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Vakar mirė Julius Mickevičius
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JULIUS MICKEVIČIUS, CHICAGOS LIETU-! 
VIU DRAUGIJOS PREZIDENTAS

Susirgo dar prieš Kalėdas

Julius Mickevičius

Vakar 3:20 vtil. ryto Billings 
ligoninėje pasimirė Julius Mic
kevičius, Chicagos Lietuvių 
Draugijos prezidentas. Su jo 
mirtimi ne tik Chicagos, bet 
ir visos Amerikos pažangioji 
lietuvių visuomene neteko vie
no iš labiausiai pasižymėjusių

Jo ■<troškimas 
r^gitr^aug- 
IktoU-Joka- 
visoje Ameri-

jo troškimas iš dalies
Šiandien Chicagos 

Draugija stovi pirmo-
Visoje Amerikoje

Per paskutinius kelis metus 
velionis Mickevičius daugiausia 
dėmesio kreipė į Chicagos Lie
tuvių Draugiją, 
btovo, kad tojf* 

.tų išdidžiausią 
lių organizacijų 
koje.

Ir tas 
išsipildė. 
Lietuvių
j e vietoje, 
nėra kitos tos rųšies lietuvių vaidmenį, 
organizacijos, kuri galėtų susi
lyginti su kalbamąja draugi
ja.

O Chicagos Lietuvių Drau
gija buvo velionies Mickevi- 
čiaus darbo ir energijos .pada
ras, jo svajonių kūdikis, kuris 
baigė į didelį vyrą išaugti...

Taip, iš nedidelės ir papras
tos draugijėlės, kuri buvo ži
noma kaip Savitarpinės Pašal
pos Draugija, velionis Micke
vičius išahgino stambią organi
zaciją, kuri priskaito per 5,000 
narių.

Ir tuo skaičiumi jis nesiten
kino. Jis buvo užsispyręs dėti 
visas pastangas, kad 
galėtų pasigirti bent 
tūkstančiais narių.

Tačiau tos valandos
teko susilaukti: kai dabartinio 
kontesto darbas buvo įpusėjęs, 
tai Mickevičius staiga pasijuto!

silpnėjo, jog nusitarė 
į ligoninę ir pasiduoti 
lioms gydymo priemonėms. Bet 
įsisenėjusios ligos jis jau buvo . 
tiek nukamuotas, jog medicina, 
buvo bejėgė jo gyvastį išgel
bėti. Visa kas buvo galima pa
daryti, tai tik pailginti kelias 
dienas gyvenimą. O tai ir bu
vo padaryta su pagalba deguo- 
nieą (oksigeno) ir kraujo trans- 
fuzijos.

Pirmadienį, apie 10 vai. va
karo, velionis Mickevičius ne
teko sąmones. Tada jau* pasi
darė aišku, jog jo valandos su
skaitytos. Ir štai 3:20 vai. ry
to vos tik besilaikąs gyvybės 
siūlas galutinai nutruko...

Palyginti, velionis ’ Mickevi
čius buvo nesenas žmogus, — 
vasario 13 d. jam sukako ly
giai 49 metai (jis buvo gimęs 
vasario 13 d. 1889 m.). Kilęs 
jis buvo iš Medingėnų bažnyt
kaimio, Žarėnų vals., Telšių ap
skrities. Į Ameriką jis atvyko, 
rodosi, 1907 m. Vadinasi, bū
damas dar visai jaunas. Ir nųO 
pat savo... atvykimo,.Amerikon 
jis pradėjo dalyV^utf1 įvairiose 
organizacijose. Kadangi jis bu
vo labai gyvo proto ir tu‘rėjo 
nepaprastus organizatoriaus ga
bumus, tai ir visai jaunas bū
damas pradėjo pasižymėti ir 
draugijose vaidinti itin stambų

O per paskutinius 
kelis metus jis buvo vienas iš 
stambiausių veikėjų tarp Chi
cagos pažangiosios visuome
nės.

Plačiau apie velionies gyve
nimą bus rašoma kasdien,' o 
kitą antradienį Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyrius bu‘s 
išimtinai pašvęstas velioniui.

važiuoti 
radika-

1917 m. rugsėjo 18-22 d. Vilniaus konfereiicijos dalyviai, ši konferencija išrinko Lietuvos 
Tarybą, kuri ^paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.

draugija 
šešiais

jam ne-

DAKTARAS LIUDIJO APIE ŽUDYMUS 
MASKVOS BYLOJE/

rė, kad paraginti Pieškovą dat 
giau gerti. Kriučkovui dėl sva 
galų nieko neatsitiko, o Pieš 
kov mirė. Reiškia, ir vėl Kriu< 
kov kaltas.

Pieškovo širdis buvo silpni 
O daktaras Levin prisipažint 
kad jis ir daktaras Pletnev d* 
ve jam vaistų, kurie buvo kėni 
smingi širdžiai.

Kitu atveju, Menžinskiui, Ji 
godos pirmtakunui, reikėjo si 
raminančių vaistų, o jau buv 
duodami stimuliuojančios šir< 
gyduoles.

Dėl Kubišėvo mirties irgi D 
Levin prisipažino kaltas. Be t 
jis paaiškino, kad Jagoda, re 
kalaudamas pasiųsti į kitą pi

MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 8. — Henrikas Jagoda, 
buvęs Rusijos slaptosios poli
cijos viršininkas, prisipažino, 
kad jis įsakęs daktarui Levi- 
nui, Kremlio ligoninės {užveiz- 
dai, nužudyti Maksimą Gorjcį, 
rusų rašytoją. Daktaras Levin 
ir daktaras Kazakov prisipa
žino nužudę Gorkį.

Gorkiui daryta kai kuriais 
atvejais po 30-40 įšvirkštimų 
kamforo per dieną. Tatai gal 
nekenktų kitam pacientui, bet 
Gorkio sveikatai kenkė. Be to, 
daryta du trys įšvirkštimai ki
tokių vaistų, kurie buvo kenks
mingi Gorki u‘i.

O štai kito kaltinamojo nuo
dėmė: Kriučkov, Gorkio sekre-1 šaulį nepageidaujamus jam p: 
torius, atvežė Gorkį į Maskvą cientus, pareiškė, jogei įsakjPRIŽADA GRĄŽINTI AUSTRIJOS DAR- Rado kaltus unijų 

BININKAMS ORGANIZACIJAS vadusClevelande .
rą dienų apsirgo. Jis pagavo jdaigotas.
dvigubą pneumoniją (plaučių) Dr. Levin pažymėjo, kad j 
uždegimą). Taigi ir Kriučkov jau senyvas žmogus ir mir 
žudė Gorkį. |nebijo. Tačiau paklausęs Jag

Gorkio sūnūs Pieškov mėgo Mos, nes bijojęs, kad Jagoc 
gerti. Gėrimas jam kenkė. Bet dėl nepaklusnumo gali prade 
Kriučkov su Pieškovu pats gė- persekioti jo šeimyną.

BININKAMS ORGANIZACIJAS
___ ______ —,, Naciai Austrijoje nenurim- 

nacių įsigalėjimu sta ir vis daugiau koncesijų
VIENA, Austrija, kovo 8. — 

Ryšium su :
Austrijoje kovo 27-tą bus su
rengta vadįnama “Vokietijos 
Diena“. Naciai ruošiasi sakytą 
dieną surengti visoj šalyje di
deles demonstracijas parody
mui prielankumo Vokietijai, o 
taipgi parodymui nacių galios 
Austrijoje, , ,•

f< ■ ‘ >’■>;/> Sf' i"''

CLEVELAND, O., kovo 8. j 
Teismas antradienį išnešė 

Tikslu surasti at- sprendimą, kuris sako, kad Ma- 
- : liorių Apskrities Tarybos pre- 

pirmadienį zidentas Donald A. Campbell

reikalauja.
sparos prieš nacius Vienos mė- į 
ras, Dr. Schinitz, 
turėjo konferenciją su darbi- ir Darbininkų Apskrities Tary- 
ninku atstovais, kurioje'priža
dėjo už paramą valdžiai su
grąžinti dąrbininkams jų spor
to ir kiAtų^os organizacijas.

Jungt. Valst. padarė 20,000 JungL-Valsti- 
prekybinę sutarti su jų bombų siunčiama 

Čekoslovakija į Vokietijąj Vokietiją

Kinų partizanų kova 
trukdo japonų ope

racijas
SHANGHAI, Kinija, kovo 8. 

— Gilus sniegas ir> stiprėjanti 
kinų partizanų kova visuose 
frontuose sulaikė japonų opera
cijas ir “tvarkos atsteigimą“ 
Kinijoje.

Didėjanti partizanų veikla 
grūmoja pakrikdyti susisieki-

. ivncKevicius staiga pasijuto. tarp plačiai išblaškytų ja. 
tiek sunegalėjęs, jog priverstas | pony armij^
buvo atsigulti į lovą. Ir dau
giau jam 
ti į darbą

Velionis
lėjd prieš

nebebuvo lemta sto- 
ir baigti kontestą.
Mickevičius sunega- 

Kalėdas. Jis per ke
lias savaites išgulėjo namie. 
Vis tikėjosi kiek sustiprėti ir 
paskui kur išvažiuoti bei tin
kamai pasilsėti. Tačiau prieš 
savaitę su viršum jis tiek sto-

<O R H S
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

• f •

Dalinai s(psiniauk£; šilčiau;

•*-

.1 bos prezidentas McGee yra kal
ti kaipb prievarta paėmę $1,- 
200 iš Vernon Stouferio, val
gyklų savininko.,, Abiems ■. tfni- 
jišttastręšia kalėjimas' iki‘ 5 

i iki

PHILADELPHIA, Pa., kovo
8. — Vokiečių prekybinis lai-

VIENA, Austrija, kovo 8. — 
šiomis dienomis Jungt.' Valsti
jos ir Čekoslovakija atnaujino vas Kellerward, gavęs visus lei- 
prekybinę sutartį. Jungt. Vai- dimus plaukti į Bremeną,’ an- 
stijos sutiko sumažinti muitus tradienį buvo prisiruošęs ke- 
linų audiniams, čeverykams,1 lionei iš Philadelphijos į Vo- 
stiklo darbiniams, indams, skry-* kieti ją. Laivo prekės buvo — 
belėms ir patiesalams — viso 20,000 Amerikoj padirbtų lėk- 
50-ms produktų. Čekoslovakija * tuvų bombų. Laivų kompani- 
padarė tokių pat nuolaidų Jung
tinių 
tams, 
rioms

Valstijų ūkio produk- 
automobiliams ir tįvaL 
mašinoms.

Paskelbė Hitlerio 
planus

metų ir 'piniginės bausmės 
$1,000/

Vėl lietus pietų 
Kalifornijoj

jos samdinys, užklaustas, kur 
galų gale bus bombų keliones 
galas, atsisakė duoti informa
cijų.

Popiežius paskelbs 
dar 3 šventuosius

LOS ANGELES, Cal., kovo 
8. — Antradienį pietinėje Ka
lifornijoje buvo au’dra, griaus
mas ir žaibai. Palijo ir dau
giau lietaus, kuris trukdo per
sitvarkymo darbo po potvy
nio.

Potvynis San Joakim upes 
gręsia apielinkei prie Madera.

Legalizavo likerių 
pardavinėjimą

Nušovė 4 sąmoksli- Vąldžia duos pasko 
niūkūs Kuboje - 

■' i___1-4..-, . "
4 ' • i |

HAVANA, Cuba, kovo 8. — ’ 
Antradienį čia buvo nušauti Į 
keturi asmenys, dalyviai sąmok-Į 
slo pulkininku'i Fulgencio Ba
tistą, Kubos armijos štabo vir
šininkui, nužudyti. Pasak vy
riausybės, sąmoksle dalyvavę 
civiliai piliečiai, kareiviai ir jū
reiviai.

lįfoniijosjfaty 
bai potvynio zonoj

’ WASHINGTON, D. C., kov 
' 8. — Prezidentas Roosevelta 
i antradienį instruktavo Recoi 
truction Finance Corporatio 
pirmininką duoti paskolų p? 
taisoms sužalotų namų ir nai 
jiems namams statyti potvyni 
užgautoje zonoje, Kaliforniji 
j e.

Caruso sūnūs ieško 
dainininko darbo

Pakėlė pajamas 
geležinkeliams

Kaip kinų partizanai, pasili
kę armijų fronto užpakalyje, 
vargina japonus, numanu iš to, 
kad pav. Hangchową (šiaurėj 
nuo Shanghajaus) jiems teko 
vielomis, aptverti.

Priešlėktuvine, apsauga įtai
syta Kienkiao mieste. Patran
kos pastatytos mieste Luhota 
Pagoda. Kasdien pranešama iš 
užkariautų Kinijos dalių apie 
atakas partizanų prieš japonų 
patrulius, apie sabotažą trau
kiniams apie telefono ir tele-r 
grafo laidų nukapojimus.

Partizanams nuolat vargi
nant japonui, vėliausieji pra
nešimai skelbia, kad regulia
rioji kinų kariuomenė atsiėmė 
iš japonų keletą miestelių Anh-

MIAMI BEACH, Fla., kovo 
8. — Frank Gannet, leidėjas 
dienraščio Rochestery, N. Y., 
kalbėdamas pirmadienį pareiš
kė, kad jis Berlyne gavo že
mėlapį, kuris rodo, kokių ambi
cijų Hitleris turi Vokietijos te
ritorijai padidinti. Pasak Gan- 
neto, Hitleris yra užsimojęs ne 
tik buvusią kaizerio teritoriją 
atsteigti, bet ir .žymiai ją pa
didinti. Ar Hitleriui pavyks 
tikslas atsiekti, tai parodys at
eitis. 4

VATIKANO MIESTAS, Va
tikanas, kovo 8. — Kovo 17 d. 
popiežių^ laikys slaptą konsi; 
stori ją ryšium su paskelbimu 
trijų naujų šventųjų, o balan
džio 18 d. reiigiamos viešos ap
eigos šventiemsiems pagerbti.

Nauji šventieji bus: kunigas 
Andrea Babola, lenkas jėzui
tas, kurs žiivo Rusijoje 1658 
metais; Salvatore dą Korta, Is
panijos svietiškis franciškonas 
ir profesorius, miręs 18-me 
šimtmetyje, ir Giovanni Leo- 
nardi, buvęs italąs kunigas.

• ALBANY, Ga., kovo 
Jungt. Valstijose jau 
metai yra legalizuotas 
pardavinėjimas. Bet legalizuo
tas ne visur. Ir tik antradienį 
Doughetty kauntė, Georgia val
stijoje, nubalsavo 1,274 balsų 
dauguma prieš 197 legalizuoti 
šioje kauntėje likerių pardavi
nėjimą ir darymą. Balsavimas 
pripažįsta taipgi, kad bet koks 
gyventojas turi teisę turėti iki 
kvortos likerių bet ktfrioje val
stijos dalyje.

kelinti 
likerių

NEW YORK, N. Y., kovo 8. 
— Garsiojo dainininko, vėlio- 
nies Caruso sūnūs, Enrico Ca
ruso, nori gauti darbo Metro
politan operoje, New Yorke. 
Jaunasis Caruso paaiškino, kad 
tėvo palikti turtai jau dingę 
ir kad jam tenka ieškoti pra
gyvenimui dainininko darbo.

Subankrotavo stam 
bi biržos firma

NEW YORK, N. Y, kovo 8. 
— Paskelbė bankrotą firma 
vardu Richard Whitney & Co. 
Whitney praeityje yra buvęs 
Ncw Yorko biržos prezidentu.

lengvi daugiausia pietų vėjai; wei provincijoj ir pastatė pa
gaulė teka 6:13 valandą, lei- vojun japonų garnizonus "TJ_ 

5:48 valandą.
saulė 
džiasi

Wuh-
ing ir Wkang miestuose.

- $

19 svarų kūdikis 
gimė

DETROIT, Mich,, kovo 8. — 
Pirmadienį John C. Lawlerio 
šeimyna susilaukė naujagimio. 
Ir dar kokio!

Du sukilėlių lėktu
vai nušauti atakoje

Nauji pašto ženklai 
bus išleisti K LIETUVOS

' ’ j. . 1 _

x WASHINGTON, D. C., kovo 
8. —r. ;Generalis Jungt. Valsti
jų paštorius James A; Farley 
antradienį paskelbė, kad prezi
dentas įgaliojo jį išleisti atei
nančiais metais 31 naują paš
to ženklą, šie pašto ženklai pa-

UTENA IŠGERIA DEGTINES

BARCELONA, Ispanija, ko
vo 8, — Skubindamiesi atker
šyti Ispanijos respublikos gy- 

Kudikis svėrė nėjams tož paskandinimą krei-
19 svarų tik gimęs. Moterų Ii- šerio Baleares sukilėlių lėktu-
goninės daktarai, kur kūdikis vai bombonešiai pirmadienį keis dabar vartojamus.
gimė, sako, kad Lawlerio su- atakavo uostą Cartagena, vai- Naujuose pašto ženkliose 
nūs tur būt yra didžiausias ku-!džios laivyno bazę. Tačiau ir,bus atvaizdai visų Jungt. Val
dikis kada nors gimęs Detroi- čia sukilėlius ištiko nelaimė, stijų buvusių prezidentų, taip- 
te, nors yra rekordų apįe ku-užalos jų atakos valdžiai bęveik gi Benjamino Franklino, pirmo 
dikius kitose vietose, gimusius' nepadarė, o du jų lėktuvai bu- šalies generalio paštdriaus, ir 
25 svarų sunkumo.

Naujuose pašto ženkliose

£

vo nušauti

/ //g

Martos Washington.

Per 1937 m. vien Utenos val- 
styb.. degtinės monopolio par
duotuvėj parduota 46,500 lite- 
rių degtinės (1936 metais—40, 
600) kartu su denaturuotu spi
ritu.

Jeigu parduotą degtinę, vidu
tiniškai imant, skaityti vien 
383, kurios literis 
5.20, tai vien tik 
duotuvėj degtinės 
2,418,000 Lt.

kaštuoja Lt. 
Utenos par- 
parduota už

‘•••į?
■

RĮ
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WASHINGTON, D. C., kov 
8. — Interstate Commerce Con 
mission paskelbė antradien 
kad ji leido geležinkeliams pi 
kelti kainas už gabenimą pn 
kių. Visa pakėlimo suma, aj 
skaičiuojama, sieks $270,000 
000' metams.

Hooveris pas Hitler
BERLYNAS, Vokietija, kov

— Buvęs Jungt. Valstij8.
prezidentas Herbert Hoover ai 
tradienį atlankė Hitlerį ir 4 
minutes kalbėjosi su juo tari 
tautinės padėties klausimai; 
P-ną Hooverį trečiadienį va 
šins feldmaršalas Goering, Ui 
lerio pirmas pagelbininkas.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.

m*
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Minislerio pirmininko d r. Negrino 
kalba Madride

(Tęsinys)

Musų kova — yra kova už 
pasaulinę taikų

Juo ilgiau musų šalyje siau
tėja karas, 'tuo labiau didėja 
pavojus visuotinai taikai. Ne 
mes, o kiti turi šį pavojų pasi
tikti, kad pašalintų pasaulinio 
karo pavojų. Svetima pagalba 
mums nėra ko pasikliauti. Di
plomatija reaguoja mirtinu lė
tumu. Taigi, musų laimėjimai 
užsieny tėra tik reliatyvus. Bet 
jų mes turime atsižvelgti, nors 
ir neperdėti jų reikšmės. Buvo 
padėta daug darbo — tiesiai 
kelią paruošti, kuris rūpestin
gai visomis viešojo minčių 
skleidimo institucijomis užslėp
tas. Visos šios institucijos kon
servatyviąsias Europos klases 
palenkė maištininkų pusėn. Bu
vo sunkus kelias — išrauti le
gendą apie musų sadistinį žiau
rumą. Visi melai apie vykdo
mus žiaurumus, kurie . buvo 
skleidžiami tikslu vyriausybes 
ir tautas prieš mus siundyti — 
dabar tapo atšauktos. Ispanija 
atgavo vertą ir kartu savo tra
dicinį heroinį prestižą.

Deja, šio laimėjimo moralinė

011 av o Baiaban & Katzbiitmore theater
Division, arti Damen 

ŠIANDIEN - Baigias 
KETVIRTADIENĮ 

Kariautojas, mylintis Imperatorius
... TOLSTOJAUS 

“Petras Pirmasis”
SENSACINIS RUSŲ VEIKALAS 

Angliški pavadinimai

je srityje nepasekė laimėjimas 
teisės trityje. Trūksta įrodymų 
faktų, kad butų išlaikomas su
tartys ir atatinkamai tarptau
tinę teisę mums butų leista 
laisva prekyba su draugiškomis 
mums tautomis. Būtinai reikia, 
kcd Europa ryžtųsi pripažinti 
musų karo teisę ir nustatytų 
dviejų valstybių brovimąsi į 
musų tėvynę. Yra galimybe ir 
viltis, ka.d bus ryžtamasi, kam 
ligšiol negalėta pasiryžti. Tai 
priklausys nuo laiko.

Tiktai musų laimėjimas už
tikrina šalies 'nepriklau

somybę 
I

Karas tęsiasi ir tęsis tol, iki 
mes iškovosime Ispanijos nepri
klausomybę. Tai yra musų pa
reiga ir mes ją išpildysime. Te
gu niekas nesibaido, kad mes 
ją apleisime. Niekad mes savo 
gyvenime neturėsime didesnės 
pareigos arba paskirties. Nieko 
kilnesnio nebėra mums ko be
laukti. Be šios pareigos kolkas 
jokios kitos nežinome. Mlims 
aišku, kad mes laimėsime, esa
me giliai įsitikinę, kad musų 
tėvynės nepriklausomybė bus 
išgelbėta. Kas nori šių musų 
jausmų priežastis pažinti, tegu 
eina į Madridą, tribūną, iš kn- 

trios aš sakati šiuos žodžius. 
Viskas čia patvirtina musų pa- 

I sitikėjimą —1 viskas skelbia 
I musų laimėjimo tikrumą. Vel
tui nuėjo vokiečių oro ginklų 
pastangos, nuslopinti Madrido 
liaudies dvasią. Veltui yra nuo
latiniai apšaudymai iš italų pa
trankų. Tas kas negalėjo įvykti 
lapkrity, niekad neįvyks. Ly-

giai kaip 1808 m. Madridas ir 
1936 m. Laimės. Tuometinis 
Madrido laimėjimas buvo pro
logas ispanų laimėjimui.

Bet vyriausybė privalo galvo
ti ne tik apie šiandieninę «<ovą, 
bot ir apie ateitį.'

Nelaiminga Ispanija, jei tie, 
kurie šiandien jos likimą veda, 
negalvotų -apie jos ateitį. Pra
keikti tie valdovai, kurie nęsi- 
nipintų po tiek daug brolžudy
bių ir kraujo, busimoms kr r- 
toms sukurti geresnį būvį. Po 
tiek daug išlieto kraujo, po to
kių pažeminimų ir nusikaltimų 
— tuiės būti kiekvieno ispano 
pareiga, viltis ir troškimus Vi
sų ispanų įkūnyti naujuose 
tiksluose, kurių pradmenys ran
dasi gryniausiose ispano sielos 
tradicijose.

• Jei to nebus siekiama, jei tas 
nebus pasiekta, tai karo galas 
reikš Ispanijos galą.

Bet Ispanija išsigelbės, ir šar
vuoju išsigelbėjimu įvykdys tą 
aukštąją paskirtį, kurią jai ski
ria istorija. „ /

Už tą mes kovojame ir dėl to 
aš šiandien kreipiuos į visus is
panus.

SUSTOKIT davę 
savo vaikams blogo-sko- 

nio liuosuotojus!
Motina, tik pažvelk į savo vaiko vei
deli, kada duodi jam ką nors tokio 
netinkamo išvalyti jo vidurius! Vai
kams tos sargdinančios dozos nepa
tinka lygiai taip, kaip ir mums pa
tiems. Bet tam visai ir nėra reikalo!
Kada sekantį kartą jūsų vaikams bus 
reikalinga liuosuotojo, duokit jiems 
gardų šokoladini liuosuotoją — Ex- 
Ląx. Jis. jiems labai patiks! Ir Ex-Lax 
jų vidurius visiškai išlaisvins — be 
vidurių skaudėjimo ar jų sukrėtimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da- 
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu, kada nors buvo. 
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKiT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

Šliftl O f VĮ Išpardavimas

’rastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė, Patenkinimas Garantuotas.
756 VVest 35th Street Telefonas Yards 1829

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI
r\VLT I I. KOPLYČIOS VISOSE 
U Y KfejAkl CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

TeL Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

ĄNTANAS M. PHIILIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

TeL Boulevard 4139
Pirmiau buvusi, A. Masalskio įstaiga 

..............  I ........ ........................ ........ JĮ I..I ■■■*.■■*>* ........... .......

P. S. “Naujienoms” ir Amer. 
soc. darbininkams šios brošiū
ros vertimą> siunčiu ne vien pa
sigrožėti dakt. Negrino kalbos 
stiliumi. Išverčiau ją tikslu — 
dalį socialistų gąsdinančią nuo
monę apie Ispaniją išblaškyti, 
nes darbo žmonių priešų spau
da skelbia ją esančią komunis
tine respublika, ši patriotinė 
Negrino kalba, manau, įtikins 
nevieną, silpnatikį, ir duos kiek 
aiškesnį vaizdą Ispanijos vidu
jinių nuotaikų. Fašistų skelbia
mo “komunistų bandų” viešpa
tavimo Ispanijoje atžvilgiu pa
sakysiu ne kaip kareivis, o 
kaip liet, antifašistinių laikraš
čių bendradarbis: išskyrus fa
šistų užgrobtą dalį, visoje Ispa.- 
nijos respublikoj yra. viena vy
riausybė ir viena respublikos 
armija, kurioje įstatymų ir dis
ciplinos yra griežtai draudžia
ma* .organizuoti ^et^pjeiu^ par
tinius ar grupinius • susibūri
mus.

Net amerikiečiai stebėsis šią- 
į?. didžiojo respublikono pilna 
atsi komingutno kalba, tokia 
kultūringa net mirtinų priešų 
atžvilgiu. O palyginkite šią ka1- 
bą kad norš ir su Lietuvos nyk
štukų šukavimais ir savo prie
šų, t. y. demokratijos šalininkų 
drabstymu purvais.

Julmis.
Aragonas, 1937—3—XII.

(GALAS) 
Z •

IŠ LIETUVOS ~
Apvogęs asmenį ir 
jam pačiam siūlė 
pirkti vogtus daiktus

KAUNAS — Bronė ir Sta
sys Karalevičiai, eidami girti 
per vieną kiemą, pavogė pa
džiautas 2 sukneles, "bliuzelę ir 
kitokių daiktų. Juos parsinešę 
namo atidavė savo šeiminin
kams A ugusta uskams, buto 
nuomos mokesčio sąskaiton, pa
stariesiems gerai žinant, kad 
šie daiktai yra vogti. Augus* 
tauskai suknelę ir bliu želę nu<- 
sinešė į žuvų rinką ir čia siū
lė pirkti. Kaip tik pasiūlė tai 
pačiai pilietei, nuo kurios yisa 
tai buvo pavogta. Sulaikyti 
Augustauskai kalti neprisipa
žino, teisindamiesi visą kaltę 
verte ant Karalevičių, kaip daik
tus gavę iš jų. Policija Karą: 
levičius už daiktų pavogimą, o 
Augustauskus u*ž vogtų daik
tų pardavinėjimą patraukė teis
mo atsakomybėn. Apyl. teis
mas Bronę ir Stasį Karalevičius 
nubaudė po 4 mėn. paprasto 
kalėjimo, Flarijoną ir Julę Au
gustauskus po 1 mėn. paprasr 
to kalėjimo. Visi buvo padavę 
Kauno apygardos teismui ape
liacijos skundus, tačiau* juos 
atmetė. . , .

Nacionale Vartotų 
Karų Maino
Savaitė

> - i __ .   ...  

Prie Bendro Darbo Dedasi ir 
Plieno Magnatai

... Musų skaitytojams jau* teko 
skaityti pranešimus apie dabar 
einantį visam krašte vartotų 
karų didžiulį išpardavimą. Nau
jienose tilpo ir šiandien telpa 
didžiuliai ir puikus skelbimai.

proga geresniam automobiliui 
įsigyti. (Skelb.)

Puikios viltys.
Moderninis menininkas, susi- 

žavęjęs savo kuriniais, klausia 
meno kritiką:

— Kokia Tamstos nuomonė, 
ar aš busiu tinkamai įvertin
tas?

r— Taip, tamstos kuriniai-ga- 
li patekti į muziejus, kai bus 
užmiršti, pav., Holbeinas, Ti-

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos N ariat

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Sercdomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue

TelpfnnaR Reniihlir

ir(10 yra pas

JUOKAI
Tarp draugių.

Knygos, vis

25 centų dėžutės 
jusiu Vaistininką)

Pirmoji:
to, pasilieka geriausios dovanos,

dėl

Tas auto išpardavimas, ku
ris vadinamas Nacionale Var
totų Karų Maino Savaite, pra
sidėjo kovo 5 d. ir baigsis 12, 
t. y. šeštadienio vakarą. To iš
pardavimo tikslas yra išpar
duoti lengviausiomis sąlygomis, 
gerai pataisytus, dar pilnai 
įtinkančius vartoti automobi
lius, kad tuo sudarius galimy
bės naujiems gaminti ir sykiu 
padidinti auto industrijos dar
bininkų skaičių ir bendrai kraš
te atgaivinti sustingusį gyve
nimą—-padidinti darbus.

Tasai auto industrialistų ir 
pirklių bendras žygis rado kraš
te ir gerų atsiliepimų. Prie jų, 
šiandien galime jau pranešti, 
prisidėjo trys plieno gamybos 
didieji viršininkai. Jie, kaip ir 
automobilių gamintojai, mano 
kad tik tokiu sutartinu žygiu 
bus galima atidaryti dirbtuvių 
duris bedarbiams, norintiems 
geresnio gyvenimo, pamatus 
pasitiesti.

ir mano motina per kiekvieną 
mano gimimo dieną padovano
ja man po gražią knygą.

Antroji: — Tai tu turi tupė
ti jau didžiulę biblioteką.

Taigi, Nacionalė Vartotų Ka
rų Savaitė yra kaip tik toji 
pajėga, kuri turi pralaužti ke
lio kliūtis į gerbūvį. Remkite 
sumanymą ir pasinaudokite

< LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ M M HM | ■■ MJohn F. Eudeikis

I SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
| pieną ir naktį
I Visi Tefefonai YARDS 1741-1742
■ ® ; ■ ■' Į į.

I 4605-07 So. Hermitage Avė.
I 4447 South Fairfield Avenue

į . Tel. LAFAYETTE 0727 
.........Į »« II UI . .............. . ....................... UI—l.l.l     !■ I*.

T—'l 1 j- 2 koplyčios visose
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Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio Vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

t P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

ziahas, Kembrandtas.
— Ar iš tikrųjų?
— Taip, tiktai ne anksčiau.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas-—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų * 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams,

Marąuette Radio
, AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
x Kalbame Lietuviškai.

Hemlock 2343

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TpL Kenvrood 5107

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais fr Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH .L GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Tflephone: Boulevard 2800 

463i SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515} So. Rockvell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Ate. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Ofiso Tek Virginia 036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakare 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVIi 
Valandos—9—10 A. M.

_____ Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 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

4300 So. Eairfield Avė.
TeL La^ąyette 8016

DR. STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 
vak. Nedėlioj pagal susitarimg 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1980

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
; arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
! Serądoj pagal sutartą .. ?f.

KitŲ 1

Dr. Margeris
'3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
i Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworlh 6830
Rcz. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis

r»

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

NARIAI
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS . 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

3307 Lituanica Avenue ' Phone Boulevard 4139

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Caiifornia Avenue Phone Lafayelte 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

A. PETKUS
6834 So. AVestbrn Avė. \ Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero, Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

I. J. ZOLP Phone. Boul. 5203 
1646 West 46lh Street : ■ Boulevard 5566

S. M. SKUDAS "
718 ^est 18th Street Phone Monroe 3377■  ....... ; ■ i N m ii.ii ,,,   j'  .................................    , ,   

Yards 1139
Yards 1138

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

iii iii blįĮį |H i ii ei « ityMNf-nKeiu

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedčlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

TeL Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

LIETUVIS 
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
'• .^įĮjjflgįiiŽF ' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
v . > 756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8

: Nedaliomis pagal sutartį.

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 prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MTDWAY 2880
Telefonas Y arda 0994 ' •

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK.

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

7 iki 8 vai. Nedėi. n«o 10 Iki 12 
Re*. Telephone PLAZA 2400

naujienų' 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki f 8 vai. vak. NedeUomiB 
nuo 9 V* ryto iki 1 v. p. ĮL
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J. J. Pranokus Paaiškina Kodėl Rezignavo 
Iš Laisvamanių Sekretoriaus Vietos 

“Susidariusi atmosfera, kurioj negalima 
kvėpuoti”

KADI©
Bu driko Rądio Programas

------------------------ \

septintadienį Jos. F.
Radio Programas iš

r pain-expeller-M/4

Organizacijose paprastai na
riai renka ar skiria viršinin
kus remdamies .patikėjimu, 
atsakomybe ir fikėdąmics vei
klumo.

Gruodžio 5 d. 1937 m., pir
mame A. L. L. E. K. D. suva
žiavime paėmiau vieną vietą 
ir atsakomybę prieš visus lai
svamanius bei organizaciją. 
Tuoj po suvažiavimo tą at
sakomybę centro posėdžiuose 
apkramtė ir pagalios sudarė 
tokią atmosferą, kurioje ne
buvo gaįima kvėpuoti. Vietoje 
nuvilti laisvamanius, ypač 
tuos, kurie tikėjos susilaukti 
veiklumo, rezignavau tik pro
testuodamas prieš padėti.

Rezignacijos siaurai paėmus 
pamatinės mintys buvo šito
kios :

Pirma' dėl centro komite
to neveiklumo ir neprisilai- 
kymo paties centro nutarimų;

Antra: dėl antrašų nepato
gumo, kas trukdys atsakymus, 
o už tai kabino raštininką ne
veiklumu.

Trečia: dėl ilgo laukimo iš 
iždininko patvirtinimų, kas 
vilkjno atsakymus j laiškus.

Ketvirta: dėl davimo visų 
spaudos darbų “Vilniai”, ku
ri nėra organas.

Ir penkta: dėl “neraštingu
mo”.

Iš šios paduotos rezignaci
jos gal kas nebus aišku toliau 
nuo centro stovintiems, tad 
pridursiu štai ką:

Pirma. Pirmininkas apsiė
mė pagaminai čarterį ir veik 
per 2 mėnesius tvirtino, kad 
už dienos padarys. Aštriai pa
reikalavus sekančiam susirin
kimui čarterį parūpinti, sausio 
30 d. pranešė, kad negalįs.

Tas pat* su įstatais. Gruo
džio 23 d., 1937 m. C. K. susi
rinkime nutarėm padaryti ir 
būtinai pasiųsti kuopoms. Bu
vo įsprausti pataisymai ir pir
mininkas įstabus vėl sulaikė.

Toks trukdymas meta dėmę 
ir ant raštininko už “neveik
lumą.”

Antra. Centro antrašas laiš
kams yra Roselando svetainė, 
kurioje nieko nėra dienomis. 
Organizacijai plėtojantis, ateis 
visokių reikalavimų, reikės ir 
atsakymų; prie to, ateis spe- 
cial ir registruoti laiškai, gal 
koks telegramas. Atsakomybė 
Puls ant raštininko už neat- 
sakymą į laiškus laiku. Buvo 
atsitikimų, kad laiškai ėjo 
net 9 dienas; vienas iš Cleve- 
lando privatiškas ir 2 kp. Det
roito. Jie ėjo taip: iš svetai
nės paėmė Vitkus, nuo jo — 
Misevičius, kuris per Yagmi- 
ną prisiuntė pašįu.

Trečia. Sausio’30 d. centro 
susirinkime dalyvavo apart 
pirm. rašt. ir ižd.: A. Jocius, 
J. Yuknis, J. Yukelis, A. Mi
sevičius ir J. M. Bruchas. Pir
mininkas pareiškė, kad laiškai 
su pinigais turi eiti Roselan- 
dan. Pasiųs tada juos rašti
ninkei į Garfield Parką. Tuo
met tuos pinigus jis turi pa
siųsti ižd. Dambrauskui į Ro- 
selandą. Dambrauskas turi iš-

rašyti paskvitavimą ir pasiųs
ti į Garficlcl Parką raštininkui 
Tada rašt. turi pasiųsti pakvi
tavimą tam, iš Kurio gauti pi
nigai.

Ketvirta. Apie spausdinimą 
darbų “Vilnyje”.

Centras rengėsi atiduoti, 
“Laisvamanio” spausdinimą 
“Vilniai’’, o platinimą pavesti 
A. L. D. L. D. kuopoms. Da
bar, po rezignacijos, susilaikė. 
Turiu žinių, kad “Laisvamanį” 
kitur galima atSpausdin'J pi
giau, negu “Vilnyje.”

Penkta, “neraštininkumas”. 
Sausio 5 d., “Keleivyje” o sau
sio 6 d., “N. Gadynėj” tilpo 
korespondencijos. Jose buvo 
skirtumų, bet pagrindinė min
tis ta pati. Etikos atžvilgiu 
korespondencijos neperžengė 
jokių ribų, bet buvau pas
merktas. Nuo bausmės atleido 
su sąlyga, kad niekur nera
šysiu korespondencijų ir kuo
poms atsakymų nesiųsiu be 
pirmininko parašo.

Tame pačiame susirinkime 
įvyko kitas, juokingas įvykis, 
kuris prisidėjo prie rezignaci
jos. Balsuojant vienu klausi
mu balsai pasidalino 4 prieš 
4. Pirmininkas spyrė balsuoti 
antru sykiu, bet aš pasiprieši
nau. {nešėjas tada atsiėmė į- 
nešimą ir pirmininką išgelbė
jo.

Laisvamaniai, kurie intere
suojasi' savo organizacija ir 
veikimu, galės bešališkai sprę
sti apie rezignaciją iš to, ką 
čia paaiškinau. Butų buvę 
sveikiau -šiuos klausimus iš
rišti susirinkime visų lais
vamanių. Jeigu “Naujienos” 
duos vietos patalpinti, tai bu
siu dėkingas.

J. J. Pranokus,
• 3857 W.: Polk St

Ragina Į Kovą 
Už Cicero 
Pagerinimą
Namų Savininkai šaukiami Su- 

sirinkiman

Pereita
Budriko 
stoties WCFL, kaip ir visada, 
buvo labai įdomus savo- turi
niu: muzika, dainomis ir vai
dinimu. Prasidėjo pusiau aš
tuntą valandą gražiu maršu 
“Valio”. Po jo Tenzis dainavo - 
“Tų mergelių dainavimas” gra-* 
žiu skambiu balsu. Po jo buvo Į ' 
instrumentinės muzikos dalis 
“Lietuvių Melodijos”, kurią iš
pildė Budriko Lietuvių Orkes
trą. Po jos sekė Makalai,su vi- . 
sais’savo šeimos “trubeliais”, L

JUOKAI
■ . .; . i

Muskulų •kaudijimas, 
kuri sudaro persidirbhnas, 
drėgnuma* ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTę 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. Ir 7ŠC.

Su išrokavimu.
bičiuliai susitinka vienoje 
parduotuvėje. Vienas z'iš

Du
lindų

o"po jų buv<” CečiliukėVVal'cas \ n^ipirko eilę porcelianinių 
ir daina “Kur banguoja Neinu- 'indų' Antras13’ tal Pamatęs, su- 
nelis”.1

Visas programas buvo labai 
gerai išpildytas ir toks įdomus, 
kad nepasijutau, kaip praėjo

Sunka:, t
—■ Tu perki tokius brangius 

indus! Ar tau’ galvoj negera.
Užpultasis atsigina: — Tu

pusė valandos ir programas pa-,kaip viegungis, matai,, nesu- 
sibaigė. šį kartą man geriau- pranti! Jei aš pirkčiau pigius 
šiai patiko Makalai savo susi-(indus, tai pats ir plaučiau ir 
rupinimu su augintine, jos ap- šluostyčiau, o dabar manęs žmo- 
rupinimu visokiais drabužiais, na bijo prie jų prileisti ir plau- 
ir jos perdaug besilankančiais na pati, 
draugais, kurie ypatingai nėr- .. . .■.....
vino motiną.

Ketvergais Budriko Radio. krautuvė 
programai eina iš stoties WH'sių visoj 
FC: 1420 k. nuo 7 iki 8 v. v.1 kėj. čia 
Pėtnyčiomis ir sekmadieniais rinkimas 
iš stoties WAAF 920 k. kaip 4 ypatingai 
r. m, 

Budriko

Aukštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandymai parodo, kac 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 

t palaikyti ir iš to einančius galvos 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir reguliariai 
vartojant ALLIMIN, česnakų ir Pet
raškų esencijos tabletes. Tai grynas 
Česnakų ir Petraškų junginys aptai
sytose tabletėse be skonio—be kva
po—užtikrintas nuo bile kokių vais
tu pavojaus. Klauskit būtinai tik tų 
tablečių šiuo vardu—ALLIMIN—ir 
stengkitės gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau 
ti žymaus gydytojo knygelės, rašy 
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois

Street, Chicago.’
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Budriko Rakandų ir Radijų 
yra viena iš d’džiau- 
Bridgeporto apielin- 

yra didžiausias pasi- 
ir žemiausios kainos, 
dabartiniu laiku. Be

to, patenkinimas yra užtikri- 
Accordionistai per .namas kiekvienam. Krautuvė 

Radio duoda daug naujų polkų J randasi 3409 ‘S. Halsted St.
I (Sp.) Girdėjęs,valeų ir maršų.

More than a hundred. enthu- 
siastic fans and backers packed 
the lower hall of the Lithua- 
nian Auditorium lašt Saturday 
when Birute held its first 
“šeimyniškas vakarėlis” in ma
ny months. Guest of honor waš 
Consul Paul Daužvardis, who 
was very impressed at his 
first far-famed Birutės sočiai. 
Bruno Brooks was master of 
ceremonies for the short pro- 
gram which begąn well after 
midnite. .» ' • , v •/ •

t Al Miceviz took great ptea- 
,sure in reviewing the history 
of the chorus and introdueing 
past presidėnts, among them 
Dr. Biežis, Composer Sarpalius, 
and Vicus. Akvilė Ončiutč and 
Little Helen delighted the au- 
dience, Akvilė with a few weD- 
chosen and even better render- 
ed Lithuanian songs, Helen va- 
ryirig the program with Eng- 
lish ballads. Lulu Raben play- 
ed a few seleetions on her vio- 
lin with artistry.

The lamp for which a draw- 
ing was held was won by a 
Mrs. Mikaitis. She was not i
among thosc present būt the 
lamp was cntrusted to Walter 
Petrauskas’ care. It was his 
book that held the luclcy win- 
ner.

$ X

Let’s Gct To Work!
Lašt week the whole chorus 

began rehearsing the ,action 
for the first act of Perikola. 
Mrs. Genevieve Giedraitis, \vho 
is directing us, needs all the 
coopėration we can give her. 
Not ohly should we attend re- 
hearsals regulraly, būt let us 
be more attentive, and thus 
eliminąte irksome repititions.

Principais aro rehearsing as 
many as f i ve times a week. 
Chorus rehearsals will continue 
to be twice a week Wedncs- 
days and Fridays, until the 
operetta is to be staged. Be at 
Sandara hall tonite.

* * *
ThisNthaT

If possible, . the treasurer 
Mary Barnett would likę to 
complėte her books on the so
čiai tins week ... Many werc Isurprised to learn that Dr. 
Graičiinas was one of the first 
Birute members .. ’ There were 
fou'r dočtors in the house— 
and no patients!.. . The Vicus 
girls did a wonderful job in 
the kitehen, with most of the 
girls volunteering to act as 
avvitresses ... Steve Derring 
and Mr. and Mrs. Miller super- 
vised the bar . . . As a result of 
the sočiai we will have sevcral 
new members tonite ...

Jacųues Grandmesnil

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

2 PAGELBOS
Budai Pasiliuosuot nuo

ŠALČIO

Paimk 2 BAYER ASPIRIN table- 
tęs ir nugark au stiklu vandens. 
Gydymas} pakartok už 2 valandų.

Jei gerklė skauda nuo šalčio, su
trinu 3 BAYER ASPIRIN tabletes 
ir sumaišęs 1/3 stiklo vandeny ir 
išgargaliuok du kartu. Palengvins 
užkimimą ir skausmą veik urnai.

Kad pasigejbėt nuo šalčio paprastai 
išviso kainuoja — liuo 3 iki 5c.—pa- 
gelba visam jūsų Šalčio laikui 15£ iki 
25c Tad nei vienas neturi apsileist 
net mažam galvos šalčiui. <

Štai ką daryti: Imk dvi BAYER 
tabletes, kai jauti artinantis šalt;— 
sn stikline vandens. Paskui, jeį rei
kia, pakartok, sulig nurodymu, kurie 
yra kiekvienam pakely. Tuoj padės.

Bayer šalčio gydymo būdas tas, 
kurį daugumą gydytojų užgyrė Imk 
Bayer Aspirin norėdamas pagelbos. 
Jei nesulauksi greitos pagelbos, eik 
pas savo gydytoją.

2 Pilni Tuzinai 25c 

tikrumoje 1 centas tabletė

KAS PER DŽIAUGSMAS! Važiuoti 1937,
36 AR '35 METŲ KAHU SU VISA ŠITA NAUDA

CICERO — 8 vai. šįvakar 
vyks svarbus Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų Politinio Kliu- 
30 susirinkimas, Liuosybės sa- 
ėje. Privalo dalyvauti visi Ci
cero lietuviai namų savininkai. 
3us svarstomi musų kolonijos 
pagerinimo reikalai.

Gana snausti ir laukti iš mu
sų valdininkų kokios ten nebū
tų mielaširdystes. Mes turim 
griežtai reikalauti kas mums 
yra ysikalinga, nes mes gana 
riebiai valdininkams už tą už
mokame.
1938 Biudžetas—Labai Aukštas

Man jau teko matyti 1938 
metų biudžetą. Tai aukščiausias 
Cicero istorijoje. Vien mieste
lio užlaikymui skiriama virš 
milionas, dolerių. Tuo tarpu 
gatvės i Užverstos nešvarumais, 
cementas sutrūkinėjęs, šaligat
viai susikraipę, trokų suvaži
nėti. Vėl girdėti, kad nelegaliai 
bizniai atsidarinėja. Vienas jų 
prie 49th avenue ir 14th. Sako, 
kad tai bus gembleriavimo ur
vas. -

Prieš porą metų to nebuvo, 
bet musų valdininkai pasinau
doja mtfsų pakrikimu. Kol bu
vome susiorganizavę į stiprų 
Improvement Kliubą, tai musų 
klausydavo. Nežiūrint tų prie
šų, kurie Kliubą suardė, spies- 
kimęs į Namų Savininkų Poli
tikos Kliubą. Susiorganizavę 
priversime valdininkus apvaly
ti ir apšvarinti musų koloniją. 
Vienybėj e-galybė.

Taksų Mokėtojas -

A

)

PADĖJIMO

k

į NIS STILIAVIMAS

geresne gaso
TOLIO NAŠA

ŠVELNESNIS, DAUG
PAJĖGESNIS INŽINAS

KYLA GYDOMA $35
Laikai sunkus, pinigas retas daik

tas. Kovo likusiai daliai mes rengia
mės duoti reguliarų, be peilio, be 
kraujo ir be skausmo gydymą už 
Trisdešimts Penkis Dolerius. Tai 
duos kiekvienam, kurs tik- jaučia, 
kad reikia iš dolerio gauti daugiau, 
progą pagyti už visiems prieinamą 
ksirią
VARICOSE VEINS GYDOMA $4 f| 
UŽ ........................................ 1 U
ir $2.00 už kiekvieną trytmentą. Tai 
yra absoliučiai mažiausia, ką gali
me kainuoti ir duoti tobulas pasė
kas. šis įšvirkštimo gydymas yra 
musų išrastas ir vartojame be per- 
traukoą. metų. Palaka kojas 
taip Svarias ir švelnias kam vaiko.
Specialus Parankumai Moterims.

\ PATARIMAS DYKAI.
DR. E’. N. FLINT ASSOC. Rm. 1105

32 N. State St., Chicago, III.
Atdara: kasdien 9:30 iki 7:30 P. M. 
Išskiriant treč. ir šešt. iki 5:30.P.M.

TUZINAI KITOKIŲ 
PAGERINIMŲ

ŠTAI .priežasčių žiupsnis, delko apsimoka pirkti 
vartotą karą dabar. Oras rodo jūsų naudai, nes 
pavasaris jau kaip tik už kampo. Vertybės rodo 
jūsų naudai, nes dyleriai furi nepaprastai dide- 
lį pasirinkimą gerų vartotų karų ir jie koope
ruoja su viso krašto vajumi, greitam išpardavi
mui. Kainos jūsų naudai—toli Žemiau tų, ku
rios buvo kelis mėnesius prieš tai, v

'• . ' . , , A ...‘V

Yra dar ir kita svarbi šios Nacionalės Varto
tų Karų Maino Savaitės savybė. Daug iš var-. 
totų karų yra iš 1937, 1936 ir 1935 metų mode
lių, turi daug pagerinimų, kurie įvykdyti pasta
raisiais metais. Daugelis turi dylerių puikiau
sias garantijas. ' •

Prie kokių iš aukščiau paminėtų savybių butų 
galima jūsų senojo karo savybės prilyginti? Jei 
atsakymas yra “taisymo bilos, tingi išvaizda, 
krintanti maino vertė, augantis nepasitikėjimas” 
—tai kodėl dar laukti? Paika ekonomija važi
nėti karu iki sugriuva—nekalbant jaii apie ap
saugos pusę.

Matykitės su artimiausiu doleriu kaip galk 
ma greičiau—kol pasirinkimas didžiausias. Jū
sų dabartinis karas gali atstoti rankpinigius— 
likusią dalį išmokant lengvais terminais. Jei ne
turite karo įmainyti, tai jus galite dar ir tada 
pasinaudoti mažo įmokėjimo ir lengvų išmokė
jimų proga per šios say^itės išpardavimą. Pui-

ATVEŽK SAVO SENĄ KARA 
IŠSIVEŽK GERESNĮ KARA 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

y^itės išpardavimą. Pui
kus pavasario oras jau uz kampo—PASITIKITE 
JĮ SU GERESNIU KARU.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ AUTOMOBILIŲ DYLERIŲ IR GAMINTOJŲ GLOBOJAMA

f —■  —...1       

INSURANCE ]
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagiu
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.
Ii --į

1 ■ 1 1

FulMlavored

— perfect 
for cookingl

© Kraft American has a melk>w, 
fūll-flavored richness that makes 
it perfect for sandwichea. And for 
cooked disbes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfecdy.

Garsinkitės “N-nose”
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Amerikos problema
Vasario 22 d. šių mėtų vidaus reikalų sekretorius; 

Roosevelto kabinete, Harold L. lokes, pasakė per radio 
kalbą, kurią -British Broadcasting Corporation per savo? 
tinklą pateikė -klausytojains Anglijoje. Toje kalboje bu
vęs “bull mooserių” veikėjas tarp kitko šitaip išdėstė: 

, “Amerikos problemą”:
“Taigi Amerikos* problema, kuri yra bendra vi

sų demokratijų problema, yra kreipti daugiau dė-? 
mesio į socialinę musų žmonių gerovę; pasirūpinti,; 
kad jų ekonominiai reikalai butų patenkinti kaip 
galint geriau. Kai dėl žmonių, tai jie daugiau, negu; 
protingi, $e teisingi. Jie nesitiki to, kas negalima.j 
Naujoji dalyba čionai stengiasi sukurti Ameriką,* 
kurioje kiekvienas pilietis galėtų rasti darbą už pa-’ 
dorų atlyginimą, taip kad jisai galėtų sočiai pavalą 
gyti, švariai apsirengti ir jrigyti žmonišką pastom 
gę; kad kiekvienas žmogus turėtų lygią progą pa
gal įstatymą, kurį Thomas Jeffetson įrašė į Neprb 
klausomybės Deklaraciją; kad krąštas butų apsau
gotas nuo vaikų darbo ir moterų išnaudojimo pra
monėje; kad butų grindys, žemiau kurių negalėtų 
kristi algos, ir kad butų lubos, aukščiaus kurių ne
galėtų kilti 'darbo valandos; kad žmonių neišnaudo
tų tie, kurie yra stiprus, godus arba besąžiniškai 
gudrus ; kad jie turėtų pakankamai laiko poilsiui ir 
ekonominį saugumą nuo ligos, nedarbo ir senatvės. 
Mes žinome, kad tiktai iki to laipsnio, iki kurio, 
mums pasiseks šitais dalykais aprūpinti žmonės,; 
Amerikai nereikės bijoti fašizmo ^anba komunizmo? 
arba kitos kurios despotizmo formos.”
Tai neblogai suformuluota “Amerikos problema”. 

Bet naujoji dalyba dar tik pradėjo vykinti tuos uždavi
nius, kurie, joje yra išdėstyti, ir, deja, pastaruoju laiku. 
Šis darbas eina vis lėčiau ir lėčiau. Roosevelto adminis
tracija ėmė rodyti daugiau entuziazmo galingo karo lai
vyno statymui, negu socialinės žmonių gerovės klausi
mams. z ' ■ . •4 • . •• s' '
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PASIPYLĖ medaliai ant r kas yra tikri koMunis- 
SANDAItlĖrifŲ KRŪTINIŲ TAI, O KAS JUDOšiAI?
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• ^Naujienų” specialus kores
pondentas Lietuvoje praneša, 
kad Lietuvos nepriklausomybes 
Sukaktuvių proga p. Antanas 
Smetona davė ordinus J. Bert- 
manavičiui, j. J. Smailiui (btfv. 
A. L. T. Sandaros prezidentui), 
Dr. įil. J. Vinikui, S. Vitaičiui, 
Dr. A. žimohtui, Dr. J. J. Joni- 
kaičitii, ‘adv. J. Vvickui, S. Moc-. 
ktri, V. DaukŠiui, P. JUTgėliutėi,i 
J. Bačiunui, A. Baniui, B. V. 
Jankauskui ir k.

Tarpe ordinų gavėjų yra <dar 
skelėtas kunigą, vargamistrų ir 
šiaip gerą parapijom^, j ją 'tar
pą, kažin kodėl pateko Chiėa- 
gos tnėras Kelly ir prof. M. W.; 
Grabam. Bet pastebėtina ^tai, 
kad didžiausias medaliais pa-Į 
puoštų 'asmeną skaičius teko5 
sandatiečiUms. Pernai, beje, ga-; 
Vo medalį šandariečių prežidėn-’ 
tas Stasys Gegužis. Jisai buvo 
apdovanotas, aišku, už tai, kad: 
SLA Clevelando seime kartu šii 
fašistais balsavo prieš rezoliu-j 
ciją, reikalaujančią, demokrati- 
nes santvarkos atsteigimo Lie-; 
tuvoje. x z ’d

•Nuo to taiko ir pradėjo Sme-: 
tonos modaliai kristi ant sah- 
dariečių krūtinių. j

Faktinai visi sandariečių va
dai jau turi po ordiną. Ordinus: 
gavo, ir kai kurie buvę sanda-, 
riečiai, kurie jau arba visai ne
veikia, toje organizacijoje, arba 
net yra nutraukę su ja ryšius^ 
žodžiu, daugiau ordiną,1 hegu 
sandariečių.

ESTIJA GRĮŽTA Į DBMO 
KRATIJĄ

Šventi riteriai
Popiežius pakėlė du amerikonu į šventojo Griga

liaus Didžiojo riterius.
Kas tie du amerikonai, kurie užsitarnavo tokį Tie*i 

paprastą kataliku bažnyčios paaukštinimą?
Vatikano Miesto žinios praneša, kad .juodu yra <F.'

P. Morgan ir Thomas W. LamOnt. ’
Morganas tai didžiausio bankinio biznio galva Ame

rikoje. Per savo banką ir jo skyrius jisai kontroliuojam 
nesuskaitomą daugybę įvairių pramonių, jpreky’bos įš-’ 
taigų, ^etežinkeRų, kasyklų, oro linijų ir 1.1. į

Morganas yra vienas pačių stambiausiųjų ©r go-; 
džiausiųjų) kapitalistų Amerikoje. 0 Thms W.t 
moM yra jo partneris ir jo milžiniško i^zhio ^smegens*.!

Ir ve Šituos du asmenis Romos papa pabrinko iš 
visų Amerikos žmonių į šventojo Grigaliaus ritferiusJ

Kristus yra pasakęs: ““Lengviau kupranugariui iš* 
lįsti per adatos ausį, negu turtuoliui jpatekti į 'bangaus 

^/karalystę”. Bet popiežiaus .išmanymu, juo didesnis ka~ 
prtalistas, juo geresnis Dievui.

Iš to galima numanyti, ko vertos ,yra kunigų pasau
kus, kad Romos papa rūpinasi “darbininkų gerove”.

----- . ■

Vargšas Stalinas

perka bilietą į nurodytą kraš
tą, ir taip jie išvažiuoja visai 
neatsisveikinę su savais arti
mais žmonėmis.

Susirašinėti su užsieniu visi 
vengia, nes bijosi, kad neįtar
tų šnipinėjimu.
Apie tai, kas dedasi pasau

lyje, nėra galima patirti
Per radią užsienio stočių nie

kas neklauso, visi bijosi, todėl 
apie užsienio gyvenimą jokių 
tikrų žinių neturima. Iš užsie
nio spaudos veik niekas negau
na, išskyrus tuos, kuriems duo
ti specialus leidimai užsienio 
spaudą sekti. Radijo aparatai 
veik Visi taip yra pritaikinti, 
-kad iš kitur stotis sunku klau
syti, o be to, dažnai ir trukdė

(Tęsinys) (dėlto jų dauguma svetingų SS
-A v. ' SR žemę apleido. ,Areštai XT v. . . , , . .Neapsukresni jų pateko į ka- 

ar nėbus vienas iš tų Įėjimą ir jų likimas nėra žiho-\ “Laisvė” dar vis teiših'a A.' 
L. Kongreso Brooklyno komite
to binibišką politiką, pasireiš-* 
kušią tame, kad tas komitetas 
pakvietė už -kalbėtojus nepri
klausomybės minėjimo prakal
bose du komunistu, bet atsisa
kė duoti kalbėti LSS. 19 kp. at
stovui. ’J-i -dabaY aiškinasi neži
nanti, “kas- yra socialistas, o 
kas ne”. Girdi, Amerikoje gy
vuoja Socialist Party, bet LSS. 
nuo jos atsimetė; be to, dar e-' 
sąnti Social-Demokratų Fede
racija. , ,,

Taigi, Brooklyno komitetnin- 
kai -h^iną, su kuo ttrrėti rėika-; 
lūs. ?.,.. ? ' ■'?■-. į

‘^Laisvė” gerai žino,, kad tas 
jos “argumentavimas” yra tik
ras “mohkėy bitsmess”. Ji žino, 
šu kuria organizacija buvo tar
tasi, šaukiant kongresą Lietu-; 
voš ?. demokratinei tvarkai at-: 
steigti, ir jeigu ji šiandien ap-J 
simėia tai užmiršusi, tai čia y- 
rą tiktai dar vienas įrodymas, 
kad komunistai yra veidmai^ 
niai. 0 . : *

Ažųot gvildenęs “klausimą”,, 
kas yra socialistai, Brooklyno. 
komunistų organas geriau pa
aiškintų, kas yra komunistai.; 
žymiausi komunizmo vadai pa
saulyje šiandien yra apšaukti 
“išdavikais” ir “fašizmo agen
tais”. Tuos išdavikus ir fašiz
mo agentus “Laisvė” per metų 
•metus garbino, jų raštus ir 
“spyčiuš” dėdavo į savo pusla
pius, jų idėjas skleisdavo tarpe 
lietuvių darbininkų--- ; tai kas,
dabar gali užtikrinti, kad pati- 
“Laisvė” nėra išdavikų ir fašiz
mo agentų .organas?

“LąisvieČiki” kitąsyk net pi
nigus koĮėiitaVO Trockio kelio
nei iš New'^Ydrko į Rusiją. O 
Trockis,--•‘kaifi dabar Maskvos 
byloje parodoma, nuvykęs' į Ru
siją, tuoj ads IpradČjo daryti iš
davikiškus sąmokslus ir, netru
kus, v visai parsidavė svetimų 
valstybių žadtlgyboms. Tokiu 
budu. '“lai^dČia^y, padėjo išda- 
Vįktfi Troškiui.

Paskui jfe per metų metus' 
populiarizaVo Zinovjevd teziuš 
ir ’ Bucharino “komunizmo 
ABC”, skelbdami, kad tai ko-, 
munirtiškas mokslas. Bet šian-i 
dien Maskvos %yiose paaiškėjo, 
kad ZinovjėvrtS ir Bucharinas 
buvo kontr-reVOliacionieriai ir 
fašizmo bernai. Tarkas gi tuo-; 
met yra “Laistė”,..kuri tiems 
judošiams tarnavo Už organą?

Maskvoje už daug mažesnius; 
nusikaltimus baudžiama mtr- 

i. .

tim. Todėl abejotina, ar bent 
vienas “Laisvės” štabo narys 
išsisuktų nuo sušaudymo,' jeigu 
įjnos nutvertų “draugo” Ęžovo; 

viršininko.) agentai.
Taigi kame yra įrodymas,, 

kad “laisvieeiai” yra tikri ko- 
ittftftiistki, o ne slapti išdavikai lyta, arba priimti SSSR pilie- 
it fašizmo taniai? tybę, arba išsinešdinti, ir vis,

L / ' ’ ■" • ‘ Z’V- ‘ ‘ '’ ’ , ' ’ • ‘

j

i Tai 
priežasčių, dėlko.. parlamentas I mas. Čia tokia mada, kad kai' 
Vos tik septynias dienas pose- ką Suima, tai jau jo likimą nie- 
džiavo, dėlko jam iš anksto kas nesirupinasi, nes bijosi vi- 
bttVo pakišta nustatyta darbų (šokių įtarimų, 
programa. Juk visiems bumos 
netfžčiaupsi, koks rtbrs nepa
kankamai disciplinuotas gali Įsų pastebėta, kad dėl tų įtari-' 
dar neįjučiomis prasitarti, kad mų tūkstančiai visai nekaltų 
Vis'dėlto hera taip saldžiai'dar-žmonių žuvo, 
bihihkarhs (gyventi, kaip ka~ o . .. , . ..
zienose dainose dainuojamai J įmintųjų kankimmas

Kai anuomet Rusijoje pirmo- , Suimtieji laikomi visai ne-iii užsieniu pranešimus kiaušy- 
ji durna susirinko, tai caro vai- “skose sąlygose. Oras vL 
dininkai jai ir pakišo pirmuo- Sal »*!»*“*, tardo -naktį- 
ju klausimu svarstyti ar esąs mis ir tardo kartai keletą ,Va- 
reikalas Jurieve prie -uitiversL land? 1S ^rto. žmogą tau, nu- 
teto statyti prosavimui name- vargl.na- .kad Jls . VMW 

. panašus į lavoną. Ir kaip nu- 
. vargintas praranda bet kokį

O šio parlamento susirinki- atsparumą ir jau menkai veikiaį 
mas darbininkų tarpe taip bu-j jo sąmonė, tai duoda jam pasi-. 
vo sutiktas, -štai Voroneže tą 
naktį buvo suimta 1,500 darbi
ninkų. -Kalbama, kad tą naktį, 
visoje SSSR buvo suimta per 
40,000 darbininkų. -

Klusnus parlamentas
Tokiai padėčiai esant ir išti

kimiausiam pariamentui never
ta ilgai posėdžiauti. Reikia, kad 
atstovai sėdėtų vietose ‘ir šte-1 
betų, kas aplinkui dedasi. O. 
kaip jie susirenka trumpam 
posėdžiui, reikia spaudai triu- 
byte triubyti, kad tarp atsto
vų ir vietos gyventojų esama 
net tokių glaudžių ryšių, kad 
štai jie praneša, kiek kuri kiau
lė paršiukų turėjo ir -kiiri kar
vė apsiveršino.

Gandai j

Plačiai kalbama, kad Tucha- 
čevskis, Putna, Ubarevičius ir 
kiti buvę ‘todėl sušaudyti, kad 
jie įteikę- Stalipui peticiją, ku
ria buvo prašoma ar reikalau
jama : liautis kitaip ' manančius 
šaudyti, pagerinti 1 ’darbininkų 
būklę, varu nevaryti kolchozą-1 
c^a ir leisti privačiai inciaty- 
vai pasirodyti ūkiškame gyve
nime. Gandai sklenda, kad tą 
raštą savo pavaŠaiš parėmė ir 
užsienyje įgyveną -atstovai, to
dėl jų dabar tiek daug atšauk
ta suimta, o kiti jau net sušau
dyti. Kaip kas tvirtina, kad 
Ježovas šitokiam raštui iš pra
džią pritarė, o pask’ri visus iš
davė.

Svetimšaliai bėga
Kadangi svetimšaliai, viso

kie specialistai gyveną SSSR, 
buvo palyginamai nepriklauso
mi ir mažai dėjos į bendrą SS;

gyvenimą, gyveno daugiau 
izoliuotai, tai todėl ir jų tarpe 
dabar esą daug suėmimų, o ki
tiems leista išvažiuoti. Jų tarpe 
buvo nemaža Čekų, austrų ir 

' prancūzų. Kiti jų jau iš seno 
i-SSSR gyveno ir nenorėjo tapti 
SSSR piliečiais, todėl daug 
kam iš jų buvo Staiga pasiu-

Tiesa, dėl įtarimų ar slcandy 
dabar pradėta kova, nes jau vi-

Taigi tiek iš užsienio gyveni
mo Žinoma, kiek čionykštE 
spauda rašo. Pasitaiko, kad 12 
užsienio atvyksta įvairiais 
daugiausia prekybiniais reika
lais giminės, bet visi vengia su 
.jais susieiti.

O jei kaip kas ir suseina, tai 
kur nors nuošalyje, kad tik nie
kas nepastebėtų. Aišku, tokiu 
atsitikimu niekas nedrįsta sa
vo gimta kalba kabėti, bet kai 
ba tik rusiškai, kad niekas nie
kuo neįtartų.

Dabar visi gyvena viena min
simi, kad karas bus. Ir šitžnr 
karui visi ruošiasi atsidėję. ‘

Pramanė karo reikmehet 
skirta dirba dienų ir naktį 
Ras geriausiai, viskas skiriam s

rašyti tariamus jo prisipažini
mus. Tokioje būklėje žmogus 
atsidūręs, retas kuris bet kokį 

į raštą nepasirašys. »
Svetimšaliai, kurie gauna Jei-* 

dimą išvažiuoti iš SSSR, tuoj 
tą Jpačia valandą nutraukia bdt 
kokius ryšius Su 'žmdnemis ir 
galvatrūkčiais nešinam -į savo 
kraštus, nes bijosi, kad juos 
paskutinę valandą už bet ką' 
nesuimtų. Likusieji taip pat 
vengia su tokiais susieiti* kad armijai. Ji gerai atrodo. Ne- 
juos kas nors neįtartų ir nesu- 
imtų. * . ■'

Kitus svetimšalius, paleistus 
iš kalėjimo, kurie jau turi lei
dimą išvažiuoti, neretai tiesiog, 
atveža į stotį ir čia jiems inr-.'

blogai aprėdyti ir nepaprasta: 
ginkluoti.

Tai tokios žinios iŠ šios ne
jaukios SSSR žemės.

(Galas)

Lietuvos ūkis 1937 metais
šių -metų sausio 1 d. Estijoje; 

Wo galion nauja konstitucija. 
<Ji nėra ,tę.^ia, demokratiška, 
kaip kad 
konstitucija. , pav. seimas su
sideda iš dvejų rūmų, atstovai: 
rankami pagal daugumos siste
mą (o ne pagal proporcingą, 
sistemą), bet demokratybės 
principai naujoje konstitucijoje 
nėra visai pa/n^gti. (

Nominuojant kandidatus >į 
seimą, turi teisę juos statytu 
kiekviena žmonių grupė, kuri 
gali surinkti ISO rinkikų para
šų ir už 250 kropų kauciją^ 
Rinkimų agitacijos laisvė ta-’ 
čiau dar tebėra suvaržyta. Pik 
iras teises kdlkas turi tiktai 
‘'tautinis frontas”.

Kaip “Lietuvos -žinios” pra*į 
neša, Estijos seimo rinkimai 
turėjo jvykti vasario 24 ir 25 
dienomis (taigi jie jau įvyko,; 
nors apie jų rezultatus dar pra-’ 
nešimai neatėjo). Į žemutinius 
ramus '(atstovų butą), kuris 
susideda i'š 80 'atstovų, buvo iš- 
sta'tyta viso 202 kandidatai.; 
Administracijos organai 9 (opo
zicijos kandidatus atmetė, bet 
aukščiausias teismas tiems, 
kandidatams jpi'ipažino teisę 
ti Tobkamiems. čia pasirodė,’ 
kad Estijos teismas yra nepri^ 
klausomas vmo valdžios ■««- ffcd 
viena pagrindinių demekratijosį 
jgaraniįjų.

Opozicines partijos sudarė 
du bloku-: teociaMštiūlį ir buržu
azinį. "Socialistų oi^ganizadijesj 
išstatė savo kandidatus 29 rin*-' 
kimų apygardose, miestuose. 
Tarpe kandidatų yra ir socialis
tų lyderis N. Andraženas, ku
ris nominacijų metu sėdėjo ka-* 
Įėjime, ndbanstas adm>i»istraty-į 
via badu b mėnesiams.

Į buržuassinį opozicijos blųkąj 
nusidėjo ^‘sociaiistinč’'’ ^ogabso-1 

,(«o grttpe, ‘Centro partija, darbo 
Partiją, naujakurių partija, val
stiečių opozicinė grupė ir, pa- 
gabau, fašistų? “Vaps” grupė. 
‘Taigi fašistai Estijoje yra dpo- 
ricijoj.

■ Valdžios į partija ir . artimos 
j aigrupės suaidėjo į vadinamą 
“tautinį?frontą”, •

j
>

f

, ‘ ; ■; < .............. . ..................

Buvęs Kremfeo ligoninės viršininkžas, prof. Levas 
G. Levin, duodamas parodymus Maskvos bj^oje, ‘tprisk 
paarto”, kad jisai su kitais Kremlio, daktarais taip <<4gy* 

z dė” rašytoją Gorkį, jo Sūnų Peškovą, bu v. žvalgybos 
viršininką Menžinskį ir pirmosios “piatilietkos” autorių' 
Kttfbiševą, kadyje-mirė. . • • '

Jeigu Stalinas tiki tais parodymais, tai jisai dabar 
bijos it iš tolo prisiĮėistL kokį- nors daktarą, 
nebegalės daugi aus nė vienu jų pasitikėti. Kas. beliks 
jam, susirgus, 'daryti ? * Tik paleisti - sau • kulką < | kaktą-I v>

I

hm teisę W|

i

. Namai, kuriuose^daiJfg hibtų gyveno prof. prcl. A. Danį- 
lįraųskas.šv. Kazimiero 
Draugijų J^tųvišič-oms Miy^ms;?le®stk • Be to, šiubse namuo
se yra ‘‘šviesos” spaustuvė, kuri 'Salihmonb; Banaičio buvo' 
įsteigta'1905" nriTab yra^irmpji:lietuvių -spaustuvė Kaune.

• > U J . • • » • 1 k j’ . t. . • ’ . - ‘ ‘

< '(Musą Specialaus korespodento Lietuvoje) 
1 i /

I ■ I ...... .
Bent apytikriai susipa- 

žinkimė, kaip ^ atrodo pereitais; 
metais Lietuvos ukiš. šiokias. ... II.',
žinias visuomet pravartu turė
ti jei norime susivokti Lietu
vos ūkiškame, o dalinai ir po
litiniame gyvenime. ’

Finansai—Lietuvos valsty-iA”^oj^y;W7tij;i_£į;
bes iždas pereitais metais L___
viso pajamų tutčjo Lt 330 mi- 11,060,000. USa” iš 
lijonų (1936 metais Lt 303- išvežta už Lt. 6,850 
mil.); išlaidų btftfc Lt 318 mi-000 į*, tanais pirkta už Lt 7 
lijonų (1936 m. Lt 288 mik).

Sausio pirmai dienai visuo
se Lietuvos bankuose indėlių

butą Lt. 11b,930,000. Pasko-' 
lų per tuos metus buvo išdubtą 
Lt. 212,140,'000. Lietuvos ban
kus paskolų išdavė: žemės u- 
k-iui Lt 50,470,000, pramonė! 
-Lt 30,670,000, prckybai^Lt 
16,200,000, miškui eksploatuo
ti—Lt 5,120,000, kredito įstai
goms ir kitos paskolos—23, 
810,000 Ijtų. Lietuvos banko 
aukso fondas Lt 79^080,000, 
sidabro fondas Lt 11,380,000, 
vario pinigų—Lt 2,360,000,’ 
Užsienio valiutos Lt 9'10,000, J N t ‘ 1 4 • t '4%* I
070,000.? ‘ • ? ’

Taigi apyvartoje pąleisti po-( 
pierimai pinigai visiškai pa-, 
dengti ir Lietuvos bankas per. 
visą savo gyvavimą tiek auk-, 
so fondo učra turėjęs, kiek jo. 
butą sausio pirmą dieną.

Lietuvos bankas savo veiki-
«, 1S2S metais .pradėjo turėd^ ^varžyta, negu pasrara.smis 
mas aullso fondo tik Lt .meta,8r •Yad,n?8,,‘

eitais metais yra žymiai kritę 
tai reikia skaityti,kad pereit 
metai prekybinių žvilgsniu tik 
•rai buvo vykę.

Pirmoje vietoje su nžsienii 
prekyba stovi Anglija, kur iš 
vežta prekių už Lt $6,580,000 

59 
Trečioje—SSSR—Lt 

i Lietuvos

'380,000
Prekių Karnos—Jei skaity

sime 1936 metų visų prekių 
kainą 100 vienetų, tai 1'937 me
tais žemės ūkio gaminių kaina 
buvo tik 46 vienetai, o pramo
nės gaminių 55 vienetai. Tai 
žemės ūkis pigiau parduoda vi
sa devynetas Vienetų savo ga
minius, negu jisai perka pra
monės sau reigalingas reikme- 
nas. Vadinasi, Žemės ūkis yta 
•blogesnėje padėtyje.

Varžytinės-—Dėl skolų nešū- 
mokėjimo pereitais metais višo 
butą l,’O81 varžytinės. K/lna- 

b..k..l, Wyv.rt.j. U ,«»• *,MS! pr
duota už Lt 287.,700,000. Ne- 
kfhiamoj'o turto parduota už 
Lt 8,643,*000. Daugiausiai tur
to buvo UŽ skolas išvaržyta 
1*934 m., būtent, už Lt
W.

Betgi pereitais metais už 
skolas žymiai daugiau turto 
išvaržyta, negu pastaraisiais

000. Dešimtmečiui praslinkus, 
būtent 1933 m. aukso fondo bu
tą Lt 49,100,000. ' ,

1937 metais sausio pirmą
dieną Lietuvos banke aukso,;
fondo butą Lt 73,100,000. «

Atseit, šiuo metų litas yta- 
visai stipri pinigine vienetą. I

Lietuvos prekyba—1937 
tais Lietuvos prekyba su už-i 
sieniu siekė Lt 421,000,000, ar-; 
ba 21% didesnė negu 1936 me
tais. Iš kitur Lietuva pereitais’ 
metais pirko už Lt 208*300,000.' 
1936, metais; eksportas -sieįkė 
Lt 156,100,000. * Jei turėsime: 
galvoje, >kad - prekių kainos per-'

tuvos ūkyje vis dar daug fcę- 
galavfrnų esama ir daug kas 
negali savo skolų sumokėti. >«

yrfn>j it ihim. MA

ATIDARO NAUJA AUTOBU 
SVUN1U.

j KAUNAS — Kelių valdyba
nuo vasario 1 <d. Kauno Alytaus 
ruože atidaro nafują autobūąu 
•liniją: Alytatts-Merkirre-Balbie- 
riškis-Prienai. Privatus auto
busininkai • prašo Kelių .valdybą 
leisti < atidaryti autobusų liniją 
StakliŠkos-Butrimouya-Lelioriys 

-Alytui ; ' .

/
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MONTREALIECIAI IŠKILMINGAI ŠVENTĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTUVES ' Frenkelis sausio mėn. nusirinki

me Susimokėjo duokles ir du
* draugijos nariai paliudijo, jo 
’ aplikacija teisingai praėjo per
susirinkimą ir protokolas sako, 
kad priimta. Todėl, geros valios

• -nariui -nei į galvą neatėjo min
tis, kad nelaiku bus dt.romi ko
kie nors žygiai 'nusikratyti ne- 
pageidaujamo asmens. Tuom 
paneigia^ net konstitucijos 
tam tikrus paragrafus, kuriuos 
kiekvienas narys .privalėtų aty- 
džiai perskaityti. Jis pamatys, 
kad kuopa pasielgė labai netei
singai. Kasgi gali būti dabar 
tikras, kad taip savavališkai el
giantis, negresia toks pat liki
mas tiems žmonėms, kurie drį
so Užsistoti už Frenzelio išme
timą iš draugijos? Juk yra 
drįstančių pavaryti provokacinį 
lajŠką, kuriuo remiantis gali ne 
vienas atsidurti už draugijos 
durių ! .'!! ■

T<Kerštas’^- n ; 
Frenzelio nusikratyti nebuvo 

jpkio pamato. Tai buvo tik ke
lių asmenų “keršto” provokaci
ja. Nes Jis, kaip mums žinoma, 
niek® blogo draug. nėra pada
ręs. Tik palyginkim jo buvimo 
laiką ‘šios draug. nariu, maty
sim, kad jis daugiau gero drau-. 
gi jai padarė, negu tie, kurie 
daug metų šioj draugijoj ran
dasi. Ar ne Frenzelio pastango
mis sukurta 4 kuopa Edmonto- 
ne ir šiandien gyvuoja?

Juk tai įvertino ir patys toSj 
kuopos nariai, aprašydami jėį 
Mopeinuš Liaudies Balse, mr-Į 
nint 25 metų jubiliejų šiosj. 
draugijos gyvavimo. Ką pasa-i 
kys ėdmontoniečiai ir kitų kuo
pų nariai išgirdę apie išmetimą; 
Frenzelio iš draugijos. Ar už- 
girs tokį žygį ar paneigs ? į

Daug nuveikė Draugijai ,
Atvykęs įhlTp|^>n.tą FYėnzelis 

taip pat nenustojo veikęs šioj 
draugijoj, jo prirašytų narių 
dar ir šiandien rasime.

. Kad Frenzėlis yra geras žmo
gus ir nepamainomas visuome
nė “liaudies” nandrii darbuose

- nieks neužg'inčys. Visa bėda 
tame, kad jis daugiau turi drą
sos už kitus daryti pastabas ar, 
IJėi’spčjimus, matant neteisin
gai skriaudžiant draugiją nė- 
leistinais -konstitucijoj reika
lais. Ir šį kartą tik dėl to, drau
gui iš -anksto pasiruošę “me
džiagos” lengvai .jo nusikratė. 
Apgalėti tenka, kad laike baL 
-SAVimO kėlė rankas ir tie žmo
nės, kurių žodis, ''draugai mes 
dauguma neprivalome bijoti 
vieno Frenzelio, jei esame pa
tys teisingi, Jis vienas mus nie* 
įctfr nenuves, ir jei norės draU- 
.įiyatf tilugo, Spėsime jo nusikra- 

girdus “masės” bu
tų tik nutilę, Frenzelis butų 
priimtas, ir išvengti butų buvę 
bmiki&ingi nemalonumai bei 
negeistinos polemikos spaudoje. 
Tik tokių “nusikratymų” dėka 
IneS uždarome duris į šią drau
giją ir kitiems šimtams žmo
nių-, kurie ieškos prieglaudos 
kitose pašaipiuose draugijose ir 
ją ras, nes /bus sutikti tikrai 
-broliškai, -šios klaidos padary
tos prieš Frenkelį “blogos va
lios” žmonių nieks neištri-ns iš 
draug. istorijos lapo, kur sale 
atliktų jo gerų darbų draugijai, 
fjris’iiSėjo pastėba, “išmestas iš 
iįraugijos (remiantis provoka
ciniais k iškaiš) kaip koks niiek-
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! Brangus nariai! *Ąr nelaikąs 
pagalvoti, kad taip elgdamiesi, 
mes užčiaųpiam burnas dauge
liui narių, kurie matydami .it 
neteisingus pa steigimus priver*- 
šti tylėti, tik todėl, kad nebūtų 
•jšYnėsti išdraugij os ? Pagalvoki
me, ar nępasielgcm mes taip, 
kiap' Smetona, kurs suteikia,' 
amnestiją Voldemarui ir kii- 
•tieips! “šmurtininkams’’, o paliį 

tole^ntiSkimiė ir htioširdaiS’i .(Tfaug’ijį/mės/tegMėjeme-tik ko .‘‘nykti” kalėjime tuos,
I 'i ■ J '■ -‘i s 4- : '■ ; , •'
. f-' . •• •' ■* - * ' ’* ‘ S ■ i. . ’ .. ’ . ’ * ‘ * . • { . ' : r ' • ■ ■ “ ’ ' •.

L.D.D. Vakarienė; Komunistai
Ill,4t,-............ •

solidarumo tarp darbininkų. 
Musų Kanados komunistai te
besinaudoja laukinių Žmonių 
paveldėjimų ir reiškia savo 
sispyrimą baubimu, lyg irusto- 
ję sąmonės.

Getbinas.
(Bus daužau)

MONTREAL, XJUE. — š.m. 
vasario 2'0 d„ Vytauto Nepri- 
guImingC KHiibo salėje įvyko 
Lietuvos ^Nepriklausomybes su
kaktuvių minėjimas. Jį rengė 
visos pažangios pašelpinės or* 
ganizacijos bendrai su Demo
kratijos Gynimo Komiteto. Pu
blikos prisirinko pilna salė ir 
daugelis publikos turėjo stovė
ti koridoriuose ir iŠ tolimesnės 
distancijos bandyti sekti i pro
gramą.. Vargas, kad Vytauto 
K)idbo s salė jat? maža lietu
viams; ’ - '

Programas buvo labai Įvai
rus ir įdomus ir pritaikintus 
įvykiui. Pradėjo <drg. MaŠnjc- 
kas, pakviesdamas KHubo pir
mininką drg. Jurkevičių pro
gramą vesti. Tasai pasveikino 
publiką, padėkojo už atsilanky
mą. Po kelių muzikalių huinę- 
rių kalbėti išėjo drg. Yla nuo 
Vytauto KTittbO. Jis kalbėjo ge
rai, nes pereitą vasarą svečia
vosi Lietuvoje, tad susipažinęs 
su padėtimi tenši. • ' ’

Nuo Kazimierinės paš. drau
gi josi kalbėjo Drg. Vaišnora.
Nuo Komiteto Lietuvos Demo
kratiją ginti ■delegatas drg. Ja
sevičius pateikė rezoliucijas. 
Nuo S. D. pašeTpiirės draugi
jos kalbėjo Kibkevičius.

Kalbėtojai savo užduotis at
liko gerai. Nors jų mintys šiek- 
tiek skyrėši, bet Visos kalbos 
buvo faktais paremtos. Jie ni- 
nejo apie Lietuvos vsdstiečių 
gyvenimą po Smetonos dikta
tūra, apie jų nepasitenkinimą; 
etc. PubMka visiems kalbėto- 

, jams gausiai plojo. ?’
Refkia atitfaoU krėdita ItlOn- 

’ ’ trealo Iie&viains už fokf dide-’: 
lį pritarimą- sukaktuvių minė
jimui. Montrealo istorijoje dar 
rtėra buvę tokio škaitlingo mi- 

; nejimo, kaip Šįmet. Kaip ma
tyt, montreabeoiai kuo tolyn, !• 
tuo darosi didesni Smetonos 
rėžimo priešai. Tiesa, mums 
reikia kovoti už >musų brobų 
Lietuvoje būvio pagerinimą. ?

L.D.D. Vakarienė. '
Vas. 19 d., L.D.D. parengi- 

mas-vakarienė *— šiltų dešrų 
it putojančio alučio. Svečių ,pri-į 
si rinko pilna White Hali salė.; 
Nesitikėjom tiek daug publi-’ 
kos. Svetainė nemaža, vienokį 
buvo perankšta. Atleiskit, sve-į 
čiai, kitą kartą pasistengsim 
pasamdyti erdvesnę vietą. ■.

Žmonių buvo apie 150. Visi 
buvo patenkinti mandagiu pa>- 
tamavimu, jaunų šeimininkių 
nuoširdumu. BeVakarieniaujant 
tuojau pasigirdo skambios daKĮ 

‘ Kėlės, o po dainų įvyko šokiai! 
prie geros muzikos. Visi buvo! 
linksmi, patenkinti.

, L.D.D. ir Veikėjai susilauk^ 
vakarienėj gražių komplimentų' 
ir pasidarė nemažai draugų.; 
L.D.D. tai darbininkiška kul- 
turos organizacija, kuri vąikia’ 
energingai ir gražiai* Vakarie
nėj svečiai sakė, kad komunin
iai ; nudegs nagus bandydami 
L.D.D. be / reikalo puldinėti.

Vakarienės lėšų padengimii'i 
"Svečiai sumėtė *$'61.57. Ačiū vi
siems. ’ ' ‘

Deje, komumstai' tą , pačią 
dieną / turėjo Vakarienę, kurioj 
svečių buvo kur kas! mažiau; 
negu L.D.D. parengime. *
Kada Komunistai Sukulturės?
’ tŠ.m. vasario į? d., “Liaudiesjl 
Balso" numeryje tilpo raštas 
apie Frenželro pareiškimą . “N- 
nų” *39 numery j. Iš to. rašto 
atrodo, kad musų komunistai, 
4ęwigogai. ir baublių chorai ! šį kartą mes pasielgėm 
nežino, kad jie gyvena.progre-! daugiau negu ^ktatoriškąi”. 
sd \gadynėjė, r . kuri .reikalaująT^es. išmesti . ar ^iiiptiW

Negražus Sūnų 
Dukterį D-jos

Kodėl išmeti Frenzeti te ftarilj?

TORONTO,. ONT. — Tai W 
vo dar tarp neseniai, kuomet; 
rengėmės susitikti šteos Ndta-! 
jus metus. Pamenam kaip $ian-i 
dien, tą nepaprastą audrą, kuri 
praūžė per Torontą didžiausiu 
smarkumu. Tuomet ne vienas 
savo Naujų metų linkėjimuose; 
troškome, kad toji audra nusi
neštų išmnsų tarpo visus ■nersu-' 
šipratimus, ir paliktų mums 
taiką ir ramumą. Bet toji žiau
ri audra, matomai, neįvertino 
musų troškimų, ir vieton tai
kos ir ramybės paliko mums 
dar daugiau nesmagumų, ku-' 
riais mes -apšikri&tų, daugeliu, 
atvejų, išeiname net iš žmoniš
kumo ribų ir keršto pilni •-kūmo ribų ir keršto pilni ~ lie
jam jį kur galime ir kaip gali
me, savo, artimui broliui — lie
tuviui! Begalo nesmagu, kad 
laikas, kaip mašinos ratas 
slinkdamas, įneša vis naujų ne
smagumų į musų bendrą gyve
nimą,. iš kurių apie vieną noriu, 
čia tarti savo žodį.

Ypatingos. domės ^/kreipia, j; 
neteisingą pasielgimą įvykusį 
sunų-Dukterų -pašaipioej drau
gijoj, kuri per spaudą, nuolat 
gražiai kviečia brolius, nežiū
rint nei politinių 'Skirtumų, nei, 
t i kirbinių jaitikinimų, kuoskait- 
lingiau rašytis jį .ją, nes nelai
mėje ir ligoje 'esanti geriausias 
pridtdliš”. Gražus obalsis ar 
ne? Bet kaįp skaudžiu ir be
prasmišku jis virsta, kai kvie-: 
čiamas brolis, norėdamas pana
šiais “obalsiaiS” apgaubti save; 
nuo nelaimės, Ireka.atotomtas— 
nepriimtas ir dar Vprtedm”,; 
kad įrodyti “masėms” įyug yra i 
“nekošer” atsiranda geras prie- 
teliuS, turintis '“gryną sąžinę”, 
ir parašo provokacinį laišką,!
kurs perskaitomas stfiririnlri/ 
m u i, kad tekį žmogų “pavojin
ga” įsileisti. NubaWaji«ma W-! 
priimti, žmogus išmėtomas, pa-! 
žeminamas save brolių ~~ jtetu-

lei. Reiškia gali -ners,
gatvėje nelaimes ištiktos ton 
vietos pas mus nėra!

“Nežmoniškas pasielgimas” ;

Tokį tai nežmonišką pasielgi
mą drįso antru kart prieš A.: 
Franzelį pakartoti S. D. draug. 
nariai, turį vadovaujamos įta
kos 4 “mases”.. Ar pamanė nors 
Vienas iš draugu, kad tokiu pa
sielgimu mes pakenksime ne 
Flrenzeliui, bet draugijai? Kad; 
žmonės, pasipiktipę panašioms 
užgaidoms, ne®teašys į draugi
ją? Nei vienas net nepasiūlė,: 
žmoniškumo dėlei, pakviesi • na-i 
tj Frenkelį išklausytiprovaka- 
cinį laišką , ir leistl jam tarti 
pfcsiteisipimp žodį. Keista, kad, 
keršto sumetimais, už akių pa
smerkia, ir nubaudžia žmogų, 
nič nieko jam nežinant!
j ; Taip elgiantis, mes, dar drįs- 
tom save vadinti demokratais, 
ir uoliais demokratijos kovoto-?

dengiau negu ‘N»kto^brĮškąi”y
renzelį
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Mirė palikdamas didelius turtus
■.-.J •‘ r11 IK I ■ ■'įmy I,

TOBONTO,; CNT. Nebėra/na $900,'000, kiti daugiau. Apie! 
lietuvio milionierio. 'rezidenciją pasistatė aukštą;

Iš jo lietuviams buvo mažai1 
naudos, bet vistiek smagu, kad; 
ir lietuvis įsigavo į tarpą tų1 
turtuolių, apie kuriuos mes tikį 
knygose ir laikraščiuose skai-! 
tome.

Nustebo Visi, kai atėjo ži- 
nia, kad; 4aš milimderius An-'i 
tanas -Oklainis (angliškai, Ok- 
lųpd-Oakland; <etc.) mirė beato
stogaudamas Floridoje, kur va
žiuodavo kiekvieną žiemą poil
siui. Kaip ’ ten buvo nežinia, 
bet sako, kad jo gyvybės siu-: 
lą nutraukė: širdies liga.

Oklainis buvo apie 54 metų 
amžiaus. Apie jį Toronte ir ki
tur buvo susidariusios įvairios 
legendos. Kurios teisingos, b 
kurios ne nežinia. Bet, pa
vyzdžiui, žmonės kalba, kad pa/ 
likęs milionierium jis <negalė
davo savo “rokundų” suvesti, 
kadangi nemokėjo rašyti. Tu
rėjo mokintis • pavardę pasira
šyti, nes kitaip nebūtų galėjęs 
čekių išrašyti tiems milionams, 
kuriuos laipsniškai sukrovė ban-j 
kuoše. . į

Kiek žinia, tai prieš atvyki-J 
mą Kanadoii ’ Oklainis gyveno; 
Chicagoje. Ten dirbo prie gat-i 
vių taisymo, skerdyklose prie! 
kiaulių skerdimo, etc. ,. iOirbo 
juodą, sunkų darbą,, kuris nę-j 
davė jam progos apsišviesti,;, 
netgi išmokti* skaityti ar rašy-į, 
ti. ■ '’rj;

Praradęs <?darbą skerdyklose, 
Oklainis nutarė vykti Kanadon 
laimės ieškoji, Buvo girdėjęs, 
kad Kanadbl^ esą. aukso lau- i 
kai. Kartą fįplaukiant. upe ne
toli Port■. Jlųrųn,. apie 800 my
lių nuo Toronto, Oklainio valtis 
apvirto ir jis įkrito į . vandenį. 
Grįžo paviršiun su vaiko kumš
čio .didumo gabalu aukso rii- 
dies. To gąb'ąlp( užteko, kad ati
daryti ir neąšmdkslinto Oklai-d 
nio akis, jog toliau .nebereikia 
turtų ieškoti. Tuojau didelį ap
linkinį plotą jžemės užrekorda-. 
vo savo nuosavybe ir atidarė 
Ldng Lac aukso kasyklas, ku
rios pasirodė našiausios visoj J 
Kanadoj.. ’

Bet laikui bėgant Oklainis; 
nusprendė, kad vienam turtais 
džiaugtis nuobodu ir nuvykęs 
Chicagon vedė lenkaitę mani-į 1 
kuristę Sylvia Czarnedki, 32 
metų amžiaus, kuri gyveno sti; 
našle motina ties ’2013 Bicej 
Street, Chicagoj.

Kaip ^žinios Sako, tai Žmonai 
berods teks visas tartas- 
kartu su- vyra atostogavo Fle-. 
ridoje. Oklainis mirė, strląidęęs 
54 metų amžiaus. . J

Grįžęs iš Chicagos su žmo< 
na, Oklainis apsigyveno Toron-! 
to priemiestyje Oakvillc. ' Tai! 
turtingiausias priemiestis a^>ie- 
linkėję, čia pasistatė $idžiftię! 
rezidenciją, kurią vieni įverti-

rrtiįiirn

tvorą, kad smalsuoliai nelystų 
vidun, o prie vartų pastat ė d u į 
sargas, kurie budėjo dieną ir! 
naktį. $.. i

Su Toronto lietuviais Oklai
nis neturėjo nteko bendro. Nef 
vienu centu neprisidėjo prie 
organizaciją, niekur nedalyva
vo. 0 apskaičiuojama, kad jo! 
turtų vertė siekė apie 20-dvi- 
dešimts penkis milionus dole
rių. Į

(Stasys Pieža, Chicagos 
American redakcijos narys pra-, 
nešė “N-oms”, kad Oklainio 
našlė šįryt 8:30 atvyks iš Flo
ridos į Illinois Central stotį, 
Chicagoje. Manoma, kad Ok- 
lainis bUs laidojamas Chicago- 
jė. Red,) Tcrontietis.

SLA236Kp.
Susirinkimas

TORONTO, ONT. — 
nantį sektnadicnį,

Atei-, 
t. y. 13 d. 

kovo mėn., 2 v. p.p., $4$ Dun- 
das -St. W. įvyks kuopos mėne
sinis susirinkimas. Tri bus ne- 
paprastas susirinkimas, nes tu
rės įvykti Pildomosios Tarybos 
rinkimai; todėl, visi kp. nariai, 
prašomi būtinai susirinkime da
lyvauti ir atlikti balsavimo 
prievolę. Taipgi bus ir kitų 
svarbių aptarimų. Malonėkite 
•atsilankyti punktualiai, kad už
tektų laiko visiems reikalams 
aptarti.

BUVAI , MACIAU IR GIRDĖJAU
Mano nuomone

Kovo /6 d. įvyko masinis mi- 
tingas, kuris buvo sušauktas 
tikslta apkalbėti ir sutvarkyti 
pakrikusius L. D. A. Komiteto 
reiklios 16 vas. paminėjime.

Visos eigos nemaftau parašy
ti, tik išreikšti savo nhomonę 
Mi kuriais reikalais, ko susi- 
rinkime negalėjau dėl laiko sto
kos padaryti.

Kad baubimas buvo jų, t. y. 
komunistų suokalbis, tai faktas 
aiškus kai diena, nes tokiem o- 
rtri esant būtumei ir pagaliu 
komunistų iš buto neišvijęs. Aš 
remiuosi ankstyvesniais paren
gimais kuriuos .jie visai neskai
tlingai laukė. Kad vaikai suor
ganizuoti buvo, irgi neužginčys, 
nes kilus trukšmui gale svet.,1 
vaikų domesys butų buvęs 
trukšmu užimtas ir nebūtų su
gebėję savo proteliais rėkti 
“Buu Mockiene!”

Juokinga klausytis kai dėl 
mokyklėles sulaikymo rauda.. O 
kai 11 vas. buvo suruošta mok. 
vakaras, tai pradėjus aukas, 
mok. naudai rinkti, komunistai 
kas. gyvas bego iš svetainės 
(tam laikotarpiui) arba užsili- 
kusieji net domės neatkreipė ir 
neaukavo, apart poros asmenų. 
Tie patys, kurie šiandien rauda, 
mokyklėlei finansinės paramos 
nei cento nedavė tai kaip ga
lėjo mokyklėle tęstis su 43 
•centais ižde?! Mokyk, norėta, 
bet jos užlaikymu savo pereiga 
neskaitė nei vienas Ačiū Fren- 
zelitri, kad ji ir iki tol egzista
vo.

Iš viso šito bendro darbo aš 
išvadą tik šiokią galiu padary-

ir tvarkingiausiai viskas ėjf 
bet, gerbiamieji, ir žvejys an 
meškeres slieką uždeda (kuri 
žuvei toks gardus kąsnelis) no 
rėdamas žuvį sugauti. Taip i 
komunistai, žvejojo išsijuosę, < 
nusibodus šiai prabangai, ma 
tant žuvų gudrumą, pradėjo ki 
tos rūšies jomarką. Stell;

IS K. t. SUNŲ IR DUKTERĮ 
ŠOKIŲ STRATFORDVILLfiJ

DELHI, Ont. — Vasario 11 
d. š. m. Stratfordville mieste 
lio salėje įvyko K. L. Sūnų i 
Dukterų Pašalpinės Draugija 
šokių vakaras.

Publikos prisirinko, beveil 
Visi apylinkės lietuviai, ir ke 
lėtas svetimtaučių. Griežė vie 
tinis lietuvių orkestras čia gi 
mūšio jaunuolio P. K. vadovau 
jamas. Visi atsilankusieji sma 
giai linksminosi iki vėlumos 
tik ne labai buvo patogu, kai 
šokiams netinkama diena, penk 
tadienis. Butų geistina, kai 
ateityje šokiai ir visi kiti pa 
rengimai butų rengiami šešta 
dienį. Tuomet visiems bus pa 
togiau, kaip atsilankusiems 
taip ir rengėjams.

Besisukant ratu po salę, dai$ 
teko nugirsti, apie Toronto Lic 
tuvių 20 metų Lietuvos nepri 
klausomybės sukaktuvių mine 
jimą. Pasirodo, kad visi kai 
tina Maskvos davatkas arb? 
geriaus pasakius, Baublius, 
užjaučia S.L.A. Moterių Cho 
rą, — o muzikantai, reikšdam 
Užuojautą S.L.A. Moterų Cho 
rUi, žada vykti Torontan ir ji 
parengime pagriežti.

S.L.A. choristės, nepamirš
ti. Nors išsireiškiamia, kad per kitę pakviesti musų muzikan 

K-pbs Korespondentas pusantrų metų kuo ramiausiai tus. V. Treigiene.

būnu nipi' ųuiią. _■ ./ V '?b oorn? < -

Budnk Furniture Mari
3409-17 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010
Jau dėl pavasario iškrauti nauji rakandai: Parlor setai, 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.

V'

Už

kuriuos ir mes 'dėjome prfašus, 
kt ip Smetona, ‘ kurs suteikia 
kovotojus UŽ laistę ir lygybę?' 
Lygiai taip 'ir mes pasielgėm ! 
I^aneigėm ir atsturnom niekui 
nekaltą asmenį, užgirdami tuos/ 
kurie savo nieku nepamatuotais 
laiškus sėja kerštą ir neapy-/ 
kautą mūšų tarpe. Kodėl tarpi 
mūšų turi Imti tokie nesusipra-i 
timai. Ar negražiau hutų Vi
siems -sutilpti vienoj draugijoj,į 
kurioj užteks erdvės visiems ?, 
Kam tiek daug keršto, kurs; 
taip skaudžiai kėhkia Visuome
niniam veikimui? Visas i>aria-! 
šias neteisybės! ir skriaudas ma
tant, net skaudu pagalvoti, kad 
gyvenant svetur, lietuvįs — lieį 
tuvį už priešą sau turi! '"-i V

O. J.

4 1

KROEHLER
Huilt

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. Uniyersal Gas Rangės. 
Kelvinator pi'oduktus, Simmons ir visas radios.

; BU DRIKO PROGRAMAI:
WCFL, Q70 K. Kedeliomis, kaip 7:30 P. M. WAAF, 920 K. Pūtnyčiomis ir Nedaliomis 4 P. M. 
' ' : . • V « I • * ‘

/ _ . ' WHFC, 1420 K. Ketvertais, kaip 7 vai. vakaro.
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Diena U Dienos
u

Kazimiesines Praleidus 
Laukiam Juozapinių

18 APIELINKĖ — Pas mus 
yra begalo daug Kazimierų, 
Juozų ir Jonų. Kazimieras pri
puola kovo ketvirto, bet pagal 
paprotį ir “madą” visuomet 
Kazimieras yra sveikinamas iš 
vakaro; t. y. kovo trečią.

18-tos kolionijos pilietis p. 
Kazimieras Mikuckis, kaip kas
met, taip ir šįmet apvaikščiojo 
savo vardadienį gana “šum- 
nai”, nes pradėjo pirmadienį, 
o baigė šeštadienį. O kovo tre
čią, tai jau buvo ir kliuvo dau
giausiai. Prisirinko svečių pil
ni kambariai. Tarpe jų buvo 
pp. Adolph Butkai, pp. Jonas 
Petrauskai, pp. George Jaku
bauskai pp. Liudvikas Antana- 
vičiai pp. Ladygai; o pavienių 
tai čielas glėbys p. Antanas 
Zalagėnas, Petras Martinkait.s 
Antanas Dargis, Antanas Gur
skis, Juozas ir podukra Urbo
nai, ir Povilas Šaltimieras su 
savo WHFG radio štabu, Anta
nas Phillips (naujas graborius) 
p-ia Juzefina Masalskienė, An
tanas Banaitis, Frank 
Naruševičius. O beje, 
miršau paminėti pp. 
Grišius ir pp. Antaną 
čius.

Svečiai linksminosi visą va
karą ir naktį, o pats jL‘bilijau
tas p. Kazimieras Mikuckis (pa
gal jo paties išsireiškimą) ko 
tik ko tik nepriėjo prie “ban
kroto”. Neteko nei “Grand 
Dad” nei “Hil and Hill” ir sako, 
kad jis neatsimena dar tokių 
“Kazimierinių” per savo 
laika. žmones-svečiai 
daug daugiau

Norris- 
dar pa- 
Antaną 
Pečkai-

visą 
buvo 

liuosesni negu 
t kokiais kitais metais. Pas

GERESNI VARTOTI KARAI MOKYKLOS TIKSLAS

jo sesučių iš Brooklyn, N. Y.
. Bynsas

Per 35 menesius Chevrolet dyleriai išpardavė daugiau kaip 100,000 vartotų 
geresnių karų. Tai jų naujojo programų tiesioginė išdava. Jie vartotus geresnius 
karus pertaiso, vienkart, prie jų ir mechanikus mokina. Vaizde tokios mokyklos 
painokos ir studentai.

NAUJIENŲ
Skaitytojams

llncome Tax
RAPORTUS PRIRENGIA

■ J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7358

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

Šmotu Servizas 
Vienam 
Žmogui

ĮHffJU Į fV 
r į,s,. ■w
L ■ V f

CRANE
I COAL ČOMPANY

5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402 

POCAHONTAS Mine Run $7.50
Į (Screened) ...................  tonas
'smulkesnės $7.25j Tonas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

svečius pinigų nestokavo. O p. 
Antanas Zalagėnas atvyko net 
nuo 7132-7134 So. Racine Avė., 
su auksiniais, kad pasveiktuos 
Kazimiera. C

Į/—""... .. -

Victor Bagdonas
i LOCAL & LONG DISTANCE 

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

! 3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Šiame bankieto bus neilgas, 
bet dailus programas.

Dalyvaus smuikininke Vale- 
ria čepukaitė, kuri seniai jau 
lietuviams begrojo, ir praeitais 
metais apkeliavo suvirs dvide
šimts valstijų kaipo orchestros 
vedėja,

Bankiete girdėsime panelę 
Heleną Pečiukaitę, dainininke, 
pianistė ir chorų vedėja.

,t Dalyvauk ir Ona Mikužiute- 
Juozaitienė, p.
sesuo. Gal 
ją girdėti. 
labai retai 
lietuviams, 
visi ją girdėsime.

Apie trio ir kitus solistus pa
rašysime kitą sykį. ‘

Kom. narys

Tikietų kaina’ $1.75
P-lei Mikužiutei rengiamas 

bankietas Įvyks šio mėnesio 
(March) 19, (šeštadienio va
kare), Maryland viešbutyj, 900 
North Rush Str. ši vietą ran
dasi vadinamoj “gold coast” 

^a‘ikolonijoj, vienas blokas į ry
tus nuo State str. ir į šiaurę 
nuo Cbicago avė.

Tai yra puošnus viešbutis, 
j labai prieinamai, ir manda-

Tubutis nuo Izidore g-įaį aptarnaujamas. ’
Nėra pamato įsivaizduoti, 

kad į šį viešbutį einant, o dagi 
ypatingai į šį bankietą, reika
linga specialių apsirengimų, ar 

Na-' vyrams ar moterims ar pane-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

William Bender, 37, su
zel Leif, 35

Reikalauja
Perskirti

Auna 
Tubutis

Gavo
Perskiras

Marie Nagel nuo Harold 
gel.

Bankiete Dainuos, 
Gros Čepukaitė, 
Juozaitiene, Etc.

lems. Užtenka paprastai, visai 
demokratiškai.

Todėl, moterys ir panelės, 
nesirūpinkit daug apie suknias 
ar batukus. Kokius turite, to
kie bus geri.

Ruošia Vakarą E. Mikužiutes
Pagerbimui

P-les E. Mikužiutes Bankieto
Svečiams buvo patiekta kala-;^,e^us £a^ma gauti šiose 

1 vietose:
“Naujienose”, “Vilnyje”, pas

kuto, vištų “puties”, kilbasų 
vakarienė, su visokiais prie- 
smokais. čia daug darbo padė-'^- K- Deveikį, Cicero.
jo p-ni Helen Mikuckienė—1 Pas h. Repuką, 1534 N. Oa 
žmona Kazimiero, p-lė 
Mikuckaitė ir jiems pagelbėjo 
patarnavime p-ni Ladygienč.

P-s Kazimieras Mikuckis sa
ko, Kazimierinės tik būna vie-'Bell avė. 
na kartą į metus, o jeigu taip, Pas J. 
tai reikalinga yra jas gerai at- Troy str.
žymėti. Tik jis labai apgailės- Toliaus 
tavo, kad nebuvo tarpe svečių vietos.

L

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Gražus ROGERS Sidabriniai Setai r
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Kainos Numažintos
ANGLYS

MINE RUN ............................. $5.75
BIG LUMP ......................  $6.00
FGG ........................................... $6.00
NUT ......   $6.00
SCĘEENINGS ........................... $5.25

TIKTAI UŽ

E. Mikužiutes 
nedaugeliui teko 

dainuojant, nes ji 
tedainuoja mums 

bet šiame, bankiete

Pirkite savo apielinkės 
k n i. fu vėse

Naujienų” Spulkoje V.si įmonių 
Sudėti Pinigai Yra Apdrausti

Iškirpkit Kasdien po
KUPONĄ Jllj

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

Setas

Su 6 Kuponais

Gausit 6 šmotą 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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai. •
. 2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS]
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJEsu 6 kuponais

Į V

Lithuaman Building, Loan and Savings Associa-

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą

. _ — — --

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

tion (kuri paprastai yra žinoma kaip Naujieną spulka) 
gali pasididžiuoti tuo, kad ji gavo indėlią apdraudą. To
nu budu kiekvieno žmogaus pinigai, kurie dabar yra 

Hypkevičių, 1517 N. ar bus padėti ateityje, yra ir bus apdrausti. Va|
* I dingsi, Federal Savings and Loan Insurance Corpora* 

Benekaitį, 1656 N. ' on užtikrina (apdraudžia), kad kiekvienas žmogus, 
i kuris laiko ir laikys Naujieną spulkoje pinigus (iki 

bus pranešta kitos 5^00), galės tuos pinigus gauti atgal. Taip, toji korpi-' . . _

Helen ky Avė.
P.-s Dr. A. Montv'dą ofise i 

2400 W. Madison Str.

racija užtikrina, kad pinigai, laikomi Naujieną spulko j e 
nežus.

*:***.*4

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

Tiktai po 99 £ už

. ... i

Į ' — ■ -

V

I
I

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 'kuponais

Chicagos Lietuvi;; Moterų Kultūros Klubo susirink mas įvyks 
kovo 9 d. 7:30 vai. vak., Mi rk White Sųuare, 30 St. ir So. 
Ilalsted St. Visos malonėkite būti, nes turime- daug svar
bių reikalų aptarti. —Koresp.

Lietuvių Laisvamanių Etinėj Kultūros. Draugijos 4-tos kuop^js. 
susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 9 d. 7:30 v. vikare; 
4039 W. Madison st. Visi ecat kviečiami atsilankyti, turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti; bukit laiku.

išt. J. M. Bruchas.
No. 1 laikys savo mė- 

val. vikare, 
S't. Visi na-

OP YOUR 
INVESTMENT

INSURED

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

^Fotografas ~
’ R d)

» • HihAt A,*
Ludija (rengta pir 

no rųfties su moder
niškomis užlaidomis ir 
lollyvvood šviesomis. 

<-bai- garantuotas 
<20 W 63rd ST 

"N(> S883-6840

Lietuviška Teatrališka Draugystė Ru 
nesinį susirinkimą trečiadienį, kovo 9 d. 7:30 
Juškos svetainėj (Hollyv/ood Inn), 2417 W. 43 
riai kviečiami dalyvauti. —T. Aušra, rast.

Draugijos šv. Petronėlės narei Onai černauskieneiDraugijos šv. Petronėlės narei Onai černauskienei mirus, ma
lonėkite visos draugijos narės susirinkti trečiai! enį, kovo 
9 d., 8 vai. ryto prie graboriaus S. Mažeikos koplyč os, 
3319 S. Lituanicr avė. Iš tenai nulydėsime į bažnyčią, su
teikdamos jai paskutinį patarnavimą bei atsisveikinimą.

A* Laurinavich, raš£.
Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 

kovo 9 d. 8 vai. vak.,' Chicagos Lietuvių Auditoriioi.
Valdyba.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIU 
KUMPIU 
“PICNK”’ KUMPIU 
RŪKYTU KUMPIU

“FRANKFURTERS”
LAŠINIU 
BARAVYKU 
RAUGINTU AGURKU

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOM DEVVNERIOS 
GINTARU 
ŠIKŠNINIU DAIKTU

Ateikit j musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 
Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.

PRISTATOM. VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

ftrtS W 1Qth Rf TeL Havmarkef. 3555

Kiek žinoma, iš visą Illinois valstijos Eetuvią spul- 
ką (išėmus federales spulkas) Naujieną spulka pirmoji 
gavo indelią apdraudą. Kolkas Chicagoje dar nė viena 
lietuvią spulką, kontroliuojamą Illinois valstijos, neturi 
tokios apdraudos.

Naujieną spulka turi iš Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation paliudymą, kad joje sudėti 
nią pinigai yra apdrausti. < ■

Pranešdami tą malonią žinią, mes kviečiame visus 
pasidaryti musą spulkos'nariais* Musą spulkos ofisas 
yra adresu 1739 S. Halsted St. Ofisas atidarau nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro kasdien, išėmus šventadie
nius. Spulkos sekretorius yra T. Rypkevičia.

Naujieną spulka iki šiol mokėjo už taupomus pini
gus 4%. Vadinasi, saugumas ir geras uždarbis yra už
tikrintas.

Jeigu jums reikia pasiskolinti pinigą ant pirmo 
morgičio, tai nieko nelaukdami kreipkitės i Naujieną 
spulka, kad galėtumėte patirti, kokiomis sąlygomis pini-

kų

zmo-
■ /

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakarit dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu

Atsiųskit man ...

Vardas

Adresas __

Miestas ........

Kupono No. 82

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

i

Kovo 9 d.

• LIGONINES 
HOSPITALS

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

diena ligoninėje ..... $15-oo
RAUMATIZMAS 39.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAITRANTAI

Universal reštaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat 31at Street
A. A NORKUS, Savininkas 

Tel Vktory M70

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS — 
Geras Lietuvis . T 

PETRAS BLINSTRUBAS 
Tia tVoAtat-n Av«nn«.



Trečiadienis, Kovo 9# 1938
—* — — ■—   1 • 1 ------------- ---------- -

Vėliausias “Bynso” Raportas Apie 18
Kolonijos Reikalus —Reikalėlius

Grįžta Žmoneliai “Aštuoniolikėn” — Ligo- 
nys —- Apie Dvi Respublikas, Etc

18 KOLIONIJĄ r- Kur mes 
neisime, ką nedarysime—bet ir 
niekur nerasime kad butų ge
riau, kaip namuose. Už tai ir 
yra priežodis: “ten gerai, kur 
mus nėra”. Kai kurie žmones, 
kurie jau kiek prasisiekė pi- 
nigiškai, išbėga iŠ musų ko- 
liopijos, apsigyvena kiek Šva
resniojo bei daugiau* pasigarsi
nusioje kolionijoje, ten nusi
perka savo butų, bei kokį, taip 
sakant, “biznį”—jaučiasi esą
dideli žmones, ir galiau net ir 
“Amerikontais” palieka. Per
keičia savo pavardes. Iš Kava
liausko padaro Colvett; iš Ja- 
rumbausko—Jemson-Jamesohn.
Bet pabuvoja kiek, “paraga

vę” tų pyragų, o ypatingai ka
da reikalinga sumokėti taksus 
ir kitokias mokestis; kada vie
ton “steiko” reikalinga valgy
ti “nekbonsus”, tai tuomet tik 
ateina žmonėms į galvą, kad 
padarytą klaida. Neteko nuo
savybės. Pinigas praleistas. Ką 
daryti? Grįžta atgal ten kur 
pradėjo ir susitaupė skatiko. 
Priežodis sako, “žmogifs iš dul
kės kilo, į dulkę pavirs.”

žmoneliai grįžta atgal į mu
sų “peikiamą” 18 kolioniją. 
Tai yra skaudus, bet pamoki
nantis faktas.

Tebeguli Ligoninėje
Pranas Zulpa dkr guli ligo

ninėje suparaližuotas nuo aug- 
što kraujo spaudimo. Susirgo 
lapkričio devintą. Suparaližavo, 
protą ir dešinę pusę. Iki šian
dienai yra invalidas, o pagel- 
bos nėra.

Kas Pasidarė Su 
Kamarotais?

Kas pasidarė su mano karna- 
rotais-draugučiais ? Neseniai
p. Kazys Baronas apleido ligo
ninę, o čia vėl antras draugas 
p. Julius Mickevičius, Chicagos 
Lietuvių Draugijos pirminin
kas, pateko ligoninėn ir randa* 
si rimtoje padėtyje. Reikia 
kraujo.

Kraują lieja idealistai, krau
ją lieja kapitalistai, kraują lie
ja kriminalistai ir kraują lieja 
banditai. Visi lieja kraują, bet 
jie lieja kraują ir gal žino, o 
gal ir nežino, kiek tas kraujas 
yra brangus. Be kraujo hera 
gyvybes, tai yra eleksyras žmo
gaus gyveseiai: O kas yra bran
gesnio už gyvastį ? Tokio daly
ko nėra: Nėra kraujo—nėra 
gyvybės.

Gaila man, kad esu? jau per 
senas ir negalėjau suteikti 
draugui Juliui Mickevičiui sa-

A.fA.
JUOZEFINA CHAPIENĖ, 

po tėvais Sereikaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 6 d.. 8 valandą ryto, 
1938 nt, sulaukus pusamžiaus, 
gimus Panevėžio apkr.. Nau
jamiesčio parap., Strulionių 
kaime.

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

.Pąllko dideliame nuliudime 
dvi dukteris: Juozefiną ir Al
doną; du sūnūs: Albertą ir Jo
ną. marčią Violetyir daug kitu 
giminiu, o Lietuvoj dvi sese
ris ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuviu Draugijos.

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

Visi a. a. Jųozefinos Cha- 
pienės gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Dukterys, Sunai, Marti ir kitos 

' Giminės.
Laid. Direktoriai Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515. x

MARIJONA DUBICKIENĖ 
po tėvais Levins'kiutė

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

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Pijušą, dukterį Birutę 
Guthrie,,<3 -j&inuss^Keistutį,,xPH 
jušą ir Vytautą Pėnhšyvani- 
joj, 2 seseris ir 3 brolius ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Lachawi~ 
, čiaus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
’ PI. Laidotuvės ivyks Trečia
dieni. Kovo 9 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nulydė
ta i Evergreen kapines, 87th 
ir Kedzie Avė.

Visi a. a. Marijonos Dubic- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sunai. Seserys, 

Broliai ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 

wicz ir Sunai, Tel.-; Canal 2515;

PAVAŠARINĖS SKRYGELAITĖS

No. 1696. Lengvai pasidarysit sau pavasarinę arba vasarinę skrybė
laitę. Gausit pilnus nurodymus.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖBT.
1739 So. Halsted SU Chicago, 111,

No. 1696

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavygdj No.

Vardas ir pavardė

Adresas

CIASSIFIFIIAOS

po $1* Z. Mėlius $105

Jonus Rukšlota

Bynsas

užsibaigė

ten bus nu

vėlumai.
•tad buvo

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SK AITO

DABAR
JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

Dainuos Gražiojoj 
Galatėjoj

SK0L1NAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir

Pavyko SLA 125 kp 
ir LDS 88 kp. Bend
ras Vakaras

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

Financial 
Finansai -Paskolos

Aukos Laisvoms 
Kapinėms 
Lietuvoje
Amerikos Lietuvių Laisvama 

nių Etinės Kultūros Draugi 
jos No. 1 kuopos aukų rinki 
mb vajaus atskaita.

PAGARSINKI!
SAVO BARGENUS

Ir eina į"Vakarus iki w. Cer- 
mak Rd. Canalport Avė., yra li
nija kuri skiria 18 kolioniją

13.25 
$2; Sf. Vitkus 
A. S. Elndris

vo kraujo (kartais man atrodo, 
kad aš jo turiu visiškai berei
kalingai). Bet gal atsiras jau
nesnių žthonių už mane, kurie 
pagelbės žmogui atsispirti prieš 
visų nemėgiamą priešą—MIR-

MELROSE PARK, III. — Va
sario 26 d. įvyko bendras pa
rengimas SLA 125 kp. ir LDS 
88 kp. Vakaras buvo šu progra
mų, kuris susidėjo iš dainų, šo
kių ir muzikos. Komisija atida
rė programą ir pakvietė F. 
Abeką iš Chicagos trumpai pa
kalbėti. Kalbėjo labai gražiai 
ir teisingai kaip vienas, taip 
kitas organizacijos naudai.

GROSEBNfi ir 
6 kambarių flatu ir 

Užtikrinu, kad padarysite 
Išdirbta per 11 meti), 
einu j kitą biznį. '■

Pasibaigus kalbai, pakviestos 
dvi moterys padainuoti, Abe- 
Į<ienė ir Dočkienė, chicagietės. 
Pianu akomponavo jauna mer
gina, kurios vardo neatmenu. 
Labai gražiai pr dainavo keletą 
liaudies dainelių.

FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

of Chicago.
2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Pirmyn tą patį vakarą taip
gi pastatys operą “Cavalleria 
Rusticana”. Bilietai abiems 
veikalams yra tik 50 centų. 
Choras kviečia publiką šį pa
rengimą atlankyti ir praleisti 
kelias malonias valandas pir- 
myniečių tarpe. —V.

PARDAVIMUI
BUčERNĖ 
yardu __ 
daug pinigų 

ožaiti
Atsišaukite laišku, 1739 Šo. Halsted 
St, Box 800. .

Pamatykite mus pirm negtt pirkti 
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS , 
1916 SO. STATE STREET 

CALumet 5269. •

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDKAUDOS 

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

* Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W.18th St Tel. Haymarket 5686

PAAAITKIT MUS TUO>40

CANAL
, y. ' ■ ' V*" ' ’ ' ' ? \

Musų apgarsinimų kainos 
prieiname*-M pakartoji* 
ttrtš duodame genį, nuo-

* •« i...''’*’

pep pusę, padalindama ją į pie
tinę ir šiaurinę dalis. Daugel 
lietuvių ir biznierių gyvena 
taip sakant “pietinėje” dalyje 
ir ten yra gana gerų veikėjų. 
Jeigu man btis leista p. Anta
no Vaivados, redakcijos nario, 
tai . aš veikiai apie “pietinę res
publiką” 18 kolionijos parašy-, 
siu; apie jų džiaugsmus, gy
venimą ir bėdas. (Rašyk kiek 
drūtas—-A. V.)

M
 Gėles Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido-. 

' tuvčmsj PapuoŠi- 
, mams.

G £ L INI N K A S
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

MINE RUN .....................  35.75
BIG LUMP ..........   $6.00
EGG ..................................... $6 00
NUT ............   $6.00
SCREENINGS ....................... $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKT( 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDMORE 6975

AND^E^į URBONAS 7 '
■ ? ■ 1 ,

Persiskyrė7 su Šiuo pasauliu 
Kovo 6 d.7 9:30 valandą ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apSkr., Palie
pių kaime. .

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Elzbietą, po tė- 
•vais Spelverikę, 2 posūnius: 
George ir Julių ir dukterį Elė- 
anor ir sūnų Bichard ir brolį 
Kazimierą Goblaskas, Worces- 
ter, Mass. ir jo šeimą ir daug 
kitų gimini . O Lietuvoj' — 
vieną seserį.

Kūnas pašarvotas. 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks Ketvirtai!., 
Koyo 10 d., 2:0 Ovai, po pietų. 
Iš J. F.’ Eudeikio koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines. ' ......... , ' ’ „J

Visi a. a. Andrew Urbono 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotovėse ir suteikti 
jam/ paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. .

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Sunai, Posū

niai ir Giminės.
’Laid. Direktorius J. F. Eudei* 
kis, Tel. YARDS 1741.

Jj&VA TIKUTIENfi, po tėvais 
STKIEMIKIUTfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 6 d., 7:45 valandą ryto» 
1938 m., sulaukus pusamžiaus, 
gimus Lietuvoje, Seinų. Ap
skrity. '■ ;

Amerikoj išgyveno 26 m*:
Gyveno 2120 W. Mango Av.
Paliko dideliame nuliūdima 

vyrą Joną, draugus it drau
ges, o Lietuvoje— du broliu 
Vincentą ir Joną ir šeimas.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj, ties 4354 W.Grand 
Avenue. .
v /-y’ • ■■

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, Kovo 9 d., 2 vai. po pietų. 
Iš koplyčios bus nulydėta; j 
Lietuviu Tautiškas kapines.

Visi A. A, JEVOS TIKU
TI ENBS giminės, draugai ir 
pažystami ' esą t nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jąį npskutlpi pa
tarnavimą ir’ atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
VYRAS, DRAUGfiS IR 

DRAUGAI ■
Laid. Direktorius J. F.;Eudoi- 
kis. Tol. /YARDS 1741.y- ' ?

C0AL 
Aaglya

Kainos Numažintos

Sekretorė Grace KucKin.
S. Dambrauskas surinko $52.95 

($25 — Lietuvių Tautiškos 
kapinės; velionis E. Chepulis
— $5; Mary Wilkas, J. Sukau- 
skas, K. Gugis, P. ir G. Kučin
skai, Sr ir E. Dambrauskai, 
Mrs. V. Butkus, J. Liųdkewich, 
J. Pūkis, V. J. Scheetz, G. Pui- 
shis 
kitos aukos smulkios) 
St. Vitkus surinko .... 
Wm. Wisher

$1.50; Į)r.
(S. Bend, Ind.), J. Siuveizdis, 
J. R. Sharkey, F. Norkus, F. 
Walančauskas — po $1; kitos 
smulkios).
St. Dilis surinko ..............  5.85

(K. Gira ir J. Gumuliauskas
— po $1;*kitos smulkios).
J. M. Bruchas surinko .... 6.21

(St. Vitkus, J. M. Bruchas ir 
J. Kučinskas po $1; kitos au
kos smulkios).
A. Jocius surinko ......  4.50

(A. Jocius ir S. Petrauskas 
—r po $1; kitos smulkios).
A. E. Maziliauskas surinko 3.75

(A. E. Maziliauskas ir J. Mi- 
sevice — po $1; kitos smul
kios)
A. Metelionis (Detroit, Mich.) 

surinko ..j.......?........  1.55
J. Jukelis surinko ..... . 2.00

Viso ...............    $112.89
(Su čia nesuminčtojnis auko

mis) —Sekr. G. Kucnin.

Lilija Siu paraitė
Abu šie jauni dainininkai 

dainuos dvi žymias roles 
“Gražiojoj Galatėjoje”, komiš
koje operetėje, kurią Pirmyn 
Choras suvaidins šį sekmadie
nį, kovo 13 d., Chicagos Soko- 
lų Salėje, 2343 South Kedzie 
avenue. Lilija Stuparaitč vai
dins Galatejos rolę—-stovylos, 
kuri palieka gyva. Jonas Ruk- 
štala — vaidins Midą, turtingą 
žydą ir dailės patroną. Opere- 

yra nepaprastai juokinga 
ir gyva. ;

Aukos surinktos pagelbėji
mui Lietuvos laisvamaniams įs
teigti tautiškas kapines Lietu
voj. Aukų surinkta viso $112.89

Visiems autokotojams ir au
kų rinkėjams A. L. L. E. K. D. 
No. 1 kuopa taria širdingą 
ačiū. Pinigai su blankom .‘pa
siųsti Lietuvon L. L. , E. K. 
Draugijai (per, gerb, Dr. Joną 
Šliūpą).

AT..!,-„r.. ■,a1.'i;8?e;gw;w

Real Estate For Sale ' 
Namai-žeme Pardavimai

ta atsispirti. Vakar rytą jis 
mirė.—Red.)

Pagalba Gyvuliam
šiomis dienomis man pateko 

į rankas brošiūros iš The Anti 
Cruelty Society, 157 W. Grand 
Avė., Tel. Superior 8338. Lie
tuviškai butų “Draugija Prieš 
žiaurumą”. Ji globoja ir pri
žiūri musų naminius gyvulius, 
būtent arklius, šunis, kates ir 
kitus. Savo vienoje brošiūroje 
skelbia šitokį raportą, kad su
teikė pagelbą 23,753 šuniems, 
20,3/12 katėms, * 17,448 balan
džiams, 39 voverėms, 32 bal
toms žiurkėms, 7*7 zuikiams, 
17 marių varnoms—Sea gullį 1 
papūgai, 5 mažoms antim, 1 
“yelloW hammer, 1 kanarkai, 3 
karvėms, 1 ožkai, 1 dideliai ka
tei—Bob cat. Surasta namai 
494 šunims ir 72 katėms. 

, . r s

Tai šitiek gyvulėlių ši drau
gija. pasirūpino apsaugoti nuo 
alkio, bado, ligos ir mirties, 
šis raportas yra už 1937 metus 
iki spalio 1-mos dienos.

Vėliau kada nors parašysiu 
daugiau. Gana žingeidžių daly
kų yra, tik mes nežinome. Jei
gu jūsų mylimas “citfckis” šu- 
niukas-kątinas arba koks pauk
štelis serga—ir jus negalite 
gauti patarnavimo iš savo ve- 
terinaro-gyvulių daktaro, tai 
kreipkitės į Anti-Cruelty So
ciety, 157 W. Grand Avė. Ji 
pasirūpina jūsų gyvuliais vel
tui. Patarnavimas dieną ir 
naktį. Ši draugija užsilaiko tik 
iš liuosnorių aukų.

Ar Žinote, Kad 18 Ko- 
lionija Turi Dvi Dalis?

štai yra jums rubežiifs: Ca
nalport Avė., kuri eina; iš rytų 
nuo 17 PI., ir Canal gatvės; 
kerta Halsted gatve prie 20 PI.,

BARBORA WALAITIS
(po tėvais Straukikė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 6 (L, 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 FranėiŠkų, sūnų Ronald, 
5 metų amžiaus, motiną Bar
borą Rumshus, 3 brolius Joną, 
Stanislovą ir Liet. Ignacą, dė
dę Zenoną Lenkšą ir dėdienę 
Barborą ir jų šeimyną, 3 švo- 
gąrius, 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 tfO1 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Barboros Walaitis 
giminės; draugai ir pažįstami 
fesat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ‘ •

Nulįudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Motina, Broliai 

ir Giminės.
Laid. Direktorius Antanas 
Petkus. Tel. CICERO 2109,

Pašaukta, dvi jaunos mergai
tės, panelė Petraitis ir kita 
mergaitė, kurios gražiai pršoko 
“Jap dance” ir kitus akrobatiš
kas šokius su pritaikytais ko* 
stiumais. Publika šokiais buvo 
labai patenkinta. Pabaigai, jau
nasis Snarskis pagrojo gražiai 
akordionu. Tuo ir 
programas.

šokiai tęsėsi iki 
Svetaine neperdidclė, 
kimština. Pelno liko 
siau pasidalinom po 
bar planuojam rengti pikniką. 
Daržas jau paimtas. Prisidėjo 
ir Piliečių Kliubas. Tai bus 3 
organizacijų bendras pr.rengi
mas. —M. šeštokas.

MARIJONA MIKALIUNIENE
. po tėvais STAKINAITE

Persiskyrė su šiuo pasaulių Kovo 7 dieną, 11 ;55 valandą naktį, 
1988 m., sulaukus 41 metų amžiaus, gimus Panevėžio apskr., Ra
mygalos parap. Jutainėlių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus. ,
Paliko dideliame nuliudime mylimą vyrą W.illiąm, dukterį Julių, 

sūnų Ėdward, seserį Oną Klimavičienę ir jos šeimyną, brolienę 
Bernice Statkienę, (po pitmu vyru) ir joą šeimyną ir daug kitų 
giminių. O Lietuvoj — 2 brolius ir 3 seseris.

Kūnas pašarvotas randasi 8436 So. Vincenncs Avenue* TeL 
Stevutt? 9720. • '

Laidotuvės Įvyks ^Penktadienį, Kovo 11 dieną. 8:00 vaį ryto, 
4š narnų j šv. Juozapo So. Chičago parapijos baž 
atsibus gedulingos pamaldos Už velionės sielą, o i 
lydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. MARIJONOS MIKALIUNIENfiS giminės, draugai 
įr pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse k 
suteikti jai paakutin į patįrnayimą ir atsisveikinimą.

’ , , Nubudę liekame, < '
yyRAS, DUKTĖ, SŪNŪS, SESUO ir kitos GIMINĖS.

’y * • ■ *• ' i ■ - *' ♦* . *

Laidotuvėse. patarnauja Laidotuvių Direktorius J. F. Eudcikis.
Telefdnas YARDS 1741. • y . . . . -

LOVEIKIS ss:
Dalis, 

KVIETKIN1NKAS
Gilės Vestuvėms. Banlrietams
.; ir Pagrabattis,4
3316 Šo. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

MYKOLAS PAKALKA
Persiskyrė ‘ su šiuo pasauliu 

Spalio .31 ’ d,, 1937 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Rimšių. 
pąrap., Veliųnų. kaime, 

Amerikoj- išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

3 d’Ukterįs Harriet, Irene ir Fe
be! ją ir sūnų AlėksaUdrą; 
žentą John /Zanaząrę, 4 sesers 
dukteris I^liąii. Evoy, Mary 
ir Helen Sacks, Antonette ’ ir- 
Jęriny ir sesers sūnų Walter 
ir daug kitų giminių.

Kųnaš pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie
nį, - Kovo 11d., 2 vai .po -'pie
tų. Iš J.'-F. Eudeikio koply
čios bus - nulydėtas iį Tautiš
kas kapines. - 
:> Visi a. a. Mykolo Pahalkos 
gimines,' draugai ir .pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
nij dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. .

• Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnys, žentas ir 

Giminės.
Laid, Direktorius J. F. Eiidei- 
kis, Tel. -YARDS 1741. • .

Business Chances
\ •' Pardavimui Bizniai-y*rM*‘*

PA RD AVI M UI puses • savo D A 
LIES, taverno biznio, nes turiu nuo 
latinį darbą —. negaliu taveme stb 
vėti. 3$00 Emcrald . Avenue.

Automobiles
SKUBIAI PARSIDUODA labai 

geras TROKAS. Bergenas — arba 
mainysiu ant automobilio.

8845 So. Barneli Avenue.

< Miscellaneous

' TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTfc IR BLfcKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO. ■
...svrf

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reiki*

REIKALINGAS patyręs KAR- 
PENTERIS—turi sutikti investuoti 
$800.00. Rašykite 1739 So. Halsted 
SU Box 799.

Fumiture & Fixtures 
Rakandal-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS 1937, visokio didžio au Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi žtorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio jakai-

|||Į
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Mirė Julius Mickevičius, 
Bet Nemirs Jo Darbai

f

Garbingas Jis Buvo Lietuvos Sūnūs

Naujienų Spulkos 
Direktorių 
Susirinkimas

NAUJIENOS, ČMcago, TU.

Ir vėl vienas rimtas, veik
lus ir ištvermingas pažangus 
kurybinių-kulturinių <1 a r bu 
veikėjas mirė. Taip, mirė, bet 
jo nuveikti kūrybiniai kultū
riniai darbai ' nemirtini, —■ 
gyvuos amžinai tarp lietuviu 
tautos narių. Už me'jų-kitų gal 
jo vardas bus primirštas, ,taip 
kaip vardai daugelio kitų pir- 
mtakunų, kurie už lietuvybę 
yra mirę ir ilsisi prikloti šal
ta žemele Sibiro tundrose. 
Bet, kaip vienų, taip kitų nu
veikti kūrybiniai kultūriniai 
darbai gyvuoja ir naudų tei
kia likusiems lietuvių tautos 
nariams.

Taip, gal bus primirštas 
Juliaus Mickevičiaus vardas, 
bet jo atlikti 'darbai gyvuos 
nemirtinai ir vaisius teiks. 
Tūkstančiai lietuviu tautos na
rių šiandien sujaudinti nete
kę tikro kultumešio tikro hu
manitaro. Nepaprastai didelis 
kūrybinis darbas yra įsteigi
mas Cbicagoj ir apielinkės 
miesteliuose kultūrinių gru
pių, kurias daboja Chicagos 
Lietuvių Draugija. šiandien 
dar tos grupes nėra pridera
mai įkainuotos, vienok netoli
moj ateityje visi'jas pilnai 
įvertins. Tos Kultūros Dr-jos 
savo garbingamę suvažiavime 
įkūnijo du nemirtinus tikslus: 
a) Moksleivių šelpimo fondų 
ir b) Kultini uis apšvietus dar

bas, knygynų, paskai’ų, pra
mogų keliu.

Jau tie du įkūnyti tikslai 
suteikia Juliaus Mickevičiaus 
dvasiai nemirtinumų. O kurgi 
kiti darbai, kuriuos čia sumi
nėti reikėtų nemažai užimti 
laikraščio vietos. Negalima 
praleisti to fakto, kad Chica
gos Lietuvių Draugija išaugo 
i milžinų, jam be prezidentau
jant. '

Taip, mano širdyje Tu gy
vuosi, Juliau Mickevičiau, am
žinai, ir Tavo pradėti kūrybi
niai kultūros darbai bus va
romi pirmyn. Tavo siela amži
nai gyvuos musų minčių pa
dangėse, kartu su kitais gar
bingais Lietuvos vaikais.

Reiškiu šeimai Juliaus Mic
kevičiaus gilaus liūdesio mo
mente, nuoširdžių užuojautų 
netekus mylimo vyro ir tėvo.

—Dr. A. L. Graičunas.

Mirė Antra Bridge- 
porto Gaisro Auka

Užvakar naktį Cook apskri
čio ligoninėje mirė Jerry Dun- 
wart, 54 metų vyras skaudžiai 
apdegęs gaisre, kuris kilo 
Bridgeporte, ties 2939 Wallace 
Street. James McDonnell, 40 
metų amžiaus, an'»ras buto gy
ventojas mirė vietoje.

Naujienų spulkos- direktorių 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, kovo 10 d., 7 vai. vakare 
(sharp).

» I ' . .

Visi direktoriai prašomi at
silankyti, nes yra gautas De
pozitų Insurance certifikatas 
daug paskolų išspręsti.

T. RypkeviČia, secr.

Moterys Įsigykit
Gražų Sidabrinį
Setą

ir

sriu-
salo-

šauk- 
kitas 
šmo-

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
desertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo-, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletu savaičių susirink- 
sit gražų setų. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gių kainų niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Žmogžudysčių
Epidemija
Chicagoje

TrečiųRado Patiltėje Pamest 
' Lavoną

' ——.
Prieš savaitę l^iko po laip

tais apgriuvusio namo, ties 
Jackson ir Paulina s t., buvo ra
stas kūnas iš ' Vokietijos iš
tremto dentisto Dr,Max Sam- 
mct.. Iš kūno išvaizdos spėta, 
kad nežinomi piktadariai jį su
mušė, vėliau ntišovė.

Prieš kelias dienas prie ’Ma- 
dison ir IVolčott .gatvių, leloje 
buvo atrastas" sukruvintas kū
nas 45 metų WPA darbininko 
James Fenton. ? ,

Vakar, 12-tos ir Clark gat
vių patiltėje, 2 policija atrado 
trečių nužudytą žmogų. Jo rū
bai .buvo dailus ir švarus ir iš 
veido spėjama, kad velionis bu
vo 24 metų amžiaus. Jo asme
nybė nežinoma, bet iš kortelės 
rastos kišeniuje, policija spė
ja, kad jis gali .būti Louis Cra- 
mer, nuo 5112 -N., Ravenswood.

Velionio galva buvo įskelta. 
Kišeniai ištuštinti. Kadangi kū
nas buvo patiltės gilumoje, tai1 
spėjama, kad piktadariai jį ten1 
nutempė, norėdami paslėpti. 
Nemanoma, kad jis užsimušė 
nukrisdamas nuo tilto. (

Suėmė Tris Jaunuolius

818 Blue Island avenue; 19 me
tų Joseph Spino, 942 Polk, ir 
19 metų William Karas, 907 
W. Harrisoh. Jie pakliuvo, kai 
apiplėšė Robert N. Wilson, gelž- 
kelio konduktorių, ties Canal ir 
Adams. Atėmė nuo jo $15.00 
pinigais ir $230 brangenybė
mis. Pinigus prašvaisto tų patį 
vakarų, įvairiose alinėse, “švęs
dami” merginos “birthday”.

Užklupę konduktorių, jaunuo
liai pagrųsino, kad “nušaus jį 
kaip nu’šovė Sammetų”, bet po
licija mano ‘kad tai greičiau
siai buvo tuščias grųsinimas ir 
jaunuoliai su nužudymu 
turėjo nieko bendro.

Važiuos Aplankyti
Oak Forest
Senelius
Melroseparkiečiai Pavaisins
Lietuvius ir Apdovanos 
Pinigais

ne-

MELROSE PARK, ILL. — 
Jau kuris laikas Melrose Park, 
Maywood ir Bellwood lietuviai 

labdarybės tikslu, 
prieglaudos lietuvių

darbuojasi, 
lOak Forest
naudai.

t Šį visa 
k vykina vietinės moterys, ku
rioms padeda ir vyrai. Pirmiau
siai, sumanyta parengti vaka-

sumanymų pradėjo

Maxwell nuovados policija*rų, visų vietinių lietuvių orga- 
areštavo tris jaunuolius ir ka-įnizacijų vardu. Vakaras įvyko 
mantinėja juos apie Dr. Sam-’vasario 13 dienų ir buvo labai

________ _______ Trečiadienis, kovo 9, 1938

PILDO INCOME TAX BLANKAS “NAUJIE
NŲ” RAŠTINĖJ

Patarnaus lietuvis A. S. Walons-Valunas
Suv. Valstijų Fede'falė valdžių atsiuntė į Naujienų raštinę 

A. S. Walons (Valūnas) Internal Revenue darbininkų pagelbėti 
lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir duoti atsakymus į 
visus klausimus apie Income ir Sočiai Securijty Tax.

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

Kas turi pildyti Income Tax blankas?
(a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, ku

rio įplaukos ‘buvo $1,000 ar daugiau iš algos, nuošimčių, divi
dendų, pelno iš pardavimo namų, stakų ir t. t. per 1937 metus;

(b) Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $2500, nežiuj 
rint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400 galima imti už kiek
vieną vaiką, kuris yra 18 metų amžiaus ar mažiau;'

(c) Biznieriai turi išpildyti blankas, jeigu įplaukos buvo 
$5,000 ar daugiau.

Income Tax blankos turi būt išpildytos ir priduotos nevė
liau kaip kovo 15 d. ’

jų paręiškė, kad dar neužten
ka.

Buvo nuvažiavusios pasitei
rauti pas prieglaudos užveiz- 
dų, ar daug ten nelaimingų lie
tuvių randasi. Gavo atsakymų, 
kad apie 170. O kadangi no
rima rengti pietus ir apdova
noti pinigais, tai labdarybės 
komisija vaikščioja po krautu
ves ir renka ką kas gali paau
kauti šiam gražiam labdarybės 
darbui.

IS LIETUVOS
...............■—■■■ Į I .11^

Jau pradėjo vogti 
dviračius

ŠIAULIAI — Besiartinant 
pavasariui, jau atgijo dviračių 
vagys. Ramoškių km., Skaist
girio vi., iš pil. Griciaus Jono 
gyv. ;.namo, atsklendęs duris, 
nežinomas vagis pavogė nairjų

Visi pritaria ir remia. Sekan- dviratį firmos “Eldi”, 225 Lt. 
tį sekmadienį, kovo 13 d., mo- vertės. Kaikurį turgadienį jku 
terys ruošiasi važiuoti palinks- ir turguje tenka matyti dvira-
minti prieglaudos senelius. Vie- čių pirklius-pardavėjus, tačiau
tos jaunuolių choras taipgi ne- atsargesni žmonės, pirkdami 
snaudžia, lavinasi, kad galėtų dviratį, paklausia pardavėjo jo

meto nužudymų. Suimtieji yra pasekmingas. Pelno liko $166.21
18 metų mergina' Ęetty Trągs, tai yra graži suma, bet komisi-' linksminti.

tinkamai ir gražiai senelius pa- pavardės, paso ir dviračio re- 
M. S. gistracijos numerio.

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
* . ■ . t . : ■ • ' 
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(ACME-NAUJIENŲ Foto]

A. a. prof. prel. A. Dambrauskas-Jakštas pašarvotus karste.

SOCORRO, N. M. — W. 
B. Cašsady, kuris yra kalti
namas Rose Garčia Cassa- 
dy nužudymu. Kajėjime jis 
paskelbė bado streikų.

SUIMTAS VOKIETIJOJE. — Baron Gottfried von 
Cramm, garsus Vokietijos <enisistas, kurį oazių krimi
nali policija suėmė “už paleistuvavimą.**

‘ , [ACME-NAUJIENŲ Foto]
KAS MANĘS LAUKIA? — Thėodore Danielsen Jr., 16 metų chicagietis, kuris 

nužudė savo motinų, sėdi Cook apskričio kalėjime užsimąstęs. Netrukus prasidės 
jo teismas.

. [ACME-NAUJIENŲ Foto]
PERKELIA VISĄ MIESTĄ. — Suartoji gatvė mies

telio Snawneętown, Illinois valstijos Gallatin apskrityj, 
kurį federalė valdžia kels 3 mylias apskričio gilumom 
Dabar miestelis prie Ohio upės ir nuolat kenčia nuo po
tvynių. ' ' • . . , . • ’

IACME-NAUJ1ENŲ Foto]
DURYS Į NELAISVĘ. — Tbeodore Danielsen, Jr., 

16 metų berniukas, nužudęs motinų, stovi Cook apskri
čio kalėjimo angoje. Sargas krato jo kišenius. Berniu
kas žiuri į parašų, virš kalėjimo durų, kuris sako, 
“Galvok 1”




