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KARIUOMENĖS NUOTAIKA PRASTA. 
TREČIA DALIS AUKŠTŲJŲ KARININKŲ 

PAŠALINTA
Kova eina tarp reguliarių karininkų ir po

litinių armijos komisarų
EIGA, Latvija, bal. 24. — 

Sovietų armijos* generalio šta
bo viršininkas B. H. šapošni- 
kov ir generolas Ivan ^Fedko, 
karo komisaro Vorošilovo pa
dėjėjas, skubiai daro reviziją 
garnizonams Ukrainoje, kur 
pereitą mėnesį G.P.U. likvida
vo kariuomenės maištus.

Oficialiai žinias apie sovie
tų kariuomenės maištus pa
tvirtina karių organas “Kres
nąją Zvezda”. Pasak to dien
raščio, kariuomenės disciplina 
ir nuotaika skaudžiai nukentė
jo dėl nepakenčiamų, sanitaru- 
mo atžvilgiu, sąlygų kareivi
nėse ir dėl prastai verdamo bei 
netinkamo maisto. Daug karių 
užsinuodydavo maistu.

Taigi šapošninkov ir Fedko 
dabar lanko keriuomenės gar
nizonus tyrinėdami, ar padė
tis pasikeitė.

Kita kariuomenes" disciplinos 
pakrikimo 'ir jos * nuotaikos 
prieš vyriausybę priežastis yra 
ta, kad per paskutinius metus 
visas trečdalis aukštesnių ka
rininkų buvo pašalintas pakar
totinais “valymais”.

Tie “valymai” prasidėjo Tu- 
chačevskio, Ubarevičiaus ir ki-

La Follette šaukia 
liberalų konfe

renciją
MADISON, Wis., bal. 24. — 

Wisconsin valstijos gubernato
rius Philip La Follette pasku
tinėje iš keturių savo kalbų 
per radiją pranešė penktadie
nio vakare, kr. d jis pakvietė 
konferencijai į Madisoną, Wis., 
tarp 3,000 ir 4,000 liberalų. 
Konferencija šaukiama ateinan
tį ketvirtadienį, bal. 28 d.

Nužiūrima, kad konferencija 
svarstys trečios partijos suor
ganizavimo klausimą. Daugu
ma jos dalyvių, manoma, bus 
iš vidurvakarių valstijų, bet, 
tikimasi, atvyks ir' iš rytinių 
valstijų.

20,000 kinų pasi
traukė

SHANGHAI, Kinija, bal. 24. 
— Japonų pranešimais sekma
dienį, 20,000 kinų kariuomenė 
pasitraukė atgal Kiangsu pro
vincijoje. Kinai apsistojo prie 
Yihsien, kur laukiama naujo 
jų susirėmimo su japonais.

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

Debesuota; nebus žymios pa
kaitos temperatūroje; saulė te
ka 5:55, leidžiasi 7:41 valan
dą.

tų penkių generolų sušaudy
mu.

Stalinas, besistengdamas at
gaivinti sovietų armijoj komu
nistų autoritetą, sugrąžino į 
ją politinius komisarus. Tatri, 
ažuot padaryti armiją ištiki
mesne diktatoriui, iššaukė se
ną kovą tarp reguliarių armi
jos karininkų ir slaptosios po
licijos agentų, politinių komi
sarų. Reiškia, dt.r Viena armi
jos nepasitenkinimo priežastis. 
Gandai plinta, kad šioje kovo
je reguliarus karininkai ima 
viršų. Jų pusę palaiko ir karo 
komisares, gen. Vorošilov.

Tačiau dabar taip daug auk
štų karininkų areštuojama, 
kad sunku įžiūrėti, kokios ko
vos pasėkos bus.

“Krasnaja Zvezda” taipgi 
praneša, kad nutarta atgaivin
ti vadinami “draugų” teismai. 
Jų tikslas bus ne tiek teisti 
nusikaltusius kareivius, kiek 
veikti juos moraliai, “švies
ti”.

IACME-NAUJIENŲ Koto j

šešiolikos metų vaikinas Theodore Danielsenas 
sėdi teisme nusiminęs, teisiamas už savo motinos už
mušimą. Jo tėvas bando jį išgelbėti. Taipgi jo draugai 
ir mokytojai gerai apie jį liudijo teisme.

Svarbųs kaliniai iš- Sovietų 
Rusijos pakraščių yra gabena
mi į Maskvą specialiais slap
tosios policijos (GPU) lėktu
vais. Trys tokie lėktuvai iš Ir
kutsko pasiekė Maskvą praėju
sį pirmadienį, bal. 18 d.
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Užmokės aliejaus 
kompanijoms 

$5,000,000
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, bal. 24. — Amerikos ir 
Britanijos kompanijos, turėju
sios aliejaus šaltinius Meksiko
je, skaito, kad jų tuntas ten 
yra vertas rpie $400,000,000. 
Tačiau Meksikos ekspertai ap
skaičiuoja, kad $5,575,000 bus 
pakankama suma kompanijoms 
apmokėti už inventorių, pasta
tus ir kitus daiktus.

Kodėl toks didelis skirtumas 
pasidarė kompanijoms iš vie
nos pusės, o Meksikos valdžios 
ekspertams iš kitos įkainuo
jant aliejaus kompanijų turtą? 
Dalykas toks, kad kompanijos 
vertina savo turtą sulig tuo, 
kiek jos tikėjosi aliejaus iš
pumpuoti iš žemės gelmių, o 
Meksikos ekspertai apskaičiuo
ja, kiek kompanijos įdėjo ka
pitalo j aliejaus lt ūkų eksplo
ataciją. Gi kai dėl esamo že
mėje aliejaus, tai meksikiečiai 
mano, kad aliejus priklauso 
pilnai jiems, ir nemato reika
lo mokėti ųž jį x svetimšalių 
kompanijoms.

Sumušė lėkimo 
rekordą
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WASHINGTON, D. C., bal. 
24. — Jungtinių Valstijų ar
mijos lėktuvas pereitą šešta
dienį kelionę nuo Pacifiko iki 
Atlantiko atliko į 10 valandų 
45 minutes. Tai naujas grei
tumo rekordas karo lėktu
vams.

RIGA, Latvija, bal. 24. — žino, kad jų vyriausias patal- 
šešiolika narių, priklausiusių'pos buvo Karaliaučiuje, rytų 
Pasiliuosa’vimo Sąjungai (So-į Prūsijoje, iš kur ir pinigus gau- 
juz Osvoboždenijr.), buvo nu-'davo. Stalino slaptoji policija 
bausti mirtimi Leningrade,I kaltino juos taipgi tarnavus 
slaptosios policijos patalpose, .šnipais Vokietijos slaptajai po- 
Jie tapo nubausti be teismo.

Jų veiklon, tarp ko kita, '•:>Pranešta dar apie įvykdymą 
įėjo transliavimas per radiją mirties bausmės šešiems “bu- 
propagandos atkreiptos prieš charincams” Kirgizijos respub- 
Stalino diktatūrą. Jie prisipa- likoje, vidurinėje Azijoje.

licijai.

Naciai atnaujino va
jų Čekoslovakijoj
PRAHA, Čekoslovakija, bal. 

24. — Čekoslovakijos nacių 
atakos prieš vyriausybę, palio
vusios tūlą laiką, paskutinėmis 
dienomis tapo atnaujintos visu 
smarkumu.

Atnaujintos jos ryšium su 
Čekoslovakijos savivaldybių 
rinkimais, kuriuos naciai sten
giasi išnaudoti juo plačiausia. 
Pirmieji rinkimai šalies vaka
rų provincijose, kur gyvena 
dauguma vokiečių, ir Moravi
joj įvyks, gegužės 22 ir birže
lio 5 dienomis, o rytinėse pro
vincijose birželio 22 d.

Kovoja Darbo San- 
tykių Tarybą

SANTA MONICA, Cal., bal. 
24. — Darbo Santykių Tary
ba šiomis dienomis išnešė 
sprendimą, kuris liepia Douglas 
Aircraft kompanijai priimti 
atgal į darbą 45 streikierius. 
Be to, teryba įsakė sumokėti 
jiems algą už praėjusį laiką 
(back pay).
, Darbo tarybos įsakymas re
miasi Wagnerio Darbo Aktu. 
Tačiau Donald Douglas, kom- 
prnijos prezidentas pareiškė, 
kad jo kompanija kovos tary- 
bųs sprendimą “iki galo”, ki
taip sakant, kad sprendimui 
nenusilenks ir eis į teismus.

Atkalbėjo preziden
tą nuo pagalbos 

lojalistams
WASHINGTON, D. C., bal. 

24. — Neoficialiomis žiniomis, 
pereitą savaitę Washingtone 
buvo kilęs sumanymas atšaukti 
Jungt. Valstijų neitraliteto ak
tą. Bet prezidentą atkalbėjo 
nuo atšaukimo sakyto akto 
veikir ntysis užsienio reikalų 
departamento sekretorius Sum- 
ner Welles.

Welles įrodinėjo, kad atšau
kimas neitraliteto akto reikš 
galimumo siųsti iš Amerikos 
ginklų Ispanijos lojalistams. 
Tatai iššauks Vokietijos ir Ita
lijos piktumo Jungt. Valsti
joms. Be to, girdi,! Jungtinių 
Valstijų katalikų dauguma bu
tų užsirustinusi ant prez. Roo- 
sevelto vyriausybes. i

Išnešė sprendimą 
prieš kompanijos 

uniją
WASHINGTON, D. C., bal. 

24. — Nacionalė Darbo Santy
kių Taryba, šeštadienį išnešė 
sprendįmų» kuris draudžia Hoo- 
ver Vacoum ęieaner kompani
jos unijai atstovauti darbinin
kus. Hoover kompanija yra 
viena trijų didžiausių v t 
valytojų išdirbę jų šalyje.

IŠ LIETUVOS
ŪKELIO SAVININKAS Į 

KAUNĄ ATVYKSTA 
ELGETAUTI

Raudondvario valsč., Mozu- 
riškių k. Kazys Sr.nkauskas 
turi 5 ha ūkelį, bet jį dažnai 
matome Kauno gatvėse elge
taujant; nes Sasnauskas, nors 
dar palyginti nesenas, vos 42 
m. amžirus vyras, vengia bet 
kokio darbo. Surinkęs pinigų 
eina į kurį senamiesčio resto
raną ir ten girtauja, o pra
gėręs pinigus Vėl eina į gatvę 
išmaldos prašyti. Eilę kartų 
jis policijos sulaikytas, teismo 
nubaustas, bet išėjęs iš kalė
jimo vėl elgetauja ir girtauja. 
Paskutinį kartą jis buvo su
laikytas elgetaujant gerokai 
įsigėręs. Dabar Apylinkės Tei
smas Sankauską nubaudė tri
mis mėnesiais kalėjimo.

EIGULIS, KURIS SAVO VIR
ŠININKŲ SAUGOJOSI

Babtų girininkijos eigulis 
Julius Liaudanskis tikrai ne
girtinai ėjo pavestas ir iš val
stybės iždo apmokamas parei
gas. Jis ne mišką saugojo nuo 
vagių, bet pats saugoj osi sa
vo aukštesnių viršininkų, nes 
pats Vogė padarynę, miško me- 
d^Sgąs v ir malkas. ’ žinoma, pa
aiškėjus tokiam pereiguno ne
sąžiningumui, tuoj buvo iš tar
nybos pašalintas, o Apygardos 
Teismas jį nubaudė 6 mėn. ka
lėjimo.

“BOTKOČIU” IŠMUŠĖ DU 
ŠONKAULIUS

Pakuonio valsč., Kudirkos 
kaimo gyventojas Jonas šiup- 
kus- pykosi su kaimynu Valiū
nu dėl žemės ribų. Vieną kar
tą Valiūnas ėjo per jo žemę. 
Šiupkus, pagriebęs šakiakotį, 
Valiūną mušė ir išlaužė du 
šonkaulius. Teisme aiškinosi, 
kad jis ktimyną tik su bot
kočiu te vanojęs, bet mažai ką 
įtikino, nes dar negirdėta, kad 
su botkočiu kas nors butų 
žmogui šonkaulius išlaužęs, 
šiupkų Apygardos Teismas nu
baudė 6 mėn. kalėjimo.

't ?

C.I.O. remia Murphy 
kandidatūrą

LANSING, Mich., bal. 24. — 
šeštadienį 1,000 delegatų, su
važiavusių čia pirmai Michigan 
valstijos G.I.O. konvencijai, 
entuziastiškai užgyrė guberna
torių Frank Murphy, kuris sta
to savo kandidatūrų guberna
toriaus vietai antram termi
nui. Konvencijos delegatai at
stovauja per 300 C.I.O. lokalų 
Michigan valstijoje.

Verčia žydus pikie- 
tuoti savo krautuves

VIENA, Austrija, bal. 24. — 
Austrijos naciai, pasityčiodami 
iš žydų, pereitą šeštadienį pri
vertė žydus nešioti posterius 
ties savo krautuvėmis su už
rašais: “Nepirkite iš žydų”, 
“šis žmogus yra toks buka
protis, kad vis dar perka žydų 
krautuvėse.” Vajui prieš žydus 
vadovavo nacių jaunuomenės 
organizacija.

SOCIALISTAI PASMERKĖ ROOSEVEL- 
TO VYRIAUSYBĘ

KENOSHA, Wis., bal. 24. — 
Socialistų partijos suvažiavi
mas pereitą šeštadienį priėmė 
programą partijos veiklai atei
nančiais dvejais metais. Pa
smerkė prez. Roosevelto vy
riausybę dėl jos pastangų su
stiprinti karo mašiną ir išrin
ko Norman Thomasą naciona- 
liu partijos pirmininku.

Priimton programon įeina 
šie punktai: kova prieš karą, 
reikalavimas tinkamos pagal

Vokiečių-italų 
ašis girgžda

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
24. — Nors italai nesigaili pa
stangų, kad juo iškilmingiau 
priimti Hitlerį, kai jis atlan
kys gegužės mėnesį Romą, ta
čiau italų-vokiečių “ašis” ėmė 
girgždėti.

Dalykas toks, kad vokiečiai, 
užėmę Austriją, surado Aus
trijos užsienio ministerijos ar
chyvuose I^allj^s dokumentų, 
kurie toli gražu nerodo vokie-' 
čiams draugingumo. Taigi Ber-į 
lyne reiškiama abejonės, ar 
dabar bus parankus Hitleriui 
momėfitas Italiją atlankyti.

Vokiečiai dar patyrė, jogei 
italai taip buvo'sujudę ryšium 
su užėmimo Austrijos, khd fa
šistams teko dalinti lapelius 
žmonėms, busią Italijai nėra 
pavojaus dėl vokiečių įsigalė
jimo Austrijoje. Pranešama 
taipgi, kad 5,000 studentų su
sirinkime Italijos užsienio mi
nistro Ck.no kalba buvo nu-' 
traukta šauksmais: “Išvaryki
te vokiečius iš Austrijos!”

Visa tai rodo, kad Berlyno- 
Romos ašis (vokiečių-italų 
draugingumas) nėra taip kar
štas, kcip oficialios tų dviejų 
šalių diplomatų kalbos ir spau
da sako, s

Kasyklos eksplozi
joj žuvo 45 kasėjai

GRŲNDY, W. Va., bal. 24. 
— Praėjusį penktadienį įvyku
sioj eksplozijoj Keen kalno ka
sykloje, 12 mylių nuo šio mie
stelio, žuvo 45 angliakasiai. Po^ 
dvidešimties valandų gelbėtojų 
burių darbo visų žuvusiųjų pa
laikai surasti ir iškelti viršun. 
Kasykloje žuvo visa nrkties 
darbo pakaita. Nelaimė ištiko 
dėl dulkių eksplozijos.

Estija sugrįžo prie 
konstitucinės 

tvarkos
TALLIN, Estija, bal. 24. — 

Konstantin Paets tapo pirmuo- vių darbininkai nubalsavo pa
jų Estijos prezidentu sekma-* skelbti streiką. Kaltindami, 
dienį. Jis pagal naują konsti- kad korporacija persekioja
tuciją buvo išrinktas preziden
tu šešiems metams.

Areštavo Rusijos 
arkivyskupą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 24. Dienrrįščio “Rabo- 
čaja Moskva” pranešimu Rusi
joj tapo areštuotas arkivysku
pas ir kiŲ aštuoni dvasiškiai. 
Jie yra kaltinami sąmokslu 
prieš sovietų režimą.

bos bedarbiams, apsaugo dar
bininkų teisių, sumažinimas 
kaštų pragyvenimui jr kova 
prieš algų kapojimus, teikimas 
pašalpos Ispanijos lojalistams 
ir veikla C.I.O. ir Amerikos 
Darbo Federacijai sutaikyti.

Kai dėl Wisconsin valstijos 
gubernatoriaus La Follette pla
nų trečios partijos suorganiza
vimui, tai Thomas pareiškė, jo- 
gei ji nebus pakankamai stip
ri, kad turėtų žymios reikš
mės 1940 metų rinkimuose.

Italams Ispanija ka
štavo brangiau nei

Etiopija
ROMA, Italija, bal. 24. — 

Italijos nuostoliai civiliame, Is
panijos kare, priskaitant vė
liausią ofensyvą Viduržemio 
juros link, prašoko nuostolius, 
kuriuos Italijos vyriausybė pri
pažino turėjusi Etiopijoje.

Paskelbtomis praėjusį šešta
dienį skaitlinėmis jau 2,000 
italų Ispanijoje užmušta ir per 
8,000 sužeista. Iš nukentėjusių 
tik paskutiniame ofensyve 67 
italdk karininkai ir 463 kariai 
buvo užmušti, o 218 karinin
kų ir 2,264 kariai sužeisti.

Airių kandidatas — • 
protestonas

DUBLIN, Airija, bal. 24. — 
Pietinėje Airijos dalyje didelė 
airių dauguma yra katalikai 
— karšti katalikai, šiaurinėje 
jos dalyje, vadinamame Ulste- 
ryje, randasi dauguma protes- 
tonų — didelė dauguma.

Iki šiol Ulsterio airiai yra 
atsiskyrę nuo katalikiškos Ai
rijos ir nerodo noro jungtis su 
ja. Dabar katalikiškos Airijos 
dvi stambiausios partijos už
gyre daktaro Douglas Hyde, 78 
metų, kandidatūrą į preziden
tus. Nors Dr. Hyde yra pro
testonas, tačiau manoma, kad 
jis bus išrinktas prezidentu 
aklamacija.

Kodėl toks katalikų pritari
mas proteStonui? Katalikų Ai
rijos politikieriai tikisi, kad iš
rinkdami Hyde prezjdentu jie 
gal prisivylios .protestoniškuo- 
sius airius, o jei ir neprisivy- 
lios, tai gal bent kiek sušvel
nins santykius su jais.

Unijos vadas priža
da vengti streiko
FLINT, Mich., bal. 24. - 

General Motors Corporation - 
Buickų ir Chevroletų dirbtu- 

darbininkus ir krpoja algas, 
nutarė taipgi reikalauti unijos 
leidimo streikui paskelbti 
Chevrolet darbininkai Bay 
City mieste.

Homer Martin, automobilių 
darbininkų unijos prezidentas, 
tačiau pareiškė, krd streiko 
nebus leista skelbti, nei darbo 
stabdyti, pirm negu unija iš
naudos visas priemones dery
bomis su kompanija susitai
kyti. \
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SALOJE TARP OKEANŲ Iš Pietų Amerikos
■ RAŠO FRANK BULAW «

(Tęsinys)

Svečiuose
Toks priėmimas iš dalies at

rodė keistasi juo labiau, kad 
mes nebuvome jų laukiami sve
čiai. Tiesiog verstinai čio užė
jom ir jie taip skubiai pasiūlė 
kavos. Pagaliau ši paslaptis pa
aiškėjo, kad Kuboje visi ūki
ninkai turi paprotį duoti kavos, 
kad ir nepažįstamiems praei
viams. To papročio laikėsi Sor- 
ra ir Temistocles. Gal būt, ir 
jie save laikė esą tokie jau ge
ri ūkininkai, kaip ir kiti.

Tiesu sakant, mums atrodė, 
kad jie yra plėšikai ar bastū
nai, o ne ūkininkai. Jie neturė
jo namų. Stovykla, kur jie gy
veno, buvo tik ant keturių stul
pų uždengtas stogelis. Po juo 
buvo du kelmai, o kitame gale 
prie stulpų pririštas maišas, 
kur Temistokles su savo žmona 
nakties metu sulindę miegojo. 
Be kiaušinių tuščios skrynios, 
kitokių rakandų jie neturėjo. 
Maistui virti buvo prie stovyk
los iš akmenų sukrauta kros
nis.

Bendrai Almendares visą gas- 
padorystę sudarė šuo ir vienas 
mulas. Čia jie maitinosi citri
nomis ir painių kokonacais. 
Mulas jam kaip tik ir buvo rei
kalingas atgabenimui kokona- 
cų iš tolimesnių vietų, kur au
go painios. Su mulu jis Irau-

i.> i .«■,.... i ■

Besiklausant kubiečio istori
jos apie krokodillis, tarp kalnų 
liko visai tamsu.. Jie neturėjo 
žiburio. Nakties šviesai čia pa
sitarnavo tik menulis ir žvaigž
dės. O jei kada žvaigždžių ir 
mėnulio nesimatė ir jų stovyk
la buvo pris’lėgta tirštais debe
simis, tai ir tokioms sąlygoms 
jie buvo pripratę.

Apie tai, kodėl jie pamėgo 
primityvų laikinio žmogaus gy
venimą, Almendares pasakojo 
taip: — “Mes čia jau seniai gy
venam. Rodos, bus jau koks 
keturiasdešimts metų”...

—O kur Tamstos pirmiau 
gyvenote? — pertraukė jo kal
bą Dešniukas.

—Havanoj, — trumpai atsa
kė Almendares, traukdamas ka
muoliais’ durnus iš kotninės 
pypkės. Pypkę rūkė ir jo žmo
na. Juodu sėdėjo ant vieno kel
mo. Mes buvom kiek atokiau 
jų. Kai jis ištarė “Havanoj”, 
po to kokį laiką viešpatavo 
mirtina tyla; “Aš Havanoj ir 
apsivedžiau su SoiTa”, — Al
mendares vėl prabilo, bet da
bar labai šiurkščiu tonu tarė,— 
“Mes ten ir du sūnūs išauklė- 
jom, bet paskiau pasirinkom 
ramią vietą gyvenimui. Ramią 
vietą suradau tik tada, kai mu
sų abu sūnus žuvo.

/

Streiko pasėkos

J. Lazdauskas . z

IS URUGVAJAUS LIETUVIŲ GYVENIMO
(Musų specialaus korespondento)

laikė
Ratų

kė ir vandenį iš klonio, 
denį gabeno bačka, kurią 
ant poros rąstų pririštą, 
jie neturėjo. Vandeni šaltinis
buvo klony mylios atstume 
nuo jų stovyklos, čia jie žem
dirbyste nesivertė, — tik taba
ko užsiaugindavo, kad 
ir jam pačiam užtektų.

Rami vieta
Maistui, kurį jie pirkdavo, 

Almendares užsidirbdavo žve
jodamas krokodilus. Krokodi
lus jis gaudė upely, kuris vin-. 
giavo slėniais netoli jų stovyk-* 
los. Čia mums būnant Almen-' 
darės džiaugėsi, kad jam seka
si krokodilai pagauti, už kurių 
odą jis gaunąs' pinigų. Be kro
kodilų, kurių ir kalnuose buvo 
galima užtikti, Ahnendares me
džiodavo paukščius.

Sorrai

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai- 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves* 
kurios Skelbiasi Naujienose.

nutilo. Pirma jis slėdejo susi- 
kniaubęs ant kelmo ir laikė 
ranka parėmęs galvą. Dabar jis 
išsitiesė lyg vieną musų norė
damas griebti. Mes visai nega
lėjom suprasti, ką tas jo pa
sakymas ‘‘ramią vietą” reiškia. 
Mums tai čia atrodė visai nera
mu. Čia kiekvienas žvėries bal
sas ir kiekvienas* net lapų su
šlamėjimas mus-. gąsdino,t o jis 
šako, kad čia susiradę# yamią 
vietą gyvenimui. Koks čia jau 
bieso ramumas, kad nežinai, 
kada koks žvėris atbėgęs gali 
tave sudraskyti. Jie, kaip atro
dė, gyveno praeitimi, apie ku
rią štai kaip Almendares baigė: 
“Tie alkani žmonės streiko me
tu paskerdė mus»ų abu sūnūs. 
Jie dirbo uoste prie sukrovimo 
prekių į laivus”, — pradėjo jis 
ramiau pasakoti, ‘‘kai visi uos
to darbininkai sustreikavo, tai 
ir musų sūnus metė darbą, 
po kiek laiko, kada visos 
taupos išsibaigė, jie streiko 
tu grįžo į darbą.”

Bet 
su- 

mc-

ANTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
.. . - ---------------------------- . .1 ,01.11 l.h .»■>■■■ Ui I , I j lilfa*. I

DYKAI

ALBERT V.

ETKUS ir EUDE
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

■ - -- ‘

Kultūros darbas
Kulturinį Urugvajaus lietu

vių darbą tenka varyti į priekį 
daugiausia pažangiąja! visuo
menei, susispietusiai į Urugva
jaus Lietuvių Socialistų skyrių, 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
D-ją ir kitas demokratiškas lie
tuvių darbininkų organizacijas.

Nors tas darbas ilgą laiką ne
buvo pastatytas taip, kaip jis | 
turėjo būti, bet vis dėlto aktin
gai varomas į priekį.

Apie nevykusią Urugvajaus 
lietuvių kūlturinio darbo praei
tį, socialistinės minties laikraš
tis “Naujoji anga” štai ką ra
šo: ’ .

“Paskirų asmenų — visuome
nes veikėjų vab’a ir vaidmuo 
gyvenime tiek tėra reikšminga, 
kiek jie yra jautrus savo laiko 
dvasiai, kiek jie pagauna savo 
laiko pulsą ir parodo su juo su
derintą gyvenimą savo visuo
meniškoje veikloje. 1$ to žino
ma, negalima daryti išvados, 
kad visuomenės veikėjai turi 
būti akli ekonominio ir politinio 
proceso mechanizmai, nes isto
rinis momentas tik bendras gai
res nutiesia. Einant tomis gai
rėmis, lieka vietos ir individu
aliniai laisvei ir veiklai, kur 
kartais gali paveikti ir tų gai
rių pasikeitimas. Tačiau apie 
visišką visuomenės veikėjo lais
vę taip pat negali būti kalbos. 
Tai parodo dėsningas ryšis tarp 
tam tikrų visuomeninio gyveni
mo formacijų ir tas formacijas 
atatinkančių visuomenės veikė
jų. Iš to suprantamas pasikar
tojimas visuomeniškos j greiklos 
ti pų, pasikarto j ariį įvisįSmeni- 
nio gyvenimo analogfjSms. 
) “Paliekant nuošaliai kultūros 
reikšmę visuomenės veikėjo ir 
atskirų asmenų gyvenime, vi
suomeninė žmogaus funkcija iš 
esmės pasilieka ta pati — kul- 
turingu budu, vienijant žmoni
jos galvojimą, ir jausmus, orga
nizuoti visuomeninį gyvenimą. 
Tačiau ši pagrindinė funkcija į- 
vairiuoše visuomenininio gyve
nimo laipsniuose įvairiai pasi
reiškia.

“Besiorganizuojant Pietų A- 
nreyikos lietuviams į draugijas 
ir pradėjus leisti savo laikraš
čius, visuomeninis darbas pa
čioje savo pradžioje jiems ne
turėjo moralinės, pedagoginės 
bei pilietinės pedagoginės reikš
mės. Kai visokios intrigos už
kariavo svaribausias visuome
ninio gyvenimo pozicijas — 
spaudą, kai jos nugalėjo žmo
niškąjį jausmą ir ėmė siekti ne
žinodamos ko siekia, visuome
ninis darbas neteko savo pilie
tinės, moralniės bei nedaffo gi
nęs linkmės, o vietoj to tarna 
vo “malonumui”: atkeršyti sa
vo astaėhištam priešui, jį nuže- 
rtrinant, išniekinant, n u verti
nant visuomenės akyse ir t.t. 
Teikti malonumą jausmams, 
neribotai ambicijai buvo pasi
daręs svarbiausias P. Amerikos 
lietuvi ir visuomenines veiklos 
uždavinys. Įsigalėjo hedonisti 
nė ir amoralinė linkmė. Betei 
kiant jausmams malonumą — 
mintis, idėja buvo bemistoje 
prasmės, todėl turinys, tema 
pasidrrė be reikšmės ir buvo 
pradėję nykti iš musų spaudos 
špaltų. Kiekvieną rimtesnį 
straipsnį Pietų Amerikos lietu-’ 
vių visuomene ėmė skaityti 
“mokslišku — nesuprantamu”, 
ėmė žovauti kam jame nebuvo 
to d r kito asmens linksniavimo, 
gi rimtesni žmonės, kurių tebu
vo mažuma, elgėsi priešingai— 
į nerimtą spaudą ir trukšmingą 
'visuomeninę veiklą žiurėjo pa-

^.syviabir net su panieka.” 
z Savo triukšminga veikla dau-

fronto” organų. Bet socialistai 
nuo to atsisako, Jie gan teisin
gai tvirtina, tad be socialisti
nės spaudos negali būti socia
listinio judėjimo. Tai K. Mark
so žodžiai.

—Jei nebus tokio judėjimo, 
tai ir nereikia, — sako komu
nistai. — Juk visi padorus so
cialistai šiandien dedasi su ko- 
niiinistais. “Keleivio” redakto
rius ir tas jau pradeda supras
ti... It manote, kad jis praloš? 
Ne. “Keleivį” skaitys ir komu
nistai. Tik “Naujienų” burti
ninkai be laisvės negali gyven
ti.- Bet jeigu jos nekritikuotų 
Stalino, tai ir joms butų ge
riau... Juk Grigaitis mokytas 
žmogus, daug ką gali pasakyti 
ir padaryti. Ach, kaip butų ge
ra jei jis butų bolševikas, mes 
jį ant rankų nešiotume, — sako 
musų komunistai.

Atsisakius socialistams nuo 
pasiūlyto jiems projekto — su
daryti su jais bendrą spaudos 
organą ir ‘atsisakyti nuo socia
lizmo principų gynimo — pasi
rodė tautiškai demokratiškos 
minties “Darbas”, kuris anks-

giausia pasižymėjo Stalino “de
mokratai”. Jie ne kartą per so
cialistų parengimus ' ateidavo 
daužyti “kliarabožia” (toks sto
gas, kurį daužant krinta stik
lai ant galvos!)-.^u jais buvo ir 
gėda ir bėda... 

t

Ko reikalauja komunistai
Nežiūrint į tai, kad socialis

tams teko nugalėti daug kliū
čių, bet dar daugiau tenka ko
voti šiandien. Pirmiausia tenka 
nugalėti tas tendencijas, kurio
mis operuoja komunistai. Jie 
reikalauja, kad pa “bendro 
fronto” sudarymu, Urugvajaus^ 
lietuviai socialistai atsisakytų; 
nuo savo organo leidimo “N.i 
Bangos” leidimo, o leistų kar
tu su komunistais “bendro čiau ėjo grynai po Stalino ko-

munizmo vėliava, bet dėl įtakos 
stokos buvo sustojęs, o dabar 
ir vėl pradėjo eiti kas dvi sa- 
vaiti, bet jau kita ideologija' 
prisidengęs, manydamas kad 
pasiseks. ’

‘‘Demokratiškiausios pasau
lyje demokratijos” entuziastai 
vėl pradėjo per savo “Darbą” 
varyti akciją už tai, kad rei
kia panaikinti “N. Bangą” ir 
“Darbą” ir jų vieton išleisti 
“Bendrą Frontų”.

—Tegul “demokratiškiausia 
demokratija” pripažįsta ' tiek 
teisių socialistams, kiek sociar 
listai pripažįsta komunistams, 
tada bus “all right”, — dažnai 
“N. Banga” primena savo ko
legai “Darbui”.

(Bus daugiau)

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th SL

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

žeMAICIŲ ORKESTRAS — BAJORAS DAINININKAS — ARTISTAI-ĖS 
h.IlMB ...      II! II....... .1 lll ll . I I I I IJ.!!    .................................. ..............

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
• ■. DIENĄ IR NAKTĮ feO

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
44471 South Fairfieid Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727
■ I.................................... I !>|.'l .... .....................................- ...... .................. i ■ . i Į ......................................................
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Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
,7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

f P. ŠALTIMIERAS.

Direktoriai

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 4540

Viskas dėl plumbingo ir apšil
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt ............................  $5.25
30 galonų. tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiletas $10.50

Mes mokame patarnautu

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor
Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padariniai dykai.

ĮDOMIŲ IB NUOLATINIŲ

RAJJIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ __ _ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 -N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GVDYTOJAS-CHIRURGAS, x-ray 

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfieid Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nu6 2 iki 4 ir nuo 6 iki’8 
valę. Nedėlioj pagal susitarimą '„

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospėct 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

NARIAI
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY b. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayelle 3572

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

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

i S. M. SKUDAS
718 Wesl 18th Street Phone Monroe 3377 •'

f S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
----- _________Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

. SKYRIUSi 42-44 Esat ĮOSth Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wesiern Avė._____ Phone Virginia 0883

į Z M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue » Phone Boulevard 4139 

>'«?.!■ ‘.'.r.,,, 'i .a..*.:... -

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospėct 1012

____ Kiti Liefaiyiai Daktarai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavhnas. / 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIS

8

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St, netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS W 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. .

Ofiso valandos
Nuo .10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
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gyvos galvos, ba ten per daug kaip ir viaos industrialinės Ii-1kad jų sveikata dėl darbdavio . ChicagOS Draugiją,

SVEIKATA
f

DULKĖS IR LIGOS
ii

Visų pirmiau*sia pavaizduosiu 
čia vieną ligonį, o jau paskui 
tarsiu žodį kitą apie simpto
mus ir gydymą, tiksliau tariant 
išsisaugojimą.

Taigi, vieną rytą, kai aš vos

kad esu vyras
darbininkas forst

►

kas iš to, kad jau dirbti nebe
galiu. Krutinę taip privarė 
žvyro ir geležies, ir kitokio 
brudo, kad dabar kosčiu kosčiu 
ir vis tiek iškosėti negaliu. Tai 
kas, kad ir pareizavo, kad jau 
kitas mano vietą užėmė ... Jatr

sakau. Bet užėjo sunkus čėsai, 
tai ir vėl turėjau grįžti. O kur 
pasidėsi? Turiu bobą ir vaikus 
... O bosas tuoj priėmė, ba vi
sada sakydavo, 
štarkus ir
klias. Tai kur tau nepriims, 

tik buvau parvažiavęs iš ligo- kad mato, kad žmogus lupi, 
ninės, ir nei laukiamojo durių j kaip mulas. Ir lupdavau; maty- 
neuždaręs, nei nieko, išgirdau‘ti/rn, kur tik būdavo biauriau- 
kažką laiptais atšniokštuojan- sias darbas, tai bosas, žiūrėk, 
tį. Iš karto pamaniau, bene tai [jau ir liepia man: ‘Maik, ten 
busiąs vežikas su vaistų dėže;tą nučipuok, tą nugrainuok. Tu, 
ant kupros, arba, gal būt, kif-’Maik, esi gut boi, verri gut! 
™ nnra iŠ /Inaiilinom in I Įr ag> blldaVO, lyg dUmiUS koks,

tik lekiu, tik čipuoju, tik grai- 
nuoju, dulkes rydamas, dažnaj 
kosėdamas ... Maniau*, matykis, 
kad pėdę pareizuos. Sakau, 
greičiau išsimokėsiu morgi- 
čius, ba šiokią tokią auzelę ap- 
sipirkęs turiu. Teisybė, prie 
Ruzevelto biskį pareizavo, bet turėčiau pusę pėdės gauti ligi

metų dulkėse dirbdamas svei- gos, paprastai btfna labai įsise-1 beprotiško gobšumo ir žiauni- 
katą praluzįnau, ale kompani- Riejusi liga, kada ligonis pra-'mo nežūtų. Geruoju ponai nie- 
ja neduoda. Tai rašė vaikas į'deda gydytojo pagalbos ieškoti, ko nedavė ir neduos. Ir, rodos, 
governmentą. Gavau šitą pei-šitie ligoniai, mat, per dauge-(pravartu* čia suminėti tą labai 
perį. Prašau pažiūrėti, ko jie lį -metų kenčia; tik kai jau (gerą lietuvių patarlę, būtent, I Tnn*
Čia nori,—baigė jis, paduoda-'dirbti nebegali, tada eina pas vandeniu nesiremk, ponu nesi- 

bus bene du metais kai man mas - man didelį popierį, ke^ gydytoją. Ir tada jų liga būna'denk, štai, kad ir šitas nelai- 
turlinkai svdankstytą. visiškai nepagydoma. O todėl mingas žmogus, kurio istoriją

Popierį peržiūrėjęs, paty-'ir reikia atvirai ir stipriai pa- pradžioje šito straipsnio įdė- 
riau, kad šitas nelaimingas | sakyti, kad industrialinės Igosįjau, kai prašė kompanijos, kad 
žmogus turi eit su kompanija Ine tiek turi būti gydomos, kiek ’ jam atlygintų geruoju, tai iš jo 
bylinėtis, jeigu norį gauti ko- vengiamos. Fabrikuose turi bu- tik juokus darė, o kai pabandė 
kį nors atlyginimą už prarastą ti darbininkai apsaugojami vi-'teismo “teisybe” ir “galybe” 

šokiomis priemonėmis, kokios sišreikalauti, tai kompanijos bo- 
nusirengti iki tik tėra mokslui žinomos, O to- sai taip puikiai “fiksino”, kad 

bronchus jkių priemonių ir mokslas, ir .bylą atidėjo ir atidėjo. Paskui- 
______ ______ _ . i žino gana'pateko “Reisas” advokatams, 

buvo didelė skylė, pilna!daug- Tik reikia ponus priver-'kurie prie politikierių “priei-

vis prasčiau ir prasčiau pradė
jo darytis. Galva ėmė svaigti, 
kojos drebėti, valgis nebelįsti, 
o kosulys—tai, sakysiu, būda
vo, kai užeina darbe, tai duo
siu duosiu, duosiu duosiu į sie
ną ar stulpą atsirėmęs,—šal
tas prakaitas visą išpila, galvą 
si?suka ir vemti verčia ... Pa
siskundžiu būdavo, bosui, tai visai 
ranka numoja arba petį patap- tyje ___  ___ c____________  . _ _ _ .
šnoja, sakydamas: ‘Maik, ju ar j pūlių. Viena koja ir ranka tir-^ti, kad jomis susirūpintų, nes'na”, žmogus vargais negalais 
gut boi, verri gut, onli ju tiok.po; matyti, jau, sukosi pūlinis |Pe savo laisva valia to nedarė į “laimėjo”, bet tik trečią dalį 
tiu mač’, ir viskas. O aš, žinai,'ir ant galvos smegenų. Renge-’ir nedarys. Ir va kur labiau- pinigų, kurie jam priklausė. Ir

sveikatą.
Liepiau jam 

juostai. Suradau jo Liviiviiuoį—

i sugedusius.- Viename plati- Įgyva praktika jau

Kliubų Valdybos
1938 Metams

NĘPRĮGŲLMĮNGO .LIETUVIŲ PI

METAMS yra sekama: Pirm. Juo
zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinių, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

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

ris nors iš dusulingųjų mano 
ligonių; bet kai priėjęs prie du
rių pažiurėjau, pamačiau vyrą 
petingą, aukštą, tik labai su
lysusį, su mėlynomis be krau
jo lupomis ir baisiai sunkiai 
dūsuojantį. Jis man atrodė 
daugiai? kaip penkių dešimčių, 
tai aš jį dėde vadinau, sakyda
mas:

—Prašau, dėde, ten—ten į 
patį galą.

Jis ėjo ten, kur ranka paro
džiau, bet sakyti nieko nesako, 
tik labai sunkiai alsavo,—taip 
sunkiai, kad aš paėmiau jį už 
rankos ir vedžiau j kėdę paso
dinti.

—Prašau čia, dėde, sėsk,— 
sakau.

Jis sodinamas atsisėdo ir ty
lėjo, o aš irgi atsisėdau ir jį 
visą stebėjau. Jo akyse gyvy
bės, rodos, dar buvo gana daug, 
ir jos atrodė kaip gyvo žmo
gaus, tik jo* lupos ir skruostai 
priminė—lavoną ... Nosis atro
dė labai ilgat kaip paprastai 
būna, /kada veidai giliai įkrin
ta. Oda stambių raukšlių pil
na, nes kas buvo po ja, jau iš
tirpę, išsekę. Krūtinė kilnojosi 
sunkiai, bet dažnai. Iš jos ėjo 
labai • nesutartinas sugedusių 
bronchų (kvėpavimo, • vamz
džių) dūdavimas.' Rankas ' jis 
laikė pasidėjęs ant pilvo. Jose 
matėsi aiškus kraujo badas.

—Tai ką, dėde, pagiedosi?— 
pagaliau paklausiau.

—Čia gieda—jes, dieną nak
tį gieda,—tarė jis, pirštu bak
sėdamas savo krutinę ir mėgin
damas sudėti apmirusio veido 
bruožus į gyvosios šypsenos ma
lonų vaizdą. Bet jam nesisekė.

aš laukiau. Po valandėlės, po 
kitos jis ir vėl pradėjo kalbė
ti: * < • 1 '

—Visus plaučius baigiu iš
spjaudyti. Nežinau, nei iš kur 
ten imasi. Varau, dieną naktį 
varau ir čielą spituną privarau 
kasdieną. Kartais su kraigais. 
Vieną šoną skaudą, ir ten gir
džiu lyg ir talaškavimą. Ar tik 
nebus kokia pelkė atsiradusi? 
O visoje krutinėję pats gir
džiu švilpimą, cypimą, šnarpi- 
mą ir visokį plerpsėjimą. Ar 
tik nebus džiazo benas ten su-, 
simuvinęs, bandė jis šyptelėti; 
—Beveik dvidešimt metų išdir
bau už čiperį ir grainerį, kaip 
sako. Dulkėse, matytum, gali 
maudytis. Vasarą kiek geriau, 
kai duris ir langus atidaro, bet 
žiemą nors imk ir ifžtrošk nuo 
dulkių... Jau tris sykius niu- 
monija sirgau, bet vyras buvau 
jaunas, drūtas, tai atlaikiau. 
Tik dabar, kaži, ar beatlaiky- 
siu ... Sykį, j u buvau kvitinęs 
tą džiabą. ‘Pasikarkit su juo’I

tarsi mažas vaikas pagirtas, no spinduliai irgi tą patį pa-'šiai reikalinga darbininkų vie-įtai, kada jis “laimėjo”, jau bu- 
’ " ' ’ ’ --------- - -- -^ nybe jr organizacija. Darbi- j vo miręs...

ninkai turi susiorganizuoti į 
stiprias unijas ir išreikalau
ti iš 
jusio 
nišką 
savo

šita, blausia—tokias darbo sąlygas,

vėl lupu ... Bet dabar jau tik 
skūra ir kaulai iš manęs. O jes, 
ir krutino, bet ta jau tik iš
daužyti ir ' išklerę mintuvai. 
Sveikatos nebėra, nebėra. O 
atsivežiau iš Lietuvos sveika
tą—arklio sveikatą ... Sako,

rodė. Metalinės ir mineralinės 
dulkės sunaikino jo bronchus, 
plaučius ir, bendrai, sveikatą. 
Jis sirgo labai įsisenėjusia, ne
pagydoma industrialine 
vadinama silicesiu, ir tos 
komplikacijomis.

Dabar apie gydymą.

liga, 
ligos

I Tai tokia teisybe viešpatau
ja, kada darbininkai nėra or-

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm..3341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- ' 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
A n to n Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wąbansią Avė,,. tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius. 8327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

ganizuoti ir negali išstatyti jė
gą prieš jėgą, ir tik jėga kovą 

prarastą Uimėti! Prašymų ir maldavi-

žiauraus, pinigais apsiri-
darbdavio ne tiktai žmo-
atlygnimą už

sveikatą, bet—kas svar-'mų šiandien niekas neklauso.-
Dr. šeštokas Margeris

SS?

f.'*1;

£

s'geresiles i C/iesterfielciss?:

■

.Lengvi nunokę tabakai.. ir
gryna cigaretepopiera

.... šitie Chesterfield su 
deriniai yra geriausi kokius 
cigaretas gali turėti

SOS:-® O?
j®

iifc

Copyright 1938. Ugcett & Myers Tobacco Co.

jie suteikia tiek daug rūkytojų daugiau 
malonumo . . /delei pilno skonio ir aromos •.. \
lengvų nunokusių namie-augintų ir aroma
tiškų turkiškų tabakų, sumaišyti kaip nei vie
nas kitas cigaretas.

Champagne cigareto popiera kuri 
yra vartojama pagaminimui Chester* 
fields yra gryna ... ji dega be skonio 
ir kvapo ... yra geriausia cigareto 
popiera kokią pinigai gali nupirkti.

. .jūs rasite DAUGIAU MALONUMO 
ChesterfieMs lengvesniamegeresniame skonyje

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 30 D.

šią savaitę su šiuoUctiponu ir 44 centais gausit tris 7 colių salotoms pasi
dėti lėkštes. Be jų setas bus neepilnas. Susitaupykit pilną setą. Likusi 

setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galėsit dar gauti iki balandžio 30 d. pagal pirmus 5 kuponus 
Pažymėkit ką norite.

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

9257 So, Cattage Grove Avė.; J. 
Baceviče—pirm, pa g lb„ 8326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
3347 So, Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
38rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 8842 So. Union Avė.; J. 
Malinauskas—kontrolės rašt.; Iz. 
Masaitjs—apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
menesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm.,

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt.,3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt.. 8534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., .812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623% Sn. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 8201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesi pirmą pen
ktadieni. 7:80 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

i---------- :-------  ' ——-—--------------------
ČUĮCAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10086 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 , So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St. ; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas j Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:80 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR ' MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1988 M.; Pirm.

George Medalinskas 3335 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 8917 14th St., 
Juozas Bruchas, 8837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius. 
530 So. Lawndale Avenue; taiogi 
Juozapas Waski, 1451 W. Van 
Buren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuviu Vyru ir Moterų Pašal- 
pini Kliubą Naujienų šėrininkų 
susirinkime. Klubas turi tris Šėrus 
nupirkęs po vardu Garfield Park 
Liet. Janitorių Kliubo, tas vardas 
liekas permainytas j Garfield Pk. 
Kliubą.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagelhi- 
ninkas—Alexas Niprikas. 4015 W. 
13th St.. Chicago. III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11781 So. Indiana Avė.. Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Užkurą i tč, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.: Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė Emilija 
Ramašanskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.: Ęa- 
sierka—-F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Pųtrts, 4730 So. Spring- 
field Ave„ Chicago, UI.; Kores
pondentas— Juozas Belakąs, 1414 
So. 49th Court. Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 88 
St. Chicago, m.
Susirinkimai laikomi viena sykį 
j mėnesf kas ketvirtų nedėldienf 

et Hollywood 
43rd St, Chi-

Vardas,

Adresas
cago, TU.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI



(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Nauja “trecioji partija”?

18c 
75c

e
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March 7th 1914 at the Post Office 
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38.00 
4.00 

. 2.00 
1.50 

. .75

Sabscription Rateei
38.00 per year in Canada
35.00 per year outside of Chicago
38.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Užsakyme kalnai
Chicagoja—paltu:

Metams ___ _ _________
Pusei metų ...................
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams
Vienam minėsiu! _____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija_________
Savaitei .............. — __
Mėnesiui ______________z

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ______  35.00
Pusei metų ________________ 2.75
Trims mėnesiams ______   1.50
Dviems mėnesiams________1.00
Vienam mėnesiui____________.75
Lietuvoje ir, kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams------------ -----   $8.00
Pusei metų ________________ 4.00
Trims mėnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovę, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
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Wisconsino gubernatorius Philip F, LaFollette pą- 
sakė keturias kalbas per radio, kritikuodamas abi seną
sias partijas, ir paskelbė, kad ateinantį ketvirtadienį 
Madispne įvyks masinė liberalų konferencija, kuri 
spręs, ar reikia steigti naują “trečią partiją”?

Pačioje Wisconsino valstijoje yra trečioji partija — 
Farmer-Labor Progressive Federation, susidedanti iš 
darbininkų unijų, farmerių sąjungų, kooperatyvų, so
cialistų partijos ir buvusios progresistų partijos. Ji, be 
abejonės, yra liberališka, net kuone socialistiška.

Kitose valstijose irgi gyvuoja trečios partijos: New 
Yorke — Amerikos Darbo Partija, Connecticute — So
cialdemokratų (buvusi Socialistų) Partija, Minnesotoje 
— Farmer-Labor Partija, ir t. t. Kai kur panašios tre
čios partijos dar tik organizuojasi, kaip, pav. Darbo 
Partija Illinois valstijoje.

Bet kiekviena šitų partijų veikia tiktai vienos vals
tijos ribose. Gubernatorius LaFollette nori, kad susida
rytų viena politinė organizacija visam kraštui. Jisai yra 
nepatenkintas ne tik republikonais, bet ir Roosevelto 
vadovaujamais demokratais.

Pagrindinė Roosevelto politikos yda, jo nuomone, 
yra ta, kad dabartinė J. V. administracija mano^ jogei 
ekonominė krašto gerovė ateis pati, o valdžios uždavi
nys tai — tiktai rūpintis, kad žmonės turėtų kuo gy
venti ir galėtų laukti, iki ta gerovė sugrįš. Roosevelto 
administracija moka iš valstybės iždo milžiniškas su
mas pinigų žmonėms,, kurie, visai nedirba arba dirba ne
produktingus darbus.

Vietoje to, LaFollette siūlo aprūpinti žmones “nau
dingais darbais”, kad jie galėtų užsidirbti pragyvenimą 
ir jaustųsi, jogei jie yra užpelnę tai, ką jie uždirba. Ko
kiu i 
bedarbių 
nepaaiškina. Galima tiktai numanyti, kad jo programe 
pirmas žinksnis šita kryptim butų pravesti finansinį 
pramonės perorganizavimą. Jisai, pav. nurodė, kad 
Amerikos geležinkeliai yra apkrauti nepakeliama obli
gacijų (skolų) našta, taip kad jie šiandie nestengia įves
ti jokių stambesnių pagerinimų savo sistemoje.

Iš šitų diskusijų, gal būt, ir išsivystys konstrukty- 
vis politikos programas. Tuomet jo vykinimui butų, iš 
tiesų, reikalinga nauja nacionalinė (viso krašto) parti
ja-

budu Wisconsino gubernatorius ketina milionams 
Tbių tokius darbus parūpinti, jisai kolkas smulkiaus

Pirmadienis, tai. 26, 1938
niame straipsnyje. Taigi jisai 
ne tik pats yra nusigandęs, bet 
ir bando sukelti paniką tarpe 
visų SLA narių, pranešdama^ 
jiems apie ruošiamas muštynes 
ir terorą prieš delegatus, ku
riuos “Sargybą” planavo atga
benti į Scrantoną Gegužio fi
nansų komisijos sukeltais pini
gais. r

Ar čia ne aišku, kad “tautiš
kos sargybos” vadams jau pa
sidarė taip, kąip tam generolui 
Malbrukui?

Bet kokiu budu Tysliavai ir 
Vitaičiuį prisisapnavo “lazdos”, 
“muštynės*” ir “grūmojimai”? 
Jie. sakosi apie tai patyrę iš 
“Naujienų” pranešimų apie 
SLA. balsavimų rezultatus kuo
pose ir sekančios pastabos, pri
dėtos prie vieno tų pranešimų:

“Galima numatyti, kad 
Scrantono seime tautininkai 
gaus tokią pylą, kokios jie 
dar niekuomet nėra gavę.”
Šituos žodžius SLA. organo 

redaktorius (!) “suprato” taip:
“ Kaip kuriose vietose Lie

tuvoje pyla reiškia tiesiogi
nes muštynes.”
Vadinasi Vitaitis nori įtikin- 
SLA. narius, kad toje “Nau- 

žinioje numatoma “tie-

SMETONOS KAVALIERIAI IR 
KANDIDATAI I KAVALIE

RIUS BIJO PYLOS

Viena rusų dainuška pasa
koja apie vokiškų generolų 
Malbrukų, kuris išsirengė į di
delį karo žygį; bet tas žygis 
pasibaigė taip, kad generolas 
nebegalėjo sėdėti balne, nes* tu
rėjo keisti savo apatines keli
nes.

Šita narsaus karžygio Mal- 
bruko istorija primena musų 
“tautiškos sargybos” vyrus, ku
rie ruošėsi užkariauti SLA. ir 
“apvalyti jį nuo radikalų”.

Musų skaitytojai atsimena, 
kaip prieš keletu savaičių su
sirinko viename New Yorko 
viešbutyje, Smetonos kavalie
riau# St. Gegužio sušaukti, tau
tos vadai — Vitaitis, Vinikas, 
Tysliava, Jurgėla ir k. ir pada
rė planus “išgelbėti” Susivieni
jimų, išrenkant į Pildomųjų 
Tarybų “trafiko džiodžių” Lau
kaitį su kompanija ir priga- 
bent į Scrantono seimų kaip 
galint daugiau saviškių delega
tų. Agitacijai už šituos kilnius 
tikslus buvo nutarta sukelti

fondas iš 700 dolerių ir buvo 
išrinkta “finansų komisija” su 
kavalierium Gegužiu priešaky
je.

Tačiau tasai tautiška# karo 
žygis dar neįpusėjo, o jau su 
musų generolu Malbruku daro
si kas tokio keisto. Vienas 
“sargybos” šulas, Juozas Tys
liava, staiga ėmė šaukti “Vie
nybėje”, kad socialistai rengia
si į SLA. seimą Scrantone 
lazdomis... pulti ir 
ninku delegatus”!

Sušukęs, jisai 
“Pittsburghą”. O 
persigandęs, kitas,
nis “sargybininkų” vadas — S. 
E. Vitaitis, kuris aukščiaus pa
minėtoje tautiškoje konferenci
joje rašė rezoliucijas apie SLA. 
užkariavimą ir pasveikinimus 
Smetonai. Jisai rėkia, kad “tau
tinio nusistatymo” delegatams 
Susivienijimo seime grumoja- 
ma muštynėmis, ir prieš tokį 
delegatų “terorizavimą” jisai 
kelia “griežtą protestą”!

Būdamas “Tėvynės” redak
torium p. Vitaitis šitą išgąstį 
išdėstė SLA. organe, redakci-

“su
mušti tauti-

išvažiavo 
dabar rėkia, 
dar svarbes-

DABARTINIS LIETUVOS 
GYVENIMAS

Įsisiūbavusios aistros vis dar nėra aprimusios. — Susi
randa visai netikėtų vienminčių. — Savanorių Są
junga pasisakė už koalicinę valdžią. — Atsargos ka
rininkai irgi mano, kad monopolistų valdžia turėtų 
pasitraukti. — Krikščionys demokratai kiek atslū
go.—Lenkiškasis gaivalas vis labiau ir labiau pradė
jo galvą kelti. — Lenkų pasiuntinio niekas nenori 
pastebėtii.1 — Jaučiamas didelis susirūpinimas dėl at
eities. — Su lenkais dar teks susikirsti. — Lietuviuo
se reiškiasi didelis ryžtingumas.

konsolidavi-

ti 
j ienų 
sioginės muštynės” seime! Tik 
įdomu butų žinoti, kokiu bu
du jisai surado čia da ir “grū
mojimą”? Ar Lietuvoje yra 
tokių vietų, kur žodžius “gali
ma numatyti” žmonės supran
ta, kaip grasinimą?

Šitokiais 
tas asmuo 
kinti SLA. 
moka algą 
gavimą, ir
si (sekančiame po to editoria- 
le), kad Susivienijimas tą laik
raštį leidžiąs “daugiausiai kul
tūros tikslais”!

žioplais plepalais 
nesisarmatija mul- 
narius, kurie jam 
už laikraščio reda- 
dar jisai didžiuoja-

Čia ne kultūra, 
juokinga pabaiga 
gio”, kurį musų

bet liūdna ir 
to “karo žy- 
tautiški Mal- 

brukai pradėjo Susivienijime,
apsišarvoję Smetonos meda
liais. Dar mušys nė neprasidė
jo kaip reikiant, o jau iš viso 
jų elgesio atrodo, kad svar
biausias jų reikalas šioje valan
doje yra gera — skalbykla.'

KAM TOKIOS KOŠĖS 
REIKIA?

« / <<•Panika “tautišką vaiską” 
ėmė ne juokais. Apie baisius 
dalykus, įvyksiančius SLA. sei
me Scrantone, rašo ir tas san- 
dariečių gudruolis, kuris nese
niai pareiškė, kad Susivieniji
mą valdyti galįs “bile asilas”. 
Jisai dabar pranašauja, kad 
Scrantone bus sukeltos “peš
tynės” ir bus suruošta “šv. 
Baltramiejaus naktis”, — todėl, 
kad, esą, “bendro fronto” va
dai paskelbę, jog tautininkai 
•busią sumalti į miltus”.

Bet kas juos tenai mals? Jo
kių miltų iš jų nebūtų, kad ir 
sumaltum, nes jiems dar teks* 
išsidžiovinti — po tų “perga
lių”, kurias jie laimi dabar ir 
laimės Scrantone.

ap-

Lietuvoje įsisiūbavusios ais*t- reikalavo pajėgų 
ros iš paviršiaus žiūrint atrodo mo, jų subūrimo ne per vieną 
bent kiek apmirusios. Viešai 
j&u nepastebima didesnių gin
čų, karščiavimosi, kartu lyg ir 
dingo tam tikri lūkesčiai ir vil
tys, kurios buvo pasirodę dėl 
vidaus gyvenimo galimų sąlygų 
pasikeitimo. Lyg ir butų vėl 
viskas įėję į savo senas, pa
prastas vagas, bet tai tik pavir
šutiniai . . . Tikrumoje siau
ruose rateliuose, artimų pažįs
tamų tarpe, aptariami ateities 
planai ir galimi visokie įvykiai. 
Lenkų ultimatumo dėka sukrė
stas Lietuvos gyvenimas daug 
žmonių savo tarpe s<uartino ir 
atsirado vienų kitais lyg ir di
desnis pasitikėjimas. Tai ir su
rastos bendros7 kalbos, bendri 
rūpesčiai ir bendromis pajėgo- 
mis naujų gairių statymas.

Daug kas dabar aiškėja ir 
kartu susiranda visai netikėti 
vienminčiai, net fenais*, kur vi
sai nematyta, kad jų butą, ar
ba esama. Lietuvoje yra pirmų
jų Lietuvos savanorių sąjunga. 
Tai pirmieji kariai, kurie ak
tingai dalyvavo Lietuvos kovo
se už nepriklausomybę, kurie 
pilna to žodžio prasme savo 
krauju yra apšlakštę Lietuvos 
dirvonus. Šių savanorių sąjun
ga Lenkams Lietuvai įteikus 
ultimatumą karštai svarstė kas 
toliau darytinu ir jų valdyba 
kietai nusistatė lenkams* nepa
siduoti ir t jų reikalavimus at
mesti. Be to, visi kaip vienas 
nutarė ir ministrų kabinetui 
dar kovo 18 d. įteikė raštą, ku
riuo pasisakė, kad toje Lietu
vai sunkioje*, valandoje busią 
geriausiai viso krašto pajėgas 
konsoliduoti,- užmiršti visai tai, 
kas buvo, ir sudaryti ministrų 
kabinetą iš tų visų politinių 
srovių, kurios visuomet aiškiai 
kovoja dėl Lietuvos nepriklau
somybes ir kurie jau nekartą 
savo darbais tai yra įrodę ir 
patvirtinę, -šiokia pajėgų kon
solidacija, jųi supratimu, turėjo 
susidaryti iš krikščionių demo
kratų, liaudininkų ir socialde
mokratų; žinoma, joje galėtų 
dalyvauti ir tautininkai. Žymiai 
švelnesnėje formoje, labai at
sargiai ir saikingai yra tuomet 
pasisakiusi ir buvusių karių są
junga, kurie dabar yra atsargo
je. Tuo budu visos Lietuvos* gy
vosios pajėgos, kuriems tik ru
pi ir rūpėjo- Lietuvosx nepri
klausomo gyvenimo išlaikymas 
tą sunkią valandą pasisakė 
prieš bet kokius monopolius ir

partiją, bet visų srovių. Kaip 
jau žinote, yra sudarytas nau
jas! ministrų kabinetas ir visų 
nusistebėjimui jis pagrįstas vėl 
monopolio teisių pradu, šitas į- 
vykis, žinoma, negalėjo palik
ti tam tikro atbalsio ir nesukė- 
lęs naujų rūpesčių. Kaip kas 
net tiek bukštauja, kad mono
polistai, pasišovę būtinai išsilai
kyti, nenuvestų Lietuvos visai 
pražūties keliais!. Štai dėlko ir 
kyla nauji rūpesčiai, štai dėlko 
visai siaurų ratelių tarpe arti
mieji, pažįstamieji susidariu
sią padėtį gyvai svarsto.

Tiesa, kaip kas iš krikščio
nių demokratų patyrę, kad vy
riausybės priešakyje atsistojo 
katalikų kunigas bent kiek at
šalo ir naujų vilčių masinami 
linkę pasilikti daugiau stebėto
jų rolėje. Bet vis dėlto visame 
krašte pastebimas tam tikras 
nerimas ir didėlis susirūpini
mas. Tasai naujas susirūpini
mas gyvai yra palietęs akade
minį jaunimą, kuris atsidėjęs 
svarsto tuos visus įvykius ir 
ieško naujų išeities kelių.

Lietuvos dabar gyvenamas 
momentas tiek yra atsakomin- 
gas, kad visi šią svarbą jaučia 
ir nenori labai išsišokti, bet 
kartu nenori iš akių išleisti ir 
tai, kas yra • •

' Iš' 'kitbsi pusės lenkiškasai 
gaivalas labai atgijo. Jis rodo 
visame didelio judrumo. Kaune 
jų nemaža atvyko iš provinci
jos ir aptaria susidariusią pa
dėtį. Jų tarpe yra nemaža stip
riai nepatenkintų, kad Lenkijos 
vyriausybė tvirtai nesiėmė su- 
likviduoti Lietuvos nepriklauso
mybę, arba jos šaknis gyvai 
parausti. Kiti tikri buvo, kad į 
Lietuvos ministrų kabinetą bu
sią bent pora lenkų įvesta, kad 
Vilniaus vaduoti sąjunga tuoj 
bus paleista, kad Kauno mies
to savivaldybėje lenkai gausią 
tam tikrą atsakingų vietų skai
čių. O dabar lyg liko viskas po 
senovei. Tiesa, jau turi sulau
kę Lenkijos vyriausybės pa
siuntinio, bet tasai vyras be 
lenkų, žinoma, vietos lenkų gė
lių ir šaunaus jų sutikimo dau
giau1 nieko nėra gavęs ir lyg 
butų iš Lietuvos visuomenės 
tyliai boikotuojamas. Štai iki 
šiai dienai jo joks Lietuvos lai
kraščio žurnalistas nėra atlan
kęs ir niekas nesidomi, ką jisai 
manąs Lietuvoje veikti. Net 
Lietuvoje užsienio žurnalistai

nesiteikė jo aplankyti. Be to, ji
sai, kad ir jau įteikė Lietuvos 
prezidentui savo įgaliojimus, 
jet buvo nuvežtas į preziden
tūros rumus visai aplinkiniais 
celiais; mat, bijotasi, kad jam 
tas nors kokių šposų neiškrės- 
ų. Juk lenkai, žinoma, vietos 

lenkai-ir Varšuvų savo laiku y- 
ra pusėtinai pumpavę, kad Lie
tuvoje lietuvių tarpe esu nema
ža šalininkų susitarimo su Len
kija, kad pagaliau iš viso Lie
tuvos nepriklausomybė, tai yra 
tik svetimų valstybių išmistas, 
kad patys lietuviai tų nepri
klausomybę jau taip nebrangi
na. O dabar gyvenimo tikru
moje vietos lenkai visai išvydo 
kų kitų. Išvydo jie visų lietuvių 
kietų pasiryžimų lenkams ne
pasiduoti ir dėl Vilniaus krašto 
ir toliau kovoti. Kartu lenkai

pastebėjo, kad Lietuvos mažu
mos žydai, vokiečiai rusai taip 
pat visai nereiškia jokio džiaug
smo susilaukę Lenkijos pasiun
tinio. štai žydai jau pasiryžę 
ginklų fondui net kelis milijo
nus litų surinkti. Žydų pirkliai, 
pramonininkai jau tariasi ku
riuo nuošimčiu nuo apyvartos 
apsidėti, kad tuos milijonus'su-. 
rinkus. Klaipėdos krašto vokie
čiai visai atvirai reiškia savo 
nesitenkinimų Lietuvoje lenkų 
įtakai sustiprėjus, šių faktų a- 
ki vaizdo j e Lietuvoje vietos len
kų nuotaika pradėjo drumstis, 
o juo labiau, kad lenkų darbo 
žmonių tarpe taip pat norimo 
džiūgavimo nematyti. Lietuvos 
lenkų darbo žmonės gerai žino, 
kas Lenki jų valdo ir kų jie ža
da Lietuvos darbo žmonėms.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJOS
t -...— - • -

Philadelphia, Pa
Enoch G. Klimas, mirusios 

Estella Klimienės ir velionies 
Dr. E. G. Klimo sūnūs, šiomis 
dienomis baigė mokslą Penn- 
sylvanijos Universitete, Phila
delphia, Pa., ir iškilmingose ce
remonijose vasario mėn. 19 d., 
Irvine Auditorijoje, 34-tos ir 
Spruce St., tarpe 400 kitų bai
gusių mokslus gavo laipsnį Bd- 
chelor of Arts in Science. /

Baigdamas mokslus, baka
lauras Enoch G. Klimas pasie
kė ir išpildė savo mirusios mo
tinos, po tėvais! Brozeičiutės, 
paskutinį norą ir prašymą. 
Tam tikslui ji buvo palikusi

mano ir toliauP-as Klimas 
siekti mokslo. Jis gyvena pas 
savo močiutę, Pelagiją Brozei- 
tiene. —M. š.

Westville, III
Keliolika dienų atgal teko at

lankyt lietuvišką miestelį West- 
villę. Miestelio gyventojai dau
giausia mainieriai. Mamose 
darbai šiuo kartu eina silpnai, 
todėl ir darbininkų uždarbiai 
maži. Daugiausia dirba vieną, 
div dienas per savaitę, tad mai- 
nierio uždarbis siekia apie $5 
ar $10 per savaitę.

Per keletą pastarųjų metų a- 
pie 150 merginų ir moterų dir
bo prie siuvimo overauzių, bet 
šiuo kartu dirbtuvė uždaryta ir 
merginos bei moterys neteko 
darbo. Kadangi kitokių darbų 
nėra, tai darbininkai-kės lei
džia dienas laukdami geresnių

Pasikalbėję pusvalandį, nuėjo
me į Radzevičiaus valgyklą ir 
ten radę Radzevičiaus sūnų 
Frank, kuris yra aukštesnės 
mokyklos mokytojas, klebonas 
paprašo, kad mus nuvežtų pa
žiūrėti tautiškų kapinių. Po ke
liolikos minučių mes jau prie 1 
tautiškų kapinių. Kapinės nedi
delės, bet jaukios, gražiai ap
žiūrėtos, tad atrodo gana ge
rai. Ten pat klebonas parodė jo 
pastatytą kun. Mikąlauskui 
puikų paminklą. Paminklas pa
statytas ypatingas: didelė šir
dis, o toje širdyje įdėtas ak
muo su jo vardu ir tam tikru 
užrašu. Taipgi parodė kitą pa
statytą paminklą John Baniui, 
Lurį pastatė taip pat savo pini
gais klebonas Vipartas. Pagal 
klebono pasakymą, tai u. Banis 
buvo vieno tautiečio nuskriaus
tas, tai jam jo pagailo ir jis 
jam pastatė gana puikų pamin
klą. Matyt, kad klebonas Z. K. 
Vipartas daug darbuojasi tarp 
savo tautiečių, ir jis turi gerą 
pasisekimą. ’ “ s

Taip atlankę vieną, kitą vie
tą grįžome atgal į kleboniją, 
kur pavaišino vakariene ir vė
liau aprodė savo bažnyčią, baž
nytinį turtą. Dar valandėlę pa
sikalbėjus, reikėjo 
Westvillę ir važiuoti 
Chicagą.

apleisti 
atgal į

—Alex Ambrose

Siųskite Laiškus 
Oro Pasta

Biznieriai
Nuvažiavęs į Westvillę 

miausia užėjau aplankyti

ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI KAUNE

■ •

pir- 
savo 

seną draugą vaistininką Čižaus- 
ką. Bet tas buvo išvažiavęs a- 
tostogų į Hot Springs ir todėl 
neteko su juo pasimatyti. Pasi
vaikščiojęs po “didįjį” ir gar
gtąjį miestą, užėjau pas Del tu
nus, kurie laiko bučernę ir gro- 
sernę, o žentas turi taverną. 
Taverne besikalbant atėjo mie
sto gaspadorius, majoras p. 
Daujotas. Majoras Daujotas y- 
ra čia gimęs, mandagus, links
mas lietuvis, gerai kalbąs lie
tuviškai. Pasikalbėjus apie vie
tinius reikalui ir politiką, per- 
siskyrėm pasitenkinę draugišku 
pasikalbėjimu. Taipgi teko už
eiti pas L. Mosteiką, laikantį 
gražiausią taverną visame mie
ste. Tai mandagus ir linksmas 
žmogus. Ten užėjus teko susi
tikti su p. Geryba, kuris turi du 
kru taniųjų paveikslų teatrus. 
Žinoma, seniems pažįstamiems 
susitikus reikėjo vieną kitą kle
bonišką išmesti, o vėliau links
mą kompaniją apleisti.

Kun. Z. K. Vipartas
Ryto metą teko padaryti

zitą tautiškos parapijos klebo
nui, kun. Z. K. Vipartui. Man
dagus, daug kalbąs klebonas.

departa- 
pilieČius 

oro paš-

turi geriau- 
patarnavimą. 
yra vežama

15-tos dienos 
Nacionale oro 
Toj savaitėje

Amerikos pastos 
mentas ragina visus 
siųsti daugiau laiškų 
ta — air mail.

Dabar Amerika 
šią oro paštos 
Lėktuvais dabar
pasta į visokiausius miestus ir 
miestelius. Penkiosdešimtys 
metų atgal Amerikos geležin
keliai nevežė tiek laiškų ir j 
tokią daugybę vietų, kaip da
bar lėktuvai.

Nuo gegužio 
iki 21-mos * bus 
paštos savaitė.
Visi rengiasi siųsti laiškus oro 
pašta. Laiškai kris iš dangaus 
po visą Ameriką. Lekios spe
cialiai aeroplanai. Bus paštos 
aeroplanų parodos.

Amerikos paštos departa
mentas nori išpopulerizuoti 
siuntimą laiškų oru. Prie to 
prisideda valstijų gubernato
riai ir miestų majorai, radio 
stotys, laikraščiai, draugijos, 
fraternalės organizacijos, biz
nieriai, profesionalai, mokyk
los ir studentai.

Naujienos irgi tai propagan
dai pritaria. :

Tegul jūsų laiškai ateina ir 
nueina greitai. Siųskite laiškus 
oro pašta. J

■

vi- Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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NAUJIENOS, Chicago, Dl.

j KĄ ŽMONES MANO
TRIJŲ CICERO PARAPIJOM.

PASIKALBĖJIMAS
—Labą vakarą, Jokūbai.

/ —Labą, labą, mano mieli
draugučiai. Na, kas gero pas 
jus girdėti?

—Šiuo tarpu nieko ypatingo, 
Jokūbai, — pradėjo aiškintis 
Jonas.

—Žinai ką, Jokūbai, mudu 
užėjova pas tave labai svarbiu 
reikalu. Gal tu šį vakarą turėsi 
laiko mudviem išaiškinti, kodėl 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigai niekados nepataria, bet 
visada gina savo parapijonams, 
kad jie neskaitytų Biblijos, ar
ba kaip lietuviai paprastai va
dina švento Rašto, — pabrėžė 
Petras.

—Ne lik niekada neragina ir 
nepataria skaityti, bet priešin
gai daugumas lietuvių Romos 
katalikų kunigų smarkiai gina 
savo parapijonams skaityti Bi
bliją. Girdi, skaitydami Bibliją 
nieko nesuprasite, o dar galite 
iš proto išeiti, — pridėjo Jonas.

—Taigi, taigi, mano mieli 
draugai, judu užsispyrėte būti
nai sužinoti Romos kunigų pa-

KULTŪRA NO. 3 
1938 m.
TURINYS:

Astronomijos įtaka pasaulėžiūrai. 
—P. Slavėnas.

Bel-etažas — D. Pumputis.
Nuvainikuotieji Japonijos viešpa

čiai — A. Claire.
šeimos pametimas ir jos sankcijos 

— L. Purenienė.
Kapitalizmas permanentinės kri

zės konvulsijose — J. Lukoševičius.
Broluva — T. Tilvytis.
Šuo — J. Opatošu.
Priekaištas — B. Butkauskas. 
Bairono paslaptis — S. Zweig. 
Populiaris Mokslas — Apžvalga 

ir t.t. .• i .
— KAINA 45 CENTAI —

Galima Gauti NAUJIENOSE.

slaptį. Na, kiek mums laikas šį 
vakarą leis, aš bandysiu jums 
paaiškinti, kodėl jie (Romos 
kunigai) visose šalyse ir visais 
laikais gynė ir dabar dar tebe- 
gina savo parapijonams skaity
ti Bibliją. /

Kad judu geriau suprastu
mėt, kodėl Romos katalikų 
bažnyčios kunigai taip daro, 
turite visų pirma žinoti, kas 
maždaug yra toje Biblijoje pa
rašyta. O joje yra štai kas už
rašyta:

Pirmiausia ten yra Senam 
Testamente, pagal žydų raštų 
žinovus aprašyta, kaip Dievas 
sutvėręs musų žemę, planetas, 
saulę, žvaigždes ir net kitus 
mums nematomus pasaulius. 
Toliau seka žydų tautos istori
ja su daugel įstatymų, pamoki
nančių kaip gyventi, kaip ge
riau ir greičiau užkariauti Pa
lestinos tauteles, ir jų žemę ir 
turtus apvaldyti. Po to seka žy
dų karalių ir pranašų/ įvairus 
raštai, mokiną savo tautą vie
nybės, susiklausymo bei pado
raus gyvenimo. I

Galop prieiname prie taip va
dinamo Naujo Testamento, ku
ris liko sukurtas po Jėzaus 
Kristaus gyvenimo ir mokymo 
laikų. Čia tai ir yra svarbiau
sia Biblijos dalis, dėl kurios 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigai neleidžia savo parapijo
nams skaityti. Matote, mano 
mieli draugai, Naujame Testa
mente telpa keturių apaštalų; 
Mateušo, Morkaus, Luko ir Jo
no evangelijos, apaštalų darbai, 
jų laiškai rašyti įvairioms tų 
laikų tautelėms ir įvairus pa
davimai.

Tų keturių evangęlistų ir a- 
paštalų darbus skaitydami, jus

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“PICNIC** KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ

“FRANKFVRTERS”
T.AAINIU
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

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

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ 

805 W. 19th St. 
CHICAGO, ILL.

TeL Haymarket 3555
J. P. BAKSTI8, SAV.

Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus visokiems malevo- 
jimams ir sienų popieriaus lipdymo tikslams. Užeikite į krautuvę, 

mes džiaugsmingai parodysime savo didelį staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias kainas

štai čia musu keli specialai:
AGIPTIŠKA MĄIŠYTA MALEVA Iš VIDAUS IR C1 7Q 
IŠLAUKO REIKALAMS ..........  I ■ •
GARANT. QUICK-DRY VĄRNIŠ TIK ....... $1.19
SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA ..................................... PVoA

GRINDIMS COVERING 9x12 $3.98
WIDMAN’S PAINT STORE 

3405 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 3998

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGUON per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietą | Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris Jvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO, ASHLAND BLVD.
• Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau- 

gijon, tai kviečiame pasinaudoti proga ir tuojau įsirašyti.

Draugijos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Ketvergais nuo 9 vaL ryto iki 9 vai. vakaro, ir nedčliomis nuo 

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street ,

surasite labai daug žinių, kurių 
Romos kunigai niekados ir nie
kam neskelbia. Ten snirasite, 
kad Kristus visai neįsteigė jo
kios Romos visagalinčios baž
nyčios, kurios kunigai skelbia, 
jog Kristus suteikęs tik jiems 
specialų leidimą, kam jie norės 
nuodėmes atleisti, tai atleis, o 
kam norės sulaikyti,vtai galės 
sulaikyti.

Iš tų evangelijų kiekvienas 
blaivas katalikas žmogus gali 
sužinoti, kad Kristus visai ne
pastatė jokio popiežiaus nei 
Romoje, nei kur kitur, kad Jis 
visai nepardavė jokio patento 
ypač Romos popiežiui, kad tik 
tie, kurie norės patekti į dangų, 
turės mokėti tam tikrą duoklę 
Romosi popiežiui. KadKKristus 
nepaliko Romos popiežių jo
kiais savo vietininkais ir jiems 
jokių ekstra privilegijų nesu
teikė.

Mano mieli draugai, tik nors 
trumpai prisiminkite sau Vil
niaus krašto užgrobimą, lietu
vių katalikų baisų persekioji
mą, kankinimą ir dabartinį 
Lenkijos ultimatumą Lietuvai. 
Ar dabartinis popiežius Pins 
XI, kuris skelbiasi pasauliui e- 
sąs Kristaus vietininkas, ar jis 
tarė bent žodį, ar jis užstojo 
skriaudžiamus lietuvius katali
kus, ar jis užstojo Lietuvą? O 
žiūrėkite, kaip greitai tas pats 
popiežius pradėjo rėkti per sla
vo “Osservatore Romano” laik
raštį, kad, žiūrėk pasauli, Hit
leris neteisėtai pasigrobė Aus
triją, persekioja ten nekaltus 
Austrijos katalikus, naikina ka
talikybę.

Matote, mano mieli draugai, 
kaip tas Romos popiežius,, ku
ris sakosi esąs! Kristaus ir Die
vo vietininkas, kaip jis baisiai 
neteisingai ir nekrikščioniškai 
elgiasi musų tėvynės Lietuvos 
atžvilgiu. O ar judu žinote, kad 
Lietuvos katalikai jau 550 me
tų kaip* nuolankiai vergauja 
Romos popiežiams ir jiems mi
lijonus dolerių huku sukrovė. 
O dabar, ka^a ,-Lietuva buvo 
taip užpulta Lenkijos, kaip kad 
buvo Austrija Vokietijos, tai 
tas Dievo vietininkas popiežius 
už lietuvius katalikus ir Lietu
vą ųei vieno žodžio netarė ir 
neužprotestavo. ?

Aišku, kad Visagalis Dievas, 
jei Jis turėtų savo vietininku 
Romos popiežių, tai tokių aiš
kių neteisybių, tokių priešta
raujančių nesąmonių dėl mažų, 
skriaudžiamų tautų nedaleistų 
savo vietininkui daryti. O jeigu 
Dievas leidžia tam Romos po
piežiui tokius) nelogiškus ir ne
teisingus darbus dirbti, tai jis 
(Romos popiežius) visai nėra 
jokis Dievo ir Kristaus vieti
ninkas, o tik pats save taip ap- 
sišaukęs, kad pasaulio žmonės 
geriau galėtų mulkinti. 

r

Ar ‘judu žinote, mano mieli, 
kad nuo 1591 metų Iimocento 
IX visi popiežiai yra išrenkami 
itali jonai?-Ir kad Romos popie
žių įstaiga yra niekas kitas*, 
kaip Italijos ir italijoniškas ti
kybinis trustas. Ai’ judu paste
bėjote, kaip dabartinis popie
žius per savo kardinolus ir vys
kupus laimino Mussolinio legi- 
jonus siunčiamus skersti nekal
tus! Etiopijos krikščionis. Ir 
vien tik dėl to, kad jie ne tai p 
garbina Dievą, kaip Romos po
piežius nori, ir kad jie nepri
pažindavo popiežių už savo 
bažnyčios galvą? Taipgi, tur 
būt, judu matėte kaip dabarti
nis popiežius siunčia palaimini
mus Ispanijos nekaltų žmonių 
skerdikui generolui Franco 
vien dėl to, kad jis pažadėjo 
popiežiui palikti Ispanijos kata
likų bažnyčios milžiniškus nuo 
žmonių suplėštus turtus ir vi
sokias privilegijas)?

Užtai, mano mieli draugai 
Petrai ir Jonai, kaip tik gausi
te progos, tai patys perskaity
kite Bibliją, ir taipgi raginkite 
savo draugus, gimines ir arti
mus, kad ir jie skaitytų šven
tą Raštą. Be abejo, skaitydami 
Bibliją daug dalykų sužinosite, 
kurių iki šiol nežinojote, daug

pasimokysite ir daug tiesos pa
tirsite.

Petras visą laiką labai ati
džiai klausosi, . pagaliau per
traukė Jokūbą, sakydamas: “Ži
nai, Jokūbai, aš šį vakarą to
kių dalykų išgirdau, kokių sa
vo gyvenime dar nebuvau gir
dėjęs. Aš vis iki šiol maniau, 
kad tas Rpmos popiežius turi 
kažkokią dievišką macę. Bet šį 
vakarą iš tavo aiškinimo, Jo
kūbai, supratau, kad jis neturi 
jokios ten dieviškos galybės ir 
kad Kristus visai jo nepaliko 
jokiu savo vietininku. Tačiau, 
kad daugiau visokių žinių ga
lėčiau sužinoti, tai aš būtinai 
jau stengsiuosi nusipirkti Bib
liją. Sakyk, Jokūbai, kur gali
ma butų jų gauti pirkti?

—Aš manau, kad judu galė
tumėt gauti Biblijų pirkti NAU
JIENŲ knygyne. Naujienos tu
ri visokių knygų, tai, aš ma
nau, kad ten galėtumėt gauti 
ir Biblijų. O jeigu Naujienos 
neturėtų, tai galite pabandyti 
pas Jonistus Brolius, 851 N. 
Damen Avė., Chicago, 111. Vie
noje iš tų vietų tai tikrai galė
site Biblijų gauti.

—Tai labai ačiū tau, Jokū
bai, už taip platų išaiškinimą 
Biblijos klausimo ir kodėl Ro
mos kunigai neleidžia savo pa
rapijonams j p skaityti. Lik 
sveikas, iki kito pasimatymo. 
Likite sveiki. , mano mieli. Ir 
taip Petras siu Jonu išsiskubi
no namo, nes jau buvo vėlus 
vakaras. (

—Cicero Jokūbas

Kam Reikia 
Gerų Akinių

Jei jau yra reikalas dabar 
naujų akinių, jei seni sudužo 
ar šiaip kas jiems trūksta, pir
miausiai atsiminkite pasinau
doti šia nepaprasta proga, ku
rią. jums pasiūlo Winner’s akių 
gydytojai. ,{

Dabar ;einąi specialus išpar
davimas. Tiectkiniai buvo pa
daryti, . kad g pardavinėti po 
$8.95, $10 in ne»t $15, dabar, 
įskaitant ekzaminaciją, bus* 
parduodami po $5.50.

Winner’s akių gydytojai tu
ri savo krautuves: vieną prie 
36 W. Jackson, arti Dearbom, 
kitą ties 3206 W. 63-čios gat
vės. (Skelb.)

Aukštas Kraujo
SPAUDIMAS

Petruškų esencijos tabletes. re
guliariai vartojamos pagal nu
rodymus, mažina kraujo spau
dimą, lengvina galvos gėlą ir 
svaigulį didumoj atsitikimų. 
Dr. Frederic Danirau, NevvYor- 
ko žymus gydytojas savo ra
portuose kalba apie tokią pa- 
gelbą iš 26 22-se atsitikimuose. 
ALLIMIN Tabletes parsiduoda 
gerose vaistinėse visur dvie
juose dydžiuose—50c ir $1.00. 
Kada pirkaite, stengkitės gau
ti tikrą ALLIMIN. Norint gau
ti vertą knygelę ir dykai sam- 
pelj rašykite:

VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 
• Street, Chicago.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Veutian Blinda)
Tel. Cicero 674

ii;®

********^^ SAULES UŽDANGAS, DRAPERES 
ir AUSTRIAN UŽDANGAS

DAROM ANT UŽSAKYMO

WIND0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.Jos. šuster ir Sūnūs, 

savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdara Vakarais

Pavasarinis
Išpardavimas

ŽEMOS KAINOS ANT
Radio, Rakandų, Lovų, Pečių, Matrasų, Refrigeratorių, 

Dulkių Valytuvų, Malevų

BRIGHTEN WALLS
Velour Finish isrec- 
ognized as one of 
the finest wall 6n 
ishes. It’s ėasy to 
put on — lasts — is

easy to wash. Comes in 
three textures— Flat.Semi- 
Gloss, FulI Gloss.
VELOUR FINISH

FLAT__________
Per. Qt.

SEMI-GLOSS
Per. Qi

FULL GLOSS
Per.

i'rrjplo.v u Reputable l’ahiter—Suecify Oevoc

BUDRIK
FURNITURE MARI

3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. Boulevard 7010

nu—nn—iin—hm——nn—un—-du—mm——hm—mm—mh—•!!«—««■—nu—mm—mm—-hm—-mm—m

NEDĖLIOJ GRAŽUS BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL, 970 k. kaip 7:30 ai. vakare.

MAKALAI, ORKESTRAS
i,

TAUPYK—BADO NEMATYSI!

/ SAFETV 
OF VOUR \ 

INVESTMENT \

INSURED

• Ar galėsiu ant kiek
vieno pareikalavimo 
atgauti?

• Taip, poniute. Be to 
kiekvieno indėliai 
yra APDRAUSTI iki 
$5,000.00.

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINOS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SO. HALSTED STREET
; - - - - - ......................-..................

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PASEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME- 
TAMS: Jomes Sholteman, 8237 W.

Le Moyne St, Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbinįnkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Starką, 4635 
So. Washtenatv Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rafit.; Mrs. 
Mary Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras OHŠaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St„ Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51st Ct, Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
8137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesį 
kas pirmą sekmadienį 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 43rd 
St., Chicago, III. Mokesčiai pri
imami H vai. iš ryto.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raė- 
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sūdžia F. Diktus.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
Sp. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So; Artesian Avė.; Frank Mlcklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevi’čia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MADOS

No. 4681 — Namie dėvėti sukne
lė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

norint 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
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L



Pirmadienis, bal. 25, 1938 »

liau nesigailėtumėte. —Ratilas.!

Į Diena H Dienos

einant Meldu

si!

John

Henry

Žak

Gavo
Perskiras

Anna Žak nuo Frank

minėtoji 
gyyena, 

ir iš jos

Viena 
(našle) 

ii per- 
Pavyz- 

sunlane

Reikia apsižiūrėti prieš 
klebonijon

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom foraičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit Tali 1AK1IS 3408

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

GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
(POCAHONTAS Mine Run $7.25 

(Screened) ............. tonas
i SMULKESNĖS $7.00
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

'"įmjfjHiiįM—airiiTiiuiin h-■' L

Pašte Muilo Valykliu
Modernas lengvesnis būdas jūsų namų valymo 
darbams. Absoliutis na*enkinimas užtikrina
mas arba pinigai -grąžinami.

Pas Jūsų Malevos ar Geležies Dylerį.
Jus Niekur Negalite Rasti Pilsen Kwik Klean Pavaduotoją

AROUND_<f

^CLEANEt?^

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Anton Warochinski, 44,
Mary Varanavice, 45

Ignatius Vinous, 28, su Anne
Statkus, 23

Reikalauja
Perskyrų

Clara Kamiriski nuo
Kaminski

Merra Wolske nuo
Wolske

Perkėlė Aldutės 
Sadulos Kūną

šeštadienį po pietų Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse įvyko ku
klios kūno perkėlimo apeigos. 
Pp. Julia ir Petras Sadulai, 
10518. Lafayette avenue, per
kėlė 
terš 
džio 
kusi 
dien
tai nuo jos mirties.

į nuosavą lotą kūną duk- 
Aldutės, kuri mirė balan- 
25 d., 1934 metais, sulau- 
17 metų amžiaus. Šian- 

sukanka lygiai keturi me- 
R.

Už Gražiausius Mar 
gučius Davė 
Dovanas
Žagariečių Margučių Vakaras

Kliu- 
Balių, 
Holly- 
West

-

- <

!..

BIRUTĖS” PRIMINIMAS
NAUJIENOS, Chicago, III.

Tikėjosi Atlikti Su
Penkine, 0 Kaštavo
Dešimkę

BRIDGEPORTAS. — 
Bridgeporto parapijone 
skundžiasi, kad Kunigi 
daug juos skriaudžia; 
džiui, H minėtoji našlė
užpirkti mišias už vyro vėlę, o 
namie viso turto turėjusi tiktai 
dešimts dolerių. Bet ji tikėjosi, 
kad kunigas jai penkinę duos 
grąžos.

Taigi, užeina klebonijon. Pa
bučiuoja kunigui į ranką ir pa
sako su kokiu tikslu aįėjo.

—O pinigų ar turi? — klau-

Parapijonka, žinoma, ir pa
duoda dešimkę.

—O, tai gerai, aš atlaikysiu 
mišias, — tarė kunigas. O grą
žos taip ir nedavė.

Kiek aš supratau, 
našlė labai skurdžiai 
turi tik vieną dukterį 
uždarbio abi turi prasimaityti 
ir nuomą užsimokėti. O kuni
gas pasiliko paskutinę dešim-

Kupiškėnų 
Parengimas

šeštadienį, buvusioje 
žio salėje, 2242 West 23rd PI., 
įvyko Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos ruošiamas Bunco ir. 
Kortų lošimo vakaras. •

Po lošimo svečiai vaišinami 
» A 1

skt niais užkandžiais ir kava.
Rengėja dėkoja visiems ku-l 

piškėnams ir pritarėjams už, 
atsilankymą. Palnas skiriamas ■ 
Kupiškio kapinių naudai.

Buvęs

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
S PULKOS

ir statykis namą.

APVALYKITE su 
PILSEN KWIK KLEAN

P. Milleriene, Birutes choro veterane veikėja
Chicagos ir apielinkės lietu

viai nepamirškite gegužės 1 d. 
Sokol svetainėn pribūti laiku— 
4:30 p. m.

Tą dieną “Birutė” stato ko
mišką operą “Perikolą”. Tai 
pirmą syk kaip Chicagoje gy
vena lietuviai šis veikalas< bus 
perstatytas ir tai lietuvių kal
boje, ir lietuviai artistai lošėjai 
su parinktais dainininkais jį

Taigi, parapijonai, turėdami 
kokį reikalą su' kunigais, bet 
jeigu neturite mažiau kaip de-

vėluoti ir atvykti Sokol svetai-; šim]cgs, pirma negu eisite į kle-
nčn kaip 4:30 p. m. boniją, išsimainykite pas biz-

D. A. L. Graičunas. nierius ant smulkesnių, kad vė-

žagariečių Draugiškas 
bas suruošė Margučių 
sekmadienį, bal. 24 d., 
wood svetainėje, 2417 
Č3rd Street.

K s atsinešė gražiausiai nu
margintus margučius, tas gavo 
dovanų, o dovanų buvo daug Ir 
gražių. Margučių Balius buvo 
rengiamas sekmadienį, kadan
gi tą dieną išpuola Mažosios 
Velykos. Buvo gera muzika 
šokiams ir jauni, taip ir seni 
galėjo linksmai praleist laiką.

žagariečiai visuomet pasi
stengia publiką patenkinti. Jie 
stropi; i rengėsi prie parengi 
mo, prižadėdami visiems atsi
lankiusiems juos palinksmint ir 
patenkinti vakaru. Buvo viso
kių užkandžių—alkaniems ne
reikėjo būti. M. M.

Nors “Birutė” niekad publi
kos neapvylė; visada po kon-

Šių Metų 
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos

Y

GERA PROGA ĮSIGYT 
logers Sidabrinius Setus 

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

keltu tipu grįžo namo. Bet šį 
syki Birutė stato veikalą nepa
prastai žingeidų ir sunkų išpil
dymui. Atsilankiusi publika 
tikrai gėrėsis ir d’džiuosis, kad 
lietuviai jau turi talentų, kurie 
gali konkuruoti ir su svetim- 
tautiškomis pažibomis. Po ga
bia vadovybe p. .Jono Byansko 
opera “Perikola” bus pilnai 
prirengta ir suvaidinta, suloš
ta, sudainuoja, į sekmadienį 
Sokol svetainėj.

Lietuvi ir lietuvė, šis primi
nimas yra tiksliai tau suteikia
mas, kad neišmetinėtum, kad 
nežinojai, jog tokis nepapras
tas veikalai; yra statomas.

Ne tik primenu, bet sykiu ir 
ne tik Chicagos 

bet ir apie-
kviečiu visus
lietuvius-lietuves,
linkės lietuvius ir lietuves nesi-

MARGAIS ŠILKAIS IŠSIUVINĖTA PADUŠKAITĖ

PA1ILRN 1562PILLOVV
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No. 1562 — Gražiai sutaikyki!, tamsius, šviesesnius ir 
sai šviesius mėlynos spalvos siulus ir išsisiukit šią gražią 
duškaitę.

vi- 
pa-

10 ANŠ & INSURANCE 
IN ALL ITS BRANCIIES 

Building Management 
JOHN P. EWALI)

, REALTY COMPANY, Ine.
3236 S. Halsted St.

Phone C.ALUMET 4118

No. 1562

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

1 <

NAUJIENOS NEEPLECRAFT DEPT.
1739 So. Halated St, Chieago, III.

| Vardai ir pavardė —

| Adresai-------------------

| Miestai ir valstija — 
— •• —»

LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 
TREČIA KLIASA r

Pirma ekskursija išplauks iš*New Yor 
ko gegužio. 3; di laivu “Europa”^ i Breme
ną, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko j 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damoketi $6.25.

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Grinsholm”. tiesiai i Klaipėdą per 11 die
nų, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rūgščio 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

Trečia ekskursiia birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vo “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
i Kauna arba Klainedą per 9 dienas. Kai
na $209.50- bet grįžtant po rugsėjo 25 d 
bus sugražinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”.

Prie visų čįa pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiusti anlikaciia.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Visus dokumentus ir laivakortes na
rinius NAUJIENŲ laivakorčių skyrius.

Šmotų

Garsinkites “N-nose

Faun” 
Design

Vertė
$2-50

SetasOSC6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmot JLOGERS
Sidabro etai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49

6

6
79£

didelius peilius už . 
dideles šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ... 
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ...
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti /asme
nini pristatyti i 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.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti {vairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata- . 
r ė j o. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI S’jg.SO
GYDYMAS........................SKn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS $0.00

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

DOUGLAS P ARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA ITR ANT AT

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais .

Atsiųskit man

Vardas

Adresas
i

Miestas

Kupono No.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West 3lst Street 
A. A. NORKUS. Savininkas 

TeL VICTORY 9670.

H.. «

Į 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Valstija

Balandžio 25 d.

SPRINGINN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean are.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa.



——————

Pirmadienis,- t>ai. 25, 1238 NAUJIENAS, Chicago, JJL

Jau Metai Prabėgo

PEfcSONAL TAVERNS 
Užeigos

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Lietuvių Šeimyna 
Užvakar Šventė 
Sidabrines Vedybas
Valerijonas ir Alena Šatkauskai

MARQUETTE PARK—Mar- 
quetteparkiečių lietuvių šeimy
na užvakar šventė 25-ių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
ves — Sidabrines Vedybas.

Toji šeimyna yra Valerijonas 
ir Alena Šatkauskai, kurie gy
vena ties 6836 South Rockwell 
Street.

Abu labai linksmi ir laimin
gi, kad jiems pasisekė sidabri-

nių sukaktuvių sulaukti. Jie 
taipgi gali džiaugtis užauginę 
dvi pavyzdingas dukteris. Vie
na yra Adolfą, 22 metų am
žiaus, antroji Isabella, 19 metų 
amžiaus. Abi simpatiškos, ma
lonios mergirios.

Man, kaipo giminaičiui, yra 
linksma tarti pp. Šatkauskams 
ilgiausių metų ir palinkėti su
laukti auksinių vestuvių.

K. G. Urnėžis

Pavasarį—Po Sezo 
no, o Rudenį— 
Prieš Sezoną

t KAZIMIERAS LESČAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 23 d., 1938 m., su
laukęs 50 metų amž., gimęs 
Pavanonių kaime, Stulgių pa
rap., Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Zofiją po tėvais Meli- 
nauskaitę, tris sūnūs: Kaspa
rą, Kazimierą ir Stanislovą; 
tris dukteris: Viktoriją, Pet
ronėlę ir Oną; brolį ir brolrę- 
nę Joną ir Domicėlę Lesčaus- 
kus ir jo šeimyną; taipgi pus
brolius, pusseseres ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, balandžio 28 d., 8 
vai. ryto iš koplyčios į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Les- 
čausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki-

komitetas, 
suvaidinta

sezono, 
menesio

Namo

Velionis yra palaidotas Lie 
tuvių Tautiškose kapinėse.

N

Nuliūdę liekame 
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

Apie Roselando Liet. Namo 
Bendrovę

ROSELAND — Sekmadieni, 
roselandiečiai turėjo bendrą 
parengimą Darbininkų salėje 
naudai Namo bendrovės, kuri 
suruošė Namo bendrovės val
dyba ir draugij ų 
Parengime buvo
juokinga komedija “Aukso Ver
šis” O L. D. Aido Choras iš
pildė koncertinę programo da
lį. Tai buvo, turbut, paskutinis 
parengimas žieminiojo 
nes su pirmą gegužės 
prasidės piknikai.

Roselando Lietuvių
bendrovė, kasmet surengia pa
rengimus baigiantis sezonui ir 
rudenį prieš sezoną, kada nie
kam nekliudžiUs, reiškia, kada 
kitos draugijos nerengia. Nors 
gal kai kada tokie parengimai 
būna ne taip pasekmingi, bet 
kaip tokiai suvargusiai rose
landiečių bendrovei,' tai ir tuo 
tenka pasitenkinti.

Untanas

Sekmadienį 18-toji
Apielinkė Aplankė 
Oak Foresta
Ekskursija vadovavo Rožių 

Lelijų klubas
ir

& i

Vytautas Pučkorius

ROSELAND. — Lygiai prieš 
metus laiko, šiandien, žymių 
roselandiečių šeimyną, pp. Puč
korius, ištiko tragedija. Mirė 
jų sūnūs Vytautas.

Smugis buvo ypatingai skau
dus tėvams vien todėl,,kad sū
nūs buvo vos 18 metų amžiaus, 
bet ir rtodel, kad jis pasižymė
jo dideliu gabumu moksle, bu
vo inteligentiškas ir daug vi
suomenei žadantis jaunuolis. 
Tėvai daug iš jo tikėjosi, kū
rė apie jį daug vilčių. Bet ne
tikėta liga., ir lygiai netikėta 
mirtis jaunuolio gyvybės siū
lą nutraukė ir tėvų gražias 
svajones išardė.

Sekmadienį >r— Atvelykyj 18- 
tos Apielinkės gyventojai važia
vo į Oak Forestą.

Ekskursiją suruošė Lietu vii) 
Rožių ir Lelijų Klubos, kuris 
neseniai susiorganizavo. Klubo 
nares pasiryžo lietuvius sene
lius prieglaudoje pavaišinti vi
sokiais , skanumynais, palinks
minti programų ir apdovanoti 
įvairiomis dovanėlėmis. Pinigų 
sukėlimui ekskursijai, Kliubas 
surengė vakarėlį ir rinko aukas 
iš biznierių. I

Aukų rinkėjos pp. Jucevičie
nė ir Lukošienė džiaugėsi, kad 
žmonės buvo duosnųs* ir joms 
pasisekė nemažai pinigų su
rinkti.

Klubas prašę žmonių, kurie 
turi automobilius, pagelbėti 
ekskursiją nuvežti į Oak Fores
tą. Automobilių reikalą 
Teofilija Zitkiutė, 1928 
port avenue.

tvarkė
Canal-

Bynsas

IEŠKAU STASIO LAMAIČIO 
arba Uršulės Vabalkytės, paeinanti 
iš Baisogalos miesto. Turiu svar
bų reikalą. JOE BUTWELL, 4148 
So. Campbell Avenue.

PAIEŠKAU preserio, kuris moka 
rankomis prosyti ir taisyti drabu
žius. Gera vieta. Pastovus darbas. 
1505 West 69th St. Eikš Cleaners

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ANT RENDOS 3 kamb. ir kit- 
chenette dėl mažos šeimos ar pa
vienių. Naujas namas, karštu van
deniu šildomas. 3635 So. Union 
Avė., tel. Boulevard 2662.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenini  uiKambarial

ANT RENDOS fornišiuoti kam
bariai po 1 ir po 2 atskirai gali 
gamintis ir valgyti. Apšildyti su 
visais patogumais. Nebrangiai. • 

747 East • 36th St.

NEPAMIRŠKITE UŽEITI PAS: 
PETE YOUNG 

šaltas ir skanus 
SCHLITZ ALUS 

83 ir Kean Avenue.
(prieš Tautiškų kapinių vartus)

MOVING AND EKPRESSING 
Perkraustymas ir Važnuu

APLAMAS hauling, muvinimas ir 
tolimos vietos, piknikai ir išvažia
vimai. S. Sokolowsky, 10632 Ed- 
brooke Avė. šaukti Pulman 4621.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje 
Paieško:

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir Įteigi Pardavimui 
IŠPARDUODAME ’ ŲARŲ FIK-

ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, tegisterius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Vfctory 4965. 
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

Velionio tėvas—Juozas Puč
korius, lyderis Roselando orga
nizacijose. Motina — Valerija 
Pučkorienė, savo vyro nepava- 
duojamoji “dešinioji ranka” 
visuomeninėj dirvoj. .Jaunas 
Vytautas paliko ir brolį Ed- 
wardą, dėdes pp. Ganzelius, te
tas pp. Dargienę ir Paszkie- 
wicz ir eilę kitų giminių.

• DEŠIMTS MILIONŲ VIE
ŠKELIŲ TIESIMUI, TAISY
MUI. — Illinois 'viešų darbų 
departamentas skelbia, kad» šį
met išleis apie $10,000,000 
naujų vieškelių tiesimui, 'tiltų 
statymui ir senų vieškelių re- 
montavimuij Pusę pinigų mo
kės valstija 
fondo, kitą 
valdžia.MADOS

PADĖKAVONĖ

Metinės Mirties Sukaktuves

MARIJONA DAUKŠIENĖ 
po tėvais Adomaičiu te 

kuri persiskyrė su šiuo pa
sauliu kovo - 20f <t;? 1^38 hri-'” 
tais; gimus Tauragės^ apskr., 
Laukuvos parap., Stročių km.

Tapo palaidota kovo 24 d., 
šv. Kazimiero kapinėse, šir
dingai dėkavojarhe kunigui 
Valančiui už pamaldas—šven
tas mišias, aukautojams šven
tų mišių, gėlių aukantojams 
dėkavojame seseriai Rozalijai 
Daukšienei už rūpinimąsi lai
dotuvėmis; širdingai dėkavo
jame pusseserei Domicėlei 
Žukienei ir jos šeimynai, ku
ri pagelbėjo ligoje; dėkavoja
me visiems laidotuvių daly
viams, grabnešiams ir laido
tuvių direktoriui S. P. Mažei
kai už laidotuvių patarnavi
mą.

i
Dabar mylimoji moteris, 

kuri apleidai mus visus ir už 
daviai mums gyviesiems 
skaudų širdies skausmą, mes 
tavęs neužmiršime

Metines Mirties Sukaktuves

VERONIKA /BABKIENĖ 
(po tėvais ' Katutaitė) 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
27-tą dieną balandžio mėn., 
1937 m., sulaukus 64 m. amž., 
gimus Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Kvėdarnos parapijoj, *• 
Aukšgirių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Liudviką, sūnų Pranciš
kų, 2 dukteris: Eleną ir žentą 
Jurgį Roman, ir Oną, anūkę, 
Robertą ir kitas gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moters ir motinėlės 
bus laikomos Šv. Mišios šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje, 27 
d. balandžio mėn. 1938 m., 8 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas.

Musų brangioji moteris ir 
motinėlė niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebe- 
sugrįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

iš gasolino taksų 
pusę — federalė

ONA " RĮŠIUTIENĖ _ 
id" tėyaį^ šebeokaitė)

Persiskyrė kur šiuo pasauliu 
Balandžio 123 d.,' 8:30 vai. ry
to, .1938 m.,« sulaukus 40 m. 
amžiaus, gimus Kretingos ap
skrity, Andrįejavo parap., Sto- 
nčąičių ? kaimfe.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Vladislovą, sūnų Kaži-U 
mierą, motiną Rozaliją Sebe- 
ckienę, 2 seseris Kazimierą ir 

; Bronislavą Bergman ir švo- 
gerį Louis, brolį Kazimierą, 
svogerką ir “švogerį Suzana it 
Pranciškų Katkus ir kitus gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje.

Laidotuvės ‘įvyks Utarninke 
Balandžio 26 d., 8:00 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pafcrildos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į ŠVį| Kaz’ihiiero kap.

Visi a. a. Onos Rimutie- 
nės gim., draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvieč. daly
vauti laid. ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. /

Nubudę liekame,
Vyras, Supus, Motina, Sese

rys, švogerka, švogeriai ir 
; giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel.
YARDS 1138. '

ARMOŠKOS, Antano, kilusio iš 
Kalniškių km., Šiluvos valse., Ra
seinių apskr., gyveno Čikagoje 325 
West 35th Street.

BOLCEVIČIAUS, Stanislovo, ki
lusio iš šarnelės km., Kalvarijos 
miest.; Kanadon išvyko apie 1902 
m.; dirbo uoste. 1934 m. ieškojo 
savo giminių Lietuvoje.

ČIBIRO, Stasio (Stanley Chibir), 
kilusio iš Kujiškės km., Švenčionių 
apskr. Apie 50 m. amžiaus. Gyve
no New Yorke,- 111-115 East 7th 
S treot

JONIKIENĖS, Barboros. 1923 m. 
iš Škotijos išvažiavo pas žentą 
Daugirdą Chicago ar Downers 
Grove, III.
KILPŠIENĖS-Kavaliauskaitės, Ko- 

trinos, kil. iš Laukelių km., Telšių 
apskr. Atvyko Amerikon apie 1908 
m. Gyveno Čikagoje.

LESČAUSKO, Roko. Amerikon 
atvyko prieš Didįjį Karą. Gyveno 
Čikagoje.

MIŠEIKIO, Jono, gimusio apie 
1892-3, Paagluonyje, Skaudvilės 
valse. Amerikon išvyko 1914 m. 
Tarnavo kariuomenėje Prieš karą 
ir tuoj po karo gyveno Scranton, 
Pa.r; valiau Čikagoje.

RACEVIčIŲ, Kazimiero ir And
riaus. lOzirhieTas gimęs 1883 "m. 
Žiežmariuose, Amerikon atvyko 
1907 metais. Gyveno Čikagoje, vė
liau Milwaukee, Wis., kur apsive
dė. Andrius gimė apie 1885 m. 
Amerikon atvyko 1910 ar 1911 m. 
Pradžioj gyveno Čikagoje.

RIŠKAUS, Vinco. Gyveno Attlas- 
burg, Penna.

ROMO, Kazio. Gyveno Bridge- 
porte, Chicagoje per ilgus metus. 
Užlaiė biznį vardu “Rūtelių Dar
želis”. Buvo šv. Jurgio parap. ko
mitetas.

ŠIDLAUSKO, Povilo. Gyveno Či
kagoje, 809 South State St.

SKINKIO, Vytauto. Prieš Didįjį 
Karą atvyko Čikagon. Turėjo batų 
fabriką. Gyveno 2552 W. 63rd St.

STEPONKŲ, Vincento ir Jadvy
gos. Gyveno Čikagoje, 4157 South 
Kedzie Avė.

VAITKŲ, Kazio, Petro, Prano, 
Jono ir Petronėlės (Mažeikienė). 
Prieš 25—30 • metų atvyko Ameri
kon. Gyveno: Pranas 
Anbin Avė., Detroit, Mich.; Kazys 
— 35 Cedar St., S. Baltimore, 
Petras — 1409 So. Anbin Avė., 
roit,. Mich.

VALTERIENĖS, Petronėlės, 
veno Bridgeporte, Čikagoje.

ŽEIDLERIO, Juozo, apie 45 m. 
amžiaus. 1913 atvyko Amerikon. 
Gyveno Čikagoje, 2334 S. Oakley 
avė. (Pąieškojimas nr. 86)) 

LIETUVOS KONSULATAS, 
Iii.

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

< narnomis išlygomis
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai  ........ ............. $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe .............   $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir 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 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942.

PARDAVIMUI GROSERNĖS ice- 
baksis pigiai. 3001 South Emeralč 
Avenue.

9x12 NAMINIŲ KILIMŲ valy
mas $1.75. Plaunama abi pusės — 
darbas užtikrintas.

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavernas ant biz- 
niavos gatvės, apgyventi skirtingų 
tautų. 942 W. 59 St.

PARSIDUODA šaučiaus biznis, 
visos mašinos; darbo užtektinai. 
Stok ir dirbk. Savininkas turi kitą 
biznį; parsiduoda visai pigiai. At
sišaukite greitai. D. GALMINAS, 
Sopterton, Wis.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

TURI būti parduota greitu laiku 
geras tavernas per daug mėtų iš
dirbtas, netoli Cubs parko. Prie
žastį patirsite vietoje. 3500 North 
Clark St.

tuo jaus apie

paskolos yra 
kas turite at- 
arba padėję

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

:BRIGHTON PARKE
40th ir Maplewood—namas ver

tas $6500 už $3900 arba teisingas 
pasiūlymas—2 flatu po, 5 kamb. 
Rendos neša $53 į mėnesį. Įmokėt 
$500—kitus po $25 į mėnesį—Pri
ims mainais—ką jus turite.

C. P. SUROMSKIS 
2502 W. 69th St. 

Tel. Grovehill 0306

REIKALINGI PINIGAI. — 
Šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
mortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga 
$100,000.

Kadangi visos 
labai geros, tai 
liekamų pinigų
kur neneša nuošimčių, prašo
me tuoj aus atnešti į Naujienų 
spulką, nes ’eja įdėti pinigai yra 
apsaugoti per. Federal Savings 
and Loan Instiirarice Corp.

Lithuanian Building Loan 
and Savings Association, Nau
jienų spulka, 1739 So. Halsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame morgi- 
čius, Judgement Notas, išmainom, 
parduodam bile kur, namus, ukius, 
lotus ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON FINANCE and REALTY

6755 South Western Avenue 
Tel. GrovehiU 1038.

PADAROME PIRMUS MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais — že
miausiais mokesčiais.

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmą Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

1485 So.
niekados.

Gy-

Kainos NumažintosGiminės.
100 East Believue PI., Chicago,

Įvyko Cicero Liuosybės Salėje

Vie-

►

NAUJIENOS Pattern Dept.

yra

že.

svetimoje 
šaltuose

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

$5.75 
$6.00 
$6.00 

$6.00

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

No. 4742—Augesnei moterei suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę.

Md.;
Det-

$30,000 namas už mažiau kaip 
pusę, 50 pėdų lotas—15 kambarių 
ar 3 flatai rendai $150. Frigidaire, 
aliejaus šildytuvas. 5801 So. Alba- 
ny Avenue.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Seserys ir

PARDAVIMUI 4814 North Kar- 
low 2 flatų plytinis; 5 ir 6 kamba
riai; 2 karų garažas plytinis; lo
tas 36x125. Kaina $7900.

Mylimoji ilsėkis
Amerikos žemelėj 
kapuose amžinai.

Nuliudę liekame:
Vyras, Dukterys, Sūnūs, žen

tas, Anūkė ir Giminės.

3 aukštų plytinis—949 W. 19th 
St. Kaina $6000.00. Pinigais $2,- 
000.00—likusiems terminai.

SEELEY 7104.

A. TA.
Elzbieta Varkalienė 
po tėvais Riškaitė

MINE RUN ...»................
BIG LUMP .....................
EGG ....................................
NUT ................... »...........
SCREENINGS »............ .....

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Norint gauti vienų ar dau
giau vii'š nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš-

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Umųs Pinigai Dabar Gatavi Nu

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tiesiog į planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali už jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY . 
33 N. LaSalle St. Franklin 1593

Garfieldparkiečių 
Įdomus Vakaras 
Sekmadieni

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

I m R A Gėlės Mylintiems S į SJ ii f« Vestuvėms, Ban-
I kietame, Laido-

w 1 ■ • 1 tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

atsiųsti man pavyzdi No..

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mfeatas ir valstija)

I fiVFIKRLUVLIIvIO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

MARIJONA BLOŽIUTE- 
Čemauskienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
25 d. balandžio mėn., 1937 m., 
sulaukus 42 m. amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, dukterį Estelle, 
sūnų Fredriką, brolius: Juo
zapą, Kazimierą, Dr. G. I. 
Antaną Bložius, brolienes ir 
jų šeimynas; seserį Petronėlę 
Daraškienę ir švogerius, posū
nius ir podukras Amerikoje 
ir Lietuvoje; dėdę G. Leksną 
ir pusbrolius Leksnus, pus
brolius Diginus ir daug gi
minių ir draugų.

Kam o, Dievuli musų na
melį laimė apleido. Ašaros 
vienos. Kamgi surengiai šaltą 
kapelį ant kurio kloji gėlės 
kasdieną.

Mes tave musų brangioji 
motinėle niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pats tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka: vyras, duk
tė, sūnūs ir giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 22 d./. 1988 m., sulaukus 
pusės amž., gimus Šiaulių 
apskr., Luokės parap., Birž- 
vėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 dukteris: Mrs. Edward O’- 
Brien, Mrs. Lillian Maloney, 
Mrs. Emanual Peterlyl, brolį 
Paul Riškų ir daug kitų gimi
nių; Lietuvoj 2 brolius: Petrą 
ir Kazimierą ir seserį Ludwi- 
gą.

Kūnas pašarvotas randasi 
8517 So. Hermitage avė., tel. 
Beverly 9865.

Laidotuvės įvyks pirm., bal. 
25 d., 9 vai. ryto iš namų į 
šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje atsibus, gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. Ą. Elzbietos Varka- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame ,
Dukterys, brolis ir giminės 

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, tel 
Yards 1741.

GARFIELD PARK 
finis Vyrų ir Moterų Pašelpos 
kliubas suruošė šaunų balių 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
Cicero Liuosybės salėje.

Komitetas dėjo visrs pastan
gas, kad svečius kuo geriausiai 
priimti. Norintiems įstoti Kliu- 
ban laike baliaus, buvo suteik
tos nuolaidos. Įstojimas 
sumažintas sekamai: iki 
metų amžiaus—veltui; nuo 
iki 45 metų—$1 doleris.

yra
25
25

Kliubas gyvuoja gerai ir 
skaitlingas nariais. Finansiniai 
yra stiprus. Tai bepartyvė or
ganizacija, kuriai priklauso vi- 

' šokių pažiūrų žmones.
Beje, kliubas rengia puikų 

pavasarinį išvažiavimų, kuris 
įvyks birželio 19, Spaičio dar-

2445 W. Marųuette Rd. 6 kamba
rių bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, didelis viškus ir beismen- 
tas, ekstra kambarys viškuje—2 ka
rų garažas—arti bažnyčių, mokyk
lų, transportacijos ir parkų. $6950 
—$1500 pinigais, likusi po $50 mė
nesy. Tel. Republic 4666.

Su $1000 pinigais gali nupirkti 
tikrą bargeną, freiminį katedž ant 
50 pėdų loto 2453 West 45th Str., 
arti lietuvių bažnyčios. 2 puikus 
mėgkambariai, didelė virtuvė ir gy
venamasis kambarys, 3 kambariai 
beismente. 3 karų garažas, puikios 
sąlygos. Padarys $2000 morgičių 10 
metų išmokestį, $23.00 mėnesy. Pil
na kaina $3,000. Norman Geyer and 
Co. Ine. 4801 So. Ashland Avenue. 
Boulevard 7700.

SAVININKAS parduoda namus 
ir lotą 2, aukštų plytinį ir taver
ną—biznis moka gerą rendą, 2 ga
ražai, 51-os ir Kedzie aplylinkė. 
Kaina $6500. Tel. Boulevard 7212 

ar Prospect 4681. <

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma Rhinelander, Wis, 119 ake- 
rių. Prie gero kebo, prie “ieikos” 
fronto. Mašinos ir visi gyvuliai. 
Priežastiš — našlystė. Matykite su- 
batoj ar nedėiioj visą dieną, pane- 
dėlį vakare. 3305 So. Halsted St., 
3-čios' lubos iš priekio.
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Štai iš ko 
Išsivysto Jauni 
Plėšikai

A.J.Nakrošis
Skaudžiai Sužeistas
Automobilio

Incidentai Bridgeporto gatvėje

BRIDGEPORTA3. — Antrą 
dieną Velykų, turėdamas laiko, 
išėjau pavaikščioti Bridgeporto 
gatvėmis. Priėjus prie 34-tos 
ir Union gatvių, matau prie 
kampo stovi du vaikėzai apie 
kokių 12 metų, ir vis dairosi. 
Man pasirodė keista ir lyg įtar
tina, kad čia jie prie ko rengia
si. Ir štai atvažiuoja vežikas, 
prisikrovęs “lodę” kokių tai 
Dundulių. Tuojau tie du vaikė
zai pasivijo vežiką ir iš užpa
kalio sulipo į jo troką. Bet ve
žikas!, patėmijęs, sustojo, ir 
juos nukrapštė.

Vaikėzai ir vėl sugrįžo prie 
to paties kampo ir vėl laukia 
kitos progos. Netrukus ir vėl 
pasirodo vežikas, bet jau tas 
pristodavęs troką iki viršaus, 
taip kad užpakalio negalėjo 
matyti. Tie du vaikėzai užsika
bino ir ant to trokb ir ilgai ne
laukę pradėjo darbuotis troke.

Pavažiavę pusę bloko, išme
tė iŠ troko du bundulius ir pa
tys iššoko. Su Dunduliais nu
bėgo į ielą.

Taigi, matote, čia tik pra
džia, o kasgi bus, kai jie su
augsi j metus? Žinoma, kad to
liau nebepasitenkins vaginėji- 
mu nuo vežiko bet pradės su 
revolveriais apiplėšimus daryti. 
Lietuviai tėvai turėtų pridabo
ti savo vaikus, ką jie veikia iš
ėję į gatves ir su kuo jie drau
gauja, kad vėliau nereikėtų

Nueinu prie Jurginės. Čia 
vienas parapijonas, matyt, pu
sėtinai silpnas, kadangi laikosi 
įsikibęs į tvorą. Praeivis eida
mas! pro šalį pažiurėjo į mane 
ir sako, šis žmogelis sumaišęs 
lietuvišką krupniką ?u alučiu.

Railas.

Paėmus Nuodų 
Slaugė Pašaukė 
Lietuvį Daktarą

Jauna 22 metų slaugė (nar
se) patelefonavo jaunam lietu
vių daktarui, kad ji užsinuodi
jo.

Ta slaugė buvo Rita Allan 
iŠ Blue Island, o daktaras Dr. 
Anthony šūkis, .3537 W. lllth 
str. Tai buvo 3 vai. iš ryto. 
Slaugė buvp daktaro pažįsta
ma, taigi jis išsiskubino ir ra
do ją blogoj padėty Rock Is- 
land geležinkelio
89-tos ir Loomis. Ji 
ėmus 75 gramus 
miltelių.

Daktaras nuvežė 
German Evmgelical
Kodėl ji bandė nusižudyti ne
žinia. Jos gyvastis yra pavoju-

stotyj prie 
buvo pri- 
migdančių

siaugę į 
ligoninę.

Guli Roseland Community
• Ligoninėje

Antanas J.ROSELAND
Nakrošis, žymus Roselando biz
nierius, buvo skaudžiai sužeis
tas automobilio nelaimėje. Jis 
dabar guli Roselando Commu
nity ligoninėje, 11101 Pferry 
avenue.

Nelaimė įvyko prie 115-tos ir 
Pamell, pereitos 
baigoje.

A. J. Nakrošis 
užlaiko fotogr; fo
511 East Kensington avenue.

savaitės pa-

(Nakroshis) 
studiją ties

Albertas Petkus, 
Penki Kiti Žmonės
Sužeisti Nelaimėj
Traukinys užmušė du Chica- 

giečius Indianoj, vos neuž
mušė keturis Argo j.

^Dviejų automobilių nelaimė
je prie 794h ir Harlem avenue 
kryžkelės buvo sužeisti lietu
vis Albertas Petkus ir penki 
kiti žmonės. Petkus, 23 metų 
jaunuolis, nuo 2427 West 45th 
Street, apkaltino antro automo
bilio šoferį McCarerty, 20, nuo 
7319 S. Rockwell Street, ne- 
ats: rgiu važiavimu ir nelaimės 
kaltininku. Policija McCarerty 
suėmė.

vos 
trauki-

ne-

ir už r.us signa-

Be Petkaus, nelaimėje nu
kentėjo, Mitchell Sleiszar, 22, 
nuo 4353 S. Artesian, Rosello 
Abersol, 17, nuo 7716 S. Union, 
McCarerty, Michael Flanagan, 
nuo 10312 S. Talman ir Albert 
Palermo, 10406 S. Leavitt.

Nelaimė Argo
Keturi jauni žmonės 

žuvo kai Indiana Beit
nys sudaužė jų automobilį prie 
63-čios ir Archer avenue, Ar
go. Kryžkelės sargas aiškino, 
kad jis ^užmiršo nuleisti var
tus 
lūs.

Toje nelaimėje nukentėjo, 
Edward Mokrzycki,. 20, nuo 
4015 S. Albany, Catherine 
Mech, 22, nuo 2725 S. 36th, 
Helen Machacek, 25, tas pats 
adresas, ir Albert Murawski, 
35, nuo 3003 W. 39th Place.

South Shore traukinys neto
li South Bend, Ind., užmušė 
chicagiečius Paul Durling, 
7749 Evans avenue ir jo 6 me
tų dukterį Caroline. Durling 
buvo nuvažiavęs į savo vasar
namį netoli Lydick, Ind.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Beždžionė mandrilų babunų veislės su dviejų mė
nesių amžiaus bezdžionvaikiu Brookfield zoologiškame 
darže. Užvakar tame darže gimė dar viena tos pačios 
veislės bezdžionailė.

18 Nukentėjo 
Naujoj Ęleveiterių 
Nelaimėj

SPORTAS
-*1 1 '"■■I" I ■

Susidūrė du traukiniai DAR KARTĄ PERSIIMS

Baltram. Paukštis
Palaidotas Lietuvių

■ į* ž fDar vienas northsidietis 
“Tyliųjų mieste”

kė atsisveikinimo kalbą, o nau
joj puošnioj koplyčioj buvo 
dainuojama, Neverkit pas ka
pą, kurios aidas gareliai ėjo per 
visas puošnias kapines. Taigi, 
tyliųjų miestas1 vėl* pasidaugino 
vienu gy ventoj u. j^Lai jam bus 
ramus pailsis puošniose Tau
tiškose kapinėse. ■—X. š.

LOPŠYJ SUDEGĖ KUDI- 
— Kilus gaisrui ties 1532 

st., atidegė 9 mėnesių 
Eugene Harold Bar-

KIS. —
Melrose 
kūdikis 
wig.

Bebandydamas kūdikį išgel
bėti, skaudžiai apdegė jo -tė
vas.

Prie 51-mos ir Calumet avė. 
eleveiterių stoties plieninis eks- 
presi s įvažiavo į medinį ele
veiterių bendrovės pinigų ko
lektoriaus vieno vagono trau
kinį.

Abiejų traukinių motormo- 
nai buvo skaudžiai sužeisti, o 
16 ekspreso keleivių panešė
lengvas žaiždas, bet buvo e PRISIPAŽINO NUŠOVĘS 
smarkiai sukrėsti ir išmesti iš f KRAUTUVININKĄ. — Hezron 
kėdžių ant grindų. Ekspreso , Delaney, 40 metų janitorius 
motormonui Clarence W. Met- Northsidėje, 839 N. SLcramen- 
calfe, 46, sutrinta viena koja, Į to avenue, prisipažino, kad lai- 
nulaužtis petis ir sužeisti vi- ke ginčo nušovė paukštienos 
duriai.

Friedrich Von Schacht ir 
Ruffy Silverstęin dar kartą su- 
sirems, kad’ įgalėtų išspręsti, 
kuris jų yra geresnis. Jau du 
kartu jie ritosi ir vis nei vie
nas t nei kitas persvaros nelai
mėjo. šį vakarą pirmenybės 
ginčas bus galutinai 
stas, nes taip ristynės 
kytos.

Kaip ir paprastai,
įvyks White City arenoje.

išspręs- 
sutvar-

imtynės

Tarp sužeistųjų yra sekami 
asmenys:

BERNIER, Miss Rose, 22 
11745 S. La Šalie st.

MARX, Allen, 20,
144th st., Dolton, III.

KORDAK, James, 43, 
S. Washtenaw.

KLEVEN, Clifford, 19,
S. Green st.

ANDERSON, Mrs. Anna, 
6951 Peoria avė.

RĄSUL, Stephen, ir jo žmo
na Marie, 6751 S. Loomis st.

krautuvininką Jerome Lazar, 
2515 W. Division st. Delaney 
aiškino, kad susiginčijo dėl 
blogo čekio, kurį Lazar jam iš- 

j keitė. Delaney pats išri.šė če- 
440 E ki* Jis gauna $362 į mėnesį

NORTII SIDE. — Šiais me
tais keletas Northsides lietuvių 
atsisveikino siu savaisiais ir 
persikėlė į gražų tylųjį miestą, 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Štai Kotryna Žilienė su savo 
vieninteliu sunum Vytautu; 
Eva Tikutienė, ir, vėl, balan
džio 21 dieną buvo iškilmingai 
palaidotas ir Baltramiejus Pau
kštis.

Velionis buvo senas North- 
sidės gyventojas, labai ramaus 
budo ir daugeliui pažįstamas. 
Tad ir palydėti susirinko gra
žus būrelis, daugiausiai north- 
sidiečių ir šiaip pažįstamų. Lai
dotuvėmis rūpinosi jo vienin
telis sūnūs Benis, kuriam, tur 
būt, tik vienam ir riedėjo aša
ros per veidą. Atnešus karstą 
prie kapo, V. B. Ambrose pasa-

j J • ■,

Pasibaigė Teddy
Danielseno Jr.

“Ką nuspręsi, tas bus gerai, 
teisėjau”.

Kriminalio teismo teisėjas 
Cornelius Harrinįf^n šią savai
tę išneš nuosprępdį prieš 16 
metų berniuką Teddy Daniel- 
sen, kuris susiginčijęs su mo
tina dėl mokyklos nelankymo 
ir muzikos, ją riūdurė.

Bylo nagrinėjimas pasibaigė 
šeštadienį. ProkuYatura reika
lavo berniuką pasiųsti kalėji- 
man “jo paties labui”. Gynė
jas adv. Leonard Reid aiškino, 
kad “visuomenės labui butų 
geriausiai atiduoti berniuką 
tėvui.” Uždarytes kalėjime, 
berniukas paliks kriminalistu.

’ i ■

Teisėjas pats turės išrišti 
berniuko likimo .klausimą, nes 

-Danielsen atsisakė nuo džiurės 
teismo. Bylai užsibaigus, ber
niukas buvo pašauktas prieš 
teisėją p: skutiniam žodžiui. 
Jis tarė Harrington, kad “ką 
nuspręsi, tas bus gerai, teisė
jau.”

Per visą bylos svarstymą su 
bern;uku buvo tėvas Theodore 
Danielsen. Jis atkakliai sūnų 
gynė.

(ACME-NAUJIENŲ Foto!

Sudegė Minneapolio grudų sandėlis. Ugnagesiai gesina dideli Minneapolis • 
gaisrą, kuriame sudegė Andrew kompanijos grudų ‘ sandėlis (elevatorius) su 
800,000 bušelių grudų.’ Nuostolių busią padaryta daugiau kaip už $500,000. Dide
lės liepsnos gesinti buvo sušaukti viso miesto ugnagesiai.

• BANDĖ NUSIŠAUTI TI
KĖDAMAS, KAD TĖVAS AT
GAIVINS. — 14 metų berniu
kas John Oppenheimer, 1938 
Schiller, Wilmette, sunkiai pa
sišovė, bandydamas nusižudy
ti. Jis paaiškino, norėjęs pasi
daryti sau galą persitikrinimui 
ar jo tėvas, žymus chirurgas, 
gali negyvą žmpgų atgaivinti.

gai-Berniukas gyvens, tad jo 
vinti tėvui neteks.

SMARKIOS RISTYNĖS
Kitą trečiadienį, balandžio 

27 d., Rainbo Fronton areno
je (Lawrence ir Clark) risis 
du labiausiai pasižymėję- savo 
smarkumu ristikri. Būtent, fer
meris Mack ir Jerry Meeker.

Abu ristikai ritasi tarsi ko
kie liūtai. Vadinasi, kaip sako
ma, imasi iš paskutiniųjų. Nė
ra tad abejonės, kid jų imty
nės bus labai įdomios.

algos, bet aiškino, kad buvo 
1 čekius, nes 

į neužteko' pinigų pragyveni- 
, mui.

8243 Pri’vers^as rašyti

6332

Senis Pašovė Žmoną 
už “Ėdimą”

, »

• $100 PABAUDOS ADVO
KATUI. — Racine avenue nuo
vados teisėjas Kasper priteisė 
adv. Julicn Shapiro, 5822 Win- 
throp avenue, sumokėti $100 
pabaudos už sumušimą ir 
juodinimą” akių slaugei 
Katherine Canalle, 3822 
field.

“už-
Miss

Shef-

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

e NUŠOVĖ- “MORONĄ”. — 
Prie 35th ir Vernon gatvių po
licija nušovė 37 metų mecha
niką Thomas Heckel, kuris už- 

išgėdinti dvi

Marųuette parko rpielinkėje 
senis George Hernold yra suim
tas policijos, o jo žmona sun
kiai .sužeista guli Šv. Kryžiaus 
ligoninėje.

Senis Hernold, gyvenąs adre- puolė ir bandė 
su 7201 S. Campbell, grąsino moteriškes, 
nušauti savo moterį už nuola
tinį “ėdimą”. Išsigandus mote- 
r\S’. su_kit°m dviem moterim, paskutinis tris mėnesius laiko 
užsidarė kambaryj, ir pašaukė.miest0 teismas nubaudė 722 
policiją. Kada policija pabarš
kino į jo duris, tai senis Her-

1 • NUBAUDĖ 722. — Per

Gražiai paklotas Su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
s’kirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.’ V V 1 v« • 'JUUO AClvUĮ vtlllu plEVlhi žmones uz neatsargų vaziavi-i m x ‘. .. u-v • • i x x 1 Taipgi uz mažus pinigus ga-t -----  ---- mą automobiliais ir kitų tra- ... ® ° «

nold paleido ^uvj U šaudyklės. fiko .jstatvmu >1- užvma I,te gaUtl augštos ^Sies R°-
Paskui atidarė duris, atidavė ‘ ‘‘‘ gers sidabrinius setus.Paskui atidarė duris, atidavė 
šaudyklą policija, 
kad jis nušovęs 
Jo žmona nebuvo 
sunkiai sužeista.

Policijos stotyj 
kinosi, kad jis yra senas, 66 
metų, ir negali gauti darbo, o 
jo žmoną už darbo negavimą 
jį vis ėdusi ir ėdusi. Todėl jis 
pradėjęs girtuokliauti ir gir
tuokliavęs per dvi savaites.

ir pasakė, 
savo žmoną, 
nušauta, bet

Hernold ap

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIG YSIT GRAŽU IR 
BRANGŲ INDU SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

- . V V *■’ **

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk-, 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be-

o UŽMUŠĖ BERNIUKĄ, 
SUŽEIDĖ DU. — Mihvaukeš 
traukinys prie Lincoln avenue 
kryžkelės sudaužė automobilį 
ir užmušė jame važiavusį 16; 
metų jaunuolį Anthony Rossi,| 
o sužeidė jo tėvą ir 18 metų
Robert Stanberry. Visi Morton mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
Grove gyventojai. pradekit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

su
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu

Oi.

ijgg

Sumner Gerard iš New Yorko kovoja su Amerikos senato komisija, kuri tyri
nėja taip vadinamus “lobby” agitatorius, kurie prikalbinėja savo pusėn kongres- 
manus ir senatorius. Gerardas atstovauja organizaciją, kuri buk stoja už konstitu- 
cijinės valdžios palaikymą. Jis atsisakė parodyti komisijai savo organizacijos at
skaitas.

Horace Russell, Homeowners* Loan korparacijos generalis advokatas, 
cialiais laiškais gyrė kitą advokatą ir dėl to priverstas buvo atsistatydinti 
vietos.

Jis ofi- 
iŠ savo




