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North Chicago Streikieriai 
Atmušė Policiją

STREIKAS SAINT LOUISE

Šerifas ir mušeikos puolė užsidariusius 
dviejose dirbtuvėse streikieriųs dujų bom

bomis, bet tapo atmušti
NORTH CHICAGO,x UI., vas. miesto salėj,1 į kurią 

19.
Doolittle, pasikvietęs visus sa
vo depučius ir nemažą būrį 
specialių mušeikų, puolė Fan- 
steel Metalurgical Co. - dvi 
dirbtuves, kuriose yra užsida
rę paskelbę sėdėjimo streiką 
streikieriai. > . ,

Šerifas bandė* išvaryti strei- 
kierius einant teismo išduoti 
prieš streikieriųs irijunctionu.

šerifo depučiu ir mušeikų 
buvo apie 140. Streikierių 
skaičius apskaičiuojamas įvai
riai. Kompanija sako, kad yra 
užsidarę tik 85 streikieriai, o 
unija sako, kad dirbtuves lai
ko 150 streikierių.

Mušeikos bandė išlaužti dir
btuvės duris, bet neįstengė, ta
da išdaužė niekurius langus ir 
pradėjo mėtyti į dirbtuvę troš
kinančių ir vemdinančių dujų 
bombas. Streikieriai gi. gynėsi 
geležgaliais ir dirbtuvėj nau
dojamomis rukštimis. Mušis 
tęsėsi dvi valandas^- Ir ** strei
kieriai mūšį ląirrtSįo — t šeri- 

r las ir mušeikos buVČ priversti 
pasitraukti, pritrukę dujų 
bombų, šaunami ginklai nebu
vo naudojami.

Po ištikusio susirėmimo 
'North7 Chicago mėras Dromey 
tuojaus sušaukė konferenciją tuvių.

Lake Jcauntės šerifas ne tik kompanijos
pakvietė 
atstovus, 
taikinto-bet taipjau federalinį 

ją Pilkington ir valstijos dar
bo departamento atstovus. Jei 
butų reikalas,. į konferenciją 
ketina atvykti ir pats guber
natorius Horner.

Neužilgo po^ prasidėjimo kon
ferencijos kompanijos advoka
tas išėjo iš konferencijos ir pa
skelbė, kad kompanija tuojaus 
sutinka pradėti tartis su dar
bininkais, nelaukiant iki dirb
tuvės bus streikierių apleis
tos. ,.

Pirmiaus gi kompanija nė . 
girdėti apie derybas nenorėjo 
iki streikieriai laiko dirbtuves 
ir darbininkų pašalinimui bu- 
'vo išgavų si iš teismo injunc- 
tioną. ■'

Galbūt kompaniją paveikė 
tai, kad streikierių, susirėmi
mas' su mušeikomis labai bran
giai kainavo kompanijai. Dirb
tuvėj yra daug brangiui meta
lų, kurie ir buvo panaudoti ko
voje. Taipjau . toje kovoje nu- 
kentėjusidš<^IrA mašinos. t ‘ .

Po susirėmimo cbrbtuvejBė 
liko uždaryta elektra ir šilu
ma, bet streikieriai vistiek jo
se laikosi. Šerifas dabar skel
bia nebebandysiąs greitai strei- 
kierius išvaryti iš abiejų dirb-

GENERAL MOTORS DIRBTUVĖJE^ SAINT LOUL 
se, kilo “sėdėjimo” streikas. Darbininkai atsisakė dirb
ti, kai bendrovė prašalino iš darbo penkis darbininkus- 
unijistus, kurie buvo aktyvus , neseniąi likviduotam 
Flint, Michigan ir kitų General Motors idirbtuvių. strei
ke. . z NciujieįUĮ-Acme Photo
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Mirė Stalino 
draugas

K LIETUVOS
Klaipėdos kraštas 

vokieteja
—----- -—'x'

KLAIPĖDA. — Nors Lietu
va Klaipėdos kraštą valdo jau 
keturiolika metų, tečiaus tas 
kraštas ne tik nėra atlietuvin
tas, bet dar labiau vokieteja. 
Tą pastebi ir Klaipėdos dien
raštis “Lietuyos Keleivis”, ku
ris sako, kad nors senieji Klai
pėdos gyventojai tvirtai laiko
si lietuviškumo ir lietuvių pa
pročių, tąi Klaipėdos , krašto 
jaunimas lengvai pasiduoda 
vokiečių įtakai ir sparčiai vo
kietėj a.

DIDELIS JUDĖJIMAS MIŠKE

JŪRĖ, -y ilki paskutinio lai
ko, esant blogiems keliams, vi
si miškiri (ferbar Įąbai atsiliko. 
Dabar, spustelėjus stipres
niems šalČiairis, miške judėji
mas pasidarė kaip didmiesty
je. Šimtai darbininkų vyksta 
rniš'ko kirsti, pilrii kelihi už
darbiaujančių ūkininkų prie iš
kirstos medžiagos išvežimo, vi
sur tik poška, trata.

Mūšiai Už Madridą Tebesiaučia
Visu Smarkumu

Dabartiniuose mūšiuose prie Jarama upės 
žuvo per 20,000 sukilėlių. Sukilėliai ver

žiasi į Kataloniją.

Unija protestuoja 
prieš anglių 

plovimą

70 narkotų vartoto
jų pasmerkta 

, mirčiai
GILESPIE, III., vas. 19. — 

Progressive Miners of Am. al
gų- konvencija užprotestavo 
prieš St. Louis reikalavimą 
plauti anglis ir priėmė rezoliu
ciją, raginančią miestą tokį pa
tvarkymą atšaukti, ar bent jį 
papildyti.

Konvencija sako, kad tokis 
St. Louis nutarimas yra ; “ne
teisingas • ir nedraugiškas’, 
nes tūkstančiai pietinio Illinois 
angliakasių neteks darbo, jei 
tokis miesto patvarkymas bus 
vykinamas. Anglių plovimo 
įrengimai yra brangus ir ma
žesnėms kasykloms yra nepri
einami.

St. Louis gi įvedė anglių 
plovimą tikslu . nors kiek su
mažinti durnus mieste.

NEW YORK, Mas; 19. — 
Pardavinėjant 1936 m. kalėdi
nius kovai su džiova ženklelius 
surinkta buvo $4,300,000, ar
ba 10 nuoš. daugiau, negu bu
vo surinkta 1935 m.

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

Apsiniaukę, galbūt lietu# ar 
sniegas; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicago j e buvo 48°.

Saulė teka 6:40, leidžiasi 
5:28.

SHANGHAI, vas. 19. — 70 
gyventojų taip vadiriamo “pa
vyzdingo miesto” Nantung, .75 
mylių atstume nuo Shanghai,’ 
liko, pasmerkti mirčiai už nari- 
dojimą narkotų. Diena jų nu
žudymo nenustatyta. Z i

Tęsdama kampaniją Naij- 
tunge, po sušaudymo kelių 
narkotų pardavinėtojų Peipin- 
ge, policija areštavo 2,000 žmo
nių, kuriuos nužiūrima varto
jant ar pardavinėjant narko- 
tus. .

Kada visi kalėjimai liko už
pildyti kalįniąis, tai ir dauge
lis maldnamių liko paverstą 
laikiniais kalėjimais.

Chinijos valdžia, , 'kuri jau 
kiek laiko atgal pradėjo griež
tą kovą su didžiausia Chinijos 
nelaime — narkotų vartojimų, 
pirmiausia įsakė narkotų var
totojams išsigydyti nuo šio 
kenksmingo papročio, o neiš-, 
sigydžiusius prigrUjomo žudy
ti pradedant nuo> pereitų nau
jų metų. Daugelis to papročio 
išsigydė, bet silpnesni nepajė
gia tai padaryti ir jiems grę- 
sia mirtis. Bet pirmiausia žu
doma narkotų7 pardavėjus. 
Daug japonų užsiima hąrkdtų 
šjnugeliavimu ir juos Chinijos 
valdžia negali pasiekti.

3 ŽUVO AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJ

Chinija ruošis karui 
su Japonija

KANKINI;, vas. 19. — Kuo-į MASKVA, vas. 19 
•mintan^partijos, cen- 
balinio pildomojo komiteto su
sirinkimas nutarė elgtis su Chi
nijos komunistais labai atsar
giai ir kartu bandyti išlaiky
ti taiką SU Japonija, tuo pa
čiu laiku ruošianties prie ka
ro..?, . ' . • ... . ■ .'r '.... .,

Komunistai buvo prisiuntę 
savo taikos pasiūlymus, b$t 
jie liko priimti labai šaltai, 
nes niekas jais nepasitiki. Bet 
ir nebus skubiriairiąsi tęsti ka
rą su komunistais, kas duos 
progos . toliau tęsti derybas.

'Gen. Chiang Kai-shek buvo 
padavęs rezignacij ą iš valdžios,; 
kaltindamas save už davimąsi 
suimti maištininkams, bet jo 
rezignacija tuojaus liko atme
sta. .. 7;; 7\< -i

,■ ' V,;/ - . > .

Blumui suteiks ga
lias kontroliuoti 

kainas
PARYŽIUS, vas. 19. — So

cialistų frakcija atstovų bute 
ližgyrė visą eilę bilių, kurie 
suteikia premierui Leon įBlum 
galią gausti tuos Francijos 
perkupčius, kurie .kelia kainas 
be jokio patęisinimo.'

J Sulig siūlomais biliais, san- 
’krovininkai tik tada galės kel
ti kainas, < kada jie įrodys pa
kėlę savo darbininkų algas, ar 
pąbrangimą žaliavų.

' ;.;. ;; ...... ,.u..------- --  . , -

Du policisto užmu
šėjai pasmerkti 

mirčiai
j

šian
die nepaprastai didelėmis iš
kilmėmis Mk& palaidotas vąkąy 
nuo širdies jigoš pasimiręs 
sunkiosios industrijos komisa
ras Grigorii K. Ordžohikidzį, 
artimas Stalinę draugas ir po 
Stalino galingiausias Rusijoj 
asmuo. Jis buvo .50 m. am
žiaus. - \

Visos dirbtuvės ir mokyklos 
buvo uždarytos laike jo laido
tuvių. ■ <

Per 2,000 bedarbių
, < rr-r !--- - T .1. 1. ». (

KLAIPĖDA.— Klaipėdos be
darbių delegacija lankėsi Klai
pėdos krašto direktorijoje ir 
reikalavo "padidinti mokamas 
feędarbj^si pašalpą Šiuo* mė
lti Klaipėdoje vra2,000 
bedarbių.

MA'DRIDAS,^vas. 19. — Ja- 
'rama upės muši s, į pietryčius 
'nuo Madrido, tebesiaučia visu 
smarkumu ir nė viena pusė 
nėra laimėjusi aiškios perga
lės. * 

f

Valencijos kelias vis dar te
bėra lojalistų rankose, nors 
vietomis jį niekia sukilėlių ka
ri uolės.

Labai smarkus Jarama upės 
mūšiai siaučia jau kelintą die
ną.' Tai yra vieni didžiausių 
mūšių už Madridą. Lojalistų 
apskaičiavimais, šiuose mū
šiuose žuvo jau. daugiau kaip 
26,000 sukilėlių ir jų talkinin
kų — vokiečių ir italų.
•/ 1 _ * ■ . ;

Lojalistų komanduotojas gen. 
Miaja skelbia, kad sukilėliai 
liko atmušti ir kairią j ame Ja
rama upės krante lojalistai pa
ėjo priekyn tris mylias, 
patvirtina ir kitos žinios 
fronto.

Lojalistai vakar atakavo 
kilėlių pozicijas ant Maraypsa 
kalvos, palei Manzanares upę?

Francija uždraudė 
savanoriams vykti 

į Ispaniją
Tą patį padarė ir Apglija. Bet 

Vokietija ir Italija tyli. Val
džia kritikuojama už per
daug greitą žingsnį. •

Fran-

NUBAUSTI DEZERTYRAI

DAVENPORT, Ia„ vas. 19, 
— Trys žmonės liko užmušti 
ir vienas sužeistas automobi
liui nušokus nuo kelio.

Apkaltino 19 strei 
kierių už mušeikų 
sukeltas riaušes

’ KAUNAS. — Kariuomenes 
teismas už dezertyravimą nu
baudė Otto Vaišvilą šešeriais 
‘metais sunk, dąrbų kalėjimo, 
'Otto t Medingą ketvėriais me
tais sunk, darbų kalėjimo ir 
pž kurstymą dezertyruoti Nan- 
są Fuelhasę nubaudė viene- 
riąis • matais paprasto kJąlėji- 
mo.: ./ '

ŠURNAI Iš OKUPUOTOS 
LIETUVOS

25

PARYŽIUS, vas. 19. 
ei jos kabinetas vakar pasira
šė ' tris dekretus, kurie prade
dant nuo rytdienos uždraudžia 
verbavimą ir išvažiavimą Fran
cijos savanorių į Ispaniją.

Tą patį padarė ir Anglija.
Tokiu budu Anglija ir Fran

cija jau prisitaikė prie nuta
rimo sustabdyti savanorių vy
kimą į Ispaniją. Bet ikišiol 
nieko negirdėti iš Vokietijos 
ir Italijos, kad jos ką nors bu
tų veikusios tuo klausimu. 
Portugalija gi atvirai prieši
nasi prižiūrėjimui jos sienų, 
taip kad fašistų “savanoriai” 

Kūčių pvz.wijaB UHU toliau gali per Portugalija
. 1?aJe! Manzanares upę. y„utį™iėti Ispanijos sukilfr 

lojahstaj jg ^flararTFio:

Tą
iš

su-

kilėlių pozicijas ir jau pasie
kė Maranosa miestelio pakraš
čius. V

Veikimas P^e t yrą labai > di
delis. Bet oriį įnįų?šiuose loja
listai ima viršų."Tečiaus ir lo
jalistai negali skraidyti už su

neš vokiečiu 
kanuolės gana

dabartinį Jara- 
skaito mušiu už 
nes jei sukilę-

ANDERSON, Ind., vas. 19. 
— 19 automobilių darbininkų 
—■ unijistų ir jų pritarėjų, li
ko apkaltinti už riaušes, ku
rias sukėlė mušeikos. Jie bu
vo areštuoti milicijos, kuri at
vyko po riaušių, kurias iššau
kė , mušeikbs iš vienos smuk
lės puldami streikieriųs ir juos 
J^pšaudydami, įdcšiuitį žmonių 
sužeidžiant. Dėl to susirėmimo 
buvo paskelbtas karo stovis, 
kuris ir-" dabar tębęląikpmas, 
nors mieste yra visai ,ramu:

Tarp apkaltintųjų yra vie
nas Ne^v , Yorko ląlkrąštinin*- 
kas, kuris biivo mušeikų peri 
šautas.

' •. ‘i’-; . .7.7 <7 .Y. ;■
Bet mušeikos , yra heliečia- 

mi, nors smuklėję buvo rasta 
daug ginklų įr pats smuklinin
kas yra prisipažinęs šaudęs į 
streikieriųs. ;

CHICAGO. 7— Vakar jury 
kriminaliniame teisme pasmer
kė įnirčiai Frank AWhyte, 42 
m. ir Šitanley Murawski,'* 38 
m., kurie lapkr. 8 d. vienoje 
Towp of Lake smuklėje nušo
vė policistą Michael Toth, at
ėjusį juos suimti už triukšmo 
kėlimą ir švaistymąsi revolve
riu.

, ■ 7 ■ \ ■ 1
Abu piktadariai turi ilgus 

kriminalius rekordus.

' .------
NEW YORK, vas. 19

Trockis numato’ Ru
sijos pralaimėjimą

Va
kar Leonas Trockis paskelbė 
savo pranašystę, kad jei kiltų 
kąrate, Rusija tą kąyą pralai
mėsianti ir pats Stalinas ' lik
siąs nuverstas.

SOUTH BENĮ), Ind!;
19,.— Du žmonės liko užmuš
ti Ir penki sužeisti automobi
liams susidūrus ant’ Miami ke
lio. . '

vas.

i v'

/ LAZDIJAL — J Lazdijų gi
rininkijos miškus iš okupuoto
sios Lietuvos atklydo apie 25 
šernai. Zelenkos miške suruo
štoje medžioklėje nušauti 5 
šernai.
r v ■■ ■ ■ ■■.' ■ ■? ; ■ • 'a

Čempionų kumšty
nes bus Chicagoj
CHICAGO. — Vakar pasira

šė ąutartį kumšČiuotįs Chica- 
gpje čempionas James J. Brad- 
dock su paskiibusiu negru 
kumštininku Joe Loųis.

Jų kumštynės, įvyks birželio 
22 d., Gomiskey besbolo'. par-

—ir'*’ , ’ ' v

Nė vietoj prisnūdo
PEORIA, 111., vas. 19.>- 

prank Kortas^ 17 ua" 
bėgęs iš Whyne kauntės 
(Mich). jaunuolių teismo prie
glaudos, j aųšdamasis pavargę# 
įsilipo į automobilį prispustl. 
iBet kaip jis nusigando kada 
vėliau jį < pažadino policistas, 
nes jo įsilipta ir užmigta po
licijos automobily.

PIERRE, >S. D., vas. 19. •— 
South Dakota senatas Šiandie 
'25 balsais prieš 19 atmetė ra
tifikavimą federalinės konsti
tucijos pataisos, kuri panai
kintų vaikų darbą.

i-1?'

kilėlių linijų, 
priešlėktuvinės 
tiksliai veikia.

Madridiečiai 
ma upės mūšį 
patį Madridą,
iiams pasisektų perkirsti Va- 
lencijos kelią, tai Madrido gy
nimas pasidarytų labai sun
kus. - \ ’

Sukilėliai ’ per radio pasigy
rė, kad jie paimsią Madridą 
už trijų dienų. Tečiaus mad
ridiečiai jiems atkirto: “Mes 
tą pasaką ir pirmiau esame 
girdėję”.

Mūšiai kitose Madrido apie- 
linkėse yra veik visai apsisto
ję. Iš to sprendžiama, kad 
abiejų pusių jėgos sukauptos 
yra šiam sprendžiamajam 
šiui.

Sukilėliai veržiasi 
Kataloniją.

čia gautų žinių, kad 
čių padedami sukilėliai

mu-

liau galės gauti ginklus, kaip 
gaudavo . ikišiol.
? Dęlei to palankiuose lojalis- 
tams Francijos rateliuose yra 
aštriai kritikuojama valdžia už 
jos skubinimąsi vykinti nesi
kišimo sutartį, nelaukiant fa
šistinių valstybių tos sutarties 
vykinimo. Ką Francija darys, 
jei Vokietija ir Italija toliau 
nepaliaus ginklavusios sukilė
lius? Pasak jų, Francija tu
rėjo griežtai pasakyti, kad jei 
jos nepildys sutarties, . tai 
Francija veiks savystoviai. 
Esą nereikėtų Francijai siųsti 
į Ispaniją kareivius —- užtek
tų vien pasiųsti ginklų ir su
kilėliai , tuojaus liktų nugalėti, 
nežiūrint Vokietijos ir Italijos 
teikiamos jiems pagelbos. Da
bar gi lojalistai negalį pradė
ti ofensyvą ir nugalėti suki
lėlius vien dėlei stokos ginklų 
ir amunicijos.

Dabar gi vokiečiai jau for- 
tifikuoja pietinį Ispanijos pa
kraštį. Taipjau esama žinių, 
kad jie fortifikuoja ir šiauri
nį Ispanijos pasienį • T—• • •

vokie- 
pradė

jo veržtis į pačią Kataloniją, 
šiaurinėje jds dalyje, Aragon 
apielinkėj, pačiu Francijos^pa
sieniu. Manoma, kad jie čia 
bando pasiekti Viduržemio ju
rą ir visiškai atkirsti Franci- 
ios susisiękimą sausuma ne tik 
su Barcelona, bet ir su Valen- 
ėija. '
Baskai turi Amerikos ginklų.

PARYŽIUS, vas. 19. — Gau
tomis iš Bilbao žiniomis, bas
kai susilaukė Amerikos, prieš
lėktuvinių kanuolių, kurios 
yra gana tikslios. Dabar suki
lėlių lėktuvai negalėsią prieit? 
prie Bilbao ir jį bombarduoti 
iš oro.

BUSHIRE, Iran, vas. 19.
,Į čia buvo atskridę pulk. Lind- 
bergh su žmona. Jie lengvaif 
šuoliais skrenda į Indiją.

V

i — palei 
pat Franci jos sieną, su į Fran- 
eiją nukreiptomis kanuolėmis. 
Čia sukilėliai ir vokiečiai ban
do visai Francija atkirsti nuo 
Valencijos.

Valdžios 
rodo, kad 
tą kiek 
prieš vokiečius, tai tie bema
tant išsikraustė iš Moroko.

kritikai taipjau nu- 
kada Francija kar- 
griežčiau pasistatė

Užpustyti 55 dienas
KANAB, Utah, vas. 19.

čia liko išgelbėti Carl Cox ir 
jo žmona, ^kurie išbuvo užpus
tyti savo namuose net 55 die
nas. Per visą laiką jie niekur 
negalėjo išeiti iš namų ir nie
kas negalėjo juos ' pasiekti, 
lors daug sykių buvo bandy
ta prie jų prasimušti sniego 
olugais ir traktoriais. -Bet jie 
nuo ilgo kalinimo nė kiek ne- 
lukentėjo, nes maisto turėjo 
užtektinai.

ui
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Nauja Fordo Atsto
vybė

f .. •,«¥ - 4. y

programą rytoj
—

Marquettę Park. - 
Bendrove Šiomis dienohiis pa
skelbė įgaliojantį ją atsfdvaūtl 
lietuvių apylinkėj Braud Mo
tor Sales, kurios antrašas yra 
6647 So. Western Avė. Vien
kart, praneša, kad tai su
puola su įsigyvenusiu jos nu
sistatymu duoti aukščiausios 
rijšies reprezentaciją kiekvie
nai apylinkei.

Parodos kambariai arba 
Show rooms jau įrengti, nau
ji Fordukai jau išstatyti. Be 
to, galimą pamatyti ir puikų 
Lincoln Zephyr karą. Jei Rei
kalas vartotų karų, juos gaji* 
nia* pamatyti lote prie 6519 S. 
Western Avė. arba krautuvė* 
je prie 
Prideriamas patarnavimas liž-*,J 
tikrintas. Jums noriai sUtęjkis 
savo ptftarnavimą lietuvis
Charles Jonitis. Skelb.

nedėldieny, litą valandą prieš- 
stoties W.G.Ę.S., 1360 

Jjidfcycles, 'Kaip visuomet, taip 
Ford įfogramo išpildyme

dalyvaus Žymus dailininkai, 
muzikai ir kalbėtojai, su daug 
tat/jų ię gražių numerių. Prie 

to, girdėsite įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimų, ypatingai 
iš Progress Krautuvės preky- 
'bos eigos, kuomet čia eina va^- 
sario mėnesio užbaigifhU didis 
•išpardavimas su pasiUlyirtU ge
riausių bargenų visų metų bė
gyje. Patartina visiem pasi
klausyti.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

— Rep. J.
X - ------------ 4^. .Ji

Budriko Programas
-. v 5.* ju .a. t ,.r>■

• Kiekviena sekjnadienį iš ga- em avu. arna Krautuve* t ■ T-ic 6718. So. We8»«i>.AvUte radl° „T**
‘' plaukia pro bangomis lietuviš

ka mužiką ir. dąirips. x*fad ir 
TYt Vakare'riuo 7 iki 8 vai, nu^ 
statykite savo radio į Šią sto
tį —-** 970 kil. Išgirsite didžiu
lę Budtikb radio orkestrą, dai
nininkus ir Makalus bei pra
nešimus apie .ateinančios sa7 
vaitės išpardavimui Budrikę 
krautuvėje, 3417* So. Halsted 
st., kuriais bus galima pašinau1- 
duoti. šiuos puikius' programas 
eidžla ir tvarko Jos. F. Sudri

bs/ -r- £

Wilfred ^Makarski 28 m. ir 
Ethel Scaar 23 m.

John Baum 23 m. ir Aga- 
tha Sukitis 22 m^

' ■: ; * ' '.į ,, '

Skiryboins bylos iškeltos. ’
V/ ? /y - y v- ■ 1

Steve Brazinski vs. Sophįe 
Brazinski

Čonny Grigas ys. Adam Gri
gas ' ' '■ '

Margarėt Malecki vs. Frank 
Malecki

Ano

TARP KUSU

Redakcijos 
atsakymas

J —- key: Jau tilpę apie 
pati dalyką pora koresponden^
ei jų, taipgi tamstos rašinio ne
besu vartosime.

ta.

Atsidaro, Ukrainos 
filminė operetė

i ■■ lĮfeK n .r < • ' ‘

Pradedant pirmadieniu, va
sario 22 d; Chičagos kino mė
gėjai pamatys pirmą kartą 
Ukrainos gamybos filminę ope
retę: “Natalka Poltavka”. Per
statyme dalyvauja daugelis žy
mių artistų, jų tarpe M. -Lit- 
vinenko Volmut ir E. Fator- 
zinski. Keletas iš jų priklau
so prie Ukrainos Valstybinės 
operos artistų sąstato,.

Operetė ypatingai ipvhl 
margaį verta kieky*|fen$įįį-
leidžia, laikas, pamatyti Pui
kios dainos ir puikus' šokiai. 
Eina Peoples Auditorium pą- 
talpose^ kurios antrašas yra

Smul-
Naujie-

l ir

2457 
kiau 
nose

kurios 
W. Chicago Avė. 
apie tai žiūrėkit 
jų skelbime.

Skelb

Plumberys-
Advokatas

General Motors
Radio Koncertas

Sekantis iŠ eilės General 
Motork radio ptografrias bus 
transliuojamas sekmadienio va- 
<are, Vasario 21, nuo 10 iki 
11 valandos (rytinių valstijų 
laikų) NMC-WEĄF stočių tin
klu. /

Metropolitan operos daininin
kė ir filmų žvaigždė Grace 
M o o re bus solistė dainininkė 
šiame koncerte. Ji taipgi, dai- 
iUgi? „r.gritffiiama General Mo- 

■orkestros, ku
riai vadovaus p. Errio^^R^pee, 
' uola t i nį» orkestrOS vadas.

Globė Furniture Co.
A Globė Fu r n i tu re C o. randasi 
adresu 10655 §o. Michigan 
avenue, Roselande. šioje krau
tuvėje eina didelis išpardavi
mas prekių labai' nupigintoriiis 
kainomis. Galima sutaupyti 

•nuo. 25 iki- 45 nuošimčių čia 
perkant kambariams rakandu 
setpš, lovas, pe^ų^, radioš, 
šaldytuvus ir kitas namams 
■eikmenes. ’ \ \ v

P-nas K. Kulis prašo Rose- 
lando ir apielinkės lietuvius 
neužmiršti S lietuvių rakandų 
krautuvės Iloselande. \.

ši kfattivė taipgi >atstovai!;, 
ja dirbtuvę. Ji nuveža kostu- 
merius tiesiai į dirbtuvę, jeigu 
krautuvėje kostumeriai neran
da patinkančių * arba reikalingų 
jiems, daiktų. Ten dirbtuvėje ir 
jos sahdėln?ose yra didėlis pa- 
sirinkirhaš. :

Globė krautuvės; garsinimas 
cinjaj"-“Naujienose >’j • ketvirtadie
nį į ir šeštadienį kiekvieną- sti*

NAUJIENOS, Chicago, III, ___   i ,.«a—rr-T-i i.n.Įi'Hfflm,, . i-ĮmiTi • i.'n 

gera nainų išmainiusi ir parda- 
vusi šiemet. ' Taiįf norintieji 
įiifkti Uf 
mirškite Paul M. Smiths and 
Co. Jie gerai ir teisingai pa- 
tarhauja reikalą ‘prisėjuls ture? 
^i su jais; -jhj žaifeiriiliids diirit 
“NaUjiėridsė” kasdiufl.

'.r H c,. ■ ... ■
Salutaras Drug and 

and Chemical Co. .
Salutaras Drug and Chemi

cal Cd, 639: Wėsi IŠ štrdėt; 
dirba vieną iš geriausių biterių, 
kurie šiandie randasi marketė. 
Jis yi-a žinomas kaifio gera 
durife Vidteahiš. /¥ra plačiai 
pai‘davinėjathas aptiekose it* 
tavernose. Galima getti j j ąti 
degtine arba be degtinės.

Salutaras Urug and Chemical 
Co. .garsinimas eina “Naujie
nose” kasdien . ....

'. ■>’ Vy:.-’ į- 4 i* ...■ i <■ •■:.• . .. <\ ; • V •;
LouiS Stfiupas , 

■.,/ Tavcrn
Louis Sttiupaš ^avern 

daši ądfest? 36Š6 Wešt North 
avenuė. Šioje Užeigoje • visuo
met laikoma platus. pasitinki- 
mas degtinės, vYno^' alaus it ci
garų. Savininkai Yft- plačiai ži
nomi . chicagiečiams pp. Sttiu- 
pai. 'v ;

Johrt’s Tdvetft .
John s Tavern randas adresu 

l6&6 North ’sttęet. šios 
užeigos savininkai, yra pp. Be^- 
nekaičiai. Jų užeigoje- visuomet 
laikoma didelis . pasirinkimas 
.eglinės, vyno, ISchlitz alus, ci

garai. Teikiama mandagus pa
tarnavimas. z '

Riisnchakas atidatė.
H naują btičeiTtę

S. v V. RumchakaS, 711 West
14 Street, Bndgėporįę atidarė 

naują biznį, būtent,.IjUčernę ir 
groserilę,' kuri yty gėtai įreng
ta ir kufioj laikomą didėlis pa
sirinkimas mąiątp f reikmenių

J-;,.

f;! .?.. , , ■ U'Ąft

—mėsos, daržovių, ^roserio-— 
Už prieinamas kainas, '

4- Bridgeporto lietuviai neuž- 
fnirškitę naiijOs grosėmės ir 
•bučernės. Gausite gerą, teisin
gą ir mandagų patarhaVimą.

šidš krautuves garsinimas 
bus “Naujienose”-. •

—Senas Petras

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

Lietuvos liaudis ir jau- 
httOfriėnS ftoti Šviestis, švie- 
tirtid tikslui yta įsteigtas 
if jad 14-ti metai leidžia
mas rimtas mokslo, litera
tus if visttdnienės mėrie- 
slfiis iliustruotas žurnalas

KULTŪRA ' ■
■ “Kdltufią rėtiągaoja garbės 

praf. K Lėorids, bėndfa- 
ddrbiauja įžymiausieji Lie
tuvos mdkšlihinkai, rašy
tojai,, veikėją!, todėl ‘‘Kul- 
furbs’1 Ltirinyš V’fsi rimtas 
įdomus . if naudingas.

Pažangieji amerikiečiai 
. •^•išf'ąšykitė savo giminėms 
it jAžįirtąmięmš Lietuvoj 
19Š7 metais Žurnalą, “Kul- 
tufą”, arba į^sitalykite jį 
pniySj nfėfi “Kultūroj” ra- 
sdtė daug faštų, kū^iė 
įdofąųš p'nfškdity^i z ir Ame
rikoj' gyVendhtiėms..

Be tbjr ‘ ^Mūltep'š^ žur
nalas 1937 mot? duoda sa
vo pilnai užsimokėjtisiė’ms 
skaitytojams nepaprastai 
vertingą dovaną— dailiai 
iliustruotą įdomų įžymio
jo anglų rašytojo—

BERNARD SHAW ROMANĄ

“JtJODA MERGAITĖ 
IEŠK0 DIEVO”.

“Kultūros” metinė kaina 
nepaprastai pigi:

Lietuvoj metams tik 16 lit., 
Pusmečiui ...........   8 lit.;
Amerikoj metams ....... 4 dol..
Pusmečiui ..........>'„‘1.....   2 dol.

Adresas:
ŽURNALAS ‘‘KULTŪRA”, 

Šiauliai, Tilžės g. 153, Lietuva

4.. i - ■ '■—

, * • ■ ;<>3
Šeštadienis, vasar. 20, 1937 

........  ...... . , n“ •m

Mfs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwlfe 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patafrt^uju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elėčtric trėat- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

■ ■n ii Ii UI .....i"*

ADVOKATAI

St.

’.J
r

bal
ne'- 
/ •*> 1 

vy-^
gap
pa- 
tik-

DANTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vttkaro. Treč ir sekm. pagal

i susitaritrią*
4800 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYĖTTE 8016
------------- ;------------------------------- 1—

Phonp Canal 6122
GĮ DTT.V

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulėvard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

• pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
SeiedOmis it nedėl. pagal sutarti 
Rcž-6b31 So. CalifoTnia Atefiue

Telefonas Republic 7868
■ • • ,—į— ;< .a . —A—a; a' aa., ■

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Mote'rif if taikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Bdulevdrd 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rąs, 6515 So. RocRwell SL
Telephone: Repiiblic 97*23

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
firidgeporto ofisas:

3241 S. Halšted St. Tel. Caluinet 7262 
Ofiso vai. dienomis nūo 1 iki 5 vai. 

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. -Tel. Yards 2510

’ a. a. Claris ,
ADVOKATAS

111 W- Washington St.
RoorA 787

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel

DR, STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai'.: Nuo 2 iki 4 ir nud 6 iki 8 

vak. Nedėlioja pagal sutarimą
Ofiso TeL: Bėuįevard 782Q 

Namų Tel.: Prospect 1930

OfiSb Tel. Virginia 0036 
Residehce Tel. HEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
’ Ofiso valandos:

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

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

nuo

8939

Hydu Park 3395

Phone Boulėvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 Šo. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Paul M. Smith and Co,
Paul M. Šmith and Čpmpany, 

Motors koncertai sudaro' išim- 4631 .South Ashland avenuė/ 
’.į. Faktittai šie koncertai yra praneša, kad jie1 yra reąl estate 
zieni gėtiaiišių iš visų .trans- bizny per daugelį metų ir kad 
'iuojamų per radio koncertų šiandie turi daug gerų namij, 

Tkigi .patartina pa- bargenų pardavimui arba mai
nymui. Smith and Co. yra jau - ■ I I*. ■! I I ■ II ■■■ ■■ » W|ll I < « W . HIP- ■■ ■■»■■. -■   ■! »». IR 

’^ansliavimų per r'adio 
>ra menkos' vettes. Gėiieratll

įklausyti jų.-\
< U ■! ' ~Tili idUi tii U.h.l I-"i)i.Hli>įi>ij.

■mamSi

SENI AUšIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO. ĮSTAIGA !

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV- 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARĖTŲ Paveiksluotų /Mįslių 
h* į Old Gold Cigąfėtų kėntėst^ 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu. ,

' ' i'- ' į, ' . ' ' .■• ’ v '
Paštėbėtina, kad veik nėra jo

kios galimybės..krautuves aprū
pinti pilnų, Paveiksluotų Mįslitj , 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek z

kurios1 krautuvės pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš i jūsų pareikalavimą^ 
pasistengsime juos pasiųsti sti 
specialiu paslu. / (

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų h* ,01d Gold G i garotų sto
kos, laikykite 5 pilną jų išteklių.

Clcment J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLĘ STREET 
6-tos lubos V Tel. CENtral 1840 

Marąuettfe Park Ofisas:
6322 SOUTH _WESTERN AVĖ.

.Teiftyjvifi, U >
Vakarais i* 'Šeštadieninis pi^ pietų

■. i<A Si i * *■. i t         

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulėvard 5914 Dieną ir Naktį 
OinsO Valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo .10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKEL1S 

gydytojas ir chirurgas

CHLGAGO, 1LL. ,

Kas butų tikėjęs, < kad 
siausios depresijos laikais 
turtingos Bartkų šeimos 
resnis sūnūs, Bronius butų 
Įėjęs išlaikyti kvotimus ir 
silikti Advokatu? Bet tai
ra teisybė! Bartkų šeimyna, 
susidedanti iš 4 asmenų, var
go, skurdo, ir maitinosi tfždatf- 
biu vienintelės 19 metų duk
ters darbininkės Bronius, dirb
damas kaip pilnateisis- plunj^^ 
rys, dienomis, savo keliais cen
tais lankė vakarinius moksluš, 
svajuodarhas; vargdamas, mels
damas, kad galėtų kurią did- 
ną palikti Advokatu. \ 1

Pirmadienio vakare^ Vasario 
22 d. Standard Federal SaV- 
ings & Loan Ass’n pastdngd- 
mis bus transliuojama iš W. 
H.F.C. stoties (1420;Kj kaip 
10:00 valandą vakare šioji ty- 
piška lietuviška pasaką. Pasi
klausykite, k ir ' pergyvenkite 
šios šeimynos vargus ir rūpes
čius.

Kas toliau įvyko? kaip se
kėsi halsam advokatui? Kodįl 
iš pradžios jis vis dar pluni- 
beriavo? Visi tie klausimai 
aiškes pirmadienio vakare.

Nepamirškite pasiklausyti!

John F. Eudeikis M
' .LAIDOTUVIŲ direktorius ’ . v V
AMBULANCE £ Z

PATARNAVIMAS .'M
diena ir naktį X nDIENA IR NAKTŲ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitagc Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

; Tel. LAFAYETTE 0727/ ' ' , ■ ■ , ■ . . • v

* jkoplyčios visoseU -r l -Ž Jkoplyčios visose 
. J—T jChičagos dalyse

Klausykite inusu Lietiivšku radio programų Pirmadienio 
vai. vakaro iŠ W.H.F.C. stoties (1420 KĄ—Prahešėjds

vakarais, 10:00 
P. šaltimiėfas.

t

ita-Gražus ir /domus Lietuvių 
linksmirišdlo programas 

klausytojus.

Progress Furhitūrė Coni

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor 

18 mėnesių 
senumo 

STRAlGflT ' 
KENTUCKY" 

BOURBON 
DEGTINĖ.

I 90°' Z’ z 
galima Gauti visose < 

TAVERNOSE NATHAN ^KANTER

MUTUAL LiąUDR COMPANY
4767 SOUTH HALSTEU STREET

Visi Telefonai Yards 0801
s. v.ljKNINTlžUS DISTRfiMjTgB/US .

1739 So. Hąjsted St. '
IVlefonas CANAL SBtfO 

n 11, ui nMttCftAMA__________ r___
i... ih.il i .. in•

M

Chicago, III.
■ K ?'■

Direktoriai

N^fiajį; ChicagOs, Cicero Lietuvių. 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTl 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

- - 1--.' - • Į ■ ■ lUi^.-.i. .■ Į , ■ „a... .

. P. J. RIDIKAS
Halsted Street ' . \ \ Boulėvard 4089
SBS, i.j.zolp ■... .

1646’ West 46th Street Phones Boulėvard 5203
-i Ltū '' '■ ■ ----- ----- «ra..s.. .•„r.-.U.-.- — --------- —

/ S. M, SKUDAS
718 West 18th Street Pilone Monroe 3377

,--------- ■ « .............. .. ...... t.i i.j.'.

EZERSKIS IR SŪNUS '
16734 Š. Michigan Avė.' Tel. Piillman 5703’

... j,' rtr., 1 i , . .........- . . . , , -......... ................. . .1 ■

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515

S. C. LACHAVICZ
42-44 Ėast 108th Si. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515 _Į .—L J- I*—M —to.ii.niįirf ,  *   ■—««« ■»■■<■ —■> I ū   — ■    d. ■■■’■——'■—■■■m* ■>□./ ,

S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 11383319 Lituanica; Avenue

~~L LIULEVIČIUS
4348 SO. Califoi-nia Avehtie Phone Lafayette 3572

.—- , -   .į ,. .< .1....,—-r. •    — —---------------------------------------

/ A. MASALSKIS ,. G
3307 Lituanica Aventtė

* ' '  5 - ’ . . . 1 . ■ . -   ----- Phone Boulėvard 4139Į«'7l.M I <’ -M, «į III! I OĮįl OMMm.

■:<x. A..PETKUS . - <
1440 Sbulh 49th Chtirt Cicero Phone Cicero 2109

- r- ■ 'flĖžfeĖ. . i ...

DR. VAITUSH, OPT.
' LIETUVIS

Optomcfrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
tfumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
L-'mųose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Sp'ecialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
6e akinių, Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phonė Boulėvard 75Š9

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: l—rS; 7—8:30 p.p. 
Office & Residence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p.p. 

Kasdien, išskyrus serėdą. 
Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 Šo. Fairfield Avė.
Tel. Lafąyėtte 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS

DK. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
' ■' ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuve
756 Aįest 35th Street 
kampas Halsted St.( 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėlioihis pagal sutartį.i įi ĮiilHiji ji i | ' l' Li.ni<iiF»hiii... ,IĮ.III..... I » I——

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DEnTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
* Draugijos Nariai

cerai lietuviams žftioipas pėr 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. •

Gydo staigia? ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų if vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaįsus. .

v Ofisfts if Labotaotfija:
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:

Supcrior 9434' at Central 7464

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

2400 West jUadisdn Street 
Vai. 1 iki 3 po piėtt^ 6 iki 8 vak.

TeL Seelčy 7330
Namų telefonas Ėrunswick 0597

SrTv. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAŠ 

Valandos nuo 2 iki .4 ir nuo 7 iki Q 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12

, 3343 South , Halsted St.
TeL Boulėvard 1401

Dr. Charles Segal
' OFISAS.

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, IL1/. ,
' OFISO .VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir rtuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. 1

Phone MIDWAY 2880
......... . ■ Į — - — ■ ^4i.\ -------- - ■■ ■ ....— ■ A

<• / ; t , * . J. , •

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vak Nedėl. riuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Boulėvard 5913

DR. BERTASH
7,56 JVest 35th St.

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

Nedeliomis pagal sutartį 
am n ąn. MICKUJ A N RLVD.

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tel. Drėxel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir ęMfuffras 

.Moteriškų, Vyfjgfcų, Vaikų ir vidų 
chroniškų ligų

Ofisas 6850 Stony Island Avė. , 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak, Neriš

liomis ir šventadieniais 1(1—12 .



Gyvenimas prasideda su pusryčiais
BARBARA B. BROOKS .

1 Home Ėconomiės Department J
I. 7 Kellogg Company .

Batt’e Creek. M ic h i gan

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas

pra

ir kitas

Bridge

BISCUITS
Nebūkit

powder Nevirškinimo
Vergais

Mes be Vilniaus Ne- dėlto ir yra toks užsispirėlis 1937 Metų Mados
Viso Gyvenimo Proga! GENERAL MOTORS

PRIGID AIRES

KELIONES Į LIETUVA1936 Hudsons 1936 Oldsmobiles

Mt. Greenwood

iki didžiausios mieros

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Policija ketvirtadieny klau
sinėjo Arthurą Raymondą, 30 
metų advokatų. Policija mano, 
kad Raymond serga užuomar* 
šos liga. Visa, ką jis atsimena, 
tai vieną kitą įvykį, kurį per
gyveno pirm dvidešimties me-

Visose 
Vąistinese

aMBROSIA 
tas alus yra

liuoti 
lybė.

išgirdau
“Heilo,

Kovo 18
Kovo 20 

... Bal, 17 
Gegužės 1

Kumpiai, kiaušiniai; .lašiniai 
mėsa 
tės ir kita 
valgis.

‘ ‘i. Galų gale jis 
Kodėl aš toks ne- 

Kas trugdo mane nuo 
1” —- “Ar čia dau- 

Bet kaip

Buicks, 
Cadillacs, 

faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
virš 200 karų išyiso už taip

J. Bor- 
draugas 

sako, Jo- 
šiandien aš buvau ant 
ir pamokslą, sakė dabar

Cicero Jokūbo atsilankymas į (nurimsim 
šv. Jurgio parapijos 19 metų vedėjas 
.. Lietuvos nepriklausomybes .J Jurgio 

minėjimą M. L.
Dvidešimt metų dingo 

iš atminties

10655 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 8820 

Duodame ant Lengvų Išmokėjimų

įVEDVj

UNUA

Visi geria ir mėgsta 
ALŲ nes jie žino, kad 
padarytas iš geriausios rųŠies pro
duktų.
Urmo (Wbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

baldai verti 
moka taksus. Gi kaimynas 
svetimtautis nemoka taksų,, 
nors turi ii; radio, ir pianą, ir 
automobilį, ir baldus vertus 
$f,000..

Laike elekšeno politikieriai 
užmoka pinigus svetimtaučiui 
biznieriui.

Mes bijome policininkę, o 
kai busime susiorganizavę, tai 
policininkas bijos musų. Sve
timtautis nueina į policijos sto
tį, apskundžia musų tautietį 
už tai, kad jis lašinius ruko, 
prą smąrdiną. Policijos skva- 
das, atvažiavęs, duoda ukazą 
tautiečiui rūkyti lašinius prie 
ckzost pąipos, kuri randasi 
užpakaly automobilio.

Gerbiami tautiečiai ir. piįie-

MANUFACTURIN*

4179-83 Archer Avė.
Kampas Richmond St.'

Tel. Lafayette 3171

fašistus, katalikus, bedievius, 
atžagareivius į vieną grupę 
ir tegul jie mylisi, bučiuojasi 
iki teks visiems pomirtnė iš
mokėti. Todėl organizuoki- 
mes; į grupę, kurios jubiliejų 
netrukus ketiname švęąti.

Musiju miesto tautiečiai nie
ko peląukdami/. turėtų subrus- 
ti, Organizuotis!!”

Pažiūrėkite į rekordus: stu- 
ba yra verta $3,000, o mokesr 
čių moka už $8,000 vertę. Mu
sų tautietis neturi radio, ne
turi piano, nė automobilio, jo

Mudu su Jurgiu, irgi išėję 
iš svetainės, greit atsisveikino
me. Sakau, lik sveikas, Jurgi. 
Aš turiu skubėti namo, nes 
mano boba man duęs velnių už 

* 1 i

taip ilgą užtrukimą.
Lik sveikas, Jokūbai. Nepa- 

oamiršk, sako, pĄrą^yti< į Nau
jienas apie tą musų Lietuvos 
Neprigulmybės č apyaikščiojimą. 

'• —Cicero Jokūbas

ryčiams trisdešimts minučių 
dėjo savo kalbą yienąsr pirklys lai
ko taupytoja diskusijose. Paskui 
jis paaiškino kaip jis niekuomet 
negalėdavo išrasti liuoso laiko pus
ryčiams pavalgyti. Per daugel me
tų jis pusryčiams. valgydavo vien 
kavą ir vaisių sunką ir iki pietų 
niekad neišalkdavęs. Už tai, tą. 
kaltę, kad jis paprastai/ jausdavosi 
neramiu ir dažnai negalėdavo dar
bui. susikaupti puversdavo ąnt mo
derniškojo gyvenimo.

Sulaiku jis ėmė keisti panročius; 
kartais darydavo ir pasižadėjimus— 
dalykai ėmė kiteti.
klausia savęs: 
rangus?” 
spartesnio darbo?” - 
giau miego reikalas,? 
su pusryčiais?” ’

Jis mėgdavo pusryčiams javinius 
valgius, kiaušinius, kumpius, bly
nus. Bet čia nutukimas gręsė. Pri
siminė jis ir kad tai yra: sunkus vai- 
glS. ■ J, ' .

Betgi, padedant žmonai, jis pra- ... . . . .. . ... . .. ...
Gatavi valgiai, javiniai, pra- 

Paskui 
vis daugiau laikyti 

s. Paga- 
pienaš su ka- 

kartas, 
valgiu, 
ir kita 

, bandų; 
pusryčių

“Ar nenuostabus tai dalykas, bet”, 
sako tasai pirklys, “aš visiškai jau
čiuos išbudęs, kai į laikas keltis, ir 
tuoj pradedu rupihties kas , pusry
čiams. Nuostabu^ kad aš nepabun- 
du anksčiau kaip pirma, vienok, 
turiu pakankamai liuoso laiko pus
ryčiams pavalgyti”. Visuomet kai 
nueinu į raštinę, galiu tuoj pradėti

PĘAŠYK, SAMPELĮO DY1UI 
Triner’s itin®' Co.
544 S. WelU St., Chieago. Ilk 
Priuiųek man eampęU ay*al
Vardas ,......... . ■<■■■■

dėjo kai ką daugiau pusryčiams vai 
gyti 
deda užimti sau vietą stale 
ir žmona ėmė L ‘ 
vaisių valgių prie rankos, 
liau, javiniai valgiai 
va ar su grietine vis kas 
darėsi daugiau mėgstamu

žuvys, vapliai, blynai 
buvo tai

Svietui artinasi galas, tad 
sprečytis ir sporytis vienam 
su kitu neužsimoką. Kodėl 
negalime pasirodyti broliški 
bent prieš smertį? Todėl su
manėme suorganizuoti narod- 
ną labdarystę Mt. Greenwoode 
— ypač vienos tautos žmonių 
labdarystę. Sakome, suvary-, 
sime bolševikus, sklokininkus,

L. M. NORKUS t 
Rea. HEMLOCK 6240

Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Su-v. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame 
, 20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 
tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 

garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1936 
Plymouths, 1936 Grahams, 1,036 Dodges, 1936 La- 
Fayettes
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pušę

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, 
Packards 
yra daromi modeliai 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash

Peoples Krautuvės užprašo visus Lietuvius kurie pagei
daujate geriausio refrigeratoriaus už prieinamiąušią kai
ną, ką veikiausiai atsilankyti į bilę vieną Peoples Krau
tuvę pamatyti naujus Frigidaires ir dąžihoti kąip jų; že
mos kainos yra, kaip lengvus išmokėjimai, kaip mažos 
išlaidos vartojimui elektros jėgos. Nauji Frigidaires yra 
aUgščiausiąi ištobulinti kaip bile koks kitas Refrigerato- 
rius markete. Dabar Peoples Krautuvėse jų kainos yra 
labai prieinamos, bet permatoma, kad greitai pakils. 
Patartina pirkti tuoj aus. 1937 metų Frigidaires, Peoples 
Krautuvėse rasite 17 skirtingų modelių, kurių kai- 

" ““ ....  .. ‘106.00
395.00

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems, 
{y metų patarnavimo garancija dykai.

sybė. Tik dėka Naujienų rašy
mo pralotas įsake vragoninin- 
kui Pociui giedoti pirmą pun
ktą “Pulkim ant kelių.” Bet 
paibelis žino kodėl ne visą ? 
Juk rodos tą geišmę. žmonės 
taip gražiai, sutartinai gieda. 
Net ir čia gimęs jaunimas my- 
’i ja lietuviškai giedoti.
; Ir taip mujdpip | ’jpėsikalbąnt 
išgirdbfiie, kad jau ■ programas 
Užsibaigė. Vakaro - Vedėjas užr 
darė susirinkimą padėkodamas 
visiems u*ž gražų susirinkimą 
ir puikų užsilaikymą. Girdėjau 
dar, kad aukų surinko apie 
$30.00 bet kuriam tikslui jos 
būs suvartotos, tai neteko nu-. ,. ė n igirsti. 1

Buvau ką tik parėjęs iš šv 
Antano bažnyčios kai 
telefoną skambantį, 
sakau, kas čia kalba?” 

“Heilo”, atsiliepia 
“nugi 
Bridgeporto. Klausyk, 
ubai, būtinai atvažiuok 
į Bridgeportą.”

“Gerai”, sakau.
Kai sutikau Jurgi 

porte, tai jis paaiškino, kad 
praėjusią savaitę, o ir šiandie 
per sumą pralotas Krušas už
sakė ateiti į parapijos svetainę 
Lietuvos nepriklausomybės 19 
metų sukakčiai apvaikščioti.
Taigi atėjome i svetainę ir
mudu su Jurgiu.

Apie 4 vai. po pietų prasidė
jo programas. Vietinis veikė
jas Viktoras Balanda atidaro 

ir pakvietė den- 
vesti programą, 

vargonininkas Po- 
vaikų orkestrą už- 

Amerikas

susirinkimą 
tistą Stulgą 
Pirmiausia 
cius su savo 
grojo Lietuvos 
himną

balsas 
tavo drangas Jurgis G 

Joku-

Tel. Hemlock 8400
CHICAGO, 1LL.

$10, o tautietis -čiaį! Organizuoki tęs, kontro-
Ii ųpkit patyft savo reikalus 
Nelaukit koliai ateis kitų agen
tai, bet .kuri iš jūsų kontro- 

Nes vienybėj yra ga- 
— B. \Valantinas.

Nuolatinis susisiekimas
Nėw York—Klaipėda

Per Gothenburgą, Švediją 
POTOGI, GREITA KELIONfi

PIGIOS LAIVAKORTĖS 
Išplaukimai laivų iš New Yorko 

GRIPSHOLM ... . . 
DRbTTNINGHOLM 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM t.....
Platesnes žinias apie kelionę tęikia 
nemokamai ir, parduoda laivakortes 
visi Autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai. ■ .

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth AVe., and 4, W. 51st St. 
Roękefeller Center, New York City 
Chičągo, Iii, 181 N. Mjchigan Avė. 
Boston, Ma$s. 154 Boylston Street 
Detrpit, Mich., 107 Cliffoi’d Street

programo 
pristatė kalbėti šv. 

par. kleboną pralotą 
Krušą. Jisai išpradžios 

pasisakė, kad tik tars keletą 
žodžių. Bet pradėjęs, išrėžė ge
rą pusės valandos prakalbą. 
Kalbėjo dagiausia iš savo lan
kymosi Lietuvoje per visapa- 
saulinį lietusių kongresą, ku
ris įvyko 1935 m., ir pažymė
jo, kad Lietuva yra padariusi 

šiandie (didelį progresą visose ekono
mijos šakose. Vienu žodžiu, kal
bėjo gražiai ir, rodos, širdin
gai.

Mano draugas Jurgis, sėdė
damas šalia manęs, sako: “Ma
tai, tas pats žmogus, kada no
ri, tai gali pakalbėti patriotiš
kai apie Lietuvą ir lietuvybę. 
O žiūrėk, nueik šventadieny į 
bažnyčią, tai ten jaunimui kal
ba angliškai. O ir Pulkim Ant 
Kelių vis dar nenori parapijo
nams grąžinti. O kad žinotumei, 
Jokūbai, kaip tie musų para- 
pijonai nori giedoti “PtfTkim 
Ant Keliu!” Ct žemaitiškas uz> 
sispirimas.” Nugi, sakau, ar 
prolatos Krušas yra žemaitis? 
Taip, sako, tikras žemaitis,

ATEIKIT ŠIANDIEN pas mus ir sutaupykit 
nuo 25 iki 45 nuošimčiu ant Floor sampelių.

• ■ ‘ f j , ■ •, »

Turime greitai išparduoti, kad padaryti 
daugiaus vietos dėl naujo stako.

Ilgai nelaukite, nes bus greitai parduota, o 
dabar yra visko pasirinkimui:/
PEČIŲ, RADIOS, SKALBIMO MAŠINŲ, 

PARLOR IR DINING ROOM SETŲ, 
STUDIO COUCHES, M ATRAŠŲ, IR 

LINOLEUMS. ;

GLOBĖ FURNITURE CO.

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokė j intais per 2 
meitu. i .

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara^' kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis 

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų keliones išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

Mudom palengva' besikalbant 
pralotas baigė kalbėli, ir jati 
išgirdom kad vedėjas pristatė 
kalbėti advokatą Joną ' Borde- 

’ną. Jis kalba gražiai, tik biski 
Vartoja išdidų toną: Dėlto ir 
Įmonės klausos jo gražiį sa
kinių, bet neviską gali supras
ti. Jis irgi pažymėjo, kad šį 
metą lankydamasis Lietuvoje,4 
pastebėjęs Lietuvos* daromą 
didelį progresą w ekonominėje 
srityje. Prisiminė apie pavergtą 
Vilnių ir kaip lenkai ten musų 
brolius lietuvius persekięja: 
uždarinėja mokyklas 
kultūrines įstaigas.

Mudom besiklausant 
deno prakalbos, mano 
Jurgis prabilo: žinai, ! 
kubai, 
sumos 
pas mus lankantis misionierius^ 
kun. Drazdis. Visą pamokslą 
išrėžė apie tai, kad mes patys 
kalbėtumėm lietuviškai ir sa
vo vaikelius mdkintum^m -ir 
su jais kfi/lbėti?mėm lietuviš
kai, vienu žodžių, Magino būti 
gerais lietuviais, nes, sako, ta
da busime, ir geri Amerikos 
piliečiai. Ir ant galo pareiškė, 
kad Lietuvoje, laike rusų jun
go, lietuviai daugiausia’ ir susi
laikę nuo iši/autėjmo, bažny
čiose giedodami lietuviškas 
giesmes, ypač giedodami prieš 
mišias “Pulkim ant kelių.”

Na, sakais negalimas daly
kas, ką pasakys pralotas Kru
šas? Juk jis prieš sumą telei
džia giedoti tik vieną punkte- 
lį, o toliau vargonininkas jau 
kirkina “kiriei eleison”.

Klausyk, sakau, Jurgi, o gal 
dabar jūsų klebonas palieps 
vargonininkui •' Pociui giedoti 
ir visą tą seną ir gražią geis- 
mę. “Taip, atsiliepė Jurgis, 
kun. Drazdis per pamokslą sake, 
kad tą geismę parašęs didelis 
Lietuvos vargdienių žmonelių 
mylėtojas kunigas Strazdas 
apie kokį šimtą metų tam at
gal. Ir kad Visa Lietuva per 
šimtą metų jai? gičda Pulkim 
ant kelių.’” Na', sakau, Jurgi, 
tokį kunigą misionierių reikia 
pasveikinti, kad jis dryso taip 
gražiai ir atvirai pakalbėti per 
pamokslą apie lietuvybę ir dar 
patarė giedoti geismę “Pulkim 
ant kelių.” x

Mudom taip tarp savęs besi
šnibždant, išgirdom kad jau 
pristatė vedėjas ir tą misionie
rių kun. Drazdį kalbėti. Klau
somės. Kalba gražiai apie Lie
tuvą ir jos progresą ir pažan
ga visose gyvenimo šakose. Iš
gyrė žemaičius. Sakė, kad že
maičiai esą griežti ir tvirtos 
valios. Jeigu ką, žemaitis už
sispirs padaryti, tai, girdi, jis 
ir padarys. Ar esą karo lauke 
su kardu, jis Jau nuo priešo 
nebėgs, ar prie kokio darbo. 
Jeigu* jisai pasiėmė ką ndys 
nuveikti, tai ir nuveiks, ir t. t.

Ir vėl mudu pražiopsojome 
užbaigą kun. Drazdžio kalbos. 
Kažin kokias gražias eiles pa
sakė mokyklos vaikai, bet ne- 
benugirdau. Užbaigus mokyklos 
orkestrai groti muzikos gaba
lėlį, vedėjas pristatė kalbėtu 
“Draugo” red.‘ L. šimutį. Jis 
kalbėjo apie Lietuvą ir lietu
vybę. Bet jo kalbos visos negir
dėjau, dėlto kad užpakalyje 
musų parapijonai tarėsi: kas 
čia, girdi, pasidarė, kad pralo^ 
tas Krušas šį metą surengė 
Lietuvos neprkilausomybės ap- 
vaikščiojimą. Juk, sako, jo
kio apvaikščiojimo nesam tu
rėję per keletą metų. Kitas ir 
atsako: ‘žinai kas .pasidarė? 
Tai padarė “Naujienų” dien
raštis. Kaip pradėjo rašyti apie 
lietuvių nutautinimą musų baž
nyčioje, apie Gedimino medalio 
suteikimą musų klebonui ir 
apie kitką, tai pral. Krušas šį 
metą ir surengė patriotišką 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimą.” Ir tas parapijonas 
'tęsiė toliau: “Tai vis dėka Nau
jienų, kad jos teiįcesi tokius 
aprašimus talpinti.

Aš savo draugai Jurgiui ir 
sakau: Girdi, ką jūsų parapi
jonai kalba? Taip, sako, gir
džiu. O juk tai yrą tikra tei-

Aš taypau laiką skirdamas pus- darbą ir galiu išdirbti visą laik^. 
Kartais kas nors turi priminti ir tai 
kad laikas valgyti”-.

Daugelis iš musų yra girdėjęs tą 
gudrybę apie- dienos . pradžią su 
ėnergija sudarančiais pusryčiais. 
Štai, kai kurie valgiai tinkantys Yi- 
sąi šeimai:

Įvairių javinių bliudelis • 
(Kornflaksai, klynės, rice krispieš) 

Piaustyti bananai - j 
Rudasis cukrus Negriebtas pienas 

Lašininiai Bran Biscuits Sviestas 
Kava ar .Kakava

\ Vaisių sunka 
Cielų Kviečių Ready-to-ėat Javiniai 

Negriebtas. pienas ar Grietinė ; 
Kiaųšinjenė su Džiovinta Jautiena 

Cinnamon Buns 
/ Kava ar Kakava 
' Uogos ir kiti Vaisiai į. ' 

Kornflaksai
Negriebtas pienas ar grietine 

Klynių yapliai ąr Griddle blynai 
Medus 

Kava ar Kakava 
LAŠININIAI BRAN 

% pUod. all-bran 
% puod. pasukų
1 Vž šaukštelio baking 
V2 šaukštelio sodos 
¥2 šaukštelio druskos
2 šaukštai Smulkiai piaustytų lašinių 
4 šaukštai šaltų lašininių, taukų.

Apmerk all-bran pasukose. Su
maišyk miltus, baking powd«r, so
da ir druską? Įpiaustyti taukus ir 
lašinius maišant tol, kol nepasidarys 
įmaišymas kaip stambus komų mil
tai.1' Sudėk išmirkytus al^bran ir 
gerai išmaišyk. Išsiversk ant lentos 
ir minkyk lengvai per keletą sekun
dų. Tada išvoliok ¥2 col. storumo 
ir išspiaustvk . Kepk ant lengvai 
išteptos blėkos karštam pečiuje 
(450 F,) apie 12 minučių. Išeis 12 
biskvitų, 2¥a col. storumo.

Pastaba. Saldaus pieno1 ręceptas. 
Vartojant sal/lų pieną, nereikia so
dos, bet baking powderio, reikia dėti
3 šaukštelius.

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas
■  — ............................................. 1 . i....     ...........................................................................................................

TRINESUS |
OF BITTER WINE JL

Jau pilnas pasirinkimas

Peoples Bendrovės
KRAUTUVĖSE

GERKIT TIK GERA

, -A'
4 ' X , > , • .1 ' . .
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Apdrauda nuo neužderėjimo
Jungtinėse Valstijose vis labiau pradeda įeiti į ma

dą įvairių rųšių / socialinė apdrauda. Jau yra, išleistas 
senatvės pensi-

• . ... —FT7 . ;•
Rytoj tarptautinė nesikišima komisija pradės nau

ją eksperimentą: Ispanijos sienpš iš visų pusių bus sau
gojamos, kad iš niekur nebūtų gabenama respublikos 
saldžiai arba sukilėliams kitų šalių ginklai arba karei
viai. ■. / J >'■ '/ ’■ '::7. ..■7'

Kažin ar šis eksperimentas pasiseksi * 7.
Jau prasidėjo aštuntas mėnesis, kai Ispanijoje eina 

karas. Jisai butų seniai pasibaigęs, jeigu Hitleris ir 
Mussolini nebūtų visą laiką teikę pagelbos ; generolui 
Franco. Kitos valstybės stengėsi tą fašistų intervenciją 
sustapdyti, bet negalėjo. 1 • >

Nėra abėjonės, kad fašistiškos valdžios ir toliau 
tęs savo i šmugelį jei tik jos suras bent mažiausią spra
gą blokadoje. Joms padęs kiek galėdama Portugalija.

O kitos valdžios ar bus pakankamai budrios tam 
šmugeliui užkirsti kelią? • f

rįulis ir kiti draugai iš komu
nistų partijos atkąYtotinai da
vinėjo jam patarimą, kad jisai 
važiuotų A į Maskvą ir Stotų 
prieš “bešališką” Kopiinterno 
teismą. T^pai, girdi/ jo ginčus 
su Amerikos komunistų parti
jos centru ir lietuviškos' sekci
jos ; “centro biuru” • išspręsiu ir 
pasakysią; kurioje pusejė tiesa.

Bet musų Leonas luoihet tik 
ranka numojo į tokį “draugiš
ką patarimą.” Esą, jisai žinąs, 
kokį, “bešališką” teismą . j isai 
rastų Maskvoje — ir nevažia
vo!

Ne

P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGURAS'' b ■ .paslaptis ir [Kraujas
ROMANAS

įstatymas apie apdraudą senatvėje - 
jas. Svarstoma sumanymas apdrausti darbininkus nuo 
nedarbo. Dabar prezidentas Rooseveltas pasiūlė kongre
sui įsteigti taip pat apdraudą f armėnams nuo neužde- 
rėjimo.

Šios apdrąudos mintis yra labai paprasta. Gerais 
metais farmeriai paveda dalį savo javų perviršiaus tam 
tikrai federalinės valdžios kontroliuojamai įstaigai, ku
ri supila juo& į sandėlius. Kai dėl sausros arba kitokių 
gamtos nelaimių javai neuždera, tai nukentėjųsiems 
farmeriams valdžia duoda pašalpą grūdais arba pini
gais.

Aišku, kad šitokia apsauga farmeriams bus labai 
naudingas dalykas ne tik jiems patiems, bet ir visam 
kraštui. Nes kai dėl blogų metų nukenčia žemdirbiai, 
tai pasidaro didelių nuostolių ir kitoms biznio šakoms 
— bankams, kurie yra davę paskolas farmeriams, pra
monei, kuri gamina žemės ūkio mašinas, darbininkams, 
kurie toje pramonėje dirbą, ir t. t. •

Sėkmingai kovoti su tokiomis nelaimėmis, kurios 
liečia visą žemės ūkį, gali tiktai valdžia ir visuomenė. 
Nuostabu, kad Amerikos valdžiai daug seniau neatėjo 
į galvą mintis apsvarstyti tokį sumanymą, kokį dabar 
patiekė kongresui prezidentas., 1

Biblija pasakoja/ kad jau senovės Egypte buvo kar
tą išbandytas panašus apdraudos planas ir rezultatąs 
buvęs labai geras. Tai — kuomet faraonas susapnavo 
septynias riebias karves ir septynias liesas, kurios pir
mąsias prarijo. Juozapas išaiškino to sapno prasmę 
taip, kad riebios karvės reiškia gerus metus, o liesosios 
karvės — blogus metus, ir faraonas, patikėjęs gudraus 
žydo žodžiais, liepė, jam statyti didelius svirnus ir su
pirkinėti javus, kad, atėjus blogiems metams, žmonės 
turėtų duonos. Sumanymas buvo įvykintas, ir Juozapas 
išgelbėjo egyptiečius nuo bado. 

■■ .

Atrodo, kad Biblijos laikais laimingiausias mintis 
žmonės gaudavo per sapną. Tur būt, dėl to, kad nuo to 
faraono laikų niekas daugiaus gero sapno nebuvo su
sapnavęs, tai ta žemės ūkio apdraudos idėja buvo už
miršta. Gerai 
Rooseveltas.

j-

H

MINSKE SUIMTAS P. 
ŽALPIS?

kad dabar ją vėl atsiminė prezidentas
t

. Į ;
: I !<■ 

t

Moterų lygybė, anot Stalino
Sovietų- Rusijoje moterys tikrai turi lygias teises 

su vyrais. Jos ne tik dirba tą patį darbą, ką ir vyrai — 
kaipo gatvekarių konduktoriai, kaipo angliakasiai ka
syklose ir t. t., bet ir eina į kalėjimą už tuos pačius nu
sidėjimus, už kuriuos yra areštuojami vyrai.

Paskiąusips “trockistų” bylos metu, kurioje teise 
Piatakovą, buvo suimta ir Piatakovo žmona. Sakoma, 
kad ji prisipažino pirmiau, negu jos vyras. Jos prisipa
žinimas net privertęs pati Piatakovą prisipažinti. Ki
taip sakant, žmona savo vyrą išdavė. '

Dabar telegrama iš Maskvos praneša, kad sovietų 
žvalgyba suėmė ponią Zaks, sušaudytojo pereitą vasalą 
Zinovjevo sešerį.

Ji buvo departamento galva mokslo tyrinėjimų in
stitute Leningrade. Kartu su kitais “trockistąis” ji yra 
kaltinama sąryšyje su tuo, kad Suchano kasykla ,Toli
muose Rytuose per tris metus paeiliui neatliko savo 
gamybos kvotos. ' ;

Jeigu kasykla pagamina mažiau anglių, negu rei
kia pagal valdžios nustatytą “kvotą”, tai kas nors turi 
būt kaltas. O jeigu yra kąltininkaį tai jie negali būti 
kas kita, kaip tik “trockistai”. O kas yra trockistai? 
Tai visi tie, kurie kada nors buvo opozicijoje prieš Sta
liną arba kurie yra tų buvusiųjų opozicionierių giminės, 
šeimų nariai ir draugai.

Vyrai ar moterys, nedaro skirtumo. Nes Sovietų 
Sąjungoje viešpatauja pilna vyrų ir moterų lygybė.

Visi be skirtumo gali būt apšaukti “pasiutusiais šu
nimis”, suareštuoti ir sušaudyti. '

“Naujoji Gadynė” rašo 
Nev* Yorke gauta žinių 
daugelio lietuvių komunistų su
ėmimą Sovietų Sąjungoje, ypač 
Minske (sovietinės Baltgudijos 
sostinėje)^ už “trockizmą.” 
Tarp kitų suareštuotųjų kalėji
me jau sėdįs ir P. V. žalpis, 
buvęs čikagietis, kuris sovietų, 
Baltgudijb j e >vierių laiku buvo 
“mokyklų inspektorius.’^

žąlpį ir kitus lietuvius komu
nistus įdavęs žvalgybai Sitalio- 
raitis, taip pat buvęs amerikie
tis. Opozicionierių laikraštis ra-

kad 
apie

jeigu jisai tikrai nėra nusidė
jęs' . ' ■

Taigi tikrai darosi visai ne- 
^upmtąma, kodėl Trockis šitų 
kvietimų i>j patarimų <neklauso 
ir nevažiuoja į Maskvą. . <./ ’■ *

' Tačiau “Vilnis,” kuri itaip 
gražiai rašo apie šitą propozi
ciją, galėtų publiką apšviesti. 
Jos redakcijoje šiandien dirba 
žmogus,v kuris prieš keletą me
tų irgi buvo raginamas važiuo
ti j Maskvą, — bet NEVAŽIA
VO. į

z Kalbanie apie^Leoną Prusei-

tik nevažiavo, bet dar 
piktai • pasityčiojo iš tokio pai
ko “centrabiurių” patarimo!

Taigi “Vilnis,” turėdama' sa- 
Vo štabe tokį “nevažiavimo į 
Maskyą ekspertą,” galėtų labai 
puikiai išaiškinti šitą misteri
ją, kodėl Leonas Trockis dabar 
susilaiko nuo važiavimo.

LĘKdNGTON, Ky., vas; 18. 
— Horace Woods iš Clevelan- 
do, sumanė nusimaudyti savo 
automobily vidurmieščio gat
vėje. Bet jį pamatė policistas, 
atitempė jį į teismą, kuris pri
teisė $23 ir; teismo išlaidas. 
Woods sumokėjo pabaudą' ir 
tuojaus išvažiavo į Georgia 
medžioti. Esą jis nemanęs, kad 
kas jį matys.

(Tęsinys)
Iš abiejų pusių nedideliuose 

mediniuose namukuose viešpa
tavo tyla. Matyti, jų įnamiai 
miegojo. Tai buvo Naujalis 
Kaimas.

Čia gyveno Vartaševskis.

XIII.
MIRTIES BAUSME
Minkštų gružu, arklys prade-

bet NE VAŽI A-
MADERO, Cal., vas. 18. — 

Po to kai Mrs. Delpbia Greęn- 
wood mirė nuo širdies ligos už 
15 minučių jai giiriė duktė, ku
ri veikiausia gyvens. Motina 
mirė besiruošiant operacijai, 
bet daktarai vistiek padarė

“Sako, kad minskiečiųs bė
don įtraukė liejtuviškieji ‘ko
munizmo raganų’ gaudytojai, 
jų tarpe ir buvęs amerikietis 
Stalioraitis, kuris anais me
tais pabėgo iš ‘Kovos’ redak
cijos, kada policija joje darė 
‘investigaciją.’ Nors tuomet 
policija’ jo ir neieškojo, bet 

\ Stalioraitis gavo kinkų dre
bėjimą ir, kaip sakoma, nėrė 
į ‘surpaipę’. Dabar tas Sta
lioraitis turįs slaptosios po
licijos agento vietą.”
Bet “Nauj. Gad.” sakosi ne

galėjusi tų žinių patikrinti, nes 
ji nežinanti net, ar Stalioraitis 
gyvenąs Baltgudi j o j ę. '

Tačiau jau pernai njetais bu
vo pranešta, kad Žalpis buvo 
išmestas iš komunistų partijos. 
Galėjo tad jisai ir i kalėjimą 
pakliūti, kaip “neištikimas” 
Stalinui. '

“neištikimas

IŠ TIESŲ, KODfiL NEVA 
ŽIUOJA?

Aną dieną “Laisvę”, o dabar 
“Vilnis,” klausia*: Kodėl Trockis 
nevažiuoja Maskvon?” :

Iš tiesų, kodėl jisai nevažiuo-

Trockis yra vienas iš bolševi- 
•kiškos revoliucijos vadų ir so
vietų valdžios ‘steigėjų. Kartu 
su velioniu Leninu jisai padare 
Rusijoje ginkluotą sukilimą, nu
vertė revoliucinę to krašto vy
riausybę ir įsteigė “proletaria
to. diktatūrą” — na, ir dabar 
jisai ne tik toje “darbininkų te- 
vynęję” negyvena, bet ir neva
žiuoja į ją atsiginti nuo viso
kių kaltinimų, kūnais jo prie
šai' stengiasi jį diskredituoti!

“Vilnis” sako:
^Sovietų Sąjungos aukš

čiausio teismo pirmininkas d. 
Ulrįch padarė pareiškimą,, 

, kad Trockis gali sugryžti į 
SSSR, pasiduoti^ valdžiai ir 

’ liaudies teismui?’
Jam pataria tenai važiuoti ir 

Amerikos komunistų partijos 
pirmininkas Fostęris, kuris už
tikrina Trockį, kad /Maskvoje 
jam bus surengtas “viešas, be
šališkas teismas.”' O “Vilnis” 
nuo savęs dar priduria’, kad ta
me teisme Trockis galės turėti 
ir “savo advokatus” ir bus 
“daugybė svetimtaučių,” kurių 
akivaizdoje Trockiui busią ne- 
sunku įrodyti savo nekaltumą,

Kai prieš penketą ar šešetą 
metų jisai išėjo į opoziciją ir'operaciją ir išėmė gyvą mer 
įsteigę “skloką numerio 1”, tai gaitę.

Darbininkų Parama Ispanijos Liaudžiai
-......... '

' • ..... ■...................'» ■’i"- ' '' i’ - j /

TarptautinęsĮ , Darbo Unijų Federacijoj .Sekretoriaus 
Scheyeųęls’o Raportas Apie Aukas Ispanijos Liaudžiai 

,, , Kariaujančiai Prieš Fašistus.z
. \ ! h \ ' 4 .‘L •» > ' ■ ' *•

■ > . ' < a - • 1 ; ‘ s .

' Vi'"'"'.;11'.''

Fašistams pradėjus karą Ispanijoj, įvairių šalių darbininkai 
sutvėrė Internacionalio Solidarumo Fondą/ Aukos iš to fondo 
eina Ispanijos liaudžiai kariaujančiai,prieš fašistus. Iki 8 dienos 
sausio anėnesio, šių metų viso į kalbamą fondą suplaukė 8,700, 
000 Frahcijos frankų. Iš atskirų šalių aukų ^suplaukė tiek:

Great Britain 
United Statęs 
Sweden
Belgium ' ‘
Denmark 1
•Holland
Norway.x
Czechoslpvąkia 
Palestine
Australia '■ '■ , \
South' Afrfca . a

žemesnės sumos aukų1 aplaikyta iš Naujosios Zelandijos^ 
nadoš, Luksemburgo, Finlandijpfy Lenkijos, Brazilijos, s ^lais o 
ir ^Gėrimų Internacionalo, iš Mokytojų Internacionalo, iš IFTL 
sekretariato ir iš įkitų šaltinių. §ios mažesnės sumos viso suda
ro 50,000 Franci jos frankų ir įzjas įeina aukos Franci jos Unijų 
Centro. Francijos Unijų Centras užsiima pašalpos teikimu Is
panijos darbininkams ir atskirai. Franci jo j Unijų Centras su
rinko iki sausio 8 dienos daugiau kaip 3,500,000 Francijos 
frajJkų. ' z .. / • ;

lid 8 dienos -sausio Tarptautinio Solidarumo Fondąs suvar- 
tojo 3,800,000 Francijos frankų, pasiųsdamas į Ispaniją seka
mų reikmenių; ,. .. ■ ; .. . ' ■./ ;

francs2,300,000 French
2,200,000 ,,
1,270,000 ,,
1,000,000

630,000
420,000 >, 

>

285,000 ,,
115,000 »
105,000

30,000
26,000

,,

Ku-

deliai. Paniuręs buvo įėjimas, 
paniurusiai kabojo skąmbučio 
viela.

—Na, prisiruošk! — skambė
jo mano ausyse kažkieno rus
tus ir griežtas įsakymas.’

—Kaip tu pradėsi? — klausė 
nepermaldaujamas balsas. Tas 
balsas buvo ryžtingas. Atrodė, 
kad tai kalbėjo visas savo jė
gas ir valią įtempęs jau gana 

jo eiti žingšnįu. Vežimukas kri- pailsęs budelis.
puĮiavo. Aš. žiunejau į storoką 
Kirilą ir dairiausi aplink. Ta
čiau apie nieką negalvojau. Ne
norėjau galvoti.

Kirilas paklausė:
—Privažiuoti prie pat namų?
Mašinališkai ir nenoromis at

sakiau :
—Taip!
Aš ėjau žudyti. Tokie aktai 

apgalvojami iš anksto. Ar ma
ža kas gali atsitikti!

...Na, pirmiausia reikia nu
statyti: Vartaševskis dabar 'vie
nas ar ne? Jeigu bute daugiau 
nieko nėra, jį galima čia pat 
nudėti be jokių kalbų, be jokių 
aiškinimų, 
čių žodžių bei 
kių.

Bet jeigu 
kas tąsyk?... ‘

Karii apie tai čia galvoti.
Matyti, visame pasaulyje, nuo 

pat jo atsiradimo, nebuvo la
biau pasyviško žmogžudžio, 
kaip aš. Be jokio apgalvojimo, 
be plano, be jokių priemonių 
apsisaugoti, lyg kokis 
žmogus su akmeniu, 
atlikti tą baisų keršto 
kimo aktą. Ir aš dagi 
dinau.

Stebėtina!
Net profesionališki 

Svyruoja, dreba, jaučia’ baimę. 
Nieko panašaus aš nejaučiau, ak "’ •Kaip žaibai, kaip kibirkštys, 
kaip paukščiai, skrido tai toli
mi, tai artimi atsiminimai, pai
niojosi, nyko ir vėl gimė.

Ryškėjo vaidai:
—štai, ’tame Naujame Kaime 

aš kadaise linksmai uliavojau. 
Dainavo čigonai, zirzgė gitara, 
putojo vynas, taboro laimei mes 

,metėme aukso monetas. Juoda
akę Paša su aistringomis rau
donomis lupomis šauniai daina- 
navo: “Kaip kvepiantis žiede
lis”... Ir mano ausyse linksmai 
ir maloniai skambėjo: “Išsiger- 
kim už Mišą, mieląjį Mišą”...

Mieloji Paša! Jei tu matytu
mei mane1 šią minutę.;.

Tąsyk ji bjire “Mišai” Zvere- 
vui iš kortų ir iš rankos, — ką 
ji dabar išburtų žmogžudžiui 
Vladimirui Brikinui, kuris yra 
pasiryžęs atlikti bąisų dalyką ? 
Taip, ką ji dabar pasakytų lam 
Brikinui 
šešėliai, pavojai, 
kraujas?

Kirilas staiga atsimetė į už
pakalį, ir įtempė atvarslus. Ark
lys sustojo.

Aš išlipau.
Už tvoros, gėlių darželyje, 

stovėjo medinis namelis. Pas
kutiniuose dviejuose languosee 
buvo šviesa: degė lempa. 
. Kirilas tingiai pareiškė:

—Palauksiu čia. Arčiau pri- į 
važiuoti negalima...

Aš atidariau vartelius.
/Vieną sekundę pasidarė bai

siai nyku. Kažkokie paniurę ir 
apsiblausę atrodė nedideli me-

be

ten

jokių masinau - 
gyvatiškų buč-

dar kas nors,—

laukinis 
aš ėjau 
ir išpir- 
nesijau-

žudeikos

kurio kelyje .švaistosi 
paslaptis it

Ir. jam atsakinėjo ne išmin
tis, ne apsisva*rs<tyrnas, bet 
kažkas kita... Kas? Gal tai bu
vo širdis? Ne! širdis kratėsi 
nuo neišvengiamų kraujo va'z- 
dų. Kalbėjo tai mano primigdy- 
ta, išniekinta’ sąžinė.

—Reikia tik įeiti! Taip pa
prasta! Pasisveikinsiu... Kodėl 
negalima pasisveikinti? Tai vi
sai natūralu. Paskui viskas į- 
vyks pats savaime.

—Eik gi! — stumiu aš pats 
save.

Štai viena pakopa... kita... tre 
čia... Reikia imti varpelio ran
keną.

Ir staiga aš visas išsitempiau 
Taip tekdavo išsitempti kariuo
menės paraduose.

Kažkoks vidujinis balsas už- 
komandavo:

—Sustok, išsitiesk, kaip pri 
dera kariui! Paimk save į ran 
kas!... Taip! Teisingai!... Dabai 
patrauk rankeną!

Purviną, sutaškytą rankeiu 
■aš smarkiai patraukiau. Pasku 
sulenktu pirštu stuktelėjau 
duris. Vieną kartą; kitą kartą.

Sulaikiau kvapą ir laukiau.
—Kas ten?
Vartaševskio balsas.
—Tai aš. 1 '■ ■ -i

Tariu tuos du trumpus, pa 
prastus žodžius, bet pats "gir
džiu, jog balsas užkimęs. Mane 
balsas nutrūksta, širdis nerviš
kai ir nelygiai plaka. Atrodo, 
kad štai aš krisiu, — tokios 
silpnos mano kojos.

—Laikykis!
Aš iš visų jėgų įtempiau sa

vo raumenis ir stengiuosi susi
valdyti.

—Kas ?
—Zverevas.
Iš už durų malonus balsas:
—Ak, tai tu, Miša?
Ir kodėl jis mane pavadino 

“Miša”? Kuriems galams tas 
šiltumas? Kodėl ne “Zverevas”?

—Aš. .
—Ak, kas tokiu laiku tave 

atvijo... Tuoj atidarysiu.
Lengvi, greiti žingsniai nu

tolsta. Jis nuėjo rakto pasiim
ti.

Tamsią naktį prie žmogaus 
durų stovi jo žudeika. žudeika, 
tai — aš. Mano auka tuoj ati
darys šias duris., Vartaševskis 
be jokio nužiūrėjimo įsileis ma
ne į vidų... Jis nieko blogo ne
laukia. Jis nieko blogo nenu
jaučia.

(Bus daugiau)
..... . I . < .... , ■ ‘ .1 ■■

18,OOOampuIes of seram, by air. h
100 tons of flour, sugar, bacon, coffee, biscuits.
chocolate / v ■
50 tons, šame ar tie les ’" x
10 toris dried miįk /
1 million cigaretes, byąir

3
4.

<;"5., ;
< 6. 20 tons of condensed piilk 

1,250,000 cigarettes'.
Series of ambulances (with ISF šubsidy)

V

- 8
9.. 45 tons of condensed milk

« 10. 200 tons of flour ,, • /
11. A greaf <quąntity of medicaments and woolen goods
12. 100 tons of sugar

' 13. 25,000 tins of corned beef
14. 400 leather ęoats z
15. 45,000 boxęs of chocolate and gingerbread for children
16

, ' 17

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS” 
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose:
M. BALCHUNAS, 
1308 Westminster.

•
VIDURMIESTYJ PAS 

Triangle News Company 
MICH1GAN & GRISVVALD

5,000 raineoats and a greąt ųuantity of clothing
45 tons of condensed milk. 7 • • s
200 tons of flour i

< 100 tons of sugar
25,000 tins’ of ęorned beef.

*’ ■. ' > ■” f' ‘ • ,,, .

Tenka dar pasakyti, kad, be’ šių aukų, įvairių šalių darbinin
kų organizacijos yra phsiuntusios pagelbos Ispanijai tiesiai, o ne 
per Tarptautinio Solidarumo Fondą.

Kai dėl išvežtų iš Ispanijos vaikų, tai jiems prieglauda su- 
randąma pietinėj Frakcijoj, Belgijoj ir Šveicarijoj.

\

TAUPYKITE PINIGUS 4% 
TEN, KUR GAUNATE—

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN BANK. 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LlTHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

»
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Kipras Petrauskas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

jo tie pe- 
kad jis tą 
lengvai ir

ir Kipras 
priklauso,

uz s. butų. net kur medžioti ir /žyeio- 
ti, Tos, šių didelio artisto silp
nybės nėra pamirštos. O teatro 
scenos veikėjai, regis, meta 
centus, kad jam įtaisius gražus 
autobilis, esą, savas 1 jau pusė
tinai nudėvėtas.

Miesto savivaldybė dovanojo 
jam sklypą žemės, kurį jau nuo 
seniau- šitasai artistas su savo 
broliu valdė, bet neišsipirko. 
Dovanojo jam ir visus mokes
čius, kuriuos Kipras Petrauska's 
buvo nesumokėjęs miesto savi
valdybei.

Lietuvoje Kipras Petrauskas 
populiarus ne tik lietuvių tarpe, 
bet jį gerbia ir kitos kautos,

iną gubernatorius sulaikė, 
yra: Joseph Rappąport 30 me
tų; Ruffo Swain negras; Al- 
len Mitchell 32 jnetų, negras 
iš East St. Louis, ir Minnie 
MitcKell, Alleno pati. Visi ke-, 
turi yra pasmerkti mirti už 
galvažudystes.

1 1 <' ■ 1 ' . " — .............—w——..

kasdiep išeina su orderiais.
Be to, Matas ir Josephine 

Berįash’ai įuri gerai įrengtu 
mėsos parduotuvę (buČernę), 
•adresu 3239 So. Halsted SŲ

Dviejų tavernų biz-•_ •

TARP MUSŲ Townoflakietis Petras Mar

kavas, 4437 So. Wood SU ne
seniai nusipirko modernišką 
namą su įrengta taverna adre
su 8538 So. Western Avė., va
dinas, dabar vieną taverną tu
rės Town of Lake, o kitą — 
Marųuette Manor. Netrukus, 

turėti naujos tavernos 
atidarymą. —Re p.

žada

v?

Sėkmingas biznierius PROGRESS

va-
Di-
yra
ne-

Nereikalaukite iš didelio ar
tisto ar menininko tvirtų poli
tinių įsitikinimų, ar visuomeni
nių pažiūrų. Geras artistas vy
riausiai yra jausmo žmogus. 
Jausmas su politika ne visuo
met derinasi, nors ir kaip kas 
vadina’ politiką taip pat savo
tišku menu. Bet čia toksai pa
lyginimas greičiau tiktų admi
nistracijos Sričiai, bet ne poli
tikai kaipo tokiai.

Didelis artistas ar meninin
kas yra visuomet jausmo sūku
rio pagautas ir daug kame ne 
protu, bet jausmu 'vadovaujasi. 
O jei pas didelį, gabų artistą 
atsiranda tarp proto ir jausmo 
lygsvara', jei jausmas proto y- 
ra pažabotas, jei stiprios valios 
juodu valdomi, tai mes tokius 
artistus vadiname genijais! Ge
nijus tik šimtmečiai gimdo. 
Talentingų, gabių artistų yra 
daugybės, o genijai retenybė.

Genijams niekas nieko nedo
vanoja, nes ir nėra kas jiems 
atleisti, jie visučmet ir visur 
yra savo vietoje, jie kitus 
dovauja, vadų, visi klauso, 
deliems artistams daug kas 
atleistina, daug jo silpnybių
pastebiama, į tai nepaisoma.

Taip kalbėdamas turiu galvo
je Kiprą Petrauską. Tai neabe
jotinai yra didelis artistas, ga
bus dainininkas, kuriam gamta 
nepasišykštėjo nei gero balso, 
nei gražaus, tikrai artistiško 
kūno. Ir neabejobnai, kad Kip
ras Petrauskas savo ištvermin
gu tolydžių darbu ir lavinimusi 
aar daugiau savo balsą išmikli
no, negu pati gamta jam jį yra 
davusi.

Kipias Petrauskąsi visų vie
nodai yra gerbiamas ir tiek su
augusių, tiek mažųjų tarpe yra 
plačiai žinomas. Daug pasakų ir 
anekdotų apie jo gyvenimą pa
sakojama ir pasakojama atlei
džia!, nepiktai ir nepajuokia
mai.

Kipras Petrauskas yra didis 
medžiotojas ir žvejotojas. Buvę 
tokių atsitikimų, kad čia me
džiotojas yra nugalėjęs artistą.

Neveltui jubiliejaus proga 
buvo parašyta vaikams vykusi 
apysakaitė, kaip Lietuvos kiš
kiai sukilo prieš Kiprą Petraus
ką. Tai buvo tikras kiškių ka
ras, bet K. Petrauskas greit 
su kiškiais sudarė taiką pasi
žadėjęs daugiau jų-nenaikinti, o 
tik dainuoti.

Kipro Petrausko vardas per
žengė per Lietuvos sieną ir to
li už Lietuvos rubežių svetimų
jų scenoje jis yra' žinomas. Tik 
šiais autarchinio ūkio laikais, 
kuomet veik visoje Europoje y- 
ra stipriai įleidusi “clear’ngo” 
sistemos šaknis Kiprui Petraus
kui veik netenka užsienių sce
noje dainuoti jau veik tik vien 
dėl to, kad iš kitur neišsivežtų 
perdaug valiutos... žinoma, bu
tų ir tai pusė bėdos, bet už iš
vežtą valiutą reikalaujama iš 
to krašto, iš kurio valiuta išve
žama, tokiai sumai įvairių pre
kių pirkti... Kitaip tarus, Kiprą 
Petrauską tektų iškeisti, saky
sime, į kokias nors mažai ver
tės prekes...

Tai tokia dabar viešpatauja 
dvasia, žinoma, Lietuva dėl to 
nenukenčia, bet*tik šiame atsi 
tikime išlošia, nes Kipras Pet
rauskas daugiau dainuoja pas 
savuosius. O jo dainų laukia ne 
tik platus visuomenės sluoks
niai, bet ne mažiau ir scenos 
draugai, kuriems Kipras Pet
rauskas yra ne tik scenos drau
gas, bet geras mokytojas ir gy
vas pavyzdis.

Juk Lietuvos operą Kipras 
Petrauskas veža ir neša ant sa
vo pečių. Gerai, kad 
čiai tiek yra stiprus, 
sunkią naštą labai 
linksmai neša.

Ir vis dėlto, kad 
Petrauskas visiems
atsirado žmonės, kurie panoro 
jį nusavinti. Ar gali būti kas 
juokingesnio, kaip to didelio ar
tisto įrašymas į politinę orga
nizaciją! O kaip gi Kipras Pet
rauskas yra tautininkų sąjun
gos narys; K.pras Petrauskas 
net buvo išrinktas) į miesto sa-» 
vivaldybės tarybos atstovus. 
Suprantama, kad Kipras Pet
rauskas, didis artistas, operos 
scenoje pasirodė labai mažas 
esąs tautininkų tarpe ir dar 
menkesniu pasirodė miesto ta
rybos atstovų tarpe. Ilgai ne
norėjęs čia lošti komiškos ro
lės, tuoj šitą rolę liovėsi vai
dinęs ir iš tarybos narių tarpo 
išėjo. Aišku, tautininkų tarpe .

MARQUETTE PARKO 
lietuvaitė Marija- B. Mazo- 
naįtė, kuri susitaikė už j 
$3,000 su fabrikantu, Tho- 
mas L. Parker. Lietuvaitė 
buvo jį patraukusi teisman 
ir reikalavo $100,0Q0 atly
ginimo už “suviliojimą”. 
Ji pasakojo teismui, kad 
Parker prižadėjo ją vesti, 
bet per keturis metus ne
prisirengė to pažado išpil
dyti.

Naujienų-Tribune Photo

kurios Lietuvos žemėje gyvena. 
Žydai jį net buvo pakvietę į sa
vo teatrą padainuoti ir čia Kip
ras Petrauskas žydams suteikė 
tikrą siurprizą, — padainavo 
jiems hebrajų kalba! Kipras 
Petrauskas Lietuvoje veik visų 
vadinamas vardu,' tiesiog Kip
ru. Visuomet,;kaip Kipras Pet
rauskas vaidinimuose dalyvau
ja jau teatre ivsi bilietai ke
lias dienas iš anksto išperkami.

(Bus daugiau)

žinomas 
Bcrtash, 
jau eilė

Lietuviams gerai 
biznierius Matas 
3239 So. Halsted St.. 
metų kai pristato valgomus
(ypač mėsos) produktus į 
Chicagos ir apylinkės valgyk
las. Anot jo, ‘^Valgyklų ap
rūpinimas musų specialybė”.

Pas jį darbas yra varomas 
greitu tempu, nes minėtas biz
nierius; turi 3 trakus, kur’

MADOS

KRAUTUVĖ
SKELBIA DIDĮ

VASARIO MĖNESIO

Siūlomos gražiausios prekes namams
MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE

sa tai nekreipia jokios domės ir 
iš to nedaro jokių išvadų, arba' 
dėl to nenustoja mažiau gerbu
si Kiprą Petrauską.

Gėda' tiems, kurie neišmano 
ką daro ir nesupranta, kad kar
tais ir labai žymius asmenis ga
lima sukarikatūrinti. Bet maži 
žmogiukai šildosi kur tik gali 
ir sa'u nuopelnų ieško kaip mo
ka ir išmano.

Suruoštas Kipro Petrausko 
taip pat tik nominaliai skaito- jubiliejus praėjo ne i 
si, čia jokio'vaidmens nevaidin
damas.

O vis dėlto atsirado tokių 
žmonių, kurie nenustygo vieto
je, kurie norėjo kokių nors 
“nuopelnų” įsigyti ir šitą didelį 
artistą įrašė į partinės organi- met rriaža širdingumo, 
zac’jos savo narių sąstatą.

L. Y. S. 
Courier

Glad tidingš! And are wc 
not glad, espeeially our baske! 
bąli players! Our L.YJŠ1. teair 
won their first game 31-25 
Tliat s.ounds kind of tough. 
Their vietims were the WestreirausKo , . ..... •, . i v Siders. I regret my inability te UU]) tPlUKŠ- Ip . IJ’I p 11 * * I J i

mingai, kaip galėjo būti, o tai 
dėl to, kad tasai jubiliejus vir
to lyg ir perdaug oficialia šven
te. 0 tena’is, kur daug oficialu
mo, visuomet šaltokai palieka, 
kur daug biurokratizmo, yisuo- 

. Kiprui
1 Petrauskui . ruošiasi nupirkti 

Lietuvoje jau tiek visuomenė daug visokių dovanų/ Parinkta 
yra paūgėjusi, kad rimtai į vi- aukų nupirkti dvaras, kuriame

Zagarinskienė-Zagar ir Duktė, 
Dorothy

BARBORA ZAGAR-ZAGARINSKfENĖ, KURIĄ TEI
SĖJAS Lėwe, apskričio teisme, uždarė kalėjimai! vie
nai nakčiai, kai ji pagrąsino nusižudysianti. i

Zagarinskicne turi patraukusi vyrą Tatną Zagąrinską 
.teisman, ir reikalauja atskiro, gyvenimo, su alimonija. 
Ji turėjo vyro $1,100 eks-kareivių boną, ir, nenorėjo, jį 
vyrui sugrąžinti. Bet vakar, po nakties kalėjime, doku
mentą sugrąžino, o vyras sutiko jai sumokėti $40 užsili- 
kusios alimonijos. Su Zagarinskicne paveiksle jos duk
tė, Dorothy. \ ! /'l 11

Zagarinskai gyvena adresu, 3313 South Halsted Street.
Naūjienų-Tribiuie Photo ■

furnish details of this heated 
game, not being present, būt 
according to what observer; 
have told mė, Louis Urbonas 
Pete Balskus and the centei 
Stanley Petrįk-as were the 
heroes. Good for you!

This SuridayJ* the; 21st is the 
lašt of the' tdffrriament. There- 
"ore, many of our L.Y.S. mem 
bers are (for the first time) 
going to watch the game and 
give the members a little boost. 
They will need it, as I liavę 
been informed; for they wili 
be facing a tough team. The 
ames are held at St. Philips 

Gym, located on Jackson Blvd 
and Albany Avė. (near Ked- 
rie). We intend to go thęre in 
a group, to watch the game. 
and from there for a good; 
long trip to Borland to pa y 
a visit to Mr. & Mrs. John Mu. 
narih where a little meeting 
will be held, with refreshments 
served.... And say, do the
green, L.Y.S. jersies look good 
on our players? Boy oh 
it makes them appear 
more handsome than 
really are.

Untir Sunday —BiVkite 
ki ir gyvuokite linksmi.

— XYZ

boy, 
even 
they

svei-

Sulaikė nužudymą
Ketvirtadienio, vasario 18-os 

naktį buvo paskirta mirti ele
ktros kėdėje keturiems asme
nims Illinois valstijoj. Guber
natorius Horner sulaikė vie
nai savaitei jų nužudyiną. Ke^ 
turi asmenys, kurių nužudy-

cftcft

$75.00- gražus Seklyčios 
SETAI

*38.50.
$80.00 3-jų dalių moderniški 
Miegamų Kambarių Setai

*44.50
$30.00 gražus, naujos mados 

9x12 Kaurai

*16.95
$50.00 Stalo viršų mados 

Gesiniai Pečiai 

*24.75
$300 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios mados, 
viskas kas reikalinga dėl 

namų už

’ 194.50
$18.00 garantuoti spengsi

mai Matrasai 

*9.75
$119.00 Refrigeratoriai ne

toli 5 cub. pėdų mieros

' *79.50
$75.00 puikus console, 7-8 

lubų Radios

' *29.95
$30.00 Studio Couches

•16.95
9x12 gražios Klijonkes 

*3.79 
SETAI

PETER PEN

No. 4337—Graži IŠĖJIMUI SUK
NELĖ. Supirktos mieros 2, 4, 6,_8, 
ir' 10 metų mergaitėms. 

e'-'

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
vardę 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 Dept., 1739 
So. Halsted Si., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau ■ »
atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros ...................... per krutinę

d •
....... ••••.J........................ ....... .

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mieštas ir valstija)

$35.00 5-kių dalių Breakfasl

*17.95
$25.00 gražus nauji Loung- 

ing Krėslai

*12.95
Naujos Mados garantuoti 

Midget Radios

6.95
Imame senus dalykus į mainus ant naujų

Duodame didę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai.

REfSi 
ižE'iJRM'lTURE ®

3224 So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4226 

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Pasiklausykite s Lietuviško rvklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ry- 
nedelioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kil

NAUJAS KULTŪROS 
NUMERIS 

(gruodžio mėn).
Jau atėjo!

. Turinys:
Prof. V. Čepinskio, “Autori

tetas ir Laisvoji Mintis Mok
sle”; Prof. P. Leonas, “Istori
nė žmoniškumo Etikos jr Tei
sės Evoliucija”; Robert Frost, 
“Samdinio Mirtis”; J. Ker
nius, “Vincas Krevė-Tąutosa-' 
kininkas”; H. Lukai^kaitė, 
“Draugams”; “Žygis į Hima
lajus.”

Galima gauti “Naujienose”.
45 centai numeris.

pmjF 
THEY 
GO/

. land

SHOULO HAVg
A SANGiC
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Diena Iš Dienos Aleksandras Saikus
Palaidotas Tautiškose Kapinėse

IRGI SĖDĖJIMO STREIKAS

Barbora Sargiunienč 
Ligoninėje.

Nuo A. Ramanauskienės, 1218 
Independence Boulevard, patir
ta, kad jau antra savaite kaip 
serga Barb-ra Sargiunienč. Ka
dangi liga buvo pavojinga, tai 
turėjo pasiduoti ir operacijai.

Ligonė yra žagariečiy kliubo 
narė. Ją galima aplankyti Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kambaryj 
407.

*
Kolegijos Laikraščio 

Redakcijoj
Y. M. C. A. Kolegija, prie 19 

S»uth La Šalie Street, leidžia 
periodinį laikraštį, “Central 
News”. Tarp to leidinio redak
cijos narių yra jaunas lietuvis 
studentas, Jonas Gaubas.

*
Lietuvis Rep o r t e r i s 
“Southtown Economist”

Redakcijoje. . .
Pietinėje dalyje yra leidžia

mas dvi-savaitinis laikraštis, 
“Southtown Economist”. Jo re
dakcijoje .dabar tarnauja jau
nas lietuvis žurnalistas, J. Ven
ckus. Jis dažnai atsilanko lie
tuvių parengimuose žymaus 
Marąuette Parko kepėjo, M. 
Narvido dukters, Aldonos Nar. 
vidaitės, kompanijoje.

*
“Imported Americans”

Populiarus žurnalas, leidžia
mas New Yorke, “The Ameri
can Magazine”, kovo mėnesio 
numeryje (jau išėjęs iš spau
dos), pradėjo įdomią seriją 
straipsnių apie “Importuotus 
Amerikiečius” — “Imported 
Americans”. • Straipsnių auto
rius yra rašytojas ir kel auto- 
jas, William Seabrcok. Jis at
remia svetimtaučiams daromus 
užmetimus, kad jie atsigabeno 
su savim visokius “izmus” ir 
Amerikai atnešė vieną .žalą. Jis 
randa, kad faktai parodo v sai 
ką kitą.

♦

Lietuviai Masonai
Yra nemažai Chicagos lietu

vių profesionalų ir biznierių, 
kurie priklauso prie masonų. 
Masonai čia yra labai stiprus 
ir turi didelę įtaką pol tikoj ir 
biznyje. Prie jų priklauso Dr. 
C. Z. Vežei, 4645 So. Ashland 
avenue, Dr. A. Draugelis, Dr. 
A. Naikelis, M. J. Kiras ir keli 
kiti.

♦
Golfininkai Jau Gol- 

fuoja.
žiema dar nepraėjo, ir saulė 

tik laiks nuo laiko suspindi, 
bet lietuviški golfo mėgėjai jau 
laksto po laukus, mušdami ma
žus, kietus sviedinius.

Golfininkai turi suorganiza
vę kliubą, Lithuanian Gojfers’ 
Club, kuris pavasario ir vasa
ros motu rengia turnyrus ir da
lina dovanas. To kliubo valdy
ba šiems metams yra sekama’: 
Town of Lake kepėjas, Domi- 
nikas Pivaronas — pirminin
kas, Dr. Gussen, Cičero dentis- 
tas, vice-pirmininkas, Dr. G. I. 
Bložis, sekretorius, “Vilija 
Coal” firmos savininkas, J. T. 
Vitkus — iždininkas, Dr. S. 
Biežis — finansų sekretorius. 
Kliubas turi ir kelias pastovias 
komisijas.'Tos komisijos ir jų 
pirmininkai seka: Turnyrų — 
Dr. Bložis; finansų — Napole
onas Pakalnis-Pakel; parengi
mų — p-a Bkžienė; vajaus — 
Dr. Biežis.

Kliubo golfo laikai yra Glen 
Eagles Course. <

♦
Ruošiasi Texas Valsti

jom
Wm. J. Kareivienė, “Green 

Valley” sviesto ir kiaušinių fir
mos savininko, Wm. J. Karei-

Trečiadienį, vasario 17 die
ną, Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse tapo palaidotas Aleksand
ras Saikus, kuris po operac'jos 
ant vidurių persiskyrė su šiuo 
pasauliu vasario 14 dieną kaun- 
tės ligoninėje.

Velionis paėjo iš Zarasų ap
skričio, Antulėptės valsčiaus, 
Cenčiuliškių kaimo. Pašarvotas 
buvo Lechavičiaus koplyčioje.

Išlydint iš namų, angliškai 
pasakė prakalbą atstovas iš 
Woodmen draugijos, kuriai ve
lionis A. Saikus priklausė. O 
paskiau trys tos draugijos na
riai išpildė tam tikras ceremo
nijas, atiduodami paskutinę pa
garbą savo mirusiam- draugui.
M. Šileikis pasakė tinkamą at
sisveikinimo prakalbą koply
čioj, o kapinėse kalbėjo Taru- 
liš, Zarasiškių Kliubo pirmi
ninkas.

Į laidotuves susirinko gražus 
būrelis žmonių, kurių didžiumą 
sudarė Zarasiškiai ir kiti velio
nio draugai ir pažįstami. Laido
tuvėmis rūpinosi'velionio sesuo, 
Mačienė su dukteria, kurios bu
vo atvykusios iš Detroito, o 
tvarką vedė nuoširdžiai ir rū
pestingai Teofilius Mačis.

Taigi Zarasiškių Kliubas ne
teko antro savo veiklaus nario: 
Vos metai laiko, kai atsiskyrė
N. Smalelis, ir štai mirė ant
ras, Aleksandras Saikus. Abu 
palaidoti Tautiškose Kapinėse. 
Lai bus jiems lengva šios šalies 
žemelė. —X. Shaikus.

Dešimts Metų Ber
niukas Sudegė Brid- 

geporto Gaisre
l

Kitame gaisre žuvo motina ir 
duktė

BRIDGEPORT. — Nuo alie
jinio pečiaus sprogimo užside
gė namas adresu 920 West 35th 
Street, ir sudegė 10 metų ber
niukas, Raymond Was’lewski.

Gaisras kilo kambaryje, ku
riame miegojo trys Wasilews- 
kių vaikai: Raymondas, Gene- 
vieve, 16 metų, ir Anthony Jr., 
6 metų.

Tėvas įbego ba&a’s į degantį, 
kambarį vaikus gelbėti. Dukte
rį ir jaunąjį sūnų išgelbėjo, 
bet vyresnis sūnūs smarkiai 
apdegė, ir nuvežtas į ligoninę, 
mirė.

Kitas baisus gaisras kilo 
ties 4347 Oakenwald avenue. 
Ten sudegė Mrs. W‘ayne Short 
ir jos 2 metų duktė, Mary.

vos žmona, ruošiasi važiuoti 
Texas valstijon. Ten ūkį turi 
Antanas Kareiva, Wm. Karei-: 
vos brolis.

A. Kareiva yra buvęs Town 
of Lake biznierius, “hardware” 
krautuvės savininkas.

Texas valstijoje gyvena ar 
ukius turi ir keli kiti lietuviai. 
Ten dažnai atsilanko adv. J. 
Mąstauskas. Jo ūkis randasi 
netoli Kareivių ūkio, prie Rio 
Hondo, Texas. Netoli Sau Be
nito miesto gyvena lietuvis, 
Oskaras Kulichius. —R.

AURORA, ILLINOIS GYVENTOJO, CHARLES H. 
TALLY, namas, kur įvyko keistas “sėdėjimo” stręikas. 
Ten sustreikavo ir “atsisėdo, su vyru ir dukterimi, Tai
ty pasamdyta šeimininkė. Taity atsisakė valgydinti šei
mininkės šeimyną* Streikas užsibaigė, kai Taity išėmė . 
varantį. Nąujiemį-Tribime Ph0to

Marijonų kolegija ir 
kunigai

Vasario |0 d. “Drauge” per
skaičiau straipsnį, kurio ant
raštė yra tokia: “Šimtas žmo
nių po šimtą dolerių Lietuvių 
Kolegijai”, šiame straipsnyje 
išrodinėjama, kad Lietuvių 
Marijonų Kolegijai Marijam- 
polyje, Thompson, Co'nn. rei
kia naujų patalpų. Apskai
čiuota, kad tam dalykui rei
kėtų 10,000 dolerių. 0, girdi, 
kad tą sumą surinkti, tai be
reikia tik to, kad atsirastų 
šimtas žmonių, kurie aukotų 
po 100 dolerių, ir reikalinga 
suma susidarytų.

Prisipažįstu, kad minėtas 
straipsnis, o ypač būdas su
kelti reikalingą sumą pinigų, 
mane privertė susimąstyti. 
Mat, aš katalikas ir parapijo- 
nas. Begalvodamas apie bu
dus rasti 100 žmonių,' sutin
kančių sumokėti po 100 dole
rių, priėjau laimingą išvadą. 
Čia ir skelbiu šavo sumany
mą.

Katalikišką kolegiją privalo 
remti tie,, kurie yra pasituri 
ir kuriems rupi Dievo garbe, 
bažnyčios labas, katalikiškos 
jaunuomenės auklėjimas ir 
lietuvybės išlaikymas. O kad 
Amerikos lietuviai kunigai yra 
turtingiausias luomas, tai tuo 
niekas neabejoja. Iš kitos pu
sės sakyti, kad Dievo garbė ir 
bažnyčios labas labiausiai rupi 
ne kunigams, ktai butų negra
žus kunigų ^įžeidimas. Dabar 
žiūrėkime. Kunigų Amerikos 
lietuvių tarpe yra apie 150. 
Daugumui iš tų kunigų šimti
nė yra toks mažmožis, kaip 
man doleris.

: h '

Taip dalykams esant, aišku, 
kaip lengva minėtą sumany
mą įvykinti. Vien kunigai, 
klodami po šimtinę, sudės rei
kalingą sumą su kaupu. O 
minėtame “Draugo” straipsny
je kunigai kaip pirrhutiniai 
kandidatai į~ šimto geradarių 
skaičių nė neminimi. Jei aš 
bučiau kūnigas, tai tokiu ka
talikiško laikraščio pasielgimu 
labai įsižeisčiau. Bet tiek to, 
gal tai padaryta bę blogos va
lios. Mes paprastai parapijo
nai ir parapijonkos užimti rė
mimu savo parapijų ir jų ku
nigų. Juk žinote, kokia čia 
yra našta. Vidutiniškos para

pijos žmonės per metus sude
da apie $25,000 į parapijos ka
są. O sakrametnai, mišios ir 
kitokie kunigų patarnavimai 
atsieina beveik antra tiek. Tai 
jau ne juokai. O čia dabar 
kyšt kolegijos reikalai. To
dėl ir sakau: tegu nors kartą 
kunigai šiuo, tuo pasirodo. 
Jei kunigai minėtą sumą ko
legijai sudės, tai mes galėsi
me tikėti, kad Dievo garbe, 
bažnyčios labas ir lietuvybės 
išlaikymas rupi ir jiems. Jei
gu to kunigai nepadarys, tai 
žinosime, kad jie Dievo gar
inę keli tik liežužvi'ais, o ne 
darbais ir aukomis. Jei ku
nigai susidėtų nors vieną bcn-

ELEKTRIKINES '
LEDAUNES

Perkant dabar sucėdysit pi
nigus. Parduodama pas 
Budriką lengvais išmokėji
mais. ,

Nuolaida iki $50.00 ant nau
jos ledaunės.
Nuolaida nuo $10.00 iki 
$100.00 ant PHILCO Radio 
mainant seną Radio.

MF.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted iSt.
Tel. Boulevard 7010

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL, 970 kil. Nedėliomis nuo 

7 iki 8 vai. vak.
WAAF, 920 kil. Pirmadieniais ir 

Penktadieniais nuo 3:30 po piėt
WHFL, 1420 x kil. Ketvirtadieniais 

rtuo 7 iki 8 vai. vakare.

ATYDOS! Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
atpiginimas kainij pas mus Vasario 
mėnesio išpardavime. Pirkit nupi- 

: gintomis kainomis, lengvais išmb- 
Atsilankykit irkėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami 

sužinokit apie musų kainas pirmiausiai.

Central District Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 So. Halsted Street, / Phone Boulevard 0987

drą Dievo garbei darbą at
likti, tai butų geras pavyzdys 
parapijonams. Bet iki šiol ne 
sykį kunigai nesusijungė ir ne
sudarė bendro fronto. Todėl 
parapijonąi dabar murma, pik
tinasi, abejoja/ svyruoja ir sa
ko: jei patys kunigai nedaro 
to, ką jie mokina, tai iš tik
rųjų tikyba yra tik kunigų 
biznis.- — A. B. C.

t • ' '

Ji atsilakė nuo paveldė
jimo

P-nia Jcnnie Twatdowski, 
8410 Burley avenue, ieško 
skirybų nuo savo vyro. Teisme 
ji kaltino vyrą užgriebus šei
mos palikintą, sidabrinius in
dus ir kitką, ir padėjus juos 
banke. Teisėjas įsakė vyrui 
atnešti tuos daiktus iš banko 
į teismą. Apžiūrinėj ant juos 
teisme pasirodė, kad cukri
nei, lėkštės peiliai ir šakutės 
būvoxįgraviruoti kaip priklau
santys viešbučiams, kliubams 
ir privačioms šeimoms. P-nia 
Twardowski, pamislijusi, išsi
žadėjo šito šeimynos paliki
mo.

PROGA LAIMIKĮ 
LAIMĖTI

—---------- 1 '
Old Gold Kontesto $200,000 

auka, 1,000 piniginių prizų

Įstokite j Old Gold Kontestą. Kon- 
testas susidaro iš paveiksluotų mįs
lių sprendinių. Nueikite pas savo ci- 
garetų dyleri ir paprašykite oficia
lių OLD GOLD paveiksluotų mįslių 
DYKAI kartu su taisyklėmis ir, kon
testą liečiančiomis, smulkmenomis. 
Pasiųskite savo įstojimo .formą tuo
jau. Kontestas tik ką prasideda. Nė
ra jokių triksų nė gaudymų. Tik 
jūsų gabumas laimės. Sekite in
strukcijas atidžiai. Labiau-Sušvel 
nintas Old Gold duoda progą-išlošti 
laimę ir visam amžiui pasidaryti 
turtingu. Dabokite Naujienąs dčl 
tolimesnių pranešimų.

(Skelb.)

Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—-TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK I TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE.

■U

MUSŲ SKAITYTOJAI
(Skaitytojai kviečiami rašyt į Šį 

skyrių. Paduokite savo nuomonę 
įvairiais klausimais. Rašykite trum
pai kaip galima).

ROCKFORDIEČIAI PATENKINTI

GERB. REDAKCIJA:
“Naujienų” koncertas buvo didelis 

:r įspūdingas. Teko sutikti naujų 
malonių pažinčių ir atnaujinti senas 
pažintis. Jūsų sugebėjimas kaip gar- 
syti daug prisidėjo prie pasisekimo 
minėto koncerto. Mes laimingai 
sugrįžome 8-tą valandą ryto, ir visi 
rockfordiečiai patenkinti “Naujie
nų” koncertu.

Juozas Bacevičius, 
Rockford, Tll.

(J. ^Bacevičius yra narys Rockfor- 
do Kvarteto, kuris dainavo “Naujie
nų” koncerte).

NEMĖGSTA ILGŲ APYSAKŲ 
GERB. REDAKCIJA:

Ilgos apysakos “Naujienų” dięn- 
raštyje daro daug nuobodumo. Jų 
vįeton pageidaujama daugiau trum
pų žinių. Paveikslai patenkina tik 
nemėgstančius skaityti. Mįslės ir 
sprendimai irgi labai mažai naudin
gi.

Poezija, originale ir trumpa, labąi 
yra įvertinama kaipo spaudos pa
žiba.

Patartina įvesti patarimų skyrių; 
liečiantį kasdieninį žmonių gyveni
mą. 'Kuomi butų galima netik keb
lioje gyvenimo padėtyje esantiems 
pagelbėti, bet tuo pačiu laiku sutei
kti persergėjimus ir kitiems, kaip 
nuo nemalonių aplinkybių apsisau
goti.

Dėdė Kazimieras,
Chicago, III.

Kas savaitė 50 ek- 
zempliorių keliauja

i Lietuva 4* v C

žagariečių Kliubo pirminin
kas ir sumanus veikėjas,?. Ar
lauskas, surinkęs iš arti pažįs
tamų žmonių “Naujienas” ir 
“Keleivį” ir suvyniojęs laikraš
čius į dūdą, kas savaitė pa
siunčia į Žagarę po penkiasde
šimtis kopijų viršminėtų laik
raščių pp. Jasučiams, kurie gy
vena Keistučio gatvėje 33. Mat, 
toj vietoj yra įsteigtas knygy
nėlis, į. kurį atsilankę žagarie- 
čiai (turi progos pasiskaityti iš 
Amerikos atėjusių laikraščių.

Vienas Jasučių brolis yra 
pirmininkas Žagarėj įsteigtų 
laisvų kapinių.

Keistučio gatvėje randasi 
drg. Arlausko tėviškė, šių žo
džių rašytojas neseniai ta gat

ve turėjo progos vaikščioti ir 
taip pat matyti gražioje apie- 
linkčje Vietą, kur dabar, dėka 
Chicagoj neseniai gyvuojančio 
žagariečių Kliubo, tapo įsteig
tos laisvos kapinės.

žagariečiai turi apsišvietusių 
žmonių, kurie pundais siunčia 
i Lietuvą pažangius laikraščius. 
Jeigu ir kitų parapijų žmonės 
darytų tą patį, tai gal kiekvie
no ūkininko, mažesnio ar beže
mio gryčioje Lietuvoj rastųsi 
laikraščių skaitytojų. —R. š.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Lietuviškas Krupnikas

Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

r . ■ M. ■ ■ ■ ■ -'j . ■

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko^ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas

' Smulkesni $7.15 tonas.

Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run $5.75, Egg $6.00, Screen- 
ings $4.75. Prištatome mieste ir į 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na
ktį Tel. KEDZIE 3882.

Laidotuvių Direktoriai
■ JUOZAPAS
H UDEIKI
I IR TĖVAS 
" REPųblic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
Darbas gąrantuotas. 

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

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos ang
lys už toną:

BLACK BAND ...................... $8.60
ILLINOIS LUMP ............... $6.40
FRANKLIN WASH NUT, .... $5.75 

ir Rakins KENTUCKY LUMP $8.10
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Ęypress 4405 S. Fairfield Avė.

~ • RESTAURTNTAr
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670. .

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongysles 
gydymas išvirkštinnų kyla ir vari- 
cose veins.

’ DOUGLAS PARK HOSPITAL ‘ 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Bitėms yra vienas iš ge
riausiu Biteriu ką šiandien randas’ 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl viduriu ar kitu ne', 
smagumų. Plačiai yra parduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS
Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininkė 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai. 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Tel. Wellington 1932
OAKDALE TAVERN

Dorothy Pask-PoŠkevičienė, Sav. 
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vynas 

—Degtinė. 
CITIZENS BEER.

1900 OAKDALE AVENUE 
(prie 2900 N. Lincoln St.)

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

Mrs. Vera Thomas, Sav. 
žuvis penktadieniais—užkandžiai ■ ir 

muzika šeštadieniais. 
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
ALUS

6511 So. Kedzie Avė., Chicago, IU.
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Chicagos kliaučiai
Lietuvių Kriaučių 269 loko- 

las, kuris priklauso prie Amal- 
gameitų Unijos, turėjo susirin
kimą Amalgameitų Centre; 
kalbainas balnas randasi prie 
Ashalnd boulevatd ir Vųn Bū- 
ren gatvės. Susirinkimas buvo 
neilgas ir nelabai skaitlingas^ 
nes nieko tokio nepaprasto pas 
kriaušius Viskas ėiiia
ntrrrt&liėkai. Telika tik pažymė
ti, kad praėjusius 1930 metus 
kriaučių 1 darbai žymiai pagerė
jo ir, kaip girdėt, ’ tai jau ir 
dabar nekuriu sekcijų darbi
ninkų trūksta, bet kitų sekcijų 
dar iš eilės lauki# darbo ir 
jiems reikia lankytis į unijos 
ofisų.

Jungtinės Tarybos delegatai 
plačiai paaiškino kas dabar yra 
veikiama kriaučių unijos. A- 
malgameitų Unija paaukavo 
nukentėjusi ems dėl potvynio 
2,500 dolerių ir Cincinnati 
Amalgameitams kriaučiams 
1,000 dolerių, kurie taipgi yra 
nukentėję nuo potvynio;

Buvo atsilankęs iš Labor 
Partijos narys, kuriam buvo 
leista kalbėti keletas minučių. 
Jis aiškino apie Labor Partiją 
ir kvietė lokalų prisidėti prie 
Labor Partijos,, nes kiti lokalai 
jau esą prisidėję.

Baliaus rengimo komitetas 
pranešė, kad ntio rengto ba
liaus, kuris atsibuvo sausio 2Š 
dienų Amalgameitų Centre, likft 
pelno apie 123 doleriai. Dar 
pasitarus apie nekuriuos daly
kus, susirinkimas užsidarė.

X. š.

Invalidas užtroško 
durnais. s .

Ketvirtadienio vakare kilo 
gaisras skiepe namų, kurie 
randasi adresu 2503 Wallace 
Street. JNamas prisipildė du
rnų. Henry* Weis ;6(J“ metų, 
kurs gyvena kalbartlurisč na
muose, buvo invalidas. Jis ne
pajėgė išbėgti iš namo, taigi 
užtroško durnais. Ugniagesių 
pastangos atgaivinti4 jį buvo 
bergždžios.

Cicero
Iš viešųjų mokyklų gyvenimo.

Cicero viešosios mokyklos 
buvo Uždarytos penktadieny,

vasari# 12 dieną, atžymėjimui 
Abraomo Lincolno gimimo 128 
metų sukakties. Jurgis Wa- 
shingtOttds bus pagerbtas to
kiu pat būdu pirmadieny, va
sario 22 dienų.

Woodbine mokyklos mokinių 
ir mokytojų darbuotei išreikš
ta i^agirimas žurnale Educa- 
tional Health Actiyities.

Laike vajaus, kurį vedė 
‘Raudonasis (Kražius nukente- 
jusięms dėl potvynių šelpti, 
Wilson mokyklos auklėtiniai 
surinko aukų Virš < šimto dole
rių. .

Pirmyn Valentine 
vakaras

Biiš “Miss Valentine” rinkimai, 
šokiai ir šposai

Kas lankėsi Pirmyn parengi
muos, tas žilio, kūd jų parengi
mai . vis kUO nors atsiskiria. 
Šiuo syk žada būti įdomesni. _

Parengimo komiteto pirmi
ninkė, norėdama šposais užvir- 
šuoti visus pasisekimus yra su
planavusi daug naujų dalykų 
dalykėlių, bet pasakyti iš anks
to kodėl tai jį nenori. Tiek tik 
pasisekė nugirsti, kaip sakoma, 
pro rakto skylutę, kad tarp kit
ko busią “Miss Valentine” rin
kimai ir kokios, tai “širdys val- 
co laiku”.

Nagi, 'pabandykime susirink
ti šį sekmadienį Neffo svet., 
2435 Sd. Leavitt gatvėj, argi 
ir nepagausime bent po kokią 

| širdį. Įžanga — nebrangi, tik 
35c. —Rep. x-y i

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS

Pirmininkas—George Medąįinskas, 
Pirm, pagelb. —■ Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas Chas. / Ka
išia; Notarinių rast.—M. Medalin- 
skas; Korii. rašt.—V. Stanikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. BrUchas; Kdsięrius—M. Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Ko'rėSpondentas —J. Bene- 
kaitiš; Maršalka -r- A. Kaziunas; 
Daktaras-kVotėjdš -^Dt, Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienį LaWler Hali, 3929 
W. Madišori siteet. »

MORNlNG ŠTAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 Metams; Pirm.—An

tanas Šifnkus,- 2851 Lyndale Avė.; 
Vįce-pirm. —■■ Ignais Ariibrulevič, 
2006 Concord Dlače; Užratšų rašt. 
—-Michael Chėpiil, 3327 Le Moyne

?-•   ■ t .; .-r , -n- • • -■—.ur ~; 
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SUSIRINKIMAI
y--**--" ■siir •■rtĮ-.-s-tr.-.ia.

Sėkmsldienį, saušio mėn. 21 dieną Š vai. p. p. Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St., Lietuvos Jaunimo Nepriguimingas 
Ratelis turės pasilinksminimo popieti. Prašau visų skait
lingai dalyvauti. -~-Alfred’as J. Butkus;

West Sidė. — Sekmadienį, vasario 21 cb; 1 Vai.- po pietų pa
prastoj vietoj įvyks svarbus draugijos “Lietuvos Ūkinin
ko” mėnesinis susirinkimas. Bus daug reikalų svarstymui. 
Išgirsime raportą iš 30 metų sukaktuvių paminėjimo. Visi 
nariai ir Barės būtinai atsilankykitė j susirinkimą. Atsi
likę su mokesčiais prašomi užsimokėti.

J. Žukauskas, piflti., Ieva Lukošiūtė, f iii. rašt.
12 Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir . Pašelpinis 

Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą sekmadienį, vasario 
21'd. 1 vai. popiet* Uollywood svet., 241? W. 43 St.
3 Paul J. Petraitis, rast.

Vilniui Vaduoti Sąjungos visų skyrių valdybų susirinkimas 
įvyks vasario 22 d. 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio par. mo
kyklos kambary. Ne vien Skyrių valdybos yra kviečiamos, 
bet ir Šiaip visuomenės Veikėjai, kuriems tik rūpi Vilniaus 
atvadavimo klausimas. Be tfy įtūrime svarbių >reikalų pasi
tarimui. Kviečia V* S-gos valdyba;
a.n,į i.rr.,v,»Į 

i iĮi t ii lįHmmtiniiį urtliiiį i,.,

PARENGIMAI
. .if r r--. .•.

M. Dundulienei, veikalų tašėjai ir visuomenes darbuotojai pa
gerbti rengia Liet. Moterų Dr-ja Apšvieta vakarienę, pro
gramą ir šokius nedelioj, vasario 21 dieną, Čhicago Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 
iŠ kalno 50c., prie durų 60c. Kviečia skaitlingai atsilankyt!

Rengėjos.i < — -........... - • ' . - i

Ui,' i M - * » : ■' ’ ' • '-V • 1

Si. Tel. Spaulding 7903; Fin?rašt. 
—Bruno Rogerš. 2345 N, Kedzie 
Blvd., TėV Spaūfding 3180; Pagęl- 

. bininkas —• Stasys Jokubauskds,
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas LungeviČ, 1814 
AVabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—-Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasiėriūs 
—Jonas Raila, 4839 Wirinėriiaė 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirriią ketvirtadienį po antfašti: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul. '

io Rogerš, 2345 N. Kedzie 
TeĮ: Spaūiding 3180*; Pagęl-

T. I). M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 19Š7 METAMS: A. Sbdentaš 

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas žukauskis — ‘vice-pitm.; F. 
Puėhkoriūs—Nut. rašt., 10831 Ed- 

x gebrooke Avė.; S. Jurčius—Turtų 
rašt.-,; Magdalena Sūdentas—Ka- 
sierius; Kašos globėjai. —; P. Kra- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Trustees—J. čemauskiš,. A. t)ima, 
B. Rumšienė; Dar Bendrovės na
mo šėrininkų atstovo—p. Rupšis; 
Naujienų B-vės šėr. atstovas —-Z. 
Klibienis, Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirihą penkta
dienį, Roseland D’ąrbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. . R.—F. 
Puchkorius.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirrnininkas, £648 So. Bishop 
St., Chicago, III., tel. ..
4524; Pranciškuš Vinękus—pirm, 
pagelb., 2713 West St., Chi- 
cago, III.; Petras Budr’ecki—proto
kolų rąlštinihkas, 311$$Yest Rer- 
shing. Road,. Chicag8;:oĮĮ;; Mrs. 
Šhfiduliėne-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė.. Cice
ro', III.; Mrs; Matuzen Antanienė 
—kasos globėja,- 2430 West 46th

- Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka-

Prospect 
nokus—pirm.

,St.,Chi-

PRANEŠIMAS
Mes darome visokį namų taisy- 
Įną ant lengvų mėnesinių išmokė
jimų. Časli įmokėti,nereikia. Taip
gi štatornė visokios riįšiės naujus 
namus, parupinarii F. H. A. pas
kolas ant ilgų ir lengvų išriiokė- 
jirnų. Turintiems lotą pastatysi
me English type murinę reziden
ciją, taip pigiai, kaip $3,850. Vi
sokiais reikalais kreipkitės prie 
GĖNEIUL CONSTRUCTION &

REAL ESTATE COMPANY 
65'51 So. Kedzie Avėhue

Tel. Grovehill .0306.
n . Klauskite J. POKEL
Ofisas atdaras kasdien iki 9 vai.

i vakaro. Nedelioj 4 po pietų.
.Tiri ..................... nuli i... . . ........... .................

—--------- :---- ------- ’----------------------

Urba Flower Shoppe
Gėlės Malintiems—Vestu^ėma— j

! ' Bankietams—LaidotuveiriS—
- j Papuošimams.
4180 Archer Avenue

Phonė EAFAYETTĖ 5800

Pristato į Valgyklas Visokios rų- 
šięs mės&š. Restaųrantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ..
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2
——.-;■■■ <—

Į -.J-ltlfa!-..., P.-.- .■.-.Ore-

... f<VlWifiNiNKAŠ -J ' 
Gėtės Vestuvėms, Bankietams 

' , Ragrąbąmš .S« HalBted St
M BOŪlevard 73U /

\ MEtlN^S MIRTIES 
SUKAKTUVES

JADVIGA JASIUNIENĖ 
po tėvais škuhuke

Petsiskyrė su šiuo pasauliu 
22 dieną vasario, 1936 m., su
laukus' 40 metų, tapo, palaido
ta vasario 27 d., Šv. Kazimie
ro kapinėse; girinis Panevėžio 
flpskr., Naujamiesčio parap., 
Striilionių kaime.
. Paliko dideliame nuiludlUie 
vyrą Kažimierą, 3 seseris Kat- 
Hną Keturhkierię, Juozefą Stan-' 
kienę, Veroniką Kaspariėnę ir 
jų šeimyną, 2 broliu Izidorių 
ir. Juozapą škutus ir jų šeimy
ną, dėdę Povilą Runioią, ptise- 
serę Oną Pavilikaitienę, pus-\. 
brolį Mateušą Lubiną ir gimi
nes. —

■ ... ' - ■ - , . j; ■

Mes Tave Musų ' ^brangioji 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mūs jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus atei
nant!

' ‘ A

Nuliudę lieka:
Vyras, sęšcrys, broliai, dėde, 

pusseserė, pusbrolis ir 
giminės.

cinsken— kasos Globėja, 7204 So. 
Rockweli Bt., Chicago, III.; Anta
nas Czeshą—kasierius, 4501 Šri. 
Paulina St., Chicago, III 
Tuskievicz,— .....
Washtehaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesnh ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibupa kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmoj 
valandos, Antanų Czėsnos. svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552). Chicago, 111.

' '■ ■ / - ,■ :■ • • ':C ' .

L; Petras
- maršalka, 6939 Šo/

CLASSIFIEDADS
M.*—h

Personai
AsraėnŪ Ieško

PAIEŠKAU GYVENIMO draugo^ 
pusamžio. Esu našlė turtinga. Meld
žiu kreiptis laišku. 1739 So. Halsted 
St., Box 570. . -

Aš TONIS GRIGAS paieškaii sa
vo draugą Povilą Lavoliuką', prašau 
atsišaukti greitai pačiam arba jeigu 
kitas kas man prąneš gaus gerą at- 
ygiriimą. (2-ros 'lubos užpakalyje), 

2804 Union, Avęųue. ....

Help Wante<}—Female 
Darbininkių reikia > 
-I .-'o - '4- —

REIKIA* LEMPŲ ŠILKINIŲ ŠEI- 
DŲ dirbėjų. Tiktai patyrusių. Taipgi 
namuos norinčių dirbti. King Mfg. 
Co., 1516 So. Wabash AVe.

REIKIA MERGINOS mažam 
apartmentui. Nėra virimo nė skalbi
mo. M. NEIMAN, 315 So. Craw- 
ford Avė., TeL/Kedžie 9099.

MERGINA PATYRUSI, mėgstan
ti vaikus, nėra skalbimo, savas 
kambarys, vana/<geti namai, $6.00.
< .. . KėHw()od 2467. ■ 

Situatioii Wahted
Darbo Ieško

PĄINTER IR PAPER HANGER 
dėško darbo. Galiu-' ir kitus darbus 
atlikti prįę pagražinimo namų.

Joseph Augaitis, 
1608 Sb. 50th Avenue.

Tėl. Cicero 645.

Draugai ir Pažįstanti Prašome
< atsilankyti į <

B. Z...TAVERN
- , z 4213 So. Campbell Avė..
, BURLINGTON BEER 
Užkandžiai kasdieną, o Fish Fry 

kiekviena pčtnyčią.
■iluillhlĮdlli ĮlilfililĮI t iV i, ' 11 .iiĮ., Į. 1111 , I! .imli II Į ii

■ ; )•> ■ ?. i3-'> J (

Peoples Liąuor Store
2646 Wešt 63rd Street

/ •„ Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkiriias visokios 

rųšies,/. gėrimų.
Kas ateis: su abio apgarsinimu, 
nusipirks / wholesalė kainomis.

....'i t a.- • ■k'aZ.;- r. s

INCOMĖ TAKSUS ir . SOCIAL 
SECURITY RAPORTUS 

. prisitaikant;jprie valdžios 
reikalavimų

J. P. farkala
Valstijoj Registruotas Auditorius
3241 So. Halsted St.

Phone CALUMĘT 7358 
\ Teikia informacijas ir užveda 

' systemas

aIa i
ELZBIETA’ GALINIENĖ

Persiskyrė su šiuo' pasauliu 
vasario 18 ' d.;, 9 vai. vakaro, 

T9Š7 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Vilkaviškio apskr., Šun
skų pąrap., ' Kupšiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Joną, 3 dukteris: Mag- 
; daleną Miliauskienę ir žentą 
Pranciškų, Marijoną Mezga- 
dien ir žentą Leonardą ir Oną 

:Stanionienę ir žentą Siriioną 
ir 12 anūkų. 3 bfolius Vincen
tą, Pranciškų, Juozapą ir sese
rį Petronę Viltrakiėnę ii* giriii-" 
nes, o Lietuvoje brolį Petrą 
ir seserį Marijoną.

Kurias pašarvotas Lachawi- 
cziaus . koplyčioje, 2314 West 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks •pirmadien
ių, vasariu 22 dieną, 10 vai. 
ryto iš k(>i)lyčioj; bus nulydėta 
į Tautiškas kūnines.

Visi A. A. Elzbietos žolinie- 
nšs gifninės;. draugai ir pažįs-- . 
tamr esat nuoširdžiai- kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir v atsisveikįnimą.

Nuliudę liekame, - . •
SiinuSi dukters ir kitos 
giminės. ,' ‘

Patarnaują laid. dir. Lachąxti- 
czius ir Sanai. Tel. darią! 2515

Furrutpre & Fixturės
Rateandai-Įtaisai

Mezgimo Dirbtuvės
—Kiiittthg Mills

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis :— Prieina

momis išlygomis.
$100 Imponuoti ir Amerikoniški 

kaurai    $15—$20—$25
$.150 Airier. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de lūxe $175
Atdara vak. iki 9—Nedelioj iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
>5746 So. Ashltmd Avė. 

k*.
Musical Instruments

, ,, JMų?,įkos Instrumentai
, PARDUODU labai gražų player 
piano. Atrodo kaip naujas. Mokėjo 
$900. Parduosiu $25. Priežastis par- 
davihtio neturihie vietos. Galima 
matyti iki ketvergo. 8700 So. Rock- 
weįl St, kajųpinįs , cdttagė. '

Vartoti Automobiliai
HUDSON vėliausias 1933 m. ma

žas sedan. naujutėlis, tąirai.$ Va
žiuotas labai mažai. Garantuotas 
kaip naujas karas. Taipgi Nash 6 
čilindęrių, De Luxe mažas sedan. 
Tikrumoj kaip tik ką išėjęs iš dirb
tuvės. šeši nauji tairai, vielų ratai. 
Prakilusi auka $225.* Išmokėjimai. 
'3138 .Clybourn . Ą.venųe. t ,

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRA U- 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA- 

\ I KAIS IR SEKMA- 
\ DIENIAIS.

' Telefonas
VICTORY 3486.

504 WEST 33-rd STREET

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšiės stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus; Lengvos išlygos^ jei pagei
daujama.-

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Tel. Victory 4965

Financial
Finansai-Puskolos

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto — nėra mokesnio. 

Bandos—notos—algos:—skolos—G<ro- 
cery Bilos—visų rusių biloš—grei
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN 
SERVICE;

79 Węst Monroe, Phone

CREDIT

State 5922.

jb urnisbed Rooms
KAMBARYS ANT RENDOS labai 

patogus dėl vedusių arba pavienių, 
galima vartoti ir virtuvę, yrą ir 
maudynė—nebrangiai.

ANNA BEACH, 1807 W. 46th St.

ATIDUOSIU < GRAŽŲ kambarį 
Marųuette Parke su visais patogu
mais vyrui ar moteriai piano mo
kytojai- mainais ant lekcijų. Atsi
šaukite laišku. Naujienos, 1739 So. 
llalsted Si, Box 573.

KAMBARYS RENDAI inteligen
tiškam vaikinui’;— apšildytas — 
visi moderniški ptirankumai — 1900 
So. Union Avenue.'-' > .

apšildytas

r’arms for Sale
Ūkiai Pardav?n*»<i

105 AKRŲ FARMA parsiduoda 
Lą Porte, Indiana. Gera vieta, gera 
žemė. Dalis cash-^-likusi lengvais iš
mokėjimais. Del informacijų pama
tyti John Woyak,' "5012 So. Marsh- 
field. t Avenue; ■

PARDAVIMUI . AR .
MAINYMUI' ri 

—Mainys į Chicagos prapertį gerą 
farmą prie grįsto vieškelio. 97 my
lios nuo Chicagos. Pirmos klasės bu
dingai. ant cimento pamatų, elek
triką, gasas, bėgantis vanduo (kar
štas ir šaltas) sinkos, toiletai, va
lia ir Shower.

91 akras, 64 dirbamos, 27 ganyk
lų ir miško žemės, 9 galvos karvių, 
15 avių, 8 kiaulės, 1 penima kiau
lė, 2 arkliai, 100 vištų, taipgi visi' 
farmerystės įrankiai įskaitant trak
torių su geležiniais ratais ir gumi
niais tairais, plūgai, akėčios, kornų 
.kultivatorius, sejalka, 2 vagonai ir 
tt. Barnės su cimento grindimis ir 
elektriką plikiuose sąlygose, 250 
bučeliai kornų, taipgi šieno ir pa
šaras. Tobuloj situacijoj dėl biznio 
vyrų, kurie nori išbandyti savo su
manymus kaimo gyvenime arba vy
nams, kurie negali darbo gauti mie
ste.

Kreiptis: v.
■< Lafayette 6890

COAL
Anglys juiAįL

GARANTUOTOS ANGLYS Už MA
ŽIAUS PINIGŲ.

Pocahontas Mine Run 75% stambios 
Reguliariai $8.50 vertės tiktai $7.25 

Pocahontas Lump or Egg, ' 
Reguliariai $11.50 vertės, $8.75 
Geriausios Indiana Mine Run; $5.25, 
Egg ar Lump, reguliariai $8.00 -ver
tės, už ...... ..... ..............;.... ..... $5.75
Screenings ar Stoker .........  $4.60
Kuro aliejus No. 1, geriausias nami
nis,, baltas, galionas ..... ...1 7%c

Greitas , pristatymas visur.
SUPER COAL COMPANY

Tel. DEĄrbdrn 0264. 

Heljpi VVnhted—Malė
, Darbininką Reikia

REIKIA JANITORIAUS pagelbi- 
ninko, kreiptis 4939 Broadway,. už
pakaly. ’

REIKIA JAUNO VYRO singelio 
kaipo keiksų kėpejo pagelbininko; 
11749 ,So. Michigan Avė. ,

< e • . ■

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti į taverną. Turi mokėti anglų 
kalbą. 1519 Ėast 63rd Streėt. '

REIKALINGAS PORTERIS į ta- 
verno bižnį. Guolis ir valgis ant 
vietos. Atsišaukite, 1124 W. 69th St.

-H----

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie 
BRIGHTON P ARK LANDLORDS 

BURBAU ASSOCIATION 
B. H. PIETKIEVVICZ, manager

2608 West- 47th Street .Chicago
>*-. ...... -. :.. ' < -
r

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000.00. .

Praneškite Lithuanian Building 
and Loan Association, 17v39 South 
Halstėd St., Chicago, III. \ •

Business Chanees
rardavimui Biznia,

NAŠLĖ PARDUODA CIGARŲ, 
cigaretų ir ice cream krąutuvę su 
namu ar be namo arba išmainys į 
privatinį namą. 1609 Sg. Halsted 
Street.

BARGENAI
MURO NAMAS, štoras ir 2 fla- 

tai .......................... ..... ...... •... $3,000.00
4 flatų muro namas, kaina $2,500
2 po 5 kambarius Brighton Parke.

2 pagyvenimų medinis kaina $2,000 
Arti Archer Avenue.

Taipgi mainome ‘farmas, namus ir 
biznius. Su reikalu kreipkitės

J. LIPSKIS, 
4018 Archer Avenue.

ČIA LAIMĖ PADAROMA į trum
pą laiką — grosernės ir mėsos mar- 
ketas arti Marųuette Parko. Einan
tis biznis, stakas, fikčeriai. Budni
kas—kaip norima. Kreiptis

2532 W. 63rd St. Hemlock 8300.

UŽBAIGTI TURTO PADALINIMĄ
2 apartmentų mūrinis geriausia

me stovyje namas ąžuoliniai tri- 
mingai, automatiškas aliejum, karš
tu vandeniu apšildymas.

Apžiūrėti
Savininkas 
agentų.

7225

BARGENAS pkrsiduoda Cicero j— 
saliuno barai gerai atrodo. J?arduo- 
siu nebrangiai. Savininkas 1444 So. 
51st Avenue. v

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
BŲČERNĖ, biznis išdirbtas, feeroje 
vietoje. Parduosiu pigiai: su namu 
ar be namo, nes savininkas turi du 
biznius. 246. So. 13th Avė., Mayvvood, 
Illinois.

PARSIDUODA Taverna —. nauji 
fikčeriaiį prieinama kaina.

2640 West 69th St.

EXTRA!
PARSIDUODA labai pigiai Road 

House su visais įrengimais 
daržas dėl piknikų ar išvažiamų. 
Pardavimo priežastį patirsite- ant 
vietos. 817 West 34th Street.

yra

PARSIDUODA HARDWARE IR 
MALEVŲ krautuvė. 308 West 59th 
Street.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir GRO
SERNĖ, biznis išdirbtas per 20 me
tų ir visokių tautų apgyventa apy
linkė. 2201 West 21 Place.
4.■ ......... ..............

Real Estate For Sale
PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and ’ Insurance 

Tel. BOŪLEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiti- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės \ 1 .

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su ZJ. J. Grish

PARDUOSI^ 2 pagyvenimtĮ po 
4 kambarius Brighton Parke namą, 
arti gatVekarių ir mokyklos.- Par
duosiu už pirmą teisingą pasiūlymą. 
‘ Kreipkitėg laišku,

1739 So. Halsted Street. 
Bbx 571.

FORKLOŠERIUS BRIGHTON 
PARKE.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų po 
4 kambarius, naujas mūrinis 1 Ra
tas apšildomas, bungalovv stogas 
$6,150.00. Lengvais išmokėjimais. 
Kiek reikės , prirengsiu morgičių 
4%. Kitas naujas mūrinis pp 5, 
kambarius^ bunghlow, stogas, beis
mentas, kaina $6,000.00. Kitas nau
jas mūrinis 5 kambarių, 50 pėdų 
lotaą arti- Afcher Avė. į • vakarus, 
graži vieta, kas myli, priemiesty gy
venti, $5,050.00.

Medinis namas su žemės plotu, 
arti 55 |r Cicero. Kaina $1,300.00. 
Ant išmokėjimo.

Atsišaukite.
KAZYS URNIKIS, 

4708 So. Whstern Avė.

MAŽAS NAMAS SU DVIEM lo
tais ir 2-jų karų garažas $1,500 — 
taipgi bungalow. 5820 So. Kilbourn 

i Avenue. ,

PARSIDUODA 7 kambarių mo
derniškas namas' garažas,^ viršti- 
ninkai, bafary.,, sistem ir vištos — 
stokery furnace. sewer ir vanduo— 
30 minučių bųsu važiuoti, U bloko 
nuo Bušo stoties $4,500.

9507 Central Avenue.
Oaklavvn, Illinois.

galite tiktai nedėlioję.
1 apartmente. Nereikia

So. Aberdeen St.
1 *■■ '■IĮ j—,1.   ——■■ 11.1

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų na
mas 2 po 5 ir 2 po 4 kambarius. 
Blaksų fundamentas, ..mainysiu j 
mažesnį arba į bizniavą namelį, ar
ba parduosiu.

M. VALČIENĖ,
5240 So. Lowe Avenue.

PARSIDUOD^A 2 mediniai namai 
ant vieno loto, vienas keturių, kitas 
—6 kambarių, cimentinis beismen- 
tąs, furnace apšildomi, kaina $3,700. 
Randasi prie 5211 So. Spaulding Ąv. 
Mūrinis narnas 2 po 5 kambarius, 
šiltu vandeniu apšildomas, 7 metų 
senas, lotas 30x125, kaina $5.000.00.

2 po 4 kambarius muro namas, 
1-mos lubos, karštu vandeniu ap
šildomas, beismentas. Kaina $4,500. 
Randasi prie Archer ir Kedzie Avė.

Mūrinis bungalow 6 kambarių, 
furnace apšildomas, kaina $5,200. 
$500 įmokėti, likusius po $35.00 j 
mėnesį, randasi Brighton Parke.

Taipgi turime daug visokių kitų 
namų, bizniavų ir apartmentų.

Meldžiu atsišaukti.
J. J. LIPSKI and COMPANY 

4018 Archer Avė. Tel. Lafayette 3036
PERKAM, PARDUODAM,. MAI

NOM NAMUS, farmas, lotus, mer
gišius, visokius bįznius Amerikoj ar 
Lietuvoj. Kas ką turite parduoti ar
ba norite pigiai pirkti, kreipkitės 
ypatiškai ar laišku pas:

C. P. SUROMSKIS and CO., 
6551 So. Kedzie Avenue

Tel. Grovehill 0306.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 6 kambarių naujas 

muro bungalovv 2 karų garažas, šil
tu vandeniu šildomas, randasi Mar- 
ųuette Parko apielinkėj. šaukite 
Vaičaitis, Republic 8619.

blbELIS BARGENAS '
Parsiduoda dviejų aukštų murb 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų baf- 
ffenų. /

Z. S. M1CKEVICE and CO; 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

' PARDAVIMUI arba MAINYMUI 
netoli Marųuette Parko, 6 kamba
rių namas, kaina r $2,700, įmokėti 
$500, kitus kaip reridą. 50 akerių 
farma netoli Chicagos, geri trobe
siai ir mašinos. Kaina $3,500.

C. B. SUROMSKIS and CO., 
6551 S. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 
0306.

TIKRAS BARGENAS
PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 

po 5 kambarius naujas,x muro na
mas, 2-jų karų garažas. Randasi 
Marųuettė Purk apylinkėj. Dėl susi
žinojimo šaukite po 6 valandos va
karė Republic 8619.

NORIM PIRKTI vieno arba dviejų 
pagyvenimų, medinį arba mūrinį na
mą, bile kur bile gera vieta ir ne 
pierbrangiai. Galime apmokėti visą 
cash. Agehtai ne atsišaukite, tik sa
vininkas. Kreipkis tiktai laišku, 
1739 So, Halsted ^St., Box 569.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲšIES ANGLIŠ

BIG LUMP ................... $6.00
Mine run stambios

. ...  ;..... . $5.75 
EGG    ....
NUT ........... .
SCRUENINGS .... ........ $4.75

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

TON.

TON. 
$6.00 TON. 
$6.00 TON.

TON.

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas 

—PARDUOT 
—MAINYT '
Pavasaris nebetoli. 
Nuosavybės kainos 
kįla;
Neatidėliokit.

G ar si ntis 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
r

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laida.

. i___ ...
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Buvo suimtas ir teisiamas už apiplėšimus

PADĖKAVONĖ

savo

veršiena nuo
Sesuo Cicil'ja

Ted

Dujų Bombomis Prieš North Chicago Streikierius
" 1 1   —. .■ 111 'A———. ?———-—r-r-'" j ,———■—:. ’■-----------------------

mu

i savo autom, bi- 
paskui nelaimės 

pasivijo už my-

direkto- 
sūnams 
laidotu-

va- 
prie 
avė.

JONAS GIRDVAINIS NU 
TEISTAS VISAM AMŽIUI

kalbų 
Kal- 

Gugienė

Rytoj M. Dundulie 
nes Pagerbimo 

Bankietas

gai tarnybai. 
Well? — jis 
nėms leidems
rus

Ekskursijos 
Chicagą

Chicagos Lietuvių Auditori
joje, rytoj vakare Įvyks vaka
rienė pagerbimui vaidintojos, 
veikėjos ir rašytojos, M. Dun
dulienės.

Automobilio P a r 
muštas Policistas 
Suėmė Kaltininką

galima nupirkti 
‘pot roast”.

nuošimčius
Taigi per

SKAITO TEISMO ĮSAKYMĄ — Lake apskričio še
rifo vyriausias pagelbininkas, Tom Kennedy, skaito tei- 
mo Įsakymą Fansteel dirbtuvės streikieriams. Jie pri
valą dirbtuvę apleisti. Ir prievarta varomi, streikieriai 
nepasidavė. Naujienų-Tribune Photo

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS — Harry Renick, (antras 
prie stalo, kuris prisipažino nužudęs receiverio atstovą, 
Andrew Jaękson, kai tas jį išmetė iš buto.

Biznieriui nulupo 
kailj

SUGAVO PLĖŠIKĄ — Kai George Elia ir jo žmona 
sugrįžo namo, užvakar, jie rado plėšiką, John Muscia (vi
dury) besivartantį per spintas. Moteriškė ant piktadario 
atsisėdo, o vyras sušaukė, policiją. *

PASKENDO
Schumann ii
Brandt, du Dolton, III., 
kiniai, kurie paskendę 
miestelio vandens rezervua

Reikalauja iš miesto 
$51.462

Rengia Moterų Draugija, 
“ApŠvieta”,

Rekomenduoja Šei 
mininkėms Ver

šieną

Kartu su polic’stu Ileimoski 
buvo sužeistas lietuvis, Anta
nas Jasaitis, 6127 
tenaw avenue.

BRIGHTON PARK. — K i- 
minalio teismo teisėjo Desort 
“džiurė” vakar, nuteisė jauną, 
25 metų lietuvį, Joną ^Girdvai
ni, j kalėjimą nuo metų iki gy
vos galvos.

Jaunuolis buvo nubaustas už 
apiplėšinėjimus Brighton Parke 
ir kitose lietuvių apgyventose

R o b e r t 
H e r m a n 

mo-

Vakarienę rengia “Apšvie- 
ta” prie kurios p. Dundulienė 
priklauso nuo 1911 metų. Ą

Laike ,vakarienės bus 
ir muzikalis programas 
bes p. Miščikaitis, 
ir M. Jurgelonienė

Bilietai yra po 60 centų prie 
durų, iš anksto — 50c.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kartu su juo sužeistas lietuvis, 
A. Jasaitis

kolonijose. Apskaičiuojama, kad 
jis papildė iki šimto įvairių va
gysčių:

Jį suėmė Brighton Parko po
licijos narys, Thomas Simons- 
Simonas,, gabus ir smarkus lie
tuvis policistas.

J. Girdvainis gyveno adresu 
4428 S. Campbell avenue. -”

Labai Svarbu Taver 
nų ir Namų Savi

ninkams

John lėkęs, vidaus reikalų 
sekretoriaus brolis, iškėlė Chi
cagos miestui bylą. Jisai reika
lauja atmokėti jam $51,462. 
Jisąi sako, politiniai jo brolio 
Harold Ickeso (dabartinio se
kretoriaus) priešai išėlę jį,

Pcckham rengiasi ati- 
Chicagoj ofisus ypatin- 

Kokia ji bus? 
parūpins pavie- 

palydovus vy- 
pavyzdžiui, leido

Velionio Aleksandro Shai- 
kaus, kuris buvo palaidotas pra 
eitą trečiadieni Tautiškose ka
pinėse, giminės reiškia širdin
gą padėką pp. Antanui ir Vio
letai Statkams, kurie rupestiri- 
gai lankė ligonį ligoninėje ir 
davė kraujo, kad išgelbėti jo 
gyvybę ir, kurie buvo prię jo 
mirties patalo. Dėkpjam Teofil. 
Mačio šeimynai, kuri gelbėjo 
laidotuvėse. Woodmąns’ drau
gijos atstovams; kalbėtojams: 
Mikui šileikiui ir James Tąru- 
liui 
jąmg; grabnešiams 
kurie palydėjo i kapines. Taip
gi dėkojame laidotuvių 
riui p. Lachavičiui ir 

i

už gražų patarnavimą 
vėse. 1

Chicagos mėsos biuro . infor
macijų skyrius prašo “Nau
jienų” pranešti, kad rekomen
duotina mėsa šeimininkėms šią 
savaitę yra 
peties.

Prieinamai 
ir jautienos,

PRIEŠ UNIJISTŲ DRAUGUS — Policijos apsupti 
Anderson, Indiana General Motors unijistų darbininkų 
simpatizatoriai, kurie atvyko iš Michigano draugams i 
talką. Policija jų neįsileido.

vęs po $4;500 metams, prie to 
galima buvę tikėtis paaukšti
nimų, o dar ir 
tenka priskaityjti
keletą metų ir butų susidarius 
kalbama čia suma, jeigu jo 
nebulų pašalinę iš darbo poli
tikieriai, jo brolio priešai. By
la nagrinejątna teisėjo W. J. 
Hi 11 teisme.

v ■' 'I

nu
žio maisto reikmenų, kaip tai: 
mėsos, groserio ir daržovių už 
prieinamas kainas. Priimame 
orderius ant užsakymo ir iš- 
vežiuojanle į namus:

Telefonas Boulevard 8025.
711 West 34 th Street.

Tuo tarpu bučernės savinin
kas susidomėjo kailiais taipgi. 
Galų gale jis nupirko kailius 
už $490. Nepažįstamas vyras 
išėjo iš krautuvės ,su pinigais ir 
dingo, bet vėliau pasirodė, kad 
bučerys nupirko tik kiškio kai
liukus, kitaip sakant, kad ap
gavikas nulupo jam, bučeriui, 
kaili.

NEMIRĖ — Piktadaris 
Joseph Rappaport, kuri 
gubernatorius Hotner iš
gelbėjo nuo elektros kėdės 
—savaitės laikui.

Jie yra atsakomingi už nelai
mes, kurios Įvyksta dėl gėrimų

Suimtasis
George Dydas, 42 metų pieni
ninkas, gyvenąs adresu 5213 S 
Paulina street.

gėlių ir vainikų aukoto 
ir, visiemsMARQUETTE •PARK— Au

tomobilis permušė policistą, 
Erank Heimosk’, 3505 West 
61 street. Apsižiūrėjęs, kas 
įvyko, automobilio operatorius 
spaudė “ant gaso” ir pasileido 
bėgti. Bet policistas Heimoski 
atsikė ė, šoko 
IĮ ir pasileido 
kaltininką. Jį 
lios.

Gal dar nevisiems tavernų 
savininkams yra žinoma, kad 
jie parduodami svaiginamus 
gėrimus atsako, jeigu užsigė
ręs žmogus susižeistų jo taver- 
ne arba ir išėjęs iš taverno. 
Atsako ne tik taverno savinin
kas, bet ir to namo savininkas. 
(Tokios atsakomybės įstaty
mas vadinamas “Dram Shop 
Act”.)

Jau yra keletas atsitikimų, 
kur sužeistoj 
moję iš 
tu ir iš 
riame 
$10,000 
tavernų

IRGI NEMIRĖ — Mirti 
pasmerktas negras Rufo 
Swain, kuris buvo išgelbė
tas nuo elektros kėdės. Jis 
turėjo mirti kaip vakar.

DARBININKAI PASILIKO DIRBTUVĖJE, NEŽIŪRINT BOMBŲ — Apsiginklą 
vę dujų bombomis ir lazdomis, 100 suvirš Lake apskričio šerifo suorganizuotų 
šeikų bandė išmesti “sėdinčius” streikier ius iš North Chicago dirbtuvės, Fansteel 
Metalurgical Co. Bet streikieriai atsilaikė. Ngiijienų-Tvibiine Photo

švogeris
Antanas Mačiai.

Pranešu visiems lietuviams 
kad sugrįžau į savo seną bu
černės ir grosernės biznį. Tu- 

didelį pasirinkimą švie-

, Į bučernę Edwardo Stinsono, 
1904 Otto street, įėjo nepažįs
tamas žmogus. Per esantį bu- 
černėj telefoną jis pradėjo de
rėtis su kokiu tai “Goldberg‘.u” 
apie brangius kailius. Pasiderė
jęs, nepažįstamas vyras pareiš
kė “Goldbergiui”, kad biznis 
neišdegs.

persistatė esąs

Chicagos apšvietos taryba 
vadovauja ekskursijoms, kurių 
tikslas yra parodyti tų eks
kursijų dalyviams Cbicagps i- 
domesnes vietas, supažinti 
juos su apšvietos ir kultūros 
įstaigomis, biznio ir pramonės 
veikla, valdžios departarųentų 
operavimū, tautinių grupių gy
venimu, ir tt. Ateinančios sa-1 
vaitos ekskursijos bus tokios:

Sekmadieny, vasario 21 d.— 
Russian Life and Cultur.e in 
Chicago; grupė susirinks 3 va
landą popiet šventos Traicės 
rusų ortodoksų katedroj, 1121 
North Leavitt street.

Vasario 22 — Cook County 
Hospital and Medical Center; 
grupė susirinks 1:30 valandą 
popiet Cook kauntės ligoninės 
koridoriuje, prie Harrison ir 
Wood gatvių.

Vasario 23 — Chicago’s Lith- 
uanian Community; grupė su- 
sirinkStO>rie šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios 8 valandą vaka
re; kalbama bažnyčia yra prie 
Lituahica avė. ir 33 gatvės.

Vasario-24 — Japanese In- 
dustrial Arts; grupė sv/sirinkš 
3 yalandą popiet Drake vieš
buty vadinamoj French Room 
salėj.

Vasario 26 — Towertown; 
grupe susirinks 8 valandą 
kare ant Chiėago avenue 
uumpos stoties, Chicago 
ir Michigan boulevard.

Vasario 27 — Little Sicily 
and the Moorsj grupė susi
rinks 2:30 valandą popiet Eli

giminės yra la:- 
taverno sav.ninko kar
to namo savininko, ku- 
tavernas randasi iki 

judgementais. Todėl 
savininkai taip pat ir 

Wash- namų savininkai turėtų apsi
drausti nuo šitokios nelaimės.

-■ "M* > ■ v '«-n i.<-■ ■ ........... .... ■> .ii——.........

norės tureli palydovą vyrą 
kaips kompaniją vakarienei, 
tai teks užmokėti $5. Jei ji 
norės pasilikti vakarieniauda
ma iki vidurnakčio viešbuty 
ar kliube, tai palydovo tarny
ba jai kaštuos $l(h Jei palydo
vo tarnyba tęsis iki 2 valandos 
nakties, tai ji kaštuos $15; jei 
iki 6 valandos ryto, tai $25. 
Ofiso patvarkymas busiąs, 
kad palydovas ir jo samdytąja 
nepasiliktų kambary tik vienu 
du. O kai dėl gėrimų, tai paly
dovui nevalia busią gerti dau
giau, kaip vieną “drinksą” per 
valandą.

šitokia tarnyba jau esanti 
teikiama Ncw Yorke, ■ Londo
ne, Paryžiuje ir kitur.

Štai ir naujas patarna 
vimas.

................ ... ■ ... ............ ..................... «■“ ................ . . .......

f Paprastų tavernų apdrauda John 
kainuoja $85 metams., Tiek pat darbo neteisėtai. Jis uždirbrfa 
ir namo savininkui kainuoja 
apdrąuda, jeigu tavernoje nėra 
šokių. / ■ ' '.

Smulkiaus apie tavernų ir na
mų savininkų apdraudą galite 
patirti “Naujienose” pas Tz 
Rypkevičių.

N. Rumchdkast. sugrįžo į 
seną biznį.

■Kląid^įif^-Įa'symą?.

Ketvirtadienio,’ Vasario 18 die 
nos “Naujienų” laidoje, kores
pondencijoj apie sumušimą S. 
Bakučio' partijos ‘svetainėje 
pasakyta^ kad ■ publikoj buvęs 
kunigas pašoko nuo kėdės ir su
šuko .Bakutį mesti laukan. Tu
rėjo gi būti pasakyta, Ica’d ku
nigo tėvas pašoko nuo kėdės ir Bates Neighborhood House pa 
sušuko Bakutį laukan mesti. 1 talpose, 621 West Elm st.

■■■
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VASARIO 16 DlfiNA BASANAVIČIAUS IR
VILNIAUS ŽAIZDA

(Lietuvos Pasiuntinybės žinios)

Washington, D. C. — Šių me- sės autoritetas, nuodugniai visą
tų vasario 16 diena yra Lietu
vos Respublikos nepriklausomy
bės 19 metų sukakties diena. 
Džiaugsmingai minėdami tą 
brangią lietuvių tautai sukaktį, 
drauge privalome pagerbti ir 
Dr. Jono Basanavičiaus 10 me
tų mirties sukaktį. Basanavi
čiaus vardas amžinai minėti
nas, nes jis tampriai surištas 
su lietuvių tautinio atgijimo 
laikais, Aušra, lietuviškos spau 
dos laisvės atgavimu, Didžiuo- 

, ju Vilniaus Seimu. Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo ak
te Basanavičiaus parašas padė
tas pirmoje vietoje. Lietuvos 
atgimimo patriarchas pastarai
siais savo gyvenimo metais gy
veno ir dirbo Vilniuje. Vilniuje 
jis mirė ir ten tebėra palaido
tas. Amžinoji Lietuvos sostinė 
Vilnius dėl Basanavičiaus kapo 
tapo mums dar brangesnis. 
Nors Vilnius tebėra svetimoje 
valdžioje, bet neįveikiami am
žini siūlai riša Vilnių su laisva 
lietuvių valstybe su milijonais 
lietuviškų širdžių, tat ir takas 
vedąs prie Basanavičiaus kapo 
niekados neužeis.

Teisybės ir teisės užgrudyta 
lietuvių tautos valia Vilniaus 
neišsižadėti yra’ jau gerai žino
ma netik patiems okupantams, 
bet ir visam pasauliui. Vilniaus 
okupacijai jau netrukus sukaks 
17 metų, o betgi Vilniaus klau
simo išsprendimas dar net ne
numatomas. Kodėl? Todėl, kad 
Vilniaus klausimo teisingas iš
sprendimo kelias bėra tik vie
nas: ,pagerbiant išniekintą tei
sybę ir atitaisant pamintą tei
sę. čia reikalinga geros valios, 
geros kaimynystės įvertinimo, 
politinės tolregystės: vienu žo
džiu, normalių lietuvių—lenkų 
santykių atsiradimas galimas 
tiktai tada, kai lenkai atsisakys 
nuo lietuvių naikinimo politi
kos ir sugryš prie Suvalkų su
tarties vykdymo.

Lietuva visados buvo ir yra 
pasiryžusi tuo taikos keliu eiti. 
Bet lenkai, deja, tebeina į prie
šingą pusę. Lenkijos nusista
tymas Vilniaus klausime yra, 
matomai, toks, kad jie skaito 
Vilniaus klausimą esant* galuti
nai išspręstą jų naudai. Tą sa
vo nusistatymą jie remia' pačiu 
Vilniaus krašto posesijos (savo 
rankose turėjimo) faktu, Am
basadorių Konferencijos 1923 
m. kovo mėn. 15 d. nutarimu 
ir, žinoma, savo kariška galy
be. Bet tie lenkų argumentai 
vis vien nepadaro juodą baltu. 
Ambasadorių Konferencijos nu
tarimą Lietuva užprotestavo ir 
tas nutarimas liko vienpusišku 
aktu,' kuris tarptautinio mokslo 
šviesoje nesudaro užtenkamai 
legalaus pagrindo, nulemiančio 
Vilniaus priklausomybę: tas 
Ambasadorių Konferencijos nu
tarimas, turys tikslo nustatyti 
permanentišką tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos sieną, yra priešin
gas Tautų Sąjungos Tarybos 
tebėgai lojančiam nutarimui iš 
1922 metų sausio mėn. 13 d., 
kuris taip skamba: “Taryba ne
gali pripažinti išsprendimą (so- 
lution) ginčo, patiekto Tautų 
Sąjungai vieno jos narių, jei 
tas ginčas butų išspręstas ne
atsižvelgiant į Tarybos reko
mendaciją, arba be abiejų ginče 
dalyvaujančių pusių sutikimo.” 
Kadangi Tautų Sąjungos Tary
ba yra' aukštesnė įstaiga negu 
Ambasadorių’ Konferencija, tai 
minė tasai Ambasadorių Konfe
rencijos nutarimas. negali vir
šyti ano Tautų Sąjungos Tary
bos nutarimo. Profesorius A. 
De Lapradelle, tarptautinės tei-

klausimą ištyręs, priėjo tokios 
išvados: “Teisės ir teisybės at
žvilgiu Ambasadorių Konferen
cijos nutarimas iš 1923 m. ko
vo mėn.* 15 d. neturi pagrindo.” 
Todėl, nors lenkai ir tvirtina, 
kad Vilniaus klausimas yra iš
spręstas jų naudai, Vilniaus bu
vimas lenkų rankose tėbėra bet
gi grynas okupacijos aktas, ?

Lenkai dažnai vartoja dar to
kį argumentą: kad buk Lietu
vos vyriausybe sa?o laiku pati 
buvo prašiusi, kad Alantai nu
statytų Lenkijos rubežius. Taip, 
Lietuvos vyriausybė buvo pana
šų pasiūlymą patiekusi, tik tas 
pasiūlymas buvo su sąlyga, kad 
butų atsižiūrėta į Lenkijos iš
kilmingą pasižadėjimą, pareikš
tą Suvalkų sutartyje. O Amba
sadorių Konferencija kaip tik 
į tą Lietuvos sąlygą neatsi.žiu- 
rėjo, ją nutylėjo ir jos neišpil
dė. Nepildant .sąlygos, savaime 
ir pats pasiūlymas atpuola, čia 
tai yra' vėl Ambasadorių Kon
ferencijos kovo mėn. 15 d. nu
tarimo silpnumas. Kada tas 
Ambasadorių Konferencijos nu
tarimas buvo praneštas Tautų 
Sąjungos Tarybai, tai Taryba, 
išklausiusi pranešėjo (p. Hy- 
mans) raportą ir Lietuvos de
legato pareiškimą, “jokios sa
vo nuomonės -nebepareiškė, nes 
jokios rezoliucijos nebuvo pa
tiekta.” Tokiu budu lietuvių- 
lenkų ginčas dėl Vilniaus, kiek 
tai liečia’ Tautų. Sąjungą, palik
tas atviras. To ginčo pagrinde, 
kaip matėme, yra šie trys žy
miausi faktai: Vilniaus okupa
cija sulaužant Suvalkų Sutar
tį, Tautų Sąjungos Tarybos re
zoliucija iš 1922 m. sausio 13 
d. ir Ambasadorių Konferenci
jos nutarimas iš 1923 rm kovo 
mėn. 15 d., priešingas anai T. 
Sąjungos rezoliucijai. Yra to
dėl 'aišku, kad Lietuvos tikslai 
Vilniaus krašte yra neabejoti
nai paremti tarptautine teise. 
Tos teisės Lietuva negali išsi
žadėti.

Iš kitos pusės, kaip nesi
stengtų lenkai pridengti Vil
niaus okpaciją legalumo skrais
te, ji vis vien pasilieka papras
ta okupacija. Vilniaus žaizda 
negyja, ji dar pablogėjo pasta
ruoju laiku, kai lenkai pradėjo 
urmu griauti lietuviškas mo
kyklas ir draugijas Vilniaus 
krašte, — iki šiol išviso panai
kindami net 725 ne politines, 
bet grynai kultūrines organiza
cijas. Jei ištikro lenkai norėtų 
tik normalių (diplomatinių ir 
konsuliarinių) santykių užmez
gimo su Lietuva, tai sveikas 
protas jiems nepatartų taip da
ryti. Tat kyla rimtas klausi
mas: ko gi ištikrųjų lenkai no
ri? Politikos įvykių stebėtojai 
nurodinėja, kad lenkai, nors ge
ografiniai imant jaučiasi esą 
“tarp kūjo ir priekalo,” betgi 
šiuo tarpu jaučiasi gana tvirtai: 
nes pavojus iš rusų pusės su
mažėjęs dėl lenkų sutarties su 
prancūzais, gi pavojus iš vokie
čių pusės sumažėjęs dėl lenkų 
sutarties su vokiečiais. Todėl 
dabar lenkams esanti gera pro
ga j Lietuvą paspausti ir iš
gauti Vilniaus okupacijos pripa
žinimą. Lietuvių-lenkų santykių 
prasmė dabarties momentu ga
li būti' šitaip apibudinta: lenkai 
labai norėtų “jiems nesamą Vil
niaus klausimą” likviduoti ir 
užmegsti normalius (?) santy
kius, — lietuviai gi iš kitos pu
sės irgi nesišalina normalių sa'n- 
,tykių su Lenkija, bet jie gei
džia tikrai, normalių santykių, 
kurie galimi tiktai per “esamo 
Vilniaus klausimo” teisingą iš- 

. sprendimą.

“LEDŽINGIV MEISTRE” CHICAGOJE

SON.IA HENIE, GRAŽI, PASAULIO FIGŪRINIO LEDŽINGIAVIMO CEMPIO- 
' nė, kuri randasi Chicagoje ir dalyvauja Stadione surengtam “Tarptautiniam Ledo 
Karnivalc.” Ji demonstruos gabumus ant ledo iki rytojaus vakaro.

Už Demokratines Laisves Reikalavimą
Lietuvoje Kalėjimuose Kanki- tį pasakau: “Duok aukų Lie- 
namiem ir jų šeimom Aukų tuvos Polit. Kaliniam”, ir tas 

Rinkimo Įspūdžiai vardu Pranas Puteikis, nei žo
džiu neprieštaravęs, ; bet dar 
ragindamas skubint ir iš ki
tų paprašyti aukų davė $1.00 
Bronis Shukis, pamatęs mane

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicago Skyriaus nutarimu, 
500 aukoms rinkti knygelytes 
padalino aukų rinkimo paskir
tame -tarpe nuo vasario 1 ligi 
16 d. Man teko viena aukų rin
kimo knygelįytė. Pirmoji auka 
iš SiLA 238 kuo.pos buvo $5.00. 
Tame pat kuopos susirinkime 
prašau? nuo pavienių asmenų 
dar daugiau aukų^

Nuoširdžiausias Lietuvos po
litinių ikal.inių už demokratiją 
kankinamųjų, ir našlaičiąįs 
kusių po tėvų sušaudymo už 
ūkininkų streikus užtarėjas 
.. ; ir bus SLA 238 kuopos na
rys bedarbis, j&u senyvas ir 
daug vąrgo patyręs Aleksan
dras Matulaitis. Kad daug bu
tų tokių lietuvių. Lietuvoje 
“ponai” butų seniai suvaldyti. 
Tai šviesaus proto vyras, 'bet, 
deja, labai neturtingas, vienok 
dvasioje milžinas. Jisai išver
tė savo kišenę ir, kiek turėjo, 
viską Lietuvos Polit. Kaliniam 
ir jų šeimom paaukojo: viso 
30c. Bet tai buvo viskas, ką 
jisai turėjo, žmogus paskuti
nius centus aukojo.

Einu? prie kito SLA 238 kuo
pos nario ir draugo, vėl tą pa-

AMERIKOS KARO LAIVAS “WY0MING”, KURIA- 
me įvyko sprogiriias. šeši jurininkai buvo užmušti, o de
šimts panešė žaizdas. Sprogo kanuolen dedama kulka.

♦Vau jien ų-A cm e Photo

prie jo besiartinant, atkišo $1. 
Nei tinkamai jam ačiū nepasa
kęs kreipiaus prie p-nios Helen 
Gramontięnės: “aMnes visi 
aukų prašo; tai dabar neįsteng
siu daugiau kaip 25c.” Nuo
širdžiai paačiavau*, kad neat
sisakė šelpiamų Lietuvos Po
litinių, už demokratiją kalina
mųjų didvyrių ir jų šeimų bei 
užmuštųjų*, .tėvų našlaičių siir 
šelpimui. Gėrės valios parody
mas ir kitus padrąsino demo
kratinę laisvę ginti Lietuvoje.

Barbora' Kasciukas, 8136 S. 
Marshfield avė., Chicago, davė 
50c.; Barbora Juskaitis, . 4416 
S. Washtenaw Avė., Chicago, 
davė 25c.; Jonas ir Juozas Jo
kantai, 4138 Archer avė., .Chi
cago, davė abudu po vieną do
lerį ($2.00). Tiedu kilnių min
čių ir šviesaus proto vyrai irgi 
ačiū nereikalavo: Malonu susi
tikti plačiai protaujančius lie7 
tuvius. Tokiais yra broliai Jo
kantai.

Toliau sutikau gerbiamą N. 
Ryboką, 503 N. State St., Chi
cago Tas be jokių išsisukinė

jimų davė, $1.00 ir apgailesta
vo, kad daugiau su savim ne
turi ir negali duoti. Marijona 
Butkus, 23 Warwick Avė., 
Winnetka, III., v apgailestavo, 
kad neturinti daugiai? kaip 50c. 
Ne aš maldavau kad duotų, 
bet jausmingai manęs atsipraši
nėjo, kad blogai nepamanyčiau, 
kad mažą auką dabar skiria, 
ateityje ta blogumą pataisy
sianti ... . juk ir ateityje au
kos bus renkamos. Taip man 
teisinosi Lietuvos laisvės ša
lininkai . . . ■' '• , V ' k 1 *

Negaliu praleisti geraširdės 
Onos Noreikienės, su kuria te
ko ęięvęįąnd; Qhįo,„ bįrį. 20.-24 
dd. 1936 iii. susipažinti, Ame
rikos Lietuvių Kongrese kartu 
dalyvaujant. Jinai iš laikraščių 
sužinojus, kad Chicago A. L. 
Kongreso Skyrius mane aukų 
rinkėju išrinko, laiške atsiun
tė $2.00 ir tikrai prakilnių pa
raginimą visiem A. L. Kongre
so veikėjam davė gražių pa
vyzdžių, kaip reikia idėjinį 
darbą dirbti. Gerb. Ona Norei- 
kiene gyvena 2 Lawton Avė., 
Binghampton, N. Y. ,

Gerbiamas W. Juozapavičius, 
4432 S. Talman Avė., Chicago, 
pamatęs mano rankose aukų 
rinkimo knygelytę, šypsoda
mas padėjo 50c. ir* atsipraši
nėjo, ar aš blogai nemanysiu, 
jeigu tiktai tiek aukauja.

Walter Pauliukas, 4440 S. 
Western Avė., Chicago, davė 
50c. ir dar man ačiavo, kad jo 
auką pridedu prie kitų gerų 
lietuvių, gerą valią < parodė ir 
A. L. Kongreso darbuotę labai 
invertina.

Kazimieras (Charles) Stan
kus, 4300 Š. Western Avė., 
Chicago, be jokio maldavimo 
davė vieną dolerį' ir dar atsi
prašinėjo, kad daugiau* nebegali 
aukoti.

Alex Miller, 4258 S. Western 
Avė., Chicago. Tai geležinės 
sveikatos ir linksmaus budo 
žmogus, vaišina visus ką tiktai 
sutinka, užtai ji visi myli, ir 
dar A. L. Kongreso 1 Chicago 
Syriaus Politinių kalinių ir jų 
šeimų šelpimui aukavo $1.00.

Mano. geras kaimynas, ger
biamas Pijus Grikietis, 4454 
S. Western Avė., maldavimu 
davė ($1.00) vieną dolerį. Ko
kis malonumas iš žmogaus pri
imti auką, kuomet duodamas 
šypsosi ir džiaugiasi, kad jo 
auka eina kartu su visu didžia
dvasių lietuvių garbingam lie
tuves laisves tikslu;.

Tai tokie vyrai' ir moterys 
Lietuvai nepriklausomybę iško
vojo 1918-1919 metais, o dabar 
Lietuvoje Smetonos fašizmui 
įsigalėjusiam, jau toki didžia
dvasiai šaudomi, o kiti kalėji-
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Lietuvos Naujienos
Vienas teismas išteisi

no, o kitas nubaudė 
mirtimi.

KAUNAS—Pernai, sausio 2 
d., Bertaučių kaime, Joniškio 
vals., Šiaulių apskr., buvo iš
žudyta Briedžių šeimyna—Vin
cas Briedis, 60 m., jo žmona 
Brigita, 60 m., jų sūnūs Ta
das, 30 m. ir pastarojo sunite 
Tadukas, 6 metų.

Del žmogžudystės liko ap
kaltintas kitas .sūnus Pranas 
Briedis, kuris su tėvu nesutiko 
ir gyveno atskirai, taipgi kai
mynų bernas K. Auksutis, 21 
m. Pastarasis prisipažino pa
dėjęs .Pranui Briedžiui išžu
dyti savo tėvus. Pranas gi prie 
žmogžudystės neprisipažino.

Šiaulių apygardos teismą K. 
Auksutį pasmerkė mirčiai, bet 
Praną Briedį išteisino, delei 
stokos įrodymų.

K. Auksutis padavė apeliaci
jos skundą apeliaciniams* rū
mams, o prokuroras padavė 
skundą tiems patiems rūmams 
prieš Prano Briedžio išteisini
mą.

Sausio 23 d. apeliaciniai rū
mai svarstė abi bylas. K. Auk
sučio pasmerkimą mirčiai teis
mas patvirtino. Bet atmetė ir 
Prano Briedžio išteisinimą ir 
taipjau ir jį pasmerkė mirčiai.

muose laikomi, o žvalgybos su
šaudytųjų našlės ir našlaičiai 
amžinam vargui pasmerkti. 
Skubotai musų varginama tau
ta skeliama į dvi dalis: vieni 
kunigų ir medalius žadančįų 
yedami į fašizmą, gi kiti de- . . ...
- _ 'i-u, •—- '*>•" O_ jau- MILUmokfratiją ir teisetumą pnpa
žindami stoja į bendrą liaudies 
kovą prieš fašizmą. Dauguma, 
suprantama, visuomet bus liau
dies fronte, bet piniguočiai ir 
kunigai fanatikus tamsuolius 
laikinai sutrukdo tuščiais ža
dėjimais, ir liaudies vadų ap- 
melavimais. šviesaus proto 
lietuviai moka orientuotis.

A. K. Rutkauskas, M. D.
Vasario 17 d., 1937

Laikykit Savo Vertybes
VISIŠKOJ APSAUGOJ

Oro vers Depozitų Apsaugos Vaultuose

Drovers Trust &. Savinos Bank
MEMBERS, FEDERAL LZPOSIT INSURANCE CORPORATION

|»! 1.111 .i .. I, I . .NJ :

\:< CHICAGO

N ©degama-V agių N eišlaužiama-N epermerkiam a
Smalsios akys gali surasti namuose ar raštinėse paslėptas 
vertybes. Taippat ir ugnis gali sunaikinti jūsų brangiausią 
nuosavybę, jeigu ifi.ja prideramai moderniškuose nedegamuose 
vaultuose saugouysra.
Drovers Depozitų Apsaugos Bendrovės masivųs nedegami 
vaultai patiekia jums pilną apsaugą, kokia tik moderninė 
inžinierija gali išrasti. Išlavinti sargai saugoją nuo vagių 
kasdien per visas dvidešimts keturias valandas.’ Laiko už
raktas ir prirodytas elektrikos prietaisas patiekia atskirą 
apsaugą ir patikimybę.
Visa tai saugo ir dar plūs daugiau, jeigu savo vertybes padėsi 
apsaugon nuo ugnies ir vagies savo atskiroj dėžutėj Drovers 
Depozitų apsaugos Vaultuose. Dėžutę galima pasifendavoti 
už $4.00 per mętus — tik truputj daugiau negu po 1c j dieną. 
Drovers Safe Deposit Company vaultai atdari.

Kasdien 9. vai. ryto iki 3 p. p.
šeštadieniais 9 v. r. iki 2 p. p.

Drovers National Bank

Šiurpus Gaisras
GRIŠKABŪDIS, šakių aps, 

Sausio 20 d. 22 vai. Mickų kw 
Jono Bužo ūkyje kilo gaisras; 
Sudegė dveji tvartai. Kartu su
degė 11 raguočių, 12 avių, 15 
kiaulių ir 1 šuo. Be to, sudegė 
kluonas su visu inventorium.

Užsidegus namams visi bu
vo sumigę. Pirmi gaisrą pa
stebėjo kaimynai ir atskubėjo 
gelbėti. Pasisekė išgelbėti tik 
7 arklius ir 2 veršius. Nuosto
lių paties savininko apskaičia
vimu padaryta 15,000 lt. Tik 
dalis turto buvo apdrausta.

NEVYKUSIOS MEILES AUKA

MARIJAMPOLĖ.—Prieš Kalė
dų šventes dėl nevykusios mei
lės nusižudė marijampolietis 
K. žolynas, apie 26 m. amžiaus. 
Jis sužinojo, kad jo sužadėtine 
V-tė turi kitą meilužį, u4ž ku
rio ruošiasi greitu laiku ištekė
ti. Prieš tai K. Žolynas kėsino
si nužudyti meilužė V-tė, bet 
mergina laimingai nuo mirties 
paspruko. K. žolynas paskuti
niu laiku tarnavo cukraus fa
brike.

DEGA MOKYKLOS

KUPIŠKIS. — Per praėjusią 
savaitę šiam valsčiuje buvo 
net trys mokyklų gaisrai.

Sausio mėn. 17 d. buvo už
sidegę nauji moderniški Vė
žionių pr. mokyklos namai.

Sausio 21 d. ifžsidegė tik šie
met pastatytieji Reginių pr. 
mokyklos namai iš vienos kros- 

dieną tos pat 
mokyklos namai užsidegė nuo 
kitos krosnies. Abu karti? už
sidegė sienose esą spaliai.

Ugnis pavyko užgesinti.

HOLLYWOOD, Cal., vas. 
18. *— Garsi mūviu aktore 
Mary Astor, 30 m., nuskrido 
į Yuma, Ariž., ir ten apsive
dė su meksikiečiu Manuel dėl K
Campo, 25 m. Tai buvo jos 
trečios vedybos.
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

DVASIŠKI APDŪMOJIMAI VISIEMS 
GRIĘSNINKAMS

z VUll,. J.W|I '< « II , . 1

Ęąšo— Dvąsipipkas
Sunki griešninkų našta 
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ANUO LAIKU Marijonas pa
ėmė plunksną ir parašė šitokius 
žodžius: “Pagųnųos ąteina iš 
dviejų šaltinių: nuo Dieyp ir 
nuo šėtono.”

Matai mielas griešninke: ta- 
ve gundo iš įĮvięjųį pusių! Du 
galingi valdovai seką tave ant 
kiekvieno žiupsnio, kiša tau po 
nosia masinančias pagundas ir 
Žiuri ar nęąuklups.i. O, jei su
klupai, jei tavo ištvermė pasi
rodo persi.lpna, kas tada? Ųek- 
la, karšta smala ir baisus jau
kinimai ant amžių amžinųjų!

Ne gązdindamas kalbu į ta
ve, mielas griešninke, bet iš 
meilės. Ne tavo kaltė, kad Di3- 
vas sutvėrė tave silpną atsilai
kyti preiš pagundą vylių. Nę tu 
kaltas, kad Dievas nesuvaldy- 
damas savo rūstybės, aniolus 
pavertė velniais; o velniai ker
šydami Dievui verbuoja Į savo, 
karalystę jo sutvertas dūšeles. 
Ne tu kaltas ir dabar, kala 
D evas ir velnias, abu lyg susi
tarę, gundo tave prie griekų. 
Ne, čia nėra ne krislelio tavo 
kai ties. O v'enok esi kaltina
mas! Jau> rodos, tu ganėtinai | 
kenti graužimą sąžinės dėl 
kiekvieno grieko; kenti žmonių naudos' 
išmetinėjimus ir užgauliojimus; t ' ’’ 
giiekai sutepa skaistybę tavo i 
vardo, sunaikina gaTbę ir (^ar,'

Jei Kristų jis galėjo šitaip ne
šioti, tai ką jam reiškia men
kesnes šventenybes. Ką jam, 
paleiskim, reiškia paprastas ku
nigas ar marijonas? Ėų jam 
reiškia vyskupas ar popiežius, 
O. jau apie paprastą griešnin- 
ką, tai nė kalbos nėr — tai įtik 
dulkė prieš' vėją. Kunigą ar 
Marijoną velnias be jokio var
go gali įsidėti i pirštinę, kaip 
pelę, ir nešti, kur nori.

Ar tai ne supki g.rieąninko 
naštą? Ąr ne IcebLį ■pą’d1ėtis? O 
tinkamos atsparos prieš pagun
das, prieš griekus, ne patys ku
nigai nežino. Kas tad[a lieka da
ryti?

Negriešyk. ' Išauklėk savyje 
tvirtą YąĮįą įv r$grie$yk. Ęuk 
ąt^gus ir gudrus. Gerbk do
rą ir skaistybę ąąyę vardo.'Ne
pasiduok pagundoms. Tegul pa
gundos valiojasi po tavo kojo
mis, o <tu nusispiauk ir eik sau, 
Pasitrauk iš tokių aplinkybių, 
kurios veda į grieką.

Tai yra bendri sąmoningos 
dorovės dėspiąi. Q toliau, skai- 

i • » . * i ; . x • » 4 \ ' ! 1 ••

tyk mano Dyasįšku.s Ąpdųmoji- 
mus ir palygink juos sj kuni
gų mokymu. Dumoju ir kalbu 
t k dėl tavo, mielas grįešninke,

kur: jeigu mes pripažinsime ta
vo hipotezę, kad įįętnvįąi yra 
nekuituringi ir necivilizuoti, tai 
Lietuvai valdyti rei^ęą ieškaiti 
žmonių kituose kraštuose. Juk
ir rusų paslaLvieną ląįl^ą ke

liavo pas vorieghfi ir teigė: 
“Mujįį Žen^ę plati
bet parėdko joję npra.” įpra
šė kąndį^tp į fepB
Riuriką. pątrjĮotąį
irgi1 ieškojo įietuvaj 
Švedijoj, Jępąąijoj ’
joj, o gal įr kitur. Jmms pa^ 
ko gauti vpkįętį, Ųrącįią ip jau 
buvę išpiękinę jį kąįį).f«ti “Tjęyę 
musų” lietuviškai, bet Steigia
masis Seimas karaliaus nepano
rėjo ir jstęįgę ręępubUką, Ęęj<- 
kia, partriotą pląpą sugonijo.
Tačiau ir dabar jie skelbią, kad 
lietąviąi patys nęgąįi yąįdyti.ą» 
Tie, kurie pąsiėpiė juos 
irgi yrą šiokie tp^įę įiętuylaį- 
Taigi mes ir PYpponuejąipę iš
siųsti pasius į svietą jięšį;ątį 
Lietuvai valdininkų. O, kol ieš
kojimas tęsis, nies pątar.iapie 
itau ir kitiems patriotams mo
kintis lietuvių kalbos tol, kol

1 išmoksit®, nes pakol ir patol 
’ 7 " * * ?." !■ . 1 ■ , ■ ’’

. paeina iš . rusiško poka-toka.
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ftVĮtos, t fMŠ' W

:mųs.
■į u^ ąjjąupųojiTO. įtUTO pąs 

mus ateina, imame botoji Įr

l)a daugiau. Norime, kad jie 
pąs ųžpą|kyt

mokyti mt& 1i yiąo^ią mini«- 
terių viėįąg, 
i^vertąąią^ p^tys įy

av jaunuolė ’ įžūlią a.mbięij<:iH 
musą vietas užimti.

Net ir vyri-ąlisiojo tejsmo dę- 
.yy^į ^ępįįąį jo|iųJ bųd^ į at- 
sfavką nenori išeiti.

Padaužos bent neveidmai
niauja. Visi seni čipąuuiilkąi 
se'df’ savo vatose ir jąuuiklių

VOKĄ-TOKA
ant galų gab, tavo dusiai gresia i . v . , . ■ , , ,, A i , f ■ i . Pakol lietuvių tauta nebuskarstos smalos maudyne, per . ..v .. ’ \ kultūringa ir civilizuota, toiamžių amžius. x •'lietuviai negales patys valdytis.

Užuai man ir pagailo tavęs. Todėl kol atais tas laikas, |ol 
Užtai ir ateinu pas tave nešdą- nętųriąi, protestuęti prieš dile
mas šiuos apdumojims, surami- ąaįurą: Padaužąs šitą obalsj ti
nimą, patarimų ir krislelius iš- skęlbU patoi, pakol visi' lie- 
minties‘ j tųviąi jį supras, nes jie yra be-

Kunigai liepia tau melstis, ; 
lankyti bažnyčią, pešioti rožan
čių, škaplierius ir kitus pašven
tintus daiktus. Liepia pasnin
kauti, nedayalgyti, susilaikyti 
nuo geresnio, maisto, edamięgo- 
ti ir abelaai varginti saye. Bet 
tai yra menkos vertės priemo- 
i ės gintis nuo pagundų. Tai yra 
aklo klaidžiojimas. tyjald,omis ir 
pasninkais nusįkankiuęs asmuo, 
pasiduoda 
greičiau negu tas, kuris yra 
stiprus ir sveikas.

O šventi daiktai ą’r gelbsti 
Ne. Kas begali bu^ šventesąis 
už Dievą? Wada Dievas užsi
manys gundinti .žmogų, tai jo
kios šventenybes jo nesulaikys. 
Bet ir velnias šventenybių ne
labai paiso.

Ar kas gali sąkyfi, jig Kris
lus nėra šventas? To, manąu, 
nesakys nė Marijonai, kųrįe 
daug nebūtą dalykų pąsakoją. 
O juk visi esate girdėję, kaip 
velnias Kristų gundė. Nę tik 
gundė, bet ir nešiojo, nelygi
nant futbolą!

Kada Kristus buvo nusilpęs 
pasninkais įr maldomis, kaip 
šv. Mąteušąs rašo, dvasios nu- , s * . V * ' N
nešė jį i tyrus ir pądąvė vel
niui. Velnias žinodamas, kad 
Kristus yra išalkęs, sako jam; 
“Paversk šituos akmenis į duo
ną!” Ęęt Kristus gudriai atsi
kirto ir velnias nežinojo, ką to
liau sakyti. Tada velnias pasi- 
t r^i u 1\ e Kristą -po pažasties, nu
nešė į šventą miestą ir pasta
tė ant bažnyčios viršaus. Pas
tatė ir sako: “Nusileisk že
myn!” Bet Kristus protestuoja. 
Tada velnias vėl paima Kristų 
ir nunešė ap^ labai ąukšto kaL 
no ir paroda visas svieto kara
lystes, ir, su peklišku pasity
čiojimu, sako: “Visa tatai ati
duosiu tau, jei puolęs man pa- 
sikloniosi.”

Tai, matote, velnio drąsa!

partyvįšfcį įfrnpnėę,.
—Patripįas, 

l^io Padaužų, — Tas tiesa, 
kad mes. ųęleidžiąme jokiai par
tijai įtvęrįis. Esame įsteigę ka- 
zioną partiją ir j. ją gali rašy
tis kiekvienas pusgalvis. Ji yra 
gana patriotišką ir lietuvių vy
riausybei gąlį teikti nemaža’ pa-
mačiaus. Bet dalykas gludi šit 

..., f i. . *' " ' i' ■ ■ .
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jojdu bųdu neįsileidžia, 
iria varome į vaisku j : 
rius, padarome gezelsais

Jauni- 
kliošto- 
arba į

Kongresas nevisados ■
,,r .

'yeiųti A- 
twąųresmews su poli

pais, taįęąią, chįroprąktais
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naujienos skaitomos pasenusio- leidžia savaitraščius. Kiti nęt 
mis. •.................................. |

j . I 4

x Bet atsiranda redaktorių, ku
rie mano, kad naujienos nepa- 
sęsta' bept per 7 dięnas ir jię

mano, kad naujienos yra švie
žios ir jaunos net per 30 die- 

<Tąsa ant 4-to pusk)

WSj$> kad' taip blogai 
'psėh- k nu--

W ąlųąs, reguliuoti ir 
ir ko“

W Lt.
;>■ P°
^iįįęiią metams;

.Vjsą,kWerci- 
i |ą jr ^omųų^aęjją t^rp valsti
jų. Vįeųpk to jię nedaro.

-i'..1 I IU..T........i.......

; gą^ąri^įą rędąktoriaį už- 
! pįldjb savo ■ laikraščius nąuj ieno
mis, kąs dieną'. Vakarykščios

Dabartine oficialioji šio ban
ko šeima susidaro iš gerų, 
progresyvių j a u n ų bizniu 
valdininkų.

» ■ '

Jie yra išlavinti j u m s 
draugiškai patarnauti, sim
patiško jūsų bankininkavi- 
mo problemų supratimo ir 
padaryti kiekvieno žmogaus 
pastangas tikru patarnavi-

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLĄęE 
Nariai

FEDĘRAL RESERVE SYSTEMOS
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJA

NAUJĄ FORD DYLERĮ
■t'rh.'P" ■'įt.tųbtiS-

40 METŲ SAUGIU INVESTMENTy
Šių metų kovo l-.pją d.ieW' W

Keistučio Spulkos gyvavimo. Ši nęUę ąątąUpp.
milionus dolerių lietuviams ir SYėtjmtauYiąuis, bet ir. 
suteikiu paskolų namą jšigijįmui. . / J

šia proga pranešame atidarymą t43-čios Serijos ; Tau
pymo skyriai yra pa’traukiąnlįys. Pąskojoš 
penkią (5) iki penkiolikos U5)} ipętąį 
kėjimais. ' ' - f

Raštinė atidara kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 5 
vakaro — ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro. .*< i ■

KEISTUTI! WAN AND BUILDING 
ĄSSOCIĄ T10N NO. 1

S IU W. ąsrd St. • :
YĄR<įs 2790.

JOHN P. EWALD — Sekretorius
... =^=s= ; .
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Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Męs.. įiepakėlėme savo
UĮ^Q

Mes reądog įy įpins
į\ ją ątidąp^ąie. V
g Musų leągyįaųeįoą 
įįpadės jąiąą W-
3wus kw
S: Visi žųip, Uęl pąs įpust yrą 

lengviaąęįą jpįrkįŲ kąd jjąfc 
dųodanię papusią ir patat^ 
pąujainė

Mes ąeįihą.pię palukaųą, 
męs darėm pgyr'4ti metą, Tuįš 
sįąnčiaį nąiąų turi i^usą ra
kandus ir džiaugiasi, ^ąęį p-jh 

’ gįaipirkę. ' . *' <
pinigus šioge dienose. yrą 

brangus draugas, O pįrkdĮą- 
m.į jms mus jus, pęišJĮeįsįt $ąpg. 
pinigų. Visųoniet užtikriname 
patenkipimą ir Pinigų šutau- 
pymų. '•. . \
40 metų toj pačioj- vįeįoj įr 

tie patys šeimininkai. *
RAKANDŲ PtRKTt ĘIKITĘ 

VISOMĘT 'PAS:

IBI tfc

• Įdegamųjų Setai po $49^.00, ir aukščiąu

COHEN BROS.
FURNITURE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuve atdara utąrninko, ketvergo vakarais, o taipgi nedelioitūs.
Pinigai Maloniai (Jrį^inanii, Jei ne Patenkinti.
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BRAUD MOTOR SALES
į .

6647 South Western Avė.

Chicago, IIL
-' • , . -I "O ■

Tel. Prpspęct 9500

į The Foi’d Motor Company su, ma- 
į nauj$ ątstpvy-
! feę, 'įįįjg ^u^tityniąs supuola su 

nusistatymu parupin-

Kviečiame apsilankyti pas ši |
v f 'į T * . • i -'į - • uv|

naujų Foyd dylerį Service reikalu E 
ir taipgi Ford V-8 karų parodos | 
pamatyti, šiais metais jie išskiria- | 
nii savo dįviejų įnžinų mierais: 60 L 
arklių jėgos ir 85 arklių jėgos, j 
1937 m. Ford V-8 daro naujus va-, i 
žinėjimo ekonomijos stąndąrdus. | 
Naujo grožio linija kombinuojasi 
su žynūu patogumu, saugumu įr 
V-8 išvaizda, kas savaimi Ford# 
stato į klasę.

šių dięnų Fordas neša jum 
įdejtvięųų moderniau sąvybę, ply& 
pątenkįpantį patarnavimo ųžtikri- 
nįiųų.

| p? ą^ylinkei.
I Tais Ford (lyleris yra pa- 
| duoti atsakantį karų ir 
| tępjkų pąfąHiąyimą žema kaina. 
Į Jąų yrą įtąjsytąs tinkamas jren- 
K grifas ir vis^ mechanikai tiksliąii iHayiptt Vartojama tiktai Tikrie- I ji Eorįo Fųrtai ir darbas už visas I paprastas operacijas apskaitomas 
g ųdutipių ly?i« mokesciij dyd^įm
L Pąmątykite naująjį LINCOLN ZĘPHYR Ujiusy parodos kambary 
H Lietuvis sęilsmenas Charles J onitis noriai jums patarnaus
’lperžiūrėkite didžiąsias musų vartotų karų vertybes mųsų vartotų karų
ii Pepartmente prie 6718 Sp. Węstąrn Avenųe

C O M BANY
,.r-- J y ~i- • v * ?

r-
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“PAVEIKSLAI” IŠ LIETUVOS
(Tęsinys is praeito numerio)

• .> ■ ■ '
voje, bet kur nors New Yorko pažinęs ne tik su Lietuvos is- 
valstijoj, nes matėsi daug nau- torija, bet ir su Lietuvos gė
jų amerikoniškų automobilių su ografija.

dabar nenorįs, kad Lie
jo pažįstąmi j j matytų

mažų vaikų

Tai 
tuvoj 
jau nuplikusį — atsikerta kai
mynas plikis. z

Jūsų Repęrteris labai mažai 
supratimo turėdamas apie fil
mas ir filmų' aparatus nieko 
tikro negalėtų pasakyti ąr mes 
papuolėme j tas filmas, ar ne, 
ir ar tas Žigo aparatas buyo ge
ras ar negeras. Nors nekartą 
yra tekę matyti, kaip maži vai
kai irgu sų panašiais aparatais 
žaidžia neva filmas darydami.

Tačiau, gerbiamieji skaityto
jai, meldžiu nesupraskit mane 
klaidingai. Tasai “filmininkas” 
p, Žigas, kuris sakosi esąs ne
seniai iš Lietuvos atvykęs yra 
nemažas ' vaikas, o mes Pitts
burgho lietuviai, taip pat ne 
“beibės” esame,
lošimais neųžsiiminėjam.

Mes esame “giliai įsitikinę,” 
kad tikrai esame “fįlmose” su 
visa Lietuvių Piliečių svetaine. 
O kitą rudenį tai ir vėl mes su
sirinkę šioje Piliečių svetainėje 
patys save matysime tose pa
čiose “filiuose.”
Prasideda paveikslų rodymas ir 

aiškinimai

Musų tautietis “filmikas” ap- 
znaimina, kad jau prasidės ir 
tų “garsiųjų” paveikslų rody
mas, o mes Visi su nekaptru
mu kaklus ištiesę laukiam. 
“Užpučiąmi” žiburiai, svetainė
je pasidaro tanięu, — jau ro
doma ir paveikslai.

Rodoma viskas: kariuomene, 
paradai, karo laukas ir kitokie 
visokie dalykai ir apie viską 
geriausiai mums išaiškina pats 
“filmininkas.” Jei kur paveiks
luose mes maitom einančius mo
kinius ir mokines, tai musų aiš
kintojas sako, kad Lietuvos 
šauliai ir šaulės. Iš pasaulinio 
karo senų filmų pridurtus ga
lus rodydamas aiškina, kad tai 
Lietuvos kariuomenė kovoja su 
lenkąis. Tuo tarpu visiems aiš
ku, kąd vokiečiai pupla Kaunu. 
Parodoma kokia ten kunigų se
minariją, bet mums aiškina, 
kad tai esanti kunigų gimnazi
ja.

Parodoma lakūno Vaitkaus 
išleistuvės iš Chicagos į Lietu
vą. čia nereikia' nė aiškinimų, 
—publiką ima karšiai ploti. Pa
rodoma Dariaus ir Girėno iš
leistuvės, — publika ploja.

Parodo ir kitokių visokoų dą- 
lykų, kuriuos teisingai ir netei
singai aiškina.
Amerikoniškas bravoras perke

liamas į Lietuvą
Bet juokingiausias dalykas 

buvo tąs, kądą mums ėmė ro
dyti amerikonišką brąyorų 
“Prienuose.” Tai buvo tikrų 
tikriausias stebuklas, kad Lie
tuvoj yrą tokių bravorų, kaip 
kad pas mus čiopai Amerikoje. 
Ir mašinos ąmerikoniškoę, ir 
trokai amerikoniški, įr darbi
ninkai amerikoniškai dirba iy 
atrodo. O užvis svarbiausia, kad 
tie trokai turėjo Pennsylyąpi- 
jos valstijos “laisnius!” "v'

Mes savo akis pasikrapštę 
žiūrim ir mįslijame, kas čia to
kio galęją atsitikti, . M i .< . J; r . < < ' f.

Bravoro “kumpanai” (savi
ninkai)

Jei parodoma bravoras, tai, 
žinoma, reikia' parodyti ir bra
voro savininkai, kad mes turė
tumėm progos su jais susipa
žinti nors ir iš paveikslų. Tai 
musų “filmininkas” mums pa
rodo buyį Mahanoy City saliun- 
čikų, buvusių bravore vaišių. 
Jau gerai prisivaišinę, jie trau
kė lauk iš bravoro po biskį 
krapinedami.

Mums aiškino paveikslų ro
dytojas, kad tai čionąi eina to 
Lietuvos bravoro savininkai — 
“kumpanai,” o juos lydi jų se
kretorės. Mes sėdėdami pečiais 
traukėme ir stebėjomės, kad ir 
Lietuvos bravorninkai • užauga 
tiek daug į storumų.

Ypatingai krito į akis už vi
sus storiausias “bravoro savi
ninkas.” Jis man išrodė lyg ir 
kur matytas, pažįstamas. Bet' 
ta mano abejonė tuojau iš
sklaidė netoli manęs stovintis 
Pittsburgho universitetų lan
kantis lietuvis studentas iš Ma
hanoy City, Pa’., paaiškindamas, 
kad tas storiausias “bravoro 
savininkas” yra p. Rėklaitis iš 
Mahanoy City. Tada’ ir jūsų Re
porteris dasiprotėjo, kad jisai 
yra matęs tų storąjį “bravoro 
savininkų” SLA seimouse, kur 
jis atstovavo p. Gegužio kuo
pai.

“Lietuviška kvietkinyčia.”
Prisižiūrėję “Prienų lietuviš

ko” bravoro mandrybėms, pra
dėjome žiūrėti i “Lietuvos gė- 
linyčių” su visokiomis ameriko
niškomis mandrybėmis. Bet čio
nai tai jau ir maži vaikai galė
jo dasiprotčti, kad ta Lietuvos 
“gėlinyčia” tikrai yra ne Lietu-

New York valstijos “laįsniaįs.” 
Ir tie trokai, kurie išvežioja tas 
gėles, tai ne tik turėjo New 
Yorko valstijos “laisnius,” bet 
ir amerikoniškus užrašus.

Tačiau paveikslų rodytojas 
mums aiškino su didžiausiu pa
sigerėjimu, kad tai “Lietuvos 
gėlinyčia” ir kad Lietuva dide
li progresų yra padariusi.

Mulkinimas po tautiška 
priedanga

Prisižiūrėjus tų savotiškų 
“paveikslų iš Lietuvos” ir pri
siklausius paveikslų rody to
jaus aiškinimų, labai jau krin
ta į akis, tas faktas, kad Ame
rikos lietuviai yra mulkinami 
po tautiška priedanga. Ir juo 
daugiau yra mulkinama, juo 
daugiau yra skiedžiama' tautiš
kumu. .

Iki šiol tekdavo matyti, kad 
visokios rųšies šarlatanai, no
rėdami gerai pasipelnyti iš 
žmonių nežinystės, naudoja sa
viems tikslams religijų tai? kito
kį skyma. Bet dabar jau pra
deda atsirasti tautiškų mulkin
tojų ir tarp Amerikos lietuvių.
Kas slepiasi už tų paveikslų 

“iš Lietuvos”
Prisižiūrėjus tų neva' paveik

slų iš Lietuvos ir tos visos pro
pagandos, kuri yra vedamą su 
tais paveikslais, man išrodo, 
kad už tų paveikslų turi kur 
nors slėptis didesnė kompanija 
didesnių tautiškų pramoterių, 
negu pats p. Žigas.

Patys paveikslai yra čionai 
Amerikoj pagaminti, sudurs- 
tant iš Visokių šėpų filmų po 
galiukų ir - prię utų^yisokių pa
veikslų dedami visokie tautiški 
aiškinimai, kurie labai atsiduo
da “kavalierišku” patriotizmu.

—Reporteris.

Lietuvos generalinis konsu
las p. Budrys taip pat daug 
nrums papasakojo apie kovas 
dėl Lietuvos nepriklausomybės.

■

Vietos kalbėtojai: Dargis, 
Mažukna, Bakanas, Baltrušaitis 
ir Gasiunas savo kalbose pasi
sakė už reikalingumų ątsiteigti 
demokratišką tvarkų Lietuvo
je ■

Perstatinėjo kalbėtojus ir vi
sų programų vedė p. J. Virbic
kas. Muzikalės programos di
desnę dalį pildė panele Rožė 
Lukoševičiute Iš Youngstown, 
Ohio Akompanuojant Mildai 
Virbickaitei, sudainavo labai 
vykusiai kel'iolikų dainų. Pub
likai labai patiko^

Reikia pasakyti, kad p-lė R. 
Lukoševičiute buvo tikra vaka
ro pažiba.

Be to, programoje dalyvavo 
keli vietos jaunuoliai: smuiki
ninkai p-lė Marčiukoniutė, Al
girdas Gilius, šokėja Baranaus
kaite ir North Sidės Lietuvių 
Liaudies Choras, vadovaujamas 
E. Gasiunienės.

Publikos buvo pilnute svetai
ne ir visi gražiai užsilaikė.

Buvo priimta anglų kalba a- 
titinkama1 rezoliucija dėl Vil
niaus. x

Oro bangomis
Lietuvių radio valanda, vado

vaujama p. P. Dargio iš stoties 
WWSW, buvo pašvęsta Lietu
vos nepriklausomybes minėji
mui. Dainąvo p-lė Rožė Luko- 
ševičiutė, akompatiuojant Mil
dai Virbickaitei. (Kalbas pasakė 
John M. iluston, angliškai ir 
S. Bakanas, lietuviškai. »•. < . .

■ >1 —Reporteris.

Soho Pittsburgh, Pa

KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI MINĖJO 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTUVES
— Vasa- savo gimto krašto “fortdžiulą-

SLA 40 kuopos Užgavėnių — 
blynų vakariene puikiai

gerų paramų. Visiefns darbinin
kams ir rėmėjams didelis ačiū, 
,o svečiams, kurie Valgė ir gėrė, 
didžiausias ačiū, nes mes bu
vome ' prikepę per tūkstantį 
blynų, tat jei musų gerbiami 
svečiai butų atsisakę valgyti, 
tada kepėjoms būtų buvęs tik
ras pavojus ne tik su blynais, 
bet ir rumys alus butų surū
gęs. O dabar- viskas tvarkoj: 
blynai visi buvo suvalgyti, o 
alus išgertas.

O jei buvo kokie trukumai, 
tai malonėkite atleisti, nes mes 
dejom didžiausias pastangas, 
kad visus svečius 
patenkinti. Jei buvo kokių tru
kumų, tai tat įvyko prieš musų 
norų.

Manom, kad kuopai liksi gra
žaus pelno.

viekas serga proto liga, šia ži
nia tai jau nė vienas sveikas 
protišką! pittsbųrghietis nepa
tikęs. Aš tai tiek galiu pasaky
ti: jau 15 metų su viršum pa
žįstu drg. Savickų, kaip rimtų, 
laisvų pažiūrų vyrų. Jis yra bu
vęs per daugelį , metų SLA .40 
kuopos finansų sekretorius ir 
dabar kuopoje tebeveikia, Tąip 
pat priklauso YMD ir kitoms 
draugijoms ir nei tik priklauso, 
bet ir veikia jose. Praeitų pa
vasarį drg. Savickų ištiko ne
laimė darbe, — buvo sulaužy
ta koja. Turėjo keletą, savaičių

ii.-r

ligą. Bet man atrodo, kad “Sąn 
darai” savo vardas, tai ir 
kito gardus. Kyla klausimas,— 
ar tik pati “Sandara” nesusir-

kiša? •—SoMetis.

Teisėjas norėjo teisėją 
areštuoti

—Blynų Komisija. 
■ ___________

Pittsburgh, Pa.
r 1 -------

Ar tik pati Sandara neserga?
Paskutiniu laiku “Sandaro

je” Pittsburgho skyriai (žinios) 
tiesiog stebuklingi. Praeitų va
sarų po SLA seimo 40 kp. dele
gatas Virbickas paskelbė tam 
laikrašty, kad delegatė Količiė- 
nė būdama seime ir išduodama 
kuopai raportų buvo netekus 
lygsvaros, — o vis tai todėl, 
kad minimą delegatė išduoda
ma raportų papasakojo nariams 
apie pp. Gegužio ir Valdytos 
purvinų politikavimų seime. J. 
Virbickas (buvęs seimo delega
tas) kuopos susirinkime, kuo
met delegatė išdavė tų raportų, 
nedrįso tų ponų-teisinti, nes jis 
gerai žinojo, kad čia teisybė 
pasakyta. Bet po susirinkimo 
Virbicko sųžinė buvo nerami ir 
todėl sugalvojo paskelbti “San
daroje”, kad Količįęnė nesveika 
protiškai, o pp. Gegužis ir Vai- 
dyla apvilkti nekaltybėj rūbais. 
Be niekur nieko jis taip ir pa
raše.

Trečiadieny, vasario 17 die
nų, teisėjo Borelli kambariuose 
buvo iššaukta byla iškelta East 
Chicago teisėjui Thomas Du 
Pue. Kadangi kaltinamas teisė
jas nepasirodė (teisme, tai tei
sėjas Borelli davė įsakymų po
licijai: eikite ir atveskite jį čiaj^ 
Įsakymas betgi sulaikyta, kai 
kaltinamojo teisėjo advokatas 
paaiškino, kad jo klijentas ser
ga.

O nelaimė su teisėju Du Pue 
atsitiko ve kokia: jis yra kalti
namas tuo, kad važiuodamas 
traukiniu iš Washingtono į 
East Chicagų perdaug /‘įsisma
ginęs”. Dėliai to LaSalle stoty,

galėtumėm išgulėt ligoninėj, o vėliau na
mie gydytis, bet po kiek laiko 
vėl pradėjo dirbti.

O šių metų pradžioje vėl su
sirgo ir turėjo pasiduot ligoni
nėn. Bet dabar jau grįžo iš li
goninės ir sakosi jaučiasi ge
rai, — vėl dalyvauja draugijų 
susirinkimuose ir parengimuo
se. Ir praeitume SLA 40 kuo
pos parengime (blynų vakarie
nėje) Savickas su visais savo 
draugais linksminosi. Bet štai 
ponia “Sandara”, kaip kokia ------------- -------
šmeižtų motina, garsina proto Chicagoj, ir tapo areštuotas

KLAUSYKIT!
. STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES)

KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro

• ■ M;

Kalbančios žinios—Mėgiami. Lietuvi}! Dai
nininkai—Gražios Dainos ir Muziką.

Dabar prieš ) kelias savaites 
skaitau “Sandaroj,”; kad miręs 
ir palaidotas J. Pociūnas, bu
vęs Y. M. D. pirmininkas. Ke
lioms dienoms praėjus, įeinu į 

žiuriu, 
baro su 
Nęt plaukai

pasišiaušė! Manau sau,

GREITAS PRISTATYMAS

1937-ID0DGE.-1937
Visi Modeliai ir Spalvos

PIRKITE ŠIANDIEN
Pociūnas 
draugais 
ant gal-

Prieš pakeliant naujų karų kainas
1 "7C Geri Vartoti Karai Už Ypatingai■ ■ w * ŽEMAS KAINAS

SPECIALUS PIGUMAS
DODGE KARAI SEDANAI su 4 durimis. Kai kurie apru- 
radio ir apšildomi. Tiek mažai vartoti, kad ma- 5595

klubą, 
prie 
geria.
vos
argi jau ir' iš ūžgrabinio gyve
nimo nariai gali į šitų klubų 
ateit išsig'ert? Bet pasidairius 
ir pasiklausius paaiškėjo, kad 
Pociūnas ne tik kad nemirė, bet 
nė nesirgo, tik Sandara susir
go ir paskelbė gyvų mirusiu.

O’ dabar vėliausia žinią—tai 
jau geriausia, Rašo, kad P. Są-

M. 
su

1936
pinti
nysite, kad jie dar tikrai nauji. Po

Jūsų karas kaip įmokoj imas—likusi po $25 j menesį
“The House of the DODGE Car”

MURPHY MOTOR SALES
2720 NORTH CICERO AVENUE

Va'sarip 9 dienų SLA 40 kp. 
buvo, surengus blynų vakarie
nę. Parengimas visais atžvil
giais pavyko. Svečių buvo pilna 
svetainė iš^ visų Pittsburgho a- 
pylinkės dalių. Nuotaika sve
čiuose buvo labai puiki, — visi 
tikrai lietuviškoj nuotaikoj pra
leido Užgavėnių vakarų.

šia proga parengimo komisi
jos narės reiškia širdingų padė
kų visiems buvusio parengimo 
rengėjams. PirĮmiausia ačiū 
draugams Zdankui ir Saveikiui, 
kurie dirbo prie baro; J. Bal
čiui, B. Yapeikai ir P. Rauk- 
čiui, kurie dirbo prie įžangos 
bilietų ir drabužių; o' kuopos 
iždin. J. Viktoravičiui už tai, 
ka ddirbo prie//lančekių. Vi
siems labai ačiū.

Taip pat ačiū F. Rodgers 
(Radžiukynui), kuris šį paren
gimų puikiai parėmė, ir Rieckš

PITISBURGH, PA. 
rio 14 d. Pittsburgho lietuviai 
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės. 19 metų sukaktuves Lie
tuvių Mokslo Draugystės sve
tainėje ir oro bangomis — per 
radio iš stoties WWSW.

Taip svetainėje, taip per ra
dio buvo kalbos ir muzikalus 
programas pašvęsta Lietuvos 
nepriklausomybes šventei.

Syetaineje kalbėtojas buyo 
Lietuvos generalinis konsulas 
p, <įonas' Budrys, Pittsburgho 
miesto majoro Cornelius D. 
Scully atstovas, miesto advoka
tas John J. Kennedy, nes pats 
majoras negalėjo dalyyąuti lie
tuvių šventėje. Mat, jis dabar
tiniu laiku atostogauja Flori
doj. Bet vis dėlto jis prisiuntė 
savo atstovų pasveikinti Pitts
burgho lietuvius, švenčiančius kad p. Kennedy yra gerai susi- pieno, kompanijai, kuri suteikė

Iš vietinių kalbėtojų kalbėjo: 
P. Pivarunas, adv. Ed. Sehultz, 
J. Ę.. Mažukna, P. Dargis, S. 
Bakanas, J. Baltrušaitis ir J. 
Gasiunas.

Taip pat pasakė gražių kal
bų geras lietuvių draugas ame
rikietis John M. Huston. Jisai 
pasakė, kad nuo šios dienos ji
sai niekados nęužmir'šiąs Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
(vasario 16 dienos),
tų dienų švęsiųs. O tai dūl tos 
papra’stos priežasties, kad va
sario 16 diena yra ir jo paties 
gimimo diena.

Miesto majoro aits lovas John 
J. Kennėdy irgi pasakę puikių 
kalbų apie Lietuvą ir lietuvius. 
IŠ kalbos galirpa buvo spręsti,

- visada
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Paskutine Proga!
VASARIO men. BALDŲ

IŠPARDAVIMAS baigiasi

F. BULAW pas D. KURAITI!
............... . ....................... .. 1 ■■■ ' ...... .........".... .......................... ..... ......... . ................ .. ....................................................n...

ir Lietuyoję yrą ^enn.sylvą'uį- 
jos valstija? Juo labiau, kad 
“filmininkas” aiškina su di
džiausiu pasigerėjimu apie šį.v 
garsųjį Lietuvos bravorų, kuris 
darąs geriausių alų visame pa
saulyje! Man net seilė ėmė var
vėti Žiūrint i “bętUYiškų brą- 
vorų,0 — tiek panoro gardaus 
alaus paragauti. Tada, žinoma, 
prisiėjo traukti j Piliečių Klu-

PARDAVINĖJA

Buickir
Pontiac

AUTOMOBILIUS 
įstaigoj,

MILDA AUTO SALES
806 West .‘ilsi Street
Tel. VlCTORY 1696

F. BULAW

NORĘDAMI PIRKTI

Naują arba mainyti seną

automobilį, kreipkitės:

F. BULAW
MILDA AUTO SALES

806 West 31st Street7 
Tel. VlCTORY 1696

2-ju dalių 
PARLOR SETAI 

39.50
ŠIOS SAVAITES ' 

SPECIALAS: 
Combinacinis (Ang
lių ir Geso) Pečius 

*39.50
JŪSŲ KREDITAS PAS MUS VISADOS GERAS

•' * i.’. 1 /

Roosevelt Furniture Co., Ine
' • : ■ : ■ . . 'i “ '

M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Sųvininkai

2310 West Roosevelt Road
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ti.. Mat, jau žinote, kad trum- ra dėl, ko galvą sukti, ir kilo

Padaužų Filosofija

Žemaitis rašo apie “Naujienų” vakarą
Apent vakaras Naujienų.
Apent įspude meilute, 
atminima linksmute.
Apent drauges ir dranga...
Teip tata: jau x kėlės deinos 

pralėkė, vo aš dar vis atmini
mas gyvenu. Veids vis dar lin
ksmas er širdis soti.

Tata buvo vasare septinta. 
Kap tik nuvažiovju arti Saka- 
lun svetainės, veizu er savo a- 
kims netikiu, šeši blokai išil
gi, penki — skersi- kap grūsti 
mašinoms prigrūsti! Vo Ježus- 
MaTijėlė! sakau, nū čiukure vei- 
tos nabrasem. Mažne teip er 
buvo. Kur veizi, ten sviets er 
sviest.

Kol įsispraudiau i vidų,' ra
dau programą beinont — uoš
vienė jau taisės alpti. Dūkavo- 
ju Dievov, kad nors pabongą 
matiau.

Linksma tata komedija buvo: 
juoką, rodos, trukti trauk! No
ra Gugienė er tas senuks Liud- 
kevičius, tata dvi šveises žvaiz- 
dės — du gyvi komedijanta. 
Kada anuodu loš, tata yr lošta! 
Ali er kiti aktore verti pakol- 
kos: a'nei er parodė savo. Sa
kau: kas gera er gražu, to nė 
koliti nabreik.

Potam tas Pranas Jakavičius 
išein su Blusa. “Chą, cha,, cha! 
Blusa! Blusa...” Uns dainiov, 
vo muso regėjime stojas kara
lius. Iš visų pusių tama-tarnai- 
tės, žondara, vaiskas su strel- 
boms er armatoms — visi ser
gsti karalių, žmonys lenkia’ sa
vo galvas er dreb iš baimės; vo 
blusa — paprasta mužike blu
sa—užšoko karaliov ont spron- 
do er kond! Kad |u suruktum! 
‘‘Cha, cha, cha! Blusa!” Ikon- 
den stojas muša tautos Vads, 
kurio tauta nanor er nekant, 
vo šalip jo — fanaberna Vado 
pati. Aplinkov reibi policija,

snipa-šnipuka, vaiskas su strėl- 
boms, vyskupą, kunigą' er mi- 
nyčkos, er juodnugarė blusa. 
Blusa užšoko ont Vado patios 
sprondo, įlend į ontį er šukei 
mctiežą. Vo Pranas dainiov pas
kutini posmą: “Cha, cha, cha! bažnyčios 
Blusa! Cha, cha', cha!.
muša juokas pratrukst: kad tu 
suruktum blusa! Cha, cha, cha! 
Chi, chi, chi!..z.

Kiti punktą er geri buvo, bet 
kon tu žmogau, visus aprašysi.

Kap tik pasibengė prograYnas, 
prasidcj susitikima, sveiks Lau- 
rutiena! Sveiki Pučkoriai! 
Sveiks Valančiau !i Sveika Aldo- 
na-Aldoniute! Sveiki Grybai! 
Sveiks senei bematyts Prusi'! 
Sveiks šarkiune! Sveika' Vale
rija! Sveiks Kežas! Sveiki du 
juokdare ■— daktaras Šimkus 
er Montvidas! Sveiki Stepona
vičiai, jus muzikantai myli! 
Sveiks šalaveičikas! Sveiki 
rockfordietei! Sveiks Juciau iŠ 
Oma'hos! Sveiki kenoshiete; 
Sveiki visi — visa draugiun er 
draugini litanija!

Kur teip įšiliustysi ? Kur 
teik meiliun žmonių sutiksi?— 
Naujienų vakare. Kur tokį šir
dingumą, toki draugišką jaus
mą rasi? — Naujienų vakare. 
Ali aš namoku visko aprašyti, 
tik duše jaut, tik mintis verd; 
vo žodžių trukst.

f Jūsų žemaitis.

NAUJIENOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

ir leidžia mėnesinius žurha-

»'• šeštadięnis, vasari 20, 198

Streikas General 
Motors dirbtuvėj 

St. Lduis

__ ______ , — -.. ...........- 
ką pažiūrėti ne tik lietuviai, bet 
ir plačioji Amerikos publika, tai 
Lietuvos sklandytojai^ Kartu su 
sportininkais vyksta ir trys žy
miausi Lietuvos sklandytojai, 
Jie vešis su savim savo sklan
dytuvus, automobilį specialiai 
sklandytuvams pritaisytą ir. dar 
kaip ką.___________ x ‘

\(Bus dąugiau)

Pasak kasyklų savininkų, to
kie angliakasių reikalavimai 
yra “negalimi”.

Vieton, to kasyklų savinin
kai iš savo pusės pašildė pra
ilginti darbo valandas • iki 40 
vai. savaitės ir sumažinti an
gliakasių algas virš 14 nuoš.

Bet ir negalima buvo tikė
tis susitaikyrflo su pirmomis 
keliomis dienomis, ries dery
bos paprastai užsitęsią apie 
mėnesį laiko ir veikiausia baig
sis kompromisu.

paį, drūtai tarus, tame suva
žiavime kaip kieno buvo pąsisa 
kyta, kad jei katalikų bažnyčia 
Lietuvoje nenori prarasti savo 
įtakos/ itai v jos tarnai privalą 
savb gyvenimo gaires pasukti 
kita linkme.,Tai yra geru, savo 
gyvenimo pavyzdžiu veikti 
žmones, p ne prabangoje gy
venti. Beikia pasakyti, kad čia 
pataikyta j Įabai opią vietą. Ir 
j tą opią vietą sudavė ne kokie 
■marksistai, bedieviai, o savi 
jaunieji katalikai, kurie juste 
junta, kad žmonėse katalikų 

vadovaujama .< rolė 
Er dingsta. O kaip savi paliečia so- 

piamas vietas visuomet skau
džiau būva, negu iš Šalies kas 
hors jas užgauna.

Tik prisiminkim keletą vi- 
siėms žinomų faktų. Gabus ku
nigas, ne prastas politikai ir 
geras žurnalistas (jau miręs 
kunigas Purickis) be bažnyčios 
sutikimo ir palaiminimo vede, 
ir vedė ukrainiety provoslavę, 
kurią iš Maskvos parsivežė. 
Tikras ekonominių mokslų mo
kovas kunigas Jurgutis, Ltetu- 
vos universiteto garsus profe
sorius Jurgutis, taip pat be 
bažnyčios palaiminimo vedė. 
Vierias gabiausių Lietuvos poe
tų, didis literatūros žinovas, iš
garsėjusio veikalo' ne tik Lietu
voje, bet ir užsienyje “‘Altorių 
šešėlyje” autorius, kunigas Pu- 
tinas-Mykolaitis, užsienyje vedė 
civilinėmis jungtuvėmis, atseit, 
be bažnyčios patepimo. Kartu 
prisiminkim, kad rašytojas Pu- 
tinas-Mykolaitis yra gabus Lie
tuvos universiteto profesorius, 
geras mokovas ir sumanus pe
dagogas. Juk tai vis realiai ap
čiuopiami katalikų bažnyčiai 
nuostoliai! ' <

štai tik šiomis dienomis su
laukęs 60 mėtų kunigas Kisie
lius išvyko į užsienį ir čia vedė 
civiliniu, budu!

Kunigas Kisielius buvo Kau
ne gimnazijų ką’pęlįęiiąs ir auk
lėtojas. Jau seniai apie jį žvirb
liai čiurškė j o, kad jis vedąs 
nuodėmingojo angelo gyveni
mą, bet mažai kas tikėjo, kad. 
šis senatvės sulaukęs kunigas 
ir į pensiją išėjęs kapeliona's 
vestų, O vienok vedė ir vedė 
jaunulę buvusią savo mokinę!

Katalikų bažnyčios veikėjams 
Lietuvos klerikalizmo šulams y-

rupintis.
Kaupo visuomenė dar žino ir 

daugiau kūhigų, kurie čia mote
rų Balionuose labai laukiami vy
rai yra. Ar bus jų kada nors 
vestuvės, ar jie ilgai tokiu dvi
lypiu gyvenimu, gyveųs, kaą. 
dabar gali pasakyti, bet katali
kų bažnyčiai visa' tai’ į sveika
tą nebeina.

čia sunkinėta tik keletas 
stambių faktų, kurie sako, kad 
katalikų bažnyčios tarnų tarpe 
ne viskas yra! tvarkoje, šitokių 
ir dar pikantjškešnių faktų bu
tų galima daug daugiau pripa
sakoti, bet visa tai tik dar la
biau patvirtintų, kad jauniems 
katalikams visuomeniškai nusi
teikusiems yra dėl ko alermuo- 
ti ir rūpintis.

Paliksim katalikų bažnyčią ir 
dėl jos reikalų nesišięlosim. Ji 
Lietuvos vyriausybės yra re
miama, kunigai iš valstybes iž
do gauna algas ir, be to, dar i- 
ma pinigus , už šliubus, krikštą, 
pakasynas ir kitus bažnytinius 
patarnavimus. Oi patys kunigai, 
kaip matome, reikalui ištikus, 
vyksta į svetitnas valstybes su
daryti sau civilines jungtuves?. 
Laimė, kad po šonu valstybė, 
kur civilinės jungtuvės be di
delių formalumų atliekamos, tai 
Latvija.

& & &
Ir vis dėlto Lietuvos sporti

ninkai ryžtasi vykti ateinančią 
vasarą šiaurės Amerikos lietu
vių kolonijas aplankyti. Kad 
atvykę eiliniai Lietuvos sporti
ninkai ne labai turės kuo pasi
rodyti, tai galima jau iŠ anks
to pasakyti. Bet tikriausiai sen
sacija sudarys ir tikrai turės į

Angliakasių reikalą 
viniai “negalimi”, 
sako samdytojai

Kasyklų savininkai norėtų nu
kapoti algas ir prailginti 
darbo valandas.

NEW YORK, vas. 18? — 
Kasyklų savininkai ir anglia
kasiai yra dar toli nuo susi
taikymo dėl angliakasių reika
lavimo 30 \ vai. darbo* savaites, 
pakėlimo algų ir užtikrinimo 
mažiausia 200 darbo dienų j 
metuos, su lĄinimum $1,200 al
gą į metus.

kuris

nų 
lūs.

Gal atsiras žmogus, 
manys, kad užtenka naujiena's
pranešti tik metuose syki. Jis 
sutaupytų daug laiko skaityto
jams. ... —Ekonomistas.

LIETUVOS GYVENIMO
ĮVAIRUMYNAI

Nėra žiemos. — Klebonai subruzdo teisintis. — Nemalo
nus katalikų bažnyčiai faktai, 
ninkai rengiasi važiuoti į Ameriką. — Sklandytojai.
— Tautininkų sąjungos atstovų suvažiavimas. — 
Tautininkų sąjunga faktų šviesoje.

Lietuvos sporti-

taip 
žie- 
mė- 
tur

Po šimts pypkių, mes 
Lietuvoje ir nesulaukiame 
mos! štai jau veik sausio 
nėšio vidurys, o šiandien,
bųt, šalčiausia diena turi pagal 
C. tris laipsnius 'šalčio! Nemu
nu vis dar garlaiviai tebeplau
ko. Beje, šiaurės Lietuvoje, 
koks mėnuo atgal, kelioms die
noms buvo susidaręs rogių ke
lias, bet greit ir tas ištirpo. U- 
kininkai stipriai aimanuoja, 
kad negalėsią iš miško nei ku
ro, nei padarinės medžiagos 
prisivežti. Giriose tiek šlapia, 
kad joks čia darbas visai neį
manomas. Keliai taip pat bjau
rus ir neišvažiuojamiplentų 
dar mes ne tiek turime nusitie
sę, kad jais jau net į mišką ga
lėtume važiuoti. Miestelėnai 
taip pat nusiskundžia žiema ir 
rūgo j a, kad iŠ kaimo maža at
veža pirmos reikmens maisto 
produktų, žodžiu, velniava ir 
tiek.

kintis, kad Lietuvoje kunigai 
nesą tokie turtuoliai, kad reik
tų jiems savo turtus kokios 

r 

nors labdaros draugijoms išda
linti. Bažnyčios ir nesą auksu 
puoštos, kad reiktų tasai auk
sas visuomenės organizacijoms 
perduoti. Ir iš viso kunigai nė
ra Jau taip doroje puolę, kad 
reiktų kas nors Čia* naujo ineš-

Milijonas Dolerių
Real Estate Bargenų 

skelbiama šios savaites 
The Real Estate 

Advertiser Laidoje
34 N. La Šalie St., Chicago 
Oficialia Chicagos Real 
Estate Exchąnge o i* gano

JEI JUS ĮDOMAUJATIES NE
KILNOJAMOS SAVASTIES KI
LIMU MARKETE, PARAŠYKI
TE PRAŠYDAMI PRISIŲSTI 
DYKAI PAVYZDŽIO, PAŽY
MINT, KAD JUS SKAITĖTE ŠI 
SKELBIMĄ NAUJIENOSE.

Budinki] Savininkų
Jei jums reikia kas taisyti 
arba permodeliuoti su vė
liausiais pagerinimais —

TEEEFONUOKIT
t

HAYmarket 3922
musų patyręs budavotojaą jus aplankys už tai jums nieko neskai-* 
tant. Jis išaiškins jums kaip jus galite pataisyti arba permode- 
liuoti savo namą pagal FHA lengvą išmokėjimo planą.
Pagal susitarimą, nuo 1 iki 3 metų, dirbame viską kas budinke 
reikalinga. Turime didj planų pasirinkimą pastatymui gidžių ir 

v geriausių vasarnamių už pigiausias kainas.

. ST. LOUIS, Mo., vas. 18- 
Ištikus sėdėjimo streikui G, 
neral Motors Chevrolet ir F 
sher Body dirbtuvėj, dirbtum 
liko uždaryta, riors ji atsidai 
tik pora dienų atgal. Streik: 
liko paskelbtas, dėlei pašaliu 
mo iš darbo penkių organizu 
tų darbininkų. '

PEOPLES AUDITORIUM
2457 West Chicago Avenue

Visą savaitę pradedant pirmadieniu, vasario 22 d.
’ Išskiriamas Chicagos perstatymas

AMKINO PATIEKTA IŠDIDŽIAI
NĄTALKA POLTAVKA .

Natalka PoltsfVka — Pirma Sovietų OPERETĖ t
Veda E. Kavaleridze — Muzikos patitura — V. Irovich 

Garbingo Ukrainos Respublikos artisto
Vaidintojai — M. Litvinienko — Volmut. Garsus Ukrainos VaJstyb 

Operos dainininkas; E. Patrozinski, Garsus S. S. S.‘ R. artistas;
C. Shkurt, C. Manko, M. Platonoff, V. Shestakovski.

S. S. S. R. padarytas,
PIRMADIENĮ, VAS. 22 ir ŠEŠTADIENĮ, VAS. 27, 3 iki 11 v. p.

Kitomis dienomis nuo 5 v. p. p. . t
, Įžanga 25c. iki 6:30 , 35c. po 6:30

BanKePinigus Laikyti
Tūkstantį, Sykių Saugiau, Negu Namie

*■ Taip Sako
; ... f■

JONAS BRENZA, Prezidentas

Metropolitan State
Narys Federal Deposit Ins. Corp. — Kiekvieno asmens pinigai apsaugoti iki $5,000.00.

2201 West Cermak Rd., Chicago
auk

J.V. Senatorius Gerald P. Nye sako
"Aš gėrėjuos pasitenkinimu, kuri lengvas užsirūkvmai

suteikia mano gerklei

“Su pertraukomis aš rūkiau Luckies 
nuo pat mano pirmutinio termino 
Senate, 11 metų, atgal, ir aš visada 
gėrėjausi jų skoniu ir pasitenkinimo 
bei saugumo jausmu, kurį lengvas užsi- 
rūkymas suteikia mano gerklei. Aš 
esu labai daug viešai kalbėjęs Senate, 
per radio ir, pasitarimuose. Kaipo 
pasekme to, balsas yra didžiai apsunki
namas. Tad, suprantama, rūkant aš 
turiu rūpintis savo gerkle — ir aš 
atradau, jog lengvas užsirūkymas yra 
mano gerklei tinkamas."

Musų visuomenės ir politikos 
gyvenime barometras bent kiek 
gyvesnis. Jis šokinėja, bet jo 
rodyklė eina labai neaiškia 
linkipe ir sunku pasakyti, ar į 
giedrą, ar į audrą.

Po katalikų veikimo centro 
suvažiavimo, kitaip tarus, po 
klerikalų štabo aktyvo suvažia
vimo, visi klebonai labai su
bruzdo. Bažnyčiose per pamoks
lus dabar visur mėginama aiš-

O
 Dabar, kai tik tikrasis laikas budavoti —? 
, mes budavofame net už 150 mylių nuo 

Chicagos — specializuojames namų staty
ba per visą metą — finansavimą sutvar- t 
kome nuo 5 iki 20 metų išmokėjimui? 
Dykai planai ir apskaičiavimai.

Kasdien Atdara nuo 9:00 iki 6:00 p. p. Sekmadieniais nuo 
10:00 iki 8:00 po pietų. 

KREIPKITĖS, RAŠYKIT AR TELEFONUOKIT

ALI. STATE BUILDERS
2400 W. Madison St. Tel. HAYmarket 3922

KAMBARYS 402

11 eseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 
didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 
ir tt. daugumą, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 
savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 
Nye ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 

). Operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir
■ ■ ■■■ ■' ■ •' ■ . '.'■'.'/v ■’ : "

kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai- 
P°gi ęalite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išimtino “It’s Toasted’’ proceso gerklės apsaugą. 
Luckies yra malonūs jūsų gerklei.

GERB. GERALD P. NYE, JUNGTINIU 
VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ NORTH DAKOTA

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE”

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”- Jūsų Gerkles /

PRIEŠ KNITBJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Cwri«ht 18tT,




