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50 žmonių žuvo pietų Californijos potvynyje
__ ; --------------------------------------- ----- —i  į------------------ *---------------------------------r-------------------------—    :-------------- į

10,000 NETEKO PASTOGES. SKAIČIUS PA
BĖGĖLIU NUO POTVYNIO DIDĖJA

Nutraukta susisiekimas telefonu, telegra
fu, traukiniais, lėktuvais ir busais. Milio- 

nai dolerių žalos turtui.
LOS ANGELES, Cal., kovo 

3. — Ketvirtadienį, dėl potvy
nio pietų Kalifornijoj, neofi
cialiomis žiniomis, priskaityta 
per 50 žmonių žuvusių.

Aštuoniolika žinomų asmenų 
prarado gyvybę. Aštuoniolikos 
pasigendama. Bet pasigendamų 
skaičius didėja. *

Tikrai nenustatytas skaičius 
žmonių buvo nuneštas į jurą, 
kai sugriuvo tiltas, ant kurio 
jie stovėjo. Nelaimė juos išti
ko arti Long Beacb. Manoma, 
kad čia pražuvo dešimt žmonių. 
Bet kai kurie pranešimai sako, 
kad laike tilto griuvimo ant jo 
stovėjo apie 45 ' žmonės.

Nepatvirtintais pranešimais, 
lietaus užklupti paskendo auto
mobiliuose 15 žmonių, kai San
ta Ana upės tėkmė staigiai‘ iš
siveržė iš krantų. ;

Oro biuro pranešimais, ar
šiausia audros ^tądij^ja]^/pra

ėjusi, bet biuras pranašavo 
daugiau lietaus. Per keturias 
dienas pietų Kalifornijoj pali
jo kuone 11 colių vandens.

Visos reguliariam susisieki
mui priemonės — traukinių, 
lėktuvų, telefono, telegrafo ir 
busti patarnavimai — nutrauk
tos.

Miestelį Santa Ana apsėmė 
3 pėdų gilio vanduo.. Miestelis 
Riverside tur būt skaudžiausia 
nukentėjo, čia pasigendama 17 
žmonių.

Skaičius žmonių, kurie dėl 
lietaus audros neteko pastogės 
ir kurie pabėgo iš pavojingų 
potvynių apielinkių, siekė ket
virtadienį 10;000. Bet pabėgė
lių kiekis augo kas valanda.
' Iki šiol audra turtui pada
rė žalos milionus dolerių.

Vėliausios žinios iš Kalifor
nijos sako, kad žuvusiųjų dėl 
potvynio žmonių skaičius pa
siekęs jau 124.

plomataš; ktirį Stalino yeldžia kaltinti'visokiausiais nu? 
sidejim&is, iškirpo didžiausių siurprizų: teisinė atsisakė 
prisipažinti prie kaltės. Vadinasi, jis- nenori vaidinti 
prikišamo jam niekšo vaidmenį. Kiių dienų betgi pilnai 
prisipažino. '

18 LIETUVOS
12 metų berniukas 
sunkiai sužalojo 

kitą berniuką
KAUNAS Senamiesčio gy

ventojai Telzakai turi 12 me
tų berniuką Giršą. Šis tėvų la
bai išlepintas, jų neklauso, dau-\ 
giau laiko praleidžia gatvėje i 
nei namie. Silpnesnius už sa
ve vaikus muša ir, jei kuris 
nors jam 
kerštauja.
giau kerštavo prieš Praną 
Plukštų, 14 m. 'amžiaus ber
niukų. Pernai Valančiaus gat
vėje sutikęs einantį vieną 
Plukštų puolė suominiu peiliu. 
Dviejų smūgių; berniukas iš
vengė, atsigynė, o tretysis pa
taikė jam į pilvų ir sunkiai su
žalojo. Sužeistasis berniukas 
sukniubo vietoje ir. be sųmo-

Partižaną kova' ja-1 Vėl triukšmas Japo- 
ponams skaudi nijos parlamente

SHANGHAI, Kinija, kovo 3.
— Japonų karo vadovybė ket
virtadienį pati pripažino, kad! 
kinų partizanų kova japonams 
brangiai kainuoja. Japonai, 
verždamiesi į šiaurę, buvo to
lokai pažengę pirmyn nuo Nan- 
kingo, kurį jie paėmė gruodžio 
13 d.

Po to, užpakalyje pradėjo 
veikti kinų partizanų būriai. 
Jų nuolatinės atakos privertė 
japonus pasitraukti atgal net 
25 mylias šioj srityje. Dabar 
ir vėl japonams tenka kariau
ti, kad pereiti Upę Hvvai, kur 
pirmame ofensyve jie nemažai 
aukų sudėjo.

Bendrai, juo toliau japonai 
briaujasi į Kinijos gilumų, tuo 
daugiau vargo jie turi su ki
nais. partizanais, kurie kovoja 
juos, pasilikę fronto užpakaly
je. •

Šveicarija nori ap
saugoti savo nei- 
' tralitetą

/
BERNE, Šveicarija, kovo 3.

— Šveicarijos nacjonalios tary
bos užsienio reikalų komitetas 
praėjusį trečiadienį nutarė at
eityje neremti Tautų Sąjungos 
sankcijų (bausmių) agresingo
sioms valstybėms, kitaip sa
kant, Šveicarija nori pasilikti 
nęitrali.

TOKIO, Japonija, kovo 3. — 
Keturi chuliganai įsiveržė į 
Isoo Abe, Socialios Masių Par
tijos vado namų, ir skaudžiai 
jį, 73 metų senumo žmogų, su
mušė. ’ >

Dėl užpuolimo parlamento 
komisijoj atstovų buto nariai, 
Socialios Masių Partijos atsto
vai, pareiškė valdžiai griežtą 
protestą. Vidaus reikalų minis- 
teris, admirolas Nobumasa Su- 
yetsugu, mėgino išreikšti gai
lestį dėl įvykio.

Tatai tiek sujaudino komisi
jos narius, kad pats premjeras 
Konoye turėjo pareikšti, jogei 
jis asmeniškai pasirūpins su
teikti apsaugos parlamento na
riams, kai parlamentas yra su
sirinkęs.

Prancūzai bijo nau
jos; Hitlerio notos 

Austrijai

Sukilėliai panaikino 
skirybų teisę ls- 

pamjoj 
-- -- -— l

HENDAYE, Francuzija/? ko
vo 3. — 1932 metais Ispanijos 
parlamentas išleido įstatymų 
skiryboms, kai respublikos vai-

PARYŽIUS, Francuzija, ko- 
vo 3. — Francuzijoje nepaliau
ja plitę gandai, kad Hitleris 
ruošiasi pasiųsti Austrijon nau
jų ultimatumų, draudžiantį džia pakeitė karaliaus Alfonso
kancleriui Schuschniggui truk-fmonarkija. Ketvirtadienį Suki- 
dyti Austrijos nacių veiklų, lėlių užimtoje Ispanijos dalyje 
Francuzija dėl to nerimauja, gen. Franco vyriausybė atšau- 
nes niekas nežino, kas gali 
sitikti, jei Hitleris pasiųstų 
kj ultimatumą.

at-

Sumokėjo pinigus 
vaikui išvaduoti

kė sakytų įstatymų.
Sukilėlių lėktuvai trečiadienį 

vėl mėtė bombas į Almericų. 
18 civilių gyventojų užmušė, 
o septynis sužeidė.

BOLŠEVIKU VADU TEISMAS VĖL EINA 
SKLANDŽIAI

Jokių kliūčių teismui kaltinamieji nebe
daro. Krestiiiski taipgi prisipažino 

i esąs kaltas.
MASKVA, Sovietų Rusija, Zubariov, buvęs žemdirbystes 

x kovo 3. — Trečiadienį N. N. komisaro padėjėjas, prisipažį- 
Krestinski, vienas bolševikų va- sta sąmokslu nužudyti Staliną, 
dų, teisiamų dabar Maskvoje, Prisipažįsta sąmokslu nužudyti 

. . v. .. . buvo įbėręs smėlio' į gerai iš- susisiekimo komisarą Kogano- 
pasipnesina, i gai Stalino teismo .mašina, vičių, karo koinisarą Vprošiio- 

. vJ r, ” I Jis pareiškė, kad esąs nekaltas vų4 dabartinių liaudies komisa-
dėl daromų jam kaltinimų. Tar- rų pirmininkų Molotovų, 
dy tojams prisipažinęs visame 
kame, dabar tačiau 
teisme, paneigia pirmeąmus 
prisipažinimus.

Krestinskio užsispyrimas iš
šaukė sensacija. Tai juk nepą- 
prastas dalykas sovietų teis
mui. čia veik visi pareiškia, 

nes nuvežtas į ligoninę, o už- kad jie kalti. Bet naktį pralei* 
puolikas pabėgo. Kai jį suėmė,! 
gynėsi. Gynėsi ir vakar Kauno 
Apygardos Teismo teisiamas. 
Girdi, Plukštų užpuolę trys vai
kai ir peiliais subadę. Jis tuo 
metu buvęs už namo kampo ir 
įvykį matęs, bet užpuolikų ne
pažinęs. .Aukštesnei? teismo in
stancijai,- k^kia’ yra Apygar
dos* Teismas, retai pasitaiko 
mažų ^niišikMtėlių ’ pirmos '/in
stancijos bylas spręsti, nes 
mažamečiai paprastai teisiami 
apylinkes teismų, bet už dides
nius nusikaltimus bylos teis- 
mingos aukštesnei teismo in-. 
stancijai, dėl to ir Telzako by
lų teko Kauno Apygardos Teis
mui spręsti. Jis žiaurųjį ber
niukų nubaudė pusantrų metų 

• -ąsos kalėjimo ir bausmei at
likti nutarė išsiųsti į Kalna
beržės auklėjimo įstaigą.

Henrikas Jagoda, buvęs so- 
viešame vietų slaptosios policijos virši- 

lĄ/.prisipažįstą.žinojęs apie ne
legalią Bykovo veiklų ir nepra
nešęs apie ją valdžiai.*

Ivanov, buvęs miškų komisa
ras, kiek pirmiau papasakojo, 
kaip kaltinamieji darė sąmok
slų su Anglija sovietų valdžiai 

_ - - ; inuversti. Pasak Ivanovo, Niko-dęs, ketvirtadieni, ir Krestm- . . , . v . . >. .i ?. . . * . .. . ... :lai Bucharin, žymiausias šiojeski, kartu su 20 kitų kaltina-1, . . , ... . . . -... . . v. , 'byloje kaltininkas, painforma-mųjų, pilnai p.^pazino kaltas|vęs „ IvanQv^ jogei stalįno 
es^s‘ ;opozicija yra padariusi sutartį

Prokuroras Višinskis, musų su Britanija sovietų režimui 
tautietis lietuvis, ketvirtadienį nuversti. Už tai1 Britanija bu- 
paklausė Krestinskio:

“Ar prisipažįsti, kad apgatf- v —,,—------------T
dinėji teismų sakydamas, jogėPrėlk$ję Britanijai duoti avan- 
esi pasitraukęs iš trockisto porlso..4^a*P ir rankpinigių), tai 
zicijbs^”'* Rosengoltz, prėkyboi komisa-

Kręstinski: ras, pardavė Britanijai milionų
“Vakar, spaudžiamas gėdos dolerių vertes miško pigiomis 

ir to fakto, kad esu kaltinamų- kainomis.
jų suole, ir dar dėl ligos aš 
pareiškiau esąs nekaltas.

tų gavusi koncesijų Rusijoje.
O kadangi, anot Bucharino,

Pavogė 30 metrų 
tvoros

Tai ve kaip viskas susija: 
Aš Bucharin pataria Britaniją “pa- 

prisipažįstu pilnai visiems nu-;tepti”, Ivanov, kaipo miškų 
sikaltimams.” ‘viršila, leidžia miškus kirsti, o

Taigi sovietų teismo mašina prekybos komisaras Rozengoltz 
vėl veikia sklandžiai. Prokopi parduoda miškus pigiai.

Lordų butas palaikė 
lojalistų pusę

123,000 kinų krito 
mūšiuose

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

Apsiniaukę; povai kįlanti 
temperatūra; saule teka 6:22, 
leidžiasi 5:42 valandą. :

Inžinierius užmuš
tas traukinio ne

laimėje
BLUEFIELD, W. V., kovo 3. 

— Norfolk & Western geležin
kelio traukinys, vežęs anglį iš 
kasyklų, nušoko nuo bėgių, kai 
užvažiavo uolų atitrukusių nuo 
kalno ir nukritusią ant gele
žinkelio../ Lokomotyvo inžinie
rius Boyd, 44 m., žuvo nelai
mėje, pečkurys ir traukinio pri
žiūrėtojas sužeisti.

(J . N

Japonijos karei
viams užtikrina
ma amžinastis

..... ——-------• • >

TOKIO, Japonija, kovo 3. —> 
Japonijos vĮyriausybė ruošiasi 
išleisti brošiūrų rusų-japonų 
mūšio prie Mukdeno 33 metų 
sukakčiai atžymėti. Brošiūroje 
kalbama tarp ko kita, kad “Mir
ti už imperatorių ir už tėvynę 
reiškia gyventi amžinai.”,

NEW YORK, N. Y., kovo 
3. — Ketvirtadienį spaudoje 
paskelbta, kad jau sumokėti 
arba tuojau bus sumokėti pi
nigai 12 metų vaikui, Peter Le
vine, iš žmogvagių rankų iš
vaduoti. Vaiko paliuosavimui 
žmogvagiai reikalauja $60,000, 
o jo tėvas, advokatas, tepajė
gęs sukelti $30,000. Tėvui ir 
žmogvagiams tarpininkauja ra
binas Abraham Nowal<.

I l I I Į ■»«! ■ II ■— UI M ■— »

Paskelbė prezidento 
sūnaus kandidatūrą

BOSTON, Mass., kovo 3. —- 
Charles Maliotis (iš Abington), 
valstijos demokratų partijos 
komiteto4 narys, atidarė ofisų, 
kuris vadovauja kampanijai 
.tikslu išrinkti prez. Roosevelto 
sūnų, James Rooseveltų, valsti
jos leitenantu gubernatorium. 
xJames Roosevelt dabartinių 
laiku yra prezidento sekreto-; 
rius. Jis turi gyvenamąją vie
tų Massaėhusetts valstijoje.

Kinai teroristai
■ veikia

3SHANGHAI, Kinija, kovo
— Kinų slaptos draugijos, ne
legalios organizacijos ir buvu
sieji kinų partizanų būriai su
sivienijo naujam tikslui. Tas 
jų tikslas yra terorizuoti japo
nų Užkariautose Kinijos srity
se japonus ir pačius kinus, ku
rie rodo 
nams.

Teroro 
dro kinų 
nams ramumo tose vietose, iš 
kurių kinų armijos jau pasi
traukė.

prielankumo japo

Pažaislio smiltyne Stasys 
K-čius turėjo pasistatęs savo 
vasarnamį ir jį aptvėręs 30 
metrų tvora. Kaip jo, taip ir 
kitų vasarnamius saugojo sar
gas Pranas Valionis. Užuot są
žiningai saugoti vasarnamius 
ir turtų, Valionis sudegino K- 
čiau aptvertų aplink vasarna
mį 30 metrų tvorų ir visų kal
tę suvertė ant nekalto asmens. 
Policija nesąžiningam sargui 
iškėlė bylų. Aplinkės teismas 
Valioniui, šiuo atsitikimu kaip 
sunaikinusiam jam pavesta 
saugoti turtą, pritaikė bausmės 
didinančias aplinkybes ir nu
baudė 4 mėnesiais paprasto ka
lėjimo. Apygardos teismas jo 
pasigailėjo ir sumažino bausmę 
iki 1 nien. paprasto kalėjimo.

LONDONAS, Britanija, 
vo 3. — Ispanijos valdžia 
eitų metų liepos mėnesį 
skelbę* nuosprendį, pagal

ko- 
per- 
pa-

skutiniųjų susirėmimų, pasak 
japonų, 20,000 kinų lavonų su- 

I skaityta.

SHANGHAI, Kinija, kovo 3. 
— Japonų pranešimais, centra
linėje ir pietinėje Shansi pro- 

kurį vincijos dalyse mūšiuose krito 
visi laivai, užregistruoti Bilbao 123,000 kinų. Tik viename pa
uostė, priklauso valdžiai.

Dešimties milionų dolerių 
vertės laivų, užregistruotų Bil
bao \uoste, dabartiniu laiku ran
dasi svetimose šalyse. Keletas HollVWOOdC
jų yra Anglijoje. Britanijos 
admiraliteto teismas pripažino 
Ispanijos valdžios nuosprendį 
teisėtu. Teismo akcijų šiomis 
dienomis patvirtino lordų bu
tas.

Austrijos naciai 
aprimę

VIENA, Austrija, kovo 3. — 
Ketvirtadienio pranešimais, Au
strijos vidaus reikalų ministe- 
ris, nacis Seyss-Inguart, priėjęs 
susitarimo su Styrijos naciais. 
Naciams šioje provincijoje bus 
leista parduoti savo emblemas 
ir saliutuoti Hitlerį, o naciai;€7 j
prižadėjo nepulti valdžios ir 

— Anksti ketvirtadienio rytų įstoti į valdžios ugdomą orga- 
kilo gaisras puošniojo Beren- nizacijų “Tėvynės Frontas”, 
garia laivo salioje. Ugnis, bU-; Seyss-Inąuart pažadėjo naciams

ir finansinės pa-

aktai yra dalis ben- 
plano neduoti japo-

Aliejus surastas
Vengrijoj; prisi- 
bijoma fašistų

HOLLYWOOD, Cal., kovo 3. 
— šioje krutamu jų payeikslų 
sostinėje ketvirtadienį buvo 
šventė. Dešimtys garsiausių 
judžių aktorių pasiliko namie, 
negalėdami dėl potvynio pa
siekti. studijų. Twenticth-Cen- 
tury Fox kompanijos įrengimai 
vaidinimui, kaštavę $20,000, 
buvo Sunaikinti potvynio.

• ■ > • I , - 1

Gaisras padarė Be- 
rėngaria laivui $10,- 
/. 000 žalos

■ , i r* ’■ ■ »,4i v

NEV^ YORK, N. Y., kovo 3.

vo Ijfcviduota, bet žalos turtui.dar moralios 
ji spėjo padaryti apie $10,000. 'ramos.

VIENA, Austrija, kovo 3. — 
Paskutiniuoju laiku Vengrijoj 
surastą brangus šaltiniai alie
jaus. • Visoj centralinėje Euro
poje matyti v susidomėjimas 
klausimu, kajp reaguos į rą- 
dinj fašistinės, valstybės. Reiš
kiama baimės, kad jos mėgins 
paimti šio naujai rasto alie- 

ijaus kontrolę. ‘
Turima tačiau1 omenėje, kad 

aliejų surado Standard Oil Co. 
of New Jersey. Manoma, tas 
faktas apsunkins fašistams jų 
norų patenkinimu.

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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Ministerio pirmininko dr. Negrino 
kalba Madride

Įvadas
Spalių 22 d. ministeris pir

mininkas dr. Negrinas ir Kata- 
lonijos GeneralidLdo preziden
tas Companys per Madrido u- 
nion radio kalbėjo į ispanų tau
tą. Abiejose kalbose buvo pa
brėžtas Katalonijos vieningu
mas su liaudies fronto vyriau
sybe. Bendras abiejų prezidentų 
pasirodymas rodo naują kovos 
etapa įtraukiant visas liaudies 
jėgas ir pramoninius rezervus 
greitesniam karo pabaigimui. 
Companys savo kalboje ypač 
pabrėžė, kad ispanai ir katalo- 
nai išvien kovoja už savo laisvę 
ir nepriklausomybę, kad 
Jonijos laisve yra susijus 
panijos likimu. Vienybė 
gary esanti svarbiausia,
nesutarimai turį būti pašalinti, 
visų širdis turi užkariauti vie
ningumas. Laimėjimui tėra vie
nas kelias. O tas kelias yra — 
laimėti karą. Yra vienas kelias 
garbingai gyventi ir atidaryti 
geresnei liaudies masių ateičiai

už nepri- 
ligi sek-

Kąta- 
su Is- 
užnu- 

visi

kelią: Ispanijos kovą 
klausomybę privesti 
mingo galo. Savo kalboje Com
panys perdavė į madridiečiams 
ir Visiems ispanams - krtalonų 
liaudies širdingiausius sveikini
mus. '

Ministeris pirmininkas Negri- 
nas savo kalboje pabrėžė, kad 
greta laimėjimų ir pažangos, 
kuriuos įvykdė musų garbingo
ji respublikos Armija frontuo
se, yra būtina užfrontę pripil
dyti tąja pačia didvyriška dva
sia, kuriąja įkvėpti kareiviai 
frontuose. Visi bet kokios rū
šies darbininkai šiandien turi 
būti skaitomi veiksniais, kurie 
yra butini laimėjimui prieš 
maištininkus ir interventų ka
riuomenes, iškovojimui Ispani
jos nepriklausomybės. Tempas, 
kuriuo . industrija pritaikoma 
karo reikalams — yra lemia-, 
mas atsakymui į klausimą: ka
da. mes laimėsime. Tos didžiu
lės pareigos, kurios tenka už
frontei, gali būti tik tada įvyk-

Geros Naujienos
DAMP WASH

KAINOS NUMUŠTOS

NAUJIENOS,^hijgago, m.

Kam KANKINTIS■ ■
Su blogai veikiančiais 
t „ linosuotojais?
Neimkit tokių liuosuotojų, kurie 

veikia lyg dinanjįtąfe! Nevarginkit 
savo skonio su netinkančiais, kar
čiais vaistais tik todėl, kad jūsų vi
duriai užkietėję! Visa tai tąip nerei
kalinga!

Kitą kartą jums prireikus liuųsuo- 
tojo, pabandykit Ex-Lax! Jis duoda 
jums gerą, visišką išvalymą — t>et 
švelniui, lengvai, be sukrėtimo jūsų 
vidurių, be pasibiauręjindo ar vidurių 
škaludėjimo. Ir Ex-Lax turi lygiai 
tokį skonį, kaip šokoladas!
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos megiamiausiaš šeimos vi
durių liposuotojas, , Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištiktųjų da
bar jis yra daug geresnis, degu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS', negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikaitis, ir suau
gusiems! . . , ų ;

SĄ'UGOKITfiS PAMĖGDŽIOJIMUI 
ATSISAKYKIT JĮ

v PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit ■ teisingą ant dė
žutes, užrašą —- E-X-r-L-Ą-X. Kad 
gautumėt Ex-Ląx pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ęx-LajG 

............... . »' ....  n

(10, ir 25 centų ' dėžutės' yra 
„jysų Vaistininką)
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prieš vyriausy- 
a vantų ros, nore- 
Jie mato, buvę 
kad jų ketini-

ANTRADIENĮ-TREČIADIENĮ
KETVIRTADIENI-PENKTADIENJ

10 SVARŲ  ........... :...v..... ...... 59c
PIRMADIENĮ ..........>15 SV. 89c>

KAS
PRIE-
DINIS
SVARAS

MARŠKINIAI RANKOMIS‘Y3PR(felNTfe TIKTAI po
Kiekvienas su bunduliu skalbinių ..............................t >*■
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Niekas nepakeista, išskyrus kainas — ta pati ai 
kokybė—tas pat nesumušanias patarnavimas

Certifikuotas Automati 
nis Svoris

Jei nepatenkintas pilnumoje, tai piniejus mielai 
sugrąžiname.

Leader & Stockholm Laundries
Visi Telefonai YARDS 4800

CICERO & BERWYN ENTERPRISE 3200
V-.......................................................  i ................................... .......................

A NTANAS M. PHIUIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE i

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
——■■■■l.l. III I I ——................................... I ............... ......... II I .

ETKUS ir EUDEIKI
^DYKAI
■ AMBULANCE

I T ei. V irginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

■ • . > . ■ ■ .

KOPLYLIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

DIENA ir NAKTĮ

dytpe,;kui visi ispanai trokš lai
mėti ir virš asmeninių interesų 
statys aukščiau visos liaudies 
interesus. Tam reikU/.visų or7 
ganizr.ciją, profsąjungų, parti
jų glaudžiausio bendradarbiavi
mo. Ministeris pirmininkas pa
brėžė, kad vieningos partijos 
sudarymas milžiniškai pagrei
tintų ispanų liaudies laimėjimą. 
Visos institucijos, o yprč spau
da kviečiama pagelbėti šiam dir 
džiam užsimojimui, viską, kas 
mus skiria padėti užglaistyti. 
Karas pasibaigs — galutinai ir 
visiškai nugalėjus maištininkus 
ir interventus ir atsiekus Ispa
nijos nepriklausomybes.

Mmisterio pirmininko dakt.
Negrino kalba

Madridas, Ispanijos garsia-
* kalbis

. I

Kalbėti Ispanijai, visai Ispa
nijai — Madridas tinka geriau
sia . tribūna vyriausybei. Garbė, 
kurią Madridas savo didvyris^, 
kurnu įsigijo, yra tokia, didelė, 
kad viskas, kas gimsta sostinė
je, yra lydimas nepalaužiamo 
prestižo, šituo didžiu Madrido 
užsitarnavimu remsis vyriausy
bes žodžiai, kurie turi rasti at
balsį visų ispanų sąmonėje ir 
susipratime. Tegu niekas nesi
baido, jei aš šiuos žodžius sa
kau visiems, visiems ispanams. 
Nes kasdien darosi aiškiau, kad 
geroka dalis tų, kurie įsivėlė į 
šią nepavykusią avantiūrą ir 
pakele ginklus 
bę, mielai savo 
tų atsisakyti, 
apgauti, mato,
mai panaudojami sunaikinti Is
panijos nepriklausomybę ir pa
versti Ispaniją į priklausančią 
koloniją. t v > ttt

Jei mes laikui bėgant nenu
stojome vilties, tai todėl, kad 
musų, tikėjimas laimėjimu šian
dien yra stipresnis negu vakar, 
o rytoj bus dar tvirtesnis negu 
šiandien, šį įkymirksnį, kai 
pradedame musų antrąj į žiemos 
žygį, mes įvykdysirfie savo tvir
tinimą mes: laimėkime 1• -

Respublika triumfuos. Ispa
nija laimes.. Ir tos atikbs, kurių 
iš musų reikalauja, karaš, atro
dys menkos, palyginant su mu
sų tvirtu draskomos tėvynės 
gynimu ir nepriklausomybės iš
laikymu. Tai bus musų pasidi
džiavimas. Netikintieji ir ma
žatikiai teišgirsta: Mes laimėsi
me! Laimėjimo kaina, priklauso 
ne tiek nuo kitų, kiek nuo mu
sų pačių. Aš drįstu tvirtinti, 
kad jokia kaina mums nebus 
perdidelč pasielgti laimėjimo. 
Mes ją privalome mokėti: ka
reivis dažnai savo gyvybes au
ka, darbininkas sustiprintu dar
bu, o moterys ir vaikai atsisa
kymu daugelio kasdieninio gy
venimo malonumų. Vyriausybės 
vardu, atsižvelgdamas į karo 
tikrovę, aš čia nekalbėsiu vy
lingų žodžių. Mes laimėsime tai 
yra aišku. Bet laimėjimas gink
lų, jėga teks taip, kaip kiekvie
nas laimėjimas ginklu: upeliais 
kraujo ir ašarų. Taip užsigeidė 
tie, kurie šalį įtraukė į įkąrą, 
kai liaudis laisvai sukurč sau 

4 ' ■ *‘■įstatymais paremtą sistemą, Pp 
keletos mėnesių jie nebūtų gar 
Įėję karo tęsti, jeigu nebūtų bu
vę kitų valstybių paramos, iš 
pradžių teikiamos slaptai. 0 vė
liau tos dvi nacijos, kurias pri
mena vadinti įsiveržėliais, ėmė 
vykdyti intervenciją cinišku at
virumu, Nebodami tarptautinių 
teisių ir sutarčių, jie pasinešė 
išbandyti musų gražioje šalyje 
savo karo medžiagos jėgą ir at
siuntė čia savo trupes,, kad Is- 
prnijoj susidaryti bazę savo at
eities žygiams prieš Europą. 
Kaitų jie savinasi svarbiausius 
musų šalies turtus. ; ■

Bet savo nelaimei — jie ra
do mus susiburusius ir sąmo
ningus. Tos nepalankios apysto- 
vos, kurias mes regime,* nepa
judins musų pasitikėjimo. Įsiti
kinimas, kad laimėsime mčs,

remiasi būtinumų .išgelbėti tė
vynę, remiasi žinojimo musų 
jogų ir musų karinęs galios. Sa
vo galingumo suyplcjmas mus 
nuramina. Daug blogiau yra 
svyruoti, negu silpnu būti/ 
Svarbiausia yra — tikslas, o 
juo mes nė kiek neabejojome,

(Bus daūgihu)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

K LIETUVOS ,,|
Nušovė penkis' 

vilkus

r -

Sausio 28 - d.-ALYTUS.
Kibyšių km., Seinų apskr. pri
vatiniam apie 40 ha miško plo
te 1 vietinis girininkas aptiko 9 
vilkus. Aliarmuoti Alytaus me
džiotojai po kelių valandų jau 
buvo apsupę minėtų plotą ir 
iki vakaro jau turėjo tris vil
kus. Dėl tamsos medžioklė bu? 
vo nutraukta, bet kitą1 dieną' 
ryte pakartojus, vėl du vilkite 
nušovė. Kiti keturi buvo tik 
sužeisti ir per vėliavėles pa
spruko. 3 vilkus nušovė vienas 
kap. Ječys. (e)

šalia ąntalogijos išleidimo, 
rūpinamasi suredaguoti atskirą 
lietuvių lįteraturos numerį es
peranto* tarptautinės literatū
ros žurnalui. Tokių numerių 
kitos tautos jau yra išleidę ar 
plačiai spausdina savo poetu 
kurinius jame. Lietuvos esp£^ 
antininkai yra gavę pritarimų 
išleisti tokį numerį, tokiu budu 
galima laukti pasirodant ir to
kio literatūros numerio. Espe- 
rantistų žurnalas eina Vengri
joje ir gražiai yra leidžiamas.

Tsb.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Rennhlir 7H68

l

LIETUVIŲ POEZIJA 
ESPERANTIŠKAI

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—-dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.
J7Marquette Radio

ĄL ĖNZULIS
5610 So. Maplewood Avenue 

Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

. 756 West 35th St
Cor. of 85th and Halsted Sta.

Ofiso valandos duo 1-8 nuo 6:30-8:30
Nedėliomis pagal sutarti

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107

esperantininkežinoma
Lapėnienė baigią ruošti didelę 
Lietuvių poezijos antologiją 
(rinktinės poezijos rinkinį) es
peranto kalbac Antologijoje pa
rinkta kiekvieno poeto po kele
tą: būdingesnių eilėraščių. Be 
to, antalogijoįe bus duota kiek
vieno poeto charakteristika su 
trumpomis biografijomis (gy
venimo aprašymais) ir biblio
grafinėmis žiniomis apie poetų 
išleistus veikalus. Antalogija 
bus papuošta ir poetų atvaiz
dais. Bendrai, dedama pastan
gų į kad šis primas lietuvių po
ezijoj esperanto kalba rinkinys 
butų ir turiningas, ir turėtų 
gražią išvaizdą.

M r s. Anėlia K. Jarusz 
Physical Therapy 

~ ' ■' ,. t and Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:s

—4 ir nuo 6—8 vak vakare 
Rezidencija:

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

nuo

8939

ADVOKATAI

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

2400 WEST MADISON STREET. 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswic'k 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 8016

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
......

^ENIAUa^i^R DIDŽIAUSIA laidojimo ištaiga

AMBULANCE
"5»3^DIENĄ IR' NAKTIE ' 1

Visi Telel'onai YARDS 1711-1712
4605-07 i So. Hermitage Avė. 
4447f< South Fairfield Avenue

lt!'“ 'Tel. 'LAFAYETTE 0727 
.........................-..........I------------------------- : ------------------------------------------------------------------------- ------------

r—-v ' . -r i ■ • koplyčios visose

I t..................... ........................................"" " ........ ... " 1 I n —
, ■. ■ , . " Ir. i-. ; . -e.
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

' P. šALTIMIERAS.

Laidotuvi
— ■11 1.     —i <

Direktoriai
nariai

Cicero 
Lietuvių. 

Laidotuvių , 
Direktorių ’ 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME a 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A.M.PHILLIPS /
3307 Lituaiiicii Avenue ? : Phone Boulevard 4139 f

: i ..'i. i... / .'n— . i,.

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenuę Phone Ląfayette 3572

; A,;pęjęus
6834 $o. NVestern Avė. \ Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Coįirt ; , Cicero Phone Cicero 2109

. ■ ............... ....... . 11 1................................ .... . -...................—    ■ ’■ v • ■ .............................    ;■ ■

/ P. J. RIDIKAS
3351 So. Ilalsled Street Boulevard 4089 -

' I. J. ZOLP \ Phone Houl. 5203
1646 Węst 46th Street . Boulevard 5566

.. S.M.SKŪDAS
718 Wcst I8t|r Street Phone Monroc 3377

S. P. MAŽEIKA Yards 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23fd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270

i JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Weslėrn Avė. 13 -Phone Virgiui a 0883

* O VI

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1481-1434—Tel. Central 4411-2

St.Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 ’ So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310 >
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS .
Tflephone: Boulevard 2800 

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

, i Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS /

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optpmetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

i' Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 85th St.

'Įtampas Halsted St.
Valandp^: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis. pagal sutarti.
8

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.4. v' »Vi V ‘ ‘
arti 47th Street 

Valandų# ntio St iki’ 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti.___L>ctuvUi ~

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. Hydc Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motery ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted Št.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880———' ■ ■ —■ ■" '■ "J* 
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po pietų

7 ihi 8 vai. Nedėl. 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 240fl

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. 'p. p.
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KORESPONDE NCJ JOS

Hart, Mich
Į Chicagos iy atgal. — Blo

gas oras. — Mirė Anta
nas Orantas. — Musų 
jaunimas. — Bulvės.

Kai kurie Harto ūkininkai 
laiko žiemos sčostogas, nes va
sarai atėjus nėra laiko atosto
gauti. Vasario 10 d. Vincas Ku- 
tulis ir jo bro’.is Mikas, pasi
kinkę savo naują “Blue Bird” 
troką ir 5 vai. ryto paliko Hart, 
pavėžino ir mane iki Chicagos. 
9 vai. ryto jau buvome Chica- 
goj pas mano brolvaikius Mary
tę ir Jonų Sinkus, čia p-ia Sin
kus pataisė svečiams pusryčius, 
na, aš ir pasilikau pas Sinkus. 
Tuo tarpu Kutuliai nukeliavo į 
Cicero pt s savo seserį, čia vie
šėdami laukėm “Naujienų” kčn- 
certo. Gerai, jau sekmadienis. 
Susitarėme būti “Naujienų” 
koncerte ir su nekantrumu sku- 
binomes, kad nesuvėluoti. Aš ir 
kelionės draugai gėrėjomės tur
tinga ir malonia “Naujienų” 
programa, bet mr.n iš vi^os tos 
gražios programos įstrigo du 
punktai, kurie žavėjo mano 
jausmus. Būtent, ponios Mice- 
vičienės su jos brolvaikiu smui-

F'- PAIN-EXPELLER "*(

štai W metų senumo patikimai 
Unimentaa, kuris palengvina mus
kulų filknus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
* REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
su “Inkaro” vaisbaŽenkliu visisa 

vaistinėse.

W O R L D F A M O U t

L I N I M E N T Ji

ko ir violos duetas “Plaukia 
sau laivelis”, bei “Pirmyn” miš
rus choras, šitie du punktai 
mane daugiausia sužavėjo. 
Smagu buvo, kad tas choras 
padarė tokią didelę pažangą, ta
me chore, kai jis pradėjo kur
tis. Sakytas choras buvo suor
ganizuotas L,S.S. kuopos North 
Sidūj. Susidėjo iš suaugusių 
žmonių, nea tuo laiku Amerikoj 
augusio lietuvių jaunimo kaip 
ir nebuvo. Choro pirmas vedėr 
jas mokytojas buvo Jonas Kar 
tilius. Vėliau Juozas Grušas. 
Grušo mokymo metu liko pa* 
keistas choro vardas: iš L.S.S. 
81 kuopos choro į “Pirmyn? 
mišrų chorą. Vėliau mokytoja* 
vo kompozitorius Pctn s Sarpar 
liūs. Salomėja čerienė ir pasi
klausia Khzys Steponavičius, 
kuris ir dabar moko, šiandien 
choras turi gražų būrį lietuvių 
jaunimo. Balsai teisingai sugrur 
puoti. Skamba balsai taip, tari- 
si tai didžiumai vargonai grie^ 
žia. Rimtas užsilaikymas sceno
je, gražus kostiumai tikrai žar 
vėjo publiką. “Pirmyn” mišrus 
choras tai buvo žvaigždė “Nau
jienų” koncerto. Ir aš linkiu, 
kad “Pirmyn” choras aplankys
iu musų gimtąją šalį Lietuvą ir 
ten palinksmintų musų tėvelius, 
brolius, sesutes ir visą Lietuvos 
šalį Amerikos lietuvių gražio
mis dainomis.

Po visų vaišių ir koncertų 
grįž: u į namus, į šiaurinę Mich- 
igan valstijos dalį. Jau čia ra
dau šaltesnį orą.. Sniego pusnys 
dar riogso neuštirpę, nors Chi
cago j gana sausas gatves palin
kom. Tai buvo vasario 16 d. Po 
kelių cLenų prądėjo lyti ir ša* 
lo. Pasidarė slidu — nei eit, nei

CHICAGO.
Leit. pulki- 

n i n k as da
rė n c e H. 
T U n g 1 e, 
kiltis nusižu
dė Kast End 
Pairk viešbu
tyje. Savižu
dy s lės ;p r i e- 
žagtis — šei
myniški r e i* 
kalai.

‘^’cME.NkUJIENŲFotol

Brangiai atsiėjo Įžie
biamosios mašinėlės

Gyveną Vokietijos pasienyje 
piliečiai kontrabandas keliu 
parsigabentas jž^biamąsiąs 
mašinėles stengiasi nuvežti i 
Lietuvos gilumą ir čia jas pla
tinti, štai kilęs iš D. Šelvių kai-

Kovolšpardavimas
PUIKIOS KOKYBĖS MAISTO

PENKTAD. IR ŠEŠTADIENY, KOVO 4 ir 5

Puikiausios Kokybės
BIITT JB I Topkauėini 

vIU I Al Overkaučiai
l

DIDIS PASIRINKIMAS
Už

SI 5.00 S 18.50

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių ,

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— __ Tr —9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ— — 7:00 VAL. VAK. ■'

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

A PSIDR A U S K!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi Bau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir paSelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”,

Informacijas! suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i 
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
W. 30th St. New York, N. Y.

SKAITOT Naująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čią, visus didinti jos skaitytojų šeimą* .
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštįs ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju/

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y
Gerb. Administracija: ' 1

Čią prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ dAtlYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu: 

L
Vardas ....................................................... ................ .

t
Numeris ir gatvė ............. ...............................
Miestas ir valstija ......

...........  ■■■■■■«■■ I 1,1 ■ ■■■ I   -r ■■■■■■ I—* 

važiuot, —- reikia s tūboj bedė
ti. Dabar ir vėl sninga bei šalta.

Vasario 26 d. palaidojom An
taną Orentą, Hfrto , kapinėse. 
Tai jau antras narys pasimirė 
š neseniai susitverusio Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo.

P-lė Erena Kičas, kuri praei
tą žiemą baigė mokytojų1 kole
giją, dabar mokytojauja North 
iVear mokykloje, šią žiemą bai- 
jė aukštesniąją mokyklą šie lie
tuvių vaikai: p-lė Albina Kar- 
neckaitė, p-le Amilija Andriu- 
iutė, p-lė Aleksandra Mankiu- 
te ir St. Matulis.

Harto ūkininkai laikė aruo
dus bulvių per žiemą tikėdami, 
kad į pavasarį bus brangesnės. 
Kolkas dar vis pigios: 100 sva
rų 50c., o mažesnes 25 centai 
bušelis. Rodos, gražios ir gar
džios,.bet kaina labai žema. At
rodo, kad neapsimoka jų dau
giau augint.

Marė Dundulienė.

Racine, Wis.

mo,. Vilkaviškio valsčiaus Juo
zas Žemaitaitis 66 įžiebiamą
sias mašinėles platino Ven- 
jįžiogalos , valsčiuje. Policija jį 
sulaikė už platinimą ' kontra
bandinių prekių ir patraukė 
teismo atsakomybėn. Apylin
kes teismas jį nubaudė' 2112 
litų piniginę ba,i?(Ją, kurios ne
sumokėjęs, turės išsėdėti 3 
mėn. paprastame kalėjime, že
maitaitis buvo padavęs ‘ Kaupo 
ąpyg. teismui jam dovanoti, 
esąs riepašiturįs, platindamas 
mašinėles norėjo pasipelnyti... 
Kauno apygardos; teismas jo 
apeliaciją atmetė ir patvirtino 
apyl. teismo sprendimą.

Margos ž’nios iš mu ų 
padaiigčs

Nors kartkartėmis reikia pa
sidalinti musų kolonijos žinio
mis su “Naujienų” skaitytojais. 
Taip, musų miestas 'vis da.r te
bėra Michigan ežero pakrašty
je. Tačiau tenka* pasakyti, jog 
; y vemto j ai nekaip tesi jaučia. 
Dalykas tokis, kad darbai labai 
sumažėjo. Dirbtuvės- vos juda, 
o statybos. darbai dar neprasi
dėjo. Mat, vis dar žiema tebė- 
a. ĮF^ęr: kai kurį laiką oras hų- 
/o visai; netikęs: žeme buvo 
miego ir ledo apdengta. Dūlei 
to,; žinoma, susisiekimas buvo 
visai nekoks; : . f /

Nuostabus Midwest
Bendrovės Augimas

Racine Lietuvių Kultūros 
Draugija kruta, juda. Geras 
reiškinys .-'-yra 'tas, kad; ji vis 
dėlto auga.: Vadinasi, vis naujų 
gariu gauna. Kitos organizaci
jos tuo negali pasigirti. - i

Dėl tos draugijos įšikurimof 
šiaip ar taip, o didžiausias kre
ditas gal priklauso p. Bulaw. 
Jis čia keliais atvejais buvo at
silankęs ir sugebėjo vietos žmo
nes suinteresuoti naująja drau
gija.

Per paskutinius kelis mėne
sius pas mus įvyko net trejos 
vedybos. Vadinasi, trys poros 
sukurė šeimyninį gyvenimą. 
Būtent, W.- Sejonas vedė p-lę 
Butkaitę; W. Vasilaitis apsive
dė su p-le F. Gibavičiute, ir H. 
Evers su p-le J. Gruzdaite.
h Ko laimingiausio gyvenimo 
visiems.

P-Ai Gruzdžiai iškėlė tikrai 
Šaunias vedybaš. Jie yra pasi
turį žmonės ir geri riaujienie- 
čiai. Savo mylimai dukrelei jie 
iškėlė tikrai puikias vedybas, 
kuriose dalyvavo Svečiai ne tik 
iš Racine^ bet ir iš Kenosha, 
Milwaukee ir Rockford. Apskai
čiuojama, kad svečių galėjo da
lyvauti per 300. Iš to jus jau 
galite spręsti apie vedybų: šau
numą.

Vedybų metu buvo savo rųšies 
konteštas, kurį laimėjo keno- 
shietis Braze. Dalybas tokis,

Septynių Metų Bėgy Išaugo į 
Vieną iš Didžiausių Maisto Ga
mybos Įmonių; Ji Puiki. Progą 

Nepriklausomiems Kraujtuv- 
ninkamš

Didžiausia krašto industrija 
yrą maisto industrija, čia spie
čiasi ’ veik nesuskaitoma žmonių 
daugybė ir Čia eina tūkstančiai 
krautuvninkų su savo patarna> 
virpu. Šiąndien vargi? rasi ko
kią apylinkę, kur nebūtų , ke
letas tokių krautuvių.

. Pirma, visos trinios krautu
ves buvo . , atskij*^ savininkų 
savastimi. Bet, ilgainiui, laikai 
ėmė keistis, pasikeitė sąlygos: 
atsirado, taip,sva.įĮpamos gran
dininės krautuVėsli Joms vis la
biau apimant j < ^vietas, atskirų 
krautuvųinkųi Veikimas' pasun- 
kejo—jos pradėjo nykti viena 
po kitos. Apie prieš astuonių 
mėtų laiką tų grandininių krau
tuvių tinklas tiek jai? buvo įsi
galėjęs, kad.' nuo . jo ėmė ..pri
klausyti ir /prekių kainos 
dis, ; \

Tai buV.o . nesveika: padėtis. 
Toks monopolizuotas veikimas 
galėjo atnešti, tikžalos ir pą/ 
čiai apylinkei, nes maistas kon
centravosi į vienas rankas, kai
nos ėmė kilti, o pelnas apylin-. 
kei nešė nuostolius, todėl, kad 
buvo iš apylinkės išvežamas.

Todėl, kad prisitaikyti paki
tėjusioms sąlygoms ’ atskiri 
krautuvriinkai susiorganizavo į 
savo sąjungą, sudėjo reikalin
gą fondą ir įsigijo nuosavus 
prekių sandelius, per kuriu’os 
pradėjo pirkti sau prekes di
deliais kiekiais tiesiai iš ga
mintojų ir dirbtuvių. Tai bu
vo Midwest Stores organizaci
ja. Nuo tada prekybos sąlygos 
visiškai pasikeitė. Jie galėjo 
gauti prekes geriausios rūšies 
ir žemiausia -kaina, kas apy
linkei tik naudą nešė.

šiandien ta sąjunga jau pri
skaito daugiau kaip 350 na- 
rių-krautuvninkų ir aptarnau
ja beveik visą Chicagos mies
tą ir priemiesčiuos. Kad jos yra 
gyventojų gausiai remiamas 
patvirtina kad ir tasai faktas. 
Prieš septynius metus Midwest 
Grocėfy bendrovė nors ir ganą 
didelius sandėlius turėjo įsigis 
jus, šiandien ji jau juose išsi
tekti nebėgdlėjo,—ji turėjo j- 
šigyti daug didesnius,; o kas 
švairbiaU -

labiausiai populiariškas ir gavo 
dLugiausi& bučkių, ftjatyti, kon- 
tęstą laimėti jam padėjo jo di
deli ūsai .. .

Gibavičius

JL

svambiau — nuosavus. Tie san
dėliai ir visą bendrovės7 būsti
nė randasi prie 33-čios gat. ir 
S. Weštern avė. ■

Y ra dar keletas šimtų nepri- 
klausomujį kfąu’tuvninkų, jie, 
rodos, irgi galėtų prisijungti

orgahizacijaypač dabar/ kai 
yra pasirengusi dideliam krau 
tuvninkų skaičiui savo moder
ną patarnavimą suteikti.
• (Skelb.) >

IDAHO RUSSET SELECTED U. S. 1 . ’ Afl

BULVES s- 25c
; ŠVIEŽUS NO. 1 KOKYBĖS A

Kiaušiniai s£. TUz-l“
, ' 1 / ' - • ' '

•,“Midwest” GERIAUSI KIAUŠINIAI kartone, Tuz. 250 
“OCEAN BRAND”~BĖ~KAULŲ, BE ODOS
PERCH FILLETŠ .............   Sv. 15C
<*MIDWEST” TOMEIČIŲ AR MUŠTARDOS SUNKOJ
SARDINES Dideli pailgi kenai 2 u^19c
“MIDtVEST” FANCY SHRIMPS 53/4 line, kenas 16c---------- / ........ . , - . • -- - ............ ----   
MST, REGIS” TUNĄ FISH Sviesi mėsa ......------------  1/2 ken. 17c.

LOAF CHEESE American ar Plytelėse ............ Sv. 260
MORTON DRUSKA AR 2 1)akai 15Č
‘‘MlDyVEST’ CHILI CON GARNE No. 1 kenai 3 už 250
;‘ŠaLAdA’* Brown Label
JUODA ARBATA mažas^ y4 sv< pak. j gc
“HERSHEY’S” COCOA ....... ■............   Sv. kenas 150
•'LIBBY’S” TOMATOTŪICE 14 unc. kenai 3 už 19ę 
^ORTSm” DARŽOVIŲ 1 1 Svar. OfCĮVIVIPVV R1EBALAI 3 sv kenas 54c fen, fcUC
NAUJI VAISIAI! FLORIDA VALENCIA
ORANDŽIAI Didel. 150 dydžio Tuz. gi C
ŠVIEŽIOS FLORIDA TOMEITES ........-......... 2 sv. 19c
C.AI.IFORN'IA MORKOS ............ 3 krūvelės 13C
FLORIDA STALK-CELERY       2~ūT9į
GELTONI SAUSI SVOGŪNAI
“VVILSON’S “LAKE-VIEW” BRAND

■ PIAUSTYTI LAŠINIAI Vvarov ,• • cello. pakeliai

3 sv. ll^į

“LITTLE BOY BLUĘ” BLUING ........... 2 buteliai 170
. “UTTLĖ BO-PEEP” AMMONIA 2 maži 17c. Kvortos Butelis 23c.

“P & G” MUILAS Dideli Gabalai ..£.....  4 už 170
“O. K.”, MUILAS Dideli Gabalai .............. . 3 už 190
^IVORY” MUILAS”Dideli Gabalai ..................  2 už 190

' DYKAI! REGULIARIS 25c PAKAS SU PIRKINIU VIENO PAK.
“PUROX” PIRK VIENĄ GAUK 2 25c pakelius g|Jg

$10Q UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

■ ■■ "'.■■I *■/■!■■■■■■■■■. .......... .. ............................................................. . ■■    ,   ,
W ...............■ <...............  . HĮ.......... . ..I.................      1,1 ,

' \ i . . • ' . ’ 1 ■ - •-

PIRK NUO IMipVVESTl NES PIGlAu

M10,WEŠT^STQRES
‘ jT'.- 1 P ‘it,-’-' - n- -4- - - ' r- -- H------------ r- “i ■' • —--- - ——4. -y- -* ~ —- ■ ■ fi ■■

iy'* t , ' • ’ , ’ , , - ' . ’• . •. ,.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ
KUMPIŲ . ' 
“PICNIC” KUMPIŲ 

. RUKVTŲ KUMPIŲ .

“FRANKFURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTU

Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 
• Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.

? • PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIG IMPORT CO., Ine.
IMPOĖTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Hąymarket 3555
CHICAGO, ILL. i. J. P. RAKŠTIS, SAV.

Aš Į LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ ' 

VASARĄ.

TAIP IR Aš! BET AŠ VYKSIU SU 
“PIRMYN” CHORU.

Specialė Kelionė j
LIETUVĄ

I (■

Modernu motoriniu laivu BRITANNICA-BIRŽELIO.11
Ši kelionė yra “PIRMYN” CHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. O kur, be to, visa Ja laivo ištaiga, malonu
mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas ant to 
laivo!

Dėl informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois

CUNARD WHITE STAR
/ • ' .■ < -J '• •

c . ■  ■ > ■ ■ ■ -

ir
(25.00 IKI 47.50 VERTĖS)

Keli puikus moterų siutai ir 
k utai po $10.00

Sampeh’o drabužiai, dezainerio mo
deliai, neatsiimti drabužiai. Siūti 
vieno geriausio Amerikos siuvėjo 

Patenkinimas ar Pinigai Atgal 
Ateik ties:ai j 

DIRBTUVE 
831 W. Adams St.

(P. V. Kampas Adams ir Green) 
Atdara kasdien iškaitant šeštadie

nį iki 5:30 v. P. P.

Tik ką gavome 
KULTŪROS NO. 1 
Turinys:

TURINYS:
Masių psichologijos bruožai —Ks. 

Bartkus.
Klajojimai — Kaz. Barauskas — 

Nendrė.
Sovietų naudoji 193G metu kons- 

tituciia — p’-of. M. Romeris.
Fn5lst’’re Tta’ija — A. Baikšts.
Misterio Rinli elektros namelis—

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

—Salomė-ip Neris.
lietuviško tipo beieškant — 0.^ 

B-tė.
Didžiajame Ispanijos kare — A.

VMas.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir tt.

'KAINA 45 CENTAI.

Naujienose
1739 So. Halsted St.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą

■ Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagių 
lungų I 
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.

Buy gloves w1th whcrt 
it suves 

. -KIMI saoątt.
.anrlBD kad
wiel« Mstertnetdi

' i> valo ir
dV n* to 
4’ kurtuos 

pirittMJtM «r kr

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

—Onute, ar tu busi 
mano? ,

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENĮ) SPUEKOJE
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Penktadienis, Kovo 4, 1938

NAUJIENOJ
The Lithuahian Daily Ncwa 

PaMished Daily Eteapt Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 Seath Halsted Street
Telephone CANAL 8500

-............------ — - - - ■ - - - — ■ -- -

Subacription Ratee:
$8.00 per yeaf in Canada
$5.00 per yėar outsidė of Chicago
$8.00 per year iii Chicago 
8c per <Jopy.

Enterfed as Second Class Mattet 
March 7th 1914 at the Post Offičė 
of ChicagO, III. uflder the aet df 
March Srd 1879.

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

UBMIKJ KMMI
Chicagoje—paštus

Metams ____________________$8.00
Pusei metų 4.00
Trims itašnesiains 2.00
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ..... ................ .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei Į8c
Mėnesiui . 75c

Suviėhytoiė Valstijose, ne Chichgbj, 
paštu:

Metams -----......------- $5.00
Pusei metų 2.75 (
Trims menesiams 1.50
Dviems mėnesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui ..__ *..____ .75
Lietuvoje it kitur užsieniuose į 

(Atpiginta)
Metams j—.....-..^.*...^...
Pusei metų 
Trims mėnesiams. ...
Pinigus reikia siųsti pašto Mohėy 

Orderiu kartų su užsakymu.

.__ ...... $8.00
4.00
£50

Galios pasiskirstymas

RMt

Apžvalga
■ m....... .. HiH

NE ‘^BteNDRAS FRONTAS’’.

“Draugas0 klausia, kodėl, 
esą, “Naujienų” redaktorius; 
dedasi prie bolšėvikų “bendri 
frontų”, kurie ... stiprina Sta
lino diktatūrą”. čia Marijonų 
organas turi; galvoje ^dčiąiistų 
ir kommiištą veikimų AmetL 
kos Lietuvių Kongrese.

Bet tai hera “bendras fron
tas1”, b tik susitatimas kai kų* 
riais klausimais, šu tikslu’ aV 
siginti nuo bendro priešo.

, « - •' t* * >

Ii turėti nuosavybę, pirkti it, rado “teisinis asmuo 
parduoti ir būti traukiamas tie- šitų advokatiškų 
son, tai, kai atsirado kompa- padarų tas 
nijos, vedančios biznį, tai ad
vokatai sugalvojo, kad ir toms 
kompanijoms, rfeikėtų pripažin
ti tokias pat teisbs, įstatymą 
akyse, kaip ^tskiram Žmogui 

Į— tuomet jos irgi galės atlik
ti savo vardu visokius bizhiš*- 
kus reikalus ir buš atšakomin- 
gos už savo skolas. Taip atsL 

, .'.rn, w

♦»
"* • 1smegenų 

klerikalas vadina 
‘‘prigimties tel-

Publika jau yra apsipratusi su tuo, kad buvę arti
miausieji prezidento Roosevėlto patarėjai virsta jo prie
šai ir veda agitaciją prieš jo politiką. Vienas tokių yra 
Raymond Moley. *

Chicagoje jisai Vakar sakė prakalbą kliubui, kuris 
stengiasi “pažadinti Ameriką0, kad ji nepražudytų de< 
mokratijos. Raymond Moley įrodinėjo, kad didžiaušiaš 
pavojus demokratijai tai — pavėsti vteą valdžios galią: 
vienos partijos vadui. »

Demokratijoje, pasak jo, galia turi būt paskirstyta: 
tarpe keleto politiškų partijų, tarpe daugelio asmenų 
kiekvienoje partijoje, tarpe daugelio asmenų biznyje, 
žemės ūkyje, darbininkų judėjime ir valdžioje.

Šitais žodžiais buv. Roose velto bendradarbis kriti
kavo tą tendenciją, kuri reiškiasi tarpe daugelio prezi
dento šalininkų, kad prezidentui reikią suteikti daugiau 
galios, nes tuomet jisai galėsiąs išvesti kraštą iš ekono
minių keblumų. Kritika teisinga, bet paviršutiniška.

Didelės galios suteikimas vienam asmeniui, “vadui0, 
veda } diktatūrą., Demokratija turi prieš šitą tendenciją 
kovoti. Bet kaip? Kokiu budu įvykinti tą galios paskirs
tymą, apie kurį kalba Raymond Moley?

Jisai užsiminė apie žemės ūkį ir apie darbininkus.; 
Bet farmeriai, kurie gyvena iš žemės ūkio, yra pasken
dę skolose. Jeigu valdžia nebūtų jiems atėjusi į pagel- 
bą, tai jie butų už morgičius netekę savo Sodybų ir bu-; 
tų turėję bėgti į miestus ieškoti darbo, kur jau ir be to 
milionai darbininkų buvo išmesti į gatvę. \

Darbininkų padėtis dar blogesnė. Netekę uždarbio 
dirbtuvėje, jie praleidžia savo sutaupąs ir nebeturi kuo; 
užsimokėti nei už maistą, nei už pastogę.

Tuo tarpu milionieriai kapitalistai, kurie nesėja ir 
nepiauja, visuomet būna sotus. Jiems bado pavojus ne- 
gręsia. .

Tai kaip dabar padaryti, kad valdžios galia butų 
paskirstyta tarpe ekonominiai galingų ir ekonominiai 
silpnų? Amerikos istorija rodo, kad didžiųjų lobininkų 
rankose, susirenka vis daugiau ir daugiau galios, o pa
prastoji darbo liaudis, laikui bėgant, palieka bejegė. Še- 
niaus, kai svarbiausieji turtai susidėjo iš didelių žemės 
ūkių, tai Pietinių Valstijų žemvaldžiai buvo pasidarę 
šio krašto šeimininkai. O dabar svarbiausią turtą suda
ro pinigai ir pramonė; todėl po Pilietinio Karo Ameri
koje laipsniškai’įsigalėjo pramonininkai ir bankininkai.-

Kaip tą kapitalo galią phšalinttir grąžinti ją žmo
nių masėms? < J

Raymond Moley apie tai nepasakė nieko. Taigi at
rodo, jogei, kalbėdamas apie “galios paskirštymą0, ji
sai iš tiesų nori, kad Rooseveltaš leistų vesti valdžios 
reikalus stambiojo^kapitalo agentams — kaip kad buvo 
prie Uardingo, Čoolidžo ir Hooverio.

‘ 1 ’ F
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Bolševizmo išpažintis
Iš 21 teisiamo Maskvos byloje tik vienas Krėstins- 

kis buvo užšigynęš savo “prisipažinimo*. Visi kiti, su 
buv. Kominterno prezidentu Bucharinu ir buv. Sovietų 
Sąjungos premjeru Bykovu priešakyje, viešai teisme 
pasisakė esą niekšai; žmogžudžiai ir išdavikai 1

Bei vakar, antrą bylos dieną, jau ir Krestinskis sa
ve aspiaUdė, užsigindamas savo uŽsigynimo ir prisipa
žindamas, kad jisai melavęs, kai mėginęs neprisipažinti, 
kad jisai eSąs niekšas, žmogžudys ir išdavikas.

Kas įvyko už kalėjimo durų per tą naktį tarpe pir- 
* mos bylos dienos ir antros, kad Krestinskis savo parO’ 

dymą pakeitė ar jo sąžinė pabudo, ar jį paveikė 
koks nors GPU viršininkui Ežovui žinomas “vaistas0 — 
čia nesvarbu. ‘

Sovietų justicijos akyse dabar tie visi -asmens yra 
kalti ir užsitarnauja būt užmušti, “kaip pasiutę šunes°.

O jeigu jie nekalti, bet save melagingai kaltina, 
prisiimdami žemiausios rųšies piktadarybes, tai jie baL 
liai — kaip bailiai yra ir tie, kurie juos Šitaip moralįŠ1- 
kai žudo ir rengiasi nužudyti fiziškai.

patys Muša, patys rmia.
■ ■ , ?i ' '
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Kaip žinomfe, Antkho Bimbos
• controliuojamas Afti. Oėt. Kdfci
gteso skyriaus komitotaš 
Brodklyhe paskyrė kalbėtojui 
Lietuvos nepriklausomybės pa-, 
minėjimo prakalbose komunisH 
;ų partijos žmogų ^Gasįuną),: 
tet atsisakė duoti kalbėti Lie
tuvių Socialistų Sąjungos at
stovui, d. ’Stilsbmii. Dabar tą 
komunistiškų impertinencijų 
Bimba mėgina pateisinti, su-> 
Versdamas kaltę ant LSS. 19 
kp. Girdi, jam keletas kėmite-, 
to narių pasakoję, kad socia
listų kuopa reikalavusi, kad; 
Stilsonas butų “paskutinis kal
bėtojas” ir kad Vakafb pirmi
ninku butų GlaVefckaš, kuris 
nesąs komiteto narys. Tokiu 
budu, esą, LŠS. 19 kp. notė- 
jūšl “diktuoti” A. L. Kongre
so komitetui ir dagi tą komi
tetą pažeminti. J ’

šituos Bimbos priekaištui 
kartoja ir Čikagiškis komunis
tų organas, pridurdamas nuo 
savęs dar tai, kad Stilsonas 
esąs Amerikos Lietuvių Kdn-į 
grešo “priešas”, “liėtiiViškhsi 
trOckiStas*’ ir “bendro darbp 
ardytojas”.! >

Visi šitie įkomunistų pasako
jimai yra tųši,i.4šsiszukinėjiinai. Jeigu LSS.^W atstovai fe 
reiškė tam tikrų pageidavimų 
apie pirmininkavimą t prakalbo-, 
se arba apie tai, kuris kalbe-’ 
tojas turi būt pirmas, O kuris, 
paskutinis, tai šitie dalykai nė-, 
turi nieko bendro su pamati
niu klausimu — kad vienas 
kalbėtojų butų nuo socialistų 
organlžaėijOš. 1

Klausimas čia visai neina, 
apie tai, ar komunistai “myli°, 
aF nė, tą kalbėtoją, kurį pa-,

• skyrė, kaipo savo atstovą, so
cialistų kuopa. Ši kuopa, beje, 
užtikrino, kad j oš paskirtaski : 
kalbėtojas laikysis temos ir nė- 
liės jokių ginčų, kurie priešta^ 
rauja parengimo tikslui. To-: 
kiu budu A. L. K. komitetui; 
nebuvo nė menkiausio pagrinį 
do LSS. 19 kp. pasiūlymui prie^; 
šintis. ■ j

Bet Bimba, kartu su sav0; 
Sėbrais iŠ “Vilnies”, tvirtina,; 
kad sodialistų organizacija ne1*; 
turėjusi teisės šildyti tokį kalį 
betoją, kuris nepatinka komus 
nistams! . ;

Komunistai įdėjo į programą 
savo partijos žmogų (kuris da* 
gi nėra joks kalbėtojas) ir pras 
kalbų Vedėjas paskui pridėjo 
dar Vieną komunistą AOrmaną) y 
O socialistų kuopai jie nėpri^ 
pažino teisės nė vaėno kalbėto*- 
j o turėti! Ir j ie vadina tai “de- 
mokratybę”. 1

Jeigu komunistai šitaip ėl* 
rgiasi ir tokį Savo Elgimąsi aki
plėšiškai gina prięšį publiką, tai, 
aišku, kad jie laužo tą? šutąi>; 
tj, kuria yra paremtas bendras 
veikimas Am. Liet; Kongrese. ,

■ —---- ----—--- /. , Y;
BAŽNYČIA IR ‘‘TEISINIS

ASMUOj”. . v » 
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Musų klerikalai ; dar Vis de*( 
j'tmja dėT tariamo .katalikų tei
sių “pažėidimo? Lietuvoje. Jų 
laikraščiuose tilpo y ilgas kokio 
tai kunigėlio, apsimetusio Lie
tuvos Tautininku, Straipsnis po

> antrašte “Akių Mulkinto jai”, •
Šitame, straipsnyje įrodinė* 

jama, kad /naujojoje Smetonos -

Jaunamečio “žygiai” 
su klebonu

DiėVo duota 
se”!

Jisai, mat,
^asmens padėtis, kaipo “Dievo 
duota”, butų pripažinta bažny*- 
čiai —*- kad į jos reikalus nesi
kištų Valstybė. Bažnyčia virš I niŠauškas. 
Valstybės — tai grynas klerL nuo eeno dirba etatines. Sta- 
kaližmas. įtinęs jis pats dirba ir dar sam*

...v, . do kelis darbininkus melste-
1 rius. Danišau&kas apsiėnrt 
“Maistui” dirbti statines (tau
kams pilti) ir dirbo. Danišau- 
Iskas darbą pasiskirstė taip 
kad tėvas su darbininkais sta
tines gamino, o sūnūs Stepo 

_ nas statines veždavo į “Mais 
’jtą” ir atlikinėdavo įvairias pi 

i nigines operacijas: pagal • są
i “Maisto*

I pinigus, apyvartai tėvo pasira 
Šytus vekselius diskontuodaVi 
Lietuvos banko Kaišiadorit 

I skyriuje. Nors Stepas tik lr< 
įmetu amžiaus, bet yra žvalus 
] apsukrus vaikinas, dėl to tęvi 
ir visos šeimos turi didelį pa 
sitikėjimą.

Stepas, be ko kita, gerai su 
gyveno ir su vienu netolim< 
miestelio klebonu. Kleboną; 
mėgstąs išgerti ir pasilinksmin 
ti. Tai juodu su Stepu ir pra 
dėjo • plačiau gyventi. Kadang 
Stepas vis eina pas kleboną 
tai tėvams nekyla jokio abejo 
jimo, kad jų Stepas galėtų k; 
negerą daryti; priešingai, ji 
manė, kad jų Stepas su klebo 
nu labai geru keliu eina. Ypa 
Stepo motina džiaugusis, ka 
jos sunuš su klebonu sdgyVc 
na, kaip broliai.

O Stepas su klebonu prade 
jo plačiai gyventi: gerti, Už 
ti.

Klebonas turi automobilį, 
Stepaę labai mėgsta ąutomob: 
liu pasivažinėti, tai juodu s 
klebonu pradėjo važinėti 
Kauną. Už atvežimą į Kami 
klebonas iš Stepo už autome 
bilį imdavęs po 100 Lt.

Atvykę į Kauną, - Stepas s 
klebėnu eina į žinomus reste 
ralius, kur galima ne tik b 
gerti ir pąyaigyti.

Už sąskaitas restoranuos 
vis mokėdavęs Stepas.

Taip plačiai gyventi Stepi 
pritrukę pinigų, tai jis prade 
jo sąskaitas klastoti: sifsitar 
su “Maisto” tarnautoju Aibei 
tu Pavilkti ir sąskaitose įrašj 
davo statinių kelis syk dat 
giau, negu atveža ir neteisėti 
imdavo pinigus. Bet tai per 
ža Stepo išlaidoms buvo.

•Stepas pradėjo vekseliuos 
padirbinėti tėvo parašus ir tuo 
suklastotus Vekselius diskon 
tuoti Liet, banko Kaišiadorr 
skyriuje.

Kadangi klebonas banko sfc 
rose buvęs irgi gerą žodį ta 
ręs apie Stepą, tai bankas, nic 
ko blogo nemanydamas, veksi 
liūs ir diskontuodavęs.

Tokiu budu pagal sUklastč 
tus vekselius Stepas įšgav 
apie 8 tUkšt. Lt.

Iš gautų pinigų Stepas api 
4 tukst. Lt sumokėjęs klebo 
nui (už automobilį ir restora 
nuošė sąskaitas apmokėdavęs]) 

t Kai pinigus pradėjo pagis 
suklastotus vekselius imti, ta 
da ir prasidėjęs pats linksmiau 
sias gyvenimas.

Tėvas vieną-vekselį išpirkęs 
antrą (Stepas vieną kitą Vek 
sėly diskontavęs ir su tikru te 
n6 parašu, nes jis tvarkė sta 
tinių dirbtuvės piniginius rfet 
kalus), bet paskui *-*- žiuri, vek 
sėlių parašai padirbti. Susirit 
pinęs tėvas, pasiskundė atitin 
karnoms įstaigoms. Tuojau viš 
kas ir ėmė/kilti aikštėn.

“Maisto” tarnautojas Alb 
Bavlikas buvo suimtas, o byfc 
perdudta teisino tardytojui.

Dėl Stepo “žygių” irgi dari) 
ma kvota, kuri taip pat btu 
perduota tardytojui. (k). 
UI iru*<ti
dos balių, dar šiemet tas žinfetf 
teikiu raštu, o kitais metais,-ki
tais metais pasistengsiu jai 
perduoti telefonograma . . .

VIS.

nori, kad teisinio
konstitucijoje labai suvaržomai 
tikybos ir . bažnyčios teisės, 
nors jie ir .skėlbiama “tikėji^* I 
mo ir šąžines ' laisvė”. Vienas 
tų suvaržymų' esąs toks:

“bar ‘toliaūs sakomai 
stybe još pripažintoms tiky^, y
boms,gali suteikti tėišinid ąš- T . * : ........... 1 1 1 *
mėrts teisių, nustatydama jų L Į /Į O S O OS Dalius
teisiiį. ribas.’ Šiuoše žbdžiUo*- ■- k
še gludi rimčiausiaš pavo
jus. Reiškia, tikybos konŠtL 
tučija sayaimi nepripažįsta 
teisinio ašmensteisių, bėt ^uk ir aš 
jas galėsianti tik valstybė įplunksnagraužis, stribą,

bais V — “N.” Red.) ‘teišilįl Pie i>luiiksH6s amato brolių ba’- 
ribas, tat tikybos, ir! kata- Hv? Jis buvo diažialis, majasto- 
likai, priklausys oud vaistu Mas. surinkus aštuoniolika 
bė tvarkančių tautininkų ma1- tūkstančių litų pajamų ir apie 

■ lobeš. Nejaiigi mtirtinkų šimtas atsilankiusių vyriį 
tvarkoma valstybė daugiau, moterų. Nė, kito tokio ba- 
kaip Dievas, Bažnyčia? WWfš. Lietuvoje nebuvo ir nė 

’vas prigimtiėš teisė kiėkviė- ^nas jų tiek pajamų nėr tu
nam žmogui ’šutėikė teisinio tėjęs! Tai rekordas.
asmens teises. Prigimties Jau Visiems gaidžiams pragys, 
įstatymais žmonės buriasi į dus ir saulutei savo snapą ryto 
bendruomenes, Dievo įsaky- metą parodžius visokių įspu^ 
mu išpažįsta tikybą. TantL džių gerai paspirgytąs ir viso*- 
ninkai, per malonę galį prk kių garų apsvaigintas grįžtu iš 
pažinti tikyboms teisinio nsd jo namb ir svajoju, kaip telefo- 
mens teises, bažnyčioms pa*-, nu pranešiu Chicagoje Naujiem 

' širyžę pavergti DieVO, pvL ttoftiš apie Lietuvos spaudos ba- 
gimtiės feirtėiktas teisinio asd liaus žinias.
mens teises,*?’ —Alo, alo, Čhicaga, Naujiem
Priklausyti nuo malonės tauJn6«’ “ i\Kauno jūsų bend.. 

tiftihkų, kurie tvarkė valstybę, radarbls- Prasau teiefo^ 
Žinoma, nesmagu. Bet 'ar „e nogramų apie įvykusi L.etuvos 
kunigėlis Krupavičius kartu su spaudos balių. 
Visais krikščfoniti demokratų Nujau&u, kad Naujinu adj 
šulais pastatė tautininkus prie mimstratoriaus veidas trilinkai 
valstybės Vairo? Ar ne arki- sUlslra«k;el jis piktumu nesena, 
Vyskupas Skvireckas palaimino Puk s?tokl°® ,b"s PrilI"K 
tautininkų /‘fiureri'’’ Staėtoftų, "6ti žinias telefonu is Kauno 
kai po gruodžio perversmo Sei- L -^lau W tris minutes 
maš jį neteisėtai “išrinko” pre-/hliZn' }° 
zidenttf? W pasiklosi, taip iš- tust« ba’«?- s“^e ?eIu
šimiegosi! M sako patarlė. Š1UVC1U’, «* l tr,s “

m v. .A tv haV -nyr.i pasakysi!Tačiau 18^ to, ką “Akių Mul 1 
kintojų” wfrius gako r-’" 
straipsny  j atrodo, kad Lietu-j

priklausyti nuo Valstybės — I 
net, jeigu tą valstybę tvarky-j 
tų nė viėųįj; tautininkų parti
ja, bet vis<5§ tautos laisvai iš
rinkti atstovai. Jisai s^ko, kad| ; 
tikyboms pkts Dievas suteikęs, 
“teisinio asmens” teisės,- todėl 
valstybė negalinti joms tų tei-

>. ,,.* <.

Mir.vrr

esu šibks toks 
, tai 

suteikti, nėt hūšlMyti tik> IW butų galima nutyl&i a-

teisinio :

T Juntu/i kaip Augustas iš 
savo I džiaugto trina delnus, dūk jis 

\ ".I T A . C turės ką" tik iš Kauno gautasJ_V±^^ekl žibias! Šitokia sensacija! Gri
gaitis jau sėda prie savo nudė
vėtos rašomos mašinėlės ir lau- 

|kia, kad iš tų sensacijų galėtų 
' parašyti rimtą Lietuvos gyveni- 
įmo apžvalginį straipsnį.

•Po velnių, kaip gera! Gera, 
bet kol kas tik svajonės, bet 

> t, u .... . . ... uT jos turi visai rimta pagrindą!ęų ne. duota, nei atimta. Va- k k •
i : w ’• . Vi** * X Vii UHl IUyIU, JVm bUldUlYolu VU”,taias*, kunigai laiko savo vn- k lai )(uomet Naujien((s 

simnku tiktai Dievą. ig LletllVos aniai5 tc]efo.
Šitą savo klerikališką tezįiI nogtamornis, o kolkąs mudu su 

tas rašytojas remia tokia te- Augustu pašitehkysiva jas ga- 
oriJą: vę rąstu ir Naujienų adminis*-

Dievas, girdi, prigimties teLJ tra.torių niiraminsiva, Grigai- 
Se (J) kiekvienam žmogui suu ^juį £eks tų paštu gautų žL 
teikė teisinio asmens teises. |nių daryti savas išvadas. 
Prigimties įstatymais Žmonės Taigi> pasižvaIgykime Lietu*- 
buriasi į bendruomenes^ Dievo vos Spaudos baliuje, kuris įvy^- 
įsakymu išpažįsta tikybą* TaL karininkų RamoVės salėse, 
gi - tikyba turi “teisinio as- štai už įėjimą į balių iš jųS 
mens teisės”^ ; • pinigus paims ponas agronomas

šis teologiškas jovalas apie strazdas, vieno iš labiausiai iš“ 
“prigimtiės teises” nėišląiko siplatinusio. Lietuvoje -savait- 
jokfes kritikos* Juk visi žino, rftvv.0 ūkininko Patarėjo, kurį 
kad buvo ilgi vergijos ir bau“ iGidžia žem^s ukio Rumai> re,„ 
džiavų laikai, kuomet milionai daktorius. Ūkininko Patarėjo? 
zrnonįų. neturėjo nė tik <<teim«. 1^ėina šimta tūkstančių, o’ 
nio asmens teisių, bėt ir ?jo- kadangi Lietuvoj e esamai apiė 
,kių kitų teisių* Dar visai ne“ tris šimtus tūkstančių ūkių, tat 
seniai neturėjo, asmęhs teisių igeitų<kad kas trecias ukinim 
het.ištekėjai poteris: ji ^kasjau skaito jiems skirianią 
galėjo turėti nuosavybės, nega“ laikraštį> Jei iš to laikraščio iš- 
Įėjo pirkti, parduoti arba mesti vfsa> kas skiriama ■ tautL 
sirašyti kontraktą. JOs visas Uikų pozicijoms stiprinti, tai 
tuntas priklausė vyruly gausime visai rimtą ukinin*-

Jeigu asmens teisės butų bw- kamg skiriamą didžiulį savait*- 
vusios Dievo duotus ir plauk*- kurio metams prenume*-! 
tų | “prigimties įstatymą ’>, tai raįa ^tudja vos penki iitai. 
tokie dalykui nebūtų buvę ga- • >
iimi. ■ O betgi" jie gyvavo per ll^os baliaus loterijos 
ilgus amžius, it pati «di:ĮWra#’«‘
bažnyčia sakydavo, kad “taįpįl&J Maktoriuš ponas Kardelis.

Tai Vfenoriš labiausiai išsiplatb 
MfUfeiO ^iękfaščib vyriau&as bėm, 
drądarbis. Kad Lietuvos 
ir - išeina labai cenzūros apipa* 
šiotos, bėt vis dėlto ,jos atsto
vauja Lietuvoje dęmokratišką 
mintį, žįnoma, atstovaują taip, 
kaip dabar esamose sąlygose 
gali atstovauti. Popas Kardelis 
smuikos mėgėjas, didis teatro 
žinovas, mokslu biologas ir sun
kų pasakyti, kas jame yra iš*

gausime visai

vusios Dievo duotos ir plauk*- kurio metams prenume*' 
tų | “prigimties ąstatymų V; tai raįa į^tu6ja vos penki litat 
tokie dalykai nebūtų bilvę ga*- • - < .
limi. • O betgiA jie gyvavo per 'u^os baliaus Idterijoš 
®gus? atnžius, ir patįį k^tfųį»^is ^di ..

■^ęVb';;d.Ubt&’’;l ;'r- ?. . ';?Į‘ - į ' I
■ Bėt dar ? dįdbsii® uesąmonė 

yrą. pasakoti,, Md Js “priįrįin^ 
ties teisės” yra kilusi ‘bažny* 
Čros (ar tikybos') teisinio as*- 
mens teisė. “Teisinis ;(arba j m 
ridinis) ašmuo” „tyra iš viso: ne 
prigimties dalykas, bet grynai 
dirbtinis daiktask 
r “Teisinis asmuo” tai, kaip 
sakoma, teisės fjįkeija (įsivaiz
davimas) . Kadaųgi žmogus ga-1

w į, ihiii,i

Vilaikiškių km., Kruonio vals. 
gyvena pasiturįs ūkininkas Da»

Danfšaųskas jau

u , h. —...............-....................

(Musų specialaus korešpondėbto Lietuvoj ė)

žurnalisto profesijos, o vienok 
jis savo profesiją pamėgęs irl^ . • -
sta! jau daug metų kaip tą skaj paimdavo iš 
dienraštį tvarko. Gretimai jo1 
sėdi žydų dienraščio, kuris du 
kartu per dieną išeina, vyriau
siai bendradarbis žoferis. Žydų 
Balsas, tai yra savos rūšies žy
dams Šių dienų oficiozas, kuris 
palaiko vedamą tautininkų lini
ją tiek lietuvių, tiek žydų tar
pe.

Prie laimės bilietų urnos sėdi] 
Lietuvos Ūkininko seniausias 
netiek amžiumi, kiek darbu re*- 
daktorius Oškinis. Lietuvos U1- 
kininkas taip pat kaimui, atsto
vauja demokratišką mintį. Tai 
vienas seniausių Lietuvoje sa
vaitraščių, kuris taip pat pusė
tinai yra išsiplatinęs. Čia pat 
salėje sukinėjasi iau mums pa
žįstamas Lietuvos Aid't redak
torius, kuris pereitą vasarą lan
kėsi š. Amerikoje. Paskui jį se
kioja XX Amžiaus sutonuotas 
kunigėlis redaktorius. Šitasai 
dienraštis atstovauja Lietuvoje 
klerikališką mintį, todėl ir jo 
redaktorius sutoną dėvi. Ir dau
gelio kitų savaitraščių ir viso
kių kitokių laikraščių redakto
riai, bendradarbiai ir kiti rašy
tojai sugužėjo į savo balių. Lie
tuvos spaudos bendradarbiai 
Jau tiek atsiekė, sakysime, tiek 
“sukulturėjo”, kad viši siitėlpa 
savo sąjungoje, visi savo ben
dromis pajėgomis suruošia 
spaudos balių ir bendrais savo 
profesijos reikalais pasikalba.

Nors šiaip jau spaudoje kar
tais smagiai susikerta, bet gi 
kasdieniniame gyvenime neven
gia sušeiti. Susirinkusiųjų tar
pe švaistosi ir užsienio reikalų 
ministeriš, kuris gerai susivo
kia, ką. tai reiškia spauda, to
dėl žurnalistų tarpe savas žmo
gus. Veik Visų Užsienio atsto
vybių personalas irgi į spaudos 
■balių atėjo, — ne tik pasižiū
rėti, bet ir pasilinksminti. Be 
savo krašto spaudos atstovų čia 
atėjo svetimos spaudės kores
pondentai, kurie taip pat yra 
susibūrę į savo būrelį. Iš jų gy
viausias tai Justas Paleckis, 
tiesa, ne užsienietis, Lietuvos 
pilietis, bet ko’respondentuoja į 
užsienio spaudą, būtent, latvių 
<r kitą. Tr daugiau yra lietuvių, 
kurie jau įsilaužė į kitų valsty
bių redakcijų duris ir tenai tei
kia žinias iš Lietuvos gyveni
mo.

Spaudos baliaus šių metą 
programinė dalis savo turiniu 
buvo labai menkutė, nublukusiu 
fetrode lyg užrištomis akimis 
graibėsi, ieškojo gyvenimo sro
velės ir jos surasti negalėjo. 
Tai visai nenuostabu: juk Lie
tuvos spauda turi 'savo slogutį, 
turi užrištas akis ir negali pa
sakyti tai, ką kartais ir labai 
norėtų parašyti. Bet už tai 
Spaudos baliaus linksmoji dalis1 
pašėlusiai gerai ėjo. Šoko, dai
navo, linksminosi kaip kafe ga
lėjo ir mokėjo. Juk aštuonioli-' 
ka tūkstančių, litų surinkti rei
kėjo gerai paprakaituoti ir ko
jų raumenis pamiklinti. Dviejo
se salėse griežė darnus orkest
rai ir net rambiuosius verste 
vertė kojas miklinti. z

Tik Šiatnė baliuje tokio sąmo
jaus, kaip kitais metais, beveik 
nebuvo. Nebuvo kas spaudos 
Vargus nusakytų, nebuvo kas į- 
kyrius spaudos prižiūrėtojus 
papašiotų, kas iš j ų šypteltų.

Tai tiek - apie Lietuvos spau-
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TRIUKŠMINGAS
SUSIRINKIMAS

Vienuolikos organizac i j ą 
mitingas Miko Petrausko 
fondo reikalu beveik ne
pakriko. — Tik pirminin
kui rezignavus liko at- 
steigta tvarka.

DETROIT, Misb. — Tėvynes 
Mylėtojų Draugijos vietos kuo
pos ' iniciatyva liko sukviesti 
Vienuolikos organizacijų atsto
vai į susirinkimą* kad jie galė
tų pasitarti kompozitoriaus Mi
ko Petrausko fondo steigimo 
reikalu bei statymo paminklo ir 
išleidimo jo kurinių.

Susirinkimas įvyko vasario 
25 d. Lietuvių svetainėje, šis 
susirinkimas jau buvo antras iš 
eilės. Iš viso dalyvavo vienuo
likos įvairių organizacijų atsto
vai.

Susirinkimo pirmininku buvo 
išrinktas Motuzas, o sekreto
rium Kazys Būtis. Visi delega
tai pasisakė už tai, kad reikia 
sudaryti pastovus komitetas, 
kuris rūpintųsi fondo steigimu. 
Diskusijos ėjo sklandžiai, kol 
buvo paliestas klausimas, kur 
paminklas statyti — Lietuvoje 
ar Amerikoje? Vadinasi, ką a- 
merikiečiai turi daryti: prisidė
ti prie Lietuvoje įsteigto komi
teto, ar savarankiškai veikti ir 
statyti paminklą kompozitoriui 
Amerikoje?

Dėlei tą iškelt” klausimų ki
lo labai karštos tiisKUŠijos. Jos 
pasidarė karštos ypač . dėl to, 
kad pirmininkas nelabai teno
rėjo skaitytis su kitų nuomone. 
Būtent, jis nenorėjo nė girdėti 
apie tai, kad paminklą reikia 
statyti Amerikoje. ''Jisai- pareiš
kė, jog toks paminklas turi bū
ti statomas Lietuvoje, ir baig
tas kriukis. O tai reiškia, kad 
diskusijų tuo klausimu jau ne-, 
begali būti.

Delegatai ėmė nerimti. Pasi
girdo balsai, kad, girdi, mes sa
vo dolerių nesiųsime Lietuvon. 
Juo labiau, kad Mikas muzikos 
srityje pirmuosius ledus pradė
jo laužti kaip tik tarp Ameri
kos lietuvių. Su Amerikos lietu
viais jis buvo glaudžiai susiri
šęs, todėl Amerikoje jam turi 
būti ir paminklas pastatytas.

Matydamas, kad ‘ant savo 
negalės pastatyti”, p. Motuzas 
pasitraukė iš pirmininko vietos 
ir pareiškė, jog #‘dabar galime 
eiti namo”, nes šis susirinkimas 
negali tarti, kur statyti Petrau
skui paminklą.

Daugelis delegatų sukilo ir 
pradėjo eiti pro duris. Atrodė, 
kad susirinkimas turės pakrik
ti. Bet kaip tik tuo metu pasi
girdo sekretoriaus Kazio Bučio 
balsas. Girdi, palaukite ir nėsi- 
skirstykite. Juk mes galime ki
tą pirmininką išsirinkti ir susi
rinkimą tęsti.

Tie žodžiai padarė reikiamos 
įtakos. Delegatai pasiliko sve
tainėje ir išsirinko naują pirmi
ninką, būtent, Marę Kemešienę. 
Po to susirinkimas baigėsi vi
sai tvarkiai. ♦

Delegatai turėjo progos lais
vai savo nuomones reikšti. O 
tos nuomonės susivedė prie to, 
kad tinkamiausia Vieta Miko 
Petrausko paminklui yra Clėve- 
lando Lietuvių Kultūrinis Dar
želis arba Lietuvių Kambarys 
Pittsburgho universitete. Susi
rinkimas nutarė remti Miko Pe
trausko muzikos kurinių 'išlei
dimą.

Nutarta atsišaukti į plačiąją 
Amerikos lietuvių visuomenę, 
kad ji prisidėtų prie' kalbamojo 
darbo. Vadinasi, organizuotų 
komitetus, .kurie ropintųsi fon
do ir paminklo reikalais. Kitaip

Nuveiktus darbus. Detroito ko
mitetas nori užakcentuoti štai 
ką: jis visai nemano savintis 
vadovavimo bei skelbtis centra- 
liniu komitetu. Jam vyriausiai 
rupi išjudinti kitas kolonijas, 
kad ir ten įsisteigtų panašus 
komitetai. Kai atsiras keli tokie 
komitetai, tai nebus sunku vi
sas darbas suvienodinti. Kolkas 
Detroito komiteto valdyba su
sideda iš pirm. Marės Kemešie- 
nės, sekretoriaus Kazio Bučio ir 
iždininko Miko Masio.

Susirinkimas dar nutarė spe
cialiu atsišaukimu kreiptis į vi
sas Detroito organizacijas ir 
raginti jas, kad jos prisidėtų 
prie šio kultūrinio darbo.

—-Mariutė

MIRĖ SIMAS AS 
URBANTAS

DETROIT, MICH. — Pernai* 
gegužės mėnesį Simanas Ur- 
bantas pasidarė sau medinį gra
bą, nes nujautė, jog ilgai jis 
nebegyvens. Ir štai vasario 23 
d. jis atsisveikino su šiuo pa
sauliu, o 26 d. liko maždaug 
200 tutomobilių nulydėtas į 
Woodmary krematoriją ir ten 
sudegintas. Velionis savo /laido
jimu jau seniai buvo apsirūpi
nęs ir viską sutvarkęs. Nepa
miršo jis jokių detalių: dagi 
kalbėtojus buvo pakvietęs.

Urbantas nesveikavo per pu
sėtinai ilgą laiką. Turėdamas 
apie 70 metų amžiaus, jis ge
rai suprato, jog jo sunki liga 
jau nebegali būti pagydyta. To
dėl jis ir buvo pasirengęs bet 
kada skirtis su šiuo pasauliu.

Pereitą pavasarį jis pats sa7 
vo rankomis pasidarė grabą. 
Kad šeimai jo palaidojimas ne
atsieitų labai brangiai, tai jis 
pats padarė sutartį su krema- 
torija. Su šeima jis susiprato 
taip, kad jo kūnas turi būti su
degintas, o liekanos (pelenai) 
išbarstyti Urbantų puikiame 
gėlyne.

Laidojimo ceremonijos prasi
dėjo apie antrą valandą popiet. 
Vienas velionies draugų pasakė 
atsisveikinimo kalbą, o sikste- 
tas sudainavo “Apsisveikiname 
su draugu”. Paskui iš Beechnift 
daržo, kuris priklausė velioniui, 
pradėjo važiuoti ilga eile auto
mobilių. Jie visi vingiavo link 
VVoodmary kremato rijos, kur 
turėjo būti Urban to kūnas su
degintas.

Koplyčioje k. Tamašiunas 
trumpai apibudino velionies gy- 
venimą. žmogus, kuris per 40 
metų kovojo dėl lais'vės, baigė 
savo gyvenimą ir dabar padarė 
paskutinę kelionę. Jisai suorga
nizavo SLA 21 kuopą ir praei
tyje labai daug dirbo prie LSS 
116 kuopos. Jis buvo it pasiliko 
revoliucionierius iki paskutinės 
savo gyvenimo dienos. Mirda
mas jis paliko $300 darbinin
kiškiems reikalams ir darbinin
kų spaudai.

Pasakęs tą įspūdingą kalbą, 
drg. K. Tamašiunas užleido vie
tą J. Balčiūnui. Reikia pasaky
ti, jog pastarasis yra nepapras
tai sumanus kalbėtojas. Tokiais 
atvejais jis moka daryti pui
kius palyginimus. Būtent, su
gretina 'žmogaus gyvenimą su 
kai kuriais gamtos reiškiniais ir 
paskui pasidaro atitinkamų iš
vadų.

Balčiūnas ypač ryškiai pa
brėžė velionies nuveiktus dar
bus ir ragino visus, kad imtų 
iš jo pavyzdį.
Paskutinis kalbėjo A. M. Mete

lionis, vietos laisvamanių kuo
pos pirmininkas. Biblija mums 
salio, pradėjo Metelionis, kad 

.j’mes mirštame todėl, jog Ado- 
sakant, tų komitetų pareiga mas ir Jieva begyvendami roju- 
butų įamžinti Miko Petrausko]je nusidėjo Dievui: paragavo

vaisių, kuris buvo uždraustas 
jiems ragauti. Esą, dėlei to jie 
likę iš rojaus pašalinti ir mir
timi nubausti. Ne tiek jie turė- 
ję mirti, bet ir jų palikuonys. 
Išeina, vadinasi, taip, kad mir
tis yra bausmė už musų pirmų
jų tėvų nusikaltimą.

Žinome, toks samprotavimas 
yra nesąmonė. Gamtoje jau taip 
yta sutvarkyta, jog kiekvienas 
gyvas padaras, kuris gimsta, 
turi ir mirti. Toks jau gamtos 
dėsnis, ir čia jokios išimties 'nė- 
ra. Vieni miršta, kiti gimsta ir 
užima mirusiųjų vietas.

Toliau Metelionis trumpai at- 
pasakęjo velionies biografiją. 
Šimanks Urba.ntas, sakė jis, gi
mė 1869 m. Amerikoje išgyve
no 40 mėtų. Priklausė Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 2 
kuopai^ ALDLD ir kitoms dar
bininkiškoms organizacijoms. 
Paliko nuliudime žmoną Marijo
ną, dukrelę Mildą, sūnų Algir
dą, brolį Petrą ir daug kitų gi
minių. Buvo kilęs iš Margauskų 
kaimo, Griškabūdžio.

Kai karstas buvo leidžiamas, 
tai Gugo vadovaujamas sikste*- 
tas Sudainavo “Apleistas, api
leistas nuo svieto”. Tuo cere
monijos ii’ pasibaigė.

—M. Kemešienė
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P-lė Iris Leslie (sėdi), ku
ri Britų imperijos parodoj 
Londone atstovaus Recš- 
mier grožio saliohą.
.t.įįNH iįgriį ĮĮ.lJ |ll|M|i,.llil^iį||iii-il|-|il kuiliu H.iif ,1 llįd

Detroit, Mich
Amerikos Lietuvių Kongre

so Detroito skyriaus 
konferencija

Amerikos .'Lietuvių KongYėšo 
Detroito skyriaus konferencija 
įvyko vasario 26 d. Lietuvių 
svetainėje. Prasidėjo 8 vai. va
karo. Pirmininkas P. Jaęionis 
atidarė konferenciją ir paprašė 
sekretorių J. Overaitį, kad pa-

tikrintų dalyvius. Pasirodė, jog1 $243.86. Pelno tokiu budu liko I Tie pinigai bus sunaudoti Lfe- 
dalyvauja 20 atstovų. Liko per
skaitytas it priimtas protoko
las. Valdybos .vardu re portą iš
davė pirmininkas. Jis pranešė, 
kiek buvo iš anksto išplatinta 
ir parduota tikietų vasario 19 
d. parengimui. Parengimo pel
nas busiąs pasiųstas Chic&gOs 
komitetui.

Sekretorius raportavo, jog jis 
pasiuntę^ visas peticijas su pa
rašais ten, kur buvo reikalinga 
pasiųsti. Pranešta buvo, jog iš 
Chicagos komiteto gauta 100 
Dl*. Montvido parašytų brošiū
rų. Parengime R. Steponkevi
čienė pardavė 29, o J. Besaspa- 
fis 13. Tokiu budu ant rankų 
liko dar 58 brošiūros. Tačiau li
ko nutarta, kad dešimt dolerių 
Už prisiųsti-s x brošiūras butų 
sumokėta centrui. Ižde pinigų 
buvo $95.25.

Kai valdybos raportas buvo 
priimtas, tai tuoj ant vietos at
stovai pasiėmė likusias brošiū
ras ir pasižadėjo jas išparduo
ti.

Pramogų komisijos bendrą 
raportą skaito M. PrakeviČius. 
Ba.portas liečia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą vasario 
19 d. Pasirodo, kad iš viso pa
jamų buVo $323.60, o išlaidų

$79.74. Vienok dar nėra visi ti- 
kietai grąžinti. Spėjama, kad 
dar turės įpkukti apie dešimt 
dolerių. M. Batulevrčius, komi
sijos narys ir programos vedė
jas, pareiškė padėką visiems 
darbininkams 
pildy tojams, 
Dailės chorams 
ir kalbėtojams.

L. Sinkus pareiškė st.vo pasi
tenkinimą dėl minėjimo pasise
kimo. Girdi, nors ir teko gana 
sunkiai padirbėti, bet smagu 
tai, jog Susirinko tūkstantinė 
minia pareikšti savo nusistaty
mą Lietuvos klausimu. Nesulai
kė tos minios hė labai pablogė
jęs oru s. Nors pelno ir nelabai 
dsug teliko, vienok galima tuO 
pasitenkinti, nes įžangos buvo 
imama tik 25 centai.

Pramogos komisijos raportas 
buvo priimtas feu pagyrimu. 
Komisijos narys L. Sinkus bu
vo įteikęs rezignaciją, vienok 
konferencijos prašomas jis su
tiko ir toliau, pasilikti savo pa
reigose. Tuoj po to buvo nutar
ta, kad komisija pasirūpintų 
gauti daržą vasariniam pikni
kui.

Veikiamam komitetui konfe
rencija nutarė pasiųsti $100.

bei programos 
būtent, Aido ir 

, dainininkams

tuvos politiniams kaliniams 
šelpti* LSS 116 kuopa pridavė 
penkis dolerius, kuriuos ji pa
skyrė iš savo iždo. Sumokėjo 
savo duoklę Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Kęstučio Draugi
ja.

Neisigilindamas į apyskaitos 
smulkmenas, galiu pranešti, jog 
skyrius savo ižde turi $89.16. 
Tie pinigai kolkas prsilfks sky
riuje ir bus naudojami tolimes
nės veikios plėtojimui. \

Konferenciją pirmininkas P. 
jacionig uždarė 10:30 vai. va
karo. —Ižd* J* Besasparis.

116 kp. susirinkimas
116 kuopos susirinkimas 
kovo IAS svetainėje

S| ŠEŠTADIENĮ - ar kokią sekančios savaitės diena-
EIK PAS BETKOKĮ DYLERĮ, RODANTĮ ŠĮ ŽENKLĄ

1

ATVEŽK SAVO SENĄ
ISSIVEZK GERESNI

LSS 
įvyks 
(kampas' 24 ir Michigan Avė.). 
Prasidės 8 Vii. vakaro.

Visi nariai yra prašomi susi
rinkti. Jei turite kandidatu į 
kuopą, tai atsiveskite ir juos.

—Valdyba

Moterys organizuojasi
Vasario 23 d. susiorganizavo 

gana gausingas moterų klubas. 
Būtent, Lietuvių Moterų Pa
žangos Klubas, kuris jau turi 
apie 85 nares.

Maždaug 8 vai. vakaro Drau
gijų svetainėj R. Steponkevičie- 
ne pauškino susirinkime tikslą. 
Ilgų kalbų ir diskusijų nebuvo. 
Mat, pas visas susirinkusias 
buvo ta nuomonė, kad tokis 
klubas yra reikalingas. Juo la
biau, kad kitos panašios orga
nizacijos nėra.

Tuoj eita prie formalio reika
lų aptarimo. Pirmiausia pirmi
ninkės pareigoms liko išrinkta 
A. Litvinienė, o sekretore M. 
J. Kemešienė.

Klubui pasirinkta toks var
das: Detroito Moterų Pažangos 
Klubas. Duoklės nustatyta 10 
centų per mėnesį. Klube s užsi
brėžė daug veikti. Sprendžiant 
iš tokio gražaus būrio moterų, 
reikia tikėtis, k.?d ateityje bus 
itin gerai veikiama. Juo labiau, 
kad į valdybą įėjo gana veiklios 
moterys. Į klubo valdybą liko 
išrinktos šios narės, pirm: Ro- 
zrlija Steponkevičienė, sekr. 
Marija J. Kemeš ene, ižd. Vale
rija Bublhuskienė, fin. sekre
tore M. Janutienė ir korespon
dentė M. Geraitauskienė.

Š am naujam moterų klubui 
reikia palinkėti geriausio pasi
sekimo. —Mariutė

JUOKAI

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
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giafni. Tai Savaitė kad atvožti savo 
seną karą it išsivėžti geresnį katą.

Į šį viso krašto išpardavimą įeina 
daug iŠ 1937, ’36 ir mėtų karą. 
Karai yra daug pagerėję pastarų ke
lių metų laiku. Jei jūsų senesnis, lai 
tikrai apsidžiaugsite, išvažiavę su 
mederno styliaus karu — didesniu, 
erdvesniu — daktams vieta., aįĖ&im 
gos stabdžiais —• didbsntais iftjfūiš 
—. švelnesniu, daugiau pajėgiančiu 

• inžiriu geresniu gaso —- tolti) ttū*
važiavimu. Dyierių, dauguma s'ulo, 

. savo geresnius, karus su puikiausios 
rūšies garantijomis, jei tebevažinū4-

. jate su senu; neptitikim'd kiifti

J UNGTJMIJ VALSTIJŲ AUTOMOBILIŲ DYLERIŲ GAMINTOJŲ GLOBOJAMA

šio šeštadienio rytą prasideda viso 
krašto įvykis, kokio šis kraštas 
dar niekad hera matęs. Tūkstančiai 
vartotų katu — daug iš ją moder
ni sū pirnteigOs Savybėmis, ką in
dustrija išvystė tik .pastaraisiais me
tais -** Ciną į išpardavimą, toli že
mesnė kaina, negu ta, kuri buvo 
prieš kelis mėnesius. Niekad nėra 
buvę tokio nacionalio, kcopčratyvio 
judėjimo kaip šis su tikslu padary
ti transportaciją getefcnia, daugiau - 
moderną, tinkama taip didžiai žmo
nių daugumai!

Nacionale Vartotų karų Maino Sa- 
vaite ateina kaip tikxį laiką vartoti) 
karų pirkėjams. Sezonas 

' ir vertybės —

daktams vieta, a|Miw

—■ kaint>s
,   i,..a.   iU'.i.t .yviskas yra jūsų me-

kdriš vargina taisymo bilomis ir vi
suomet grąsina jūsų apsaugai, tai 
mesk lauk, nes dabar yra didele pro
ga įsigyti saugesnį, labiau moderną 
katą.

Dabartinis jusą karas gali atstoti 
rankpinigius, likusi dalis bus leng
vais išmokėjimais. Jei karo neturite 
įmaihymui, tai dat ir tada gali pasi
naudoti proga karui įsigyti mažu į- 
mokėjimu ir lengvą išmolcesčiu per 
šį išpardavimą. Eik anksti! — kol 
nčišgaudyti geriausi bargthai.

Neleiskite Naciona’čs Vartotą Kti* tffc *ri4 ,• e.ii,
rų Maino Savaitei praeiti, progos 
•negavus GERESNIU KARU VA- 

. .■ teįuėti. , ■

Interesų Priešingumas
Svečias:

būtumėm labai dėkingi, jei 
Tamsta savo vyrui patartum 
įstoti į miflsų draugijos amži
nųjų narių eiles. Tai kainuos 
tik 25 litai.

Šeimininkė:—O kokia jūsų 
draugija?

Svečias:—Sąjunga nusikaltė
liams išnaikinti.

Šeimininkė:—O ne, mano vy
ras jūsų draugijos nariu nega
lės būti. Iš ko mes gyventu- 
mėm ?

Svečias:—Bet juk jis nenusi- 
kal telis!

Šeimininkė:
taip! Bet užtat seklys.

> t-l.! ■»

-Mieloji ponia, mes 
labai

Ne nusikaltėlis,

pa- 
priė

yni

Įsakymas
Tėvas:—Ar tau Juozas 

kankamai įrodė, kad jis 
tavęs yra prisirišęs.

Duktė:—Taip, tėveli. Jis
ftian sakęs, kad jo širdis jtiek 
smarkiai liepslroja-liti, kad net 
cigarai liemenės kišenėje ima 
degti.

Tėvas:—Taip gali kiekvien
as pasakyti. Bet tai dar neįro- 
dymas.

Duktė:—Bet jis man ir tuos 
pusiau 
dėl

nudegusius cigarus ro-

i



Diena Iš Dienos

Sveikiname 
Kazimierus!

Šiandien — kovo 4 — Kazi
mierų Diena. Negalėdami visų 
Kazimierų čia suminėti, sveiki
name juos bendrai, linkime vi
so gero ir šiandien linksmai 
“pabaliavoti”, jeigu to neatliko 
vakar vakare.

Sidabrinis
Jubiliejus

Pereitą šęštadienį, tai 
26ta vasario, suėjo lygiai 25
metai, kaip p. Zameckiai vedė. 
Taigi, tąja proga, buvo su*-

yra

X .< ' t v*?

Penktadienis, kovo 4

šių programas, kurio vedėja 
buvo p. Rasinskienė.

* , *

Dalyviai 1
Programas šusidėjo iš pra

kalbų. Kalbėtojai buvų p. Pilkie-

rengta jiems ‘‘surprise”. Ren- jaudino, kad het verkti 
gėjos buvo pp/ Zameckių duktė jo. Prasidėjo vaišės, o po vai- 
Helen Zameckaitė ir p. Kveda
rienė.

Parė įvyko pp. Zameckių na
muose, 3929 W. 56th gatvė, o 
kad Zameckiai nežinotų apie 
jiems rengiamą parę, tai juos
išsivežė>jų geras draugas va-nė, V. Zameckis, brolis, Rad- 
karienei. O kai jau visi sve- žius, J. Bružas, A. čemauskas, 
čiaį susirinko ir pasigamino 
valgių ir gėrimų, tai tada duk
tė patelefonavo, kad parvažuo- 
tų namo, nes įvyko nelaimė 
namie, susižeidė jų sūnūs.

Parvažiavę namo jie rado 
pilną butą svečių, draugų ir 
pažįstamų. Visi buvo prisisegę 
po sidabrinę gėlę. Tig staigiai 
visi pradėjo šaukti “surprise” 
ir Zameckiai suprato kame da
lykas.

P-a Zameckienė tiek susi-

PIRMYN KELIONES FONDO ALKOS
Aukotojai “Pirmyn” Choro 

kelionei Lietuvon
(Tęsinys)

Už “Pirmyn” Sagutes 
kavo:

Air-

J. Kiauda ....
L. Pilz ..........
J. Pauga .......
Pp. Empoliai .
Dr. Bertash .

1.00
1.00
1.00
1.25
1.00

Zemeckienės brolis Jurginas, 
Vaišvilas. Gaspadinės buvo p. 
Šapalienė ir p. Kvederienė.Iš 
viso parės dalyvių, buvo 135 
ypatos, .tarpe jų matės ir biz
nierių: p. želnis pp. Urbonai, 
plačiai žinomi Marąuette. Parko 
ARISTO tavernos savininkai.

Turiu pasakyti, kad kur p. 
Urbonas dalyvauja, ten publi
kai nereikia nubodžiauti, nei 
snausti. Jis visados suranda 
kaip publiką prajuokinti, žo
džiu sakant, jis profesionalas 
“štukorius”.

Parė užsitęsė net iki 6 vai. 
ryto. Tai tik tada pradėjo sve
čiai skirstytis kap sau, linkė
dami p. Zameckiams sulaukti 
auksinio jubiliejaus. J. B.

naudai'Jono 4’rusevįčiaus, kuris 
ilgą laiką sunkiai serga. Prieš 
kieĮtl laiko turėjo sunkią ope
raciją. Dar praeitą vasarą, po 
operacijos, buvo sutvirtejęs ir 
atsigavęs. Vėliau liga įsimetė 
kitoje kūno dalyj. Guli lovoj 
kamuojamas ligos jau menesį.

Pastebėtina, kad Jonas Pru- 
sevičius turi (daug gerų prita
rėjų, visokių pakraipų žmo
nių. Nors J. Prusevičius pa
staruoju laiku sveikas būda
mas priklausę* LDD 4 kp. ir 
buvo rėmėjas “N. G.”'- choro, 
šitas parengimas parode, kad 
žmonės užmiršta ar padeda į 
šalį savo įsitikinimus/ ir pa- 
žvalgas, kaip prieina beda. Taip 

vieta, 
parti-

ir reikia. Partijoms yra 
kai reikalas eina apie 
jas. J.

-------------------------- —------------- /

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Stanley Andrickas, 6, su An
na Pocius, 23

Joseph Preidis, 46, su
cela Sienkiewicz, 5

Domi

apie 50 
Madison

bet ėmė

teriškos avalinės, viso 
štukų. Ta,s įvyko prie 
ir Wells.

Fischel nenusiminė,
skaniai juoktis. Avalinę buvo 
ne poroee, bet pavieniai ir vien 
kairiosios kojos.

> X

‘ Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR M A LE

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

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street.

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu KrautuvėSPECIALUS

W ■■ ■ ■■IMI— ■■llll ■■■■■ ■

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7358

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
vai. vakaro.

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

«
 Šmotų Servizas

. Vienam
Žmogui

■
CRANE

ČOAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Repttblic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Seroenrd) ...... ........... tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .............. ......................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Lekavičius ..............
Ališauskas ...... :.......
J. Williams ..............
K. Kriščiūnas ..........
V. Sakalas ...........—
Spitlius .................-
K. P. Deveikis .......
Pp. Peikos ..............
J. šmotelis ..............
J. Ramašauskas .......
Vaitiekūnas ............
E. Čepulis ............ .
John Sutkus ..........

XA. Jovarauskas .... ...
R. šnukas ........... .
Mayor Frenzel .......
Col. R. Wigglesworth
Auna Metrik ..........
Mrs. Liškauskas ....
Mrs. Shakenis .......
D. Dougherty^...........

$30.25
Pirmiau Paskelbta $763.86

VISO .................. $794.11
(Bus Daugiau)

i Surprise 
Party

» ........ ..................................... ... i

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. TAROS 3408

Reikalauja
Perskirij

Nellie Gintalas 
Gintalas

j

nuo BenedictVasario mčn. 27 dieną, Lietu
vių Jaunimo Kultūros Ratelio 
pirm. Antanas Pavilionis sud
rengė savo sesutei Antoninai 
Pavilionytei “surprise party”

Lietuviai! Remkite “Pirmyn” West Side salėj, 2244 W. 3rd 
Choro . Ekskursiją Lietuvon ir Place.
suteikite progą Choro jaunuo- Antonina nieko nežinojo,a kad 
liams aplankyti tą kraštą, apie jai kas rengia party ir kai bu-

$2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 ' kurį jie jau per daug metų vo pakviesta važiuoti į We.>t
1.00
1.00
1.00 -
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00

'dainuoja, bet kurio dar nėra Side salę, tai ji nenorėjo važio- 
matę. * ti, bet vėliau buvo draugių pri-

Jei dar neaukavote, tai pa- kalbėta. Visos nuvažiavo.- Ari- 
siųskite savo auką šiuo adre- tonina manė 
su: < '

Fondas Pirmyn Choro Ke
lionei Lietuvon, Antanas Vilis, 
pirmininkas, 4142 Archer avė., 
Chicago, III.

i FONDAS PIRMYN CHORO 
i KELIONEI LIETUVON.

kad važiuoja į. 
kokios nors draugystes rengia
mas šokius, bet kaip priėjo 
prie svetainės, tai Antonina ir 
sako, “matot, kad nėra švie
sos ir-nieko ^nėra”. Bet kai už
lipo į viršų, tuoj užsidegė švie
sos ir visi sušuko “surprise An- 
toinette”. Antonina, pamačius 
tokį būrį žmonių net apsiverkė. 
Vėliau ji tapo apdovanota įvai
riomis dovanomis už kurias dė
koja visiems iš visos širdies.

Koresp. Alfred’as J. Butkus

Kruopiškių P. Kliubo Liisirir.kįmas atsibus šeštadienį, l.ovo 5, Pavyzdinga Lietuviu 
8 v; 1. vak., J. Betten namuose, 2806 So. Union avė. K ve-! " * 
č am visus atsilankyti ir naujų narių atsivesti.

v Rašt. V. Čcp jLVičius.
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį, kovo 6 d., 12 vai. dieną, Ch cagos Lietuvių Au’i- 
•torijos svetainėj, 3133 S. Iklsted St. Susirink mas yra 
svarbus, tcdel kiekvienas būt nai at slankykite. Kurie esa
te dar nemokėję duokles, pasirūpinkite apsimokėti.

P. K., j-ekr.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susr.nkimas įvyks 

penktad enį, kovo 4 d., Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi m riai kviečiami da’y- 
v£ uti. —A. Kauiakis, rast.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas la kys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, kovo 4 d., 7:30 vai. vak., Chica- 
ges Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Haisted St. M: lonėkit 
laiku pribūti, nes randas daug svarbių reikalų.

S. KuneviČia, rršt.
Kovo mėn. 4 dieną Mildos salėj, 3142 S. Halsted St., 8 vai. vak.

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelis laikys visuotiną . narių 
mėnesinį susirinkimą. Po susirinkimo kalbės K. Augustrs.
Kurie esate atsilikę nuo mokėjimo mėnesinių duoklių — 
užsimokėkite, nes kitaip busite išbraukti iš Ratelio knygų.
Po susirink mo bus trumpi šokiai.

Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Šeimyna
Omaha, Nebraska, gyvena 

žymi lietuvė p-ia K. Uvickienė, 
kilhios ,širdies, inteligentiška 
moteris. Apie 25 m. laiko at
gal mirė jos vyras, palikdamas 
p-iai Uvickienei išauklėti tris 
jaunus vaikus — du sūnūs ir 
dukterį.

P-ia Uvicklere pasirodė labai 
gere, rhotina. Vienas sūnūs yra 
advokatas J. Uvickas, gyvenąs 
ir praktikuęjąs Detroite. Kitas 
sūnūs pasižymėjo kaip kumšti
ninkas ir dabar gyvena Long 
Beach, Californijoje, kur užlai
ko “Omaha Kliubą”. Duktė Ag
nės U'vick darbuojas i Chicago- 
je. Pasižymėjusi kaipo “play- 
ground” instruktorė. Apie ją 
bus plačiau rytojaus “N.” ang-( 
liškame skyriuje.

Sveikiname, p. Uvickienę už 
trijų pavyzdingų vaikų išauklė
jimą. —Naujienietis.

Pasekmingas Vakaras 
J. Prusevičiaus Naudai

■ v - (

Vasario 26 d., prie Western
...---- ir 43rd St., Yuškos svetainėj

Bunco party” rengia “Bljunėlis” sekmadienį, kovo 6 dieną, ^v^°. gražaus nuotaikoje, pa- 
pradžia 5 vai. po pietų, J. Grigtičio mažojoj svetainėje, J sėkmingas vakaras. Prisirinko 
38C0 W. Armitage avė. Įžanga 35 centai. Užkandžiai, pri- Pilnutėlė svetainė mišrios pub- 
zai — visiems. Kviečia visus dalyvauti Kf>m.‘ .likos, kaip senųjų, taip daug

___________________________ __________ ■■ _____ t_________jaunuoliu. Leido vakarą, , vieni 
šnekučiuodami, kiti prie ■ Jur
gio Steponavičiaus orkestros— 
šoko.

PARENGIMAI
»■ ■*

Grigaitės Opms Dobiufas
.Sekmadienį, Kovo-March 13 d., 8 vai. vak.

AUDITORIUM TEATRE (Congress ir Wabash)
VERDI’S u P Į C O T, F T T O ” (Keturiuose OPERA n 1 U V LD 1 X VF Veiksmuose) 

METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDĖS
Jos. Royer Armand Tokatyan
(BARITONAS) ' ' (TENORAS)

CHORAS -----  ORKESTRAS -v- BALETAS
Dino Bigalli diriguos

CHICAGO INTERNATIONAL OPERA COMPANY
Bilietus galima gauti Naujienose, Drauge. Marguty, pas Jos. Budrick, 

arba šaukite Prospect 0144 dėl rezervacijų. .

ŽINGE1DU! ĮDOMU! SVARBU!
VIEŠAS SUSIRINKIMAS

Įvyks 1938 m., Kovo mėnesio 6 
dieną, pirmą vai. po pietų.

MILDOS SALĖJE, 3142 So. Halsted 
St., Chicago, Hl.

Neseniai grįžęs iš Lietuvos Arki- 
vvsktip’s Steponas A. Genįotis kal
bės, teikdamas pranešimą apie Lie
tuvą.

Kun. Jonas V. Liūtas kalbės A- 
merikos lietuvių gyvenimo reika
lais.

Širdingai kviečia visus atsilankyti.
AMERIKOS KATALIKŲ BAŽNY

ČIOS VALDYBA.

RADIO

progą pamaty
to! Antaną, ar- 

akordionistUj, 
žinių, skyriaus

Šįvakar Su 
šaltimieru

Labai įdomus pranešimas tai 
buvo šaltimiero radio progra
mų klausytojams\ kad “Atve
lykių” vakare. Balandžio 4 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
įvyks “Radio šurum Burum 
programas. Susirinks skaitlin
ga publika pamatyti scenoje 
tuos asmenis, kurios nuolati
niai girdi per radio, bet kurių 
iki šiol nematė. Atvelykių va
kare turėsime 
ti visus, Maikį 
monistų grupę, 
Dainininkus-es,
reporterį, kiekvieną narį Bart
kų šeimynos ir daug kitų daly
vių įvairių talentu kurie ran
dasi musų jaunimo tarpe. Už
sibaigus programui bus .sma
gus šokiai prie lietuvio veda
mo, seniai suorganizuoto (Pe
trausko) orkestro. Visos vie
tos rezervuotos, reikės bilietus 
įsigyti iš anksto.

Šįvakar Bartkų šeimyna, ži- 
nio, smagi /muziką, todėl pa
siklausykite programo kaip 7:00 
v. v. iš WHFC (1420 K) sto
ties. Sekite šaltimiero Radio 
programus. Įdomus ir pamoki-' 
nąnti. Klausytojas

Kailiuko  jis Vagių 
Grobis

Nežinomi piktadariai išdaužė 
keliaujančio agento Philip Fis- 
chel automobilio langą ir pasi-

Moterys (sigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali Įsi
gyti gražy šidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: i 
bai šaukštas, videlČius, 
toms šakutė ir du maži šauk-' 
štukai, vienas kavai, o 
dezertuį valgyti, šie šeši\šmo-į 
tai kainuoja tiktai 99 centus, f- 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit j Naujienas. Išlehg- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gių kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios

šakutė, sriu-1 
šalo-1

j, 

kitas

JUOS 
Ne-

progos

“Faun”
Design
Grąžąs

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui
iš 6 Šmoty

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

TIKTAI Už

99
Su 6 Kuponais

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patik* šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 
__ 4 —___ ______________ ___ TTTOAKf A M*TTTT J — _.i\__________ 1___

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus 3-jų ir 2-jų I 8 “

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai 

Tiktai po 99$ už
kiekvieną setą I__________

. su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
^idabras nepajuos 

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 'kuponais

Šps 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. z

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS t '
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- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

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

Atsiųskit man ............................. ............... ................. . .........................

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

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

Miestas . ........ z................. ? Valstija

Kupono No. 78 J Kovo 4 d.

Jei bosas tave spaud 
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
FPULKOS

ir statykis namą

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE 
skyrius yra vedamas tikslu pa-Šis 

gelbsti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas. 

420 W. 63rd ST. 
r«»l RNG KRRR-KR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS SKA'OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena * ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTATTRANTAT
Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKIM 

750 West 31$t Street 
A A. NORKUS, Savininke* 

Tel Vlrtorv

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
719 SO. WESTERN AVENtfE 

— TOPAZ ALUS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLINSTRUBAS 
719 So. Western Avenue.

Tel. SEELEY 7032.
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CICERO BARA CHICAGO UŽ LAIDOTUVES 
' IR LYDĖTOJU TRUKUMĄ

Cicero j Ne Taip Kaip Chicagoje!
CICERO — Mirtis, mirtis! 

štai, pereitą, šeštadienį palaido
jom Petrą VedeckĮ. Grabnešiai 
buvo SLA 301 kuopos nariai.

Pirmą kartą teko matyti ko
plyčią tokią puošnią, kaip lai
dotuvių direktoriaus p. Mažei
kos. Viskas naujai atremon
tuota ir taip nikiai. Tas viskas 
kainavo daug tūkstančių dole
rių, bet ir yra už ką. Visi pa- 
rankumai, erdvi yieta. Labai 
gerai, kad musų tautiečiai ne
atsilieka nuo svetimtaučių lak 
dotuvių direktorių, kurių kop
lyčios yra “paskutinis žodis”.

Didėlis skirtumas tarpe mu
sų mažo miesto ir didelio 
Brįdgeporto. Pas mus, nors ir 
vargingiausios laidotuves, visgi 
susitaiso apie porą tuzinų au
tomobilių. O Chicago—tokia
didelė, žmonių daugybė: žiop- 
sotojų susirenka prie koplyčios, 
o bažnyčiose minios 
žiitotojų į kapines 
blogas 
turėtų 
dį.

štai, 
1410 S. 49 Avenue. Niekam ne
atsisako patarnauti. Veža grab- 
nešius, sako, “Gerai, padary
siu. Vargšas žmogus, reikia 
važiuoti. Turtuoliais važiuoja 
daugybė.” Tai tikrai varguolių 
užtarėjas. P. skijrius, 
Jums!.•

Susirgo
Petrą Dalkų palaidojus, iš 

susigraudinimo ir didelio nuo
vargio, p-ia Dalkienė susirgo. 
Jau antra savaitė kaip guli lo
voj po stropia daktaro prie
žiūra. Ištikro, taine menkas 
smūgis pergyventi. Bet tai ne 
pirntąąyįsrė paškuMniss vienam 
šiandien, kitam rytoj. Mirtis 
tfępąlijčs nei yiępQ A? t <_ \

kad va- 
nėra. Tai 

paprotys, Chicagiečiai 
paimti iš musų pavyz-

kad ir pats p. Skirius,

Ačiū

Mirė y A. Gurskięnė
■ i vi -4 *

šeštadienio vakare atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo Agota Gurskie^- 
nė, 1512 South 48th Court. Ną- 
rė Ghicagos Lietuvių Draugi
jos, ramaus budo moteris. Pa
liko vyrą Jurgį, dvi dukteris ir 
kitus gimines. Pašarvota Anta
no Petkaus koplyčioje, 1410 S. 
49th Court. Laidotuvės įvyko 
vakar, trečiadienį.

p. J. Gurskis nuolatinis “Nau
jienų” skaitytojas, tykaus bu
do ramus žmogus; turi pasto
vų darbą, nuosavą namą. Išau
gino dvi dukteris. Dabar visi 
liūdi netekę šeimininkės.

Priimkite ir nuo manęs gi- nėšio, Liuosybes

FILET MEZGINIŲ STALTIESĖ

FILET CROCHET PATTĘRN 1692

No. 1692 —; Labai elegantiškai įšrodanti staltiesė, Ją ne
sunku nusiniegsti/

NAUJIENOS NEEDLĘCRAFT DBPT.
1739 So.Halsted St., Chicago, III.

£ia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. .

No. 1692

,A

Vardas ir pavardė

Adresas

i lią užuojautą toje Jūsų liūdno
je valandoje. Varde Chicagos 
Lietuvių Draugijos, Cicero 
Skyrius.

K. P, Deveikis, Pirm.

‘‘šturmavo” Republikonai
Pereitą šeštadienį šturmavo 

Ciceros Republikonai. “Precinct 
Committeemen” suruošė , iškil
mes Community Hali, 18 ir 51 
gatvės. Buvo pilna žmonių. Pa
sirodė geras skaičius ir lietu
vių, tarpe kurių figūravo pp. 
Kimbark, .Pocius, Genis, Seno
ms, Shvegžda, Deveikis ir ki
ti. Iš viso 
likonai grįš 
tai iš pat 
ko žadėjo..

Li uosybes
Lietuvių Liuošybės Namo 

Bendrovės metinis parengimas 
praėjo “vidutiniai”. Programą 
pildė Kankliečiai: pats choras 
ir pavieniai. Taipgi dainavo ir 
Vyrų choras.

Publikos turėjo būti daug 
daugiau ir turėjo matytis geres- 

atjautimas. Iš organizaci- 
kaipo dalininkų, pasirodė 
dvi, būtent Raudonos Ro- 
Kliubas ir Draugystė Lie

atrodo, jog repub- 
valdžion. Demokra- 
pradžios neištesėjo

Namo Vakaras

nis 
jų, 
tik 
žės
tuvos Kareivių, O kur visos ki
tos?

Iš pavienių dalininkų, jeigu 
visi tokie butų kaip p. Frank 
Lukoševičius, tai bendrovė se
niai butų išmokėjusi skolas ir 
nereikėtų galvas sukti, kad 
taksai pasilikę. Blogai, kad pa
tys žmones nesirūpina savo į- 
staiga, ir tokia įstaiga, kuria 
gali pasididžiuoti...

■ Nauja Aline
Jau “oficialiau užsiregistra

vo” biznierius p. Brazauskas, 
1400 South 48th Avenue, namo 
ir taverno sayinihkas. Pereitą 
šeštadienį turėjo “grand open- 
ing”. Svečių atsilankė gausiai, 
p. Barčiaus mtfzika šauiai gro
jo.

p. Brazauskas Ciceroj nėra 
naujokas. Yra gyvenęs seniai. 
Atrodo apsukrus. P-ia Brazaus
kienė taipgi gyvumo pilna. Biz
nis jiems seksis. Taip ir turė
tų būti...

Rytoj Raudonos Rožės 
Susirinkimas

Raudonos Rožės Kliubas 
rėš savo mėnesinį susirinki
mą šį penktadienį, 4 d. šio mė- 

svetainčje.

tu-

K' ■
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Garsinkitės “N-nose”

.............................. ..  .................. ............................................ ..................... .......

Kljuįo nąriai ateikite! Visi iš
girsite pranešimus apie Vely
kų parepgimą, apie ateinantį 
pikniką, apie klitfbo užeigą ir 
kitus svarbius,* kliubą liečian
čius reikalus. O prie to, nepa
mirškite apie save: užsimokė
kite duokles, kad neliktumėte 
suspenduoti. Taipgi savo gero
vei atsiveskite naujų narių, 
jaunų vyrų kliuban, nes jaunie
ji turi užimti musų vietas.

D.

Kun. M. X. Mockaus 
aukiį pakvitavimas
Kunigo M. X. Mockaus au

kos nuo šių naujų metų, skel
biamos tik vieną kartą į mė
nesį, jeigu tokių yra. Sausio 
mėnesį aukų nebuvo, užtai ir 
skelbimo nebuvo. •

Vasario mėnesį buvo gautas 
aukos per dienraštį “Naujie
nas” sekamai.

Nuo Lietuvių Socialistų kuo
pos, Toronto, Canada $6.00 
Mačiulis, Waukegan, III. ,9.00 
Anastasia Kuliešiene, Chicago, 
III. 1.00
Viso, vasario mėnesį aukų

$16.00
Visiems aukavusiems ir au

kas rinkusiems, varde senelio 
M. X, Mockaus, tariu širdingą 
ačių ir prašau4 visų geros va
lios lietuvių neužmiršti šio lais
vos minties skelbėjo veterano 
senelio Mockaus; parinkus kiek 
aukų, pasiųsti i jo šelpimo fon-

Fondo Iždininkas 
Stepanas Dambrauskas

56 E. lOlst St.
Chicago, III.

Antanas Jocius, sekretorius 
135, E. 114th PI., Chicago, ĮJ1.

Pavogė $25,000 
Iš Westsidės 
Krautuvės

■ ,t - i Mua ,, ,4 J,r, „u,,?; .

Drąsus penkių plėšikų žygis 
dienos metu

Vakar, apie vidudienį, penki 
ginkluoti plėšikai įsigavo į cen- 
tralinę raštinę garsios Westsi- 
dčs krautuves “12th -Street 
Store” (Roosevelt ir Halsted)- 
ir pavogė $25,000 iš saugiosios 
kasos. $10,000 grobio buvo pi
nigais, kiti — čekiais.

Raštinėje apiplėšimo 
buvo dvi tarnautojos, 
negalėjo pasipriešinti ginkluo
tiems piktadariams. Pagriebę 
pinigus iš kasos, kurią atidarė 
viena tarnautoja, piktadariai 
dingo krautuvės pirkėjų minio
je, vėliau pasprukę automobi
liu, kuris jų laukė gatvėje.

metu 
kurios

Persiskyrė su šiuo pasąuliu 
Kovo 2 d.. 4 vai. po pietų, 1038 
m., suląukęs 10 metų am?., 
gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Rozaliją po tėvais Ma
tulevičiūtę, tėvą Hypplitą, bro
lį James, dėdes Joną, Juoza
pą ir Pranciškų, tetas Oną, 
Margaretą ir Mamię, močiutę 
Marijoną Matulevičienę ir 
Kasparų šeimyną, ir krikšto 
tėvą ir motihą, Joną ir Kas
tanciją Stašaičius ir daug ki- 
£u giminių. \

Kūnas pašarvotas 1605 . Sp. 
49th Avė., Cicero. Tel.. Cicero 
3$89 N.

Laidotuvęs įvyks Pirihad., 
; Kovo 7 d., 8 vai. ryto bUs at

lydėtas iš namų į šv. Antano 
v parap. bažnyčia, kurioje atsi

bus gedulingos pamaldos už 
velionio įijęlą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka, 
pines.

Visį a. a. Roberto RądavL 
čįaus giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai ęspt kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse * ir 
suteikti jam paskutinį patar- 

' navima ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Motina, Tėvas, lirolis, pėdės, 
Tetos ir Giminės. ;

Laid. Direktorius Antanas 
Petkus, Tel.:ęięERp 2Įp9.

SLA 129 Kuopos 
Susirinkimas

SLA 129 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
7:30 vai. vąk. J. Petrausko sve
tainėj, 1750 S. Union 1 avė. 
Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus svarbių reikalų 
apsvarstymui. Valdyba

Nori “Mames” ir 
“Papės” Geriau 
Supažindinti
Be to, ir sų^tipr^ti finansiškai

NORTH SIDE. — Almė
jimui pusės sezono savo dar
buotės, “Bijūnėlis” rengia 
“Bunco Party”, kad tuomi su
stiprėti kiek finansiškai flr 
duoti progą “papčnis ir įna
mėms” arčiau susipažinti.

IParty įvyks sekmadienį po 
pietų ’J. Grigaičio mažojoj 
svetainėje, 3800 W. Armįtage 
avė. Pradžia 5 vai. Visos “Bi
jūnėlio” dainininkų ' “mamos” 
yra prašomos prisidėti su šin- 
koms tokioms dovanėlėmis iš- 
laimejimams, arba maisto 
produktais užkandžiams. Prieš 
porą’ metų? “Bijūnėlis” rengė 
panašią party ir visi dalyviai 
buvo labai pasitenkinę; suneš
ta daug dovanų, taip kad visi 
dalyvavusieji; j losime ! turėjo 
progą laimėti prizus—taipjau 
chorui liko gražąus pelno pa
dengimui bėgančių išlaidų. ♦

Reikia tikėti, kad ir šį kartą 
“Bijūnėlis” susilauks daug 
svečių ir turės gražią sueigą.

Sekantis parengimas su per
statymu labai gražios operetes 
“Tetos Dra'šuičs Darbelis” 
įvyks tik gegužio 14 d. iki 
įam laikui ši “bunco party’’ 
bus kaip tik 'phpildomaja pa
rama. Be jė','n Vyrami vietoje
“bunco” bušb teikiami prizai 

“bridžių”’ bei 
si'kstiką”. oTat. visiems bus

už “

proga išbandyti sUvd gabumus 
ir laimę. < —Ndrys^

Mirė Tarnautoja 
Bedarbis'Šelpimo
Stotyje

Southvvest bedarbių šelpimo 
s.tptyje, ties 8646 South JAsh-i 
land avenue, nuo nežinomos 
priežasties mirė Mrs. Duffy, 
45 metų amžiaus, nuo 5416 S. 
Halsted streęt;

Įvedč Pirštų
Atspaudas
Eyanstone
Įstatymas Paliečia Tarnus, 

Tarnaites ir Agentus .

Evanstono miesto valdyba 
priėmė jstatyttią, kuris reika
lauja paimti pirštų atspaudas 
įmonių, tarriaujaiičių Evan
stono gyventojams, Įstatymas 
paliečia visiM?tąri)us, tarnaites 
ir agentus. Jie negales gauti 
vietų, tol j k-o|‘f pirštų, atspaudą! 
nebus nuimti ir policija neišty
rinės jų praeities.

Evanstoniečiai skundžiasi, 
kad daugelis tarnų ir tarnaičių 
ypatingai keliaujanti agentai, 
yra “vagiliui”.

•wrr ——*■' 1 •• —i;
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KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietanm 

ir Pagrabams. .
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
< r v v. .y L. m įsy »

11H R A ;<WS Mylintiems IIMUA Vestuvėms, Ban-II D fA kietam s,-' Laido- 
“ ■ ilfl•• tuvėms, PapuoŠi- 

■' : marps. .
i G Ė L I N I N K A S
4180 Archer Avenue

Phoue , LAFAYĘTTE 5800
” c

Birutės Choro 
Šeimyniškas 
Vakarėlis

Gegužės 1 d. Birutės choras 
statys scenoj operetę, Perikola. 
Šiam pastatymui bus daug iš
laidų. Padengti tas^ išlaidas Bi
rutės choras rengia šaunų šei
mynišką vakarėlį Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. . Halsted St. 
rytoj vakare, 8 vai.

Komitetas surengė daugybę 
surprizų, kad šis vakarėlis 
jums patiktų, net ir daugiau 
negu pirmieji, šoksim, links
minsimos, pavalgysim, išsiger- 
sim su seniai pažįstamais drau
gais.

Bilietai nuo narių, arba prie 
durų, 50c. *

Birutės Mėgėjas.

Automobilis 
Sužeidė 8 Metų 
Lietuviuką

gniaužė jam koją

avė.
Joseph Shatas, 8 metų, 

vena ties 12053 S. Prairie 
Sekmadienį jis buvo sužeistas 
automobilio.

Nelaimė įvyko ties Indiana 
avė. ir ir tarpe 118-tos gatvės. 
Vaikiukas perlindęs per eilę su
statytų automobilių išėjo į gat
vę, Atvažiuojantis automobilis 
smogei į vaikiuką, sulaužyda
mas jam koją.

Automobilio vairuotojas bu
vo M. Chaplinskis, 24 m., ku
ris gyvena ties 11225 St. Law- 
rence avė. Paėmęs vaikiuką, 
nugabeno jį į Roselando ligon- 
butį. —-B, S.

Namų Savininkams
Duodu Labai Gerą Patarimą ?
Kurie turite savo namuose tuš

čias pastoges ir iš to jokios nau
dos negaunate, tai aš galiu pas
togėse padaryti gražius kamba
rius.. Tokius kambarius labai 
greitai galėkite i^randuoti. Taip
gi iš'' didelių kambarių galiu pa
daryti1 2' 'nedideliu flatu! gyvent 2 
šeimynom^ Nedidelius kambarius 
galite greitai išrenduoti. Be to, 
atlieku plumberio, elektrikieriaus 
ir dekoratoriaus darbą. Kaina 
žema.

FELIX YAKAITIS
6225 S. Marshfield Avė.
PHONE REPUBLIC 10462 
šaukite 6:30 vai. vakaro

CLASSIFIED AOS
Miscellaneous

{vairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome virėjos 
pušies stogus, taipgi dirbame bletiee 
larbuę. Lengvos išlygos,’ jei pagei
daujama, 
. BRIDGEPORT ROOFING CO.

3216 So. Halsted Stięet

FURNISHED ROQMS
FURNIŠIUOTI KAMBARIAI, kar

štu vandeniu šildomi — maža šei
ma —• arti Western avė. Prieina
mai. 2436 W. 45t St. 1 lubos.

For Rent
. RENDON NAUJA KRAUTUVĖ, 
žiemiu vakarų kampas 69-tos ir 
Rockwęll gatvės, šalę National Tea 
Company, nuosavybė dabar.
BARČU, 2442 West 63rd Street, 

. Prospect 9<K>0.

PASIRENDUOJA ROADHOUSE 
su visais įrengimais, pigiai, ant 83-s 
ir Kean Avė., gyvenimui kamba
riai ant vietos. Buvusi Svilainio 
vieta, Atsišaukite 3428 So. Halsted 
Street. , -

Help Wanted— Female 
Darbininkių Rei kia

■' REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA ant trumpų valandų, nuo 
10 ryto iki 1 po pietų. Gera mokes
tis. Atsišaukite 506 W. Pershing 
Road. Bernice Lunch.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
It* A f7 »Ql\

vai, vakaro.
Tel. CĄNAL 8500

CLASSIFIED ADS. "1
Automobiles

SKUBIAI PARSIDUODA labai 
geras TROKAS. Bargenas —• arba 
mainysiu ant automobilio.

3845 So. Parnell Avenue

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIŠE
RIUS 1937, visokia didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štonj 
fikčerius dėl bile kurio biznio Įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm uclu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

Business Chances -
Pardavimui Bizniai

PUIKIAI EINANTIS TAVERNO 
BIZNIS — kampinis budinkas — 
aukštos kliasos fikčeriai — kitas 
biznis verčia parduotu— veik grei
tai. Republię 2802.

PARDAVIMUI MĖSOS MARKE- 
TAS prie bizniavos gatves ■— lietu
vių apylinkėj — vos % bloko nuo 
lietuvių bažnyčios. YARDS 6220

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro- 
seme. Labai pigiai. Gerai įrengta 
—Electric refrigeration. Priežastis 
pardąvimo—liga. Rašykite, Naujie
nos, Box 794.

PARDAVIMUI TAILOR SHOP, 
Cicero. Nauji įrengimai. Turi ap
leisti miestą. Kreipkitės faštu, 1739 
So. Halsted St., Box 797.

TAVERNAS, 2 flatis, plytinis — 
karštu vandeniu šildoma — gara
žas. Bargenas, Pardavimui ar mai
nymui. Radcliffe 7471.

739 East 92nd Place.

NAŠLĖ PARDUODA TAVERNA 
ir budinkus— 6 kambariai, flatas 
viršuj—2-jų karų garažas. Viskas 
pilnumoje. 617 W. 43rd 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- 
duęt, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

ieško
MODERNĄ PLYTINĖ KRAUTU

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

64-tos ir Artesian 
*MANOR RĖALTY .

10 APĄRTMENTŲ — $22,500 — 
geriausias Marquette Maiior moder
nas budinkas * „ 
plytų garažas — pajamų $4700 per 
metus — arti 
Avenue. Veik greitai.

*MAN0R REALTY
2532 W. 63rd St Hemloclc 8300

refrigeratorius —

DIDIS PIRKINYS! 2 flatų fręi- 
mas, šviesus, švarus 11 kambarių, 
plytų garažas; savininkas apleidžia 
miestą, puiki transportacija arti 
bažnyčios ir mokyklų, grynos paja
mos 16%. Lengvus išmokėjimai.

6339 PARNELL AVENUE.

. PRIE 62-ros SEELEY 2 flatų 
plytinis octagon— $7,000; 72-ros ir 
Fairfield 2 flatų plytinis — $7700; 
57-tos ir St. Leuis 5 kambarių ply
tinis bungalow — $4250; 3900 West 
6-st Place — 6 kambarių bungalow 
—$4750; 64-tos ir California 6 kam
barių rezidencija‘ — $5500.

■MR. MEDORA—Stewart 3601.

PARSIPŲODĄ KAMPINIS MŪRI
NIS NAMAS, dviejų flatų, kožnas 
po penkis kambarius su dviem 
garažais, 4601 'So. Fairfield Avenue, 
Parsiduoda nupiginta kaina. Krei
ptis vakarais' ant pirmo aukšto.

BARGENAI-PRIE FOX RIVER 
Lotai 50x125—$150 ir aukšč. Kate- 
džės ir namai — $1600.00 ir atikŠč. 
Upės frontas ir teise. Specialas:— 
kampinis lotas 100x125 ir namas 
$2700.00 3 mylios i žiemius nuo St. 
Charles prie Route No. 25, ieškok 
sąinės Fo?c River Estates — įva
žiuok ir klausk Frank Tykalsky R. 
1, Box 88 A, St. Charles, III. Rašyk 
ar telefonuok pasimatymui nu
rodyti Elgin 9811-Y-3.

TURIU PARDUOTI 2 aukštų 
freiminį ir katedžę užpakaly su ar 
be taverno įrengimų — $500 cash— 
likusią ant išmokėjimo. Šauk po 
5 vai. po pietų, 629 West 16th St.
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SAVININKAS aukoja 8 kambarių 
namą, 6125 Calumet avenue, 2, auk
štu plytinis; darbui šapa ir gara
žas užpakaly, furnasu šildomas; lo» 
tas 50x161; vįskas pilnumoje. Kaina 
$5200, išmokėjimais. Telefonas Nor
mai 9549.

PARSIDUODA 5 kambarių cot- 
tage Marąuette Parke apšildoma 50 
pėdų lotas, arti gatvekarių $2800.

20 akrų farma West Pu!Įmanė, 
$6500.00.

Teisingas patarnavimas. Kreipki
tės laišku:

* CHARLES URNICK, K 
56 ,West Washington St.' Room 514

KAS TURITE PARDUOTI cot- 
tage ant Cedar Lake arba kito eže
ro netoliau kaip 50 mylių nuo Chi
cagos. Rašykite Naujienos Bok 795.
te-------.f 1’j.y'Ti'.M___mt.""r1?1*,.- •

Farnis for Sale 
Ūktai Pardavįmui

EXTRA BARGENAS 
FLORIDOJE

Kas nori gyventi be žie
mos apskritą metą, tas 

supras šį bargeną.
Del priežasties mirties turi būti 

greitai parduota pavyzdinga farma 
Floridoje. Yra 319^ akerių žemės 
bu pilnais įrengimais,—mašinomis ir 
du setai budinki). Galima lengvai 
padaryti dvi arba tris skirtingas 
farmas. Vaisiniai medžiai visi dabar 
išduoda vaisių ir neša gerą pelną. 
Yra 1100 Tunjr*Oil medžių. 520 Pe- 
can jnedžiai. 200 grepsų, 1200 gra
šių. 340 Blue Berry bušių ir daug 
orandžių. Pernai buvo parduo
ta 14,000 svarų pecan riešutų. 
Savininkas yra miręs, todėl turi būti 
greitai parduota palikimui sutvar
kyti.

Ūkis randasi prie dvejų State Hi- 
ghway kelių tik 9 mylios nuo Pen- 
sicola miesto. Be sodno yra galima 
auginti visokias daržoves apskritą 
metą. Gerai auga komai, bulvės, 
kopūstai, tomeitės ir įvairios uogos, 
Tai yra tikras dvaras su visais mie
sto įrengimais ir patogumais. Yra 
elektra ir bėgąs vanduo. Tinkamas 
gaspadorius paėmęs šią fanną ga
lės daryti lengvą pragyvenimą vien 
iš chicagos lietuvių, kurie kas me
tą važiuoja į Floridą žiemos laiku 
pasimaudyti saules spinduliuose.

Šis visas dvaras parsiduoda už 
trečia dalį jo tikros vertės. Kas nu
sipirks, tas nesigailės. Dėl smulkes
nių žinių kreipkitės į:

JULIUS BASKIS 
4431 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2512

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ FAR- 
MA su budinkais. Juoda žemė, visa 
dirbama. Pagal naujo kelio. Agentai 
nesikreipkite. TONY SHARPINSKI, 

R. 3, Box 356, Knox, Indiana.

Financial
Finansai-Paskoloa

TURIME $10,000,00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo niorgičiaus lengvais iŠmo* 
kėjimaią. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

MOKĖS PINIGAIS tuojau už 1 
morgičiųs, bondsus ar kitokius ver
tybės įkaitus, išsimokančius ar de- 
foltuojančius, aukščiausia kaina. Ra
šyk ar krėipkis HARRY BLOOM, 

188 West Randolph Street, 
Telefonas STATE 7416.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų MorgiČių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
' of Chicago.

2202 W. .CERMAK RD. Capąl 8887

COAL 
Anglys

Kainos Numažintos 
A N G LYS

MINE RUN ...............   $5.75
BIG LUMP .......................... $6-00
EGG ............................  $6.00
NŲT ............................ -...... $6.00
SCREENINGS ....................  $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel ARDMORE 6975

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 

.PARDUOTI
PĄGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
garsinimus 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 i 
Musų apgarsinimų kainoj 
prieinamos. U« pakartoji* ( 
mus duodame gerų nuo
laidų.

I Miestas ir valstija 
Um* mb «■"



SIŪLO SLA SAMDYTIS BIZNIO VEDEJA- 
MENADŽERIŲ

SLA 226 Kuopa Taipgi Rekomenduoja Padaryti 
“Tėvynės” Redaktorių: Atsakomingą 

Pildomai Tarybai.
NORTII SIDF.. — Trečia-

dienio vakare, kovo 2 dieną, 
įvyko SLA. 226 kuopos mėne
sinis susirinkimas J. Grigai
čio svetainėje, "1804 W. Armi- 
tage avė. Narių susirinko ne
mažas skaičius. Tllikta kuo
pos bėgantieji reikalai, išklau
syta komisijų ir valdybos ra
portai, įgaliota pašelpų išmo
kėjimai . ligoniams. Praėjusį 
mėnesį neturėta mirčių ir nepra
šyta nei naujų narių. Balsavi
mai už kandidatus į Pildomų
jų Tarybų ir rinkimas delega
tų į seimų įvyks sekančio-mė
nesio susirinkime, į kurį visi 
nariai bus pakviesti per laiš- 
k us.

Šildomi Konstitucijos Pataisy
mai.

Kadangi kuopa turi išrinku
si įnešimų komisijų, tai ji su
sirinkimui pateikė eilę naujų 
sumanymų Susivienijimo kon

s'štucijos pataisymams. Visi 
pasiūlymai plačiai išdisku- 
suota —- kai kurie priimti pa
siūlymai seimui, o kiti atmes
ti. Gal būt, iš svarbiausių pa
siūlymų bus sekantis: kad S. 
L. A Pildančioji Taryba galė
tų samdytis biznio vedėjų — 
menadžerių vedimui Susivie
nijimo biznio, organizavimui 
ir vedimui konkursų, platini
mui laikraščio, gavimui skel
bimų ir taip panašiai. Sus. 
sekretoriaus pareigos paliktų 
tik vien .oficialioms organiza
cijos reikalams tvarkyti; 'o- 
liahs priimta pasiūlymas, kad 
organo “Tėvynės” redaktorius 
butų samdomas Pildančiosios 
Tarybos ir jai butų atsako- 
rningas, vietoje dabar seimo 
renkamo ir tik prieš seimų 
i tsakomingą.

Taip jau priimta, kad nau
ji nariai, nuo 15 iki 25 metų 
amžiaus, butų priimami be įs-

į lojimo ir kad Centras padeng
tų jųjų prirašymo lėšas. .'Pri
imta pasiūlymas panaikinti 
dokumentalių amžiaus įrody
mų reikalavimų, nes daugelis 
negali surasti tikrų dokumen
tų ir tuomi sulaikomi nuo pri
ėmimo, o kili pateikia klastin
gus dokumentus; prie to, net 
apdraudos kimpanijos nestato 
lokių reikalavimų. Priimta, 
kad butų panaikintas mokslei
vių šelpimo fondas, kuris hiė-’ 
kuomet nebuvo praktiškas pa
gal jo dabartini stovį ir \viclo- 
je įsteigti fondų padengimui 
lėšų verbavimui jaunų narių į 
Susivienijimų. Visi šie tarimai 
bus pateikti atskirų rezoliuci
jų formoje Sus. konstitucijos 
pataisoms.

* K. Augusio Paskaita.
Po susirinkimo, kuopos pir

mininkas J. Kaulinas pakvietė 
Naujienų redakcijos narį in
žinierių K. Augusių pakalbėti 
į susirinkusius. Prelegentas 
pasirinko sau lemų apie mie
gų: kodėl žmonės miega, kų 
miegas duoda, jojo ypatybės, 
plačiai nušvietė priežastis ne- 
migos-^insomnijos, parduoda
mas įvairius nemigos prašali- 
nimui preparatus, jųjų kenks-

Dainuos “Pirmyn”
Speroje ,

Aldona Grigonis
Sekmadienį, kovo 13 d., Chi- 

cagos Lietuvių Choras Pirmyn 
rengia iškilmingų mUžikalį va
karų Šok olų salėje, kuris bus 
bene paskutinis toks vakaras

mingumų bei pasėkas. Kalba 
buvo neilga, . bet gana įdomi 
ir pamokinanti. —Girdai lis.

prieš Choro išvažiavirita į Lie
tuva.

Programas susidės iš >dviejų 
puikių veikalų, operoje “Cava- 
lleria Rusticana” ir muzikalės 
komedijos “Gražioji Galatea”. 

'Gražuolės Lotos rolę operoje 
dainuos jauna ir gabi daininin
kė Aldona Grigoniutė.

j Bilietai operai jau platina
mi. Juos galima gauti “Nau
jienose” ir nuo visų choro na
rių. Kaina — 50 centų. Po pro
gramų įvyks šokiai prie dviejų 
orkestrų muzikos.i _________ .
Ragina Darbininkus 
Išsiimti Socialės
Apdraudos Korteles

Illinois Darbo. Departmentas 
perspėja, kad darbininkai, ku- 

'rie neturi socialės apdraudos 
j kortelių, negaus bedarbės ap- 
(draudos mokesčių, kai valdžia 
.pradės juos mokėti liepos mėn., 
i 1939 metais. Visi darbininkai 
.privalo išsiimti korteles. Jas ga
lima gauti Sočiai Security rašti
nėje, Chicagoje, ties 173 W. 
Madison Street.

Iš Ispanijos 
Grįžo Trys 
Cicagiečiai

|$PORTA$I
___ E

Pas Bancevičius
Pranašanja, kad lojalis'ai 

laimės.

Iš Ispanijos grįžo trys chi- 
eagiečiai, kurie buvo nuvykę 
kovoti lojalistų eilėse prieš 
sukilėlius. Visi trys buvo šu

šiandien, taip sakant, žuvų 
diena. Ir žuvies galėsite aps
čiai gauti Bancevičių ir Švėgž
dų tavernoje. Peikia tiesų pa
sakyti, jog ir kitur galite to 
gero gauti. Tačiau vieno dklyko 
kitur • nesurasite: būtent, šau
nių ir įdomių ristynių. Daly
kas tokis, kad abu Bancevičiai 
mėgsta ristis. .Jei “drapiežnas 
dzūkas” kiek ir sutingo, tai sū
nūs be ristynių, kaip žuvis be 
vandens, negali gyventi.

štai kodėl penktadieniais pas 
Bancevičius didžiausias subruz 
dimas. Vytautas tikrinasi su 
visais, kas tik nori persitikrin- 

iti, o susirinkusieji iš to turi
vanorės unijų ir kitų darbi-1 ^aug “fonių.” Šį vakarų irgi 
ninku organizacijų grupės. į tų fonių. Tad atvažiuokite 
Be< dabar jau yra suorgani-; jr ]jnksmaį laikų praleiskite, 
zuota reguliarė armija, kuri i____________ j
sukilėlius numalšins, hebenįt *
fašistiškos šalys siųs 
tūkstančius kareiviu v

Jie yra, Michacl Raddock, 
45 metų amžiaus, CarI AVor- 
den, 35, — abu didžiojo karo i 
veteranai, ir 23 metų. Boileri ■ 
Colony, jaunas chemikas.

Jie aiškino, kad lojalistams 
dabar tarnauja apie 4,000 a- 
merikiečių. Kai jie trys nu
vyko, lai lojalislai kaip ir nc-

naujos buvo nuvykęs Ispanijon, tai 
frankis- Bunni Sovetski. Prieš savaitę 

daugiau laiko jis atvyko New 
Amerikon jau yra grįžęs ir Yorkan, bet ar grįžo Chicagon 

vienas Chicagos lietuvis, kuris —dar nežinia.
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PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS

ras

I ACME-NAUJIENŲ Foto

l ACME-NAUJIENŲ Foto]

Įjjįįįįįiįį^^

tACME-NAUJIENŲ

Gabrio! D’Annunzio, pa
garsėjęs italų poetas,kiuris 
pasimirė turėdamas Gunč
ius amžiaus. Sakoma, kad 
iš jo Mussolini pasiskolino 
nemažai idėjų savo fašizmo 
teorijai.

. CHICAGO. — E d w i n 
I^ickson (20 metų) su žais
liniu revolveriu bando api
plėšti krautuvę. Tačiau 
krautuvininkas Z i m m c r- 
man pašovė jį ir magary
čioms dar skaudžiai sumu
šė. Jaunuolis džiaugėsi kai 
atvyko policija ir išgelbėjo 
jį nuo mušimo.

CHICAGO. — Madelyn Carroll, profesoriaus F. J./Rooney (1229 Columbia avė.) 
tarnaitė, kuri susižeidė iššokdama pro langų, kai pamatė kambaryje neprašytų sve
čių, (kažkokį nepažįstamų vyrų).

P-lė Jadvyga Gricaitė demonstruoja savo balsų darbe. Kovo 13 d. ji debiutuos “Rigoletto” operoje, kuri 
bus pastatyta Auditorium teatre.- . -

LOS ANGELES, CAL. — Čia įvyko nepaprasta liūtis, dėl kurios patvino miesto gatvės. Kiek 
dėl to potvynio žuvo kelios dešimtys žmonių.
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žinoma,




