
draugai dar buvo tebeteisiami 
šiandie jau jie po velėna.

to,

In-
žo-
jo

LIETUVOS SPAUDA 
UŽGNIAUŽTA

Lietuvos valdžia slėpė nuo 
visuomenės tą faktą, kad jau 
nuo sausio mėnesio ėjo derybos 
dėl santykių .sureguliavimo 
tarp Lietuvos ir "Lenkijos. Tik 
kovo mėn. 18 d. apie tai pra
nešė “Lietuvos Aidas“, bet ki
tiems laikraščiams ta informa
cija nebuvo duota. Kitiems Lie
tuvos laikraščiams buvo iš viso 
leidžiama dėti apie konfliktą 
su Lenkija tiktai trumpi oficia
liai valdžios pranešimai.

“Lietuvos Žinios” nusiskun
džia, kad “reikalu, kuris nepa
prastai rupi visai Lietuvai”, tik 
tautininkų laikraščiui buvo tei
kiamos informacijos ir tik ji
sai vienas tegalėjo plačiau apie 
tai rašyti.

Lietuvos tautininkai visame 
kame pasiėmė monopolį.

LIETUVAI NIEKAS NEDAVĖ 
PAGALBOS

Mm41 

žeminančiam lenkų ultimatu
mui, jeigu ji butų turėjusi iš 
kur 
Bet 
kur

nors ginkluotą pagalbą, 
tokios pagalbos ji iš nie- 
nesusilaukė.
“Bet tokios pagalbos nebu

vo”, sako laikraštis. “Net 
Rusija, kuri yra suinteresuo-1 
ta Lietuvos nepriklausomybe 
daugiau, negu kitos tautos, 
pasitenkino, kiek žinoma, tik-, 
tai neaiškiu savo užuojautos 
išreiškimu.”

DR. J. ŠLIUPAS VĖL PALAN
GOS BURMISTRAS

Buvęs amerikietis, Dr. Jonas 
šliupas, kuris prieš kiek laiko 
jau buvo per ketverius metus! 
Palangos miesto burmistras, j 
dabar vėl tapo išrinktas ton 
vieton. “L. Ž.” rašo:

“Praėjusią savaitę Palan
gos miesto taryba burmistru 
buvo. išrinkus pramonininką 
Slaknį, bet apskrities virši
ninkas p. Staknio burmistru

Kovoja Lietuvos 
Tabakininkai

Lietuvoje yra keli tabąko 
stambus fabrikai, privačių jr 
kitataučių savininkų laikomi. 
Visi šie fabrikai jau seniai yra 
suėję į sindikatą ir bendru su
sitarimu pašalinę tarpusavią 
konkurenciją. Tąs yra nenau
dinga tabako dirbinių vartoto
jams ir vietinio tabako augin
tojams.

Rūkalams žaliavą sindikatas 
įveža iš užsienio. Nors yra ta
bako aiigiiilojų draugiją, kuri 
stengiasi geresnių atmainų ta
baką išauginti ir išauginanti, 
bet tabako pramonininkai vie
tinio tabako visiškai neperka.

Tabako augintojų draugija 
i jau seniai kelia klausimą, kad 
Į bent dalis vietoje .auginto taba- 
Iko butų sunaudojama pramo
nės reikalams.

Dabar tabako , augintojų 
draugija susitarė su “Lietuldu”, 
statyti naują didelį tabako fa
briką. Tuo tarpu renkama me
džiaga ir tiriamas tabako fa
briko statybos sąlygos.

Pastačius naują kooperaty
viško tabako fabriką, 
butų plečiamą vietinio 
gamyba ir tobulinama 
šis. šito darbo imtųsi 
augintojų draugiją.

Be to, suardytas tabako sin
dikatas.

Taigi, laukiama, kad tabaki- 
niiikų tarpe vėl užvirs stiprės?- 
nė kova, kuri tur būti išeis į 
naudą jr krašto ūkiai ir rūko
riams. Tsb.

RIDORIUS __
GALI ATSITIKTI.—LIETUVOS PADANGĖ TIRŠ
TAI APSINIAUKUSI.

KASA DUOBĘ LIETUVAI.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)
i ■■ r ■ 

visi tie istorinio masto įvykiai, 
taip Austrijos ąneksąvimąs ir 
tasai, rodos, mažutis atsitiki
mėlis Lenkijos pasienyje, kaip 
to lenkų kareivio musų sienos 
sargybinio nušovimas. Taigi, 
daug kas iš akylesnių lietuvių 
jau nuo seniau nujautė, kad 
Lenkija pulsianti Lietuvą ir tik 
tyko geros progos. P čia lyg 
tyčia ir geresnės progos ir būti 
negalėtų. Na ir padūko lenkai. 
Ir šėlo tas dienas Lenkijoje ne
suvaržytas bajoras, Lietuvoje 
jo giminės, sėbrai jau gavo už 
nusavintas žemes pinigų, tai 
dabar reikia už tai Lietumi at
sidėkoti . . . Atėjo keršto va
landa . . . Bet kolkas lenkų ran
kos striukos. Paryžius, Londo
nas.,’ Maskva karštam bajorui

Kai šį mano laišką skaitysite, 
sunku atspėti, kaip toli bus pa
žengę Europoje bręstą įvykiai. 
Todėl tenka čia tik' konstatuoti 
tai, kas šiandien yra, tai yra 
kovo 17 dieną ryto. Sakau aiš- 
<ų laiką, nes kiekviena valan
da gali virsti istorine valanda. 
Tai yra tąja valanda, nuo ku
rios prasidėjo karas Lietuvoje...

Jus toli nuo Europos visų į- 
vykių, o jei apie juos ir greitai 
jus žinios pasiekia, tai vis dėl
to iš tolo, gal taip viskas neat
rodo, kaip čia mums tų visų į- 
vykių sūkuryje gyvenant.

Štai kokios vakar gautos ži
nios ir jus lengvai galėsite su
prasti, kaip tai mus turi teikti.

Varšuvoje ir kituose Lenki
jos miestuose ėjo didžiulės de
monstracijos, nukreiptos prieš 
Lietuvą. Sukurstyta minia 
šaukte šaukė: Nubausti Lietu-,, 
v^ą, žygiuoti į Lietuvą. Galas, 
Lietuvai ir taip toliau. Lenkui 
spauda, radijas taip pat neatsi-i 
liko ir Lietuvai visokiais bu
dais grąsino. Maskvos radijas 
paskelbė, kad Lenkija jau kon
centruojanti savo kariuomenę 
pagal Lietuvos sieną ir buk 
tuoj busiąs įteiktas Lietuvai ul
timatumas. Buk Lenkija parei
kalausianti tuoj sudaryti diplo
matinius santykius, kariuome
nes štabų bendradarbiavimo ir 
amžiams Vilniaus išsižadėti...

Prancūzų, Anglų spauda taip 
pat dėjo aliarmuojančius straip
snius, kurių turiniai kai kurių 
radijų stočių buvo atpasakoti.

Turėkite galvoje Austrijos li
kimą ir jums bus visai pigu į- 
sivaizduoti, kaip mes viso to a- 
kivaizdoje turėjome būti nu
teikti ir kaip turime jaustis.

Bet gi Kaunas išoriniai atro- 
• do visai ramus ir, sakysiu, net 
šaltai kantrus. Bet gi savuose 

, rateliuose visi šie įvykiai visur 
aptariami, dėl jų kalba ir apie 
juos visi šneka.

Pagrindiniai visi supranta, 
kad Lenkija, suradusi gerą pro-

Štai jau šiandien kovo 17 
dieną jaučiamės bent kiek ra
miau, bet toli gražu ne taip, ( 
kaip jus anapus Atlanto vande
nyno. Viskas gali būti. Dabar 
užsienio politikoje buvo ir dar 
gali būti visokių staigmenų ir 
netikėtinumų.

Keista, rodos, visiems taip 
turi būti aišku, kad visi istori
niai -šių dienų įvykiai eina ta 
kryptim, kad antras Grunvaldas 

—antras Žalgirio istorinis mu
šis yra neišvelgiamas. Senoji 
germanų dvasia stiprėja ir au
ga ir jos šių dienų visos pada
rytos pastangos ir žygiai tai ne 
kąs kita, Kad Vokietija turėtų 
ramias ir liuosas rankas Euro
pos viduryje, Balkanuose, kad 
pinkui visu smarkumu galėtų 
pulti rytus, čia jie pakelyje tu
rės susidurti su šiandien smar
kaujančios Lenkijos tikrai len
kišku koridorium ii’ toliau pa
kelyje susidurs su Lietuva, tai 
yra su tąja Lietuva, kurios a- 
nais laikais kunigaikštis Vytau
tas ties Žalgiriu vokiečiams pa
stojo kelią. Tuomet jam padė
jo lenkai...

J (Bus daugiau)

galba nenualintų tos lietuviškos 
dirvos, kurioje pradeda augti 
žmoniškumo ir demokratijos 
dvasia Amerikos lietuviuose.

O kas links Mirono nuopel
nų, apie kuriuos Vienybė rašo,

yra geras proferanso lošikas ir, 
be to, turi kiekvieno kunigo 
patumus: būtent, nieko neveik
ti ir su panieka žiūrėti į darbi
ninko žmogaus luomą. Jis yra 
senų pažiūrų, be to, dar, len
kiškosios aristokratiškos dva
sios žmogus.

r—Patricijus

K LIETUVOS
Mirė Seniausias
Žmogus Lietuvoje

Anglijos liberalų “The Man- 
chester Guardian” rašo, kad 
Lietuva butų pasipriešinusi pa-

“Vakar buvo antras posė
dis, kuriame balsų dauguma
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MUSŲ SKAITYTOJAI

DABARTINE LIETUVOS PADĖTIS IR 
AMERIKOS LIETUVIAI f

kartu 
tabako 
jo ru- 
tabako

priversti ją visai suterorizuotą 
sudaryti su Lenkija tokią taiką, 
kokia jos bus padiktuota. To
dėl Lenkija ir išvysto pašėlusią 
propagandą ir skelbė visokias 
pramanytas žinias. Visai tai 
Lietuvoje žinoma ir pažįstama, 
nes tai ne pirmą kartą įvyksta, 
nors šiuo kart toji propagan
da, tasai šmeižtas prieš Lietu
vą žymiai sutirštintas.

Bet Lietuvoje daug kam ži
noma ir tai, kad ginklai ne vi- 
sųomę.t būtinai šauna tik tada, 
kada norima jais šauti, — kar
tais jie šauna ir tuomet, kuo
met jais žaisti pradeda be jokio 
noro juos rimtai vartoti.

Juo labiau, kad Austrijos he- 
prildausomybčs netekimo įspū
džiai dar taip gyvi, dar visų ne
pamiršti. Visa tai .žinoma turė
jo sudaryti visų gyventojų -sa
votišką nuotaiką.

Juo labiau, kad lenkai, ypač, 
provincijos lenkai, jau nuo ku
rio laiko-Lietuvoje laikėsi labai 
agresingai ir išdidžiai. Kaip kas 
iš jų, ypač provincijos plikba
jorių, tiesiai (U’QŽe į akis, kad 
greitai Kaunas Varšuvos balso 
išklausysiąs. Nepamirškime ir 
tai, kad dėka sutikimo už nu-' 
savintas dvarininkų žemes su
mokėti, daug kas iš tų lenkų, 
bajorų gyvai atkuto. Ir tai su
prantama, nes kiti jų jau žy
mias pinigų sumas yra gavę. O 
kiti jų gudriai prisitaikė ir net 
į tautininkų eiles įsibrovė ir čia 
savo darbą varo.

Ir štai dabar staiga nukrito

Šiandien Lietuvoj ir išeivijoj 
gyveną lietuviai pergyvena sun
kų momentą. Momentas, ku
riame vyksta taikos sutarčių 
darymas, paremtas kardu. 
Kiekvienas lietuvis yra nusivy
lę^ Jįs i&tpvi pąžemįųtoj vietoj. 
Jis yra abejonės stovy j. Daug 
kalbama, daug jaudinamasi, 
bet tikrų išvadų nieks išprana
šauti nė pasakyti negali. Kuo
met palyginama lenkų miiita- 
riškos jėgos su lietuvių turimo
mis jėgomis tai prieinama iš
vados, kad kariauti lietuviams; 
nebuvo galimybės prieš lenkus. 
Bet kad dabartinė Lietuvos vai-? 
džia sutveria neaiškią padėtį, 
tai irgi faktas. Mes visi lietu
viai šiandien jaučiame, kad 
Lietuvai yra rimčiausias pavo
jus jos nepriklausomybei. Kad 
•tokiame rimtame momente bu
tų kas nors daroma iš valdžios 
puses, tai gal kiek tos visos a- 
bejonės pranyktų. Bet kadangi i 
ta pačia linkine einama, kaip: 
ir seniau, tik rodoma noras 
valdyti, tai dar didesnės abejo
nes mumyse kyla ir mes turime 
šiuo atveju ką nors Amerikos 
lietuviai daryti. Mus visus ben
dras musų visų supratimas ve
da prie išvados, kad šiandien 
jau turi būti pamiršta partijų 
idėjos, šiandien turėtų sueiti 
visi Lietuvą seniau valdę vyrai, 
visi tie, kurie gyvi yra, kurie 
pasirašė jai nepriklausomybės 
aklą; tie, kurie svetur tik dėl 
lietuvybės dirbo, taip kaip vy
riausi kunigai ir pariziejai Ta
rybom kada jie tarėsi dėl Kris
taus likimo., ir turėtų klausti 
vieni kitus, kas daryti? Jeigu 
taip butų buvę, tai mus visus 
baimė ir abejonės šiandien ne- 
kapkintų, kad ir dėl derybų. 
Bet, deja! Toks būdas, toks su
pratimas arba pasielgimas yra 
atidėtas šalin iš dabartinės val
džios pusės, nors kai Kurie Lie
tuvos žmonės to reikalayo.'.Jajs 
buvo ir Stulgiuskas, ir Grinius, 
ir Į<iti. Esant tokiai padėčiai, 
mes turime laikytis sveikos, 
šaltos nuomonės, kad Lietuva 
yra per musų valdžią pakreip
ta į Lenkijos vežimą. Tada mes 
nuo jos atsisakysime, kai Sme
tona sušauks Lietuvą valdžiu
sius vyrus ir sutvers koalicinę 
vyriausybę.

Lengvas darbas. Jis turi tai 
atlikti. Nes tas reikalas tai yra1

Jonavos valsčiuje, Kauno ap- 
skr., mirė vienas seniausiųjų 
žmonių Lietuvoje—Jonas Kut- 
sonis, 119 metų amžiaus. Jis 
palaidotas Skarulių bažnyčios 
kapinėse.

Prieš keletą metų Jonas Bur
soms buvo nufilmuotas ir tą 
filmą buvo rodoma Anglijoje, 
Amerikoje ir kt., visur sukelda
ma didelio susidomėjimo.

Velionis buvo tris kartus ve
dęs ir paliko vaikų, kurių jau
niausias yra apie 30, o seniau
sias apie 90 metų amžiaus.

Miręs Kursonis gal būti buvo 
seniausias žmogus Lietuvoje.

Tsb.
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TURINYS:
Nepriklausomybės akto išvakarėse

Lietuvių Tautos laisvės troškimas 
—prof. P. Leonas.

Simpatiškoji Švedija—O. B-tę.
Sovietų naujoji 1936 metų konsti

tucija—prof. M. Roemeris.
Niūra—L S. Turgenev. . 
Du eilėraščiai—V. Montvila. 
Bairono paslaptis—Stefan 
Liūdnos Dienos—Antanas 
Šeimos pametimas ir jo 

—L. Purenienė.
Žemės ir karo klausimai 

—A. Adalas.
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.
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visos tautos klausimas. Iki tas 
nebus padaryta, tai mes visi 
busime aptemę abejonėmis ir 
mes visi nusiminimo busime 
marinami.

Dėl ko lietuviai tam yra prie
šingi? Dėl to, kad mus gyveni-; 
mo praeitis baugina, kad Lie
tuvon negrįžtų priespauda, var
gas, panstva, skurdas ir neteki
mas to,x ką mes šiandien turi
me. Šiuo klausimu negaN bu
itį dviejų minčių. Po Liublino 
Unijos Lietuva apgalėta lenkiš
kos Bajorų -dvasios visko nu
stojo. Tai tikėtis vargu galime, 
Kad būdami lenkų 
mes ko nors ir kada 
sime pasiekti.

Pyktis ima, kada
Amerikos lietuvių spauda, kaip 
tai Vienybė, visai šaltai į tuos 
reikalus žiuri. Rašo palankiai 
Lietuvos valdžios politikai, ra
išo kaip jau lenkai skubinasi 
versti lietuviškas Įpoemas, kaip 

į lenkai geria lietuvių krupniką, 
i valgo jų kalduuus, kaip įspū
dingai laukia musų valdžios 
pasiuntinio. Tautiška spauda. 
Nieko sau! Nors žmonės nusi
vylę, bet nežino ką sakyti. Kad 
visa tai buvo Smetonos supla
nuota, tai nereikią daug stebė
tis. Mat, Lietuvoje jis yra šian
dien Viešpats. O kad sau malo
nių nupirkus Amerikos lietu
viuose, tai jis atsiuntė jiems 
kelis desėtkus. ordinų. Tie žmo
nes, gavę tokias “dovanas”, ne
gi nemylės “savo valdžios”. 
Nors juokingai išrodo, visgi 
faktas lieka faktu. Tad šian
dien jau reikia ir netylėti. Nuo 
musų veikimo ir reikalavimo 
atsiras didesnis pasipriešinimas 
ir pačios Lietuvos liaudyje. Ka
da musų ponas Sjpęjouą drau
ge su kitais Lietuvos vyrais 
kalbės, apie Lietuvos likimą ir 
jos politiką, tai mes neturėsi
me lokio nusivylimo. Bet iki 
jis vienas tai darys, tai mes vi
si busime nežinioj.

Tad ąš dar kartą pabrėžiu, 
kad Amerikos lietuviai turi ju
dinti šį klausimą, kad jis butų 
aktualus.

Prie šio dar truputį pridėsiu, 
kad ir Susivienijimo reikalai 
turi mums šiuo laiku apeiti. 
Mes tarime tik už tokius bal
suoti, kurie žinome yra pažan
gus žmonės ir kurių 
negali papirkti, kad su jų pa

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—
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NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų.
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PUIKIAI PAVYKUS SLA KUOPOS 
PARENGIMAS

dėkingi esame ir gerb. Trei-
TORONTO, ONT. — Bal. 2 Bravo delhi’iečiai! Kad draugiš- 

d. lenk\j salėje įvyko, taip sa- kūmo dėlei nepaisėt nei išlaidų, 
kant, žiemos pramogų sezono nei tolimos kelionės. Už tai uždarymas, kurį suruošė SLA mes busime visuomet dėkingi kuopos parengimų komisija su- ir nepamiršime jūsų nuošir- sidedanti iš moterų. Kiek teko daus pasiaukojimo. Nemažiau pastebėti, tai šis parengimasdėlei susidariusių nelabai pa- giams, kurie, man rodos, buvo Jankių komplikacijų bene dau- iniciatoriai, šio orkestro pasiro- giausia ėmė jėgų, energijos irįdymo Toronte. Pasibaigus šo- pasiaukojimo moterims, nors kiek išeitų vykęs, tiek? kuopos naudai, tiek rengėjų^ vilčiai. Kad visos neigiamos kliūtys buvo nugalėtos ir rengėjų pastangos nenuėjo niekais, tai įrodė pats parengimas,

kadikiams, kai kurie kuop. nariai turėjo progos praleisti porą smagių valandų su delhi’iečiaiSj kur arčiau susipažinę ir pasidalinę nuoširdumu ir dėkingu-’ mu išleido svečius namo. Iki » pasimatymo, brangus delhi’ie- kuriuo liko patenkintą gausiu- čiai! O jums rengėjoms, dangai atsilankiusi publika. Pro- giausia nesmagumo gramą atidarė kuopos pirmi- sloms ruošiant šį parengimą ir įlinkas V. Dagilis pasakydamas ' platinant tikietus (kurių tik trumpą, bet nuoširdžią kalbą S. viena Frenzelienė išplatino per L.A. reikalais. Po to pats vedė 60 tik.) reikia tarti didelį ačiū, kad savo ryžtingumu nugalėjot nepageidaujamas kliūtis ir parengimą padarėt tikrai nuoširdų ir malonų!
40-tam SLA seimui artėjantQal niekuomet nėra buvę tiek tarpusavio nesugyvenimo, kaip dabartiniais laikais. Kur

•pa neš u-.

ir visą programą. Programa neilga, bet graži ir nenuobodi: susidėjo iš -vieno veiksmo komedijos “Nusilenkė širdelė”, kuri prijuokino publiką net iki ašarų. Visi artistai (neieškant blogumų atliko savo roles labai gerai. Viso juoko kaltininkė Br. Kavoliunienė, kuriai teko būti išdykusią ir nepaklusnia mergaite, atliko taip gerai, kad vargiai kuri nors iš musų tarpo butų galėjusi ją pavaduoti. Po veikalo sekė: p. Kurtinaity lės šokiai. Ji labai vykusiai pašoko rusų kazoką ir airišką Šokį. Po jos Talavinskutis sudainavo pora danielių skambindamas gitarą, už kurias išreiškiant pasitenkinimą nesigailėta paploti. Mrs. Jansonienė taipgi gražiai' padaiųavo pora dainelių, kurių vieną jai gelbėjo pritardama altu Mrs. Katkiene. Kadangi šie trys dalyviai pasirodė musų lietuvių tarpe pirmą sykį ir paliko gražų į- spudį, todėl, manau, neatsisakys prašomi ir ateityje mus palinksminti.Nors G. ir B. Jokubynai dažniau mums pasirodo, bet šį kartą ypatingai pasižymėjo savo gabumais paskambindami pianą po gražų ir sunkų kurinį. Genutes miklus gaudymas klevišų pildant “Šuberto Serenadą” be galo man .patiko. Programą baigė kuopos mišrus choras sudainuodamas kelias liaudies daineles. Kiek teko nugirsti, tai ir jo nepeikia. Teturėdami vos pora pamokų ir negalėjome nustebinti publikos, bet su kitais musų chorais, tikiu, kad galime konkuruoti,. Choro mok. G. Jękųbynaitei po dainų buvo įteiktas pluoštas gelių nuo parengimo kom. moterų Kavoliunienės, Batkienės ir Frenzelienės. Tokio viešo ir nuoširdaus dėkingumo išreiškimo ji pilnai užsitarnavo. Gražiausias ir svarbiausias vakaro numeris buvo delhiečių Kara- šausko vadovaujamas orkestras, kurs smagiai grieždamas traukte trauke šokti tiek senus, tiek jaunus. Na, ir žmonės savo kaulus šokdami, kiti pamiršo žadėjimus “gavėnioje”
miklino smagiai ir pasi- nešokti.

ginčai, neapykanta ir kerštas! Vienok nevisi nemalonumai vienodai atsiliepia. Kartais į- vyksta nemalonus nesusipratimai tarpe skirtingų pąžiųrų žmonių, tarpe politikų. Jie kovoja, gina ir teisina kiekvienas savo idėjas, spręsdami įvairias visuomeniškas problemas ir diskusuoja, kuri politika nau-f dingesne darbo žmonėms. Ten,- be abejonės, įvykę ikivi^čai vienų prieš Įeitus nėra tokie skaudus, nes yra visuomeniški. Ir tokie žmonės, nepalietę asmeniškų užsigauliojimų ištaiso nesusipratimus ir vėl lieka žmo-į nėmis. Bet įvykę asmeniško pobūdžio nemalonumai dažnai- dėl garbės bei ambicijų nežmoniškai užgauliojant net vienminčius draugus, kad ir neblo- gesnius už save, yra daug skau- dėsni užmiršti.Štai prisiminus SLA 39 auks. jub. seimą, staiga vaizduojasi visokie nemalonumai, pergyventi kuopose dėl delegatų rinkimų- Kiek dėl to artimiausių žmonių susipyko, kiek teko karčios taurės išgerti nuo draugų tiems, prieš kuriuos keli as/. Įnenys žut-but ryžosi pravaryti savo užsispyrimus, ieškodami visokių priekabių. Pati seimo eiga nors vietomis buvo triukšminga, bet tai reik kaltinti tuos, kurie nepavyzdinaai elgėsi, kaldami triukšmą, norėdami pravesti neteisingus užsispyrimus. Tačiau girdėti ir patirti tariant reikalus mus didžiulės fraternalės, be to, pa-' žinti tuos žmones, -kurioms parvesta ši organizacija tvarkyti yra ne lik naudinga, bet ir įun tina kichvienam geros valios nariui. Daug gerų pavyzdžių ir’ naudos Ūko ne vieno delegato mintyse iš gerb. prez. Bago- čiaus, kurs tikrai nuoširdžiai ątrodo dirbąs šios organizaci-

jos naudai. Tiesiog stebėtis reikėjo, kaip jam užteko kantrybes ir ištvermės net užkimusiam nuo raminimo įsikarščiavusių triukšmadarių, kurie nesigailėjo jam siųsti ne tik šlykščių žodžių, bet ir kumštimis grūmoti.Nors kartą bukime žmonės pilna to žodžio prasme, ir šiuos delegatų rinkimus, atlikime iš aukšto numatę tinkamus žmones ir gerai apgalvoję, kad jau išrinkus delegatus nebereiktų ieškoti priekabių juos pašalinti, bet ruošti juos į seimą su gerais patarimais. Visi mes delegatais tinkame būti, tik turėkime gerus norus, o delegatų “titulais” santaikoj gyvendami visi pasidalinsime. Juk laikas bėga nepastebimui, dar nespėjo užgesti atsiminimai auksinio seimo, <0 jau praėjo net du metai, ir vėl turime rinkti delegatus. Ir taip nepajusime, kaip laikui bėgant mažai kas nebus buvęs dalyvis seimo suvažiavi-: mų. Reikia tikėtis, kad nariai šios organizacijos jau pilnai
•• A-patyrę, kokius delegatus reikalinga siųsti, kad butų galima išvengti nemalonių įvykių, bet daugiau atliktų naudingo darbo. Tą narių budėjiiiią ir susirūpinimą organizacijos gerove tenka matyti spaudoje iš atliktų kuopose balsavimų Pildomosios Tarybos, kur daugiausia balsų atiduodama už pažangiuosius žmones, kuriems tikrai rupi narių ateitis. —O. I.

apsigyveno daktaras Weinštei-' nas. Tai labai malonus ir sim-; patingas žmogus. Jis yra žydų, tautybės Lietuvos pilietis, t. y.i gimęs Lietuvoj. Prieš porą me* tų, kai Toronte apsigyveno, jis. nežinoję, kad čia lietuviu esama., įtik kai vieną kantą ligoninėj jis pamatė moterį skaitant Kęleivj, tai jis su ja pradėjo kal-

bėtis ir iš jos sužinojo, kad Toronte lietuvių pusėtinai daug y- rą. Nuę |ę laiko jis pradėjo ieškoti lietuvių, stoti į jų draugijas ir visur lietuvius remti.Jis .daug jau pagelbėjo neturtingiems lietuviams ligose ne tik lankydamas juos nemokamai, bet kartais .duodamas! jiernš vaistų neimdamas jokio

atlygjnimo,. todėl patartina, kad visi lietuviai reikalui esant kreiptųsi į jį, o jis visiems patarnaus, ir patarnaus sąžinin- kai.-r-X. J
S.L.A. 236 KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
TORONTO, ONT. — Balan

džio jmėn. X0 d.»> 2 v. p-p. 949

DųiNfas 3tr. W., įyyfcs
kuopos susirinkimas. Visi na
riai prašomi atsilankyti, nes 
šiame susirinkime bus rinkimai 
atstovų į SJ^A seimų.

Korespondentas
(Tąsa ant 6-to pysi.)

Ęirkite savo ąpiellųkes 
kra.utuyėsa

s

Bizniškoji Pusė Apyskaitų Knygos
ir Žmoniškoji Pusė

f.. ..

Bizniškoji Puse-1937 Metais
The Metropolitan Gyvybės Apdraudos Kompanija patiekia savo 
raportą meta^ns pasibaigusiems Gruodžio 31 d. 1987. (Pagal Metinę 
Atskaitą, įteiktą New Yojtfęo Valstijos Apdraudos Departmentui.)

•IŠTEKLIAI
Valdžios Bonai:

Jungtinių Valst. Valdžios 
' $782,172,007.89

Kanados Valdžios, 
$63,293,911.82

$845,46^919-7^.

rrr

TRUMPOS ŽINUTESJau pereitą rudeųį kai kurie kuopos nariai buvo atsilankę Delbi miestely į lietuvišką parengimą. Jie- gyrė lietuvišką orkestrą, kurs ten yra suorganizuotas iš apielinkes lietuvių Taimerių. Pasikalbėjus su jais, jie pareiškė norą kada nors atvykt į Torontą ir pagriežti SLA kuopos parengime. Buvo nutarta, kad kai bus patogus laikas kviesti delhi’ečius, kad jie palinksmintų toroiitiečius lietuviškais šokiais. Ir štai mes jau turėjome laimės turėt pas save juos malonius delhi’ečius ir šokti prie jų linksmosios muzikos-Reikia pripažint, kad tai tikrai šaunus (orkesti’as. Nors susideda vos tik iš 7 asmenų, bet ir didelėj lenkų svetainėj jo balsas buvo -girdimas po visus svetainės pakampius. Jie ne tik griežia, bet kartais su muzika ir dainuoja, kas priduoda publikai daug linksmumo. Todėl publika ir šoko, šoko taip, kaip seniai nebuvo šokusi, ir šoko daug tokių, kurie šokiuose matydavo sau smagumo.
UžkandžiaiPo parengimo, teatralės misi-jos pastangomis buvo ruošti užkandžiai pas kom.xes Kavoliųnienę ir Batkienę. Kadangi teatralės ikom. buvo labai užimta parengimu, o dvi kom. nares net vaidino, tai negalima buvo suruoš! geros vakarienės, bet tai nesugadino svečių nuotaikos. Jie užkandžiaudami senvičius ir alutį užsigerdami dainavo, griežė ir šoko/ iki 3:30 vai. sekmadienio ryto. Reikia pripažinti, kad visi atvykusieji svečiai labai linksmi, draugiški ir malonų1’ įmonės, o ypač gerb- Treigiai, kuriems šitas atsilankymas į Torontą gana brangiai atsiejo.Tikiuosi, malonus delhi’ečiai, kad šis jūsų atsilankymas buvo nepaskutinis, kad mes turėsimi dar laimės jus pas save turėti arba būti jūsų malonioje draugijoje.

Lietuvis dajktaras
Jau buvo keletą kartų Nau

jienose pažymėta,

ne-
ko- su- na-

/.♦n

•

M.: >1 rr

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

$130,036,072.20
Kanados Provincijų ir

Miestų $108,798,136.17
Geležinkelių $604,695,039.09 
Viešų Aptarnavimų

$479,281,913.46 
Pramonės ir Mišrūs

$332,467,006.43
Serai (Akcijos):

Visi apart $38,047.76 yra 
pirmiausi ar Užtikrinti

Morgidžių Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto:

Pirmieji Farmų Užstatai 
$73,652,107.08

Pirmieji Užstatai kitų 
nuosavybių $920,444,605.49

Paskolos apt Apdrąudos Lakštų
Turimąs Nekilnojamas Turtas: 

įskaitant Jr nejudamą turtą 
laikomą Kompanijos varto
jimui

Pinigais ..........................................
Apdraudiniai išmokėjimai 

busimi ir pratęsti ....
Palūkanos gautinos ir susi- 

kuopusios, ir tt. . . . . .

1,655,208,167.35

PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI
Apdraudos Lakštam Įstaty

miškos Atsargos: $4,141,778,793.00
Suma, kuri, su palūkano
mis ir būsimomis premijo
mis, užtikrins išmokėjimus 
pagal apdraudos lakštų rei
kalavimus

VISO

draudos Lakštus:
Atskirti išmokėjimain 1938 m.

101,023,188.00

Atsargą Busimiem Išmokė
jimam pūgai Papildomas 

»_ Sutartis 74,737,947.93

81,482,758.76

Laikoma Pareikąlavimam:
Jimant ir pareikąlavimus 
laukiančius įrodymų už
baigimo ir spėjamą daugi 
nepraneštų pareikalavimų

20,479,248.83

994,096,712.57
Kiti Privalomi Apdraudiniai 

Išmokėjimai:
Kartu su dividendais pa
liktais Kompanijoj, premi
jomis išanksto įmokėto
mis, ir tt.

26,055,985.89

513,947,859.36
383,912,325.74

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai 
Kartu ir atsargos Nelai
mingų Atsitikimų ir Svei
katos Apdraudai, susikuo- 
pę taksai atmokėtlni 1938 
m., 'Ir* it.

44,141,003.74

1* i t

102,584,804.52

83,727,136.16

59,295,142.81

Perviršis ir Bendra Liuos- 
jnerė Atsarga:
Tatai tarnauja kaip prie- 
dinė atsarga-atramąi to
kiuose atsitikimuose, ku
rių negalima išanksto nu
matyti - ,

311,504,059.62 h

$4,719,720,827.01

Turintiem Ap-

VISO $4,719,720,827.01

Viso Gyvybės Apdraudos Galioja:
Paprastos.................................... $11,400^690,229
Industrinės..............................  7,511,537,957
Grupinės . * . . » . . 3,671,865,512

Viso ....... $22,584,093,698
Nelaimingų Npotikių ir Ligps

Savaitinės pašalpos .... 19,699,024
Pamatinės sumos benefital 1,510,264,310

Išmokėjimai Pašalpgaviam ir
.draudos Lakštus:

Paprasti ........
Industriniai....................... « .
Grupių Gyvybės Apdraudos,

Sveikatos ir Kasmetiniai 
Išmokesčiai..........................

Asmeninės Nelaimės ir Ligos

$228,626,251.52
234,266,144.68

60,451,881.28
2,531,994.01

Viso $525,876,271.49

The Metropolitan, yra savitarpine organizaciją. Jos ištekliai yra laikomi naudai tą- 
rinčiųjų jos apdraudos ląkštus, ir bet koks galimas padalint perviršis yra sugrąži- 

namas turintiem jos apdraudos lakštus dividendų pavidale.
• ‘ 1

— ŽmoniškojbPstsie^-^^T Metais {.

JEI MES jelstumėm tik viršpaduotiem skaitmenim per- 
Statyt Metropolitan’© veikimą praeitais metais, tai isto
rija anaiptol nebūtų pilna—nes yra ir ŽMONIŠKA puse 

apyskaitų k
TurintiejiTurinjtieji apdraudė^ lakštus ir pašalpgaviai 1937 m. 

S iš Metropolitan beveik $526,000,000—-daug iš to va- 
>j būtino reikalo.

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

Kiekvieną pusę sekundos per 1937 m., Metropolitan kny
gelė su naudingomis sveikatai žiniomis buvo paduota | ke- 

no nors rankas.

KANADIEČIAI
Gali nusipirkti NAUJIENAS atskirais 

šeriais sekamose vietose:
TORONTO:

nume-

PIETRASZKO MUSIC STORE, 
Bunk 31 Terminai A

UKRAINIAN BOOKSELLERS 
“PROSVITA”, 324 Quecn St. W.

p. J. SCHNEIDER,
2112 S t. Lawrence Blvd.

kad, Toronte

Pomirtinių pareikalavimai 
buvo išmokėti ant 6,197 ąp- 
draųdqs lakštų buvusiu gar 
lioj .mažiau trijų mėnesių, ir 
ant 18,562 apdraudos lakštų 
buvusią galioj mažiau vienų 
metų — dramatiškas Įrody

mas, kaip svąrbi gyvybės apdrauda.
Vargiai žmogus galėtum paminėt kokią didelę nelaimę, 

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

_____ tų, nepadėjo palengvint naš- 
tą sielvartaujančiom šeimy- 

Inom.
Kiekvieną dieną lankan- 

Į Magnį į žios slaugės, Atstovaujan-
L ilfcL • įj Šios Metropolitan’ą, pritar

navo asmenims apsidraudu-

Metropolitan J 
Life Insurance Company |

(4 MUTUAL COMPANY)

Kiekvieną dirbamą dieną 
per ištisus metus, nauji Me
tropolitan pinigų Įvesdini
mai ėjo j bendruomenes įvai
riose dalyse Jungtinių Vals
tijų ir Kanados. Tie įvesdi

nimai padėjo sutveri dirbinių-prekių pareikalavimus, pa- 
remt nekilnojamų nuosavybių vertę, teikt darbų ir patar
naut kitiem šiandieniniam socialiam ir ekonominiam 
reikalam.

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

FREDERICK H. ECKER, Chairman Of Įhe Board

LEROY A. LINCOLN, President

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY 
1 Madison Avmm, N«w Ym*. N. Y.

Malonėkite atsiust man, be apmokijimo ar kokio* prlovoUa, 
knygelę, “The Human Side of th* Ladrer.“

Narna - i u ■>'■. .*«■.' 'Wi ■vi1.' v. —

Stroet ■■ ■ ■' ■ ■ ■ ■■ ■■< i .......................... i ii i
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NAUJIENOS, Chicago, III

®
Gimtadienio Vakarėlis 
Ir Gaisras

CICERO — Helen Rudinskie- 
nes gimtadienio proga, jos ma
mytė p. Ona Gusczius sukvietė 
būrį jos giminių ir artimų.drau
gų ir pereito šeštadienio va
kare visi suvažiavo į pp. Ru- 
dinskų namus, 1803 South 50th 
avenue, Cicero, “kaltininkei” 
visai apie tai nieko nežinant. 
Mat, Helen buvo išvežta pama
tyti krutamu paveikslų.

P-a Gusczius su pagelbinin- 
kėmis Peggy Striliene ir P. Bal- 
chuniene nukrovė strlus viso
kiais valgiais ir gėrimais, taip 
kad tų stalų kojos net linko. 
Kai Rudinskai grįžo, tai bute 
visos šviesos buvo užgęsintos. 
Bet vos spėjo jie įeiti vidun, 
tuoj šviesos sužibėjo ir visi su
šuko “surprise”. Helen Rudins- 
kienė nusigando pamačiusi tiek 
daug giminių ir draugų. Bet vi
si ją sveikino ir apdovanojo 
gražiomis dovanomis.

Ačiū p. Gi&czius sumanu
mui ir pp. P. Strilienės ir P. 
Balchunienės triūsui, viskas 
buvo prirengta labai skaniai. 
Mes pasigardžiuodami val
gėm ir gėrėm ir draugiškai kal- 
bėdamies smagiai laiką leidom.

“Gaisras”
Vaišėms tebebūnant pačiame 

smagume, Cicero pilietis K. 
Ūžtu pas pasikvietė reporterį pa
žiūrėti jo naujo r.utomobilio, 
kurį nusipirko tą dieną. Ke
toms minutėms prabėgus mes 
jau mašinoje sėdėjome. UŽtu- 
pui man berodant kaip greitai 
galima automobilį “užštarduo- 
ti”, tos jisai užstojo ant star
terio, vietoj uždegti motorą vi
duj, užsidegė jis iš lauko ir į 
kelk s sekundes karas jau bu
vo liepsnose. Turėjom šaukti

ugniagesius ir jie tegalėjo liep
snas užgęsinti.

Žinoma, karas gerokai apde
gė. K. Užtupas ir reporteris a- 
bu jautėsi nesmagiai ir tik su
grįžę į Rudinskų butą nusira- 
minom ir užmiršom tą įvykį. 
Tęsėme pcrty toliau ir tik ga
na vėlyvam laikui atėjus skirs- 
tėmės kas sau.
\ Reporteris P. B.

Svečiai iš 
Kenosha, Wis.

BRIGHTON PARK — Praei- 
tą šeštadienį buvo atvykęs ke- 
noshietis Juozapas Bartašius 
stf žmona apžiūrėti savo namą, 
kuris randasi Brighton Parke, 
ties 4601 South Fairfield ave
nue. J. Bartašius žinomas 
Brighton Parko piliečiams 
kaipo anglių ir ledo išvežioto- 
jas. Jis daug metų gyveno 
Brighton Parke ir dirbo Atlas 
anglių bendrovei, 48th ir Pau
lina. Tvirtas jis žemaitis, nes 
nešdavo 200 svarų ledo kaip 
nieką.

Dabar jis turi taverno biznį 
Kenoshoje ir nemano grįžti at
gal Chicagon, tad norėtų savo 
namą parduoti. Garsina “Nau
jienose” kas penktadienį ir šeš
tadienį. Naujienietis P. Balchu- 
nas gyvena tame name ir jisai 
mielu noru parodys jo kamba
rius. P. B.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Alex Narulski, 23, su Julia 
Balsis, 22

Joseph Buchinsky, 23, su Ma
ry Germenenka, 20

Stephen Sabo, 31, su Anne 
Jugan, 21

Reikalauja
Perskiru
....Steta Vischulis nuo Victor
Vischulis

\

KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS j
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(Tąsa iš 5-to pusi.)

MONTREAL LIETUVIŲ MASINIAI 
SUSIRINKIMAI

Aukštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandomai parodo, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
palaikyti ir ‘iš to einančius galvos 
gėlos ir svaiguliu reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir reguliariai 
\artojant ALLIMIN, česnaką ir Pet- 
ruškų esencijos tabletes. Tai grynas 
česnaku ir Pctruškų junginys aptai- 
s\ tose tabletėse be skonio—be kva
po—užtikrintas nuo b:le kokių vais
tu pavojaus. Klauskit būtinai tik tų 
tablečių šiuo vardu—ALLIMIN—ir 
stengkitės gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymius gydytojo knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CO.» 54 W. Illinois 

Street. Chicago.

• NUSIŽUDĖ, NEGALĖDA
MI APSIVESTI. — Keletą me
tų i tgal 41 metų vedusi mo
teriškė Louise Hartkopf ir 46 
metų George Nelson, 7038 So. 
Aberdeen, pamilo vienas kitą. 
Moteriškė buvo vedusi. Negalė
dami apsivesti, meilužiai nuta
rė nusižudyti. Vakar abu tai 
padarė. Jų kūnai buvo atrr.sti 
Kort viešbutyje, 1550 E.i 64-th 
Street.

• ŽUVO NUKRITĘS NUO 
DVIRAČIO. — 11 metų berniu
kas Frank Prinz, nuo 2588 
Emerald avenue žuvo po užpa
kaliniais troko ratais, nukritęs 
nuo savo dviračio.

SUSIRINKIMAI
■ - .............................

SLA 226 kp mėnesinis ir labai svarbus susirinkimas įvyks ba
landžio 6 d. J. Grigaičio svetainėje, 3801 Armitage avė. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi nariai bukite laiku, nes bus ren
kama Pildomoji Taryba ir delegatai į seimą.

J. Kaulinas, pirmininkas.
Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą balandžio 

7 d. 8 vai. vak., po antrašu 3800 W. Armitage avė. Malo
nėkite visi būti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

M. Chepul, rašt.
Lithuanian Building Loan and Savings Ass’n (Naujienų spul- 

kos) direktorių susirinkimas įvyks ketvirtadienį 7:30 vai. 
vak. Naujienų name.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys bertai- 
ninį susirinkimą trečiadienį, balandžio 6 d. 7:30 v. vak. 
Lietuvių Auidtorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malo
nėkite laiku susirinkti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. —S. Kunevičia, rašt.

SLA 36 kp. ekstra mitingas — balandžio m. 6 d., trečiadienį, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. Bus 
SLA Pildomos Tarybos rinkimų balsavimai ir delegatų 
rinkimas į 46-tą seimą, kuris įvyks Scrantone ateinantį 
birželio mėnesį. • > . .

Bendras masinis susi
rinkimas

Kovo 25 d. skubomis buvo 
sušauktas visų Montreal lietir- 
vių organizacijų nepaprastas 
mitingas, kuriame dalyvavo 
tiek kairiosios, tiek dešiniosios 
srovės. Mitingas buvo šaukia
mas Lietuvos-Lenkijos santy
kių paaštrėjimo proga. Tas rei
kalas privertė visus lietuvius 
pamiršti nesupratimus ir bend
rai veikti.

Mitingas įvyko Vytauto klu
be. Kadangi Lietuvos santykiai 
su Lenkija buvo gerai žinomi, 
tai vietos lietuvius nereikėjo la
bai jau raginti, kad jie atsilan
kytų į šaukiamą protesto mi
lingą. Publikos prisigrūdo pil
na svetainė.

Susirinkimą atidarė įsteigto 
komiteto išrink tasai pirminin
kas, p. P. Jesutis. Pirmiausia 
jis trumpai apibudino mitingo 
reikšmę. Visai neseniai, pareiš
kė jis, mes džiaugsmingai mi
nėjome Lietuvos dvidešimt me
lų nepriklausomybės sukaktį, o 
dabar susirinkome tam, kad 
galėtume pareikšti savo protes
tą prieš Lenkijos grobuonišką 
pasimojimą sunaikinti Lietuvą.

Vėliau buvo pristatyti kalbė
ti įvairių organizacijų atstovai, 
būtent, Vytauto klubo, Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugijos, 
Vv. Jono ir Kazimiero Draugi
jos, šv. Onos Moterų Pašalpi
nės Draugijos, Kanados Lietu
vių Komiteto Lietuvos Valdžiai 
Ginti, Vilniaus Vadavimo Są
jungos, Amerikos1 Lietuvių Li
teratūros Draugijos 47 ir 137 
kuopų, LDD 35 kuopos, Komi
teto už Taiką ir Demokratiją 
ir parapijos organizacijų. Visi 
kalbėtojai griežtai pasmerkė 
Lenkijos • imperialistus, kurie 
grūmoja pulti mažiukę Lietuvą. 
Taip pat buvo pareikštas reika
lavimas, kad Lietuvoje butų 
sudaryta koalicinė valdžia, ku
ri atsteigtų demokratišką san
tvarką................

Trumpos pertraukos metu 
buvo atsikreipta į susirinku
sius aukų, kad butų galima pa
dengti susidariusias išlaidas. 
Liko surinkta $84.25.

Pirmininkas skelbia, kad va
sario 27 d. įvyksiąs kitas mi
tingas vietos lietuvių parapijos 
svetainėje. Kviečia visus drau
gijų atstovus dalyvauti. Paskui 
pateikiamos rezoliucijos, ku
rias pagamino komiteto sekre
torius Aukštaitė. Rezoliucijos 
nutarta pasiųsti Lenkijai ir 
Tautų Sąjungai. Originalės re
zoliucijos buvo priimtos su ma
žais pataisymais.

šis mitingas buvo džiuginan
tis tuo atžvilgiu, kad į jį susi
rinko įvairiausių nuomonių 
žmond^ ir visi vieningai pareiš
kė savas nusistatymą prieš fa
šistinės Lenkijos pasimojimą 
pavergti Lietuvą.

Kai mitingas baigėsi vėlai va
kare, tai visi susirinkusieji iš
siskirstė draugiškoje nuotaiko
je. ;

atžvilgiu. Mat, buvo galima ti
kėtis, jog kairieji nepalankiai 
atsilieps apie Smetonos valdžią.

šiam mitingui vyriausias kal
bėtojas buvo pakviestas iš New 
Yorko. Būtent, atvyko Laučka, 
“Amerikos” redaktorius. Kal
bėjo gana skystai. Kažkodėl 
jam labai parupo teisinti Sme
tonienę ir Tubčlienę. Tai esan
čios labai “smart” leidęs ir, di
delės patriotės. Girdi, visi prie
kaištai, kad jos esančios pro
lenkiškų nusistatymo, neturį 
jokio pagrindo.

Buvo renkamos ir aukos. Su
rinkta apie $70.

—P. Gelbinas

Pranešimas
Balandžio 8 d. įvyks LDD 35 

kuopos labai svarbus susirinki
mas. Susirinkimas bus svarbus 
tuo, kad įvyks valdybos rinki
mai. Be to, turėsime aptarti 
daug kitų svarbių reikalų.

Visi šios kuopos nariai turi 
susirinkime dalyvauti. Tai svar
bu. Juo labiau, kad turėsime ir 
diskusijų apie šių dienų svar
bius įvykius.

Susirinkimas įvyks D. L. K. 
Vytauto NeprigulmTngame KIlh 
be, kuris visiems yra gerai ži
nomas. Pradžia 8 vai. vakaro.

—Valdyba

PADMA
Toronto, SLA 236 kp. suruo

šė vakarą bal 2 d., kuris susi
dėjo iš įvairios programos su 
šokiais.

Teatralė komisija širdingai 
dėkoja visiems artistams, kurie 
dalyvavo veikale,t p. Kurtinaity- 

i . 11 C. t

■■ ■•■ "■1,1 ............ ■:-r'. • 'v ■ —

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą 

i*

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo. kuiis 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.

te, kuri taip gražiai pašoko, ne
atsižvelgiant į pianistes neatsi
lankymą; Talavinskas, nors dar 
jaunas apie 13 mt. berniukas, 
labai gražiai skambino gitara I 
ir dainhvo. Ačiū B. Jokubynui 
.iž piano paskambinimą, p. V. 
Johnspn už gražų padainavi- 
mą, p. G. Jokubynaitei už 
skambinimą piano ir choro ve
dimą, visiems choristams už 
malonų prisidėjimą prie pro
gramos, O. Indrelienei už hu
tą choro repeticijoms. Bilietų 
platintojams, vakaro darbinin
kams A. Kavoliunui, I. Bieliau
skui ir ypatingai A. Kazlauskui, 
kuris taip sunkiai vienas bufe- i 
te dirbo ir didžiausias ačiū tai | 
delhi’iečiams, kurie mums tiek 
daug malonumo suteikė savo ; 
atvažiavimu. Didelis ačiū tenka

p. Treigiams, kurie taip daug 
nuims pagalboj o įvairiai. Šir
dingas ačiū muzikantams B. 
Gudavičiui, broliams Seinams, 
P. Karašauskui, P. Stanaičiui ir 
Toronto Dubauskui su Taurin- 
sku, kurie prisidėjo prie orkes
tro. Seniai lietuvių parengime 
tokia smagi muzika begrieže, 
tai dar kartą, brangus delhi’ie- 
čiai, ačiū. O publikai už gau
singą atsilankymų ačiū, labai 
ačiū. Komisija

Trečiadienis, balan. 6,-1938
TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 

PACKARD BARGENA1S
37 PACKARD Sedan .......... .’ $750
35 PACKARD Sedan .............. 485
36 TERRAPLANE Sedan ....... 425
35 DODGE Sedan ................. 345
32 PACKARD Sedan .............. 275
35 FORD Del. Sedans .........  225
33 PONTIAC Coupe .................. 165
31 AUBURN Sedan ................. 75
Dar 61 Packąrd Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

J. ŪSAS TAVERN
JOHN ir ADELĖ ŪSAI praneša 

visiems draugams ir pažįsta
miems, kad perėjo 

į Naują Vietą 
Nuo 82nd ir Kean Avė. 

į WEST SIDE 
2462 Blue Island Avenue

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

SAVĘS WORK!
PILSEN 

LIGHT FLOOR OIL
1 Giliai persisunks į jūsų senas grindis. Išdžiūsta 
i ir palieka gražų blizgantį varnišiuotą paviršių.

Grindis lengvai galėsi nušvarinti. Galit nusi
pirkti kiekvienoj maliavų arba geležų krautuvėj.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam 

k Žmogui

Šmotų

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais s....99c
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 

m su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6 didelius peilius už ............................. $1.49
6 didelės šakutes už ................................. 1.19
G sriubos šaukštus už ...........   1.19
G salotom šakutes už ............................. 1.19
G arbat. šaukštukus už ..........  790
G Ice Tea šaukštai už ...........  1.19

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avc.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run »7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25

i Tonas .................................... ’
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marquette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 

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

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė L.,,...,.,.—...... ■; . , ■ ■■

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

tvarkoj!?
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti (vairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES- \
hospttals

P A R E N G IMA I
Bunko ir kortų parę rengia Chicagos Lietuvių Pirmyn choro 

rėmėjai šeštadieni, balandžio 9 d„ Armitage svetainėje, 
3804 Armitage avė. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 30c. 
Kviečiame / visuomenę skaitlingai atsilankyti. Parengimo 
pelnas skiriama finansavimui Pirmyn choro kelionės Lie
tuvon. —Rengėjai.

Mitingas parapijos 
svetainėje

Kovo 27 d. įvyko mitingas 
parapijos svetainėje. Mitingo 
tikslas buvo toks pat, kaip ir 
pirmojo. Publikos čia susirinko 
daug mažiau. Kairiųjų srovių 
organizacijos atstovams nebu
vo suteiktas balsas. Vadinasi, 
jie nebuvo pakviesti kalbėti, 
nors iš anksto ir buvo skelbia
ma, jog įvairių organizacijų 
atstovai turės progos savo nuo
mones pareikšti. Atrodo, kad 
rengėjai pabūgo nepalankių 
nuomonių tautininkų valdžios

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPULKOS

ir statykis namą.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted SU Cricago, Ilk

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

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

Siunčiu ........... . kuponus. Taipgi pinigais ............. ....... ....... ..... .

Atsiųskit man ......................... ................... .............. .... ..... m..........................................................

Vardas .....................  ............................. -mm—..................................................—

Adresas .........■••...•••«•••«.»■.••.......•• .-...mm.m....*. m. ..••••ssaB.M«^«.M......M.mm

Miestas ......................................  Valstija ______________

Kupono No. 103 Balandžio 6 d.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*J2.5O
GYDYMAS........................SCn.OO
LIGONINĖJE ..........m.....................

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena ligoninėje ___  $15-oo

RAUMATIZMAS 19.00
greitai palengvinama -----

VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA ŪRANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. VICTORY 9670.

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkė LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue
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CLASSIFIED ADS. !Prezidentus

Rezultatai SLA 178 kp< 
Greenwood, III.SLA Pildomosios Tarybos 

Rinkimų Rezultatai 
SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ EIGA 

(Bendri rezultatai
178, 274, 262,

iš 188, 81, 297, 16, 136^286, 148, 56, 284 
40, 129, 25, 359, 360, 152 iy 227 kuopų)

4 •
J . . I j ' !TSI^>»

Į PREZIDENTUS

Bagočius 
Laukaitis 
Jurgejonis
Vice Prezidentus

3
1

F. J. Bagočius
V. Laukaitis
K. Jurgelonis

400
78

3

Mažukna 
Bukšnaitis

9
6

VICEPREZIDENTUS
J. K. Mažukna 
V. Bukšnaitis

397
87

Į Sekretorius
Vinikas
Miliauskas
^.ndziulaitisi

Į Iždininkus

4

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

Į IŽDININKUS

222
218

Gugis 
Trečiokas
Iždo Glob.

11
3

Atsisaukimas į 
Chicągos Lietuvių 
Jauninta HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

::ž'' 1
Karo
Chi-

Neprigulmingas 
Kadangi didžiuma 
žmonių yra Ameri- 
tiktai Lietuvon ma- 
ir ten užaugę, tai 
ar “išeiviais” va-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

REIKALINGA VĘĮTĘRKA į Res-Į TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA- 
taurantą. Nuolatinis darbas, gera VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 
mokestis. 3907 So. Halsted St. | Musų raštinėse — Keistučio ir 

Lietuvos Spulkos — galite taupyti, 
pasiskolinti, namus pirkti, parduoti, 
renduot, apdrausti.

J. P. EWALD REALTY CO.
REIKALINGAS ANTRARANKIS 3236 So. H&lsted St., Calumet 4118 

DUONKEPIS prie juodos duonos. arba
2424 West 69th St. " 708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

HELP VV ANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

K. P. Gugis
A. S. Trečiokas
B. šimokaitis

385
75

8
Į IŽDO GLOBĖJUS

E. Mikužiutč
S. Mockus
J. Marcinkevičius 

" J. K. Urbonas
V. A. Kersevičius

SoponisM. P.

399
218
221

14
67

8

Mikužiutč 
Mockus 
Kersevičius 
Marcinkevičius 
Urbonas 
Soponis
D r. Kvot.

9

2

[ACME-NAUJIENŲ Puto]

Ispanijos fašistų genero
las Yague (dešinėj e) ties 
Lerida duoda instrukcijas 
maurų oficieriui. (Paveiks
las atsiųstas New Yorkan 
per radio).

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

Sta.neslow
Biežis
Staniulionis

5
8

364
79
11

Rezultatai SLA Pil. Tar. Balsa
vimų 274 kuopos Spring 

ley, III.
Į Prezidentus

Bagočius 
Laukaitis 
Jurgelonis

Val-
Į Sekretorius

Vinikas 
Miliauskas

Northside Klubo 
“Pripotkai”

lietuvi, 
atvyk į šį 
musų eiles, 
lietuvių iš

sesutė lietu- 
vakarą ir

Čionai rasi 
visų Lietu- 
yra Kapsų,

D-ja
39

2
Iždininkus

35

Iždo Glob.
34
34

6

Gugis 
Trečiokas 
Simokaitis

Mockus 
Mikužiutč 
Kerševičius 
Marcinkevičius 
Urbonas

Į Vice Prezidentus
Mažukna 
Bukšnaitis

33
9

MADOS Dr. KvOt.
Staneslow 
Biežis 
Staniulionis

CLEOPHAS STUNŽA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Ęal. 4 d., 9 valandą ryto, 1938 
m., sulaukęs 18 metų amž., 
gimęs Chicagoje. Gyveno 8554 
So. Marshfield Avė.

Paliko dideliame puliudime 
motiną Marcijoną, po tėvais 
Pikčįuniukę, tėvą Juozapą, 
dėdę Kazimierą, Pikčiuną. O 
Lietuvoje 2 cioces: Marijoną 
Blažąitienę, Oną Žičkienę, dė
dę Lauryną Pikčiuną ir jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. Ė- Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė. Laidotu
vės įvyks Penktadienį, Bal. 
8 d., 8 vai. ryto, iš kopi. į 
Švento Kryžiaus parap. oaž- 

‘ nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydė tas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Cleopho Stunzos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
TėvaSj t Motina ir Giminės. 

Laid. Direktorius J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

Dėl platesnių žinių pašau
kite Tel. YARDS 1741.

Garsinkitės Naujienose

ko-NORTH SIDE. — Musų 
lonija, rodos, yra seniausia lie
tuvių kolonija Chicagoje, bet 
draugijomis ir klubais nėra 
taip jau turtinga kaip kilos.

Šioje kolonijoje gyvuoja jau 
rodos veik per 20 metų pro- 
gresyvis Rytinės žvaigždės klu
bas. Klubas gyvuodamas per 
tiek laiko turėjo, taip sakant, 
visokių “pripotkų”, bet visus 
laimingai pergyveno. Bet Uve
rio laikai į jį paveikė gan skau
džiai. Rodos net kelioliką šim
tų dolerių tapo tūlų bankų 
“nusavįhti* ngi, taip

yra 
pri- 
‘da-

šakimf/št
“bečleriai”,* tai iš tokių 
potkų” tik pasijuokia ir 
col”.‘ Štai kad ir vasario 12 d.
š. m. buvo rengtas balius. Ba
lius, taip sakant, gerai pavyko, 
tik vis tie nelemti Uverio lai
kai dar veikia ir buvusieji ko
mitetai su atskaita tikriausiai 
pajautė Uverio žadėtą “prospe- 
rity”. Jau, ačiū Dievui, antras 
mėnuo baigiasi, o ta nelemta 
ąįskaita vis dar trinasi tūlų ko
mitetų kišeniuose. Nariai, kaip 
girdėt, tokiu elgesiu nepaten
kinti ir nekantriai laukia kili
mo busiančio susirinkimo, ku
ris įvyks balandžio 7 dieną.

Well, pagyvensime ir pama
tysime, kaip klubiečiai šį Uve
rio palaiką pergyvens.

O gal kas iš žinančių malo-

gai butų malonu girdėt iš klu
bo pirmininko. Lauksiu. —XX.

Nori Užbaigti 
Kupiškio Kapinų 
Steigimo Darbą
Tam Tikslui Kupiškėnų

Rengia Bunco ir Kortų 
Vakarą

Užbaigdama žiemos sezono 
darbuotę, Kupiškėnų Kultūros 
Draugija rengia Bunco ir Kor
tų party, kad tuo kiek sustip

rėti f ima asiniai ir pagelbsti 
Lietuvos Kupiškėnams užbaig
ti steigti laisvas kapines. Lietu
vos Kupišk.cnai yra pasiryžę šį
met užbaigė 
Kupiškio api 
laisvos minti 
ties atvejyje jie turi eiti prie 
kunigų maldaėti, 1 kad priimtų 
j ų draugą į katalikiškas kapi
nes. fl ........... “!- “

Dėl lėšų stokos Kupiškėnai 
patys neįstengia užbaigti pradė
to darbo. Tad, tam tikslui Drau- 
gija rengia ‘ Bunco ir Kortų 
Party, šeštadienrb vakare, ba* 
landžio 23 -d., Wešt Side mažo
joj svetainėje/; 2244’West 23rd 
Place. Visiems bus proga išban
dyti sa vo gabumus ir laimę. Vi
siems laimėtojams bus duodami 
geri prizai.

Užpraeitą šeštadienį A. Ru- 
dinsko bute, Cicero, įvyko Ku
piškėnų Kultūros Draugijos su
sirinkimas. Narių atsilankė ga
na daug. Iš naujų prisirašyti 
prie Draugijos’atvyko K. Baro
nas, M. Jasinskienė ir Ona Ka
tilienė. 11

visą darbą, nes 
«je yra daug 

bnių,' bet mir-

REIKIĄ DARBININKO F AR- KAM REIKIA PINIGŲ
M Al — kreiptis į 1-mas aukštas.
2430 W. 46th Place tarp 6:30 ir 7:00 Arba greit išmainyti namą, ūkę,
P. M. AMBŲT. lotą, biznį bile kur. Taipgi per

_ morgičius, judgement notas, narit 
kontraktus, master certificates 

Į skolinam pinigus.
NAMON REALTY CC. 

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

REIKIĄ VIRĖJO, nevedusio — 
35 iki 45 — kambarys, užlaiky
mas ir alga. 5654 West- 64th Place.

vi-REIKIA JANITORIAUS 
sas vyrų darbas — kambarys, už
laikymas ir alga. 4601 So. Marsh- 
field Avenue,

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

Pinigai duodami tuojau, išanks- 
to, belaukiant apdraudos išmo
kėjimo. Skubus fondai dėl dra
bužių, bažnyčios paįarnavimui, 
transportacijai, kapinių lotams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Ellis planą.

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

Atvykusį Po Pasaulinio
1936 metų pabaigoje, 

cagoje susiorganizavo 
tuvių Išeivių 
Klubas." 
šių jaunu 
ko j e gimę 
ži išvežti 
“ateiviais”
dintis netinka, Nors ir esam 
“grinoriais”, bet tuoju pačiu 
sykių esame ir “tikri” Ame
rikonai, Taigi ir šio kliubo var
das buvo pakeistas į “Lietu
vių Jaųpimo Kultūros Ratelį.”

Ši$ ratelis balandžio 10 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., turės savo pirmą 
didelį vakarą. Bus suvaidinta 
juokinga keturių aktų kome
dija “Avinėlis Nekaltasis/’ 
Taipgi, šiame vakare nauji na
riai bus priimami be įstojimo. 
Broli 
vaite, 
stok į 
jaunų
vos kraštų, čionai 
dzūkų, žemaičių ir aukštaičių, 
miestiečių ir kaimiečių. Pir
miau mes labai skyrstydavo- 
mės, bet dabar visi esame 
lietuviai. Ir, kad būtume ge
resni ir kultūringesni, vienin
gi lietuviai, o tas šioj šalyj la
bai reikalinga, tai turime būti 
organizuoti.

Šiame ratelyje gali būti vai
kinai ir merginos, taipgi ir. ve
dę, be skirtumo religinių ir 
politinių įsitikinimų. Musų tik
slas: menas, apšvieta-kultųra. 
Taipgi čionai gali priklausyti 
ir čionai augę lietuviai ir lie
tuvaites, kurie myli dailę ir 
apsvietą. Be to, čionai yra pro
ga ir lietuvių kalbą pagerinti, 
nes, šitiems lietuviam stipen
dijų .į,.?ĮjiIęjįurvą važiuot kalbos 
mokintis nereikia. Kai ku
riems gal anglų kalba7 nevisai 
švelniai tariasi, 
šę su čia 
nimu, jie 
. Ratelis 
laiko kas 
kiekvieno 
Įėję, 3142
cago, III. O jei norėtumėt dau
giau informacijų, tai rašykite 
sekančiu antrašu: A. J. Povi
lonis, 3204 So. Lituanica avė., 
Chicago, III.

Chicagoje, spėjama, yra 'apie 
200 ar daugiau iš Lietuvos vė
lesniais metais atvykusių lietu
vių ir jei mes susiburtame į 
daiktą, tai mes galime suvaidin
ti labai svarbią rolę lietuvių iš
eivijoje, netik Chicagoje, bet 
ir po plačią šalį. Nes kaip ži
note, lietuvių iš Lietuvos da
bar jau mažai teatvažiuoja. Ir 
mes, nors ir neskaitlingi, bet 
būdami .organizuoti, galime 
nuveikti labai didelius darbus. 
Taigi, broliai ir sesutės, pagal
vokite rimtai ir veikite greitai.

LJKR Pinti.
A, J, Povilonis

VYRAMS
Su sekančia atrama: 1. Praei

tyj paslankus, sunkaus darbo dar
bininkas; 2į Yra savo gyvenimą 
gyvenęs švąriai ir gali duoti pui
kius karakterio referencus; 3. Gali 
įrodyti, kad ne iŠ savo kaltės da
bar be darbo. Jei norį dirbti sun
kiai už garbingą progą ir dirbti 
betkokį garbingą darbą taip ilgai 
kaip gali iš jo pasidaryti gerą pra
gyvenimą. Aš suteiksiu mandagų 
interview ir pasakysiu ar galime 
jus samdyti. Turite būti pasirengę 
gyventi iš $25 į savaitę pirmas še
šias savaites. Tik tų vyrų patarna
vimas tebus sprendžiamas, kurie 
gali tuoj pradėti dirbti. Kreiptis 
asmeniškai ketvirtadienį po 10:30 
Ą. M. 311 North Central Avenue. 
Klausk Mr. E. J. Cerny.

PARSIDUODA 5 fletų namas, 
štyrnu apšildomas, mūrinis. Rendos 
neša $200 į mėnesį. Parsiduoda už 
$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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA arba mai
nysiu ant namo loto, ar kokio biz
nio. Mauston, Wis. Route 4, Box 12

AUTOMOBILES FOR SALE 
Automobiliaii Pardavimui

1936 DODGE 4 durų Touring Se- 
dan, Radio ir šildytuvas, naujo ka
ro garantija.
CENTRAL AUTO SALES & SER. 

3453 So. Morgan Street, 
Boulevard 2510

BUSINESS SERVICE 
______Biznio Patarnavimas______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
' BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai-Įtaisai

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

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

CALumet^ 5269.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 

10:30 vakare.
CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942.

iki

FINANCIAL
Finansai -Paskolos

bet suteimai- 
augusiu lietuvių jau
tą trukumą išlygina, 
savo susirinkimus 

pirmą pirmadienį 
menesio, Mildos sa- 
So. Halsted St., Chi-

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

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

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

setai '............................... $39—$49
$875 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ............   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PADAROME jjlRMUS MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais — že
miausiais mokesčiais.

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

ĘUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai SKOLINAM PINIGUS 

ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 
apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.

SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

AUKSINĖ 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 ypatiškaį 2749 
West 63rd St.

Rems “Pirmyn” Chorą
Skaityta du laiškai, vienas 

nuo Parįaų^-Gįrčnd Post N.q, 
271, antras nuo Fondo Pirmyn 
Choro Kelionei Lietuvon. Abu 
laiškai buvo priimti vienbal
siai, ir Visi nariai prižadėjo 
remt Pirmyn choro jaunuolius 
ir pagelbėti jiems ateinančią 
vasarą vykti į- Lietuvą.

Kadangi vasaros grožybės ir 
žaliuojanti miškai visus vilioja 
jais pasigėrėti, tai ir Kupiš
kėnų Kultūros Draugija nutarė 
surengti porą draugiškų išva
žiavimų pakvėpuoti tyru oru. 
Išrinkta komisija vietą parū
pinti. Kur ir kada įvyks—prar 
nešiu vėliau. Po susiri mo 
įvyko vaišės ir draugiš 
sikalbėjimaš. J'

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas 3932 So. Rockwell 
St., elektrinis refrigeratorius—ma
ža renda—ilgas lyšas—gera vieta— 
nebrangiai. Pardavimo priežastis 
—liga.

COAL—WOOP—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
MINE RUN ................
BIG LUMP .....................
EGG ...............................
NUT .................................
SCREENINGS .................

PIRKIT DABAR!!REAL ESTATĖ FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

$5.75
$6.00
$6.00

$6.00
$5.25

ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTJ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$200 NUPIRKS
Placc 4 —— flat/Lj
$1200. Mokėti $20 mėnesy.

1938 Canalport
flatai, beismentas, viškus, 2 lotai 
8 karų garažas tiktai $400 reika
laujama, likusi $30 mėnesy įskai
tant palukas.

925 18th Place 4 flatai, plytų, 
beismentas, tiktai $250 reikalauja
ma, kita $30 į mėnesį.

FRANK JANATA and CO.
4257 Cermak Rd., Lavvndale 4949

552 West 20th 
freiminį, kaina

Avė. krautuvė, 3
A

Choro

ĮtOVĖB

rr
'Wi■šf'

8

(Vardas ir pavardė)

$

S

• PASIKORĖ. — Savo na
muose ties 11827 Morgan Street 
pasikorė 53 metų darbininkas 
Steven Barczi.

NAUJIENOS Patteru Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, IR.

Čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) ,No......... —

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Lietuvių 
rėmėjai rengia bunco 
parę, šeštadienį, ba
ik, Armitage svetai- 
Armitage Avė. Pra-

s pa-

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinbnn kainos 
prieinamos. U t pakartoji
mus duodame gerų nuo
laida. . - ”

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

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

IKI 
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

No. 4726—Madni pavasarinė su
knelė. Sukirptos mieros 14, 16. 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
polių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti niierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Menos Pattern Dept., 1739 

alsted St., Chicago, III.

VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

MYKOLO VASILIAUSKO
ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

KAZIMIEROS VASILIAUSKIENĖS
Paliko dideliame nuliudhne sūnų Pranciškų ir marčią Palio- 

niją ir anukus, dukterį Vincenta ir žentą Juozapą Petrušio- 
nis, ir dukterį Heleną ir žentą Liudviką ir 2 anukus.

Bus laikomos Šv. Minios su Ekzekvijomis Šv. Jurgio Bažny
čioje, 7 dieną balandžio mėn., 1938 m., 7:30 vai. ryto. Kviečia
me visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamal
das.

Mes jus musų brangieji Tėveliai, niekuomet neužmiršime. 
Jus pas mus jau neoesugrįšite, bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas jumis ateisime. Laukite mus ateinant!

Nuliūdę lieka
SŪNŪS, DUKTĖ, ŽENTAI, MARTI IR ANŪKAI.

! Siunčiam Gėles 
Telegramų j

* Visas Pasaulio
, Dalis.

KVTĘTKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

M
 Gėlės Mylintiems 

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

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Phonc LATAYfiTTE 6800

Northsidiečių “Pir
myn” Rėmėjų 
Sueiga

Chicągos 
“Pirmyn” 
ir kortų 
landžio 9 
nė j, 3804
džia 7 vai. vakare. Įžanga tik 
30c.

Kiek girdėjau bus išdalinta 
daug ir gerų dovanų.

Kas nenorės lošti bunco, tas 
galės lošti pinaklį, bridžių arba 
siksty siks. Po lošimo galima 
bus pasišokti, padainuoti ir alu
čio išsigerti.

Parengimo visas pelnas ski
riama finansavimui “Pirmyn” 
choro kelionės Lietuvon ątęinan- 

;čią vasarą.
Kviečiame skąitlingai atsi

lankyti ir paremti buvusį North
sidiečių Chorą “Pirmyn”.

Rėmėjas.

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI
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PRANEŠA, KAD DARBO TARYBA IŠNEŠĖ'Šiandien SLA 
NUOSPRENDI PRIEŠ INLAND PLIENO 

BENDROVE
Balsavimai 
36,226 kuopose

me susirinkime, iiš yra svarbus Balsavimai SLA 55-toj Kuopoj 
WEST V PULLMAN. — ‘ šį 

sekmadienį, Balandžio

Griežtai Smerkia firmų už atsisakymą 
pripažinti (.1.0.

stambias plieno lie

taryba savo raporte 
kad Inland bendrovė 

atsisa-

Iš VVashingtono vakar atėjo 
nepatvirtintos žinios, kad Fedc- 
ralė Darbo . Safttykių Taryba 
šių savaitę išnešė nuosprendį 
prieš Inland • Plieno bendrovę, 
kuri Chicagoje ir South Chica
goje turi 
jyklas.

Darbo 
randanti,
prasižengė įstatymams, 
kydama pripažinti C. I. O. lini
ją

Raportas ir nuosprendis yra 
rezultatas ilgo tyrinėjimo, ku
rį Taryba vedė Chicagoje po 
kruvino plieno streiko trijose 
plieno liejyklose, Republic 
Steel, Inland ir Youngstovvn, 
pereitų metų gegužės mėnesį.

O. unija Steel Workers Orga- 
nizing Committee suorganiza
vo didžiumų Inland darbininkų 
ir kreipėsi į bendrovės viršinin
kus, reikalaudama pripažinimo.

Inland atsisakė tų reikalavi
mų išpildyti. C. I. O. tada pa-

dą prieš firmą Federalei Darbo

Santykių Tarybai. Taryba vedė 
tyrinėjimų Chicagoje per kelias 
savaites laiko. Jį užbaigusi, vi
sus liudymus pasiuntė Wa- 
shingtonui nuosprendį išnešti.

Kėip sako nepatvirtintos ži
bios, tas tarybos raportas su 
nuosprendžiu yra labai aštrus 
ir ne vien griežtai pasmerkia 
bendrovę už atsisakymų pripa
žinti unijų, bet kaltina kad pri
vedė prie bereikalingo streiko, 
kuris pasižymėjo dideliu krau
jo praliejimu.

Darbo taryba sakanti, kad 
bendrovė neturėjo pamato at
sisakyti C. I. O. pripažinti, be 
to, taip pasielgdama prasižen
gė Wagnerio Darbo Santykių 
įstatymui, kuris reikalauja, kad 
dirbtuvė turi pripažinti unijų, 
kuri atstovauja didžiumų dar
bininkų dirbtuvėje.

Raportas įsako Inland bend
rovei su C. I. O. derėtis, bet 
bendrovė greičiausiai tam spir
sis ir eis į teismų. Bet didelėj 
didžiumoje atvejų teismas Dar- 
boSjSantykių Tarybos nuospren
džius patvirtina. —R;

Rinks Pildomą' Tarybų ir Dele
gatus Į Seimų; Ir Kitos Kuo* 
pos Ruošiasi Balsavimams.

36 Kuopos Nariams
Šiandien, balandžio 6 dieną, 

SLA 36 kuopa laikys savo mė
nesinį ir nepaprastų susirin
kimą, Chicagos. Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted str.

Šis susirinkimas bus svar- 
■ > . . .

bus tuo, kėd jame kuopa atliks 
balsavimus SLA Pildomos Ta- 

Įrybos rinkimuose ir rinks savo ’ > . . . . . * ...delegatus į 40-tų seimų, kuris 
įvyks birželio m. 27 d. Scr&n- 
tone, Pa.

. i ,
Kiekvienas narys privalo į/tą 

susirinkimą ateiti ir atlikti sa
vo pareigą. Nuo to, kokie bus 
išrinkti organizacijos 
kai ir seimo delegatai 
sys jos ateitis.

SLA.

viršinin- 
priklau-

Narys

Priėmimo Vakarienė
Herbertui
Morrisonui.

Šių savaitę viešės Chicagoje 
didžiausiojo pasaulyje miesto 
gaspadorius — Herbert Morri- 
son.

Jisai yra Darbo Partijos va
das Londono miesto taryboje. 
Pasidėkojant jo nepapras
tiems organizatoriaus gabu-’ 
mams, Darbo Partija Londone 
taip sustiprėjo, kad šiandie to 
didmiesčio taryboje ji turi ab
soliučių daugumų, ir tokiu bil
du kontroliuoja i 
nistracijų.

Herberto Morrisono vadovy
bėje Londonas dabar stato gra
žias rezidencijas biednuomenei, 
steigia naujas hiokyklas ir kny
gynus, švarina savo gatves ir 
parkus. Todėl Londono gyven
tojai jaučia, kad tas milžinas 
tarpe pasaulio miestų dabar 
pradėjo tarnauti kulturiniems 
darbo žmonių reikalams.

Penktadienį, balandžio 8 d., 
Chicagoje rengiama priėmimo 
vakarienė tam garbingam sve
čiui iš Anglijos. Rengimo ko
mitetas susideda iš įvairių dar
bininkų organizacijų atstovų, birželio 1 d.

Komiteto pirmininkas yra Jo- 
seph D. Keenan (Chicagos Dar
bo Federacijos Sekretorius-Iž- 
dininkas).

Vakarienė įvyks Morrison 
kotelyje (Cameo kambaryje). 
Pradžia 6:30 vakaro. Tikietas 
1.50.

Norintieji dalyvauti vakarie
nėje turi užsisakyti vietas iš 
anksto, kadangi nėra abejonės, 
kad svečių bus daug. Užsaky
mus galima duoti per “Naujie
nų” ofisų.

Labai Svarbus SLA. 226 Kp. 
Susirinkimas Šį Vakarų

NORTH SIDE. — SLA. 226 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį vakarų, Grigaičio sve
tainėj, 3804 Armitrge Avė. Ger
biami nariai ir nares, meskit 
viską šalin ir dalyvaukite šia
me susirinkime, nes bus SLA. 
Pildomosios Tarybos' ir delega
tų į Seimą rinkimai. Taipgi yra 
kitų labai svarbių reikalų, ku
rie būtinai turi hjiti šiame su
sirinkime svarstomi. Atsiveskit 
ir naujų narių prirašyti.

J. Naujalis, Sekr.

1937 Mokesčiai 
Bus Mažesni

miesto admi4hž 1936 Metų
$8.73 nuo $100 vietoj $9.52

* • * * . < • •

Cook apskričio klerkas vakar 
paskelbė 1937 metų mokesčių 
normų. Pasirodo, kad nuosavy
bės savininkai už tuos metus 
mokės po $8.73 nuo kiekvieno 
$100 turto vertes.

1936 metų norma buvo $9.52 
nuo $100, tai yra 79 centus 
daugiau.

Mokesčių sąskaitos .bus iš
siuntinėtos mokesčių mokėto
jams apie gegužės 1 d., o pir
mų dalį reikės sumokėti prieš

SLA 139 Kuopa
ROSELAND. — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 139 
kuopos nepaprastas susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, bųl. 7 
d. Palmer Park svetainėj, 7 v. 
vakare. Susirinkimas labai svar
bus visiems nariams, nes bus 
balsavimai SLA Centro Pildo
mosios Tarybos ir rinkimas 
delegatų į SLA seimų, kuris 
įvyks birželio mėn. 27 d. Scran- 
ton, Pa.

Todėl, visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti susirinkime 
kaip galima skaitlingiaus, nes 
tai labai svarbus susirinkimas.

A. Narbutas, raštininkas

Į SLA 289-tos Kuopos Narius
HARVEY, ILL. — SLA 289- 

tos kuopos svarbus susirinki
mas įvyks balandžio 7 d., (ket
virtadienį), 7:30 vai. vakare, 
J. Šematavičiaus svetainėje, 
15609 So. Halsted st. Visų na
rių pareiga dalyvauti minėta- dėl informacijų

ne vieh kuopai, bet visai SLA 
organizacijai. ‘ .

■ ■ . ♦ ■ ■ ■

Įvyks Pildomosios Tarybos 2 vai. po pietų, Bimbos svetai- 
rinkimai, ir rinkimas delegatų 
į SLA seimų, kuris įvyką bir
želio 27 d., Scrantone, Pa. Nors 
sykį į du metu visi nariai at
silankykite ir atlikite Aavo pa
reigą, nea kitaip Kuopa gali už
dėti bausmę, taip kaip konsti
tucijoje nurodyta. Susirinkime 
privalo buti'-viši;

A. O. Skirmontas, Sekr.
» M A ................... ....

10 d.,

Street,nėję, 635 West 119th 
įvyks SLA. 55 kuopos susirin
kimas. Bus balsavimai Centro 
valdybos, renkama delegatai į 
SLA. 40 Seimų. Taipgi bus ren
kama komisija dėl surengimo 
išvažiavimo. Visi nariai ir na
rės būtinai atsilankykite susi- 
rinkiman paskirtu laiku?’

Jonas Tamašauskas, rašt.

KARO NEBUS, VAŽIUOKITE LIETUVON!
■: . i.,........ .. ..... . ,

Ruošiamos “Pirmyn” Choro ir Kitos 
Dvi Didelės Ekskursijos

; [ .. I . ■ ---- —
šiais metais iabįf„daug žmo

nių buvo bepracieįĮį rengtis vą-
žinoti Lietuvon^ l}8į iškilus Lie
tuvių-Lenkų nesusipratimams, 
drugilis 
atidėjo.

Dabar 
Lietuvos 
kad visas nesusipratimas liko 
išspręstas taikiu budu ir karo 
pavojus praėjo. Todėl, kurie 
turite ištekliaus ir noro keliau
ti Lietuvon, neatidėliojant 
žinokite šiais metais. Nes 
metai bus tikri ekskursijų 
tai Lietuvoje. Visa Lietuva 
pasirengusi amerikiečius priim
ti ir pi.rodyti jums visa, ką Lie
tuva turi gražiausio, be didelių 
jums išlaidų. Kodėl Lietuvių 
Choras Pirmyn neišsigando, ir 
pačiame Lietuvos krizyje jie 
nė* kiek nepaabejojo apie va- 
žiavima?

Iš žemiaus pažymėtų ekskur
sijų galite pasirinkti bile vie
ną, kuri jūsų :aplinkybėms ge
nius tinka. Arba galite važiuo
ti ir kitais laivais, nors ir be 
ekskursijos. ;

Sekančios ekskursijos yra 
rengiamos beįičll’ai Su Liet. 
Laivakorčių Agentų Sąjunga, 
per tai jos bus skaitlingos.

Gegužės 3 dienų laivu /‘Eu
ropa’' į Bremeną/ per 6 dienas, 
iš ten gelžkeliu -per-Vokietija į 

Kauną ar Klaipėdą.
Gegužės 28 dienų laivu “Grips- 

fcolm” iš New Yorko be perse* 
dimo į Klaipėdą, per 10 dienų.

Birželio 11 d., laivu “Britan- 
nic” kartu su Chicagos' Lietu
vių chorų “Pirmyn.” Iš New, 
Yorko į Havre per ,7 dienas..Iš 
ten gelžkeliu į Kauną. |

Negalvokite ilgai, bet spręs
kite tuojaus, nes vėliaus nebus 
galima gauti ant laivų vietos, 
arba gausite kambarį, kuris 
jum nepatiks.

Todėl, nieko 
jaus kreipkitės

nešii.sipratimams, 
nusigando ir kelionę

iš visų pranešimų iš 
ir Lenkijos matyti,

va- 
šie

me-
yra

nelaukę,, tųo- 
į “Naujienas’' 
ir užsisakykite

sau vietų, kad nereikėtų 
svetimtaučiais maišytis.
Naujienų Laivakorčių Skyrius

su

kiti su šia nepaprasta ekskur
sija vykti j tėvynę. Gegužės 18 
dienų iš New Yorko laivu 
NORMANDIE išplauksime, su
stosime Paryžiuje ir Berlyne, 
iš ten atlankysime musų didvy
rių Dariaus-Girėno žuvimo vie
tą Soldine; padėsime vainiką ir 
vyksime tiesiai į Kauną. Ten 
atlikę prie Karo Muziejaus ir 
Dariaus-Girėno kapų ceremoni
jas, paskiaus vyksime į pro
vinciją aplankyti svarbesnes 
vietas, miestus ir pasidžiaugti 
Lietuvos nepriklausomybės gy
venimu.

‘ Suinteresuoti ir kas turite pro
gos su šia ekskursija važiuoti, 
kreipkitės pas B. K. Petkievi- 
čių, 2608 W. 47th strcet, Chi- 
cago, Illinois, Lafayclte 1083.

Kviečiu visus komisijos var
du. —J. A. Mickeliunas, p’rin., 
6747 S. Arlesian avė., Chicago.

Pranešimas Naujie
nų Spulkos 
Šėrininkams

Visi Naujienų Spulkos Ben- 
drdvės nark i, kurie turite kny
geles, malonėkite priduoti sek
retoriui A. BypkeviČiui dėl pa- 
tikrinfhio, nes to reikalauja val
džios auditoriai.

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Association.

T. RypkeviČįa.

• 7 PABĖGO, 5 GRĮŽO. — 
Pereitų ketvirtadienį iš namų 
pabėgo septynios mergaitės,, lan
kančios Parker High School. 
Penkios iš jų grįžo, policijos 
suimtos Valparaišo, Indianoje. 
Dviejų dar nėra. Jos taipgi In
dianoje. Kodėl mergaitės pabė
go — nežinia.

Atsišaukimas į 
Lietuvius 
Eks-kareivius

Vykime į Lietvų!
1914 metais užsidegė Pasau

linis Karas, o 1917 metais pre
zidentas Woodrow Wilsonas, 
matydamas reikalų, stojo ka
rau. Paskelbė 14 punktų, į ku
riuos įėjo mažųjų pavergtųjų 
tautų išlaisvinimas. Milionai 
Amerikos piliečių stojo, ir mes 
lietuviai neatsilikome. Liko 
priešas nugalėtas. Amerikos vė
liava nesutepta. Mažosios tau
tos išlaisvintos ir musų tėvynė 
Lietuva liko laisva ir nepri
klausoma, ir šiemet iškilmingai 
mini nepriklausomybės 20 me
tų sukaktį.

Mes gi Chicagos lietuviai ka
reiviai, susispietę į Dariaus Gi
rėno Postų 271 Amerikos Le- 
gijono, rengiame istorinę eks
kursijų į Lietuvos riepriklausę- 
mybės' iškilmes.

O Lietuvos už laisvę kovoto
jai, jos sergėtojai ir visa Lie
tuva musų §ių vasarų laukia. 
Taigi, broli lietuvi eks-kareivi, 
neatsilik, meskviečiame jus, 
ir jūsų gimines ir draugus sy-

• IN RESPONSĘ to 
many reųuests from 
readers the . '

ENGUSII PACE
now appearing in the 
Monday i s s u e s of 
“Naujienos”, hereaf- 
ter will be published 
on SATURDAYS (be- 
gining April 9).

DĖL INDU KUPONŲ SVARBI 
INFORMACIJA

Kasdien per savaitę laiko, pradedant nuo šeštadienio iki 
šeštadienio Naujienose tilps skirtingos rųŠies kuponas. Su tuo 
kuponu gausit pažymėtus kupone indus tiktai PER DVI SA
VAITES. Kai išeis dvi savaitės tų indų daugiau nebegausit, nes 
kiti tame indų sete \indai bus garsinami.

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

Indai yra aukščiausios rųšies ir daug brangesni, negu mo
kėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponų šiandien ir 
pradėkit sau rinkti gražų setų.

Z

Jūsų Pavasario Švenčių
VELYKŲ

PASVEIKINIMAI
NAUJIENOSE

PASIEKS VISUS JŪSŲ
• GIMINES
• DRAUGUS IR
• KOSTUMERIUS

, Nes Visi Jie Skaito Naujienas
« t * r ’, ■ » . • _ . . , j . _ ___-__________________-____________________________ i________ _________ _

Pasveikinimai tilps Dideliame Naujienų 
Velykiniame Numeryje, kuris Išeis 
BALANDŽIO-APRIL 16 DIENA 1938

[ACME-NAUJIENŲ FotoJ [ACME-NAUJIENV Fotol
Al Capone su savo molina Theresa Capone, kaip 

jie išrodė prieš pasodinimą Caponės į kalėjimą. Da-

V.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Ponia Weston G. Frome (dešinėje) ir jos duktė Nancy, 23 metų amžiaus, 
iš Berkely miesto, Californijos valstijoj, kurios buvo rastos užmuštos ant kelio 
netoli nuo Van Horn, Texas. Kai buvo rastas jų apleistas automobilius, policija 
pradėjo jų stropiai jieškoti ir tik dabar (nuo pereitos seredos) surado jų kunus 
ant kelio. Jas užmušė tur būt kokie nors plėšikai.

bar Caponės motina padavė Chicagos federaliam teis
mui prašymą, kad paleistų jos sūnų iš kalėjimo, nes 
jis jau užtektinai prisisėdėjęs. Jis buvo nuteistas ka
lėti 10 metų, o už gerų elgesį kalėjime jis turys gauti 
1320 dienų nuolaidos.

Warm Springs, Georgia, kur prezidentas Rooseveltas turi savo farmą, prezi
dento rūpesčiu yra įsteigta ligoninė sergantiems vaikų paralyžių. Kada preziden
tas neseniai atvyko į Warm Springs, tos ligoninės vaikai iškėlė prezidentui pie
tus. Šiame paveiksle matome prezidentą ir prezidentienę su dviem paliegėliais 
vaikais, kurie dalyvavo pietų surengime prezidentui.




