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Britanija P r i p
CHAMBERLAIN, BRITANIJOS PREMJE 
RAS, SUSITARĖ SU ITALIJOS AMBASA 

DORIUM KONFERENCIJAI ETIOPIJOS 
KLAUSIMU

Ispanijos sukilėliai gaus kariaujančiųjų 
teises

LONDONAS, Anglija, vasa- Premjeras Neville Chamber- 
rio 21. — Sekmadienį, vasario. lain, kalbėjęs po Edeno ir Cran- 
20, rezignavo Didž. Britanijos' borne, davė suprasti atstovų 

butui, kad Britanijos valdžia 
svarsto galimumų pripažinti. 
Italijai Etiopijos užkariavimų, 
jeigu tai palengvins tarptauti-

pirmadienį,; nę padėtį.
Bet pirm negu Chamberlain 

pranešimą atstovų

užsienio z reikalų sekretorius 
Anthony Eden. Kartu rezigna
vo jo 
borne.

Ant 
Eden 
atstovų butui kodėl jie rezig-' padarė šį 
navo. Pasak Edeno, Italija ir butui, jis turėjo pasikalbėjimą 
Vokietija nusižengia tarptauti- su Italijos ambasadorium Di- 
nėms sutartims. Jis negalėjo no Grandį ir, kiek žinoma, su- 
priimti premjero Chamberlaino sitarė Britanijos ir Italijos kon- 
nuomonės, jogei dabar yra ge- fetencijai, kurioje Britanija 
ras laikas Britanijos ir Itali- pripažins Etiopijos užkariavi- 
jos konferencijai. Cranborne mų ir suteiks kariautojų tei- 
patvirtino Edeno mintis. '■ ■ Ises Ispanijos sukilėliams.

padėjėjas lordas Cran-

rytojaus, 
ir Cranborne paaiškino

Sukilėliai atakuoja Europa laukia ką 
Anglija^ pasakys i?Teruelį

VIENA, Austrija, vasario 21 
— Adolfo Hitlerio pareiškimas' 

lathkay.ęi■ sekmadienį, kad. Vokietija ma-

HfiNDAYE, Francuzįįa, va- į 
sario ?1. —1 " 
mais 41^rma 
ąntrasLas^ ^etųSfiv ‘apM#friimo to reikalų" globčt^Vbkleciuš gyT 
pozicijas: atakavo tranšėjai, * venriričiūs svetimoM šalyse,
puolė pastatus, kuriuose užsi- skaitoma ne tik oratoriaus ge- 
barikadavo lojalistai, sukilėlių stu, bet ir nusistatymu vykdy- 
patrankos griovė namu? jau ir .ti pareiškimą gyveniniam Pri- 
pirmiau apdaužyto, apgriauto ‘ sibijoma, kad, sekdama Hitle- 
Teruelio.

Lojalistų garnizonas Terue- 
lyje susideda iš 2,000 kareivių. 
Respublikos valdžia pripažinu
si, kad apsupto lojalistų garni
zono atspara pradėjus griūti, 
spaudžiama daug didesnių prie
šų jėgų.

rio pavyzdžiu4, Lenkija, o ir 
Vengrija gali pareikalauti spe
cialių privilegijų lenkams ir 
vengrams gyvenantiems Čeko
slovakijoje. Europa nekantriai 
laukia žinių, kokia vaga keti
na kreipti savo užsienio poli
tikų Anglija.-

Francuzija bijo An 
glijos nutolimo

PARYŽIUS, Francuzija, va
sario 21. — Anglijos užsienio 
reikalų sekretoriui Edeųui re
zignavus Francuzijoje reiškia
ma baimės, kad Anglijos val
džia pasuks užsienio politikoje 
taikymosi su * fašistinėmis val
stybėmis kriptimi.

Stiprus liaudies fronto ele
mentai ragina užsienio reikalų 
ministerį Yvon Delbosų nu
traukti glaudų kooperavimą su 
Anglija, ažuot pataikauti to
kiai jos politikai.

Ortiz prižada demo 
kratinę "valdžią 

Argentinai

Naujas japonų va 
das Kinijoje

SHANGHAI, Kinija, vasario 
21. — Iwane Matsui, japonų ar
mijų niKijoj vyriausias vadas, 
pirmadienį išvyko lėktulvuj To
kio. Matsui vietą užėmė gene
rolas Shunroku Kata.

BUENOS AIRES, Argenti
na, vasario 21. — 'Sekmadienį, 
vasario 20,' Argentinos prezi
dentas Roberto O. Ortiz buvo 
įvestas*! ofisų.

“Kaipo kandidatas aš pa
skelbiau savo įsitikinimą demo
kratija”, pasakė jis kalboje. 
“O tai reiškė iškilmingų pri
žadą gerbti laisvę ir konstitu
cijos garantijas.”

Ortiz patarė piliečiams veng
ti tarptautinių politinių painia
vų, pažymėdamas, jbgei parti
jos dabar yra tarptautinio, o 
ne tautinio pobūdžio. Pasak jo, 
partijos dabar turinčios palin
kimo griauti įstaigas, ažuot 
tvirtinti jas ant esamo pagrin
do.

Bomba sprogo, tiria 
nacių veiklą

>ORHte

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

Apsiniaukę; žymios pakaitom 
temperatūroj nebus; saulė te
ka 6:38, leidžiasi 5:30 valan-
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■......    " Į" .....,........... ...i...

Italų Užkariavimą Etiopijos
HITLERIS PASKELBĖ ULTIMATUMU 

PASAULIUI
BERLYNAS, Vokietija, va- 

sario 21. — Sekmadienį, vasa
rio 20., Hitleris pareiškė, kad 
jeigu pasaulis nori taikos, tai 
gali jų gau’ti šitokiomis sąly
gomis: 1 — Nacių sistema vo
kiečių mažumoms visose vai-' 
stybėse, prisišliejusiose prie 
Vokietijos, ir visųpirma Čeko
slovakijoje; 2 -— Japonų kon
trolė Kinijoje; 3 — Sukilėlių 
laimėjimas Ispanijoje; 4 —

Sugrąžinimas Vokietijai 
nijų atimtų Didžiojo karo 
sekoje; 5 — Politinis b 
tavimas Rusijos; 6 
ra spaudos visam 
kiek spauda liečia 
Vokietijos interesus 
tijos politiką.

Tai yra mažiausi
mum — Hitlerio reikalavimai; 
laikui bėgant Vokietijai gali ir 
daugiau reikalavimtf^įpastat^ 
ti. I

olo- 
pa- 

H<o-' 
-^Cenzu-
pa šaulyje, 
Vokietija, 
ir Vokic-

— mini-

***!^#!****!^

■E

. , l ACMh-NAUJliii'i v Kuto]

CHICAGO. — George Washinglowo,. paveikslas Cliicagos istoriškos draugijos 
Ipoje. Šiandien yra švenčiamas * Washingtono gimtadienis*

Rumunijai siūlo 
naują konsti

tuciją
VIENA, Austrija, vasario 21. 

— Naktį į pirmadienį karaliaus 
manifestas paskelbė, jogei Ru
munijai bus pasiūlyta nauja 
konstitucija,. Pirmadienio rytą 
išleista įsakymas pateikti ple
biscito balsavimui paruoštą 
konstituciją ketvirtadienį, va
sario 24 dieną.

Pagal naujų konstitucijų ša
lies atstovybė remsis i 
mais, o ne partijomis. Atstovų 
skaičius nužiūrėta, sumažinti. 
Žemes ūkio reforma bus. svars
toma iš naujo, tautinių mažu
mų teisės bus atnaujintos ir ga
rantuotos. Be to, įvedama mir
ties bausmė ir išleidžiama nau
jas spaudos įstatymas. <

Kinai pradėjo ofen- Naujausios žinios iš
šyvą Anhwei srityje Lietuvos

SHA^GIIAI, Kinija, vasario 
21. — Kinų, armijos, ginančios 
Tientsin-Nanking < 
pietų dalį, pradėjo pirmadieniai^Kaune 
ofensyvų Anhwci provįncijoje.

Manoma, kad ofensyvas pra^ 
dėta tikslu nukreipti japonų 
veržimąsi link Chengchow, svar-, už Lietuvos laisvę pagerbimu 
bios strateginės vietos Lung- prie nežinomojo 
hai geležinkelio apgynimui

. • v* VKZLJ <4> VK7 VVZ ▼ V11J. U C4VOVV”

1 1 1 • • atstovas pripažino, Vam kariuomenės daliniams,
J ,^aV0 įjorfianizacijoms su vėliavomis, 

i darbininkams ir visuomenei.
I

KAUNAS. — Vasario 16 d.
Iškilmingai atšvęstas Lietuvos 

i Jubiliejus.
Jubiliejaus šventė 

buvo pradėta pamaldomis Ba
zilikoje, kurias laikė arkiv.-me- 
tropol. Skriveckas ir žuvusiųjų

geležinkelio Nepriklausomybžs

kario kapo, 
dalyvaujant Vyriausybei, Tau
tos atstovams, užsienių atsto
vams, kariuomenės daliniams,

Chiho, pietuose nuo Pengpu,'

MIRĖ ALEKSANDRAS JAKŠTAS- 
DAMBRAUSKAS

CHICAGO. -— Gauta nepa- paskui į Petrapilio kunigų aka- 
tvirtinta žinia, kad praėjusį 
šeštadienį,, vasario 19 d., Lie
tuvoje mirė prelatas Aleksan
dras Jakštas-Dambrauskas, ži
nomas lietuvių poetas, litera
tūros kritikas, žurnalistas.

Jakštas-Dambrauskas gimė 
1860 m. Krukonių kaime, Pa
girio parapijoj, Ukmergės ap- J 
skrityje. Išėjęs Šiaulių gimna-

demija.
Paskirtas Panevėžio realės 

mokyklos kapelionu, už neįei
simų katalikų mokinių pravo- 
j slavų cerkvėn, caro laikais bu- 
'vo ištremtas 5 metams i Us- 
.tiužno, Naugardo gubernijo
je.

Rašyti pradėjo anksti ir ra-

VILNIUS. ^ Lenkai vis žiąu- 
T "Arir*phrsėkiaja  7* Vilrfffosllttu-

Riaušės Vienoje, žy-:vit,s- - painia/vn- i • vu- a j • • niaus krašte lenkai dar uždarė
ŪBI bėga IŠ Austrijos dvi lietuviškas skaityklas ir

----------- Kultūros Draugijos mokyklą. 
VIENA, Austrija, vasario 21!

— Pirmadienį įvyko riaušės j1 ew York, N. Y. 
prie Vienos universiteto. Susi-1^*^^ m- vasari° mėn. 19 d. 
kirto naciai studentai ir jų 
priešininkai. Į muštynes įsi
maišė pašalinės publikos. Na
ciai užėmė universitetų ir pra
dėjo šaukti: “Kai žydų krau
jas ims varvėti nuo musų pei
lių, tai viskas pasitaisys!”

Panika kilo Austrijos žydų 
tarpe dėl riaušių. Turtingesnie
ji žydai ruošėsi bėgti iš Aus
trijos, kiti mėgino parduoti sa
vastį juo greičiau, kad galėtų 
išvažiuoti.

užoiėmi- zjjQ; įstojo į Petrapilio univer- še daug. ‘Yra išleista jo kny
siteto matematikos skyrių. Iš gelių rašytų 
universiteto pasitraukęs -įstojo rusų, lotynų 
į Kauno kunigų seminariją, o bomis.

Naciai pasiruošę 
kariauti

lietuvių, lenkų, 
ir eperanto kal-

Naujos riaušės 
Vienoje

vasario

Atmetė progresyvią 
angliakasių prašymą

$19,069,137,719 paja
mų taksų 1936 metais

BERLYNAS, Vokietija, va
sario 21. — Hitleris sekmadie
nį reikalavo kolonijų; reikala- 

1 vo, kad atakos prieš Vokieti
jų liautųsi. Jis akcentavo Vo- 

va“|kietijos vieningumą ir jos ga- 
• prieauglį vai-

WASHINGTON, D. C., 
sario 21. z— Pavienių asmenų j nos didėjimą — 
sumokėtų pajamų xtaksų’ 1936 ^ų, daugėjimų kareivių, plie- 
metais sumą sieke $19,069,137,- L 
719.. Tai buvo suma 30.1 nuo- reikalavo 
šimčių didesnė nei 1935 metu vietos valstybių tarpe, 
tos pačios rųšies taksų kie-' 
kis.

no,., šautuvį ir patrankų. Jis
_______ * Vokietijai pirmos

EAST ST. LOUIS, III., vasa- 
rio 21. ,— Teismas neseniai iš
nešė sprendimų,' pagal kitrį 
Progressive Miners of AmeiV 
ca unija turi sumokėti United 
Electric \Coal kompanijai $117,- 
000. Angliakasiai pięašė paskir
ti antrą bylos svarstymų, ta
čiau teisėjas Wham jų prašy
mų paneigė.

VIENA, Austrija,
21. — Pirmadienio vakare na
cių būriai mėgino įsiveržti į 
Vienos apielinkes, kuriose žy
dai gyvena. Policija sulaikė už
puolikus.

Ministerių kabinetas išleido 
įsakymą, kuris draudžia bet 
kokius politinius -mitingus per 
keturias savaites. Įsakymas 
įeina galion antradienio vaka-

Kankina Gyvulius
KAMAJAI — Rokiškio ap. 

Provincijoj apie gyvulių globos 
draugijos veikimą nieko negir
dėti, o šiaip kam priklauso pri
žiūrėti, kad nebūtų gyvuliai 
kankinami, per mažai į tai krei
pia dėmesio. 1937 m. gruodžio 
22 d. paukščių pirklys vadina
mas “Debesiu” iš Rokiškio m. 
nusipirkęs kelias kurkęs palau
žė jų sparnus, kad jie ne
galėtų skristi. Žmonės prieš to
kį elgesį užprotestavo,, bet žy
das į tai nekreipė dėmesio.

Tų pačią dieną vienas Pilkė- 
nų km. gyventojas 
vęs linus, pasigėrė, 
buvo rastas begulįs 
lyno ir nugabentas 
Rytą jį iš daboklės
kadangi jis dar turėjo 60 Lt.; 
tai vėl nugurino į smuklę. Tas 
pil. smuklę apleido tik Kričių 
vakare. Jo arklys neėdęs ir šal
tyje išstovėjo daugiau kaip 
dvi paras. To gyvulio pasigai
lėjo pieninės tarnautojai, ir kiek 
galėdami jį šėrė. Toks savinin
kas vertas didelės bausmes už 
gyvulio kankinimų.

P., parda- 
Naktį jis 
ant šiukš- 
į daboklę, 
paleido, o

Jis nepareiškė, kaip tikisi 
tuos reikalavimus laimėti. Ta

ri v 1 inorr x • i&au rezignacLia iš Didž. Bri- rasalpa 1937 metais .tanijos užsienio reikalų sekre1-

PHILADELPHIA, Pa., vasa- 
jrio 21. — Sekmadienį, vasario 
j 20, sprogo bomba padėta prie 
vokiečių dainininkų kliubo du
rų.’ Tame pačiame trobesyje 
randasi ir Amerikos nacių pa
talpos. Paskutiniuoju laiku, 
tarp daininiąkų draugijos ir 
nacių reiškėsi kivirčų, taigi po
licija ir tiria, ar nebuvo bom
ba padėta ryšium , su naciy vei- pašalpos teikimas 1937 metais si su4 totalitarinėmis^ (fašistinė 
kla. \ šaliai kainavo $2,333,314,000. j mis) valstybėmis.

Anti-linčiavimų ki
lius ištrauktas 

debatų
1S

kainavo $2,333, 
314,000

va-

toriaus vietos Anthdny Edeno, 
į kurį žiūrėta kaipd į nacių 
valstybių priešininkų, imama 
domęn kaip ženklas tarptauti
nės politikos pakitėjimo Euro-WASHINGTON, D. C

sario 21. — Socialio Saugumu poje: imama kaip ženklas de- 
taryba pranešė pirmadienį, kad mokratinių valstybių , taikymo-

WASHINGTON, & C., , va
kario 21. — Dauguma 58 bal
sų • priešu 22 pirmadienį sena
tas nutarė padėti į šalį sena
toriaus Wagnerię Kilių, atkrei
ptą prieš linčiavimus, ir imtis 
svarstyti administracijos rei
kalavimų paskirti dar $250,- 
000,000 pašalpos darbams.

Reikalauja, kad 
Chamberlain re-- 

zignuotų
LONDONAS, Anglija, vasa

rio 21. — Du4 šimtai žmonių 
išsiveržė į atstovų buto kori- ( 
dorius reikalaudami, kad Cham-

I 

beriam rezignuotų. Policija iš-! 
vijo minių. _ •

FLINT, Mich., vasario 21. — 
Flint Trolley Coach Co. darbi
ninkai pirmadieni sustreikavo. 
Jie reikalauja didesnių algų.: 
Streikui vadovauja Transport 
Workers Union, C.I.O. dalis.

Pildome v
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 
s nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo 9 iki

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST
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IS PIETŲ AMERIKOS GYVENIMO
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“išvieiiui*' ir šalčiaus > maitini 
mui pašalpas, jau Seniai bhVOl ; 
galima pastatyti bėiit ketverius

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Antradienis, vas. 22, 1938

(Musų specialaus korespondento-Pietų Amerikoje^

(Tęsinys) ' t
Visas miešta* piktinasi dvariš

kos pastogės vadų darbeliais
ROSARIO. — Nors jau ke

lios savaitės sukako nuo rug
sėjo 12, 1937, bet visų tautų 
ir visų sluoksnių žmonės henu-; 
stoja biaurėjęsi darbais tų, ku
rie “šventose” pastogėse neva 
moralybę mokina.

Rosario dienraščiai “Tribū
na“, “Democracia”, kaip lygiai 
visos Argentinos pažangieji 
laikraščiai, pakartotinai rašo 
apie dvasininkų kontroliuoja
mos kolegijos “La Šalie” mo
kytojo Horacio Nelson “atąižy- 
mėjimą’\ Tas mokytojas, sako
ma, žymus dvasiškis, minėtą 
dieną iš vieno kinematografo į 
kitą nusivedė tos kolegijos mo
kinį 11 metų Lmžiaus. Pasilei
dėlis kinematografo užpakaly
je, tamsumoj, padarė nemorar 
lišką pasikėsinimą ant kūdikio/ 
Tatai pUtėmijo 11 infantėrijos 
regimento pulkininkas leitenan
tas Belisr.rio Arevalo su savo

žmona * ir sulaikė pašileidusį 
•‘moralybes ifiokylfojV'.

Pirmoj d Rošatio koinisarijo- 
je tapo sustatytas protokolas, 
iš kurio paaiškėjo, kad tas dva
siškos paštogefe Dor&eius buvo 
įtartas ir pasektas Argentinos 
garbę ginančio minėto pulkinim 
ko ir sulaikytas nusikaltimo 
vietoje. į

Minėto regimėnto viršininkas 
pulkininkas Ah'gel Solari pa
skelbė oficiali raštą “Tribuuo- 
je’\ kuri perspausdino/daugelis 
dienraščių. Rašte užginamas 
pulkv Įeit. Arėvalo pasielgimas 
ir grięžtai smerkiamas lytiniai 
pakrikasis Horacius.

Kai kurie provincijų kunigai 
bandė kritikuot aukštųjų kari
ninkų “kišimąsi ne į savo rei
kalus” ir ‘aiškinti parapijonams, 
kad tai esanti “Crįtikos” ir ki
tų bedieviščių išmislas. Po to 
“Critt^a” tuo klausimu labai 
plačk i parašė ir jos egzemplio
rius Rosario mieste visi pirko 
daugiau, negu kuomet ,nors 
anksčiau. Žurnalai taipgi 
tuo klausimu. Kolegiją
'Šalie” dabar bus labiau- kontro
liuojama, nors svietiškos kon
troles kunigai nelabai nori.

“Trimitas” neatspėjo
“Trimitas” 2-9-37 laidoje ra

šo, kad anksčiau suskilę parti- 
jėiemis Argentinos lietuviai da
bar susibarė talkos pamatais į 
ALTS ačiū Matui šalčiui.

“Trimitas” klysta. Argentinos 
Lietusių tautininkų sąjungą vą- 
•4indf,mas Amerikos Lietuvių 
tautininkų sąjunga...Ąntrą, šal
čiui pradėjus “veikti”'tfutiriin- 
kai hė sūsiburė,' bet šūšfekalde. 
Net du tautininkų “centrai” at
sirado...

Didžiausi šalčiaus “nuopel
nai” bu s nesiliaujančios jo pro
vokacijos, metymasis, juodo 
kryžiaus pastatymas aut viso, 
kas čia organizacijų srity su
kurta, o paskui plakimasis prie 
tų “hukryžif.votųjų”. Prie visų 
jo “nuopelnų” dar prisideda 
smarkus Lietuvos iždo lėšų eik
vojimas ir pašalpinių lėšų iš
mėtymas nelaimingojo savo “Iš- 
ViCno” leidimui. Už išeikvotas

rašo* 
“La

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą 
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą

• Apdraudą
• Apdraudą

namų

au to

nu©

rakandų 
niro vagiųC 
langų 
gyvasties

gausite

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.
■M*

ak

Beer Distributor

GERklT tik GteRĄ AtV, padarytą

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

isi geria ir mėgsta 
padirbti dar geres-

Ghicagoj. A
AMBROSIA Alų, bet, prfeio, išdirbėjai nusprendė 
nį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iŠ impor
tuotu pirmos rūšies produktų.

. Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kūh galinsite greitą ir teisingą 'patar
navimą.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
■ ‘ ------------------------------ -ll.-l.A .................-A—.. X

ETKUS ir EUDEIKII
Fr\VU jk f koplyčios visose --WL> I N.A1 chicagos dalyse. W 

■ AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ ■ ■ 

I Tek Virginia 0883 W 
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

rumus lietuviškoms mokykloms-. 
Bet-, kai kas laikosi keistų “tra
dicijų”: rijo litus kun. Janilio- 
nis sų “švyturid”, rijo jUoš 
Kliauga su savo. “P» A. žinio
mis”, tat dabar'lai ryja Šalčius 
su “Jšvienu”... x '

Faktinai, šalčiui Vos atvykus, 
kol jis dar neveikė, vien “A. L. 
Balse” paskelbus tą pačią sa
vaitę įvyko jo paskaita, kurion 
atėjo visų “partjjėlių” atstovai, 
sudarant virš §Q0 publikos. Na, 
o šalčiui “sujungus”, jo per St. 
Majauskų skaitytą paskaitą Iš
eivių Dienos proga teaplankė 
vos devyniolika žmonių. Iš Bra
zilijos atvykus “Lietuvio” re
daktoriui St> Vancevičiui, šal
čius; į jo paskaitų tesutraukė 
taipgi vos porą tuzinų Žmonių, 
šalčiaus diriguojama Pasiunti
nybė Vasario šešioliktą minėjo 
dalyvaujant 250 žmonių dide
liame Mariano Morena teatre, 
o tą pačią valandą “A. L. Bal
so” sii “partijėlėmis” suruoštas 
minėjimas “Jose Verdi” teatre 
sutraukė apie 1,250 žmonių.

Kailiamainiai rašo vien Kau
nui, nes čia juos visa sąmonin
goji visuomenė‘pasmerkė. • Bet 
Kauno informatoriai labai chu
liganiškai elgiasi. Dėl vienos 
Mato šalčiaus “recenzijos” “1Š- 
viene” teko griežtai t atsiliepti 
“A. L. Balse”, jsioje formoje 
pąprašant kalbėti faktais:

Lietuvos pašalpinėmįs lėšomis 
leidžiamas “Išvien*’ 2-9-37 įdė
jo savo redakcijos straipsnelį 
“Moralinis kolonijos pūdymas”. 
Jame rašo, kad Užpereitą sek
madienį sugrįžę iš ‘‘Balso” pa^ 
rengimo pasakoja, kad scenoje 
matė glebėščiavimaši ir porno
grafiją”. Nuo savęs parašo, kad 
buvo daug jaiinimo> daug vai
kų ir kad metas liautis^ ' -

Vien pasakyti^ kad “Išvien” 
netiesą rašo apie glebčščiayimA- 
si ir pornografiją^ n.ępakauka. 
Tenka.. .pažymėtu ^^hul^apisjęą 
(šalčiaus, terminų.,tariant) pono. 
Mato šalčiaus cinizmą,, Juk vi
siems yra' žinoma, kad “A. L. 
Balso” parengimų dėka musų 
jaunimas ir šeimynos dar neiš- 
siizoliavo nuo lietuvių. Musų 
parengimuose niekuomet' nebu
vo ir nebus pornografijos. Mu
sų parengimuose dalyvauja žy
miausios musų kolonijos męni- 
ninkų jėgos, o kieno parengi
muose tikrai būna, pornpgrafi- 
jps, to vien dėl Kauno rašantis 
į?. M. šalčius “nemato”.
į Kalbėkime faktais. Minėto 

i“A. L. Balso” parengimo pro
gramą išpildė musų scenos ve
teranai- broliai Vincas ir Adol
fas Sajauskai su A-. Karosevi- 
čium, kurie kaip tik kovoja 
prieš pornografiją ir prieš me
no darkymą. Dalyvavo progra
moje sportininkas J. Vasinaus- 
kaš, (drauge su šalčium iš Lie
tuvos atvykusis)-, ‘kuris lygi'a'i 
tokius pačlūš numerius “Išvie- 
no” buv. ekonomines draugijos 
bankiete pildė, jiems išeivių 
dieną minint. Sąjausko partne
rė šokėja Raąuel yra. žymi cha
rakteringų šokilį pildyto j a ir 
nėi vieno žodžio nekalbėjo. 
Apart visų suminėtų scenoje 
dar buvo panele Irenė Balčiū
naite, gimusi Škotijoje, Čin lan 
kanti angh] gimnaziją. Tos gr'a 
žiai auklėjamos lietuvaitės pir
mas pasirodymas lietuvių sce
noj, kaipo baleto Studijos .mo
kinės, taipgi buvo ne kur ki
tur, bet “A. L. Balso” pareh- 
gime. Taigi įžeidinėti artistus 
ir rengėjus gali tik tokis kai 
liamainis ir lygsvaros nustoju 
sis pašalpų ryjikas kaip šalčius, 
kuris savo “raštus” vien Kau
nui taiko, kad daugiau litų gau
ti savo žalingiems eksperimen
tams. Jis liko1 vienas, kaip pirš
tas,' dėl to nori ir padorius lie
tuvius visiškai atstumti iitio 
lietuvių.

Jei kas ką sako, itai sako, kad 
Matąs šalčius perviršino visus 
melagius, provokatorius ir vien 
K&ųnUi savo organuosė ra'šan- 
čiuš plunksnos banditus. Ir šia- 
me sakyme tikrai daug tiesos.

TAIP PAPRASTA 
RAUMENŲ SKAU

SMAMS. PAŠA
LINTI!

Raųjnenų skausmai pečiuose,
- nugaroje, rankose ar kojose 

suraminami šU gyduolėmis su
taisytu Johnson’s Red Cross 
Plaster. Lengvas'., vartoti. Nė 
sukrėtimo, nė riksmo. Pamė
gink vieną. Jus b'Usit hustė- 
binti jo jtakingumur

Padarytos Johnsbn & dohnson, didžiausių 
pasauly iš d ir biri et o jų' kktra^išką dalykų

gerb. Luižiu, jo sesute ir drg. 
Merkiu praleido laikų bufete 
šnekučiuodamiesi. Įvardindamas 
ML šalčius galėtų gauti įtoiri 
“atlygihimą'kokį Pasatiempe' 
gavo jo pirmtakunas Už pana
šias provokacijas, nes jo šmei
žiama “gegutė” yra viena iš 
pavyzdingiausių ir doriausių 
darbininkių lietuvaičių.

Kalbame faktais ir lopetą va
diname lopeta, o ne auksine 
plunksna. Taigi ir iš šalčiaus 
prašome rimtumo, o ne chuliga- 
nerijos, kuri jo vedamą “I'švie- 
ną” pavertė mūšų brolių litais 
apmokamu šlamštu.

Taigi^ gailių labai gaila, kad 
pašalpinėmis lėšomis leidžiamas 
“Išvien” savo sielos penu šlykš- 
^ias provokacijas pasirinko. Ir 
dar nemaloniau, kad visi tie 
provokacijų planai realizuojami 
Lietuvos Pasiuntinybėje, kad 
jie eina iš vyčių papuoštos pa
stogės, kurioje “Išvienas” reda
guojamas.

Po to šmeižikas nutilo, kaip 
vandens burnbn prisisriaubęs.

(GALAS)

Senų žmonių , pasakoj imu, 
Užvenčio bažnyčios statymui 
pinigai renkami nuo pat jų at
minimo.

’«V4eni kunigai už sulinktus 
pinigus pasistatė puikię, klebo
nijų, gi kiti surinktus pinigus 
išsikaldami išsinešę į kitas pa
rapijas ir t. t. ■ , (

Del to daugelis gyventojų 
priešinasi bažnyčios statybai, 
ir nieko nebeduoda. Nemaža z
yra ir tokių gyventojų, kurie 
mano kad vietoje bažnyčios 
reiktų pastatyti mokyklai rū
mus.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

Pastebėkit RaUdohą kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

Parduodamos Visose Vaistynčse IŠ LIETUVOS
—1 1    .......................................... ... I? ■■■■■«■•« ............. į, ii Wf|i I ii

• i .'

Nepa'rėmęs savo provokacijų 
faktais, “Išvien” /tikrai susi- 
laųKs dar didešnib Argentinos 
lietuvių visuomenes boikoto.

Kas dėl p. Šalčiaus raudos 
apie ‘‘nuplikusį storą poną ir 
gegutę”^ gdinie nuraminti, kad Tačiau vos dalį pamatų padū- 
jis tik dviem .valandom prieš jus, bažnyčios' statymas buvo 
pasibaigiant paręiigimui išėjo nutrauktas ir iki šiol nebestato- 
iš kasos, kurioje įžangos bilie- ma 
tu s pardavinėjusiu . drauge su renkamos kasdien 
- H —   if 'j....... '.f U. ■ ,,    *-------- -————~

Nepritaria Bažnyčios 
. Statymui

UŽVENTIS — Šiaulių ap. 
Prieš ketvertą metų buvo pra
dėta statyti Užvenčio bažnyčia.

nors aukos iš tikinčiųjų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ ■ A,i BM ■ ■■ BJohn F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMb IŠTAIGA

!,!.OBU,LĄNCB. .
t W«blENĄ IR NAKTĮ ■ - ■ _

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605jQ7 So. Hetmitage Avė. 
4447- South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727
• ................. ••........................^.--..2 .u ----------r... ,, ■

T~S—4 koplyčios visose 
LsZ c~x 1 Chicagos dalyse

' • . ‘V .i . . 5 .  1 ... ", '

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

p/ šalTimieras.

i Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero -
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phope Lafayette 3572

A. PETKUS.
16834 So. Wėstern Avė. Phone GroVehill 0142
1410 South 4’9‘th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street , ■ - Botilevard 4089

Phone Bouk 5203
Boulevard 5566 ! ' -o ’

S.M.SKUDAS '
718 AVest 18th Street Phone. Monroe 3377

t L-.- į ■- - M . ........ ■ m   ... . Jf. . . . , . - ■■ , .«■ "... ■ i . . -

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanlca Avenue ‘

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS . 5
2314 West 23rd Place Phorie Canal 2515
SKYRIUS: 42-41 East 108'th Street Tel. Pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Weštern Avė. Pilone Virgin ia 0883

■ ..... , A. MASALSKIS
13307 Lituanica Avenue Pliene Boulevard 4139

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama • jūsų 
namuose—visas darbas ližtikrin- 
tas vieniems metams.

Marųuette Radio
AL ENZULIS f 

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.

' Hemlock 2343

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., '2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Reunblie 78R8
r- -Į||-n.- .  ------------------------------ ................... I '"ii" ‘Tf'‘-tinfi m II e

Ofiso TeL Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107
,1—iilAam   II. !■*>,*! II ė.. 4-1 a .„..M. įOM'i liti IIMIO

Ofiso TeL VirginU <TO36 
Resldencė Tel. BEVERLY 6244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

—4 ir nuo 6—8 vak vakaro 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT Avė
Valandos—9—10 A.. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo

8939

ADVOKATAI

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

2400 VVEST MAD1SON STREET < 
Vai. 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunstfidk 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 1 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
TeL Lafayette 8016

St.

llt n o VI a
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—33Ž5 Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais it Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioį pagal susitarimą

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

‘.UI

7 q

Ji J.

JjOSEPH J. GRISH
LIETUVOS ADVOKATAS 
J’elephonėLBoulevard 2800 

463;, South] Ashland avenue 
lies. 6515 Šo. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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, Utaruinke 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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo. 
Svaigimo, akių aptemimo, ųervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzapiinavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
i nąokykios vaikus Kreivos akys ati
taisomos. , ■ '
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLlOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

\ Tel. Yatds 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.
1 • Z i

8

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A v c.
> ,^ti 47Hl ' Street / 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

- Kiti Lijgtųy^I -

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phonė: Office Phone:
Laf. 7383 Prbs. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

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

« t 
« 9

KITATAUČIAI

31

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS*

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos . •

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4Nuo .
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Jkl 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2406



Antradienis, vas. 22, 1938
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KĄ ŽMONES MANO

NAUJIENOS, Chicago, IB.

ROMOS KATALIKŲ PASAULIEČIŲ 
APAŠTALAVIMAS

Kas skaito Romos katalikų 
laikraščius, tas turėjo nekartą 
užtikti straipsnių apie pasaulie
čių apaštalavUhą. Apie tai buvo 
daug rašoma, yra rašoma ir 
bus rašoma, o to apaštalavimo 
mažai tebuvo, mažai tėra ir 
dar mažiau ateityje jo bus. Ko
dėl? Lai nušviečia tą dalyką 
mano patyrimas.

Metai su viršum atgal man 
pateko j rankas Lietuvos Mari
jonų laikraštis “šaltinis” iš 
rugsėjo 5 d., 1936 m. Tame nu
meryje ra d; u straipsnį apie pa
šau iečių apaštalavimą su šiuo 
šv. Tėvo Pijaus X pare'škmu:

“Duokite man > kiekvienoje 
paiapijoje po du tris gerus, ti
kinčius, veiklius, p. sauliečius a- 
paštalus, o aš atgimdysiu visą 
parapiją.”

Šitie žodžiai mane taip pavei
kė, kad nerangumas išnyko ir 
pasiryžau būtinai tapti pasau
liečių apaštalu. Netrukus, sa
kiau sau, turi prasidėti musų 
parapijoje nauja gadynė, nes 
ki šiol tebuvo tikrai liurbiškas 

apsileidimas. Katalikiška akcija 
visai nepradėta ir niekas čia nė 
nesvajoja ją pradėti. O štai po- 
p ežius pareiškė, k: d tekis dar
bas tai dviejų trijų žmonių.

Ėmiau galvoti apie bendra
darbius.

Pirmas kandidatas į mano 
bendradarbius maniau bus pir

mininkas vienos draugijos, ku
rios aš esu narys. Mat, jis jau 
visuomenės veikėjas, sumanus 
ir veiklus. Jis protingomis pa
stabomis . greit išsprendžia 
draugijos susirinkime k’ausi- 
mus ir moka sutaikyti susigin
čijusius narius. Tr.i tinkamiau
sias žmogus į pasauliečius a- 
paštalus.

Suradęs patogią progą aš 
jam ir užsiminiau apie savo 
planą ir apie jo kandidatūrą į 
apaštalus.

“Kieno naudai ir kieno kredi
tan musų toks darbas bus?”, — 
paklausė m?no kandidatas.

Prisipt žįstu, kad nejaukiau 
panašaus klausimo. Todėl sumi
šęs tik sumykiau, nes než no- 
jau, ką atsakyti. Mano, kandi
datas vėl ėmė žodį ir tarė:

“Ar seki Romos katalikišką 
spaudą? Ar esi skaitęs kurios 
nors parapijos istoriją? Jei 
taip, tai turėjai pamatyti, kad 
ten visi parapijos darbai ir nu- 
veikima-i paskirti kunigų kredi
tan. Mat, kas dirba, o kas kre
ditą g: una. Katalikiškas pasau
liečių apaštalavimas ir kata’i- 
kiškoji akcija yra niekas kitas 
kaip tik veikimas kunigo gar
bei ir kunigų kišenei.”

Aš nesakiau, k: d tekia pasta
ba išblaškė mano planus, bei 
sakau, kad čia pamačiau, jog 
mano nužiūrėtas kandidatas j

*

l ACME-NAUJlrjM^ Kolo j 

z NevillC Chamberlain, An
glijos minis ten is pirminin
kas, dėl kurio, pataikavimo 
fašistinėms valstybėms rezi
gnavo užsienio reikalų mi- 
nisteris Eden

bus tikrai ge-
Šis, vienoki 

nustebino, ne- 
pirmųjų. Jisai

u — ■ .11 II ,11

gydytojas, turės du kartus me
čiose aplankyti visas pradžios 
mokyklas ir patikrinti visų mo
kinių sveikatą. .

Akušerės turės duoti visoms

Už $97.50
Ir Jūsų Seną Radio Jus Įsigysite tą 

Naują 1938 Radio
Pagauna automatiškai visas stotis. Galima klausytis pro
gramų iš Europos; groja ir rekordus. Naujas dabar išras
tas RCA Vieton, Philco, Zenith. 

■X

Nieko nereikia įmokėti—tik jūsų seną radio ar pianą.

50 radio, 8 tūbų, perdirbtos, garantuotos po $8.75
20 radio, 9-10 tūbų Vieton in Zenith kombinacijos

po ............... ;• $39-00

BUDRI K Furniture-Radios
3409 ir 3417 SO. HALSTED STREET

I

Dėl Pataisymo Jūsų Radio

Telefonuokit Boulevard 7010-8167
'i—........................................................ —.... .  ............................ ...........

Budrikb Programas Nedaliomis WCFL 7:30 vakare, Sim
fonijos Orkestrą, Makalai.

WAAF Pėdnyčiomis ir Nedėliomis kai 4 vai. po pietų.

apaštalus netinką ir greit nu
traukiau su juo kalbą. '

Kitas mino užkalbintas kam 
didatas į apaštalus buvo šiaip 
jau malonaus budo švelnus 
žmogus. Jisai mano planą nenu- 
peikė, bet šaltai teklausė. Pf - 
galiaiis atsidusęs tarė: -

“Kiauro maišo nepripilsi, sa
ko priežodis. O musų (larK? ir 
butų bandymas, kiaurą maišą 
pripilti, Juk jei musų klebpn: s, 
sakysime, butų norėjęs užbaig
ti parapijos skolas mokėti, tai 
galėjo tą padaryti jau seniai. 
Prisiminkime lik paskutiniųjų 
aikų nereikalingus parapijos 
darbus. Kr m reikėjo naujus 
langus bažnyčioje dėti? Kam 
tos naujos šviesos? Juk visi 
pripažįstame, kad senosios švie
sos buvo daug geresnės. Kam 
klebonijoje tie visokie nuolati
niai pataisymai? Kam pariog- 
intr s gaspadinės t automobiliui 
Tau jas garažas šventoriuje? Jei 
le tokios ir kitokios nereikalin
gos išlaidos, tai parapijos sko- 
os seniai butų išmokėtos.”

Nereikia nė sakyti, kad ir an
tras kandidatas į apaštalus ne
buvo vykusiai, mano nužiūrėtas

Nepasisekimų pamokytas, aš 
atsargiau rinkausi trečią kan
didatą. Po ilgo įsižiurėjimo į į- 
vairius par: pi jonus užtikau vie
lą, kurs rodėsi 
ras kandidatas, 
lar labiau mane 
yu bet kuris iš 
tarė: •

“Ar tau galvoje negerai? Vž- 
aikome keturis kunigus, tuziną 
ninyškų. Jiems tarnauja vargo-7 
liniukas, zakristijonas, janito- 
iuSį klapčiukų būrys, dvi gas- 
ladinės, o dėl šventadienių ir 
itlaidų dar ekstra moterų pa- 
samdoma. Jei du, tris pasaulie
čiai gali atgimdyti parapiją 
kaip sako popiežius, tai ko ver
ti kunigai* su gminyškomis ir sa
vo tarnus, jei jie negali to pa
daryti. Dvasiškių ir jų tarnų 
šlaikymas atsieina mltyns tuks
iančius dolerių ka^metai/O pa
rapijai atgimdyti turėtume mes 
du trys parapijonu ne tik dy
kai,. o dar savo pridėti. Taigi 
dar sykį klausiu: ar tau galvo
je negerai pasidarė, kad šneki 
apie tokius dalykus?”

Po tokios kalbos aš pasiju
tau beesąs tikras “nūtcas”;

Nereikia nė sakyti, kad po to 
nu.no planas tapti pasauliečiu 
apaštalu liko, kaip.kvailas sap
nas., Tik vienu džiaugiuosi: pa
gyriau parapijonu mintis. To į- 
domumo vedinas aš tyčia ir tp- 
liau supržindinėdavau žymes
nius parapijonus su savo planu. 
Išgirsdavau įdomiausių pasta
bų. Įdomu buvo kalbėtis ir su 
moterimis, kurios veikdavo prie 
rengiamų parapijos > ir kunigų 
pagerbimo vakarienių, piknikų, 
bazarų. Visos pripažįsta, kad' 
kas sykis sunkiau darosi ruošti 
parapijiniai parengimai, žmo
nėms jos įkyrėjo iki kaulo sme
genų. ;

Įdomiausia man buvo tai tas, 
kad' parapijonai su apgailėjimu 
savo dvasiškiją lygina su suge
dusiais politikieriais. Girdi, baž
nyčioje tas pat raketas, kaip 
politikierių ir kapitalistų 
:e. Sako, kad sugedusiame ir 
neteisingame pasaulyje gyventi 
butų lengviau, jei nors viena į- 
staiga — bažnyčia ir nors vie
na žmonių grupė — dvasiškija 
butų laisva nuo sugedimo, go
dumo ir raketo. Dabar nė to 
suraminimo nėra.

Tai, mat, kodėl aš ir kiti' pa- 
rapijonai nenori būti pasaulie
čiais apaštalais. Nenorime būti 
didinto jais bažnytinio raketb.

—Romos katalikas

(. ACME-.NAUJlK-N Ų Koloj

Lordas Halifax, kuris yra 
įmatomas į Anglijos už- 
b;o reikalų . miništerio 

vietą. Yra žinomą,' kad lor
das Halifox .simpatizuoja 
Hitleriui. iJ'

Lietuvoje pertvarko- 
mi sveikatos 

reikaląį
Iki šiol Lietuvoje, ypač

WHFC Ketvergais nuo 7 iki 8 vaL vakaro.

/

Naują Metų Nuotykiai
KAUNAS — Aleksote, vien- 

ame restorane linksminos burya 
darbininkų. Vienas pasilinksmi
nimo dalyvių kirto lažybų, kad 
sutikdamas N» Metus jis išger- 
siąs dešimt pusbonkių degtin
ės. Draugai jam “fundijo”, o 
jis vis gėrė. Išgėręs Vieną, an
trą, trečią pusbonkį, vis dar

Iki šiol Lietuvoje, ypač kai
me, - neapsakomai buvo aprūpi
nami gyventojų sveikatos ręi-; 
ki.Iai. Gydytojų jau • yra gana 
daug, bet jų dauguma iki šiol 
buvo susispietę daugiausia di
desniuose' miestuose. Gydytoj ąi 

, » , A • A 1 ». ’ ’ ■

skundžiasi, kad miesteliuose bęi 
valsčiuose jiems sunku išgyven
ti. Iki šiol valsčių savivaldybės 
duodavo gydytojams paši Ipas. 
Didokas skaičius gydytojų ir ar 
kušerių jau aptarnauja sodžiuo
se gyventojus. Tačiau tas skai
čius toli dar nepakankamas; be 
to, reikia pasirūpinti beturčių 
neapmokamu gydymu, i '

• '■ • . , +-.

Dabar, vyriausybė ėmėsi pa
grindiniai pertvarkyti sveikatos 
reikalų riipinimą visame krašte, 
ir tam tikslui skiria,, žymiai dau
giau lėšų; Šiemet pradėjo veikti 
sveikatos fondas, kuris turės 
kasmet per milijoną litų paja
mų. šios lėšos skiriamos tiktai 
sodžiaus gyventojų sveikatos 
reikalams remti. Tokią sumą 
pridėjus prie to, kas jau drro- 
,ma ir padaryta kaimo gyvento
jų sveikatos, ir gydymo srity, 
bus pasiekta žymaus pagerėji
mo.

Sveikatos fondo lėšomis nusi
statyta įsteigti 200 sveikatos 
punktų, kurie daugiausia vals
čių centruose bus, steigianti. 
Punktuose bus pp vieną gydy
toją ir akušerę. Punktus steigs 
savivaldybės, gaudamos pašalpų 
iš sveikatos fondo. Gydytojai ir 
akušeres gaus nuolatinį atlygi
nimą ir im's nustatytą atlygiųį- 
mą iš ligonių. Tačiau gydytojas 
turės gydyti nemokamai visus 
savo rajono beturčius. Be to.

........................... ■ ’ ' 1

nieko, kai gėrė 7-8 pusbonkį 
akys pabalo, o išgėręs devintą 
pusbonkį-—krito ant grindų ne
gyvas ir. vietoje mirė.

lėščioms moterims patarimus 
r skiepyti vaikus nuo raupų 
lemokamai. Pasiturintiems gy- 
lytojas duos patarimus fr tieks 
medicinos pagalbą vidaus reika- 
ų įpinisterio nustatytomis tak- 
mrnis. Tikrindamas mokinių 
sveikatą, gydytojas gaus iš sa
vivaldybės susisiekimo priemo- 
lę ir dienpinigius, o vykstant 
'įas beturčius ligonius, gydyto
jui. ir akušerei savivaldybė taip 
mt parūpins susisiekimo prie
monę. Savivaldybės gydytojui 
Primoka pusę taksos už betur
čiams padarytus atskirus veik
imus. Akušerė iš pasiturinčių 
už suteiktą gimdymo pagalbą 
ims vidaus reikalų miništerio 
nustatytą atlygįnimą.

Beturčiams nemokamai bus 
Įuodami ir vustam Įsteigus 
šiuos sveikatos punktui vi- 
ųems sodžiaus gyventojams gy
dytojo ir akušerės patarnavi
mai j f.u bus lengvai pasiekiami 
‘r prieinami.

Greta to, netrukus bus įsteigr 
;į Sveikatos Rūmai, kurie rū
pinsis visomis sritimis tautos 
sveikatos. Pagal paruoštąjį į- 
įtatymą, Sveikatos Rūmai tvar
kytų šiuos reikalus,rūpintųsi 
pirčių, mąudykliiį ir kitais hi
gienos pobūdžio įrengimus, tik
rintų1 oro, vandens sąstatą, pla
tintų gyventojų tarpe higienos 
ir medicinos žinias, organizuotų 
sveikatos patariamuosius orga- 

kovotų su rukymu, alko
holizmu, narkotikų vaitojimų; 
statytų sveikatos namus, steig
tų sveikatos muziejus, organi
zuotų parodas ir propagandą; 
vykdytų ąąnitarinės, medicinos 
priežiūros.tarnybą; rūpintųsi hi
gienos ir sanitarijos tarnybai 
vykdyti specialistų paruosimų; 
derintų ir bendrintų savivaldy
bių veiklą šioje srityje; kovotų 
su trahofną,* džiova ir kitomis 
apkrečiamomis ligomis; rūpin
tųsi medicinos pagalbos gyven
tojams tiekimu ir ’ motinos bei 
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vaiko globa, kaip tai ; stebėtų ir 
tirtų naujausius mokslo išradi
mus ir naujausias priemonės 
žmonių sveikatai keltų ugdyti 
ir ! saugoti; nustatytų ■. ligoiįi- 
nėms steigti bendrą visarh kraš
tui planą; statytų Įigphiųės, 
gimdymo namus; sektų gyven
tojų demografinį judėjimą jr 
rūpintųsi gyventojų prieauglių; 
prižiūrėtų šioje srityje įstaty
mų vykdymą ir t.t. Toliau įstą- 
tymp projekte sakoma, kad 
šiuos, uždavinius • rūmai' vykdo 
patys arba per savo organus, 
per apskričių ir pirmaeilių mie
stų savivaldybes, per korporaci
jas ir per savo narius.

Rūmų organus sudaro — pir
mininkus, valdybą, taryba, su
važiavimas, Rūmų inspektorius 
ir apskričių sveikatos centrai. 
Valdybos tarnyba yra valstybės 
tarnyba. Tarnautojų etatus ir 
jiems atlyginimą nustato, Mi- 
nisterių Kabinetas.

Rūmų taryba renka atskirų 
sričių, atstovus bei komitetus. 
Apskrityse sudaromi sveikatos 
centrai, kurie vykdo Rūmų į- 
statyme numatytus uždavinius. 
Tas centras eina ir apskrities 
gydytojo pareigas. Periferinis 
sveikatos reikalų vykdytojas y- 
ra sveikatos centras bei purik- 
tąs, kurį sudaro gydytojas, a^- 
kušerė, gailestihgoji sesuo, am
bulatorija, vaistinėlė ir sanita
rinis vežimas. Sveikatos punkto 
pęrsonalas gydo ir ligonių ka
sos narius. Atlyginimą’ jiems 
moka savivaldybes, Rūmai, ligo
nių kasos ir ligonys pagal nu
statytą taksą. Rūmų lėšas suda
ro : narių mokestis, valstybės 
iždo skiriamos sumos, palikimai 
testamentais, Rūmų įstaigų pel
nąs, nevedusių jų ir bevaikių 
mokestis motinos ir vaiko glo
bos reikalams ir kitos pajamos. 
Ęumai gali atskiriems reika
lams steigti fondus. Apskričių 
ir mįestų savivaldybės šiems 
reikalams gali imti papildomąjį

A T YDA
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Maisto Pirkliai, Rustaurąntai

’ S V'1 JI O-
I . i8tfttytas

KELVINATORIAUS SAVYBES
• V Naujas plus-powered kompresorius užtikripa patikimą, 

• • žemos kainos refrigeraciją.
2. Kompaktas, našios fin-typo šaldymo vierietos viršuj pa-

. laika teisingą temperatūrą ir atatinkamą drėgmę.
v ; 3. Pritaikomos ilgo našumo išimamo bąr-typo lentynos.

4. Pilnos trijų colių stangios durys ir sienų insuliacija.
Pilno aukščio kompartmentas su skersbalkiais mėsai ka-

' ‘ binti, kaip .parodyta, arba du atskiri kompartmentai.
J6.. Ilgai laikąs Dulux finišas iš vidaus ir iš lauko; nespY'O- 

ginęs, nęaįžčs. ir negeltonuos. Lengvas valyti.
. .. , .' ' ' ''Jl ................... ”"1' ' ■' '

•Tarkitės su mumis bile kuriuo,,jsavo refrigeratorjaus 
klausimu. Me^ turime reikalus su gėrimų šaldytuvais, re- 
frigerąted dišplay pasės, vandens šaldytuvais ir pilna eile 
'refrigeracijoS mašinų. Visi įrėngimai parsiduoda mažą 
įmokesnį įnešus, o likusią mokantis patogiais mėnesiniais 
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įnąŠąiS šu kavo Elėktrikos Patarnavimo bila.
PalUkatioms it kitoms išlaidoms padengti skaitysime kiek aukštesnę 
//kaįiją' tais atvejais, kai perkama refrigeratoriai ant išmokesčio.

C0MM0NVEALTH EDISON COMPANY
V;- Refrigercttion Diviaion, KANdolph 1200, Local 143

KAS PENKTADIENĮ YRA LAIMES DIENA
.. *■*'V 'iri ? ♦ » * • • • •c

DAMPWASH

UŽ 10 SVARŲ 
4c už kas svarą virš to

AIR-FREED DAMP 
WASH

Grąžinama DrSgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti, Tinka 

Prosyti.

MARŠKINIAI < 
' sti ryšuliu

ARCHER !
BAIGIMAS

VISI TELEFONAI

LAtiNDRYįOS
bi Yptt Aluayt?*

- LAFAYETTE 9211
. . r .... > ... ------- —

mokestį nuo nekilnojamojo tur
to, prekybos ir pramonės, že
mės ir. butų.’ > c

Taigi numatyta, kad Sveika-
tos Rūmai,? su sveikatos cent
rais ir punktais sudarys tokį 
itankų ir paslankų žmonių svei
katos rūpintojų tinklą, kad vi
siems gydymo pagalba bus len
gvai pasiekiama, šių įstaigų vei
kimas turėtų bendrai pakelti 
tautos sveikatingumą.

C ‘ I , Tsb.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

V •... _



BMi konstitucijos raida

Apie

ayo

New Yerko atžagareiviai

menesius £mo

Wąshingtppp diena

moji musp konštitu^

zmo

$8.Q0 
4.00 
2.00 
1.50

dangstosi “payjosios .dalybos^ pjųpksnoinis, 
širdyje jie priešingi .visam, kas stoja skersai kelio stam 
biojo kapitalo siekimams.

;alba r > r 
pim-

Pinigus raina jausti 
Orderiu kartu su už

Naujienos eina kasdien,! 
įnadienius. Leidžia Naujįe 
•v§, 1739 S. $al^ted Sh.: 

Telefonas CahaI 3500.

ii sujpa^iė 
action” ir,;

Mussoliniu, Ispanijoje.
odo, kad šita Hitlerio 

aye&o

NAUJIENOS
Thę Lit,

Publistad t
The Lifhuar

teises, 
Steigiamasai Seimas ir 
Valstybes .Kontrolė. Tuo

Vokiečiai tiria Balt
• f I r» .■ t

jos kraštus

mokestį, įgyti kilnojamąjį ir 
nekilnojamąjį turtą ir jį valdy
ti. Tikybinėms orgnaizacijoms; 
valstybėje pripažinta juridinio, 
asmens teisės/ q dyąsininkąi at
leidžiami nuo karines prievolės, 
(štr. 83). Palikta teisė tikintie
siems daryti gimimo, jungtuvių 
ir mirimo aktus pas savo dvasi
ninkus be prievolės tai pakarto
ti kitoje įstaigoje, (str. 85).

Kaip matote šia konstitucija 
labai plačiai paliesti tikybiniai 
reikalai. Dėlto daug stebėtis ne
tenka, nes Steigiamasai Seimas 
buvo stiprus savo klęrikališko- 
mis pajėgomis, kurios vis dėlto 
turėjo ;skąįtytis s.u viso krašto 
nuotaika ir todėl toji konstitu
ciją buvo giliai demokratiška.

Ir štai 1926 metais gruodžio 
17 dieną perversmui. įvykus 
skelbiama jau 1928 metais ge
gužės 25 dieną šeštoji iš eilės 
konstitucija, kuri vis dėlto pa
lyginamai buvo gana demokra
tiška, bet ji veik nebuvo vyk-

no. Taigi tie žmonės savinas ti 
tūlą kurio Lietuvoj nėra, ii 
dėlto turėti negali.

Kaip gi 'gali, buvusieji žmo 
.nes, šešėliai, ar nabąšnikąi su

itfan News 
y JExcep> Sunday by 
i New» Pub/'Co^ Ine.

jL739 South Hateted SJreet

‘.‘Naujienose” jąu Kų'vo 
ta apię Sandalą, kuri komųnię- 
Jąf iškėlę Lietuvos nęprikląųso- 
myįbes Toronjo,
Inądęje. jDąbar patys W9nf° 
komunistąi parašė pąsią^kim- 
mą dėl to .skandalo. Jie sakę,; 
kad jų viępjnįnęiąi baubė sve
tainėje <y|as. 13 d.) dėl to, kad 
viena narė SLA choro buvo 
p-ia JJžemeckiene, kurios vyrais 
buvo užvedęs bylą prieš seniau 
ėjusį komunistų laikraštį “Dar-

opinija .griežtai npsisjatę pijęs puoš, ir tupmet Vokietį! 
ja tapo sutriuškinta. .

Ne kitaip bus ir dabar, jeigu Vokietija eis .tuo ke 
diu, kurį savo kalboje nupiešė Hitleris.

.pasigirsta iš i-vięų 
tas triukšmas te

lyta buvo sunki jos keitimo 
jvą^a, hutent/Seiipo ?/.5'yisų.

daugumos, axb% tam 
tikrais atvejais net visuotinis 
tautos balsąyirnas (str. 103). J ‘ ' ■ . ’>1 ■' • * 1 • ’ i

Tikybos organizacijų padėtis 
valstybėje (buvo konstitucijos 
garantuota, pripažįstant laisvę 
vejkti esąmppis organizacijoms 
pagal jų kąnopuš ąri?a statutus, 
steigti ir tvarkyti k uito namus, 
mokyklas, auklėjimo ir labda
rybėj .įstaigas, steigti vienuoly
nus, tikybines kongregacijas, 
brolijas, uždėti savo nariams ti-

pos 7—27 d. rengia dįęĮelę ji 
dijy ^sįįursij,ą pp Baltijos v^ 
tybes. Ekskursantai iš Karalių 
čiaus atvyks į Kauną iš čia t 
liaus į Rygą, Taliną, toliau jlį 
vu į Helsinkį, iš kur garlaiv 
“Jąnnenbęrg” grįš į Pjliavą. ) 
suose sustojimo punktuose eį 
kursantams bus surengtos p 
skaitos apię Vokietijos ųžsięi 
nęj prekybos vyriausius klaa 
4?» ir ątęitįeį
Sakoma, kad ekskursija bus J 
bąi gaysipga.

Kaip matyti, ir ši ekskąn 
ja tųrps ,tą patį tikslą — šių 
artinti su Baltijos valstyb 
pramonės bei prekybos slupk 
niais ir patyrinėti sąlygas, ka 
lahiatt-tsplėgtj ypkiętijos *— & 
tijos užsienio prekybą. Tau 
Vokietija stęngiąs su savo pr

nau^ajimą. ^ie veidmainingi krikščioniškos ar^įmo 
lės ąpašjaląji patarnavo ^apitalistarns. 1 " i

Is klei^aįų pusės pastaruoju laiku labai dažgiui 
gircįėt pasigyrięiaį, kąd kataliku bažnyčia l$ovoja$ti 
prieš ^apit^iznjo ydas. $et vaikų darbas pramonėje 
yra yį^nas juodžiausiųjų dėmių ant kapitali^ęio kuppJ 
tačiau jkatafi^ų kunigai/ yyskųp^l kardinai pasiro
dė uoliausi šįio kapitalistiško piktšašio prjt^pėjai.

Taę' New*York9 y^lstįjos Jegislaturos balsavinjas,

me priversti bėgti nuo capškę
Uad Lietuvos valdas,

•nus v-v>';is' kaip Jurgiu Wasliingtonas _ j 
pąj ^ip!

Jei kalbėti apie visų tų kons
titucijų vykdymą, tai jos visos 
buvo arba visai nevykdytos, ar
ba vykdytos tik sąlyginiai, štai, 
kad ir Steigiamojo Seimo galu
tinai priimtoji konstitucija bu
vo ištisai vykdyta tik vos ke- 
letos mėnesių, būtent, 1926 me
tais demokratijai Seimo rinki
mus laimėjus. Tasai Beimąą 
tuoj panaikino karo stovį ir tuo' 
pačiu budu prądėjo veikti pil
numoje Į^nsti^ucija. Tat yra1, 
buvo panaikinta cenzūra, susi
rinkimų visokie varžymai ir 
taip toliau. Bet šiomis laisvė
mis nąudotą^i yos įtik š,eisis mė
nesius. .t>jyersmui įvykus vėl 
visos jląisyės jbu,\7> panaikintos' 
ir vėl .įyęątą^ .karo stovis. Taigi

1 ‘dešimts metų Lietuva 
jegįtį m.enęsįus neturėjo

$įa komunistai ne visai tik-, 
Isliai pąduoda .faktus. Jie 
tyjli tąi, kad ponia Ųžęm.ė^ 
kienė yrą SLĄ. 2g$ .
cft<^ro Aia^. Npprikiauspmybęs 
mirtėjjmo įškilmėsie buvo .pa-' 

Lkyicątas ^lyyautj minetąsai^ 
chpra^. '$$gi kom.dPi^tų .rę£ 
kalavimąjS, kad nędąjįnuotų py 
įą Ųž^me^kiupę, faĮctipai reišy

noma," negali būti jam dėkingi už jo atakas prieš Brita
nijos valdžią ir už jo priekaištą, kad jie “nuoga jėga 
ir smurtu” pasigrobę kolonijas. Čekoslovakąi negąli žiu-' 
rėtf į Hitlerio pasaką apie vokiškos mažumos “pavergi
mą” kitaip, kaip į begėdišką kišimąsi į vidujinius jų. 
krašto reikalus. / i

Francuzijoje ta Hitlerio kalba iššaukė dar dįidesnį, 
negu iki šiol, nepasitikėjimą nacių Vokietiją, yisoms 
demokratijoms pasaulyje dabar pasidarė aiškiau, negu 
kada nors, kad fašizmas, vadovaujamas Hitlerio ir Mus- 
solinio, yra pavojingas tarptautines tiąįkųįs priešas. -

Jeigu šiandie kiltų naujas pasąųlip karas, tai nie
kur nebūtų abejonės, kąs yra to kapo kaltininkas. •

Pereitame pasaulio kare tas klausimas pebųvo aiš
kus. Mįlionaį žmonių Amerikoje ir kitur manė, kad ne 
tiek kalta Vokietija, kiek Rusija, kurios earįįmas, savo 
barbariškais darbais buvo įgijęs visur blogą vardą. Tik 
kai Vokietijos kaizeris ir jo generolai parodė savo be-

Vadinasi, jeigu ko.iuunistų 
;kąltįsimas ir -buvo neteisingas,: 
tai “galima buvo paaiškinti yė-’ 
JĮau’’, bef /kpl n.eišsiaiškiu^» tai 
įęęiąunįstąij pasiima sau4 tei^ę 
terorizuoti j. nekaltą .moterį, Qi’- 
ganizacij ą^ .kurįos iiarė ji yra, 
Kongreso ^kyriaų^ komitetą, -ir

Tąį tokia “lupiką” yadovau- 
jasi komunistai bendrame vei
kime. ’j-

Pastebėtma yra tai, kad ko
munistų redaktoriai, kurie įdja- 
jo to -■ hekulturiško elgesio pa
teisinimą, nėw vienu žodžiu ne- 
papeikė triukšmadarių. Visuo
menė tai įsidėmės.

New Yorko įegj§latura 107 bąįląąis prieš 40 atsie
kė ratifjkuętįi ^umąnytąją federąliįčą konstitucijos pą. 
taisą, kui’įą fabrikuose. Prjįęj
pataisą bąlsąvp 67 Yepublikoriai ir 4Q demokratų.

Už nugaros tų atžągarejyfų stovėjo katalikų bąž

Šįąų$e sukanką 806 metai nuo Jurgio Washing; 
tono gimįiąo. .

Amerika jo' asmenyje gerbia sayp pirmąjį prezįdeą 
įą jr žymįąų^ąjį^įę Įąfeyo krašto kūrėjų.

JVą^hingt^nųi vąppvąujant Š. Amerikos koloniję: 
įgijo nepriklausomybę ir sudarė respubliką/ kurios de 
mdkratiniai principai įa ir šiaųdįę yrą pąyyądys 
nijąi.

Ir rnes, ateiviai iš Lietuvos, priyąjęip.e gerbti tų fcijl 
naus. asmens atmintį. Tik dėLto, kad šioje šalyje gyvuo

ji AUNAS. — rGentrąlįnįo Sta
tistikos ^iurp d^p(^mimis, 1937 
ąi. Jąrkrįčio m^ą. yį^oje yal^tyr; 
bėję buvo 2,207 jųngĮtuvęs, gi
mė 3,78į ■į'ų^ikįę, pjfrė -Ž,372į 
asm. ir priaugo 1,409 asm.

* O »*"■ jf .V . ■ ‘ <* % '

Iš viso per 1937 m. .pirmus; 
11 įpėnesiij buvę 17,855 jungtu- 
y&" '.QW' 19.35' ni.

-t-VO/ Ffeė 
(1936 m.—55,37" 
52,513), mirę I 
niJ ■■#0,277?' 1935 
įr priaugo 21,52 
m.—25,100, 1935 m

dary,ti. Smarkiai subruzdę klc 
rikalai, kurie nori kaip galim 
daugiąu1 teisių katalikų bažny 
čiai išsiderėti. Žinoma, taUbflt 
yissLi tvarkoje, 'jei jų toe dęry 
bos liestų visokių įsitikinim 
žąionįų teises ir trokštų vi 
siems laisvės, bet klerikalai dž 
bar laikosi visai kitos taktikoj

Katalikų klerikalus pasekė 1 
žydų klerikalai, kurie nori kai 
galima daugiau įsigyti teisiu j 
net nori grąžinti mokyklose ii 
imtinai tik tikybinį mokymąs 
Šituo reikalu nėt įvyksiąs Li( 
tavoje visų rabinų susirink 
mas, kuris įteiksiąs seimui tai 
tikrus savo pageidavimus. Re 
•kia tvirtinti, kad dabar Lieti 
voje žydai klerikalai labai yi 
įtakingi, todėl reikia laukti, ka 
jįe kaip k^ laimėsią.

Vokiečių nacionalistinės ,o 
gąnįzacjjos taip pat subruzdo 
ruošiasi sayus pageidavimus 
.teikti sejmui, kąd jie butų bi 
siapios konstitucijos nuostatu' 
sę nepamiršti.

Ir dabar Europoje gyvetum: 
labai nepastovus, tai, reik 
manyti, kad ir šioji naujo 
konstitucija neilgai gyvuos, ji 
labiau, kad demokratinio jud 
jimo Lietuvoje jėgos žymi 
stiprėja, jos dabar gal didesn 
negu kada nors seniau buvo.

Bet bendrai sumetus ši na 
ja konstitucija iš viso šių diei 
Liętuyos gyvenime nieko nau 
neįneš, jokių atmainų nebi 
Tai jaučia visas kraštas ir g 
todėl apie busiamą konstituci 
spaudoje dedami tik prival 
mjeji raštai . —

(GALAS)

mitetąs Xun pąąepu pfuA. ząb 
^p. .cho^
y?

; y M A 
tai, kad to® i 
įtvr|jo wąjįisiįrą.itinią 
nistų laikrašeiij. / i

sy^ko' 
p^o tękj pajką i-ei-i

-PrOi- 
^4fid^iti iš 5 i<Qggre<
gp ^kyr^aus MdKiiiefo • 
i^ofliupistjj' ^ik^vjina' 'tegalį 
atmetę.

[pavartoti “diręct .< 
Jcąip yjenąs į^pmun^tų for^Sr-i 
pąmjent^ aprašo,

Nuostabu, kąd žmopės drįsta 
viešai teisinti tokį pękulturišką; 
sąyo yįęnąiįnčių pąsięlgimą ši
tokiais argumentais! \

Jie prisipažįsta,‘ įąd jle ręt- 
kąjavo uždrąusti tai moterei, 
dainuoti bendi’ame draugijų pa
rengime; o kuęmet Kongreso 
komiteto dauguma atsisakė ją’ 
jų reikalavimą išpildyti, suren
gė /‘baubimo koptestą” Kongre
so prakalbose.

Štai kaip’apie tai pasakoja 
patys komunistai: j

“Kelios diepos atgal ,(t.y. 
prieš neprikiausomybėSy mi
nėj imo prakalbas. — “N.” 
Red.) buvo sužinota, kad so
cialistinės minties organiza^- 
cijos ant programos pildyto- 
jų sąrašo turi ir Užemeckie- 
nę. Gerai žinodami, kad dėl 
Užemeckio bylos prieš Dar
bininkų Žodį, kuri Darbinin
kų žodžiui padare .apie 200 
dėl. išlaidų/ yra didele Uže- 
meckiams oųoziciją, mes pa- 
reišĮcėm, kąd vardan rąnįiu- 

' mfo ir vienybės J! —i
Reid.) socialdemokratinės' 
minties draugai tą moterį iš
trauktų (! — “N.” Red.), 
O jei ątsisako ištraukti, Jai 
kad pirmininkas * JTenzeliš' 

.1 « M t f < 4 t hz; r i... y-* f A f'-. I .

sųsąukty komiteto susirinki^ 
mą dęl to reikalo a^šyaršt^

Vokiečiai savo prekėmis B 
tijos valstybėse zypiiaf užki) 
kelią. Su Lietuva Vokietija ; 
dė stačiai ekonominį karą. ( 
tiek vokiečiai pasiekė, k 
Lietuvai subarė eįkonomir 
sunkumų ir privertė ją susin 
Ji naujų rinkų sąyp prekei] 
Todėl Lietuvos prekyba su \ 
kietija labai susilpnėjo ir daį 
sunkiai atsigauna. Vokiei 
spauda gana smarkavo ir pr: 
latvius ir estus yi£ pęva už i 
kiečių kąž kokių teisių siąu 
niiną ir vokiečių peršokiojin 
Gretą to, vyko dideli varžyą 
prekių įvežimo į Vokietiją.! 
dėl vokiečių prekybą labai $ 
silpnėjo taip pat ąu jLatviją 
Estiją.

Vokiečiai savo .išdidumo L 
kė, kad Bąltijos kraštai jiej 
nėra labai svaraus. Dabar, ji 
tyl, yękięčįai .ąps^ųrčjo f 

prato, kąd Baltijos kraštai ; 
. 4 ' Uy *; « į j M ! »< ’

tiktai yęj^ętijąi yra gana rei 
ąmingi. Tobėl njr^d^įa geru 
sąntyfįius ir dąryji pastap, 
vėl vokiečių prekybą su Baltij 
kraštais ąt^LątyJi J>ei išplatįn

•y.9p,ę&J ir prek
bos atstovąi puolat lankosi L 
tuyojc, Latvijoje ir Estijoję, 
čia .tyrinėja sąlygas prekyl, 
praplėsti. Dąbąr vgl pranešaji 
kad -Vokietijos darbo fronto į 
gąnizącijos urmininkų ir pii

Sub«cription Rates:
$8.00 per yeąjr in Canada
$5,00 per year (fatšide of tChicago 

pePW year fhica«°

W 19-' 
30,202. aąm. ,(1936!

'5 m.—31,378) 
1,528 asm. j(i936s

I 
—- t

KAUNAS /į || f 1 
'Neseniai spaudoj buvo „.įrą-^ 

šoma apie Lįetuyos Bąjorų. 
ąrąugijos ' y^kiiną. . u 

’ J>’ef sa-:.
Įėjo ątsirasti tokios drąugijpsj 
pėt dabar, kada "jas tiksliai t i.4 
trinamą, atjodo šitą ųęsuyrąn- 
tąipa. ■■ ' ”, . ?

Pas piųs bąjorų nėra, nėrapęi 
kVęių, nei gjaf 
r^onų, nors “ąemokrątijps” mėg
sta .tviškučįuš? Pahaikipo j uos 
vieną laikr “ - -— i-—

KOPĖL SO^UNJSTĄI

‘Tik perstąčius SLA. jąo-’ 
(erų dainininkių grupę, puln 
Hka įtemptąi nutyla. 'O sęe^ 
,nąi atsidarius tuojau kyjia’ 
biukšmas. ‘Buuu... iUžemęc- 
Mepė 
pusiu 
siasi, ikol ącena užsidaro. Bet’ 
scena vėl greitai atsidaro ju’ 
tą pačia moterų grupe. Triu-1 
kšmas pasikarto ją dar ,.dį‘. 
dėsnis, rodos, visa sale už;; 
dainavo vienu balsu. \ $

‘‘Vakato .vedėja. buvo prK daryti draugiją ir. veikti ?

Apie savo septintą ir paskutinę žmoną karalius Henri 
kas pasakė: paskąčiausįa ,is vį^U blogiausia”.
.Tas pat gaKma pasakyti ir s^ię^iį J^etpy^ 
konstituciją. — žmonas, kurie norėjo Lietuvai

atsakymo
Chicagajęr-paš^u: x

Metams ..............
Pusei metų
Trinį mSiįiBsiaftU
DViėib nrenėkiams
Vienam menesiui

Chicagoje pęr išne^iotoj

Menesiui __________________ 76<
Suvienytose Valstijose, ne Chicagęl

Metams
Pusei metiį
Trifils mėnesiu
Dvieriis iti£nęsl
Vjenam menės4

^Ur^luo.. I

Metams ____________  $8.00
Pusei »eta  -----™-'.— 4.00

kOS« /Pagal komunistišką strą-, 
tegiją, jos, tur būt, bttvo rįž-^ 
ėmusios “pozicijas” ąvairįOjSO 
vietose svetainėje, taip kad atį- 
rodytų, jogei ūbausiantis komu/ 
nistų * “vaiskas” labai didelis.

» ’ ' f ’ A •)

Akiplėšos smerkia kitus. >

ir vą 
per j 
vos t: 
karo ‘.ątpyJb1 W Pe
nėsiąs g^ąų^a neturėjo savo a- 
pinas^įo,5 ’bufęąt, .ęęnzųrosJ

Vos .............. '
nes galėjo konstitucijoje numa
tytomis laisvėmis naudotis! <

I 1 {

Štai kad ir paskutiniąją kon
stituciją prįęmę nedrįso -krąšte 
panaikinti karo stovį!

Ir štai dabar jau ipeą ątoyi- 
me septintosios ^konstitucijos 
išvakarių * priėmime.

Jei kalbėti apie visų tų kons
titucijų teisėtume priėmimą, 
tąi l&iįią .sakyti, kad iš jų vi
sų tik dvi -Steigiamojo Seimo 
Jeiąčtąi priimtos nuvo konstitu
cijos. Visoę kitįoą buvę priimtos; 
nęfęisėtu būdų, nes jos* buvę 
priimtos krašto žmonių teises 
uzurpuojant. Jik Steigiamasai

VVYO ^isĄs 
ciją ir ji8?' Į? Mp-i
stituciją paskelbęs' nepanaikino 
karo ptęvio, Jai yra pjlnąmęję| 
gyvenime neįvedė' konstituci j o-’ 
je numatytas Yjisąs laisves, ę 
karo stoviu jas žymiai susiauri
no.

Dabar Lietuvoje užkulisiuose 
smarkiai deramasi dėl busimos 
naujos konstįilųcįios. Jau yįęna 
aišku, kad prezidentąę nebusiąs . .. .. ... ,
renkamas Ilki gyvos galvos, .kčmis grįžti į Baltijos kraštu 
kaip seniau buvo numatyta .pa-

tucija

,(MPsV Lietuvoje^
(Tęsinys)

Taigi, šia konstituciją jau 
aiškiai kalbama apie Steigiamą-į 
jį 'Seimą Jr .pasakyta, kaip tk-, 
|ąi seimas turėsiąs būti ąušauję- 
Jas. Tolimesni rusų žemės įvv-< 
kiai ir yokįęčių revoliucija gą-; 
lutinai sutriuškina yi^as monaįr- 
nhistines Iliuzijas ir štai 1919 
metais balandžio mėnesyje jąų 
skelbiama trečią konstituciją, 
jau Lietuvos valstybės Taryba 
išsirenka prezidentą. Ir čia pa
sisavinamos busiamo steigiamo 
Seimo teisės, šioji konstitucija 
jau trečia iš eilės buvo paskelb
ta balandžio jnen. 4 dieną, žiu-; 
.rėk Vyjiaųsyb^s žinių Nr. 6.

Ai trečioji konstitucija jąu 
baugiau kiek yra išvystyta ir* 
turi 42 straipsniu ir šiuos sky
rius: L Bendroji dalis, II —: 
yąlstybės Rrezfcjeptas ir jo 

. kompetįciją, UI — Valstybes 
; f rezidento leiąės leisti įstatu 
Lipus, IV — Valstybės Taryba, 
. y — Ministerių Kabinetas, Vi 
? — Pamatinės Piliečių

VII
IVIU
- budu nauji dalykai, tai Valsty-1
• bes Prezidento teisė leisti įsta
tymus ir Valstybės Kontrolė; 
pirmoje JCoristi.tucijoie istaty-j

; mų leidimo teise turėjo Valst^-
■ bes -Tapyba ir Ministerių Kabi-i 
, netas, o, vietoje Valstybės Pi;e- 
1 ridento b.uyo .trijų asmenų Auk-
■ štasai Vąlstybės ^Lvbos Pre-;

Zidjųmas, kurį anuomet sudarė; 
, p.p. A. Smetona, I. Staugaitis ir
St. šilingas. Abiejų konstituci-!

• jų pagrindiniai principai .tie pą-Į 
j tys^' tik naujų organų' kompę-l 
; tęnciją nąująi nustatoma. : 

'< Kadangi abiejose laikinoęei 
fkonstitucijęse nustatyta buvę,į 
t kad Steigiamasis Seimas renkami 

, si Vilniuje, o gyvenimo tikrovėj 
. buvo kitokia ir/ neleido tenai;

jam rinktis, tai reikėjo pakeiti-i 
mo, ir pakeista tuo budu, kad* 
Valstybės Prezidentas nustatę 
.vietą ir laiką St. Seimui suęL> 
rinkti (V. Ž. N 16, 1919 ipt.j 
gruodž. 2 dieną).

•Toliau gyvenimas gųlvatrukrl 
čiais ėjo pirmyn. Lietuvos liau-i 
dis nerimo ir buvo gyvas reiką- 
las sušaukti Steigiamąjį Seimą. 
Ir štai Steigiamasai Seimas su
sirinkęs 1920 metais birželio 12 
skelbią laikiną konstituciją, ku
rią reikia skaityti ,iš eilės ket-i 
virtąja. Ši konstitucija aiškiai 
sako, kad Lietuva yra demokrąJ 
tinę respublika. i

Ir pagąliaus 1922 jmetaid 
JSteigiamasai Seimas rugpiučię 
mėnesyj skelbia nuolatinę kop- 
stituciją, kuri iš eilės butų jąu 
.pepktą.

Aiąja Konstitucija St: Seim^ 
tikėjo nustatęs ilgiems Jaikaips 
pastovią valstybinės organizaci
jos formą, padarydamas Lietu
vą neprikląusoma demokratinę 
RęspųbŲlca Jstr. 1), kurios su-j 
verepinė valdžią priklausę Tau
tai. Lionąi piŲecių teisės išdės,- 
,lytos gana plačiai (str. .8—21), 
ir .laisvam asmeniui gy venti rei
kalingos konstitucinės garanti
jos: lygybė .prieš įstatymus, as- 
m.ens ir buto nęlįečiaihybė, tį- 
kėjjmę ir sąžinės laisvė, kores
pondencijos, susižinojimo, žę- 
džio, spaudęs, Susirinkimų, są
jungų laisvė, įstatymų iniciaty- 
yęs teisė, ^ęįm^

Vyi-iausylif ,(si/’. 40-^3) ',bu- 
vo organižuoti pačiu demokrą- 
riniu bu.pų, $uskirs(tąęjt jr padą- 
■Unąpt galiąs : į rįstątymą ,leį- 
.pžiamąją, vykdomąją Ar teismi
nę. Taip pat .nuodugniai buvę 
išdėstyta švietimo, tikybos Jr 
kujto, .valstybės ekonominės pę- 
ytįkos gynimo imkite reikalai. 
j<9ęsUU»qirii, kąipo pastoriam 
pagrindiniam įstatymui, pusta-

Apžvalga .■



yzyfv;-^ ;■<■'/*'

Antrądienig,' vas. 22, 1938
k. >_________ J   *f • Y *

-Tikietai į vakarą nebus nie
kam parduodami, gaus yien ti^ 
tie, Kurie įrašys nauį® .nsųj, 
taipgi galis ip J$uji n^S? y§r- 
ta visiems Draugijos nariams 
pasirūpinti įrašymu nors po 
vieną narį. Tikietas į vakarą 
kąptu' su valgiais, gėrimais ir 
laimėjimais — nemokamas.

l 04.M f. ' • ' ■*• • *£•*•*«* »«»••«. * įf.įy.j** .

SENIMUI
Pąšo ypdėjęs

Paprastai gyvenime męs

DRAUGIJAx YlįtĄ PAŠALAS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR KULTŪROS
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną.

VALDYBA: MILLER, finansų sekretoriusTSTOMS’ ■ į ■ ®i±*8 

. V. MANKUS? sekretorius' ; p. ^jĘ&ęBVIČjŲ^%ų^tisas.

DR? MONTVIDAS, Dr-jos Daktarai, K? GUGISt Dr-jos Ądyokątą^ J. - T. -y^CA^, pyąugijos ' 'AūditonUs

TRIUMFO KONKURSO PA8B0 FJCA j
. ----—

Konkurso Užbaiga pąlandžĮo 30 d., J.938 pi. S
IRAš® UAB

MIETAS JBAŠY^

. ,Chįcągo.... J47............ lj)3?

.. Ciuįęago.... 102..........  98.

.39 
56.
53.:
46.
40.
37.
49..
28.
26.
27.

... Rocjifoįd.... 

...  cįkicągo-. 
.... Ros.eląąd.... 
......  CicęrpA--- 
..... Chicago.... 
..... Chįcągo.... 
........ Cicero....

Cicero.... 
... Harvey.... 
.....Chicago.... 
....  Chicago.... 
........ Cicero.... 
..... Chicago.... 
....... Chicago.... 
.. Waukegan.... 
... Evanston.... 
. Waukegan.... 
..... Chicago.... 
..... Chicago .... 
.... Chicago.... 
........ Gary.... 
..... Chicago —. 
.....  Chicago.... 
..... Chicago.... 
....... Ratine.... 
...... Racine.... 
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eabejoju, kad p-lė Gabps 
ikp^o gąlo dar 15 /iayjų 
Ws*

ytitonas lekiame 
nępą taip jau sklan- 

ąus. čia nąr(ų j;.u pusėtinai 
daug įrašyta, veikią du kąrijcųr- 
saųtai. Tačiau noriai dirbant, 
dervos nėra ąup^ų ąųsj^asti.

Jo^pliipe Miller
P-lė Jo^ephine tai eyansto- 

niečių p-nų MUlerių duktė. Tri 
žymi veikėja -Naujosios Gady
nės’.’ chore, gana bizniuką ir su- 
many įvairiuose kulturiniuose 
darbuose. Kon. p-lė Miller iki 
konkurso galo, tiesa pasakius, 
turėtų pasiekti Tertius laipsnio. 
Nedaugiausia reikia. Žinoma, 

f * o <
vienai tai per didelis darbas, 
čia būtiną! ręikią užkinkyti ir 
tėvuką,

dirbti neno- 
... r,., .ųe; dan$up, nęi dievai 
nieko nepagelbsti. Tai reikš-' 
mingas posakis, kuris ryškiai 
vaizduoja tuos, kurie dirba iri 
tuos, kurie snaudžia. Dirbant-' .. . .v w-
čiam, naujų kelių ir būdų iesJ tikjai p*
kančiam j iį galima susirasti J 
Bet vargas snauduoliui, jam v^- 
sur vaizduojasi — negalimą. 
Ne be reikalo Carlylę įspėdavo, 
kad reikia saugotis tarsi ugnięs 
žodžio — negalima, žodis negą- 
įipxą .njjpuldo ^oyątoj.o dyąąią; 
pražudo tautos garbę, gępijąi' 
neduoda prągąs išąugjinti talen
to, kuriuo ‘ .gąlęiįų ' ’tiįdžiuotįs' 
žmonija. .

Atąįrąndą Jriųs^ų darbuotų
jų eiięsę įrikių', .jįąfjįeąis' visur 
vąįz^ujpjcti, vkąd ją dąrbę tiks
las" pasiekti ą ę g.a 1 i m ą, 
bet kitiems/kurie dirti-a. tok’os.e. 
pat sąlygose, tokis pat darbas 
yra lengvas ir galimas. Pas pir
mąjį veikia daugiau susnudį- 
jnas, nepasitikėjimas savo jėgų- 
mis — jąąi Vaizduojasi negali
ma. Pas antrąjį — ąųsnudimaą,' 
nepasitikėjimas savo jėgomis y- 
ra apgalėtas, jam darbas daro
si galimas, veikimas, nesudaro1 
sunkenybių, 

b* t v-.‘
, Man čia norisi priminti vie
nas ryškus pavyzdys iš 1937 
m. Du draugai iš Chicagos va
žiuoja į netolimą miestelį, ku
ris yra šimtas mylių nuo Čhi- 
cagos. Vienas iš jų atstovcuja 
laikraštį, kuriam norėtųsi pa
kelti tame miestelyje cirkuliaci
ją, o kitas organizacijos dar
buotojas, kuriam norėtųsi į- 
steigti organizacijos skyrių. Mi
nėti draugai pabuvę kolonijoje 
porą dienų grįžta Chicągon su 
pustuziniu skaitytojų, o organi- 
žacijąs darbuotojas be ręzųltą-; 
tų. V ienas, j ų ra p ortuo Ja ąavo 
įstaigai, kąd čih. esą drkuliacL 
jos pakelti nėra galima, žmones 
susenę, laikraščių neskaito. Or
ganizacijos atstovas raportuo
ją., kad tame mieste visi seni 
lietuyiąi, jaunimo nėra, o kurie 
buvo — išvažinėjo į kitus mies
tus. Tokiu bUdu čia skyriaus į- 
ęiteigti nesą galima. .0 svarbiau
sias argumentas vieno ir antro 
buVb tai siaučiantis nedar- 
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bas., žmones biedni ir t. t.
Raportai pąsilįeka raportais, 

reikia įšjygį^ti išlaidas ir ra.-' 
portą priimki, koks išduotas. 
Tačiau koks ypątingąs reiški
nys toje pačioje kolonijoje pa
sirodo po poros mėnesių. Prąsi- 
dedą yięno laikraščio vajus toj, 
pačioj kolonijoj, per sav^tę už
rašoma 37 •pręnumęyątorįąi. At
važiuoja tam tikros organizaci
jos darbuotojas sukurią jau
nuolių kąopą iš 26 narių. Ąįt- 
seit, čįci pirmųjų .draugų bųvų 
skąudžiąi apsiriktą^ —’ jięmą 
ątrodp, ‘ kąd negalima nieko gę7 
ro nuveikti, kuomet kolonijaJ 
dėl laikraščio cirkuliacijos ir 
dėl įsjeigąirio organizacijos s.ky- 
rįaiis buvo viąąi gera..

Ne l$iip dąrbąą eina ir pa-! 
čioje Chicagoje. • yięnas -koą- 
Fursanitas vien skundžiasi 
savą nepasisekimais, negą- 
l ėjjm u įrašyt į n ą r i ų , 
0 kiti.s einą per jo prospek
tus šienaudamas. Reiškią, pas 
pirmąjį dar veikia susnudimas, 
neissĮblaiv.ejo is jo magiškas 
žodis — ąęgąlima/ kuomet ki-; 
tas .pasitiki sąvo* jėgomis, einą- 
prie pasisekimo. •

tięs.a, Jpusų konkursantų eį- 
l'ė^ę ąpsnudįmų yra - mažai,' bet. 
ręįkėtų...įr jąxis pąt nąšakjiių iš
rauti. Kąnknrsp darnas reika
lauja aktyvių įmonių, kįrįe 
jaučią, kąd jiems barbąs yra 
poilsiu fiziškose kančiose, ąnol 
Shakespearo pasakymo. ‘

f —J. Mickevičius

pratę!laikyti vien vyrus, o mo- 
’fcByįS', JftągaĮ ^epą pąp.rątįmą, nę- 
vąidįną ;kiėjk syąrbespįo vąid-, 

nė .aįęjcįpti,
,tpkia mųpopį: yx? sen.oyiškįi,1.

1 < 
bet įj* pąčUme Ptintipę- Tųr; 
^Ut, šį pegąpbingą moters žemfo 
nimo darbą daugiausia palaj^ 
katalikų bažnyčia. Kadangi ka-į 
klikų bažnyčia per daugelį 

to iyAi 
riose gyvenimo srityse, tai mo-; 

pefeuyp vaidinti
,<feugi^“ 

•nįąjpę gyyęmnje. ^piepųįose 
ktijcšįįopybę^ ąjpąįųąąę, aųk|- 
,tęji jyųųgiją skųpėjo 
net sielos (ęiųšj.os). Laikui kei-i 
nmt atsirado męįlingesnės šiį*-; 
dies dyasiškiją moterų atžvilgiu’ 
— pripažino jai sielų.

Matyti, protingi bažnyčios’ 
Vadai suprato moters reikšmę, 
svarbiausia po mirties, kad 
jiems bus nuobodu be moterp 
riet danguje gyventi. Suteikus' 
moterim sielą, pasidarė užtikti-* 
nimas, kad gražioji lytis bend-* 
rai galės linksmintis su -jais* 1 • I i) į
dangiškoj viešpatijoje.

Civilizacijos spą.rnams stip
riau plasnojant, moteris prade-, 
dą vaidinti aktyvų vaidmenį, 
draugijiniame žmonijos gyveni-: 
rnę, .prądędą yifj (Jaugiau ir dąų- 
giąu' .ųzimįį svarbią? vietas mo
kykloje ir politikoje — moters 
reikšmė pasirodė pilname sayo 
skaistume.

■Šiandien moterų darbuotė nė 
kiek nesiskiria nuo vyrų. Kų' 
vienrs gali savo darbu pasiek
ti, tą ir antras gali padaryti. 
Ne kiekvienas vyras juk akty
vus musų kultūriniame gyveni
me. Tas pat yra ir su moteri
mis. Galima sakyti, kad nedau
giau k&ip' 20 nuošimtis organi- 
zocijos narių, kurio sugeba yąi-' 
dinti svarbesnį vaidmenį kultu- ^tyyi. Pirma konkurso pepiąde 
riniame musų darbe, o 80 nuo
šimčių yra pasyvus arba neturį 
palinkimo panašiems darbams.

. r »• - . < 4 • I

Šiame Draugijos i konkurse 
turim 9 koįikursąntes mąįętis. 
Jos yiąęs sayo .darbu skiną gra
žų kėlią organizacijoj auginime 
naujais nariais. Vienos jų ąayo 
darbu stoyi aukščiąu, kitos že
miau, bet apskritai jų darbu 
galima vien pasjdžiąųgti. Ąukš-' 
čiausia iš visų moteyų uąująis1 
nariais stovi p-nia M. Ascilla;* 
apie ją jau buvo pirmiau minė
tą. Po jos ąęka p-nįa< Norgailie- 
nė, p-le čabris, p-lė Miller/ p-le 
Laurel ir kai kurios kitos.

E^bjęt^ N9i*gailienė
Kiek p-nia Nprgailięnė įrašys 

pąrių šįąrpę konkurse, .tai sUįh; 
.ką pasakyti. Tas dąugiau pri
klauso riyo jos nusiteikimo dar
bui. Kada jai užeina noras dirb
ti, tai sunku bile kam su ja su-? 
ąjlyg:;iKU, bcL “d.eja/ .tokių .norų 
pas ją gana/retai gimsta. Kon
kurso darbe i>nia Nprgaįlięnė 

‘turi prityrimo, turi drąsos, tu
ri epęrgijo^, atseit, pa? ją yra 
medžiagos, kokią reikalingą geJ 
ram kąnjl$ųrsantui. Jai’ Vieną 
ką? ręįkąlip^a., tai kiįnąus poro 
konkurse darbuotis. Kad p-nia 
Norghiįiępė pc.sięks Tėrtius 
laipsnį, apie tai dviejų nuomo
nių nėra? Bet ji labai ‘ lengvai 
gali iškirsti šposą ' ‘ ’ r’
ląįpąnį Sęcųpdris.

Kaip bus šiais metais su pik-? 
pikų ? )Vell, manau Šį ręįkąlą 
šiais metais padėkite į šalį. Po- 
fos parengimų per metus u|- 
tenka, o mes šiais, metais jau 
turėjome metinį wkąr?
rą ir dar turėsime ^.onkųrsp 
Finalo vakarą. Duokime ir kį- 
' • ‘ ? Tj r* r r ' r • A ' "*>■}'» Vf i ♦' , į f J .

tiems žmonėms bei orgamząėį- 
joms .turėti- yįeną kitą.' prąmo-. 
gą, neųo^ekitę viską apžioti 
vieni. Trijų Vakarų per mątųs 
užtęnka. ‘

Chicti)tI^uJrių ■ 
priklauso prie Amerikos Lietu
viu Kongreso. Darbas iki šiaiįn 
laikui e(pa/ yidų'tiniškai, Kon
gresas atlieka daug gerų dar
bų. Nemaž pasiųsta aukų Lie
tuvos politiniams kalink ms, su
rinkta daugiau nei dvidešimt 
tūkstančių parašų po peticiją 
paleidimui Lietuvos politinių 
kalinių; išleista 15,000 egz. Dr. 
Montyido brošiūrėlės “L'iptuvos 
Nepriklausomybę Minint0. At- 
,likt3< dąug kitų’ ,svąr.Į5ių įląrbų 
darbelių, kuriuos čia sunku iš
skaičiuoti.

šių žodžių autorius prisibijo, 
kad kartais dėl menkų nesusi
pratimų gali susiparaližiuoti 
sėkmingas darbas. Žinoma, tas 
daugiau prikfe.usys nuo draugų 
bolševikų.. Viena, jie turi žinotą 
kad visi buvę sklokininkai, ku
rie atėjo į ;LSS, tu'ri būti skai
tomi ne kokiais ten trockistaię, 
bet socialistais. Jei musų žmo
nės vieną ar kitą jų pasiūlo kąl- 
bė,ti' A- į. Kąngreso surengtam 
vakare negali būt ą.tmesti. 
Kitą —'Mrhugai .bpĮšzę:y,ikąi te
gul Užrtiiršth, kad mes veikdą- 
mi Amėtikoš Lietuvių Kongrę- 
sę ptiyąįbifee Vist gilti Rusijoje/ 
esamą tvarką. Tiesą, mes su- 
įtinkame,’ k&d Amerikos Lietu- 
vių Kongreso parengimuose ne
būtų nepalankiomis varsomis 
paliesta Rusija^ tai ir viskas.

r GfUp)v. . r.' ■ ■ ■■ y

Bolševikų spaudos skaudus 
kandžiojimai musų draugų, ka^ 
da jie nurodo Rusijos yąldžios 
ydas, kai kur prasilęiįjkįama 
net su laikraštinės etikos tai-, 
syklėmįs ir dar magaryčioms 
jiems primęnąma,' kad jie yra 
A. L. Kongreso nariais it t.t. 
Tas įneša trinimosi tarpe vei
kiančiųjų Kongreso darbų.

Chicagoą Lietuvių Draugija 
mano, kad kilę aštrumai reikia 

t.?' ■> • • rv <

tuoj išlyginti, p kįtąip gali į- 
vykti ųei šis nei tas. Amerikos 
Liet. Kongr. centralįnis komi
tetas .turės šį klausimą tuoj iš
spręsti,—nuo teigiamo klausimo: 
išsprendiųią priklausys tolimes-

Amerikos* Lietuvių Ęąpgre-: 
darbuote. ' i

- jis turj gąna $ačią 
irospektų susiras ga

nėtinai. Pasitikiu, kad p-lė Jo- 
ąepKinę ij<i konkurso galo tik
rą! pąsieką Tertius laipsnio, 
bus įrašiusi 35 narius. įrauksi
me.

Šiąj^e skyrių ppįęą pusmętį 
ar Pir- 

;^yro pląnįųją^ą ekskur
siją į Lietuvą turės pasisekimo, 
tiavę pastebėta jp' SĮeL 
pęij^tųą rninty^ ąųjkėlč 'ąudpą 
teigiamų ir neigiamų nuomo
nių. Suprantama, musų buyp 
pądąryią pąątąbją vien tuo su
metimą, ^d .daugumas Pirmyn 
chprų Papių priklauso įr šiai or
ganizacijai. O kur musų orga- 
nįzącijos nąriai ima aktyvų da
ly vumą šiame skyriuje, niekas 
negali užginti tais klausimais 
išsireikšti.

Buvo atkreiptas svarbiausias 
dėmesys į tai, ar kartais nebus 
ieškoma paramos iš Lietuvos 
valdžios kontroliuojamų organi- 
zącijų, kita — ar choras turės 
ganėtinai jėgų savo ’ dainomis 
sukurti, garįę Chicagos, geriąu 
pasakius, Amerikos lietuviams 
Iąętu,yos dainų .šventėje. Pir
masis klausimas, rodosi, ypa 
.paaiškėjęs.; choras rengiasi kę- 
įiąuti ąąyo jėgomis; apie dainos 
meno išgales, i itegub sprendžia’ 
muzikos ~ dairias žinovai.

Ęet vieną reiškinį galima pa
stebėti, tai didelį norą chąro 
jaunimo J^ęljąut Lįętjiyon. jei 
tokis porąs ^pą pą^ choristus, 
tai, žinoma, nėra reikalo jų tik
slams trukdyti- jcho“ 
ristų tėvai ^a^"
pįą ąavo yąjfcąpi^ Ife-!
tuvon, tai kokįa\najida gali būt

. > M .Jo -(.l- "I,

juos nuogto bandyti atšaldyti.
Pasiryžimas nugali visokias 

Įkįįątią., Dąą Pirąiyn choristus 
;tą pą^ipygpio .daugiau, matęsi 
nti į^’ vaizduoti’

pesyarbu ir 
Ay^e įvyks 

««• ,WS — Vfžiupti 
į ąįetuva ?r dftimoti.
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/‘yilpis” jųą. §6 ;įą Kęnosjia 
:|<pppsppnd^ncijos pąrodo' puįkų 
pąyy^iy įkonreąpondentąs 
gali įnąlų^ J^U’-ustitiš gė
dos, k.ąd' ;inęĮmpj‘a- ^is korespųn-. 
d.eątą,s tiĮrąi vęrtas, jei ne ^į- 
jtąhįįO’ įV1^11!0 medalio už 
pasižymėjimą.

Yj:ą žpionių sąkpma, kąęl ne;4 
gerai; jei nežino kairioj;, J<ą; 
darą dešinioji. Čia. geras paįy- 
gipimas ir šios Draugijos sky
riaus' v,ędčj,ui. Prieš porą ąavąi-j 
čių .tilpo šiame skyriuje p. Ą..

/ ,L ./ / ' rpie pereigą-! 
lingumą lankyti ligonių. Tačiau

Jennie Laurel ... .« ... .* • ;
1 P-5ė Jennie Laurel, wąupę^a- 
nietė, yrą duktė P-nų Laurai
čių (Laurel). f-pąi įąuraičiai 
svetingi Wąukegąp ^iljųeČiaįi, pe- 
mąžąš, ‘skaičius žymesnių <$uęa- 
giečių čia ątsihnko ir /visuomet 
yrą vaišingai priimti. P-lė Ląu- 
rel dąr jaunulė, ji savo gyve
nime dabar tiktai pradėjusi gi
lintis į musų kultųyinl gyveni
mą. Ateityje galima tikėtis iš 
jos susilaukti žymios darbuoto
jos. Pradžią darbo visuomet y- 
ra sunku, bet p-lė Jęnnie pasi
žymėjo įrašydama 15/naujų na
rių. Tai puikus buvo darbas. 
Neąbejotina, kad ji taip pat pa
sižymės įr šiame konkurso pe
riode.

.. 26

.. 15

.. 35

.. 35

.. 32

.. 3JL 

.. 34 

.. 15
■ i 1

.. 17
- 14

35
.. 19
- 34
.. 15'
.. 341
.. 18
. 49:

10
.. 10
.. 20
-- 10
.. 22‘
... Į0
.. 10
.. 101
.. ’ 9
.. 15'
.. 10
... 10 

į-I

... 10.
- ..?ėi
... Ž5-
... 2<6j 

-- w 

......

Magdalena Ratkevičienė
Tai nenųalstama musų dar

buotoja. P-nia* Ratkevičiene 
kiekviename musų vajuje yra

KONKURSANTAI 
Senas Pejįrąs —.............
Bepędikįas Vpitekupas . 
Frank Bulaw.................
Stasys J. Petrauskas ... 
Vincent p. Aipbrąsę ....
Stasys Jurčis ...............
Kazimieras Jokubka .....
Thomas Šalkauskas.......
Joseph Ascilla ...............
P-nia Marįon Ascila......
Joseph Augaitis ............
Geo. Izbickas ...............
J’-pią piz. Norgaiiienė .... 
Adomas Markūnas ........
Ąntąpaą Visbaras ........
Alex Ambrozevičia .......
Povilas Milaševičius.......
F-le Suzana Gabris.......
P-lė Josephine Miller ... 
P-lė Jennie Laurel ........
Kazys Stepąnąvičius ....?. 
P-ia Mag<L Ratkevįęienč 
Jojib Šliužas ................
Antanas Steponaitis .... 
John Šliužas'......
Peter P. Lapenis ........
Petras Galskis ..............
Stąąyą Mockus ....
Stąnjey Statkevich .........
Antanas L. Skirmontas 
Vincas černauskas .......
Jonas Cinikas .......... ...
Chester Prakurotas ......
Louis Antonavičius ...................... . ,ęhįcągo ....
P-nia Petronėlė Markauskas...............—■
Juozas Albauskas ............... (Cjiica^o Jįęigl^ą....
Peter Gųikųti$ .......................... ...... . įįhiįągo ....
P-nia Julia Luketis........ ,.................. Springfield ....
Antanas Sta^ik,u? ..................................  Aurorą...
f>-\ę Antąinętįe Įiacęvičįus ..................  Chicago...
Joseph J. Žukas......... ...z..... .................. Chicago...
Mikę Senko .......  /.............. ....... Roseland ...
Pavieniai nariai ne -konkursaptąi įrašė ..............  330 ...

Aplamai naujų narių kvota konkurse 
Konkurse naujų narių įrašyįta 
•Kvotai trūksta ....................................

PASTABA: 
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1. Kon . ; - •nv - z .
dįepą, .taį yrą ^tądięnio vakarę, įvyks Konkurso F&ąįo 
Amalgamated Center, 333 Ąshįland Blvd. j

2- A1®“/ nari?/.’ nuo ą d.,
^R«U«Q ■?? į Sįikyjtą vakarą tikiesi jn^okąj^.
Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie Draugijos nariai, 
jrąšy> nąujy narių. *»*» * x "* * r 'u

3. Konkurso fjpąlp Vakarui tikiętąi jiębps pąrdjpo.dąpij 
jpęs gaus nauji nariai; nariai už įrašytą narį, taipgi konkursam*

0

4. Finaliame Konkurso Vakare įsigėrimą! ir Įj^k.an^ąiai ;bus
nemokami. Taipgi prie kiękvięno jžąngos tUdęto bus kųponąs 
stambių dovanų laimėjimui, tyąvająas turės progą Jaunėti kiek- 
vienas naujas n^rys įbei kiekvjęnas konkurso dalyvis, bet Drau- straipsniukas 
gijos narys. ............ ~

5. Nariai priimąimi Draugijop — vyrai ir moterys nuo 15’ faktas yra tas, kad Draugijjos 
ligi 48 m. Pasibaigus konkursu^ ąauji nariai bus priimami įtiktai 
nuo 15 Jjgi 40 p^e^ą. Įsirašyti gąlima per musų konkursantus;
per Draugijos narius arba rejkįa .atvykti asmeniškai į Draugijos 

,ofisą. ’ 'V ' •' .. ......

6. Draugijos pfiąąs adąras piripą^ięjųaią nuo, 9 Jigi 4 vai. 
popiet, ketvirtadieniais 9 ryto j^gi 9 vakarę.

DeKalb, III.
r«* f j m • <f . m •

Kaukių balius
- -v .

DeKalb Lietuvių KųĮAVJOS 
tyra ugi jo^ kaukių balius įv^ko 
vrsario 12 d. Suomių (finų) 
svetainėje. Mu^įką buyą labai 
pųagi- Už gppauąįąą kaukes 
buvo duodamos dovanos. Pirmą

' / . •- ’ * '4’ . I < ■

ųauskaitė, antrą Matilda Zel- 
niukė ir trečią Mary P^traųą-j 
kieno.

Publikos turėjom labai daug? 
^uvo atvykę svečių iš Chica- 
gos: Dr. Pilsuckis su tėvais bei 
draugai Mikę Kęhy ir E. Pečiu- 
kčnas. Buvo svečių taip pat iš 
ęockfordo ir kitų? žodžiu, link- 
smuŲs b.^įuą praėjo labai sėk
mingai. —Valeria.

nė
so

Kenosha, Wis
Kenbsha“ Kultūros tyraugijos 

.Choras rąngi a šaunų ■konc.ęįt^ 
ateinantį ^ęk^aįįepį,^ vasarių 
•27' d., ęfęrmąn-Ą^ięHcąn Komę 
syętąįnęje, • jĮ715-^2nd S t. • Erą-, 
,Užią 4 :yaį >po piętų, įžanga tik 
.3'5 .cęptai asmenim.' ' ''

programos išpildyme idąly^ 
yąUją n,et 13 skirtingų grupių, 
bei pavienių artistų, kąip tai: 
Kenosha Kultūros Draugijos 
Ghąrąs, vadovaujamas pantie^ 
B. Malelytęs; Violeta Banįs

Jtysų St. N.įękpls para
pijos choras; Uąvanįeoįų ųųįn-’ 

, tetas; Mptepų prioras; Anna Jo-' 
\dus •— .solistė.; Mergaičių .puin- 
tetas; Rusų Stygų piįkešti-a; 
p-,lė H. Malelyte — solistė; kai'-, 
bes įtyr. A. 'Moptvidąs iš Chi- 
eagos ir kitokie' paįvairinai.

P.d programo šokią. ir yai- 
sės iki vėlumos. Nors ęhoras 
ir kaupas, bet programą pa
teiks tokį', kurio kenošhiečiai: 
įjgąi nepamirš. Butų tiesią

ji darbavosi dukters vardu, bet 
dabar pmdėjo veikti sayo var
du. ICiėk p-nia Ratkevičienė į- 
rt.šys naujų narių, <tąi sunkus 
darbas iš anksto pasakyti, bet 
galimas daiktas, kad . Tertius 
laipsnio pasieks. O tai butų 
puikus darbas. Pasitikime, kad 
p-nia Ratkevičienė rūpinsis sa
vo darbą apvainikuoti žymes
nių laimėjimu. Ląuksime.

)

Petronėlė Markauskas
Pirmame konkurso periode 

p-nią Markauskas įrašė na- . 
yius. Tai gana m,ažas s kabiui us. 
Konkurso vedėjas manė, kad ši 
p-nia gali įrašyti kur kas dau
giau nei įrašė. Jis ir dabar ma
no, kr d P-piai Markauskienei 
reikia biskį daugiau sųsirupyi- 
ti kpnkursp darįm* žmonVb 
kurie panašiuose darbuose y^a 
naujokai, nėra įprąte. trūksta 
jiems drąsos, iškaioumo. Fet n- 
niąi Markauskienei, taip sa
ka r. t, nieko netrūksta ji yra 
“ųp to date lady”. Vien kas jai 
trūksta, tai jaugiau pasiaukpti 
Įsonkurso įlarbui. Lauksime, 
kad p-nia Markauskas kiek 
nors pasiproviųs kopkurąo ga
le t

valdyba jau seniai .nunirto rei
kalą turėti ligoriių lankytoją iy 
šiais metais manoma thi feąlį- 
,^ųoti; ^įppmąVpą^ėjąs rpią fąį- 
iueko nežinoj/o, o skyriaus ye- 
^ėjąs netyčiąlpraleido., 
, ■' /' ■■ 9 'et

Greitų -ląįku . bus paskelbti 
“prizai’’’, kuriuos bus gąliąia 
gautįi K9ri.kU.rsp Fihąjįąpi ya^ą-. 
re, balandžio 30 d. Daug Drau
gijos narių teiraujasi ar jKop- 
kurso Finalo vakaras buą t<ą<s 
įspūdingas, koks buvo Konkąr-" 
so Triumfo TĮ^nkietas.. tiąliąia 
pasakyti, kad taip.. Jei dar pri
dėsi .dovanas, tai bus įdomesąįs 
ir .yaišinge^pįs yajkąrą daly- siejėjimas, jei kas praleistų šįi gijos valdybos' nariai pas
viams.

patirti, kad . iš Chicagos sykiu 
su Dr. Montvidu atvyks 3 kai 

>g nu- k utie ir Chicagos Liet. Draii- 
’ ms r. iT'.

___  , w !■ ,įnus 
grandiozišką įvykį. Beje, teko į svečius. — Vietinis.

pasiekti
Į

Ypačiai, konkurso vedėjas to-' 
kį šposąi kaip kad .įrašymą 75 
nerių, gana maloniai sutiktų-1 
Well, poniute, paspausk, paro* 
dyk savo darbo £alyb£.

k
P^ė fepžaną įL. ^bjąą tpi 

Waukeįan Lietuvių Kultūros 
Draugijos jįįn^ų sęįkr^tpyįu^- 
iždininkas. Ji šjąs pąręig^ gą- 
na pavyzdingai eina. Gab-; 
ris 
konkursantė, pirmame kbhkur-'

Antoinejtę Kacevjčius
' K > 9 ***• *

Jš šios jaunutės p-lės Kacevi-
<h.u.s Bus
gerąi, jąi jj .įrašys tięk narių 
pąskutiniąnąę konkuysp periode, 
■kiek įrašė .iįįi įt^n^eto. Ji gy- 
venime vos MKtąi pradeda k- 
yintis veikli musų įkulturiniame 
gyvenime. - • /

Julia Luketis
T?1 ,tW$įi jf nuoširdi 

SĘriflg^ę# ŲetuyJų. dąrjmptojp. 
Ji veikią, kiek jai gyvenimo ša- 
'lygps laidžią. jb|įlima tikėįįs, 
J$ad j>nįą jįuįią Luketis, iki' yją- 

. . .v . jaus pabaigos įrašys dar kitąM r?I!W??//JešimĄ’^]ų n^ų^ ’ .

š F<usi 2,0 ijąųją (Tąsa ant _6-to pusi.)

t..... ..J; y
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Diena Iš Dienos

Rockfordiečiai 
Chicagoje

Ilgametė Rockford, III., naii- 
jienietė Matilda čapulienė pe
reitą šeštadienį atvyko Chica* 
gon su dukterimis Alfie ir Mq* 
nika, praleisti savaitės pabai
gą. Sekmadienį dalyvavo iškil
mingam “Jaunimo” rengtam 
Nepriklausomybės minėjime, 
Auditorium viešbutyje.

Visos trys rockfordietės yra 
žyrfriok' Rockfordo lietuvių gy
venime. P.

2888 Archer Avė., gražiai iš- 
auklėjo savo vienturtę dukre
lę Aldoną, kuri yra Andrejevo 
grupės šokėja, viena iš didžių
jų mokinių, kuri ir “Naujienų” 
koncerte (Vasario -13) d.) gra
žiai palinksmino publiką.

Drg. A. ir M. Zubavičiai rim
to budo, draugiški žmonės ir 
visa šeimyna yra Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai. Yra 
malonu matyti, kad tokios in
teligentiškos šeimos nariai vi
si trys kartu įsirašo į Draugi
ją

Senas Petras.

Gimimai Tarpe Lietuvių

Chicagos Lietuviu Draugija Šį Vakarą Gros 
“Bunco” pas 
Juozaičius

prastą George Wasliington sus atsilankyti ir linksmai va-
“Bunco” ir kortų vakarą pas karą praleisti. Renginio kon:*- 

Rock-jsija yra: p-lės J. Berneckaitc 
Par- ir Konstancija Mikšaitė.

— Saulutė.
(Tąsa iš 5-to pusi.)

NAUJI NARIAI

South

Mr. and Mrs. St. Stanionis y- 
ra labai linksmi susilaukę duk
ters, vasario 1 dienų, Roselaii- 
do ligpnbutyje. Stanoniai gyve
na ties 12315 So. Peoria Str., 
West Pullman, III.

laiko
Kiau-

alinę

Svečiai, iš • 
Robey, Indiana

Pas J. Kiaudį, 6101 
State Street lankėsi svečiai iš
Robey, Indiana, pp. Sabaičial. 
Smagiai praleidę kiek 
Chicagoje ir pas drg. J. 
dį, svečiai traukė atgal.

Juozas Kiaudis užlaiko
aukščiau paduotu adresu. Jis 
pasižymi tuo, kad turi puikius, 
senoviškus barus, kurie 1898 
metais Chicagos Parodoje ga
vo pirmą prizą. J. Kiaudis yra 
senas biznierius ir “Naujienų” 
skaitytojas, ir rėmėjas. Pasku
tiniame “N.” koncerte buvo di
delis “spenderis”. Kartu su 
duktere p-le B. Kiaudaite, p. 
Kiaudis priklauso Chicagos 
Lietuvių Draugijai.

( Senas Petras.

Mr. and Mrs. J. Patrikas 
džiaugiasi susilaukę dukterį va
sario 2 dieną, Roselando ligon- 
butyje. Patrikai 
12096 Eggleston 
Pullman, III.

Mr. and Mrš. Janas Lakavi- 
čia linksmi susilaukę sunaus 
vasario 5 dieną, Roselando li- 
gonbutyje. Lakavičiai gyvena 
ties 12401 South Union Avė., 
West Pullman, III.

gyvena ties
Avė., West

MitčiulisMr. and Mrs. 
džiaugiasi susilaukę suiu.us va
sario 5 dieną, Roselando ligoni
nėj. Mitčiuiiai gyvena ties 1961 
North Fi’eemont Avė.

A. P. Stradomskų 
Šeimyna

BRIDGEPORT. — Drg. Ado- 
mas ir Petronėlė Stradomskai, 
3357 So. Morgan St., išauklė
jo gražią ir pavyzdingą šeimy
ną: du sūnūs ir 3 dukteris. 
Panelė Vera yra mimikos ir šo
kių mokytoja; jaunesnės sesu
tės Fannie ir Betty, Andrėje-

• 4 1 

vo grupės šokėjos, kurios*"!? 
“Naujienų” koncerte (Vas. 13) 
dalyvavo ir gražiai linksmino 
publiką.

Drg. Stradomskai* yra rim
to budo, 
Chicagos 
nariai.

draugiški žmonės ir
Lietuvių Draugijos

Senas Petras.

A. Zubavičiutė —
Šokėja į

McKINI.EY PARK. — Drg. 
Adomas ir Marcelė Zubavičiai,

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

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

Mr. ir Mrs. Liudvikas Ramp- 
ke, kurie gyvena ties 319 East 
145th Str., Harvey, Illinois, la
bai yra. linksmi susilaukę sū
naus sausio 21 dieną, Ingal.s 
Memorial ligoninėje, Harvey, 
III. L. Rampke neseniai čionai 

gyveno

Cicero kon. Juozas Augaitis į- 
rašė:

Vincas Stanevičia
P-ia Martha Gaysauski
Domininkas SabaTiauskt s
Jim Simkos
Joseph Kamantas
P-ia Anna Urbikas
Joseph Miliauskas

Rockford kon. S. J. Petrauskas 
įrašė: •

William Petrokas
Ella Pyzcnski
Walter Pyzanski

Kon. V. B. Atnbrose įrašė:
Anthony Yurkaitis 
Dorothy Shields Selėika 
Tony Zilinski

Kon. Se«as Petras įrašė:
Peter Seidęnt
John Garbus
John Zarolis

Kon. B. Vaitekūnas įrašė:
D. Grigot

' 1 * • I

Kon. Peter Galskis įrašė:
Harry Zarn

Kon. M. Ratkevičiene įrašė: 
Kastancija Pazerecki!

Cicero kon. K. J^kubka įraše: 
Emilija Maskoliūnas

Kon. P. Milaševičius įraše:
Alphons Milės

Aon. J hn Sluzas įrašė:
William Gar-binas

s Ma'.onu pažymėti, kad direk
torių tarpe viešpatavo santaika, 
visi nuoširdžiai rūpinasi drau
gijos gerove. Kiekvienas visuo
met pasiryžęs atlikti nuskirtas 
jam pareigas pagal geriausią 
S'vo išgalę ir kiekvienas įverti
nu atsakomingumą savo užduo
čių. Nors nekartą pasitaiko 
nuomonių skirtingumas kai ku
riais klausimais, bet visuomet! 
atsižvelgiama draugijos gero
ves ir prieinama prie vieningo 
susitarimo.

Iki pirmjninkas J. Mickevi
čius pasveiks ir grįš Chicagon, 
Draugijos Skyrius. Naujienose 
vėl paliekama tvarkyti Qr. A. 
Montvidui, K. Augustui, W V. 
Mankui ir P. Mileriui.

“laimimo” Femininę Fancies 
(panelių grupe) rengia n.epa-

pp. Juozaičius, 6822 S. 
well Street,* (Marųuette 
^e).

[Bus gražių dovanų, 
prize”, muzikos ir užkandžių.' 
“Jaunimo” i^anelė^ kviečia vi-!

SPECIALUS

door ]

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
Žmogui

EXTRA
SPEGIAL

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

Waukegano kon. Lawrel
Emilija Noreika 

«• »

įraše

Tor y ži iftskf
Antanas žllinski yrą labai 

pavyzdingas Bridgeporto jau
nuolis, kuris užima vedėjo vie- 
L Stock Yards dirbtuvėj. Gy
vena jis drauge $ų savo plotina.

INTER-NATIONAL 
Wine & Liųųor Co. 

FRANK VIZGAlJpTSav. 
4611 So. Ashland A Ve.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

St. Charles, III

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. -Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNES $7.25
Tonas-...:...... ................ ..........

Perkant 5 Torus ar Daugiau
Kultūros draugėj# rejigia
v šokius

S t. Charles Lietuvių Kultū
ros Draugija v.ąsario 26 d. (šeš
tadienio vakarą) Pearson salė
je (East Main įr 2nd Avė.) 
rengia’ šokius. ♦ Visi draugijos 
nariai, jų draugai bei visi vie
tos lietuviai yra kviečiami da
lyvauti šokiuose.

' —John P. Griciųnąs

apsigyveno. Pirmiau 
Deltone, 111. 
i .— ---------------
Išsiėmė Leidimus 
Vedybomis 
X Chicagoje)

Cecil Schuman, 26, su^Helen
Jagmin, 20

George Gemskie, 23, su Bur- 
neida Miller, 20

Peter čerkas, 48, su Antoi- 
nette Jarosz, 31

George Sapikas, .22, su Ca- 
therine Fortier, 20

Edward Silisky, 31, su Adele
Kishkunas, 29

Reikalauja
Perskiru

John Kokinas nuo Catherine 
Kokinas.

!»
Pavieniai Draugijos nariai j- 
rešė šiuos asmenis:

Anton Žukas įrašė Mathew
VVaitkus ir Mary Waitk\.is; \

Eva Bennett m še. Edilh 
' 1 '• 4 < * c* i X »

Bennett; ‘ ’
Valerija Audickas įraše S’tel- 

Įa Mažeikas;
Eugenia Jakunas įraše Matil

dą Benediktą Burbulytę;
Mrs. V. Poška įrašė Wandą 

Povilaitis;
Anna Garbaliauski įraše An- 

na Drost.
Draugijos Raštinėje p<atys įsira
šė : 1 ’

Elizabeth Orvedas 
Alexander Orvid Jr. 
Alexander Orvid 
A'eksandras Vaizgela,

i v ■ '' ■ ' ■ ; , •

Tik ką gavome
KULTŪROS NO. 1
Turinys:

Kaz, Barauskas

• 5 -- ------------- s—>-----------------■‘r-i 

, TURINYS:
Masių psichologijos bruožai —Ks.

Bartkus.
Klajojimai

Nendrė.
Sovietų naujoji 1936 metų kons

titucija — prof. M. ■ Romeris.
Fašistine Italija — A. Baikšts.
Misterio Ripli el'eMros namelis—

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

•—Salomėja Neris.
Lietuviško tipo beieškant —

B-tė. y ■
Didžiajame Ispanijos kare — 

Adai aš.
* Populiarusis Mokslas.

Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI.

Naujienose
1739 So. Halsted St

O.

Išrinkta Valdyba 
1938 Metams

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v ryte 
iki 8 vai. vak. Nedėliomh 

uo 9 v • ryto iki 1 v p. p

Praėjusio šeštadienio p 
(vasario 19 d.) įvyko Ch 
Lietuvių Draugijos

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą□pietį, 

ieagos 
dire storių 

darybos posėdis pirmininko J.
Mickevičiaus namuose. ‘ Pzisėdy- 

dalyv'avo visi direktoriai, 
medikalis kvotėjas 

Dr. A. Montvidas ir draugijos
auditorius J. P. Varkala. Pir
miausia eita prie valdybojs rin- 

Noas tas 
sausio 
kui J. 

buvo

je 
draugijos

kimų 1938 metams.
j, u turėjo būti padaryta 
mėnesį, vienok pirminin 
Mickevičiui sergant tyčia

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

SetaKj^6 šmotų vienam as- 
srių- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

meniui, būtent: Šhkutč, 
bai šaukštas, vide’čius, 
toms šakutė ir du maži 

! štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši 

7’-tai kainuoja tiktai 99 centus

KODĖL NELEISTI

LITHUANIAtf 
BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION
(NAUJIENŲ SPULKA)

jums pinigo , 
PADARYTI?

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

TAUPYK IR SKOLYKIS

LITHUANIAN BUILDING AND 
LOAN ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET

laukiama, šiais metais į Udy-lIškir»kit. k"Pon“s » ĄPgm- 
bą liko Vėl išrinkti vienbalsiai mtb huns Itasdien telpa Nau- 
senieji viršininkai, būtent ; pir-;
mininku —: J. Mickevičių 
ce-pirir įninku — C. Kair 
dininku — J Degutis; f i 
raščiniuku — P. Miller; n 
mų raštininku — W. V. 
kus; iždo globėjais — P. 
kis ir p. Milaševičius. M 
lis kvotėjas vėl išrinktas Dr. A 
Montvidas; legalis patarėj 
K. P. Gugis; auditorius 
P. Varkala.

Toliau pasitarta rpie ligonių 
padėtį;! išklausyta daktaro re-<

sj vi 
.s;,iž~i 
nansų 
utari-
Man- 
GrJs- 

edikar

, jienose ir kartu su 99 centais 
pasiuskit j Naujienas. Išleng- 

įvo per keletą savaičių susirink
si t gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau- 

i jiehos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

siuskitper 
NAUJIENAS

rai, taip jau priimta reikąling 
patarimai nuo auditoriaus prak
tiškesniam finansų tvarkymui 
Posėdis truko apie 3ę valandas.

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Vertė 
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jys Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmoty

TIKTAI Už
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri-

nių daiktų kuponus šiandien, norint isigy- JSMgę
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- H. na V* • 
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- |Į| gH
dinarai kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.

/ Norint gauti vieną setą, atneškite arba Mf
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus Jįj
datuotus i musų ofisą su savo mokesniu. i « .
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- W setas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. Su 6 Kuponais

“Faun 
Design
Gražus

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVJNG
Perkrąustom forničius, pianus ir 
.isokius r&kandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuolas. Taipgi pristatėm an

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
-ad pačios Naujienos 
”-n naudingos

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

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

_ X

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų I

šmotų ROGERS
Sidabro Setai

Tiktai po 99$ už
kiekvieną setą j___________

su 6 kuponais

| Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu-i 
’iai įgyja naudingų I 
jinui trerų panto- '

Lare* Sarving Spoon 
•KttėrtmH•, «Mgar SpoM

Šioj /dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai SJ.75 

su 6 kuponais

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

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Cricago, 111.

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

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No. 69

kuponus. Taipgi pinigais .

Valstija

Vasario 22 d.

, DAILY
BUSINESS
DIRECTOąY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RA ŠAS—ALF ABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija įrengta pir- 
-io rųšies su moder- 
<išk<mis užlaidomis ir 
i<»llywood šviesomis.

< rbas garantuotas 
420 W. 63rd ST 

ai RNG 58R8-S840

• LIGONINEI 
HOSPTTALS

x SVEIKATOS KLINIKA
TONSILA1 IŠIMAMI 

už .........................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE .......
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ........
RKZAMTNAVIMAS

OFISE _ ________ _
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawnd«le

>12 
>50 
$20 

„ >1 
HOSPITAL

Avenue 
5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurani
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat 81st Street 
A A. NORKUS, Savininkas 

TeL Victory M70



■4

Antradienis, vĄg. 2Ž, 1038_______ , /...... <

PrisiminimaiApieNaujienų Spulkos 
Direktorių susi

rinkimas 1935, Lietuvoj
Lithuanian New»s Building, 

Loan and Savirigs Association 
—Naujienų spulkos —• direk
torių Susirinkimas įvyks ket
virtadienį, vasario 24 d.—7:00 
vai. .vakare. Geistina, kad su
sirinktų visi direktoriai, nes 
yra labai svarbių ir gerų pra
nešimų iš Illinois valstijos it 
Washingtono Insurance Cor
poration indėlių musų spul- 
koje apdraudimo reikalu. Be 
to, bus aptarta kaip geriausia 
musų spulkai pasinaudoti su 
insurintais morgiėiais. Nes fe- 
deralė valdžia yra paskyrusi 
Naujienų spulką savo sky
rium (frranČium) apdraus
tiems morgičiams daryti.

T. Rypkevičia, 
\sekrehorius.

StudenČiiį Ekskursija 
ginos ir Vaikinai — 

^Lipdom Bobą”

Mer-

Lie

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Gaisras Sunaikino 
Bet Vėl Atsistatė

Didysis Chicagos skerdyklų 
glaisras, kilęs prieš keletą me
tų, sunaikino lietuvių J. Paukš
čių namus prie S. Halsted gat
vės, kuriuose buvo įrengtas 
viešbutis. Netrukus sunaikintų 
vietoję pp. Paukščiai pasista
tydino naujus namus, ir juos 
išnuomavo, Dabar ties 4171 S. 
Ilalsted užlaiko biznį, kurį pri- 

tiesžiuri p-ia Paukštienė, o 
6614 S. Western avenue, turi 
taverną, kurį operuoja 
drg. J. Paukštis.

paits

Nauja 
Alinė
i ,M-'&J£al?al TaX$Š W 
W. 35th street, yra naujai ati
daryta užeiga, pasižyminti di
deliu pasirinkimu gėrimų ir 
mandagiu patarnavimu. Pir
miau drg, M. A. Gramai užlai
kė biznį prie 59th Street, neto
li Ratine avenue.

“Grand V
Openingas” ;

Vasario 19 ir 20 dd . įvyko i 
pasekmingas “grand opening” 
J. Lukr.s Taverri, 1834 West 
Pershing Road. Svečių buvo 
daug, kaip svetimtaučių, taip 
ir lietuvių. Prie skanių užkan
džių, kalbų, muzikos ir šokių 
visi smagiai praleido vakarą. 
Pp. J. Lukai yra visiems šir
dingai dėkingi.

Nors 1935 metų žiemą 
tuvoj rogių kelias tebuvo viso 
labo tris savaites4 bet vieną' 
kartą, tuoj po apvaikščioji- 
mo Lietuvos nepriklausomybės, 
šventės, tai yra vasario 17 d.; 
sekmadienį, nuo pat ryto ty
kiai, be vėjo, dideliais, kaip 
ubago kąsniais, pradėjo snigti, 
ir snigo be sustojimo per visą 
dieną. Minkšto sniego, kaip pū
ko, susidarė klodas, kuris ap
dengė paledėjusią- žemelę apie 
pusantros pėdos storumu.

šeštadienį, vhs. 16 dieną au
tobuse, lygiu keliu, .truputį pa
šalusiu važiavom į Šiaulius 
švęsti šią svarbią lietuvių tau
tos šventę. O antrąją dieną tas 
pats autobusas, kuris papras
tai 24 kilometrus važiuoja vie
ną valandą ir 15 minučių, skin
damas kelią storai sniego pri- 
snigtu vieškeliu, truko dvigu
bai tiek laiko kol pasiekėme 
namus. Dar daugiau negerumo, 
gal tiksliau pasakius, įvairumo 
turėjo iš Valakų namų ruošos 
mokyklos keturi vežimai su 20 
studenčių mergaičių ir moky
toju. Atvykę 14 kilometrų to
lumo ratais, ekskursijos proga 
aplankė Gruzdžių aukštosios 
gyvulinkystės kursus, kur iš 
suruošto vakarėlio tą pačią 
naktį turėjo grįžti į namus.

^Nerimti!”
Mums iš miestelio į kaimą 

brendant per gilų sniegą prie
ky ėjo būrelis merginų ir vai
kinų. Pradėjo vaikinai mergi
nas juokaudami į sniegą varty
ti. Merginos atsilygino vaiki
nams tuo pačius Mes, iš užpa
kalio .žiūrėdami* į jų žaidimą ir 
jų nuo sniego baltus kaip ma
lūnininkų rubus, gardžiai juo
kėmės. Bet Vladzė pavadino 
juos nerimtais, ypač Vyrus pa
peikė už jų tokį elgesį. Sekan
čią dieną buvo visai nešalta. 
Kurapkos lauke bei pakluonėse 
sutapusios į sniegą įkišusius 
galvas laike. Pamaniau, čia rei
ktos 'pečiankos, šviežios paukš- 
kios pečiankos, šviežios apukš- 
tienos, kuria skaniai 
papietauti.

Jau vakaras, tamsi 
greitai užeis. Liuoba 
gyvuliai pašerti. Sniegas prieš 
atlydi taip minkštas, kad paė
mei tarp rankų ir tuoj suspau
dei į kietą gniuštę.

Vladzė, Marytei Liudvina ir

galėtum

naktužė 
. atlikta,

KAPA

PATTERN IiK1TCHEN TOWELS
No. 1680 — Graži ir

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
' 1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1680

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavytį No

Vardas ir pavardė ..... ,....... —........ ..... -...............

(Adresas
- ■' < Ąį'

I Miestas ir valstija
Hmbm «*■ amai

E ^ Lietuvos Medaliai 
rjfŠrtŽ: Bachunui, BiežiuF?

Bet vos tik pabaigėm Fliiriaai Efp
;ura daryti. Marytė su Į FrllllOClIp 

šposą. Į

aš nuėjome j sodną “bobą” lip-'I infnvn« MpnUIliH 
dyti. Sniegas taip duodas vO iJivLUY vo iUUUuliCU 

“j S’SRST&£ Bachunui, Biežiui^! 
sekasi. Bet vos tik pabaigėm Tlfmą*)] 
tą skulptūrą daryti, Marytė su' Hlin^db .7^7 • 
Laudvina iškirto mums šposą. [ T —
Visas musų triūsas nuėjo nie- Lietuvos konsulas sekmadie- 
kais, bet jos už tą Šelmystę kol pranešė, kad Lietuvos vai- 

-. ' • i v - j • i dvia lAoclzTrro ixrnirin Izntncfn'ri-

Vikt. Benderis, 
Helen Bartush 
Vilnies Koncerte

Laudvina iškirto mums

suspėjo į trobą įbėgti, 
vo pusėtinai gniuščių.

paraga-

Puikus Vakaras 
Roselando 
Kolonijoje
Bus Suvaidinta Kome 

Komiška Operetė
dija ir

27Šį šekmadienį,, vasario 
d., Roselahde jvyks nejpapras 
tas vakaras, kuriame 
dalyvauti kiekvienas 
gyventojas, 
rai rengia

\ v-

džia paskyrė įvairių kategori
jų medalius aŠtiioniems Čhi- 
cagiečiams. Juos gaus: 

triukšmingas 
vetera-

' .T. Dimša,
Bridgeporto veikėjų 
nas;

Dr. S. Biežis,
Dr. A. Zimontas, 
Kun. A. Skripka, 
Kun. J. Vaičiūnas, 
P-lė .M. Brenzaitė, 
adv. B. Mastauskas,1 ir 
J. BachunUš iš Sodus, Mieli,

turėtų 
vietos

Parengimą bend- 
Lietūvių Scenos 

Mylėtojų Ratelis ir Cįįicagos 
Lietuvių ‘Pirmytų Choras.

Vakaras įvyks Stanciko sa
lėje, ties 2^5 East 115th street, 
ir prasidės 5:30 vai. pp pietų, 
įžanga bus tiktai 50 centų as
meniui.

Gabus Scenos Mylėtojų Ra
telio nariai- vaidilos suvaidins 
nepaprastai juokingą komedi
ją “Tarnas Įpainiojo”. Veika
las turi tokių juokingų situa
cijų, kad publika per Visą vai
dinimų nesustos juoktis.

Jauni, bet talentingi Pirmyn 
Choro dainininkai suvaidins 
specialiai roseiandiečisms ko
mišką operetą “Gražieji Ga-: 
latea”, kuri atvaizduoja daili
ninko bėdas, kai jo nukaltai 
gražuolės statula staigiai atgit

linksmi 
šokiai ir vaišės. Rengėjai ti-: 

b lietu- 
tė! .

Po programo įvyks

kiši su visais Roseland’
viais pasimatyti.- Bųkt.

— Rčįfe/ef/s. ;

MARIJONA CATIL
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Vasario 20 d., 7:45 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 26 me;ų am
žiaus, gimęs Chicago, Iii.

Paliko dideliame nu 
motiną Marijoną, po

. ryto, 
;ų am-

ludime 
pv tėvais 

Bružaitę. 2 seseris Prudence 
Medai ir Bernice, švogerį Jo
ną, brolį Karimierą, dėdę Juo
zapą Bružą, tetą ir dedi? Apa- 
loniją ir Petrą Budrius ir jų 
šeimyną ir kitas gimines.

18 So. 
Laidotuvės

23 d., 
į St.

parap. bažnyčią,
. __ So. Homar Avė.,

kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už veliones siek,, o iš 
ten bus nulydėtą į Šv. Kaži- ■

Joniją ir getrą Budrius

Kūnas pašarvotas7 113 
Homan Avenue 
įvyks Seredoj, Vasario 
8:00 vai. ryto..iš namų 
Christina’s ’ 
UOth St. ir Šo

ten bus nulydėtą į Šv. 
mieto kapines.

Visi a. a. Marijonos patilus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį-xpatamav mą ir 
atsisveikinimą.

.Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys, Broli; 

kitos Gimines.
Eaid. Direktorius S. I 
žeika, Tel. YARDS 1181

s - ir

. Ma- 
8.

Demokritai Boiko-
. ■ i ! </•.

tavo Katalikų
MinėjiM
Nedalyvavo teisėjas ^uri^., kiti 

^lyderiai”

Del vienos ar kitos įirięžas- 
ties visa Chicagos lietuvių de
mokratų “mašina” boikotavo, 
katalikų rengiu, Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimą 
Ashland Boulevard Auditori- • • ! joje.

Nedalyvavo teisėjas J. T. 
Zuris, nedalyvavo Lietuvių 
Demokratų Lygos vadai ir ki
ti įtakingesni politikai. Kodėl, 
nežinia, bet kai kurie aiškina, 
kad demokratai boikotavę yą- 
karą, nepatenkinti jo vadovy
be. Ji buvusi “republikoniš- 
ka.” Mat, adv. J. J. Grish, Che- 
snulis ir hdU Kai, vakaro ren
gimo koi^iit^į) nariai, dęmo- 
kratų skaitomi arba republi- 
konais arba “ne-košer” “regu- 
liariams’’ demokratams.

, Publikos bįiyo. nęmažąį i'bet, 
tuščių vietų Auditorijoje bu
vo geras1-skaičius. Programe 
dalyvavo visi Chicagos lietu-į 
vių katalikų lyderiai, konsu
las^ P. D^įŽxardis, kuris su
kėlė nemažą sensaciją ir nc-< 
vieną suvylė pranešiniu apie 
medalių paskyrimą (žiūrėk 
žinią kitoje vietoje);. gražiai 
pasfrėdžiusios ir sumokintosi 
kazimierietėš šokėjos ir jų 
simfoninis orkestras. —R.

• ■ A ' I
——   ,.... ... .. .... ... . t

Publikos kiek mažiau negu 
“Naujienų” koncerte

Pereitą sekmadienį Sokolų 
svetainėje įvyko Vilnies kon
certas. žmonių .buvo gana daug. 
Gal kokiu Šimtu -ar dviems ma
žiau, negu “Naujienų”, bet sve
tainė buvo pilna.

Programe dalyvavo Lietuvių 
Darbininkų Aido choras, A. Z. 
Kehstavičienė, V. Benderis, ru
sų duetas, Helen Bartush, šar-: 
kiunaitė ir Laisvės Kanklių 
choras. Geriausiai koncertinei 
publikai patiko V. Benderis ir 
Helen Bartush. Reikia pasaky
ti, kad yra malonu jų dainavi
mo pasiklausyti. Rusų duetas, 
susidedantis iš Mr. ir Mrs. Kai*- 
tunoff, atliko keletą numerių iš 
rusų liaudies dainų kabaretišku 
stiliumi ir kabaretišku riksmu. 
Buvo publikos, kuriems jų dai
navimas patiko.

Laisvės Kanklių choras su
dainavo vidutiniškai ir butų ne-, 
teisinga jį žeminti taip, kaip, 
“Vilnies” korespondentas išnie
kino “Pirmyn” chorą, dalyvavu
sį “Naujienų” koncerte. Taipgi 
butų neteisinga jeigu statyti 
augščiau už kitus musų lietu
viškus chorus.

Mano supratimu musų visi 
lietuviški chorai užsitarnauja 
didelės pagarbos ir paramos, už 
jų s susiorganizavimą į tokias 
skaitlingas jaunuolių grupes. 
Jie patys lavinasi dailėje ir su
teikia publikai malonumo savo 
dainelėmis.

L. D. Aido choro negirdėjau, 
negaliu nieko nė pasakyti. Be
je, dar laike programo kalbėjo 
BaceviČia, bet apart revoliuci- 
jinių frazių, nieko, nepasakė,!

! . T. Rypkevičia

IOVFIKR 1^“-1“L V ■ £11110 Visas Pasaulio j 
■i-. Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BCULEVARD 7314 4 j

Urba FIower Shoppe j
Gėlės Myliotiems—Vestuvėms ] 
—Bankietams—-Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 j

« P ■ •.

IV'

'• : LONGiN Timškig;\ j
s Gyveno po No. 4636 So. Herniitage Avenue

Persiskyrė sū šiuo pasauliu Vasario 1'9 d., 2:30 vai. rytb, 
1938 pfu, gimęs Kėdainių apskr., Grinkiškes >parap., Geru- 1 
čių kaime. ; k , 1

Amerikoj išgyveno 30 metų.. ■ ;■.
Paliko dideliame huliudime dėdę Augūst Misewicz, pus- į 

brolį August ir brolienę Ievų ir jų sūnų 'Chester Misevicz, 
pusbrolį Frank Masčn ir brolienę Jenny iir šapų Bruno, pus- ' 
seserę Berthą ir švogerĮ Mikolą Jasinskiu^ piisbolį William-J 
ir brolienę Marle Misewicz ir jų sūnų Kenneth ir pusbrolį j 
Walter ir brolienę Lucille Miselvicz ir jų sūnų* Ronny. pus- | 
seserę Laur4 Misevięiutę, pusseserę Jadvygą ir švogerį Her- 1 
inan ir pusseserę Nėllie Jasus ir jų šeimyną, pusbrolį Au- į 
gust Damanauską ir ■-■■■•
Įvaikius ir 2 sesers

Post 27L’
Kūnas pašarvotas 

Boulevard 8667. ’ , ... -
iš J. F. Eudeikio koplyčios bus nulydėtas į Tautiškas ka- ] 
pines. i’’ ''

Visi a. a. Longine Turskio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauk laidotuvėse ir suteikti ] 
jam paskutinį patar lavimą ir atsisveikinimą.

Nu lindę liekamlc
Laid. Direktorius

Geru-

daug kitų giminių, o Lietuvoj 2 brb- 
vail^us. ...»

Priklaas^ prie Kei stučio Pag. Kliubo ir Dariaus ir Girč-
• <4 ’ ■* •

randasi 4605 Šo. Hermitage Avė. Tel.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Vasario 23 dj 2^00 po piet .

- Gimines ir Draugai.
J. Ė. Eudeikis, TeL YARDS 1741 ; t

■ ‘■'i' -i- '>.■ : 1 ■ /. ■■ ■’ ' ■■

CLASSIFIED ADS.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1987, visokio didžio su Coįl 
Baksais ir slnkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriui ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS ’ 
1815 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Miscellaneous^2?______________
TeL Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blBties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. \

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Sti eet

X ■ 'G ''I * ■■ r ■ . ■ -

Dar apie koncertų - ; 
i Pereitą sekmadienį,’ vasario 
20 d. įvyko Dienraščio “Vil
nies” metinis koncertas Sokolų 
svetainėje. Publikos atsilankė 
apie tūkstantis žmonių. Paste
bėtinas dalykas buvo paties 
^Vilnies” vedėjo Drg. žaldoko 
pasigyrimas programų gerumu. 
Atidarydamas vakaro progra
mą jis ša,ko — “Musų 'dienraš
tis ‘Vilnis’, kaip ir visuomet, 
duoda daug geresnį programą 
už bet kuriąs dvi srovės sudė
jus į daikt Mes paprastai su
traukiame /daugelį katalikų į 
savo parengimus, bet šiandien 
katalikai patys turi savo paren
gimą, todėl pas mus publikos 
yra truputį mažiau.” ,

Žinomi solistai kaip Helen 
Bartush, Victor Bender atliko 
Savo numerius pagirtinai. Gerai 
pasižymėjo akrobatišlios šokė
jos — mergelių grupjė ir p-lė 
šarkiunaite.

Buvo du “rusai” 
kabaretų dainininkai, kurie 
nevožijo” rusų dainas, o musų 
iietUviai turėjo klausytis.

Dalyvavo Ąido choras iš Ro- 
selando ir Kanklių choras iš 
Bridgeporto. >
” Granadierių Trio, nors visi 
trys matėsi publikoje, bet pro
gramoj nedalyvavo, nes buvo 
pranešta, kad vienas iš jų ser
ga. Taipgi dainavo Kanklių cho
ro vedėjo žmona Drg. Kensta-. 
viči'en ė. >

paprasti
“iš-

bizdamas Degtu-

Kode jam “ispanus

James^ Paulinski, 2 metų 
amžiaus, gėrėjosi šposais, ku- 
i'hios darė jo 4 melų broliu
kas, Charles. Paulinskiai gy
vena lies 2624 Ogden avenue. 
Motina tiio laiku Buvo'lauke. 

^MatyriAinas, kaip mažasis

For Rent
RENDON KEPYKLA, Storas ir 

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

Help Wanted—Female
....... Darbininkių Reikia

MERGINA AR MOTERIS namų 
darbui; būti; $6,00; geri namai. 

Stewart 8559.

Business Chances
Pardavimui. Bizniai

ATIDARAU TREČIĄ TA
VERNĄ — NE\y DEAL INN 
—po antrašu 673 W. Madison 
St. ir 117 So. Halsted Street, 
taipgi 6826 So. Ratine Avė-

Mano užeigoje gausite ge
riausias arielkas ir visokio 
alaus, cigarų ir cigaretų. Man
dagus patarnavimas. Kviečiu 
visus draugus ir pažįstamus.

BILL DUDORO and 
GENE PITRO. ,

Furniturę & Fixtures
Rakandąi-Įtaisai

Real Estate For Šate 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PAJRDA- 
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

Musu nrttintee—K«istučio ir Ue- 
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P, EWALD REALTY CO.

840 W. 88rd St., Tel. YARds 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

ALIEJINIS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaigitnas: 
niekad nekrinta iš gurbo; 'pirmykš
te pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik; greitai; 
ARR0W DIL BURNER COMPANY 

505 Lakė St., Oak Park, Illinois ’ 
Phone Austin 4300.

KAS TURITE ATLIEKAMUS 
PIANUS1 parduoti? Gerame stovyje. 
Aš .noriu pirkti. -

1857 West 47th St.

CLASSIFIED
SKELBIMUI /

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

IKI

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

NAŠLĖ AUKUOJA gražią frei- 
minę rezidenciją; 12 didelių kam
barių; puiki dėl ruimingnnzės, visa 
transportacija; platus lotas, siūlyk; 
arti 62-ros ir Stewart Avenue;

kreiptis SOUTH SHORE 3877.

GEROJ VIETOJ kampinis budin- 
kas, lotas 80x125, pietų rytų kam
pas 78 ir Green St. 11 apartmentų 
—3 plytiniai garažai, automatiškas 
Aliejaus šildytuvas, Gen. Electric. 
Refrigeration — metinė renda $6,- 
024X10 100% išrenduota. Kainą * 4 
kartus rendos — 1-mas morgičius 
$12,000.00; likusi cash —nemainyti, 
Agentams komisija. Savininkas pa
rodys — 7800 Green St.

LIKVIDUOJA nuosavybę; turi 
parduoti tuojau plytini budinką, 
6245 So. Wood St.. 1-6 kambariai, 
pečiais šildomi; 1-6 kambariai fur- 
nace Šildomi; 1-5 kambariai beis- 
mente. $6,000. Savininkas.

Stewart 6665.

BIZNIAVAS LOTAS 25x125 — 
Western — 57th St. Frontas iŠ Vy
tu, taipgi Boulevard kampas 33x125 
Marquette Road ir Maplewood.

Cedarcrest 2216.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir.
RYNAS DABAR

Pašauk /mus dėl dykai apskaiUiavi- 
mu^,25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogu dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLAGE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

% ■ ■ ■' ••
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broliukas, gulįs lopšyje, gėrisi- 
jo šposais, Charles nutarė jį1 
tikrai nustebinti. Pradėjo už-i 
deginėti degtukus... ir * užde
gė lopšį. Pamačiusi liepsnas, 
motina šoko vidun per langą 
gelbėti kūdikį, bet jau buvo 
pervėlu. Kūdikis lopšyje su-;

langą,: 
susi-

degė. šokdama per 
Paulinskienč skaudžiai 
žeidė stiklais.

Mirė Cicerietis 
Veteranas 
Petras Dalkus

’ ’Č' ■' ■ . \

Ta r n avo Paša altu i a m Kare

ir vėlCICERO. ■— Mirtis, 
mirtis — be pertraukos. Štai, 
Petras Dalkus, 1516 Soul 
Court, geras amahiinkAS Wes- 
terri Electric dirbtuvėje, pa-j 

saulini^ karo veteranas, nei iš: 
šio, nei iš to ėmė negaluoti 
ir po kelių savaičių 
Palijo dideliame nubudime 
žmoną, uošvę ir kitus gimines.

Trečiadienį, vasario 23 d., 
bus palaidotas. Prašau visų 
dalyvauti laidotuvėse. Velio
nis Petras buvo natys Chica
gos Lietuvių Draugijos.

Liūdesio valandoje reiškiu 
gilią užuojautą p. Dalkienei 
ir senai mbtftrai varde Chica
gos Lietuvių Draugijos ticero 
Skyriaus.

Skelbtinai Naujienose

duoda naudą dėlto,
-»T- .-.--T

kad pačios Naujienos

yra naudingos

Financial
Finansai-Paskoloe

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS J LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spalka). 
GAUSITE PASKOLA ANT LENG
VŲ išmokėjimų.

1739 SO. HALSTED STREET

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

Kainos Numažintos

’i' , 
r

MINE RUN---- ---------------- $5.76;
BIG LUMP ..... .................    $6.00
EGG .....................-.............. $6.00
NUT ................  $6.00
SCREENINGS .....................  $5.25

PIRKIT DABARtl 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE jff 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. AKDMOBB S975

DABAR 
JUS GAUT 
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKI?
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO^.

PAiAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų Jcafaos 
prieįpamos. UŽ pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų. ■

i>. itiįrti r'i ijį., m irt i jim
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Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto,

kad pačios Naujienos
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GHICAGO

Gražiai Minėjo
Nepriklausomybę

Hado Nužudyta 
Vokietijos 
Tremtinį

Ieško Kandidato
Jurininkų
Akademijai

Merginos Užmirštas,
Berniukas Bandė
Nusižudyti

Harrison yra pavojingas pamišėlis, kuris Chicagoj 
nužudė tris žmones. Žemai telpa jo nužudytos aukos: 

Earl Davis, Mary N. Newby ir Dr. James Shaffer. Visus 
. . •' . ■ ’ 1

juos Harrison nužudė plaktuku.

MURDĖ R MANIAC

Antradienis, vas

GĘRB. Naujienų įkaityto
jo* far skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti i tai 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienoje

- PAUL HARRISON trijose pozose (viršuj). Prieš 
kelias dienas jis pabėgo iš Chester psichopatinės liga-

Unijinių Laimėjimas.
Steel Workcrs Organizing 

C.pmmi ttėc (SWOG).,pasirašė 
d vįej ų metų ' \ kpnttak tą su 
stambia pHcno' fįriita‘, VVilson 
Manufačtiiring Čompany, 6532 
South Menard avenue. Firma 
gamina plienines statines alic-

negalčjo praktikuoti. .Jis g; 
venb Rosemoor viešbutyj 
ties 1622 Jackson Boulevard

‘<4 ’ ‘ ’ s .4" '
'•‘ > f,
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Kandidatas turi būti nuo 17 
iki 20 metų amžiaus, baigęs 
High Selino! arba metus ar du 
kolegijoje.' ’Jie turi išlaikyti 
akademinius ir skubotus kvo
timus. f'

“Jaunimo” Iškilmės Auditorium 
Vięšbutyje

Lietuvos Nepriklausomybės 
20 metų sukaktuvėms paminė
ti, laikraštis “Jaunimas” suren
gė pereitų sekmad.enį iškilmin
gų Chicagos lietuvių jaunųjų 
veikėjų susirinkimų Auditorium 
viešbuty, vidurmiesty.

Aplikpcijas su visomis ži
niomis apie kvalifikacijas rei
kia siųsti kongresmanui A. J. 
Sabatb, 10 Sųuth La Šalie st., 
Chicagoję., Kvotimai įvyks 
vas. 26 d.j šį šeštadienį. Aka
demijom bus paskirtas geriau
siai kvotimus išlaikęs. (sp.)

Arithony' Eden, Anglijos užsienio ministeris, kuris 

rezignavo iš savo pareigų, nes nesutiko su premjero 
Chaniberlain palankia politika Hitleriui ir Mussolini.

Spėjama, kad kanalizacijos 
vamzdžių dujos užsidegė nuo 
pro viršų pravažiuojančių au
tomobilių gasolino dujų.

(ACME-NAUJ1ENV Euiu j A

NEW YORK*— Tai šunų parodos “eksponatas^, 
Paveiksle vaizduojamas šuo priklauso, vadinamai “pi- 
rėnų” veislei. Tos veislės šunų Amerikoj labai mažai 
tėra. • ' . '■

Kongresmenas A. J. Sabath 
praneša, kad yra vakancija 
garsioj; United States Navai 
Academy, Annapolise, Mary- 
land valstijoj. Ta vakancija 
turi būti užpildyta kandidatu 
iš Penkto Kongresinio distrik- 
to, kuris apima 18-tą apielin- 
kę, Westside iki Central Park 
avė., tarp įRoosevelt Road ir 
Cermak Road.

Į jį atsilankė apie 3.00 
lietuvių atstovaujančių 
kiekvienų Chicagos lie- 
jaunimo organizacijų, 

Vyriausias

l ACME-.N AUJ1&NŲ

NEWARK, N. J. — Ethel Sohl (20 metų) ir Gėne- 
vieve Owens (18 metų) turės visų sav.o amžių praleisti 
kalėjime. Tai toks teismo sprendimas. Ta bausmė joms 
buvo paskirta už nužudymų autobuso šoferio, 'kai tas 
pasipriešino piešimui. . . t ‘

forogimas Pastatė 
■laiig Žmonių 
’avojuje

<Z

'j " -■

avenue, 
pabaudos ųž 

16 metų

.  — I ! !! , I. 11,11,!! ,.

m.,' 4833 Kųjinison 
sumokėti $100 
^^žymų kumščių 
dukters Emily.

Plieno Firma 
/asiraše Kontraktą 
su Plieno Unija

tins ir Raymoiidas ' Mati j ožai
tis, “Jaunimo” rėd. pad.

Muzikalę programos dalį iš
pildė “Birutės” choras, “Pir
myn” choro mergaičių trio, 
kanklininkas. Kazys Šimkus ir 
Belu jaus šokėjai. Solo dainavo 
Ona Juozaitienė ir Hėlen Ves- 
penderaitė.

Atsilankę senesnieji, lietuviai 
j gėrėjosi matydami r’ .tbkį gražų 
| skaičių lietuvių jaunuolių iš į- 
i vairių grupių šuširihkusius ir 
! taip vieningai /sUtaįiahj lietuvy
bės reikalų svarstyme?.

poli tifris' pabėgėlis 
.J.,t - Z-' -';

Chicagos policija sekmadie
nį anksti rytų rado kūnų Dr. 
Bernardo Max Sammet, pakiš
tų po veranda sugriuvusio na- 
nYb ties 229 So. Paulina Street. 
Kūnas tuo laiku dar buvo šil
tas. Jo kišeniuose buvo keli 
doleriai ir auksinis laikrodė
lis. Tokiu budu spėjama, kad 
jį nužudė ne plėšikai.

Dr. Sammet apsigyveno su 
žmona Čhicagoje, ištremtasis

įvijko vamzdžiuose, po 
land gatve.

Vakar apie 7:30 ryto 
land gatvėje, tarp 31-inos ir 
26-tos įvyko keistas sprogimas, 
kuris išnešė į orų keliasdc- 
šimtš kanalizacijos vamzdžių 
dangčių j orų; krisdami, tie 
dangčiai daužė galviakarių 
langus, ir statė daugelio auto
mobiliais važiuojančių žmo- 
nių gyvybes į pavojų. Vienok 
nukentėjo tik stiklai, o žmo
nių nei vienas nebuvo sužeis-

-5 r; ' [ACME-NAUJIENŲFoto]

Martha Vogei, kuri pranešė policijai apie^ David H. Randolph 
reikalavimų nuogai pozuoti. Randolpjh liko areštuotas. Pesirodė, kad jis turi kri
minalisto rekordų. ’

PURNSIDE Tuščiuose
U,nldi0sė, ties 1 tO()b Gtocu 

i Bay avenue, buvo raštas šun
akiai. sužeistas 16 mėtų berniu- 
! kas Ėdvvard Rybicki, nuo auk
ščiau, paduoto adreso. Paaiš- 

i, kad berniukas bandė 
į nusįšauti iš nusiminimo, kai 

Ėleanor” 
va-

Nubaudė Tėvą?
Už Dukters Mušimą

Shakespeare avenue nuova
dos teisėjas Saniuel Hellėr 
nubaudė tėvų Frėd Groh, 51

{ACME-NAUJIENŲ Foto]

Firma sutikot su konlrak^ 
tu, po to- kai $W()įC padavė 
skundų nacion^|eivdarbo tary
bai, kaltindaiha .Samdytojus 
organizavimu kompanines 
unijas ir prašalinimu 44 uni- 
jistų iš darbo. Firnra prašalin
tuosius priėmė, suliko atmo
kėti jiems prarastus algas ir 
pripažino' Amalgamated Asso- 
cia'tion pf Iroh,. Steel and Tin 
Workers lokalų 1422 savo 
darbininkų atstovais kolekty- 
vems deryboms. , yra nauamg’os

847 Ca- 
stų baž; 
d i jo teii- 

kad Hancock esųš gero 
rimtas žniogus, įr kaįd 

greįčiau- 
nepatenkintų parapijonų

Tai buvo labai vykęs susirin
kimas, savo iškilmingumu bei 
rimtumu neturėjęs dar s<.u 'ly
gaus, 
jaunų 
beveik 
tuvių 
klubų ar draugijų 
kalbėtoji is buvo Chicagos kon 
sulas p. Petr: s Daužvardis, tei
sėjas Jonas Zuris, “Jaunimo’ 
redaktorius Juozas Poška, inž 
Algirdas Rulis, Lithuanian Uni- kėjo 
versity klubo galva; Bill Kli 
mas, Lietuvos Vyčių Chicagos Jo mergina vardu 
t pskr. pirmininkas; adv. .Kas- nėpąkvietė jo į Valentine 
tas Savickas, “Vyties” redakto- karelį... į

- •' *’/./■ ..*>•*' * l ę U.’‘ f

su žmona, Dr. Šąmmęt, kuris! buvo 
i liko nušautas.’, ' ? /

Zuris Panaikino 
Bausmę Prieš r 
Pastorių ėT

Skundas prieš n^aldininką 
esąs parapijom} suokalbis.
Miesto teisėjas John T: Žu- 

ris vakar panaikino $100 bau
smes nuosprendį, kurį sausio 
17 d., jis išnešė prieš nietodis- 
tų pastorių Frank Hanėbck, ir 
grąžino bylų paskyriintii ki
tam; teisėjui. , ;

Hancockų betvarkių iižsilaj- 
kyniu apkaltino 32 metų juod- 
veidė Lucille Rose, f 
hune t avenue. Metodi 
nyčios viršininkas lįu 
smui, 
vardo 
skundas prieš jį esąs 
šiai 
kerštas. . ■■ ' ■ i

Hancock yra 51 n etų am 
žiaus. - • ■ ■ L’- ■ ■ '




