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BUCHARINO, RYKOVO IR. 19 KITU ŽYMIU 
JU KOMUNISTU TEISMAS PRASIDĖS 

TREČIADIENĮ, KOVO 2 D.
Kaltinimai teisiamiems: nužudymas Gor

kio, Menžinskio, Kubiševo, sąmokslas 
su. Vokietija

MASKVA, Sovietų Rusija, vasario 28. — Du Sovie
tų Rusijos svarbiausieji dienraščiai, “Pravda” ir “Iz- 
viestija”, kuriuos abudu savo laiku redagavo, Nikolai 
Bucharin, pirmadienį, vasario 28, paskelbė, kad pačiam 
Buchariniii ir dvidešimčiai kitų buvusių komunistų va
dų teismas prasidės trečiadieni, kovo 2 dieną.

Teismas 21-m asmeniui. Teismas Bucharinui it Ryž
kovui — buvusiam po Lenino mirties sovietų premjerui. 
Teismas daktarams ir diplomatams. Šis teismas žada 
pralenkti buvusius pirmiaus panašius teismus taip tei
siamųjų grupes? skaitlium, taip kaltinimų sensacingumu.

“Pravda“ pareiškia, kad kai-Į Kremliaus ligoninės daktaras 
tinamieji užmokės brangiai už L. G. Levin; daktaras D. D. 
gyvybę garsiojo Rusijos rašy-. Pletniov, garsusis sovietų spė
tojo Maksimo Gorkio, i.‘ž gyvy-.cialistas širdies ligose, ir dak- 
bę Viačeslavo Menžinskio, bu- taras L N.. Kazancev, didelės 
vusio slaptosios sovietų poli-' klinikos viršininkas — visi jie 
cijos viršininko ir Valerijono' yra kaltinami ryšium su Gor- 
Kubiševo, pirmojo penkių me-^io 
tų sovietų į 
Mirties bausmė gręsia kaltina
miesiems ir už valstybės ^išda
vimą.

. i t\io, Menžinskio ir KubišėvO
plano, viršininko. I mirtimis.

Kiti kaltinamieji: N. N.
Krestinski, buvęs pirmas už-

(ACME-NAUJ1ENU Foto]

. . GRAZ, AUSTRIJA. — šio miesto naciai planavo maršuoti į Vieną ir ten .įstei
gti tvarką. Tačiau ccntraline valdžia ; užkirto tani sumanymui kelią: būtent, ka
riuomenę paėmė miesto kontrolę į sąvo rankas. <

Kariuomenė ir poli
cija daboja nacius 

Austrijoj

Ūkininkai nepaten
kinti nacių kontrole

VIENA, Austrija, vasario 28
sienio, reikalų J<QmisBro?;;.IJtvL-f.^Austr4Q^Ucariu^menė-4^-'po--

Iki šiol manyta, kad Mak-jnovo padėjėjas; fc G. Ravoski, 
sim Gorki, senas žmogus ir buvęs ambasadorius Francuzi- 
džiovininkas, mirė natūralia M-Jai; Akmal Ikramov, buvęs Uz- 
goto žmogaus mirtimi. Dabar ^eko sovietų respublikos vir- 
Stalino valdžia praneša, jogei šininkas; L A. Zelenski, buvęs 
jis buvo nužudytas. Nors Prav- suvartotųjų kooperatyvų virši- 
da nesako, kaip Gorki buvęs ninkas, ir kiti, 
nužudytas, bet spėjama, kad 
jis buvęs nunuodytas.

Teisiamiesiems daroma 
kaltinimų. Svarbiausieji 
galvažu'dystės ir valstybės išda
vimas ar pardavimas. Na, žino
ma, jie dar yra kaltinami da
rę sąmokslų su Leonu Trockiu 
— vis Trockis, nors jis jau ke
letą metų ištremtas iš Rusijos 
ir šiandie gyvena toli nuo jos, 
Meksikoje. /

Be to, sovietų dienraščiai 
duoda suprasti, kad kaltina
mieji prisipažino kalti esą. 
Tenka pastebėti, kad ir pirmes
nėse panašiose bylosė kaltina
mieji visuomet prisipažindavo 
buvę kalti.

Įžymiausias kaltinamasis da
bartinėje byloje yra Aleksei 
Rykov, kuris, Leninui mirus, 
užėmė jo vietą kaipo Sovietų 
Rusijos komisarų tarybos pir
mininkas.

Nikolai Bucharin — komu
nizmo teoretikas, komunistinių 
brošiūrų ir knygų rašytojas, 
dienraščių “Izviestija” ir “Prav- 
da“ redaktorius, asmeniškas 
velionies Lenino draugas... Jo 
parašytą “komunizmo abėcėlę“ 
ne vienas ir lietuvių' 'komuni
stų studijavo vakarais ir die
nomis Amerikoje ir ne viena
me mitinge diskusavo.

Taip, Stalinas vėl'ruošia kru- 
viną puotą buvusiems garsiems 

j u. i komunistų vadams — gal gau
sesnę už pirmesnes pana
šias puotas.

Ieško daugiau sveti
mų šalių šnipų

vasario 
valdžios 
asmenis

licija pirmadieni buvo pasta
tyta visuose centruose,’kur tik 
nužiuręta, kad gali būti nacių 
sukilimo pavojaus. O kancleris 
Schuschnigg ruošėsi imtis ak
cijos nacių veiklai užkirsti- ke
lia.

Gandai plito, kad kariuome
nes ir policijos būriai buvo pa
sislėpę bokštuose ir kitose 
strateginėse vietose pačioje 
Vienoje, laukdami nacių ruošia
mos betvarkės. 7

Styrijos provincijoje, kur 
naciai yra labiausia įsigalėję, 
ir tos provincijos sostinėje 
Grąže valdžios įsakymu užda
ryta Universitetas ir gimnazi
jos, kad nacių jaunuomenei bu
tų sunkiau susirinkti būriais.

BERLYNAS, Vokietija, va
sario 28. ■— Čia gaunamą ži
nių, kad Vokietijos ūkininkai 
rodo vis didesnio nepasitenki- 
nimo nacių kontrole ūkių pro
duktais. Kai kur daužoma vy
riausybės atstovų langai, kitais 
atvejais ūkininkai atsisako mo
kėti bankams ^paskolas ir skun
džiasi trivkuma ūkių darbinin
kų, kurie yra paimti kariuo
menėn arba dirba amunicijos 
dirbtuvėse. O įsigyti ūkių ma- 

/ šinoms/kurios pavaduotų dar- 
; biriinkus, Vokietijos ūkininkai 

neturi pinigų.

Rekomenduos suvie
nyti geležinkelių 

kompanijas
WASHINGTON, D. C va-

tORH
Chicagai ir apielinkei fedę- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: :.

Debesuota; kiek šilčiau; len
gvi ir vidutinio stiprumo Ve
jai; saulė teka 6:27, leidžiasi 
5:39 valandą. %

Japonai praneša 
apie žymius lai

mėjimus

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS Iš LIE

TUVOS
•SHANGiHAI, Kinija, vasario 

28. — Japonų armija, veržda
masi Shansi provincijoje pietų 
linkui, pranešė pirmadienį, kad 
ji paėmė Linfen, tos provin
cijos laikinąją sostinę.

Paėmimas miesto Linfen ro
do, kad japonai pažengė pir
myn apie 40 mylių per dvi die
nas po to, kai jie sulaužė.kinų 
ruožo centrą ties Lingshin. Ja
ponai pakeliu paėmė 
miestus Hwoshieri ir 
cheng.

taipgi 
Chao-

Austrijos naciai pa? 
siruošę .sukilimui

VIENA, Austrija^ vasario 
28. — Pirmadienio pranešimais, 
80,000 Austrijos nacių koncen
travosi trijose šalies provinci
jose tikslu padaryti perversmą 
šalyje ir nuversti kanclerio 

(Kurt Schi&chniggo režimą. 
Provincijos, kuriose naciai ruo
šėsi sukilimui, yra Styria, Ca- 
rinthia ir Aukštoji Austrija.

Austrijos armija, kurjT sek
madienį neleido naciais už
griebti Styrijos valdžią J ir žy-

KAUNAS. — Apdovanoti Lie
tuvos Garbės Ženklais Ūkinin
kai. Lietuvos Nepriklausomy
bes jubiliejaus proga valstybės 
Prezidentas apdovanojo garbės 
ženklais kelias dešimtis Klaipė
dos Krašto ūkininkų ir žvejų. •

KAUNAS. — Vasario 24 d. 
šiandien Seimas priėmė žemės 
Reforrhos įstatymo papildymą, 
kuriuo Karo Invalidų Sąjungai 
dutota nuosavybėn žemės be at
lyginimo."

KAUNAS. — Lietuvoje pa
minėta Estijos Nepriklausomy
bes Sukaktis. Vasario 24 d. 
šiandien Kaune įvykusiam Es
tijos Nepriklausomybės minėji
me dalyvavo Estijos švietimo 
Ministeris Jaaksonas ir divizi
jos vadas generolas Pulkas. 
Kaunas ir kiti miestai buvo 
pasipuošę Lietuvos ir Estijos 
tautinėmis vėliavomis.

p -sariQ'*88r-—trečdali WuTrgtinhf

Valdžios pašalpa pri
vačioms mokykloms

Valstijų geležinkelių ruožo yra 
priėjęs bankrotą. Kitas trečda
lis pergyvena finansinius sun- 
kuriįus. Ir netolimoje ateityje ja BritailijOS Spaudą

Mussolini reikalau

VILNIUS. — Lenkams vis 
dar negana. Lenkai lyg kaž ko
kio paslaptingo sąžinės balso 
kankinami persekioja Vilniaus 
krašto lietuvius ir jų kultūri
nį veikimą su negirdėtu? įmr- 
Šumu. šiomis dienomis uždarė

mo-
pas- 
Vil-

paskutinę Ryto Draugijos 
kyklą ir* kėsinasi uždaryti 
kutinę lietuvių gimnaziją 
niaus krašte.

įvyks valdžios atstovų ir pri
vačių piliečių konferencija gė^- 
ležinkeliams pagalbos klausi
mais. .

Tarp ko kita prezidentui bus 
pateiktas pasiūlymas suvienyti 
kai kurias geležinkelių kompa
nijas į daiktą, kad sumažinti 
geležinkelių išlaidas. Tuo tarpu 
geležinkelių kompanijos reika
lauja, kad valdžia leistų joms 
pakelti kainas gabenimui pre
kių 15 nuošimčių.

pažaboti
> LONDONAS, Britanija, va
sario 28. — Mussolinio reika
laujamas Britanijos premjeras 
Chamberlain kalboje atstovų 
butui atsišaukė į spaudą, pra
šydamas ją turėti pakantos ir 
susilaikyti nuo kritikos užsie
nio reikalose, kitaip sakant nuo 
kritikos diktatorių.

NEW YORK, N;. Y., 
28. — Jungt. Valstijų 
agentai areštavo tris 
ryšium su svetimų šalių šnipių
veikla Jungt. Valstijoje. Areš
tuoti yra: Johanna Hoffman, 
mergina tarnavusi grožio salio- 
ne laive Europa, priklausan
čiam vokiečių laivų linijai; 
Erich Glaser, kareivis’ tarnau
jąs aviacijos aikštėje Mitchell 
Field, N. Y., ir Guenther Gus
tave Rumrich, buvęs Jungtinių 
Valstijų armijos seržantas.

Pas merginą, kuri buvo su
imta kai laivas Europa atplau
kė į New Yorką, rasta laiškai 
siūlą $1,000 už planus Jungt. 
Valstijų naujų laivų lėktuvams 
vežti Enterprise ir Yorktown. 
Ji skaitoma svarbiausia iš areš- • ■ . * - _
tuotų iki šiol šnipų. Tačiau 
valdžios agentai ieško daugiau 
ir stambesnių areštuotųjų ben
drų. r ;

Vėl triukšmas Japo
nijos parlamente dėl 
mobilizacijos biliaus

TOKIO, Japonija, vasario 28. 
— Dėl valdžios pateikto mobi
lizacijos biliaus Japonijos at
stovų buto pakomisėje pirma
dienį vėl įvyko triukšmas. Pa
komisė buvo painformuota, kad 
šalies premjeras dar tebesery 
ga, taigi jis negali paaiškinti 
atstovams biliaus..Del to ir ki
lo triukšmas, o 'dėl triukšmo 
posėdis nutraukta.

Sakytą bilių parlamento at
stovai vadina “nacių naujany- 
be”.

ATLANTIC CITY, N. J., va
sario 28. — Pirmadienį šiame 
mieste prasidėjo šalies moky
klų viršininkų suvažiavimas. 
Chicagos universiteto profeso
rius Floyd Reeves padarė pra
nešimą apie specialios komisi
jos rekomendaciją prezidentui 
ir kongresui paskirti mokyklų 
reikalams per ateinančius ke
letą metų (iki 1945 m.) $885,- 
000,000 federalių fondų. Jis ta
čiau4 įspėjo suvažiavimą, kad 
gavus subsidijų iš federalios 
valdžios, mokykloms teks sau
gotis nuo perdidelės valdžios 
kontroles.

Vienas opiųjų suvažiavimo 
klausimų bus, ar valdžios pa
šalpa turi būti duodama taip
gi 'privačioms jr parapijinėms 
mokykloms.

Unijos laimėjo Vy 
riausiam teisme

■ i

Prašo, kad Dievas 
sulaikytų karą

Pabėgo į Francuziją 
su armijos šarvuotu 

sunkvežimiu
TIONVILLE, Francuzija, va- 

sario 28. — Frąhcuzijos pasie-

DUBLIN, Airija, vasario 28. 
— Airijos kardinolas Joseph 
McRory įspėjo šalies katalikus 
melstis per visą gavėnią ir pra
šyti Dievo/ kad jis sulaikytų 
gręsiantį baisiausią ir pražū
tingiausią Icarą, kokį pasaulis 
yra kada nors matęs.

Chiango pati rezig
nuos iš oro laivyno 

vadovybės
■; HANKOl^,: Kinija, / vasario
28. ~ Gen. Chiang Kai-sheko, nio policiją suėmė jauną vo- 
kinų kariuomenės vyriausiojo kietį kareivį, kuris Vokietijos 
vado žynona, p-riia Chiang Kai- šarvuotu sąnkveŽimiu perva- 
shęk, per paskutinius du ipe- žiavo rubežių ir įvažiavo į 
tus buvo Kinijos oro laivyno Francuziją. Franeuzijos vy- 
komisijos pildantysis sekreto- riausybė laukė Vokietijos vai
rius. šiomis dienomis paskelb- džios instrukcijų, kaip pasiėlg* 
ta, kad artimoje ateityje ji re- ti --- —

WAŠHINGTON, D. C., va- 
sario 28. — Vyriausias teismas' 
pirmadienį išnešė sprendimą, 
kuris sako, kad Darbo Santy
kių Taryba turi teisę nepripa
žinti vadinamų. kompanijų uni
jų. 1

Kitoje byloje1 teismas pareiš
kė, kad fetferalis distrikto teis
mas Wiseonsine peržengė savo 
galią, uždrausdamas mėsininkų 
unijai pikietuoti biznio įstaigą. 
Ir vienoje ir kitoje šių bylų 
Vyriausias teismas paneigė že
mesniųjų teismų sprendimus, 
kurie buvo nepalankus darbi
ninkams.

Konferencija laivy
nų statybos reika

lais Londone
LONDONAS, Britanija, va

sariu 28* — Antradienį, kovo 1 
dieną, čia prasidės Anglijos, 
Franeuzijos ir Jungt. Valstijų 
atstovų konferencija klausi- 
rpais, kokio didžio statyti' nau
jus karo laivus. Konferencija 
įvyksta todėl, kad Japonija at
sisakę painformuoti kitas vąl-

zignuos iš vietos vėžinti u statybos planus

va
liu-

Čekų ministerių ka
binetas perorgani

zuojamas
PRAHA, Čekoslovakija, 

sario 28. — Čekijos valdžia
tarė įleisti i ministerių kabi
netą visų svarbiųjų šalies gru
pių atstovus. Nebus vietos ka
binete tik nacių ir komunistų 
atstovams.

Prasidėjo vajus Ede
nui i valdžią su

grąžinti

KAUNAS. — Karo Muziejus 
kultūriniai remia užsienio lie
tuvius. Lietuvos Karo Muzie
jus padovanojo Sao Paulo lie
tuvių mokyklai Stykos paveik
slo “Vytauto Priesaika“ kopi
ją, kuri tos mokyklos auklėti
niams visuomet primins Lietu
vą ir jos didingą praeitį.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
Prezidentas apdovanojo Lietu
vos Prezidentą Antaną Smeto
ną Garbes Legijono Didžiuoju 
Kryžiumi.

KAUNAS — Naujas SSSR 
Pasiuntinys Lietuvai. Kaunas, 
vasario 22 d. šiandien Prezi
dentas priėmė naująjį Sovietų 
Sąjungos • pasiuntinį Lietuvai 
Krapivinccvą.

New York, N. Y.
1938 m. vasario mcn. 26 d.

LONDONAS/ Britanija, va
sario 28. — Lordas Halifax pir
madienį tapo formaliai pripa
žintas Britanijos užsienio rei
kalų ministerių. Antra vertus, 
Britanijos konservatoriai, ma-. 
tydami Edeno populiarumą ša
lyje, pradėjo vają tikslu sugrą
žinti jį į valdžią —, duodant 
jam naują vietą ministerių kal
binėto —* ir tuo budu pakelti 
konservatorių valdžios presty- 
žą piliečių akyse.

'LANGLEY FIELD, Va. 
sario 28. —'t 
ją armijos lėktuvai, pasiųsti Į 
Argentiną ryšium su įvedimu 
į ofisą Argėntino prezidento 
Ortizo, sekmadienį sugrįžo į

va-
šeši Jungt. Valsti-

ANKARA, Turkija, vasario 
28. — Balkanų valstybių są
junga — Graikija, Jugoslavi
ja, Rumunija ir Turkija — no
tare pirmadienį pripažinti ita
lų užkariavimą Etiopijos. Pa
reiškimas padaryta pasibaigus 
šių šalių atstovų VOnferencijai 
Balkanų valstybių reikalais.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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The American people this 
week received encouraging in- 
dications that stopa are being 
taken at lašt to combat the 
present depression.

It is evident that Presidėnt 
Roosevelt realizes that pros- 
perity can only return to the 
country throiflgh the close co- 
operation of government, Capi
tal, and labor; and called the 
conferences at the White House 
attended by representative Bu
siness men to convey to the 
people of the United States that 
efforts are being taken to bring 
about a closer cooperation be- 
tween business and government. 
The fact that labor also has 
problems was indieated by in- 
cluding John L. Lewis of the 
CIO in the first group of spokes- 
men. Some people might in- 
quire why Lewis and not Green 
of the AF of L was invited. 
The presumption is that the 
invitation was extended to Le- 
wis in an effort to persuade 
hirn to accept certain truce 
terms, acceptable to business 
and the Administration, which 
were proposed by the A. F. of L. 
The inability of the thesįe two 
union factions to get together 
has divided the ranks of labor? 
Assuredly any program in or- 
der to be successful mušt have 
the imified support indepen- 
dently and collectively of gov
ernment, capital, and labor.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų 
ugnies 7 - .

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičiy

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

po pietų.

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

President Jloosevelt by ex- 
tęnding the invitation to lead- 
ers of bįg business, some of 
whom were included in the so- 
called sixty families, that 
Messrs- Ickes and Jackson sta- 
ted were gųilty of monopolis- 
tie prąėtices offered ą peace to-, 
kep to big business antį at the 
sartle tim4 tąctfyljy rębuked 
his • associates. In order to un- 
derstand the vievvppint of go
vernment, -capital, and labor 
let us briefly review the prob
lema they face:—Government— 
A. Economists for the govern
ment statė that even in t įmes 
lašt depression we shall have 
4 or 5 million unemployed. Go- 
or five millioh unemployed. Go
vernment is pledging to pro- 
tcct them, and can only do so 
by the continuing of vast ex- 
penditures for public works or 
out and out relief, both of 
vvhich can only be provided by 
nigh tax levies. B. Government 
dėbt is increased • to such a 
point that even if ftfture bud- 
gets cou’d be permanently fix- 
ed at the present figure by ap- 
proximately seven billion dol- 
lars, w’thout providing for dėbt 
reduction it would reųuire the 
tax on a national income of ap- 
proximately one hundred bil
lion dollars a year. Quite natu- 
rally national income will ne- 
ver reach this point unless pur- 
chasing power increases. C. The 
prospect that the present de
pression will. continue, which 
will result in more appropria- 
tions for relief purposes, which 
are not provided under-the pre
sent budget and which will 
further increase the national 
dėbt. .Labor—A. Demands ą li- 
ving wage for all workers. B. 
A wdrking week stffficiently 
šhortened to ėnablę wqrk^rs to 
have more time for‘ thėmšelves. 
C. Regulation of industry so as 
to provide for steady employ- 
ment, old age pensions and siek 
benefits.

Capital and Business—A. 
Wants assurance that the go
vernment will not compete with 
them. B. Wants tax regulations, 
modified so that. business wifl 

! have a chance to make ą fair 
■profit and be able to provide 
for the replacement of machi- 
nery, eąuipment and fixed as- 
sets under favorable conditions. 
C. Wants the assurance of go
vernment that regulątions 
which mąke it prohibitive fo 
obtain money. for new fipanc-

■ * - «. . . A . 1
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A NTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
n i i ...... .......................................................i. ji,, .....t

Pirmiau buvusi M. Masalskio Įstaiga.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

1ETKUS ir EUDEIKIf
DYKAI
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ I

Tel. Virginia 08831

KOL’LYČIOS VISOSE 
CHICAGOS -DALYSE.

4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO
■ ■ .1 ■    m..„....n Į-11.1,  

[ACM13-NAUJIENŲ Foto]

Vienas iš vėliausių gen. 
John J. Pershingo paveiks- 
lų. ' ,

ing and expansion will be re- 
pealed/so that capital will have 
an incentive to invest money 
in new enterprises,

In order to instill confidence 
and* assure the people of the 
United. States of their future it 
is necessary if this depression 
is to be overcome that all three 
groups make certain conces- 
sions. One step is for business 
to assure labor of steady em- 
ployment and a living -wage. 
The second step is for the Ad
ministration to assure business 
that it will balance the budget 
either by increased fixed taxes 
or reduced expenditu^es, and 
remove some of the legislation 
that is keeping capital from be
ing employed in new veptures. 
If these assurances are given 
and the cooperative spirit that 
is evidenced at the present time 
betvyeen the1 Administration and 
business continues we can 
truthfully say “wė are On our 
,way.” \\ '■■■ '

Amerikiečių lietuvių 
suvažiavimas

Palangoje
Prieš karą po 20—30,000 Lie

tuvos žmonių išvykdavo į Ame
rikos Jungtines Valstybes. Bė^ 
veik yisi jie tupėjo norus — 
svetur užsidirbti pinigu ir grį
žę į tėvynę, čia įsikurti įmano- 
mesnį gyvenimą. Deja, tik ne
daugelis tą s.avo svajonę įgy
vendino. Lietuvoje gyvenimo 
sąlygos buvo sunkios, o‘ svetur 
daugumai pi.vyko įmanomai įsi
kurti.

Po karo tuojau daugelis ame
rikiečių lietuvių stengėsi su
grįžti į Lietuvą ir nuolat apsi* 
gyventi, Bet čia vėl■ butą daug 
nusivylimu. Tada- Lietuvoje bu* 
ye pinigai nuolat smuko* Visur 
ėjo prokuliacinė prekyba- pini
gais ir prekėmis. Amerikiečiai 
lietuviai, nebuvo tinkamai susi
pažinę . su vietos- sčlygomis; 
bandė jie'verstis ir prekyba, ir 
pramone, ir kitais verslais, įf 
turėjo didelių nepasisekimų. 
Nusivylėlįr.i pradčjo.. grįžti. į, A- 
merįką, kartais keikdami visą 
Lietuvos santvarkų. Suųku pa
sakyti, kiek čia buvo,,kalta fą 
santvarka, kuri suprantama, 
nebuvo tobula. Gal daugiau 'kal
tos bendros pokarinės nepalan
kios aplinkybes ir atvykusių a- 
merikiečių nepatyrimas ir ne
sugebėjimas susimesti naujo 
gyvenimo painiavose. ‘ Tuometi
nes Vyriausybes buvo padaryta 
didele klaida, kad ji trukdo a- 
merikiečiams pirkti Lietuvoje 
žemės. Mat, ūkininkai savo že
mės ukius nepardavinėjo, o 
dvanį žemė buvo paimta žemes 
reformos reikale.mš. (Dabar a- 
merikiečiams lietuviams žemės 
ukius įsigyti leidžiama, ir jiems 
tuojau suteikiama pilietybė).

Kai Amerikos Jungtinėse
/

NESUŽALOKITE Savo 
“Vidurių” su Aštriais

, Liuosuotojais!
Tei jūsų viduriai yra užkietėję ir jus 
norit gero išvalymo, jums reikalin
ga liuosuotojo—bet jums nereikalin
ga tam jokio šiurkštaus gydymosi! 
Kadangi yra toks liuosuo’tojas, kuris 
&uteiks gerą, visišką išvalymu—bet 
be to baisaus vidurių skaudėjimo!
Ex-Lax išgauna geras pasekmes — 
bet švelniai, be sukrėtimo jūsų vi
duriu, be koktumo ar nusilpnęjjmo.
ir Ex-Lax yra lengvai paimamas— 
turintis lygiai tokį' skonį, kaip gar
dus šokoladas!
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias Šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pągeriptas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS', negu kada nors buvo.
Lygiai geras ii’ vaikams, ir suau-

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

10 ir 25 centų dėžutes yra 
Vaistininkų.

, I . i, ,r,į , n,

pas jūsų

Valstybėse prasidėjo, ekonomi
nė krize ir nedarbas, vėl ameri
kiečiai lietuviai gausiau pradė
jo grįžti j Lietuvą nuolatiniam 
apsigyvenimui. Dabar jau čia 
rado palengvėjusias sąlygas, ir 
daugeliui pavyko gana gerai į- 
sikurti.

Tenka pastebėti, kad dar ir 
dabar amerikiečiai lietuviai, 
Lietuvoje įsikurdami, padaro 
stapibių klaidų, o per tai turi 
ir nuostolių.

Lietuva yra dar besikurianti 
dar beatsistatanti valstybe. Čia 
visokių darbų ir verslų yra 
daug. Amerikiečiams, turin
tiems kiek pinigo, rodos, yra 
daug galjmybįų gerai įsigyven
ti. Suprantama, reikia didelio 
apdairumo, sąlygų pažinimo.

Jau Lietuvoje yra apsigyvenę 
gana daug amerikiečių lietuvių. 
Visi jįe yra, tyrinėję vįetps są
lygas, darę įvairių bandymų. 
Todėl svarbu butų tą jų patyri
mą panaudoti naujai, atvyks
tantiems asmenims, norintiems 
Lietuvoje pastoviai apsigyven
ti. Tuo tikslu gal butų pravar
tu įsteigti ir tam tikrą ameri
kiečių lietuvių organizaciją Lie
tuvoje.

Todėl sveikintinas yra palan
giškių, bu v. amerikiečių veikė
jų Dr. Jono šliupo ir Antano 
Staknio, sumanymas šią vasarą 
sušaukti Palangoje amerikiečių 
lietuvių suvažiavimą. Į suvažia
vimą numatomą, kviesti visus 
Lietuvoje apsigyvenusius am 
rikiečius lietuvius, o taip pat 
tuos, klirie šiemet atvažiuos iš 
Amerikos paviešėti arba ir pa
silikti Lietuvoje.

Suvažiavimp tikslas — drau
gėje laisvame Lietuvos pajūry
je atsigaivinti', pasidžiaugti tė
vynes laimėjimais, prisiminti 
Amerikoje išgyventus įspū
džius ir aptarti amerikiečių ga
limą dalyvavimą tolimesniam

Lietuvos atstatyme. Kadangi 
suvažiuos žmones iš įvairių" Lie
tuvos ir. Amerikos vietų, turin
tieji įvairiausio gyvenimo srity
se daug patyrimo, taį jų susiti
kimas Palangoj e, be abejo, bus 
ne tiktai labai įdomus, bet ir 
naudingas.

Taigi šiemet į Lietuvą atsi
lankiusieji amerikiečiai lietu
viai, be kitų pramogų ir reika
lų, turės progos dalyvauti Pa
langoje įdomiam amerikiečių 
lietuvių suvažiavime.

LIETUVIAI
GYDYTČJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Pbone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Streęt

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Callfofnia Atenue

Telefonas Reonblle 7«68

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
I SENIAUSIA- IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO- IŠTAIGA

AMBULANCE
DIEN^ IR NAKTĮ,.. „ , - 

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

-r-Tel. I.AFAYETTE 0727 
■ i    i   m. »...■ 11 11      

t~a •' koplyčios visose
czi-1 Chicagos dalyse

--------------------- -------------------------Į •

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

P, ^ALTIMIERAS.

Direktoriai

Tsb.
.... Į IĮ.......... ——e—...I..................

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio ^taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplevvood Avenue .
Kalbame Lietuviškai.
Hemloek 2343

M r s. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 Šo. Westem 
Avė., 2nd floor 
Henilock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se at ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

, ginoms patari- 
~ mai dovanai.

.ADVOKATAI
* O VA VR *. KJ

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

St.Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Ttlephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Kęs. 6515 So. Rockwęll St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
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

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERT ASM
T58 West S5th Si.

Oor. of 85th, and Halsted Stt, 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5407

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVtRLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

IU

nuo
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Medelio j pagal sutartį.

I

NARIAI
Chicagos, i

Cicero /
Lietuvių I 

Laidotuvių 1 
Direktorių -' 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J, LIULEVIČIUS
4348 So. Californią Avenue. Phone Lafayette 3572

A. PETKUS
, 6834 So. Western Avė. / Phone Grovehill 0142 

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
' .. Į> j Jl-|>. J-1‘‘ ----------------------------—y--------------------------------- '■■■’*   > •    —

j P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsįed Street įJoulevard 4089

j I. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
! 1646 West 46tįi Street ■....... " • - ■ • ---- ‘"i-.... ......

S.M.SKUDAS
718 West 18th Street , Phone Monrov. 3377 

-------1 .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------ii    -• "i. iįįi ^i. filiui ........

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place > Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

. S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue,

Boulevard 5566

.....'FI! ■ 11 J?   _ ■ |,.| i) ąi I.it, >.>HI I. .ą

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
47Q4 So. Western Ąv&
A . “ .. .. «■

Phone Virginia 0883

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke 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, nervuotu- 
mo, skaudamą akių, karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
SU elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialu atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos -akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be altinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kanapas ttąlšted St.
Valandos:' rtuo 10 iki '4, huo i 

Ned«įipW Pagal sųtart;
8

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

2400 VVEST MAD1SON STREht.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 Vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

. sekmadieniais susitarus 
OFISAS IK REZIDENCIJA

4300 So. Eairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

i

’K

/ 
i

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą. .646 80. ASHLAND AVIS.

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki > 
vak. N e d e Ii o j pagal susitarimu 

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

Phouę Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DEM TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
.^7th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8488 .

■ ■i.,- m—  .<■ ui   i-   n« —-i- * -n—— i ■ i. ■4M.H l»lįl*>>l4 l.l.>

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

Dr. S. Jakubs~\
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tol. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

31

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
metus kaipo patyręs, gydytojai chi
rurgas ir akušeris. *

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

Ofisas ir Lflhoratorįja:
1034 W. 18th St.* netoli Morgan 8l

Valandos nuo 10*—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 va), vakaro

Tel. Caftal 3|10 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454' ar Central 7484
...— .... ......... . , .. .... .......... ......

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHĮCAGO, ILU J
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaj. ryto, pud. 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 Vai 
Vakaro. Nedėliomis <HUo 10 iki L? 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos;
Nuo 10 Iki 1Ž dieną, 2 iki 3 po platų 
F iki 8 vai Ned$I. nuo 10 iki 1$
^Rez. Tetepbone PLAZA 2400
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Į KĄ ŽMONES MANO Į
Laimingai Motinai

Prieš kiek laiko gavau laiški} 
iš Billerica, Masš. Tų laiškų pa
rašė laiminga motina, kuri au
gina du sūnūs. Vienas jų lan
ko karo akademijų, Dėdės Ša
mo West Point akademijų, o 
kitas dar tebėra aukštesnėje 
mokykloje. Be kitko, laimingo
ji motina rašo maždaug taip: 
Visada seku su atsidėjimu, kų 
Tamsta rašai ir veiki. Labai 
man patiko Tamstos straipsnis 
“Life Begins at Sixty.” Taip, 
Tamsta esi “vvonderful”. Butų 
gerai, kad Tamsta parašytu
mei apie tai, kaip užsilaikai, ką 
valgai, kiek miegi ir t. t.

Laimingoji motina palietė 
daug ir kitų visuomeniško po
būdžio problemų. Tačiau apie 
jas čia nekalbėsiu. Pasitenkin
siu tik atsakydamas, kų aš vei
kiu ir kų valgau. Kalbėdamas 
bendrai, prisiminsiu ir mano 
dviejų drenų “curricidum vi- 
tae”. Būtent, šeštadienio ii- sek
madienio (vasario. 15 ir 16). 
Dar prieš 6 vai. ryto pabudau 
ir atsikėliau. Iki 8 vai, namų 
ruoša (kanarkų ir šunelių ap-

žiūrėjimas) bei pusryčių ga
minimas. Mat, tarnaitės netu
riu, tai pats Visa tai turiu at
likti. Mano pusryčiai susidėjo i£ 
didelio puoduko kavos, riekelės 
lietuviškos nZpios duonos su 
sviestu ir vaisių skysčio.

Pietums—daug vaisiu ir dar
žovių, o vakarienei didelis svo
gūnas su citrina ir druska bei 
mėsos gabaliukas (jautienos 
ar kitokios), Tai ir viskas. Kai 
kada tenka svečiuotis: tai vie
na, tai kita šeima pakviečia pie
tų arba vakarienės. Tokių sve
tingų šeimų Chicagoj netrūk
sta. Pėr ilgus metus begyven
damas it gydytojaus pareigas 
beeidamas turėjau progos su
sipažinti su* daugeliu žmonių 
bei gydyti jų Seimui narius.

štai neseniai prie mano ofi
so sustojo puikus gražus au
tomobilis. Iš jo išlipo gražiai 
atrodąs vyras, kuris skubiai 
užlipo laiptais ir paskambino 
varpelį. Atidariau duris. Jis 
tuoj pradėjo kalbėti. Girdį, 
daktare, manęs greičiausiai ne?- 
atsimeni. Seniai, mat, tai bu
vo. Kartų aš buvau sunkiai su
sirgęs ir Tamstos rūpestingu-

$55,000 VERTĖS 
RADIJU TURI BŪT
Išparduota

Sutaupysi iki $70.00 ant nauj'o Radio Philco, 
* RCA Victor, Zenith, General Electric 

. Radiono Crosley.
o 1 • < • -»o .<
r» . ’

Radijos, kurių kaina pir
miau buvo $99.50, dabar ju- 

’ sų pasirinkimui gražiuose 
kabinetuose už $29.95 ir 
jūsų sena Radio.

10 lubų RCA Vicfor Radio. 
automatiškas, groja 8 rekor
dus ant sykio, turi niikro- ' 
fonų kalbėjimui, galima pa
daryti rekordus. KainA su 12 
lietuvišku .rekordu tiktai — 
$89.50 ir justų senas Ra- 

. . jio.
6 tūbų Midget radios 1938 

metų po $9.98
Jūsų senų Radijų pataiso

me už 50 centų per patyru
sius Budriko mechanikus.

Už $69.00 NAUJA RCA
VICTOR 1938 IR JŪSŲ SE

NA RADIO, KAIP ANT 
PAVEIKSLO.

Pašaukite Boulevard 7010
Jus galite pirkti gerų accordionų pilnos mieros už $99-50 
120 Basai. Accordionai mokiniams po $16-50. Mokėsite 

tik $1.00 į savaitę. LEKCIJOS DYKAI.

Budriko
RAKANDU ir RADIO CO.

3409-17 So. Halsted Street

Už $69.00 80 BASŲ NAUJAS 
ACCORDIONAS, KAIP ANT 

PAVEIKSLO.

Naujas Elektrikinis 1938 m. Re- 
frigeratorius Shelvador su radio 
jbudavota viduje. Nauji 1938 m. 
General Electric Refrigeratoriai, 
nauji Norge Refrigeratoriai, su 
garantija 10 metų, Kalvinator ir 
kiti. Pirkdami dabar jus sutaupy
site $50.00. Perdirbti Refrigerato
riai po $36.00. Nauja elektrikine 
skalbiama ir prosinimo mašina, 
kiekviena po $69.50. šią savaitę 
už abi $69.50.

Iš rakandų jus rasite didelj pa
sirinkimą didelėj krautuvėj 5 lo
tų didumo. Krochler, Union, Par- 
lor Setai po $49.00 ir aukščiau, 
karpetas 9x12 dykai.

mas tnąne vėl ant kojų pasta* 
tė. štai dabar labai snnegąlėjo 
mano motutė ir ji būtinai no*- 
ri, kad Tamsta jų gydytume!.
_ Netrukus jau sėdėjau auto- 
mobilįuje ir važiavau senukės 
apžiuTeti. Po kiek laiko senu/ 
ke visiškai pasveiko iy jautėsi 
linksmai nusiteikusi. Ir štai aš 
tų šeiinų jau tris sekmadienius 
aplankiau ir ten turėjau “Sun- 
day Dinner.”

O štai n/ano kasdieninio dar
bo programa: nuo 8 vai. ryto 
iki maždaug 11 rašau, skaitau 
ir pietus • gaminu. Tačiau kal
bėsiu čia apie sakytas' dienas, 
štai pasigirsta telefonas. Klau
sau. čia kaljįa Lietuvos konsu
las. Gal galėtumei atvykti į 
konsulatų, nes yra atvykęs ge- 
neralis konsulas iš New Yorko 
ir norėtų su Tamsta, pasimaty
ti. Pasižadu.

Po kiek laiko aš jau ir kon
sulate. Susipažįstu, pasikalbu. 
Jis įteikia man dovanų. Apie 
4 valandų grįžtu namo. Vaka
re net du iškilmingi pagerbimo 
bankietai: 8 vai*, vakaro ban- 
kietas p-lei Mildred Syyukai'tei, 
kuri neseniai grįžo iš Europos, 
paviešėjusi ten aštuonis mene
sius. Apię 10 vai. vakaro Dr. 
M. ,Strikolio pagerbimas Pa
gerbimą jam surengę Ameri
kos Lietuvių Daktarų Draugi
ja. Mat, jis liko Amerikos chi
rurgų kolegijos nariu. Tai dide
lis pasižymėjimas ir lieka, tik 
pasidžiaugti, kad lietuviai dak
tarai stengiasi kopti į profesi
jos viršūnę. • Dėlei to aš tikrai 
džiaugiuosi.

Sausio 15 d. baigta. Aš gu
liu į šaltų lovą ir saldžiai miegu 
iki 6 vai. ryto. Atsikėlęs pra
dedu tų pačių procedūrą, kaip 
ir vakar. Tačiau veikimo pro
grama jau kiek skirtinga, štai 
2 vai. popiet susirinko pilna 
Lietuvių Auditorija žmonių. 
Mat, iškilmingas paminėjimas 
penkiolikos Klaipėdos atvada
vimo metų. Minėjimas tikrai 
iškilmingai praėjo. Ir vis dėlto 
šimtaprocentiniams patriotams, 
k u riė įė j o į rengime' "komitetą, 
tenka pasakyti karčios tiesos 
žodis. Būtent, štai kas: jie vi
sų laikų bubnija apie savo pat
riotiškumų, o tuo tarpu elgiasi 
lab&i keistai. - Pavyzdžiui, jie 
nepasirūpino papuošti svetainės 
Lietuvos vėliavomis., / /

• Tai buvo tikrai keista. Ne tik 
aš dėlei’ to pa ši piktinau, bet 
pasipiktino ir kiti.. P-as Ko- 
maikb pareiškė, kad jis savo 
pinigais įtaisysiąs Lietuvos vė
liavų. Girdi, ateity tokie daty> 
kai jokiu budu neturi pasikar
toti* - •

Minėjimas buvo tikrai įspū
dingas. Pas daugelį net ašaros 
•pasirodė akyse. Ypač buvo ma
lonu scenoje matyti p. J. Bud
rį, kuris labai daug prisidėjo 
prie Klaipėdos atvadavimo. Tai 
tvirtas ir nepalaužiamos valios 
žmogus.

Iškilmės pasibaigė. Skubiu 
namo, čia vėl apžiurėjau savo 
įnamius: kanarkas ir šuniu
kus. Netrukus jau turėjau ruo
štis į Ashland Boulevard au
ditorijų, kur įvyko Chicagos 
Lietuvių Draugijos koncertas. 
Į koncertų nuvykti pavėlavau: 
programą jau buvo pasibaigusi. 
Tačiau pataikiau į patį šokių 
įkarštį. O tų panelių lengvakojų 
devynios galybės, šoku ir dai
rausi, kur čia graborius, nes 
seniui sunku jau bėra atsilai
kyti su jaunaisiais. t

Bėt viskas laimingai pasibai
gė ir aš laimingai grįžau namo.

Tai tiek norėjau pasakyti 
apie save laimingai ,motinai iš 
Bellerica, Mass.

—Dr. A. L. Graičunas.
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Ramink
RaumeriŲ

i Sustyrimą
ir

Skaudėjimą

PLASTER
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

'■ ....... ■.......

Ar nekrikštytas gali 
būti laidojamas ka

talikų kapinėse?
I ■ '

Kupiškio apylinkėje yra lai
bai daug laisvamanių. Laisva
maniai priversti naudotis ben
dromis tikybinėmis kapinėmis.

1935 m. bal. 12 d. Kupiškio 
vai., Paketurių kaime mirė Al
bino Simonavičiaus keliolikos 

savaičių jokisii tikybai nepri
rašyta dukrelė. Simonąvičius 
mirusią dukrelę be jokių bažny
tinių apeigų palaidojo greta sa
vo sesers ir kitų artimųjų Ku
piškio katalikų kapinėse.

Praėjus, kuriam laikui, apie 
tai sužinojo klebonas, kuris Si- 
monavičių apskundė teismo or
ganams. Esu,, pagal "Kanonus 
įžeista bažnyčia ir nekrikšto 
lavonų - iš šventintų katalikų 
kapinių reikia pašalinti.

KUPIŠKĖNAI — 1935 m. 
liepos 19 d. Kupiškio apylin
kes teismas; nagrinėjo šių bylų 
ir Simonavičių už nekrikštytos 
dukters palaidojimų katalikų 
kapinėse pagal Baudž. Stat. 73 
str. 1 dal. ir 554 str. nubaudė 
9 mėn. paprasto kalėjimo ir jį 
įpareigojo minėtų kūdikio ' la
vonų iš tų kapini^ pašalinti, o 
jam to. nevykdant, pavesti' po
licijai tai atlikti ..nuteistojo są- 
skaitom Simonaičius vietoje 
bfuvo sulaikytas, bet P. Vaite
kūnui įnešus p^nigįįnį užstatų, 
paleistas.

Simonayičius tokiu ■ Kupiškio

r-rrr*“—r--*
nepasitenkino į?, jį apskundė 
Panevėžio apygardos teismui.

1936 m. gegužės 13 d; Pane
vėžio apygardos teismas spren
dimų patvirtino, kvalifikavo'Ši- 
monavičiaus nusikalstamų dar
bų B. St. 554 str., bet bausmę 
sumažino iki 2 savaičių "paprast 
to kalėjimo. 

t . S ■.

Panevėžio apygardos Aeispio 
sprendimų Sįmonavičius ap
skundė Vyr. Tribunolui, kuris 
Simonavičiaus . Skunda išžiūrė
jęs, vadovaudamasis Baudž. St, 
174 str., nusprendė Panevėžio 
apygardos teismo sprendimą 
panaikinti ir gražino bylų Pane
vėžio apygardos teismui iš nau
jo spręsti, Vyr.- Tribunolas ra
do, kad laidojant paminėtą kū
dikį nebuvo paliesti kitų karsi 
tai* b tojęlo lavono palaidojimas, 
aiškii, nel-a bažnyčios įžeidimas.

' ' ' ‘ .

Panevėžio apygardos teismas 
naujai išžiifrėjęs šių bylą Si
monavičių išteisino.

Prie bylos buvo pridėtas Ku
piškio valsčiaus savivaldybės 
pažymėjimas, iš kurio matyti, 
kad Kupiškio katalikų kapines 
yra senos, jose laidojamiems 
naujiems lavonams kasant duo
bės ardomi seni karstai ir t. t. 
Del tokios tvarkos piktinasi vi
sa tikinčioji ir netikinčioj i vi
suomenė, bet už tai niekam by
los nekeliamos ir niekas nebau
džiamas. Nekrikštytas kūdikis 
liko, kur palaidotas, ir apie jo 
iš ten iškraustymų niekas nebe
suka galvos.

Tai ne pirmas įvykis. Tokių 
ir panašių yra daug. Faktai ro
do, kad kol nėra civilinės met
rikacijos,, ne tik su gimimais, 
bet ir su mirimais reikalas ne
tvarkoj. —F. žl.

LIETUVOJE TRŪKSTA 
PLYTŲ 
——Lietuvoje, ekonominei kri

zei nuslugus, prasidėjo gyva 
statyba. Dabar miestuose sta
tomi daugiausia muro namai. 
Esančios' plytinės jau dabar 
yra išpardavusios beveik visas 
plytas, kurias jos pajėgs pa
gaminti. Manoma, kad šiemet 
Lietuvoje, jausis plytų truku- 

apylinkes geismo sprendimu mas/ . •■."'Z Tsb.

Beer Distributor

L. M. Norkus
*  ' ' '' ' ’ . > . .

AMBROSIA & NECTAR

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgstą 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti.dar geres
nį alų, kurį užvardino'NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmų (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas.. įstaigas.' Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 641 h Street,

b

Tel. Hėmlock 6240
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Siu Metų
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

BUDRIKO PROGRAMŲ TINKLAS:
WCFL, 970 k. nedėldieniais 7:30 iki 8 P. M. Simfonijos Or- 

’ jy Makalai
WAAF, 920 k. pėtnyčiomig ir nedėldieniais 4 P.M. iki 4:30 P.M* 

Ketvergais WHFC, 1420 k. kaip 7 vai. iki 8 P. M.

Pas gydytojų.
— Pone daktare, pasakykite 

kas man yra, tik prašau4 lie
tuviškai, o ne lotyniškai!

— Tamsta/ tiesa pasakius, 
sergi tinginio liga.

— Dėkui, bet šį kartų ge
riau lotyniškai pavadinti, nes 
apie ligą reikės žmonai papa-. 
šakoti.

KODĖL NELEISTI
LITHUANIAN 
BUILDING, LOAN 

AND SAVINGS 
ASSOCIATION 
(NAUJIENŲ SPULKA) 

jums pinigo 
PADARYTI?

Ji gyvavo prieš depresiją;— 
jokią audra jos nepaveike 
ir niekas čia ir cento; ne
prarado. ",

TAUPYK IR SkOLYKĮS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
& SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED ŠTREET*
, • ■ , . • - • . . .. ,. ■ •• •

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

ko gegužio 3 d. laivu “Europa”, i Breme
ną, iš\ten gelžkeliu i Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko i 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

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

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicaffos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
i Kaimo arba Klainėda nėr 9 dienas. Kai
na $209.50. bet p-rižtant po rugsėjo 25 d. 
bos sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aq ui tani a”.

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

šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aąuitania”.

■ I ’ . , w '

Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 /ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

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

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
. . - . - . - ' ' - 4 ' • *
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily Neva 

Published Daily Ezcept Sunday
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500
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Subacription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per topy.

Entered as Sečond Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3td 1879.

*Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.«

Uliakymo kaina:
Chicagoje—paltu:

Metams ___________________  $8.00
Pusei metų ...................  4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiams.... ....... 1J)O
Vienam mėnesiui ................... .75

Chicagoje per išnešiotojus: 
. Viena kopija ______________ 8c
* Savaitei _________________  l»c

Menesiui •••••••••••• 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paltu:
Metams .u......___     $5.00
Pusei metų .......................  2.75

JTrims menesiams ______ 1.60
^Dviems menesiams .......   1.00
Vienam mėnesiui ____ j____  .75
Lietuvoje ir kitur ulsleniuos* 

(Atpiginta)
MetamS __ .......................  $8.00
Pusei metų 4*00
Trims mėnesiams ________  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu sti užsakymu.
' ' 11 ....... .. ............ ■ * .......... —

įstojus į 25-us gyvenimo metus

Ar civilizacija taip ir 
išnaikins raudonąją 

rase?

Dėl Lietuvos konstitucijosdėl to, kas buvo “Naujienose” 
pasakyta apie Maskvos santy
kius su Vokietijos reichswehro 
generolais, Rapallo sutarties 
laikais. Bet šitame pamoksle y- 
ra labai daug “mčtąlybės”,’o 
labai mažai sensb. Užuot pana
grinėjęs faktus ir nurodęs, 

Į kaip, iš tiesą, bolševizmas “rė
mė” Vdkiėtijdą respublikos val
džią, ėtganas skaito
visokia “Ndujiehą” žmonių 
nedorybes ir iiubdėmes — “de
magogiją”, “ligotumą”, užsL 

I Spyrirhą”, “įjągiėžą”, “norą pa
sirodyti neklaidingu”, “sarma
tos netekimą” ir — “nusigyve- 
nimą”.

Šita savo “kozone? komunis- 
tų prabaščius, gal būt, uždegė 

. širdis toms davatkiškoms sie- 
nį veikimą tiktai dėl to, kad loms, kurios dievobaimingai ti- 
jie, ištruk^ iš žanįąrą nagų, 
rasdavo prieglaudą Vakaruose, ji tiktai prajuokino. Nes iš po 
Liaudininkas Rerzenas gyveno]tos kleboniškos komunistų ra* 
Paryžiuje; pirmieji marksizmo 
skelbėjai Rusijoje — 
vas, Vera Zasulič, Akselrpd ir 
Deič — apsigyveno Šveicarijo
je. Jie ten galėjo ne tik gyven
ti, bet ir tęsti savo darbą.

Vėliau ir bolševikams teko 
naudotis tąja prieglaudos teise 
svetimose šalyse. Juk Leninas 
visą laiką'buvo tai Londone, tai I socialdemokratais. Bet juk čia 
Paryžiuje,’ tai Ciuriche. Jo ben- yra dvilinkas melas. Viena, so* 
dradarbiai — ZinovjeV, Kame- vietų valdžia niekuomet nebuvo 

geruose santykiuose su Vokie
tijos socialdemokratais, o prie
šingai, visuomet pikčiausiu bu
du prieš juos kovojo, eidama 
šitoje kovoje taip toli, kad ji į* 
sakė savo pastumdėliams Vo
kietijoje, komunistams, net bal
suoti kartu su hitlerininkais 
prieš socialdemokratus!

Iš to yra aiškus ir antras 
“Vilnies” pamokslininko melas: 
kad mes atakuoją bolševikų 
valdžią už jos “gerus santy
kius” su Vokietijos socialdemo
kratais. Kadangi tų “gerų san* 
tykių” niekuomet nebuvo, tai ir 
atakuęti už tai nebūtą galima.

Tiktai dėl to, kad civilizuota- 
sai pasaulis gerbia tą prieglau
dos teisę, tai aštuonioliktame ir 
devynioliktame šimtmečiuose 
carai ir kaizeriai negalėjo iš-1 
naikinti. saVo priešų. Kai po 
pralaimėtos 1848 mėtų revoliu
cijos įruSų valdžia ėmė gaudy
ti tos revoliucijom Vadus, tai 
Karolis Marksas jr kiti tą laikų 
Konitmistų Sąjungos, nariai pa
sišalino į užsienį ir apsigyveno 
Vieni Frančuzijoje, kiti Belgijo
je, treti Anglijoje, Šveicarijoje 
arba Amerikoje. Kas gi butų 
buvę, jeigu visos tų šalių val
džios butų tuos revoliucionie
rius išvijusios — kur jie butų 
pasidėję?

Rusijos carizmo prię’šai taip 
pat galėjo tęsti savo revoliuci-

jie, ištrukę iš žamįgrų nagų, ki kiekvienu jo žodžiu, bet mus

(Musų specialaus korespoiidento Lietuvoje)
I,, ■ ■

šių metų vasario mėnesį, kaip primena Naujieną 
Bendrovės dalininkų susirinkimo rezoliucija, “Naujie
nos” įstojo į dvidešimt penktus savo gyvenimo metus ir 
už metų laiko jos švęs savo sidabrinį jubiliejų.

“Kaip greitai tas laikas bėga!” — tarė ne vienas 
“naujienietis”, stovėjęs prie šio laikraščio lopšio. Rodos, 
kaip čia seniai “Naujienos” pasirodė, o štai jau prabė
go beveik ketvirta dalfe šimtmečio.

Tai buvo reikšmingas laiko tarpas ne tik “Naujie
noms”, bet ir visiems Amerikos lietuviams, Lietuvai ir 
visam pasauliui. Per tuos dvįdešimt-keturis metus žmo
nija pergyveno daugiau, negu kad jai teko pergyventi 
per tokio pat ilgio laikotarpį visoje pasaulio istorijoje.

Kilo ir praėjo Didysis karas. Paskui — revoliucijų 
viesulai, sugriovę galingas imperijas. Naujų respublikų 
virtinė. Lietuvos prisikėlimas., Tragingoji Versalės tai
ka. Ekonominė ir finansinė suirutė Europoje. Nauji ka
rai — tarp rusų ir lenkų, tarp italų ir jugoslavų, tarp 
lenkų ir lietuvių. Maištai ir sukilimai. Bolševikų įsiver
žimas į Kaukazą. Pilietinis karas Kinijoje.

Fašizmo gimimas Italijoje. Krizė centralinėje Eu
ropoje. .Judėjimas Indijoje. Reakcijos pergalės Balka
nuose. Demokratijos pralaimėjimas Lenkijoje ir Lietu
voje. Fašizmo pergalė Vokietijoje ir Austrijoje. Vėl 
nauji karai — Azijoje, Afrikoje ir Europoje. Darbinin
kų pralaimėjimas Anglijoje. Naujoji Dalyba Ameriko
je. Stalino “čistkos” Rusijoje. Kito pasaulio karo pavo
jus... . • ' j

Taip per tas dvi dešimtis su viršum metų viskas 
keitėsi pasaulyje, kaip juros paviršius aūdroje. “Nau
jienoms” tas visas atmainas teko savo puslapiuose re- 
korduoti ir interpretuoti savo skaitytojams, kad jie ga
lėtų kiekvienoje naujoje padėtyje susiorientuoti ir tiks
lingiausių budu suvartoti savo jėgas visuomehiniame 
veikime. Nėra abejonės, kad ir “Naujienos” neretai bū
davo nustebintos to audi^ngojo laikotarpio įvykiais, ir 
šiandie kai kurie jų turėtų būt aiškinami kitaip, negu 
kad jie buvo nušviesti dienraščio špaltose. Bet tai neiš
vengiama. Joks žmogus ir joks laikraštis negali žinoti 
visų priežasčių, dėl kurių įvyksta tas arba kitas daly
kas. Dėl daugelio. dąlykų, atsitikusių prezidento Lincol- 
no laikais-, da ir dabar eina ginčai tarp Amerikos isto-

Jšytojo impertinencijoš aiškiai 
Plėchano-| kyšo jo baime panagrinėti tai, 

kas šiame klausime yra |ikmi 
svarbu.

Jisai “porina”, kad “Naujie
nos” atakuoja (!) SSRS “už 
gerus ją (turbūt, jos, Sovietų 
Sąjungos) santykius su ją 
draugais”, t. > y. su Vokietijos

nev ir kiti — taip pat nuolatos I 
viešėjo Vakarų Europos šalyse, 
caro žvalgybos nepasiekiami. 
Dabartinis sovietų užsienių rei- 
kalų komisaras Litvinovas bu
vo "nuolatinis Londono gyvento-1 
jas iki pat bolševikiško pervers
mo Rusijoje.

Bet šiandien, kai bolševikai 
turi savo rankose valdžių, tai 
jau jie reikalauja, kad jų prie
šams butų atimta ta prieglau
dos teisė, kuria jie patys seniau 
per metų metus naudojosi! Ir 
Maskvos garbintojai. komunis
tai šitam revoliucinės tradicijos 
išdavimui aklai pritaria.

Savo propaganda jie, matyt, 
Sudėmoralizavo jau ir dalį Mek
sikos darbininkų, taip kad jie 
dabar reikalauja panaikinti 
prieglaudos teisę Trockiui. šito
kiu komunistų “laimėjimu” gali 
pasidžiaugti tiktai atžagarei
viai.

Tačiau, nežiūrint kiek nępramatytų atmainų per 
šiuos metus įvyko pasaulyje ir lietuviu visuomeniniame 
gyvenime, “Naujienoms” niekuomet nereikėjo keisti 
savo bendro nusistatymo, savo, principų, kurie buvo pa
skelbti pąčiuose pirmuose šio laikraščio numeriuose. 
Skaičius žmonių, kurie už tuos principus stoja, kartais 
didėdavo, kartais mažėdavo, bet dėl jų teisingumo šian
die yra mažiau pagrindo dvejoti, negu kada noi*s. To
dėl “Naujienos” jaučiasi, kad per tuos 24'metus savo 
gyvenimo jos gynė tai, kas yra tikrai svarbu visuome
nei. » . , ’

Visi draugai, kurie stovėjo šitose kovose kartu su 
“Naujienomis”, yra kviečiami prisidėti prie to, kad> iki 
ateis “Naujienų” sidabrinis jubiliejus, jos pasidarytų 
dar* stipresnės ir populiariškesnės visose lietuvių koloni
jose!

JEIGU TIESA

“Laisvėje” rašoma, kad Mek
sikos Darbo Konferencijos kon
gresas vienbalsiai priėmęs rezo- 
liucijų: “reikalaujančių iš Mek- 

, sikos išguiti Trockį, kaipo tarp
tautinio fašizmo agentų”.

Jeigu tiesa, kad Meksikos 
darbininkų kongresas taip nu
tarė, tai jisai pasitarnavo fa
šizmui, stodamas prieš politinių 
tremtinių prieglaudos teisę.

Vadinti Trockį “fašizmo a-

gentu”, žinoma, yra gryna žiop
lystė. Išimant aklus Stalino fa
natikus, niekas šita nesųmone 
nepatikės. Bet čia nesvarbu 
Trockio asmuo. Yra faktas, kad 
jisai buvo ištremtas iš Rusijos 
dėl pojitikos it šiandien gyvena 
Meksikoje, kaipo politinis trem
tinis. žmoniškumas reikalauja, 
kad jam, kaipo tremtiniui, butų 
pripažinta ; prieglaudos teise. 
Kas prieš tų teisę eina, tas'pa- 
niekina vienų kilniausiųjų lais
vės judėjimo tradicijų.

Lietuvos kunigai, arba tik-f Visa , tai vaizdžiai rodo, kad 
riau tarus klerikalai, dėl kons7] Lietuvoje demokratiia nėra pa

laidota, kad jos a vašia gyva.
žinoma, kai Lietuvoje seimo 

nebuvo, tai tautininkų vadai 
taip jau nenujautė krašto žmo
nių nuotaikos, kaip dabar tai 
junta. Juk seimo nariai išvaži* 
nėję po visą Lietuvą vis dėlto 
arčiau junta žmonių ūpą ir jų 
noru?.

Tiesa, dabar Lietuvoje orga
nizuotai demokratija veik nega- 

, Ii'pasirodyti, pasireikšti, bet iš 
čia neseka, kad, sakysime, sei
mo nariai nejustų, jog toksai 
demokratijos susibūrimas gali 
įvykti viena akimirka.

Tai bus suprantama, dėlko 
tautininkai daro tokias dideles 
katalikų bažnyčiai nuolaidas.

Kaip bus jau paskelbta nau
joji konstitucija, tai iš jos bus 
aiškiai matyti, kokių nuolaidų 
klerikalams yra padaryta. Bet 
apie tai kitą kartą, kai jau (tu
rėsime konstituciją kaipo įvy
kusį faktą, o dabar dar tik spė
liojimai. —B.

I Vasario 10 d.

SLAPTA MASKVOS PAGAL- 
BA VOKIETIJOS MILI- 

TARISTAMS
’! . ' J . i'.

Faktai, kuriuos komunistų 
organas bando paslėpti, yra to
kie : sovietų valdžia, pasirašiu
si Rapallo sutartį su Vokietija, 
nesiliovė kovojusi prieš Vokie
tijos respubliką ir ypatingai 
prieš stipriausiąją tos respubli
kos rėmėją —- socialdemokratų 
partiją. Viena ranka ji (sovietų 
valdžia) šelpė Vokietijos komu
nistus, kurstydama juos ardyti 
Vokietijos darbininkų judėjimą 
ir daryti ginkluotus sukilimus 

I prieš respubliką (tų “pučą” 
buvo visa eilė); antra ranka ji 

'kooperavo su Vokietijos armi
jos generaliniu štabu.

Vokietijos kapitalistą pini
gais buvo pastatytos Sovietų 
Sąjungos teritorijoje kelios gin
klų ir amunicijos dirbtuvės; 
tarp jų buvo net ir nuodingų 
dujų dirbtuvės. Tas dirbtuves 
laiks nuoMaiko atlankydavo Vo
kietijos reichswehro generalinio 
štabo atstovai, darydami jose 
inspekciją. Ir iš tų dirbtuvių 
ginklai ir amunicija buvo slap
tai šmugeliuojami per Hambur
go ir Rremeno uostus J Vokieti
ją. <•

■ Prieš šitą ; ginklų šmugelį iš 
Rusijos griežtai kovojo Vokie
tijos socialdemokratai. Social
demokratų spahda. keletą kartų 
iškėlė aikštėn tą neteisėtą ko- 
operavimą tarpe sovietų Rusi
jos ir 'Vokiečių generalinio šta
bo ir reikalavo; kad y aidžia jį 
sustabdytą. Iš tbs Spaudos ži
nią apie tai ne kartą padavė 
ir “Naujienos”.

Tokiu būdu tks slaptas Vo
kietijos ginklavimas, su Rusijos 
bolševiką pagalba, ėjo ne su 
Vokietijos socialdemokratų pti- 

karimu, bet prieš <; griežčiausią 
[socialdemokratą opoziciją. Bet 
socialdemokratai, deja, neturė
jo pakankamai jėgų tą pavo
jingą dalyką sustabdyti, nes Už
sienio reikalą vedimas buvo 

išdrožėj rankose artimo nacionalistams 
mums “Vilnis”, Užsirūstinusi I Stresemąnno, o reichstage dide-

NORI, KAD BUTŲ FALSIFI
KUOJAMA ISTORIJA

Paminėdamas tą faktą, kad 
dar ir šiandien Vokietijos ar
mijoje neišnyko “Rapallo sutar
ties nuotaika.”, “Naujienos” nu- i • I
rodo, kad po'.tos sutarties prie
danga Rusijos sovietų valdžia 
rėmė Vokietijos rnilitarizmą, 
padėdamos vokiečių reichsweh- 
rui (armijai) slaptai ginkluotis, 
apeinant Versalės Sutartį.

Tai yna žinomi dalykai vi
siems, kurie dar neužmiršo, kas 
dėjosi Vokietijoje prieš “trečio
jo reicho” erą. Bet komunis
tams, atvirtusiems su “dvasios 
šventos” (staliniškos) pagalba 

į prie “demokratybės”,' šiandien I 
[ tos praeities faktai labai nema
lonus, todėl jie prunkščia ir ko- 
liojasi, kam “Naujienos” tuos 
faktus paminėjo. Girdi,

“ Jeigu reakcininkai ata
kuotų SSRS7 už gerus santy
kius su tą laiką Vokietija#, 
nebūtą nuostabu, bet kada 
Naujienos tai daro — kada 
Naujienos atakuoja SSĖS už 
gerus Santykius su jų drau
gais — tai jau ne tik biauri 
demagogija, bet tiesiog ligo
tumu panašu. ' ■

“Tai prie ko priveda; žmo
nių užsispyrimas, pagieža, 
noras pasirodyti neklaidingu,

“Kiek daug Naujienos kal
tino komunistus už tai, kad 
jie nerėmė Vokieti jos tų lai
kų valdžios, o dabar kaltina 
Sovietų Sąjungą, xkad ji ge
rus santykius palaikė su * ta 
valdžia. ‘ ,

“žmonės, argi ir sarmatos 
netekote? * . .

“Kokis iiUsigyveiiihias.”
šitokį pamokslą 

mums “Vilnis”, —

titucijoš pakeitimo nejuokais j 
subruzdo. Vyskupai savo ave
lėms net buvo išleidę, atititlka- : 
mą raštą, kuris bažnyčiose bu
vo skaitomas, kad Dievas su
teiktų konstitucijos leidėjams 
dvasios šventos ir katalikų baž
nyčia liktą nenuskriausta. Rei
kia tikrai pažymėti, kad kleri
kalų šita malda buvo išklausy
ta; kataliką bažnyčia naujoje 
konstitucijoje bus visais atve
jais apsaugota. Z

• ' ’ j

Tiesa pasakius, rašau “bus”, 
bet tai ne visai teisinga, nes ra
šau dar naują konstituciją ne
paskelbus, o ji po poros dienų 
jau bus priimta, taigi, kaip šį 
laišką skaitysite, tai jau bus į- 
'vykęs faktas.

Kaip kas dabar mėgina dary
ti išvadas, kad klerikalai šią I 
nAują konstituciją paskelbus su 
tautininkais susitars, bet var
gu šitai įvyks, nės tautininkai 
Savo pozicijų valstybės aparate 
nenorčs klerikalams 'Užleisti, tai 
yra vietomis pasidalinti. O kle
rikalai gi nenurims, iki valsty
bės aparate neįsigales. Tai ga
limas daiktas, kad tik šioji ko
va bent laikinai siišvelnės. Ir 
tai labai galima, kad šia kons
titucija tautininkai į klerikalų 
tarpą dar didesnį kylį įvarys i 

. Mat, klerikalų tarpe yra aky- 
j lesnių žmonių, kurie vis dėlto 

nėra perdaug linkę savo likimą 
visiškai rišti su tautininkų liki
mu. Pas kai kuriuos iš jų visNray^B^’ 
dėlto yrą šiokių tokių, kuriems seniausia, 1^07 metais įsteig- 
demokratijos pradai nėra visai 
svetimas daiktas.

Jie numato, kad anksčiau ar 
vėliau Lietuvoje demokratija 
laimės, todėl nebūtų jokių iš
skaičiavimų akies plotu, be jo
kios atodairos .pasiduoti visiš
kai tautininkų globai, nes atei
tyj e j tuomet- ■ butų žymiai sun
kiau katalikų bažnyčiai darbuo
tis, todėl šiokie klerikalai da
bar -lyg ir delsia, lyg ' įr luke- 
ritioja, kas čia bus toliau. Jie 
gerai supranta ir gerai įvertina 
visas tas kovas, kurios dabar 
Europoje vyksta tarp demokra
tijos ir fašizmo. Todėl klerikalų 
dalis yra bent kiek atsargesnė 
ir laikinių laimėjimų įtakai ne
nori pasiduoti.

Turint katalikų bažnyčios su
siklausymą galvoje ir jų orga
nizuotumą, taip pat netenka 
galvoti, kad tarp klerikalų į- 
vyktų koks nors viešas skili
mas. Galimas tik užkulisinis ne
sitenkinimas, galimos tik užku
lisinės intrygos, bet viešumoje 
jų šioji kova nepasireikš.

Tautininkų noras konstituci
jos keliu palankiau išspręsti 
katalikų bažnyčios būklę ir jos 
įtaką sustiprinti tik rodo, kad 
tautininkai, bent jų vadai, yra 
abejingi savo pajėgumui, todėl 
darosi kaskart vis nuolaidesni 
katalikų bažnyčiai, nes reikalui 
ištikus norėtų fenais surašti 
rimtą pagalbą.

IŠ LIETUVOS
uždare ir Mokslo
DRAUGIJA VILNIUJE

Uždarius Vilniuje Lietuvių šv. 
Kazimiero draugijų, Lietuvių 
Ūkio Draugijų, “Ryto” švieti
mo draugijų ir t Labdarybės 

Vilniuje dar Veikė

iki Į. in- 
ke-

in-
Šių

Ita Lietuvių Mokslo Draugija, 
ši draugija turi trečių savo 
didumu Vilniuje biblioteka, tu
ri didelį muziejų su plačiu ar- 
chelogijos ir folkloro skyriais, 
kuriais naudojasi ir Vilniaus 
universiteto studentai.

Vilniaus Storasta vasario 4 
d. įsakymu sulaikė ir šios drait 
gijos veikimų, o jos turtų už
antspaudavo. Draugijos likvi
daciniu kuratoriumi paskirtas 
lenkas advokatas St. Węslaw- 
skis.

Draugijos nuosavus namai 
su muziejumi ir biblioteka yra 
žinomi Vileišių rūmai, kuriuos 
draugija prieš Jkeleta metų iš 
Vileišių atpirko. Tsb.

lę daugumą turėjo buržuazinės 
partijoj kurios “iš patriotiz
mo” nenorėjo priešintis armijos 
ginklavimui, kad ir neteisėtam.

Taigi yra neužginčijamas 
faktas, kad Vokietijos milita- 
rizmas atsistojo ant kojų dau
giausia su Maskvos pagalba,. 
Rapallo sutartį bolševikai pa
naudojo ne sustiprinimui Vo
kietijos respublikos, bet sustip
rinimui tų elementų, kurie ga- 
lando peilį Vokietijos demokra
tijai! '■

Vokietijos demokratija tapo 
paskersta. Dabar Vokietijos mi- 
litarlzmas grąsina įsmeigti‘pei
lį į nugarą ir savo penėtojui, 
bolševizmui.

Mums gaila., kad' komunistai 
neturi drąsos pažvelgti tiesiai į 
akis, bet, nežiūrint,
pyks ir plusis, mes dėl jų 
rijos 'hefalsifikuosime'.

RYTPRŪSIUOSE TEBE- 
NAIKINA LIETUVIŠ

KUS VIETOVARDŽIUS

“Naujasis Tilžės Keleivis” 
praneša, kad 3 Pakalnės kraš
to kaimai, Staldžiai, Suderai- 
čiai ir Lutkai nuo balandžio 
1 d. sujungiami į vieną kaimą 
ir vadinsis Jaegerhoch. Be to, 
prie to naujojo kaimo bus dar 
prijungiama 90 ha. iki šiol pri
klausiusių prie Vyžaičių. Nau
jasis kaimas Jaegerhoeh bus 
vienas iš didžiausių visoje Pa
kalnės apygardoje.

Rytprūsių vyriausiam prezi
dentui įsakius, nito balandžio 
1 d. Uosupėnų kaimas sujun
giamas su Endrėjų kaimu.

(Pakalnės krašte).
. Rytprūsių laikraščiai prane
ša, kad Rytprūsių provincijos 
vyriausias prezidentas Erichas 
Kochas nuo balandžio 1 d. įsa
kė' sujungti Ragainės krašte du 
kaimus: Bliudiskius ir Kauka- 
reviečius. Naujais sujungtasis 
kaimas vadinsis nauju v£rdu 
Weidenberg. —Tsb.

MEDŽIAGA APIE BAU
DŽIAVOS LAIKUS

Paskutiniu laiku kraštotyri- 
hė prof. K. Būgos vardo drau
gija Dusėtose ryžosi surinkti 
baudžiavos gadynės atsimini
mus ir medžiagos rinkimai iš
leido specialį anketą: “Darbo 
gadyne”. Reikia tikėtis, kad 
šis kraštotyros žygis bus sek-

kaip jię mihgas, nes baudžiavos dienų 
isto- prisiminimai šiam krašte dar

Tsb.!visai išnyks.labai gyvi.

Paskutiniu laiku Amerikos 
spaudoje labai gyvai svarsto- t 
mas klausimas, ar civilizacija 
galutinai išnaikys Amerikos im 
dėnUs. Daugelis prieina išvados, 
kad jau po 100—150 m. raudo
nosios rasės pėdsakus tebus ga
lima rasti tik muziejuose ir 
knygose. Sunkios gyvenimo są
lygos, slinkus darbas naikina 
indėnus daug greičiau, negu jie 
spėja daugintis, ir metai po me
tą jų skaičius žymiai mažėja. 
Jei dar prieš pusantro šimto 
metą Amerikoj indėnų buvo 
daugiau . dešimties milijonų, 
šiandien šitas skaičius jau ke
leriopai sumažėjęs ir siekia jau 
nedaugiau, kaip 300 tukst.

Kas šitą rasę naikina, pakan
kamai aišku. Indėnai savo fizi
ne sudėtimi nėr?, pakankamai 
atsparus sunkiam darbui, prie 
kurio jie šimtmečiais verčiami. 
Iki vergijos, kurią Amerikoj į- 
vedė ispanai, panaikinimo, me
tinis indėnų prieauglis buvo 
bent 25% mažesnis už mirimų 
skaičių. Apskaičiuota, kad 
1830 metų Pietų Amerikoj 
donų skaičius sumažėjo net 
turis kartus.

Bet ir vergiją panaikinus, 
dėnų gyvenimo sąlygos iki
laikų nesušvelnėjo. Tiesa, Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje ir Meksikoje indėnus 
kiek imtasi globoti. Ir nors vy
riausybės garantavo indėnams 
medžioklės plotus, iš .kurių jie 
gyveno, atskiri asmenys ir di
desnės baltaodžių žmonių gru
pės skriaudė juos, kiek tik įma
nydami. Tas privertė indėnus 
keliasdešimt metų iš eilės neuž
kasti kovos kirvio, gintis nuo 
baltųjų ir pulti maltuosius. Tik 
paskutiniais dešimtmečiais A- 
merikos ' indeha^' gavo žniogaus 
teises i? mažai jau skriaudžia
mas, nes vyriausybė didelėm 
bausmėm graso už jų skriaudi
mą. Bet niekas nesulaiko rau
donosios rasės nykimo nei Mek
sikoj, nei Jungtinėse Valstybė
se, kadangi iš prigimties indė
nai nustoja bent kokio atsparu
mo ir nyksta, mažėja kasmet.

Daug blogiau šitie reikalai at
rodo Pietų Amerikoj. Didžiulė
se Brazilijos giriose dar iki šiol 
likę dešimtys tūkstančių laisvų 
laukinių indėnų, apie kurių gy
venimą mažai tėra žinių. Bet 
Brazilijoj, Bolivijoj, Peru, Ek
vadore ir kt. valstybėse ‘“civili
zuoti” indėnai gyvena labai blo
gose sąlygose. Jie dirba pačius, 
sunkiausius darbus, jie vargsta 
lūšnose, kur net šuo bijotų lin
dėti. Sutiktas mieste indėnas 
jau nepanašus į ambicingą rau
donosios rasės atstovą. Tai yra 
tik šešėlis, tik - skeletas, ir jo 
išdžiuvęs sulinkęs prie žemės 
kūnas vargu kada galėtų būti 
panašus į Montezumos ar inkų 
karių ir pavaldinių kunus. Ir 
tas indėnas, dvasinamas kasyk
lose ir sunkiose fabrikų dulkė
se, jau neprisimena, kad visa 
tai kur jis vargsta, skursta, kur 
jis nemato šviesesnės dienos ir 
sotesnio kąsnio, yra jo tėvyškė, 
jo šalis. Tik metinių švenčių 
metu asfaltuotose gatvėse prie 
didžiulių vitrinų, tarp zvimbian
čių moderniškų automobilių ir 
didžiulių paminklų Kof iecui, Pi* 
zarui pasirodo kukli ipdėniška 
eisena, šokių ir muzikos lydima. 
Tą eiseną paseka lengvapėdiški 
baltaodžiai, smagindamiesi indė
nų akimirkos laime. Bet jau ki
tą dieną ir ištisus metus indė
nams neleista išžengti iš ją 
kvartalų, neleista jiems palikti 
sunkaus darbo, kurio nedrįsta 
imtis baltieji. Ir niekas čia ne
sirūpina raudonosios rasės ap
saugojimu, niekas nebijo f ak-, 
to, kad teisėtieji krašto šeimi
ninkai kasdien mažėja ir greitai m
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< Smagus Koncertas

Vasario 27 d. Kenosha Lie
tuvių Kultūros Draugijos cho
ras sutengė nepaprastai sėk
mingą koncertą. Germtm-Ame- 
rican Home svetainė prisirinko 
piinutė žmonių (iš viso 300). 
Tokių dalykų pas mus retai te
pasitaiko. Reikia atvirai pasa
kyti, kad tokio pasisekimo nei 
patys rengėjai nesitikėjo. Į 
koncertą buvo atvykę svečiai ir 
iš kitų kolonijų. Būtent, Ra
cine, VVaukegano ir net Chica
gos. Chicagiečiams vadovavo 
Dr. A. Montvidas ir P. Miller, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
sekretoriui. Prieš koncerto 
pradėjimą Dr. Montvidas pasa
kė trumpą kalbą apie lietuvių 
kulturinius reikalus.

Koncertinės programas dalį 
išpildė draugijos choras po va
dovyste p-lės B. Malela. Reikia 
tik pasidžiaugti, kad per tokį 
trumpą laiką choras pajėgė pa
daryti itin didelę pažangą. Bur 
vo ir dvi solistės, būtent, p-les 
Violet Banis ir Anna Jocius. 
Jos labai gražiai sudainavo po 
kelias daineles. Dalyvavo taip 
pat ir : vietos * «nusų> choras bei 
stygų orkestras, kuriems va
dovavo Rev. James Piatecki.

Bendrai imant, reikia pasa
kyti, jog koncertas praėjo la
bai sėkmingai. Programa pra
sidėjo kie(c įo keturių ir bai
gėsi apie 8 vak vakaro.

—Koncerte buvęs

Nauji Nariai

PASTABA:
1. Konkursas bąigsis balandžio 30 d., 3 vai. popiet. Tą pačią 

dieną, tai yri^leštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo Vakaras. 
Amalgamated Center, 333 Ashland Blvd.

2. Visi nauji nariai, įsirašę nuo gruodžio 11 d., 1937 ligi ba
landžio 30 d., 1938 m., į sakytą vakarą tikietus gaus nemokamai. 
Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie Draugijos nariai, kurie 
įrašys naujų narių.

3. Konkurso Finalo Vakarui tikietai nebus parduodami —
juos gaus nauji nariai; nariai už įrašytą narį, taipgi konkursais 
tai. • »

4. Finaliame Konkurso Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus 
nemokami. Taipgi prie kiekvieno įžangos tikieto bus kuponas 
stambių dovahų laimėjimui. Dovanas turės progą laimėti kiek
vienas naujas narys bei kiekvienas konkurso dalyvis, bet Drau- 
g jos narys.

5. Nariai priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15
ligi 48 m. Pasibaigus konkursui nauji nariai bus priimami tiktai 
ntto 15 ligi 40 metų. Įsirašyti galima per musų konkursantus; 
per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai į Draugijos 
ofisą. į

(jį. Draugijos ofisas adaras pirmadieniais nuo 9 ligi 4 vai. 
popiety ketvirtadieniais 9 ryto ligi 9 vakare.

Kon. Senas Petras įraše:
J Antanina Grybas

Albert Grybas
Adant Stradomskis
Petronėlė Stradomskis
Eva Bernecki
Michalina Gulbinienė
Mike Masenas
Adelija Gediminas 
Rozalija Mikalauskienė 
Anton B. Petrauskas

Kon. A. Vizbaras įrašė: ..
Agota Barčas

Kon. Stasys Jtircis įrašė:
. Barbora M? Gruzdis

Antanina. Yočienė
Emilija Gaubienė

Racine, Wis. Kenosha, Wis
t

Kultūros Draugijos Parengimas

Racine Lietuvių Kultūros 
Draugijos kortų lošimo vakaras 
įvyks kovo 6 d. “Dreamland0 
svetainėje (pas DžlndziMetą)

Geriausiai

__
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, kovo 2 
dieną 1938 m. 7:30 vai. 'vaka
ro, Burger svetainėje, 4915 
Seventh Avė.

Prašau visus draugijos ir
pasižymėję loši- choro narius atsilankyti į šį su

kai gaus prizus. Parengimas sirinkimą.
prasidės 2 vai. popiet. Lucille Simanauskas, sekr.

Kiekvienam svarbiam darbui 
reikia būrio nuoširdžių, ener
gingų darbuotojų, kurie eitų 
prie , siekįūmo darbo tikslo.' Jei 
tokių darbuotojų nesiranda, tai 
darbi,s nėra sėkmingas. Chica
gos Lietuvių'' Draugija tuo ir 
išsišakojo gana plačiai lietuvių 
gyvenime, kad turi ir turėjo 
gausingą'burį getų veikėjų. To
kių darbuotojų skaičius nuola
tos pas mus vis auga didesnis. 
Pirma.\musų veikimo ribos bu
vo vien Chicago j e, 6 dabar mes 
jau įleidomę diegus penkioliko
je kitų draugingų kolonijų. 
Kiekviena kolonija turi darbuo
toju, reikalui atėjus, pasidaro 
aktyvus,’ stoja į bendrą darbą 
vieningomis jėgomis budavoja 
organizaciją.

Kolonijos randasi arti centro, 
reikale vietos ir kolonijų’ veikė
jai gali susitinkti, aptarti, kilu
sio reikrlo svarbą, darbo budus 
pasitarę eiti prie užbrėžto tiks
lo. Tokiu buclu Chicagos Lietu
vių Draugija šiandien jaučiasi 
daug stipresnė nei kad ji turė
tų didelį turtą. Dideli turtai su
nyksta. Sakoma yra, kr,d kar
tais juos kandys suėda, jei nė
ra tinkamos tvarkos <arba nėra 
galima tos tvr.rkos tinkamoj 
aukštumoje palaikyti. Bet ir su 
mažu turtu susimezgus, prie 
geros tvarkos, draugiškume vei
kiant, didelius turtus galima, 
sukurti.

Chicagos Lietuvių Draugija 
per trupipą laiką įkūrė skait
lingą organizaciją, susirado 
daugybę patyrusių darbuotojų, 
kurie stojo į vieningą darbą, 
kad dar daugiau galėtų išplėšti 
j os ribas. Darbe s varomas prak
tišku būdu,‘Waiflinimas jos na
riais eina nuolatos, turtas taip
gi -laipsniškai auga, o jo augi
me ;s ateityje1 dar bus spėresnis. 
Vis taij $ydėkdvojant musų 
darbštiėmš/ H Numaniems, gerų 
norų veikėjams, čia dar būrys 
mūšų darbuotojų, kurie yra or
ganizacijos šai’gai ir jos buda- 
votojai. ’ *’

r-iRia / • 1 ’

Povilas Milaševičius
P-nas Povilas Milaševičius 

dar pirmą kartą Draugijos -gy
venime istorijoje pasirodė, 1 kąd 
moka naujų nerių įrašyti. Iki 
šio konkurso konkurso vedėjas 
nė nesapnavo, kad tykusis Po
vilas parodytų savo darbe to
kio aktyvumo, kokį, kad jis pa
rodė šiame konkurse. Nėra ma
žiausios abejonės apie tai, kad 
jis pasieks Tertius laipsr’ Ta
čiau galima tikėtis, kad jis 
maršuos der toliau, arti laips
nio Secundus. Well, Povilai, pa
spausk, prospektų Chicagoje 
dėl tavęs yra apsčiai.

P-lė Jadvyga Gricaitė, kuri 
yra Chicagos Lietuvių Drau
gijos narė, kovo 13 d. Audi
torium teatre debiutus “Rigo- 
lętto” operoje. Tai tikrai ne
paprasta • proga. Dalykas te
kis, kad priėš kiek laiko Chi
cago International Opera buvo 
surengusi kohtėstą tam, kad 
galėtų rasti tinkamą koloratu- 
ro suprano Gildos partijai. Ir 
štai p-lė Gricaitė stojo į kon- 
testą ir išėjo- laimėtoja. Vadi
nasi, iš visų kontestančių ji 
liko pripažinta kaip tinkiamiau- 
sia Gildos partijai dainuoti.

Reikia pasakyti, jog tas p-lės 
Gricaitės debiutas “Rigoletto” 
operoje bus labai reikšmingas, 
nes drauge su ja dainuos tokie 
garsus dainininkai ir artistai 
kaip anti: iš.'Metropolitan ope
ros Joseph Royer (baritonas), 
Armand Tokatyan (tenoras). 
Be to, dainuos Elizabeth Brown 
Walter Stafford, Mark Love ir 
kiti iš Chicago Civic Opera. 
Šiai operai diriguos Dino Bigal- 
li. Bus baletas ir pilnas choro 
sąstatas.

Tikietai į operą pardavinė
jami nuo 50 centų iki $2.50. 
Galima jų gauti šiose vietose:

Joseph F. Budrik krautuvėje
Naujienose
Jaunime
Drauge
People Furniture kompani
jos krautuvėje

atnešė ■ pluoštą įklijų narių ap- 
likhčijų/'Pii’fcjdme konkursu pe
riode jis įraše porą dešimčių 
naujų narių. Pats .sakosi, kad 
konkursui dirbęs nedaugiau 
kaip porą savaičių. Girdi, jei aš 
bučiau dirbęs Visą laiką, tai 
naujų narių būt buvęv penkis 
kartūs tiek. Taip poriną musų 
šliužas, žiūrėsime, ką musų 
Šliužas nuveiks šiame konkurso 
periode. Iš šito misteriško žmo
gaus visko galima tikėtis.

Peter Lapenis

Naujas kontestantas Jurgis
Steponavičius įrašė:

Lena Valentas

jonas šliužas'
Tai vienas iš musų misteriš

kų konkursantų. Jį konkurso o- 
fise labai retai galima sutikti. 
Konkurso vedėjau apie jį visuo
met yra migloje. Kai kada' kon. 
šliužo nesimato po kęliolika mė
nesių.. Mianoma, kad jis jau mi
ręs arba kur nors yra dingęs. 
Žiūrėk, o Šliužas vėl atsirado if

Musų Petras pirmame kon
kurso periode gražiai pasižymė
jo, įraše 17 narių. Paprastai p. 
Peter Lapenis kituose pana
šiuose konkursuose neįrašydavo 
daugiau kaip vi°ną arba du na
rius. Atseit, padarytas labai di
delis progrese s. Kadangi jam 
taip gerai sekasi, tai, pasitiki
me, kad iki konkurso galo įra
šys dar 18 naujų narių. Tokiu 
būdų bus pasiekęs Tertius laip
snio, ■ laimės dovaną poros de
šimčių dolerių vertės. Well, Pe
trai, paspausk, 18 naujų narių 
dar turi surasti iki konkurso 
pabaigai. Lauksime.

na senas veikėjas. Kaipo kon
kursantas pirmame periode nė- 
daug tepasižymejo, įrašė 15 
naujų narių Frank Bulawb pa
ramos dėka,. Bet dabar nusita
ręs darbuotis smarkiau, kad 
Racine kolonijoje konkurso 
darbas butų baigtas su garbe. 
Kaip tiktai tas mums ir pagei- 
idaųjcma.

Stanley Stotkevich *
P-nas Stanley Statkevich 

taipgi Racine konkursantas. 
žmogus gana. malonaus budo, 
pilnas energijos ir gerų norų. Į* 
sikurus Racine Lietuvių Kultū
ros Draugijai, jis buvo pirmas 
jos pirmininkas; tiip sakant, 
vežę sunkų darbo vežimą -per 
visą praeitą metą. Draugijai iš
augus, jos reikalams susitvar
kius, iš pirmininkystės atsisa
kė. Pirmame konkurso periode 
įrašė 15 naujų narių, bet kaip 
kon. St. Mockui, taip ir kon. 
Statkevičiui ,p. Frrnk Bulaw 
padėjo išlyginti kvotas. Bet 
kaip ten nebūtų, konkurso dar
bas Racine buvo pirmame pe
riode atliktas labai gerai, ir tuo 
galima pilnai didžiuotis. Lauk
sime dab; r, kad draugai Stat
kevich ir Mockus nors po de
šimtį naujų narių įrašytų.

Antanas L. Skirmontas
ĮCon. Antanas L. Skirmontas 

yra Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijos fin. sekretorius — 
iždininkas. Reikia pasakyti, kad 
jo pareigų ėjimu Chicagos' Lie
tuvių Draugija yra šimtą nuo
šimčių patenkinta. Tai gaspado- 
ringas žmogus dėl organizaci
jos,. taipgi gana tvarkus įvairių 
reikalų vedime. Konkurso dar 
iki šio laiko nedaug tepasižy- 
mėjo, bet reikia įsigilinti ir į 
tas sąlygas, kurios yra Harvey. 
Čia lietuvių kolonija negausin
ga, o jau Draugijos narių čia 
yra arti 130, nedaug ką begali- 
ma^ organizaciją bepaskaitlinti 
naujais nariąis. Tiesa, dar čia 
yra apsčiai jaunimo, dar kaip 
tiktai tarpe jų musų konkur 
santams ir, priseina daugiausia 
darbuotis, čia veikia kitas žyi 
mus konkursantas, tai p’. Izbict 
kr s, kuris visus geruosius pro
spektus išgaudo. Bet kaip ten 
nebūtų, dar draugui Skirmon- 
tui reikėtų paspausti, kad iki 
Tertius laipsnio prisiįrus. Lauk
sime.

Jonas činikas
Musų činikas davė garbės žo

dį, kad iki konkurso pabaigos 
35 naujus narius tikrai įrršys. 
Žinant, kad kon. činika^ tiktai 
10 narių/4rašė pirmame kon
kurso periode, tai nenori per 
daug duoti didelės svarbos kon. 
Činiko pažadams. Bet žinoma,' 
galima, visokių eudų susilaukt*/ 
Jei p. činikas iki konkurso pą- 
baigos įrašys 35 narius, tai jis 
ne tiktai savo kolegoms Cice- 
roj, bet ir visiems kitiems kon- 
kursantams. padarys daugiau 
nei “surprise”. Man prisiminus 
kitam Cicero konkųrsantui p. 
Afigr ičiui, kad kon. činikas yra 
nusitaręs įrašyti 35 narius iki 
balandžio 30 d., jis nusijuokęs 
pasakė: “Girdi, tai turėtų .įvyk
ti žemės drebėjimas Ciceroje”:

MANO SPAKTYVA
Rašo Patricijus

De Kalb Lietuvių Kultūros 
Draugija valdybon įeina k bai 
sumani, veikli čiagimė mergai
te, tai p-lė Valerija Zelnis. Ji 
eina sekretoriaus-iždininko pa
reigas. Nors De Kalb negausin
ga lietuvių kolonija, bet kultū
rinis di rbąs čia progresuoja.

» & »' 
Labai gerai, kstd St. Charles ir 
Harvey paliko senoji valdyba. 
Tai veikli žmonės, moka buda- 
voti organizaciją.

» 8 »

Kai kurios musų organizaci
jos skundžiasi, k: d jaunimą esą 
negalima įtraukti. Jaunimas e- 
sąs nutolęs nuo lietuvių ir t.t. 
šitie visi aimanavimai — tai 
tuščios miegalių pasakos. Lie
tuvių jaunimas noriai stoja į 
lietuvių org; nizacijas ir jose 
aktyviai veikia. Musų čiagimis 
jaunimas yra daugiau kultūrin
gas, daugiau išsilavinęs nei mes 
kad buvome. Prieš 30 metų ma
žai buvo didesnių parengimų, 
kurie nebūtų buvę aptaškyti 
“grinoriaus”' krauju, šių. dienų 
jaunimu musų vaKaluose reikia 
vlcntik geiėtis: jis inteligentiš
kas ir moka, tinkamai elgtis. 
Manau, kad mes tokio jaunimo 
nenorime, kokį turėjome prieš 
SOtfnetų.

» » »

žymus Gary lietuvių darbuo
tojas Antį nas Steponaitis pasi
traukė iš lietuvių, aktyvaus vei
kimo. Labai gaila. Kartais ma
ži gyvenimo sukrėtimai giliai 
paveikia žmogų, — iš to nuo
stolis visuomenei.

» 8 S

“Draugas” jau senokai rūs
tauja ąnt Chicagos Lietuvių 
Draugijos, daro nebūtų prie
kaištų ir skleidžia, visokius pra
simanymus, kad kaip nors galė
tų at^rą^inti “viernus” kati li
kus nuo šios organizacijos. Var
gas/ kada tie šiaudadušiai ka
talikai “Draugo” grąsinimų ne- 
pąiso. : • - •

B » » -

Chicagos Lietuvių Draugijos 
direkcija išsirinko valdybą 1938 
metams. Visa valdyba., be pa
mainų, ta pati. Valdybos susi
rinkime priimtas svarbus Drau
gijos prezidneto J. Mickevičiaus 
.planas kaip turi, būt tvarkomos 
ateityje narių duoklės, kad pa
baigoje metų butų lengva pa
tikrinti, kiek tais metais sumo
kėta pinigų. Fin. Sekretoriui 
uždėtos svarbesnės pareigos; 
nuo gegužės 1 d. 1938 m. sek
retorius pradės dirbti kaip pil
nai apmokamas ofiso darbinin- 

,ka.s.
Draugijos prezidentas prane

šė, kad dėl jo sveikatos nege- 
rėjimo bus pasikviestas kon
kursui vesti pagelbi ninkas 
Taipgi šio skyriaus vedimui yra 
pakviestas inž. K. Augustas. 
Galutinai nutartos dovanos * 
konkurso finaliam vakarui.

Šis valdybos susirinkimas bu
vo gana reikšmingas tolimesnei 
organizacijos darbuotei.

Cicero Kazimieras Jokubka 
įraše:

Stepam ją Yaras
■/’

Kon. Mike Senko įrašė:
Bronė Pacesas

z Eva Mikulis k
John J. Dregnes
Adolf Kulakauskis
Valeria. Babilus -

Pavieniai Draugijos nariai 
įrašė šiuds asmenis;

John Jakunas įrašė Bernice 
Temelis;

Eugenija Jakunas įrašė An- 
toipette C. Temelis;

Auna Petrauskas įrašė Mag- 
deleną Straukauškienę.

[ACME-NAUJIENV Foto\

Vina Evelyn Ilayes, kuri 
dabar yra Anglijoj. Kalba
mą, kad 'netrukus ji ištekės 
už amerikiečio artisto Ma- 
honey,

Kazys Steponavičius
IŠ šio ' konkursanto. ne ką 

daug galima tikėtis., Jo galva 
pramušta Pirfnyn choro eks
kursija Lietuvon. Praeitame 
Draugijos vajuje p. Steponavi
čius buvo pirmas konkursantas, 
Įrašė 250 narių. Na, o šiame 
konkurse dar turi tiktai 15 na
rių. Galimas daiktas, kad jis 
dar kokius 35 narius įrašys, 
bet ir tai abejoju. Tiesa pasa
kius, 'visą sunkiąją ekskursijos 
darbo naštą tenka jam nešti', 
nedaug k iko beatlieka kitiems 
darbams.

Vincas černauskas

Tai 
kolonijų, 
Lietuvių

Stanley Mockus
šis konkutssantas yra Raci

ne Lietuvių Kujturos Draugijos 
sekretorių^ — iždininkas. Apie 
šį konkursantą reikia pasakyti, 
kad tai malonus, gero budo 
žmogus, Jis šios kolonijęs ga

Kon. Vincas černauskas yra 
Springfield Lietuvių Kultūros 
Draugijos sekretorius-iždinin- 
kas, strmbus šios kolonijos vei
kėjas nuo dafigelio metų, 
viena iš tolimesnių 
kurioje Chicagos
Draugija turi skyrių, čia sky
rius nariais gana gausingas tu
ri du šimtus penkias dešimts 
narių, lygiai pusę' jaunimo. 
Daugiau pakelti nariais šią ko
loniją gana sunkus darbas. Vie
na, čia ftuo seniai , siaučia ne
darbas, kl'ta cinu atkakli kova 
tarpe angliakasių unijų. Vidna 
ir kita priežastis pakenkė au
ginti šią koloniją Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariais. Bet 
nėra abejones, kr.d drg. čer
nauskas kiekvieną progą išnau
dos, kad butų galima paskait- 
linti organizaciją nariais.

1ACME-NAUJIENV Foto, , 

CHlfcAGO. — Margaret 
Nicholson, kuri draugavo 
su Rcrnard Vittallo. Pasta-

lio misteriškai nužudytas.

I J-^.*»fe.«ia-
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Diena Iš Dienos

Operacija
Dorothy Pajauskaitei

BRIDGEPORT. — Vakar ry- 
tų šv. Kryžiaus ligoninėje buvo 
padaryta pasekminga vidaus 
goiterio operacija 16 metų lie
tuvaitei Dorothy Pajauskaitei, 
nuo 3436 S. Lituanica avenue.

Ligone yra duktė Alberto ir 
Sadie Pajauskų. Ji gulės ligo
ninėje per savaitę laiko. Lan
kyti ligonę galima nuo 2-tros 
iki 4-tos po pietų ir nuo 7 iki 
8-tos vakare kiekvienų dienų.

R.

Apie Tuosz 
Nepriklausomybės 
Minėjimus

M

Visuo-

ISPORTĄSĮ

Park apielinkė 
ir draugiškų gy-
Šainauskų, 6923 
Avė., kurie per- 
pabaigo.je iš’vy-

Asmeniškam Pelnui ar 
menės Naudai?

* Per pereitų mėnesį Chicago- 
je • buvo ruošiami j va irųs-į vai
riausi paminėjimai Lietuvos 
20ts ,mctų nepriklausomybės 
sukaktuvių. Vieni rengė linkė
dami Lietuvos piliečiams de
mokratijos, kiti tam priešta
raudami ir reikšdami pritari
mų dabartinei diktatorių tvar
kai. Dar kiti reikalavo tam tik
rų teisių savo luomams.

Vienur įžanga buvo nemoka
ma, kitur imta tik po kelis 
centus išlaidų apmokėjimui, na 
o kai kur imta įžangos nuo 40 
centų iki $2.50. Kaip teko ma
tyti ir girdėti, beveik visi pa
rengimai buvo pasekmingi. Kai 
kur buvo net tūkstantinės pub
likos.

Tumavick Kpmaiida 
Laikosi

Šainauskai Apleido 
Chicago

Marųuette 
neteko ramių 
ventojų, .ponų 
S. Maplewood 
eitos savaitės
ko į Californijos valstijų.

šainauskai gy venp Chicago- 
je daug metų ir" išauklėjo du 
sūnūs ir dukterį. Jie buvo pa
tenkinti šiuo miestu, bet jų 
duktė surado, kad gyvenimas 
Californijoje yra geresnis ir 
malonesnis. Sako, kad per iš
tisus metus žaliuoja medžiai, 
žydi gėlės ir auga vaisiai. Ji 
ten ir apsigyveno. Pernai at
sikvietė brolį, o dabar ir tėve
lius. Tik vienas šainauskų su
nūs su 
goję.

Ponai 
grįsti į
“Bet, sako jie, mes ir Califor- 
nijoje gyvendami seksime jū
sų—chįcagiečių gyvenimo ei
gų. “Naujienos” mums kasdie
ną praneš kas pas jus dedasi.” 
Jų laikinas adresas bus toks: 
3734 E. 61 St., Huntington 
Park, Calif.

žmona pasiliko Chica-

šainauskai ketina ne
mukų senų Chicagą.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Clarence Mascialla,
Eleanor Dombrou, 24

John Moore, 24, su
Labanauskas, 23

Alex Shukster, 28, su
Matalonis, 20

John Matasovic, 21, su Stel- 
la Bukauskas, 21

24,

ditorijų, ' kun. Vaičiūnas “už- 
fųndino” ir viškaš buvo “O.fc.” 
Ka^in ar ir dabar “Drfiv/gąš” 
rašjž's, “Kur kareivių garbe, 
kur tėvynės meilė.” Kų 
p. Keleivi ir Žvalgas?

Medalis
Lietuvos medaliai jau 

linti ir vienas jų teko 
Tas puiku, nes Cicero 
plačiai skamba. Matyt, 
ir Lietuvos valdovus.

Medalis teko kunigui
nui, šv. Antano parapijos kle
bonui. Nieko prieš tųi neturiu, 
tik nesuprantu už kų kunigai 
medalius gauna?

Čia reikėtų išgirsti nuomonę 
Cicero Jokūbo.

“N” RaŠėjas.

sakai

SLA 226 Kuopos 
Susirinkimas

Kalbės K. Augustas

čio svetainėje, 3800 W. Armi- 
tage Avė.

Kai pasibaigs kuopos bizniš- 
kas susirinkimas, tai K. A u- 
gustas padarys trumpų prane
šimų itin įdomia tema.

Valdyba kviečia visus narius ■ 
atsilankyti.

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

ei. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St
Tet. C ALUM ET 7358 

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

i I l t l.l ■ II    i.li.i.ftlllli    ■ ■■■■

SLA 226 kuopos susirinki
mas įvyks kovo

pada.- 
Cicerai. 
vardas 

pasiekė SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musu NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
žmogui

CICERO — Adv. Norbert 
Tumavick krepšinio; (basket- 
ball) komanda iki šiol tvirtai 
laikosi Chicago ėveuing A^meri- 
can turnyre. Pereitų penkta
dienį laimėjo devintų- susikir
timų, nugalėdami oponentus 33 
prieš 20. Dešimtas susikirtimas 
įvyks šįvakar, Park Casiho 
stadione, 3825 West Madison 
Street, 8 vai. vakare. \

Sporto mėgėjams patartina 
atsilankyti. Ta padarydami sa
vo tautiečiams priduosite dai
giau energijos čampionatų lai
mėti. Musų lietuviai liks per: 
galėtojais laimėje dar tik du 
lošimus.
Paskutiniame susikirtime Tu- 

mavick’s supliekė Passen Mo
tors komandų ir šįvakar los 
semi-finale, su 124th Artillery 
komanda arba Niek and Angell. 
Tas priklausys nuo to, kuri 
laimės susikirtima tarp tų dvie
jų komandų.

Sporto Mėgėjas

Vaičiu- Į GRANE
j COAL COMPANY 

5332 So. Lohg Avc.
| Tel. Republk 8402
IPOCAHONTAS Mine Run 87.50 
■ GScreenėdl .......... tonas
i SMULKESNES $7.25
Tonas ..... ...............................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Seadlund Prisipa 
žino Kaltu
Atsidavė Teisnio,mielaširdin- 

gumui

LOCAL & LONG DIStANCE 
MOV1NG

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j formas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbą* ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

John Henry Seadlųnd, žiau
rus piktadariš, kuris pagrobė ir 
nužudė chicagietį Charles S. 
Ross, vakar po pietų prisipa
žino teismui esąs keltas ir at
sidavė teismo mielaširdingu- 
mui. Teisėjas Bar nes," federa- 
liame teisme, paskyrė kovo 14 
d., išrinkimui džiurės bylos 
svarstymui. ; \

Pagal “Lindbergh” pagrobi
mų įstatymų, • kuris taikomas 
Seadlund’ui, jam gali būti pa
skirta mirties bausmė. 

x_____ ;_____... .

Imant nemažas įžangas, 40c. 
iri $2.50, ir susilaukus daug 
publikos, aišku, ir įplaukų bu
vo nemažai. Butų svarbu man 
ir visuomenei žinoti kiek išvi
so ęplaukų buvo, kiek išmokėji
mų ir kiek pelno liko. Kokiems 
tikslams pelnas bus 
čia netiek svarbu. ' 
rengė pagal savo nusistatymų 
ir pagal savo nusistatymų skirs 
pelną visuomeniškiems 
lams. Bent turėtų taip 
Juk butų negalimas 
tautinę šventę-jubiliejų 
doti vien savo ypatiškienis rei
kalams ir naudai.

Lietuvos sportininkų ir 
sklandytojų Aviacijos dienose 
suplaukė nemažos minios, žmor 
nes aukas dėjo, pirko ženkle- 
liuų, įžangos bilietus, o i..... .
tų iš tų (įvykių nebuvo iki šiai 
dienai. Ar ir dabar tas pats 
atsitiks su 20ts Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių mi
nėjimų įplaukomis? Malonėkite, 
rengėjai, atsiskaityti nors sy
kį. ’ Visur Prisidėjęs

Kiekvienas į A. M. Phillips 
Perėmė Masalskio 
Laid. Firmareika- 

daryti. 
daiktas 

išnau- prasi-Senas laid. direktorius 
traukė, jo vieton — jaunas

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12

. asmenų.

“Faun”
Design
Gražus

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPUIKŪS

ir statykis namą.

BIRUTE
TIKTAI Už

99 Setas

Alexandro Masalskio laidotu
vių firma, 3307 South Litua- 

Įnica, per ilgą laikų veikusi tarp 
Chicagos lietuvių, vakar užbai- 

atskai- ^ienas- perėmė jaunas 
lietuvis laidotuvių direktorius 
Antanas M. Phillips (Pilipavi
čius).

Naujosios firmos vardas bus, 
vietoj A. Masalski, A. M. Phil
lips, ir ji veiks tuo''pačiu - ad
resu, kur ikišiol buvo Masal
skio įstaiga. A. M. Phillips, 
perimdamas A. Masalskio biz
ni, perėmė ir visa koplyčią ir 
visus įrengimus laidotuvėms, 
ties 3307 South Lituanica avė.

Nors jis dar jaunas, bet 
A. M. Phillips nėra naujokas 
laidotuvių biznyje. Yra" ♦diplo
muotas ir tarnavo A. Masal
skiui ir kitiems laid., direkto
riams per suvirs aštuonis me
tus laiko. Per paskutinius ke
lis metus jis tvarkydavo visas 
Masalskio firmos laidotuves.

Jis gyvena aukščiau paduo
tu adresu su motina. Turi du 
brolius, vienas kurių tarnauja 
Zenith Radio Corp., o antras — 
American Laundry Machinery 

dalinosi 1 mintimis ir bendrai 
linksminosi. Nariai daug kal
bėjo apie SLA 231 kuopą iš 
Blue Island, III., kuri nori už- 

ir | kariauti Mt.’ Greenwoodų.
Visiems » parengimo rėmė

jams, dainininkams, kalbėto
jams ir darbininkams rengė
jai taria širdingą ačiū.

Vedybinės Sukaktuvės
SLA 178 kuopos pažangios 

darbuotojos Miss M. Lathus ir

S

su

Helen

Mary

Iš Mount 
Greenwood 
Kolonijos

Svečiai pas Birutę

SLA Vakaras ir 25 Metų 
Sukaktuvės

metų

Meilės 
Tragedija

John Roccoforte,
amžiaus, vedęs ir dviejų vai
kų tėvas, susiginčijo su 21 me
tų jaunuoliu Bernard Vitallo 
dėl merginos, 21 metų Marga- 
ret Nickolson, nuo 713 North 
Lawndale avenue. Ginčas pa
sibaigė tuo, kad Roccoforte re
volveriu nušovė Vitallo ir jo 
kūną paliko ieloje, ties 1011 
Hudson avenue. Roccoforte 
mergina suimti.

Vas. 13 d., SLA 178 kuopa 
surengė balių-koncertų paminė
jimui 20 Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių, Buvo kon
certas, prakalbos-ir vaišės. Sa
lė buvo išpuošta vėliavomis ir 
gėlėmis. Parengime dalyvavo 
apie 80 svečių. '

Po programo visi vaišinosi,
Go. Visi čia-gimiai lietuviai.

Cicero Medalis, 
Nepadėtas 
Vainikas, etc.
Iš Cicero Lietuvių Gyvenimo-

naktį,

Išdaužė Langus 
Bridgeporto 
Krautuvei

Nežinomi piktadariai,
iš sekmadienio į pirmadienį, iš- Mrs. V. Globis vasario 20 d., 
daužė langus maisto krautuvės surengė 25 metų ženybinio gy- 
Ramova Food Mart, 3528 So. venimo sukaktuvių iškilmes pp. 
Halsted street. Savininkai spė- Dauniams. . “Veselija” buvo 
ja, kad tų padarė'’ kerštinin- “šumni” ir visi svečiai maloniai 
kai. V. praleido laikų.z B. W.

SUSIRINKIMAI
h

> • i i*
SLA 36 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 

2 d. 1938, Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted SL, 
8 vai. vakaro. Visi nariai kviečiami atsilankyti.

A. Kaųlakis, fin. rašt.
. Bridgeporto Lietuvi’; Namų Sayiniiikų S_ųjunga laikys mėnesi

nį susirinkimų trečiadienį, kovo 2 dienų, 7:36 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 8133 S. Halsted St. Visi malonėk’te 
laiku pribūti, nes yra daug svarbių reikalų apimti. Nesu
mokėjusieji mokesčių malonėkite šiame susirinkime užsi
mokėti. . Kunevičia, rašt.

CICERO. — Pilietis p. Bud- 
vitis, 1339 South 49th avenue, 
remontuoja savo namo antrų 
aukštų. Darbas gerai sekasi, 
nes turi gerų pagelbininkų- 
amatinihkų, A.- Petrėnų, Čer
nius. Good luck, vyrai.

Apie Vainikų
Užpereitų sekmadienį turė

jome didelį triukšmų. Po baž
nytinių iškilmių ir graudžių 
pamokslų, keli automobiliai nu
važiavo prie Dariaus-Girėno pa
minklo. Sakė padės vainikų, 
vadinasi, pagerbs . didvyrius. 
Bet vainikas nepasirodė, pasi
tenkino vien “spyčiais”. ' Kodėl 
taip buvo? . ' 1 -

Tarp kitų dalyvių buvo gru
pė uniformuotų Lietuvos Ka- 
reivių. Jie ten stovėdami pusė
tinai sušalo ir pradėjo labai 
rūstauti. Bet nuvažiavus į Au-

Ana vakarų ekskursija Chi
cago Board of ’l^ducation ir 
Works Progress Adminištra- 
tion, apie penkiasdešimts ypa
tų, lankė Bridgęporč svarbes
nes lietuvių įstaigas. Apsilankė 
ir pas Birutę. Vedėjas J. By- 
anskas perstatė ir paaiškino 
bent kiek choro istoriją' ir dar
buotę; choras sudainavo keletą 
liaudies dainų, ,rkurios svetim
taučiams labai.patiko. Jauno
sios B’rutės vaikučiai Edward 
Oksas ir Gencvię've Brazaitis 
pašoko kelis lietuviškus šokius, 
kurie svečiams 'taipgi labai pa
tiko, o Ray Matijošaitis rimtai 
ir įdomiai nupiešė lietuvių liau
dies dainų istorijų. “Jaunimo” 
surengtam Lietuvos nepriklau
somybės paminėjime Audito
rium viešbutyje programas bu
vo prirengtas su skoniu.

BiriUiės choras sudainavo ke
lias patriotiškas daines. Daina
vo solo ir musų Birutietč He
len Vcspend raitė.

žodžiu sakant, pas Birutę ei
na darbuotė — didelis sujudi
mas. Nebetoli ir kovos 5 diena,' 
kurioj įvyks Birutės choro ir 
draugų ir rėmėjų šeimyniškas 
vakarėlis Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted st. Nariai pla
tina bilietus, kviečia draugus 
ir svečius atsilankyti, kad su
kėlus daugiau pinigų pastaty
mui operetės. Busiančiam va- 
karėlyj bus suorganizuota Bi
rutės choro rėmėjų7 draugija. 
Birutės jaunimo tėvai, draugei, 
mėgėjai ir šiaip meno rėmėjai 
esate maloniai kviečiami į va
karėlį, prisidėti prie gražaus 
meniško darbo sykiu drau
giškai prsilinksmmtį. Dabar 
choras laiko repeticija s du sy
kiu į savaitę trečiadienio ir 
penktadienio vakarais kaip 8 
valandų Sandaros svetainėj, 
814 W. 33rd st^ Choro nariM 
lankosi, gana skaitlingai, ypa
tingai vyrai ir alfos. Bravo! 
Choras sopranų turi daug, bet 
ne uolus lankyme repeticijų.

Ducky.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto,, 
’-ad pačios Naujienos 
yra naudingos. '■naudingos

Su 6 Kuponais

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

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų I

? Sidabro Setai
Tiktai po 99£ už I 

kiekvienų setų 
su 6 kuponais •

DAILY 
BUSINESS 
D1RECTORY

.. šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $ J ,75 

su 6 kuponais

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS—ALFABETO

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvrood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
TpI ENG 5888-5840

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai'daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 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 įums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. i

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

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šią 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99,c. 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- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. « *

' * ■

Siunčiu ........... ...: kuponus? Taipgi pinigais ......-............................

Atsiųskit man .......................... :........... . ........................
' i ■ ' . .

Vardas ...........   1..... .............................. .....

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

Miestas ...........     ........... Valstija ________ _____

Kupono No. 75 > Kovo 1 d.
i,;..... i .... .... . ................ .................................. ..

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI *12-5°
GYDYMAS....................... $Cf|.OO ‘
LIGONINĖJE .................. TU U
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje --  $15-00
RAUMATIZMAS 89.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI
UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
X 4 NORKUS, Savininke*

Tel Vfrtorv M7ft

LIETUVIŠKA UŽEIGA
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLIN8TRUBAS 
719 So. Western Avenue. 

Tel. SUELEY 7032.
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Juozas Buzas

NAUJIENOS, Chlcago, ID. 1 f

šeštadienį, 
po pietų, 
koplyčios, 

avenue,

Buvo Mėgiamas, Darbštus 
Gruzdietis

Vasario 26 d., 
apie 2-rą valandą 
prie J, Liulevičiaus 
4348 S, • California
Brighton Parke, susirinko apie 
šimtas Jurgio Bužo (George 
Bush) draugų, pažįstamų. Jų 
tarpe ir Dėdė Vaitekūnas, Jur
gio Bužo jaunystės draugas. 
Abiem teko Rygoje gyventi ir 
di auganti. Taippat dalyvavo 
giminės, dukrelė Eileen ir žen
tas Singler, Kauneckai ir kiti.

Buvo Žinia duota velionio se
sutei J Wąterbury, Conn„ bet 
neatvyko, ypač daug dalyvavo 
žagariečių. Jurgis priklausė 
prie Žagariečių kliubo. Kliubo 
pirmininkas P. Arlauskas dau- 

• giausiai rūpinosi laidotuvėmis, 
kaip grabnešiais, taip ir kitais 
dalykais.

Jurgis prieš mirtį gyveno pas 
Kuolitus, 4142 So. Artesian 
avė, kurie savo nuoširdumu

i daug jam pagelbėjo. V. B, Am
brose jausmingai koplyčioj prie 
karsto prakalbėjo. Vienintelę 
dukrele' Eileenwgraudžiai verkė 
savo mylimo tėvelio netekus. 
Kada j6s mamytė mirė, ji bu
vo tik 18 mėnesių amžiaus. Bet 
tėvelis buvo geras, ją išauklė
jo sveiką, gražią’ ir dėjo di
džiausias pastangas, kad pa
siektų aukštesnį mokslą. Liūd
nai muzikai grojant, žagarie
čių kliubo nariai, Keturakis, 
Janavičia, šnlukas, Danta, Po
vilaitis ir Butvilą nešė grabą 
prie karavano ir paskui, ilga 
eilė Automobilių pravažiuoda
ma pro tuos namus, kur Jur
gis Buzas gyveno, patraukė į 
Liet. Tautiškas Kapines, čia 
anglų ir lietuvių kalba dar kal- 
bejd^drg.H Ambrose. ' v

Graborius Llulevičius savo 
jpSreigas labai gerai atliko, ir 
mandagiai padėkojo visiems 
dalyviams. Nusiminusiai miniai 
stovint, karstas leidosi į žemę. 
IŠ kapų įstaigos skambėjo gar
sai “Neverkite pas kapą!”

Nesenai mačiau, Jurgi, tavo 
gimtinį kaimelį, Taurakius, kur 
tte augai ir buvai pavyzdingas 
jaunuolis. Aš ir dabar matau 
Tave po“ gruzdiečių apielinkes 
kukliai pasirengusį vaikščio
jant.. Bet tas viskas jau paliko 
labai toli. Jus savo gyvenimo 
tikslą jau užbaigėte. Tebūna 
lengva svetimos šalelės žemelė!

v R. šnlukas šęs

ELEGANTIŠKA IIAFTAVONE

10(11

No. 1003

čia Įdedu 10 centų l> prašau atsiųsti man Pavyadj No

Vardas ir pavarde
| 
|

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1 1755 So. Halsted SL, Chfcftgo, III.

, CUTVVORK CHAIR SĖT VVITH INITIAL 
PATTERN1603

No. 1603 — fcią haflavonę galit yartpti bijo kur. Tai sun 
kus ir keblus darbas* bet labai gražus. Gėlės VestuvSmš. BąnkfetaftiB 

ir Pagrabamą.
3318 So. Halsted Street

Tel. HOULEVARD 7314

.u
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| Adresas

(Miestas Įr valstija
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Laimėjo $25,000
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Pereitą savaitę Lorilląrd Company, ‘Okl Gold” clgarctų gamintojai^ padalino prizus 
“Old Gold” kontesto, kuris tęsėsi per kelis., mėnesius laiko. Išviso prizų padalinta $250,000. 
Iš tos stirnos^ vienas $25,000 prizų teko cĮHcagiečlui Berhhardt J. Eėkel-, lluo 4404 North 
Winchester ^avenue. \

Paveiksle, Iš kairės dešinėn, 1. Kanen, Old Gold firmos “field nianager”; P; M. 
Franks, “division manager”; laimėtojas B. J. Ecker, C. W. Bcrkley, Sales Board narys, iš 
New Yorko ir Joe Lozar, “Tobacco Leaf” savaitinio žurnalo atstovai Paveikslas trauktas 
Pahner House viešbutyje, kur dovanos buVo padalintos laimėjusiems chicagiečiams.
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žagariečiai Rems 
“Pirmyn” Kelionę 
Lietuvon

Pereitą sekmadienį, J. Yuš- 
kos salėje, įvyko žagariečių 
kliubo susirinkimas. Narių at
silankė daug ir keletas naujų 
įstojo į kliubą. Buvo išduotas 
raportas iš vakarėlio. Pelno 
davė 52 dol. su centais. Prie 
to skaityti laiškai, jų tarpe ir 
Pirmyn choro kelionės Lietu-

A ’ - r • >

von laiškas.’ Vienbalsiai nutar
ta Pirmyn choro visus įvyk
stančius vakarus iš peties pa
remti, kad jaunimas galėtų 
pamatyti Lietuvą ir pasidžiaug
ti jos malone gamta. Pagerbė 
atsistojimu mirusį narį George 
Bush.

Susirinkime buvo ir triukš
mo. Jau keletas mėnesių kaip 
tarp žagariečių eina Įžeidinėji
mai. Bet vienas pasislėpęs šeš
kas 
čią 
čio

paleido į naritfs smirdan- 
bombą pavidale - šmeižian- 
laiško, kurį jis buvo para- 

Juliui Adomaičiui. Kada

tas laiškas buvo perskaitytas, 
tai visi nariai baisiai pasiūlyk* 
štėjo ir tas Jurgelis-durneliš, 
kuris taip nesąmoningai pasi
elgė, buvo išjuoktas ir visų nu- 
plotas ir daugumas nariu į jį 
žiūrės kaip į niekšą—tamstio-

Nors pis pasislėpęs purviną- 
koliojantj laišką parašė ir pa
sirašė “Teisybes Mylėtojas”, 
bet nariai, žinodafni kas jis per 
paukštis, davė jam vardo me
lagio mylėtojas. Tas žmogelis 
mėgino kitus apipurvinti, tad 
pats save iš juoke.1. TasJ visam 
žagariečių Kliubui eis į svei
katą. -Gal draugiškumas page
rės. Narys

AGOTA GURSKIENe 
po tėvais Niedvariutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 26 d., 8:15 vai. vak. 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio ppskr., Nau^- 
miėsčio miestely. ( .

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Jurgi, 2 dukteris Oną ir 
Ameliją, 2 brėlids! Stanislovą 
Niedvaras ir jo šeirtiyną ir 
Benediktą; 2 dėdes Joną Nie
dvarų ir Petrų Niedvųrų ir jo 
šeimyną; tetą Domicėlę 
Šokienę ir gimines. Lie
tuvoj tėvą Juozapą, sėSerį Ju
lijoną Jasnauskienę ir jos šei
mynų ir gimines. ’

Velione gyveno po antra
šu 1512 So. 48th Ct.,

Priklausė prie Chicagos Lie
tuviu Draugijos,

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioj, 1410' So. 49th 
Ct. Laidotuvės įvyks . Trečia
dieni, Kovo 2 d., 8 vai. ryto, 
iš koplyčios bus atlydėta i šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos- už veliones sielą’ o iš • 
ten bus nulydėta, I Šv. Kazi
miero kapines. '

Visi ą. - a. Agotos Gurskie- ' 
bes giminės, draųgaf |r pažįs
tami ©sat nuoširdžiai kviečia- ■. 
m| dalyvauti laidotuvėse ir. 
suteikti jai paskutini patąrna-*' 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyrąs, Dukterys, Broliai ir , 
Kitos Giminės.

Laid. Direktorius Antanas < 
Petkus. TeL CICERO 2109. v

LOVEIKISSS
lC _ Dalis.
KVIETKININKAS

FL()WER SROpPE 
Gėlės J^ylltitiems—’Vesiluvėins 
—-Bankietaftts—Laidotuv'Čmsil— j 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYĖTTE .5800 I

B

■

Amerikos Lietuvių 
Chorai Laukiami 
v Klaipėdoje

Pirniyn>> Išplauks Birželio 
11; Dieną. <

Klaipėdoj ępišeįiląntis dien
raštis Vakarui praneša, kad 
vasario men.7 d. Kaune įvy
ko Liėtuvių Muzikų Draugi
jos suvhžiąyiiuas, kuriame 
tarp kitko buyo svarstyta 
dainų suente^ ‘ reikalas Klai-

Suvažiavime galutinai nii- 

turėti liopb^mėii. šitai šven
tei laukiami u trys choras iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vienas iš Anglijos ir vienas iš 
Latvijos. Šitiems ehorains 
sudarytos sąlygos , pasirbdytl 
su geriausiais Žemaitijos ir 
Klaipėdos krašto chorais.

(Iš Chicagos Lietuvon jau 
pilnai pasiruošęs vykti Chica
gos Lietuvių Choras “Pir
myn”. Jis išplauks birželio 11 
d., laivu “Britannic”). (sp.)

Klaidos (Atitaisymas
saIš “Naujienų” direktorių 

rašo, tilpusio / vakarykščiame 
“N” • numeryje, pęr klaidą bu
vo praleista pavardė A. žynuro
to.

5 METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ADOMAS STRADOMSKIS
Perslskyrč' su šiuo, pasauliu 

Vasario' 28 d., 1938 m., gimęs 
Raseinių apskr., Karklėnų pą-

■ rap., Užkalnių kaime,
Paliko dideliame nųliudiriie 

moterį Petronėlę Urbikaitę; 2
1 sūnūs: Šander ir $iįver{ S' 

dukteris: Verą, Faiiny ir BeL 
fy; broli Jiložapą, dėdienę 
Bronislavą Stradomskienę; 
pusbrolius; pusseseres ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3857 So. 
Morgan St. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, Kovo 3 d., 8:00 vąl. 
ryto■ iš namų bus atlydėtas į 
sv, Jurgio parap. balnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio įielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Ką$l* 
mieto kapines. • .

Visi, a. a. Adomo Stradbms- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai: kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulipdė liekame, į
Moteris, SįinaH Dukterys ir 

kitos Giminės.
I - Laid. Direktorius S. P. M; 

žeika, Tel. YARDS 1138..

Nau ji Patvarkymai
Cliicagos Lietuvių 
Vyrų Chore .
žmonos, nebijokite, savo vyrų 

neprarasite

Pamokos, kurios įvyksta ka& 
sekmadienio rytas, nuo 10—12 
vai, p. Neffo svetainėj, 2435 S. 
Leavitt St<, mokytojui p.; K. 
Steponavičiui patariant, valan
da pailgintos ir šį sekmadienį 
prasidės nuo 9:30/ z

Dalykas tame, kad choras 
ne tik pasidarė jau gana dide
lis, bet ir gana populiarus, štai 
užpraeitą savaitę prisiėjo dai
nuoti net trijuose koncertuose: 
“Naujienų” vas, 18, Lietuvos 
20 met. nepr, sukaktuvių pa
minėjime vas. 16, ir siuvėjų uni
jos lietuvių Jokalo koncerte va*- 
safio 19.

Kartais Vyrų Chorui beveik 
vienam prisieina pildyti visą 
programą ir tokiu budu reikia 
mokėti daug ir įvairių dainų. 
O kai kurios daihos išmokti 
kiek tinkamiau sudainuoti Už
ima gana daug laiko. Ir da to 
neužtenka, kad rėkti,, reikia 
kad butų nė tik melodija, bet 
ir harmonija — sutikimas bal
sų.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
rui pradedant užimti gana žy
mią. vietą’ Chicagos ir tolimes
nių lietuvių kolonijų tarpe, pri
sieina gana tankiai dainuoti ir 
dėl to neužtenka apie valandos 
su puse savaitėj, o kadangi vi
si dainininkai yra darbo žmo
nės, tai pamokos tankiau laL 
kyti yra negalima.

- Užkvietimų galybė z
O užkvietimai dainuoti seka 

vienas po kito. Pereitą sekma
dienį, vas. 27 d. choras daina
vo Cicero LiuoSybes namo ben
droves koncerte; kovo 19 Vy
rų" choras rengia savo šeimyniš
ką vakarėlį* į kurį publika nuo- 
šir(džjąę kviečiama atsilankyti. 
.Įžanga,.tiko25c. Bilietus galima 
gauti pas visus choro narius 
ir prie durų. Vakarėlis įvyksta 
p. Neffo svetainėje.

Kovo 26 d. Vyrai užkviesti 
dainuoti socialistų-sklokininkų 
susivienijimo bankiete, o kovo 
27 laisvamanių parengime, Bo- 
selande.

Būtinai reikia prisiminti 
tiems dainos mėgėjams, kurie 
Vis žada? prie choro- prisidėti, 
kad ilgiau nevilkytų, nes vis 
naujiems dainininkams priside
dant, negalimai gerai susimoky
ti.

žodis žmonoms
Kai kurie vyrai nusiskundžia, 

kad juos .žmonos prie choro ne
nori leisti. Jos bijo, kad vyrai 
bedainuodami įsimylės į dainas 
ir jas nustos mylėję. Bet tai 
yra klaida. Choras susideda iš 
rinitų ir kultUringų vyrų. Cho
re veikią disciplina ir jos visi

ANTANAS IVANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
d. koVo mėn, 1933 m., su

laukės 18 metų amžiaus, gimęs 
Amerikoje.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Agotąf 3 brolius Zig- 
montą, Steponą ir Andriejų; 2 
seseris: Silvią ir Gustą ir gi
mines. .

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus sūnelio ir brolelio 
bus laikomos šv. Mišios Visų 
šventu parap. bažnyčioje, 2 d. 
kovo, 1938 m., 8 vai. ryto, 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas, o paskui ir i na
mus po nr. 8213 Cpttage Gro- 
ve Avė. Mes Tavęs musų 
brangusis sūneli ir broli nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas Tave 

| ateisime. Lauk mus ateinant!
Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Seserys

įr Giminės.

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome viaclrfos 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

WHOLESALE FURRIER parduos 
neatsišaukta Northern Seal furk&u- 
tj/ tiktai $10.00. Gražų, naują silver 
fox wholesale $49.50.

Hermano Gangel, Room 843 # 
190 North State Street.

-i-.............. __________________Ii___  . <

FURNISHED ROOMS ■
FURNIŠIUOTAS KAMBARYS 

relhdoių apšildomas. Pavieniam. 
1900 So. Union Avenue.

WANTED TO RENT
REIKALAUJU renduoti Stotą sų, 

gyvenimu viršuj, tinkamą dėl gra- 
borystės, 10 metx^ leasas su pirkimo 
privilegija. Tarpe Western avė. ir 
Kedzie ant 63 gatvės, arba tarpe 63 
ir 71 gatvės ant Western avė. 
Atsišaukite laišku į Naujienas, Box 
796.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Jurgio Kubiliaus. Pa
eina iš Raseinių apskr., Skaudvi
lės parap.t Kertcnių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą, norėčiau susižinoti. 
Atvažiavome kartu iš Lietuvos > — 
persiskyrėme Chicagoj. Dabar ne
žinau kur mano draugas. Meldžiu 
atsiliepti j šitą adresą: Juozas Tur- 
činskis, 1023 Lincoln St., North 
Chicago. 111. . ,

Help Wanted— Female
„ Dąrbinjnkiu Rei kia

< REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina už kasierką. Herman Fisnreries 
Wells St. Bridge at Wacker Drive. 
Telefonas Dearborn 1256.

MERGINA bendram namų darbui 
—būti. Dr. HANDELSMAN, 3805 
West 13th St.. Rockvvell 1490.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štonj 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registetius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
f915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

----- —fay—■■ ■—T1    ■ “■ 1 
nariai griežtai laikosi/o prie to 
daina ne gadina, bet kulturina, 
taiso žmogaus sielą ir jausmus.

Taigi žmonelės neturėtų su
laikyti, bet dar paraginti sa'vo 
vyrus dėtis prie choro, o ir 
joms pačioms bus gražu pasi
klausyti gero vyrų dainrvimo.

T T A /

Apie Autobusus
California
Gatvėje /
Gatviakarių Bendrovė žadanti 

Paleisti Juos Apyvarton

Neseniai pastebėjau “Nau
jienose” žinią, kad Gage Par
ko salėje įvyko Southsidės pi
lietinių organizacijų konferen
cija, kuri išrinko delegaciją iš 
reikalavimui autobusų Califor
nia gatvei.

Turiu pranešti toms organi
zacijoms, kati gatviakarių bein 
drovė jau nutarė paleisti auto
busus zCalįforniu gatvėje apie 
gegužės mėnesį. Paleis apyvar
ton išviso apie 35-40 mašinų. 
Dabar dar jų negali operuoti, 
kadangi kai kurios patiltės yra 
pavojingos ir nevisur, kur rei
kia sudėtos “stop” šviesos. 
Kaip greitai viskas bus sutvar
kyta, ^taip greitai autobusai 
pradės kursuoti.

Kleritensas Cicerietis.

1 1 i....................... .. ■> ■ <■»" ■ ■ i įb ii^i‘11^
Furniture & Fixture» 

Rakandai-Įtaisai

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaiglmas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
Uždarant $25.00; veik greitai: 
ARROW OIL BURNER COMPANY 
505‘Lake St., Oak Park, Illfoois.

Phonė Austin 4800.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUl TAVERNAS, idea
liškas kampas Mamuette Mahor 
prieinamai ■ už cash. Saukti 

Republic 2802.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAVDOS

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

10 flatų kampas......... $18,500.00
3 flatai ir Storas, naujas namas

—labai pigiai.
6 flatai, kampas.......... $11,000.00
4 flatai .........  $6,700.00
15 flatų ir 5 Storai, mūrinis, 

kampas .... .................   $16,500.00
Šie namai turi būt parduoti šią 

savaitę labai pigiai.
CHAS. URN1CH

56 W. Washington St., ’ Room 514 
arba .vakarais 4708 S. Westem Avė. 
Klausk Urniko. Teisingas patarna-

— vimas.

ieško

MODERNĄ PLYTINĖ KRAUTU
VĖ, viršui flatas, plytinis garažas, 
karštu vandeniu šildoma — ieško 
didesnio. Savininkas 6515 So, Ash
land Avenue.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patylimo. BlSkorius ir 

' stogų dengė  jas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

dengėjas.

Financial
Finansai-Paskolos

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN AS6OC1ATION
1 of ChiCMgo.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Anglys

Kainos Numažintos
/

$5.75 
$6.00 
$6.00

$6.00
$5.25

MINE RUN -----
BIG LUMP ........ .............
EGG ...........:......................
NUT .........................,.........
SCREENINGS ...................

PIRKIT DABARII
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE 1R 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
a, -  ■ ■ y-m  į   — -  —' ■ 
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JEI TURIT
KĄ PARDUOTc

PAGARŠINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.



tyso, pav., ties 12 East 75th 
Street ir 251 N. Iloyne avenue.

Pašalpą imančių bedarbių 
vardu L W. A. įteikė reikalavi
mus Chicagos pašalpos .admi-, 
nistratoriui Leo Lyons, beit jis 
tuos reikalavimus atmetė ir pa
reiškė, kad šelpimo administra
cija negali pripažinti jokių šel
piamųjų unijų, šelpiamųjų rei
kalai tvarkytini pavieniai, o ne 
grupėmis.

”"LI L ■ " ’ r'..r k •

Nusižudė Nega
lėdamas Gauti 
Darbo
“Sunku mirti, bet nėra kitos 

išeities”

Savo namuose, ties 5039 N.' 
Natoma avenue, pasikorė Max 
Neumann, 53 metų bedarbis.* Jo 
kūną atrado žmona Anna.

Ji i iškino policijai, kari vy-

jiivviŲ 1/rtiMiiuiiKų lųsaipos 
Kliubo laikytam, susirinkime 
neseniai įvyko nemalonus triu
kšmas. Niekus nemanė, kad 
Kliube ^alęs taip . atsitikti. 
Kiek pamenu, tai tokio įvykio 
Klįųbo Ikišiol. dar nėra buvę.

Triukšmų-,sukėlė keli nariai 
iš “Draugo” pastoges ir fašis- 
ti.ojanti nariai, Lietuvos prezi
dento Smetonos pritarėjai.

Savo prięšmetiniame susirin
kime Kliubas buvo nutaręs pri
sidėti, didėle didžiuma balsų, 
prie Amerikos Lietuvių Kon
greso. Sekančiame ^susirinkime 
Susiorganizavo grupė smetoui- 
ninkų ir triukšmu bandė tų ta
rimų panaikinti, bet negalėjo 
to padaryti, nors balsavo du 
kartus. •

Kliubo nariams ateityje ręi-

m mis (jiucagoje buvo pastatyti 
ir mielu noru patys prie jo pri- trys pavyzdingų,, butų rūmai: 
klausytų ir vykintų jo progra-'jąne Addams rumaiĮ Julia C. 
mų. iLathrop ir Trumbull Park ru-

Ąš gerai žinau, kad kliubie- 'mai. Butai tuose pastatuose 
čiai nbri laisvės Lietuvoje, kad susideda iš dviejų iki penkių 
žmones' ten galėtų demokratiš- kambarių, 
kai tvarkytis, taip kaip mes 
Amerikoje tvarkomos. Tie ke- šeimynos t* ♦ w 1 ' ei >• «

Butus gali nuomuoti visos 
1, kurios dabar gyve- 

li priešininkai, patys reikalo.na nešanitariškuose butuose, ii 
nepatyrę, bet kitų paklausę, | turi vaikų, nedaugiau kaip pen- 
kelia triukšmą, ardo tvarką ii’jkis. Tai yra, šeima susidedan- 
bando didžiumos nu’tdrimus ;ti iš septynių nkrių gali išnuo- 
naikinti. į muoti butų, bet ne šeima susi-

Geru keliu eidami, naruti— dedanti iš aštųo.nių narių 
triukšmadariai daug toliau nu- daugiau. . , :
eis negu šunkeĮiais.

Korespondentas.

ar

galėdamas - gauti darbo įpuolė
desperacijom “ Atsisveikindamas

. ? * . * • ‘ ! t.

su žmona velionis jai, rašė laiš
kutyje:. ’ j : ■ ::

“Sunku mirti,- bet. a$ nema-
ras per ilgą laiką nedirbo. Ne- tau kitokios išeities.’*

Arthur Bobnenf federalių bu-
i tų įstaigos Chicago Housing

... ! Authority patarėjas sako, kad
Užsimušė Iššokdama 23.4^šeimynų netari visai vai- 

Per Langą
61 metų moteriškė Flora 

Weller,... 843 N. Waller avenue, 
užsimušė iššokdama iŠ antro 
aukšto lango. Vyrui paliko 
telį, kuriame sako, prašo 
vanoti,, “bet kitos išeities 
ra. ‘

ras- 
do- 
nė-

nrnsky, 5628 Christiana avė., 
atėjo į St. Agatha katalikų 
bažnyčių ties 3147 Douglas 
Boulevąrd, atsiklaupė ir pradė
jo melstis. Netrukus išsitraukė 
buteliuką iš kišenių ir išgėlė 
jame buvusius nuodus. Jaunuo
lis, kritiškoje padėtyje ir ran
dasi M t. Sinai ligoninėje.

Paliko raštelį, kuriame sako 
savo merginai Mary ir tetai, 
kad abi myli, “bet noriu mirti, 
kadangi aš paprastas bomas”.

Suęmė Už “Džiabų” 
Pardavinėjimą

Prokuratūra suėmė John 
Malahy, miesto vandens biu
ro tarnautojų už ‘pardavinėji
mų’’ valdiškų, miesto, apskri
čio ir valstijos, “džiabų”.

suta

l^lUVUVIS 

Mikelionis 
rojo laimei 
bylą, kad 
moteris... gal 
dybų. Ėuv 
atgal A. C 
kienė
kienei prir 
Gudelis, ka 
ras, tuoj 
dolerių ir p 
ėjo pas žil 
tuo A. Gi 
visos bėdos 
kos padari 
linskienė a 
delio. Daly 
ir čia ture. 
L. Mikelior 
šakota, kac 
damas lab: 
jis užmigęs 
kad ivžknai 
langai, ir 
namas. Gy 
teto studer 
žiūrėti se

kų; 20.8% turi* tik vienų; 7.5% 
turi du vaiku; 2%-—tris vaikus; 
7.6%—keturis yaįkus ir 4.7%’ 
—po. penkis. 6.2%, šeimų, turi 
šešis vaikus ar daugiau.

Viso šeimų Amerikoje yra 
29,904,663, o apie 3,000,000 gy
vena gyvenimui netinkamuose ir^ pavyzdingam auklėjimui vai- 'manė, kad 
butuose. Iš to skaičiaus Chica-kų. . . . . M. t. t. ir t. '

gar tenka 78,000 šeimų, kurių 
butai yra. kenksmingi sveikatai
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