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Kaltina Daktarus Dėl Maksimo Gorkio Mirties
BUCHARINAS IR JO BENDRAI RUOŠĖSI 

AREŠTUOTI 17-ta KOMUNISTU PARTI
JOS KONGRESU 1934 M.

Dar 600-tams sovietų valdininkų 
gręsia areštai

X

■**

Ispanijos sukilėlių 10,000 tonų kreiseris Baleares, kurį lojalistai torpedavo Vi
duržemių juroje. f • 1

GAISRAS NEW YORKO VIEŠBUTY IŠGAS 
DINO 2,000 SVEČIŲ

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj Pildomos 
Tarybos nariai — adv. Gugis, p. Mažukna, 

p-lė Mikužiutė ir kt. — buvo sustoję 
viešbutyje »

♦

f

MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 7. — Bolševikų byloje du 
daktarai buvo kaltinami pirma
dienį ryšium su garsiojo rusų 
rašytojo, Maksimo Gorkio, mir
timi. Tie daktarai yra Lev C. 
Levin ir Dmitri D. Pletnev.

Kai Gorkis gulėjo lovoje, gy
vendamas paskutines minutes, 
daktarai Levin ir Pletnev darė 
jam švirškimų tikslu pagrei-

plano, Bucharinas paaiškino-: 
“Mes bijojome, kad minios ga
li pasipiktinti.”

Į teismą liudyti buvo atga
benta iš kalėjimo ir Barbara 
Jakovlcva, vienintelė moteris 
buvusi narė baisiosios čeką. 
Dabar ji yra areštuota it lai
koma kalėjime. i

Jakovleva pasakojo, kad dar 
1918 metais Leningrade vieno- 

kuriai vadovavo

Tarpe nakvo jusiu viešbutyje

tinti jo mirties valandą, šito- je grupėje, 
darė teisia- • Bucharinas, buvo įneštą rezo- 

daktaras, Bie- liudija, rekomendavusi areštuo- • w « i i • t i • • i
kilis kaltinimus
miemsiems kitas
lostocki, kurio laišką prokuro-|ti — Leniną ir Staliną ir net 
ras Višinskis perskaitė 
me.

teis- juo nužudyti, jei bus reikalas, 
[šią rezoliuciją pateikė tūlas 

Pasak Bielostockio, dešimtį Stukov, instruktuojamas Bu- 
minučių prieš Gorkio mirtį dak-! charino. Ji pati priklausė Sa

jos sek- 
prašant, 
sitaaiki-

kytai grupei ir buvo 
rotorius. Bucharinui 
ji vėliau rezoliuciją 
no.

Dar vienas dalykas
pirmadienį teisme, būtent toks,

pasirodo

taras Pletnev pareiškė: Tegul 
ligonis miršta ramiai. Kam dub
ti jam daugiau gyduolių?”

Nikolai Bucharin liudijo pir
madienį, kad jis ir jo bendrai 
planavo areštuoti visą 17-tą*ko
munistų partijos kongresą 1934 kad dar 600-ms žemdirbystės 
metais. | koniisariato viršininkų gręsia

Paklaustas Višinskio,kodėl pa varymas iš darbo, o gal 
sąmokslininkai.vneįyyJ<de_ savo areštai.

\ . ■ ...... . . -
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IR SUOMIJA GINKLUOJASI 
APSIGYNIMUI

HELSINGFORŠ, Suomija, 
kovo 7. — Kalbėdamas parti
jos susirinkimui pirmadienį 
Suomijos premjeras Aino Kaar- 
lo Cajander tarp ko kita pa
reiškė, kad Suomija stengsis gali 1 pasitikėti, kad didžiosios 
nesidėti nė prie vienos dabar valstybės pdlaikyš dabar esa- 
besikristalizuojančių Europos mą Europos tautų aprubežiavi- 
valstybių grupių. Jis išreiškė mą. Tocįėl Finlahdijos valdžia 
viltį, kad bendri Skandinavijos nutarė žymiai padidinti savo 
valstybių interesai padės jums ginklavimąsi' savo nepriklauso- 
išlaikyti neitralitetą. mybei ginti.

Cajander. •pareiškimu4, Skan
dinavijos šalys pradeda supras
ti, kad jų. saugumas ateityje 
priklauso puta savistovumo Es- 
tonijos, Latvijos ir Lietuvos 
respublikų. Mažosios šalys ne-

Lėktuvai užpuolė du Paskandintas suki- 
britų karo laivus lėlių vėliavos laivas

LONDONAS, Britanija, ko- 
- Britanijos admiralite- • Kt • > »■ tį’- *

vus Viduržemio jiiroje, netoli tino," kad^ Ispanijos lojalistai L - . 1 - J J - k

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Apvogė išlošusį 10,- 

000 Lt loterijoje
Pračjusioje

Sukilėliai keršija lo 
jalistams dėl laivo 

paskandinimo

Japonai pradėjo 
ofensyvą šešiuo

se punktuose
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

7. — Pirmadienį sukilėlių lėk
tuvai padare penkias atakas 
ubstui Cartagena, respublikos 
gynėjų laivyno bazei.

Sukilėliai atakavo Cartagehą 
keršydami lojalistams už tor- 
pedavimą jų kreiserio Baleares 
sekmadienio rytą. Tačiau ata
kos visai mažai žalos miestui 
tepadarė, o kai dėl valdžios lai
vų, tai ne vieno jų nekliudė.

Kreiseris Baleares, 10,000 to
nų, buvo paleistas tarnybon 
1936 metais ir skaitėsi moder
niškiausias ir geriausia apgin
kluotas tos rųšies laivas pasau
lyje.

SHANGHAI, Kinija, kovo 7. 
— Japonai užkariavo Skinsi 
provinciją. Pirmadienį jų armi
jos buvo prisirųošuteios keltis 

briautis 
“širdį”, 
pradėti

japonų

per Geltonąją upę ir 
į Kinijos centrą, į jos 
Ofensyvą jie planavo 
šešiuose punktuose.

Iki šiol kinai atlaikė
pastangas persikelti plačią Gel
tonąją upę. Manoma betgi, kad 
dabar japonai išvystys visas 
savo pajėgas tai upei įveikti ir 
nesigailės nė amunicijos, nė ka
rių tikslui atsiekti.

-------------------- -------- /

Prasidėjo britų-ita 
lų derybos

Vokietija reikalauja 
kolonijų

LONDONAS, Britanija,. ko
vo 7. — čia vyriau ja nuomonė, 
kad premjero Chamberlaino 
planas keturių valstybių — 
Britanijos, Vokietijos, Italijos 
ir Francuzijos — sutarčiai pa
daryti priklauso** nuo to, ar 
Chamberlain sutiks grąžinti 
Vokietijai kolonijas — jei ne 
visas, tai bent dalį jų. Kitaip, 
manoma, vokiečiai nė nekalbės 
apie sutartį.

LONDONAS, Britanija, ko
vo 7. — Pirmadienį prasidėjo 
britų-italų ir britų-vokiečių de
rybos. Premjeras Chamberlain 
tikisi, kad šių derybų pasėkoj 
pasirodys keturių valstybių — 
Britanijos, Francuzijos, Vokie
tijos ir Italijos -

LONDONAS, Britanija; kovo
7. -r- Sekmadienį penki lėktų-‘vq 7
vai ųžpų$ęįd^^įgįtų^^o lai-, tas pirmMtfe ofici^liaL patyir-.

Ispanijos krantų. Tie du laivai paskandino šekmadiehį sukilė- 
buvo Blanche ir Brilliant. /Jie 
priklauteo patruliuojantiems Vi
duržemio jurą laivams.

Lėktuvai jokios žalos 
varas nepadarė. Kam priklau
sė lėktuvai - sukilėliams ar

lai-

lių kreiserį Baleares, o ne Ča- 
narias, kaip kad manyta iš kar
to.

400 laivo Baleares įgulos iš
gelbėta. Kuone tiek pat. žuvo.

Respublikos gynėjai džiau-
lojalistams — nenustatyta. Bri-u giasi sekmadienio laimėjimu, 
tanijos admiralitetas protestų 
nedarys, nes mano, kad lėktu
vai atakavo laivus per klai
dą.

Reikalauja dar vie
no kalėjimo Illinois 

valstijai A
SPRINGFIELD, III

— Illinois valstijos gerovės di-t 
rektorius A. L. Bowen reko
mendavo gub. Horneriui pasta
tyti dar vieną kalėjimą valsti
joje, nes dabartiniai kalėjimai 
yra perpildyti.

kovo 7.

Tebeieško pražuvu
sio lėktuvo

sutartis.
Tuo pačiu laiku prasidėjo 

ir britų laivyno manievrai. Nuo
monė reiškiama, kad laivyno 
manievrais Britanija nori 
rodyti Italijai ir Vokietijai 
vo galią. Tačiau1,. kaip ta 
rodą paveiks į vokiečius ir 
lūs, (jabar dar nežinoma.

pa- 
sa- 
pa- 
ita-

NEW YORK, N. Y., kovo 7; Tarpe nakvojusiu viešbutyje 
— Liepsnos ir durnai, veržda- svečių buvo taipgi lietuviai, Su- 
miesi viršun ventiliacijos šuli- sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
nyje, anksti sekmadienio rytą Pildomos Tarybos nariai — ad- 
SL4kelė didelį sąjūdį Ųotel New-jvokatas K. Gugis, p. Mažukna, 
yorker 2,000 svečių tarpe. Tas p-lė E. Mikužiutė ir kt. Mat, 
viešbutis yra vienas didžiausių 
New York viešbučių.

Gaisras prasidėjo viešbučio 
rūsyje (beismante) ir prasimu
šė iki trobesio viršaus, 44-to 
aukšto, laižydamas siends -ir.ley, 4:15 valandą ryto. Jis ir 
skudurais apvyniotus apšildy- sukėlė alarmą. Viešbučio vedė- 
mo vamzdžius. jas suorganizavo iš tarnauto-

Dumai užtvindė viešbučio!jų brigadą gaisrui gesinti, o 
koridorius ir išvijo svečius nak-|netrukus atvyko ir ugniagesiai, 
votojus iš jų kambarių — kai Daugiau kaip 300-ms svečių 
kuriuos tik naktiniais rūbais naktis užbaigti teko viešbučio 
pasirėdžiusius.

Pildomoji Taryba laikė suva
žiavimų New Yorke visą pe? 
reitą šayaitę.

Gaisrą pastebėjo pirmas vieš
bučio svetys, tūlas George Ri-ŠIAULIAI.

Valstybės loterijoje tos pačios 
loterijos • bilietų platintojas 
Stankevičius D., gyv. Trakų g. 
2, turėjo laimės išlošti 10,000 
Lt. Lengvai gavęs tokią pinigų 
sumą, žmogus nelabai varžėsi 
išlaidose ir dažniau su savo pa
žįstamais užsukdavo į restora
nus pasivaišinti. II. 9 d. vaka
re Stankevičius užėjo Vilniaus 
g. 103 į Šimkaus aludę, kur 
prie jo prisitaisė batsiuvis Kar- 
penka su žmona, pats aludės 
savininkas Šimkus Ign. ir dar 
atsivedė tūlą merginą. Visiems 
kartu begeriant, Stankevičius 
pasijutb^heturįs'' "piniginės ir 
pareikalavd ^kompaniją” ją 
grąžinti, tačiau kiekvienas gy
nėsi nieko nežinąs. Mergina tuo 
laiku pasišalino, o įsigėręs Šim
kute išbėgo į gatvę ir pradėjo 
iš revolverio šaudyti. Atvykus 
policijai ir visus įtariamuosius 
sulaikius, aludėje buvo padary
ta krata ir Stankevičiaus pini
ginė rasta pamesta po vienu 
stalu, tačiau pinigai, kurių nu
kentėjusio žodžiais buvę apie 
800 Lt. išimti. Dabar policijai 
tenka išaiškinti, kuris gi “kom- 
pani jonas” apfcrautetė duosnų 
vaišintoją. (a)

prieangyje (lobby).

LIETUVIŠKAS MILIONIERIUS MIRĖ 
FLORIDOJE

. MINAMI, Fla., kovo 7. — ŠĮ- j Berods užpernai grįžęs Chi- 
ryt širdies liga čia mirė An- cagon, vedė neturtingą lerikai- 
tanas Oakland —- Antanas Qkxtą^***- manikuristę, ir nuolati- 
lainis, ^bųvęs Chicagos lietuvis,1 niai apsigyveno prie Toronto, 
palikęs milionieriiim. MiHiš“kur pasistatė pusę 
įionį ištiko beatostogaujant šia- miliono dolerių vertės rezideri- 
me ku4rorte su žmona, buvusia ciją, prie kurios dieną ir nak- 
Chicagos lenkaite. t

Antanas Oklainis prieš kelis 
metus buvo paprastas darbinin
kas. Chicagos Skerdyklose sker
dė kiaules. Gyveno Town of 
Lake. Depresijos laiku prara
dęs darbą,\ išvyko Kanadon lai
mės ieškoti.

tį budėdavo du4 sargai.
J Įpėdinių .Oklaiųis neturėjo, 

tad visas jo turtas palieka 
žmonai, nebent jef jis paliko 
testamentą, paskirstydamas sa
vo milionus giminėms, čia ir 
Lietuvoje.

Apskaičiuojama, kad Oklai- 
nio turtas siekia apie $25 mi- 

Tą laimę surado aukso pavi- lionus dolerių.
dale. Jo atrastas brangaus
talo klodas pasirodė toks tur- dentasi Toronte praneš plačiau 
tingas, kad į trumpą laiką Ok- apie Oklainį 
lainis paliko milionierium.

Tai buvo pirmas didelis respub* 
likos ir’ sukilėlių laivų mušis 
ir respublikos gynėjai išėjo 
pergalėtojais.

Krašto apsaugos ministeris 
Indalecio Prieto davė suprasti, 
kad valdžia! doliaus stengsis su
laužyti sukilėlių blokadą loja- 
listų uostams, kuri sulaikė 
svarbių karoj reikmehų prista
tymą respublikos gynėjams.

Lojalistų ir sukilėlių laivų 
mušis įvyko anksti sekmadie
nio rytą. Lojalistai gavo žinių 
apie sukilėlių eskadrą. Lojalis
tų laivai išplaukė iš savo ba
zės Cartagena ir netrukus pa
matė tris sukilėlių kreiseriui 
-— Baleares, Almirante ir Ger- 
vera. Sukilėlių kreiseriai pabė
go. Vėliau tą patį rytą lojalis- 
tai vėl' pastebėjo sukilėlių lai
vus. Jie prisiartino prie jų ir 
kanuolės ėmė trenkti; kai vie
ni nuo kitų buvo kokių 5,000

Vienuoliai giną savo 
garbę

KALVARIJA. — čia

me- Rytoj “Naujienų” Korespon-

Kanados Žinių
Skyriuje.

5 metų mergaitę ap-i Prancūzų lėktuvas
krėtė Veneros liga sudužo Indijoje

FRESNO, Cal., kovo
Pereitos savaitės j. u
pražuvo kalnuose Transconti-jatstumoje.
nental & Western kompanijos t
lėktuvas, lėkęs iš San Francis- >vams duota įsakymas leisti tor- 
co i Los Angeles. Iki šiol jo pėdas. Viso dvylika torpedų pa- 
dar nesurasta, nes prastas oras leido naikintuvai Sanchez Bar- 
trukdė ieškojimą. Pirmadienį caiztegui, Almirante, Antehue- 
8 lėktuvai vėl išlėkė į kalnus ra ir Lepanto. Staiga sukilėlių 
ieškoti pražuvusio lėktuvo

Laidoja paskenduo 
liūs Kalifornijoj

LOS ANGĖLES, Cal., kovo 
7. — Pirmadienį Kalifornijoj 
prasidėjo laidojimas žuvuteių 
pereitos savaitės potvynyje. «

Iki šiol jau žinoma, kad žu- 
daugiauteia šiaurės rytų vėjai; vo 139 žmonės. Tačiau dar dau- 
saule teka 6:15, leidžiasi 5:47, giau kaip 200 pasigendama. Ir 
valandą. jie skaitoma kaipb žuvę.

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

Dalinai apsiniaukę; truputį 
šalčiau popiet; lengvi ir vėsus}

antradienį .

Lojalistą laivams naikintu

ŽEM.
gyvena keletas vienuolių, kurių 
vienas mėgęs paflirtuoti su vie
na poniute, apylinkės katalikų 
veikėja. Kažkokie vaikėzai nak
tį miestely išlipdė ant stuupų 
lapelius, kuriuose aprašė to bro
liuko flirtą. Lapeliai buvo spau
sdinti sudedamomis raidėmis ir, 
matyt, rašyti mažai raštingų 
žmonių. Dabar vienuoliai įskun
dė policijai nieku nekaltus ir 
rimtute ūkininkus, kad šie, esą, 
viešai šmeižę vienuolius. Poli
cija darė kratas ir ieškojo tos 
vaikiškos spaustuvės. Geriau 
reikėtų garbingai' elgtis, o ne 
paskui taip jautriai garbę gin
ti. (ž)

ŠIAULIAI.
mos metu Kelmėj pas tūlą ūki
ninką buvo primtas nakvynėn 
Povilaitis Z., kurs kitos dienos 
rytą, kai šeimininkai išėjo j 
turgų, gašlavo' su mažamete jų 
dukterimi ir apkrėtė ją vene
rine liga. Parėjus tėvams, mer
gaitė pasakojosi, kas įvyko, ta
čiau tėvai nekreipė dėmesio, 
manydami, kad vaikas šiaip 
sau plepa. Tik dabar, praėjus 
dvejiems metams, pastebėta, 
kad mergaitė serga ir pradėta 
kvota. Paaiškėjo, kad Povilai
tis jau sėdi kalėjime, nubaus
tas 4 m., tfž gašlavimą su ki
ta mažamete, kurią taip pat 
apkrėtė. (a).

1935 m. žie- NEW DELHI, Indija, kovo 
7. — Lėkęs į vakarus francu- 
zų pasažierinis lėktuvas nukri
to žemėn pirmadienį netoli mie
sto 
j e. 
kad 
vo.

Sakytas lėktuvas tarnavo re
guliariai susisiekimo linijai 
tarp Hanoi, Indo-Kinijoj, ir 
Paryžiaus. Lėktuvas išlėkė iš 
Kalkutos sekmadienio vakarą.

Datia, centralinėje Indijo- 
Pirmi pranešimai skelbė, 
visi lėktuvo pasažieriai žu-

laive Baleares kilb milžiniška 
eksplozija. Sukilėlių kiti laįvai 
paliovė šaudę. Nutraukė arti- 
lerįjos ugnį ir IbjAlistai, bijo
dami sąjūdyje užgauti savuo
sius. Lojalistų laivai sugrįžo į 
savo bazę Cartageną.

Paduodama, dar žinių, kad 
lojalistai suhkiai sužalojo ir ki- 

LONDONAS, Britanija, ko- tą sukilėlių laivą. Vardo šio 
vo 7. — čia gautomis žiniomis laivo neminima. Tik žinios sa- 
pereitą savaitę Cadize, sukilę- ko, kad sukilėliai palydėjo jį 
lių valdomoj Ispanijos dalyje,; Gibraltaro linkui, kuomet ’ kiti 

• buVo išlaipinti dar 5,000 Ita- jų laivai sugrįžo į savo bazę 
lijos kareivių. ' Paima.

5,000 Italijos karei-
— . ' . » • ' ■

vių išlaipinti Is
panijoj

LONDONAS, Britanija,

ARKLIŲ LENKTYNĖS
OBELIŲ EŽERO

ANT

OBĘLIAI Rokiškio aps. 
Sausio 20 d. ant Obelių ežero 
buvo / surengtos arklių lenkty
nės. Arklių mėgėjams buvo į- 
domu pasižiūrėti. Pirmą prizą

Reikia apšviesti nau 
ją turgavietę

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937

ŠIAULIAI. — Gyventojai nu
siskundžia, kad ties nauja tur- 

gavo mažažemis VI. Skvarna-; gaviete nėra jokio elektros ap- 
vičius. žiūrovų buvo keletas švietimo ir čia, ypatingai jo- 
tukstančiųi markų dienomis, vakh.ro tam-
• Obeliai labai gražiai stato-, soje girti užkabinėja praeivius. 
sjL Jau pastayta garinė pieninė Reikėtų bent keturiuose tuTga- 
“Labas”, L ‘ ‘ ‘ ‘ “
mokykla ir šaulių pamai.

Raštinė Atdara Kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 v. v.

Sekmadieniais nuo 9 iki
1 vai. popiet.

graži, erdvi pradžios vietės kampuose pastatyti po 
vieną elektros lempą. (a)

/ •

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.

4 . 1 ■

vakh.ro


III. Anfradięhls, kovo 8, 1938 r

Minislerio pirmininko dr. Negrino 
kalba Madride

* * r' ■ IMfcA . s , * ’

* i* ” .

(Tęsinys)
Vyriausybė šį tą, aišku, da

rys, fyutent: visomis jos žiniojo 
esančiomis priemonėmis rems 
susijungimą ii’ susivienijimą 
laisva valia. Vyriausybe kovojo 
iš pat pradžių prieš visus įta
riamuosius ir liaudies priešus; 
bet politinių nuomonių srytyje 
ji yra nusistačius išlaikyti įsta
tymišką ir respublikonišką pu
siausvyrą. Vyriausybe neturi 
kitų priešų krip tik.tuos, kurie 
savo valia atsiduria’ už įstaty
mo ribų, kuris šiuo vieninteliu 
atveju ir ima veikti. Tų nusi
žengimų skaičius žymiai suma
žėjo. Tai yra pasėka ir vyriau
sybės veiklos, ir laisvo piliečio 
suvokimo, kad griežtas įstaty
mų laikymasis mums teikia žy
mias pirmenybes karą vesti ge
resnėmis sąlygomis, negu tu
rint nedisciplinuotą užfrontę. 
Gerėjimas šioje srytyje yra 
taip aiškus ir akyvaizdus, kad

D114 wi za Balaban & KatzDiiimore theater
Division, arti Damen

ŠIANDIEN - Baigias
KETVIRTADIENĮ

Kariautojas, mylintis Imperatorius 
TOLSTOJAUS

“Petras Pirmasis”
SENSACINIS RUSU VEIKALAS 

Angliški pavadinimai

neverta plačiau nė kalbėti. O 
vis tiktai mes turime, šiuo keliu 
toliau žengti pirmyn.

Visus nesutarimus mes tu
rime pašalinti

ši pažanga nebūtų buvus pa
siekta be politinių įr profsąjun
ginių organizacijų pagalbos, 
kurios yra įpareigojamos — vi
sai nė kiek nekeičiant savojo 
politinio veido — savo polemi
kas ir kivirčus sustabdyti. To 
mes reikalaujame karo sumeti
mais, o mainais duodame tvir
tesnę laimėjimo garantiją. Aš 
net nenoriu prileisti, kad yra 
galimas neigiamas atsakymas/ 
Net menkai informuoti asme
nys galėjo pastebėti, kad dide
li ginčai laikraščiuose gali bū
ti lengvai nutraukti, nes jie 
daugumoj yra kilę iš mažų da
lykėlių ir nesvarbiu karo anek
dotų. Kas galėtų būti taip kvai
las, kad ispanų dėmesį kreiptų 
į šitokius dalykus, į menkus 
trynimusis tarp organizacijų, 
kai Ispanija grumiasi už nepri
klausomybę? Tiktai tas, kuris 
savo asmeninę nuomonę nenori 
paaukoti visos tautos laimėji
mo reikalams. Asmeninių nuo
monių kultas šiuo momentu, 
kai visų jėgos turi eiti užpul- 

| tos tėvynes gelbėjimui — yra 
pavojingas drlykas. Ateis die-

ARCHER LAUNDRY
Skelbia ,

Žemiausias DAMP WASH Kainas Į 20 Metų

‘ IŠPROSIJIMAS 
po 7i/2£Marškiniai

SU RYŠULIU

ARCHER
“Archtr Aimt to

LAUMDRY
Pleatt You Alway»'

anTradienj 
TREČIADIENI 

r KETVIRT.,:4>ĖNKTAD.

10 Sv. 54c
NEAPSIMOKA 
PLAUTI 
NAMUOSE 
DAUGIAU

Pirmadieni 
15 sv. 89c 

už pried. sv. Už priedinj 
Svarų

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI
v • - (

A I K0I>LYC,0S visoseU I K.A1 „ CniCAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

TeL Virginia 0883

na, kai visi šie nuomonių skir
tumai bus galima viešai apsvar
styti. Bet dabartiniu momentu 
būtina &to vengti, nes polemi
kos užsieny gali taį^ atsiliepti, 
kad musų tėvynę ims laikyti 
žlugusia, o mus palaikys nepa
taisomais — tokiais, kurie nie
kad nieko, neišmoksta. Jei pas 
fašistus prievarta sudarytoji 
vienybės partija rodo fašistų 
brimę betkokios opozicijos, tai 
pas mus įvyks laisvas menka
verčius skirtumus pašalinant— 
Vienybės partijos įkūrimas, ku
ri užtarnautai vyru usybės at> 
bojama. Tada mes' galėsime ge
riau koncentruotis svarbiau
siam momento uždaviniui; Lai
mėti karą.

Spauda privalo padėti šiam 
didžiam uždaviniui

Lemiamu veiksmu šalinant iš 
musų tarpo klaidas gali būti 
spauda. Tačiau šiandienine 
spauda —r su keliomis išimti
mis — nėra pajėgi tą atlikti,' 
nes ji besąlygiškai yra priklau
soma pavienėms grupėms. 
bai dažnai nevaisingomis pole
mikomis ir bereikšmiais daly
kais labai plačiai išsivaduoja. 
Jei butų neteisinga tvirtinti, 
kad spauda neprisideda laimėti 
karo, tai lygiai, butų netikslu 
pasakyti, kad ji ėjo kartu su 
karo ritmu.

Vyriausybe ruošiasi imtis ty
rinėti, ar nėra jau utėjęS laikas 
perorganizuoti spaudos reika 

f 

lūs. Žinome, kad musų nuspren
dimas, kaipo valdžios nuspren
dimas, bus nešališkas ir neturi 
būti diskusuojamas. Leidžia
mieji laikraščiai yra. labai skai
tlingi. Tasai spausdinto popie
riaus potvynis nevisada tėra 
pateisinamas. Jis reikalauja e- 
nergijos ir pinigų, o viena, ir 
kita mums labai reikalinga nau
dingiau panaudoti laimėjimui.
' Jokiu budu tai nereiškia min

ties laisvės pavergimo. Reikalas 
liečia. — nereikalingą minčių 
pakartojimą sustabdyti, nes 'te
legramų agentūra "'nėra reika
lingą tiek daug laikraščių, kiek 
mes dabar jų turime.

Bus palikta ps.vienems gru
pėms galimybė ginti sa
vo teises, savo spe- 
ciales nuomones raštiškai 
skelbti. Bet vyriausybė sieks e- 
konomiškai patenkinti viešąjį 
švietimą ir kartu sieks stiklių-, 
dyti tuos indiskretiškumuS, ku
riuos cenzūra didesniu ar ma
žesniu pasekmingumu šalina. 
Profesinė žurnalistika gali sr- 
vo žmones sunaudoti tiems pos
tams, kurie šiandien dar nėra 
užpildyti atatinkamai jos reikš
mei. Nei jie, nei musų spaus
tuvių darbininkai neturi bukš- 
tauti liksią be duonos ir kentė
siu br.dą. Aš pareiškiu, kad ta 
auka, kuri iš spaudos reikalau
jama, jokiu budu nereiškia ba
do ir skurdo tiems, kurie liau
džiai ii’ vyriausybei garbingai 
ir narsiai tarnavo.

NUDAILINK 
SKAUSMO 

RAUKšLAS!
Johnspn’s Red Cross /Plaster 
yra vartojamas per 50 metų 
raumenų skausmams gydyti. 
Milionai remiasi jo raminan
čiu, šildančiu, persėdančiu gy
dymų. Jus dėkuosit tai diena}, 
kurią vartosit—

RED CROSS 
PLASTER

Pastebčkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit*

Padarytos Johnson Ef Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinčtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynese

Gal Dabar Atpras 
Nuo Antienos

4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

ANTANAS M. PHIILIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
V \ ;; ' ...

................____.............................................................................................................................................■-.....................—■> -------------------------------------------------------------- ---------

Pirmiau buvusi A; Masalskio įstaiga

maisto krautuvę ties 
Hoyne avenuc. Noras 
buvo ypatingai dideli 
gk Klepacki išsinešė i 
antis.

2141 N. 
tą1 dieną 

kadan- 
išsinęšė net šešias

Gatviakaris 
Suvažinėjo

Teisėjas Klepackiui paskyrė
1 niro15 dienų belangėje atprasti 

antienos ir jukos.

Pasibaigė Archer 
Avė. Šaligatvio 
Byla - Pralaimėta

Sako, ir lietuvis ruošiasi 
skųsti miestą.

šeštadienį pasibaigė ilgai 
užsitęsusi, byla, kurioje figū
ravo duobė Archer avenue ša
ligatvyje ties num. 4157. Eida
mas šaligatviu, , duobėn par
puolė ir susižeidė vienas 
Glaudė B. Wayland, nuo 640 
Wrightwood avenue. Jis už
vedė bylą prieš miestą, reika
laudamas $75,000 atlyginimo.

Byla buvo svarstyta du kar
tu. Pirmą karhą teisėjas išne
šė nuosprendį skundėjo nau
dai, išduodamas jam džiodž- 

Uiiestą sumojementą prieš 
$35,000.

Bet miestas ir šį
32 metų Anthony Klepacki, 

2137 N. Hoyne avenue, aiškino 
miesto teisėjui Heller, kad kar
tais taip užsinori antienos ir 
jukos, kad tiesiog (^Tegali susi
valdyti. Eina vogti, plėšti, bet 
antienos turi gautp C

Užėjęs toks didelis noras s«.rvyJV,

Klepackį aną dieną nuvedė į mete automobilį iš kontrolės.

Eina kalba, kad miestą atsa
komybėn ruošiasi traukti 
vienas lietuvis, kuris panešė 
gana sunkias žaizdas automo
bilio nelaimėje, Jis tvirtina 
skunde, kad nelaimė įvyko 
dėl duobės gatvėje, kuri iš-

-r ■ ■ ' .■ ■ S 5 . 1 '■ •

1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE

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

Tel. LAFAYETTE 0727
ii m       , -! i ...i.■—  ..................................................

į _ • koplyčios visose
-1—Į veli Chicagos dalyse

; n . ; ■ ' b, •...>»■

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

P. šaltimjeras.

Direktoriai

Milwaukee avenue gatviaka^ 
ris mirtinai suvažinėjo 63 me
tų Mrs. Anna Lobeck, ties 1649 
Mihvaukee, kur ji gyvena.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.

z Hemlock 2343

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapj 

‘ - and Midwife
6630 So. Wcsterr 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

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

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

ADVOKATAI
i * O VH VB m

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1484—Tel. Central 4411-2
ofisas—-3323 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1310
*

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAJ 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telpfnnan R«*nuhlic 786R

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

' Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BJLVD.

Tol. Kenvrnnd 6107

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Tflephone: Boulevard 2800 

4637 SOUTH ASHLAND AVENUE 
"•'fcea. 6S15 ^d. ų,Ri>df#ėir *Št.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
s Room 1230

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

Ofiso Tel. Virgima 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

uuo
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti.

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

2400 WEST MAD1SON STREET .
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

430U So. Fairfield Avė.
Tel, Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki to 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namą Tek: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DEN TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
. .. .. .«rti--47th Street ’ 

VabuMioa-ai»o . 0. vakaro
--Seredei pagal sutarti. *

_____ Kiti^ Lietuviai__ Dakty*}____

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

(Bus daugiau)

Tik ką gavome 
KULTŪROS NO. 1
Turinys:

TURINYS:

Masių psichologijos bruožui —Ks.
Bartkus. - . .

Klajojimai — Kaz. Barauskas — 
Nendre.

Sovietų naujoji 1936 mėty kons
titucija — prof. M.- Romerig.

Fašistinė Italija — A. Baikšts.
Misterio Ripli elektros namelis-^-

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

—Salomėja Neris.
Lietuviško tipo beieškant — O.

B-tė. ,
Didžiajame Ispanijos kare — A.

\dalas. - . 1.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI.

Naujienose
1739 So. Halsted St.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj įr Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 ▼. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospeet 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Galifornia Avenue Phone Lafįiyette 3572
Ūmrj JII.II.J ■"Iijmmij* i'.M.y.Ji.' I .I1' .jeny . ............. ..

A. PETKUS
6834 So. Weslern Avė.
1410 South 49th Court

■»    o     !>■ II .JII-ĮPM‘7*

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

iįh ht1 ■■■rr

Phone GrovehiH 0142 
Cięcro Phone Cicero 2109 —    I  -r  ----------

Boulevąrd 4089

I.J.ZOLP
1646 Wėst 4611! Street 

*’ •( e ’ ’
......RFiT

Phone Boti!.- 5203
Boulevard $566

m.r J Vut'F.?vr-    ■    W "U

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

■■»■■■« » II .J I >,nį Į, , W.i,., iri, ■<< ubOmiM'imufI h " ii ■ n ............................ ........

i S. p. MAŽEIKA
3319 Litutlniea Avenui; ,

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUI; 42.-44 East 108th Street Tel. Puljman 1270

■■..■■į, . . „.nuvn .................  i" m, . 1 - ■ ■ » -i nn'mm..............

Yards 1139
Yards 1138

-r

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

'...'.I,...... ..............   ĮI H. ,

A. M. PHILLIPS
3307 Lituąnica; Avenue Phonę Boulevard 4139

.. . . . > • z; . . '• • .» •■

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas, 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina • akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.
1^1 ■■ ■T"   L ■■■ ■■■>■■■ umiii 1 l}|y 1 i ■»     ■ ■■■

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Bk Tel. Yaęds 1829.
MOgĮO Pritaiko Akinius 
|Mr Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 

756 Wast 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos; nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutarti.-

8

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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
Rezidenčijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
■■ —...........    I I mile-.................. ■

'Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2406

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomū? 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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PRAŠYMAS BIBLISTAMS

lietuviams Ro- 
lietuvį vysku- 
Romos katali-

Mes lietuviai Romos katali
kai kreipiamės į jus, broliai' bi- 
blistai ir seserys biblistės, vie
nu labai svarbiu mums Romos 
katalikams reikalu. Mes širdin
gai jus kviečiame į talką. Pra
šome išrūpinti p: s Romos po
piežių Amerikos 
mos katalikams 
pą, o Lietuvos 
kams kardinolą.

Mes gerai žinome, kad jus la
bai nustebote dėl tokio musų 
prašymo. Turi čia nustebti visi, 
kurie tik nėra Romos katalikai 
ir tie romiečici, kurie neskaito 
lietuvių Romos katalikų laik
raščių. Mums gi susipratusiems 
Romos katalikams ir skaitan
tiems katalikiškus laikraščius 
yra visai natūralu kreiptis į 
jus su s: kylu prašymu .

štai kodėl jus broliai biblistai 
ir seserys biblistės tinkate at-
l. kti tą misiją.

Lietuvos Romos katalikų lai
kraščiai, Lietuvoje 
j e, jau seniai rašo 
jos protestantiška 
pataiko sugyventi
popiežium. Todėl popiežius ir 
žada Latvijos Romos katali
kams duoti kardinolą. Lietuvos 
Marijonų laikraštis “šaltinis” 
savo laidoje vasario 12 d. 1938
m. rašo:

“Sausio mėnesio vidury Ro
moje lankėsi Latvijos užsienių 
reikalų ministeris Munters. Jį

ir Ameriko- 
kaip Latvi- 
vyriausybė 

su Romos

priėmė šv. Tėvas, updovanojo 
aukštu ordenuj o kardinolas E. 
PaceUi ministeriui pagerbti su
rengė pietus. Tai pirmas atsiti
kimas, kad apaštalų sostus taip 
pagerbtų svetimos valstybes 
ministerį . . . Latvijos ir kitoj 
spaudoje buvo ,gyvai rašema, 
kad Rygos arkivyskupas Sprin- 
govičius busiąs pakeltas kardi
nolu.”

T; i va ką padaro tie, kuriuos 
Romos katalikai šiaip jau vadi
na eretikais, kreivatikiais, bam- 
bizais. šiais laikais pas popie
žių, kaip patys mi tote, barnb*- 
zai daugaiu reiškia, negu musų 
Romos katalikų kunigai, pras
tai arba. Lietuvos vyskupai ir 
katalikai pasuuliečiai inteligen
tai, ateitininkai.

Jei Latvijos bamLizai taip 
daug gali pas popiežių, tai jus 
broliai biblistai ir seserys bib
listės dar di ugiau galite reikš
ti. Todėl ir dedame į jus viltį ir 
prašome negaišuojant ruoštis 
keliauti pas Romos popiežių ir 
išprašyti Amerikos lietuviams 
lietuvį vyskupą, o Lietuvai kar
dinolą. Nes matyti, kad Romos 
popiežiui ir jo aukštiems diplo
matams daug geriau patinka e- 
retikai, biblistai ir kitokie, bile 
tik nekatalikai, negu Lietuvos 
Romos katalikai jau per 550 
metų ištikimai tarnaują ir au
kas jam kraują.

—Cicero Katalikų Būrelis.

PILDYS INCOME TAX BLANKAS “NAU
JIENŲ” RAŠTINĖJ

Patarnaus lietuvis A. S. Walons-Valonis
Pradedant š’.an ien Suv. Val

stijų Fedsralė valdžia atsiųs į 
Naujienų raštinę A^ S. Walons 
(Va’unas Internal Revėnue dar
bininką pagelbėti lietuviams iš
pildyti Income Tax blankas ir 
duoti atsakymui į visus klausi
mus apie Licome ir Sočiai Se- 
curity Tax.

P-as Valūnas bus Naujienų 
raštinėj per visą savaitę nuo 9 
vai. ryto iki 6 v. v. Išpildymas 
blankų ir notarizavimas bus 
teikiamas veltui.

Kas turi pildyti Income Tax 
blankas?

(a) Kiekvienas nevedęs žmo
gus, pilietis ar ne pilietis, ku

rio įplaukos buvo $1,000 ar 
daugiau iš algos, nuošimčių, di
videndų, pelno iš pardavimo na
mų, stakų ir t. t. per 1937 me
tus ;

(b) Vedę žmonės, kurių įp
laukos buvo virš $2500, nežiū
rint kiek vaikų turėtų. Kredito 
po $100 galima imti, už kiek
vieną vaiką, kuris yra 18 metų 
amžiaus ar mažiau;

(c) B’znieriai turi išpildyti 
biankas, jeigu įplaukos buvo 
$5,000 ar daugiau.

Income Tax b’ąhkos turį būt 
išpildytos ir priduotos nevėliau 
kaip kovo 15 d.

TvAriinn Tjpflivnito pasirodyti .SU Žymiaisiais įvėrimu Ijieiuvaiię Metropolitan operos artistais:
Dainininkę jie ją įvertino ir kviečia jiems 

dainuoti. Ji pasirodys Rigoletto 
operoje, Gildos rolėje.

P-lė Gricaitė čia gimusi, bet 
tikra lietuvaitė, tokia ji visur 
ir skelbiasi. Tad, neparpirškite. 
sekmadienį jos pamatyti Au
ditorium teatre, ties Congress 
ir Wabash, 8 vai. vak.

(Skelb.)

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varniškis, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Pastaba. čia norime įspėti 
Romos katališkiką visuomenę, 
kad mes nieko bendro neturime 
su Trimis Cicero Parapijonais. 
Nors, tiesa, mes juos pažįstame 
ir labai įvertiname jų darbą, 
kurį jie dirba dėl labo Ameri
kos lietuvių Romos katalikų.

Jadvyga Gricaitė
Sekmadienį, .kovo 13 d. įvyks 

dainininkės Jadvygos Gricaitės 
operos debiutas. Tai retas at
sitikimas, kad jaunutei lietu
vaitei tektų tokia proga.

Taigi, kaip matote, musų 
p-lė Gricaitė gana 
ir svetimieji rado 
jos darbo vaisiais
ir suteikti jai galimy-

Palydėkime 
Pirmyn Chorą 
Lietuvon!

nininkč 
bo, kad 
limybčs 
sigėrėti

dai- 
dir- 
ga- 
pa-

U,»

Budrik Furniture Mari
3409-17 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

Jau dėl pavasario iškrauti nauji rakandai: Parlor se;tai, Bedroom 
setai, Karpetai, Lovos, Matrasai, Valgomo Kambario setai 1938 m. 
KAINA ŽEMA. Seną parlor setą ar stalą priimam mainais

KAINOS NUO S49.50 and up.

Lai Musų Jaunuolių Balsai Su
skamba Lietuves Padangėj
Jau jokių abejonių nebėra, 

kad stropiai ir rūpestingai šis 
pažangiosios ChiGagos lietuvių 
visuomenės mylimas' choras 
rengiasi kelionei ir birželio mė
nesį iškeliaus į Lietuvą. Jauni
mui rupi kažin kaip atrodo ta 
Lietuva. Nemačiusiam tos ša
lies,'ir žingei^umąs' ir noras 
skatina pamatyti, 'i'aigi, ma- 
nau, kad mes, chicagiečiai, 
ypač tie tėvai ir motinos, ku
rie gimė ir augo Lietuvoj, jai it 
ni atvyko į šią šalį ir čionai 
gyvendami išauklėjo Šeimynas, 
dukružėlės ir sūnaičius “Pir
myn” jaunuolius parems.

1 šiandien tie jaunuoliai yra 
tikri lietuviai. Jie mėgėjai mu
zikos ir įietuviškos dainos ir 
jie trokšta nukeliauti į. savo tė^ 
vų gimtinį kraštą ir parodyti, 
kad Lietuvos išeivija, netik se
nieji, bet ir ; jaukieji žmonės 
susirišę su 'Lietuva»

Reikia pasakyti, kad gėdos 
šis būrys dainininkų nuvykęs į 
Lietuvą nepadarys. Jis po Lie
tuvą važinėdamas, po jos mies
tus, miestelius ir kaimus links
mins lietuvių širdis. Ne vienas 
senutė ir senelis išgirdęs jų 
dainas ; pradžiugs, ir gailinga^ 
per jų raukšlėtus veidus1 ašarė
lė nuriedės, prisiminus, kad jie 
užaugino sūnūs ir dukteris, ku
riuos išleido į Ameriką, o da
bar jų vaikai parvykę “namo” 
sveikina malonia daina tąja 
musų gimtine kalba, kurią mes 
gerbiairie per amžių amžius.

Suskambės Lietuvos skaisti 
padangė garsingais Amerikos 
Jaunuolių balsais ir pasklis po 
jos laukus ir miškus. Taigi, bus 
ir mums nuopelnas, jei prisi
dėsime prie išlydėjimo Chica- 

Į gos lietuvių Pirmyn choro Lie
tuvon. * R. št

Čionai rasite geriausius General Electric elektrikinius išdirbi
nius: Refrigeratorius, Pečius, Dulkių .valytojus, Skalbiamas ma
šinas. Norge produktus: Refrigeratorius, Gasinius pečius, Skal
byklas. Crosley muzikališką Shelvador. Universal Gas Rangės. 
Kelvinator produktus, Simmons ir visas radios.

Berniukui-žmogžu- 
džiui Nereikalaus 
Mirties Bausmės

970 K. J
BUDRIKO PROGRAMAI
. kain 7:30 P. M. WAAF. 920 K. Pėtnyčh is 4 P. M.

Motina Nužudęs “Ginčo 
Karštyje”

Prokuratūra vakar paskelbė, 
kad ji nereikalaus mirties baus
mės 16 metų berniukui Theo-

WHFC, 1420 K- Ketvęrgais, kaip 7 vai. vakaro ketvirtadienį nužudė savo mo
tiną. Prokuroras Norris G, 
Meyers pareiškė, kad berniukas

TAUPYK LAIKA!
TAUPYK DARBA

TAUPYK PINIGUS!
Su Automatiniu 
ELEKTRIKOS Pečiumi

• Virk moderniu budu — su elektriką. 
Jus rasite kaip ir išmtai kitų šeiminin
kių visoj Chicagoj, kad elektriškas viri
mas yra LENGVAS . . . yra GREITAS 
. . . ir, TIKRUMOJE YRA PIGUS.

Ištirkit elektriško yiriiųo naudą, da
bar. Apžiurekit tuos patrauklius elektri- 
kos pečius elektrikos reikmenų, geležies 
išdirbinių, rakandų ir dejpartmentinių 
krautuvių parodose, ir savo apylinkės 
bei vidmiesčio Commonwealth Edison 
kompanijos krautuvėse. Daug skirtinų 
dydžių ir modelių plačia kainų gausa.

---------------------- —       —■  ■ y w

Specialus Pasiūlymas
1. Įmainymo nuolaida už seną pečių.
2. Nedidelė nuolaida, kuri padengs vi

sas vielų instaliacijos išlaidas didžiu
mos vietose. '

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

■■ ■ ■■ ■ 1 ■ ■

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

( J . •

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir jnėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kuri užvardino £{ECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų. ,

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

nužudęs “ginčo karštyje”, kai 
buvo laikinai išėjęs iš lygsva
ros.

K LIETUVOS

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME- 
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W. 

.I^e Moyne Št., .Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbinjnkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Bašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th Place. Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2584 
W. 46th Št., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4^45 So. 'Ashland 
Av., Tel. BoUlevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius: Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St., Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zajtė. 1423 So. 51 st Ct., Vajaus 
Rast.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Hąlsted St., Korespondentas. Siu 
sirinkimai atslbuna kožną mėnesį 
ka.4 pirmą sekmadienį 12 vai. d. 
HollywOq<l svet., 2417 W. 43rd 
St., Chicago, 111. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

NEPRTGULMINGO LIETUVIŲ PI
LIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fili. Rašt. Adolf Jane- 
l.’unas; P rot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford. III. arba 
pašaukite per telefonas Majn 5928.

STMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Baceviče—pirm, pėc-Mb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatorių—|i&lninkas, 8fe7 West 
33rd St.; A. Kaulak's — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; J. 
Malinauskas—kontrolės rašt.; Iz. 
Masaitjs—apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu Prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

HUMBORLDT PARK ‘ LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1$88 METAMS: Walskis—pirm.,3341 

. Ęyeęgrean Avė., tel. Belmont 
7678:. John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Jfumboldt 
2285; S. Buneckiš—flnans rašt.,

I 3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
į sierius, 3327 Le Moyne St.; T.

Kubilius—^maršalka, 3222 Pierce
Ąvenue.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, nagelb,. 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt.. 3534 So. Lowe Avė;; 
W. DuleviČid—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišių- 
nas—apiekunas kasos.- 3628^ So.

* Emerald Avė.; F. Kunevičia
' apiekunas kasos, 3201 Green St.; 

K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule- 
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas hiėnesj pirmą pen
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

INSURANCE
(APDRAUDA)

Vakar Cook apskričio grand 
džiūrė išnešė oficiali apkaltini
mą prieš jaunuolį, o šiandien 
kriminalio teismo viršininkas 
paskirs teisėją ir dieną , bylos 
svarstymui.

tragedija įvyko ties 5816 
Lieb avenue, kur Danielsenai 
gyvena. Suiius^ su motina su
siginčijo dėl mokyklos lankymo 
ir piano pamokų. Jaunuolis sa
ko, kad motinai puolus jį muš
ti, jis pagriebė peilį ir dūrė jai 
į gerklę. Dūrė ir antrą kartą. 
Po to susirinkęs rubus, pabė
go, bet buvo suimtas it prisi
pažino prie kruvino darbo.

. . I

Dėl ko žmonės
žudosi

ŠIAULIAI ■— Kaip jau pra
nešėme, pernai Šiaulių apskri
tyje įvyko iš viso 15 savižu
dybių. ■ Dabar jau gauta statis
tika, parodanti priežastis, dėl 
kurių žmonės žudėsi. • Del pa- 
laidaus 4 ir pairusio šeimos gy
venimo nusižudė 6 žm., dėl ne
vykusios meilės—2, dėl skur
daus gyvenimo—2, psichiniai 
nesveiki—3 ir dėl kitų prie
žasčių—2.

• Pilną apdraudę auto
mobiliams

• Apdraudę namų nuo 
“ ugnies
• Apdraudę rakandų
• Apdraudę nuo vagir
• Apdraudę langų
• Apdraudę 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. ,
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M. Rykųvąs, kutis po Lenino mfrtieįs beveik
per dešimtį mėtų ėjo pirmininko pareigas.

Parsidavė pirmasis Komunistų Internacionalo pre
zidentas Zinovjęvas, paskui sekantis po jo prezidentas 
Ęueharinas,, kurį pats Leninąs ląikė gabiausiu komu
nistų'“vįeros” (teorijos) aiškintoju.

Parsidavė “raudonojo” Profintęrno prežideiitas (ir 
nusižudė kalėjime) Tomskis.

Parsidavė žymiausieji sovietų armijos generolai su 
maršalu Tuchačevskiu priešakyje ir ąovietų ląivyno vir
šininkai su admirolu Orlovu priešakyje.

? Parsidavė žymiausieji sovietų diplomatai, Krestin- 
§ki ir RakovsJdį

Parsidavė gabiausias sovietų publicistas Radekas...
Parsidavė baisiosios GPU viršininkas Jagodą...
O kiek mažesnių bolševikiškų komisarų ir komisa- 

rukų virto judošiais, šhipais ir išdavikais, tai ir suskaL 
tyti sunku.

Dar pasaulis nėra matęs kitos politinės partijos ar
ba valdžios sistemos, kurioje butų buvę tiek daug pur-

t AntraiJIenis, Ičovn S, 1938

SSSR gyvenimo smetonBlė
(Musų specialaus korespondento)

Toki ir panašus atsitikimai 
daugelį ūkininkų verčia prašy
ti vyriausybę greičiau įvesti 
civilinę metrikacijų. (g)

Trys Tennessee Vallęy Authority direktoriai suši- yo. Įjęjiifto komunignias šituo atžvilgiu “sumušė visus 
ginčijo. Du jo nariai,'>į)avid Lilienthal ir Harcout Mor-Į pekordus”.
gan, sako, kad pirmininkas darąs obstrukęiją, ir^reika-Į Taęiau, jeigu Leninas ir Stalinas tokioje purvinoje 

A 1 • kompanijoje per metų metus veikė, tai kas gi buvo juo
dy patys? Tai rimta problema. Istorija kada nors iškels 
aikštėn visų tiesą. x . .. .

lauja, kad jisai rezignuotų. O pirmininkas Dr. Arthur 
E, Morgan kaltina tuodu nariu, kad juodu bandę “ap
gauti” valdžių, sutikdami užmokėti senatoriui Berry 
$5,000,000 už marmuro sluoksnius, kuriuos užliejo van
duo, kai buvo pastatyti tvenkiniai. Pirmininkas reika
lauja, kad kongresas padarytų tyrinėjimą-

Kieno pusėje čia tiesa, sunku pasakyti. Bet paste
bėtina, kad senatorius Norris, kuris kovojo už valdžios 
projektų Tęnnessee klonyje, išėjo viešai prįeš TVA pir
mininkų.

Spauda stengiasi tų' ginčų tarpe TVA direktorių 
kiek galėdama labiau išpusti, kad visuomenės akyse bu
tų diskredituotas valdžios bandymas eiti į biznį.

Vyriausybininkų pergale juroje

h| įįiiijįi n KI 1*1111 Hiį I "jj IĮ. iFwliF

Apžvalga
r *9'

Siaučia vidurių šilti 
nes epidemijaIš seno sakoma, kad rusų 

žemės gyvenimo protu neapim- 
si, širdimi neapglėbsi. Štai nors 
ir dąbąr čią įsikūrė k^a tvar
ka, v|saą gyvenimas rieda ki
tais bėgiais, bet vis dėlto iš 
seno daug kas yra paveldėta 
ir jos dabartinių vadų dvasios 
gyvenimo būsena maža kuo pa
kitusi.

štai susirinko ūbieji parla
mento ritmai. Kiek triukšmo 
sudaryta, kiek popieriaus apie 
jų naudų rašant sudarkyta, 
iš viso to išeina tik piššš...

Pąrląmento posėdžiai
Parlamentas posėdžiavo vos I 

tik septynetų dienų. Spėjo iš-J 
rinkti savo prezidijumų, tris 
komisijas, iškįausė keliu prane
šimų, žinoma* plojo raukomi?, 
šaukė ura ir vienbalsiai viską 
priėmęs išsiskirstė. 5

Naujenybę gal šiokių įnešė, 
kad spauda pažymėjo, kaip il
gai, tai yra kiek minučių pa- 
sįrodžįus Stalinui visi plojo, 
Pasirodo, kad tai buvo sumuš
tų? ligšioMnįs rekordas, nes 
Stalinui buvo plota viso sep- 
tynętų rnimftų. Reikia laukti, 
kad jau dabar spauda ir atei
tyje rašys, kiek laike Stalinui 
plojama, Reikią todėl tikėtis, 
kad vis jam ilgiau bus pipja- 
ma, juk pagal tai bus spren
džiama Stalinui pareikšta mH- 
lė.

O

ma, per metus. Visi atstovai, 
kaip dera, gauna nemokamai 
gelžkelio / bilietą. Jei peposė- 
džiauti, tai bent važinėti galės.

Darbinįnko gyvenimas
šia proga tenka pažymėti, 

kad pagal oficialius statisti
kos duomenis 1937 metais dar
bininko uždarbis vidutinis btfvo 
242 rubliai per mėnesį; Tikru- 

Įmoje gi reikia skaityti, kad ta
sai vidutinis uždarbis neprane
ša dviejų šimtų rublių. O kai
nos dabar štai kokios: duonos 
kilogramas nuo 85 kapeikų iki 
dviejų rublių 40 kapeikų, mė
sos kilogramas—12 rublių, pus- 
bačkiai — 78 rubliai, drabužių 
eilutė—500-600 rublių! Pietus 
darbininkų valgyklose 5 rub
liai. Tiirėkit galvoje, kad yra 
daug tokių darbininkų, kurių 
uždarbis per mėnesį nepraneša 
100 rublių.

Tiesa, yra ir tokių darbinin
kų iš taip vadinamų stachoną- 
viečių, kurie uždirba po tuk- 

, stantį rublių per mėnesį, bet 
įjuos ant pirštų galima suskai- 
. Įtyti. Apie tokius darbininkų 

uždarbius, kaip neeilinius, rašo 
net sostinės laikraščiai. Juk 
tai rekordinis darbas, šitas re
kordinis darbas ir pįauja dar
bininkus. Jis juos aiškiai su*- 
skaldo į du priešingu liogeriu. 
Tie išsiskyrėliai, kuriems pa
sitaiko tiek uždirbti, jau išsi
skiria iš eilinių darbininkų tar
po, jie nustoja užjausti eilinus 
darbininkus ir į juos žiuri su di
deliu pažeminimu. Tai bosai, 
kurie kitite kaip įmanydami iš
naudoja. Administracija tik su 
[tokiais bosais skaitosi. Kvalifi
kuotų darbininkų specialistų 
uždarbis nepraneša 450 rublių 
per mėnesį. Taigi sugretinus 
kainas su darbininkų uždarbiu 
pigu įsivaizduoti koksai darbi
ninkų pragyvenimas!

(bus daugiau)

ŠAKIAI.—Paskutinėmis > die
nomis šakių — Gelgaudiškio 
v. apylinkėse pasirodė gana 
daug susirgimų vidurių šiltine 
ir dabar šakių apskr. ligoninė 
pilna ligonių, šalia ligoninės, 
šakių dv. rengiamos patalpos, 
kur bus guldomi naujai susir- 
gusieji ligoniai, nes ligoninėj 
jau nėra laisvų vietų. Į ligoni
nę kasdien atveža po kelis nau
jai susirgusius ligonius. (jd)

Įdomus lietuvių 
Jaunimo Kultūros 
Ratelio Susirinkimas
Ratelis steigia knygyną; gavo 

knygų iš Lietuvos
—. 1 .. ' ' j

Pereitų penktadienį, kovo 4 
d., Mildos svetainėje 3142 So 
Halsted st., įvyko Liet. Jaun 
Kultūros Ratelio mėnesinis 
susirinkimas. Narių atsilankė 
arti 40. Atlikus paprastus or
ganizacijos reikalus, valdyba 
pranešė, jog įsigijo knygoms 
šėpų ir dabar įsisteigia Ratelk 
bibliotekų.

Kiek laiko atgal gavome pei 
ponių Jurgelionienę (Naujie
nų redakcijos administratore 
iš Lietuvos gerų skaičių lietu 
viškų knygų. Knygas prisiun 
te ponas Skipitis, pirminin 
kas Draugijos Užsienio Lietu 
viams Remti, Kaune. Taipg 
kaikurie nariai pasižadėjo at 
nešti knygų Ratelio knygynui 
Boleslovas Lekšna tjapo išrin 
ktas knygium. Taigi, nariai 
norintieji pasiimti knygų de 
skaitymo kreipkitės prie B 
Lekšnos.

Statys Veikalą.
Apšvietus komisija pranešė 

jog mokinasi komedijų “Avi 
nelis Nekaltasis”, kurių Rate 
lis statys scenoje balandžio 1< 
d. Liet. Auditorijoje. Bilięti 
kaina iš anksto perkanS —40c 
Veikalas yra labai juokingą: 
ir Ratelis tikisi susilaukt 
skaitlingos publikos.

Paskaita.
r

Užbaigus susirinkimų, ture 
j ome paskaitų. Prelegentu bu 
vo K. Augustas ‘Naujienų” re 
dakcijos narys. Prelegentai 
labai įdomiai kalbėjo apie 
“Mašinų Žudynę’’. Aiškini 
kiek daug mašinų išvystymas 
prisidėjo prie žmonijos pro 
greso ir pagerinimo būvio 
“Tik gaila”, kalbėtojas - sako 
“kad mašinų išdirbystė ir ji, 
kontrolė yra mažos grupei 
žmonių kontroliuojama ii 
Karlais tas mašinas panaudo
ja labui blogam tikslui. Pąv 
aeroplanai, kurie turėtų žmo
nijai tarnauti kaipo susisieki? 
piQ priemonė, yra naudojapii 
Žudymui nekaltų žmonių ii 
griovimui miestų, kaip dabai 
dedasi Ispanijoj ir Kinijoj,”

‘Po sųąjfiąkįmui sekė šo
kiai, Mimiką šokėjams sutei
kė Ratelių muzikantai Jakų 
tis ir Pilkauskas..

i Naujuose sumanymuose ta
po nutarta per balandžio mė
nesį paųjUs narius priimti be 
į?Vųimo, tiktai išrenkant na
rinę mokestį už tris menesius 
t, y. 30c.

Sekantis Ratelio susirinki 
mas jvyks balandžio (april) 
1 dienų, aukščiau minėĮęj vie
toj. x ;

TAUTININKŲ CENZŪROS nes valdžias ir prieš socialistų 
vadovaujamą darbininkų judė
jimą. Bolševiįinas nesidrovėjo 
šitoje kovoje prieš demąkrati- 
ją ir socializmą jungtis net SU 
Hitlerio naciais Vokietijoje.

Bet Dimitrovas dabar rąžo, 
kad fašizmas laimėjo Vokieti
joje, Austrijoje ir Italijoje per 
socialdemokratų kaltę! Aišku, 
kad tas žmogus neturi gėdos.

Neturi įr proto. Jisai rašo, 
apie socialdemokratų “refor- 
mizmą” ir apie jų “koalicinę 
politiką”. Girdi, —

“ŠVELNUMAS”.

Vienas Smetonos kavalierius 
“Vienybėje” rašo:

“Jei cenzūra Lietuvoje da
bar yra, tai žymiai 
nė ir žmoniškesnė,į gi 1927 m.”
Dabartinė Smetonos

ne tik neleidžia laikraščiams 
“tautos vadų” arba jo valdžios

švelnes-
negu li-

Anksti rytą pereįtą sekmadienį netoli nuo Ispani
jos kranto įvyko didžiausias dabartinio^ pilietinio karo 
mušis jurųję. Keletas respublikos kąro laivų užpuolė su
kilėlių eskadrą Viduržemio juroje ir paskandino vieną [politiką kritikuoti, bet neleid- 
jų skraiduolį Balęąres, kurįs buvo apginkluotas naujau- žia jiems nieko dėti, kas pa- 
sios rųšies kanuolėmis ir turėjo 765 jurininkus (beveik valdžios “autoritetui . 
pusę jų .esą paskendę). kas yra vienokiu arba kitokiu

Po to .išblaškytą .sukilėlių laivyną užpuolė dar vy- atžvilgiu nemalonu viešpatau- 
riausybininkų lėktuvai ir kai kuriems laivams padarė Paneiajai tautininkų klikai.., 
^ajpS Be to, tas Smetonos kava

lierius užtyli tą faktą, kad Lie-
Reįkšminga yrą tai, kad šitame juros mūšyje daly- tavos laikraščiai yrą priversti, 

^vavo respublikos valdžios pusėje beveik visi nauji juri- dėtį straipsnius, kuriuos jiems 
ninkai, išlavinti jau einant pilietiniąm karui, nes prasi- prisiunčia, vidaus ręikalų de- 
dėjus sukilimui, dauguma karo laivų komandos perėjo Pąrtąmentas ir uriuose gar- 
maistininkų pusėn, sjame pirmame dideliame mūšyje su L smerkiami J0 oponentai< To_ 
gem Franco laivynų naujieji Ispanijos respublikos juri-bįaurioą prievartos prieš 
ninkąi parodė,/kad priešas jiemč nebaisus.

Taigi, dabar Ispanijos respublikos jėgos jau yrą pįL
naį paruoštos stųti prieš sukilėlius sausumoje ir vąndę-Į “TRECIOJO PERIODO” 
nyse. Respublikos šąnsąi laimėti pilietinį/karą žymiai | ATRUGOS. 
padidėjo.

cenzūra

spaudų nebuvo, net cariškoje 
Rusijoje po 1904 m.

Mūsiškiai komunistai, nesu? 
spėdami pasekti paskui Mask
vą, dar fįk dabąr perspausdino 

____________ Kominterno generalinio sekrę?
x ” '7 l i* . ' , . i i toriąųs Gi. Dimitrovu Straips?

Maskvos teisme senieji bolševizmo vadai, kaltinda’ ^ kurįS jR/ sęniąi tilpp Eų? 
mi save ir kits kitą, pasakoja, kad buvo svetimų vai- ropos komunistų leidiniuose ir 
stybių šnipai. Jję tarnavę Vokietijos, Italijos, Japonijos, iššaukė didęlį pasipiktinimų 
Lenkijos ir Anglijos žvalgyboms. Kai kurie jų buvę vie- darbininkų judėjime. Francuzį* 
nos svetimos žvalgybos agentai, o kiti — keleto. J0vs socialistai, kūne jau buvę

. Didžiausias už visus šnipas buvęs Trockis, kuris 55>ės“ vielyS 
slaptai tarnauti Anglijos ąvalgybaLdar,bwU’ nutarė tas derybas nutraukti, 

mas sovietų apsaugos komisaru ir vyriausiu raudono- kai paryžiškis “L’Humanitė” 
sios armijos vadu. Ųž tą išdavikišką darbą jisai gayda^Įidpjo tą ©imitrovo straipsnį, 
vęs riebų atlyginimą. Kiti jy draugai taipgi buvę apmo
dami.

Tokiu budu tie parodymai Maskvos teisme duodal 
įdomų bolševizmo vaizdą. Stambiausius bolševikų va
dus, sėdėjusius aukštose sovietų valdžios, vietose, kas 
tik turėję pinigų, galėjo nupirkti., - ■

Iki tokio moralinio supuvimo dar nėra niekur nu- ! 
smukę buržuazinių valdžių šulai. Kartais koks nors! 
stambus buržuazinis politikierius apsivagia, Bęt negir
dėtas dalykas, fcad stambus buržuazinių partijų lyde
riai arba atsakomingi valstybės vyrąi vjrstų svetimų 
galių šnipais, šnipinėti paprastai apsiima kokie nors 
prasiskolinę valdininkėliai arba. nusibankrptąvę kari- 
n^kui. . ■ .i’ / .■

O pas bolševikus tai, lyg tyęia, kas tik buvo aukš’ 
tėsnėje vįętoje, tąs ir parsidavė! ’ \

Parsidavė artimiausias Lenino bendradarbis Ttoc-, 
kis, kurio žinioje buvb visų ginkluotų jėgų organizavi-’ 
mas spalių-lapkričio »perversrų£.

Parsidavė Lenino pavaduotojas liaudies komisarų 
taryboje, Kąmenęvas. L

Parsidavė tiesioginis Lenino įpėdinis liaudies komb

TF TT’-- ■ 11 111,1...,I ...,

Keisti sutvėrimai tie bolševikai

kas

•fSavo koalicija su buržua
zija j ie (socialdemokratai) 
suskaldė darbininkų judėji
mų, sušilppįno proletariatų, 
izoliavo jį. nito valstiečių ir 
smulkiųjų miesto žmonių...”
Bet tęliąus tapie pat straip

snyje Dimitrovąs džiaugiasi 
“liaudies fronto judėjimo plė
timosi rezultatais”. Na, o kas 
yra tas “liaudies frontas”, jei
gu ne koalicija su buržųązi-

“liąiMies fronto • vą|d-

matyt, kad Dipiitrovo 
nežino, ką daro deši-

Į Jisai, iš tiesų, yra biauru?, 
| Dimitrovas turi drąsos kaltinti 
socialdemokratu? Vakarų 
ropos šalyse dėk darbininkų jų?

I dėjimo sufekųldymo, tu<2b
Ikai visi gerai žino, kad skal
dė dųrbinipkų judėjimą nę sp? 
cialdeipokratai, bet komynię{ąk 
Jie suskaldė socialdemokratų 
partijas kiekvienoje šalyje, ąt- 
plėšdami nuo j ų “kairiuosius 

I sparnus” ir sudarydami komu
nistų partijas. Jie suskaldė So
cialistinį Internaėjpnalą, htęig-r 
darni KoVninternų. Daugelyje 
šaĮįų jie suskaldė net dąybinįm 
ky* unijas (prof. sųjungas) ij* 
sulipdė ’ iŠ jų “raudonąjį” Pro* 
finternų.

Pei* pusantros dešimties me
tų bolševizmas, su pageįbą Ko- 
minterho ir Profintęrno ir ne
suskaitomos daugybės apmoka? 
mų Maskvos agentų, kurie zu
jo po visas šalis, vecĮe a(kak- 

1 liausiu < kovų prieš demoktųtį* ’ ■ ' * f

Budingi laiškai
Bęt vįs dėlto, nors tasai par

lamentai posėdžiavo tik septy- 
niąs dienai, atstovams spėtą iš 
vietų, tai yra tolimos provin
cijos parašyti laiškai ir juose 
pareikšti savo ^prisirišimą ir 
meilę parlamento atstovams.

Kai kuriuos tuos ląiškus ofi
ciozas net spėjo atspausdinti, 
štai vienas jų.

“Pranešame; Tau Frol Mak- 
sipiič, kad tau išvykite musų 
vyresnioji karvių melžėja Ma
rija Aleksiejevna Nasonęva 
jau spėjo priimti penkis lėliu
kus apsiveršinusių karvių, o 
kiaulių piemuo Jonas Prokofie- 
vič Babkin priėmė septynetų 
paršiukų”....

Tik nemanykite, kad tai bu
vo atspausdinta jomoristiniame 
laikraštyje, — ne, tatį tilpo 
Pravdoje.

Jei tokia 
buvo įdėta, 
kad kiaules
tųvės yra pirmaeilis reiškinys 
ir reikia spėlioti, kad ta kai’- / 
Vė ir kiaulė parlamento sušau
kimo įtakoje šiokį didelį džiaug- 
sipą apturėjo....

Seniau ir dąbąr

Ar Ispanijos “liaudies fron
to” valdžioje nedalyvauja bur
žuaziniai liberalai? Ar ne bur
žuaziniai liberalai stovi ir Frąų- 
euzijos 
žįoje”?'

Iš to 
kairioji 
nioji,

Tas aklas stąlincas tapiau 
moka ir da žiopliau nušnekėti. 
Visame savo straipsnyje jisai 
bando įrędyti, kad pasaulio iš
ganymas “socįųlistų ir komu
nistų bendrame fronte”. Bet, 
įrodinėdamas “bendro frontų” 
išganingumų, jįgai daro tokį 
pareiškimų: ✓

“Ir tūkstantį kartų buvo 
teisingas draugą? Stąliųas, 

• kadą dešimts metų atgal ra
šė ; ‘Negalim pąbąigU sm ka? 
pRą^ųių, ųepabąįgųą su ?o- 
cią|deii>fl!krątį?nių darbininkų 
judėjime.’ ’’
Reiškią, pirma |ęsu bų?.’ pa

daryta? galas kapitalizmui, tu- 
-ri bųt sunaikintas socialdemp- 
krątinis darbininku judėjimas! 
Kitaip sakant, demokratinio so,- 
cializmo judėjimas yra pirmes
nis priešas komunistams, negu 
kapitalizmas.

čia pimitręva? -suąrįžu į tą 
pačių linijų, kurios Mųskvos 
boišev^mų? taikęsi tada, kad^ 
Vokietijps komunistai ėjo ydn- 
ka į rankų hitlerininkais 
prieš socialdemokratus. Vadina
si, afkrito į “trečiąjį periodų”.

Tikra? bukaprotis yra tąs 
ppnąs Dimitrovas, - jeigu jisąi 
mano, kad šitokiais pręyokątų- 
riškais pareiškimais jisąi su- 
stiprins “bendro fronto” dijejų 
darbininkų • judėjime.

Nusiskundžia baž 
nytiniais mokes

čiais
Iš įvairių Lietuvos vietų pa

reina žinios, ka'd ūkininkai nu
siskundžia dideliais bažnyti
niais mokesčiais, kurie skiria
mi bažnyčios ir parapijų tro-Žinutė laįkraštyje 

tai reikia manyti, | besiu remontui ar kitiems rei- 
ir karves tos gim- kalams. Kai kur tokių mokes

čių per metus tenka sumokė
ti po 10 ir daugiau litų nuo 
kiekvieno hektaro. Ypatingai 
nusiskundžia ūkininkai tuo, 
kad kai kur klebonai atsisu
ko tuokti, krikštyti arba lai
doti, jeigu ūkininkai nėra lai-

Kitųsyk, kai carienė gimdy*|ku sumokėję bažnytinių mokes- 
davę sūnų ar dukrą, tąi vįso- čių. Apie keli? tokius pavy<s- 
se cerkvėse skambindavo var- džius mums praneša iš Utenos 
pąi ir kaziona spaudą šitj^ apskrities, 
d^įaugsmų triukšmingai visiem? Anykščių k.ąįmo maž^mU 
gyventojams paskelbdavo, šia ūkininkas J. R. pratusių me^ 
proga popai cerkvėse ląikyda- tu lapkričio mėnęsį buvo §U- 
yo pamaldas ir mes tuomet bą* taręs vest j Kapčiuškių kaimo 
vę rusų mokyklų mokslęivĮįųi[ūkininkaitę V. Tačiau, .jiedu 

į būdavome atleisti iš pamoką h|dar nębųvo sumokėję bažnyčiai 
eidavome į cerkvę ų? ęftfO ir mokęsčių ir todėl kunigas M- 
cąrienės sveikatų pasimelstų, [atsisakęs jifto? sutuokti; Tik kai 
iO matote dabąr džiaugiamos, [jie sumokėję apie 8Q Litų, ku- 
kųd parlamento atstovo vęda* nigas sutikęs juos sutuokti, 
mąme kolchoze šięki stebuklai i Tas pats kunigas buvęs taip 
įvyksta, kaip kiaulės ir k^VėęĮpat atsisakę? sutuokti dėl įažr 
iapsiveršinimas! b h^ytinių mokesčių nesumokėjL

Parlamento atstovai už savo mo Kališkių kaimo, Vyželių 
Vargus ir darbų gausių per mė- valsčiaus ūkininkų V. V. su O. 
męsį po tūkstantį rublių, o tas M-te iš Palipšės kaimo, Debei- 
’dįpnas, kąda x posėdžiausiu da? I kiir*vajsčįąus, iki jaunasis ne? 
Paskirta po 150 rublių dienPi* sumokėjo klebonui apie 70 Li- 
ųigių, tų bažnyčios mokesčių. Taip

i j , „ pnt Anykščių klebonas reikalą^
Sunkus durbąs parodyti kvitus? apie baž-,

p Juk tikrai sunkus darbąsd'pytinių mokesčių sumokėjimų 
Vyručiai, štai per tas septynias iš norinčių susituokti Pagrau

žiu kaimo ūkininko A. Č. ir S. 
Ę-tės iš Šiaulių kaimo. Netu-, 
rint jaunajam kvitų, nors jis 
ir buvo sumokėjęs bažnytinius 
mokesčius, jis buvo priverstas 
antrų kartų įmokėti klebonui 
70 Litų.

pąrlemento posėdžio dienas vi- 
SQ aštuoniolika valandų posė
džiauta, juk reikėjo gerai plo
ti ir namaža prakaituoti.

Vieno ir kito parlamento 
prezidijumo reprezentacijai pa
skirta ... po 300,000 rublių, žino-

-^A. J. Povilonis,
i U L K. R. PĮpm

P. S, čionai, Ratelio vardu 
noriu pąUėkQt| pmiai Mari
jai Jurgelionienei už pasidar
bavimų gavime iš Lietuvos 
knygų; p-nui K. Augustui už 
taip įdomių paskaitų, taipgi 
ačiuoju dienraščiui “Nąujję^ 
noms” už talpinimų Ratelio 
korespondencijų.

A. J. - Povilonis.
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P-lė Josephine Miller .......
P4ė Jennie Laurel ..........
Kazys Stepanavičius ..........
P-ia Magd. Ratkevičienė 
John Šliužas ....... ;.............
John Ą. Grekey ............
Peter P. Lapenis .............
Petras Galskis ....................
Stasys Mockus ...................
Stanley Statkevich..............
Antanas L. ŠkirmontUš ....:
Vincas černauskas  ........... Springfield .... 15 ..
Jonas Cinikas ...............   Cicero .... 13 .
Chester Prakurotas ............................... . Gary.... 11.
Louis Antonąvičius ....................   Chicago .... 10 .
P-nia Petronėlę Markauskas.............. Chicago.... 8.
Juozas Albauskas —............ Chicago Heights.... 13.
Peter Giniotis ........................................ Chicago ....
P-nia Julia Luketis.......................... Springfįeld....
Antanąs Stankus .............................   Aurora....
P-lė Antoinette Kacevičius ..................  CHįęągo ....
Joseph J. Žukas...................... ............. Chicago....
Mike Senko ...............................   Roseland .... 10 .
G. Steponavičius ........    1 .
Pavieniai nariai ne konkursantaj įrašė ..............  343.

Aplamai naujų narių kvota konkurse ....... .
Konkurse naujų narių įrašyta ................... .....
Kvotai trūksta ..................................................

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d„ 3 vai. popiet. Tą pačią 

dieną, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo Vakaras, 
Amalgamated Center, 333 Ashjąnd Blvd.

2. Visi nauji nariai, jsįrašę nuo gruodžio 11 d„ 1937 Ugi ba? 
landžio 30 d., 1938 m., į sakytą vakarą tikietus gąųs nemokama^ 
Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie Draugijas nąriai, 
įrašys naujų narių.

3. Konkurso Finalo Vakarui tikietai nebus parduodami 
juos gaus nauji nariai; nariai už įrašytą narį, taipgi konkursąn-

r

10

.... Chicago.... 102........... 98

. Rockford.... 80........... '4$
... Chicago .... 80........... 45
.. Roseland .... 59........... 27
t.... Cicero .... 54....... 31
.. Chicago.... 51........... 27

Chicago.... 41........... 34
..... . Cicero.... 37........... 35
..... Cicero.... 43........... 32
... Harvey.... 28..... ..... 15
.... Chicago.... 26.......L. 35
.... Chicago....) 27........... 35
..... Cicero.... 25........... 30
.... Chicago .... 24........... 31
St. Charles .... 21........... 9
.... Chicago.... 21........... 34
Waukegan.... 20........... 15

. Evanston.... 18 .........L 17
Waukegan.... 16........... 14

.... Chicago.... 15........... 35

.... Chicago.... 16.......... 19
.. Chicr.go.... 21........... 34
........ Gary.... 24........... 11
.... Chicago.... 17........... 18
.... Chicago.... 26........... 49
.... Rąęįnc.... 17........... 8
...... Racine./.. 15..... :.... 10
.... Harvey.... 15 /. ......... 20

6

6 
K

MUSU KONKUR- 
SANTAI

Rašo Konkurso Vedėjas .

yra pąvo

10
10
10

9

10
10
10
35
30

..... 247 

. 3,000 
. 1746 
. '1254

4. Fipaliame Konkurso Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus 
nemokami. Taipgi prie kiekvieno įžangos tikieto bus kuponas 
stambių dovanų laimėjimui. Dovanas turės progą laimėti kiek
vieną^ naujas narys bei kiekvienas konkursu dalyvis, bet Drau
gijos Rarys.

5. Nariai priimami Draugijpn rr-. vyrai ir moterys nuo 15 
ligi 43 m. Pasibaigus konkursui nauji parimi bus priinuami tiktai 
npo 15 ligi 40 metų. Įsirašyti galima per musų konkursantus; 
per Draugijos narius arba reikią atvykti asmeniškai į Draugijos

6. Draugijos ofisas adaras pirmadieniais įiuq 9 ligi 4 
popiet, ketvirtadieniais 9 ryto ligi 9 vakare* v

• Emile Kųdukis
Kon. Joseph Ascilla įrašė;

Misą Dernįęe Laucius
Kpn. St, Mockus iš Racine,

• Wis., įrašė:
' Peter J. Bushman
Pavieniai draugijos nariai įra- 

šeši uos asmenis:
i John A. Sinkus įrašė Martha 
.Gudjonis;
J J. J. Jankauskas įrąšė Anton 
SjcJhn Nemchausky.

M .
(Bus daugiau)

NAUJI NARIAI
Kqiu §enas Petrąs įrašė:

WilHam Gaųcųs
Joąeph Radauskas
John Budvidas

KOn. R. Vaitekūnas įraše:
Paul P. Markūnas
Wally Budwit

• WiUiam Yankauskas
Kon* Antanas Vjsbąra^ irilšė:

Julia Žalimas
Kop> Tbomas Salkauskgs įrašė 

Peter Lukas

> /.

Kiekvienas musų darbuoto- 
jas, -ar jis butų didesnis ar 
mažesnis, atlieka svarbias par, 
eigas organizacijos labui. Iš 
mažų darbubtojų laikui einant 
pasidaro dideli darbuotojai, o 
dideli darbuotojai pasilieka ma
žais darbuotojais. Ne čia svar
ba, kiek kuris iš musų padaro, 
bet labai svarbu, kad mes dir
bam augindami organizaciją, 
Viepi padarome didesnius dar
aus, kiti mažesnius, bet apskri
tai paėmus visų nąusų darbai 
yr-a prganiza.cijos gerovei.

Blogumas pas organizacijos 
narius yra tas, kad milžiniškas 
nuošimtis visai nieko neveikia; 
aųkįą kitų darbo, rezultatų, 

Kai kurie jų dar bando parodyt 
ti save kritikais, nepasitenki
ną veikiančių darbu, užuot teiks 
dirbantiems moralę paramą, 
tai bando pakenkti, Tokie or
ganizacijos nariais
jingi organizacijai, jiems dau
giau ‘ niekas nerupi, kaip gauti 
apsirgus pašalpą. - Bet kad : pri
sidėjus nors ir' mažu darbu 
jiems niekuomet laiko nėra. Jie 
visuomet užimti, sako tegul1, 
girdi, kiti dirba. Tokie nariai 
organizacijai daugiau? nei naš
ta—jie naikina tą, ką kiti bu- 
dąvoja, jie yra' prisirengę tą 
viską gardžiai suvalgyti, ką 
kiti iškepa, bet patys nė piršto 
nepajudina brgąnizącįnįąm dar 
be. Minėjau, kad netaip jau 
svarbu, kuris musų padarome 
daugiau ar mažiau, bet svarbu, 
kad; veikiam, rūpinamės Drau
gijos gerovę, čia. žemiau musų 
pažymėti koųkiVrsąntai nors ir 
nedaug tesųbudavojo šiame 
kęnkųrse, bet dirbo pagal šar
vo geriąusį išmanymą organi, 
zacipos labui o esant progai, 
jie daugiau pasidarbuos, tada 
ir jų darbu tikrai galėsime pa- 
^įdid^Įuoti,

Juozas Albauskas
Kom Juozas Albauskas, ChL 

cago Heights Lietuvių Kultu*
Draugijos sekretoriui iždi

ninkas, yra rimtas, teisingas 
vyras, kuris, savo darbu čia yra 
per daugelį metų pasižymėjęs* 
Tiesa, kęn. J. Albauskas eudų 
konkurse neparodė, bet reikia 
atsižvelgti ir į tas sąlygas, ku
rios jam prisieina veikti, čia 
lietuvių kolonija gana maža, o 
jau apie šimtas narių yra. Tie? 
sa, dar vieną kitą jaunuolį čia 
galima jrdšyti, ’ bet nelemtas 
nedarbas daug kenkia jatinuo- 
lių įrašymui- Pasimainius, są? 
lygoms, kom Albauskas, be abe? 
jo/ visas progas išnaudos, kad 
galėtų įrašyti kuodaugiaųsia 
naujų narių.

Chestęr Prakifrotas
Šis, jaunuolis, Chester Pra- 

kurotas, yra užrašų sekretorius 
Gary -Lietuvių. Kultūros/'Drau
gijos. Dar visai jaunas vyru
kas, bet pagal amžių ir sąly
gas veikimo čia: gana ; gerai 
konkurso darbe pasižymėjo. 
Manome kad jaų'nas Chester 
iki konkurso galo dai’ desėtkų

■< i-.,- 1 r ■*r -»■»*■■■ ■■ ».

naujų narių tikrąi Įrašys. Lauk
sime jo pasidarbavimo.

Louis Ąntonavįčius
Kon. Louis Antonavičius yra : 

senas organizacijos darbuotę- 
jas, kiekviename 'vajuje jis 
šiek tiek savų darbu pasįžymi. 
Iš jo kaipo biznieriaus daug 
rezultatų negalima tikėtis,—jei 
porą desėtkų įrašys, tai bus get
rai. Jei Draugiją daugiau tokių 
biznierių aktyvių narių turėtų 
kaip p. Antonavičius, tai butų , 
puiku/Tiesa, ipes turime dide
lį skaičių biznierių, kurie re
mia įvairiais budais organiza
ciją, bet p, Antonavičius ski
rias iš jų štai kuo—jis ir kon
kurso dalyvis. 

'L

Peter Giniotis
Nųp pat .įsirašymo Draugi

joj p. Giniotis yrą aktyvus na
rys. Tięsa, jis daug narių ne
įrašo, bet daugumas jo įrašytų 
nanb- m jauni, Jis, taip sa
kant, yrą stambus Draugijos 
patrijotas- Galimas daiktas, kad 
laipsnį Tertįus pasiekę.

Antanas Stankus
P-nap Antojnas Stankus ’ tai 

Auroros Lietuvių Kultūros 
Draugijos pirmininkas ir Vie
nas turtingiausių lietuvių Šia
me mieste. Man neteko matyti 
nė vieno lietuvio biznieriąųs 
taip “bįzi”,.. kaip kad p. Slan
kai. Chicagds lietuvis biznie
rius, jei tiek, turto įsigyja, tai 
dirba lengvai, myli pabaliavo- 
ti, važinėjas po įvairius kuror
tus. Ęet visai kąs kita su p-nąis 
Stankais—jie sunkiu sąvo dar
bu skina kelią į dąr didesnį < 
turtą.

Bet viena kilni ypatybė yra 
l)as p-nus Stankus. Tokios gra-' 
žios ypatybės retai pastebiąma 
pas Chicagoš biznierius,—tai 
dosnumas kultūriniams reika
lams. P-nas Stankus apšvietos 
reikalams nesigaili nei turto, 
nei laiko, šitą brangią p. Stan
kaus ypatybę reikia giliai įkai
nuoti. Pati p-nia Stankienė 
taipgi nieku’bhiet nestovi vyro 
gražiems tikslams skersai ke
lią. Abu jauni pažangus, darbą 
mylį žmonės spėriai kopia į 
turto kalną. Pasiekę turto kal
ną, būt gerai, kad neužmirštų 
sVarbiųjų musy tautos kultūri
nių reikalų,

Kaipo konkursantąs p,' Stąjį- 
kus nedaug yra pasižymėjęs, 
bet pustuzinis 'narių mažoji 
kolonijoje ir tas yrą gerai. P- 
nas Stankus sako, kąd kitą 
pustulinį iki konkurso pabaigai 
dąr įrašys.

Juozus Žukas
šis jaunuolis yra vienąs ga

biausių lietuvių tenisistų? .jis 
Lietuvos < jaunuolius daugiau 
nei metus laiko mokė tenisą 
lošti. Juozas taipgi yra gabus 
basketball (krepšinio) lošėjas. 
Jo energijos dėką Lietuvos ko
manda sumušė italui bei lenkus 
ir tokių būdų laimėjo Europos 
ča/upionatą. Dabar jaunuolis 
Juozas Žukas studijuoja fizinę 
kultūrą. Chicagoš Lietuvių 
Draugiją jo lavinimosi yra 8U- 
interesiVpta. , '

Kiek jis įrašys narių Drau- 
gijop, sunkų numatyti, bet Ter- 
tius laįpsnio tikrai pasieks. .

-f Mike? Senko
P-nąs Mike Senko į šį kon

kursą įstojo nęparseniai, po 
Draugijos Triumfo Ęankieto- 
Jis nusitaręs įrašyti 40 nąųjų 
nąrįų. v Pradžią jau padaryta, 
gauti 10 nariai. Keikia dar 30 ir 
pažadas bus išlygintas. Kop. 
3enko dąugįausią veiks Rusę? 
landę, Pullmane, Burnsidc-. Ži
noma, ir Chicagoje, jęi narių 
neužteks pažymėtose kolonijo
se. , ■ , ■ '

Konkurso vedėjas yra įsitiki
nęs, kad p. Senko pažymėtą 
skaičių narių tikrai įrašys, nes 
pas jį darbštumo, energijos ir 
sumanumo netrūksta. 1

Geo. Steponavičius
“Tai “Naujosios Gadynės” 

choro vedė j as, į konkurso \ įsi-

it

i

Iš MUSU VEIKLOS
nergijos ir poro dirbti/Bet kQ 
nė vienąs kopkųrsantas nega
li bpt sėkmingas konkurso dąr- 
be. Lauksime jo darbo rezul-be. Lauksime jo darbo 
tatų.

, Henry Laban
šis konkursąptas tai Reno- 

sha stambus darbuotojas, Jis 
taipgi tiktai dabar įsįręgįstrą- 
vęs konkurso darbui. KopkuT- 
so vedėjas pasitikt ka<į jis pa
dėdamas vietos draugų gali tu
rėti puikių pasekmių naujų na
rių įrašymą. Gaįla^ tik, kad jis 
pastaruoju ląiku nelabai gerai 
jaučiasi.

SERGA J MICKEVIČIUS

, S

F

r z '

j
Kaip i jau daugeliui /žinoma, 

prieš Ęalėdrs sųnegalėjo Julius 
Mickevičius, Cbicagos Lietuviu 
Draugijos prezidentas. Iš pra-, 
džių buvo manoma, jog liga nė
ra pavojinga ir prezidentas po 
savaitėsi ar kitos vėl galės grįž
ti prie savų pareigų. Tačiau 
praėjo ir viena ir kita sąjvaitė, 
o .jis vis nesveikavo. Vienų tar
pu Mickevičius buvo pasirengęs 
važiuoti į Floridą ir ten tinka
mai pasilsėti. Kada jis visai jau 
buvo p/sirengęs važiuoti, tąi jo 
sveikatos padėtis dar labiau pa
blogėjo. Tokiu budu kelionę į 
Floridą teko atidėti.

Bėgo1 dienos, bėgo savaitės, o 
Mickevčiaus sveikata vis nege
rėjo. Kadangi per kelias savai
tes temperatūrą visą laiką bu
vo pąkįįusi, tai jis tiek susilp
nėjo, jog pagaliau teko vežti į 
ligoninę.

Dabartiniu laiku J. Mickevi
čius yra Billings ligoninėje. Ka
dangi įvyko kai kurių kompli
kacijų, tai jo liga pasidarė itin 
sunki ir rimta. .Ti K-:.'’af ten 
lanko Dr. Montvidas. Ligoninės 
specialistai daktarai prižiūri li
gonį-

žodžiu, yra dedamos visos 
pastangos, kr d butų galima iš
gelbėti J. Mickevičiaus gyvastį, 
kuriai gręsia tikrai rimtas'pa
vojus.

ŠIANDIĘN CHICAGOŠ 
LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Šiaųdien (kovo 8 d.) M^»onic 
Tampią, 1547 N. Leavitt St., į- 
vyks Chicagoš Lietuvių Drau
gijos mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkimas nebus “sausas”: 
po aptarimų bi^mškų organiza
cijos reikalųp. V. R. Ambrose 
pasakys trumpą kalbą. Vadiną? 
įl, bus ir programa. 
' Susirinkimas prasidės 8 
vakaro.

Chicagoš’ Lietuvių Draugija 
yra plačiai ąjnoSna ne tik Chi- 
cagoje. Apie Ją jau pradeda pa
tirti ir po pasaulį išsimėtę lie
tuviai. štai prieš kiek, laiko 
^Pasaulio Lietuvis”, kuris yra 
leidžiamas Kaune ir siuntinėja
mas į visas pasaulio dalis, kur 
tik lietuviai gyvena, ąpįe umsų 
draugiją įdėjo tokio: turinio in
formaciją: 

♦ • , ** • • f :

“IŠ Š, Amerikos veikiančių 
lįętuvių draugijų neabejotinai, 
kaip vietos draugija, Chicago 
lietuvių Draugija yra viena iš 
Stambiausių. Nors, tos draugi
jos tieafogjpis tikslas yra savi, 
tarpinės pagalbos tiekimas IL 
gos ir mirties atveju, tačiau jai 
nėra svetimas švietimo ir kul
tūros darbas.

“Draugijos sumanymu yra 
pereitais metais įkurta Lietu
vių Kultūros Draugija, kurios 
tautinį susipratimą, steigti kny- 
tikslas -r- ugdyti lietuvių tarpe 
gynėta, lietuvių kalbos ir Lie
tuvos istorijos kursus ir bu
dies universitetą. Chicagoš Lie
tuvių Draugija kasmet suruo
šia didžiulius parengimus,, ku
rių metu pasakoma gražių kal
bų ir suruošiami vykę koncer
tai. Pr f ugi jos apyvarta į mėne
sį ąiękia iki 4,000 dolerių, tai 
yra tiek ji turi pajamų ir arti 
tiek išmoka susirgusioms • na
riams pašalpų.

“Draugija nepamiršta ir tų 
narių, kurie per tam tikrą lai
ką nepasinaudoja jos pagalba.

“Kas neserga 20 metukam į- 
teikifmą špilka su deimanto a- 
kute, o k.asv neserga 10 pietų, 
tam įteikiamas aukso žiedas. 
1936 metais tokių apdovanotų 
narių buvo 34.

“Šiais metais aukso žiedus 
gaus 30 nerių ir špilkas su dei
mantine akute 23.nariai.

“Draugijai priklauso arti 2,- 
0OQ narių, gimusių š. Ameriko
je. Draugija 'yra numačiusi 

. skinti kęjętą stipendijų mokslus 
einančiai jaunuomenei.

“Cfticagos Lietuvių Draugi
jos pirmininku yra Julius Mic
kevičius, sekretorius Vincas 
Maukus, iždininkas P. Mileris”.

Ši informacija nėra visai tik
sli. Pirmiausią P. Mileris yra 
finansų sekretorius, o ne iždi- 
mnkas. Apie apyvartą irgi pa
sakyta. nevisai tiksliai: toli gra
žu tiek neišmokama , susirgų- 
siems nariams pašalpų. Daly
kas tas, kad draugija moka ne 
tik pašalpas ligoje, bet ir po
mirtines. Ir pašalpų mokėjimas 
ir pomirtinės niekuomet nesusi
lygina su ta suma, kuri įplau
kia į draugijos iždą. Kitaip sa
kant, į iždą visada įplaukia 
daugiau, negu reikia išmokėti. 
To dėka draugija gali stiprėti 
finansiškai. Jeigu to nebūtų, 
tai draugija negalėtų pasilaikys 
ti.

Reikia pasakyti, jog kiekvie
na tinkamai tvarkoma pašalpos 
ir pomirtinės organizacija gali 
gyvuoti todėl, kad jos pajamos 
yra didesnės nei išmokėjimai.

vai.

HĄRVĘY, IŲLf

Hąrvey Lietuvių Kultūros 
Draugi j os paprastas mėnesini s 
sųsįrinkimas įvyks kovo 11 d, 
J, Semątavičiaijs svetainėję 
(Į56rQ9 S. Halsted $t.),. Prąsh 
dės. 7 :^0 vai. vakarp. .

Visi nariai, ir narės malonėki
te gausingai susirinkti ir pasi- 
mpkęti duokles, Atminkite, jog 
nariai, kurie su duoklėmis užsi
velka tris mėnesius, lieką su- 
spęųduotį ir per. tam tikrą ta 
ką negali gfcųti. pašalpos. Tad 
gęrįąų pasižiūrėkite, kad to ne
įvyktų ir vėliau nereikėtų rugo- 
ti- /■ • ./

Be to,; turėsime ir šiaip kai 
kuriuos ųrganizacij os reikalus

'aptarti

šiprątįmų neturėjo ir nemano, 
turėti.

Todėl ląbai negražia kada ti$ 
gavo rūšies dorovės apaštalą^ 
pradedą skelbti prasimanymus 
ir tiesiog šmeižti musų draugi
ją.

Nęi dviejų menesiu nebeliko 
iki koptesto pabaigos. Todėl 
kontęstantai turėtų gerokai pa
sispausti, kad galėtų savo kvo
tas išlyginti. Per keta dešim
tis dienų ręikes dirbti išsijuo
sus.

Per pereitų savaitę labiausiai 
pasižymėjo Senas Petras ir B. 
Vaitekūnas, 'liek vienas, tiek 
kitas jų jrašė po tris narius. 
Tiesa pasakius, ji u metas 
smarkiau veikti, o ypačiai B. 
Vaitekūnui, kuris buvo pusėti
nai pradėjęs atsilikti.

Visus draugijos narius kvie
čiame stoti į talką. Būtent, įra- , 
Syti kiek galima drugio u narių 
į Chįcagos Lietuvių Draugiją.

Kiekvienas draugijos narys, 
kuris įrašys naują narį, gąųs 
nemokamai tikiętą į pabaigtu^ 
vįų bankietą. Tokį pat tjkictą 
gaus ir m u jai 

Kiekvienas 
progą 
narį:
pažįstamą
Tad stokite į talką 

visi. Visiems juk mums bus 
smagiau, kai musų organizrcija 
pasieks tų tikslą, prie kurio ji 
eina. Vadinasi, įrašys apie 1,* 
200 naujų narių.

turi 
vieną 
savo.
minę,

įsirašęs narys.
draugijos narys 
įrašyti nors 
savo draugą, 

arba gi-

. Julius Mįckevičius, Chicagoš 
Lietuvių Draugijos prezidentas 
ir kontesto vedėjas, sunkiai 
serg»a. Prižiūrėti pats kontesto 
eigą jis nebegali. Todėl jis pa
sirinko sau pagalbininką, kuris 
šiuo tarpu atliks kai kuriuos 
kontesto darbus. Sakytoms pa
reigoms jis pasirinko Alex Am
brazevičių. Pastarasis tad yra 
prezidento įgaliotas asmuo kon- 
testd reikalais rūpintis.

MAINOSI LAIKAI

Pavydas yrą tikimi blogas 
dalykas, O ypač tuo atvejų, ka
da, iš. pavydo žmogus pradeda 
netiesą kalbėti apie artimą sa
vo. Dar blogiau yra tada, kai 
taip daro tie asmenys, kurie 
dedasi labai dorais žmonėmis. 
Maža, td, jię net kitus žmones 
moką dorovės,

Pastaruoju laiku prieš musų 
draugiją prasidėjo savotiškas 
vajus. Pavyzdžiui, vietos kata
likų laikraštyje jau kelis kar
tus pasirodė pikti prasimany
mai ir tiesiog šmeižtai. Pats to 
laikrrŠčio redaktorjus teikėsi 
padaryti įspėjimą, kad katali
kai neturėtų draugijai priklau
syti, nes ji esanti bedieviška.’

Kiekvienas žino, kas tik nori 
žinoti,- jog draugija visiškai ne- 
sikišaz į) savo narių religinius į- 
sitikinitnųs. Tuo atžvilgiu' ji y- 
ra tikrai tolerantiška, Del ręlL 
ginių įsitikinimų' su savo, na
riais ji niekuomet jokių nesu-

Patarlė sako: keičiasi laikai, 
keičiasi papročiai, kalbant apie 
p; šnipines draugijas Chicagoje 
ir istorija yra gana įvairi ir jau 
pergyvenusi kelias stadijas. 
Laikais pirmutinių lietuvių at
eivių, kada prasidėjo tvėrimas 
pirmutinių pašalpos organizaci
jų,* tuomet kultūrinio darbo 
tikslams. Pašalpa <ar posmerti- 
nė buvo antraeilis klausimas; į- 
stojimai ir duoklės buvo nusta
toma kuo mažiausios, kad tik 
butų, lengviau gauti narių — 
neatsižvelgiant į apskaitliavL 
mus apsimokėjimo. O apsimo
kėdavo iškaščius irgi lengvai, 
nes visi nariai būdavo gana 
jauni ir sveiki, taip kad susir
gimų bei mirčių Ubai retai pa
sitaikydavo. Tuomet labai dide
lis skaičius lietuvių pagyvenę 
čia keletą metų grįždavo atgal 
Lietuvon, palikdami įmokėtas 
duokles draugijoms gryno pel
no sąskaitom

Tų laikų nustatytos duoklės 
po 25 centus per mėnesį ir po 
$5.00 savaitinės pašalpos su 
$100.00, $150.00, arba $200.00 
pomirtinės pasidarė kaip ir tra
dicija, kuri net iki šių • laikų 
daugumos dar tebėra griežtai 
prisilaikoma.

Vėliau susispietus didesnėms 
lietuvių kolonijoms, draugijų 
Organizavimas pasidarė savotiš
ka pramoga; kiekvienas šiek 
tiek ambitiškesnis lietuvis skai
tė sau už pareigą tapti drau
gijos “lyderiu”, o negaudamas 
tos progos esančiose draugijose 
tuojiau organizavo naują, kuriai 
galėtų vadovauti. Toliam, kai 
“savas pas savą” šųki? buvo lu» 
bai prigijęs; tai biznieriai, o y» 
pač karčįąmnink; į, matė iš <tę 
gerą naudą ir kiekvienas stem 
gėsi susiorganizuoti savo “so- 
saldę.” Suprantama, kad tiems 
žmonėms mažiau runėjn drau-

(Tąsa ant G-topusk)

<*



Diena Iš Dienos
CHARLEY RUDAUSKO 
VARDADIENO PROGA!

Lietuvoje apie šv. Kazimie
rą, “kovo 4-5 dieną iš šiltų 
kraštų parlėkus pempute at
sistojus ant kelmo saliutuoja 
“gyvi, gyvi” ir, kaip pranašas 
praneša žmonėms, kad jau Vi
sai arti pavasaris, kuris su at- 
gyjimu gamtos atneš krašto 
gyventojams džiaugsmo.

Praėjusį šeštadienį žagariečių 
Girčių svetainėn, West Sidėje, 
Elžbietos ir Mykolo Rudauskų 
sunaus (kuris yra šokėjas Vy
tauto F. Beliajaus grupės) bu*- 
vo sukviestas didelis būrys sve-

■ čių daugiausiai žagariečių. Iš 
Roselando K. F. S. A. Ambro- 
zai; iš Cicero J. Keturakai, Mrs.
J. Šalkauskai, J. Balakos, ku
ris su sunum smagia muzika
visus linksmino; iš Humboldt su šilta kava. Tas simbolinis py

...... ................................... ..................................... --------- .............. ............ —. ................-........  1..... 7............................ I
Parko—AL Niprikas; North Si- ragas tikrai buvo gardus, 
dės p. Bulovai, Viliai ir dar ke
lios ponios; iš East Sides J.’binės skambėjo stiklinės. Pa- 
Rudauskas, p. (Užkuraičiai, jų sigirdo ir lietuviška daina p. 
dukros ir sūnūs; iš Bridgepor- Viliui
to p. Gasparaičiai, jų duktė aguonėlę, noriu miego. O jau 
Stella, sūnūs Charley, p. Kūrai- suktinis ėjo kaip iš pypkės, 
čiai, tie pasaulio vandravotojai, j Jaunimas gražiai šoko, bet ir 
ir Frank ir Mariona Bulcw; iš mes, seniai, nuo jų neatsiliko- 
Brighton Park gruzdietis R. š. me. Tik nuo šidlavos žemaitį 
ir daug kitų. Taipgi dalyvavo 
V. F. Beliajus.

Rūpestinga p-a Rudauskienė 
nukrovė stalus skaniom deš
rom su1 kopūstais. Kadangi jos 
tėviškė yra Žagarės, miestelis, 
kuris stovi arti Latvijos, tai 
kaip minagių visokias kitas 
žuvis, taippat kelių rųšių agur
kų ir saldainių buvo partrauk
tos iš Latvijos sostinės Rygos.

Mes visi “help yourself” su 
specialėm lėkštėm krovėmės ir 
valgėm labai skaniai, kad net 
ausyse šnabždėjo. O varduvių 
Kazimiero dienos “intencijai” 
Rudauskas Jr. pateikė didelį, 
gražų tortą ir visiems dalino

Prie bufietp šlico ir valsty-

vadovaujant, “šokom

Domininką Kuraitį- negalėjom 
įtraukti į šokėjų eiles. Kai mes 
visi traktavome, tai jis rimtai 
sėdėjo. Bet p-ia Kuraitienė ne
skubėjo su mumis suktis į ra
tą ir taip linksminomės malo
nioj nuotaikoj jaunuolio Rudau- 
sko Kazimierines leisdami.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

■ "■ : • " '<

Harcld Metzger, 27, su Olga
Bazant, 22 , <

An<drew Pitek, 26, su Sophie 
Norkus, 20

PIRMYN KELIONĖS FONDO ALKOS
Naujas Dainininkas 
“Pirmyn” Choro 
Eilėse

MVaHHKHMn
NAUJIENOS, čhicago, III.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Antradienis, kovo 8,

(Tęsinys)
”Pirmyn Bazaro Pelnas

$312.23
(Tai dalis bazaro pelno, nes 

daugelis* bazaro daiktų paskir
ta serijoms, kurios yra platina
mos ir bus toliau platinamos 
iki “Pirmyn” Ekskursijos pik
niko, kuris įvyks gegužės 15 d., 
Birutės darže). ‘
“Pirmyn Koncerto pelnas (At
skaičius bėgančiąsias Choro iš
laidas, gaidoms, ,mimeografavi- 
mui, laiškams, etc.) 37.24 
A. U. Kartanas, už “Nida” kos- 
metikus (per Aldoną Grigoniu- 
tę) 20.00

(Vaistininkas A. G. Kartan
as, 2555 West 69th street, ku
ris gamina “Nida” kosmetikus, 
sutiko paaukoti Chorui tų kos
metikų iki $300 vertės. Kosme
tikus platina Choro nariai. Pa
duotoji suma yra pirmi 
įplaukę į Fondo iždą) 
Naujų Metų Sutiktuvių 
ras (Dalis pelno) 
Justinas Mackevičius,

Lietuviai! Remkite “Pirmyn” 
Choro Ekskursiją Lietuvon ir 
suteikite progą Choro jaunuo
liams aplankyti tą kraštą, apie 
kurį jie jau per daug metų 
dainuoja, bet kurio dar nėra 
matę.

Atsišaukiame, prašydami šią 
Pirmyn Choro Kelionę paremti, 
ir į visas pažangias organizaci
jas, kurioms Choras visuomet 
mielai patarnaudavo, dalyvau
damas jų parengimuose, jiems 
dainuodamas, suvaidindamas 
veikalus ar kitaip pagelbėda
mas.

J. P. Rakštis, auka

♦
Pirmiau Paskelbta

\ iso

pinigai

Vaka-
49.50 

auka .
• 5.00

Jei dar neaukavote, tai pa
siųskite savo auką šiuo adre
su:

Fondas Pirmyn Choro Ke
lionei Lietuvon, Antanas Vilis, 
pirmininkas, 4142 Archer avė., 
Chicago, III., arba Walter Nef- 
fas, Iždininkas,.. 2435- South 
Lėavitt street, Chicago, III.

“Pirmyn” Choras ir Fondas 
bus visiems nuoširdžiai dėkin-

Al Brazis

5.00 gi* Yisų aukotojų pavardės bus jam .pavesti
I paskelbtos “Naujienose.

$428.97
$1,004.86

FONDAS PIRMYN CHORO 
KELIONEI LIETUVON.

(Bus daugiau)$1’433’83 Garsmkitės “N-nose”

Jaunas, bet patyręs dainin- 
kas. Narys garsaus “Grenadie
rių Trio”. Dainavo Eugenijaus 
Oniegino rolę padarydamas sa
vo pasekmingą debiutą operoje.

Taip, Al Brazis pasižymėjęs 
jaunas dainininkas ir “Pirmyn” 
Choras džiaugiasi galėdamas

i svarbiausią rolę 
veikale-' “Gražioji Galatea”.

“Pirmyn” “Gražiąją Galateą” 
kartu su opera “Cavaleria Rus- 
tieana” vaidins šį sekmadienį, 
kovo 13 d. Chicagos Sokolų Sa
lėje 2343 South Kedzie avenue. 
Choras stato tuos du veikalus, 
kaip ir muzikaliai atsisveikin
damas” su Chicago, nes kovo 
13d., vakaras, bus -paskutinis 
“Pirmyn” pasirodymas scenoje 
prieš išvažiavimą į Lietuvą.

Choras išvažiuoja birželio 11 
d. Laikas trumpas, tad choras

Lietuvių Laisvamanių Etinėj Kuituros Draugijos 4-toj kuopos 
susirinkimas įvyks trečiadieni, kovo 9 d* 7:30 v. v. kare; 
4039 W. Madjson st. Visi etat kviečiami aplankyti, burlm turi ruoštis kelionei, baigti iš- 
daug svarbių reikalų apavi rstytl; bukit laiku. mokti dainas dainavimui Lie-

Rašt. J. i¥i. Brucha . tuvoje ir baigti sukelti fondą 
Lietuviška Teatrališka Draugystė Kutą No.-1 Lūkys savo mė- kelionės apmokėjimui.

nesinį susirinkimą trečiadienį, kovo 9 d. 7:30 vai. v. kare, 
Juškos svetainėj (Holiywood Inn), 2417 W. 43 St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. —T. Aušra, rašt.

Draugijos šv. Petrone.es narei Onai černauskienoi mirus, ma
lonėkite visos draugijos narės susirinkti trečiadienį, kovo 
9 d., 8 vai. ryto prie graboriaus S. Mažeikos koplyč os,; 
3319 S. Lituanici avė. Iš tenai nulydėsime į bažnyč’ą, su
teikdamos jai paskutinį patarnavimą bei atsisveikinimą.

A. Laurinavich, rašt.
V. V. Sąjungos susirinkimas įvyks kovo 8 d., 8 vai. vrkare šv.

Jurgio parapijos mokyklos kambary, šis susirinkimas yra I 
svarbus, todėl prašome visų narių susirinkti ir naujų atsi 
vesti. Bunco party komisija išduos raportą ką yra nuve 
kusi ir kiti svarbus Sąjungos reikalai bus svarstomi.

Kviečia Valdyba.
Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos

kovo 9 d. 8 vai. vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj.
Valdyba.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIU
KUMPIU 
"PICNIC” KUMPIU 
RŪKYTU KUMPIU ‘
Ateikit i musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų.

KrautuvSms ir draugijoms specialia patarnavimas.
' PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. J. P. RAKŠTIS, SAV. z

“FRANKFURTERS” 
I/A AINIU 
BARAVYKU 
RAUOINfU AGURKU

Visas “Gražiosios Galatejos” 
ir “Cavalleria Rusticana” va
karo pelnas yra skiriamas ke
lionės Fondui ir , Pirmyn kvie
čia nuoširdžiai visus Chicagos 
lietuvius, mėgstančius parengi
mus, atsilankyti. Abudu tie vei
kalai yra nepaprastai gražus, 
publika smagiai praleis vakarų 
už mažą įžangą ir tuo pačiu 
parems gražų tikslą—suteiks 
Pirmyn jaunuoliams progą pa
matyti savo tėvų žemę ir fen
ais gyvenantiems savo broliams 

susirinkimas įvyks Pydyti kad nors Amerikoje 
augę, bet jie moka gerai lietu
viškai dainą užtraukti !

— Vaidinimas 
pietų. Įžanga tiktai 50 centų 
Po vaidinimų 
jų orkestrų.
“Naujienose” arba nuo “Pir
myn” Choro narių!

Choristas

prasidės 3:30 po

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARU 
ŠIKŠNINIU DAIKTU

šokiai prie dvie-
Bilietus pirkit

(Tąsa iš 5-lo pusi.) 
gijų ilgas gyvenimas, «v~-**-- 
turtu, tobulumas konstitucijos 
—kiek jiems rūpėjo būti, vadais 
ir turėti sau garantuotus “kos- 
tumelius”. Pasėkaxto ir turėjo-! 
me kiekvienoje kolonijoj po ke-1 
liolika draugijų, kurių skaičius] 
dažniausiai susidėdavo vos iš 
kelių dešimčių narių.

Po didžiojo kr.ro, pasikeitus 
gyvenimo sąlygoms, pasiliovus 
atvažiavimams ir išvažiavi
mams, pasitaikius didžiajai de
presijai ir sužlugus da”«,eliui 
nvestuotiems turtams, štai tik 
jaigiame pergyventi draugijų 
žlugimo periodą. Pavyzdžiui, 
Chicago j e vietoj buvusių kelių 
šimtų pašalpinių draugijų,' vos 
bepaliko keliolika. Vienos su
bankrutavo, kitos likvidavosi, 
trečios susijungė po kelias gru- 
pėn arba mažesnės dedasi prie 
lidesniųjų, kt.d ' i psaugctų na
rį ų likimą, •

■ . ■ I / , ' ,

šiandien jau visų susirūpin
ga tapslskaičiuoti bizniškais pa
grindais. Renkama žinios ir 
faktai iš praeities, lyginama ir 
studijuojama panašių organi
zacijų, ir taisoma’ konstitucijos 
nustatant naujas duokles, pa
šalpas, periodus ii’ pomirtines.

Nors ir pavėludfai, bet visgi 
puiku, kad praktikais dalykus 
susirūpinta.

Bet viena sunkiausių kliūčių 
dar daugumai draugijų palieka 
neišspręsta. Tąja kliūtimi yra 
visiems neišvengiama senatvėj 
Jaunimo labai mažai gaunama, 
ateivių nebėra, senieji nariai 
metas po meto jau pradės dau
giau ir daugiau iškol^ktuoti, 
negu sumokės. Nors dc ilgumos 
draugijų barių turi priaugan
čios kartos, bet nežinia kodėl 
šios neįstengia ar Nebandoma į- 
traukti į pašaipi!® draugijas.

Chicagos Lietuviu Draugija 
Jiuo atveju galima skaityti lai
mingiausia, nes iš 5,C00 su vir
šum narių č.a yrą arti dviejų 
ukstančių čiagimio jaunimo, 
šas draugij. i sudaro sveiką ba- 
•ansą narių tarpe ir reikia tikė- 
is, kad ateityje tas balansas 
kryps'vis gerojon pu^ėn. Pas
kutinio pusmečio įsirašančių 
narių tarpe yra t.pie pusė jau
nuoliai/Bet ir to negana, — iki 
šiol kas gauta, tai gauta dau
ginusia valdybos užsispyrimu ir 
per keliolikos kontestantų ne- 
pa Ist; ntį darbštumą; tas gavi
mas draugijai sudaro daug keb- 
umų.

Turėtų būti skaitoma kiek
vieno nario šventa pareiga, kad 
prikalbint ir įrašyti draugi j on 
nors po viena daunuob*
us. • Draugijos valdyba uoliai 
upinnsi, kad galėtų sutvarky i 
eikalus kuopraktiškiauslai, pa

simokinant /iš visų praeities 
šios ir kitų draugijų padarytų 
klaidų; taikomasi^ prie esamų 
valdžios padarytų t naujų pa
tvarkymų; teikiama visiems na
riams raštiška garantija, kad 
bus išmokėta sumos, kurios 
konstitucijoj nustatytos.

Draugijos stiprėjimas, augi
mas turtu, gavimas jaunų nau
jų narių — daugic usiai priklau
so nuo pačių narių. Todėl nepa
mirškime savo pareigų, ypač 
šiame konkurse ' kiekvienas 
gaunąs naują narį gąuna už sa
vo pastangas , bilietą į draugi
jos konkurso užbaigtuvių ban- 
kietą. Pirma padirbėkime, o 
paskui susirinkę pasidžiaugsi
me rezultatais ir baliavosime.

. W. V.,M.

I

Skelbimai Naujienose 
Spėria naudą’dėlto, 
' -ri načios Naujienos 
yra naudingos. T

siusKtrPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

/

Ii) prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENŲ
Skaitytojams

Servizas 
Vienam 
Žmogui

“Faun 
Design

Gražus R O G E R S * «

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

TIKTAI Už

nn
V V

Iškirpkit Kasdien po
KUPONĄ

/

Kai sutaupysit 6 kuponus
pridėkit ...............................

Su 6 Kuponais

Gausit 6 šmotų servizą vienam žmogui.
Tuo budu galit už mažus pinigus susitaupyt 
gražų sidabrinį setą šešiem, aštuoniem arba 
dvylikai asmenų.

Visam Amžiui Garantuoti Setai
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

•Mtailf*, $«icarSMMl 
4-------------------------------

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

Tiktai po 99$ už . 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 sętų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS v
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 j 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 85c.

Siunčih ................  kuponus. Taipgi pinigais ...... -....... .'....................
' ' r-"’' ' r' ' ' ( ‘

Atsiųskit man a ..a... ....M. •■••••....H.

Vardas,

Adresas ..

Miestas .............-..........
‘ ' ' '

Kupono No. 81

....... ........... u..... Valstija ..............................

, Kovo 8 d.

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA 
alstijos registruotas auditorius. 

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7358

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

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Repilhlic 8402 
3CAHONTAS Mine Run $7.50 
Icreened) ...................  tonas
DULKESNĖS $7.25
)nas .........................  ..'
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

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 
antuotas. Taipgi pristatėm an
tis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. VAROS 3408

Numažintos

FINE RUN .
TG* LtJMP .
GG .............

$5.75 
$6 00 
$6 00 
$6.00 
$5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Na’’'ie
nų” neturėtu būti.

, ■... ■ : J

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

s

1SDIENINIS BIZNTO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
skyrius yra vedamas tikslu pa* 

Ibeti musų skaitytojams susirasti, 
r galima nusipirkti {vairių pap
ūtų. ir nepaprastų daiktų, intaisų 
reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 

dbimų negalite susirasti ko icš* 
t. pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
ilsite informacijų, jeigu tik jų bus 
įima gauti.

• FOTOGRAFAS
rnvR kd

■ '■ I »1 •

I . iuiIpi

lihiKlumib •» 
Šviesomis 

ba. garantuotas 
<20 W. 63rd ST 

ENG 5888-5840

LIGONINEI 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS

IILAI IŠIMAMI $|2"50
"MAS $50-00
NINfiJE ...................
1ONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje .Ui. $15.00 
aumatizmas $9.00 
greitai palengvinama .......~
[SAS LIGAS GYDOMA $*f,00 
<zam i naciją jskait. vaistus ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

00 So. Kedeie Avė., Chicago. 
Tel. Lavndale 5727,

• RESTAURANTAI

mversal restauranl
RESNIV VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. VUtnrv M70

LIETUVIŠKA UŽEIGA
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLTNSTRUBAS 
719 So. Westem Avenue. 

Tel. SEELEY 7032.

Petrone.es
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j CLASSIFIED APSKlerikalizmas Lietuvoj — Slegia Visus Nuo 
Gimimo Dienos Iki Karsto...

Laisvamanio Atsišaukimas Į Amerikiečius
Y

Laiškas “Laisvosios Minties“ 
Administratoriaus

“Mielas Drauge:
“Mus neapsakomai džiugina 

jusų-musų užjūrio brolių taip 
energingai ir taip vaisingai 
pradėta akcija prieš .amžinąjį 
liaudies priešą—klerikalizmą.
4

(Jums—laisvos šalies gyvento
jams gal būt, nesimato toji 
suteršta, sunkioji atmosfera, 
kuri slėgia mus čia—savo tė
vynėj. Mes-vlasvamaniai esame 
padėtyj blogesnėj kaip posū
nių. Klerikalizmas mus slėgia 
visur, slėgia mus ir 
kus nuo pat gimimo 
karsto ... net toliau 
sekiojimas ... Musų
ir kapinėse sufanatizuoti tam
suoliai ir ypač tamsuolės neduo 
da ramybės... Jau daugelyj 
vietų turime savo laisvąsias—^ 
laisvamaniškas kapines, bet ir 
ten fanatikai-niekšai smurtau
ja ...

musų vai- 
dienos iki 
eina per- 
lavonams

f

♦

JUOZAPAS KAMINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 6 d.» H vai. ryto, 1938 
m. sulaukęs pusamžiaus, gi
męs Šiaulių apskr., Užvenčio 
par., Sarakiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Gyveno 2306 W. 24th St. •
Paliko dideliame nubudime 

moterį Barborą, po tėvais 
Bartkaitę, 2 sūnūs: Juozapą, 
marčią On% ir Danielių; 4 
dukteris: Stefaniją, 

. žentą, Vincent Testą, 
Virginią: 2 anukus 
kitu giminių.

Kūnas pašarvotas 
cz’laus koplyčioje,, 2314 West 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
Kovo 9 d., 8;3& vab ryto iš 
kopi, bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.
, Visi a. a. Juozapo Kaminsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Moteris, Sunai, Dukterys ir 
Kitos Giminės.
Laid. Direktorius Lachavvicz 

ir Sūnus, Tel. CANAL 2515.

Martą, 
Adele ir 
ir daug

Lachavvi-

“širdį skauda... Nutilsiu...
“Tačiau jau švinta ... Lais* 

vamaniškas judėjimas stiprėja, 
plinta. Tai mato klerikalizmas, 
kelia aliarmą, iš kailio neriasi 
... šviesa turi nugalėti tamsą!

“Tuo atžvilgiu mes—laisva
maniai esame aptimistai ir ko
voje kultūros švietimo srityj 
rankų nenuleisime, glaudžiau 
savo eiles suglausime ... Tiki
mės, kad ir jus, musų užjūrio 
broliai, mus nepamiršite ir iš
tiesite mums savo brolišką ran-

“Dabar pereisiu prie “Lais
vosios Minties“. Mums išrodo, 
kad butų naudinga, jei A. L.
L. E. K. D. c. k. imtų savo dis
pozicijon po keletą egz. “L.
M. “ platinimui-susipažinimui,

Vartoti Karai Turi Gerai Atrodyti ii’ vedus per nękurį laiką, 
priklausė prie Soc. Mišraus 
Choro, vėliaus Pirmyn choro. 
Tik keletą metų kaip pasi
traukė iš viešo veikimo. Ke
letą kartų buvo susirgus ner
vų pakrikimu, bet paskutiniu 
laiku jautėsi gana gerai.

Velionė bus palaidota rytoj, 
kovo 9 d. Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. — T.

Iš New Yorko 
Grįžo K. P. Gugis 
SLA Iždininkas

Miscellaneous
įvairus

>• Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

DARBAI
85 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So, Halsted Street

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaiaai >. —------------------------------

FURNISHED ROOMS

IŠPARDUODAME BARU FIŠE
RIUS 1987, šiokio didžio su Coil 
Baksah ir sinkom. Taipgi čtory 
fikčetius dėl hite kuria biznio Įskai
tant avavBtyldea, regiaterfui ir ioe 
baksius. Cąsh arba ant 
Pamatykite mus pirm negu pirki
te kitur.

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

CALumet 5269.

DETROIT Auto gamintojai yra pastebėję mo
ters įtaką auto pirkėjuose. Tad, jie ir stengiasi į mo
terų pirkėjų skonį atsakyti. Gi Chevrolet Co., Detroi
te paskyrė jauną merginą vartotiems karąms peržiū
rėt ir tik jai pareiškus pageidavimus, imama jis tai
syti. Vaizde p-lė Rosemary Melford, kuri eina tas jai 
pavestas pareigas.

Dalyvavo Metiniame Pildomo
sios Tarybos Suvažiavime
Vakar rytų iš New Yorko 

grįžo advokatas Kazys P. Gu- 
gis, SLA Pildomosios Tarybos 
iždininkas. Jis dalyvavo svar
biame, metiniam Pildomosios 
Tarybos suvažiavime, kuris tę
sėsi per kelias dienas.

Adv. Gugis dabar vėl priims 
klientus savo raštinėje, mieste, 
127 North Dearborn Street, 
kambaryje 1431-1434 ir vaka
rais namie, 3323 South Hal- 
sted Street.

RENDON KAMBARYS dėl vaiki
no pečium apšildomas, šviesus, rui* 
mingas -už $10.00 mėnesiui. Su val
giu ar be valgio. Nėra vaikų?

817 West 51st PI., užpakaliniame 
name ant 2 lubų. Klauskit savinin
kės. "

For Rent

ALIEJAUS šILDYTUVASj nau
jas, degytas enamelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00: veik greitai: 
ARR0W OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois 
Phone Austin 4300.

MAŽAI ŠEIMAI parenduosiu 4 
kambarių namelį, su ar be fomi- 
šių. Viškai, basementąs, didelis 
kiemas, pusė bloko Archer gatve- 
kariąi — arba parduosiu įmokant 
$400>'

5323 So. Monitor (6000 W.) 
šaukite Porthsmouth 9402.

Business Chanees
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI puses savo DA
LIES. taverno biznio, nes turiu nuo
latinį darbą — negaliu taveme sto
vėti. 3600 Emerald Avenue.

Automobiles
SKUBIAI PARSIDUODA labai 

geras TROKAS. Bargenas — arba 
mainysiu ant automobilio.

3845 So. Parnell Avenue.

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

I A. t A.
JUOZEFINA CHAPIENĖ, 

po tėvais Sereikaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 6 d., 8 vąlandą ryto,* 
1938 m, sulaukus pusamžiaus, 
gimus Panevėžio apkr., Nau- 
jarhlėsčio parap., Strulionių 
kaime. "

DeKalb, III., išgyveno 15, o 
Chicagoje 17 metų.

Paliko dideliame nubudime 
p dvi <KŠ5erisr' :Jnozefmą-4r -AF ’ 
jMoną; du sūnūs; Albertą, ir Jo

ną. marčią Vialet ir daug kitų 
giminių, o Lietuvoj dvi sese
ris ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 6610 So. 
Artesian Av. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtadienį, Kovo 10 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į Gimimo 
Pan. Švenčiausios parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
la, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozefinos Cha- 
pienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Dukterys, Sunai, Marti ir kitos 

Giminės.
I*aid. Direktoriai Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515,

ONA CHERNAUSKIENĖ, 
po tėvais Mockaitikė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 5 d., 2:30 vai. po pietų, 
1938 m., girdus Tauragės aps., 
Gaurės parap., Vėžaičių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Kazimierą, brolį Pranciš
kų Mockaitį, 2 pusbrolius, Jo
ną Spudvilą ir Joną Gajaus
ką, 2 švogerkas, JosephineBo- 
rokas ir Kazimierą JPetronis, 2, 
švogerius Domininką ir Anta
ną Chemauskus ir jų šeimy
nas ir kitas gimines, o Lietu
voj tėvą, brolį, tetą ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Dr-stės šv. 
Petronėlės.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica Av. 
Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Kovo 9 d., 8:00 vai. ryto iš 
kopi. į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Chemauskie- 
nes giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Vyras, Brolis ir kitos Gim.

Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138

kur reikia ir ne mokamai. Jei 
įplauktų į musų kasą kiek cen
tų—nepakenktų.

“Su 'šiuo 2-ju “L. M.” nr. 
sąrašą siunčiame prenumeratu- 
rių skolininkų Amerikoj: Jei 
padėsite skolas likviduoti ry
šiu su musų užjūrio broliais, 
mes neatsižvelgiant į jų nepirk- 
tualumą prenumeratos reikalu, 
savo laikraštį siutinėjome ir 
siuntinėsime. Sustabdome tik 
tiems, kurie už visus 1937 me
tus neatsilygino. Visi skolinin
kai “L. M.“ užsiprenumeravo 
dr. J. Šliupo kelionės Amerikoj 
metu, žinoma, daugelis dkrbais 
apkrauti neturi ir laiko prisi
minti tokį niekniekį, kaip “L. 
M.“ prenumeratą.

“Viso gero! Sveikatos!
“I. Pratas, “L. M.” adm.“

. i ■'< X p '' * *
Rodos daug neteikia kalbė

ti. Amerikoje $1.00. dirbančiam 
maža suma, bet Lietuvoje daug

nusveria. Įdėkite $1.00 į kon- 
vertą ir prįšiųskite man už 
“L. M/’, ypač jei prenumerata 
užsivilkusi, pasiųsiu Lietuvoje 
“L. M.” adm.

J; Ji Pranokus
3£5,7 Polk St

Chicago, III.

Liūdna žinutė 
iš Nortsaidės

. Sckmą.dienįy kovo 6 d 
giai pasimirė Ieva Tikutienė, 
tarpe Northsidės lietuvių ge-r 
rai žinoma ir plačiai pažįsta
ma. ,

Ji dar mergina būdama, o

siiai

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTA PADUŠKAITĖ

BARBORA WALAITIS 
(po tėvais Straukikė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 6 d., 9:00 ‘ vai. vakare, 
1938 m., sulaukus 30 metų am-. 
žiaus, kilus iš Pečiuliškių kai
mo, Rytavos parap.

Amerikoj išgyveno 15 m.
Paliko dideliame nubudime ’ 

vyrą Franęiškų, sūnų Rbnald, 
5 metu amžiaus, motiną Bar
borą ’Rumshus, 3 brolius Joną, 
Stanislovą ir Lįet. Ignacą, dė
dę Zenoną Lenkšą ir dėdienę 
Barborą ir jų šeimyną, 3 švo- 
gerius. Joną, Antaną ir Jus
tiną Valaičius ir jų šeimynas 
ir gimines.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 49th Ct., 
Cicero. Laidotuvės įvyks Tre- ; 
čiadienį, Kovo 9 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines. 4

Visi a. a. Barboros Walaitis 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-' 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Sūnūs, Motina, Broliai 

ir Gimines.
Laid. Direktorius Antanas 
Petkus. Tel. CICERO 2109.

r

HORSE'S head
PATTERN 1559

No. 1559—Tamsiai rusvais siūlais išsiuvinelu pacluškaįtė, 
Ji visiems pūtiką, kodči nepabandyti ją įsisiūti?

■ m 1*1 A Gėlės Mylintiems 11 U Lc A Vestuvėms, Bail- UlIDn ktetąms, Laido- w i • tųvems, I^apuoši- 
mums.

4180 Archer Avenue
PUotK. LAFAYETTĘ 5800

NAUJIENOS NĘĘDLECRAFT DĖBT-,
1 1739 So. Halsted St., Chicago, IIL

No. 1559 -r*

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdį No,

Vardas ir pavarde

| Adresas u.
I M^taa ir valstija 
Lm MM. MM. • MM MM

I nVFIKIS “uTI !LU V L.II\|O Visas Pasaulio
Dalis.

i KVIETKININKAS
B • ■' ’ / . . I

I Gėlės Vestuvėms. Bankietams
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

ANDRE W; URBONAS
Persiskyrė sli šiuo pasauliu 

Kovo 6 ji, 9:30 valandą ryto, f 
1938 m., sulaukęs pjuses ainž., 
gimęs Raseinių apskr./ Palie
pių kaime. . <./ ’ /

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Elzbietą, po> tė
vais Spelverikę, 2 posūnius: 
George ir Julių ir dukterį Ele- 
anor ir sūnų Bichard ir brolį 
Kazimierą Goblaskąs, Woręes- 
ter, Mašs. ir jo šeįmą jr daug 
kitų gimini . O Lietuvoj; — 
vieną seserį.. - ■

Kūnas pašarvotas' 46,05 So. 
Hermitage Avė. ‘ i

Laidotuves įvyks Ketvirtąd., 
Kovė 10 d;', Ž':0 Ovai, pų pfetų. 
Iš J. F. IjĮų^ikio koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškaska
pines* - t > •

Visi'- a. a. Andrevv Urbono 
giminės, draugai ir pąžjsfami 
esat nuoširdžiai kviečiami ? da
lyvauti laidątovęse ir >sutįikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.'.

Nuliūdę liekame, { i 
Moteris, Duktė, Sunai; Posū

niai ir Giminės^
Laid. Direktorius J. F.<- Ęųdei- 
kis, Tel. YARDS 1741. J

36-tam Aukšte Kai Apačioje 
Dega

Adv. K. P. Gugis pasakoja, 
kad New Yorker viešbutyje, 
kur buvo apsistojęs, apie 4-tą 
ryto kilo gaisras. Jo kambarys 
buvo 36-tam e aukšte. Skiepe 
degė aliejus. Durnai veržėsi per 
visą viešbutį kamuoliais. Tai 
buvo sunkus, troškiną durnai.

Pabudęs, bet jau pusiau ap
svaigęs, Gugis pribėgo prie , lan
go ir jį atidarę. Bet vietoj' ty
ro oro, susilaukė iš lauko dar 
didesnių durnų kamuolių. Ati
darė duris į koridorių—ir ten 
tirščiausi durnai. Pakėlė tele
foną, norėdamas paklausti kas 
atsitiko, bet telefonas nedirbo.

štai, p. Gugis 36-tame aukšte, 
padangėse. Viešbutis dega, bet 
nežinia kuri dalis. Per langą 
negi šoksi. Reikia .bandyti kaip 
nors ištrukti: P-s : Gugis nu
sprendė, ir vargais-negalais ap
sirėdęs 1 išėjo į koridorių grai
bydamas pasienius. Priėjo prie 
eleveiterių. Tie nevaikščiojo. 
Reikia laiptais lipti žemyn, nuo 
36-to aukšto! O jeigu laiptai 
dega? Tai kaip tada ištruksi?

Laimei, kilęs skiepe gaisras 
neiŠsiplėtė ir laiptai išliko svei
ki;

Kaip po viso ko p. Gugis 
jaučiasi, tikrai nežinom, bet 
esam beveik tikri, kad kojoms 
“peinekspelerio“ tai reikia.

K.

Šiandien Laisvama 
nių Susirinkimas

Apierikos Lietuvių Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
gijos 1 Kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks šiandien, kovo 
8 dieną, 7:30 v, v., Darbinin-

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI .
7:30 V AL. V AK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

PARSIDUODA arba renduojasi 
bučernė ir grosemė už pirmą pa
siūlymą. .3401 So. Lituanica.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

kų Svet., 10413 So. Michigan 
avė., Roselande.

Visi ,nariai malonėkite daly
vauti, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui.

Prie to, turėsime referatą, 
kurį parūpins apšvietos kom. 
Taipgi malonėkite atsivesti ir 
savo 
bus 
mą.

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W.18th St. TeL Haymarket 6686

draugus, nes referatas 
skaitomas prieš sUsirinki-

Sekretorius
P. J. Kučinskas
45 E. 98 Str.

Chicago,

22 Jaunuoliai
Pradėjo Anksti

III.

Business Service ’
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaįtliavi* 
mų. 25 metai patyrimo^ Blėkorius ir 

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Co.

Tel. BOVLEVARD 0260. >■
. . ™, -*‘*8750- WALLACE STREET '

Chicagos Southsidėje 
Northsidėje policija suėmė 
gaujas jaunų vagilių darančių 
apiplėšimus. Gaujos susidarė iš 
22 jaunuolių.

Nei vienas nebuvo daugiau 
19 metų amžiaus. Vienas buvo 
dvylikos metų.

ir 
tris

šeštadienį nežinomi vagys 
apiplėšė namus Louis Caraccio- 
lo, 5410 S. Mozart Street/ Pa
vogė nevien apie $1,000 bran
genybėmis ir pinigais, bet at
sidarę šaldytuvą gerai pasistip
rino ir išgėrė kelias bonkas

Financial
Finansai-Paskoloa

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

SKOLINAM • PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

COAL
Anglys

Kainos Numažintos

i

6 METŲ MIRTIES 
sukaktuvės

j
I I, IJ.VII y

4

JEVA TIKUtlENfi, pė tėvais 
strieMikiute Į

• ( •' * ’ * I *. ! J * •

Pęrsiskyre bu šiųb įlaaąuliu 
Kovo; 6 d., .7 ;45 valandą ryto, 
1938 m., sulaukus pusąmž|aus, 
gimus Lietuvoje, Seidų :Ap- 

' skrity. ‘
Amerikoj išgyveno 26 m.
Gyveno 2120’ W; Mapg©' Av.

• . • • • ■; ** », /.

‘ Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, draugus ir drau
ges, o Lietuvoje— du broliu 
Vincentą ir Joną ir šęimąs.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj, ties" 4354 W*G|and 

' Avenue.. •.
Laidotuvės įvyks Trečiadie

ni, Kovo 9 <1., .2 vai. po motų* 
Iš. koplyčios bus nulydėta i 
Lietuvių Taųt^kaa kapines.

Vist A. A, mos TIKU- 
TIENKS gimines, drangai ir 
pažĮstąmi esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se įr suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikftiimą.

Į Nubudę liekame, l;
VYRAS. DRAUGĖS IR

• DRAUGAI ž
Laid. Direktorius J. F.; EUdei^į I 
kis, Tel. YARDS’174į > . Į

s-

,, FILIMINA KIBARTIENfi 
po tęvais Lukošaitė

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo g dieną, 1982 metais^ su
laukus pusės amžiaus, gimus 
Telšių mieste. Palaidota tapo 
Lietuvių Tautiškose kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Justina Kibartą, sūnų 
Walterį, dukteris J advygą, 
Kretiną ir Fįliminą, anūką 
Martyną ir kit'us gimines.

Mes Tavęs Musų brangioji 
Filimina niekuoiąet neužmirši
me.' Tu pas mus jau nębeąu- 
grjši, bet mes anksčiais ąr 
vėliaus pas Tave ateisime.

Lauk mus ateinant!
Nuliūdę liekame,

VYRAS JUSTINAS, SUNAI, 
DUKTERYS, ANŪKAS IR.

,‘GIMINęS.

MARIJONA DUBICKIENĖ 
po tėvais JLevinskiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 6. d.. 8:20 vai. vakare, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Seinų apskr. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Pijušą, dukterį Birbtę 
Guthrie, 3 sūnūs: Keistutį, Pi
jušą. ir Vytautą Pennsyvani- 
joj, 2 seseris ir 3 brolius ir ki
tas gimines.

Kūpąs pašarvotas Lachawi- 
čiaus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks Trečia
dienį, Kovo 9 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios' bus nulydė
ta i Evęrgrąen kapines, 87th 
ir Kedzie Avė.

Visi ą. ą. Marijonoj Dųbic- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami. esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuyėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
' • I , ■. :

Vyras, Duktė, Sunai. Seserys, 
Broliai ir Giminės.

■ Patarnauja laid. dir. Lačha- 
wicz ir Sunai, Tel. Cąnąl25I5

imiM

MINE RUN ...................  55.75
BIG LUMP . ........................ *600
EGG ........     $6.00
NUT ...... . ............ . -i- ........ $6A)O
SCREENINGS ...z.................. $o.25

PIRKIT DABARIl 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTl 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

JEI TURIT
KĄ PARDUOT Q

? PAGARSINKIT ,
NAUJIENOSE

i

BARGENV
* SKAITYKIT
* NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojun

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos ^>rį- 
eiųanios. Už pakartoji* 
mUs L;

(

■MkSKtt.il a

%25e2%2596%25a0MkSKtt.il


Naujienų” Spulkoje Visi Žmonių UŽMUŠĖ L E *rĮYyĄĮ2D0jg įBrighton
Sudėti Pinigai Yra Apdrausti

kuris

ra uz

nuo

senas

&»W
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AV 15
AGE 14

AGE 14

AGE 14

AGE 15,

:<?^Į

mo*AGE 19

DEIREYAGĘ 19

AGE 19

AGE I AGE 18

Brightonparkietis
Stanley Gurskis

Duąuesne, Pa., 
Mirė Mykolas 
Chepanauskas

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

Teis Už Nemokėjimą
Sales Taksų

Aaa

AGE 16

Pranešdami tą malonią žinią,* mes kviečiame visus 
pasidaryti musų spulkos nariais. Musų spulkos ofisas 
yra adresu 1739 S. Halsted St. Ofisas atidaras nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro kasdien, išėmus šventadie
nius* Spulkos sekretorius yra T. Rypkevičia,

Naujienų spulka turi iš Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation paliudymą, kad joje sudėti žmo
nių pinigai yra apdrausti.;

Kiek žinoma
kų (išėmus federales spulkas) Naujienų spulka pirmoji 
gavo indėlių apdraudą. Kolkas Chicagoje dar nė viena 
lietuvių spulkų, kontroliuojamų Illinois valstijos, neturi 
tokios apdraudos.

Tarnavo apskričio mokesčių 
skyriuje

Naujienų spulka iki šiol mokėjo už taupomus pini 
gus 4%. Vadinasi, saugumas ir gsras uždarbis 
tikrintas.

Lithuanian^Building, Loan and Savings Associa- 
tion (kury paprastai yra žinoma kaip Naujienų spulka) 
gali pasididžiuoti tuo, kad ji gavo indėlių apdraudą. To
kiu budu kiekvieno žmogaus pinigai, kurie dabar yra 
padėti ar bus padėti ateityje, yra ir bus apdrausti. Va
dinasi, Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion užtikrina (apdraudžia), kad kiekvienas,žmogus, 
kuris laiko ir laikys Naujienų spulkoje pinigus (iki 
$5,000), galės tuos pinigus gauti atgal. Taip, toji korpo
racija užtikrina, kad pinigai, laikomi Naujienų spulkoje 
nežus.

[ACME-NAUJIENŲ Koto)

Paveikslas šventovės Bali 
saloje. Bali sala yra laiko
ma žemės rojum.

Jeigu jums reikia pasiskolinti pinigų ant pirmo 
morgičio, tai nieko nelaukdami kreipkitės į. Naujienų 
spulką, kad galėtumėte patirti, kokiomis są’ygomis pini
gai skolinami. 4.

Sekmadienį. vėlai ' vakare, 
tragingai ■ mirė jau‘na lietuvė 
Mrs. Barbara Valaitis, Prano 
Valaičio žmona, 818 N. Cuyler 
avenue, Oak Park. Nelaimė 
įvyko jos vyro ir penkių me
tų sūnaus Roriald akyvaizdo-

, [ACME-NAUJIENŲ Fo|oj

II. Nonnan Ridgley, ku
ris apsivedė su Ishbėl Mac 
Do’nald.

Kaip nelaimė įvyko, neži 
nia. v

I. Ishbel MacDonald, ku
rios tėvas ; buvo Anglijos 
premjeras. ... Ji , ištekėjo už 
Normali Ridgley,

Buvo Naujai Atvykusių Lietu 
vių Užtarėjas ir Globotojas

šeštadienį aplaikiau 
legramą, kad netoli 
Pittsburgho miestelyj 
ųuesne, pasimirė

Automobilis ją numetė 50 pėdų; kitos 
automobiliu nelaimės

IACME-NAUJIENŲ Foto J

Los Angeles miesto žemė 
lapis, kur įvyko nepapras 
įaį žalingas potvynis.

Tai buvo pietelius ir patro
nas visų to miestelio grinorių 
ir lietuvių. Pasiunčiau užuojau
tų jo šeimai ir gelių. 'Geriau'- 
šiam mano ir mylimam savo 
draugui Mykolui lai būna ramu 
ilsėtis šios šalies žemelėj.

• R. šniukas

BRIGHTON PARK. — Va
kar rytą ’feavo bute pasišovė 
26 metų brightonparkietis 
Stanley Gurskis, nuo 4601 So. 
Washtenaw avenue. Kulka su
žeidė dešinįjį smilkinį.

Sužeistąjį Town of Lake po
licijos nuovadus vežimas nuve
žė į Southtown ligoninę. Dak
tarai sako, kad jo gyvybe pa
vojuje.

Gurskis gyvena aukščiau pa
duotu adresu pats vienas su 
motina. /'

[ACME-NAUJIENŲ Koto]

CHICAGO. — Novakų trijetukas, kuris susilaukė 
vienų metų amžiaus. Trijetukas buvo auginamas inku
batoriuje.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

PRAHA, ČEKOSLOVAKIJA. — čia *susikurė vyrų klubas, kurio nariai susi 
renka nerti kojines. Tas klubas jau turi apie 50 narių.

Girskis tarnauja už klerką 
Cook apskričio mokeščių sky
riuje. Penktadienį nedirbo, pa
aiškindamas, kad turi dalyvau
ti laidotuvėse, šeštadienį rapor
tavo darbui, bet vakar to ne
padarė, nepranešdamas nei vir- 

Įšininkams, kad neateis dirbti.

sre', kuris vakar rytą kilo skie
pe ties 2939 Wallace Street.

Sudegė James McDonnell, 40 
metų amžiaus, o apdegė Jerry 
Dunvvart, 54 metų amžiaus. 
Abu skiepe gyveno. Di?nwart 
guli apskričio ligoninėje. Ne
manoma, kad jis išliks gyvas.

Namas buvo dviejų aukštų, 
mūrinis, šeimynos, gyvenan
čios pirmam ir antram aukšte 
turėjo apleisti butus, nes tiršti 
kamuoliai durnų jų vos nenu
troškino.

• Bridgeporto policijos nuova
da spėja, kad gaisras buvo pa
degėjo darbas, nes durnai at
sidavę kerosinu. Areštavo Ste- 
phen Reynolds, nuo 1307 West 
Roosevelt Road ir Mrs. Cora 
LaMarsh, nuo 2938 Wallace 
Street, ktfrie buvo skiepe prieš 
gaisrą vykusioje vakaruškoje. 
Policija taipgi ieško namo sa- 
vininkOį Jack Carroll 
buk slapstosi.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

CHICAGO. — Šis paveikslas vaizduoja dviejų gen- 
gių jaunuosius nusikaltėlius, kurie, manoma, papildė 
tarp 75 ir 100 apiplėšimų. Visi jie liko policijos suimti 
ir daboklėje uždaryti.

Raymond Bortą, 16 metų 
amžiaus, 1102 ,North 
avenue, rpdė draugams kaip Llackson, David K. Springwatcr. 
valdyti šautuvas; Ginklds iš-; biznieriai ir Edmond F. LaVoie 
krito iš rankų, atsimušė į grin-' mokesčių inspektorius. Jie ban- 
dis, šovė ir užmušė berniuką dė pasisavinti sales taksų su- 
vietoje. , , ' moję • $30,000.’ •

gyventojas, to miestelio lie
tuvių Veteranas ir mano labai 
geras draugas Mike Chepanaus- 
kas. Paėjo iš Lietuvos Gaščiu- 
nų kaimo, Pašvitinio parapijos. 
Jo žmona joniškietė iŠ Skilvio- 
nių, Frances Mažeikiutė-Chepa- 
nauskienė. Užaugino dvi duk
teris ir pehkiUš sūnūs ir dide
liam sutikime, kaip su žmona, 

j ir su vaikais sugyveno.
^A. a.vChepanauskas buvo la
bai nuoširdus žmogus ir labai 
iškalbus, Mylėjo draugiškumą 
ir dainas. Carnegie steel plieno 
fabrike dirbdavo kartu su dau
geliu kitų lietuvių. Ačiū jam, 
tie kurie atvažiuodavo iš Lie
tu vas, tai. gaudavo darbo. At
simenu,’ vieną savaitę dirbda- 
vom diennųn, kitą naktim, po 
12-ką valandų vartydavom rau
donas geležis prie karščio, pra
kaitą braukdami. Bet naktimis 
dirbant, kai kada ir liuosesnė 
pasitaikydavo valandėlė. Tai 
Chepanauskas susišaukdavo bū
rį lietuvių ir kad užtraukdavo 
lietuvišką dainą, tai rodos, kad 
fabriko kaminai nuvirs. Kai pa- 
matydavom bosą ateinant, tai 
slčpdavomės ir bėgdavom kur 
papuolė. Kad ir nuvargusį, pu- 
liudusį, jįs savd juokais ir vi
sokiais šposais visus prajuokina 
davo.

Kriminaliam : teisme vakar 
prasidėjo byla iškelta trims as
menims už nemokėjimą valsti
jai sales taksų. Kaltinami Wil- 

Damen liam H. McFadden, 2210 W.

• : ' {ACMjtJ-NAUJlĖNŲ Foto]

■TUCSON ARIZ. — Dr 
Ronald bayišon, kuris pri
žiūri gen. John J. Pershing

lĄCME-NAUJIENU Foto1

E. Conway su žmona Ga 
lapagos saloj, kuri prime 
na žemišką rojų.

Važiuodami, automobiliu pro 
krautuve ties 39th ir Harlem 
avenue, Valaičiai nutarė pieno 
pasipirkti. Sustojo rytinėje 
Harlem avenue pusėje. Krau- 

visų Illinois valstijos lietuvių spulfjtuvė buvo vakarinėje pusėje. 
|Perėjusi skersai gatvę, p. Va
laitienė laimingai pasiekė krau
tuvę.'

Pasipirkus pieno, ji vėl pra
dėjo eiti skersai Harlem gat
ve, prie savo vyro automobilio. 

įJai nebuvo lemta jo pasiekti. 
Gana smarkiai automobiliu va
žiuojąs tūlas Edward Walsh, 
5403 South Hunt avė., Sum- 
mit, itrenkė į moteriškę ir ją 
nusviedė 50 pūdų į šoną.

Valaitis žmoną skubiai nu
vežė į Berwyn ligoninę, bet jai 
pagelbos nebuvo, nes pasiekė 
gydytojus negyva.

Prie 43-čios ir Harlem avė. 
nežinomas motoristas užmušė 
nežinomą 55 metų vyrą. Už
muštasis vilkėjo rudą siutą ir 
paltą. Jo plaukai žili. '

Tragingai žuvo 8 Metų 
Mergaitė

Sekmadienį, mergaitei Jea- 
nette Goodwin, 2105 W. Huron 
Street, sukako 8 metai amžiaus

ir motina -jai ręngė surpnse 
party”. Alex Norville, nuo 4103 
South tylaplewood avenue, išve
žė mergaitę, jos sesutę Ber- 
nice ir dvi drauges, Sliirley 
Gutzeit, 4 m., nuo 2105 Huron 
Street ir Heleri Grj.eshamar, 6, 
nuo 2227 Supėfid^ aventie, pa- 
sivažinęti, kad* motina turėtų 
progos ‘“parę” prirengti.
y. Prie Oakley avenue ir Ohio 
Street, Norville autoihobilis su
sidūrė su kitu automobiliu, ku
rį valdę vienas Novosel- 
sky, nuo 2245 ij. Marshall Blvd. 
Susirėmimas buvo taip smar
kus, kad Jeanįtfe išlėkė per 
langą iš automobilio ir nukri
to ant cėmentipio šaligatvio 
mirtinai sužeista. Kitos ■ tryš 
mergaitės buvo apipiai/stytos ir 
apdraskytos.

Antrame automobilyje, apart 
šoferio, važiavo 68 metų Ben- 
jamin Lubor ir 69 metų Bessie 
Lubor, jo žmpųa. Abu kritiš
kai sužeisti. ’ Buvo paguldyti 
St. Mary ligonihėįję.

Bridgeportietis
Sudegė, Kitas
Apdegė Gaisre

Užsidegė gyvenamas namas 
prie Wallace Street

Vienas žmogus sudegė, o ki 
tas labai skaudžiai apdegė gai- taip
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