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AUSTRIJA BALSUOS HITLERIO KLAUSIMU
i I. f : ■ ■

Suirutės Austrijoj dėl
_ __ • _

paskelbto plebiscito
Austrai balsuos savo nepriklausomybės 

klausimą. Didelis smūgis Hitleriui.
VIENNA, Apstria, kovo 10 

d. — Austrijos kancleris šuš- 
ningas visai netikėtai paskelbė, 
kad sekmadienį Austrijos žmo
nės turės nubalsuoti, ar Austri
ja eis su šušningu ar su Hit
leriu. To ypatingai nesitikėjo 
naziai. Vienoje žmonės pasipy
lė gatvėse. Prasidėjo Nazių ir

• Tėvynės Fronto demonstraci
jos. Vieni rėkė “Heil Hitlerį” 
o kiti “Heil šušningg”. Įvyko 
ir susirėmimų tarp nazių ir tė
vynės fronto šalininkų. 11 žmo? 
ni.ų tapo sužeista, 22 areštuoti, 
Trokąi važinėjo po miestą sų 
garsiakalbiais, iš kurių buvo 
šaukiama “Su šušningu už lais
vą vokišką Austriją1” arba “Ar 
jus už Austrijos nepriklauso
mybę? Taip ar ne? Taip, taip, 
taip.”

Monarchistai, kurie nori su- 
s grąžin ti Ha psburgų di nastij ą 
Austrijai, džidugmi- plebiscito

už šųšninggą.4Darbininkai taip į 
pat rems kancleri.

Plebiscito paskelbimas buvo 
labiausia netikėtas Hitlerio di- Vo labai smarkiai apmušti, 
plomatams. Nazių pasiuntiniai Sakoma, kad šušninggas pa- 
kuogreičiausia išdūmė Berlynan (skelbė plebiscitą tik po to, kaip 
gauti instrukcijų. Diplomatai gavo užtikrinimą iš socialistų, 
spėjo, kad šušninggas veikiau- kad jie jį rems.

šia gavęs paramos iš Franci- 
jos.

Naziai labiausia pyksta, kad 
plebiscitas tapo paskelbtas be 
perspėjimo, neduodant jiems 
progos prisirengti, ir kad ple
biscite balsuoti galės žmonės 
ne jaunesni kaip 24 metų. Mat, 
labai daug nazių yra jaunuo
liai. Iš pat ryto visa Viena bu
vo aplipinta nazių atsišauki
amais. . »
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Iš Vokietijos atėjo žinių, kad 
Hitleris labai nustebo šušning- 
go žygiu. Sako, kad tas plebis
citas tai tik komedija, nes tė
vynės fronto žmones galėsią 
balsuoti po keletą sykių. Hit
leris matyt sprendžia pagal sa
vęs. « l

šušninggas tuo tarpu važinė
ja po Austriją, sakydamas pra
kalbas ir šaukdamas žmones 
ginti Austrijos nepriklausomy
bę. Insterbrucko mieste, Tyro- 
lio apskrityje, kuomet šušning
gas sąke prakalbu iš miesto ro- 

susirin
ko išreikšti savo pritarimą Šuš- 
ninggui. Naziai bandė tą de
monstraciją sutrukdyti, bet bu-

į „ gas gaR€ prakaipąjįs mit 
paskelbiu lT jię balsuos tu88g. ts$lieSlJ s

Vengrija pradės 
ginkluotis

Japonai perkirto 
kinų geležinkelį

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko
vo 10 d. — Vengrijos premje
ras Koloman Daranyi, pakei-'dien perkirto kinų Lųnghai ge- 
tęs savo ministerių kabinetą, ležinkelį tarp rytų ir vakarų, 
pradėjo savo programą stipriai kurs vadinamas yra Centralės 
apginkluoti Vengriją, nežiūrint Kinijos gyvybės linija, ties Gel- 
taikos sutarčių. Armijos mo- tona j a upe 25 mylios nuo 
dernizavimui bus sukelta 1,- Chengchow. Kinai tą patvirti- 
000,000,000 pengų (apie $200,- na, vienok sako, kad ten dar 
000,000) ir pinigų sukėlimo dar- tebeina žiaurus mušis. Genera- 
bas bus pavestas Vengrijos na- lisimo Chiang Kaisheko kariuo- 
cienalio banko prezidentui Im-'menė bando sunaikinti priešą- 
redi, kurs pirmiau buvo vidaus kinę japonų armiją, 
reikalų ministerių.

10SHANGHAI, Kinija, kovo 
d, — Japonų kariuomenė šian-

28 vaikų motina

sios upės frontu eina 
susirėmimai, nežiūrint 
sniego.

Geltono- 
smarkųs 
šalčių h*

d.AUSTIN, Texas, kovo 10
— Viena moteris, 44 metų am
žiaus, čia pagimdė 28-tą vaiką. 
Iš 28-nių jos pagimdytų vai
kų 14 yra mirę. Iš rekordų pa-

Gavo divorsą nuo 
dviejų vyrų

tirta, kad šios moteriškes kita 
giminaite taipgi pagimdžiusi 
28 vaikus, iš kurių 25 buvo vy
riškos lyties. Sveikatos depar
tamentas negali išduoti tų mo
terų vardų

WIGHITA, Kansas, kovo 10 
d, —/ Ponia Henricksonienė-

(AČMĖ-NAŪJIENŲ Foto] 4 ’

ANGLŲ SPARNAI. — Du Anglijos karo oro laivyno lėktuvai. Vienas mažas, 
ki'^as didelis. Didysis pakyla nito žemės su mažuoju “ant pečių”. Iškėlus į padan
ges, mažasis pakyla nuo “pečių’’ ir skremja kur reikia. Mažasis turi tokį didelį 
krovinį, kad be didžiojo pagalbos, pats Begali pakilti.

FRANCUOS KABINETAS REZIGNAVO
*,

Naujon valdžion gal nebus pakviesti ko- 
. munistai. Maskvos teismai griauna 

populiarį frontą.
PARYŽIUS, kovo 10 d. — 

Franci jos premjeras Camille 
Chautemps šiandien (kovo 10) 
rezignavo su visu savo kabine
tu. Atstovų bute jis pareiškė, 
kad socialistai su komunistais 
iš populiario fronto atsisakė 
jį remti, ir jeigu jie ir dabai4 
neatmaine savo nuomonės, tai 
jis rezignuosiąs. Pasirodė, kad 
socialistai su komunistais savo 
nuomonės neatmainė. Tuomet 
premieras Chautemps su visais 
savo ministeriais apleido atsto
vų butą ir po trumpo pasikal
bėjimo tarp savęs nuvyko pas 
Franci jos prezidentą Albertą 
Lebruną Elysee palociuje, kur 
inteikė jam rezignaciją.

Prezidentas Lebrun tuoj aus 
pradėjo tartis su partijų va
dais apie naujo kabineto suda

rymą. Numatoma yra,1 kad nau
jon valdžion gal nebus pakviesti 
komunistai, o vietoj jų bus pa
kviesta centristų grupė. Pre
mjeru gal būt bus arba tas 
pats Chautemps iš radikalų so
cialistų partijos arba Leonas 
Blum iš socialistų partijos.

Francijos socialistai yra la
bai pasipiktinę masiniais Mas
kvos teismais. Socialistų vadai 
tą kruvinų teismų orgiją aš
triausia kritikavo. Dėlto keti- 

tna sugriūti socialistų ir komu
nistų populiaris frontas. Socia
listai įeis į naują valdžią, ir 
nežinia ar jie 'ten kviesis ir ko
munistus.

Paskutinėmis žiniomis Leo
nas Blum apsiėmė bandyti su
daryti naują kabinetą.

Anglijos žmones ne 
nori Hitlerio 
pasiuntinio 

: ~ ' i/ ’ /
Demonstrantai šaukė, 

kad jis kraustytus 
lauk. Bet jis tarsis su 
Anglijos lordais apie 
Hitlerio žabangas Če- 
choslovakijai.

LONDONAS, kovo 10 d. — 
Londonan atvyko Vokietijos 
pasiuntinys Joakimas von Rib
bentrop vesti derybas . su An
glijos valdžia apie -susiartini
mą Anglijos su Hitlerio vald
žia. Vokietijos pasiuntinį sau
gojo iš visų pusių eilių eilės 
policijųs ir slaptųjų agentų. 
Daug žmonių buvo susirinkę 
ties Victoria stotim vakar de
monstracijai prieš Ribbentropą. 
Policijai pasisekė juos nuvary
ti. Užsienio ministerijos ofisas, 
į kurį Ribbentropas vyko, taip 
pat buvo apsuptas didelio po
licijos kordono. Vienok kokiai 
50 žmonių pasisekė pralysti per 
policiją. Kada automobiliu at
vyko Ribbentropas, jie pradė
jo šaukti “Ribbentropai, krau
stykis iš čia.” Ribbentropas su
siraukęs nusidavė, kad jis nie
ko negirdi.

Ribbentropas tarsis su nauju 
Anglijos užsienio minis teriu 
viskontu Halifaxu. Sakoma, jis 
pirmiausia pranešiąs, khd Hit
leris neužilgo pareikalausiąs iš 
Čeciioslovakijos, kad duotų au
tonomiją trim milijonam 'vokie
čių, kurie gyvena čechoslova-

Ribbentropo uždavinys

rte. Lowdenienė šiandien tuo pačiu 
sykiu gavo divorsą nuo dviejų 
vyrų nuo Henrickson ir nuo 
Lowdeno. Ji paaiškino, kad ji kijoj. 
užtekėjo už Lowdeno, kada su- busiąs prikalbinti Angliją, kad 
žinojo buk Hęnricksonas miręs. 
Dabar pasirodė, kad Henrick- 

’spnas gyas, ir ji nusitarė, kad 
jai nebereikia nei vieno nei an
tro. ■ . . 7' ; .

CREMONA, Italia, kovo 10;
- Karštieji fašistai reikalau- 

kąd simfonijų ^direktorius 

Šiandie/ .šilčiai?, giedra, ve- tas Italijon vti jo ^priešfašis-i 
jas daugiausia iš vakarų. Sau- tinę propagandą”. Toscąnini iš- 
lė teka 6:11, leidžiasi 5:52. M5- plaukė laivu iš New Yovko va- 
nulis nusileido 2:57 šį rytą. kar.

Chicagai ir , apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pirą- 7 
našauja: > ;Ja’ v

. Artūro Toscamm nebūtų įleis-

Šios Dienos 
Žinios Trumpai

Frankistai pradeda 
didelį ofensivą 
prieš lojalistus

'f

ŽINIOS IŠ LIETUVOS Pavogė švarką

Kabinetas re-

HENDAYE, Franci j os-Ispa- 
nijos rubežius, kovo 10 d. — 
Frankistaį arba fašistai yrą 
prisirengę pradėtu-didelį ofen- 
ęivą prieš lojalistus ir čia gau
ta žinių, kad^Aragono fronte 
buvo devyni mūšiai, po kurių 
valdžios armija buvo nustum-!

Prie E. B-los prekiaujančio 
senais drabužiais priėjo vienas 

CIURICHAS. — Šveicarijoje pilietis ir jam pareiškė, kad no- 
atostogaujančio Lietuvės StinliU’L -fckkti švarką. Išsirinkęs
sterift, 41 praĄ5
lio-Wsosi. Jo aplan- B-Ios duoti . veidrodel) pa- 
kyti buvo atvykęs Užsienių* Rei
kalų Ministeris Lozoraitis, ku
rio Ministeris Pirmininkas gy
vai teiravosi apie Vyriausj'bės 
darbus.

Tūbelis sveiksta

<■ .. ..M..*............. .............. , .

AUSTRIJOJ— Plebiscitas, ku
riame žmonės balsuos už 

' šušningų arba už Hitlerį, 
bus sekmadienyje. Na- 

v ziai kelia riaušes.
FRANCIJOJ.

zignavot Nauju 'premje- ta ilgu 110 mylių frontu.
•or ru bus arbaiLeonas BlumĮ Susirėmimų linija tęsiasi nuo 

' 1 arba tas pats Chautemps. Zaragozos iki Montalbano šiau
rės rytų fronte, čia esą su
traukta iš fašistų pusės 180,- 
000 kariuomenės, o iš valdžios 
pusės 220,000. Fašistai keturio
se vietose nustūmę valdžios ka
riuomenę apie 5 mylias ir > pa
ėmę keletą kaimų. Kuomet tas 
atsitiko, Ispanijos valdžia pra
dėjo traukti į frontą daugiau 
savo kariuomenės. Fašistai no
ri pasiekti Belchite, iš kur ga
lėtų kontroliuoti strategiškai 
svarbią poziciją.

ANGLIJOJ. — Londonan atvy
ko Hitlerio pasiuntinys 
Ribbentrop didelėj policP 
jos apsaugoj.

VENGRIJOJ
dės ginkluotis, laužyda
ma taikos sutartis.

ISPANIJOJ

Vengrija pra-

i
“Neringos” žuvę jūreiviai 

palaidoti
KLAIPĖDA. — Kovo 7 d.— 

Šiandien ' iškilmingai palaidoti 
Klaipėdoje du laivo “Neringos” 
įgulos nariai, kurie žuvo tą lai
vą ištikus avarijai. Laivas “Ne
ringa” buvo audros 'užvarytas 
ant seklumos.

- Fašistai pradė
jo naują ofensivą * prieš 
lojalistus.

- Pasirodė pava- 
- Tūbelis

duoti gani, veidrodeų pa
sižiūrėti, ar jis jam tinka... 
B-lai padavus jam mažą veid
rodėlį, pastarasai pareiškė, kad 
jis esąs per mažas, negali ja
me save gerai pafhatyti, prašė 
kisti jam nuvykti į netoli es
ančią , krautuvę pasižiūrėti į 

didesnį veidrodį. Kai nuėjo, 
daugiau nebegrįžo. Borisas Ko- 
lesovas, kuris sulaikytas kal
tu prisipažino, švarką parda
vęs, gautus pinigus pragėręs. 
Kauno apyl. teismas jį nubau
dė 3 
jimo. 
apyl. 
tino.

mėnesiais paprasto kale- 
Kauno apygardos teismas 
teismo sprendimą patvir-

LIETUVOJ
i' . vsano zyines 

Šveicarijoj sveiksta. — 
Litas augštai pakilęs.

AMERIKOJ. — Prez. RooseveL 
tas užgyrė raportą, kurs 
rekomenduoja 
daugiau kaip du 
dolerių vandens 
konservavimui.

Gaisras raišųjų 
dirbtuvėje.

Pavasario žymės Lietuvoj 
i

KAUNAS. — Potvynio pavo
jus Kaunui praėjo. Lietuvoje 
pasirodė • pirmosios pavasario 
žymės. Ledai upėse jau išėjo 
nesukeldami nuostolingų pavo
jų.

Mooney klausimas 
legislaturoj

išleisti 
bilionu 

resursų

d.

ji prikalbintų Franciją nesiprie
šinti tam Hitlerio > reikalavimui 
iš čechosloyakų. Bet Anglija 
vargiai tą galės padaryti. Taip
gi bus kalbama apie Austriją 
ir pagalios apie kolonijų grą- 
žinimą Vokietijai.
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PHILADELPHIA, kovo 10 
d. — čia 19-kos metų vaikinas 
E. Yagle riudurė peiliu 16-kos 
metų vaikiną J. Fleagelj, kuo
met jiedu susimušė dėl meilės

Masinis ginklavimą 
sis Kinijoj

.------ 'r—•

SHANGHAI; Kinija, kovo 10 
d. Kinijoj tapo pakeistą 
strategijai kąrui ąu japonais. 
Kinijos valdžia dabar ginkluo
ja visus žmones ir visi kaimai 
yra karo stovyje. Kuąng-tųngo 
provincijoj žmonėms tapo išda
linta 800,000 šautuvų su dau
gybe amui) įcį joą. Apginkluoti 
žmonės galės išpasąlų kariauti 
japorius. Japonąi niekur nebe-

y

DETROIT, Mich., kovo 10 
-— Goodyvill Industries dirbtu
vėje vidurmiestyje, kur dirbo 
daugiau kaip 100 raišų darbi
ninkų, kilo gaisras, ir ketuTi 
(ar daugiau) žmonės tapo su
žeisti ar apdegė. Moterys, ku
rios dirbo valgykloje, išėjo 
sveikos. Teofil Skorupski ir 
Gh. Bayliss apsidegino rankas 
,ir veidus, kiti susižeidė šokda
mi iš langų. Goodvvill Indus
tries yrą labdaringa įstaiga, ku
ri padeda raišiems užsidirbti 
pragyvenimui. J

Naujas Estijos pasiuntinys
KAUNAS. — Naujasis Esti

jos Pasiuntinys Lietuvai Įga
liotas Ministeris Warma kovo 
6 d. atvyko j Kauną. Tai jau 
naujos demokratinės valdžios 
.pasiuntinys.

Atmokama vidaus paskola
KAUNAS. — Kovo 7 d. — 

Lietuvos iždas pradėjo 1985 
metų vidaus paskolos antrojo' 
tiražo, lakštų 2,000,000 litų iš
pirkimą.

SACRAMENTO, Calif., kovo 
10. — Californijos legislatura 
kviečia Tomą J. Mooney išdė
styti savo bylos reikalą legis- 
laturos posėdyje. Mooney sėdi 
kalėjime nuo 1916 metų netei
singai apkaltintas, kad jis me
tęs bombą į demonstraciją už 
karą. Visos jo apeliacijos buvo 
atmestos. Prokuroro leidimu iš 
kalėjimo Jis bus atvežtas iš San 
Ųuentin kalėjimo į Sacramen- 
>tp.

čia 19-kos metų vaikinas

Capone sveikas
SAN FRANCISCO, kovo 

d___ Al. Caponey buvęs Chica-
ras ginklų sandėĮių, kad galėtų’gos butlegerių caras, kurs Al- 
sau pasilikti. Ginklai dabar bus catraz kalėjime buvo “praktiš- 
pąs žmones, ne t|k pas karei- v —- -y?-L--
vius. *

10

PEIPINGAS, Kinija, kovo 10. 
— Japoną! pranešė, kad -šansi 
provincijos mūšiuose tapo už-

kai” susirgęs, tapo pripažintas 
sveikų, ir- pradės dirbti skal
bykloj. .

Lito kiihsas dar augštesnią
KAUNAS. — Kovo 8 d. — 

šiandien Lietuvos bankai už1 
100 dolerių čekiu mokėjo 589 
litus, o už 100 dolerių banknn-l 
tais mokėjo 585 litus. Tai reiš
kia, kad litas Liefcivoj dar la
biau pabrango, o doleris nupį- 
go. Normaliai už $100 buvo mo
kama 1,000 litų.

merginos Mafės Milbrumiutės. mušta 10,000 kiniečių

ROCK ISLAND, III., kovo 10. 
— čia kilo gaisras Harms ho- 

-telyje. 40 svečių išsigelbėjo.
New York City 
1938-III-9 d.

Pildome 
INCOMETAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštine Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.



Perkūno Sargas

Kritika ir Polemika
KAM DŽIAUGSMAS, 0 KAM AŠAROS

Ar Reikia Verkti Sulaukus; Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 Metų Sukaktuvių
Kiekvienas perskaitęs tokią saulinę politišką bei ekonomiš- 

antreštę pagalvos sau, kad čia 
rašo, tur būt, koks nesubrendė
lis ar pakvaišėlis. Kogi dabar 
reikėtų verkti, sulaukus Lietu
vos nepriklausomo gyvenimo 20 
metų sukakties? O vis dėlto at
siranda keistuolių, kurie pa
tys verkia ir dar kitus ragina 
verkti.

Dienrrštyje “Drauge” vasa
rio 18 ir 19 d. 1938 m. tilpo 
straipsnis pavadintas 
čia Nepriklausomoje 
je”. Tą straipsnį rašo 
“Lietuvos Mylėtojas”.
i trodo, kad tai rašo ne Lietu
vos Mylėtojas, bet Romos kata
likų bažnyčios mylėtojas, ir tai 
dar kunigas. Tik jau sergėk 
Dieve ne Lietuvos mylėtojas. 
Nes taip rašyti negali ne vie
nas, kuris bent kiek myli Lie
tuvą daugiau už kokią ten iš
galvotą tikybą, arba kokią pa-

“Bažny- 
Lietuvo- 
kažkoks

Tačiau

kų teoriją. ,
Tame straipsnyje autorius 

nusiskundžia, kad kaip pirm 
buvusios, taip ir dabartinė Lie
tuvos valdžia labai skriaudžia 
Romos, katalikų bažnyčią. Ir 
kas svarbiausia, kad dar iki šiol 
Lietuvą nesutvarkiusi savo rei
kalų str Romos popiežium. O 
tas nesu tvarkymas reikalų su 
popiežium buvęs ir dabar dar 
esąs,,— tai nesudarymas gero 
konkordato su Vatikanu.

Laike krikščionių demokratų 
Lietuvos valdymo buvęs, girdi, 
pasiųstas į Romą atkritusis nuo 
kunigystės kun. Dr. Purickis. 
Tas Romoje -nieko nelaimėjęs, 
nes Vatikano diplomatai neno
rėję visiškai su juo kalbėtis. 
Girdi, siųsti tokį atstovą, kuris 
yra pametęs kunigystę, buvęs 
tai baisus šv. Sosto diplomatų 
įžeidimas. Tai matote, kokie di-

Aš I LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ 

VASARĄ.

TAIP IR Ąšl BET Aš VYKSIU SU 
“PIRMYN”’ CHORU

Špecialė Kelione į

LIETUVĄ
Modernu motoriniu laįvu BRITANNICA-BIRŽELIO 11 

... ?
, 'v ■ t i 

‘IHRMY^CHpRO globojamą 
tos ekskursijos, jus lik džiaugsi
te, visa ta laivo ištaiga, maloni

delį ragai išaugo tiems šven< 
tiems Vatikano dįplomatams 
p.er 19 šimtmečių nuo Kristaus 
gimimo. ' .:

Vėliau jau prie dabartinės 
Lietuvos tautininkų valdžios, e- 
są, vėl labai baisiai įžeidę šven
to popiežiaus atstovą Mgr. Bar- 
talonį. O tas įžeidimas pagal! 
“Draugo” rašytoją įvykęs štai 
kaip: “Vieną kartą kokiame 
raute :pcs Lietuvos >• •• Prezidentą 
Smetoną nepadavė rankos 
(Bartaloni) kokiai tai poniai, 
kuri sakėsi esanti žmona kokio 
tai ministerio, b iš tikrųjų bu
vo visiškai kitaip, buvo tik su
gulovė, gyvenanti be šiitibo. 
Toks atstovo rktas suerzino vi
są širšių liMą, pradėjo ieškoti 
priekabių, kad galėtų nusikra
tyti žmogaus, kuris nepataikau
ja ištvirkimui.” ‘

Taigi, čion popiežiaus atsto
vas Mgr. Bartoloni pasidarę la
bai didelis moralistas ir doros 
saugotojas. Ir tą savo aukštą 
dorą, norėjo parodyti nepaduo
damas rankos Lietuvos minis? 
terio žmonai, kuri, -jo manymu, 
buk tai gyvenusi be šhubo, nes 
nebuvo ėmusi šliubo Romos ka
talikiškoje bažnyčioje. Todėl 
tas švento popiežiaus atstovas 
Mgr, Bartoloni ijr norėjęs Lie
tuvos ministerius pamokyti 
krikščioniškos Romos katalikiš
kos doros. Ir tą tegalėjęs pada
ryti tik nepaduodamas savo 
rankos to Lietuvos ministerio 
žmonai.

Nėra abejonės, kad Lietuvos 
ministeriai šitokį fstoržievišką 
popiežiaus atstovo pasielgimą 
paskaitė ne tik dideliu Įžeidi
mu nekaltus moters, bet ir į- 
žeidimu visos Lietuvos valdžios. 
Todėl jie ir paprašė jį (tą po
piežiaus atstovą Bartoloni), 
kad jis gražiuoju apleistų Lie
tuvą. Ir kada jis gražiuoju ne
klauso iš Lietuvos išvažiuoti, 
tai buvo sugautas,-išvežtas per 
Virbalio muitinę, ir paleistas 
važiuoti ):as savo teisingąjį tę
va į Romą.

Čia aš noriu priminti “Nau
jienų” skaitytojams apiė'vieną 
labai gerai' šventam rašte apra-

NAUJIENOS, Chįcago, III,

Ar liuosuotojo paėmi
mas palieka jumyse

Nemalonų Jausmą?
' ji i • ' » . ; , '

Per' ^tiprus liuosuotojo veikimas, yra 
dar blogiau, negu per silpnas. Nes 
po to . jųs jaučiatės silpnais ir nusLi 
baigusiais — , visiškai suvargintais. 
Ex-I^ax veikią ,“taip, kaip reikia.” 
Jis nėra nei per švelnus, ir .nęi pęr 
stiprus. Ir kada paimate Ex-Lax, jis 
nepalieka to nemalonaus jausmo, jis 
veikia lygiai, lengvai, be sukrėtimo 
jus vidurių, be *pasibiaurejimo ar 
vidurių skaudėjimo,
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuOsųotojaS.' Dabar jis yrą 
Moksliškai Pągjerintas. Ištiktųjų da
bar jis yra daug guresnis,negu kadą 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIĄU W yrą DAUG 
ŠVELNESNIS, nęgu kada nors buvo. 
Lygiai geras ..ir yaikapis, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ 1 
s ATSlSAKYKIT JĮ 

PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama tik vienps tikrus Ex- 
Lax! įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ęx-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

žutes užrašų -+- E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ęx-Lax: .pasekmes,

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

vo storžievišką Lietuvos minis
terio moters įžeidimą užgiria ir 
pateisina. Girdi, , tuo popiežiaus 
atstovas norėjęs Lietuvos mi
nisterius pamokyti doros ir ap
saugoti nuo ištviirkimo. Juk tai 
didesnio pasityčiojimo iš Kris
taus mokslo nebereikią, kokį 
šiandien daro tie doros pilni po- 
piežiaus diplomatai;f

Romos popiežius irgi gelbė
jęs Vilnių nuo lenkų

Toliau autorius kalba ginda
mas Romos popiežiaus politiką 
link Lietuvos ir nesigaili kar
čių žodžių net savo numylėtai 
krikščionių demokratų partijai, 
štai ką jis sako: ‘Apskritai į- 
mant, krikščiony^ demokratai 
visai nesirūpino sueiti į gerus 
santykius su š'v. Sostu, priešin
gai ,visur skleidė žinias, kad šv. 
Sostas nepalankus Lietuvai, 
kad lenkams Vilnių atidavė ir 
kitas panašias nesąmones. Tų 
agitacij ų pasekmės pasirodė 
Kaune, nes miesto valkatos iš- 
-mušė langus ’šv. Sosto atstovui 
Mgr. Zecchini. Kad tai buvo pa
daryta su policijos žinia, gali
mą spėti ir iš to,, jog nė vienas 
piktadaris nebuvo suimtas ir 
nebuvo baustas.”

Taip, iš tikro išrodo labai 
baisu. Pirmiausia reikia žinoti 
už ką tam popiežiaus atstovui 
buvo langai išdaužyti. O už tai, 
kad jis ne tiek užsiėmė Kaune 
popiežių atstovauti, kiek šnipi
nėjo dėl lenkų naudos. O surin
kęs žinias, kokios buvo dėl len
kų reikalingos, siuntė jas po 
priedanga diplomatiškos nelie
čiamybės į Lenkiją.

Todėl tai už taip gerą pasi
darbavimą dėl Lenkijos ir Ro
mos popiežiaus langus Mgr. 
Zecchini išmušė ne kokie ten 
Kauno valkatos, o • labai geri 
Romos katalikai studentai atei
tininkai. Ir jie tai padarė su 
žinia ne tik / Kauno policijos, 
bet ir krikščionių deihokratų 
partijos vedų. Todėl tai niekas 
nebuvo suimtas? o dar labiau

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
I. I • > ■ ■ y A’ ■■ ' : ... ;

John F. Eudeikis

Penktadienis, koVo 11.
niekas nebuvo baustas. Nejaugi 
tas Romos kunigėlis, prisiden
gęs vardu “Lietuvos Mylėto
jas”, norėjo, kad Kauno polici
ja butų tyčia pro voką tiškai su
ėmusi kokius vargšus, juos ap
kaltinusi ir vėliau teismas bu
tų juos neteisingai nubaudęs. 
Jei 'taip jis mano, tai tas paro
do, kaip didelę ir prakilnių jis 
turi romiškai katalikiškų sielą.

(Bus daugiau)

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS

«. 5610 So. Maplevvood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrs. Anelia K. Jarusz
, ' Physical Therapj
- ' and Midwife

6630 So. Wester^ 
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.

Garsinkites “N-nose”

ADVOKATAI
B. O VU VJ Vi M

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos N aria t

Phone CANAL 6122 '.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 Ir 7—8 - 
Seredomis ir nedil. pagal sutarti 
Rėza 6631 So. California Avenue 

TelefnnaH Repuhlic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 35th and Halsted ' SU. 
Ofiso valandos nud 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107

OfiBG Tei. Virglma 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo

8939
Rezidencija:

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

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

2400 WEST MAD1SON STREM
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vai

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Eairfield Avė.
Tei. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki fr 
vak. N ėdėlio j pagal susitarimų

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

ši kelionė yra 

prisidėjus prie 

les. O kur, be

mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas ant'to 

laivo!

Del informacijų kreipkitės į

, NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois

CUNARD WHITE STAR

Laidotuvių direktoriai ir patarėjai

ETKUS ir EUDEIKI
-Jr'VV’V A I' koplyčios visose uk 

U Y 1N..AL CHICAGOS DALYSE.
■ AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ H ■

I Tel. Virginia 0883 II
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

ANTANAS M. PHIILIP);
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITŲANICA AVENUE

Tel. Boulevard' 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio įstaiga

bčs įsteigėju Kristumi. Vieną 
sykį žydai rabinai ir fariziejai 
atvedė moteriškę sugautą par 
leistuvaujant bažnyčioje. Jie. 
Kristui priminė, girdi, mes pa
gal Mozės įstatymus turime ją 
akmenimis užmušti, Na, o ką 
tu į tai ai/sakys’? Kristus žydų' 
rabinams ir fariziejams atsa
kė: “lyas esate be nuodėmes, 
pirmas meskite įpą akmenį”. Ir 
po valandėlės Kristus apsidai- 
?ęs pamate, kad tie, kurie ją 
teisė ir reikalavo i kmenimis 
užmušti, visi pabėgo. Tada. Kri
stus jai atsakė: “Ir aš' tavęs 
neteisiu. Eik ir daugiau taip 
nebedaryk”,

Čia mes gerbiamieji skaityto- 
j r. f matome, kaip Kristus gra
žiai ir mielaširdingai su tąja 
vargše apsiėjo. Ar Kristus at
sisakė už ją užsistoti? Ar Jis 
atsisakė su j a kalbėtis, ją pa
guosti ir gražiai pamokyti? Na, 
o dabar musų dienose to paties 
Kristaus vietininko (taip bent 
popiežius save laiko) - atstovas 
atsisr ko ranką paduoti ir įžei
džia Lietuvos ministerio žmo
ną. O reikia žinoti, kad tai bu
vo Lietuvos premjero Augusti
no Voldemaro žmona. Ir tik dėl
to, kad jinai nebuvo ėmusi šliu
bo Romos katalikų bažnyčioje. 
O jei jinai ir visai nebūtų ėmu
si jokio šliubo,' ir tai tas popie
žiaus atstoves neturėjo teisės 
nei moralės, nei legalūs įžeisti 
nekaltą moteriškę. Tai va, kaip 
musų dienomis to, kuris save 
vadin.a Kristaus vietininku, ir 
yra pasisavinęs kokią tai teisę 
visą pasaulį moralybes mokyti; 
leidžia savo 'atstovui taip ne
mandagiai, taip storžieviškai 
apsieiti ir įžeisti valstybės vy
ro moterį. Aišku kaip, diena, 
kad Kristus tokio apsiėjimo su 
moterimi neužgyrė tada,, ir 
šiendien jis tokio apsiėjimo ne
būtų užgyręs. Tačiau tas Ro
mos popiežiaus teisintojas ir 
Užtarėjas tokį pdpiežiaus atsto-

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
i V a<J)IENĄ IR NAKTĮ ., -i 

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-iO7 ,So. Hermitage Avė.
4447, South Fairfield Avenue

< i Tel. LAFAYETTE 0727 ,
----- .... r, 'ji; ...

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
TUephone:- Boulevard 2800 

637 SOUTH ASHLAND AVENUE 
, Res. 6515 fio, Rockvell St.

I Te le phone: RėpUblic 9723

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
’ DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandoj Muo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

koplyčios visose'

Klausykite muSų* Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai; vakaro iš W. H. E. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. šALTIMIĖRAS.

Laidotuvių Direktoriai
.NARIAI

Chicagos, J
Cicero < M

Lietuvių
Laidotuvių V
Direktorių i
Asociacijos

a Ambulance
hk Patarnavi-
1 mas Dieną 

ir Naktį

F TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS (
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572
~; A. PETKUS
6834 So. WesĮern Avė. Phone Grovehill (0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsfed- Street_________ _____ Boi^evard 4080

I, J<. ZOLP . Phond Boul. 5203
1346 Wcst 46th Street x Boulevard 5566

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

h Š. P. MAŽEIKA
’. • s •; , ■ 7. ■ • •

3319 Lituanica Avenue
Yards 1139

_______________________________________Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wesl 23rd Plące Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

■ --------------------- -—-------- ------------------------į....... ........... ...................    i---------------------- ------------- ----------------------—--------------

i JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wcsterp Avė. Phone Virgin i a 0883

A. M. PHILLIPS
U;j(>7 Lilutinica Ąvėnue Phone JJoulcvard 4139

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS „ 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 18Ž4
Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.-
Panedėlj, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2. iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
\ Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
‘jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 758^.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel, Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

_ Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
' Nedėliomis pagal sutartį..

8

............ ■....  ,j! J? .......i'....".'.mjB'i 1

_____ Kiti . Lietuviai JDak^

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredonris ir subatoinis
.......... Į......—"—■... ........... ....................

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS '
Gerai lietuviams žinomas , per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
I

Nuo _ .
yal. po pięt ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 288(1

Telefonas Y arda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK.’ 

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

7 iri 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rpz. Telephone PLAZA 2400

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. rytĄ 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p/

11 
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į KĄ ŽMONES MANO
KODĖL KATALIKAI NEGALI TIKĖTI 

SAVO LAIKRAŠČIAIS?

“Darbininkų Geriausias Užta
rėjas—Popiežius Pius XI.” Ten

Kaip jus manote: ar Romos, štai jums Bostono Darbinin- 
katalikiški laikraščiai greičiau kas iš vasario 11 d. 1938 m. 
gali įtikinti laisvamanius, ko- Jame yra straipsnis antrašte 
munistus ir visokius kreivati 
kius, ar pačius katalikus?

Daugiau negu keistas klau- šis popiežius vadinamas žmoni- 
simas,, beveik kiekvienas atsa- J°s t^vu ir sakoma: Kada Ru- 
kys. Juk katalikai ima už Šven- S‘j‘1 ištiko bajsus badas, ir žino
tą teisybę viską, kas tik katali- milijonais mirč,^ Popiežius 
kiškuose laikraščiuose parašy
ta.

Ašgi tvirtinu, ] 
virkščiai: Romos 
laikraščiai greičiau gali įtikiu- kiek musų apribotas turtas Įei
ti komunistus, laisvamanius ir( 
kreivatikius, negu pačius ka-j 
talikus. Tito įrodymui duosiu kas, Rusijos žmonės 
keletą pavyzdžių, kurie dalykų'ašaromis dėkojo 
pilnai nušvies, 
įtikins, kad mano pareiškimas rašo Darbininkas, buvo 
nebe tiesos.

Piu; XI gruodžio 23 d. 1922 
rašė: Mes privalome suirusioms 

kad yra a t- tautoms visomis išgalėmis neš- 
; katalikiški ti pagalbų. Mes tai darėme,

Už pašalpų, rašo Darbinin- 
džiaugsmo 

šventam tė:- 
ir kurie visus vui. Ir kada tik žmones, toliau 

kur

popiežius jiems ištiesė pagal- tokie ir daug kitokių negeru- 
bos rankų. \ 'mų darosi parapijų mokyklų

Kad rtiinetais metais popic- salėse ir piknikuose?
žius šelpė badaujančius rusus,! Galop dar viena citata iš 
tai faktas. Taigi čia bolševikai 
turi tylėti, arba atiduot) popie- 

ižii/i kreditų. Logiškai galvo
dami, komunistai sakys: kaip 
popiežius turi. būti geras sa
viesiems, kuomet j ir* toks geras 
svetimiesiems.

O kas čia mums lietuviams 
Romos katalikams prisimena? 
Ugi musų vienminčiai ir vien
genčiai lietuviai Romos katali
kai lenkų pagrobtoje Lietuvo-

vargų ir nelaimių prispausti, Jizmo sistemų.

“Draugo”. Tas Marijonų lei
džiamas dienraštis vasario 8 
d. 1938 m. rašė apie socializ
mų ir kapitalizmų. Ten rašo
ma: “Ir musų, lietuvių tarpe 
atsiranda tokių, kurie dedasi 
vargo žmonių gynėjais ir savo 
laikraščiitose ir kalbose puola 
kapitalistus, nesuprasdami kas 
tai yra kaptializmąs. Tokie ka
pitalistai, kaip supranta musų 
socialistai, yra. kaip tik jie pa- 

je. Ten jie skursta medžiagiš- tys. Kalbėti ant buržujų netin
ka! ir dvasiškai. O kur to žmo-'gi ir moka, o pinigėlius patys 
nijos tėvo popiežiaus Piaus XI mėgsta, oi mėgsta, kur kas 
pašalpa arba nors užtarymo daugiau, negu buržujai.” 
žodis Vilnijos Romos katali-J Kas po tokių žodžių turi 
kams? Kur jo ta tėviška širdis? rausti: socialistai ar katalikai?

Toliau minėtame straipsnyje (Žinoma, katalikai. Jei kalbėti 
rašoma, kad popiežii‘s yra dar- apie tai, kas labiausiai mėgsta 
bininkų užtarėjas. Girdi, jis pinigus, tai tą, visi katalikai Ju
rašus ‘ vieną raštą paskui kitą j bai gerai žino. Didžiau‘si pinigų 
ir sakąs, kad nevalia skriausti mylėtojai yra ne buržujai ir hę 
silpnųjų, kad darbininkas turįs'socialistai, kaip tai Draugas 
gauti teisingą ir tinkamų savo nori įtikinti, o Romos katalikų 
pragyvenimui atlyginimų, kad kunigai. Kunigai skelbia šio 
jis aštriai pasmerkiąs kapita-

TAUPYK DAUGIAU
PIRKITE KOKYBĖS MAISTA — "ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

MIDWEST STORES
IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, KOVO 11 IR 12,
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EKTRA PUIKUS CALIFORNIJOS NAVEL
ORANŽIAI •Sls17G
PUIKIOS FLORIDOS
TOMATES Rinktinės ..............
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No. 2 kenai 2 už 19c
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Jei bolševikai, laisvamaniai 
ar kokie kreivatikiai skaitytų 
enciklikas, tai visi turėtų pa
sakyti “Amen”. Popiežius savo 
enciklikose- iš tikro stoja už 
darbininkus ir smerkia kapita
listus, nemokančius darbinin
kams žmoniškų algų.

O ką čia pasakys lietuviai 
Romos katalikai? Jie čia pa
klaus: popiežius mato kapita
listų išnaudojamus darbinin- 
ku's ir smerkia išnaudotojus, o 
kur jo akys, kad jis nemato, 
kaip kunigai išnaudoja zakras- 
tijonus janitorius ir kitus špi- 
tolninkus. Ten, kur ukįus val
do, ar spaustuves turi kunigai, 
tai visur jie paprastus darbinin 
kus ir net inteligentu^ labiau 
išnaudoja, negu kapitalistai. 
Kodėl popiežius x nedraudžia ku
nigams išnaudoti savo samdo
mų darbininkų? Kodėl neuž- 
draudžia išnaudoti parapijonų, 
nuo kurių brangiaį Įlipa už sa
kramentus, už. laidotuves, u'ž 
mišias ir kitokius patarnavi
mus? Tokie klausimai kyla ka
talikams, o laisvamaniams, bol
ševikams, katalikų gyvenimo 
nežinantiems 4°kic klausimai 
neužeina į galvų. ,

Dabar imkime Darbininkų iš 
sausio 21 d. 1938 m. Ten iš- 
rodinėjama, kad Lietuvos da
bartinė vyriausybė knisa tau
tos šaknis. Dalykas tas, kad 
Lietuvos mokyklų vadovybė 
leido vidutinėse mokyklose šok
ti naujoviškus šokius. Leido 
dėl to, kad tie šokiai buvę šo
kami ir tada, kai jie buvo drau
džiami. Tik dar su didesniu pa
mėgimu, nes uždraustas vaisius 
visuomet labiau vilioja, čia 
Darbininkas pareiškia: “Tai 
tikras bejėgiškumo mostas iš 
mokyklos vadovybės puses.” '

Kam Darbininkas gali už
imponuoti tokiu pareiškimu ? 
žinoma, ne katalikams, o vi
sokiems kreivatikiams ir lais
vamaniams, kurie katalikų gy
venimo nepažįsta. Mes gi kata
likai žinome, kad mifsų parapi
jose visokeriopais budais yra 
knisamos tautos šaknys, ži
nome, kad parapijų vadovybės 
tai yra kunigai, ne vien pamo
jo ranka ant visko, o patys pa
tapo didžiaušiais tautos šaknų 
knisikais. Amerikos lietuvių 
Romos katalikų parapijų mo
kyklų salėse ir piknikuose jau 
seniai 
rfias: 
šokiai
du, salėse šviesos pritamsina- 
mos; prie baro, kunigams pra- 
vadnikattjant tuštinama stik
lai degtinės, alaus ir vyno; šo
kių salėje ruko šokėjai, ruko 
ir doros dabotojai kunigai;

I daug šokėjų ateina su bonkutė- 
I mis . kišenėse ir jas tuština pa- 
Į kampėse, šen ir ten girdisi pro- 
I faniškos kalbos, visokio stoi;- 
I žieviškumo ir gero išauklėjimo 
I stoka matosi ant kiekvieno 
I žingsnio.

Kas

viešpatauja modėrniz- 
šokami naujoviškiausieji 
ir naujoviškiausiu bu-
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pasaulio ir jo marnaščių atsi
žadėjimų. Reiškia, stelbia vie
ną, o daro kitų. Pas socialistus 
gi yra tas, kad jie stoja, už pa
gerinimų ir savo būvio ir visų 
vargstančių žmonių, neišski
riant nei špitolninkų, nei para- 
pijonų, kuriuos kunigai išnau
doja. " . . ,

Panašių citatų iš katalikų 
laikraščių būt galima pripešib- 
ti tiesiog begalės. Bet jau ir iš 
viršuje paduotų yra aišku, kad 
Romos katalikų laikraščiai 
greičiau gali įtikinti bedievius 
biblistus ir. visokius kreivati- 
kius, negu pačius katalikus. J§ 
to taipgi paaiški ir viena prie
žasčių, kodėl katalikiška spaiU 
da nesiplatina.

Laikraščių Skaitytojas

Neieškok Toli, Kai 
Čia Pat Yra
Maisto Prekybos Vadas Mid- 

west Grocerįh Bendrove

Nėra jokio reikalo toli ieš
koti, nes didžiausia maisto pre
kybos įstaiga yra čia pat, mu
sų gyvenamam mieste. Tai yra 
Midwest Grocery bendrovė, ■:

Midwest Grocery yra. koo- 
peratyvis sandėlis, priklausan
tis Midwest Stores organizaci
jai. Gi Midwest krau'tuvininkąi 
yra atskiri savo įstaigų savi
ninkai, turį savo srityj ilgamę- 
tinį patyrimą. Jie vietoj to, kad 
stoti į rungtynes pavieniui, sto
ja sutartinai kaip vienetas. Tai 
leidžia jiems lengviau atlaikyti 
kompeticijos antpuolius, duo
ti pirkėjams našesnį ir ekono
miškesnį patarnavimą. Kadangi 
maistas yra būtinas ir už vis 
svarbiausias klausimas šeimos 
reikaluose, tai tokia krautuvė, 
kuri gali pateikti maistą ge
riausiose sąlygose auga ir btf- 
juoja.

Kiekvienas atskiras krautu-
I ■ '

vininkas. gali pasinaudoti to
mis pačiomis progomis, kaip ir 
Midwest Stores savininkai, čia 
jokios paslapties nėra. Dabar, 
kai Midwest Gtocery įsigijo sa
vo sandėlius prie 3-čios ir Wes- 
tern hvenue, kai tie sandėliai 
daug didesni ir nauji nariąį 
jau priiminėjami, nieko nelau
kiant 'stok nariu, o patarnayi- 
m^s bus tikras, ir modernas? 
todėl, ir patenkinantis. Jau da
bar narių skaičius artinasi prie 
400, laukti jau nėra reikalo.

(Skelb.)

iš katalikų nežino, kad

“Libby’s” VAIKŲ MAISTAS 6 įvairumų 3 ken. 250
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Virėja
—Kai tik aš pjaustau svo- 

gunus; tai map ima akis skau
dėti,-—skundžiasi virėja savo 
mylimajam. * 1 !

-^-Juk ti/ j uos gali vandenyj e 
piaustyti, — pataria jis. . ' ?

■—Bet juk aš negalėsiu tiek 
ilgai vandenyje pasinėrusi jš- 

■ buti. ' ’ ’4

o

o

C-

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—
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Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti. 7

APSIDRAUSK pats ąave ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
.rytojų. / . , 7 . 5

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuviu Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje. . '

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

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

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
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SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNE” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“JAUJOJ! GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji Hks.
‘JAUJOJ! GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blankų ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
22Q Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gepb. Administracija: I

0įą prisiųnčiu “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
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GARSINKITE “NAUJIENOSE”

No. 4715—Augesnei moterei suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 56, 38, 40, 
42, 44. 46, 48 ir 50 colių per kru
tinę.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdzia kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky« 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Kept, 1739 
So. Halsted SL, Ch/cago, I1L

NAUJIENOS PatterA Dept 
170 S. Halsted St, Chicago, HL

•ta&pti rnaa paryadj No.
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tijų susidarys nauj*oji Francuzijos vyriausybė, šiuos žo
džius rašant dar nėra žinios; bet jeigu veiks ta pati 
tendencija, kuri pasireiškė pirmesniuose vyriausybės 
persiorganizavimuose, tai j ketvirtąjį kabinetą turės 
įeiti atstovai ir iš dešinesnių už radikalus partijų. Tuo
met “liaudies fronto” koalicija butų pabaigusi savo die
nas.

Pažiūrėsime.

Kunigo Adomo Jakšto-Aleksandro 
Dambrausko-Druskio mirties proga

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Turėtų ištirti
Jau buvo šioje vietoje rašyta apie smarkų ginčą, 

kilusį tarpe Tennessee Valley Authority (TVA) direk-i 
torių. Tas ginčas yra perkeltas į J. V. senatą. Roose- 
velto priešams tai tikras radinys.

Jie reikalauja, kad senatas paskirtų komisiją ištir
ti tiems kaltinimams, kuriuos TVA direkciojs pirminiu-, 
kas, Dr. Arthur E. Morgan, iškėlė prieš kitu du tos di
rekcijos nariu. Morganas pareiškė, kad pas direkcijos 
daugumą nesą “nei sąžiningumo, nei padorumo”. Re- 
publikonai senatoriai, pasiremdami šitais jo žodžiais, 
sako, kad TVA administracijoje slepiasi, gal būt, ne 
mažesnės suktybės, kaip kad buvo atidengta Teapot 
Dome istorijoje.

Federalinės valdžios šalininkai senate, veikiausia, 
turi pakankamai balsų atmesti opozicijos reikalavimą. 
Bet vargiai butų išmintinga taip pasielgti. Jeigu TVA 
pirmininko kaltinimai ir butų neteisingi, tai vistiek bus 
geriau leisti dalyką nuodugniai ištirti senato komisijai, 

^kad visuomenėje nepaliktų jokios abejonės apie to mil
žiniško valdžios projekto vedimą.

šušniggo pasipriešinimas naciams
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DIDIS KOOPERATININKAS-^
ED. ANSEELE

Eidamas' 82 metus amžiaus, 
mirė vienas Belgijos darbininkų 
judėjimo pionierių, Eduardas 
Anseele. ♦

Jisai veikė daugiau, kaip 60 
metų, darbininkų judėjime ir 
daug prisidėjo prie to, kad Bel
gijos darbininkų masėse tapo 
paskleista socializmo idėja. 
Daugiausia savo jėgų jisai, yra 
pašventęs kooperacijoms. Jo i- 
niciatyva 18'80 m. buvo įsteigta 
Gente kooperatyve dubnos ke
pykla “Fooroit”. Iš to laikui bė
gant išsivystė milžiniškas įmo
nių tinklas,, susidedantis iš dau
gelio 'tekstilių fabrikų, žvejų 
laivyno, nuosavo banko ir t.t.

Viename tarptautiniame so
cialistų kongrese Ed. Anseele 
pareiškė: “Kooperacijos duonos 
kepalais mes bombarduosime 
kapitalizmą.”

Iki pat savo' mirties Anseele 
tvirtai tikėjo, kad kooperatyve 
pramonė paims viršų ant kapi
talizmo, ’

Reikia pastebėti, kad koope
racijos daugelyje Europos 'šalių

Tikras Lietuvos valdovas kle
rikalams buvo Rusijos caras ir 
jie protestavę prieš socialdemo
kratų keliamą Lietuvos nepri
klausomybės obalsį!

Bet šįandie klerikalai giriasi, 
kad jie buvę Tikrinusi Lietuvos 
laisvės kovotojai!

viso nėra ru- 
DemokratybėS

Nors Austrijos kancleris šušnigg prieš kiek laiko 
sutiko išpildyti Hitlerio reikalavimus ir suteikti įvairių 
privilegijų “naciams”, bet visiškai pasiduoti rudajai 
Berlyno diktatūrai jisai nenori.

Davęs amnestiją tūkstančiams rudmarškinių ir įsi
leidęs trejetą Hitlerio pakalikų 4 ministęrių ...... kabinetą, I 
Austrijos, klerikalų ’ vadas ėmė mobilizuoti' saviškius, 
kad jie neduotų naciams įsigalėti. Pastaromis dienomis 
jisai pradėjo gerintis net ir socialistams, norėdamas 
gauti jų pagalbą prieš hitlerininkus. Aną dieną buvo 
pranešta, kad šušniggas prižadėjo buvusiųjų laisvųjų 
(socialdemokratinių) profesinių sąjungų vadams grą
žinti jų kultūrines ir. sporto organizacijas. Telegrama 
nepasako, ar kancleris sutiko taip pat grąžinti joms ir 
jų iždus bei kitokį turtą, kurį joms Dollfussas 1934 me
tais begėdiškai išplėšė.

Matyt, kad kokia nors sutartis tarpe šušniggo ir 
Vienos darbininkų tapo padaryta, nes vakar kancleris 
staigiai' paskelbė visuotiną balsavimą Austrijos nepri
klausomybės klausimu! Jeigu kancleris nebūtų gavęs 
užtikrinimo, kad darbininkų masės dalyvaus balsavime, 
tai jisai nebūtų % drįsęs šitokį plebiscitą (žmonių atsi- 
klausimą) paskelbti.

Balsavimas įvyks poryt, sekmadienį. Balsuotojams 
bus leista pasisakyt, ar jie nori, kad Austrija pasiliktų 
nepriklausoma. /

Susipratusieji Austrijos darbininkai, žinoma, stoja
už nepriklausomybę, nes jie laiko didesne nelaime pa-1 
tekti po Hitlerio jungu, negu kęsti saviškių klerikalinių 
fašistų priespaudą. Jeigu jie eis balsuoti, tai jų balsai 
kartu su valdžios šalininkų balsais, be abejonės, sudarys 
didelę daugumą prieš “anšliusą” (Austrijos prijungimą 
prie Vokietijos),

Hitleris žino, kad šitame plebiscite jo šalininkams 
gręsia pralaimėjimas. Todėl Berlynas griežia dantis.

Įdomu, kad Austrijos klerikalizmas, nestengdamas i 
savo jėgomis atsiginti nuo Hitlerio (ir nesulaukdamas1 
pagalbos iš Mussolinio, kuris pirma statėsi Austrijos1 
klerikalų užtarėju), ryra priverstas kreiptis į “bedie
vius” socialdemokratus!

SMETONOS PASAKA
———----- r-

Vasario. 16-tą Antanas Sme
tona pasakė kalbą apie praei
tus 20 metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybes paskelbimo. 
Tarp kitko jisai tarė:

“Aušros ir Varpo tautinę 
mintį buvo nustelbę rusiško 
demokratizmo revoliuciniai

' Šukiai. \ Pirma esą Rusijos 
laisvė, o paskui savaime at
eisianti laisve carines val
džios pavergtoms tautoms, 
šitokiai idėjai pritarė didžio
ji dalis musų socialistų.” 
čia Smetona niekus pasako

ja. Jisai turėtų žinoti, kad de- 
I mokratizmas iš 
I sįškas kilmės.
idėja atėjo į Rusiją iš Vakarų 
Europos; bet Rusijoje ji nesu- 

v. spėjo tiek prigyti, kad gąlętų
šiandien 'vaidina Jabar svarbų/ atsjlaikyti bolševizmą? Sa-
vaidmeni. Bet be politinės ga-1 demokratijos Rusija dar 
hos darbininkai, žinoma, nega- iki šjol n6ra turgjus.
Ii laimėti. Politiniam veikimui ■ • , T. '
jie organizuojasi į socialistines, , as ia.ktas’, kad Lietuvos m- 
socialdemokratines arba darbo teligentai patyrė apie demokra- 
Inartiias tizmą pirmiausia is rusiškų ras-
p ’ ,______ _ tų (nes jie ėjo mokslus rusiš-

IŠ NETOLIMOS PRAEITIES kose mokyklose ir literatūra 
''' “ įrusų kalba jiems puvo prieina- 

R^ydamas L® Lietuvos nereiškia,
tautinio atgimimo laikus, V. Ži- kad tas demokratizmas buvo 
lėnas “Vilniaus Žodyje” prime- ru»iskas; i Ęatys rusai kūne 
na, kad jau prieš pabaigą per- skelbg demoHratybės idėją, bu- 
eito šimtmečio Lietuvoje veikėK°' .M a*lg.?>
dvi politinės grupės, kovojusios į® vemarų, ^rarmptą, vokiečių ir 
dėl krašto laisvės: Lietuvos Dš- kltų EvropoS bei Amerikos tau- 
mok ratų Partija, kurios ergą- r1*' ' ’
nai buvo “Varpas” ir “Ukinink Ir netiesa, kad “aušrininkai”, 
kas”, ir Lietuvos Socialdemo- “varpininkai” .arba- socialistai 
kratų. Partija, leidusi “Lietuvos lauke pirmą. Rusijos laįsvės, 
Darbininką”, “Aidą Lietuvos tikėdamiesi, kad paskui ta 
Darbinifikų Gyvenimo” (šie <lu laisvė ateįs ir į Lietuvą, Sme- 
laikraščiai ėjo lietuvių ir lenkų tona čia iškreipia istoriją. Yra 
kalbomis) ir “Darbininkų Bal- paktas, kad Lietuvos sociąlde- 

, mokratai buvo pirmutinė parti-
Tuo laiku dari nebuvo nei M Lietuvoje, kuri iškėlė nepri- 

krikščionių demųkratų, nei tau- klausomybes/obalsį (1892 m.), 
tininkų. Kunigai ėmė veikti tik-p0 J os ^4 dbalsį, nors ir nė 
tai "tuomet, kai jie pamatė, kad|vlsa* Irmoje (“Lietu-
pirmeiviai įgyja vis daugiau.į- 
takos liaudyje, ypač tarpe jau
nimo. Konkuruodami su “

jĮi'mii'i'imni"'. **'w^ 'i  ... .

Prancūzijoje vėl krizis
. M iv. i'-..................

Francuzijos minįsterių kabinetas, kurį rėmė “liau
dies fronto" partijų Ho^lieija, atsistatydino.

Tai jau trečias krjzis “liaudies fronto” valdžioje.
Po kiekvieno krizių ta valdžia darosi vis dešinesnė. 

Pirmutinis kabinetas susidėjo iš socialistų ir radikalų 
ir jo priešakyje stovėjo socialistas Leon Blum. Antra
me kabinete dalyvavo tos pačios partijos, bet premjero 
vįeton jau atsisėdo radikalas. Trečiame kabinete pasi
liko tik radikalai, nes socialistai atsisakė į jį eiti.

Dabar jau ir šis kabinetas pasitraukė. Iš kokių par-

i l va, nusikračiusi svetimų ir sa- 
vųjų despotų”) įdėjo į savo 

Var- Programą Lietuvos Demokratų 
pu”, klerikalai įsteigė “Apžval-p ar^a (19()p mJ, .O klerika- 
ga’T, kuri buvo taip atžagarei- tautinipkai buvo pi’iešįn- 
višką, kąd ja nesitfenkino net ir F. nepriklausomybei
dūlis kunigų. Jie įsteigė “Tėvy- *ki 1918 Ui- 

Įneš Sargą.” . Net po lo, kai jau buvo pa-
Bet ir “Tęvyųės Sargas” sto- sirašyU Vasario šešioliktos dė

jo už caro valdžią, nenorėdamas klaracija, Smetona, Yčas, kup. 
ne girdėti apie Lietuvos atsi- Mironas ir kiti < tautininkai bei 
skyrimą nuo Rusijos. Dar 1900 klerikalai Tautos Taryboje pa
motų gruodžio menesį tas neva Marė nuturimą' kviesti Vokišką 
pažangesniųjų klerikalų ■ orga- princą Urachą, kad jisai butų 

Inas rašė: Lietuvos karalium* Tokiu budu
d jie norėjo paversti Lietuvą kai- 

/’Liętuvos ąeprigulihystę zer|škos Vokietijos provincija.
skaitome už tuščią svajonę ir bpUQ pa^ laiku Vyskupas Ka- 
prieš aną, išreikštą neva Lie-yęde derybas su Berr 
tuvjškos Social-Demokratiš- hynu, kad Lietuvi butų pripa- 
kos partijos išleidžiamose žintą peva “nepriklausoma”, 
knygelėse, atvirai protestuo-keį “amžinais ,ryšiais sujung
iame. ‘^argiečiai’, su jąis ta su Vokietija.”
visa konservatiška lig kaplų Tik kąj Vokietijoje sugriuvo 
smegppą Lietuva pripązjs tt.kajzerj0 valdžia, tai smetonir 
Rusijos ciesorių uz tikrą pa- njnkaj jr kjeJ.jkąiai sutiko vy> 
vo valdoną; nuo Rusijos ne L Nepriklausomybes Deklar 
rūpinasi skirtis, o tik reikp- racijoje įfcikštus “lietuvių 
lauja ir reikalaus godoj'™“ tautos 'troškimus”.
musų tautystės ir kataliky- . . . v ,», Žodžiu, kol caras vįespątavo

Rusijoje, tol klerikalai ir tau- 
Tai ve kur stovėjo Lietuvos tininkai norėjo, kad Lietuva 

klerikalai — net tie, kurie bu- nesiskirtų nuo Rupijos. Kai 
vo laikomi “pažangesniais” Lietuvą okupavo vokiečių arini- 
(nes jie nebuvo lenkomanai). jos, tai, kol Vokietijoje vieš*

ištautino.' ir bruko lenkiškąją 
kalbą ir lenkiškąją kultūrą.

Taigi, buvo dėlko lietuvis ga- 
Įejo visai nepalankiai žiūrėti į 
katalikų bažnyčios dvasiškų ą, 
kuri visuomet ėjo kartu su po
nu ir pono reikalams tarnavo/ 
Todėl šitasai klerikalizmo šulas 
ir bijojosi lietuvių tautos sava
rankaus gyvenimo, ir jis velijo 
geriau rusiškam, nravoslavų ca
rui tarnauti, negu 
Lietuvai siekti savo 
somo valstybiško 
Juk kas anų laikų 
lietuvių tautinis

IJuk tai buvo savo esme demo-

Kaune vasario-19 dieną mirė c tenka galvoti ne tik apie kokią 
vienas iš stipriausių ir aršiau- : 
šių klerikalizmo šulų, kunigas pie kokį nors savarankesnį gy- 
Adomas Jakštas—Aleksandras | 
Dambrauskas—Druskis. Ką vei
kė, ką rašė ir ką darė, jisai, vi
sur vedė aiškią klerikalizmo li
niją. O jisai veikė daug, rašė 
netingėjo ir rašė įvairiausiai^ 
klausimais ir įvairiausių turi
niu ir formą. Bet visuose jo{ i--------- --------raštuose aiškiai tviskėio kleri- pjratimas ^uvo ne kas siškijai yra nepakeliui, uose asjnai tvisk jo k er j demokratinis judėji- v . n u » 1
kalizmo, karingojo klerikalizmo J 1
dvasia, kuri kitaip manančių vi- 
jsai negalėjo jų pakęsti ir tole
ruoti. Jis į visą gyvenimą žiu
rėjo tik pro klerikalizmo aki
nius ir jį tiek tevertino, kiek 
jis klerikalizmui tarnavo.

Tai vieųas $ tų Lietuvos ku
nigų, kuris aiškiai caro, valdžiai 
ištikimai tarnavo ir lietuvių 
tautą skaitė tik caro valdžios 
: namiais — kampininkais, O 
caro valdžiai todėl jis ištikimai 
tarnavo, kadangi kiekviena val
džia paeinanti nuo Dievo, todėl 
jau tuo pačiu ji turi būti gerb
tina ir jai nedera prieštarauti, 
jos reikia klausyti.

Kunigas Aleksandras Dam
brauskas pradėjo darbuotis lie
tuvių dirvoje dar tais metais 
kuomet Lietuvoje spaudos ne
būta, kuomet lietuviškas spaus
dintas žodis buvo visiškai už-1 
draustas.

Iš pradžių jisai rašė Aušraje, 
bet pastebėjęs,'kad ji tikybi-. 
niais klausimais mažiausiai yra 
susirūpinusi ir kad anų laikų 
pirmeiviai pradeda savo spaudą 
leisti, tai jisai pradėjo rūpintis 
klerikalinės spaudos leisimi ir 
Tilžėje išėjo šviesa, kurioje ji-1 
sai atsidėjęs dirbo ir kaip įma
nydamas kovojo su tų laikų 
pirmeiviais. Jis , jau čia labai 
pąląpkižų rašė /qąro i valdžiai.! 
Tik stebėtis reikia, kad ęąro 
valdžia buvo tiek aklu ir nelei
do šiam vyrui viešai darbuotis 
ir, be to, tenka vis dėlto nusi
stebėti, kad šitas palankus ca
rui vyras vistiek’ dirbo slaptoje 
spaudoje, kurioje'nors jis ir pa
lankiai ; caro valdžiai rašė. Bet 
vis dėlto dirbo lietuvišką darbą, 
o tuomet toksai lietuviškas dar
bas buvo lygus priešvaldiškam ] 
darbui, nes žadinant tais lai
kais lietuvio tautinį susiprati-j 
iną, tuo pačiu buvo žudinafhas! 
demokratinis judėjimas, kuris; 
visais atvejais negalėjo būti ca
ro valdžiai palankus. Taigi, anų 
laikų rusų biurokratiją net vi
sai sau patikimus asmenis vis 
dėlto vertė juos netiesioginiai 
dirbti tokį darbą, kuris iš es
mės buvo caro valdžiai tikrai 
žalingas.

Kunigas Dambrauskas šitokio 
darbo ėmėsi ne dėl savo įsitiki
nimų įr didelio noro žadinti lie
tuvių tautinį susipratimą, bet 
tik dėl noro apsiginti nuo pir
meivių, kurių tuometinė įtaka 
Lietuvoje buvo begaline. j

Taigi, tik aplinkybių verčia
mas šitas kunigas pradėjo dar
buotis lietuviškoje dirvoje ir 
tuo pačiu jau įsitraukė į lietu
vių tautos reikalus.

Lietuviams spaudą atgavus, 
kunigas Adomas Jakštas jau le
galiai leidžia įvairius lietuvių 
kąlbą leidinius ir juose kaip į- 
manydamas kovoja su pažan
giąja mintimi. Jis toje kovoje 
tiek toli nueina, kad aiškiai pa
sisako, jog lietuviams visai ųe- ', ■ ■ i.''''* - . ■ ; ■ ‘ '

nors autonomiją, bet iš viso a-

venimą, nes lietuviai esą tik ru
sų imperijos įnamiai, kampiniu* 
kai, i^ kaipo tokie, turi tenkin
tis <tųo, ką turi.

Dėlko šitaip tasai kunigas Į ]<ratinis judėjimas, 
samprotavo?

Aišku. Lietuvių tautinis susi

pasišauti 
nepriklau- 
gyvenimo.

buvo tasai 
judėjimas? *

O toksai tiek anuomet, tiek 
ir dabar katalikų bažnyčios dva-

mas. šitasai judėjimas jau pa
čios savo užuomazgos pradžioje 
siekė savo kraštui savarankaus 
gyvenimo, tai yra ėjo nepri
klausomybės keliais.

'Kunigas Dambrauskas šiokia
me liętuvių judėjime aiškiai 
jauste jautė, kad klerikalizmui 
gresiąs didelis pavojus, kad lie- 

į tuvių tauta tapusi savaranki 
savame valstybiniame gyveni
me gali klerikalizmui sukirsti 
didelį smūgį. Juo labiau, kad 
katalikų bažnyčiai Lietuvoje 
jau iš seno lietuvių tautai vi
suomet buvo labai nepalanki,į 
tai yra katalikų bažnyčia senes-! 
niais laikais kardu ir ugnimi 
brovėsi į Lietuvą, o vėliau lie
tuvius per bažnyčias pusėtinai

Kunigas Dambrauskas šiaip 
jau turėjęs daugeliu atvejų 
šviesų protą čia labai aklai ir 
fanatiškai galvojo, Jisai nenu
matė, jisai negalvojo, kad įr lie
tuvių tąutoje, nors ir savų dva
rininkų ir miestelėnų neteku
siai, atsiras savi moderniški 
dvarininkai ir miestelėnai, ku- 
Įrie neprasčiau už caro bernus 
įmokės ginti ir palaikyt; kunigų 
luomo reikalus, jei tik ku
nigai stos jų pusėje. O katali
kų bažnyčia visuomet stovėjo 
ir stovi galingųjų pusėje^ ji vi
suomet tvirtino ir tvirtina, kad 
kiekviena valdžia paeinanti nuo • 
Dievo, jei tik toji valdžia ne
kliudo katalikų bažnyčios reika
lų.

I (Bus daugiau)

Lietuvos iždo skirtos lėšos 
socialiniai globai

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvoje be valstybės sočia- kaip 20 sveikatos centrų, kurių 
le globa rūpinasi ir įvairios 
privačios organizacijos.

Lietuvoje veikią visa eilė to
kių organiząci jų, kurios rūpina
si labdarybės darbu. Kadangi 
Lietuvoje''1 nėra tiek privatus 
kapitalas' įsigalėjęs, kad jisąi 
galėtų šitam reikalui skirti lėT 
šų, tai šids organizacijos įvai
riais budais renka aukas, bet 
tų aukų toli gražu nepakanka 
būtiniems socialinio darbo rei- 

ikalams, todėl toms organizaci
joms lėšų duoda ir valstybė.

Be tautinių mažumų sociali
nio darbo globa užsiima įvai
rios lietuvių organizacijos, ku
rios dalinai skirstosi pagal sa
vo pasaulėžiura į dvi žymias 
grupes, būtent, klerikalines ka
talikiškas organizacijas ir pa
saulines, kuriose darbuojasi pa
sauliečiai be bažnyčios globos, 
tai yra be katalikų kunigų pa- 
gėlbos. Šiems metams vidaus 
reikalų ministerija socialiniam, 
darbui iš viso paskyrė 725,000 
litų.

Dirstelkime kaip šias lėšas 
pati vidaus reikalų ministerija 
paskirstė. Tai labai budinga 
Lietuvos politiniams santy
kiams. štai kiek tų lėšų gavo 
grynai klerikalines, katalikų 
bažnyčios vadovaujamos orga
nizacijos.

Taip vadinamas Karitas, ka
talikų organizacijų sąjungai 
paskirta Lt. 83,000, Vaikelio 
Jėzaus draugijai —r Lt. 100,000, 
Jėzaus širdies kongregacija — 
Lt. 38,000, tai yrą vienuolių 
organizacija, šv. Vincento 
draugija j — 100,000, Katalikų 
ipoterų — 10,000, • Jjetuvaičių

labdarin- 
yra gavę

klerikalai

pątąvo kaįzeris, tąl jįe uorėj o 
“glaustis” prie Vokietijos. ‘

Jie pasidarė nepriklausomy
bės šalininkai tiktai tuomet, 
kai nebeliko despotų, prie ku
rių jie geidė prisiglausti!

Negražu, kad Smetona, nau
dodamasis monopolinėmis “tau
tos vado” teisėmis, bando ši
tuos ’ istorijos faktus apversti 
aukštyn kojomis.

ipoterų — 10,000, * Jjetuvaičių 
kasikių švietimo draugija — 
Lt. 35,000, Panevėžio katalikių 
moterų draugija Lt. 22,000, 
Mariampolčs katalikų Žiburio 
draugi j ar- Lt. 23,000, Gerojo 
ganytojo draugija — Lt. 5,000, 
§v. Vihcento ir Šv. Antano d-ja 

Lt. 27,000 ir taip toliau.
Dabar pažiūrėkime, kiek ga

vo tų lėšų pasauliečių organiza
cijos, kurios rūpinasi socialiniu 
darbu:

įVĮotįnoms ir vaikams gjoboti 
organizacijų sąjunga, kuri vi
soje Lietuvoje ■ turi daugiau

tikslas rūpintis vaikų sveika
tingumu — Lt. 83,000, Motei/ų 
globos komitetas, kuris turi kė- 
letas mažiems vaikams prie
glaudų ir išlaiko kelias jiems 
pradžidš mokyklaš ir vieną 
amatų mokyklą -— 60,000, Lie
tuvos vaikas, kuris turi visoje 
Lietuvoje kelis šimtus vaikų 
darželių, šiuos darželius daugu
moje lanko darbininkų vaikai, 
jie išeidami į darbą savo vai
kus juose palieka ir yra kas 
juos prižiūri, ši organizacija 
vien tik Klaipėdos krašte žve
jams yrą įtaisiusi kelias dešim
tis darželių, taigi ši organiza
cija gavo vos Lt. 28,000. Tai ir 
visos pasauliečių organizacijos, 
kurios yra gavę pašalpų^ Visos 
likusios lėšos paskirstytos ma
žumų tautų organizacijoms. 
Taigi daugiau kaip pusė visų 
tų lėšų paskirtos kunigų vado
vaujamoms organizacijoms, kL 
taip tarus, klerikalų 
gosios organizacijos 
žymias sumas.

Ir vis dar Lietuvos
mėgsta pasiskųsti, kad jų įvai
rios organizacijos yra skriau
džiamos, persekiojamos, jų teL 
sės varžomos, gi gyvenimo fak
tai štai visai ką kitą rodo k Vi
daus reikalų ministerijoje^Ide- 
rikajų įtaka yra stipri, todėl ir 
jų organizacijos gerai yra šel
piamos. Žinoma, bendrai su
glaudus, tai labai maža lėšų iš 
valstybės iždo yra skiriama so
cialiniam darbui, nes reikalingų* 
Žmonių pašalpų tiek suaugusių, 
tiek mažamečių tarpe yra ne
maža. Jų turėtų bent dešimts 
kartų daugiau skirta, dabar 
dėl lesų stokos visos tos labda
rybės organizacijos tinkamai 
savo veikimo išvystyti negali’, 
Klerikalai mėgsta pasigirti, 
ypač katalikų bažnyčia nori pa
sisavinti sau nuopelnus, kad Ji 
rūpinasi socialine globa. Bepi
gu rūpinti^, jei tos organizaci
jos iš valstybės iždo gauna lė
šas, ir gauna jų žymiai dau
giau, negu visos kitos organi
zacijos, kurios bažnyčios nėra 
globojamos. —N.

—T

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse »
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Iš Detroito lietuvių veiklos Dailės Choro

da.u-

gau-
Par-

LSS 116 KUOPOS SUSI
RINKIMAS

LSS 116 kuopos susirinki-, 
mas įvyko IAS svetainėje kovo 
5 d. Prasidėjo 8 vai. vakaro. 
Organizatorė M. Kemešienė ati
darė susirinkimą. Tvarkos ve
dėju liko išrinktas J. Cėsonis. 
Protokolas liko perskaitytas ir 
priimtas. Iš valdybos raportų 
paaiškėjo, jog yra dedamos pa
stangos gauti kiek galima 
giau narių.

Sekretorius pranešė, jog 
ta pakvietimas iš Socialist
ty, kad išrinktumėme atstovus 
į visų tautų socialistų konfe
renciją, kur bus sprendžiami 
balsavimo reikalai.

Iždininkė pranešė, kad -kuo
pos ižde yra 140 dolerių.

Iš pramogų komisijos rapor
to paaiškėjo, jog jos vienas pa
ryš, J. Pilka, jau baigia sveik- 
ta. Netrukus jis tiek1 sudrųtės. 
jog galės ir vėl veikti. Prane
šė taip pat, jog nuo baliaus- 
vakarienčs pelno likę $60. Tuoj 
po to liko priimtas socialistų 
partijos pakvietimas dalyvauti 
pasitarime. Kuopa bus atsto
vaujama specialiai išrinktos ko-
misijos. — Sek. J. B.

Jaunuolių SLA 364 liko ga
lutinai likviduota, o likusieji 
jos keturi nariai persikėlė į 
SLA 364 kuopų. Persikėlė Mir
ga Motuzaitė, Smailis su savo 
žmona ir Stephanie C, Dauvam 
kuri tarnauja moterų policijos 
skyriuje ir yra kilusi iš pagar
sėjusių Čiurlioniu šeimos. Visi 
sakyti asmenys liko vienbalsiai 
priimti.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus komisija pra
nešė, jog Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas vasario 19 d. 
pavyko visai gerai. Skyrius cen
tro komitetui pasiuntęs $116, 
kurie skiriami politiniams ka
liniams šelpti.

Raportų išdavė ir komisija, 
kuri rūpinasi kompozitoriaus 
M. Petrausko paminklu. Kadan
gi bendro komiteto susirinki
mas įvyko penktadienį, tai Va- 
siukonis ir J. Kibartas negalėjo 
dalyvauti. J. Ambrose pranešė, 
jog dalyvavę 11 draugijų atsto
vai. Girdi, atsilankęs nemažas 
skaičius komunistų. Komiteto 
pirmininkas F. Motuzas pareiš
kęs, jog susirinkimas esųs su
šauktas tik tam, kad svarstyk- 
lų paminklo statymo reikalų
Lietuvoje. Kada susirinkimas

SLA 352 KUOPOS SUSI
RINKIMAS

Kovos 6 d. SLA 352 kuopos 
susirinkimą atidarė pirminin
kas J. Galeckas. Susirinkimas 
buvo laikomas Lietuvių svetai
nėje. Nutarimų sekretorius J. 
Overaitis padarė valdybos var- 
došaukį. Pasirodė, kad trūksta 
vieno iždo globėjo.. Tačiau 
trasis finansų sekretorius 
nas apsiėmė atlikti duoklių 
.ėmimą. .... .
f N. Bųdvidis pridąv.C't ;naujo 
nario aplikaciją. Įstojo į kuo
pą Edvardas Keblaitis, kuris 
buvo parašęs neblogą raštą apie 
tai, kodėl reikia priklausyti Su
sivienijimui. Tą savo raštą jis 

xbuvo parašęs kontesto proga.

an- 
vie- 
pri-

Tas daržas paim- 
5 d. (Labor Day)

kuriai buvo paves- 
suorganizavimu ap-

Susirinkimas
DETROIT, MICH. — Vasario 

27 d. Dailės Choras laikė savo 
mėnesinį susirinkimą, . kuriame 
išsirinko naują, valdybą 1938 
m, Prieš tai senosios valdybos 
nariaį išdavė savo raportus, ku
rie buvo priimti. Sukliuvo tik 
iždininko raportas. Mat, pasta
rasis nebuvo priruošęs pilno ra
porto, kadangi vienas pramogų 
rengimo komisijos narys nepri- 
davė apyskaitų iš parengimo. 
Sakytas narys kaip tik tuo me
tu ’ buvo laikinai išvažiavęs iš 
miesto ir susirinkime negalėjo 
dalyvauti. v

Po raportų sekė valdybos rin
kimas, Pirmininku liko išrink
tas J, Ęeska; pirmininko padė
jėju S. Adams; raštininke Neh 
Jie Sideriutė; finansų raštinin
ke Mildred Bras, o iždininku 
pasiliko senasis F. Stankevi
čius. Į pramogų komisiją taip 
pat įėjo visi nauji asmenys, bū
tent, J. Pilka, K. šala ir J. Ka-

pitis. Gaidų, dainų ir veikalų 
komisijon išrinkta choro moky
toja A. Masalskiutė, A.1 Babliu- 
tė, M. Jurkiutė, "A. Sinkus, V. 
Kulešius, S. Adams ir F. Dilis. 
Choro radijo pranešėjas pa
reiškė, kad jis norįs iš savo pa
reigų pasitraukti. Todėl prašė, 
kad jo vieton susirinkimas pa
skirtų kitą. Į F. Dilio vietą li
ko išrinktas K. Staraitis. Pa-, 
starasis sutiko pranešėjo parei
gas eiti tik su ta išlyga, jog 
ir senasis jam kr.rtkąrtčmis pa
dės. Susirinkimo prašomus Dii- 
Hs sutiko padėti savo įpėdiniui. 
Tokiu budu dabar turėsime lyg 
ir du. radijo, pranešėjus. Pro
gramų vedėja pasiliko dabarti
nė choro mokytoja Aliną. Ma
salskiutė.

Tuo susirinkimas ir pasibai
gė, nors dar daug reikalų liko 
neaptarta. Mat, laikas jau bu
vo vėlus, todėl nebegalima, bu
vo ilgiau susirinkimo 
Penktų valandą vakaro 
apleisti svetainę.

tęsti. 
turėjo

valdy-Reikia pasakyti, jog į 
bą ir komisijas liko, išrinkti su
manus ir darbštus asmenys, to
dėl galima tikėtis, kad choro 
veikla eis gana sklandžiai.

—Arpą.

KORESPONDENCIJA
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Waukegan, III.
Lietuvaites ant radio

Dvi Waukegan lietuvaitės, 
Dorothy Yumplot ir Dolores 
Delkus, šoks ir dainuos per ra
dio, sekmadienį, kovo 13 d. 5-tą 
valandų po pietų, iš stoties 
WENR, Morris B. Sachs Anųi- 
tęur Show.

šios liętuyaitės yra gerai pa
sižymėjusios Waukegane ir 
apylinkėj ne tik tarp lietuvių, 
bet ir tarp kitų tautų,

šios mažos mergaitės yra 
mielai tarnavusios lietuviams 
jų parengimuose, Kenosha, Ra- 
cine ir Chicagoj.

Pasiklausykite sekmadienį ir 
pabalsuokite, šis bus kontestas 
taigi padekime joms išlaimėti 
prizų. Parašykite atvirutę į 
Morris B. Sachs Amateur Show, 
6638 South Halsted Street, Chi
cago; ir balsuokite už Dorothy 
Yumplot ir Dolores Delkus. 
Chicagiečiai gali balsuoti per 
telefoną numeriu State 4711. 4

— Helen Gabris.

Rytoj paskutinė 
diena
Baigiasi Nacionalė Vartotų Ka

rų Maino Savaitė. Baigiasi ir 
Proga Geresniam Karui Įsi
gyti

vartotam karui įsigyti už da
bar siūlomas specialias sąlygas. 
Vežk savo seną karą pas prti- 
miausį auto pirklį ir mainyk 
į modernesnį, patogesnį ir pui
kesnį, nes tuo prisidėsi prie 
gerbūvio grįžimo.

(Skelb.)

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

Vartotų karų klausimas auto 
industrijoj kas kartas įgija 
svarbesnės reikšmės. Apskaity
ta, kad visam krašte yra apie 
9,000,000 gyventojų, “ galinčių 
naujus automobilius pirkti. Tad, 
jei jie visi laikytų karus iki jie 
susidėvėtų, t.yi per devynis 
metus, tai metine auto apyvar
tą siektų nedaugiau kaip vie
no miliono keleivinių automo
bilių.
. Gi tą produkciją padalinus 

tarpe kokių 4 ar 5 kompanijų, 
kiekvienos kompanijos dirbtu
vių įrengimai, įrankių išlaidos 
tiek pakiltų, kad ir auto kainos 
butų nepalyginamai aukštesnes. 
Tada sumažėtų gąsdino varto
jimas, sumažėtų gerų:;kelių rei
kalavimas, kartu ir pačių auto 
vartojimas, o ūkininkams vėl 
tektų į miestus arkliais važi
nėti. Taigi, apyvartą būtinas 
daiktas ir vartotų karų apy
varta užima ypatingai svarbią 
vietą auto gamybos dienotvar
kėje.

Rytoj paskutine nacionales 
vartotų karų maino savaitėj 
diena, paskutinė ir geresniam

:o
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Skaudijimas muskulų bent kurty

pirkimų reikalais oi U i ta* 
■ krautuves, kurios skelbias) 
i Naujienose,

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

ĮSIGYK KARĄ kurio DIDŽIU0S1ES ir VAŽIUOSI
NAUJIENŲ 
SPULKŪS

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą

. Kraujo Spaudimą į 
22-uos iš 26 atsitikimi j 

Dr. Frederic Damrau, žymus New! 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 
kraujo spaudimą 22-uose iš 26 atsi-i 
tikimų su ALL1MIN, česhakų-Pet- 
ruškų esencijos tabletėmis. Nevien 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
ir paliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo veik visuose atsi
tikimuose. Kad gauti tas pačias tab
letes, kurias vartojo Dr. Damrau, 
klausk vaistininko ALLIMIN česna- 
kų-Petruškų esencijos tablečių ir 
neimk padirbimų bei* pamėgdžioji
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
ar vertingos knygelės, rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street, Chica go.

rzU

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

> Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

• Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagir 

langų .
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypketičių

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

po pietų.

pradėjo kalbėti, jog reikia toks 
paminklas statyti ne Lietuvoje, 
bet Amerikoje, tai F. Motuzas 
uždaręs susirinkimąą. Be to, 
jis patarė, kad kai kuriam lai
kui ta komisija butų panaikin
ta. Kilo diskusijos. Pagaliau pa
siūlymas buvo pastatytas bal
savimui. Trylika balsų pasisa
kė už tai, kad komisija ir to
liau* veiktų, o devyni balsavo 
prieš. Kiti nariai susilaikė. To
kiu budu komisija liko palikta 
ir toliau veikti. ,

Pramogų komisija - pranešė, 
kad Beechnut Grove daržas jau 
nusamdytas, 
tas rugsėjo 
piknikui,

Komisija, 
ta rūpintis
skrities iš aplinkinių kuopų, iš
davė savo raportą.

Buvo pranešta, jog mirusio 
Į Dambrausko pomirtinės reika
lu per savo advokatą kreipėsi 
jo sesuo iš Chicagos. Kaip greit 
reikalai bus sutvarkyti centre, 
tai sesuo galės tą pomirtinę 
gauti. Pranešta taip pat, jog 
šiuo laiku yra penki ligonys.

SLA 352 kuopa nutarė pa
skelbti naują vajų. Per vajų 
nariai bus priimami už pusę 
įstojimo. Kuopa užmokės dak
tarui už egzaminavimą.

Niftarta balandžio 3 d, susi? 
rinkimas šąukti atvirukais, ka^ 
daugi bus Pildomosios Tarybos 
balsavimai, o taip pat renka-, 
mi delegatai į seimą. Kitę me- 
nėšio susirinkime turėtų visi 
nariai dalyvauti. — Narys.

Irgi Veikėja
Šiomis dienomis turėjau pro

gos pavartyti Sandaros numerį, 
paskirtą visokiems veikėjams 
apibudinti. Mano akis ypačiai 
patraukė pažįstami detroitiečių 
veidai. Labiausiai panelės Mir- 
gos Motuzaitės, Panelės Miegos 
ne. 'tik atvaizdas įdėtas, bet ir 
labai budingas parašas. Girdi, ji 
esanti stambi1 veikėja Detroito 
jaunimo tarpe.

Dievulėliau tu mano! štai 
mes detroitiečiai apie tą didelę 
veikėją iki šiol taip nieko ir ne
girdėjome. Mums visai nieko 
nėra žinoma, ką ji yra veikusi 
ir ką nuveikusi.

Turime mes chorų, turime 
j aunimo ratelių, tačiau toj i di
delė veikėja ten nesimaišo. Bu
tų tad įdomu patirti, lokio jau- 

Inimo tarpe jinai veikia?
—Viską. žinanti

PAGALVOK KĄ REIŠKIA ' SUTAU
PYTI TIEK DAUG PINIGŲ ANT GE
RIAU ATRODANČIO, PUIKIAU BE

GANČIO, DAUG MODERNESNIO 
KARO

- Tai tikras džiaugsmas yra paimti už rato vieną 
iš daugelio 1937, ’36 ar ’35 metų karo, įeinančių į 
Šį išpardavimą — patirti kaip vyksta modernas 
ikaras -— kiek daug malonumo jis pasiūlo.

Pasirenk pavasariui su karu, kuris neša savas
ties tikrą pasididžiavimą — moderną dailumą — 
švelnią, pajėgią išvaizdą — erdvų vidų ir padėjimo 
vietą — saugius stabdžius -— tykesnią operaciją 
—- geresnę ekonomiją — didelius tairus — moder
nų važiavimo patogumą ... viskas jūsų už toli že
mesniam kainas, kokios buvo prieš keletas mėnesių^

Šis nėra paprastas išpardavimas. Karu dyleriai 
yra apsįvertę su šiomis v prekėmis, kurie prisidėjo 
prje šio didžiulio viso krašto kooperativinio judė
jimo “kad pajudinti dalyką.”

/ Jums, dargi, nereikia ir grynų pinigų turėti, kad 
į šį kelį įeiti. Jūsų dabartinis karas gali atstoti 
rankpinigius, kokio tik norit karo, o ^ikusį — leng
vais terminais išmokėti. Jei neturite jokio karo,, 
tai ir tada galite pasinaudoti lengvo išmokėjimo ir 
mažu rankpinigių įmok ėjimu šio išpardavimo pietų.

PAMATYKITE BETKOKĮ KARŲ 

DYLERJ RODANTI ŠĮ ŽENKLĄ

šitie bargenai EINĄ GRĘITAI. NE ATIDĖLIO
KITE KOL GERI AUSIS PASIRINKIMAS NEJš- 
GAŲDYTAS. Naciopalė vartotų>kąrų maino savai
tė baigiasi šio šeštadienio vakarą, Kovo 12 d.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ AUTOMOBILIŲ DYLERIŲ IR GAMINTOJŲ GLOBOJAMA

ir statykis namą.

MADOS
T———.........  —1....... ........................

No. 4721—Išėjimui suknelė. Pato
gi su trumpom rankovėm. Sukirptos 
mieros 84, 86, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
ir - 50 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kiitę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais ka?tu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patjern Dept„ 1739 
So. Halsted ŠL, Chicago, III.
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Diena Iš Dienos

TarpeGimimai 
Lietuvių

Mr. and 
tis džiaugiasi susilaukę sunaus' , 
vasario 26 dieną, Roselando Ii-Į Laukia 
gonbutyje. K. Paukštas gyvena Garnio 
11413 Spaulding 
Parke.

Mrs. Kazys Paukš-1 dą

avė., Morgan

Kazys KrušasMr. and Mrs.
linksmi, kad susilaukė dukters 
vasario 26 dienų, irgi Roselan- 
do ligonbutyje. K. Krušai gyve
na ties 11125 Troy st., Morgan 
Park.

» » »
Mr. and Mrs. Tadas Višniau- 

skai linksmi susilaukę sunaus 
vasario 25 dieną, Roselando li
gonbutyje. T. Višniauskai gy
vena ties 10104 Carpenter st., 
Beverly Ilills.

» » »
Mr. and Mrs. G. Stykas džiau

giasi sulaukę dukters vasario 
24 dieną, Rosekndo ligonbuty
je. G. Stykai gyvena 12055 In
diana avė., Kensingtone.

» » »
Mr. and Mrs Antanas Samio

nis linksmi susilaukę dukters 
vasario 21 
gonbutyje. 
ties 12327 
Pullman.

dienų, Roselando li- 
A. Samionis gyvena 
Normai avė., West

ne lankytojai palinksmintų, bet 
greitas pasveikimas ir tvirta 
sveikata. .

š'v. Kryžiaus ligoninė randa
si ant kampo 69 ir California 
gatvių. Kambario No. 222, ant
ras aukštas. Kambarys priva
tus, lankyti galima bile valan-

Draugė.

Garnio
Mrs. Joseph Petreikis, pir- 

miaus buvusiai Estelle Mikusi- 
nes, surengta “girnio parė” va
sario 22 d., 11944 S. Halsted 
st., West Pullman, kur josios 
tėvai laiko biznį. Buvo prineš
ta visokių dovanų. Kurie nega
lėjo pribūti, tai prisiuntė. Vis
kas tvarkoje, tiktai laukiama, 
pasirodant gc rnio. —B. S.

» » »
Mr. rnd Mrs. W. Dubskys 

džiaugiasi sulaukę 6*4 svarų 
sunaus vasario 23 dienų, Little 
Company of Mary ligonbutyje, 
W. Dubskiai gyvena 10634 In
diana avė., Roselande.

Sunkiai Serga
Justina Urbikienė

Trumpoj praeityj “Naujieno
se” tilpo žinia apie susirgimų 
Justinos Urbikienės. Pereitą

r? J

Mergina Vyro Rolėje RADI O-- r---.----
Šaltimiero Radio 
Programas

Income Tax

Stase Rimkaite
ši jauna, bet plačiai žinoma 

ir gabi dainininkė dainuos 
tarno rolę komiškoje operetė
je “Gražioji Galatea”, kurių

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

John Mickulls Jr., 19, su Lou- 
adelle Stevens, 17

Reikalauja
Perskiry

Mary Petrąvich nuo Domini
ka Petravich

Frank Janusz nuo Josephine
Jąnusz
* r '

sekmadienį, Sokolų Salėje, 
2343 South Kedzie avenue. ji; 
atvaizduos jaunų, laibų if 
gražų tarnų-jaunikaitį, 'kurį 
labai pamyli Galatea, akmens 
stovylą stebuklingu budu pa
likusi gyva. Komplikacijos, 
kurios susidaro dėl tokios kei
stos meilės, tokios 
kad publika nesustos 
per visų vaidinimą.

Apart 
JOS

Šįvakar, kaip 7:00 vai. iš 
WIIFCi stoties girdėsite kitų1 
įdomų ir įvairų programų, ku
riame bus transliuojama mu-i 
zika, vėlesnes žinios ir naujas, 
epizodas “Bartkų Šeimynos’’. 
Beje, nepamirškite kad balan
džio 24 d. Čikagos Lietuvių 
Auditorijoje per Povilo šalti- 
miero Radio šurum-Burum 
matysite ypaiiškai visus daly
vius šios oro bangų šeimos, 
kuri taip įsigilino į kiekvie
no lietuvio širdį per pastaruo
sius du metus. Tai bus Bartkų 
šeimos pirmas [pasirodymas 
scenoje. Nepraleiskite progos 
juos pamatyti ir išgirsti. O 
šįvakar tai nepamirškite pasi
klausyti programo.

—Klausimo  jas.

Viešas Susirinkimas

“Gražiosios

keis'os, 
juoktis

Gavo ~
Perskiras

Charles Yurszis 'nuo
Yurszis

Svečias Iš
Pittsburgho

Anna

Pittsburghietis Juozas Šimkus 
norėtų pasimatyti su savo 
pusbroliais Martinaičiais.
Ši antradienį iš Pittsburgho 

(1316 Reedcdale St.) atvyko 
b znierius Juozas Šimkus. Ka
dangi jo biznio vieta dabar 
yra remontuojama, tai jis nu-

šeštad'enį, t. y. 5 d. kovo, ligo- s^ar^ pasiimti atostogų.
Rytoj jis jau yra pasirengęs 

o ve-
nei tapo padaryta, Dr. Biežio 
pastangomis, sėkminga, bet! išvažiuoti į Benton, Ilk, . 7 
sunki vidurių operacija. Dabar Hau gal nutrauks ir į Floridą, 
ligonė r. ndasi šv. Kryžiaus li
goninėj. Padėtis sunki, bet ti- stojęs adresu 3256 S. Union 
kimas: greito sustiprėjimo. Kas i Avė. Atsilankęs 
mane stebina, 
tvermė. Jos tvirtos valios bei įsteigta lyg ir “Naujienų 
linksmo budo nei operacijos tis), 
peilis nepajėgė nugalėti. Nežili- norėtų susitikti 
rint skausmu, kamavimo, ji broliais
v sviena pasitinka lankytojus Ameriką yra atvažiavę ap;e 36 
l'nksmu veidu ir šypsena. Lin- metai atgal. Vieno Martinaičio 
kėtinr, kad trumpoj ateityje ją vardas buvęs Augustas.

Chicagoje p. Šimkus yra su-

“Naujienose” 
tai ligonės iš-į (beje, jo biznio įstaigoje yra 

sto- 
p. Šimkus pareiškė, jog 

su savo pus- 
Martinf ičiais, kurie j

Galatd- 
bus suvaidinta gerai ži

noma opera “Cayalleria Rusti- 
cana” (žiūrėk rytojaus' Muzi
kos Žinias) —lietuvių kalbo-

vinų įvykį viename Italijos 
kaime, laike Velykų švenčių. 
Vyriausias roles operoje dai
nuos Anelė Steponavičiene, 
Aldona Grigonis, Ona Skeve- 
riutė, Pranas Jakavičius ir 
Viktoras Benderis.

Rilietai yra tik po 50 cen
tų dviems vaidinimams, šo
kiams po programo, etc. Tai 
buą, inuzikalė puota, kurios 
nei vienas neturėtų aplenkti. 
Prasidės 3:30 vai. po;'pietų. 
Bilietus galima gauti prie 
rų. —

Įvyks 1938 m. kovo mėnesio 13 
dienų, antrų vai. po pietų, MIL
DOS SALĖJE, 3142 Sp. Halsted 
St., Chicago, 111.

Bus kalbama ir aiškinama 
šios temos: ausine išpažintis; 
pasninkų reikšmė ir reikalin
gumas; lietuvių geraldika ir 
“medalikoti bajorai.”

Kalbės J. E. Ark. /Šteponas 
A. Geniotis ir gerb.' kun. Jonas 
V. Liūtas ir kiti.

Širdingai kviečiame visus at- 
silankyti, o tikriname, kad iš
girsite daug įdomių ir naudin
gų minčių.

Amerikos Katalikų Bažnyčios
Valdyba. ’

du 
S.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį
Setą

Joniškiečių 
Susirinkimas

•
Joniškiečių Labdarybės 

Kultūros Klii.’bo reguliaris 
nosinis susirinkimas įvyks x sek
madienį, kovę 13 d., 1:30 vai. 
po pietų, p. J. Juškos svetai
nėj, 2417 W. 43rd S t.

Visi nariai privalo atsilankyt 
ir atsivest nors >po vienų nau
ją narį įrašyti kliuban.

B. Vaitekūnas, rašt.

ir
m e-

Tai Lietuvių 
Operos' Vakaras t

NAUJIENŲ
■ ■ ( ...

Skaitytojams

RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

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

Šmotą Servizas 
Vienam 
Žmogui

I CRANE
I COAL COMPANY 

5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402 

POCAHONTAS Mine Run $7.50 
|(Screened) .................. tonas
^SMULKESNĖS $7.25
I Tonas ...........f.........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun”1 
Design

Vertė
$2-50

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

Kainos Numažintos
Gražus ROGERS Sidabriniai Setai

DIRBTI IR GARANTUOTI 
ONEIDA LTB. GARSĖS SIDABROKALIO

$5.75 
$6.00 
$6.00 
$6.09
$5.25

TIKTAI Už

Iškirpkit Kasdien po
KUPONĄ ŲŲ

Kai sutaupysit 6 kuponus f
pridėkit

mine RUN ......... ..............
BIG LUMP ........................
FGG .....................................
NUT .....................................
SCREENINGS .....................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Setas

Su 6 Kuponais

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

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinkites “N-nose”
' ' -----*----"Tt-----  .< .

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų. ;

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui/ būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, vidučius
toms šukute ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o

Visam Amžjui Garantuoti Setai
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkmas jyyks 
sekmadienį, kovo 13, Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 12 vai. d. Visi kviečiami dalyvauti.

A. Kaulakis, raŠt.
Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk

tadienį, kovo 11 d. Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd., 7:30 v. v. Bus ir prelegentas. —Valdyba.

Workers Alliance of America, šaukia susirinkimų penktadienį, 
kovo 11 d., Liuosybės svetainėje, 14—49 Ct., Cicero, 7:30* 

, • vai. vak-. Visi, kurie imate pašalpų arba dirbate prie WPA 
ar visai nedirbate esate kviečiami dalyvauti. '

Cicero bedarbis.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— _r __ _ — 9:00 VAL.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C, —10:00 VAL.
• PENKTADIENĮ— - \ "— 7:00 VAL.

VAK.
VAK. 
vak:

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRANKFOBTEBS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

SALDAINIŲ
KUMPIŲ
“PICNIU” KUMPIŲ
RŪKYTŲ KUMPIŲ _ . _
Ateikit i musų “sample room” ir pamatykįts šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. ' i. P. BAKSTIS, SAV.

KONDENSUOTO PIENO 
‘ TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

Lietuviai chicagiečiai susido
mėję lietuvaitės p-lės Jadvygos 
Gričaitės operos debiutu, tikrai 
leisis, šį sekmadienį į Audito
rium teatrų.

Teatras yra ties Congress ir 
Wabash avė. Operos pradžia 8 
vai. vak. Tai bus pirma tokLa 
mums proga. Galiau ir pats va^ 
karas bus vadinamas lietuvių 
vakaru, lietuviškos vėliavos 
puoš lietuvių konsulo ložų.

Taigi, lietuviai dirba, tai jau 
įvertina ir svetimtaučiai. Įver
tinkime ir mes. Visi kas gyvas 
sekmadienį į teatrų. Dėl "rezer
vacijų pašaukite telefonu Pros- 
pect 0144.

kitas 
desertui valgyti.; šįe šeši šmo
tai kainudja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienoje ir kartu su 99 centais 
prijiųskit j Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gių kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

(Skelb.)

JUOKAI
n • ' :

' Ne taip suprato
Kartų, Markus Twainas užėjo 

pas vienų dąilininkų, kuris pie
šę, didžiulį paveiksląfĮNorėda- 

i piešia 
drobės,

mas įsitikinti ant ko.
—ar ant medžio ar ai
Markus Twainas bAkstelejo su 
pirštu į paveikslų, 4

—Tamsta atsargiau,—sušu
ko dailininkas,—paveikslas dar 
neiŠdžiuvęs.

—Tamsta dėl manęs nesi
jaudink, mano pirštinė jau ne-

Markus

Bosses Won’t
H i r e People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
f7ith the best to chooso frpm these days, em- 
ployers favor the person who 13 most attrąc- 
tlve. In business iifo as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) considered the 
worst of faults. . . < ..

Unfortunately everybody cuffers froir thte 
offensive condition at somę time or otner— 
manymoreregularlythantheythi .k.Fertnen- 
tation of food partlclea skipped by the tooth 
brush is the cause of most casea. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.

The ąulck, pleasant yzay toimproveyour^ 
breath is to ūse Listerine, the oulck deodorant, 
every morning and Overv night: ’ ' <

Listerine haits fermentation. a major cause 
of odors, ana'overcomes the oddrs themselvea. 
Your breath becomes sweet and agreeable. Įu 

,r4" not offendothers.
Jf yoU value your job and your fflends, us» 

Lipterine, the safe antiseptic, regularly. Lana- 
Lort Fharmacal Company, St. Louis, Mq.
Don’t ottend others • Check

halitosis w>tb LISTERINE
' 1 ■ f

salo
\ I Puikus 3-jų ir 2-jų

šmotų ROGERS
I Sidabro Setai

y," ■ Tiktai po 99^ už
\ / I kiekvieną setą .

su 6 kuponais

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

be nauja,—atsakė
Twainas.

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras 'nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais *

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
RASAS—ALFABETO 

TVARKOJE
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
C0NRAD

FOTOGRAFAS 
nudija {rengta pir- 
no> rųšies su moaer- 
liškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 
'arbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
' aI ENG 5888-5840

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

—--- ............................................

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

. ' • , . > • ■ ' ■ 'f' ‘‘ .

To prašo Lietuvos Žmonesir . 
teip pataria Lietuvos bankai

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui ' pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa- 

.kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. |

'■ ' ■ ■< ■ ■ ■'

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

Atsiųskit man .....

Vardas

Adresas ___

Miestas

Kupono No. 84

■r

Valstija

Kovo 11 d.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*jgB50
GYDYMAS........................ SRH.OO
LIGONINĖJE ..................
RAŲDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje .... $1500
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.
___________________________ »

• RESTAURANTAI

Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkai*

Tel. Vlrtnry M70

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TpPAZ ALUS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLINSTRUBAS 
719 So. VVestern Avenue. 

Tel. SEELEY 7032.

I

* t
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Atminčiai Velionio
Juliaus Mickevičiaus

NAUJIENOS, Chicago, IH.
. _     į   -- - - ............—     ■ 1  i i i

VĖLIAUSI NUOTIKIAI CICERO, LIETUVIU
GYVENIME

Gaila. Netekom gabaus or
ganizatoriaus. Jo veikimas, žo
džiai man artimi jau su virš 
25 metus laiko. O per paskuti
nius 3 metus tįai labai tamp
riai buvom surišti organizuo
jant Kultūros Draugijas, Chica- 
gos Lietuvių Draugijos sky
rius. Mums Ciceroj teko pir
mas skyrius: čia pralaužėm le
dus.

O ta nelaboji mirtis, ar ne
galėjo palaukti metus, kitus !J 
Pradėtas didelis darbas butų 
pilnai išvystytas. Bet mirtis, 
ta nepermaldaujama šmėkla, 
kerta savo dalgiu kiekvienų: 
didelį, mažų; svarbų ir nereika
lingų, skirtumo nėra. Palauki

amo nėra, ir daugybės darbų lie
ka nebaigti.

Taip ir Julius Mickevičius, 
nebaigęs darbo, turėjo skirtis. 
Paliko įpėdinius ir jiems dar
bo. Kastas Kairis pilnas ener
gijos. Kiti valdybos nariai taip
gi turi gana praktikos. O armi-! 
ja konkursantų jau išlavinta, 
rankų nenuleis. Pradėtas dar
bas bus varomas pirmyn!

Teisingi žodžiai Dr. Graičiu- 
no, “Mickevičius mirė, bet jo 
darbai nemirtini,“ Teisybė, 
liūdnų teisybė. Gaila vado nete
kus. Ir tas trukumas ilgai at
silieps.

Bet liūdesys ir ilgi raštai nie
ko negelbės. N u m irusiems ra
maus poilsio, o gyvi darban! 
Gal rytoj, po-rytoj ir aš ir tu 
užmerksime akis.

Namiškiai, žmona, sūnūs, pri
imkite nuo manęs giliausių už
uojautų.

Pirmininkas Cicero Lietuvių 
Kultūros Draugijos

K. P. Deveikis.

Mirė Robertas Radavičius. — Raudonos 
Rožės Nariai Pasižymėję Sporte, Kitur

CICERO. — Iš po ilgos li
gos pasimirė jaunutis Rober
tas Radavičius, 1605 Sou'Ji 49 
avenue. Buvo Raudonos Rožės 
jaunuolių kliubo narys. Laido
tuvės įvyko pirmadienį. Buvo 
didelės, iškilmingos ir dar 
pirmos tokios lietuvių tarpe.

Tėvai liūdi netekę sūnaus. 
Ištrkro gaila. Paaugo vos 10 
metų ir jau turi apleisti šį pa
saulį. Bet ,kas prieš tų nelem
tų šmėklų Pasipriešins! Vie
nas pirmiau, kitas vėliau: kas 
gimė tas ir mirs. Išsipirkimo 
nėra ir nebus...

Iš Kareivių krašto ‘ 1 ■ '. •
Draugystė Lietuvos Karei

vių tai gyvas, tvirtas kūnas. 
Jų uniformos skyrius turi 
puošnius kareiviškus rųbus. 
Paskutiniame savo susirinki
me nutarė daryti pakeitimų 
puošnume, pasidaryti ilgas ke
lines. Vadinasi, bus dvi for
mos.

Uniformos skyrių vedė per 
25 metus ateiviai, Rusijos ka
re dalyvavę nariai, šiais me
tais išrinko čia-augus| C. Ra- 
kašių. Duosis matytis kų “a- 
merikonai” guli. Butų gerai ir 
vietoj, kad jie, jaunieji, pa- 
liuosuoįų “sukumpusius se
nius.” Šį mėnesį, 27 d., drau
gija ruošia buhco Purę Liuo- 
sybės Svetainėje. Yra daug 

laimėjimui.

Iš R. R. Kliubo
Raudonos Rožės Kliubas tu

rėjo savo mėnesinį susirinki
mų porcijų penktadieni. Pri
imta keli nauji^ hariai, išklan- stambių dalykų 
syta įvairių raportų iš kliubo Nepamirškite atsilankyt/

Rado leloje Negyvą 
Moteriškę ... ,
<p- ------------------r —11 > ■ ~ <

Įl leloje ties 2934 Berteau avė. 
buvo rasta negyva 36 metų mo
teriškė Catherine Schaųb. Po
licija spėja, kad ji nukrito ar
ba nušokcf nuo trečio aukšto 
verandos ties tuo adresu. Kū
nų dengė tik naktinės paža- 
mos.

veiklos. Senas kliubo narys 
Ignas Žilius prieš 3 mėnesius 
laiko buvo sužeistas darbe. 
Jau kaip ir sveikas, žada pra
dėti dirbti.

Baskct bąli lošėjams gerai 
sekasi. Kliubo narys N. Tu-( 
mavich su savo busteriais pa
siekė pačių viršūnę. Ar kas 
išdrys sakyti, kad lietuviai 
lepšiai? Gal kur kitur, bet ne 
Ciceroj ir ne Božiečių kliube.

Štai, policijos departamen
te tarnauja 5 lietuviai ir visi 
nariai Raudonos 
bo. J. Radomskis 
seržanto laipsnį, 
j u, kad trumpu 
paaukštinimų Ben Tumaviče. 
Yra pilnai užsitarnavęs.

Kliubo komisija jau suka 
galvas apie Velykų parengi
mų. Nėra abejonės, jog bus 
vienas iš šauniausių, O 17 die- 

.nų liepos mėn. įvyks Kliubo 
i Pik raikąs^* ^anityr^ųsko^ ; daKŽ0t 
Tai bus viena didžiausių su
eigų toje vietoje; 1 ’

Daugiaus apie kliubų nėra 
ko pridėt, nei ko atimt. Vis
kas puikioj tvarkoj. Vasaros 
sezono lošimui minkštos “bo- 
lės” išrinkta komisija.

Rožės Kliu- 
pasiekė net 

Aš neabejo- 
laiku gaus

Biznieriai
čia plačiai žinomas Antanas 

Linge prieš porų metų stojo 
biznin> įsteigė tavernų po nu
meriu 4837 W. 14th St, Biznis 
sekasi gana gerai. P-as Lingė 
turi galybes pažįstamų ir drau
gų, ne tik lietuvių, bet ir sve
timtaučių. Kaip visiems7 žino
ma, giedras oras nevisuome't 
pastovus. Užeina audros ir per
kūnija. Tai natūralūs gamtos 
pasireiškimas ir tas atatjnką 
žmonių gyvenime ir nuo to, nė
ra liuobas nei turtingas,, nei 
biednas. Tai ir nėra .nuostabu,; 
kad ir mūsų veteranas Lingė 
tų visų patyrė. Bet šiandien jo 
padangė nušvitus, viskas ramu. 
Jo paties žodžiais, “Viskas ei
na prie tvarkos”. Good 
Mr. and Mrs. Linge !i

Juozapai . j
J 1

Kitų savaitę sulauksime Juo- • 
zapo šventės. Su juo visai kas ■
kita: buvo paprastas staliorius
“karpentęris? ir, kas jo vaųįlų 
nešioja — be baimes baliaypja. 
Ir pas mus tų Juozapų yra . 
daug ir didėlių žmonių: šaulis, 
Mikulis, Kavalauskas, Nagrec- 
kįš, Zigmpntaš, Bočiunas ir tt. 
Tai stambus biznio “tūzai”. 0 
kur kiti? Jų yra daug. Taipgi 
ir moterų tarpe Juzių nemažai.

Žodis Bynsui
a Aš esu daugiau negu tikras, 
kad p. Bynsas, 18-tos imperijos 
“busteris”, prie Cičeros Juoza
pų neprisilygins su savo sena, 
surukusia 18-ta gubernija. Ir 
niekas* neturi tiek drąsos kiek 
p. Bynsas, .Užmirštų kolonijų, 
kelti į padanges! Bet man lai
bai patinka^ kad prisibijai Ci
cerono ir “Naujienų” rašėjo. 
Ir buk, brolau*:ramus: savo 18 
su Cicero nesulyginsi, s

Iš Hot Springs
Tik šiandien gavai^ atvirutę 

iš Hot Šptiiigs; Arkdnsas. Pa
sirašo Milidckai, žiautiene ir 
Paliūlienė. ' Sako: “Girdėjom 
per radijų, jog Cbicagpj snie
gas ir šaltis valdo. 0 čia visur 
gėlės žydi, žmonės vaikšto be!' 
žiponų. O tas šiltas vanduo, tai 
gardesnis už Ciceros alutį.” Ar 
nepuikiai skamba 1 Tikrai,/ pas 
mus žiema, p ten netoliausia 
pilna Vasara,, t Laimingi! jie šil
tuose kraštuose. Pernai pp, Mi- 
liauckai lankėsi saulėtoj Flori-.> 
doj. Po kelių savaičių kelionės 
grįžo sveiki, pilnai patenkinti. 
Sako, “Florida tai stebuklų ša
lis, sulyginant sU Cicero“. I)a- 
bar, matomai,' vėl įgys naujų 
įspūdžių garsiuose Hot Springs, 
Arkansas

. f i, / 1 .

luck

Kazimierai•- fe L. •;

diMS muB 
šiais metais praėjo gana ra
miai. Taip kaip nei nebuvo. Gal 
todėl triukšmų nekelta; kad 
Kazimieras lenkų karalaitis vir
to Lietuvos globojas. Tai to- 

j klos didelės ypatos vardas turi 
būti “pašenavotas“.

Lietuvių Demokratų 
Mitingas Brighton 
Parke

■/.i 
t .0 .........................>—

Artinasi nominacijos (prima- 
ry- electįons), kurios įvyks ba
landžio/ (April) 12, 1938.

12-to War(įo Lietuvių Demo
kratų Teguliarė organizacija 
šaukia svarbų masinė susirin
kimų,., penktadieny, kovo (Mar.) 
11-tų diėhų, 8:00 valandų va
kare, J.. Yuškos svetainėj, 2417 
W. 43yU St., Chicago/. Illinois.

.Lietuviai, ’ gyvenantieji 12- 
tamę warde, esate maloniai 
kvįečiami > kuo skaitlingiausiai 
šį? vakarų susirinkti, ir išgirsti 
gerus kalbėtojus ir susipažinti 
su kantiidatųis, už kuriuos bal
suosime balandžio

Apart kandidatų,

Į CLASSIFIED ADS
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Miscellaneous 
įvairus

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilna apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

'/■ . norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street -

ae balandžio 12*4ų.'
, dalyvaus 

keletas lietuviams prielankių 
politikierių ir valdininkų, kaip 
tųi, 12-to' watdo aldermonas 
Bryair Hartnett; ward komiti- 
monas Frank V. Zintak; kon
gresmenas Harry P. Beam, lie
tuvis teisėjas Jon-h T. ZuTis ir 
kiti. Paskiau bus trumpas pro- 
gramelis ir veltui skanaus “De
mokratiško“ alaus.

Tad brangus piliečiai lietu
viai 12-to wardo, nepamirškit 
šio svarbaus susirinkimo, atsi- 
lankykit šį vakarų patys, atsi- 
veskit savo kaimynus ir pažį- 
slkmus, nes jau laikas ir proga 
išausti mums lietuviams, stip
riai silsiorganizitoti politikoje, 
ir išreikalauti to, kas mums 
jau seniai priklauso.

| Frank Ėrasauskis

Neta^anų
Būrelis, p, 

sumanė pag 
jo medalį nuo ekscelencijos 
Smetonos, šita intencija užva
kar vakare turėjo įvykti ban- 
kietas <9Palafev>’ hdtėlyje ^piet
rytinėje txhi<Sįos dalyje (prie 
60th PI;), — neįvyko. '

Pasirodė, kad norinčių val
gyti' (užsigaMiiojant Smetona) 
neatsirado.’ Barikietas tapo ati
dėtas iki pb^vFuozapinių,; o gal 
iki Sekminių/ evalgęs. ‘ ‘

..-4. —„ ' ,;
t.I JSL’r Biežio draugų 
Mmtf šviežiai gautų

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia p

REIKIA patyrusios MOTERS se
niems vilnoniams skudurams skir
styti, kreiptis DIVERSEY 8444.
* 1408 Armitage Avenue.

1 REIKALINGA MOTERIS prida
boti 6 metų mergaitę — valgis ir 
guolis. Atsišaukite 6637 So. Ash
land.

Lietuvių Universite
to Kliubo Trečias 
Metinis Vakaras

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pusės savo DA
LIES. tavemo biznio, nes turiu nuo
latinį darbą — negaliu taveme sto
vėti. 3600 įįnerald Avenue.

, , ■ ............. ..........į,...  -  ■ III. — ............. .... ........

PARDAVIMUI GROSERNfi ir 
BUČERNĖ su 6 kambarių flatu ir 
yąrdu. Užtikrinu, kad padarysite 
daug pinigų. Išdirbta per 11 metų. 
Priežastis — einu į kitą biznį. 
Atsišaukite laišku, 1739 So. Halsted 
St., Box 800.

PARDAVIMUI TAVERN su flk- 
čeriais. 4 kambariai pragyvenimui. 
Priversti parduoti pigiai arba rei
kalauju partnerį.

2301 So. Leavitt St. ,
==s=i i J

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

REIKIA MERGINOJ namų dar
bams, namon vakarais —- lengvas 
skalbimas—‘gera alga. Te!., Craw- 
ford 8380 Mrs. Sohp. šeštadienį Ir 
sekmadieni.

Purniture & Fixtures
'Rakandai-Įtaisai

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY 00. 

840 W. 33rd St., Tel. YARds 27^0 
arba

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 708 W. 18th St. TeL Haymarket 5686 
RlUS 1937, visokio didžio su Coil -------------- —------------------------------ -
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio jakai- PARSIDUODA KAMPINIS MURI- 
tant svarstykles, registeriuj ir ice NIS NAMAS, dviejų flatų, kožnas 
baksius. Cash arba ant i*'Dakėjimo, po penkis kambarius su dviem 
Pamatykite mus pirm xu&u pirksi- I garažais, 4601 So. Fairfield Avenue. 
te kitur. Parsiduoda nupiginta kaina. Kręi-

• S. E. SOSTHEIM & SONS ptis vakarais ant pirmo aukšto.
1915 SO. STATE STREET ---- t-------------- --- -------- -------------------- --------------- --------

CALumet 5269* j . $(j50 pINiGAIS PIRKS didelį 5
------ ---------------------------------- -----  kambariu plytų bungalow — karš- 
PIRK elektrikinį Refrigeratorlų tu vandeniu šildomą — plieno kon- 

ir gauk dykai geso pečiu, skalbyk- strukcija 30 pėdų lotas — 67th
lą, radio ar dulkių valytoją pirk arti Artesian. Kaina $5500. 
sau skalbyklą, valyklį ar geso pečių] SACK "REALTY CO.
ir gauk dykai puiku radio. i 6527 So. Halsted Street

AL. ALESAUSKAS, JR. J Wentworth 7464.
7126 So. Rockwell St. 1---------------------- --------------------------

Business Chancės
Pardavimui Bizniai; ’

NAŠLĖ PARDUODA grosernę ir 
delicatssen geroj vietoj Naujas sta- 
kas, pigiai. 373o So. Emerald Avė.

PIGIAI 5 kambarių apšildomas 
cott;age 7246 St). Campbell avė, Gro- 

! sernė ir 4 kambarių medinis 2649 
West 43rd St. galima mainyti. 1934 
metu Oldsmobile mainysiu į naujesnį

' ’ STANKOWICZ, Agentas 
Grovehill 1965.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 akerių farma 
su budinkais juoda žemė visa dir
bama. Pagal naujo kelio. Agentai 
neatsikreipkite.

TONY SHARPINSKI 
R 3, Box 356 

KNOX, INDIANA.

z*

veikalų sulietuvino Jonas Ba
landa. Štai dabar vėl originale 
drama “Laisvoji Spauda“, lie
tuviškai parašė vienas iš L. U. 
Kliubo narių. x

Šiuo . sutartinu, kultūrinių 
studentų darbu privalo, > (musų 
tautiečiai didžiuotis, ir žinoma, 
remti “iš peties ir iš širdęs“, 
kap dažnų Dr. Graičttfpas • vi
suomenę ragina prie labdary
bės. ;

Tikiu, kad musų Chicago ir 
apielinkių visuomenė pripildys 
Auditorium “sausakimšai“ is 
nesivėluos, nes lošimas prasidės 
lygiai 6 P. M.

Ą. ,K. Rutkauskas, M. D.

Lietuvių Auditorium, 3133 S. 
Halsted S t. Sekmadienį, Kovo 
27, 1938. Įžanga 50c. Lošimas 

Prasidės 6 P; M.
Pelnas skiriamas labdarybei: 

sukėlimui paskolos “fondo“ ne
turtingiems studentams . mok- I 'V .. < ?■ '‘“i J. •
slo užbaigiipui. ;Musų visuome
nes parama, skaitlingu atsilan
kymu £ra pageidaujama.

"Darbininkų šeimų vaikams 
universiteto mokslo siekian
tiems yra sunkus nedatekliaus 
kryžius. Blogi, bedarbės laikai. 
Tėvai negali studentų gelbėti; 
šįc.,,gi norį, žut-bųt, mokslų 
baigti; patys studentai sutar
tinai vienas kitų gelbėja. Lie
tuvių tautai mokslo vyrų ir 
moterų labai reikia. šiudmi 
kreipiamės į geros valios lie
tuvius, bent atsilankymu į ori
ginalų, pačių studentų parašy
tų dramų, perstatymus, ! loši
mus, dainavimus ir šokius. Sam
dytų artistų pašaliečių nebus. 
Vislių atliks Liet. Universite
to, Kliubo nariai zif narės. Pir
mų dramų “The Tobacco Road“ 
apdirbo ir priruošė Bunni So- 
vetski. Antrų, pernai, “Taming 
of the Shre\v“, Shakespear’o

Financial
% L/]- Finansai - Paskolas

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

h

Kainos Numažintos

=xss==®v

prisimint
Tradicijų

COAL 
Anglys

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

Dvi 
Specialiai Skiriamos 

šventėms

NAUJIENŲ
. GARSINIMUS

VISI SKAITO...
• *

. PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musu apgarsinimu kainos 
prieinamos. Ui pakartoji* 
mus duodame geni nuo
laidą.

... $5.75
$5.00

,, $6.00
. $6.00

$5.25

White Star Ekskursijos 
Velykų

LUVtlMfc
KVIETKININKAS

Gėlės Vcstuvėtnįi Bankfotamii 
ir : Pagrąham»i ^ J

3316 So, Halsted Street^/
Tel. BOltijEVARD 7314 ,

MINE RUN 
BIG LUMP 
EGG 
NUT ..................... ..............
SCHEENINGS ..................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR , 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

11flffl' A Gėlės Mylintiems 11U K A Vestuvėms, Ęąn- 
T ' II D H /kietams, ,1 ,aido- 

/tuvėms, pąpuoši- 
. ' inams, ' L
g (i E L 1 N I N K A S
4180 Arcliėr/Avehtie 

Phonc LAFAY.KTTE"

■' y

. A.'T’-A.
JUOZAPAS STURONAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 dieną, 8:35 vai. vakare, ? 
1938 m., gihięs Tauragės apsk; 
ir parap./ Kalpoku kaime. >

Paliko dideliame nuliudjme 
moteii Oną/ po tėvais Wi|ker- 
taitę, 2 dukterią: Franees - Gri
cius; žentą. Joną ir Anjtyą Stu- 
ronas, anūką Joną, Švogerį ir 
švogerką Alėnksandtą; ir Ce
ciliją Wilk^rtus ir v kitus gi

minines, o Lietuvoje—seserį Ma
rijoną Engėlhart ir gimines.

-Priklausę prie ■ Simanp Dau
kanto Dr-jos ir Chicagos Lie
tuvių Draugijos, ir SLA. 36 
kuopos.

KmUs pašąi’votas 7222 So. 
Mozart St. Tel. Repubhc 0767

Laidotuvės įvyks •. PąnedėlįZ 
KoVo 14 &/ 8:00 'MVal. ryto įš 
namą į Ghnirpo Pan. šv. pair. 
bažnyčią, kurioje atsibus >ge- 
dulinpoč paklaidos už Velio
nio sielą. o iš'ten bus nugydė-

i šv. „KazimieVo kapilies. 
' Visi a, Ain^udząpo Šturono 
giminės, draugai ir pažįstami > 
esat nupširdziai kviečiami du* 
lyvautj laidotuvėse dr suteikti 
jam paskutini patąrnavitną :• ir 
ųuisvelkinima. . /

NuUudę llfekaine, /
Moteris, Dukterys ir kitosGimini. ?

Laid. Direktorius S. $ MažeL' 
ka, .Tel- YARpS 1138.

BARBORA BAUZIENe 
po tėvais Stonike

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 10 d., 4:45’ valandą po 
pietų 1038 m., sulaukus puses 
ąmž., gimus Raseinių parap. ir 
apskrity. v ■ ’ :

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrų Kazimierą, dukterį Bro- 
nisUvą 3 sūnūs: Kazimierą 
ir? marčią- Katriną, Joną ir 
(harčią Marijoną ir Antaną, 

,2 ahukųs, brolį vIzidorių Stoną 
ir gimines, Lietuvoj motiną ir 
2 seseris,

Kanas pašarvota^ 432 East 
87th Plaęė,' Tel. Aberdeen 
5331. •. "

Laidotuvės įvyks Pirmad., 
Kovo 14 d», 9:00 vai. ryto, iš 
ųamų į 'r Šv. Juozapo -parap. 
bažnyčią^ So. ęhieago. kurioje 

■ atsibus gedųlįiig-os pamaldos 
Už veliones Mėlo, o iš ten bus 
nulydėta į SV. Kazimiero kar 
pilies.

Visi a. -a. Barboros Bauzie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai dalyvau* 
ti laidutuVėsę ir,,suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir ąt- 
sisveikininią.

Nuliūdę liekame.
Vyra», Duktė, SuiUi, Marčios/ 

Anūkai, Brolis ir Gimines.
Laid. Direktorius J. F. Eudėi- 
kis, Tel. YARDS 1741.

Velykines 
Ekskursijos

PERKAM UŽ CASI1 Spulku ser
tifikatus. Kreipkitės laišku Naujie
nos, 1739 So. Halsted St.. Box 801.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Kūdikystės dienos 
malonu kiekvienam, 
sųryšius prisimindama ir Cun- 
ard White Star laivininkystės 
įstaiga skelbia savo speciales 
ekskursijas: viena kovo 26, an
trų balandžio 6 d. Pirmoji vyk
sta AQUITANIA iš Nėw Yor- 
ko, antroji taipgi, bet pasaulyj 
naujausiu laivu QUEEN MA
RY.

Kaip viena, Taip ir antroji 
laiku pribus Velykų iškilmėms. 
Aųuitania tai 45,646 tonų lai
vas, pagarsėjusi valgiu ruoša, 
patogumais, ir namų atmosfe
ra. Trečios klasės keleiviai gali 
gauti dykai vyno , su* valgiais. 
Kambariai dideli, puikiai aptai
syti ir švarus. Prižiūrėtojai at
sakančiai išlavinti.

Gi Queen Mary yra naujau
sias trans-atlantinis. laivas ir. 
kaip sakdma, paskutinis žodis 
naujenybėje. Vidus išpuoštas 
pagal moderniojo gyvenimo rei- 
kalavimus,. turi net ir "keltuvų 
trečioj klasėj, taip, kad kelei
viams netenka laiptais aukštyn 
ir žemyn laipioti,, norint ant 
denio išeiti. (Skelb.)

' r.,^—   —   — ----------------------------- --------------- —

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

JUS GĄLIT
PELNINGIAU
PARDUOTI



Susirūpino 
Kriminalizmu 
Tarp Jaunuolių
Seplynioliką jaunuolių teisme 

vienos dienos bėgyje
• 'u

Chicagos teismai, policija 
mokyklos, jaunuolių organi
zacijos, o labiausiai tėvai yra 
susirūpinę nepaprastų krimi- 
naližmo plėtojimiiši tarp mo
kyklos amžiaus vaikų ir jau
nuoliu, v

Neseniai policija suėmė su
virs dvidęlimts vaikų, 12-19 
metų amžiaus, kurie užsiimi
nėjo vagystėmis.

Neseniai Chicagoj sensaci
jų sukėlė 16 metų berniukas 
nužudęs motinų, ir kitas 19 
me’ių jaunuolis peiliu nudūręs 
17 metų draugų.

Taipgi neseniai lietuviui po- 
licistui Roselande Louis B. 
Statkui, skvadas No. 123, teko 
suimti keturis jaunuolius, ku
rie vogė automobilius ir plėšė 
gazolino stotis.

Vakar ir užvakar-gi, pęr 
kriminalį teismų perėjo 17 
jaunuolių suimtų už įvairias 
piktadarybes. Nevisų bylos iš
spręstos, be* keturi nuteisti 
kalėj iman visam amžiui, du 
—iki dvidešimčiai metu.

Tik vienas-kitas jaunuolis 
yra iš geresnių Chicagos dis-; 
teiktų, o didelė didžiuma iš, 
suvargusių Chicagos distriktų, Ponas Viktoras Kishunas yra 33.

kur gyvena < neturtingiausioj i 
Chicagos gyventojų dalis. Jau
nuoliai, kamantinėjami, aiški
no, kad ėję piešti ir vogti, ka
dangi norėjo pinigų teatrams, 
“dciįams”, etc. Suvargę tėvai 
tokiems “liuksusams” pinigų 
parūpinti negalėjo...'

. — R.

Sentimentas už 
teisėją Jareckį 
auga
Lietuviai demokratai vienip- 
kai dirba už teisėją Jarec.k\ ir 

ki t us Horneri o-Courtney 
tikėto kandidtus.

Lietuviu demokratu ccntra- 
liame ofise Sherinano kotely 
prasidėjo darbas už teisėjų 
Edmundų K. Jareckį ir ki’us 
demokratų kandidatus,’ ku
liuos remia priešinga miesto 
politiškai mašinai gubernato
riaus Uornerio ir Courtney 
organizacija. Iš visų lietuviškų 
wardų plaukte plaukia dar
buotojai su pasižadėjimais 
remti teisėjų Jareckį. Vadovy
bės darbų c.entraliamc ofise 
vieningai veda senieji lietu
vių demokratų lyderiai adv. 
Charles Kai, adv. Kl. Jurgelio
nis, adv. Ch. Chesnulis, ir Vin
cas Stulpinas. ‘Ponia A. Nau
sėdienė, kandidatė į senato
rius, taip pat čia dalyvauja.

Apie du Ciga- 
retus, Kurie 
Kainavo $2275
Bernice Taraškiehei paliko tik 

dūmai ,

40 metų moteriškė Bernicė 
Taraška užlaiko alinę tičs 932 
Noble Street. Neseniai miręs 
vyras paliko jai tukstantį-kitą 
pinigų, tad • moteriškė neblogai 
gyyeno.

Pas jų dažnai užeidavo vie
nas klientas vardu Johnny. Su 
Taraškiene artimai susipažino 
ir užvakar pasiu’ė jai didelį 
bargena — didžiulį apartamen- 
tinį: namų -tik už $2,275. Taraš
kiene apsidžiaugė, sutiko namų 
pirkti ir visus savo pinigus iš
siėmė iš banko. Iki cento buvo 
$2,275. Trraškiene nusistebėjo, 
kad skaitlinės taip supuolė, bet 
nieko blogo nepamanė.

visų tautinių grupių organi- 
zatorium-vędėju ir kasdien 
gauna naujų tautų teisėjo Ja- 
reckio paramai.

Visi lietuviai, kurie nori pa- 
liuosuoti Chicagų nuo savi- 
naudžių bosų, prašomi prisidė
ti darbu prie šios kampanijos 
ir susižinoti su lietuviu de
mokratų “lieadųuarįers” Shėr- 
man hotely Room 430. Telefo
nas Randolph 8000, extcnsion

į'Nn.uo, VIHCUgUį III* 
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Bevažiuojant automobiliu na
mą pirkti, Johnny davė jai su
rūkyti cigaretų, paskui antrų. 
Pinigus jis jau turėjo savo ran
kose. Tų cigaretę skonis būvį 
keist: s, bet Taraškienę per
daug džiaugėsi “bargenu”, kad 
kreipti perdaug į tai domės. 
Privažiavus ' Jprįę “bargeno”, 
Taraškiene įšliįo i iš automobilio 
ir įėjo Į.'namį Kai nieko ten 
nerasdama ji vėl išėjo į gatvę, 
t: i neberado nei automobilio su 
Johnny su visais' jos pinigais.

i fec v. R.

SLA 63 Kuopa 
Parėmė Chorą 

b"' *
Pirmyn H
Paskyrė stambių aukų kelionei 

į Lietuvą
BURNSIDE. l-VSŲA 63 kp. 

laikė savo paprastų susirinki
mų kovo 3 die'nų, Tuley Park 
svet:iiiėjė. Narių atsilankė vi
dutiniškai. Turto rast. P. Pivo- 
runo nebuvo, jojo vietų užėmė 
nutarimų raštininkas A. Lau- 
rutėnas, kuris narių mokesčius 
priėmė. Nutarimų raštininku iš
rinkta Mrs. J,» Rassmar. Tai 
jauna ir gabi čionais augusi 
moteris. Keletu metų atgal ji 
per kelis metus buvo nut. rast., 
o su šiais metais išrinkome 63 
kp. korespondentu, kuri į or
ganų rašo apie musų reikalus 
pranešimus. /t |

Darbininkų tyamo Bendrovės 
atstovas P. Karžikauskas išda- 
lino nariams tikietų knygeles 
rengiamam bendrovės piknikui. 
Mat, 63 kp. turi pinigų įdėjusi 
į bendrovę, tai nori kiek palai
kyti, kad nepraradus savo tur
to.

Baliaus kortl^ija pranešė, 
kr. d neturi dd jpilno raporto, 
nes ne visi tikėtai ir pinigai 
priduoti. Komisija tiktai tiek 
pasakius, kad turi apie $41. 
Kai visi tikietai sugrįš, tai gal 
bus keli centai daugiaus. /

Praeito mėnesio susirinkime 
buvo skaitytas laiškas nuo cho
ro Pirmyn, kuriame buvo pra
šoma paramos kelionei į Lietu
va. Pažadėta, jei kiek pelnysi
me su parengimu, tai ir paau
kosime ir chorui Pirmyn. Kada 
pasirodė, kad pelno liko keli do
leri: i, tuojaus duotas įnešimas, 
kad ' $10 paaukoti ir didžiuma 
balsų tam pritarė.

63 kp; visados remia gerus 
sumanymus. Nariai jaučiasi at
likę gerų ir naudingų darbų pa- 
remdrmi chorų Pirmyn.

B. Barniškis.

’ v • ' Penktadienis, kovo 11, 1988

SEKMADIENĮ—už 50 centų 
Opera ir Operetė 

“CAVALLERIA RUSTICANA” ir “GRAŽIOJI GALATEA” 
PIRMYN CHORO IŠKILMINGAM VAKARE

■ < .. *) • .

Chicagos Sokolų Salėje 
į343 South Kedzie Avenue

Dainubja Anelė Steponavičienė, Ono Skeveriutė, Aldona Grigo
nis, Lilija Stuparaite, Stasė Rimkai tė, Jonas Rukstala, Algirdas 
Brazis, Pranas. Jakavičius ir Viktoras Benderis, su Pirmyn Choru 

ir Simfonijos Orkestru.
Pradžia 3:30 valandų po pietų Įžanga tiktai 50 centų

Po prograino šokiai prie dviejų orkestrų ir vaišės
Būtinai Atsilankykite ir Praleiskite Nepaprasta Vakarą! 

(Tai bus paskutinis Pirmyn choro pasirodymas scenoj prieš iš
važiavimą Lietuvon)

PILDO INCOME TAX BLANKAS “NAUJIE
NŲ” RAŠTINĖJ

Vakar ryta kilo gaisras ‘len
kų katalikų šv. Venceslavo baž
nyčioje, ties Lawndale ir 
Roscoe sts. Liepsnos sunaikino 
didelį altorių, padarė apie 40„- 
000 nuostolių ir apdegino du 
kunigus, kai jie bandė išgelbė
ti monstram ja nuo ugnies.- z

Patarnaus lietuvis A. S. Walons-Valūnas
Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į Naujienų raštinę 

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

lio įplaukos buvo $1,600 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, nežiū
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 įplaukus, buvo 
$5,000 ar daugiau.

Income Tax blankos turi būt išpildytos ir priduotos nevė
liau kam kovo 15 d. į

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
■ --------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------------------- -■ . . ■ ....     . ■■■_       ... . . ■■■         -■■■ . . ■ . . ■ . ■—

SUSITUOKĖ

1938 m. vasario 19 d. Kaune miręs, vienas 
iš seniausių ir žymiausių lietuvių tautos veikė
jų, aušrininkas prof. prel. Aleksandras Dam
brauskas—Adomas Jakštas. Jis buvo žymus 
lietuvių mokslininkas-ma tema tikas, filologas, 
filosofas,—žymus 
poetas ir didelis

. [ACME-NAUJIENŲ Foto]

KAIP IŠVENGTI NELAIMIŲ. — Vaizdas Bright pradinės mokyklos (107th ir Calhoun avenue) kambaryje, 
■kur maži vaikai mokomi saugumo ga’.vėse. “Red”—“Raudona” reiškia “Stop” sako kortos mokytojos rankose. 
Ant grindų išpieštais linijos atvaizduojančios šaligatvius ir gatves.

lietuvių literaiuros kritikas, 
visuomenės veikėjas.

IACME-NAUJIENŲ Foto J

Yuma, Arizonoje susituokė Edwin Silverman ir gra
žuolė Vėlina Talbert, 21 metų mergina iš Indianapolis, 
Ind. Jaunavedis yra viršininkas Essaness Teatrų korpo
racijos, kuri turi 29-nis kinoteatrus Chicagoje.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

• *1 ■ v . T* 6 M

- A: :

EDWIN SILV E R M A N, 
Essaness Chicagos teatrų 
viršininkas, kuris susi'nokė 
Yuma, Arizonoje su Velma 
Talbert. Vedybos buvo sur- 
prizas visam Chicagos teat
ro pasauliui.

KINIJOS STALINAS. — 
Gen. Mao Tsetung, Kinijos 
komunistų vadas, vadina- - 
mas “Kinijos Stalinu”. Jo 
spėkos kankina japonus 
Šansi provincfjoje. CHICAGO. —Jojimo sporto mėgėjai jau pradeda

[ACME-NAUJIENV Foto]

po žiemos atgyti. Šis paveikslas buvo nuimtas Lincoln parke.




