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Net anarchistai prižada juo pilniausią 
remti valdžią
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS SUOMIJOS ARMIJOS VADAS PAS HITLERĮ
VILNIUS. — Kovo 23 d. — 

Susitarimas tarp Lietuvos ir 
JLenkijos paveikė ir Vilniaus 
lietuvių būklę; jaučiamas atslū
gimas. Palaipsniui sustabdamos 
represijos lietuviams.

BABCELONA, Ispanija, ko
vo 28. — Ispanijos respublikos 
gynėjų vadai pirmadienį mobi
lizavo visas savo jėgas tikslu 
pastoti kelią sukilėlių žygiavi
mu prie Viduržemio juros ir 
i Katalonijos centrą.

Slaptosios policijos organiza
cija tapo panaikinta. Jos nariai 
prijungti prie militarės tarny
bos. Šios pakaitos tikslas yra 
duoti armijos vyriausybei stip
resnę kontrolę.

Darbininkų unijų vadai atsi
šaukė į savo organizacijų na
rius, kviesdami juos vykti į 
frontą ir statyti sustiprinimus 
sukilėlių ofensyvui sulaikyti. 
Suvienyta socialistų partija 
pradėjo o/ganizuoti karių bu
rius. Šie nauji kariai bus pa

vesti armijos vyriausybei — tai 
naujas reiškinys Katalonijoj, 
kuri iki šiol žiurėjo, kad Ispa
nijos civilis karas lyg butų bu
vęs ne' Katalonijos reikalas.

Net anarchistų-sindikalistų 
organizacija CNT, nuo pačios 
civilio karo pradžios reikalavu
si sau teisės veikti nepriklau
somai', paskelbė, kad ji juo pil
niausia remia respublikos val
džią. Ir ne tik tai, anarchistų- 
sindikalistų vadai ragino savo 
narius besąlyginiai pasiduoti 
reikalavimams Indalecio Prieto, 
krašto apsaugos ministerio.

Pranešama, kad Prieto, kai
rusis socialistas, yra vadas tos 
grupės respublikos valdžioje, 
kuri pritaria kovai su sukilė
liais iki mirties, jeigu kitokios 
išeities nebus.
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ISPANIJOJE — Žemlapis parodo dabartinį karo 

stovį Ispanijoje (tamsioji dalis — sukilėlių teritorija). 
Sekmadienį sukilėliai pasiekė Cataloniaę lojalislų tvir
tovę, kurios sostinė yra BaTcelona. Dabar mūšiai eina 
prie Fraga miesto.

JAPONAI ĮSTEIGĖ DAR VIENĄ 
VALDŽIĄ KINIJOJ

Ragina Francuzi ją 
atsisakyti nuo priža

dų Čekoslovakijai

Vyriausias Teismas 
palaikė valdžios 

pusę

KAUNAS. — Kovo 25 d. — 
Nuo šios dienos keturiomis grei
tomis automatricomis pradėtas 
susisiekimas Kaunas-Klaipėda. 
Kelionė trunka keturias valan
das.

Lietuvos Karininko Laimėjimas
PARYŽIUS. — Kovo 21 d. 

įvyko tarptautinės arklių lenk
tynės. Dalyvavo 104 jojikai. 
Pirmą vietą laimėjo Lietuvos 
Armijos Kapitonas Andriunas.

KAUNAS. — Kovo 22 d. — 
Vincas 
men” 
mano .

. Uždavinys laivu “Bre- 
išvyko Amerikon, 

išbūti vienus metus.
kur

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
28.—Praėjusį sekmadienį Adol
fas Hitleris, Vokietijos nacių 
'viršila, turėjo ilgoką pasikalbė
jimą su generolu H. Oester- 
mannu, Suomijos armijos vy
riausiuoju vadu.

Oficialis pranešimas apie Šį 
pitlerio pasitarimą su Suomi
jos armijos vadu sako tik, kad 
Hitleris priėmė Oestermanną ir 
Aarne Worimaa, Suomijos pa
siuntinį. Smulkesnių žinių apie

pasikalbėjimą nepaduodama.
Bet netenka abejoti, kad suo

mių vizitas Hitleriui turėjo gi
lesnės reikšmės. Generolas Oe- 
stermann lankėsi Berlyne jau 
kelias dienas. Jis turėjo eilę 
pasikalbėjimų aukštuose Vokie
tijos milįfaristų rateliuose. Ber
lynan Oeštermann atvyko kvie
čiamas Wilhelmo Keitelio, ku
ris yra Hitlerio pirmoji ranka 
Vokietijos armijos aukštojoj 
komandoje.

MADRIDAS RUOŠIASI ILGAI GINTIS

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 28. — Francuzijos naciona- 
lė taikos taryba pirmadienį pa
tarė Francuzijos valdžiai atsi
sakyti nuo prižadų paramos 
Čekoslovakijai, jeigu ją pultų 
Vokietija.

Tarybos pareiškimas sako, 
kad jeigu Francuzija pildytų 
savo prižadus čekams, tai jai 
tektų stoti kovon vienai su Vo
kietija, Italija ir Japonija, ne
turint net Anglijos paramos.

Turkija kviečia žy
dus mokslininkus
ANKARA, Turkija, kovo 28. 

— Turkijos švietimo ministe
rija pradėjo pasitarimus su ke
liais žymiais Austrijos žydais, 
mokslininkais ir švietėjais, ku
rie neteko darbo Austrijoj, hit
lerininkams užėmus šalį. Tur
kijos valdžia nori sakytiems 
žydams suteikti tarnybą savo 
šalyje.

Sukilėliai paėmė 
Leridą

PERPIGNAN, Francuzija, 
kovo 28. — Gautais čia pir
madienio vakare pranešimais, 
Ispanijos sukilėlių kariuomenė, 
susidedanti iš maurų, italų ir 
navariečių kareivių, paėmė mie- 

. stą Leridą — vadinamą raktu 
į Kataloniją.

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

Lietus; švelnus orrs; lengvi 
pietų vėjai; saulė teka 5:40, 
leidžiasi 6:11 valandą.

VVASHTNGTON, D. C., kovo 
28. — Vyriausias teismas pir
madieni paskelbė sprendimą, 
kuris patvirtino kongreso išlei
stą 1935 metais įstatymą, rei
kalaujantį, kad viešųjų įmonių 
(pavyzdžiui gaso ir elektros) 
vadinamos “holding” kompani
jos butų registruojamos ir pa
tiektų informacijų apie savo fi
nansus.

Lenkijos žydai boi
kotuos mėsą

VABŠAVA, Lenkija, kovo 28. 
— Pereitą savaitę Lenkijos at
stovų butas priėmė bilių, ku
ris draudžia žydams skersti gy
vulius pagal savo tikybos nuo
status.

Dėl to įvyko Lenkijos rabi
nų ir šiaip tikinčių žydų kon
ferencija, kurioje nutarta boi
kotuoti mėsą, reiškia susilaiky
ti visai nuo pirkimo nekošer- 
nos mėsos, jei ir senatas pri
ims sakytą bilių ir jis taps ša
lies įstatymu.

Francuzijos darbi
ninkai remia val

džią
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 28. — Leon Johaux, Fran
cuzijos Darbo Konfederacijos 
generalis sekretorius, kalbėda
mas sekmadienį pareiškė, kad 
5,000,000 organizuotų šalies 
darbininkų remia Leono Blumo 
vadovaujr/mą liaudies fronto 
valdžią, kuriai dabartiniu lai
ku tenka kovoti su konserva
tyvia senato dauguma.
’ Jouhaux įspėjo, kad darbi
ninkai paskelbs ir generalį 
streiką, jei matys reikalą grū
mojančiam fašizmui sulaikyti.

SHANGHAI, Kinija, kovo 28. 
— Pirmadienį Nankinge, buvu
sioje Kinijos sostinėje, įsikūrė 
paują valdžia. Ją sudaro kinai, 
tačiau juos kontroliuoja japo
nai.

Nauja Nankingo vAMžia iš
leido manifestą, kurį pasirašo 
Liang Hung-tze. Jis dabar Nan
kingo valdžioje užima vietą, ku
ri atatinka premjero vietoms 
kitose šalyse.

Tarp ko kita Liang Hung-tze 
pareiškia, kad jo vadovaujama 
valdžia pripažins teisingus sve
timų šalių rįeikalavimus Kini
joj, bet nepripažins kontraktų 
ir sutarčių, su svetimomis ša
limis, kuriuos ' -buvo padariusi 
Chiang Kai-slieko valdžia, da
bar persikėlusi į miestą Han- 
kow ir vedanti karą su japo
nais.

Skaityklos Kaimui
KAUNAS. — Kovo 25 

Seimas padidino valstybinių bi
bliotekų skaičių nuo 18 esamų 
iki 140 ir priėmė nukentėj tį
siems nuo audrų ūkininkams 
šelpti Fondo įstatymą.

New York City 
1938-111-26 d.

d. —

G. K.

ATSARGIAU SU APŠALU
SIAIS ŠULINIAIS

Japonų parlamento 
sesija pasibaigė

Stalino priešininkai 
Įsigijo radijo stotį

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
28. — Dabartinis Ispanijos su
kilėlių ofensyvas grūmoja at
skirti Madridą, buvusią Ispa
nijos sostinę, nuo Katalonijos. 
Nežiūrint grumojamos nelai
mės, Madrido gyventojai atro
do ramus.

Visi atsakingi kariuomenės 
jr civilės tarnybos atstovai ei
na savo pareigas, kaip ėjo iki 
šiol. Jei sukilėliai užims Kata
loniją, tai Madridas neteks 
vieškelio, geležinkelio ir telefo
no susisiekimo su ta. provinci
ja. Tačiau susisiekimui pasiliks 
radio stotys.

Kai dėl maisto, amunicijos ir 
karių nuo užpuolikų gintis, tai 
Madridas ir kiti frontai Ispa
nijos pietuose yra 
gintis dar ilgą laiką, 
lėliai negaus daugiau 
iš vokiečių ir italų.

pasiruošę 
jei suki- 
pagalbos

taip su-Pats Madridas yra 
stiprintas, kad sukilėliams bus 
sunku jis paimti. Nors daug 
kariuomenės buvo pasiųsta iš 
Madrido į Aragono frontą, ta
čiau Madride pasiliko užtekti
nai kariautojų, o ir rezervų ne 
stokfl.

Jungt. Valstijos 
baudžia Meksiką

TOKIO, Japonija, kovo 28. 
— Praėjusį sekmadienį užsibai
gė Japonijos parlamento triuk
šmingoji sesija. Šioj sesijoje 
tapo priimtas nacionalio mci>i- 
lizavimo bilius, kuris paveda. į 
valdžios rankas ti ip gyvybę, 
kaip turtą visų šalies gyvento
jų karo metu. Antrasis priim
tas bilius paveda valdžios kon
trolei elektros jėgos pramonę. 
Be to, parlamentas paskyrė, 
neskaitr nt reguliarių išlaidų 
kariuomenės reikalams, $1,400,- 
000,000 karo vedimui Kinijoje. 
Pagalios jis įgaliavo 'valdžią or
ganizuoti dvi dideles korpora
cijas šiaurinėje ir centralin-ėje 
Kinijoje.

RIGA, Latvija, kovo 28. — 
Naktį į pirmadienį pirmą kar
tą čia buvo girdima per radiją 
prakalba atkreiptą prieš Stali
ną.

Pranešėjas pareiškė, kad ta
po atgaivinta sena revoliucinė 
organizacija “Sojuz Osvobož- 
denija”. Jos tikslas yra kovo
ti Juozo Stalino diktatūrą..

Pranešėjas pakvietė klausy
tojus atsisukti radijo priimtu
vus ir naktį į antradienį.

šios slaptos radijos stoties 
Vilnių ilgis yra 29.6 metrai. Ne
žinia ar stotis randasi Rusijoj, 
ar kurioj iš Pabaltijo valsty
bių.

PANEMUNIS — Daugumas 
šios apylinkės gyventojų šuli
nių yra visai neaukštais riti
niais. žiemą apie šulinis apša- 
la labai storai ledo ir sudarė 
dar didesnį pavojų įkristi į šu
linį.

Vasario 23 d. 'vietos gyven
tojas Budreika vos neprigėrė 
įkritęs į šulinį. Buvo taip. Ujų- 
dreika tą dieną rytą nuėjo van
dens į savo šulinį, kuris buvo 
storai ledu apšalęs. Besemiant 
vendenį pastarasis paslydo ir 
galva žemyn įkrito į šulinį, ku
riame vendens buvo daugiau 
kaip 2 metrai, šulinyje persi
vertė, iškilo į viršų, įsikibo į 
rentinio briauną ir pradėjo 
šaukti pagalbos. Išgirdę šauk
smą kaimynai subėgo ir 
traukė vos gyvą.

iš-

Mirė pulk. House
Kinai stumia japo 

nūs atgal
ŠULINY PASKENDO 

JAUNUOLIS

NEW YORK, N. Y., kovo 
28. — Pirmadienį mirė pulki
ninkas Edward M. House, 79 
metų, prez. Wilsono artimas 
patarėjas Didžiojo karo lai
kais.

Daugelį metų pulk. House 
buvo veiklus demokratų parti
joje. Jo darbuotė partijoj pa
sibaigė, kai prez. Wilsonas pa
skyrė jį savo asmenišku atsto
vu pasitarimuose su Europos 
valstybių valdžiomis 1914, 1915 
ir 1916 metais.

SHANGHAI, Kinija, kovo 28 
— Kinų kontratakos nustūmė 
atgal japonus įvairiuose punk
tuose .Shantungo, Shansi ir An- 
hwei provincijose. Pirmadienio 
laimėjimais kinai praktiškai at
siėmė visas pozicijas, kurias 
japonai paskutiniu laiku buvo 
užėmę verždamiesi link Su- 

Kchow.

pa- 
me- 
tai- 
me-

1917 m. prez, Wilsonas 
vedė jam rinkti ir tvarkyti 
džiagą, kuri bus reikalinga 
kos konferencijose. 1918
tais House vėl buvo paskirtas 
Amerikds atstovu pasitarimams 
su Europos centralinėmis val
stybėmis karo paliaubų paskel
bimo tikslu.

Tikisi nacių ir Vati- 
; kano taikos

VIENA, Austrija, - kovo 28. 
— Austrijos katalikų bažny
čios galva, kardinolas Innitzer, 
išleido įsakymą Austrijos ka
talikams balsuoti už Hitlerį ba
landžio 10 dienos plebiscito bal
savimuose, 
nė,

BILIŪNŲ KAIMAS, Skapiš
kis — Šio mėnesio pirmomis 
dienomis kaimo jaunimas su
manė pasilinksminti ir suruošė 
šeimynišką vakarėlį pas vieną 
ūkininką. Vakare linksminos 
šokdami polkutes. Tik staiga 
pasigirdo kieme šauksmas. Kam 
baryje tuojau pranyko linksmy
bė ir visi išbėgo į kiemą žiūrė
ti, kas atsitiko. Kieme prie šu
linio sustojęs jaunimas pama
te šulinyje žmogų. Tuoj buvo 
įsileista į šulinį ir ištraukė jau 
negyvą to kaimo jaunuolį Ra- 
kalskį. Jam buvo suteikta sku
bi medicinos pagalba, bet gy
vybės žymių jaunuolio krūti
nėj jau nebebuvo. Į šulinį jis 
papuolė gal dėl to, kad trupu
tį neblaivus buvo, o antra, šu-

Reiškiama nuomo- linys platus, grįstas akmeni- 
kad šis įsakymas liudija, mis ir mažas (ritinis vas pasi- 

jog Hitlerisi ir Vatikanas eina-kėlęs nuo žemės). Spėjama, kad 
prie taikos. krisdamas užsimušė į ritinio

Senatas priėmė val
džios departamentų 

perorganizavimo 
bilių

VVASHINGTON, D. C., kovo 
28. — Jungtinių Valstijų sena
tas pirmadienį priėmė valdžios 
i departamentų perorganizavimo 
bilių. .lis tapo priimt:s 49 bal
sų dauguma prieš 42.

kaip kad jį 
priėmė senatas, skiriasi nuo 
priimto tuo pačiu reikalu at
stovų buto biliaus. Taigi teks 
dar išlyginti šių dviejų bilių 
skirtumai. Ir kadangi opozicija 
biliams iki šiol debatuose pa
sirodė stipri, tai jų priešinin
kai tikisi dar nemažai tormo- 
zuoti jų išlyginimą ir galutinį 
priėmimą.

WASH1NGTON, D. C., kovo 
28. — Per paskutinius keletą 
metų Jungtinių Valstijų vald
žia pirkdavo Meksikos sidabro 
kas mėnuo po 5,000,000 unci-! 
jų. Prieš porą dienų Jungt. Vai-Į 
.stijų iždo sekretorius Morgen- 
thau paskelbė, kad valdžia nu
tarė paliauti pirkusi sidabrą^ 
Meksikoje ir Jungt. Valstijose ^Tačiau bilius, 
šis žygis aiškinama kaipo Jung
tinių Valstijų bausmė Meksi
kai dėl to, kad pastaroji paėmė 
į savo rankas svetimų šalių 
aliejaus kompanijas, operavu
sias .Meksikoje.

282 italai žuvo 
Ispanijoj

ROMA, Italija, kovo 28. 
Oficialiu Italijos pranešimu, 
leistu pirmadienį, nuo kovo 9 
dienos, t. y. nuo to laiko, kai 
prasidėjo dabartinis sukilėlių 
ofensyvas Ispanijoj, italų ka
rių žuvo 282. Sužeistų gi italų 
per šį laikotarpį buvo 1,349.

šonus, nes šulinyje rastas 
čia galva. Tebūnie lengva 
Lietuvos žemelė.

is-

sta- 
jam

NEPATENKYTI BAŽNYČIOS 
MOKESČIAIS

Rokiškio v.

Katalikų vadas rei
kalauja atsiprašymo

NEW YORK, N. Y., kovo 28. 
— Prieš savaitę laiko 61 pro- 
testonų ir episkopalų vyskupas 
parašė atvirą laišką katalikų 
bažnyčios vyriausybei. Laiške 
prctestonai ir episkopalai dva
siškiai prašė katalikų vyriau
sybę pavartoti savo įtaką, kad 
Ispanijos sukilėlių vadas, gen. 
Franco, nebebombr.rduotų ne
ginkluotų miestų ir nežudytų 
civilių gyventojų Ispanijoje.

Į šį laišką atsakė Dr. Joseph 
Thorning, Mount St. Mary’s 
kolegijos štabo narys. Sakyti 
kolegija yra katalikų įstaiga.

Dr. Thorning pataria protes- 
tonų ir episkopalų kunigams 
atsiprašyti katalikų dėl laiško,

RAGELIAI 
šios nedidelės parapijos parapi
joms labai vargina bažnytiniai 
mokesčiai. Per keturius metus 
parapija nupirko 16 ha. žemės, 
apdengė skardą klebonijos ir 
bažnyčios stogus, pastatė tvar
tus, atremontavo buvusioj kar- kurį jie parašė. Pasak Thornin- 
čiamoj salę. Dabar vėl reik a- go, protestonų 
laujama po 16 litų iš valako vyskupai, protestuodami Fran- 
bažnyčios papuošimui. šiais ko žiaurumus, drro įspūdį, kad 
sunkiais laikais ūkininkai to- jie yra talkininkai bedievių, an- 
kiais mokesčiais labai nepaten- ąrchisįų ir komunistų, kurie 
kinti, nes kai kam labai sunku | taip Jungt. Valstijose, taip Is- 
sumokėti valstybiniai mokės-(panijoje remia Barcelonos (t. 
čiai, o čia dar paskui vejasi y. Ispanijos respublikos) gynė- 
“šventieji” mokesčiai. jų valdžią.

ir episkopalų

j



SVEIKATA

(BĮųsmęs)

NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, kovo 29, 1938

Pastaba. Dabar siaučia, ty
mų. epidemiją, tai šitą straip-r 
snj patartina, skaįtyti vi
siems, juo labiau, žinomą, 
motinoms.

Labai limpama liga
Vieną kartą trylika 

mergaičių turėjo pasilinksmini
mo vakarėlį (“parę”). Paskui 
dvylika jų susirgo tymais, ar
ba blusinėmis, kaip Lietuvoje 
žmonės dažnai sako. Viena ne- 
apsirgo, nes jau pirmiau buvo 
sirgusi.

Tyrinėjant šitą nepąprastą 
atsitikimą, pasirodė, kad vie
na iš mergaičių sirgo tymais; 
bet kadangi ligos žeąklai dar 
nebuvo pasireiškę (jie pasiro
dė tik ant rytojaus), tai nie
kas nei žinojo, kad mergaitė 
serga, negi saugojosi, kad nuo 
jos neapsikrėtus.

O šitrs atsitikimas labai vaiz
džiai parodo, kaip baisiai lim
pama liga yra tymai. Ir, 
sų, jie labiau limpa, nei 
rija, šk: rlatjna arba ir 
apsikrečiamos ligos.
Kaip dažniausiai tymais 
apsikrečiama?

Dažniausiai tymris apsikre
čiama tiesioginiu keliu. Vadina-

mažų

iš tie- 
dift.e- 
kitos

sir tymą bakterijos, arba mik
roorganizmai (kurių mokslas 
dar gerąi nepažįsta) patenka į, 
aveiko., vąiko burną, ąrbą nosį 
iŠ; sergančio vaiko būruos ąątya 
nosies, Ir pajunka drąpgėj su. 
maželyčiais seilių lašęliais. Pa-, 
vyzdžiui, kai vaikas kvėpuo
ja, dar labiau, kai jis čiaudi ar- 
bą kosti, išlękią. sų oru ię jo 
burnos arba nosies galybės ma- 
žiųlyčių lašelių. O jeigu jis ser
gą tymais, tai, žinoma, tuose 
lašeliupse būna tymų, bakterijų.

Šitas apsikrėtimo kelias yra 
dažniausias. Apsikrėsti nuo li
gonio drabužių, patalinės ar 
tam panašiai, rodos, labai retai 
tepasitaiko.
Kaip greitai liga, pasirodę?1

Tymais apsikrėtęs, vaikas 
pradedą sirgti tiktai po 10
ba 11 dienų. Tai yra vidutiniš
kas laikas (medicinos moksle 
sakoma inkubacija) tarp apsi
krėtimo ligą ir apsirgimo. ir 
per šitą laiką nei apsikrėtęs 
vaidas ką nors jaučia, ųei jo 
namiškiai ką nors nepaprasto 
pąstebi. Tik po 10 arba. 11 die
nų tepradeda jis negaluoti. Ir 
tik tada^ ima rodytis:—
Simptomai bei ženklai

Nei iš šio, nei iš to vaikas 
pradedą snuduriuoti, sutingti,

kla-

glei- 
Vai-

te- 
ar-

LIETUVOS PROPURTAI
“FRANKFURTĘRS.” 
lyVAiNlU BARAVYKU 
raugintu agurku

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVMNERIOS 
GINTARU 
ŠIKŠNINIU DAIKTU

SALDAINIU
KUMPIU 
••PICNIC” KUMPIU

. RŪKYTU KUMPIU
Ateikit į musų “sample room”- ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specjąlis patarnavimas.
PRISTATO^ VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ i

805 W; 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. P. RAK8TI8, 8AV,

/ NUO ' 
RAUMENŲ 
SKAUSMO-

Į)

mąžiau tevąlgyti ir guostis, 
busią jam galvą skaptą, strč- 
nąs gelia, šajta darosi. iš tei 
sybės Imantais ji šiurpuliai kre
čia. O būna ir tokių atsitiki
mų. kad vaiko temperatūrą, 
staiga pakyla, vemti jį, verčia, 
arba jis ir vęmią., Tofyiąią, ąt> 
vėjais ne retai ligonį ir konvul
sijos kankina, ir jis ima 
joti.

Bronchų, nosies ir aKlų 
vinių uždegimas pasirodo,
lą-s čiaiuįi, iš nosies teką. Akįų 
tai dažniausiai tik sujungia
moji plęvelę įdegą, (gydytojai 
sako konjunktyvitis);. bet jei 
vaikas būna sumenkęs, pavytęs, 
tai gena dažnai ir raginė plė
velę įdega (kprnętis, moksliš 
kai- tariant). Tada akys perne
lyg ašaroje, o jų vokai pabrink
sta. Ligonis, hukštąuja. ryškios 
šviesos ir nori bu«ti; prietamsy
je.

Gerklės ir ryklės gleivinė ir
gi įdega. O už tai ligonis pa- 
kimsta, kosti ir skundžiasi, 
kad jam nuryti sunkų, nes 
skaudą.

Vaiko burnoje, ypač gomury
je, atsiranda tam tikrų dėme
lių, tymų ligoniams ląbaį, tį7 
pingų. Šitos dėmeles yra. tikrai 
dėsningi tymų ženklai, nes ki
tos apsikrečiamos. ligos bu^no? 
je jų nesukelia. Dėmelės pa
prastai būna baltos arba mel
svai baltos, su rausvais pakraš
čiais.

Temperatūra, bendrai imant, 
pąkyla iki, 102 arba 103 laips.- 
nių pirmą, dieną; antrą dieną 
nukrinta ligi 100 arba 101 
laipsnio; paskui gi ir vėl pašoka 
net iki 104. arba> ir 105 laips
nių. Vėli krinta, kai pasirodo 
odos išbėrimai. Jei tik nepri- 
sįmeta, kitokios ligos (plaučių 
ar ausų uždegimai), tai po sep
tynių dienų nuo susirgimo 
temperatūra paprastai būna 
normali.

PLASTER
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Pląstęrio/kada pirkit.

Padalytos, Johnson & Johnsoą* didžiausią 
pasauly išdirbinėto jų chirurgiškų dalykų

Parduodamos. Visose Vaistypėse.

čia, jeigu tik su jaię iš arčiau i 
sųąidurią.

O vis dėlto daug gero galįma < 
padaryti jei tik žinoma kaip ir 
kas daryti. Pavyzdžiui, moti- ; 
ną pastebėjus, kad vąikas> ne
galuoja, žinoma, juo labiau, ka- 
cĮą. siaučia tymų, ępidemija, tu
ri vaiką tuoj atskirti nuo ki
tų, paguldyti lovon, duoti rici
nos ir šaukti gydytoją. Gydy
tojas prirašys reikiamų vaistų, 
patars, kaip lįgonį užlaikyti, 
maįtįntį ir saugoti, kąd kitų 
neapkrėstų.
: Bet daug yra motinų, kurios 
baiminąs!, kąd gydytojas “rau
doną popierį ant durių neuž
klijuotų”, ir dėl to jo nešaukia. 
Yrą ir tokių, kurios i “medici
nas” visai netiki. Pagaliau, daug 
yra tokių, kurios neturi iš ko 
gydytoją šauktis, šitoms patar
tina štai kas darytį: atskirk 
vaiką nuo kitų, paguldyk Ipvon. 
ir duok ricinos šaukštelį ar du. 
Kambarį gerai išvėdink, bet 
žiūrėk, kad oro srovė (“čion- 
gas’,’ “draftas”) 'vąikp nelies
tų, nes labai greitai jis dabar 
gali gauti bronęhįtą. ir pląučių 
uždegimą. Valgį dųpk lengvą: 
pieną, vaisiuj daržoves ir šilto 
vandens, kiek tik vaikas nori. 
Jei vaiko temperatūra labai 
aukšta, tai suvilgyk jį visą 
drungnu vandeniu. Gera yra į 
Vandenį įdėti sodos, (“bąking 
soda”), jeigu vaiką, labai, niež
ti. Jei odą, labai peršti ir niež
ti, tai reikia lengvai- į ją įtrin
ti karbolizupto vazelino. Nerei
kia vaiko labai sunkiai apklo
ti, nes jis tada daugiau prakai
tuoja ir labiau odą niežti. La-

miją ir tokiuose žemės kam
puose, kur ji pirmiau dar nie
kad nėra, buvusi, tai. daug mir
šta. ir užaugusiųjų, ir senių. 
Pavyzdžiui, kai 1§75 m. tymų 
epidemiją paplito Fidži salose, 
tai iš 150,000 gyventojų 40,000 
mirė
Ligos plitimo sulaikymas: 
(prpfilaktika) »

Tymų plitimą, sutrukdyti nėr 
ra lengvas darbas. Labįąu^iąi, 
žinpma, dėl- to, kad liga, ne vi
sai greitai po, apsik,rėtimo te- 
pasirocĮo, o ir pasirądžiųs, per 
trejetą ar ketvertą dienų- nebū
na. aiški. Juk, kaip jau sakyta, 
tik trečią arba ketvirtą, dieną 
nuq apsirgimo išbėrimas teąL 
siranda, o gerkles ir nosies 
simptomai būna panašus slogų 
simptomams' Bet per šitas tris 
ar keturias dienės, kada motiną 
mano, busią jos vaikas tik “slo
gomis” tesergąs, iš tikrųjų jis 
serga tymais ir gali kitus la
bai lengvai apkrėsti, ir apkre- bai ryškią elektros lemputės

šviesą reikia aptemdinti gaub
tuvu arba laikraščiu, ant, ąkių 
dėti lędo, jei labai raudonos ir 
papūtę. Gera ir borinės rūg
šties po lašą kitą įvarvinti. Bur
ną irgi reikia plauti borine rūg
štimi ir laikyti švarią. Vidu
rius ląikyti. atvijus su ricinos 
aliejum. Krutinę laikyti šiltai. 
Jei galvą labai skauda, tai 
dek ledų ir duok pusę plyskelio 
aspirino. Jeigu vaikas labai kos
ti, tai geriau pati nesit.erliok, 
bet šauk gydytoją, kad laiku 
pradėtų gelbėti nuo bronchinio 
plaučių uždegimo. Kai jau ima 
išbęrirnąs, luptis žvyneliais, tai 
vaiką nuplauk kasdiena šiltu 
vandeniu. Neleisk iš lovos tol, 
kol turi karščio. Neleisk prie 
kitų vaikų mažiausiai 10 arba 
14, dienų nuo apsirgimo.

Dr. Margęris

GYDYTOJAI IR DENTISTAl 
ĄiųerikoK Rietuvių Dakfąrv 

Draugijos Nariai

>Lrs. Anelia K Jarusz
Physjcal Therapy 

aąd Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JoIid F Eudeikis

Phojae CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-
2201 West 22ndr Street

Valandos: nuo L—8 ir 
Seredomis ir nedėl/ pagal sutartį 
Bes. 6631 So. California Avenue

Telefonai* Renuhlir 7868

Ofiso Tek Boulevąrd 5918

DR. BERTASH
756 Wes» 35th St 

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

Nedėliomis pagal sutarti
Rer. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tai. Kenwood K1O7

Ofiso Tel. Vtrginia 0086 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
* Ofiso valandos: 

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

8939. SOUTH CLAREMONT AVĖ 
» Valandos—9—10 A. M:

Nedėjioj pagal sutarti.

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYT0JAS-CH1RURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damcn Hejnlock 6699

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

2400 VVEST MAD1SON STKKB'I .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 ik* 8 vai.

Tel. Seeley 7330.
Namų telefonas Brunswic!k 0597

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

st.Miesto
Karpb.
NamŲv
Vąląndoa, vakarais, nuo 6 iki 8:30

Telefonas BQiUevsrd 1310 
Ketvirtadieniais ir. Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Dr. A. J. Shimkus
GIDYTOJAb IK CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR KEZ1DĘNC1JA 

430Q So, Fajrfield Aye.
Tel. Latayette 8016

J

PINIGU?I SOOO.

I
Pinigu galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkėje ant lengvo “Direct Reduction” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITĖS I

, GEDIMINAS BUIL01NG AND 10AN ASS’N.
4425 SOUTH EAIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybes valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sayings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

BOSE ENCHER, Secretary

ANTANAS M. PHILLIPS
-n=S=sa!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevąrd 4139
Pirmiau buvusi Ą. Masalskio. Įstaiga

i . j.. - . 'j 11 ."J1?" , .J'J' ................■■■."’JJ.1 J1 1 1 > . ..

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUOEIKI
r DYKAI

AMBULANCE

KOPLYČIOS VISOSE 
CHJ.CA£OS DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ

Tek V ir gini a 0883
4704 SOUTH VVESTEĘN. ĄVĘNŲE, CHICAGO

« w . • ■* * *- * •»

Odosi išbėrimai
Po trijų arba peųį^ų (daž

niausiai keturių) dįefiit^nuo ap
sirgimo pradeda rodytis išbė
rimai. Pirmiausia jie atsiran
da, kaktoje, už, ausų, smilkiniuo
se, skruostuose ir aplink bur
ną, paskui ant kaklo, krutinės, 
pečių, pagaliau paplintą po vi
są kūną. Paskiausiai, žinoma, 
išberia kojas.

Išbėrimai paprastai suside
da iš mažų raudonų dėmelių, 
panašių blusų sukąndžiojimųi. 
Už tai, rodos, amerikiečiai ir 
sako “flea-bites”. Per kokias 
dvidešimt keturias valandas 
dėmelės padaugėja, padidėja ir 
nuo odos paviršiaus šiek tiek 
atkyla, taip, kad jos dabar at
rodo, lyg mažos pūslelės tebū
tų. Dabar jos pradeda blankti 
ir ten, kur pirmiausia, atsira
do, nykti. Daugumoje tymų li
gonių jos išnyksta po keturių 
dienų nuo savo atsiradimo, ma
žumoje—po vienos, šešių ir de
šimties dienų. Ir jos išnyksta 
pirmiausia ten, kur anksčiau
siai prasidėjo, vadinasi, kakto
je, skruostuose, paskui kruti
nėję, pagaliau kojose. Jos nu
silupa baltais, plonais, smul
kiais žvyneliais.
Kaip ilgai. liga pąteųka?

Dauguma šitų, ligonių pa
sveiksta per 10 arba 14 dienų. 
Taigi ir atskyrimas ligonio nuo 
sveikųjų (kvarantina) turi bū
ti 14 dienų, nors vaikų institu
cijose (prieglaudose, ligoninėse, 
mokyklose) paprastai imama 
21 dieną. G \
Ar daug miršta?

Vidutiniškai miršta apie 3 
iš šimto. Ir tai beveik, išimtinai 
miršta tik tie, kuriuos kartu 
su tymais pagauna plaučių už- 
degimis, difterijų, žarnų užde
gimas arba kartais ir plaučių 
džiova, žinoma, daugiau mirš
tą tada> kt i užeina epidemija. 
Daugiau miršta jaunų vaikui 
Čių, dar penkių metų nesuka
kusių. Miršta daugiau ir ten, 
kur. gyvenimo sąlygos yra labai 
skurdžios, nešvarios, vargin
gos, O kai paplinta, tymų epide-
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SENIAUSIA1 IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■ AMBULAN^Ę?;"" Dieną ir naktį
VisiTelefonaiYARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 , South Fairfield Avenue
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JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

' Telephorie: Boulevąrd 2800 
4631 SOUTH ASHJLAND AVENUE 

Rea. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

•ą ,...1 .......  J"". 'L............ ! ■ . . ........ ■■■

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

i P. ŠĄLTIMIERAS.

Ląidotuvių Direktoriai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

OfjąAK 4645.ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak/ < pagal susitarimą
Ofiso %’eL: Boulevąrd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevąrd 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DEN TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th- Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

St.
1824
3895

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utaminke 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 įtempimų, kuris, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo^ 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tolirpgystę. Priren
gia, teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALĄNDOS: nuo 1Q ryto iki 8 vak. 
NĘDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos, 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v., 

Phone Boulevąrd 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir ARinių Dirbtuvė 

756 West 35ih St. 
kampas Halsted St.

Vąjapdo?; nųę Ift iki 4, nuo « iki 
' Nedaliomis pagal sutarti.

8

K;t» Lietuviai Daktarai

Dr. Margęris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVĄRD 8483

Tel. Office Wentworth 6330.
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
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 SL

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Cen|raJ 7464

Dr. Charles Segal
OFISĄ S

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros, lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone, MJDWAY 2880

Telefonas Yards. 0994

Dr. Maurice Kahn
4031 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.:
Nuo 10 iki 12 dięną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Ned«. nw> 10 iki 18
t



Antradienis, kovo 29, 1938 8NAUJIENOS, Chicago, III.

į KĄ ŽMONES MANO
ŽODIS JĖZUITAMS IR KITIEMS ROMOS 

KUNIGAMS
Per misijonierių jėzuitą Bru- 

žiką esu užsirašęs jėzuitų laik
raštį “žvaigždę’*. Dabar štai 
gavau to laikraščio sausio mė
nesio 1938, numerį.

Ant r.ntro viršelio puslapio 
besąs straipsnis “Mes neleisime 
griauti bažnyčių“.

Straipsnyje be kitko rašoma, 
kad komunistai šiuos 1938 me
tus paskelbę bedievybės metais 
visame pasaulyje. Milijonai 
knygų ir laikraščių busią pa
skleista tr.rp visų tautų, neap
lenkiant nė lietuvių tautos. O 
girdi blogi laikraščiai ir kny
gos tai dvasinis dinamitas, ku
riuo jie nori pirma išsprogdyti 
tikėjimo šventoves žmonių šir
dyse, kad paskui galėtų sprog
dinti ir tas akmenines ar medi
nes, kurias musų tėvu pastatė. 
Todėl, girdi, šiais metais mes 
stengsimės melstis už religinį 
musų šalies sutvirtėjimą, kad 
visi tikintieji sustiprėtų tikėji
me ir kad visi bedieviai atsi
verstų.

Kitas straipsnis besąs ant
rašte “Kunigų Diena“. Straips
nyje sakoma, kad tikintieji vi
suomet esą skatinami melstis 
už savo kunigus, Kristaus ar
mijos vadus. O dabar, girdi, 
bažnyčia ragina žmones prie 
naujų maldų už kunigus. Rei
kalaujama pašvęsti maldoms už 
kunigus pirmąjį kiekvieno mė
nesio ketvirtadienį. Už tas mal
das už kunigus žadama daug 
atlaidų, o už maldas už kuni
gus per didįjį ketvirtadienį su
teikiami visuotini atlaidai.

Q i -

Perskaitės tuos du ‘straips
niu, aš, Romos katalikų bažny
čios narys, pajutau esąs mobili
zuojamas į Kristaus veikiančią 
armiją. Jaučiu esąs pašauktas 
varyti defensyvą, kad mes Ro
mos katalikai atlaikytume sa
vas pozicijas ir taipgi varyti o- 
fensyvą, kad užkariauti bažny
čiai naujų pozicijų.

Kol dar nesu uniformoje, tai 
j: uč.u turįs teisę vadams pa
daryti pastabą.

Aš statau klausimą: ar mu
sų minėtas defensyvas ir ofen- 
syvas įvarys kiek nors baimės 
musų priešininkams komunis
tams? Ar jie dėl to, dzūkiška 
tarme tariant, šių nr kcialu per 
nakcelu miegelio nemiegos? Be

mės; neturėkite nei aukso, nei 
sidabro; netikėkite godumo. 
Kad tuos ir kitus pamokymus 
atsiminę, pasižadate teikti sa
kramentus dykai, taipgi dykai' 
laidoti, dykai mišias laikyti, o 
savo kukliam pragyvenimui’ 
tenkinsitės kuklia alga.

šitokis kunigų pcskelbimas iš 
tikrųjų sudrebintų 'komunizmo 
ir moderniškojo pagonizmo 
tvirtoves. Komunistai ir fašis
tai tada iš. tikrųjų pajustų sa
vo kinkų drebėjimą, o gal ir vi
sų galų suirimą. O čia dėl ano
kio jėzuitų atsišaukimo, tai ko
munistai ir visokie pagonys tik 
nusišypsos, o katalikai sakys, 
kad jų maldos už kunigus bus 
tik tuščias burnos aušinimas. 
Be naujo kunigų atsišaukimo, 
be įtraukimo minėtų išlygų ka
talikai sakys, kad būti slekeriu 
ir dezertyru daugiau garbės, 
negu būti ištikimu kareiviu 
prie dabartinių sąlygų.

Užbaigai čia tinka pasakoji
mas iš gyvenimo garsaus se
novės karvedžio pagono Alek
sandro Didžiojo, Makedoniečio. 
Kartą jisai savo armijos prie
šakyje žygiavo per dykumas, 
kur buvo didelė stoka vandens. 
Ištroškę ir pavargę kareiviai 
jau buvo bepradedą murmėti. 
Štai netikėtai vienas kareivis 
pribėgo prie vado Aleksandro 
su pilnu šalmu vandens. Girdi, 
radęs šaltinėlį, pats atsigėręs ir 
išsėmęs visą vandenį, atnešęs 
v: dą pagirdyti. Aleksandras pa
ėmė šalmą ir ištroškusiems ka
reiviams rodydama s sušuko: 
“Mums visiems atsigerti šito 
vandens per maža“. Ir pūkšt iš
pylė vandenį į smėlyną. •

Kareiviai pamatę tokį vado 
pasielgimą, užmiršo savo ištroš
kimą, užmiršo nuovargį ir drą
siai maršt vo toliau. Ar jus Ro
mos katalikų kunigai, dirban
tieji dėl Dievo garbės ir amži
nosios laimės, neparodysite nė 
tiek pasiaukojimo, kiek jo pa
rodė pagonas Aleksandras Di
dysis, dirbęs dėl pasaulinės gar
bes ir žemės turtų? Jei Kris
taus pavyzdys jūsų daugiau ne-
begaivina, tai teatgaivina jus 
pagonas Aleksandras Didysis.-

—Dar Katalikas

Du Įdomus ir 
Gražus Jaunuolių 
Vakarai
V. Beliajaus šokių koncertas

Sekmadienis buvo musų jau
nuolių diena. Jiems sekmadienį 
priklausė visų dėmesis, jiems 
priklausė scena ir estrada.

Lietuviai jaunuoliai, kurie 
paprastai pildo programos, “se
nių“ parengimuose, sekmadienį 
turėjo net du savo vakarus. 
Vienas jų buvo Vytauto F. Be
liajaus šokių koncertas (Chica
go VVomen’s Club, llth ir Wa- 
bash), ir Lietuvių Universiteto 
Studentų Kliubo muzikos ir 
dramos vakaras (Chicagos Lier 
tuvių Auditorijoje). =

Pirmasis parengimas įvyko 
po pietų, antrasis vakare. Pir
mam publikos buvo mažai, bet 
antrame -— pilna salė. Studen
tai šįmet sutraukė žymiai dau
giau publikos, negu pernai. Bet 
ne V. Beliajus. Reikia apgailės*- 
lauti, kad tas jaunas ir gabus 
šokėjas, kuris taip dažnai pil
do programos įvairių organiza
cijų parengimuose ir turi išla
vinęs gražią grupę jaunų lietu
vių šokėjų, negauna visuome
nės pritarimo. Kame priežastis, 
nežinia. Gal publika nesupran
ta jo meno, gal jo šokiai per
daug svetimi lietuviams. Gal 
pats V. Beliajus neužtektinai 
drąsus išeiti į publiką ir pasi
reklamuoti, taip kaip už jį 
daug menkesni menininkai kad 
daro.

Šokių koncerto programas 
buvo įvairus ir gražus. V. Be- 
liajui asistavo gabi VVenetta 
Grybas, Michele Gamboni, Co- 
lette Reynolds, Helen Smetko 
ir lietuvių liaudies šokėjų gru
pė, susidedanti iš berniukų ir 
mergaičių.

Programas susidėjo iš įvai
rių tautų liaudies šokių, lietu
viškų, indusų, turkiškų, žydiš
kų, jugoslaviškų, etc. Publikai 
geriausiai patiko “Nokturnas”, 
kuriame V. Beliajus išreiškė 
išeivio troškimą grįžti Lietu
von, į savo motinos glėbį, ir 
Ilasidų vestuvių šokis, kuriame 
senis uošvis, prisimindamas sa
vo jaunystę, nepasekm ingai 
bando pašokti savotišką kazo
ką.

Publikai labai patiko p-lė 
Grybaitė, kuri netaip seniai 
pradėjusi lavintis šokti, jau iš
sivystė į talentingą ir simpa
tingą šokėją.

Visas koncerto programas,

NAUJA GAMYBE (PAIŠELIŲ SETAS)
to, ar minėti jėzuitų atsišauki
mai uždegs katalikus tiek, kad 
jie taps drąsus Kristaus karei
viai? Aš atsakau: ne, ne ir dar 
sykį ne.

Kunigai iš musų reikalauja 
maldų ir už tai žada aplaidus. 
O kada mes norime, kad kuni
gai už mus melstųsi, tai jie rei
kalauja iš mus pinigų; jiems, 
matyti, atlaidai nerupi.

Kad situacija išgelbėti, tai aš 
patariu jėzuitams tuoj sudary
ti naują atsišaukimą. Paskelb
kite, kad jus galų gale atsimi
nėte Kristaus pamokymus: ne
sirūpinkite, ką valgysite, ką 
gersite ir kuo rengsitės; ne- 
sikraukite turtų Čia ant že-

IJFf
WOODWORK 
MARBLE 
T ILING 

PORCELAIN<«ea*e

Send 3 HRH 
e.« box tops and 

_ ’Y 254 in coinio
ABSORENE MFG.CŪ

ST. LOUtS, MO.

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKOJE

bendrai, padare kuo geriausi 
įspūdį į tą mažą būrelį susirin
kusios publikos, kurios turėjo 
būti daug daugiau. Beje, du 
įdomius numerius atliko V. Be
liajaus draugas Michele Gam
boni, o smarki berniukų ir 
mergaičių grupė linksmai už
baigė programą lietuvišku ves
tuvių šokiu ir suktiniu.

Studentų vakaras
Praeityje ir studentų paren

gimuose salė būdavo apytuštė, 
bet šį kartą Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje nedaug tebuvo 
tuščių vielų. Reikia džiaugtis, 
kad energingi L. U. C. jaunuo
liai neveltui dirbo ir rūpinosi 
rengdami savo “tretį metinį 
dramos ir muzikos vakarą“. 
Tai tradicinis metinis Kliubo 
parengimas, kurį studentai 
ruošia savo Stipendijos Fondo 
naudai. Iš to fondo jie duoda 
piniginę pagalbą neturtingiems 
studentams.

Vakaro programas susidėjo 
iš dainų, šokių ir juokų, supin
tų į vaizdelį “iš laikraštininkų 
gyvenimo“ “Laisvoji Spauda“. 
Vaizdelio turinys sukasi apie 
incidentus laikraščio “Laisva 
Spauda“ redakcijoje, kai re
porteris A. Rulis sumano įves
ti kai kurių naujienybių į laik
raščio metinio koncerto prog
ramą. Jis atsigabena daininin
kę iš Kenoshos (Helen Vespen 
der), kuri gražiai sudainuoja 
dvi dainas; pakviečia baletmis- 
trą Padryktuką (Vilo Slakis) 
parodyti savo šokėjų gabumus 
(šokėjai ,VVenetta Grybas, Wal- 
ler Pozer ir pats Slakis); suor
ganizuoja vaidintojus vieno ak
to komedijai “Ji Sakė ir Jis Sa
kė“ apie liežuvininkes, etc.

Veikalą sudarė studentas J. 
L Balanda ir jį suvaidino Anne 
Skrickus, Gcnevieve Ketvertes, 
Drigotas, A. Rulis; H. Vespen- 
der, V. Slakis, Blauzdis, A. 
Gaiza, S. Aleksiunąs ir B. Rut
kauskas. Balanda, A. Childs, 
E. ' paumoras, į Šį Drigot, A. 
Faiza, V. Krauchunas, Matekū
nas ir W. Pozer sudarė vyrų 
baletą, kuris imituodamas mer
gaičių baletą, sukėlė daug juo
ko publikoje.

Studentai pakrėtė juokų lie
tuviškų “gazietčikų“ sąskaiton 
ir gana vykusiai pašiepė Sme
tonos medalius, lietuviškus pa
rengimus bei kitokius apsireiš
kimus: lietuviškam gyvenime.

Programą atidarė ir užbaigė 
studentų choras sumokintas ir 
po vadovybe dainininkės ir 
kliubo narės Elenos Pcčiukai- 
tės-Pečh.

Buvo trukumų, bet juos rei
kia dovanoti studentams, nes i
jie nbi profesionalai aktoriai, 
nei dainininkai, neigi režiso- 
riai. Ne visi laisvai vartoja lie
tuvių kalbą, vienok visą pro
gramą pildė nuoširdžiai lietu
viškai.

Po programo vyko šokiai.
R.

PEOPLES GAS

KOVO VERTYBIŲ VADAS

$1O950 eton universal

AUTOMATIC GAS RANGE
• Patirk Automatinio Gaso Virimo tikriau
si Džiaugsmą — su nauju Eton Universal 
Gaso Pečiumi. Tai GREITAS... NEREIKA
LAUJĄS PRIEŽIŪROS... ŠVARUS, Pilnai 
modernos saVybės duoda jums naują virtu
ves patogumą su virimo pasisekimu KIEK
VIENĄ SYKĮ. Kepamoji pečiaus vieta pil
nai inzoliuota vėsesnei virtuvei užlaikyti. 
Automatine pečiau kontrolė su skambučiu 
pasako, kada pečius Įkaitęs iki reikiamos 
temperatūros. Turi 4 simmer-save burners— 
ištraukiamą brriilerį su savory grid — 2 
pasidėjimo pastalčios — kondimento setas 
—2 balansuojami, pakeliami viršai—ir daug 
kitų laiko ir darbo taupos savybių. Pasi
naudok šia didžia proga, įsigyti naują Eton 
Universal Gaso Pečių. Ateik ir pamatyk šį 
gražiai padarytą pečių ŠIANDIEN!

TIK DABAR 

$9355 
su jūsų senu pečiumi 
(Sales taksai prie to)

Perkant išsimokėtinai 
skaitysime 

kiek daugiau

iKjfiiiiim-iniiiiiĮiiiiimrriiflJTVfrrlilfiiilii‘1
t|| THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
§■3 PHONEWABASH6000

TAUPYK—BADO NEMATYSI!i

Į naujienų spulkos knygute-

• IEŠKO Už ŽMOGŽUDYS
TĘ ------- Policija ieško 36 me
tų eks-kalinio Leo Philips Schu
ler, įsitikinusi, kad jis nužu
dė inž. Edvvard Schuler, kurio 
kūnas buvo atrastas ties 222 
W. Obio St., pereitą penktadie
nį. Sako, kad Schuler buvęs 
nužudytas rezultate vidujinės 
kovos organizacijoje Interna
tional Union of Operating En* 
gineers.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą / į Į ’

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, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpk it kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

1

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

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
l Raštinė,, atdara kas vaka- 
ras Hki * 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai.

HOOO.

TAUPYK IR SKOLINKIS

Of VOUR 
INViSTMCNT

• Ar galėsiu ant kiek
vieno pareikalavimo 
atgauti?

• Taip, poniute. Be to 
kiekvieno in d ė 1 i a i 
yra APDRAUSTI iki 
$5,000.00.

Buy gloves with whcrt 
it savęs

aUKian tad tantl
. fal' TooVb PmU.

»nba» paMriduoO*
>Wo ir ap»au<c daa 

«• to rauto «u
» & kūrino* callto ■' -'oU*

pir«tf*aitoa ar k>

{.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

INSURED
_______________ i

Preferred by millions 
to mayonnaise..

L1THUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINOS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)

\ 1739 SO. HALSTED STREET

1
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INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 2 D.

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit du puikius puodukus ir 
dvi lėkštes aukso apvadais. Susitaupykit pilną setą. Nauji ku
ponai tilps kas savaitę, pradedant nuo šeštadienio. Išsikirpkit 
kuponą ir kreipkitės į
NAUJIENAS

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois <

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas...........................................1.. -.... ................
Adresas.................. ......................................................... ............................................



naujienas, CHcm m. a
■ ......'".'...... 1................. . "■..... ■ ■' 1 . "
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Metams...................... .......
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Trims mfineaiams _____
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Vienam menesiui _____

Chicagoje per išnešiotojus:
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Savaitei______ _ ______
Menesiui____________

Suvienytose Valstijos?, ne Chicąęoj, 
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Bet Smetona su kun, Mironu atsisakė priimti tą di
džiųjų Lietuvos partijų Reikalavimą, ir naujasis kabine
tas vęĮ sųsidapė iš vienų tautininkų.

Tai yra priešinga pętųyos trądicįjoms- Lietuvos 
neprikląųsųmybės deklą^aciją juk pąsirąšė yisų Lietu
vos srovių atstovai. Kr^io motu yra pavojinga palikti 
vįsą galių vienos grupėą rankose.

Lietuvos literatūros 
Pastogėje

žodžio meistrų akys, kurios to
li įr daug mato ir dar daugiau- 
sako ir sako ne vien tik šird-:* 
žiai, bet sako ir protui.

Tikrai džiugu, kad musų ro
manistai literatai vis arčiau 
gyvenimo stovį, plačiau, giliau

romaną paskaityti. [į jį žyelga ir skaitančią Visuo-
Jei Jonas Marcinkevįčįtfs tik [menę nuodugniau su visais jo 

praeidamas užkliudė kai ku-Į kampeliais supažindina. 
riuos šių diemj lietuviškos be-

Hitleris tariasi su Suomijos armijos vadu

“jUGDčius išgelbėjo slą 
NUO NŲSKĘNDIMO”.

Pereitą sekmadienį Hitleris kalbėjosi su vyriausiuo
ju Suomijos kariuomenės vadu, gen. Oestermannu, ku
ris atvyko į Berlyną prieš keletą dienų, pakviestas gen. 
Keitel’o, vyriausiojo Vokietijos armijos vadų. Sakoma, 
kad Suomijos generolas prieš tai turėję daug konferen
cijų su aukštais Hitlerio kariuomenės vadais.

Iš tojnatyt, kad Hitleris jau tiesia savo nagus į 
Pabaltijo kraštus. Suomiją guli toliau į šiaurę prie ry- 
tinio Baltijos juros kranto. Į pietus nuo Suomijos guli 
Estija, paskui — Latvija ir Lietuva, o i rytus — Sovie
tų Sąjunga.

Dar pasaulio karo metu Vokietija gavo progą įkel
ti koją į Suomiją. Kai Rusijos bolševikai sukurstė Suo
mijos darbininkų sukilimą 1918 m., žadėdami supimams 
pagalbą prieš “baltagvardiečius (iv tp prižado neišpil
dė!), tai Vokietija pasiuntė Suomijon savo armiją po 
vadovybe gen. von der Gpjzo, ir sukilimas buvo sutriuš
kintas. Nuo to Įaiko Suomijos atžagareiviai žiuri į Vo
kietijos militaristus, kaip į savo išgelbėtojus. Nenuo
stabu, kad .jie dabar vėl bando užmegsti ryšius su Ber
lynu.

Suomija bijo sovietų valdžios. Jeigu Rusijoje vieš
patautų demokratija — žmonių laisvai išrinktas parla
mentas ir to parlamento kontroliuojama vyriausybė, tai 
Suomija neieškotų protekcijos Berlyne, bet tartųsi su 
demokratine Rusija, kaip, apsiginti nup Hitleriu. O da
bar Stalino diktatūros bijosi visi Rusijos kaįpiynąi. Vp. 
kame napių stiprumo šaltinis.

Austrijos vyskupai už Hitlerį
A

Kąi Vokietijos naciai okupavo Austriją įr Ęįtlerds 
nuvyko į Vieną, tai Vienos kardinoląs Inųj^er liepė 
bažnyčioms skambinti varpais.

Dąb.ar tas Austrijos katalikų bažnyčios sp:; 
šaukęs Austrijos vyskupus, įsakė jiems 
kus, kad jie balandžio 10 d. balsuotų už pri-
jungimą prie Vokietijos. Sekmadienį visoąę ^ų^rijoa 
bažnyčiose buvo perskaitytas atitinkamas vyąklipiį 
sišaukimas.

Tokiu budu Austrijos katalikų bąžųyčio^ y^dp,yyW 
kapituliavo prieš Hitlerį.

čia bus parvartu priminti tą faktą, k&d tąs p.ątą 
Vienos kardinolas Innitzęr 1934 m. laimiup kąnęlęvį 
Dollfussą, kuomet šis kanuolėmis bombardavo darbinin
kų rezidencijas! Tai jums “Kristaus artimo meilės” 
skelbėjas!

Bęt Romos papa dar neseniai smerkė Vokietijos 
nacius, kaip krikščionybės griovėjus ir ^pagonizmo” 
apaštalus. Ar hitlerininkai dabar jau pasidarė geręjsni, 
kai jie pagrobė Austriją? žvėriškas teroras, kuris šian
die aiąpčįą Austrijoje, ir saužudybių banga toje nelai
mingoje šalyje liudija visai ką kita.

Kodėl gi popiežius nesulaikė savo kardinolo ir vys
kupų Austrijoje nuo to nusižeminimo rudajai nącių dik
tatūrai? Todėl, kąd jisai yra Mussolinio belaisvis. Kai 
Miissplini “užgyrė” (nors ir grieždamas dantimis) Hit
lerio okvpąciją Austrijos, tąi ir Vatikanas 'nebegali jai

Tautininkai nepaleidžia vairo iš savo

Taip ąako “Aąier. Lietuvio“ 
kovo 2Q d. laidoję V. M. Klau
sutis. Jisai rašo, kad per ilgus 
p. St. Gegužio šeimininkavimo 
pietus Susivienijimui buvo pa
dalytą ipįlžįąiikų nuostolių, 
nes p. Gegužiui nerūpėjo orga
nizacijas gerpvė. Jisai tvarkė 
SLA. reikalus taip, kaip ki|i 
jo sėbrai taųįiiųnkai kad tyar- 
kę Lietuvos Atstatymo Beųdro- 
v.ę, kuri tapo visiškai nugy.ven- 
dinta.

“Kad SLĄ. gavo nąilžįniš- 
kus ųųosįoįius, taį ąe <pą- i 
slaptis”, sako V. Klausu
tis. “Aš turįų Fiųaųsų Ko
misijos raportą įr sąrąšą in- 
vestmentų, tąipgi turiu da
bartinių SĮA. vąldoyų raštu 
pareiškimus, kurie liudiją, 
kąd ŠLA. nuostoliąį siekia 
pusę milijono dolerių. Šįe 
liūdni fąktąi taį pąsŠ.ka iįgą- 
metjnes p. S. Gegužio ir jo 
‘leitenantų’ administracijos,

“SLA. Seimę petrųįtę 1934 
m. p. Gegužis pavedė SLĄ. 
laivo vairą p. F. J. Bagočiui 
vairuoti. Tame momente SLĄ. 
laivas turėjo didelę skylę są- 
vo dugne, bet Bagęčįus vaį- 
ruodąm.ąs SLA. laivo vairą, 
išgelbėjo SLA. nuo nusken
dimo bąnkrųt0 vandenynę. 
RągočiU« u()st^ ir tĄ- 
po ‘herojus’ įtyA. narių aky
se, gi p. 'Gęgužis tapo pa-

Įdomu, kad ^1 raš° tąuti- 
pidĮęąs, įęųyįs ąętųri jokios sįm- 
pą^įjįpą ąęį '^ąb^rtiniems SLĄ. 
YąldbYaįpą”, ąęį jų draugams. 
Bę( ir jįąąį yrą priverstas p^i- 
pą^i, icąii Gegužis SusivieųL 
mtąą ąenągyvendino., o
^ągųčįąą ^ųęiyįąąijimą išgęlbč-

(Musų specialaus kprespodento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Taip sako Joąas Kossu- 

Ąleksancįrąvičius tik^ąi jisai 
nejučiom į Švietimo Ministe
rijoj širdį perėjo ir dar kaip?. . , . ,, ,, . ... n ..Be kančių ir vargų gavo penkįąln,m^’ tal Mykolartis-Putm- 
tųkstaųčįus litųĮ I“ S*V0 Roma”e-Knz^-jau

i T1’- u 13 11 Dėl tokios sumos pinigų ga-
SLA, Spaustuves tarnautojai iįma: 

kęletąs pasekėjų. Save # T ,
■ ... . Paverst) į mano kęaują gersi [pildo. Kas tehais dar nebuvo Imą.

Ir mane pajusi širdyje, giliai... r _ . ’ , . - • F“ ■- ... < . .

Ir nusivalysi' tu aikos' katarsy, ‘ pasakyta, arba kas nebuvo nu- Jono Šimkaus novelės tąip 
o ištikęs skausmas įreit tąv,e apleisi Įmątytą, tai šiame romane tik-pat galimas daiktas, kad bus

• Į Tai jau teigiami gyvenimo 
sikurinčios inteligentijos gyve-Įriškimiai.

t Greta šių trijų romanų stovi 
Romane—Krizė—jau [Jono Šimkaus novelės—Kova

gyvai palietė Lietuvos inteli-ldėl Dievo. Ir šios novelės gi- 
gentijos gyvenimą. Taigi ir ši- lesne vaga rausiasi į gyvenimą 
tas romanas lyg ir anuodu pa-[ir žinoma į šių dienų gyyeni-

| pasakyta, arba kas nebuvo nu-| Jono Šimkaus novelės tąip

O dėlko ne? Penkis tukstan- W vykusiai yra ątpąsąkotą. premijuotos. Bent jos tiek yra 
Iš pateiktų žinių gautų šioje Ičiits litų iš valstybės iždo iš- V. ^ykoląitis-Pųtįnąą yra tik vertingos, kad vertos visai Tim 

mesti galima visai be jokio rąs žodžio męįstras, todėl jo [to dėmesio. Visos premijos bus 
skausmo, juk tai ne iš savo kį- [romanas šiųę atveju? |ikrąi yra paskirtos vasario mėnesio pra- 
šenės pinigai pąimti.
... Iš kapų svajones kelias .. .

0 kiek jų? O. kieki 
Kažkas zyzia: l>ąvo męlas, 

Melas—netikėlę i

ir kęletąs pasekėjų. Save I 
įgaliojo itaųtininkų vadais įr 
kvietę tautininkus į šią są-| 
eigą pasitarti ŠLA. Pildomas 
Tarybos rinkimų reikalais, 

sueigoje, pasirodo, kad jiems 
labiau rupi kelių individų ir 
‘Vienybės’ dienraščio reįką- 
lai, negu Susivienijimo! Ir 
šie žmonės drįsta kalbėti tau
tininku vardų, sakosi esą 
prieteliai SĮA.”'

/ Jeigu patys tautininkai, kų- ____ _ _ _
’iems rupi SLA. gerove, šitaipgalėsi: džiaugtis premiją lai- romąųas butų negyvenimiškas, kritiką rašyti, bet tik pasida- 
<alba apie p. Gegužį ir jo Per-Lpėjęą. 
šamus kandidatus į Pildomąją 
Tarybą, tai juo labiau turi jų 
neremti kiti SLA. nariai. Te-1 
gu “trafiko teisėjas” Laukaitis 
ir jo sėbrai ieško dirvos savo 
“veikimui” kur nors kitur. Su
sivienijimui jie dar iki šiol nė
ra padarę nieko gero. Jeigu jie
• < t . • » <

čia patektų į viršininkus, tai
• t • . i * • » i

prasidėtų iš naujo organizaci
jos krikdymas.

Į žymėtinas ir turi daug gerųjdžioje, taigi kai šį laišką skai- 
1 vertybių. Gal Myįcol,aifįpi-Puti- tysite, jau tie rašytojai bus 
nuį ęt^linąi yrą svetimas lietu- premijuoti, tai yra kaip kas iš 
yiškosįos alkanos buržųazijo.s Į jų bus gavę premijas.
gyvenimas, gal jisai nėra taip Turiu pabrėžtoj kad šiuo ra- 

Tąigį, netikęk praeičiai, ne- tiksliai vįsą ątpasakojęs, bet šiniu* visai neturėjau jokių pre- 
gąlyok ąpię ąteįtį, busi painus negalimą sakyti, kad tąsai jo tenzijų čia suminėtų veikalų

gyvenimas, gal jisai nėra taip

A. F. KERENSKIS KALBe-S 
CHICAGOJE.

J?-
$ęt Gegužis, dabar organi- 

zųęjįą ąąvo klftą ir kando vėl 
įsiskverbti į Sj^Ą. vadovybę, ši
tuo tikslu jiąąį ąpšaukė Broęk- 
lyne slaptą tąiįtininkų konfe- 
ęęnciją, kųrięįe buvo padąrytį 
piąąąį, kąįp, “užkariauti” Susi
vienijimą, ir . buvo atgaivjnta 
nelemtos atminties “Sargybą“.' 
J tą slaptą, konferenciją, kąlp. 
rašo p. V. M. Klausutis, buvo 
atvykę tiktai tie, kurie sutin
ka remti Geguži?, užmačias.

“BALTAGVARDIEČIŲ” 
KONF^ĘENCiJA.

Buvęs Rusijos Laikinosiom 
Vyriausybės galva, Aleksandras 
F. Kerenskis, bus balandžio mė
nesi Chicagoje ir pasakys prą- 
kalbą Ashland Auditorijoje 
(kertė Ashland Blvd. ir Jack- 

. ■- • f ’ t

son).
Rusų ęhpnraštis “Rassviet” 

praneša, kad prakalbos įvyks 
balandžio 17 d- 2 vai. popie(. 
Kerenskis kalbėsiąs ęhieagoje 
tik Yi°ną kartą.

Nėra abejonės, kad ateis ke
li tukstąnčiai žmonių pasiklaų-, 
syti vieno įtakingiųusiųjų Ru
sijos demokratijos vadų, nes 
dabar, kai 
tuos, kurie 
valdžią, tai 
sijoje turės 
atmaina. 

« • ♦ • k ' t • I

Stalinas “čistija” 
nuvertė Keręnskio 
visi numano, Ru- 
įvyktį kokią nors.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ngziai reikalauja 
daugiau vaiką iš 

Austrijos
•yĄĘNĄ, Austriją, kovo 27. 

— Praėjusi šeštadienį Vienos 
laikraščiai pradėjo kampaniją, 
kurioj tikriąs yra įskiepytį min
tį miesto gyventojams, kad jie 
gimdytu daugiau vaikų. Pasak 
tilpusių straipsnių, didesnis 
gimdymų kiekis Vienoje bus 
vienąą pirmųjų piliečių patar- 
ną'vįmų nązįų valdžiai.

Nazjų propągandistaj nurodo; [ t. .» i.. . - .y. • * • v •* 1' ' • - * *
kad sausio mėnęsį šių metų gi
mimų Vienoje buvo 9.6.0, o mi
rimų 2,684. ’

Tačiau klasifikacija mirties 
prieŽą^di,Ų pąrfięlę, 80 : |

mirimų Irnvo sąu^fe11

“Naujienose” jau buvo rašyta, kad naujasis Smeto
noj pręj^erąs kuą. l^irc^ąs aįsisąkę duoįį viątą val
džioje opozicinių partijų ątstovąms. Rytiniai laikraš
čiai praneša, kad visos stambiosios partijos Lietuvoje 
buvo išleidusios atsišaukimą, po kuriuo pasirašė du bu
vę respublikos prezidentai, Aleksandras Stulginskas ir 
Dr. Kazys Grinius, ir buvęs seimo vice-pirmįpįnkąą, inž. 
Steponas Kairys. Vienas jų krik.-demo^ratas, antras — 
vai. liaudininkas, o trečias — socialdemokratas.

Atsišaukime reikalaujama, • kad dabartinė vyriausy
bė pasitrauktų; kad butų sudaryta koalicinė (iš įvąirių 
partijų) vyriausybė, ir kad butų atsteigta demokratinė 
saptvark?.., _ _ . . .. .

Anot p. Klausučio, sąmojin
gieji SLĄ. nariai neis su p. ge
gužio organizuojamais “bąita- 
gvardįečįais”, iy p. Gęgužis tai 
žipo. ' . J

“Nenuostabu tad”, rašo, ji- 
sąi Wo)ręesterio savai trąšty-’ 
ję, “J<ad į šaukiamą ‘bąlta- 
gyardįeęių’ sueigą rytįąių 
valstijų tautininkai — SŲA; 
kuopų veikėjai nęąuvąžįavo. 
Sueigos personalą sudarė tik
tai New Yoyko įr Brop^lypj 
‘bąlta$var$ę$^.

“Esmi gąv^. pyąąę&mus,. 
sąrašą daįyvją š^pjįę sąęįgp- 
je. Pasirodo, ką^ sjęįgos dą- 
lyyiais bąvO ^W,nės:S. 
e. Vitaitis, re.^k-:
torius ir jo Vį-
taiįienę; Vipikąs, 8LĄ- 
retprijs iy ją ^9^; 
naįtis su VitąUu, 
di^atu į SJJV Vįęęrpįvąįi,; 
Tręčio^as, ^dįdątąe į SŲĄ* 
iždįn. ir fcąriN 
bėą’ dįenrąį$ft fyyęs; $. (Ją- ...........................
gu^is, suėdęs ^/tęrįs pątąikč galvą į ąkinęnj ir
gi • vadinamieji - feitenantar-^vietoj-mirtinai užsimušė.

LIŪDNOJ VESTUVĖS

:* — Papilo vąlaę.
^Yąąąrįę mėn* 20 d. Sątkųnuosą

Šlęjkę yęstuvęąę įvyko d.H 
dąlę ųęląimę. Vęstuyiųinkams 
iįšvašjuojąnt į Papilį, netoli ną- 
>mų yąskųtipiam vežimui šiek 
tiek pasilikus, kūnams yąžiąyo 
Jųpdg^ęųę su YYVW pąribąide 
fąrkly-s. ir yežimąs ąpvįrfc. M P: 
bt • i • ii • _ i   _ . 4 •_

Taigį, šie trys romanai drą- linti savo įspudžais kaipo eili- 
LAUKIAME NAUJŲ PREMI- sav£s konkuruoja įr nis grožinės literatūros skaity-

JŲ PASKIRIANT- " butų sunku pąsąkyti, kuriam to jas. H. L.
i iš jų skirtį pirmenybę, nęs jie 

Dabar daPS kas spėlįoja kam visi trys lygiai yra vertingi ir 
bus paskirtos kpygų leidyklos vertngi vsąi požiūriais. Tąi jau 
premijos. Kęnkųrųoja trys aų- ne “užgesę chimeros akys.” 
tpriąi, tąi Jonas Marcinkevį- Tai plačiai atvertos Lietuvos 
čius, y. Pntįnas-iyiyk.olaįtis ir ' .... -..... _
,St. Vąinieikienė.

Visų šitų trijų autorių para
šyti romanai jau gyvai liepia 
gyvenimo ruščią tikrovę. Juos 
skaitant ne vien tik širdis peno 
įgyja, bet pusėtinai irf protas 
sveiko darbo turi.

šie visi trys romanai lyg irltir. Davidson rašė, turėjo tik- 
1 vienas kitą papildo, štai SL slą: “Ištirti krikščionių doktri- 
Veineikįenė—Grafas ir žino- pp,s ęharakterį ir pagrindus su 
nes—gyvai įr vaizdžįai aprašo tikslu nustatyti, kiek jie sutin- 
tuos laikus, kuomet bąndžiavąį ka au moderniškomis visuome- 
nykstant Lietuvoje grafai ir. ąęs pažiūromis ir ištirti, kiek 
'kiti išsigimėliai grobė žmones, galima pašalinti esančius skir- 
atiminėjo iš jų turtą ir visaip/"2----” X’-L- 1-----
juos niekihb' ir tvirkino^ mig

dė jų sąžinę ir tautinį atsparu
mą. Mikli Vąinęikięnės plunks
na gyvai aprašo gamtą ir dąr 

1,1 . - ••

vaizdžiai piešia Lietuvos išsi
gimėlių bajorų gyvenimą ir lįe- 
tuviškuosips liaudies vargus. 
Tai vertingas ir tikrai gražus 
veikalas, turįs didelės išprrinčs 
vertės. Vaineikienė ilgus me
tus gyvendama tokių didikų 
paunksnyje, kaip Lietuvos pa
jūrio grafai, gerai pažino jų 
gyvenimą ir daug įš žmonių 
yra prisiklausiusi iš jų praei
ties gyvenimo. Visą tai vyku
siai, gyvai ji aprašo veikale— 
Grafas ir žmonės—. I • •»/». * • • 1 <"•

Jppąą Maręįnkę.vięiųs—Jis
turį įpirti—-, ąut^rįus nauja
ip# sayp 
Ęęrdųšąą—įyg ir pąpildjO Vai-: 
ąeikienęs ęąmaną. Jęį Yąiuęį- 
Mienė visą prąeįįyje, tai Joąąą 
Marcinkevičius visas dabarty
je

Jęį Vąįpęildęnę rąšę kaip se
iliau grafai atiminėjo is žmo
gių turtus tai jąų? Jjonąs Mąr- 
cjnkevįęiųs ipia šįą^ dienąs, 
kaip Lįętųvps žmonės atėmė ią 
tą ^rąįų turtus, juos nusavino 
iij* kaip jiems, tiems žiąopęms 
iy grafams, klojosi šių dięną 
^yvepįmąę.

Gyvą, grasią lęąlba, pilna są- 
rąojąųs įr kartais kartąus įąp- 
ko pilnas, jisai aprašo nųsigy- 
vęnusįo iLiętuyos bajoro B. 
Kardužio, gyvenimą, kuris nu-, 
trujkp. pup, Lįętpvp^ 
Ikuris imžęiigė koją į kpją sų 
gyvenimu ir sv.ąj<męąe pasken
dęs, savo išdidume apakęs dar 
ily# męginą, bęt gana nęvykų- 
iąįai atkusti, sąvp ęlį<įybg ątstą- 
ityti, bęt yjįsąi uętęfepos prą- 
ęįties češęlių kąukmąmąs .ięjįejfei^i atmetę atęhųkltfs. 
(pelygipje tev-oję ŽmQUm gyvą- 
pįipą nuodydamas žųatą. Bet 
žūsta tąįp, kąd jokie pąsįgąi- 
lęjimp neaukęlią. Tąi jau da-. 
bartįęs gyvenimas, tai šių die
nų Lįetųvą! Jei norite, tai Įsr 

;pąąįj.p^ fppntąs Lietuvos pilko
je pądaugęj#. Kas nori šių _r. r i
inų Lietuvą pąžįętb turi bųtį-Sstojosi knnu, yrą tampriai su
mai šį ‘Jono Marcinkevičiaus rištas su tikėjimu į -p. - šven-

♦
Pastaba. Marcinkevičius ir 

Mykolaitis-Putinąs premijas 
laimėjo.—Red.

(GALAS)

ARKIVYSKUPAI APIE STEBUKLUS
1922 m. Anglijoj buvo sų- čiausios nekaltą prasidėjimą, 

dąryta dvidešimt, penkių arki
vyskupų komisija, kuri, kaip to 
laiko Cąpterbuvy arkivyskupas

: “JįŠtirti krikščionių doktri-
Žmo-lųo.s ęharakterį ir pagrindus su

mano, kad pilnas tikėji- 
istorinį įsikūnijimą daug 
sutampa su mintim, kad 
Viešpačio gimimas įvy-

•tumus”. Šita arkivyskupų ko
misija rinkosi ir posėdžiavo 
kasmet po 7 dienas.

šių metų sausio 14 d. ko- 
,misija išleido savo pasitarimų 
ir nuostatų pranešimą-apyskaį- 
:tą. “The Manchester Guardian” 
aprašo šitos apyskaitos medžia
gą. Čia trumpai perduodu tik
tai arkivyskupų vieningai pri
liptus nusistatymus dėl stebuk
lų, švenčiausios Marijos nekal
to prasidėjimo ir Kristaus iš 
numirusių prisikėlimo.

“Dėl stebuklų sakoma, kad 
jei jie įvyksta, tai juose nega
li būti nieko, kas prieštarautų 
Dievo įstatymams, kas irrącio- 
palų, kapriziška. Stebuklu rei
kia vadinti tuos dieviškų jėgų 
.įvykius, kuriuos nūdien nega
ilima duątęmįą mokslo katego- 
,rijomis įtej-pti į ųuįvęrsalinę 
įšąįškintų įyykių^ schemą”. 

!‘tpąągę)įą jaučia, sakoma to
liau, kąd stebuklai turi dide
lės svarbos tikėjimo, palaiky
mui, neą J.i& esą, yąizdžiai pą- 
trędo Plovą gąlybę. ^et iš kitos 
puses ręjkia ‘pripąžinti, kad 
daugęlįs kitų jąučįą, jog Die
vo išąiinčiaj ir dįdybef daug 
daugiau} pritįnka griežtai išlai
kyti reguliariškumus, kuriuos 
žmogus pastebi gamtoj ir va
dina Gamtos įstatymais, ir ku
rie Diayo tikslui tarnauja be 
jokios išįmties iš fizikinį0 plą- 
>no. Reikią pripažinti, kaęl šito
kio. nusistatymo motyvai gludi 
ne vien tik moksliniuose, bet 
ir grynai religiniuose inįęre- 
suose”,

jeigu skaitytojąs įsigalvos į 
'tąį te išreiškę yy^ųpąį, jąi 
lis pamatys, kad kata
likų bažnyčią atsargiai, bet ąiš-

Ątmetę stebuklus, arkivysku
pai atįtiukąmąi isąįškino ir 
švenčiausios Marijos nekaltų 
.prasidėjimo klausimą. Praneši
me ką^alikų arkiyyskąpai ra
šo: ............................  ; ‘

“Taigi daugęlis musų 
esą, tikėjimas į įąt ted Sojis

Vienok tarp musų yra ir. tokių, 
kurie 
mas į 
labiau 
musų
ko normalėse žmonių prasidė
jimo ir gimimo sąlygose. Ne
kalto prasidėjimo sąvoka už
temdo žmonių dvasioj tikėji
mą, kad įsikūnijant Dievas ga
li apsireikšti, kiękvieąąmę žmo
gaus punkte, jo viduj ir per 
jo prigimtį”.

Trumpai tariant, arkivysku
pai atmeta “Nekalto Prasidėji
mo” dogmą ir nurodo, kad jos 
palaikymas nužemina Dievo ga
lybę.

Galiausia apie Kristaus pri
sikėlimą :

Kristaus prisikėlimas iš nu
mirusių, sako arkivyskupai, tai 
centrinis krikščionių istorijos 
dėsnis. O jei dėsnis taip tam
priai surištas su įvykiu, kurie 
taip toli nuo šių dienų, tai ne
nuostabu, kad nuomones ski
riasi, jei iškeliamas klausimas, 
kiek pranešimai apie įvyk] 
grindžias! objektyvinių įvykic 
perdavimu, ir kiek jie gludi ant 
to įvykio priinityviiuo inter
pretavimo, kuris iš pradžių bu
vo perduotas alegoriškai, trans- 
cenden tiškol formoj, išreikštas 
tam tikru mintijimo ir kalbos 
būdų. į

Tokius ariglikonų bažnyčios 
mintys apie katalikų dogmas 
Mintys šios išaukština ir Die
vą ir žmogų. Dievą jos padare 
tikrai didingų visatos kurėju 
o n,e menko charakterio monar- 
ęhėliif, kuris kišasi į žmonių 
reikalus ir kaišioja koją tiems 
kieno mintys jam nepatinka 
(nors jis pats davė žmonėms 
laisvą mintį), ir kuris už gra
šius laužo savo amžinus Vi
satos įstatymus, daro stebuk
lus tų naudai, kurie nustoja 
žmogui Dievo duoto prakilnu 
mo ir keliasklupŠčiauja prieš 
savo nesusipratimą, prieš sav< 
neapšviestą sielą. O žmogų ar
kivyskupų mintys padaro Die 
vo vietininku ant žemės; jos 
jam pasako, kad Dievas nelau
žo savo įstatymų. Todėl žmogus 
turi daug mokytis, kad pažin
tų Dievo įstatymus ir sulig jais 
gyventų taikoj, gerovėj, mei
lėj, po jų neišvengiama eiga.

Bęmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTUĘOS DRAUGIJA
•DRAUGUOS OFISAS, 1739 South Hąlsted Street. Telefonas Canal 01^7 — Ątdaras ketvergais visą dieną, 

VALDYBA j. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vįce-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, ęekretorius P. MILĄšEVIčlUS, trustisas.

P. MĮL^EĘ, finąąmj seki storius
DR. MONTVILAS, Dr-jos pĄktaraę, K, GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

TRIUMFO KONKlJiSO DARBO EIGA CHICAGOS LIETU-
ĘDnkųrsD Užbaiga Balandžio 30 d., 1938 m. VIŲ DRAUGIJA

KONKUĄSĄNTĄI
Senąs Petras
Benediktas Vaitekūnas
Frank Bulaw .................

ĮRAŠĖ DAR
MIESTAS NARIŲ ĮRAŠYS

Chicago .... 210........... 90
Chicago .... 162........... 90

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

G. Steponavičiais .......................................  3.............
Pavieniai nariai ne konkursantąi įrašė .............. 347.............. 243

Stasys J. Petrauskas ............
Vincent B. Ambrose ... ........

............ Rockford....

..............  Chicago....
Stasys Yurčis ........................ .......... Rosęlande....
Kazimieras Jokubka ............. ................. Cicero....
Thomus Sal^ąuskas ............ ...’.......... Chicago....
Joseph Ascilla ......................... .............. Chicago....
P-nia Marjon Ascila.............. ..................  Cicęrp....
Joseph Augaitis ..................... ................  Cięeąą....
Geo. Izbickas ......................... ................ Harvey....
P-nia Elz. Norgąilienė ......... ............... Chicago....
Adpms Matfcunuą............................. Chicąga- -
Antanas Visbaras ................. .................. Cicerą—.
Alex ApibrozeyiČia ............... ................ Cbicągo....
Jcdpi P. Gričimias ................ ..........  St. Charles —
Povilas Milaševičius.............. ................. Chfcago....
P-le Suzana Gabris............... ............. Waukegan.—
tP-le Josephine MiĮler .......... ............ Evąpąton....
IP-lė Jennie Laurel ................ .......... Waukegan....
Kazys Stepanaviftus ............. ................ Chicago....
P-ia Magd. Ratkevičienė .... ............... Chicago....
John Šliužas ......................... ............. Chicago....
John A. Grekey ........ i........... ................... Gary....
Peter P. Lapenis ......... j..................... Chicago....
Petras Gąiskisr........................ ............... Chicago....
;Stasys Mockus ...... ............... ................ Racine ....
Stanley Stątkievich ............ ..... ........ Racine ....
ĄntĄnas L. Skirpiontas ...... ...............  Harvey....
Vincas černauskas .............. ........ Springfield....
Jonas Cinikas ............................................ Cicero ....
Chester Prakurotas .............. ...................  Gary....
Louis Antonavičius ............... .... .......... Chicago ....
P-nia Petronėlė Mąrkąųskas ............... Cliięąga —
Juozas Ąlbauskas ................ Chicąga Heights....
Peter Giniotis ..... -................ ............. . Chicago....
P-nia Julia Luketis................ ........... Springfield....
Antanas Stankus .................. ..... ..........  Aurora....
P-lę Ąntoine^te Kącevičins ... ...............  Chicago....
Joseph J. Žukas -k........................ ...............  Chicago....
Mike Senką ............................ .............  Roseland ....

84........... 41
80........... 45
63........... 23
55........... 30
53........... 25
4?........... 33’
37........... 35
29........ 26
29........... 14
29........... 32
34........... 28
29........... 2f>
24........... 31
21........... 9
21........... 34
20........... 45
18........... 17
16........... 14
|5........... 35
16......... 19
21........... 34
24......... 11
17........... 18
26...... . 49
17...... . 8
16........... 9
15........... 20
15........... 10
15........... 20
11........... 10
10........... 10
10..... ..... .8
13.... ...... 9

7 ......... 15
6........... 10
5........... 16
6........... 10
5........... 35
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Aplamai naujų narių kvota konkurse ..................  3,000
Konkurse naujų narių įrašyta .............................. I,8ft2
Kvotai trūksta ......................................................... 14D3

Chięągos Lietuvių Draugija 
susitverė 1909, metais North- 
sidės apylinkėje. Į šią draugiją 
daugiausia prisirašė progresy- 
viški žmonės ir ją pradėjo au
ginti. Pradžioje ąųgo ganą lė
tai, bet palyginti su kitomis 
Nnrįh.'ikĮės draugijoms ji visgi 
buvo gana stipri nariais ii tur
tu. Taip d;nko melai po metų 
ir Draugija vis augo ir stiprė
jo nežiūrint visokių nesusipra
timų.

Atėjp depresijos metai. Dau
gelis draugijų atsidūrė blogoje 
padėtyje, kadangi bankuose li
ko uždaryti pinigai ir kitokios 
draugijų vertybės sumažėjo, o 
kitos ir visai pražuvo. Jautres
nės ir išmintingesnės draugijų 
valdybos pradėjo vesti viena sų 
kita per frakcijas, kokiu budu 
butų galima sustiprinti savo 
draugijų finansišką padėtį ir 
kad draugijų nariams butų už
tikrinta pašalpą ligoje ir po
mirtine. Depresijai besitęsiant 
tarp draugijų vis darėsi dides
nė suirutė. Daugeliui draugijų 
pritruko pinigų mokėti pašal
pas ligoje ir pomirtines. Drau
gijų nariai pradeda nerimauti 
ir ieškoti išėjimo, kaip butų 
galimą užjikrnti pašalpų gavi
mą ir poiųirtinių išmokėjimą. 
Kad labiau butų galima užtik
rinti gavimą ligos pašalpą ir 
pomirtines. Keliąs draugijos su
sideda į krūvą ir sudaro viena 
stiprią organizaciją. Kitos, ma
žesnes draugijos, prisideda prįe 
didęsuiy- Ęrje Chięagos Lietu
vių draugijos prisidėjo 12 ma
žų draugijų, todėl pastaroji dąr 
ląldau sustiprėjo nariais ir tu?-

Ar verta priklausyti šiai 
draugijai?

Kad verta priklausyti draugi
jai, tai negali būti klausimo, 
jei tik nesi persenas. Juk su 
kiekviena diena cinam senyn ir 
jau daugelis pasiekėm tokį am
žių, kad ir norėdami negalim 
stoti į draugiją.

Jau daugelis draugijų nusta- 
e priimti naujus narius tik iki 

40 metų amžiaus. Musų Drau
gija priima iki 48 metų am
žiaus iki kontesto pabaigos, tai 
yra iki balandžio 30 dienos šių 
metų.

Skaitytojau! Jei neturi 48 
metų amžiaus su viršum ir esi 
sveikas, tai tau yra paskutinė 
proga (jei dar peši šios draugi
jos narys) įsirašyti į Draugiją. 
Juo labiau, kad po kontesto, ir 
musų draugija nustatys priėmi
mo ąmžių iki 40 metų. Nąudo- 
<is tąja proga, jęi nori būti na- 
viu šios didžiausios ir turtin
giausios Draugijos. Todėl ne
auk nė vienos dienos, pats at

silankyk į ofisą arba atsiųsk 
aiškutį, kad nori įsirašyti. Tuo 

atveju ofisas atsiųs žmogų, ku
ris plačiau pąaiškiųs apie drau
giją. —Alex Ambrozevičią.KONTESTĮJ SVARBA

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d., 3 vai. PA"

čią $ięną, lai yra šeštadienio yakarę, įvyks Konkurso. Fmąlą 
Vakaras, Amalgamated Center, 333 Ąshland BlyęL

2. Visą nąujl nariai, įsirašę nuo gruodžio |4 d- 4937 ligi 
balandžio 30 (į. 1938 <n., į sakytą vakarą tikietųą ęąųą nejnQ- 
karnai. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie draugijos na
riai, kurie įrašę pąąqų narių.

3. konkurso Finalo Vakarių tiįpetai nebus parduodami — 
juos paųs nauji nariui; nariai už įrašytą narį, taipgi fcąpkąr- 
santai. Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus nemokamai.

4. Nariai priimami Draugųon — vyrai ir moterys nuo 15 
ligi 48 m. Pasibaigus kodkurųd nąuji nariai bus prjiiųąmi tik
tai nuo 15 ligi 4Q metų. įsirašyti galima per musų konkursan- 
tus; per draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai į draą- 
gijos ę.fisį.

5. Draugijos ofisai a d aras nuo 9 ligi 5 vai. popiet, ketvir- 
tadįę.nuus 9 ryto Dgi 9 vakare ir nydėliomis nuo 9 ryto iki 1 yal. 
popiet.

Chicagos L- Draugijai sųslip- 
rėjųą, valdybą sugalvojo vajų 

\iau jiems nariąms gauti. Vajus 
;pąsįseka gęriąų, negu buvo mą- 
pytą, ųęžiųrmt digresijos. Pię- 
mąin vąjųi pasisukus, daromą 

t antras — ir (ąs nusiseka. Šiuo 
' metų eina iš eilės ketvirtas vą- 

, jus prie užbaigos. Dabarlinįs
vajus baigsis su paskutine ba
landžio įnėn. dięna šių melų.

Pašalpa ligoje ir pomirtine
Chicagos Lietuvių Draugija 

aprūpiną narius pašaipa ligoje 
pagal priklausomą skyrių. Pa
šalpa ligoje yra trijų
I skyrius moka $6.00
II
III

KAS GAUNA TIKIETUS J 
DRAUGIJOS FINALO 

KONKURSO BAN- 
KIETĄ?

GAUNA:
1. Visi nauji nariai, kurie y- 

ra įsirašę ne anksčiau kaip 
gruodžio, 1,2 d- 1937.

2. Visi Draugijos nariai, ku
rią |rąšo nąųją nąrį;

3. Visi konkursaptai;

4. Visi Lietuvių Kultūros 
Draugijų valdybų nariai;

5. Chicagos Lietuvių Draugi
joms valdyba ir komisijų nariai.

TIKIETAI Į šįv BANKIETĄ 
NEBUS PARDUODAMI — da
lyvauja vien čia pažymėti or- 
gąnizacijos nariai. Kurie Drau
gijos nariai nori dalyvauti šia
me Konkurso Finalo bankiete, 
tai esate kviečiami įrašyti jnau- 
M v.wi-

NAUJAS KONTESTO 
VEDĖJAS

Mirus musų prezidentui ir 
kontesjo vedėjui Juliui Micke
vičiui, valdyba sušaukė specia
lų posėdį kovo 9 d< bei .pasky
rė naują kontesto vedėją, kad 
pradėtas darbas nesi trukdytų, 
šis sunkus ir ątsakoniingas 
darbas teko musų ilgamečiu) 
draugijos darbuotojui ir valdy
bos nariui iždininkui Jonui De
gučiui. Kadangi visuose buvu
siuose kontestuose jam teko, 
būti kaip ir kontrolierium visų 
kontestų darbų, tad jis įgijo 
ganėtinai patyrimo, o be to, sa- 
co švelniu mandągumu jam 
geriausiai seksis su kontestan- 
tais darbuotis. Negalėdamas pa
švęsti savo viso laiko tam dar
bui, jis pasiskyrė sau už pa- 
gelbininką Aleksandrą Ambro- 
zevičių, gana darbštų, populia
rų ir sumanų tom pareigom ei
ti vyrą. Kontestantams visais 
reikalais bus teikiama greita ir 
tinkama parama, kur lik ji bus 
reikalinga.

—W. V. Mankus

PASKUTINE PROGA

Prieš keliolika metų Chica
gos Lietuvių Draugija buvo tik
tai lokalė organizacija su ke- 
iais šimtais nariu, bet finan

siškai gana stipri. Depresijai 
užėjus, finansiškai silpnos 
draugijos sutrupėjo į šipulius. 
Apie jas dabar nė prisiminti 
niekas nenori. Bet Chięagos 
dėtuvių Draugija ne tik kad 

depresijos nejautė, bet skubotai 
pradėjo konštruktyvį darbą 
traukti į sayįj narių eilę pakri
tusių draugijėlių nuskriaustuo
sius narius. Negana to: kuomet 
desetkais įvairių draugijėlių 
žlugo, tai: norintieji priklausy
ti neteko galimybės į jds įsto
ti. Todėl Chicagąs Lietuvių 
Draugija ūmai persitvarkė, per
eidama po valstijos kontrole. 
Tai buvo., vienintelė lietuvių 
draugija Illinois valstijoj po 
valdžias priežiūra. Po šio per
sitvarkymo ♦visiems pasidarę 
aišku, kad Chicagos Lietuvių 
Draugija atsistojo dar ant tvir
tesnio pagrindo. Pati Draugija 
pajuto didesnę užduotį ir savo 
darbuotę nusitarė praplėsti va
jų formoj. Stambus vajus bu
vo suąrganizuotas 1935-6 lie
tais, kuris nąrių skaičių padau
gino 1,200. Tas kontesfas tai 
buvo mėginimo veiklos pada
ras. 1937-8 metų kontestas nu
statytas padaryti rekordinių 
l^ontestu ir iki šio laiko nąrių 
skaičių pakelė 5,500, bet šiuo 
skaičiumi negalime pasitenkin
ti. Kontęsto darbą turime tęsti 
((ar didesniu pasiryžimu, kad 
hutų galima pasiekti savo užsi
brėžto tikslo — 7,000 narių.

Kontesto laikas baigiasi ba
landžio 30 d. Laikas trumpąs, 
bet jei tą laiką suvartosime tik
sliai, (ai lengvai pasieksime už- 
sib/ėž(o skaičiaus — 7,000 ną- 
rių ir tuo parodysime, kad koą- 
tęstų pagalbą tikrai galime ug
dyti musų orgaąįzaęiją.

—J. D.
■ r 1

gams, giminėiąs ir pažįsta
miems tai sudaro labai ęlaug 
nemalonumų. Dažnai tenka ko- 
leklųoti pinigus.

O tatai įvyksta dėl apsileidi
mo. Šiaip ar taip, o kiekvienas 
gali bent liek apsirūpinti, kad 
susirgęs galėtų gauti nors ir 
nedidelę pašalpą. Be to, svarbu 
apsirupįuti pomirtine, kad pas
kui nereikėtų įgrįsti žmonėms 
su kalentomis.

Visiems yra žinoma, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija tik
rai gerai rūpinasi savo nariais. 
Jei narį užklumpa liga, tai 
draugiją be jokio vilkinimo iš
moka pašalpą. Pomirtinės irgi 
nereikia ilgai laukti: kai prista
toma mirties paliudijimas ir 
certifikatas, tai tuoj ir išmoka
ma pomirtinė.

Štai kodėl aš drąsiai krei
piuosi į visus aplikantus (tuos 
asmenis, kurie pasiėmėte iš 
manęs aplikacijas) raginda
mas kaip galima greičiau stoti 
į Chicagos Lietuvių Draugiją. 
Laiko nedaug bepasiliko, tad 
nedelskite!

—Ad. Markūnas

Kontestantų Sueigą
Užpraėjusio trečiadienio va

karą, kovo 16 d., įvyko valdy
bos sušaukta kontestantų suei
ga Neffo svętaipėję. Pasilaikius 
lietingam orui, iš tolimesnių 
kolonijų kontestantai negalėjo 
atvykti, bet dalyvavo iš Rose- 
lando, ’Harvey ir, suprantama, 
daugumas chicagiečių. Būrelis 
susidarė iš apie 20 asmenų.

Kadangi veliųmes J. Mįękeyi- 
ėinus, buvusiojo dęaugįjos 
zidęnto ir konkurso vędėjp 
kuone visi kontestan(ąi b,uvo 
suorganizupti ir tik jam buvo 
artimą i pažįstami — tat valdy
ba matė reikalo sušąukti tokį 
kontestantų posėdį, kad su 
tąis svarbiais draugijas ąuklė- 
tajais butų progos suęiti į ar
timesnes pažintis, kad pasidą- 
linti miomopėmis, pąpląnųoti 
tolįmęsnę ir Uęn-
(įrai, nusistatytais keliais eiti 
prie sėkąiingo koptesto baigi
amo bęį kvotų išlyginimo.

Visi žinome, kad kontesto 
galas jau nebetoli — vos bepa
liko 6 savaitės dar iki išpildy- 
mui nustatytos skaitlinės (3,- 
000 naujų narių) trūksta apie 
1,200; reikalingas sąjūdis, į- 
lempimas jėgų, kooperacija. 
Ateina didysis Konkurso Baig
tuvių Bankictas Amalgąmatų 
svetainėje. Tas bankietas turės 
būti pilna to žodžio prasme 
džiaugsmo ir pasididžiavimo į- 
yykis — pasiekiąs tikslas, at
liktas darbas.

Malonu pažymėli, kad visi 
sueigoje dalyvavę kontestantai 
su pasiryžimu iškilmingą! pasi
žadėjo valdybai ir naujam 
kontesto vedęjui J. Degučiui, 
kad jie nesuvils, savo kvotas 
būtinai išpildys, nors jiems ir 
naktimis netektų miegoti. Da
bar, gyvumo ir naujos energi
jos periode — pavasarį, pato
giausia proga paleisti savo jė
gas į darbą. Puikus pažadai — 
na, kas pirmas išpildys savo 
kvotą?

Taip jau ir tie kon(estantai, 
kurie negalėjo atvykti į posė
dį — turėtų sukrusti; laikas 
bėga nepastebiamai, kiekvieno 
diena yra brangi — “broliai, 
dirbkime, kol jaupi ...”

—W. V. M.

NAUJI NARIAI
t

Kon. Mike Senko įrašė:
Matilda E. Collins
Saphia Simosky
Mary Drcznis
Catherine Palonis

Kon. Antanas Visbaras įrašė:
John J. Macenis
Anlon Stračkaitis
Aleksandra Daukšas

Kon. Joseph Augaitis įrašė:
Ignacas Vaičiulis
Magdclena Lucas
James Balchaitis

Pastarasis yra p. J. Balchai
tis, kuris laiko taverną adresu 
4909y2 W. 14 St., Cicero, III.
Kon. Stasys Yurchis įrašė:

Kazimiera Jučienė
Elizabeth Dobiąs.

Kon. Benediktas Vaitekūnas į- 
rašč:

Andrew Dominas
Julius Zawlewich

Kon. Thomas Šalkauskas įrašė:
Stella Gasper
Charles Gasper, .Ir.

Kon. Stanley Statkevich iš Ra- 
cine, Wis. įrašė:

Petronėlė Steponaitis.
Kon. Senas Petras įrašė: 

Alice II. Milchell.
Kon. Adomas Markūnas įrašė:

Antanas Loveikis
Karolis Žukauskas.

šiuo noriu kreiptis į tuos, 
kurie yra per mane išpildę ap
likacijas -ir pasižadėję įstoti į 
Chicagos Lietuvių Draugiją. 
Taip, aš noriu jiems priminti, 
kad pradėtą reikalą jie pasirū
pintų baigti. Juo labiau, kad po 
kelių savaičių baigsis kontes
tas. Kiekvicnain privalu atsi
minti, jog kontesto melu buvo 
suteiktos tam tikros lengvatos 
naujiems nariams. Kai kontes
tas pasibaigs, tai tų lengvatų 
jau nebebus. Pirmiausia nau
jais nariais bebus priimami 
daug jaunesnio amžiaus žmo
nės. Numatoma, kad į draugi
ją įstoti bus galima tik tiems, 
kurie* turi - nedaugiau kaip 40 
-metų.-, amžiaus

Dabar draugija turi pusėti
nai didelį nuošimtį jaunų na
rių. O reikia žinoti, kad jauni 
nariai kiekvienos organizacijos 
yra didelis turtas. Vadovybė 
tad ir yra pasiryžusi po šio 
kontesto vadovautis naujomis 
taisyklėmis. Būtent, griežtai 
nustatyti, kad naujais nariais 
draugijon galėtų stoti lik tam 
tikro amžiaus žmonės.

Štai kodėl aš ir sakau, jog tai 
yra paskutinė proga pasinau
doti lengvatomis ir įsirašyti į 
draugiją. .Jei praleisite tą pro
gą, lai paskui teks gailėtis, bet 
jau bus per vėlu.

Liga ir mirtis yra tokie daly
kai, su kuriais kiekvienam ten
ka susidurti. Kai jauni esame, 
tai mažai paisome apie tuos 
dalykus. Nesirūpiname tinka
mai apsidrausti, kad vėliau ir 
patiems nereikėtų vargti ir ki
tus. apsunkinti.

O tai juk dažnai pasitaiko. 
Žmogus jaunas, sveikas ir tvir
tas sako, jog jis nematąs jokio 
reikalo priklausyti pašalpos 
draugijai. Bet štai praeina kiek 
laiko ir, žiūrėk, jį pradeda vi
sokios ligos kamuoti. Tada jis 
gailisi ir aimanuoja, kad dide
lę klaidą padaręs nestodamas į 
draugiją. Bet, kaip sakoma, po 
pietų šaukšto nebeieškok.

Visiems mums yra žinomi 
tokie sportai, kurie juokus krė
tė iš visokių pašalpos organiza
cijų, o dabar jie graudenusi. 
Bet kas praėjo, to grąžinti jie 
jau nebegali. Suvargę, sunykę 
jie bcviltingai žiuri į ateitį. Tu
rėdami kelis dolerius, jie ma
nė, jog dėl ateities jiems nerei
kės rūpintis. Bet, žinote, dole
ris yra labai slidus daiktas: 
kaip bematant jis išsprūsta iš 
rankų. Igsprudo tie doleriai ir 
sakytienis mandrapypkiams iš 
rankų, šiandien jie neturi nei 
dolerių, nei pašalpos begali 
gauti. Jų likimas tikrai liūdnas.

Dar liūdniau yra, kai žmonės 
nepalieka jokios pomirtinės. 
Tais atvejais tiesiog nėra kam 
jų laidotuvėmis rūpintis. Drau

Nariams Žinotina

KONTESTANTU 
VEIKLA

Praėjusią savaitę visiems 
draugijos naciams buvo išsiun
tinėta laiškai ir aplikacijų blan
kus, kviečiant pasidarbuoti. Bū
tent, įrašyti nors po vieną nau
ją narį. Reikia pasakyti, kad 
stebėtinai didelis skaičius tų 
laiškų grįžta atgal nesuradę- a- 
dresuotų. Tai laba^l negerai: 
kiekvieno nario turėtų būti pa
reiga persikeliant7 į naują vietą 
gyventi apie lai ^pranešti savo 
draugijai, kad reikalui esant 
butų galima susisiekti. Pavyz
džiui, nariui užmiršus užsimo
kėti laiku savo duokles, sekre
torius siunčia paraginimo laiš
kus, vėliau ir kolektorių. Netu
rint teisingo antrašo — nario 
negalima surasti, ir jis prieš 
savo norą lieka išbrauktas iš 
draugijos.

Juk galiiną tai pądąryli J 
cento atviruku, kas mažai at
sieina ir laiko neužima, reikią 
rašyti stačiai Chicagos Lietuvių 
Draugijai, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Kurie gavote tuos laiškus — 
nepadėkite, užpečkin, bet buki
te gerais draugijos patrijotais 
ir pasistenkite surasti nors pa 
vieną naują narį Įrašyti į drau
giją. Turite šeimos narių, drau
gų, kaimynų, kurie dar nepri
klauso draugijai r— padarykite 
jiems tą mąlonę. Vėliau jie 
jums bus dėkingi. Senas ar 
jaunas — nė vienas nėra ap
saugotas nuo Nelaimės* ligos, 
net ir nuo minties- Pasitaikiuą 
vargo valandai, kiekvienas 
džiaugiasi gaudamas taip rei
kalingą pašalpą. Reikia žinoti,

ąnt fr-ta puaL)

Senas Petras, daugiausia na
rių įrašęs | draugiją, pereitą 
savaitė pridavė vieną, bet šią 
ną. Patarlė sako, “kad prieš 
audrą tyku”, taip ir su Senu 
Petru gali atsilikti. Jis pereitą 
saviatę pridavė vieną, bet šią 
savaitę gal atneš visą glėbį. Ne
žiūrint, kad jis mažai gavo 
pereitą savaitę, bet vis vien šie
met gavime naujų narių yra 
pirmoje vietoje.

Antroje vieloje šiais metais 
su naujais nariais stovi keturi, 
ir visi beveik lygiai naujų na
rių prirašė, būtent, dėdė Vaite
kūnas, Joseph Augaitis iš Cice
ros ir ilų roselnudiečiai — Mi
ke Senko ir Stasys Yurčis.

Trečią vielą užima Stasys J. 
Petrauskas iš Bockfordo, Tho
mas Sąldauskas, Antanas Vis
baras ir V. B. Ambrose, šie tu
ri daugmaž lygiai balsų.

Arli I rėčiuj ų yra šie: A (ki
mus Markūnas ir du ciceriečiai 
- - Kazimieras Jokubka ir Jo- 
pas Cinikas. Vienuolika konles- 
tanlų šiemet neparodė jokios 
gyvybės kontesto veikloje. Lai
kas pradėti, nes einam arčiau 
koųtoslp pąbaigos. Lauksim, 
kad šią savaitę nors po vieną 
naują narį įrašyti.

skyrįų:
per ęav.

,,
,,

KONCERTAS IR TEAT
RAS CICERO, ILL.

99 99

75 
$1.25
mirus,

99

pomirtinė iš- 
viui $200.00

$10.00
$16.0Q

Mėnesiniai ųarių mokesčiai 
yra mokami pagal priklausomą 
'skyrįy,:

I Skyrius 50 centų mėnesiui
II ”
III ”
Nariui 

mokama
ir dar išleidžiama $50.00 palai
dojimui. Būtent Draugija ne
perka gėlių vainiką, duoda 
grabnešius su draugijos tani 
tikrais ženklais ir grabnešiams 
mašiną. •

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Ciceros skyrius rengia Koncer
tą ir teartą nedėlioję, balandžiu 
(Aprįl) 3 d., 1938, Lietuvių 
Liuosybės svetainėje, 14 S t. ir 
49 Ct., Ciceroje. Pradžia 7 vą- 

' landą vakaro. Bus suvaidintą 
ikoinedija “Tarnas Įpąinįojo”. 
Taipgi koncertinę programą 
dalį įšpįldys Vyrų piriąyn cho
ras su savo solistais.

Visi tad ciceriečiai ir chica- 
giečiai esate kviečiami atsilan
kyti į pareingimą, kur turėsiių 
.progos smagiai laiką praleisti.

t Cteerteil?
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šių metu daug prakalbėlių pa
sakyta. Juozas Keturakis pri
minė vaikystės dieneles, kaip 
su p. Gasparaičiu savo gimti- 
name kaimelyj žiuriuose, pie- 
mėneliais būdami, mokėdavo 
garaduose spraga padaryti ir 
įlindę į kaimyno sodną, kriau
šių, obuolių nusipurtyti. Jo se
sutė Radauskienė sako, kad tė
velis ją radęs rgrastus beski- 
nant, barės ir ko tik pabaudos 
už tai negavus. Apie 12-tą va
landą ir jaunimas ir mes senie
ji piovėm simbolinį keksą ir 
vaišinomės lietuviškais saldai- 

.nk is. Tikrai draugiškoj nuotai
koj praleidėm pusę nakties 

{gražiam burelyj. Pp. Gasparai-

Chicagos Lietuviu Draugija
Gasparaičiu Sidabrinės 
Vestuvės

Prančiškos ir Kazimiero Gas- 
pariačių 25 metų ženybinio gy
venimo sukaktuvių proga, jų 
giminaitė Elžbieta Rudauskienė 
suorganizavo būrį žagariečių 
“kareivių1*, vyrų ir moterų, 
kaip tai iš East-Northsaidės 
savo šeimą p. Užkuraičius V. 
Radauską, Cicero J. ir MrsJ 
Keturakius, Humboldt Parkui 
Niprikus, Roselando F. K. Am- Laj nuoširdžiausiai dėkoja vi- 
brozus ir kitus ir praeito šeš- gjems draugams ir ir giminėms 
tadienio vakarą suvažiavo į Ga- u£ dovanas ir džirugsmą, ku- 
sparaičių namus, 931 W. 43rd rjs jjems ilgai pasiliks 
Place Bridgeporte, visai neži-' mjrštamu. 
nant jubilijantrms. Mat, tie ___________
buvo išvežti seno namo apžiurę- Išsigmė Leidimus 
ti, kad butų galima atremon- v j t 
tuoti. Ta melagystė taip buvo 
natūrali, kad p. Gasparcitis rū
pestingai su cieliauka išmiera- 
vo visus langus ir sulygo tikrai Zemgolis, 20 
kiek už darbą bus atlyginta. O John Bata, 26, su Agnės War- 
tuo kartu visi šposininkai su chol, 22
žinia jo dukters Stellos ir su-j Alexander Burke, 24, su Ber
naus Charley privežė valgių,1 nice Stukas> 20 
gėrimų, ir įvairių dovanų ir nu
krovė stalus, kad net lūžo.

Įėję į bu<tą p. Gasparaičiai 
nusigando pamatę tokį didelį 
būrį žmonių, kurie juos sveiki
no su įvykiu ir prisegė po gra-^ 
žią gėlę su sid; briniais lape
liais. Jie buvo pasodinti kuiv 
figūravo puikus raudonų rožių! 
bukietas. Pp. Gasparaičiai net 
pajaunėjo, pagražėjo taip neti-1 
ketai užklupti draugų.

Ačiū p. Rudi.uskienės suma- 
numui ir p-lės Gasparaičiutės sk-vr5 <lar Penkiems metams 
triūsui, kuri visa vakara vi-^011^ Nellle Tayloe Ross ktiP° 
siems tarnavo, mes skaniai pa
gamintas antis, vištos kumpius 
pasig. rdžiuodami valgėme. Vai-

(Tąsa iš 5-lo pusi.)
kad draugija kas mėnuo pašel- 
pom išmoka per tūkstantį do
lerių sergantiems nariams, o 
kas nori sirgti? Tai įvyksta 
prieš musų norą.

Vos beliko vienas mėnuo iki
kontesto pabaigos. Balandžiu
30 dieną įvyks didysis kontes- kiele susirinkę pasidžiaugsime, 
to Finalo Bankietas Amalga- —W. V..

matų buveinėje. Tai bus šau
nus ir didingas bankietas, kur 
kiekvienam nariui bus už gar
bę dalyvauti. Už pinigus bilie
tai nebus r parduodami, gaus tik 
tie, kurie įsirašys arba kilus į- 
rašys. Atlikite savo kaip nario 
pareigų — įrašykite po naujų

Trisdešimts metų draugiškos pažinties ir 
veikimo su Julium Mickevičium

Coal-Anglys

neuz-
R s

(Chicagoje)
George Minen, 21, su Bessie

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Moteris prižiūri 
Jungt. Valstijų 
pinigų kalves

WASHINGTON, D. C., *0- 
vo 27. — Jungtinių Valstijų 
senatas praėjusį šeštadienį pa-

' direktorių šalies 
mo.

pinigų kali-

yra septynios
Ji prižiūrėjo

Kainos Numažintos
$5.75 
$6.00 
$6.00 
$6.00 
$5.25

MINE RUN ...........................
B!G LUMP ...........................
EGG ........................................
NUT ........................................
SCREENINGS ....................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Jos priežiūroje 
pinigų kalvės, 
įrengimą Jungt. Valstijų aukso 
sandėlio Fort Knox’e, Kentucky, 
kur randasi dabar $5,000,000,- 
000 — daugi u aukso, negu 
bet kurioj kitoje pavienio,]'e 
vietoje pasaulyje.

Viso p-nios Ross žinioje yra 
aukso vertės $12,783,000,000. 
Praeityje p-nia Ross yra bu
vusi Wyoming valstijos guber
natorium.

Namų Savininkų ir Piliečių Klubo susirinkimas įvyks antra
dienį, kovo 29 ,d., 8 v. v. Šv. Kryžiaus parap. svet., 46th 
ir Wood gat. Prašoma skaitlingai atsilankyti. Kviečia

, - Valdyba.
Lietuvių Piliečių Moterų Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, 

kovo 30 d. Sandaros salėje, 814 W. 33rd St. 8 vai. vak. 
Visos narės malonėkite kuo skaitlingiausiai atsilankyti, 
nes yra daug įdomių žinių ir dalykų apsvarstyti. Atsives
kite ir naujų narių. Kviečia valdyba.

Amerikos Liet. Kongreso Chicagos skyriaus piknikas įvyks 
birželio 19 d. 1938 Birutės darže. —J. Kondroška.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Julius Mickevičius buvo pla
čiai žinomas ne vien Chicagoj, 
bet ir visoj Amerikoj kaip, vei
kėjas Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje. Jis dalyvaudavo 
seimuose ir būdavo aktyvus de- 
’egatas svarbesniuose klausi
muose. Perlai jis plačiai buvo 
žinomas tarpe SLA narių ir

Pirma mano pažintis su Ju
lium Mickevičium įvyko 1907 
metais, kada mes suorganiza-

jungos 81 kuopą ant North 
West Side, kur tuo laiku ir ve
lionis Julius gyveno. Jis tuo 
metu neseniai buvo atvykęs iš 
Lietuvos, vos 17 metų amžiaus. 
Aš buvau už jį senesnis devy
niais metais.

Mes susidraugavome per jo 
draugus, kaip antai Stasį Šakį, 
kuris buvo labai didelis laisva
manis. Mes dažnai susitikdavo
me kaipo artimų minčių drau
gai, nes tais laikais labai ma
cai buvo lokių žmonių, kurie 
galėtų viešai pasisakyti, kad jis 
nepaiso eiti spaviednės arba 
gali valgyti mėsą pelnyčio j. 
Tais laikais tokiems žmonėms 
nebuvo vietos apsigyventi pas 
savo tautiečius. Net ir lenkų 
kunigai įsakė namų šeiminin
kėms išmesti lauk tokius žmo
nes, kurie neina ausinės arba 
ėda mėsą pėtnyčioj. Julius Mic
kevičius tais laikais gyveno pas 
labai tolerantiškus žmones 
(Antonavičius), kurie buvo ti
kintys, bet jie kitaip manančių 
.epersekiojo, kaip tai darė kiti.

11,08 metais kilo inintis tarpe 
daugelio siuvėjų, kad reikia su
raukti visus lietuvius siuvėjus 

i vieną kokią organizaciją. Mat, 
tais laikais buvo daug entu
ziazmo pas visus organizuotis 
į bile kokias organizacijas, o 
ypačiai karčianininkai visados 
prisidėdavo prie suorganizavi
mo visokių draugijų. Taip ir 
čia buvo. Mat, amžina atmintis 
Antonovičius turėjo šapą, tai 
kaip tik jis daugiausia darė 
spaudimo į Julių Mickevičių ir 
mane, kad mes organizuotume 
.Kriaučių Klubą. Pagaliau, mes 
susirinkom apie dvidešimts ir 
nutvėrėm ar suorganizavome 
kriaučių Savitarpines Pašalpos 
■rlubą, kurio aš buvau pirmi
ninkas, Julius Mickevičius sek
retorius ir Justinas Antonovi- 
čius iždininkas. Kadangi tuo 
tarpu nevisi buvo patenkinti 
musų klubo apsiribojimu, bū
tent, priėmimu nariais vien tik 
kriaučių, tad ir vėl buvo .pradė
ta kalbėti apie tai, kaip galima 
reikalus sutvarkyti, kad visi 
butų patenkinti arba galėtų 
priklausyti kriaučiai ir nekriau- 
čiai. Todėl mes ir vėl turėjo
me naujai organizuoti. Taip ir 
liko suorganizuota Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos. Čia ir vėl Julius Mic
kevičius buvo sekretorius.

Tais laikais mažai buvo 
kių, kurie galėjo rašyti, o 

! liūs mokėjo gražiai rašyti.

Čia, žinoma, neapsieidavo ir 
be juokingų nuotykių! Būda
mas daugelio draugijų sekreto
rium, jis kartkartėmis sumai
šydavo protokolų knygas: vie
nos draugijos susirinkime per
skaitydavo kitos draug j is ^”o- 
tokolų, ir būdavo tie protoko
lai užtvirtinti... Čia mums pri
siėjo ir SLA 226 kuopa suorga
nizuoti, nes pradžioj Chicagos 
Liet. Draugija S. P. buvo po 
čarteriu SLA iki įvedimo mo
kesčių pagal amžiaus. Po įvedi
mo mokesčių pagal amžiaus 
Draugija atsiskyrė nuo SLA ir 
pradėjo gyvuoti atskirai.

Taipgi turėjom progos .dirbti 
sykiu ir 1910 metais laike siu
vėjų streiko, kada suorganiza
vome Lietuvių skyrių nepri
klausomai nuo kitų tautų ben
dradarbiaudami su centrale 
chicagos organizacija. Dabar t i-

gal: grįžęs atgal pradėjo orga 
nizuoti laisvamanius ir leisti 
“šakę”. Leidimas “šakes” ne
buvo taip lengvas darbas, nes 
truko lėšų. Tad turėjo keltis 
net į Massachusetts Valstiją, 
kur buvo daugiau tos organi
zacijos narių. ,

Grįžęs į Chieago, jis suorga
nizavo Aušros knygyną. Žino
ma, iš knygų niekas nepadarė 
biznio, taip ir Aušra nepralobo. 
Iš viso Aušros likimas nebuvo' 
pavydėtinas.

Taip Julius Mickevičius įsi
traukė į veikimą Chicagos Lie
tuvių Draugijoj. Jis nemažai! 
padėjo pastangų ugdyme kai-! 
bamos organizacijos, kuri šian
dien yra didžiausia lokalė pa
laipinė draugija.

Gaila gero draugo ir visuo
menės veikėjo, bet toks yra vi
sų musų likimas. Jis mirė, bet 
darbai jo nemirs.

Reiškiu didžiausią užuojautą 
Juliaus Mickevičiaus žmonai 
Stefanijai ir sunui Algirdui.

—P. Galskis

REIKALINGAS
LIETUVIS -
DEGTINĖS 

PARDAVĖJAS
Gau* drawing account ir Komi
są. Turi būti patyręs savo darbe 
ir turėti savo žinomus kostume- 
rius. Kiti neatsišaukite.

Musų f’r^a persike!5 i iv»u*ą 
vietą ir turi dauriaus rūšių deg
tinės savo išplatinimui, todl ga- 
i mokėti augs te sn i komise agen

tam. Dabar, me-’ turime 12 tro- 
kų pristatymui. Tas reiškia grei
tą patarnavimą.

Mes persikėlėme nuo Archer 
Avenue ir d "bar turime dešim
tis kartų didesnę vietą negu 
pirmiaus.

KREIPKITĖS PAS:

OLD FORT
DEARBORN
WINE-LIQUOR CO.
3649 So. Racine Avė.

YARDS 7070
Klauskite

B. J. HREMIT arba LEO.MR.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas
Vienam 

fck žmogui

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan ......
PACKARD Sedan .....
TERRAPLANE Sedan 
DODGE Sedan ............
PACKARD Sedan ....
FORD Del. Sedans ....
PONHAC Coupe ........
AUBURN Sedan ........

49t 
42t 
345 
276 
226 
166

75

87
35 
36
35
32
35
33
31
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) ................... tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ......................... „...........

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

\7. of A. pirmiau buvo U. S. 
W. of A.

Julius Mickevičjųs, žinoma, 
kaip ir kiekvienas jaunuolis 
bandė lavintis, buvo išvažiavęs 
į Valparaiso universitetą. Netu
rėdamas lėšų turėjo grįžti at-

$50:00
Sutaupysit

Šmotu

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, VarniŠius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

g
9

“Faun”. 
Design

Vertė
$2-50

...99cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Didelės mieros Elektriniai 
Šaldytuvai Reffigcratoriai

vertė $179-00 po $129-00

Paštu 
35c 

Extra

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1«75 

su 6 kuponais

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ISITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.Galima pirkt ant metinio 

plano, po 10 centų į dienų.
Pas Budriką rasit didžiau- 

sį pasirinkimų visų Standard 
išdirbysčių: General Electric, 
Norge, Kelvinatbr, Crosley, 
Shelvador ir kitų.

Sudriko

KASDIENINIS B IZ N I O SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija j rengta pir- 
no5 rųšies su moder- 
uškomis užlaidomis ir 

Hollywood šviesomis, 
■irbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
ENG 5883-5840

• LIGONINĖS- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $| £.50
GYDYMAS..........................ŠCn.OO
LIGONINĖJE .................... vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS $0.00

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

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

Tel. Lawnda!e 5727.

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

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

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

• RESTAURANTAI

Beer Distributor
kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

ValstijaMiestas

Tel. Hemlock 62402415 W. 64th Street Kovo 29 d.Kupono

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 81st Street 
A. A. NORKUS, Savininkai

Tel. Virtorv

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY SPOT
Didelis pasirinkimas degtinis, vyno, 
cigarų. Fortune alaus, Barbikių 
Ribs, šeštadieniais ir muzika. Taip 
pat ir mandagus patarnavimas.

Savininkės LUCILLE SELENIS 
3862 Archer Avenue

to- 
Ju- 
Tai 

jis todėl buvo daugelio drau
gijų sekretorius. Kiek aš pame
nu, tai jis buvo sekretorius Lie
tuvos Brolių, D. L. K. Gedimi
no, Kriaučių Klubo S. P., Chi
cagos Lietuvių Dr-jos S. P. ir 
Tėvynės Mylėtojų kuopos.

Rakandą Krautuve
340917 S. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

WCFL Sekmadienį žymus pro
gramas kaip 7:30

WAAF Sekmadieniais ir penk
tadieniais kaip 4 P. M.

WMFC Ketvirtadieniais 7 vai. 
vakare. No.



Antradienis, ■ Kovo 20, 103$
.lV|įlHM*W.W

CHlCAfiOS ŽINIOS
TRUMPAI

T

< SUĖMfi Už MOTERS UŽ
PUOLIMĄ — Policija suėmė 19 
metų Theodore Glowa, 1203 W. 
Chicago avė. už išgėdinimą 37 
metų tarnaitės May Ziowski, 
1230 N. Paulina. Jis buvęs su
imtas už panašius prasižengi
mus praeityje.

• PAŠOVĖ DRAUGĄ—Va
giliai Edward Kouba, 17, nuo 
J4L5 S. Hardingj ir Harry Ko- 
lar, 16, nuo 1251 S. Karlov, be
taisydami revolverį pašovė sė
brų Reno Zoppa, 17, 1115 S.Pu- 
laski. Visi trys buvo suimti ir 
prisipažino padarę eilę plėšimų.

Marguetteparkietis.

“Geryn ir Didyn” 
Marųuette Parko 
“Spulkos” Obalsis
Metinis Susirinkimas Nudžiugi
no. Visus šėrinįnkus Marųuętte 

1 parke

visvięn, jie. neatsižadėjo ir, toT 
lįftųę darbuotis dėl spulkos, uo-r 
liąi ir nuoširdžiai. Nąuja didelę- 
cija prašė jiems širdingai; padė- 
kuptį už, jų prižadėjimą bendra
darbiauti.

Einama prie pat rinkimų. Iš 
senosios 'valdybos palaikyta: 
biznierius Julius Bell, visiems, 
žinomas
Alex Dargis, nuoširdus veikė
jas Benedict Nenartonis, “bestį 
common sense” spulkininkas Al 
Panavas, ir darbštus Anthony 
Valonis.

Naujoj y pa tos į direkciją iš
rinktos yra sekamos: Michąel 
Narvjd, Jphn Pąkel, Frank Sa
vickas, ir panelė Frąnęes $a- 
dąuskaitė. Visi iki vienam en- 
tęrgingai ir viešame veikime pa
tyrę.
. Tąigi, nęturėtųj būti jokių 
trukumų, spulkps ateityje, kad 
šerininkų>, obąl$į' atsiekti: Ge
ryn ir didyn, M a rq u et park i e- 
ciaib

Spulkos ofisas randasi 2502 
W. 69th St. —Garsas

kuopos; St. žalinienė per L. 
Pruseiką, pridavė iždininkui-— 
$15.07.

Iš Binghamton, N, Y. A. Ka
minskas per Naujienas—$4.00 

• Ypatiškai Mockui įteikta lan
kytojų: J. Kisėlius—$1.00 ir V. 
Yosud—$2,00

Vi$o pęr kovo mėnesį, 1938 
m. įplaukė—$22.07,

Visiems aukavusiems ir, a.p- 
kas rinkusiems, varde senelio 
M. X. Mockaus, tariame širdim 
gą ačiū. Taipgi prašome neužr 
miršti ir ateityj.

Senelio, M. X. Mockaus šelpi
mo fondo komitetą^: 'Steponas 
Dambrauskas, iždininkas, 56 
E. 101 Str., Chięągp, III. ir An
tanas Jocius, sekretorius, 135 
E. 14.4th. Str., Chicago, III.

Laisvamaniai Už 
baigė Žieminį 
Veikimų

Vaidinimu ir Vyrų Choro 
Dainomis

Chica-Metiniam susirinkime 
go Lithųąnian * Savings and 
Loan Association, buvo pateik
tas, finansinis raportas viešo Au
ditoriaus J.P. Varkalos ir dabar
tinė padėtis spulkos visiems 
šerininkams buvo labai džiugi
nanti.

Obalsis visų: “Geryn ir di
dyn!“

Ir per tai, buvo didelis vajus 
rinkime naujų direktorių. Ilgai 
pasitarnavę spulkos naudai, 
Vincent Stankus ir J. Dauginiu 
pasitraukė iš direkcijos, saky
dami,kad naujiems veikėjams 
savo vietas nori pervesti. Bet,

$22,07 Aukų Per 
Kovo Mėnesi 
M. K Mockui

Kunigas M. X. J\tock.us 
randasi Oak Foręst InstįtujųoiL 
t. y., senelių; prjegląų&jj, Per 
kurį laiką buvo ligoninėj, o da
bar randas ward 52. Kurie lan
kote minėtą įstaigą, malonėkit 
aplankyti ir senelį Mockų.

Aukų. į jo šelpimo fondą 
kovo mėnesį įplaukė:

Rockford, III. nuo LDS

uz

9?

NAUJIENOS; Chicago, m. 
ILLINOJĄUS COOK 

‘ APSKRIČIO ‘ ‘ 
• KLERKO OFISAS'
ILLINOJĄUS VALSTIJA 

■ *• *

COOK APSKRITYS

chorui, taįp ir kitiems programo 
dalyviams, o ponuit B. Liudke- 
vjčiuį, ųž. nugrimiravimą. Jis 
moka , iš seno jąųną. pądar^tii

Scenos mylėtojų Ratelis ma
nė, kąd jąu žięminį veikimą už- 
baigė> vienok apsirikta, nes ir 
vėl gavę pakvietimą syyąidįnti 
komediją “Tarnas. įpąinįojo’.’. 
šį kartą važiuos net į, Cicero 
vaidinai, rengiamarą, Liet, Kųl-| 
turo Draugijos parengime, ku
ris įvyks- 3. d, balandžio*.

—Stepuką^

“Politika” 11-to j 
wardoj

) SS,

Sutinkant su pirmųjų rinkimų 
įstatymų skyriaus 34. nuostatais,; 
šiųq, ą£ liudiju, ka4, hąlotų popie
riaus spalva, kuri turi būti varto
jamą atatmĮęamų, partijų pirmuo
siuos rinkimuose Coęk apskrity, iš
laukinėse miestuose: Berwyn, Chi
cago, Chicago Heights- ir Harvey, 
Cicero miestely ir Evergreen, Park, 
Elmwood Park, Morton Grove, 
Kilęs Center, Summit ir. Šiickney 
kaimuose, aptrądienį, balandžio 12, 
19381 m. kaip seka:

DEMOKRATŲ PARTIJOS Mėlyna 
REPUBLIKONŲ PARTIJOS Balta

1

[
W ||" 1 "F—   milu II    

CLASSIFIEU ADS
— . - - ■ ---------------- -

Miscellaneous
painu

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLĖKOS 

DARBAI
35, metai bizųy, turi, pilną apdraųdą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

' norite.
BRIDQEPORT ROOFING A^D 

SHEET MSE CO.
32X6 So. Halsted Street

Building. MateriaJ
$200,000 VERTĖS

LENTOJ— SIENOMS LENTOS — 
PLYWOOD—STOGAMS, GELEŽIES, 
PLUMBINGO IR STATYBOS MED

ŽIAGA AUKOS KAINOMIS

į) vertės rockwool i 
batte lf; mąiMU fi

os 
ni 
9c

M

4592

Į DOMICĖLĖ STUČKIENĖ 
pę tėvais Mikalauskaitė 
Gyvenę. 3030 W. 40 St,( 

Persi skyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 26 d., 1 vah popiet, ’ 
1938 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Eividų kaime, 
Alsėdžių parap., Teisių aps.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime į, 

mylimą v*yrą Juozapą, švogė-n 
. rį Vincentą, jo moterį Mag

daleną ir jų šeimyną, dędę 
Juozapą, jo moterį Oną ir 
šeimyną Bandauskųs, pusbro
lį Leoną, jo moterį ir šei- 

: myną Mikalauskus ir West 
Frankfort, III., o Lietuvoje 

’ dėdę Joną ir Kazimierą, 3 
tetas Oną, Barborą ir Petro
nėlę ir pusseserę Emiliją ir 
jų Šeimynas ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas J. Liule-
• vičiaus koplyčioje, 4348 So.

Californią Avė. Ląjdotųyės 
įvyks Antrad., Kovo Ž9 d,, 
1:30 vai. popiet iš koplyčios

* bus nulydėta į Tautiškas ką- 
r pines.

Visi a. a. Domicėlės Sfuč- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvier 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį pątar- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, švogeriai, Dėdės, Pus

broliai ir Giminės.
Laid. Direktorius J. Liulevi- 
čius, Tel. Lafayette 3572.

ROSELAND — Liet. Lais
vamanių litinės Kultūros, Dr. 
1 kuopą turėjo parengimą ko
vo 27' d. Programas susidėjo iš 
vaidinimo komedijos. “Šalapųt- 
ris“‘ ir dainų, kurias išpildė 
Chicagos Lietuvių Vyrų, Cho- 
ra$,

Nors vietine Darbininkų sve
tainę, kaip žinomą, nepęrdąug 
tinkanti vaidinimams, vienok 
kai patyrę vaidilos vąjdipą, 
ypač lengvo turinio, kumeti jas, 
tai visada išeiną, gerai. “Šąlą- 
putrį“ suvadino: J, Griškčnas, 
Julė Griš.kįenie.ną, S. Ęilius ir 
Mikalina Gailęvičięnė. Vaidini
mas. publikai patiko.

Vyrų choras pasirodė gana 
šauniai sudainuodamas keletą 
gražių dainų. Kaip tai yra ma
lonu žiūrint į tuos Vyrus. Nors 
amžium neperdaug jaunį, bet 
energija pas choristus rodos 
neišsėmlanT^7f$ visados links
mi, gyvi, pilni pasiryžimo dar 
ilgai dainuot.

Laisvamaniai taria ačiū kaip

Bridgeporte galima; įsakyti 
“gyvuoja” ar, merdėja, politiš
kas klubąs, kurs vadįnasi 
“llth Ward Litliuaniąii De- 
mocratic Organization.” štai 
buvo sušauktas to Įdubo susi
rinkimas, į kurį “membęrių” 
kartu su. valdyba suėjo 14: as* 
menų. Susirinkime nieko “po
litiško“ nebuvo, tik valdyba 
kalbėjo apie pįknįko rengimą* 
Vienas narys, atsisojo. ir suko: 
“Nagi, vyrai, esame lietuvių 
politikos klubas, ajftc.albėkime 
kandidatus, ypąč kad turime 
vieną lietuvę savo wardoj, 
Antoįnette Nausėda, kuri yra 
kandidatė į valstijos, senatą.“

nius Jakaitis, klubo pirminin
kas, visas išraudęs, sušuko, 
kad ne vietoje kalbi ir atėmė 
žmogui balsą. Tuomet pats Ja-r 
kailis pradėjo taukšti, kad po
nia Nausėdienė neatsiklausus 
jo, eina į urėdą, nes mat po
nas Jakaitis, savo nuomonėje 
esąs didelis žmogus.

Po to ponus Jakaitis pasi
skubino uždaryti susirinkimą 
ir sake, kad kitą susirinkimą 
sušauksiąs po rinkimų, 
tau ir “
Gaila, kad beturime tinkamų 
vadų, kurie žinotų kiek dau
giau negu kad til; visuomet 
“stikinti“1 už ’airišius.
! NežiųrinF pono Jakaičio tau- 
škiipo, kjubo nariai, sakė: “O 
mes vi$vicn balsuosime, už lie
tuvių kandidatę į senatorius^ 
pbnią Nausjjdjęnę. Savas už 
savąjį:-;

Taip ir jrctkfa.

Tai 
organizacijos” veikla.

. "yy' .

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

Pinigai duodami tuojau, išanks- 
to, belaukiant apdraudos išmo
kėjimo. Skubus fondai dėl dra- I 
bužių, bažnyčios patarnavimui, I 
transportacijai, kapinių lotams I 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Ellis planą.

L, T. ELLIS COMPANY, 
33 N. La Šalie St. Franklin 1593

JUOZAPAS KENTRA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 26 d., 4:15 valandą ry- 
“ to, 1938 m., sulaukęs 48 me- 
„ tus ąmž?, gimęs. Tauragės ap

skrity, Šilalės par., šeručių 
kaime.

Pąliko dideliame nuliudime 
moterį Julijoną, po tėvais 
Andriuškevičiutę, dukterį Jo- 
sephine, brolį Petrą, seserį ir 
švogerį Uršulę ir Joną Pau- 
ląičius, pusseserę Rukienę, 2 

; pusbrolius Kazimierą ir Po
vilą Jurgučius ir daug kitų 
giminių, o Lietuvoje 3 sese
ris ir kitas gimines.

Priklausė prie Pąlaįmintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas 7039 So. 
Artesian Avenue. Laidotuvės 
įvyks Seredoj, Kovo 30 d., 

; 8:00 vai. ryto iš namų į Gi
mimo Pan. 'šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin- 

Igos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a5 a. Jupzapo Kentros 
į giminės, draugai . ir pažįsta

mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su- 

k teikti jam paskutinį pątarna- 
| vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

5

&

—Męrnbęr.

GARY, INDIANA

Ką patvirtinimui, pasirašiau ir 
Coęk Apskričio antspaudą pri
dėjau šiandien, kovo 24 dieną 
193,8. metąis.

MICHEAJL J. FLYNN 
Cook Apskričio 
Klerkas, Illiąois.

Dr. Granas
IŲ IMS......M 8 )l!llli II III

Arogantizmas?

Partners Wanted 
Partnerystė* Reikia 

RĘIKALINGAS: PORTERIS prie 
restaųranto. Kąmbarys ir valgis 
ant vietos- NAVICKAS RESTAU- 
RANT, 666 West; 14th St.

Automobiles
19;37.DQDGE 4. durų Touring Se- 

dan, labai gerame stovyje, nebran
giai, naujo karo garantija,

CENT.ĘĄL ĄUTO SALĘS and 
SERVICE, Boulevard 2510.

Ęunuture & Fixtures
Rąk.andai-Itaisai

No. 4592—Graži augesnei mote- 
rci pavasarinė ir vasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Karint 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- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžia kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept* 1739 
So. Halsted St, Chicago* I1L

y Moteris, Duktė, Brolis ir kitos 
Giminės.

!■ Laid. Direktorius S. P.
žeika, Tel. YARDS 1138.

w Rnminr.

ANTANAS- ŠVELNIA
Persiskyrė su šiųę pasauliu

> Kovo 26 d., 10:00 vai vak., 
1938 m., sulaukęs 65 mętų

: amžiaus, gimęs Varnių pąyajp., 
» Telšių apskr.

Paliko dideliame nulįuęlime
> moterį Helen, sūnų Frank, 
j dukterį, Helen, marčią jMary, 
» švogerką Petronėlę ir švo^ę-
> rį Julių Šukius, švo^eriųs 

■ Paul ir Adolph Sparkovich ir
gimines.

Kunąs pašarvotas 1520 Ąr- 
Į thur Place, Gary, Ind.

Laidotuvės įvyks. Treč., Kp- 
I vo 30 . dieną, 10:0Q vai. ryto 
j' iš namų bus nulydėtą?. Cąl- 
| vary kapines, Ęast Gal-y.

Visi a. a. Antano š.velnio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse iy sutekti 
jam paskutinį pataynaviįną ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Mpteris, Duktė, Simus, Marįi, 

Švogcriai, švogerką ly. 
Giminės.

Laid. Direktorius Kęlnę.r Ęru- 
zin.

Brięš dešimts metų, daviau 
sau garbūs žodį, niekieno ne
vergiamas, kad’ į; lietuvišką po
litiką nesikįšiu. Ir tąjį: žodį; pil
nai. atlaikiau.' Visuomenę; ypą? 
tingai politinių, srovių, veikėjai 
nepajėgė, to pastebėti ir- nesu* 
gebėjo atskirti šviętįmo-kultu- 
ros, nuo>srovinės politikos;, nuo 
savo peršąrno ‘‘tąvpro“; kuris 
randasi: ąr tai ląikraščių redak
cijose, ar tai tam tikruose cenT 
truosę politinių, grupių,—Kai 
kurios redakcijos nuėjo taip to** 
Ii, kad mano trumpų strąipsne- 
lių nętąlpįpo ir nežiūrint, kad 
prie straipsnęlio, pridčdąyaų 
pašto ženklelį—su ipaĮdavinių, 
jęi. straipsnelis neatątipką nuo
žiūrai pono redaktoriaus, kad 
malonėtų jį grąžinti atgal. Vie
nok negavau atgal' nei straip- 
snęlįųr neigi pašt(o. ženklelių. Ir 
tokių •, pąg;k^r|oj įmų. begaliniai 
daug, atsitiko, bėgyje šio, pąs». 
kutinio dešimtmeęio.—

Mane stebina ne tas, kąd ne
grąžino straipsnelių ir pasilai
kė pašto ženklelius p. redakto
rius.

Mane stebina žemąs apsišvie
timas ir kultūrinis stovis ponų 
redaktorių, kurie turi civilės 
drąsos kitu$ mokyti, patys bū
dami; profanui^ ir nepajėgda
mi atskirti grynai politinių 
straipsnių nuo šviętįmchkulturii 
niųt straipsnių, ,

Yra juk bendri, reikalai visų 
lietuvių tautos narių ir. po
draug visos žmonijos, kurie rei
kalai visiems žinotini, ir naudjn-

IŠPARDUODĄME ĘARŲ EIK*- 
ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fįkč.erius dėl bįlę kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ięe baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumeti 5269.

NAUJIENOS Patiem Dept.

(Varde* ir pavardl)

(Mwi)

ilBeetae far valstija)

į 
t' f.

»s

t

m
v , Luvcmo, a apuuor |

marns.
GęLININJ^AS-

IMS

ANTANAS PETRIKAS
<ANTON PATRICK)

Persiskyrė su šiuo pasauliu KOVO 26 dieną, 10:00 valandą 
ryto, 1938 m., sulaukęs 62 metų amžiaus, gimęs Žygaičių, kai
me, Tauragės apskrity, Sartininkų parapijoj.

Išgyveno Amerikoje 45 metus. .
Paliko dideliame nuliudime 2 sūnūs: Antaną ir marčią, Bn- 

gytą, Juozapą, dukterį Marijoną ir žentą Richard Ryan, 14; anū
kų, daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų, t

Kūnas pašarvotas randasi I. J. Zolpo Koplyčioje, 1646 West 
46th St.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Kovo 30 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš koplyčios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią., kurio j e; atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sįelą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. ANTANO PETRIKO giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kveičiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Marti, Duktė, žentas, Ąnųkąi ię Girųm®8*

Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius I. J. Zolp, Telefo
nas BOULEVARD 5203.

W Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms^ Bąn- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoš;-

-

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

am Gėles 
Telegramų į 
Visas Parulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
I Gėlės. Vestuvėms^ Bankietam* 

ir Pagrabams.

-rr.Ti'!'• t■--- Mi'Ji'-M'J—rTrrnorrazrrnr*-

Garsinkite “N-nose”

II 1 <1|L* 1 įlies*

|. 3316 Są. IJąJsieci. Street, 
Tel. BOULEVARD 7314.

Ką. vjšuomęnę pasakytų— 
kad-aš, kaipo gydytojas iš pro
fesijos, pradėčiau gydyti ligo
nį—katalikiškai, laisvamaniškai, 
bolševikįškaįi tautiškai, sociąr 
listiškai ir t,t. Juk manę pasiųr 
stn į; beprotnamį ir.* uždarytą 
laikytų tol, pakol nepasveik
čiau.

Nevisos redakcijos taip ne
garbingai elgiasi, čia lai bus 

, leista man viešai padėkoti 
“Naujienoms“, “Vilniai“' HLais- 
vei“ “Tėvynei“ ir “Keleiviui“— 
šios aukščiau įvardintos redak
cijos talpina mano trumpus 
straįpsnęliu$. ir. jei, pasitąiko, 
kad pateiktas redąkcijąį straip*. 
snelįs nęątątįnką, redukcijos nu? 
sistatymųi, tai huną man grą
žinama®* Aš tik galiu būti dė
kingas už/ tokį, džęntelmonišką 
pasięlgįmą —Bet kas. reikia da
ryti; su tais ponais redaktoriais* 

.kurie nęi straipsnelio nęgrąžif 
Ina, neigi įdėtų pašto ženklelių.?' 
—Įvardinti tųj ų redakcij ų. tuom 
tarpų ąš. nenorim tik lai bus šis. 
mano straipsnelis. kaipo: Pasthr 
ba tįęms. kaltininkams ir nę-, 
džentelmonams,—Kad tokis el
gęsis . tojiaus iš mano pusės ne
bus: toleruojamas ir viešai, pa

skelbtas. visuomenės žiniai.
, Sakau, lietuvių tautos, 
riai turi bendrus reikalus, 
riai$ privalo užsiinteresuoti 
si: sąmoninti žmones, Sveikai

na-, 
km 
vi,

$800Q
rolĮah \

Insuliaciįos lentoą visų5
((sheęts) ketv, pėda ... ..... .......... 3c 

Insųliacijoa lentos 4’xfi‘ siieats, 
kętvjrtain^ Bėda l%c

$5,000 vertės maple ąr. ąžuolo flg. 
lentos pėda. .       8c

$8,000 vertės 2x4 pėda .... l%c
$7,500 vertės 1x6 sbeeiįng pėda, 1c

G00 ketv, plytų, s’dg. (priųt).
lst’s ketvirtąįpS pėda ............ $&75 
100,000 pėdų, eglinė* Vą loĮių7 pjly- 
wpod panels 4lx5’.> iki; 4’x8.* kety.
Ereirn^ir8 langai, gla*UO^ $3.00 

Nauji; mldgs visų- mšiu. pėda l/4c 
Naujos a.crpss paneled dury? pi

giai, kaip ..,..,.....,y...... $1,00
1x6 bėadded pąrtišenai pėdą l%c

Musu? jardas užima 3 miesto, tuo
kus. su4 didžiausia, aukojama, vjerty- 
bą. Užtikriname* kad sutaupysite pi
nigo. Prįąiųskit savo rei|»layimvs* 
Pildome užmiesčio, užsakymus.

KING MIDAS TRADING ĘOSJ] 
2221 S. Asland Are. Lafąyette 5900

Business Service
Biznio Patarnavime*

KAMBARIUS 9x12 pėd. eksper
tas išklijuoja popieriais, įskaitant 
popierių už $2.98. HEMlock 0166.

$25,000- Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ........................ $15-—$20—25
$150 . Amer. Orient kaurai $30—$35
$136 gražus, nauji parlor

setai ............................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ..... .. ........ ..........  $176
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746, So. Ashland Avė.

PIRMOS RŲŠJES JUODŽEMIS dėj 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
ta^ su durpėms i?.trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1- bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15- buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą, nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

CHERLES GAVCŲS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942/

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai. 
ARROW OIL BURNĘR COMPANY 

5Č5 Lake St., Oak Park, Illinois.
Phone Austin 4300.

KAURAI, INPAI, valgomo kam
bario setas, Philco radio ir lovosK 
Labai nebrangiai, 2217 Fremont St. 
Lincoln 0497.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apękaHHąvi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOU1.EVARD 0250.

Financial
'Fjnęiusąį-Paskolos .

Business. Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS 5340 
W. North Avė. Priežastis — liga. 
Kreiptis. Merrimac 3443 po 6.

Ręal, Ėstame Forr Salę
Nąmai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

Musų raštinėse — Keistučio iy, 
Lietuvos Spulkos — galite taupyti, 
pasiskolint, namus pirkt, parduot, 
renduot, ąpdraust.

Kreipkitės pas:
J. Ų. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

KAM RĘĮKIA PINIGŲ
Arba greit, išmainyti namą, ūkę, 

lotą, bizpį-bile kur. Taipgi perkam 
morgičius, judgement* notąs, namų 
kontraktus,, master certificates ir 
skolinam pinigus.

NAMON REALTY CO. 
6755 South Węstern Avenue

Tel. Grovehill 1038.:

MIESTE geriąųsis pirkinys, mor: 
dernas kampinis. 10 ąpartmentų, re- 
frigeracija, plytinis garažas, geros 
pajamos, 65th and Campbell. Tik
ras pristatymas, kainą $22,750.

MAlfOĘ. REALTY CO. 
253Ž’ West 63rd Street.

Ųemlock 8300.,
------------------------"t . I J..I!1 . J‘! .ĮI'J., D.1 v

CLASSIFIED

“N.” RAŠTINE PĘIIMA 
KASDIEN NŲQ ą. V. RYTO 

IKI

7:30- VAK
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiąt ir ųuo 4; iki 7;8Q 
vąl, vakaro,

TeL CANAL 85Q0

*■**■

Garsinkite^ “N-nose”
gyventi, pildyti pilietybės par
eigas (civics); kelti į paviršių 
talentus meno. Skatinti jauni
mą siekti, aukštesnio mokslo* 
įgyti amato, meno ar profesi
jos laipsnį, tai nėra prasižengi
mas! Yra tai kilnus, našūs, gar
bingas tikslas, kuris suteikia 

J visiems lietuvių tautos nariams 
- nemirtiną atsparumį tautai.
J . Dr. A. L. Graičunas

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

PADAROME PIRMUS MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais — že-« 
minusiais mokesčiais.

LOUIS MORRIS and CO., 
10 N. Clark Street.

SKOLINAM' PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių. Chicagoje. ir 

apielinkęse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION: 
ot Chicago*

2202 W. CERMAK RD. Ganai. 8887

Kainos Numažintos
AUGUS I

MINE RUN. ...........................  $5.75
BIG LŲMP .......................—
EGG .........................    $6*00
NUT .....................   $6.00
SCREENINGS..........................  $5^5

PIRKIT DABAR!!
: ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR;
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6075.

i

f
į PAGARSINKIT

NĄŲJIĘNOSE

| BARGKNŲ
SKAITYKIT 

. NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL8500-
Apgarsinimų įkainos pri
einamo^. Už pakąftęjir 
mus gausit nuolaidą.

c

E
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SUĖMĖ KETURIS TOWN OF LAKE JAU
NUOLIUS RYŠY SU POLICISTO NUŠOVIMU

Prisipažino Apiplėšinėję Jaunas Poras 
McKinley Parke

Martin Wolski
Ieškodama jaunų piktadarių, 

kurie šeštadienio naktį nušovė 
policistą Martin Wolski Mc
Kinley Parke, Brighton Parko 
nuovada suėmė keturis Town 
of Lake jaunuolius. Jie yra:

Victor Labuchas (Labuc- 
kas?), 19 metų, 4605 S. Pauli
na Street;

Bruno Muzydlo, 17, nuo 
4338 S. Hermitage;

Walter Tarnovvski, 17, nuo 
1739 East 43rd Street, ir

John Meswick, 19, nuo 4451 
S. Marshfield avė.

Jaunuolis Labuchas prisipa
žino policijai, kr d apiplėšinėjęs 
jaunas poreles, kurios vakarais 
suvažiuoja į parką “spuninti”. 
Jis išdavė savo kompanioną 
Muzydlo, bet tasai užginčijo 
Labucho liudymus.

Pereitą ketvirtadienį policis- 
t s Wolski suėmė tris suminė
tųjų jaunuolių už betvarkį el
gesį ir juos atidavė Berniukų 
teismo priežiūrai. Policija spė
ja, kad berniukai greičiausiai miestuose “politikie- pradėkit sau rinkti gražų setą.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

NUŽUDYTOJO ŠEIMA — Mrs. Bose Wolski našlė 

nužudyto Brighton Parko policisto Martin Wolski, ir 

vaikai Rosemary ir Robert.

nušovė Wolskį jam keršydami.
Wolski žuvo sekamai. Per

eito šeštadienio naktį jis važi
nėjo po McKinley Parką su gi
minaičiu Louis Czapski. Paste
bėjęs vienam tamsiam užkam
pyje netoli 39 ir Western ke
lis įtariančio išvaizdos ir elge
sio jaunuolius, jis išlipo iš au
tomobilio, ir priėjo prie jų. Pa
klausė ką ten veikia ir paragi
no eiti savo keliais. Berniukai 
atsakė revolveriu, šovė į poli
cistą tris kartus. Wolski pa
leido du šūvius į berniukus, bet 
nekliudė.

Išgirdęs šuvius, giminaitis 
Czapski šoko Wolskj gelbėti ir 
skubiai nugabeno jį į ligoninę, 
bet gyvybės nebuvo galima iš
gelbėti.

Wolski gyveno su žmona ir 
dviejf.is vaikais, ties 4135 So. 
Artesian a've. R.

Po bankieto - LSS ir 
LDS “Jungtuvių”
Vakaras Įspūdingas ir Įdomus

Praėjusio šeštadienio vakare, 
kovo 26 d., įvyko gana atžy- 
mėtinas pokilis-bankietas W. 
Neffo svetainėje, 2435 South 
Leavibt St., kuris buvo sureng
tas jungtinėm spėkom Liet. 
Socialistų Sąjungos, Chicagos 
Centralės kuopos, ir Liet. Dar
bininkų Draugijos 4 kuopos — 
pavadintas “Jungtuvių Bankie- 
tu”. Kadangi šios dvi organiza
cijos yra nusitarusios susiben- 
drinti sekmingesnei visuome
nės darbuotei, tai atžymojimui 
to susibendrinimo nutarta su
rengti jungtuves. Ir gerai pa
daryta.

Svečių prisirinko beveik pil
na svetainė, vyrų ir moterų. 
Prie gausingai ir skaniai paruo

štų užkandžių išpildyta gražus 
muzikaiis programas ir pasa
kyta eilė kalbų, daug maž taja 
pat tema — būtent, kad vie-l 
ningai dirbant galima didelius 
darbus nuveikti. Nors kalbos 
ir nenuklydo nuo vakaro temos, 
bet jos buvo įvairios, draugiš
kos, jungiančios idėjose be at
siprašymų bei užmetinejimų. 
Kiekvienas svetys jautėsi esąs 
tarpe draugų ir laisvai galįs 
pasidalinti mintimis. Jei kuris 
ateidamas ir jautė kokį tai 
įtempimą, tai išeidamas kaip 
tik pasikeitė, patirdamas, kad 
“by-gones are by-gones.”

— Raibutis.

Žymus Gary, Ind., 
Lietuvis Žuvo 
Nelaimėje

Automobilio Mirtinai 
Suvažinėtas

Sekmadienį naktį automobi
lio nelaimėje mirė Antanas 
Švelnis, 65 metų amžiaus Gary 
lietuvis. Nelaimė įvyko prie 
15th avenue ir Garfield street, 
Gary mieste.

Automobilį valde vienaš Hen
ry Derring, 45, nuo 1168 Dur- 
bin street, taipgi Gary gyven
tojas. Policija jį suėmė ir ap
kaltino trečios kategorijos 
žmogžudyste.

Velionis Antanas Švelnis gy
veno ties 1520 Arthur Place, 
Gary. Jis buvo gerai žinomas 
to miesto lietuviams. Paliko 
žmoną Heleną, sūnų Praną, 
dukterį Helen ir keliolika kitų 
giminių.

Kūnas bus palaidotas trečia
dienį, kovo 30 d., East Gary 
kapinėse, šermenys velionio na
muose, aukščiau paduotu ad
resu.

Užmušė Nežinomą žmogų
Prie Western ir 140-tos po 

automobiliu žuvo nežinomas, 
apie 37 metų amžiaus žmogus. 
Jį suvažinėjo Otto Kruschin- 
ski, 49, 17945 Homewood ave
nue, Homepood. R.

Naujienų-Acme Telephoto 
TARDOMAS APIE GIMI

NAIČIO MIRTI — Howard 
Martin, Dalias, Texas viešos 
mokyklos viršininkas, kurį 
policija suėmė ir tardo apie 
mirtį giminaičio Floyd Mar
tin, kuris keistai užbaigė 
gyvenimą Coca Batone, Flo
ridoje.

I ACAlE-NAUdlx.x\ V Duluj

SUĖMĖ— Everett iPhinn, 
52 metų girininkas, Spoon- 
ner. Wis., suimtas .ryšy su, 
17 metų berniuko Bay- 
mond Washkuhu nužudy
mu. Abu varžėsi už 37 metų 
našlės ranką.

NAUJIENOS, CMcago, IR. ' - Antradienis, kovo 29, 19Š8
.. ; ... ................ .......... . ■ ................. '    ■ ! III, M—— |l Į———■■■ ■■■ >— .................. . ............  — .................................
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150,000 NESANČIU BALSUOTOJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘
Prokuroras Courtney atidengia milžinišką 

bosų mašinos klastą
Pavieto prokuroras Courtney balsuotojų rasta taipgi 2, 3, 26, 

pradėjo budriui jieškoti netei-*27 ir 48-toj wardose. Tai vis 
singai užregistruotų balsuotojų, balsai, kurie išanksto užtaisy- 
Jo nuomone Kelly-Nasho masinti prieš teisėją Edmundą K 
na yra užregistravus gal būt Jarecki. Prokurorui Courtney 
150,000 tokių “balsuotojų”, ku-’gal pasiseks daugelį jų išmes

ti.rių visai nėra. Už tokius “bal
suotojus” pa.tį mašina nubal
suoju, ir tokiu budu gali gau
ti 150,000 balsų, kurių visai 
nėra. Už nesančius “balsuoto
jus” paprastai bajšuoja visokį 
trempai ir bumai už kavos puo
duką, o jei ne tai precinktų 
kapitonai patys p: ženklina ba
lotus. .

Courtney paskyrė savo asis
tentą O’Connor, kad jieškotuj 
nebuvėlius balsuotojus ir areš
tuotų registracijos klastuoto- 
jus.

O’Connor pradėjo darbą nuo 
pirmos wardos, nes čia visuo
met būdavo daugiausia fantas
tiškų “balsuotojų”.

Štai ką jis čia rado į vieną 
dieną: ■ ; •. .

Adresu 1912 Prairie Avenue 
užregistruota 4 žmonės. Na
mai apleisti, niekas juose ne
gyvena.

Adresu 1839 Indiana. Avenue 
užregistruota 25 žmonės. Tas 
pats, niekas tuose namuose se
nai nebegyvena.

Adresu 1800 Indiana Avenue 
užregistruota 6 žmonės. Niekas 
čia nebegyvena nuo liepos mė
nesio.

Adresu 1715 So. Michigan 
Avė. užregistruota 5 žmonės. 
Rasta, kad čia butą gemblera- 
vimo įstaigos, kuri dnbar už
daryta.

Adresu 270 E. 14th St. už
registruota 2 žmonės. Rasta, 
kad ten nėra jokjo namo, bet 
tik geležinkelio ;tąfcas. Tas pats 
adresu 43 W. 18ty St

Tokių nesančių balsuotojų 
vien pirmoj wardpj busią tarp 
5,000 .ir 7,000 iš,,. 15,000 užre-
gistruotų. Daugybė nesančių liuose

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

ŽUVO — 30 metų švedė

Baronesč Eva Dickson von

Blixen-Finecke, žymi laku-
Ag ’ • ‘ '

nė, kuri žuvo automobilių 
į

nelaimėje, netoli Bagdado,
, A .

Irake, Azijoje;

...... . . • (ACME-NAUJIENŲ Foto!

CHICAGO. — Tai Lincolno parko baltas kajutas, kuris buvo pagautas Nebraskos 
valstijoje. Baltų kajutų labai retai tepsitaiko.

nių ateina balsuoti tik 100, 
kas dažnai būna, tai politikie
riai pasirašo sau kokius 300 
balsų neatėjusių balsuoti žmo
nių, ir tuomet tas 100 tikrai 
paduotų balsų nieko nebereiš
kia. Kandidatais tampa poli
tikierių “mašinų” kandidatai, 
ir atėjus galutiniems rinki
mams žmonės nebeturi pasi
rinkimo, yra priversti balsuo
ti už “mašinų” kandidatus. To 
politikieriai beveik visai ne
galėtų padaryti, jeigu j “pri
mary” rinkimus kiekviename 
precinkte iš 500 žmonių ateitų 
balsuoti ne mažiau kaip 350. 
Suvogti visuose precinkutosc 
visus balsus butų persunkti, 
beveik neįmanoma.

Dabar Chicagoje ir visoj 
Illinois vjalsitjoj balandžio 12 
bus “primary ’. Chicagos bosų 
politine mašina yra užtaisyta 
pravedimui savo “mašininių” 
kandidatų. Su savo kandida
tais Chicagos bosai tikisi dar

Balandžio 12 dienos 
svarba

G y vendam i Amerikoje, 
mes esame amerikiečiai. Šian
dien jau didelė didžiuma mu
sų esame Amerikos piliečiai 
kartu su savo suaugusiais vai
kais mes turime gana daug 
balsų. Mes savo balsus jau 
vartojame, nors ne visuomet 
tiksliai, dažnai nežinodami nei 
kam mes savo balsus paduo
dame. Tik paskutinį sykį ren
kant Amerikos prezidentą mes 
tur būt gana aiškiai žinojo
me, kodėl balsavome už pre
zidentą F. D. Roosevcltą. Mes 
visi bent jautėme, kad balsuo
dami už Roosevcltą išsisau- 
gom save nuo didelio pavo
jaus kaipo ateiviai ir gauna
me vilties turėti duonos šioj 
šaly.

Amerika yra demokratijos 
šalis. Ne tik fčderalė valdžia, 
bet taipgi valstijų, pavietų, 
miestų ir kaimų valdžia yra 
žmonių renkama. Jeigu žmo
nės pradeda nepaisyti vietinių 
rinkimų, tai labai greit mies
tų ir pavietų valdymą ir jų 
pinigų išleidimą pasigrobia ;į 
savo rankas visokį savanau
džiai ir vagys. Per žmonių ne
paisymą jie įsigali net ir ilges
niam laikui. Tas dažniausia 
atsitinka dideliuose miestuose, 
kur žmonės viens kito nepa
žysta, neatsklHa gerų žmonių 
nuo vagių, ir kur miesto val
dyba išdidėja ir nebesiskaito 
su žmonėmis. Prie to dide-

riai” lengvai susiranda budus,<labiau įsigalėti. Jau dabar jie 
kaip susipirkti tamsių žmo- pasiglemžia kasmet milionus 
nių balsus arba juos susivog-' dolerių į savo ir savo draugų
ti. Milžinišku balsų pirkimu ir kišenius, imdami tuos pinigus 
vogimu savo laiku pasižymė- neva legaliu budu iš žmonių 
jo New Yorkas, vėliaus Kan- sumokėtų taksų.
sas City ir Chicagos miestas, iš mokyklų fondo Chicagos 

Politikieriams lengviausia bosai be reikalo išleidžia kas- 
yra susivogti balsus, kuomet' met $5,000,000 buk tai anglių 
žmonės neina balsuoti. Politi-Į pirkimui, pataisymams ir tt., 

savo
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ftlliv/llk a * a % B ij 1 *

kieriai tuomet patys save iš- o ištikrųjų tai sau ir 
balsuoja neatėjusių žmonių! draugams pasipinigauti. Prisi-
balsais. Jeigu “primary” rinki- krovę tokų pinigų, jie tikisi 
muose precinkle iš 500 žmo- ir rinkimus “nupirkti”, idant

vėliau jie galėtų dar daugiau 
“šienauti.”

Todėl be galo svarbu yra, 
kad balandžio 12 dieną visi 
kas tik turi balsą eitų balsuo
ti. Žmonės jau supranta ar 
nujaučia dabartinės bosų ma
šinos blėdingumą. Bot jeigu 
jie neis balsuoti balandžio 12, 
tai ta mašina ne tik pasiliks 
galėję, bet pataps dar galin
gesnė. Vėliaus gal net per de- 
sėtką metų nebus galima jos 
atsikratyti.

—Adv. K. Jurgelionis.

e VEDĘS VYRAS NUŽU
DĖ MEILUŽĘ — Policija ieško 
vedusio Joseph ’ Labruzzi, ku
ris pavydo paimtas nušovė sa
vo meilužę Mrs. Irene Mankie- 
wicz, 1902 W. North avė. Ją 
matęs su kitais vyrais. Labruz
zi su šeima gyveno ties 1639 
W. North avenue, bet dabar 
slapstosi.

DĖL INDU KUPONU SVARBI 
INFORMACIJA

Kasdien per savaitę laiko, pradedant ,nuo šeštadienio iki 
šeštadienio Naujienose tilps skirtingos rųšįes kuponas. Su tuo 
kuponu gausit pažymėtus kupone indus tiktai PER DVI SA
VAITES. Kai išeis dvi savaitės tų indų daugiau nebegausit, nes 
kiti tame indų sete indai bus garsinami.

Dabar eina vidutinio didžio lėkštės, paskui eis didesnės 
lėkštės, puodukai, sriubai lėkštės, grietinei ir cukrui indai, bliu- 
dai ir t. t., kas savaitę skirtingi indai. Todėl jeigu nusitarsit 
įsigyti tą puikų setą, tai NETAUPYKIT KUPONŲ, bet JUOS 
TUOJAUS, tą pačią savaitę kai kuponas tilps Naujienose, išsi- 
mainykit, primokėdami 44 centus su kiekvienu kuponu. Neati- 
dėliokit, nes tokios kitos progos vargiai turėsit.

Indai yra aukščiausios rųšies ir daug brangesni, negu mo
kėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą Šiandien ir




