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Vienas Streikieris Pašautas, 5 Sužeisti Prie Dirbtuvės
100 ŠERIFO PADĖJĖJU RASINĖMIS BOM
BOMIS IŠVAIKĖ STREIKIERIUS SUSIRIN

KUSIUS TIES DIRBTUVE 
........................................ ................. . 1 /

Unijos organizatorius ir 34 streikieriai 
areštuoti

RUSAI NESUTIKO ATIDĖTI BUCHA- 
RINUI TEISMĄ

STERLING, III., kovo 1. — 
Vienas darbininkas tapo pa
šautas, penki kiti sužeisti, kai 
antradienio rytų įvyko susirė
mimas 500 streikierių ir jų pri
tarėjų su šerifo padėjėjais ties 
Northwestern Barb Wire Com
pany įmonės vartais.

Darbininkai sustreikavo nak
tį į antradienį, kompanijai at
sisakius atnaujinti sutartį su 
unija, C.I.O. dalimi.

Gaso bombos kevalas taip 
sunkiai sužeidė darbininko 
Dale Wormano koją, kad, dak
taro pareiškimu, teks jų nu
plauti. Kompanijos sargybinis 
pašovė streikierį Charles O. 
Guthrię, kai pastarasis palipo

Prasidėjo trijų val
stybių konferencija 

laivynų rejkalais
_ LONDONAS, Jkovo
1. — Japonijai neseniai atsi
sakius painformuoti kitas val
stybes apie savo karo laivų 
statybos planus, antradienį, ko
vo 1, Londone prasidėjo Bri
tanijos, Jungt. Valstijų ir Fran- 
cijos karo laivų ekspertų kon
ferencija.

Svarbieji konferencijos klau
simai nužiūrima toki: ar sta
tyti didesnius nei 35,000 tonų 
laivus? Jei statyti, tai kaip di
delius?

Jungt. Valstijos norėtų‘sta
tyti iki 45,000 tonų dydžio. 
Britanija norėtų statyti tik 
kiek didesnius nei 40,000 to
nų.

Senatas nusileido 
atstovų butui
✓ —-———-

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 1. — Francuzijos senatas, 
konservatorių tvirtovė, padarė 
nuolaidų atstovų butui darbo 
kodo reikalu.

Senatas sutiko pakėlimui 
darbininkų algų, kai reikmenų 
kainos pakils 5 nuošimčius. 
Pirmiau senatas mątė reikalų 
algas kelti tik tuomet, kai kai
nos pakils 12 nuošimčių.

Tačiau atstovų butui ir se
natį.! dar tenka išlyginti kitkas 
ginčas. Atstovų butas užgyfrė 
reikalavimų kelti darbininkams 
algas kas ketvirtis metų, jei 
reikmenų kainos kils, o sena
tas pritaria algų kėlimui tik 
kas pusmetis.

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

Dalinai apsiniaukę; lengvas kilėlių ataka buvo atmušta, 
oras; lengvi ir vidutinio stip-j Teruelio apielinkėje buvo ra- 
rumo daugiausia pietų vakarų mu, išėmus šautuvų ir , artile- 
vėjai; saulė teka 6:25, leidžia- rijos ugnį. Jokių pakeitimų po- 
si 5:40 valanda. zicijose neįvyko.

ant sargybinio automobilio 
sparno. Keletas kitų darbinin
kų irgi nukentėjo, iš jų trys 
sunkiai.

100 šerifo padėjėjų gaso du
jų pagalba išvaikė susirinku
sius prie dirbtuvės streikierius 
ir jų pritarėjus.

šerifas Hamilton areštavo 
35 streikierius, jų tarpe unijos 
organizatorių Michael Ospras- 
kį. Organizatorius ir keletas ki
tų organizacijos darbuotojų bu
vo areštuoti unijos patalpose. 
Sterlingo meras W. E. Long 
išėmė Ospraskiui warantų, kal
tindamas jį riaušių kėlimu. Vi
so , streikierių ir jų pritarėjų 
areštuota 35.

Britai neramus dėl 
sabotažo karo lek- 
/ tuvams

•J LONDONAS// Britanija, ko- 
v\ 1. — Pereitų savaitę pra
žuvo britų armijos lėktuvas 
bombonešis, kai darė pirmirs 
lėkimo bandymus. Iki šiol ne
žinia, kas su juo atsitiko. Pe
reitų rudenį pražuvo lėktuvų 
planai iš Parnell Aircraft, Ltd. 
Vėliausias įvykis pasirodė toks: 
du lėktuvai bombonešiai išvež
ta iš dirbtuvės bandymui da
ryti, bet pastebėta, kad jų ga
zolino tankai buvo pragręžti. 
Taigi britai ir nerimauja dėl 
daromo jų kariškajam oro lai
vynui sabotažo.

Ir fašistai organizuo
jasi Austrijoje ,

GRAZ, Austrija, kovo 1. — 
Austrijos naciai nori visiškai 
atiduoti šalį Hitlerio Vokieti
jai. Bet Austrija ru'pi ir Mus
soliniui, kuris nori matyti jų 
nepriklausomų. Taigi Italijos 
fašistų pritarėjai Austrijoje 
nutarė antradienį atgaivinti 
savo organizacijų nacių užma
čioms kovoti. Be to, Mussolini 
atsiuntė pas Austrijos kancle
rį Schuschniggų pasiuhtinį su 
užtikrinimu, kad Italija, kaip 
praeityje, taip ir dabar remia 
Austrijos nepriklausomybę.

Sukilėlių lėktuvai 
vėl atakavo Va- 

lenciją
HENDAYE, Francuzija, ko

vo 1. — Ispanijos sukilėlių lėk
tuvai padarė dvi atakas antra
dienį miestui Valencia ir j b 
apielinkei. Lėktuvų bombos 
skaudžiai užgavo' miestelį Gan- 
dia, kuris randasi 40 atstumo- 
je nuo Valencijos.

Sukilėliai atakavo lojalistų 
ruožų šiaurėje, ties Gallego 
upe. Valdžios pranešimais, su-

Republi'konų šulai, kurie suvažiavo į Chicago programai nustatyti. Iš kairės 
į dešinę: Theodore Roosevelt, John D. M. Hamilton ir Dr. Glenn Frank.

Mobilizuoja ispanus 
amžiuje nuo* 19 iki 

30 metų
MADRIDAS; Ispanija, kovo 

1. — Ispanijos valdžia antra
dienį paskelbė mobilizacijų vi- 
siems. Avyrams^ainžiuje^ nito 19 (Honkongo/, -.4&d.^Kinijos-f inan-,.
iki 30 metų, šia mobilizacija 
valdžia nori padauginti respub
likos gynėjų armiją nuo 650,- 
000 iki 780,000 vyrų. Jaunieji 
naujokai bus pasiųsti i karo 
pamokų stovyklas ir čia šešis 
mėnesius mokinami.

Vokietijos lėktuvai 
— pirmi užpuolikai

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
1. — Vokietijos oro laivyno 
ministeris, feldmaršalas Goe- 
ring, kalbėdamas antradienį pa
reiškė, kad vokiečių oro laivy
nas buvo pastatytas taikai ap
saugoti, bet jeigu jis bus pri
verstas kariauti, tai pasirodys 
priešams baisus.

Toliau Goeijing pažymėjo, kad 
Vokietijos oro laivyno pirma
sis žygis gali pasirodyti apgy
nime vokiečių mažumų svetimo
se šalyse — tokiose, 'kaip Au
strija arba Čekoslovakija. ,

Laukia nesusinrati 
mu su Meksika

WASHINGTON, -D. C., ko
vo 1. — Kelios dešimtys tūk
stančių Meksikos darbininkų 
jau prieš kurį laikų pareikala
vo, kad aliejaus kompanijos pa
keltų jiems algas. Valdžios ko
misija nustatė pakėlimo sumų. 
Aliejaus kompanijos, kuriose 
kuone visos yra svetimšalių 
kontroliuojamos, apeliavo ko
misijos nuosprendį į Vyriau
sių jį šalies teismų.

Jei teismas palaikys valdžios 
ir darbininkų pusę, tat kompa
nijos grasina sustabdyti dar
bus. Tokiu atveju Meksikos val
džia ketina pati operitoti alie
jaus pramonę. Dėl to aliejaus 
kompanijos atsišauks į savo ša
lių valdžias, prašylamos pagal
bos. O tai reiškia tarptautinį 
konfliktų dėl aliejaus.

Kol kas Meksikos teismas 
sprendimo šioj byloj nepaskel-

KINIJA ■ GAUS PA
SKOLĄ JUNGT.

' VALSTIJOSE .
LONDONĄ^, Britanija, kovo 

1. —JDienraštis “Exchange Te- 
legrapP’ gavo pranešimų iš 

sų ministėris užbaigė derybas 
su J. Valstijų bankininkais duo
ti kinams $150,000,000 paskolų*.

Lėktuvas gabenęs 
$30,000 pražuvo

MANILA, Filipinų salos, ko
vo 1. — Philipine Aerial Taxi 
Company lėktuvas, gabenęs 
$30,000, pražuvo pirmadienį. Jo 
pražuvimo vieta nužiūrima tarp 
Manilos ir Paracale. ' Lėktuvo 
vairuotojas buvo BiVrton Hali, 
iš Tuscon, Ariz. Antradienį 23 į skelbė, 
lėktuvai, jų tarpe 19 armijos 
ieškojo pražuvusio lėktuvo.

Uždraudė priklausy 
ti nacių organizaci

joms Amerikoj
BERLYNAS, Vokietija, kovo 

1. — Vokietijos valdžia oficia
liai uždraudė Vokietijos pilie
čiams, gyvenantiems Jungtinė
se Valstijose, priklausyti nacių 
organizacijoms. Hitlerio vy
riausybė nori paitodyti Ameri
kai, kad ji nesikiša į svetimos 
šalies reikalus.

100,000 kinų karei
vių bėga

SHANGHAI, Kinija, kovo 1. 
—- 100.000 kinų armija pieti
nėje Shansi provincijos dalyje 
antradienį, japonų praneši
mais, bėgte bėgų, palikus japo
nus dominuoti didžiulį plotų že
mės į šiaurę ir į rytus nuo Gel
tonosios upės. Kinų pasitrau
kimų nepaliaujamai bombarda
vo japonų lėktuvai.

Rockfordo tiltas 
sugriuvo

STERLING, III., kovo. 1.
100 pėdų ilgio tilto dalis Avė-,Franco, Ispanijos sukilėlių va
rme G, per Rock upę, nukrito dų, tikslu 
į vandenį antradienį. Iš žmo-'sn Ttaliiof;
nių niekas nenukentėjo liais

Audra grūmoja
Los Angeles 

apielinkei
kovoLOS ANGELES, Gal

1. — Antradienį audringa ju
ra grėsė keliems šimtams na- 
mų^ >pąstątryfų Pacifiko- pakran
te Los Angeles apielinkėje. Po
licija įspėjo namų savininkus 
būti prirengusiais bėgti. Tačiau 
gauta pranešimų, kad dar smar
kesnė audra siautė nuo Paci- 
fiko Los Angeles linkui. Be to, 
apielinkę plake gausus lietus.

Apsidžiaugė 
per anksti

kovoWASHINGTON, D. C
1. —- Antradienį kai kurie did- 
Japiai matomu smagu m u pa- 

kad Bernard M. Ba- 
ruch, žinomas finansierius ir 
prezidento Roosevelto artimas 
patarėjas, liudydamas 'senato 
komisijai, pareiškė, jogei yval- 
džios patvarkymai stabdo biz
nį.

. Smagumas betgi greitai din
go, kai vėl klausinėjamas sena
torių, B’aruch pasakė, kad jis 
nemato reikalo nė vienų Roo
sevelto administracijos įstaty
mų panaikinti. Pasak Barucho, 
jis pareiškęs tik nuomonę, kad 
reikia taksų įstatymus pakeisti, 
o pakaitas dabartiniu,Vaiku4 kaip 
tik ir svarsto kongreso nariai.

Nuplakė vyrą, kuris 
mušė žmoną

BALTIMORE, Md., kovo 1. 
— (Miesto kalėjimo kieme, teis
mo įsakymu, antradienį buvo 
nuplaktas ^O-čia kirčių Clyde 
Miller, kuris ' skaudžiai sumu
šė savo žmonų.

Balkanų valstvbės 
nusilenkė Italijai
VIENA, Austrija, kovo 1. — 

Balkanų valstybių sąjunga nu
tarė pripažinti italų užkariąvi- 
mų Etiopijos* Dabar ta sąjun
ga — Jugoslavija, Rumunija, 
Graikija ir Turkija — gano
ma, pasiųs savo agentus pas

užmegsti kontaktų 
remiamais suk ilč-

MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 1. — Grirpė žymių ame
rikiečių kreipėsi } Sovietų val
džių. prašymu atidėti teismų 
Bucharinui, Bykovui ir 19-kai 
kitų buvusių stambių Sovietų 
Rusijos vadų, iki bešali svetim
šalių komisija atvyks teismo 
stebėti. Sovietų užsienio reika- 

Lietuvos Naujienos
NELAIMINGI ATSITIKIMAI NETVARKA KELYJE

PANEMUNĖ — A. Panemu __
Į |

nėję važiavo vežimu Pakuonio rų sausinant 
valse. Dobilės km. gyventojas buvo iškastas gana gilus, apie 
Jurgis Ku'pčiunas. Važiuojant 8 metrų platumo, magistralinis 
pro šalį sunkvežimiui'jo ark- griovys. Tas griovys keliasde- 
lys pasibaidė ir vežimų trenkė šimt metrų 
į telegrafo stulpą.

J. Kupčiūnas 
telegrafo Stulpų 
kojų.

—Titkonių km. 
gyventoja čigienė su keturio- tu, patenka su vežimais į grio- 
mis savo dukterimis pirtyje vi: apdaužo padargus, sužeidžia 
maudės. Joms besimaudant gyvulius ir gali kartais visai 
sprogo karšto vandens bidonas sušalti sniege ir vandeny su- 
ir apliejo besimaudančias mo- šlapę^.
teris. '/'Reikėtų, kad vaisė, savival-

Viena'digyte nuplikinta tuo- dybe* pažymėtų tų pavojingų
jau mirė, dvi sužeistos sunkiai, 
d motina ir viena duktė su
žeistos lengviau.

Studentai sulaikė 
“komunistų” vei
klos tyrinėjimą

TOPEKA, Kas., kovo 1. — 
Kansas legislaturos atstovų bu
tas buvo priėmęs Muir-Carperio 
rezoliucijų, kuri reikalavo pa
daryti komunistų veiklos tyri
nėjimų Kansas universitete ir 
Eitose valstijos mokyklose. Dė
ka Kansas universiteto studen
tų protestų, valstijos senatas 
išmetė sakyta rezoliucijų ant
radienį iš svarstytinų senate 
Įnešimų.

Mirė D’Annunzio — 
garsus italų poetas

ROMA, Italija, kovo 1. — 
Gabriel D’Annuzio, garsusis 
italų poetas, mirė antradienį, 
sėdėdamas prie savo rašomojo 
stalo. Annunziui kovo menesio 
12 d. butų sukakę 75 metai. Jis 
nemažai pagelbėjo Mussoliniui 
į diktatorius iškilti.

Tikisi, kad Pershing 
pasveiksiąs

vTUSCON, Ariz., kovo 
Gydytojai, kurie prižiūri gen. 
Pershing, antradienį išleido at
sargų pareiškimų, kad jų pa
cientas gal ir pasveiks, nors Į 
pavojus jo gyvybei dar nepra
ėjęs. ; \ • y

$250,000 bilius pasių
stas prezidentui pa

sirašyti’ 
WASHINGTON, D. C., kovo 

1. — Atstovų butas ir senatas! 
'galutinai priėmė bilių paskyrų-! 
sį pašalpos darbams dar $250,-į 
000,000. Bilius pasiųstas prezi
dentui Rooseveltui pasirašyti.

lų komisariato atstovas dėl šio 
prašymo pareiškė: “Teismas 
prasidės rytoj, kaip paskelb
ta” (t.y. trečiadienį).

Sovietų spauda, įvairios or
ganizacijos ir net sovietų šiau
rės tyrinėjimo ekspedicija rei
kalavo: “Niekšai turi būti su
šaudyti — kiekvienas jų.”

KUPIŠKIS — 1935 m. vasa- 
D rulonų ežerų

eina visai pagal 
pirmos rūšies vieškelį, einanti 

atsitrenkė į iš Kupiškio į Vabalninku. Ka
li’ nusilaužė dangi tas griovys šiemet yra 

užpustytas, tai daug keleivių 
Vaškų valse, važiuodami, ypač nakties me-

vietų: įkastų stulpus ar aptver
tų tvora, nes gali atsitikti di
delių nelaimių. ,

ATSIRANDA LIMONADUI IR
SELTERIUI KONKURENTAS

PANEVĖŽYS — Ramygalos 
pieno perdirbimo b-vė ateinan
tį pavasarį pradės plačiu mas
tu gaminti pieno šampanų. Šie 
gaminiai daugiausiai bus par
davinėjami Panevėžyje. Tam 
jau ieškomos ir patalpos, o pie
nininkas išsiųstas praktikuotis 
pieno šampano gamyboje.

Numatoma pieno šampano, 
bonką rinkoje detaliai pardavi
nėti po 10 cnt. Tai limonado 
ir selterio gamintojams bus di
delis smirgis.

SKERDYKLOJE KANKINASI 
DARBININKAI

ALYTUS — Miesto skerdy
kloje yra kambarys kiaulėms 
svilinti, kuriame iš kart svili
nama . 5-6 mašinėlėmis. Nuo 
svilčių ir žibalo kambarys taip 
prišvinksta, kad nepratęs žmo
gus ir keliolikos minučių nega
li išbūti, o darbininkams rei
kia kiekvienų dieną po kelias 
valandas ten dusti.

. Reikėtų atitinkamiems orga
nams atkreipti dėmėsi į tuos 
žmones ir sutvarkyti ta reika- 

v C

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
v

Sekmadieniais nuo 9 iki
1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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“IŠMATŲ VIETA - DUOBE”
—Gėrę vakarą, Jurgi. tis. Šios šiurkščios tėmas auto-
—Sveikas Raulai, malonu . . 

prašau sėstis.
—Norėjau praėjusį penkta

dienį tave aplankyti, bet nega- 
Įėjau — turėjau viršlaikį dirb
ti. Rimtai galvojau ir ruošiausi 
prie andai nebaigto klausimo, 
kuriam aš jau ir žinių ir ben
drai medžiagos apščiai susirin
kau, bet štai užvakar atėjo pas 
mane mano bičiulis su Leikos 
tautininku — atsinešė “Naujie
nas” ir marijonų “Draugą” ir, 
matai, pradėjo gyvai kalbėti a- 
pie “išmatų vietą — duobę”. 
Pasisakau, nustebau ir lyg no
rėdamas pasipiktinti tokia 
šiurkščia tema, savo svečiams 
pastebėjau: Mano bičiuliai, ne
jau negalėjote pasirinkti švel
nesnę temą . . .

Prieteliau, mudviejų nekal
tink, nes matai šią temą mums 
davė musų^du didžiausi ir rim
čiausi dienraščiai — marijonų 
“Draugas” ir “Naujienos”, tai 
matai, jei jau tokiems dienraš
čiams tema neperšiurkšti, tad 
mums juo labiau, ypač kai 
mums nei vienas, nei antras 
šių dienraščių nepanašus į jo
kią “sispulę” ar mėšlyną — 
rimtai pasisakė Leikos tauti
ninkas.

—“Naujienas” reik išskirti, 
nes jei jos ką ir sakė šiuo 
šiurkščiu klausimu, tai tik dėl 
to, kad turėjo aiškintis — gin-

auto*

nuo

insurancT
(APDRAUDA)

• Pilną, apdraudą 
mobikams *

• Apdraudą namų 
ugnies

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

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

. riusį yra tik marijonų “Drau* 
gas”. Taigi, supraskime, kad 
dėl to nei mes, nei, “Naujie
nos” jei kas ir bandytų^ kaltin
ti, esame nękąlti, — pasiaiški
no mano bičiulis.. ' ' ■ ■

—Vadinasi, taip gražiai, lo
giškai ir rimtai mano bičiu
liams pasisakius aš irgi pr kitau 
ir dabal' jati visi pradėjome šh 
tą, anot Leikos taut. “sispulę” 
nagrinėti ir ieškoti' tos reikš
mės ir prasmės, kurioje mari
jonų “Draugas” terštelėjo 
“Naujienas” —. visi sutikome 
dėl šios “sispulės” ar mėšlyno, 
tik marijonų “Draugas” kaltas. 
Matai, Jurgi, meš'' gana daug 
kalbėjome, svarstėme ir net kai 
kur gipčijom.ės, .bet kai mes ne 
akademčikai ar va kokie teolo
gai, tai tik radome, kad ar šio
kį ar tokį laikraštį lyginti “sis- 
pulei” ar mėšlynui netinka, o 
ypač •/■-Naujienas”, .kurios pasi
sakė teisybę. Visi radome, kad 
marijonų “Draugas” taip ne
švariai “Naujienas” terštelėjo 
dėl savo paties impotencijos, 
stokos rimtumo, pavydo ir, ma
tyti, dar keršto., Ale vėl misli- 
jom visi, kad tie marijonai vie
nuoliai, jų propesoriai ir redak
toriai gal sakydami “išmatų 
vieta” (duobė) turėjo galvoj 
kokią kitą vietą, o ne “sispulę” 
ar.mėšlyną —• matai čia verčia
ma medžiaga, srutos, atkarpai, 
sąšlavos'— na, o laikrašty tel
pa įvairios mintys gal jos 
būti geros ar blogos, bet man 
rodosi, nors tikrai nežinau, jos 
visos yra ne medžiaga — dvasi
nis turinys, o vėl, aš tikiu, kad 
yra ir gerų ir blogų dvasių, 
tai matai, mes visi sutikome, 
kad “Draugo” red*., turėdamas 

7tiek dvasininkų ir profesorių 
užpakaly, gudravoja — gal tai 
kokia gudri figūra, ar koks, 
taip sakant, metaforas . . . tai
gi, su tuo ir baigėme ir visiems, 
vis dėlto likosi daug neaišku
mų, kuriuos, tikiu tu, Jurgi, pa
dėsi mums išlukštenti, — šir
dingai aiškino Ratilas.

—Taigi, nors anot jus ir 
šiurkštoka tema, bet negalima 
jos smerkti. Juk tai visados bu
vę ir dabar esą dalykai. Musų 
laikų estetikos krypčia einant 
gal ir butų geriau, jei musų 
laikraščiai tokių temų vengtų, 
Bet kai jau laikraščiai -— ypač 
dar kunigų “Draugas”, nemen
kas — etikos' ir estetikos vadų 
pretendantas, tokios šiurkščios 
temos nelenkia, tai ir jus turi-

ANTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

TeL Boulevard 4139
vik / • '
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Pirmiau buvusi M. Masalskio įstaiga, 
f ’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI
■ /<■ ■ • ■; ■

rwv A I ’ koplyčios visose L> I IX. Al ČHICAGOS. dalyse.
AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO
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te teisės susidomėti ir rimtai 
ieškoti prasmės. Jau iš to, ką 
man pasakojai, suprantu jus, 
kad nors ir nežinojote istorinių 
ar techniškų “išmatų vietai — 
duobei” faktų, o vis dėl to labai 
gražiai ir tiksliai priėjote išva
dų....

—Svarbu man žinoti ar mes 
manydami apie figūrą, ar gud
rybės metaforą neklydome ... ? 
— perkirsdamas Jurgį paklau
sė Raulas.

-Neklydote. Matai, yra, dvi 
tokios “išmatų duobės”. Jos a- 
biidvi gana aiškiai . aprašytos 
Šventrašty,. Pirmoji bus' Hinno- 
mo Pakalnė. Tai buvusi gana 
didelė, gili ir viename šone, su 
gana aukštu skardžiu, dauba. 
Kaip ir visi nuėstai musų lai
kais, tuomet Jeruzalė šią pakal
nę vartojo miesto išmatoms ir 
visokioms šiukšlėms. Be to, čia 
bučiavo 'verčiama visokie pasu
pę gyvūnai, o dar, pasak senų 
zyaiskų padavimų, ęia būdavo 
pūdomi ir deginami ir krimnuh 
ustų kūnai — ypač “griešnm- 
kų,"i nusikaltusių bei peržengu
sių Mozės vedybinį nuostatą; 
tokie nusikaltėliai būdavo riša
mi dviem arkliams prie uodegų 
ir perpiešiami, arba gyvi meta
mi į šią duobę. Matai, karts 
nuo karto Jeruzalės miesto vai
dyba šias sulytas, pūvančias, 
dvokiančias ir kirmijančias iš
matas apipildavo siera ir sma
la ir degindavo.,Kai ši “pekla” 
smarkiai ūždavo ir liepsnodavo,, 
•tuomet ir gyvus kriminalistus, 
nuo aukšto atskardžio mesdavo 
į šią “peklą”.,.,
—Jurgi, mane net šiurpulys 

ima tavęs beklausant — per
kirsdamas tarė Raulas.

—Aišku, kad Hinnomo Pa
kalnė buvo kiek skirtingesnė 
nuo jūsų “sispulės” arba mėšly
no, gal, sakysim, išmatų duobė 
esanti prie West 17-tos ir S. 
Damen Avė., butų kiek panaši, 
bet ir tai tik šešėlis, nes musų 
miestuose dąbar visokia gyvu
liška medžiaga — atkarpai ati
duodami muilo fabrikams, kai 7 ■. f <» ■'' ■ , . j '■ ■
kurios šiukšlės deginamos “in- 
ciniatoriuose”, o žmonių lavo
nai — kriminalistų, ai' šiaip —■ 
laidojami žemoje, arba degina
mi krematorijose. Tai didelis 
skirtumas, didelė pažanga mu
sų kultūros ir civilizacijos. To
dėl aišku, kad laikraščius lygin
ti šitokiai “išmatų duobei” bu
tų absurdas, — šypsodamosi 
aiškino Jurgis.

-—Matai, Jurgi, ir mes, nors 
to visko ir nesuvokėme, bet ir
gi manome, kad laikraščių ne
galima lyginti šitokiai medžia
giškų šiukšlių ' duobei, — tarė 
.Raulas.

—rAš jau minėjau, kad jus la
bai v tiksliai ėjote savo išvadų. 
O dabar, bent paviršiniai, ieš
kosime tų “figūrų” ir jūsų me
namų “metaforų”. Gal jau ži
nai. kad Žmogus visados buvo, 
dabar yra ib liksis tikinčiu gy
vumu Kiekvienas žmogus turi 
šiokią tokią sąžinės ribą. .Jis 
šiaip taip susivokia, ką jis ge
ro ar blogo daro* jei jis blogai 
darydamas nesąmoningas, jis 
ramus. Beit jei jis savo blogų 
dr bų sąmoningas, tr.i pradeda 
abejoti, baimintis ir nerimastį 
kęsti — pradeda jaustis prisi
siurbusiu “griekų” — dvasinio 
pobūdžio išmatų, šiukšlių. Da
bar taip yra, o seniau dar buvo 
šiuo j'.tvėju -nužeminu. Todėl vi
sais istoriniais laikais, didelė 
aauguma pasaulio žmonių ieš
kojo savo “griekams išmatų 
duobės”... '

—Įdomu, ale as/Jurgi, nega
liu gerai suprasti . . . perkirs
damas tarstelšjo Kaulas.

—Buk kantrus ir sek mano 
aiškinimą ramiai, o suprasi. 
Štai senovės žydai kai švęsdavo 
“Susiderįnimo su Dievu”, (neš- 
tinę) šventę, tai atsivesdavo į 
bažnyčią, pirmagimį baltą ožį, į 
kurį, po ilgų maldų ir aimana
vimų, visus savo “griekus” su- ' ■* z ■ • •
kišdavo. Tokioj padėty atsira
dusį ožį, angliškai vediname — 
“scape-goat” ~ kas lietuviškai 
reikš “nuodėmių ožys”. Dabar 

’ vienas senų, iš labdarybės min-

L Egipto karalius Farouk 
(po kairei), kuris gali likti 
islamo kalifu. Jį remia Aga 
Khan (po dešinei), 30,000,- 
000 indusų valdovas.

(ACMĘ-NĄUJIEN V Poto]

41. Ibn Saud (po kairei)., 
Hedjaz karalius, ir amiras 
Abdullah, arabtj priricąs. 
Jie yra priešingi Egipto ka
raliaus Farouk kandidatū
rai į islamo kalifus.

tančių, žydų savanoriai vesdavo 
tą “griekais” pripildytą'ožį į 
gyrias ar (tyrus. Kartais lauki
niai žvėrys tik ožį sviesdavo, o 
kartais abudu ožį ir vecįėją. 
Kai ožio vedėjas grįždavo jį ap
vilkdavo baltu rųbu ir įvesdavo 
šventųjų draugi j on. šį būdą žy-

cai jau seniai pakeitė. Dabar 
žydai savo “griekuš” toje šven
toje iškrato į upes ir vanduo 
juos nunešą ir sunaikina. Fse- 
hiečių raštuose, tarp daug le^ 
gendųx yra nusakyta, kad lauki
niai žvėrys suėdę taip “grie
kais” priputusį- ožį, tuojau pa- 
šėldavę ir pastipdavę...

—Jurgi, tu man nelyginant 
didelės slaptybės lakatą ątsklėi- 
dei. Ar tik ne čia tos gudrios 
l'i,!’iir()s ir tie metaforai slepia
si?...
liaulas. ' v ■

—Gal ir čia, bet dar ‘nevis
kas. Matai, Raulai, su kriščio- 
n^bės atėjimu ir įvairus nuo 
“griekų” valymosi budai pradė
jo sparčiai kisti, Krikščionims 
nustatyta susiderint su Dievu, 
arba išsipažinti savo klaidas — 
“griekus” vieni kitiems ir 
stengtis auklėti širdingumą, tei
singumą, pasitiksimą, gerada
rystę, etc. Bet kai jau žmogus, 
iš prigimties yra linkęs tingi
nystei, apsileidimui ir aibėms 
kitų blogybių, tąi, anot istori
nių davinių, x Vakarų (Romos) 
Bažnyčiai, kad žmones paten- 
kiąti, vėl prisiėjo ieškoti “nuo
dėmių ožio”. Tad 1215 metais, 
Laterano susirinkimas, XXI ka
nonu įvedė ausinę, kurią ir iki 
šiol romiečiai tebepraktikuoja...

—Tai matai, Jurgi, kur tu 
nuvedei. Viskas teisybė, bet da
bar man visiškai darosi nesu
prantama, kodėl, akivaizdoje 
šių faktų, “Draugo’*’ red. tokį 
nevykusį metaforą vartojo. 
Tuo juk patys sau skaudžiau
siai pataiko. Esu širdingai dė
kingas tau, mano mielas Jurgi,

už tę>kį įdomų ir puikų šios “si- 
spulės” išaiškinimą, — jautriai 
pasisakė Raulas. .

—Aišku, kad neveizint į tai 
kaip daug ‘kunigų ir propesorių 
“Draugo” red. turi užpakaly, 
vis dėlto šiuo atveju pasirodė 
nesąmoningąs ir, anot jūsų, tas 
“Naujienų” teršimas impoten
cijos, stokos rimtumo, pavydo 
ir gal net\ keršto sumetimais. 
Na iki kitam kartui, — baigė 
Jurgis. — Sudiev, mano mielas 
Jurgi, — paduodamas ranką ta
rė Raulas’. K.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR < DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai,

Phone CANAL 6122

DR.S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Seredomis ir nedCl. pagal sutartį 
Rez. 6681 Sb. Califomia Avenue 

Telefonas Renublic 7868

%

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. ANC®- ■■
* $ l DIENĄ IR NAKTĮ

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

Te). LAFAYETTE 0727
■iiiiį   ii p   ei i   ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■  > ,

t T” A -r' -r-1 >- x 4 koplyčios visose 
LsZ. 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMĮERAS. P

. Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

j

Chicagos, „j 
Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių ' 
Direktorių 1 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną' 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Avenue Phone Boulevard 4139

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafaycllc 3572

- . ....     —..........................   . ...... ....... . ■    1 <• .1

A. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Groveliill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
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P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

I. J. ZOLP Phope Boui. ,5203 .
1646 West 4Gth Street Boulevard 5566

............i .. '  .—;—- '

• .)>

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

■ - .».».< - ;______ ___ ; , •

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituahica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS ~~ 
oq...i m— i. , Phene Canal 2515

Tel. Pullman 1270
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

• i • • ■ • ■____ _____ ■

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 

i namuose—-visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
! AL ENZULIS 1

5610 So. Maplewood Avenue 
' Kalbame Lietuviškai. r' , 

, Hęmlock 2343

Mrs. Artelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife.
6630 So. Westerp 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 92ifc2

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patar 

. mai dovanai.

< Ofiso TeL Boulevard 5913
DR. BERTAS!!
756 West 35th St

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

.? ' Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4010 SO. MICHIGAN BLV0.

j TeL Kenwood gi07

, Ofiso Tel. Virginia 0036 
Ręsidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos1-9—10' A. ' M.
Nedėlioj pagal sutartį.
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ADVOKATAI

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

2400 WEST MAD1SON STREET;
VaL 1 iki 3 po pįetų, 6 iki 8 vak

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

1 ’ 1 -' - ■ ■ ■ i ■ » 'rr

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISAS IR REZ1DENCUA.JJ .
4300 . Fairfield

Tel. Lafayette 8016

TV

ro- o
40

j j

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.

'JOSEPII J. GRISU
;,’įĮETUVję. ADVOKATAS..^, 

TdephoJe: Boule.Viird 2800
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rocknell St. 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
A D V O TAS 

3407 Lowe Avė. Tel\Yards 251D

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

i Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namu Tel.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utąminke ir Ketverge 
puo 2 iki 9 vai. vakare.

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

TeL Prospect 1012
...... ... ......... <■»>'■ ■■.'■»»».■ m

AKIU SPIGIAUSI AI

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4643 80. ASHLAND AVĖ.

Ofiso y ai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki i 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1030

♦ 
t

Phone Boulevąrd 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
’ DEN TĮSTAS

■ -’.f ■> . h

4645-So.- Ashland, Avė.
/UliJtC'fclJtih Street ė

’ Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sejedoj pagal sutarti.

...  r i,'     " - r*—.   < — ■e*"!

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
‘ išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevąrd 7589.
................ . ■ , ,..y——■■ ; , ....  Į a Fp.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akiniu DirbtuvėOfisas ir
756 West 35th St.

>v ; , \ kampas Balsted St.
yąlgridos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8

T Nedėliomis pagal sutartį.
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DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų,/moterų ir vailcų pagal naujau
sius metodus X-Ray įr kitokius ele- 
tyos prietaisus,

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS •

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos .

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MTDWAY 2880

Telefonas Yafrds 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandose
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nądėl. nuo 10 iki 12
Re/.. Teleohope PLAfcĄ 2400
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Trečiadienis, koVo 2, 1938

KORESPONDENCIJOS
________ ____ ___

Binghamton, N. Y.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas praėjo su di

deliu , pasisekimu
Vasario 12 d. Lietuvių sve

tainėje, Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinis ąkyrids buvo 
surengęs labai šaunų Lietuvos 
20-ties metų nepriklausomybes 
minėjimą. Tą i buvo vietos pro
gresyvių lietuvių susirinkimas. 
Prisirinko pilna Lietuvių sve
tainė, t. y. apie kokius 300 
žmonių,*

Buvo du geri, kalbėtojai ir 
tuojau po susirinkimo atidary
mo ir žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę pagerbimą buvo persta
tytas kalbėti vietos vienas iš 
gabiausių advokatų ir visuome
nės darbuotojų p. Bemard H. 
Chemin, kuris pereitą vasarą 
buvo nuvykęs Europon. Kadan
gi Binghamtbne jis turi plačią! 
pažintį su lietuviais, tai nega
lėjo apsieiti nerplankęs ir Lie
tuvos. Lietuva ir laikinoji ■ Lie
tuvos sostinė Kaunas jam labai 
patikę, o dar labiau jam pati
kę Lietuvos žmonių gražus su
gyvenimas su žydais. Taipgi

pasakė, kad yra būtinas reika
las atsteigti demokratinę san
tvarką ir Amerikos lietuviai tu
ri tarti savo žodį tuo klausimu 
r t.'t. Jis kclbėjo angliškai.

Antras kalbėtojas buvo jau
nasis Keistutis Michelsonas iš 
Brooklyn, N. Y. Tai vienas iš 
geresniųjų kalbėtojų. Jisai gra- 

jžia ir imponuojančia, lietuvių 
I kalba nuosekliai nupiešė Lietu
vos žmonių koyfjs už laisvę ir 
nepriklOsorbybę, ir kad Smeto
na jau du .kartus pirmiau yra 
Lietuvą, tąip sakant, pardavęs 
ir dabar į vadus visai nėra tin- 
k: mas, o ir pdts vadizmas esą 
tik remiasi liaudies priespauda, 
užtai mes progresyvi Amerikos 
lietuvių visuomenė, susispietus 
į Amerikos, Lietuvių Kongresą 
reikalaujame, kad Lietuvoje 
butų atsteigtą demokratinė san
tvarka.

Jo kalba buvo labai įdomi ir 
publika dar ir po šiai dienai vis 
dar prisimena draugą Keistuti, 
ir norėtų dąt kartą girdėti jį 
kalbant kokiu nors svarbiu 
klausimu.

Po prakalbų buvo paskaity
tos tam atatinkamos dvi rezo
liucijos: viena reikale Lietuvos

|ACME-NAUJlh,N V Kotui

- SOCORRO, N. M. — Rose 
Garcia Cassady, kuri liko 
misteriškai nužudyta.

KAS PENKTADIENĮ YRA LAIMES DIENA

DAMP WASH

Už 10 SVARŲ 
4c už kas svarą virš to

; į Į ■' Į  III IĮ .. ....................... f -

AIR-FREED DAMP 
WASH

MARŠKINIAI ę 
sii ryšuliu

ARCHER 1

Grąžinama Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti, Tinka j 

Prosyti. * h
1 H

BAIGIMAS K

LAMBRlf^
is y»CT Afauay/*

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211■ ' , • - i •• * 4 . • - ’ - :. - ■ \ * • *,. . f \ .

KOL JAUNAS, sėk 
pasėlio grudus..

Tada, kada jausi kaip kūnas ima OI 
stingti, dvasia jau susnudus, vėlu 
juk prie darbo: •_.< Aęk
nė sėsi, nė piausi.

Svietas
Skuba—

SKOLINASI. PERKA 
STATOSI NAMUS.

Tad, kodėl nepasekti ją pėdomis ir tau, kai malonus
* < *' • * .

patarnavimas visiems užtikrintas?

TAUPYK IR SKOLINKIS
• ■ į *. . ■ ...’ . . ' ' •

Lithuanian Building, 
Loan & Savings Ass’n.

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET

vidujinės santvarkos, * o kita 
Vilniaus klausimu. ,

.Paskiau buvo trumpa koncer
tinė programos dalis. Pirmas, 
■jora dainelių sudainavo p. Sta
sys Tamkus iš Brockton, Mass. 
baskui smuiku griežė p. Samu- 
al Spector, piano solo skambina 
>lė Emilija Endrejunaitė ir ga- 
.e dainavo musų visų vietos 
mylimas dainininkas p. Stasys 
Vaineikis visiems programos 
dalyviams akompanavo p-lė E-, 
ena Zukajtė. Programa buvo 
„i umpa, bet labai turininga ir 
publikai k bai patiko.

Po programos tesėsi šokiai 
Iki vėlumos nakties. O kiti link
sminosi labai geroje nuotaikoje 
prie skanaus alučio ii* džiaugė
si .vakaro pasisekimu.

O kitą dieną irgi nemažai pu
blikos susirinko į Lietuvių sve
tainę geriau šusdpi žijit su drau
gu Michelsonu ir atsisveikinti. 
Ta pačia proga d. Miėhelsonas 
savo trumpoje kalboje supažin
dino binghamitoniečius su jų 
propanuojamu leisti lietuvių — 
anglų kalba žurnalu ir užrašė 
14 prenumeratų. .

Taip po dviejų dienų iškilmių 
Lietuvos nepriklausomybes mi
nėjimas ir baigėsi su dideliu u- 
po pakilimu, gera nuptaika ir 
pasiryžimu darbuotis iiz< atsteį- 
gimą demokratinės santvarkos 
Lietuvoje. P. B. Balčikoins

Rezoliucija Vilniaus 
klausimu 5 .

Mes Binghamįono lietuviai 
susirinkę į Lietuvos 20-ties me
tų nepriklausomybes minėjimą, 
rengtą Amerikos Lietuvių Kon
greso' Binghamtono Skyriaus, 
'vasario 12 d., 1938 m.,. Lietuvių 
Svetainėje,.315 Clinton Street, 
Binghamton, N. Y., išreiškime 
savo nepasitenkinimą,. kad šian
dien Lietuvos tikroji sostinė 
Vilnius yra po Lenkijos kontro
le, ir kad musų broliai lietuviai 
Vilniuje negali sykiu Su mumis 
švęsti Lietuvos 20-ties metų 
nepriklausomybės sukaktuves.

Todėl, mes Binghamtono lie
tuviai reikalaujame, kad Lietu
vos sostinė Vilnius butų sugrą
žinta Lietuvai, ir kad Vilniaus 
lietuviai sykiu „su visos Lietu
vos žmonėms \ galėtų valdytis 
demokratinėje santvarkoje.
Vakaro vedėjas P. B. Balčikonis 
Sekretorius S. A.. Kaminskas.

Rezoliucija Lietuvos viduji
nės padėties reikalu

Mes. Binghamtono lietuviai, 
susirinkę į Lietuvos 20-ties me
tų nepriklausomybės minėjimą 
rengtą Amerikos Lietuvių Kon
greso Binghamtono skyriaus, 
vasario 12 d. 1938 m. Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton Street, 
Binghamton, N. Y. Didžiai 
džiaugiamės Lietuvos 20-ities 
metų nepriklausomybės gyvavi
mu. . ' ' •' ' '. \

Bet, esame didžiai nusiminę 
dabartine. Lietuvos tautininkų 
diktatoriška tvarka dėl jos ne
silaikymo Lietuvos nepriklau
somybės deklaracijoje pareikš
tų demokratinių principų,

Tad mes Binghamtono lietu
viai pageidaujame, kad kaip 
greičiausiai Lietuvoje butų at- 
steigta demokratinė santvarka, 
suteikta amnestija politiniams 
kaliniams ir grąžinta spaudos 
ir susirinkimų laisvė.
Vakaro Vedėjas P. B. Balčikonis 
Sekretorius J- A. Kaminskas.

Rockford, III.
• .... .

SėkmingasLietuvos dvide
šimt metų nepriklausomy

bes sukakties minėjimas
Vasario 27 d. buvusioje Co- 

umbus klubo svetainėje įvyko 
Lietuvos nepriklausomybes dvi
dešimties metų suk kties minė
jimas, kurį surengė dešimt vie
tos draugijų. Tenka pasakyti, 
jog minėjimas pavyko labai ge
rai: žmonių susirinko daug ir 
programa buvo gerA. Labai £r.?.- 
žiai d inavo , SLĄ 77 kuopos 
kvartetas. Didelį įspūdį padarė 
grupė jaunų mergaičių, kurios 
šauniai ir vikriai pašoko “Dutchi 
d?nce”. Muzikalę programos 
dalį dar pildė p-lė . Norkiutė, 
Laisvės mišrus choras, p-lė Jo- 
v. išiutė, Sinkevičiūtė, Baranau
skienė ir kiti.; ; 

' < • •• 1 • . » f

'vos valstybę ir paliuošavo di
lesniąją džtlį savo žemės nuo 
svetimo jungo.

Bet istorinė Lietuvos sostinė, 
deja, dar ir šiandien tebėra , o- 
kupuota lenkų. Todėl šis Rock- 
fordo lietuvių susirinkimas pa
sižada remti Lietuvos pastan
gas dėl Vilnimis atvadavimo.

Kalbėtojų buvo trys: kun. 
Juozaitis, Pruseika ir P. Gri
gą, tis, “Naujienų” redaktorius; 
kuris' pasakė, svarbiausią kalbą 
apie, tai, kaip Lietuva atgavo 
nepriklausomybę.
• Susirinkime s priėmė tokio 
turinio rezoliuciją:

Lietuva, kaipo daibo žmonių 
kraštas, gali tarpti viduje ir 
sėkmingai gintis nuo svetimų 
pHešų, tiktai eidama laisvės ir 
demokr; tybljs keliu. Taigi šis 
susirinkimas geidžia, kad Lie
tuvoje butų atsteigta demokra
tine santvarka, kurią jai davė 
Steigiamojo Seimo pirimtoji 
Konstitucija, kad butų užtikrin
ta Lietuvos žmonėms sąžinės, 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
orgariizfcijų laisvė ir kad butų 
paleisti iš kalėjimų ne ti.e, ku
rie daro sąmokslus prieš Lietu
vos valstybę, be* tie, kurie ko> 
vojo dėl- liaudies teisių ir jos e- 
konominės \buklės pagerinimo.

Pirmininkas A. Savickas

Mikalauskas, Versackas, S. šal- 
tys, j. Dočkus, A. Kelpšas, M. 
Grinis, Chas, Phillips, V. Ma
karas, J. Rulis, N. Bagdonienė, 
B. Nekrašas, Dr. Luomanas, A. 
Bilius, J. Basavico, A. Petro
nis, F. Žolėn, s, J. Karackas, L. 
Strogis, South Side Cleaners, 
Misiūnas, A. Gerdauskas, J. 
Paulikaitis; po 20 centų: N. 
Kuzmickienė, W. Zuklis,, C. Ra- 
dzovai ir P. Jaspelk; po 15 cen
tų: B. Mack, W. Jankauskas, o 
Zakarevičius 12 centų; po 10 
centų: K. Barzdukas, J. Grigas, 
Levitsk s, T. Saudorgis, F. 
Brozaitis, P. Batulis, E. Mar- 
kelavce, E. Peculis, Matukaitis, 
J. S'tockos, C. Cekauc’', D r. 
Luomans, F. Aklinas, P. Bube- 
tis, A. Pcvilaitienė, Augustau- 
sk.?s-, Kaliauskas, Chipulienė, 
P. Bartkus, Kanapkis; po -5 
centus: be v; rdo, J. Bubinas ir 
Briedis. —N.

2 PAGELBOS BUDAI 
PASILIUOSUOT NUO

SALCI
K

B,/.A .
Gydyk Gerkles

Skausmą

i I kūną įeina 
g per skilvj ir 
| žarnas skaus- 
p mui pašalinti

Aukos kun. M. X. Mockui

Rezo’iucija
Minėdamas Liętuvos nepF- 

klausomybės 20 metų sukak
tuves, Rockfordo draugijų su
šauktas skaitlingas lietuvių su
sirinkimas, vasario 27 d. 1938 
m., reiškia savo džiaugsmą, kad 
po ilgų priespaudos metų ji- 
sunkių kovų Lietuvos žmonas 
atsteigė nepriklausomą Lietu-1

. LDS 95 kuopos pastangomis 
buvo renkamos aukos kun. M. 
X. Mockaus sušelpimui. žemiau 
telpa sįr. šas visų aukotojų ir '■ ■" kpo kiek jie aukavo, štai po kiek 
ir kas bukojo:

Po $i.00: R. Bačienė ir W. 
Kelley; po 50 centų: Šimaitis, 
Karsokas, J. Shlikas ir S. Pet
rauskas; po 25 centus: P. Sla
vinskas, Grigalevič’us, P Tan
kus, A. Kasparienė, S. Zolinie- 
nė, K. L:.wdauskas, J. Ūsas,

IŠ LIETUVOS
f

EKSKURSIJOS Iš LIETU-
* VOS Į AMERIKĄ

Laivininkystės bendrovės jau 
dabar pradėjo rūpintis didesnių 
ekskursijų j Amerką surengi; 
mu, New Yorko 1939 m. paro
dos proga.

Manoma, kad iš Kkipėdos 
1939 metų pavasarį į New Yor- 
ką išplauks net keli specialus 
laivai.

Kelionė iš Klaipėdos į Ncw 
Yorką ir atgal laivais atse’s tik 
□pie Y00—800 litų. Tsb.

Tas greitis,, kokiu pasireiškia Bayer 
tabletes veikla, gelbstąs nuo vargi
nančio šalčio kartu ir gerklės skaus
mu, yra tikrai nuostabus ... o gy
dymas paprastas ir malonus, štai ką 
reikia daryti. Sutrink ir ištirpyk tris 
tikra* Bayer Aspirin tabletes trečda
ly stiklo vandens. Išgargaliuok su tuo 
mišiniu du kartu, užvertęs galvą.

Šis medikalis gargaliavimas veiks 
kain lokalė anestetiką jūsų gerklės 
paliestuose audiniuose. Palengvina 
skausmą vmai; užkimimas atsitaiso.

Pasakysit, kad tai yra nuostabu 
Ir keli tie centai, kuriuos užmokėsit 
pirkdami tabletes padarys daug su
taupą virš to, ka reikėtų išmokėti už 
“gerklės gargaliavimo” stiprius vais
tus. Pirkdami žiūrėkit, kad gautumėt 
tikrą BAYER ASPIRIN.

15c - 12" w TABLEČIŲ
2 Pilni Tuzinai 25c

tikrumoje . centas tabLtė

MADOS

r'

AR JUS KADA GĖRĖT STIKLĄ
ALAUS TIESIAI “IŠ KRANO”?

'■r ♦ 4.*

Tas tai yra tikras ŠVIEŽUMAS
AR KADA RUKET ŠVIEŽIAI
PADARYTĄ CIGARETĄ PA

ČIAME FABRIKE?

TAS Tai Yra Tikras Šviežumas

Kiekvienas cigaretę pardavėjas Amerikoj perstatys jums, jog 
Tikraš ^viežumaš randasi Dvigubai-švelnįuose Old Gold Cigare- 
tuose. Jis yrai užklijuotas kiekviename pakelyje DViem Cellopha- 
ne užvalkalais, išlaukinis Cellophanė užvalkalas atsidaro iš apa
čios pakelio. Vidujinis Cellophane užvalkalas atsidaro iš viršaus.

Užlipinant abiejuose galuose yra Dubeltavai Užlipintas kiekvie
nas Old Gold pakelis nuo drėgnumo, dulkių, sausumo ir nuo 
kiekvieno kito cigaretų gerumo priešo.

Nepadarykite klaidos apie tai. šviežumas yra svarbi kokybė ci
garete. Nuvėsęs tabakas dega karštai ir greitai, be skonio ir 
aiškiai erzinantis, šviežias tabakas dega išlengvo ir vėsesnis rū
kyti, nes rūkytojas netraukią karščio į savo burną. Nėra pro
gos gerklės erzinimui. Leiskite išbandomam pakeliui Dvigubai- 
švelnių Old Gold cigaretų pasakyti jums daugiau apie save.

Vidujinis Uivdlkal0 
, Ii "CuTlopImn." 

<itsld«ro IŠ VIRŠAUS

d C4
Lš 1•
>/ i

4713

PRYZINIO
DERLIAUS
TABAKAI 
Padaro juos

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

II **C*llophan•*, . j 
atsidaro ii APAČIOS I

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

"CELLOPHANE** 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

UŽSISTATYKITE Radio f Old 
Gola Hollywood J u dilų Na- 
uiienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co- 
lurnbia Network,nuo Kranto 
iki Kranto.

Copr., 1938. by P. LorlllardCo.. Ina

No. 4713—Namie devčti suknele— 
žiurstas. Sukirptos mieros 16, 18, 
20. taipgi 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 
46 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
17S9 S. Halsted SU, Chicago, UL 

čia įdedu 15 centą .ir .prašau

atsiųsti man pavyzdį No

Mieros  per krutinę

(Vardai ir pavardė) 
—.— --- 1-------------------j,

(Adresas)

(Miestas ir ralstija)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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. $8.00
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Baruchas prieš Roose veltą
Dar vienas stambus demokratų partijos šulas, Wall- 

stryčio bankininkas Bernard Baruch, išėjo prieš prezi
dentą Rooseveltą ir jo. politiką. I

Duodamas parodymus J. V. senato komitetui, kuris 
tyrinėja nedarbą, paminėtasai bankininkas pareiškė, 
kad dėl dabartinės biznio “recesijos” negalima kaltinti 
stambiųjų pramonininkų, kurie stabdo darbą savo įmo
nėse ir atleidžia darbininkus. Kalta esanti krašto admi
nistracija, nes ji savo politika gąsdinanti privatinį biz
nį. Vienintelis dalykas, kuris galįs grąžinti kraštą į ge
rovės kelią, tai — pasitikėjimas. To pasitikėjimo dabar 
trūkstą bizniui, ir jisai esąs suparaližiuotas.

Laikraščiai rašo, kad' šitais savo pareiškimais ban
kininkas Baruchas iššaukęs didelę sensaciją Amerikos 
politikoje, kadangi jisai nuo seniai exsąs žinomas, kaipo 
labai artimas žmogus demokratų partijos viršūnėms. < 

Tiesa, Bernard Baruch yra žinomas. Jisai iškilo 
dar prezidento Wilsono laikais. Bet kuo jisai pasižymė
jo? Amerikai stojus i pasaulio karą, Wilsonas paskyrė 
jį pirmininku komiteto, kuris užsakydavo ir pirkdavo 
karo reikmenas. Kaipo komiteto pirmininkas, Bernard 

* Ųaruch pasodino į tą komitetą stambiausiųjų korpara- 
cijų viršininkus, kurie tąrnavo valdžiai “už vieną dole
rį per metus” ir kišo valdžiai sąvo korporacijų prekes, 
patys spręsdami, kokias kainas valdžia privalo už jhs 
mokėti. _ 1

Šito Barucho komiteto “patarnavimas” valdžiai bu
vo tokios rųšies, kad Dėdė Šamas permokėjo bilionus 
dolerių už prekes, kurias jisai nupirko, ir pripildė auk- 

, su stambiųjų kapitalistų kiše‘nes. Tas komitetas, pavyz
džiui, išmokėjo įvairioms kompanijoms bilioną dolerių 
už aeroplanus, kurie turėjo būt pristatyti į karo frontą 
Prancūzijoje; bet iki pasibąigė karas, nė vięnas aero
planas nebuvo valdžiai pristatytas, ir kompanijos, ga
vusios iš valdžios avansų bilioną dolerių, nė vieno dole
rio valdžiai negrąžino!

Tai ve koks patarėjas Wilsono administracijai bu
vo tas Wall-stryčio agentas. Jisai per keletą metų tūp
čiojo ir aplink Franklino D. Roosevelto administraciją. 
Kai sunkiausiais depresijos laikais stambusis kapitalas 
buvo nusigąųdęs ir reikalavo valdžios pagelbos, tai jo 
tarnas Bernard Baruch irgi “rėmė” Naująją Dalybą. 
Bet kapitalistų bizniai jau yra išgelbėti. Atleisdamos 
iš dirbtuvių milionųs darbininkų, didžiosios korporaci
jos sutaupė milžiniškus pinigų rezervus savo ižduosę. 
Dabar jos mato progą tais pinigais padaryti gerus pel
nus. Bet 'valdžia sako, kad iš tų kapitalo sutaupą dalis 
turi eųti šelpimui bedarbių, kuriuos kapitalistai išmetė 
į gatvę, ir apmokėjimui valdžios skolų, kurias ji pasi
darė, gelbėdama bankus, geležinkelius ir kitus biznius 
nuo bankroto. ,, .

Kapitalistai tam griežčiausiai priešinasi. Jų kova 
prieš Roosevelto administraciją daugiausia šiandie turi 
tą tikslą, kad butų panaikinti taksai neišdalintiems, kor
poracijų pelnams. Natūralu^ dalykas, kad Bernard Ba
ruch šitoje kovoję stojo į stambiojo kapitalo pusę.

sekretorius Zelinsky; buv. vęlionio Maksim Gorkio sek
retorius Kručkov; Kremlio ligoninės viršininkas, prof. 
Levin; žymus širdies ligų specialistas, prof. Pletnev įžy
mus gydytojas, prof. Kazakov; be to, Maksimov, Bez- 
sonov, Zubąrev ir Bulanov. '

Mąškvos laikraščiai, iš vakaro prieš bylos pradžią, 
kaip vienu- balsu pareiškė, v kad tų nusikaltėlių niekas 
negalėsiąs išgelbėti —- taigi jie, veikiausia, bus pa
smerkti mirčiai ir sušaudyti.

Šita byla bus nuostabiausia iš visų buvusių iki šiol 
Maskvos bylų. Nuostabi ji ne tik teisiamais asmenimis, 
|bet ir kaltinimais, kuriuds > Stalino žvalgybą prieš juos 
iškėlė. Jie yra kaltinami ne tik tuo, kad jie kartu ; , su 
Trockiu ir užsienio > fašistais darę sąmokslus prieš Sta
lino gyvastį ir Sovietų Sąjungos čielybę, bet kad jie kė- 
sinęsi nužudyti velionį Leniną ir nudaigoję Maksimą 
Gorkį! Teisiamųjų suole kartu su Bucharinu ir kitais 
“fašizmo agentais” sėdi buvęs Gorkio sekretorius ir ke
letas garsiausiųjų Maskvos ir net paties Kremlio gydy
tojų.

Reiškia, “išdavystė” įsiskverbė visur — ne tik į val- 
džios, armijos, karę laivyno, komunistų partijos ir ko
munistų internacionalo viršūnes, bet ir į patiks Krem- 

ylio ligoninės gydytojų štabą!
i Jeigu tiesa tai, ką sovietų žvalgybą ir prokuratūra 
sako, tai tenka padaryti išvadą/kad tokio supuvimo dar 
nė vienoje civilizuotoje šalyje nębuvo regėtą* > -

Tačiau, kas už vis svarbiausia, Stalino žvalgyba sa
kosi suradusi, kad išdavimąs, žmogžudystės ir sąmoks
lai prieš sovietų valdžią

da ir kalbėtojai Šimtus kar
tą yra ‘aiškinę’. Publika nuo
bodžiavo. 

' . . . 
“Antrasis kalbėtojas, K. 

Michelsonukas, galutinai įro
dė, kad jis nėra socialistas. 
Atpasakojo visus Stalino ‘te- 
zius? apie demokratiją ir vi
sokius ‘frontus’. Apie Lietu
vos nepriklausomybę Michel
sonukas neturėjo ką' saky
ti.

“Keista dar ir tas. Komu
nistai Michelsonuką perstatė 
kaip soęialistą. ’ Tuo tarpu jis 

x nėra LSS 19 kp. narys, so
cialistų kalbėtojui šiose pra-. 
kalbose neleista pasirodyti! 
Tą faktą nuslėpė' ir prakal
bų rengėjai komunistai ir jų 
‘socialistas’ kalbėtojas. Ar 
tai gražu
Tai reiškia, buvo klaidina

ma publika. Komunistai savo 
intrigoms nesisarmatija pa
naudoti ir jaunuolį, kuTis ne
nusivokia ką darąs ir tokiu bu
du atsiduria nepagirtinoje ro
lėje prieš visuomenę.

Nepasisekė tas parengimas 
ir kitais atžvilgiais, žmonių bu
vo tik apie trejetas šimtų.

Lietuvos valstybes 
biudžetas
/ ■-    .............................................................——-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
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Baigia skersti

lai prieš sovietų valdžią prasidėjo tos valdžios viršūnė
se dar tais laikais, kai gyveno Leninas, faktinai net pa
čioje bolševikiškos revoliucijos pradžioje.

Jeigu teisingas šitas Stalino žvalgybos kaltinimas, 
tai reiškia, kad Rusijos bolševizmo priešakyje nuo pąt' 
revoliucijos pradžios stovėjo niekšų ir kriųiinalistų gau
ja! ' .. • . .Y' -' ■

Lenino jau nebėra. Bet kuris iš jo - artimiausiųjų 
bendradarbių dar paliko nesuteptas judošystės dėme? 
(Trockis, Zinovjevas, Kąmenėvas, Piatakovas, Radekas, 
Bucharinas, Rykovąs, Rakovskis, Kreštinskis, Černo- 
vas — visi pasirodė esą “pasiutę šunes”, kuriuos Stali
nas laiko reikalinga nušluoti (arba jau nušlavė) nuo 
žemės paviršiaus. ; '

Nenudaigotį ir nesupurvinti išliko, tiktai bebalsis 
Kalininas, keliaujantis sovietų agentai Litvįuovas (ku- 
ris į Rusijos ir komunistų partijos reikalus niekuomet 
nesikišdavo) — na, ir Stalinas.

Kai Stalinas paskers tuos 21 kalinį, kurie yra tei
siami šiandie,, tai leniniškas komunizmą^Vbus pribaigtas. 
Negarbingai jisai baigia savo karjerą. Ne kovoje su 
priešu, sukilusiu krąšto viduje arba įsiveržusiu sų gink
lais rankose iš svetimos žemės, bet nuę rankos budelio, 
kilusio iš pačių revoliucionierių tarpo!-

Tas budelis ne, tik galabija bolševizmo pionierius, 
bet pirma priverčia juos dar išbiauroti save ir kits ki
tą begėdiškais viešais “prisipažinimais”, o jau paskui 
paleidžia jiems po kulką į pakaušį ir įmeta lavonus į 
duobę.

/Taip diktatūra laidoja savo kūrėjus.
Prieš dvejetą metų pasaulis buvo liudininkas, kai 

prasidėjo Stąlino diktatūros nasruose bolševikiško ko
munizmo mirŲes konvulsijos. Optimistąį) da ir tuomet 
stengėsi įtikinti save, kad tai tiktai ląikįnis bolševizmo 
negalavimas, kurį “demokratiška konstitucija” 'pagy
dys. Bęt diktatūros žiaunos nuo to laiko nesiliovė dir
busios. Po Zinovjevo ir Kąmenevo, sušaudymo atėjo Pia- 
takovo ir Ęadeko “byla”, paskui ąrmijos generolų “va
lymas”, po to, laivyno, admirolų ekz.ekųęija, o dabar pra
sideda pats didžiausias staliniškos justicijos • spektaklis.

Už dienos kitos, paskutinių žymiųjų bolševizmo va
dų kaulai traškės diktatūros nasruose, jų vardai bus 
sutremti į purvyną. O kas po to bus, tai nė pats Stali
nas nežino, nes jisai yra apakęs. Tik apakęs despotas 
gali įsivaizduoti, kad jo sostas tvirtai stovės ant su
triuškintų jo, buvusiųjų draugų kaulų.

SUDEGĖ SMETONOS 
DVARAS.

Susipažinkime. Juk pravartu! 
tai girioti. Kartais ginčijamės 
visai < pagrindinių dalykų neži
nodami. Jei norime Lietuvą ge
riau pažinti, jos gyvenimą iš- 
imanyti, itai jau bent apytikriai 
reikia žinoti ir valstybės biu
džetas. Juk biudžetas tai ir 
yra tasai kąsnis^ dėlko visur 
politinių partijų kovos verda. 
Juk visiems gyventojų’ įvai
riems klodams rupėte rupi, 
kaip krašte bus mokesčių naš
ta paskirstyta ir kam tie su
rinkti mokesčiai, tos bendros 
krašto pajamos teks, kuriems 
reikalams jos bus suvartotos. 
Iš čia seka ne tik vidaus, bet 
ir užsienio politika.

Taigi, visai nesigilindami į 
smulkmenas, bendrai susipažin
kime, kaip atrodo 1938 metų 
Lietuvos valstybės biudžetas.

Jo pajamos-išlaidos 
kia Lt. 340,700,000. 
graži suma.

Lietuvos Bendro Demokrati
nio Frorito laikraštis “Išvien” 
2-ame nurnėryje. paduoda įdo
mią žinią apię p. A. Smetonos 
dvarą, kuris jam buvo nupirk
tas surinktomis iš .valdininkų 
“aukomis”, žinioje skaitome:

“Prie Smetonos tėviškės 
už surinktus iš valdininkų ir 
karininkų pinigus nupirko 
Smetonai dvarą ir pastatė 
naujus trobesius. Pinigus rin-» 
ko akiplėšiškai: įstaigų vir
šininkai įsakė savo pavaldi
niams tam reikalui sumokėti 
po nustatytą sumą. Buvusis 
kariuomenes štabo viršinin
kas, dabar pamišęs, gen. 
Jackūs, tiesjog įsakė, kad da
lis karininkams išmokamų 
algų (butų išmokėta dvaro 
pirkimui išleistais čekiais. 
Bet dar keistesnis dalykas, 
jog dvArą apdirbti buvo įsa
kyta nemokamai šauliams ir 
kitiems apylinkės gyvento-' 
jatns. Taigi, apylinkės gy
ventojai buyo įpareigoti ei
ti baudžiavą. Toks negirdė
tas šiais laikais apsireiški
mas sukėlė didelį gyventojų 
pasipiktinimą — ir visai ne
lauktai praeitų metų rudenį, 
kai jau buvo suvežti javai, 
sudegė klojimas. - Nors poli
cija ir dėjo visas pastangas, 
bęt nepasisekę-nustatyti, kas 
padegė.”'
Žinioje sakoma, kad “apie tai 

rašyti spaudoje cenzūra griež
tai uždraudė”.

SMETONA GAVO DOVANŲ 
ŽIRGĄ.

jau 
Tai

sie
jau

Apžvalga

metais

kitų me-

Lt. 338,700,000 
Lt. 292,030,000 
Lt. 256,862,400 
Lt. 264,440,600 
Lt. 278,300,000 
Lt. 288,700,000
Lt. 327,600,000

Palyginimas
Palyginkime ją su 

tų biudžetais:
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Iš tų paduotų skaitmenų ma

tyti, kad šių metų biudžeto pąn 
jamos ir išlaidos viršija visų 
(kitų metų sumas. Reiškia, Lie
tuvos valstybės finansiniai rei
kalai pradėjo taisytis, nes ki- 
itaip nebūtų galima daryti di
desnes išlaidas.

Iš ko susideda pajamos
• Dabar paviršutiniai dirstelki- 
me iš ko susideda pajamos. 
Bendrai, visos pajamos skirsto
mos į d\i žymias grupes, tai 
jį taip vadinamas paprastas pa
jamas, tai yra tokias pajamas, 
kurios gaunamos įvairių mo
kesčių, rinkliavų ir monopolio 
keliu ir nepaprastas pajamas, 
'kurios gaunamos, kaip štai iš 
: apyvartos kapitalo, žemes re
formos, vidaus paskolų ir val
dininkų algų sumažinimo, daro
mų atskaitymų, iš algų biudže
tui subalansuoti.

Iš paprastų pajamų numaty
ta viso gauti Lt. 284,300,000. 
Jos susideda iš sekančių pozici
ją : . .
Tiesioginiu, mokesčiu 
Netiesioginių mokės. 
Rinkliavų ................ .
Monopolių pajamų .... 
Valst. įmonių pajamų 
Valst. turto pajamų 
Kitų ...............................

Didelė skriauda
Taigi, socialine prasme žiu 

rint, čia didelė" skriauda daro 
ma mažiau pasiturintiems, at 
seit, mokesčių naštą ne vis.i vit 
nodai neša. Jos žymi dalis krer 
ta ant pečių mažiau pasiturir 
čių žmonių. Muitai v ir vėl nėr 
mokesčių sistemoje sveika 
reiškinys, o ypač jei tie m ui L 

i įvesti saugoti saVo pramor 
nepaisant sveikos konkurenc 
jos. Tokiu Budu krašte vysto: 
parazitinė, sakysime, akiplėši: 
kai parazitinė savo pramon« 
Be to, tokių muitų sistema pi 
brangina gaminius, kurie žm< 

Į nių tarpe savos pramonės vai 
tojaini.: O kadangi tokių preki 
gamintojai muitus taip pat įi 
kaito į parduodamų prekių ka 
ną, tai ir čia tos rųšies mokė: 
čių dalis tenka platiems vart< 
tojų sluoksniams sumokėti. T 
ir čia socialine prasme žiurii 
nėra to reikiamo teisingesn: 
mokesčių naštos krašte paski 
stymo: mažiau* pasiturį tu 
nešti didesnį mokesčių sunki 
mą. Modeminėje teisingesnė, 
išvystytoje mokesčių sistemo. 
stengiamasi mokesčiais apkra> 
ti tuos, kurie daugiausia, uždi 
ba ir tokių valstybių biudžei 
pozicijoje netiesioginių mokė 
čių pozicija visuomet yra m 
žesnė už tiesioginius mokė 
čius. Be to, šiokios pajamos y: 
visupmet stipresnės, tai yra p 
stovesnės. Socialine prasme ži 
žint, jos yra ir teisingesne 
nes čia moka tas daugiau, k 
ris ir uždirba daugiau. Tai 
Lietuva dar neturi tinkamai i 
vysčiusi savo mokesčių sisd 
mos ir tai visai sųprantan 
dėlko, nes darbo žmonės y 
nustumti nuo krašto reika 
tvarkymo, jie čia netūri prog 
savo balso pareikšti. Tik tuo 
kraštuose, kur stipriai įsigal 
j.ęs demokratinio vaidymosi i 
žimas, tik tenais ir mokesč 
sistema teisingiau yra išvyst 
ta.

Iš valstybės turto ir valst 
bes įmonių pajamų pozicija y 
gana žymi; vadinasi., vaistys 
savo kapitalu stipriai daly vau 
privačiame biznyje ir pati t 

I ri savo įmones, o tai sako, k: 
Lietuvoje privatus kapital; 
nėra pajėgus. Todėl valstyl 
yra daugelio įmonių stipriaus 

■ šeimininkė ir kaipo tokia sti 
riai gali veikti visą krašto po. 
tinį gyvenimą.

(Bus daugiau)

E LIETUVOS
■ ——.....■■ ..... . — v.

Šiandie Mąskvoję prasideda dar viena didelė bylą 
prieš buvusius Rusijos ir pasaulio bolševizmo vadus. 
Apkaltintųjų tarpe yra asmens, savo laiku stovėję so
vietų valdžios, Rusijos komunistų partijos ir komunistų 
internacionalo priešakyje: Bucharin, buv. konrinterno 
prezidentas, žymiausias komunizmo teoretikas ir “Prąv- 
dos” ir “Izvestija” redaktorius; Rykov, buvęs po Leni
no mirties Liaudies. Komisarų Tarybos pirmininkas; 
buvęs finansų komisaras Grinko; buvęs vidaus reikalų 
komisaras ir GPU viršininkas Jagoda; buvęs užsienio 
prekybos kom. Rozengolz; buvęs žemės ūkio komisaras 
čemov; buvęs užsienių reikalų vice-komisaras Krestin- 
sky; buvęs sovietų ambasadorius Londone ir Paryžiuje 
Rakovsky; buv. miškų ūkio sekretorius Ivano v. Taip 
pat — buv. Uzbekistano komunistų partijos sekretorius 
Ikramaov; buv. Gudijos komunistų partijos sekretorius 
šarangovič; buv. Uzbekistano liaudies komisarų tary
bos pirmininkas Feisula-Chodažaev; buv. kooperatyvų

PUBLIKOS KLAIDINIMAS.

Brooklyno komūnistai, tu^ė- i 
darni daugUrųą vietiniame Am. 
Liet.. Kongreso skyriaus komi
tete, nedąye USS. 19 kp. at- 
stoyui,' drgt J. Stilsonui, kalu 
beti Lietuvos nepriklausoąiy- 
bes paminėjime. Iš savo puses 
jie pastate kalbėtoju? Gasiuną 
ir paskui prie jo pridėjo dar por 
i-ą saviškių kalbętbjų. O už so
cialistus kalbėti jie paskyrė 
jaunuolį K. Michelsonuką, kuris 
vadina save “irgi socialistu”.

Tokiu budu tas Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimas 

paverstas komunistą pra
kalbomis ir išėjo vienpusiškas
bii

ir skystas. “Nauj. Gadynės” 
korespondentas tas prakalbas 
aprašo tąip:

' ' ' ‘
“Gasiuną man teko girdė

ti pirmą kartą. Turiu* pasa
kyt, kad jis nėra joks kal
bėtojas. Jo kąlbą buvo nuo- 

x bodi ir iškrikusi. Vietoj aiš- 
kinti tą, kaip atsirado ne- 
priklaųlspinąi Lietuva, kaip 
Lietuvos žmonės vedė kovas 
ąž savo laisvę, Gasiunas pa
pasakojo tik Smetonos ‘nuo
pelnus’. To ir užteko, dau
giau pasakyti jis negalėjo. 
Visą laiką šokinėjo nuo vie
no klausimo prie kito; višą 
laiką pasakojo tokius daly
kus, kuriuos komunistų spau-

“Išvien” rašo:
“švęsdamas 60 metų su

kaktuves, Smetona panorėjo, 
kad kariuomenė jam pado
vanotų žirgų. (Mat, mirusis 
Čekoslovakijos prezidentas 
Masarykąs mėgo jodipėti, tai 
ir Smetona nori pasirodyti 
panašu^ į Mąs.aryką ir daž
nai, apsistątęs šnipais, joja 
pajodinėti).' Per kariuome
nes vadovybę įsakė visiems 
karininkąips sulaikyti iš al
gos po 5 litus žirgo pirkimui. 
Pasakyta — padaryta. Už 
surinktus pinigu^ ąusiuntė 
savo žentą pulk. Valušį į An- 

. glįją pirkti žirgo, (lietuviški 
netiko). Ir kaip tautininkų 
spauda džiaugėsi, kad už 
prievartą išluptus ię kariniu-' 
kų penkličiuįs Smetonai buvo 
padovanotas angliškas žir
gas!”

• Lincoln Parko žvėrynas šio
mis dienomis gavo baltą kojotą 
—laukinį šunį. Tai retas veis
lės gyvūnas. Jį dabar galima 
pamatyti žvėryne.

Lt. 50,200,000 
Lt. 84,400,000 
Lt. 23,600,000 
Lt. 35,400,000 
Lt. 51,100,000 
Lt. 30,500,000 

Lt. 6,000,000

Kas moka?
Įsižiūrėjus į' šias sumas, štai 

kas galima pasakyti. Lietuvoje 
mokęsčiąi nėra pagrįsti moder
niniu finansiniu susįtvąrkymu, 
nes čia vyrauja žymi netiesio
ginių mokesčių pozicija., kuri 
nėra stabilinga. O ji nėra pa
stovi todėl, kad nepaprasti mo
kesčiai jau savaimė negali bū
ti metai į metus pastovus, jie 
daugiau ar mažiau pripuolami. 
Tokie mokesčiai gaunami iš! ak
cizo ir nuritu. Tai jau tuo pa
čiu gyventojams jie susiskirsto 
nė pagal jų pajėgumą mokėti 
ir daugiausia jie surenkami iš 
darbo žmonių, bet ne tiesiogi
niai gaunami nuo turto. Saky
sime, akcijas gaunamas nuo 
plačįausiąi vartoj amų gyveni
mo apyvokoje būtinų reikme
nų, kaip štai degtukai, cukrus, 
tabakas ir kitos tos rųšies pre
kės. Taigi Čia lygiai visi tuės 
mokesčius moka, kas tikėtas 
prekes vartoja, o jos vienodai 
visiems reikalingos. Tiek tur
tingas, tiek visai mažai pasitu
rįs asmuo be degtukų, cukraus, 
tabako negali apsieiti.

SKANDINAVIJOS IR
BALTIJOS STUDEN

TŲ BENDRADAR
BIAVIMAS

Vasario 6—6—7 d. Rygoje 
vyko pirmoji Švedijos ir Bali 
jos k rąstų studentų atstos 
konferenęija. Joje oficialiais r 
prezentantąis dalyvavo Baltija 
— švedų, estų — švedų ir Ii 
tuvių — švedų akademinės se 
ei jos. Šia konferencija pradėt 
glaudesnis bendradarbiavime 
tarp Skandinavijos ir Baltija 
valtybių tą tikslą turinčių st 
dentų organizacijų. Ts

KIEK LIETUVOJE 
AUTOMOBILIŲ?

Pagal paskutinę statiste 
praėjusių metų ^pabaigoje Li< 
tuvoje buvo 1,793 automobilia 
319 autobusų, 564 autosunkv< 
žirniai, 32 kitokį autovežimi: 
ir 1,382 motociklai. Užmiesči 
keleivinių autobusų linijų ilgi 
1938 metų pradžioje sieke 3 
100 km. Tsl

c ♦
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Vasario 16 d. 
Paminejima's

Toronto, Ont., vasario 19 d., 
parapijos svetainėje, parapijo- 
nys surengė 20 metų Lietuvęs 
nepriklausomybės paminėjimą. 
Statė tai dienai atatinkamą vei
kalą, kuris buvo suvaidintas vi
dutiniškai. Kitos programos 
dalys susidėjo iš dainų, eilėraš
čių ir vaikų vaizdelio, “Kovoje 
dėl Vilniaus”.

Tame vaizdely smagiai vaidi
no Grubeviči’ų Jonukas. Būrelis 
nedidelių mergaičių, , sudainavo 
keletą liaudies dainelių apie 
gražiąją Lietuvą. Choras, (nors 
labai mažo sąstato) sudainavo 
keletą dainelių, vadovaujant p. 
Motiejunuį. Gražiai padainavo 
vienos moterys; jų balsai daug 
geriau harmonizavosi negu ben
drame chore. Gi vyrų kvartetui 
išėjo visai atbulai. Jie pradėjo 
žemesniu tonu negu vargoni
ninkas padavė balsą ir pusiau 
dainavimo turėjo sustoti. Vie
nas iš tenorų, pasišalino
scenos, bet kiti trys, nutarė 
žut-but laikytis. Pradėjo vėl iš 
pradžių dainuoti ir visai gerai 
sudainavo. Publikoje esantieji 
kitos draugijos dainininkai — 
mėgėjai, suprasdami kiek reiš
kia turėti scenoje nepasisekimą, 
kvartetui užjausdami, sukėlė 
jiems didžiausias ovacijas. Ben
drai paėmus, programa nors 
kiek ir silpnokai, bet gan tvar
kingai buvo išpildyta. Vakaro 
vedėju buvo p. Dervinas, kuris 
ir įžanginę prakalbą pasakė, 
kiek plačiau apibudindamas, lie
tuvių kovas už nepriklausomy
bę ir Lietuvos nepriklausomo 

, gyvavimo progresą. įvairiose 
srytyse. Programa buvo užbaig
ta su Lietuvos himnu, o vėliau 
sekė šokiai.

I Serga
Prieš kelias dienas buvo -pa

daryta sunki operacija p-lei 
Helen Gaižauskaitei, kuri ran
dasi Western Hospital. Labai 
gaila, kad jaunutę lietuvaitę iš
tiko sunki liga, bet reikia lin
kėti ir tikėti, kad jos jauna e- 
nergija greit ligą nugalės.

Kita ligonė i
Taipgi Westem Hospital ran

dasi kita Toronto lietuvę — p. 
Povilienė žižięnę; kuriai irgi 
tapo padaryta akies operacija. 
Linkiu p-niai žižięnei, greitos 
sveikatos.

(me pasidžiaugti. Man prisimena 
(kuomet skaičiau Naujienas ą- 
pie Marioną Rakauskaitę), kaip 
Amerikos lietuviai džiaugėsi ją 
vadindami musų Mariute. Taigi 
mes Kąmdos lietuviai irgi tiki
mės po kelių m.ętų. sujaukti to
kio1 pat džiaugsmo, iš musų Al
dutės. O tau, Adute, pradėtą 
tikslą ir. aš kaip, ir visi, lietuviai 
kurie tave matė pildant to va
karo programą, palinkės tau 
vien tik pasisekimo-

—Marie Cagarienę

Lyg ir Paaiškinimas

nuo!

Lankėsi Toronte
Praeitos savaitės pabaigoje, 

Toronte' viešėjo p-nia O. Stepo
naitienę, iš Gąry Indiana. Buvo 
apsitojusi pas giminaičius J. ir 
M. Jokuvynus. Steponaičiai yra 
“N-nų” skaitytojai ir pareiškė, 
jog jie visuorhet atydžiai seka 
Kanados Lietuvių žinias “N- 
se”. —Frances

pakvietimą

JUOKAIt ' r ♦ .
i -t * - ... . ,. i,._, _

Per Vėlai Tepatiria
Seųas mokytojas užeina' pas 

dantų gydytoją. Kai gydyto
jas ištraukia skaudamą dan
tį, mokytojui kažkas dingteli 
galvoje.

{—Ar tamsta, ponė^gydytojau, 
nesi tik p. Kiaulokas ?—klau
sią mokytojas.—Ar Tamsta ne
lankei musų mokyklos ir ar 
jtįk ne per mane Tamsta buvai 
už per didelį išdykavimą iš
mestas iš mokyklos? K

Gydytojas, lyg apgailestau
damas nusišypso

—Gaila, gaila, kad aš per vė
lai apie ši dalyką tepatyriau...

Radijo. Prekybininkas
X radijo imtuvų pardavėjas 

giria susiriesdamas vienam pir
kėjui padėvėtą radijo aparatą. 
Kitas (pirkėjas, išgirdęs tokį 
gyrimą, prieina prie pardavėjo 
ir taria:

—fJei šis ponas neperka, tąį 
imtuvas bus mano.”

—O. kur ponas gyveni?—
klausia pardavėjas.

—Alpių 6,—atsako šis.
Ne, to imtuvo. Tamsta negaur 

si,—atsako pardavėjas.
—Kodėl ?—supyksta pirkė

jas.
—Tamsta, pasirodo, esi ma

no artimas kaimynas, ir mano 
namiškiai ir aš pats turėtumėm 
daug nemalonumo.

LIETUVOS PRODUKTAI
"FRANKFURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DĘVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

Iš Bendro Veikimo
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Komitetas Lietuvoje Demokra
tijai Atsteigti turėjo savo susi
rinkimą, kuriame apart ginčų, 
nieko gero nenutarta. Kadangi 
komiteto nariai yra pasidalinę 
į dvi lygias dalis, iš kurių vie
na griežtai pasmerkia baublius, 
kita gi dalis tokį pasmerkimą 
atsisako padaryti, ir dar mėgi
na pateisinti triukšmadarius ir 
ateityje ardyt bendrus parengi
mus, todėl kito nieko neliko 
kaip tik šaukti masinį mitingą 
ir kaip nors tą dalyką užbaigti.

Mitingas yra šaukiamas 62 
Claremont St., lenkų svetainė
je, kovo 6 d. 2 vai. po piet.

Galima nujausti, kad bend
ras veikimas greičiau bus su
silpnintas, negu sustiprintas. 
Kol kas lieka laukti davinių.

Aldona Pauliutė

FU 33ll3d‘X3-NrVd I

Dėlei Ęaubimo
Tame pat mitinge paaiškėjo, 

kad komiteto narys Marcinkevi
čius prie baublių neprisidėjo ir 
to titulo nenori neteisingai ne
šioti, ką šiuomi ir pataisome.

Komiteto Daugumos Dalis

Geros Naujienos
DAMP WASH

KAINOS NUMUŠTOS
ANTRADIENI-TREČIADIENĮ
KETVIRTADIENJ-PENKTADIENJ

10 SVARŲ .....................................59c
PIRMADIENI ........  15 SV. 89c

KAS
PRIE
DUOS
SVARAS

Niekas nepakeista, išskyrus kainas — ta pati aukštoji 
kokybė—tas pat nesumuš.ainas pa tarnavimas.

Certifikuotas Automati 
nis Svoris

Jei nepatenkintas pilnumoje, tai pinigus mielai 
sugrąžingme.

Leader & Slockholm Laundries
Visi Telefonai YARDS 4800

Talentinga
Lietuvaitė

TORONTO, 'KANADA.—Va
sario 13 dieną 7 v. vakaro trau
kiu į 20 metų Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimą. Bet 
kaip eiti, kad taip lietus lyja, 
rodos, niekas negali pro duris 
išeiti. Manau sau, kad publikos 
salėje visai nebus. Laukiu pus
valandį, laukiu iki 8 vai. — lie
tus vistiek nenustoja. Rodos vi
sai neeičiau, bet mintyje stovi, 
kad Aldona Pauliutė dalyvaus 
to vakaro programoj, o man 
dar nebuvo progos jos matyti, 
nors-'daug teko girdėti. Be to, 
ir Naujienose skaičiau pereitais 
metais, kad Pauliutė yra labai 
talentinga, ' taigi paėmusi ap
siaustą ir skėtį skubu į salę. 
Nustebau radus salę prikimštą 
publikos iki pakraščių. Tuojau 
prasideda vakaro įžanginė kal
ba, o po kalbos išeina progra- 

, mos vedėjas ir sako, kad dabar 
Aldoną Pauliutė saliutuos Lie
tuvos liaudį. Salėje užviešpata
vo tyla. Prasidaro užlaidos, pia
nistė skambina karišką maršą. 
Ąldona išeina saliutuodama ir 
drauge šokdama “tap”. Ir taip 
šokdama rodę kariškas figūras, 
rikiuotę. Ji tiek sužavėjo publi
ką, kad toji su didžiausiu truk- 
šmu plojo, kol iššaukė antrą 
kartą. Ir kadangi publika vis 
nesustojo ploti, tai programų 
vedėja paskelbė, kad Pauliutė 
dar keletą numerių atliks. Pu
blika. aprimo. Po to1 atliko ji jū
reivių šokį.

Aldona, pasirodė scenoje su 
baltu jūreivių kostiumu ir baig- 

i dama šokti ištraukė Lietuvos \ fvėliavutę ir su ja mosuoda bai
gė šokį. Na, tikrai nei vieno asr 
mens nebuyo, kuris jai butų 
pašykštėjęs "plojimo. Vedę j ai
pasakius, kad Pauliutė dar pa
sirodys, publika nurimo. Po tę 
vėl pasirodė “tap” šokyje, ir 
turiu pasakyti, kad publika tie
siog žavėjosi žiūrėdama, kaip 
Aldutė taip puikiai trcpiąėjo 
kojomis, šokdama ‘tap” šękį. 
Kai programo vedėja pasakė, 
kad Pauliutė sudainuos vieną 
numerį, tai publika kiekvieną 
kartą sutiko ją rankų plojimų. 
Aldutė Nudainavo anglišką dai-

neįę iš “Maytime” (Sweethart). 
Aš kaipo dainų mylėtoja, be to, 
suprasdama apie dainas turiu 
pasakyti, kad Aldutė dainavo 
tikrai gerai, nors teturėjo tik 
keletą pamokų. Reikia pasaky
ti, kad dainuodama labai lais
vi! laikėsi. Savo artistišku šo
kimu ji tiek mane sužavėjo, 
kad aš, užbaigus jai šokti, nu
bėgau už scenos pasveikinti 
Aldutę ir palinkėti jai pasiseki
mo. Aš maniau, kad ji jau bus 
pavargus, bet ji tokiame gera
me upe nei kiek nepavargus ir 
sako, kad aš dar piano skam
binsiu. Bet, deja, prieš jos pas
kutinį numerį kilo salėje nesu
sipratimas. Kada pasirodė sce
noje SLA kuopos moterų cho
ras, tuo tarpu publikoje pasi
girdo baubimas ir triukšmas, 
dėl kurio nebuvo galima toliau 
programos tęsti. Tada progra
mos vedėja buvo priversta pro
gramą nutraukti. Todėl ir Al
dutė nebegalėjo mums gražiai 
paskambinti. Aš niekaip negai
liu pamiršti: man tas vaizdas 
tebestovi akyse, tas jos žavė- 
jantis artistiškumas ir ta jos 
maloni šypsena, kuri buvo tei
kiama publikai. Aš neabejoda
ma sakau, kad praslinkus kele
tui metų Aldutė bus tikra 
žvaigždė. Aš tau, Aldute, to 
linkiu ir manau, kad jai niekas 
nepavydės to, nes juk talentas 
yra toks daiktas, kurio nięks 

I negali nei nupirkti, nei atimti.

Dar apie Lietuvos Nepri
klausomybės šventę 

Toronte .
Prieš kiek laiko savo kolum- 

noj pažymėjau, kad Toronto S. 
L.A. 236 kuopos moterys gąvo 

dainuoti Lietuvos
nepriklausomybės minėjime, ku
rį rengė L.D.Ą. Komitetas. Jos 
mielai sutiko, t. y. norėjo drau
ge su viscis švęsti ir prisidėti, 
kuo pajėgė. Jos jautė, kad tai 
yra jų pareiga programą paį
vairinti, nes kuopa turi savo at
stovą L. D. A.’Komitete. Be to, 
visoms organizacijoms buvo 
duota laisvė pjęogrrmoje daly
vauti. Vienok atrodo musų tar
pe vieną “nusidėjėlę”, kurią pa
siryžo pašalinti iš choro. Kalti
nama moteris yra gera kuopos 
narė, aktyvi darbuotoją, todėl 
nematėme reikalo jos pasmerk
ti ir komunistų nežmoniškam 
reikalavimui nusileisti. Nutarė
me: visos, arba nė vieną. Be to, 
patys komunistai pareiškė, kad 
ji nėra kalta, o kaltas jos vy
rąs. Mat, vyro pasitvert negalė
dami, baudžia žmoną ir drauge 
visą 'musų draugiją, nes dainuo
ti norėjome?ųe kaipo pavienius, 
moterys, bet Draugijos choras.

Vakaro, pirm. įspėjo ir papra
šę publiką užsilaikyti rambi, 
jei bus nepatinkama programa 
bei jos paldytojai. Vienok tai 
nenųramino jau suorganizuotą 
.baublių gaują.

L.D.A. Komiteto pusę, t. y. 
5. nariai “Liaudies Ęąįse” 211 
nr- rąšo: “Jei yrą manoma, kad 
ta moteris neteisingai kaltina
ma, tai galima buvo paaiškinti 
vėliau”. Jus ir patys tą galėjo
te prieš įvykį paaiškinti savo 
baubliams. Juk ši moteris jums 
aiškiai posėdyj pasakė “Eikite 
pas manoi vyrą, jis dabar namie 
ir išspręskite su juo reikalą, aš 
su šiais priekaištais nieko ben
dro neturiu”

negali nei nupirkti, nei atimti. 
Nors Aldute tik 12 metų, bet 
jos artistiškumu mes jau gali-

Nesulaukus iš jūsų šito, aš 
choro įgaliota paaiškinau: mes 
čia prieš jus stovime SLA mo
terų choras. Musų kuopa jums 
jokios skriaudos nepadarė, o 
jeigu pavienis asmuo yra jums 
kuo nusikaltęs, tai yra vieta ir 
ląikas tups^ dalykus išspręsti, ir 
tai bus kur nors kitur, o ne pa- 
ręngiine. Bę to, jus, kiek man 
žinoma, turite nesusipratimus 
su šios moteries vyru, o ne su 
ja. Tai kokio dar jums paaiški
nimo reikia?

Turėjote nors tiek suprasti, 
kad tenai buvome susirinkę 
švęsti šventę, kuri mums vieno
dą teisęs teikia, o ne asmeniškus 
reikalus aptarti. Ir vakaras bu
vo, rengiamas komiteto, kuris 
rūpinasi subendrinti darbą: bū
tent, padėti ’ atsteigti demokra
tiją Lietuvoje. Todėl toki savi 
reikalai turi būti užmiršti ir 
laisvė duodama visiems lygiai.

daisvęs, 
diktuoti, 
o ko ne-

Ar jus norite tokios 
kad galėtumėte mums 
ką mes turime daryti, 
daryti.

—S. Batkienė
’ ‘v’ ' [ACME-NAujlENŲ Foto]

CHICAGO. — Bęrnard 
Vittąllo, kurio lavonas liko 
surastas adresu 1011 Hud- 
son St.

Skelbimai Naujienose 
duodą nąud4 dėlto,, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“I’ICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ

Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų.
Krautuvėms ir draugijoiųs specialia patarnavimas.

PRISTATOMI VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO.
INCORPORATED

IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ
805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555

CHICAGO, ILL. J. P. RAKŠTIS, SAV.
_ _______■■_______ t

$55,000 VERTES 
RADIJU TURI BŪT 
Išparduota

Sutaupysi iki $70.00 ant naujo Radio Philco 
RCA Victor, Zepith, General Electric

. Radiono Crosley.
Rūdijos, kurių kaina pir

miau buvo $99.50, dabar ju- 
sij pasirinkimui gražiuose 
kabinetuose už $29.95 ir 
jūsų sena Radio.

10 lubų RCA Victor Radio 
automatiškas, groja 8 rekor
dus ant sykio, turi mikro
foną kalbėjimui, gulima pa
daryti rekordus. Kaina su 12 
lietuvišku rekordu tiktai — 
$89.50 ir jūsų senas Ra
dio.

6 lubų Midget radios 1938 
metų po $9.98-

Jusų seną Radiją pataiso
me už 50 centų per patyru-; 
sius Budrike mechanikus.

UŽ $69.00 NAUJA RCA
VICTOR 1938 IR JŪSŲ SE- 

NA RADIO, KAIP ANT 
PAVEIKSLO.

Pašaukite Boulevard 7010
Jus galite pirkti gerą accordioną pilnos niieros už $99-50 
120 Basai. Accordionai mokiniams po $16-30. Mokėsite 

tik $1.00 į savaitę. LEKCIJOS DYKAI.

Sudriko
RAKANDŲ ir RADIO CO.

3409-17 So. Halsted Street

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 elektrikinė 
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. Krochlęr, Union, Par- 
lor Setai po $49.00 ir aukščiau, 
karpetas 9x12 dykai.

UŽ $69.00 80 BASŲ NAUJAS *
ACCORDIONAS, KAIP ANT ------- - -------------------------------

PAVEIKSLO.

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

kestrą ir 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.
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Income Tai
rašė jai meiliškus
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RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA 
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7358

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

n !JEųs

Mrs. Lena M. Parker, 2523 
Central avenue1, Evanston, už
vedė bylą prieš savo vyrą

ūt!auuiu. • • - - a *
i. Factory guaranteed.
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BAGIO

Fermeri/

PIRMYN KELIONES FONDO AUKOS
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šaunų maršą 
valsą. Makalų

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Joseph Fitzsimmons, 25. su 
Julia Bakaitis, 19

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $j,.75 

su 6 kuponais

Gavo
Perskiras '

Josephine Slowickis nuo Joe- 
seph Slowickis

77% 
visai 
buvo

»
r
į

Kodėl Per Metus žūna 35,000 
žmones

NOW

00

Makalai—,vai-

GRANE
COAL COMPANY 

. 5332 So. Long Avė.
Tel. Repnblic 8402 

POCAHONTAS Mine Run $7.50
"(Scroenod) ............... t tonas
SMULKESNES , $7.25
Tonas  ................... -............

Perkant 6 Tonus ar Daugiau

^®8seY a,nd cheat; ,ato8t bIond 
tnodern sėt, large roomy drawers. 
dove-tall constructlon.

KASDIENINIS BIZNIU SĄ
RAŠAS—ALFABETO J ; ' 

TVARKOJE • ■
Šis skyrius yra vedamas tikslų pa
gelbėti musų skaitytojamą susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, hitaisų 
ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo?Čia. jųp 
gausite informacijų, jeigu tik jų bųii 
galima gauti. : i

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

--------  - - -------------- --------- - - a >------ -l r-^-4-

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta p 
mo? rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
TpI ENG KRR8-K840

.sžioiu !Q£

suiTE įjąj

HALSTED FURNITŪROS
E s+abli s h ed ’ 1908 l

coO
\es>6

Yoiar

Pereitą septintadienį J. F. 
Budriko- Radio Programas iš 
stoties WCFL suteikė djdelio 
malonumo radio klausytojams. 
Programas traukėsi pi?svalan- 
dį, nuo 7:30 iki 8 vai. vakąro 
ir jo muziko dalį išpildė Bud
riko Radio Orkestrą pučiamais 
ir stygų instrumentais ir kon
certina; p. Rimkus vokalę pro
gramų dalį ir 
diniino dalį.

Orkestrą davė 
ir linksmą, gyvą
šeima savo vaidinimu suteikė 
gražų vaizdelį iš dabartinio mu
sų gyvenimo. Ištikro yra labai 
malonu pasiklausyti tokio gra
žaus programo. Įdomu bus iš
girsti ką tokio duos mums Ma
kalų šeima ateinantį septinta-

Jos. F. Buklrikos laiko dvi 
dideles, pietinėj Chicagos daly 
naminių rakandų ir radio krau
tuves, kur yra kuodidžiausias 
pasirinkimas, o kainos yra že
mos. Radio Klausytojas

Neatsargumas 
Nelaimiu 
Kaltininkas

Statistikos žiniomis — apie 
80% automobilių nelaimių įvyk
sta per neatsargumą—arba au
tomobiliais .važiuojančių arba’ 
pėkščiųjų. Pasirodo, kad 
nelaimių pernai įvyko 
giedrame ore, kada keliai
sausi. Nors paprastai sakoma, 
kad girtuokliai yra didžiausi 
nelaimių kaltininkai, bet skait
linės parodo, kad tik 19% ne
laimių įvyko per šoferių ne- 
blaivumą, o 81% nelaimių kal
tininkai buvo visai blaivus, al
koholio negėrę, bet neatsargu^ 
automobilistai.

Pernai automobiliai Ameri
koje užmušė apie 35,000. Jeigu 
pekštieji ir motoristai butų 
bent kiek atsargesni, tai ne
laimių kaip ir nebūtų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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$20,0 O O S T O C K O F.

NOTH9NG 
RESERVED 
STORE HOURS 

9 to 9
SUNDAYS 

TO 
5 P. M.

V ,v.

Specials 

45* 
2.50 

19-50 
95* 
3-5° 

60,0(l 
5.00 -i 

|Q.OO 
12 00

End 
Tables 
Floor 
Lamps 
2-Pc. 
Parlor Sets 
24x48 
Rūgs 
Coil 
Springs 
Electric 
Refrlgerators 
Radios 
AU Makes 
Gas 
Rangės 
9x12 
Mohawk Rūgs 
Metai 
Beds 
5-Pc. Break- 

\ lašt Sets

Formęrly4 >

Innerspring
MATTRESS
Tufted, beautiful f 1 o r 
tickings. ~

Nužudė WPA 
Darbininką

Keturi nežinomi piktadariai 
prie Wolcott ir Madison vakar 
rytą nužudė James Fenton, 43 

!metų WPA darbininką, 
2256 W. Madison Street
puolimas įvyko netoli vietos, 
kur prieš keletą dienų buvo at
rastas nužudytas Dr. B. Max 
Sammet, iš Vokietijos ištrem
tas dentistas. Jo kūnas buvo 
rastas pakištas- po veranda ties 
229 S. Paulina St.

Chicagos Lietuvių Choro 
“Pirmyn” nerių ir rėmėjų tar
pe kilus sumanymui pasiųsti 
Chorą Lietuvon šią vasarą, tė-

UŽ_IVU ir rėmėjų pastangomis bu
vo suorganizuotas FONDAS 
MRMYN CHORO KELIONEI 
LIETUVON. Tas fondas rūpi
nasi sukėlimu ir globojimu pi
nigų Pirmyn ekskursijos finan
savimui.

Fenton užlaikė savo aklą 74 
metų motiną Sarah Fenton.

SUSIRINKIMAI

Darbas buvo pradėtas perei
tais meteis. Nors Fondas 
rė labai plačios agitacijos ir ne- 
šplatino veikimo po visą Chi

cago, vienok atsirado didelis 
skaičius lietuvių, kurie suma
nymą gausiai parėmė stambio
mis aukomis — pinigais ir ki
tokiomis dove nomis.

neva-

Uždarė Žmoną Ligo 
ninėje, Pasisavino 
$85,000

“šundaktarį” A. Mercer Parker’ 
kaltindama, kad 1934 metais 
jis uždarė ją sanatorijoje, ten 
per kelis metus laikė ją per 
prievartą, 
laiškus, o pats tuo tarpu pas 
savino jos $85,000 turtą. .

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotų Servizas
Vienam

. Žmogui
Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

irią dainuoja ir daug girdi iš 
savo tėvų, jie dar nėra matę.. 
Su įeikime jiems progą tą Lie
tuvą pamatyti!

Aukas galima siųsti šiuo ad
resu: Fondas Pirmyn Choro Ke
lionei Lietuvon, Antanas Vilis, 
pirmininkas, 4142 Archer avė., 
Chicago, III.

FONDAS PIRMYN CHORO 
KELIONEI LIETUVOJ.

Vertė 
$2-50 ' 

Sidabriniai Setai
■ ’ ■ DIRBTI IR GARANTUOTI
ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

,, / , TIKTAI UžJus galite pradėti taupyti tuos sidabru 
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- V* •
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- mg 
dinaini kiekvienoje Naujienų laidoje .ir yra yrek UlL J 
paeiliui numeruojami in diena pažymima.
Norint gauti vieną setą, atneškite arba Įįffi
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. ų
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- setas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. Su 6 Kuponais

“Faun” 
Design 
Gražus

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPULKOS

ir statykis namą.

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

Kiekvienas yra 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 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

( ;

**

*

L*r». Šarvine Spoon 
■Mttaėknife, Unr SmM

Morning Star Kliubas laikys susirinkimą kovo 3 d. Grigaičio 
svetainėj, 38,0 W. Armįtage avė. Draugai, maenėkite at
silankyti į šį susirinkimą, nes yra svaibių tarimų. Susiiin 
kimas prasidės 8 vai. vi k. —Rašt. M. Chepul.

SLA 226 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks šį vakarą, 7:30 vai. 
vak., J. Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage avė. Visi na 
riai malonėkite pribūti, nes bus svarbių reikalų apsvarsty
mui. Po susirinkimo programas. Kalbės K. Augustas.

J. Naujalis, sekretorius.
SLA 36 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 

2 d. 1938, Chicagos Liet. •Auditorijoj, 3133. S. Halsted S»t., 
8 vai. vakaro.* Visi nariai kviečiami atsilankyti.

’A. Kaulakis, fin. rašL
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys mėnesi

ni susirinkimą trečiadienį, kovo 2 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 8133 S. Halsted St. Visi malonėk.te 
laiku pribūti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti. Nesu
mokėjusieji mokesčių malonėkite šiame susirinkime užsi
mokėti. —S. Kunevičia, rašt.

Fondas šiuomi skelbia visų 
aukotojų pavardes, tuo pačiu 
išduodamas savo finans’nio 
stovio atskaitą. Fondas taipgi 
kreipiasi į visus “Naujienų” 
skaitytojus, ir Organizacijas, 
kurie nėra prisidėję aukomis 
ar pirkę Fondo narių ženk
lelių, ragindamas visus pa
remti Pirmyn Ekskursiją Lie
tuvon. Pirmyn yra beveik iš
imtinai čiagimusių jaunuolių 
organizacija. Jaunieji nariai, 
negaudami jokio atlyginimo, 
bet pąšvęsdami daug savo lai
ko ir darbo, lanko repetici
jas, mokinasi dainų ir puošia 
musų Įietuviškus parengimus 
dainomis ir veikalais jau per 
daug metų. Lietuvos, apie ku-

AUKOTOJAI
Stambesnėmis aukomis 

prisidėjo sekami asmenys ir or
ganizacijos:
Chicagos Lietuvių Vyrų

Choras .......   $10.00,
W. Neffo surengtas “Pir

myn Susipažinime
Vakarėlis” ............. 100.38

Jurgis Norbutas (“Pir
myn” Dienos Įplau- i 
kos) ..... ..     206.75
Kančauskai (Pelnas 

jų surengtos bunco) 102.33
K. Kriščiūnas (“Pirmyn”

Dienos Įplaukos) .... 189.63 
Navickai, Melrose

Park, III. (pelnas jų 
surengto vakaro .... 115.00 
Ascillai, Milleriai ir 
kiti PirmynieČiai Ci
cero je (bunco papty 
pelnas) ..................... . 39.77

jair

Š‘os 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. 1

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

PP.

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui 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.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS ŠCn.OO
LIGONINĖJE ..........-......
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS S 9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

PP.

PP

VISO ........... $763.86
*

(Bus daugiau)

Siunčiu

Atsiųskit man •

r

kuponus. Taipgi pinigais

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No. 76

• RĘSTA URANTAI

Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vtctnrr M7t

t,

Valstija

Kovo 2 d.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPĄZ ALUS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLINSTRUBAS 
719 So. Westem Avenue. 

Tel. SEELEY 7032.
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įspūdžiai iš “Bijūnėlio” ekskursijos į 
Oak Forest Prieglaudą

Prieglaudoje 125 Lietuviai — 22 Serga Ne
pagydomomis Ligomis 

—tt
, NORTH SIDE — Praėjusi 

sękmaciSej^į, vasario 27 d„ 
northsaidiečių jaunuolių drau
gijėle “Bijūnėlis”, kaip 12:15 
vai. po pieių, stačiai nuo pamo
kų svetainės, 8800 W. Armitage 
avė., sėdo į didžiulį “Grey- 
liound” busą, kai kurie iš tėvų, 
kaip ir komitetai nuo Garfield 
Parko Pašelpos Kliubo ir North 
west Moterų Kliubo J privatines 
mašinas, viso apie 50 “dūšių”, 
ir pasileidom* į kelionę aplan
kyti, palinksminti, ir nors Riek 
sušelpti Oak‘ Forest •prieglau- 
doje esančius vargšus lietuvius 
Senelius.

Už valandos laiko jau buvo
me prieglaudos erdvioje rašti
nėje. Visus maloniai sutiko ir 
pasveikino prieglaudos užver
da ponas Sheiner, pažymėda
mas kad dar pirmą kartų ma
tąs taip skaitlingų grupę lie
tuvius atlankant. Taip jau pa
minėjo, kad tai dar pirma gru
pė iš Chicagos north sidės, 
nors kitos lietuvių kolonijos 
jam jau yra žinomos, nes lai
kais nuo buko jų; draugijos at
siunčia, savo ’ delegacijas,
Lietuviai Atjaučia Savuosius

Plačiau įsikalbėjus, pareiškė, 
kad lietuviai bendrai daug dau
giau atjaučia savo vrgšus se
nelius ir tankiau atlanko or
ganizuotai, negu kitos tautos.

Ilgiausiu koridorių visu*s nu
vedė į didžiųjų valgyklų. Beje, 
pakeliui, koridoriuje, radome 
belaukianti mums visiems gerai 
žinomą dainininkų Lechavičių, 
kuris, nors nustojęs abiejų ko-

Pasodintu Į rankvm, na- 

greitai vistir apkeliauja. Nors 
jau seniai matytas, net nei kiek 
nepasikeitęs; švarus, links- 
mas, matyt išmokęs prisitai
kinti prie aplinkybių ir jaučia^ 
si patenkintas. Vienok pamatęs 
tokių skaitlingų grupę senų 
kaimynų, nebeišlaikė. Suvirpė
jo lupos, apsiašarojo akys «.. 
Lyg kas tai spustelėjo ir mums 
širdis, momentas pasidarė sun
kus ir atsiprašę bėgome paskui 
ponų Sheinerj...

Valgykla erdvi, beveik kaip 
pusė Chicagos Coliseum* Kam
pe, prie durų, iš stalų specialiai 
“Bijūnėliui” padarytais “stei- 
čius”-estrada. Skersai valgyk-

MERGAITEI MĖGSTA SUKNELĖ

No, 1388 — Nusiniegskit savo mergaitei šių gražių sukne
lę. Kai ateis vasara, ji turės kuom pasipuošti.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT dept 
* 1739 So. Halsted SU Chicago, III.

No. 1388 •

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė ——............

Adresas

I Miestas ir valstija 
■■■■ <‘ 1 

los sustatyta kėdės, kurios jau 
buvo užpildytos lietuviais se
neliais, skaičiuje 104. Prie ga
lo estrados kelio eilės kėdžių 
rezervuota lankytojams ir sve
čiams. Toliaųs, didžioji valgyk
los dalis užpildyta kitais įstai
gos vargšais seneliais ir sene
lėmis. Galėjo būti apie 700. 
Įrengta garsiakalbis.

Programas
Gavę porų užstatų—“bed 

screens”, suorganizavome šio* 
kių tokių “scenų” perstatymui 
juokingo veikaliuko “Raudonas 
Parasolis”.

Pirm pradedant programų, 
tvarkos vedėjas W, V. Mankus 
pasveikino lietuvius senelius 
varde Garfield ’ Park Pašelpos 
Kliubo, Northwest Moterų 
Kliubo ir varde Bijūnėlio pa
prašydamas senelių po progra
mų neišsiskirstyti nes nuo mi
nėtų organizacijų visiems bus 
įteikta po mažų dovanėlę, (Mat 
minėti abu kliubai tam tikslui 
aukavo po $10.00, o Bijūnėlio 
tėvai ir nekurie lankytojų su
dėjo dar $5.00, iš tų P. J. Kur 
činskas ir A. Kundrotas auka
vo po $1.00, kiti smulkesnėmis 
aukomis. Viso, sudaryta $25.00

QNA KUNCE, po pirmu vyru 
YUŠKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 28 d. 6:45 valandą, va
karo. 1938 ui., sulaukus 46 m. 
ąmž„ gimus Panevėžio ąpskr., 
Traškunų parapijoj.

Amerikoje išgyveno 38 m-
Paliko dideliame nuliūdimą 

vyrą, Kazimierą, 2 sumiš 
Raymond,- Elmer, i4r - motiną . 
Veroniką, Scharris, seserį Te- 
ofilią Pabarskienę, 2 brolius 
Povilą ir Kasparą Scharris, 2 
pusseseres Nellie MiUer, Teo- 
fįlią Chiconįs, 2 pusbrolius 
Povilą Binkį ir Teofilių ĮUm 
kis, švogerį Budvitis ir jų šei
myną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
ir Eudeikio koplyčioj, 4704 S, 
Western Avė, Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Kovo 4 d., 1:30 
vai po pietų. Iš koplyčios bus. 
nulydėta j Tautiškas kapines.

Visi a a. ONOS KUNCE 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai krięČiami da? 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, sūnūs, sesuo, broliai, 

seseris ir giminės.
Laid. Direktoriai Petkus ir 
Eudeikis, Tel. VIRGINIA 0883

ir paskirtą kiekvienam seneliui 
po 25 centus,) Tolįąus prabilo 
angliškai į ‘visus sųąirinkvsįtrs 
prašydamas išklausyti jaunuo
lių pateikiamo programo.

Vaizdelio perstatymas, nors 
“apkarpius”, užsitęsė apie 20 
minutų,. Toliau “Bijūnėlio” cho
ras padainavo: “Plauke žąse
lė”, “kur šviesi saulutė švie
čia”, “Vai < dūda.” Seks Jean 
Kupręvičiutės šoki?, Josephinę 
Ktfprevičiutės ir Luęy Petkun- 
aitės duetas daina “ Kur dainos 
tos”, Arthur Tumosa, šokis, su 
kostiumu—“Rusiškas Kazokas” 
piano solo L, Vęžiutė, “Bijūnė
lio” mokytoja Onutė Skeveriutė 
solo—“Mana karalaitis” ir “Pa
mylėjau Vakar”. Užbaigė vėl 
“Bijūnėlio” choras su dainomis 
“Sėjau Butų,” “Kodėl Mane 
Mylėjai” ir “Syp, šyp.” Pianu 
visiems akompanavo Onidą 
Katflinaitė. Viso programas tę
sėsi kiek virš valandos laiko. 
Užbaigus dainas, tvarkos ve
dėjas padėkojo visiems už atvy
kimų, išklausymų ir palinkėjo 
visiems viso labo.

Per garsiakalbį dainos skam
bėjo skardžiai ir “Bijūnėlio” 
dainjninkaj net stebėjosi savo 
“galingais” balsais taip erdvio
je svetainėje. •'

Įspūdis į ■ Seneliais
“Kokį padarė įspūdį į sene

lius?” nevienas paklaus. Sunku 
pasakyti. Kai kurie apsišluos
tė ašaras . .. kitų veiduose ma
tėsi džiaugsmo šypsena ... dar 
kiti ypatiškai dėkojo ir prašė 
vėl nepamiršti atlankyti. Ne
buvo galima spręsti ką didžiu
mos suvargusios širdys jaučia 
—nusiminę, paniurę, be išreiš- 
kos. Atrodo, jų gyvenimas am
žinai apsiniaukęs ...

Išdalinus dovanėles, visi iš
siskirstė.

Atsilankė ir įstaigos virši
ninkas ponas Venecek. Supa
žindino. Gavome pagamintų są
rašų lietuvių ligonių kurie ne-, 
galėjo“ atvykti“svefdinčni Le- 
chavičiaus vedami, kiek suspė
jome, aplankėme ir tiems do
vaneles įteikėme; buvome pas 
kun. Mockų. Suvargęs senelis 
matyt, jaučiasi labai nuskriaus-

a. i a.
adomas stradomskis
Persiskyrč su šiuo pasauliu - 

Vasario 28 4„ 9:00 vai. ryto, 
1938 n)., gimęs Raseinių apsk., 
Karklėnų parąp., Užkalnių 
lę svirno

Paliko dideliam^ nubudime 
•moterį Petronėlę, po tėvąis 
Urbikąitę; 2 sųnųs: Sander ir 
silvęr; 3 dukteris;' Verą, Fap- 
ny 'ir Bettyjbrolį Juozapą, dė
diene Bronisląvą Stradomskįe- 
nę, pusseseres: Tekle Dvorp- 
niene. Bronfalavą Mikalauskie
nę, Elena Dambrauskienę, Za
bele Umantiepp, Aurelę Bary
sienę ir jų šeimynas; pusbro
lius: Ignacą Stradojųskį, Juo
zapą Labapabską ir Vincentą 
Mečių ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoje 7- 
broli FranciŠką ir 2 seseris:. 
Domicėlę ir Teklę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3357 So. 
Mųrgąp Street, Telefonas 
YARD8 6120. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, Kovo 3, d., 8:00 vai. 
ryto iš namų bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a, a. Adomo Strądoms- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir ątsisveįkinimg.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys i? 

kitos Giminės,
Laid. Direktorius S. P. Ma

žeika, Tel. YARDS 1138.

invFiKis
LU V Ll |\lU Visas Pasaulio

, — Dalis.
KVIBTKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietama 
ir Pagrabąms.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

IT R B A
FLOWER SHOPPE 

Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms—>

Papuošimams v
4180 Archer Avemie

Phone LAFAYETTE 5800 

tas, sveikata silpną. Išbuvę? 
mėnesį ligoninėj, Jovoj, dąbąr 
vėj tarpe sveikųjų, bet silpnas, 
paniuręs, neprakalbjnatna?. 
Pas jį lankytojų labai daifg; 
duoda pinigų, maisto—maisto 
sako nepaisąs, ą gautus pinir 
gus taupo, nesiperka/ kas jam 
tiktų, o įstaigos maisto irgį 
mažai gali valgyt. Matėmės sų 
Rusteika, lietuvių laikraščių 
korespondentu. Jis ten jau 13 
metų jnamiauja, pripratęs, vi
sus pažįsta, nesiskundžia.

Trūksta Knygų
■ ' '/.'A

Iš, visų ramiausia ir links
miausia, kiek patyrėme, tai
mūsiškis Leęhavičia; ’ su vL 
sais juokauja, visur aprodė,
nors be kojų, bet jį važiuotų
sunku sveikiems pavyti. Tik sa
ko trūksta paš: juos literatūros. 
Knygyne yra lietuviškų khygų, 
bet jau per daug senoviškos ir 
tos nuę vąrtojimo ■ nuplyšę. 
Naujų niekąs^ėatneša bei nė- 
atsiunčia, '^ašė ar negalėtų 
“Naujienos” paaukauti, įstaigai 
kiek naujų knygų, seneliai < la
bai įvertintų £ įr butų dėkingi. 
Laikraščių ateina, bet ne visi, 
ir tų per mažai. Jis Naujienas 
gaunąs ypatiškai, tai visas jo 
pasitenkinimas. Palydėjo iki 
durų.

Viso lietuvių ten esama apie 
125. Iš tų kętvirtadalis mote? 
rys, apie 22 nuolatiniai ligoniai, 
nekelia įš IpVųs. Viso įstaigo
je globojamą virš 3,500 įna
mių ir arti 500 darbininkų. Ten 
esami įvairus. naniai sudarę 
mažų miestų. Butai visur švie
sus, lovos/švarios, maistas, sa
ko, vidutini?. Bet švara visur 
matyti, v/

Bijūnėlio .nariai džiaugiasi 
padarę šį vizitų, gal kitų metų 
vėl susiorganizuos panašiai ek
skursijai. / \ M

Sekantį s^fmadienį “Bijūnė
lio” painokos ; įvyks 2 vai po 
pietų, nes 4:30* prasidės 
”bunco partw r toj pat vietoj, 

tad 
neręįkę? fct važiuoti. “Bi
jūnėlis’’ #kyifečia visus į sve
čius į “bunco party*”

Sumušė p ■ 
Geradarį; |'

Pernai 18 metų berniukas 
Arrįgo Marchini buvo nuteis
tas 30 dienų kalėjime Už mė
tymų butelių per langus WJn- 
netka Community House. Bu
vo paliuosuotas nuo bausmės, 
kai namo užveizda George’ Get- 
good, 1003 Vine Street, už ji 
užsistojo. , /

Vakar Mąrchini buvo užda
rytas kalėjime 60 dienų, šį kar
tų Getgoodas jo neužstojo. 
Marchini buvo nuteistas už 
Getgoodo sumušimų.

: ' ' \

PADėKAVONe;

LONGIN TURSKIS

Persiskyrė sų šiuo pasaulių 
Vasario 19-tą d., 2:30 vai. ry
to, 1938 m. Tapo palaidotus 
Vasario 28 d. Tautiškose ka
pinėse. Gimęs Geručiu kaime, 
Grinkiškės parąp., Kėdainių 
apskrity,

• Šiųomi išreiškiąnie širdių- 
gįąųsįą padėką Amerikos Le
giono Pąriaus-Girėno Postui 
271, už, gražų ir garbingą pą- 
tarnarimą; o ypač Posto kp- 
mapdieriui Jonui Yųškai. Ačiū 
Povilui šaltimierųi už įspū
dinga kalbą, kurią pasakė iš
lydint kūną iš koplyčios ir 
prie kapo. Ačių dainininkui 
Al, Rrąziui ir jo ąkompanuo- 
tojams kornetištąms J. Ra
kauskui ir A. Valeikai. Ačiū 
gelių ir vainiku aųkayĮojams, 
ypatingais Keistučio KKubuį ir 
Swįft and Co. darbininkamsSm 
kuriais Longinas sykiu dirbot

Ant galo ačiū laidotuvių 
direktoriiįi J. F, Ęųdeikiui už 
rūpestingą ir tyarkją laidotu
vių procesiją; Ačiū / visiems, 
kurie vienu ar kitu budu pri
sidėjo liūdnoj valandoj.

Liekame nubudę: >

Pusbrolis, RroRenę, Sūnūs ir
Gimines.

Rengs Bankieta 
P-lei Eufrozinai
Mikužiutei
Pagerbs už Darbuotę Kongre

se ir “Susivienijime”
Kadangi p4ė E. Mikužiutė 

iiors ųrpžiuję dar jauna, gyve
nimo mokyklų dar tik pradėju
si eiti, bet jau suspėja parody
ti nepaprastus savo' gabumus, 
darbštumųir norų visuomeni
niame veikime dirbti* Nepa
prastai gabiai ir sąžiningai iš
pildė jųi uždėtas ar jo? pačios 
sumanytas pareigas, kaip tai, 
per keletą metų SLA iždo glo
bėjos vietoje, kaipo Lietuvių 
Kongreso Dęmojęr. tvarkai at- 
steigti sekretorė. SLA 313 kuo
poje ir bendrai visame viešame 
veikime jau suspėjo visuome
nę įtikinti ir parodė savo nuo
širdumą ir taktiškumų.

Todėl, matydami p-les E. 
Mikužiutė? ypatoje jaunų spė
kų, jauną energijų, kuri labai 
reikalinga musų išeivijos retė
jančių ir čia-augūsių nerangių 
lietuviškame veikime, spėkų 
tarpe, būrelis artimų draugų 
pasitarė, sumanė surengti jai 
pagerbimų už jau atliktus dar
bus ir priduoti energijos to
liaus darbuotis.'

Komisija susidarė iš 
čių ypatų:

T, Rypkevičius 
Dr, B. Grigaitis 
Valeria čepukaitė 
J. Mįlleriutė .
F. Abekas
Mrs. Misčikaitienė
J. šarkiuiuis
K. Repukas.
K. Liutkus
Mrs. Mauke.
Bankietas įvyks kovo

19 d., Maryland viešbuty, 900 
N. Rush Str. Komisija

sekan-

mėn.

Mirė Pįj Keistučio., 
Kliubo Nariai

Vas. 24„ Yuškos salėje, *2417 
We?t 43rd street, įvyko Keis
tučio Kliubo valdybos ir ko
misijų susirinkimas. Paaiškė
jo, kad pereitų mėnesį mirė du 
kliubo nariai.

Biznio komisija raportavo, 
kad eina gerai Kliubo serijos 
birželio 12 d., piknikui, Sunset 
Parke. Vajaus komisija padarė 
pranešimų apie vajų, tvirtinda
ma, kad naujų narių gaunama 
nemažai. Komisijos nariai pri
žadėjo atsivesti po vienų nau
jų narį. Tų padarys it vajinin- 
kai, tad Kliubo susirinkime, 
kovo 6 d. turėtų būti 14 naujų 
narių. Susirinkimas įvyks toje 
pačioje Yuškos salėje.

/K. Yurgan

JONAS DREZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 28 d., 2:00 vai. ryto, 
,1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Mąžojoj Lietuvoje.

Velionis gyveno po antrašu 
|711 So. Rublą St.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

Lietuvoje, Moterį Marijoną, po 
tėvais Zebeląitę, sumų Joną, 
dukterį Juzefą ir žentą Anta
ną Dragūną, ir dvi anūkes, se
serį Moniką ir švogerį Juoza
pą Paulaųslųus, ir seserį Opą 
ir jų šeimynas ir kitas gimi
nes, ‘ o Amerikoje — švogerką < 
Oną. ir švogerį Mikolą Rim
kus ir jų šeimyną ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas J. F. Ra- 
džiaus koplyčioje, 66? W. 18th 
St. Laidotuvės. įvyks Penktąd., 
Kovo 4 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Dievo" Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o jš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Drezo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, žen
tas, Seserys švogerką, švoge- I 
ris ir Giminės, I

Laid. Direktorius J. F. Ra- | 
džius, Tel. CANAL 6174. I 

Laidotuvėmis Rūpinasi Jo
nas Rimkus, 1711 S. Ruble St. J
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CLASSIFIED ADS.
f "■   ■   I— Į I

Help Wanted— Female

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina UŽ kasierką. Herman Fishreries 
Wells St. Bridge at Wacker Drive. 
Telefonas Dearborn 1256.

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtles 
darbus. Lengvos illygos, iei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Sti eet

WHOLESALE FURRIER parduos 
neatsišauktą Northern Seat furkau- 
tį, tiktai $10.00. Gražų, naują silver 
fox whdlesale $49.50.

Hermano Gangel, Room 843 
190 North State Street.

PARSIDUODA POMERANIAN 
veislės šųnukas, 2-jų mėnesių, 
4034 So. Montgomery Avę. 2 lubos

WANTED TO RENT
REIKALAUJU renduotį št<)rą su 

gyvenimu viršuj, tinkamą dėl gra- 
boiystės, 10 mėtų leasas su pirkimo 
privilegiją, Tarpe Western avė. ir 
Kedzie ant 63 gatvės, arba tarpe 63 
ir 71 gatvės ant Western ąve. 
Atsišaukite laišku į Naujienas, Box 
796.

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ 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

Žagariečių Kliubas 
Pagerbė Mirusį 
Narį

žinios iš Kliubo Darbuotes

Vasario 27 d., Uollyyyood sa
lėje įvylw žagariečių Kliubo 
susirmkimŪS, kuriame dalyva
vo apie šimtas senųjų narių ir 
įstojo trys nauji, Ignas Kval- 
ita, Marijona Kvalita ir’ Pauli
na Ruožiš.

Pirmininkavo p. Arlauskas, 
sekretoriavo Sofija Ambrozai- 
tė. Pirmininkas pranešė susi
rinkimui, kad mirė narys Jur
gis Bush ir teko jo laidotuvė
mis rūpintis. Visi susirinkimo 
dalyviai pagerbė velionį atsisto
dami valandėlei.

Nuo velionio giminių buvo 
gautas laiškas, kuriame širdin
gai kliubui dėkoja už puikų pa
tarnavimų laidotuvėse, kurios 
įvyko vasario 26 d.

Pramogų komisija pranešė, 
kad vasario 6 d., parengimas 
davė apie $60.00 pelno, Taipgi 
pranešė, kad vasarai yra ruo
šiami du išvažiavimai, liepos 
4 d., ir rugsėjo 4 d.

žagarietis

“Avinėlis
Nekaltasis”
Scenoje

vai
Au
st., 
Ra-

Vaidins Jaunimo Kultūros 
Ratelis

Kovo mėn. 10 dieną, 2 
po pietų; Chicagos Lietuvių 
ditorijoj, 3133 So. Halsted 
Lietuvių Jaunimo Kultūros 
telis stato scenoje juokingą ke
turių aktų komediją “Avinė
lis Nekaltasis”.

Asmenys, kurie lošia tame 
veikale, yra Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio nariai. Tai 
yra pirmas jų lošimas.

Bilietų kaina, iš anksto per
kant, 40c., prie durų 55c. Po 
veikalo bus šokiai prie geros 
orkestros.

Tie, kurie norės įstoti i L. 
J. K. R., galėsite įsirašyti va
kare per kiekvieną L. J. K. R. 
narį. Į Ratelį yra priimami vi
si nuo -16 metų iki 35 mėtų 
amžiaus. Įstojimas vienas do
leris, mėnesinės duoklės 10c.

Koresp. Alfred’as J. Butkus

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

REIKIA MOTERS SKUDURAMS 
skirstyti — turi būti patyrusi.

BARSON PAPER STOCK CO., 
216 West Erie St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

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

CALumet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NAŠLĖ PARDUODA TAVERNA 
ir budinkųs — 6 kambariai, flatas 
viršuj — 2-jų karu garažas. Viskas 
pilnumoje. 617 W. 42nd St., Yards 
2887.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, ąpdraųst.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

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

PRIE 62-ros SEELEY 2 flatų 
plytinis octagon— $7,000; 72-ros ir 
Fairfield 2 flatų plytinis — $7700; 
57-to.s ir St. Louis 5 kambarių ply
tinis bungalovv — $4250; 3900 West 
6-st Place — 6 kambarių bungalo*v 
—$4750; 64-tos ir Califomia 6 kam
barių rezidencija — $5500.

MR. MEDORA—Stewart 3601.

Farnis for Sale
Ūkiai “Pardavimui •

77 AKRU FARM A, 7 bandos, 3 
arkliai, vištų, visos mašinos, auga 
kviečiai E. FRANSELOW, Wanatah, 
Indiana.

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 
apt Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS- 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887 k

COAL
_ _  _______ Ąp jdjg_______ _____

Kainos Numažintos
ANGLYS I

X MINE RUN .......................... $5.75
BIG LUMP .......................... $6.00
EGG ..................................... $6.00
NUT ..................   $6.00
3CREENINGS ...................... $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
' T V""’...... . - '

DABAR
JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

•
PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...
• ■

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimi kainoi 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.



PRARADIMU KOJOS
Buvo sužeistas Illinois Central traukinių 

nelaimėje

U» V* JL lUHVllUtJ 
■«> . 6 ■ -

Rezignacijos
Reikalu

i atstovu v

Ratelio—“Pirmyn”
Vakaras Roselande

Superior teismas vakar pri
teisė Illinois Central Railroad 
gelžkelį sumokėti $28,000 nuo
stolių vienam gelžkelio darbi
ninkui, kuris laike darbo pra
rado koją.

Sužalotas darbininkas ir by
los laimėtojas yra gelžkelietis 
Harry Flanders, iš EI Dorado, 
III.

Nelaimė įy 
1936 metais.

Jo kovo mėnesį, 
landers dirbo po bet

Keista Gelžkelio Nelaimė
Prie 89th ir Paulina avenue 

vakar įvyko labai keista nelai
mė, kurioje traukinys sudaužė 
automobilį, ' kuriame va
žiavę du keleiviai išliko gyvi. 
Traukinys užkabino perarti pri
važiavusią mašiną ir nuvilko ją 
apie 200 pėdų pirm negu su
stojo. Subėgo traukinio darbi
ninkai skaityti aukų skaičių, 

“atakos” pačios išlindo iš
automobilio griuvėsių. Nusigan
dę ir šiek-tiek apdraskyti, abu 
vyriškiai nusišypsojo ir gelbė
tojams pasakė, “Heilo!”

Jie yra Theodore Johnston, 
40, nuo 8000 Hermitage Avė.

». » *

Buvusio Laisvamanių
Komiteto Sekretoriaus

Pareiškimas

Centro “

sugedusiu vagomf! iįL-tai pa
sitaikė, kad penki vagonai ne
toliese atsikabino nuo trauki
nio ir įvažiavo į vagoną po ku
riuo darbininkas dirbo. Suge
dęs vagonas, pastumtas iš vie
tos pradėjo judėti ir nukirto’ir George E. Palmer, 44, nuo 
Flanders’i.4 koją. ’2 S. MarmOra Avė.

Bunco Lošimas

Chicagoje

Tokie tai yra patvarkymai, 
bet policija iki ši61 nedraudė 
bunco lošimo, tad turbut ir ne-' 
drau‘3 ateityje. ■ i

lab-Draudžiamas ir pelno ir 
darybės reikalams

Chicagos miesto legalis 
partamentas vakar paskelbė 
kad “bunco’ 
gališkas Chicagoje. Nelegališki 
yra ir kiti lošimai turi loteri
jos pobūdžio, ar tai pasipelni- 
jimo ar labdarybės tikslams*

Lošimus draudžia nevien 
miestas, bet ir valstijos kon
stitucijos.

de-

Bedarbių Maršas
Į Rotušę

Illinois Workers Alliance
lošimas yra nele-'skelbia, . kad šiandien suorga

nizuos bedarbių paradą ir mar
šuos reikalauti pašalpos padi
dinimo ir didesnių algų WPA 
darbininkams. • ■’

Ta organizacija suorganizavo 
sėdėjimo streikas ir pikietas 
prie kai kurių pašalpos stočių.

PA S A U

o

Gražioji Galatėa” ir “Tarnas 
Įpainiojo”

ROSELAND — Vasario 27
Pasiskelbęs Centro raštinin- d., Stanciko svet., Liet. Sce- 

ku, vienas Laisvamanių Centro ^nos Mylėtojų Ratelis,.ir Pirmyn 
komiteto narys atvažiavo pas Mišrus Choras , turėjo bendrą 
mane ir reikiaVo . knygų. Pa-1 parengimą. Ratelis suvaidino 
reikalavus mano rezignacijos “Tarnas Įpainiojo”. Vaidilos 
priėmimo nuorašo su pirminiu-,savo užduoti atliko gana vyT 
ko parašų, tasai žmogus ėmė 
triukšmauti, atėjęs į svetimus 
narni/ ir. prievarta norėjo a- 
timti^knygas,. jų neperžiuTė- 
jęs nei nepatikrinęs vietoje, 
išvengimui nesusipratimų a- 
teityje. Atrodytų lyg norėjo 
atimti knygas ir vėliau murzin
ti, kas paprastai priimtina pas 
tokius asmenis.

Komitetas pranešė, kad re
zignacija priimta, bet paduo
tos priežastys esančios., “ne
teisingos.” . Jei tos priežastys 
butų nepamatuotos, tai Komi
tetas butų, pasiskubinęs pa
skelbti jas laikraštyje. Bet Ko
mitetas, matomai, žino, kad 
laikraštyje paskelbus, 
Komitetui butų šilta, 
gai pirmininkui.’1.

Buvau. manęs pats 
zignacijos kopiją įdėti

kušiai, taip, kad vaidinimas pu
blikai ‘labai patiko, žinoma, 
tokie vaidilos kaip J. Šimkui, 
M. Pažarskienė, J. Griškėnas, 
B. Liutkevičius visados publi
ką patenkina. Ypač p. Pažars- 

ikienė šiame vaidinime pasižy
mėjo. Nors tarnas ir nesvietiš
kai painiojo, tankiai net prie 
ašarų privedė, vienok vaidinto
ja mokėjo tą viską pergyven
ti, tai 
viskas

sįrodė labai garžiąi. Visad vik
ri ir gyva, ji ir padainavo ir 
pašoko ganą vykusiai. Vyrai 
savo 'užduotis atliko labai tin
kamai, kaip žydas taip ir sku p- 
torius. Vaidinime ir dainavi
me buvo gana gėri. Operetei 
suflariavo p. Steponavičienė, 
taipgi ir Chorą ji dirigavo, ku
ris už kulisų tarpais turėjo dai
nuot. i

Publikos buvo nepertirštai, 
nes, mat, tą patį vakarą kitos' 
kelios draugijos turėjo pare.ų- 
gimą, parapijos syet.; 
tai vis ta nelemta 
leidžia žmonėms 
rengimus; trečia,
slaptis, kad daug yra tų, kurie 
ar iš pavydo ar kitais sumeti
mais atakuoja Pirmyn Chorą 
kam jis važiuoja į Lietuvą šią 
vasarą dainuoti. Bet kaip ten 
nebūtų, parengimas visgi pasi
sekė ir rateliečiams ūpas ne- 
nupuolė. Jie ir ateity darbuo
sis su energija perstatydami 
kaip dramas, <taip ir komedijas.

—Stepukas

antra, 
bedarbė ne
lankyti pa
ilgi ne pa-

visam 
ypatin-

tos re- 
spaudo

je, bet susilaikiau bent laiki
nai, suprasdamas,. kad organi
zacija dar jaunutė, tik Vystyk
luose. Bet čia turiu priminti, 
kad laisvamaniai jau taip toli 
nuėjo, jog nesiskaito nei su 
federaliais įstatymais, konfis
kuodami ir atplėšdami sveti
mus laiškus..

Jei komitetas ir jo nariai 
tokie drąsus prieš “Uncle Sam”

susiraukt, tai nusijuokt, 
jai sekėsi.
Pirmyn Operetė

Antra dalis programo—tai 
buvo vaidinimas operetės “Gra
žioji Galatea”. Turiu pasakyti, 
kad suvaidinta labai gražiai. 
Gražioji Galatea (Lilija Stu- 
paraitė) tikrai buvo graži. Ar ji 
šypsos, ar susiraukia, vistiek 
graži. Ji ir vaidino ir dainavo 
taipgi gražiai. Antra buvo pa
nelė Rimkaitė,
tarno rolėj. Ji iš mergaitės vir
to vyru. Tipas labai tiko, atro=-

susi-. 
prieš

vaidino

“Demokratijoms 
Reikia Vienytis”'
Buvusio Ambasadoriaus Kalba 

Chicagoje
• Demokratijoms reikia 
vienyti ir bendrai kovoti
fašizmą, jei jos nori pačios iš
sigelbėti ir kitus išgelbėti nuo 
jo prasiplatinimo pasaulyje.

Taip pareiškė William E. 
Dodd, buvęs J. V. ambasado
rius Vokietijoje ir buvęs Chi
cagos universiteto profesorius.tai kažin kiek žmoniškumo ga

li būti jų darbuotėj organiza- Jis pridūrė, kad visos tautos 
cijos . ir visuomenės naudai

J. J. Prancku&y.
3857 West Peik
Chicago, III.

yra tempiamos j naują karą, 
furis kaip, ir Didysis, neduos 

jokios naudos nei laimėtojams 
nei\ pralaimėjusiems.

yu,vvv naujų 
WPA Darbų ’ 
III. Valstijai
i ’

Iš Washingtono vakar atėjo 
žinios, kad WPA autorizavo 
padidinti Illinois WPA darbi
ninkų kvotą nuo 65,500 iki 
115,500. Tas reiškia, kad WPA 
pasamdys dar 50,000 bedarbių 
pašalpos darbams. 30,000 darbai 
teks provincijos bedarbiams, o 
20,000 ~ chicagiečiams.

. /

Republikonai 
“Atsijaunins” 

t

•

Užvakar Chicagoje prasidė
jo republikonų partijos sušauk
ta konferencija, sudarymui par 
tinio programo 1940 rinkimams. 
To programo sudarymui par
tija paskyrė specialę komisija 
su buvusiu Wisconsin univer
siteto prezidentu Glenn Frank 
pirmininko vietoje. Konferen
cija pripažino, kad partija la
bai nusigyvenusi, neturi įtakos. 
Ją reikia atgaivinti nauju jau
nu krauju, jaunimo idealais.

Konferencija atkreips “ka- 
nuoles”. į jaunuosius balsuoto
jus atgavimui prarastos įta
kos, bet žinovai sako, kad tai 
bus bergždžios pastangos, ka
dangi stambus partijos šulai 
priešingi dabartinei vadovybei. 
Pavyzdžiu4!, konferencijoje ne
dalyvavo ir jos ne ne sveikino; 
nei Alfred Landon, • pereitas 
kandidatas į prezidentus, nei 
Herbert Hoover, buvęs prezi
dentas. '

suvaržė nuneš 
Melrose Parke

- ■ 1 ’ < • / ' ' ■ •
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Melrose Parko tarybo nutarė 
apriboti alinių skaičių mieste
lio ribose iki 25. Be to, visų 
alinių savininkai turės išsiiin- 
iti apdraiidą atmokėjimni nuo
stolių tiems, kurie per alinės 
paneš nuostolius.

Dabar Melrose Parke yra 37 
gėrimų įstaigos, bet kai kurios, 
nepajėgdamos išsiimti apdrau- 
dos, užsidarys. Didelis nuošim
tis Melrose Parko alinių pri
klauso lietuviams.

Ateivių Redaktoriai 
Už Jarecki

• K- •

Pereitą šeštadienį, Union 
League Kliube įvykę vakarie
ne, kurioje ateivių redaktoriai 
pasisakė už teisėjo Edmund 
K. Jareckio kandidatūrą nau
jam terminui Cook apskričio 
teisme.

Redaktoriams teisėjas Ja
recki pasakė kalbą, pareikšda
mas, kad jis neleis raketie- 
riams kontroliuoti balsavimus 
ir vogti balsus.

Jis kandidatuoja kaip demo
kratas, bet nepriklausomai, ka
dangi Kelly-Nash mašina Chi- 
cagoję atsisakė jį remti ir išė
jo už John J. Prystalskį.

. (?p.)

Chicago, North Shore ir 
Milvvaukee traukinys prie Glen 
Rock avenue, Waukegane, už
mušą. 46 metų moteriškę Mar- 
tha Budnick. Ji gyveno ties 
1732 Š. Sheridan Road, North 
Chicago.. -
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CHICAGO. John Roc- 
coforte yra tempiamas į
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