
»

*

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

muMms
v Th« Lithuanian Daily Nkws

PVBLISHED BY THE LITHUAN1AJM NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Ralsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500 f

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXV ' Kaina 3c
» I , , ............ • . -------'.A (U ■ |,|> I , . _______________

IN A U J O E IN © S 
The IvitKviamian Daily News 

Entered as second-class matter Mareli 7, 1914 at tlie Post Office at Chieago, III., 
under thę Ąct of March 8, 1879

■ 1 • .......................   . I....; ■ p.,..- “įt-...... ■■■* i II;, . .... ................... .... .1 . . , ■ ,

Chicago, I1L? Antradienis, Vasarię-February 15 d., 1938
—1—u -—.—— __--------------------- ■ . .UU,;.’               

------ - , ii -A i'. - ------------ -

•s • — •

Į.ii m 'ii
No. 38

A. SMETONA DUODA AMNESTIJA VOLDEMARININKAMS?
\

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 20 ME 
TŲ SUKAKTUVIŲ PROGA AMNESTIJA 

SUTEIKTA VOLDEMARUI
Apie amnestiją Suvalkijos ūkininkams ir 

kairiųjų partijų nariams dar negirdėti
CHICAGO, III. — Pereitą še

štadienį United Press per N. 
B. C. pranešė/ kad Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktuvių proga Lietuvos vald
žia suteikė amnestiją tam tik
ram skaičiui politinių kalinių, 
tarp jų v /buvusiam premje
rui Augustinui Voldemarui.

(šios žinios patvirtinimo nie-

kur neteko pastebėti. Jeigu ji 
tikra, tai reiškia, kad p. Sme
tona paleidžia iš kalėjimų vol- 
demarininkus, kurie darė są
mokslus prieš valdžią ir palai
kė ryšius su Vokietijos naciais. 
Apie* amnestiją Suvalkijos ūki
ninkams ir kairiųjų partijų na
riams kolkas dar negirdėt 
ko.)

LENKAI PERSEKIOJA LIETUVIUS 
' VILNIAUS KRAŠTE

KAUNAS, Lietuva, vasario 
14. — Dienraščio “Chicago Tri
būne” korespondentas Donald 
Day ' aiškina jo dienraščio va
sario 15 d. laidoje, kaip len
kai persekioja lietuvius Vil
niaus krašte. -

Pasak Day’o, lenkai uždarė 
Lietuvių Ūkininkų Draugiją,

Smarkus mūšiai eina

nie

. . . . . . .

[ ACME-N AUJlJbiN v a’vio

&
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^XBARCELONA, ISPANIJA, — Tai žaizdas po gen. Franco bombnešių <atsilanky- 
mo. Griuvėsiuose yra ieškomi sužeisti ir užmušti žmonės. - ■ •

DIDELI MŪŠIAI EINA CENTRALINĖJE 
KINIJOJE

400,000 kinų stengiasi sulaikyti japonus 
Kiną lėktuvai bombarduoja japonų til

tus ir reikmenų sandėlius.

len- 
kra-

na ją skleidus priešingą 
kams propagandą Vilniaus 
šie.

Uždaryta dvylika lietuvių 
knygynų, kurie remta Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių pinigais.

Kaip sako Day, iš Amerikos 
lietuvių. Lietuvos tautiniams 
troškimams palaikyti per 20
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KONGRESO NARIĄI PRITARIA KON
FERENCIJAI LAIVYNŲ REIKALAIS

... _________ ___ __________________ _ '

nes ji veikė perarti prie Eiibė- metų Lietuvos nepriklausomy, 
žiaus. Lenkai likvidavo lietuvių bes gauta daugiau nei $30,- 
sporto draugiją?

35-ms metams išteks MUŠTYNĖS NACIŲ 
gausiųjų ge 1 e ž i e s MITINGE BUFFA- 
sandėlių Jungtinėse 

Valstijose

i

K

LO MIESTE

WASHINGTON, D. C., va
sario 14. — Kongresas gavo 
pasiūlymų pirmadienį, kad 
Jungt. Valstijos imtųsi inicia
tyvos tarptautinei ■•nus.iginkla? 
yimo konferencijai sušaukti. 
Šitokiai .^ikopf ęrencijai/ y patirt-, 
gai pritaria senatoriui King ir 
atstovų buto narys MaVerick.

Tačiau senatorius Pittman, 
senato užsienio reikalų komi-

'teto pirmininkas, pareiškė, kad 
laikas konferencijai pepribren- 
dęs. Kadangi senatoriaus Pitt- 
mano veiklą yra glaudžiai su
sijusi su uz|iehj'o reikalų sek
retoriaus Hųįl darbuote, tai da
romą dėl seiU jMttmąno , pareiš
kimo išyądašį'; Žogei Washing-> 
tono vyriausybė »' į sumanymą 
konferencijai/,šaukti žiuri šal
tai. .. < ; ;

Pasaulinis karas 
prieš Rusiją ne

išvengiamas

NEW YORK, N. Y
14. — Pirmadienį čia prasidė
jo Amerįpan Institute of Min
ing and Metalurgięal Engineers 
suvažiavimas. Pirmą suvažiavi
mo dieną padaryta pranešimas, 
kuris sako, kad gausiųjų gele
žies sandėlių iš žemės kasti 
Jungt. Valstijoms išteks dar 
35-ms metams. Tie gausieji 
sandėliai randasi Lake Super- 
ior srityje. Jie* teikia 85 nuo
šimčius visos naujos geležies 
Šiandien.

Kai jie išsibaigs, tai teks 
kasti geležies ruda mažiau tur
tingose kasyklose ir geležis pa
sidarys brangesnė.

SENATAS PRIĖMĖ 
ŪKIŲ PRODUKTŲ 
KONTROLEI BILIŲ

WASHINGTON, D. C., va
sario 14. — Pirmadienį Jungt. 
Valstijų senato dauguma $6 
balsų prieš 31 priėmė farmų 
produktų kontrolės bilių. Ka
dangi bilių jau yra priėmęs 
atstovų butas, tai jam tapti 
įstatymu reikia tik, kad jį pa
sirašytų prezidentas. O prezi
dentas pirmiau yrą davęs su
prasti, kad jis pasirašys.

asu

BUFFALO, N. Y., vasario 
14. — Buffalo mieste sekma- 
dienį buvo sušauktas Jungtinių 
Valstijų nacių—German-Ame- 
rican Bundo — organizacinis 
susirinkimas. Atsilankė į jį na
cių pritarėjai. Prisirinko ir' 
Amerikos karo veteranų orga
nizacijų narių. Kalbėtojas bu
vo G. Wm. Kunze, Amerikos 
nacių organizatorius.

Neramumas ėmė reikštis 
prakalboms tik prasidėjus. Jis 
išsivystė į muštynes, kai Kun
ze, pabaigęs kalbėti, sutiko at
sakyti klausimus.

Bii*vęs New Yorko valstijos 
legislaturos narys Hammer pa
aiškino, kad jo senelis apleido 
Vokietiją, ba negalėjo pakęsti 
militarės vokiečių priespaudos. 
Kas ten susirinkusių • mini joj 
sušuko: bailys!

Hammer pakvietė rėksnį iš
eiti laukan ir ten ginčą užbaig
ti. Tuo tarpu minioje prasidėr 
jo muštynės. Tik po 15 minu
čių penkiolika policininkų te
pajėgė atsteigti tvarką ir už
darė susirinkimą.

Franco lėktuvai nė^Į Fraųco koheentruo- 
beatakuos neginki p ja 1,000,000 karių j “ 

luotų miestų
BARCELONA, Ispanija, va

sario 14. — Ispanijos sukilė
lių vado, gen. Franco, “vidaus 
reikalų ministeris” Serrano Su- 
nėr pereitą savaitę pareiškė 
Italijos žinių agentijos atsto
vui, kad sukilėlių lėktuvai ne- 
beatakuos neginkluotų Ispani
jos miestų.

Smarkus vėjai sulai
kė • pagalbą rusams 

mokslininkams

Čhicagai ir apielinkei fede- 
rąjio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; daug šalčiau; saulė 
teka 6:47, leidžiasi 5:22 valan
dą.

TROMSOE, Norvegija, vasa
rio 14. — Sovietų laivas Tai- 
myr randasi 20, mylių atstu
mo j e nuo keturių rufeų, šiau
rės tyrinėtojų. Mokslininkai ir 
laivo įgula galėjo duoti vieni 
kitiems žiburių ąignajus. Ta
čiau ledų susikimšimas yra di
dėlis ir1 laivui arčiau prie mok
slininkų priplaukti veik neįma
noma.

Taigi laivas mėgino nuleisti 
ant ledo lyties du lėktuvus, 
kad jie galėtų nuo ledo pasi
kelti ir nulėkti pas mokslinin
kus. Bet f vėjas pirmadienį bu
vo taip stiprus, kad siuntimas 
lėktuvų atidėta. (Paskutinės 
žinios sako, kad lėktuvai jau 
nuleisti ant ledo). '

■ —■i-    : /

Upes laivas pasken
do, 8 žmonės žuvo
SYDNEY, Australija, vasa

rio 14.; —

’• HENDAYE, FrąncUzija, va
sario 1/1. -— Pranešimais iš Sa- 
lamankos, Ispanijos sukilėlių 
vyriausios būstinės, generolas 
Franco koncenttuoja milioiio 
karių armiją.

Koncentravimo tikslas esąs 
pavasariui atėjus mesti visas 
sukilėlių jėgas prieš respubli
kos gynėjus ir juos sutriuškin
ti. ’ ’ '■

Dabar sukilėliai/ turi 815,000 
'karių. Jiems sustiprinti imama 
kariuomenėn 20-22 metų vyrai 
ir gabenama maurai iš Afri
kos.’

' MASKVA, Sovietų Rusija, 
'asario 14. — Sovietų Rusijos 
karas su buržuazinėmis šali
mis yra neišvengiamas, pareiš
kė Joseph Stalin, Rusijos dik- 
tatorius... Reikia" visus Rusijos- 
gyventojus laikyti mobilizacijos 
stovy, prįsirengusius atakai, 
kad joki priepuoliai, joki? iš
laukiniai triukiai nepagauti ų 
tušų betikėtai. Stalin reikalau
ja padauginimo raudonosios ar-

• . jmijos ir sovietų oro laivyno.
Stalino pareiškimai tilpo 

straipsnyje, kuris tilpo dienraš
tyje “Pravda”. ' i

SHANGHAI, Kinija, vasario 
14.
centralinėje Kinijoje. Tose vie
tose, kur prieš septynis šim
tus metų mongolų būriai, va
dovaujami Changis Chano, sė
jo tenorą, šiandien japonai ka
riauja kinus, verždamiesi pie
tų link, prie gyvybinio kinams 
Lunghai geležinkelio.

Japonai jau paėmė žemąsias 
Geltonosios upės dalis. Jie pa
siekė .vidurinę upės sekciją, 
skiriančią šiaurės Kiniją nuo 
įlietų 4<inijos.

. /
Japonų avangardas prisiarti

no .Geltonosios upės šiaurės 
krantą, privertęs 15,000 kinų 
karių persikelti į pietų kran
tą. Kinai išsprogdino tiltus. 
Japonams teks keltis per pla
čią upę sunkiose apystovose, 
priėš kinų ugnį.

Ties, šia vieta, Kaifeng mie
sto apielinkėse, veržiasi pietų 
link viena iš penkių japonių ar
mijų, kurios spaudžia kinus iš

Jos slenka nuo Hwai upės.
Japonams atremti gen. 

Chiang Kai-shek turi 400,000 
karių, ši kinų kariuomenė sten
giasi sulaikyti japonų užsimo
jimą “praryti” Lunghai korido
rių. Mūšiai eina smarkus, at
kaklus.

Perorganizuotos kinų oro pa
jėgos, su rusais ir kitais sve
timšaliais aviatoriais, kinų pra
nešimais, bombardavo tiltą per 
Geltonąją upę prie Lokow mie
sto, kurį japonai neseniai at
remontavo. Tatai nutraukė ja
ponų susisiekimo ruožą šiauri- i 
nėję geležinkelio Tientsin-Pu- 
kow dalyje. Kinų lėktuvai taip
gi sunaikino didelius sandėlius 
japonų amunicijos ir kitokių 
reikmenų ties Pengpu. Panto- 
niniai tiltai, kuriuos japonai 
nutiesė per Hwai upę, jjblašky- 
ta. Be to, kinai iš smar
kią ataką prie W^^®ig, 30 

 

mylių į šiaurę nuo Ts i n ingo.

Visai tai rodo kinų kariuo
menės veiklą, tačiau ofensyvą,

šiaurės? O iš pietų, pirmyn , daro japo-
slenka trys japonų armijos. }nai.

Potvyniai išvijo šim 
tus šeimų iš namų 

Michigane

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Rumunijos ministe 
rių kabinetas re

zignavo

Tūlas laikas atgal buvo pra
nešimų, kad Franco ima ka
riuomenėn net 19 metų vyru
kus. Tatai gi liudiją, kad suki
lėlių kariuopięilei jau trūksta 
suaugusių vyrų.

Jau Paruoštas Lietuvos 
Murinės Statybos 

PlanaisDETROIT, Mich., vasario 14. 
— Praėjusios savaitės gale 
potvyniai išvijo šimtus Michi- 
gan valstijos šeimynų iš na
mų, užliejo vieškelius ir pada
rė daugiau ’ žalos turtui, negu 
savaitę laiko prieš tai. *

„ • -- - ■ - - - ■ ■ -

Anglija atidarė 
Singapore

KAUNAS — Prieš kurį lai
ką buvo sudaryta speciali tarp
žinybinė komisija svarstyti mu
rinės statybos įgyvendinimo 
klausimus Lietuvoje. Po eilės 
posėdžių, komisija nutarė pa
ruošti murinės statybos planą.

Kaip teko patirti, minėtas 
planas yra jau paruoštas ir jo 
nuorašai įteikti suinteresuotoms 
įstąigoms susipažinti ir pareik
šti savo pastabas. Planas yra 
labai platus ir smulkiai numato 
visas sąlygas, kurios reikalin
gos mūrinei statybai įgyven
dinti Lietuvoje.

VJENA,' Austrija, vasario 
14. -r— Prieš keturias dienas 
suorganizuotas Rumunijos mi
nisterių kabinetas, kuriam va
dovavo Rumunijos ortodoksų 
bažnyčios patriarchas Cristea, 
rezignavo pirmadienį.

Naują kabinetą sudaryti pa
vesta Buvusiam premjerui 
George Tatarescu. Karalius Ka
rolis sudarė karališkųjų pata
rėjų tarybą, kurioje, be septy
nių buvusių premjerų, daly
vaus ir patriarchas Cristea.

ETIOPAI SUKILO 
PRIEŠ ITALUS

SINGAPORE, vasario 14. — 
Pirmadienį stiprioji Anglijos 
laivyno baze Rytuose, Singa- 
pore, tapo atidaryta ' formaliai. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
ir trys Jungt. Valstijų karo 
laivai.

Singapore bazės įrengimas 
kaštavo anglams daugiau, kaip 
50 milionų dolerių.

11 bilionų dolerių 
, pašalpai

Statys Ligoninį
RASEINIAI — Pavasarį ap- 

skr. savivaldybė pradeda staty
ti ’ ligoninę. Statybos sąmata 
sieksianti pusės milijono litų. 
Ligonines statyba daug rūpi
nasi naujas ligoninės vedėjas 
gyd. Aleknavičius ir apskr. inž. 
Adomonis, darąs ligoninės pro
jektą.

vasa-
Reuterio (Anglijos

WASHINGTON, D. C., 
sario 14. — Jei kongresas 
skirs šiomis dienomis pareika
lautus $250,000,000 pašalpos 
darbams, tai susidarys viso 
$11,391,400,000 suma, kurią 
prez. Rooševelto administracija 
išleis bedarbiams šelpti iki bir
želio 30 d. šįų metų.

va
pa-LONDONAS, Anglija, 

rio. 14, 
žinių agentijos) pranešimais 
pirmadienį iš Adeno, daug Ita
lijos kariuomenės pasiųsta iš 
Addis. Ababa į įvairias Etio- 

sukili-

TAnglijos ministerių 
kabinete pasireiškia 
nuomonių skirtumas

. ■ — .. ■ /

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 14., — čia paplito gandai, 
kad pasireiškė rimtų skirtumų 
premjero Chamberlaino ir už
sienio reikalų sekretoriaus Ede
no nuomonėse "klausimais, kaip 
išrišti problemas, kurios liečia 
Anglijos santykius su Vokieti-j e paskendo sekmadienį laivas, 
ja ir Jtalija. Chamberlain, sa- Aštifoni žmonės žuvo, dar dvjM 
koma, norėtų juo greičiau pai-likos pasigendama. Laive 
niavas išlyginti, o Eden pata* laimės įvykio metu buvo iš

Sydiley prieplauko-

/. ■■ '

Japonija gal suteiks 
informacijų apie sa

vo laivyną
■ ——

TOKIO, Japoniją, vasario 14. 
— Japonų užsienio ministerijos 
atstovas pirmadienį davė' su
prasti, kad Japonija gal ir su
teiktų informacijų , apie savo 
karo laivyno statybos planus, 
jei prašymas butų neforma
lus.

•Prieš ąavaitę , Jąjko Jungt. 
Va Is tij o s, Anglija ir Francu z i - 
ja. pasiuntė Japonijai formalų 
reikalavimą paaiškinti, , arv ji 
planuoja statyti didesnius nei 
35,000 karo Rtivnsi ; Japonijos 
atsakymas praėjusį. špšiadietiį 
nesutiko reikalavimą išpildyti.

pi jos dalis rimtiems 
mams slopinti.

3,063 žuvo anglies 
kasyklose

Mirė žymus laik
raštininkas

NEW YORK, ■ N. Y., vasa- 
rio 14. — Pirmadienį čia mirė 
O, O. Mclntyre, žinomas laik
raštininkas, kurio skiltį “New 
York Day by Day” talpindavo 
400 šalies dienraščių. Mclntyre 
mirė 
mo.

PARYŽIUS,. Francuzi j a, va
sario 14. -- Petrus Fajure, par- 
laipęnto narys iš Loire . depar
tamento, paskelbė, kad 1937 
imėtais Francuzijos anglies ka- 

3,063 ang-

t

būdamas 54 metų senu-
žmopiųria jų išlyginimą vilkinti. ' so 150

syklose viso žuvo 
liakasiai.
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' Antradienis,

| Iš Pietų Amerikos
3

Ž

B. K. Algimantas

IS PIETŲ AMERIKOS EIETUVIU 
GYVENIMO

(Speciali© “Nahjienų”) korespondento Argentinoje)
-,if.

^razilijaje plačiai kalbama 
apie Lietuvą !

Sao Paulo. — Dar niėkūo- j-
met Brazilijos spaudoje nebu
vo taip plačiai rašoma apie 
Lietuvę, kaip dabar. Mat Lie
tuvos ministeriui p. J. Aūkš-; 
tuoliiri aplankius Rio de Janei-i 
ro ir Sao Paulo ir pasira^iūs 
prekybos ir ekstradicijos Su
tartis, bei atidarius konsulatų 
Rio de Janeiro mieste, įvyko 
m misterio pasikalbėjimas su 
Rio ir Sao Paulo dienraščių re
daktoriais oficialių ir draugiš-, 
kų priėmimų progomis. Žodis 
“Lithūania” stambiomis raidė
mis praskambėjo ne tik Rio 
dienraščiuose, bet ir “O Esta- 
do do Sao Paulo”, “Noi te”, 
Folho de Manana”, “Curier de 
Sao Paulo” ir visuose kituose 
dienraščiuose, žurnaluose tilpo 
lietuvių vardų gražiai garsi
nančių paveikslų.

Ministerio priėmime dalyva-

vusis Agronomas Žabrbckis |>a-j 
darė didėlio įspūdžio į aukotus; 
bražflūš. Mat jis 'čiĄ tarnauja: 
valdžios darbe, vesdamas ju- 
kaliptų miškųz sodinimų. O yra 
ir tuomi garsus, kad jis bai
gas - gimnazijų Vilniuje iškėlė 
Lietuvos vėliavų ant Gedimino 
pilies, kų čia primena, palies
damas musų Vilniaus žaizdų. 
Brazilai myli žemdirbių tautų> 
kurios išeiviai prisideda prie 
šios šalies progreso kėlimo. 
Dėl to virš 100 straipsnių, la
bai palankių lietuviams, pasi
rodė braziliškuose laikraščiuo
se laike ministerio Aukštūolio 
apsilankymo.

Taip rašo J. Mokietis “A. L. 
Balse”, 'kuriame tilpo platus 
ministerio J. Aukštuolio atsi
liepimas apie Braziliją ir apie 
joje gyvenančius lietuvius.

kunigų “šviesos” ir tarp kon*| 
sUlato 'U’gįtno “Lietuvio”. Edi- 
toriaje — felbgas įbaš 
kuris j savjo h/da teigia — tu-į 
las ^‘Liėtuvio” “AWt^sv rai-į 
šo: . ;

' . . ’m'
.kišeniai ^rA M- 

bai gilus, todėl Lietuvos ku
nigai h^sitenkina daug stam
besnėmis už; Brazilijos ku-, 
nigų algomis ir hoTi būti ihLj 
hišteriais ir valdyti visų Lie
tuvos jždų, paskiau skusti 

• amerikoniškų lašinių ant
spaudus jų vietoj deft 
“gesch!la(Mėt in Memel”į,
nori steigti baiikus bei bah-| 
kelius ir pasiju Juos suban- 
krutinti, nunešdami žmonių 
iAdėliufe ir ‘garantijas”. * 
Bet, Jęų^ažins'kas šu A^rni-! 

nu, • ^ddos, ihMnių neskuto.

^žpsižmonėjimas 
tJrigfcfeVičiiį namtioše

Pereitų sekmadiepį, 24.16.37 
kiį^iiš’kiai pįp. B. ir fe 
vičiai -savo Mftiuo'sė ' všuru6^ė‘ 
-gražias vaišes savo draugams,( 
kėliose Ža)iy^AV6 -jų.kijdė fr. J. 
Tuchius iš Patagemjbs, “A<. L.j 
Balse” red. K. N. Neikus 
dviem savo autais utvyko bro

0ekanau^kų? taip Jpp.į Kavaliau
skų Ai^enUpoje gimusieji vai
kučiai gYįažiaj kalbia liWviškai, 
vi^šk’ai nemaišydami vietinės 
fealbOš. šeimininkui griežiant, 
lietuviukai puikiai šoka lietu- 

šbkius'.
z Vfeų 'dienų praleidus vaišin
gų šeiminfnkų malonioje drau
gystėje ir pakvėpavus tyru 

... A ./“ pajūrio Orū, iššiškirstyta po-'
>liai A. ir J. ČOkahauskA'i sū-> jįsiūl, n'es' ‘biYmudienyje visus,
vo šeimynomis ir tėveliu, p. J. savaitės darbas iaukia. 
tf v i • m. • .t •« ■. • *• • »

(Bus daugiaii)
Kučinskiene ir kilipiškių .pp. 
Kavaliauskų šeiĄynŠ. <

Pasikalbėjime kad;
fabrikantai p, Antanas v&ekaJ 
ii Suskas yra tas ^smtio, kūH’s’ 
visus Juozo Paųgps parašytus 
lietuyi^kus raštiir' vesdavo is-, 
pahų kalbon vietijiM skaudai. į

Labai ntalbhu, ;kįd ikaip pp. medeliai.

J u os, ki tų kuhig'į pasami^ti;;
- -w.

Mė'delių Laužytojai 
'Nesiliatija 

________________ (

ŠIAULIAI Sausio 1 d. Til
žės gatvėje nulaužti kėli jauni 

. Nors '^titihkRmi orga-
— ---------------------- ----—■————-------------------------------- -------------------------------- ----• k ' < ' • : v

“Lietuvis” apie kunigus
Brazilijoje eina ginčas tarp

SitĮ Metų
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

ko gegužio 3 d. laivu “Europa”, į Breme
ną, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienašl Kaina iš New Yorko i 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

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

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Fra nei ją, iš ten gelžkeliu 
į Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50. bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugražinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”. .

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

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu, 
Aųuitania”.

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

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

Lifetuvos piliečiai privalo gauti leidi* 
t mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka me- 

nesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

Taipgi užsisakyki! kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galimo 
gauti.

Visus dokumentus ir laivakortės pa
rūpins NAUJIENŲ laivatorSų skyrius, 

3 1739 So. Halsted Stį Chicago, Iii.

i

U

skuto feRmanaūskai, letc. 0 ica-i 
da š’kū'timo įlirig'entųi buvo pa
klausti, kų Yėiš'kift nespėtos Ąū- 
skukt raidės tai pĄRJŠ-
kinO, fcad tai įrodo lašibių !bro- 
cedėncljos lietuviškumų, bū
tent—UldhhTkų' Sųjuhgū Alek
sote!-. .. ■ k

......... .......... . -.... ........ — 
nai it stropiai seka ir baudžia( 
tos Pušies piktadariui, tačiau, 
mfat^t,-' bausmės per švelnos/ 
kad medelių laužytojai ifesi- 
liauja. •............................. ,

<

Gatvėms Laistyti Mašina Gauta*
Neseniai Klaipėdon buvo Tiu-' 

vykusi miesto savivaldybės ko-‘ 
misija 'Oįižftitėti iŠ u?sieniiį at
gabentos Šiaulių miestui gat
vėms laistyti mašinos, kuri šiuo 
metu yra muitinėj ė. Komisija 
mašinų apžiurėjo įr priėmė, tai-, 
gi Šių vasarų jau tikrai gatves 
laistyti puodukais nereikės.

----------------------------K----------- 9----- -------į-----—------
■ i i... imuliini imt rr Ii..,!...

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai. 
apskaičiavimas — atliekama jusiu 
naimiosę—vihas darbas užtikrih- 

’tas Vrėldems metams.
Martiuette Radio ‘

AL ENZULIS
5610 So. Maplewood Averiuc 

Kalbame Lietuviškaj.
Hemlock 2343

Mrs. Anėlia K. Jąruez

drg.
A^ėWaYŪs

N Rujas “N. feahgos” 
Rė^Įaktdrius

Mon-te video.
KHgerį - IlorStų, ii^u'^Va-

jiši^es 
toriaus pareigotns eiti, leaiip 
rašo aĄ. L. Balso” kores^), 
tapo išrinktas drg. B. Lidei
kis, senas ir rimtas įjmgva- 
jaus lietuvių visuomenės Vėl-' 
kėjas.

Senojo “N. Bangos” redak-, 
toriaus išlaisvinimui iš kalėji
mo reikalinga sumokėti 500 
Urūgv. pęžų. Bet kadangi “N. 
Banga”, kaipo lietuvių darbi
ninkų laikraštis, tokia pinigų 
sumų negali įstengti sumokė
ti, todėl prašo lietuvių visuo
menes paramos, kreipdamasis 
j jų su Šukiu.: r ’

— Musų laikraštis būdamas- 
Aeturtinga’s, kreipiasi vį $ūs, 
gerbiamieji lietuviai, kur Jus 
bebūtumėt, šu obhlkiu: Vieny
bė galybė. Pabėkime • vieni 
kitiems nelaimėje. Musų drau
gas dirbo dėl šviesesnės Uru
gvajaus lietuvių ateities, to

dėl mes visi šiandien padirbė
kime dėl jo laisvės. Paauko
dami pc pezų-kitų. nenubiedne- 
sime, o parodysime didelį žmb-

■ • • < . > J » * . i y ,

aiškumų, išgelbėdami savo tau-, 
tos ir klasės draugų iš nelaiš-. 
vės.

galybė. Pabėkime vieni
•*. < — f— . »_

Iš darbinihl^ji gyvenimo t 
General Motors 

KohiŲanijoje 
. »•/ r.

Iš virš 800 darbininkų Gė- 
nėral Motor Apg.1 kompanijo
je (Ohevrolete), apie pustrė-. 
čio šimto dirba musų lietuvių 
ir visi turi gerų vardų toje 
rimtoje firmoje.

Che vrolet o administraci j a, 
pildydama šios šalies vyriah-. 
šybes išleistus darbo įstaty-' 
mūs, suteikė savo darbinin- 
kapis pirmus apmokamas ato-< 
s t ogas, bendrai — dešimčiai i 
dienų. Taigi ; šventėme ir gai
vume pilnų atlyginimų nuo 24 
d. rugsėjo iki 5 d. spalių š. iii?

Visi tivo patenkinti,' kadan
gi pripuolė _ du šeštadieniai ir 
sekmadienis, tai aprųokėjo liž 
68 valandas darbo. z

Ir dabar, artinanties balaite 
sui, smarkiai; darbas eina.

Be to, 1 dar Viduje didinama 
•patalpos. Taipgi yra žinių, kad. 
didins produkcijų; samdys, 
daug naujų darbininkų.

PARAIŠČIAI
Profesionalus daktaro -pąraiščių 
prftaikynias pigmi liž $5.00. 
Patenkinimas garantuotas. Jis pa
sakys tržinterfesUOtiems. ar jie gali 
pagyti bė ‘operacijOš.

Dr. P. Schyman
• - „ Spe-ciąHstas ;

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas. Arinitiige 8200

Pirkite savo apielinkes
' krautuvėse »

AMBKOSIA & NECTAR
v iteet Dištributor

. ^tjERKIT tikJGĖĖĄ ALŲ, padarytą Čhičagoj. Visi geria ir mėgsta 
ANeBROSIA Alų, ‘Vbt, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NeČTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies p/oduktų.

Vrmo (virholešalėj kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kfėipkitės pas NORNŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 
navirną. ■ * ' - ■

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6210 
-. J v -

?

j' LAIDOTUVIŲ DiRĖKtORlUS
- V I ■“ ■ BJohn r. Eudeikis

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' " DIENĄ IR NAKTJ - ..
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hėrmitage Avė. 
4417 Šbath Fairfięld Avenue

Tel. LAFAYĖTTE 0727

* koplyčiom visose
'Chicagos dalyse

’ i Klausykite musų Lietuvių radiO programų Pirknadienio vakarais, 
*įO:00 vai. Vakaro iš W. H. j?. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIM1ERAS.
■'V'; , <__________________________ ' ..r . ...

C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

NARIAI
Chicagos, 

f Cicero
LdetUVilį 

Iraidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Direktoriai
Ambulahcc 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TARIME 
KOPLYČIAS 

VISO.SE miesto
DALYSE

Ą, PETKUS
68^4 So. AVčklcrn Avė. Phone Gfovehill 0142
1410 South JOth •Go’urf -Cicero Phone Cicero 2109

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

< . T. J. ŽOLP Phone Bdlil. 5203
1646 Wėst 46th St’feet Boulcvard 5566

' ■ - : S.M. SKUDAS
718 We^ 18th Street Pfenej^onToe 3377

S. P. MAŽEIKA
,3319 I4Wwea Ayenue

Yards 1139
_______________________________________ Yards 1138

T“
2314 West 23rd Plėcp Pitone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 įasĮt 16M Street Tel. Pullman 1270

JUOZAPAS EUDfelKlS IR TĖVAS
4704 So. W,eštęrri Avė. Phohe Virginla •<

A. MASALSKIS •
330.7 tituaiYica Ayenįlę Pilone Boulcvard 41jfo

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avėhuė Phone Lafayctte 3572

/, Avį1.-' ''..'t',r V«,. C'-'* ..v.

15, 1938

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru

. Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2261 Wėst 22ftd Stteet

Vlados: nUQ. Y—$ Ii *7-^ 
Seredomis ir nedfl., pagal sutartį 
Rez. 6631 So.' Cafifornfa 'SlVenue

TrtpfoYiiih R^pnMlr 7MTR

Ofiso Tol. Boulevard 5913

DR. BĖRTASH
756 Wešt 35th St

Ctfr. of 35th ahd Halstefl -SU.
Ofiso valandas nuo 1-8 ntfoteso-fe'.SO 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TsL Kenw6od 5167

Residence

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro

8939

' * *u > **

Physical Therapyi 
and Midwife 

6630 So. Westeru 
Avė., 2nd fldor:
Herulock 9252 j 

Patarnaujū prie’ 
gimdymo naikiuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage, 
electric t r ė a t - 
ment ir magne- ■ 
tie blankėts ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Rezidencija:
SOU1H CLAREMONt* AVĖ
Valandos—9—10 A. M.
Nedalioj pagal sutartį.

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. i iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak

Tel. Seėiey 7380^
Namu telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
* o vi va a

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

Miesto
Kamb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais rr Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVfiNUE 
, Res. 6515 So. Rockkell Št.

' Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
3407 Lčwė Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tęl. CENTRAL 1824
Namų Tel.—-Nyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKI V SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garahtavimas.

Optoinetrięally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boitlevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tėl. Yards 1829. 
? Pritaiko Akinius > 

j Kreivas Akis 
/ ' Ištaiso. 1

Ofisas ir AtiniU Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nėdėliomis pagal sutarti.
B

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Vai. touo 2 iki 4 v. p. p, ir buo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR RE21DĖNČ1JA 

4300 So. Fairfięld Avė.
Tel Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą. 4645 80'. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki H 
vak. NCdelioj pagal susitarim* 

Ofiso Tel.s Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS .

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos puo. 9 iki 8 vakaro. .
Seredoj pagal sutarti. ' • 1

Kiti Lietuviai Dakt

Dr. Margeris
3325 Šo. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: OfJiče Rhone:
Laf. 7883 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto Iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį. - .... . . . - - ' - - -   - -■■■■■■■- - ■ - ■ ——
Tėl. Office Wfentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

Dr. Siisanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis
.i ■ ;11, ;. r...... .m.!. ■ i.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

is misijos
Ger^i lietuviams Žinomas per 81 

rrtetus kaipo phtyręs gydytojas 'chi
rurgas ir Skuteris.

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

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

Valandos nuo JO—12 piety ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Su'perior 9454 hr Central 7464

Dr. Charles -Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė,

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

Phone Ž<JDWAY 2880 

telefonas Yards 0994

Dr. Maut ice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND XVR.

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

7 iki 8 vai. Nedfil. nuo 10 Ud 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

VISO.SE
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Nepraleiskit Šio Didžio

Lempu Progos IšpardavimoThe Cots of Cowardice

NAUDOKIS ŠIUO NA

to mass

atnešti

KAD

Keliaukite

LIETUVONkulturinia.-

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai ir valstija)

INSURANCE
(APDRAUDA)

rakandų

IŠĖJO “MUSŲ DIENOS

cen
com

M 
4704

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

AR GIRDĖJAI?
KĄ?

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti

Through design or default, 
Britain insured Japan’s grab of 
Manchuria in 1931-32. Then in

Jis ištirs kiekvieną dirba
mą vietą .... duodamas naudin
gu patarimų kaip gauti ge
riausia ir patraukliausia vieta 
Už ši patarnavimą mokėti ne
reikia.

himself, and the Devil of fas- 
cism take the hindermost, vvith 
the hindermost steadily grow- 
ing larger and larger. Eng- 
land’s policy’s in practice, is to 
keep, every war local, under no 
circumstances to allow the ma- 
jor powers to be brought into 
the conflict.

ti savo vardą pa- 
resą. 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 St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros_________ __ per krutinę

3409 ir 3417 SO. HALSTED STREET
Tel. Boulevard 8167 

CHICAGO, ILLINOIS

Dzūkų senovės 
dienos

upsurge 
hood

Nudriko Radio Makalai Nedėliomis WCFL. 970 kil. 7:30 iki 8 
vai. vakaro. »

Budriko Akordionistai per radio, WAAF, 920 kil. Nedėliomis ir 
Pėtnyčiomis kaip 4 v. po pietų.

• WHFC, 1420 kil. Ketvertais nuo 7 iki 8 v. vakaro.

infected by the insane 
virus

Sausio 6 d. išėjo iš spaudos 
lietuviškus vienkartinis laikraš
čio leidinys “Mtfsų Dienos,” 
Laikraščio redaktorius ir lei
dėjas Bronislovas Tomaševi- 
čius. ■ < • '

GRIPSHOLM
23,000 tonų Įtalpos

NAUJIENŲ 
raštinėje?! 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

eksponatų, parodyt 
dzūkų papročių, šo

dėl Š
reikia tikėtis, pavyks gerai.

Tsb.

No. ^704—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai ] 
vardę

HEMOROIDAI
Naujas būdas—garantuojamas gy
dymas be operacijos. Ateik persi
tikrinimo pasiūlai susižinoti — 
$1.00 už egzaminaciją ar gydymą.
DR. P. SCHYMAN

Specialistas
1869 N. Damen Avė.

2-ras aukštas. Armitage 8200

dicįįės JL?^kij$eno- 
ktirių* didžiausios 

surijoštbš Miižpraė j usiąis

Electrocuting Women
Illinois has electrocuted its 

first woman—Mrs. Marie Por
ter, for hiring her 22-yeared lo- 
ver to murder her brother for 
his Insurance. When refiVsing 
to commutę her sentence, Go- 
vernor Horner said, “After 
carefully searching the evidence, 
I fail to find one mitigating 
circumstance for the atrocioūs 
orime”. Mrs. Porter is £he še- 
cond woman ever cxecuted by 
Illinois, since her predecessor

namų nuo

the rape of Ethiopia 
her fleet in the Eastern Medi- 
terannean and to ėlose the Suez 
canal against Mussolini. Such 
a*movė, natūrai for ą Pl<tt or 
Wellington, for a Palmerston 
or a Disraeli, would have pre- 
vented the destruction of 300, 
000 Ethiopians ahd the con- 
ųi/cst of their country; it vvould 
have forestalled Hitleris mareli 
into the Rhineland in March, 
1936; and it wou’.d have headed 
off the Spanish civil war, 
which has cost nearly a million 
lives and billions in property. 
Or, once started, the Spanish 
revolt would have been ąuick- 
ly crushed, if Britain had join- 
ed France in an effective block- 
ade of the Iberian peninsula. 
Such statesmanlike action by 
England would have kept Ja- 
pan from jumping on China in

Būt instead, the British lion 
has shink off with his tail be- 
tween his legs, and whined to 
the three bullies of fascism, 
‘‘If you only leave me alone, I 
don’t care what you do to oth- 
er folks.”

Musų patarėjas atsineš Re 
gėjimo Meterį—nuostabų ma
žiuką prietaisą, vartojamą bi- 
le šviesos kiekiui, bile kamba 
ry taatuoti.

20% NUOLAIDA VASARIO PRA 
TUŠTINIMUI

Mažds įmokestis—rMažos, lengvos Sąlygos

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

Apylįnkiniai dyleriai taipgi siūlo daug 
puikių lempų vertybių vasario laikotarpy

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

TIESIAI PER KLAIPĖDA

nuo vagių 
langų 
gyvasties 

gausite

pinigams taupyti ge
riausia vieta?

—Teisybė, Antanas 
man sakė, kad ten ir 
patarnavimas m a 1 o- 
nus.

—O rąikale ir PAS
KOLAS DUODA. .... .

DABAR
MŲ ŠVIESOS PATARNAVIMU

DYKAI .

As for individuals, so likę 
wise for nations cowardice, of 
ten costs dearly.

More than a million and s
half people killed, wide terri-’ 1935-36, England refused to do 
tories and, rich, popiddus pro-’the sensible thing to prevent 
vinces conųuered and devasta- 
ted, one of Europe’s great na
tions ių the throes of civil war. 
and the threat of a major war 
stronger than it has been for 
20 years—that is the enormous 
cost of British cowardice since 
1931.

To save her own skin most 
cheaply, since 1931 England has 
adopted the policy of each for

• Štąiįčia—proga, kurios lauki. Dabar gali 
gauti tas naujas lempas, kurių nori gauti pi
nigų taupymo kainą, kokia tiktai VASARIO 
LEMPŲ PRATUŠTINIMAS
Grindinės lempos, bridgę lempos—studijų, 
stalo ir boudoiro lempos—lempos visiems 
reikalams ir kiekvienam kambariui—visos 
prieš jus paraduoja šioje blizgančioje VER
TYBIŲ ŽYGIUOTOJE. Bet, skubėk, skubėk 
—ateik, dabar, kol stąfcas pilniausias.

LAIVAKORČIŲ KAINOS 
Trečia Klesa:

Iš New Yorko Į Klaipėdą . ...........
Į abi puses ............................ .. ........

Turistinė Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ............... .
Į abi puses .........................................

Taksai $5.00 atskirai.
Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

• 1 * . ■ ’

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

Dėl dokumentų ir visų informacijų kreipki
tės j patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

- Chicago, Illinois..

Whi]e- many of us may not 
believe in the death penalty 
and may feel that. Illinois 
should join Wisconsin and Mi- 
chigan in abolishing Capital pu- 
nishment, yet we hold that so 
long as this statė punishes first 
degree murder with death, wo- 
men should receive the šame 
penalty as men for the šame 
ėrime.

Illinois, particularly Chicago, 
is too lenient with Svomen who 
kili others. Latest exampele is 
Mrs. Ada Szczytowski who'kil
led the alleged sweetheart of 
her hąsband, then sectired ac- 
ųuittal on the thread-bare plea 
of self-defense. Other recent 
examples are “Marble Mable” 
Bolton who, after shooting 
down Ler lu.*sband, boasted that 
“they d-rn’t eleetroeute women 
in Illinois.”; and a woman on 
the West Sidę who hired a teen- 
age lover to kili a man then 
was acąuitted vriiile^the boy re- 
ceived a long sentence in the 
penitentiary.

By acųuitting such/killet or 
giving them a light sentence, 
oųr courts in effect tell women: 
“If some person offends you, 
kili that person. We’ll see that 
you’re freed or lęt off easįly. 
Murder in the first degree is a 
Capital crime for men only.”

Būt, since Illinois has electro
cuted Mrs. Porter, we hope .that 
other women may think twice 
before they slay.

----------------------------t,

Teaching Toleranęe
Teaching tolerance—that is 

one of the finest and most im- 
portant tasks of our schools, 
colleges, and universities. For 
račiai, religious, and political 
tolerance is the cornerstone of 
genuine Americanism and true 
democracy.

Jefferson and Franklin and 
Thomas Paine fought intoler- 
ance when this natiori was a- 
making; Lincoln stru'ckstrong 
blows at intolerance when i n 
the -1840’s ahcf 50’$ ^p^efąfed 
under the mantle of Know-No- 
thingism. And more recent lea- 
ders battled the late 
of intolerance under the 
of the Ku Klux Klan.

Hatred in Europe now 
terš around the Jew and 
munist. With Hitler, anti-Se- 
mitism is fanaticism and also 
good polities. Poland, always 
more or less against the Jews, 
is bein, 
ąnti-Semitic virus of Julius 
Streicher, most frenzied of the 
Nazi Jew-baiters; Roumania, in 
the grip -of fascistic Gogą, is 
striking at the Jews.

Prejudice is strongest in A- 
merica against the Jew, com- 
munist, and negro. In ^many 
parts of tjiis country, a negro . 
is not a human being, būt a 
kind of cross between the De
vil and a black-skinned ape. 
Breathed on by Europe’s anti- 
Semitism, the ancient prejudice 
against the Jew is rising here. 
As for the “red” or communist, 
by merely naming him this his 
enemy condemns him beyond 
present hope.

Among members of all rac- 
es, all religions, and all politi
cal parties are individuals who 
are good and bad, noble and 
ignoble, ignorant ,and uncouth 
or educated andr cultured. To 
condėmn all members of a race, 
religion, or political party just 
because they are members of 
that race, religion, or political 
party just because they are 
members of that race, religion, 
or political party is both silly 
and dangerous. For nothing so 
begets isblation and hatred, no- 
thirig so destroys national uni- 
ty sočiai progress, ąnd indivi- 
dual enlighįenment as 'intoler
ance and bigotry.

If we American are trtfe to 
oųr historicaP inheritance and 
to the ideals of our democra
cy, »we will teach and practice 
račiai, religious, and political 

'tolerance.

Ruoš didelį. senovės dieną
Didelės re 

me Dzūkijos gyvenime turi pas
kutinius kelerius metus ruošia
mosios 
vės Dieno 
buvo 
metais Merkinėje ^praėjusiais 
metais* Dauguose. Abi šias die^ 
nas aplankė Tautos Vadas An
tanas Smetona, 'vyriausybės na
riai,. aukštieji svečiai ir tūks
tančiai žmonių. Ruošiamosiose 
Dienpsė dzūkai parodo visą, ką 
jie yrą iš savo senųjų kartų ga
vę: papročius', istorin'ų liekanų, 
dainas, įrankius ir. visa kita. ,0 
Dzūkijos kraštas įdomus ir slė^ 
piningas. Nors jau ruoštosios. 
Senovės Dienos būvą pilnos į- 
vairių 
daug 
kių ir dainų, itačįau toli gražu 
dar ne viskas, ką "dzūkai gali ir 
turi įdomaus parodyti. Ypač 
ruoštose' Dienose negavo pro
gos pasireikšti, Seirijų, Simno, 
Veisėjų, Leipalingio, Miroslavo 
ir kitų Dzūkijos apylinkių gy
ventojai, kurie taip pat yra iš
laikę daug Dzūkijos senovės 
grožio ir liekanų. Todėl šiais 
metais, padedant įvairioms or
ganizacijoms bei mokykloms, 
ruošiama didele Ųzukų Senovės 
Diena ruošiama Sekminių Šven
čių metu, birželio 5 ir 6 dieno
mis. Daugiausia Seirijų Senovės 
Dienoje savo eksponatų išsta- 
tys minėjų apylinkių ūkininkai, 
kurie, paraginti Senovės Dienos 
ruošimo iniciatorių ir išgirdę a- 
pie ruošiamąją Dieną, jau da
bar pradeda jai ruoštis. Seirijai 
nevisai mažas miestelis, turįs 
nemažai kultūrinių įstaigų, to
dėl Šenovės Diena Seirij uose,

Akordionu Mokykla
Lekcijos—Kursai nupiginti. Akordionai stu
dentams išrendavojami. Galima pirkti ir mo

kintis tiktai po $1.25 j savaitę.
Studentų modelis pradinis Akordionas 10 b. už $16-50 
28 basų Akordionas ................................... .....  už $59-50
80 basų Akordionas ..................................... už $89°°
120 basų Akordionas ..................................... už $QCĮ.OO
Gitaros mokiniams po .........   $4-95
Profesionalų Akordionai po . $250-°<> ir aukščiau

KJP i eletonuok savo Viešo Pa- 
Ic/navimo Krautuvei ir pap a- 
šyk atsiųsti išlavintą šviesos 
patarėją j namus šviesai iš-

THE W0RLD AT 
AGLANCE 

...... .. ——■■■-■■ ...... 

by Dr. E. G. Peters

ls,! Night and Morning j
^mURINĘ Promote a Člean, Healthy Condition 
giDel Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo,

ar^a Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
’ rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins 

|QUR L.I ti galeforInfantor Adult. AtallDruggists. I

Wr i te for Free Eye Btfok Murinę Company, Dept. H. S., Chicago
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1739 Soath HMsted Street
Telėpii'onė CANAL 850#

Shbsčriytioii Ra tęs: 
$8.00 pęr year in Caįiąda , 
$5.00 pęį* year outsidė bf. Chicago

Chu
$8.00
4.00
2.00

.. Eįįtelęci ąs Sėčold CĮass, jlattėr 
MariŽh 7th. 1944 ąf tjiį p3st Office 
3f .Chicago^ 11L undef Che act Of 
M&tcn 3rd 1879.

Dviem mėnesiams 1.50
yienam mėnesiui ___ '.75

Chicągoje per išnešiotojus:
Viela kopija _______   8c
Savaitei _________________ 18c
Mėnesiui 75ė

Suviehytose Valstijose’, nė Chicafeoj,
paštu:

Metams .......     $5.00
Pusei metą 2.75
Trims mėleliains 1.50
Dviems ritenešiarriš ............  1.00
Vienam mėnesiui ..............___ .75

komunistų partijos organas “Pravda” kad pilnam “so- 
tailližmb* laimejffiitii RUŠijoje lelkių Revoliu
cijos”. t< 4 A <: v

Nors jis teigia, kad. šita jo iiuomonė nettiri nie
ko bendro su Trockio, Zinovjevo ir kitų “fašizm'6 agen
tų” nuomonėmis, bet iš. tfesų ji nedaug kuo nud jų te- 
šiskiria. Trbfeffi W kbffiii^ija ilislrife kad 6b li^satilio re- 
vdlitiČijbs ■ Rusijoje fiėg&reš iššllaik^tiį o Sta
linas dabar aiškina, kad be pasaulio revoliucijoj socia
lizmo laimėjimas Rusijoje bus nuolatiniame į&Vojuje; 
i’ai juk beveik tas jp^t; 4 .,

■į. —; —_ .............. ■„

N^jfeūoL einą, Rasdieri, išskiriaįt 
knįddienius, Lėidžia Naujieną Ben- 
•ovi, įtffo S; HSlšted SU; Chicago, 
1. Telefonas Canal 8500.

I. H ... i...- ■. ■ r. ..........  ..... . — 1 ................-

Pusei

. r. į. ..i.> ■ m

lt.

«( n

Kriziš Rumanijoje
Voį keturias dienas išbuvęs St^iSt^tydįilO

feūnianijbš riiinįstbrių kabinetas, kiillta įiHfeŠtakyjb ŠtB- 
patiiarcfiaš Milori Cristeta. _

Prieš tai per šešiaš savaitės Rtiiiitaiityų Vtalata SHu- 
ieihitas boga. Dafeūr karalius p^eiita 
šybę BuVUsiam pberiijtaftii TatalešČU: u .

Šitife pūšikeitipiai feumanijbs valdžioje įvyksta 
Šažriai Hėl to, kaH kOHlįiis Karolis nenori leisti kraštų 
valdyti Valstiečių įitatti'jai, kurios Vadas yla Dr. Jųliti 
ifaniu. TA partija yra stipresne už Visas kitas; bėt ka- 
ralitiš yra jai įirfėšitagąs,. nes jį VįSiktaiSUja kai kiiliti ^e- 
lorihų ir dideshilj teišilj liaudžiai; . VMfetlęcĮiį paltųbš 
vadas, beje, padėjo Karoliui algūbti karįjilkų sdštšį job 
mirties jo tėvo, kulis būvb atėmęs Ktalblitiij šbštb iždi
nio teises. Bet vėliau Karolis šu ^el^dtalita šušiįjy- 
ko. , . .. ; » ; i

Kad valstiečių Vadas Maniū nebūtų pltaffijtHš, 
karalius ciarb višokiaš intrigas tai. sii antisemitais,
su bažnyčios Viršininkais, tai šii kitokiais elėiiiėiitaiš. 
Tb režūĮtatė Rttananijbje nepasibaigia Valdžios kriziš.

Jei ilgai šitaip tęsis, tai Rumunijoje; galų gale? 
įVykš kdkš noĮs. įiėlvbršindš: arba padarys ^pucų” fa
šistai, arba sukils valstfečidi..

• . ■

Pasibaisėtina skaitlinė

;af 
tai

Į į M * » 4

Ištyrę 2,744 vaikų kraujų Clįįč^g'bš VleŠ’bsibse lįįb- 
kyklose, gydytojai surado; kad iš kiėkviėniį Valktį 
vienas turi pasibaisėtinų sifilio

Kas galėjo -tlWtis, kad ta liga yra .šitaip prasipla
tinusi net tarpe mokyklds amžiaus jauriiriid?

Visuomene turi imlis energingiausių priembhiiį, 
kad ta baisioji liga butų išnaikinta.

I *"• •' ; : 

Triukšmas dėl komunisto New YOrkė

i.

lijiamaš,

iiį pr WWijoš”
kraujo jurų — bet Stalino diktatūra turi gyvuoti. y

Pasaulio proletariatas tačiau nėra toks Žiopldlš, kad 
jisai lietų kraujų už Štalino privilegijų pūdyti ^kalęji- 
inuose šdciūiistuŠ ir stalyti ? “įirie ši‘eboŠ” opozicijos at
stovus.

LIETUVIAI KUNIGAI VIL
NIAUS KRAŠTE KO.VOJA 

. PRIEŠ LIETUVIŲ
. SPAUDI;

Pažangios lietuviu visuome
nes idikHštiš Vilhiatas tartaštė, 
“Vilniaus žofliŠ”? r'aŠd, Md lie
tuviai klebonai draudžia žmo
nėms tą lietuvių laikraštį skai
tyti. žodis” ilgai tylėjęs 
apie tokį negražų kunigų elge- 
ši, bėt, gffi gale, buvo privėr- 
swš įrdBilti;,ir sako:

“šiuovžygi,u jau turime Vi
są plubŠtą žibių, i<atd kai Lu
bių pži’a^ijta .klebdifili, lyg šu*- 
šitarę, lyg ko. įšMyti, įibą- 
dėjb; St thi kdiedėdami; ar 
tai pąmoįįęĮits sakydami, va
ryti agitaciją prieš niūšlj 
laikraštį. Butume šališki ir 
nėteisingi, jeigu sakytumėm, 
kad visi kunigai toki. Yr$ 
kltnigų taktiškų, višmintirigtį 
žhiobių, apie kuriuos tėiika

są p

«k

1

Amerikos Legionas jau seniai kelia triukšfti^ Uel to; 
kad Aianhattano dalies (New Yorke) prežiaiaiitMšį 
ley ŠI. išaačš, pasiskylė šdvo padėjėju kBthttfiištĮį. Lė- 
gionieridi, piriiiiau reikalavo, kad New Yorfeb HiėHiš Lą 
Giiardia priverstų Isaacš’ų tų savo asistentę įiSŠŠliĮiii; j 
bet mėraą jiems atsakė, kad jisai tokios galios, tabluli ir! 
tai ne. jo reikalas. Dabar jie nutarė kreiptis į New Yor- 
ko gubernatorių Lehmanų. '• |

Komunistas, dėl kurio eina šis triiikŠtaiaš; yH Si-j 
mdn W; Geršon. Pd to, kai pereitų lapkričio mėnesį,J 
miešto rinktariiis New Yorke laimėjo Tammany Hali 
priešai, tai komunistas Geršon* gavo* aukŠČiaus įiamiriėt^ 
“džabų” — kaip “borougH” (miesto dalies) ^PČzidetttd 
padėjėjas. Tai buvd pirmas atsitikimas, . kad kbmųiiįš- 
tui teko apmOkaiiia vieta &ew Yorko miesto valdžioje. 
Seniaųs komunistai sakydavo, kad priimti, //džabų iš 
buržujų” tai neatleistinas riušidėjihias. Bet kai jų žmo
gus buvo paskirtas apmokamu miesto valdininku; tai 
komunistai apie “smertelniįs griėktfe” užmiršo ir Črhė 
girtis, kad kbrniinišių partija NęW Yorke susilaukė to
kios didelės gaibėš.

..Šitie jų pasigyrimai ia^ąi suerzino 
tus”, kurie mano, kad vidokie udžabai” priklauso tiktai 
jiems, — nes juk patriotižihaš tūri nešti gerus divideh- 
duš; 6 kdd fie; tai kokia Rauda iš patHblizihb!

Taigi dabar ir eina kova dėl to žmogaus ir jo šiltos 
vietelės. liūs įdomu pažiūrėti, kūb* ji pasibaigs.

> ♦<; * cv r

gerus “patrio-L r ■ - t . - J

Stalinai riečia savo “liitij|”?
Rusijos diktatorius Stalinas j&i Vėl ima sukti į kitų 

pusę* •• !?<• * - u ;
Jo politikos kryptis iki šibl vadinosi ^gėnėiįaHne li

nija”. Jos. esmė buvo, ^socialižhiaš ^ifehdjb šalyje”, ~ ttib 
taikli kai Staiifi’d priėšMį iš kaifėš ir dfešihėš (Trdckiš; 
fiticbabinašį Žihbvj'e^aš; KamenėvUs ir k.) sake, kad so
cializmas kusi joje tegali būt įvykiht&š tiktiai' tudnibt, 
kai darbininkų kUasa laimės pergalę pasaulyje.

Dabar Stalinas staigd pasuko į utrookiznio” pušę, 
^dbeikšdamas ilgdme laiške, kurį įdėjo ’cėhtralinis SSRS

Bei ytii daug kunigų, kurie; 
bešivąHydami jokių priėmo- 

^įiita; y^rd nelabai jau grasią 
if j lį Itadhiųi netinkančią ak-

“K^i kurie kunigai pradė
jo pbieš mite kovą. Iš koVO's 
muko mes nebėgsime ir ją 
priimsime, bet mes, kaip ir 
seniau, taip ir dabar, jėįgta 
teks kovoti, kovosime kulita- 
tingai, be demagogijos ii 
'svetimųjų nejnokinsime;

“Vienas žada musų skaity- 
tbjahis tiėšiitėikti jbkių p 
nytinių pdlariiavlmų, kitas 
paskaitė iš pamokslo prenu
meratorių pavardes, treČihš 
atsirandą . ,dar . gudresnis, he 
tik nupiešia kalendorių litio 
sienoj bėt, litaijęš’ jįaš įiaŠ- 
tb .viršininką, įsako laiklhš- 
čib nėlhifcyti ir preiitairiėla- 
toriams nedalyti. PAštė Val
dytojas tokio įsakymo, Žitap- 
ma, ne|vykdo, nes ne nub ją 
priklaušb, Het Hdr gardžiai 

’ pasijuokia. .
< “Po šitų ttėpašišekiiiių iš

drožia pamokslą ir po kiek 
laiko pašte teiraujasi, ai ką 

Į padėjo tas jo pamokslą^.
i’dšto tarnaiilbjai iš tokio 
karštuolio pasijuokia. ‘Nega
limi -— bako 
kiek prenumeratorių ir pa- 
roUyti jį pavhtUŽių, neš lai 
tarnybinė paslaptis, tdčiuu 

. turime pažymėti; kad diena 
dienon jų skaičius auga’.” 
Tai ve kas dbS^ši lentatį 

pkupiipiąhi'.ė Vilfii^us krašte: 
ne tik lenkai p^ekidja lie
tuvių špaiidtai. bet ii lietuviai 
kuhigai Šiehgfesi ją sdhaikin-

Į xBeje, panašių nekultūringi•

&

’fąhatikų yrA ir tarpe lietuvių 
kūfiįgta Atndhkbje. Klerikaliz
mas visur juodas.

bARBIĖciŲ laįmėJimaš.
bfel atstdvb feo<všbno mirties 

įvykta L^taČashire miestč Farn- 
woh.h , dįstriktęi pąpildomiėj
rinkimai į parlamentą. Darbo 
partijos kandidąląs George 
Totailinsdh gavo 24$b&' balsūs, 
o konservątorita kandidatas 
Herbert Felix Hyan — 16,835 
b. Tokių būdu darbietis laiitaė- 
j'o 7,463 balsų dauguma;

Višiiotinūose ’ rinkimuoše; 
19Š5 tai.; ijųibo parti j a il^i bū
vio' lainiėjuši; Bet /tik 5,2b 1 bal
sų dOLii^'uįįaa.j »

. V f 4 \ T ’ -,K . 4 '
j j į- p-. L ' ; - \ *?L ' / J *

’ STAsfeą VAiNĖiftlENiĖŠ
‘ ..ATSilliitŠtliiAT.-

„Nešėtaiai Lietuvoje Hiirč. še- 
haš “Vūrpinihk'aŠ” Dr. Liiidas 
Vaineikis; kiiriš d&tag darbavo
si liėthVių tautiiilo, atgimlrho 
laikais ir tiilėjO iiž tiai 'nuken
tėti skaudžius ėdr8 J valdžibs 
Heršėkitajimiis. T6Še kdVose tao* 
liai dalyVaVo jo žrnbna; Stasė 
Vaineikiene. '

Ji parakė atšimiriiihiiš apie' 
tiiby pėi’gyventiiš išuHt<iuš lHi- 
kūš ir išleista dviejose kilio
se,' pavadintose 'prtafeities 
kėVų”. ^rhita j e ktay^ojė apta- 
'7 ‘LįetuVlšltdš kžy^bs kry^ 
žiaus keliai”; Atatloji šušiSėdta

* ■ pasakoti, 
kiek prenumeratorių ir 
rodyti jį pavadžių, neš 
tarnybinė paslaptis, tačiau

Lbyų”. ^rtaibje ktaygojė. apta- 
Šėhia “Lįetuyiškdš ktaygbs kry
žiaus Keliai”; Ahtlbji šušiSėdta 
iš dviejų daliil., Vientaš giitraš- 
U — >‘Ėtai)u į biWą”, ititbš 
— ‘‘Šibire”. ^.1'

Tbš pačibš gdloleš išiėfeta ir 
jbis įdbmųs “fpaiatagdiš taišihli- 
tiiitatai”.: i; .i? ;

' kfert'di, itdri 
iiežitab, kiėk ^algb teikėjo pa- 
Itėfti šiitais laikais; Libttyb'š kd- 
vbfejamš įtiėš/. Rušijbš. C'ai’ii- 
M btatų Idos p. Vai-
heikiėnČs rdštuš pėiškmtyii.

SiAšiSJt'Ai. stlfciAtiife^o- 
'KrAtV ŠCMiMit Atiš- 1

TRirolE.

Nėw Yrirlio
prM6šS, kad įiTMŽ 

Sžvdfehj tJdiicijft ViėnBjėį Adž- 
trH88 19.
įiiiį; HariHifeį isiŠbUffštiiiidin'Ž 
velfcirti'e. Ėdi Iciiriiibfe p'diiėijil 
paleido, nes prieš juos nebuvta 
jokių .įlodymų, b'ėt 30 suimtų
jų 81 ir ’dffid* tėbdš&8i kale jį-' 
me. Jų nusidėjimas buvo taŠ,. 
kU'd pBiidi j d j mis nidte gatvė
je “bčšiltdlbaiičiiis Šii Biiy. šb- 
Či'dfdėmokr'atų pkltijW nariais 
(ta paftijd dabai Adštbijdje 
tiž'dFatišta j/

Paskutiniu laiku buvo; Editai- 
tas buv. atstovas žemosios Au
strijos , šeinielyjė; HeiiiriCh

•J.

Amerikos Kunigy 
Vienybės aplinkraštiš

.  ***■-,-r:;.'

A.. Š. Antataikos liėtu^ita. kttnigų p 
Viėiiybėš tablitikraštl^ Li'etūVdjbĮi 
j ati žihdniaš. TįėŠa; j iš nėra Į! 
Uiįj pfgči^i žlnbftfąš,. ttės ffetai 
k^ni lęjįo lik iš Natajibfių b^i- 
šk^itytį. JŽbdbs, Lietuvos Sp^ti-Į 
'įoje Jei visiems žįnomb aplin
kybių jis p&sirbdyti negale jo.

Labai dįdejio susidomėjimo] 
čia nesukėlė, bet juo daug kas 
pasipiktino ir, piktinosi ne dėl Į 
to, Kad jisai, išleistas, bet pikti
nosi tik todėl, kad jis tokia pro
ga išleistas.

Tąsai aplinkraštis tik gilia 
grynai fctihigų luomo reikalus, 
bet su visu palieka nuošalyje 
bbndrtis krAŠto reikalus.

Klerikalizmo išpera
Tasai aplinkraštis, tai kleri

kalizmo išpera, jos raugas, kii- 
rife sakyte š&ko, kad klerika
lams mažai hipi bendri krašto 
Reikalai', o Vien tik kunigų luo
mas. Tuo savo aplinkraščiu kta- 
nig&i briaute, briaunasi į tauli- 
nirikų tarpą ir butinei nori Lie
tuvoje į^yvehdinti, ar tikriau. 
tarus, sustiprinti, atmiešti dik-1 
taturą kiclikaii'zitttt; Jati ir thip 
jie yra įsigalėję daugelyje gy
venimo Sričių — o ypač taiokyk*- 
lose; Jie neriasi dabar iš kailio, 
kad įtik Lietuvoje nėbutų įveš- 
tas citiiės metrikacijos įstaty
mas; jiė jau šaukte šaukia; kad 
Lietuvoje pliiita kohittniŽinAs, 
kad esą .reikia lapiau suburti 
savo pajėgas, kaJ atsilaikius 
prieš šį baubą.

Jie junta, kad demokratitaė 
mintis Lietuvoje perą t visiškai 
palaidota, kad iš klerikalų įta
kos net .kaimuose žmonės atsi
palaiduoja, todėl jie visokiais 
budais baugina „ tautininkus; 
Į$ad tik su jais sudarius bendrą 
frontą. - >

EitaiWoj iiisįiinibtaš
• <5 A % J • t j

, Tasąi, jūsų .kunigų aplinkraš- 
tįs, ž,ių^ipą,z' čia Lietuvoje inspi
ruotas, yra ne kąs kitas;, kaip] 
tik noras dar labiau tautinin
kus įbauginti, kad jie greičiau 
dėtųsi su klerikalais,1 kurių rei
kalai Lietuvos plačiose, masėse 
paskutiniais metais labai yra 
pašliję. . . .

Vienas, iš žymiausių paskuti
niais metais klerikalizmo šulų, 
tąsai nekantos pažangiesiems 
pilnas yra žemės Ūkio Akade
mijos ekonominių ftiokšlų dės
tytojas kunigas Kethčsi'S, kuris 
užperėitais metais,š._ Amerikoje 
viešėjo, šitas. klerikalizfnO apaš
talas griežtoje ir; sakysime, ne
švankioje formoje katalikų spau 
doje yra pasisakęs prieš čiviles 
metrikicijos įstatymo įvedimą, 
Mat, jisai pasirifikta tik todėl 
pasisakyti, nes kūjį laikų ilgai 
su tautinihkais flirtavo; tai bti- 
Vo. mUnytU; kad jo tarti žodžiai 
tautininkų talpe sudarys reikia
mo įspudžk).

Vienok tasai šūvis liko be 
garsioj todėl dabar mėginta tį- 
šai aplinkraštis išleisti; kad vii 
kitūš bauginti*.

Nori užsirioglinti ant 
v sprando

Tik pamanykite, kokie aršilš 
reVOliucioilieriai tiė kunigai

itadkraliSkbje valstybėje ylOl Įa- 
sidalę; kurioje b&žKyČio’s reika
lui Irto, išjuhįti iŠ beriŪrta Vals
tybės reikalų; kur Veikia Živi
lės. metrikacijos įšlatytaiūš ir 
kur kunigai iš valstybės iždo al
gų. negaunam Taigi, jie tokioje 
valstybėje gyvendami nori pie
tavo j e.įvesti savo tvarkų ir Lie
tuvos žmonėms dar kitą apinas- 
rį uždėti, kad katalikų bažny- 

| čiOS kunigai galėtų žmonėms 
jodinėti ant sprando.
.0 jūsų visokio plauko tauįi- 

ninkučiai ir tautininkėliai •tik
ti klapčiukai, tik šokinėja, apie 
klebonijas ir kviečia tuos kata
liku kunigėlius į bendrą frontą, 
tuo mėtų kai čia Lietuvoj ė kle
rikalai ' sukinusi apie tautinin
kus ir peršasi jiems į pagalbą. 
Taigi, rolėmis pasikeista.. Lietu
voje? tautininkams zakrlstijd- 
naują klerikalai, o pas jus klaip

osi Ūkais kunigams yra visokie 
tautininkai ir kas keisčiausia, 
kad bet tie, kūne laisvamaniais 
dedasi; kad ir iš Sandaros tar-

Šukele pasipiktinimų
Taigi, tašai kunigą vienybes 

aplinkraštis, tai yra tik manev-

ro darbas ir savo pajėgų išm< 
ginimas, bet nė kas kita. T< 
kialš Savo aplinkraščiais jie pli 
tesnių masių; o yįač iš dembl 
ratijos visai suvilioti negali. Š 
tokiam žygldi prįtalti kleriki 
l’dmš LAI viš^ien ką pačiam ar 
kaklo apinašrį užšinerti.

. i t K

klerikalai gerai junta, ka 
Lietuvoje jų įtaka siddreja, ka 
jei jie ką hotš iki šiol tori, t 
visa tai laikosi tik policinėm 
priėmbftemiš, bet he dšugia 
todėl jie dtabūr šėlsta, todėl j 
dabai* dūksta, kdd tik įbaūgihi 
tūūtiruHkiis ll šd.v'6 kisiekiis.

Joks įhioširdžlai demokrati 
kai nusiteikęs žnidgus Šitokien 
klėHkaliį žygiatais Irlitūrli n 
kali.

Tai juodasai klikas tiešid s 
vo skvernus, kad Lietuvos da 
bo žmones į tas pinkles į vilioju 
kad LifetuVoje klerikališkai ta 
tiŠką diktatūrą įgyvendinus, a 
bA ją sustiprintas.
,. štai delko Lietuvoje dėmokr 
tiuiuose sluogsniuose šitas k 
nigų vienybės. aplinkraštis t 
vien pasipiktinimą Sukėlė.

Kaip buvo bendrai tausiali 
Lietuvos universiteto autonop 
ja, tai tūoitaet klerikalų jok 
protestą nebuvo gildčti. bet k 
palietė jų reikaltas, tai jie nk 
dėjo šdvo aplinkraščius rasta 

ki. —

Minėjimų Kalėndtfiuš
i i j t « •»«*** <

Lietuvos nepriklausom y b e§ dvidešimtmečio minėjimo .i 
kilmių ir viešųjų pasirodymų kalendorius 1938 kietai

«

Vyriausiasis dvidešimtmečio 
minėj inio kaitai tetas skelbia vi
suomenes žiniai 1938-taiš ma
tais ypatingai minėtinas dienas, 
Visą .eilę iškilmių ir viešųjų pa
sirodymą. Nė visas jas ruošia 
Vyr. Komitetas: jo ruošiamės 
tėra tik kelios; kitas ruošia at
skiros organizacijos bei žiny
bos; jas Vyr’. Komitetas, kuris 
koordinuoja visas lietuvių vi
suomenės pastangas ir iniciaty- 
vą°dvideširiitmėČiui atšvęsti, tik 
pateikia Lietuvos ir užsienio 
visuomenės žiniai, kad tie, ktį- 
rie bus kuriomis nors tų iškil
mių bėi viešųjų pasirodymų ypa
tingai suinteresuoti, galėtų iš 
anksto joms pasiruoš.ti ir jas 
aplankyti (paV. Amerikos ir ki
ti užsienio lietU^i^i). Visos iŠ't 
kilmės bei Viešieji pasirodymai 
paduodami Čia, ciirį)iibiogihė 
tvarka; vpdŲe| Vyk. Komiteto 
ruošiamos iškilriiČS p'dbr^tiklbš.

Sausio Itį į. Klaipėdos į>Hši- 
jungimo švėntČ . švenčiama: 
Klaipėdoj, Katibe ii* Visoje Lie^ 
tuvoje.

Vasario ijj i NėįiH&iršta- 
mybės atstatytai# švėblė.

Vasario 13-ife TedlrB fes
tivalis vaikamd k&ilne.

Gegužės 1 d. iki birželio 15 d. 
Teatro ir. muzikosfestivalis 
provincijai (Vaištybeš bperos 
dr iiramaš gaslroliniai spektak
liai j.

Gegužės 26 d. Kariuomenės ir 
vislioniėhčš ir kiirėjų Šdtaho- 
rių šVeiirė bei Gihklų Koridd 
Vajus Kąiihe ik* prdviricijojė. 
Gegužės 29 d. “Jaunosios Lie- 
įįįtbis\’ dailių švente Utenoje. 
Birželio 6 d; “Jaunosios Lietuv 
vbš” d&inų Šventė Alytuje. ■

birželio 13 d. Valstybės Pre- 
žiilehtb Tautos Vado Antano 
Smetonos valr'din^š.

Birželio 17-21 dd. Tarptauti
nė regdta Klaipėdoje. .

Birželio 19 d.z “jaimtiš 
tu vos” ainų. gvlįrttė rdlž

Birželio 23-24 dd. Rambyno 
šventė if Jdttiiiės Višėje LiėtU- 
voje; centrinės iškilmės Ram- 
bynkalnyje.

Birželio 26 d. Lietuvos Šam 
Ii y Sąj ųngos šventę.........

Birželio, 28-29 dd. “Pavasa- 
rjo” Sąjungos 25 metų. sukak
ties ir LrikšČi’ofiybeš įvepįmd 
Lietuvoje 550 mėtų sukakties

Sąjungos dgihį šventė Kauri 
Liepos 8-21 dH. Tautinės skį 

tų stovyklos A. Panemuni 
(Skautų) ir Pažaisly (šk'dtiČil

Liepęs 10 d. Dainų švei 
Klaipėdoje.

Liepos 17-30 dd. Sporto oli 
piada Kaune..

Liepos mėn. (visą) Apžį 
ginė Lietuvių meno paroda Ki 
ne. . ? |

RugiiiUčio 15 d. Darbo ir F>’ 
*fiAtak,#tšvėntė (Kaune ir visi 
prpvincijoje).

Rugsėjo 8 d. Tautos švei 
visoje Lietuvoje (centrinės 
kilmės.laikinojoje sostinėje Ki 
ne).

Rugsėjo 20-30 dd. Teatro 
mtažikos festivalis Kaune. .

Spalių 9 ii. Vįlhiaus miiiČ 
hias (visdjė Lietuyojc).

Lapkričio 23 d. Kariuomėr 
Švehlė.

Pastdfįli: BUS dėl lietuviŠli 
knygos, bei literatūros / vaj 
Mšoje LietiiVojė; paroda ir 
jiis 'lliikšią nemažiau kaip ta 
nėšį ir bus štiyiibŠti vasarą 
biidėhi, Aįjiė. iiksttį jų laiką B

—X

KonŪobandirtirtkės i’ 
naudoja ii* Tokius 

THtikiiš

y r --i,.. •• •'■

Wi8taiayelw ir lt kitiį žtaibnlta 
įvhiliilbšb taiicfettįoše; įpkhttifc 
tų 8Č1 “AibbitČl Žeitūiiįį” plk- 
tinl&io. ’ ,

Aūšibiją riūp 19Š4 tai. v&idb 
klėlikūiišktaS ta^iziHHš, fcffiatai 
pataČjd įVjrkiiitl pčlVerstalta tth- 
lijbš diktAtdlibs itatfšOilii, šh 
BopfBŽfaiiis Inttarimu if Italdf- 
taiiįiitaiil: , .

’Štitatiąųšias Adštlijdš taeįiri- 
faAtišbinytaėš Ifihiąliš biiVB sb- 
čimdoitabkįįdtta p'aftijd; khri tta- 
Ifejb ta&uįiūū kMj). W Vietų 
parlamente. KŪi klėllfelb. Šuš- 
iiigįo VadbVtaūjMtatas faŽizniiš 
šmųiigfa ’Aųatrijb’š dalbihip^ta 
jūSėjUnta; tai kyla pdybjife, jUd 
bį kr&št'd vįčfią draŽitf ienį 
įjraris' Hitleriškoji Vokfelija. švente ir ta proga pavasario

ibs Lie- 
ulgnje.

MARIJAMPOLE —• • ’ ’ J . *
dienomis Marijampolėj 
kalbama apie keistą įvykį. £ 
ta tokios, dienos, kad konli 
bandininkės nelankytų būt 
ir nesiūlytų kontrabanda al| 
bentų daiktų, daugiausia abi 
nių ųž gana žemą kainą. Kki 
tokių daiktų įsigijo vieno kr 
gyhd savininkes duktė, ir, s# 
damO, “kraitį” nuo rnotfrios, į 
slėpė daiktus pas draugę. F 
vakare atėjo gražiai apsirėdė 
ši moterU, pasivadino ferimlr 
littės policijos alštbVČ ir pin 
kalaVb tą ddiktiį. Khygyhe 1 
buvo moters, kurios išsigdii 
ir kdUtrąbandnifbs audihl 
grąžino. “Policijos atstovas” ii 
Sitenklhb vien daiktais, o p 
grąsino teismu*, tardymais 
UŽ. tylėjimą iš tos mergino? i 
viliojo dar 150 lt. ir tik tuoin 
dingo,, kaip vandenyj. DUbi 
mergaitė; .Susipratusi bereik 
lifigdi nusigandus, gailisi dat 
tų ir piuigų.

šioii
da



Antradienis,, vas. 15, 1938 NAUJIENOS, Chicago, UI.

iždininkas 
trustisas 
SIUS, trustišajj.

DRAUGIJOS OFISAS, 1739 Soutli Halsted Street. Telefonas Canal 0117( .— Atdaras ketvetgais visą dieną,
VALDYBAi j ... ...... , ‘k '• *

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIS, vice-prėzidentas
V. MANK.US,. sfekretoriųs

YRA PAŠALPAS LIGOJE, iPOMIRTlNlV IR KUttūĖdŠ DfeAufetiA

P. MILLER,. finansų .abkiatoriušJ. DEGUT ‘ .......
P. GALSK
P. MILAS:

CHICAGOS
• i

DR. MONTVIDAS, Dr-još Daktaras; K. GUGLS, Dr-j6š Advokatas, j. p. .TARkAtA, Draugijos Auditorius

TRIUMFO KONKURSO DAftBO EIGA
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d;, 1938 rii.

VLI VJ'-' i - ■MIESTAS narių 
.... Chicago.... 101. 
...... . Chicago j.46v 
....Chicago.,., 
..... Rockford 
.... Chicago .... 
... RosėlariėĮ.... 
...... Cicėbbi... 
.... Chic&gd.... 
..... ChieagB.... 
.... . Cicero.... 
...... Cicero.... 
.... Harvey.... 
....  Chicago.... 
....  Chicago.... 
...... Cicero.... 
.... Chič’ago.... 
.... Chicago.... 
Waukėgln.... 

.. Evanston .... 
Waukegan.... 

.... Chicagb.... 

.... Chicago.... 

....  Chicago.... 

..... . Gary.... 
St. Charles .... 
.... Chicago.... 

Chicago.... 
..... . Racihe.... 
......  Racine..,. 
....  Harvey .... 15 ... 
Springfield.... 15... 
...... Cicero .... 13 ... 
.........-Griry— 11... 
.... Chičriįb.... 10 ... 
..... Cbibrigo8...

. Chicagb. DėigB'tš .... 13 ... 

.................. Chicigd.... ? 7 ...

•DAR 
įrašys 
..... 109 

...... ibi 
ibž...... . b8

..„ 77 
77 
56

40 ....Ą 

. 40......
37.....
42.... :
28......

27

30
33

35
35

15
35

.. 32 

.T 3i 

.. 34
- 15 
.. 17
- B 
.. Š5

20 
.. 35 
„ 15 
.. 9 
.. 18 
.. 50 
.. 10 
.. 10 

20 
.. 10 
.. 22 
.. 10 
.. 16 ( i 

10 
.. 9 
.. 15 

6........... 10
5..........  10
5 ..i-.;....... fe

.....319............ 271
.... .......... 3,W6 

..L. l;656

24.
21.
20.
18.
15.
15.
15.
20.
20.
21.
17.
25.
15.
15.

Manospaktyva
’ • «.Y • -r >

Rašo Patricijus
Prieš 28 metus įsikūrė Chica

gos Lietuvių Bt^hgįj^» i’egis, iš 
36 hąriiį. TagriBdai drganizaci- 
iįi BitVb padėti VUsUiAd mėnešį. 
Tirbi'dš s'ėkMtbtiu^ siiib Draugi
ja , btiyė dąb^i'tiftiš Brėzidentas 
J. Miėkeviėidš. Ji^ thda buko 
dar 20 metų amžiaus. Pabuvęs 
pusmetį, nėKrbtbi’kiih nužiūrėjo 
savo, kifetai gūriu tinkamą, taip
gi visai jūliffą vyruką, tai Jo
ni Bėgutį. Šiickeviiciūš iš sėkre- 
tbriauš vietos atsisakė; bet Su
sirinkimui rekomendavo išrink- 
ti J. Degutį. Degutis būvo iš
rinktas vienu balsu. Reikia p. 
Mickevičiui _ atiduoti tinkamą 
krediįą*, kįd jis jaii tada suge
bėjo parinkti atsakomingaih 
darbui gerą darbininką. Per 28 
metus Jonas Degutis visuomėt 
bii'vo aktyvus, organizacijos nū- 
rys ir vargiai atrūsi kitą žmb- 
į*ų, kūlis trib tiksliai sūgebėlų 
eiti jam nuskirtas pareigas. Da- 
bahtiniu'laiku p.
Draugijos 
praktiškas 
buotojc.s.

Degutis yra 
iždininkas — tykdš; 

organizacijos dlr-

KON KURSANTAI
Senas .Ėętrad ..............................
Benediktas Vaitekūnas ............
Fj-ank Bulaw......... ...................
Stasys J. 1‘etrauskas ............
Vincent B. Ambrose .............
Stasys Jurčis .......... .................
Kazimieras Jokubka ..............
Tlioihaš Šalkauskas......... ........
Joseph Ascilla ....,................... .
P-nia Mūrion Ascila................
jbsepĮi Aūgaitis .......................
Geo. Izbickas ...........................
P-nia E1Z. Noi’gailierič.............
Adomas Markūnas ....................
Antanas .vlšBatas ...................
Alex Ambrozevičia .................
Povilas Milaševičius....... ..........
P-lė Suzana Gabris ..................
P-lė Josephine Miller .............
P-le Jeririie Lriurel ...................
Kazys ŠtepanavičiUs .... ...........
P-ia Magd. Ratkevičienė ......
John Šliužas..... ........................
Antanas Steponaitis ........... .
John P. Gricunas ....................
Peter P. Lapenis ..................
Petras Galskis .........................
Stasys Mockus ..............
Štahlėy Statkevičh......

.. Antanas L; Škirmonta^ v........
Vincas černauskas ............ ??.....
Jonas Cinikas ........................
Cliester Prakurotas ................
Lbūis Antonavičius ..................
P-nia Petronėlė Markauskas -
Juozas Albauskas
Peter Giniotiš .....
P-nia Jjutia Lakelis
Antanas Stankūs .................................... Aurora....
P-lė Aritoiuette Kricevičius ....... ............ Chicago....
Joseph J. Žūkaš ...................................... Chicago....
Mike Senko ...........  :....... Roseland ....
Mvienfai nariai ne konklršantai įrašė ..........

Aplamai naujų narių kvota konkurse
Konkurse naujų narių įrašyta ................
Kvotai trūksta .......... .................................

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d., 3 vai. popielt. Tį įkibiį 

dieną, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo Vrikarlri. 
Amhlfehihated Ceritet, 333 Ashland Blvd. t . ..

. 2. Visi nauji nariai, įsirašę nuo gruodžio lt d., 1937 ligi ba
landžio 30 d.; 1938 iri., j šhkytą vakarą tikietūš ghiiš heihofcdm&L 
Taipgi tikiėius gaus nemokami! visi tie Draugijas ii&riai, kurie 
frhšyš naujų riari$, - ' * .

3. Konkurso Finalo Vakarui tikietai nebus pardundami
juos gaus nauji bariai; nariai Až įrašytą narį, taipgi konkursaii- 
tai. „ .. j? , ; ta, ^ {,

4. Finaliame Konkutsb Vakarė įsigėrimai ir Užkandžiai Bus
neihokaihi. Taipgi prie kiekviŽno įžangūs likielo btiš kaponės 
staitibių dovaną laiihėjiiiiui. Dovanas turės progą Jaimėti kiek
vienas naujas narys bei kiekvienas konkurso ddlyMš, Bet Drau
gi jos narys. - , ,v

5. Nariai priimami Draugijoh —- vyrai ir ttiibtėtys hūo 15 
ligi 48 iii. Pasibaigus konkursui nauji nariai bus priimami tiktai 
nūo 15 ligi 4d metų. Įsirašyti, galimą per musų kOMkursantus; 
per Draugijos narius arfta reikia atvykti asniehiškdi į Btūugijdš 
ofisą.

6. Draugijos ofisas adaraš pirmadieniais nuo 9 ligi 4 vai. 
popiet, ketvirtadieniais 9 ryto ilgi 9 vakare;

ūs hettibltariili.

įsikūrė1 choras, prie 
Lietuvių11'Kūlttirbs "Draugijos;

t » • * ' •* • ■ ■ j

sakoma, kad chorui gerai seka
si, jaunimas suinteresuotas ddi- 

>ria, o senesnieji dainininkai nii-' 
štato chorė treikirbdi ^'ągą. Ge
tai būt/ kad it kiitbše folbnijo- 
šb, kur y ta jėgų dūihbj'ė khrtų- 
si dahūšųš cli'dtai..

fe % # ? . '
Prie Rockfėkd. Li'ėtiiyįų Kul

tūros Draugijos įsikūrė bowlihg 
lęo.manda. Sakonia, čia t^uri di
dėlį B^siš’efeimą. Rockford mū- 
šij skjįrlti'š &išinghs jaunimu. 
P-hŪš Tėirfflška^ moka lietuvių 
jAuiįiihą įtažiu dalbų suinterc- 
šūoti.

B » »
Racihe Liėtiivių Kultūros 

prbgtešiibj'a’. Šdren^ė 
šėkmihgą vakArį, ' turėjo gra- 
ž'ąūįš pbid; nušMtę kul turinį 
darbą ydlyti* blibkym Čia taip
gi ^ta nfemžža'š skaičius jauni- 
JhŪ —gal Būt* gėlimą ką nors 
įšleigti meno ar sporto srityjb?

Kenosha

Tarpe, penkiolikos Lietuvių 
KhltrilbH Draugij ų — vieną tū
rini miegančių Brolių. organiza
ciją, tai Indianū, Ilarbbh? Ketu- 
HcįlikoS kolohijiĮ veikla, galima 
didžiuotis, bet su penkiolikta, 
anot žemaičio posakio: nei vel
nias nei gegutė.

Iš Draugijos Suši- 
riiikihtt)

Praėj usį antradienį įVykd 
Chicagos Lietuvių Draugijoj 
mėnesinis susirinkimas. North- 
west Masonic Temple svetį 
1547 Leaviįt st. Kadangi 
pirmininkas J. Mickevičius dar 
vis riešveikauja, tai ir šį Lartį 
tvarką vedė vice-pįrm. C. Kafc 
riš. midusyta valdybos ir ko- 
misijų raportai; skilty ta ir pri
imta pakvietimas nuo Am. Liet

Kongreso Ch. skyriauš ddlyvūu- 
tį 2d metų Lietuvos nepriklau- 
šbYiiybėš hįvaikšČibjiihb, įVyk:s- . i •. . • * •
tančiame 16 d. vasario, Liet. 
Auditorijoj; parinkta- parašų 
ant peticijos, rėikalaŪjailčioš 
paliuosuoti politinius kalinius 
Lietuvoje. Ant galo draugijos, 
ibgalis patarėjas adv. K. Gugis 
pasakė reikšmingą kalbą ir nar 
gino visus stengtis įsigyti pilie
tines popieras ir imti dalyvavu

sios šalies tvarkimosi.
W. V. M.

irią

. Kai kutiė pihn'o, kad po di
džiojo Triumfo Bankicto bJus 
sunku vėl konkurso darbą išjū-- 
dinti. Tai klaida. Atrodo, kdd 
antras konkurso-, periodas ghli 
būt šeftttiiiig’ė’shiš nbi pirhiasis. 
Tiesa, konkurso vedėjo nejsvfei- 
kaViihaš šiek tiek darbą sutrik
dė, bet, nelemlds spragos grei
tai užsitverš.

» » »
Pdlricijus mano,* kad Sėndm 

Petrui, Draugijos, konkūrsanthi;- 
reikėtų gauti iš Lietuvos val
džios medalį ui jo nūbpėlniiš 
šiai organizacijai narių įrašy
me. Yrai įrašęs daūįiaū per ke
turis šimtus narių. Palyginus jo 
darbuotę su didžiuma tų,/kurie 
medalius yra gaVę; tai Seno Pe-

tro nuopelnai stovi visa galva 
aukočiau.

“Jadtiimas“ sako, biik dr. 
Graičiunas .atsisakęs priimti 
Lietuvos valdžios siūlomą? pen
siją. Manau, kad Senas Petras 
šitokios kiaulystės nephdarytų, 
— jam prie biznio medalio bi
tų naudingas — patriotingi td- 
vėlninkhi visi mcdūliojonšikiii 
duotų įsinerti' nemokamai.

Miisų Onkiifshiitai
■ ~~ ' .' ’. ... i : i,

Rašo Konkurso Vedėjas
Daiig yra mūšų konkursahtiį,, 

apie kukiuos Visai maža buvo 
girdėta kūltUrinio datbo dirvo- 
j'e. D apie kai kūrinos bUVOitie 
gitdėjl šėnešriiaiš Idikaiš, bet 
pėr paskutiiiį dešimtmetį ar 
daugiau metų nė teko iš jų veik
los nieko 'pastebėti. Kai kurie 
kbhkliršahtąi dar pirihą Įtartą 
pdširbclė šio švUtbėks dėlbė a- 
rėhojb. '

Pavyž'džiiii, Juožas .Aligailis 
iš Cicerb. Siimanus, kilhiob siė- 
loš žmogušr> Visuomet aktyvus 
musų svarbesniais kūlturiniūiš 
reikalais, bet į svarbaus veiki
mo sūkurį iki šio laiko dar' ne
buvo įtrauktas; Konkurso dar
be pasirodė tikrai aktyvūs, Tėr- 
tius laipsnį pasiekė.; dai* piknia- 
me konkurso periode, o dabai 
diria priė laipsnio Seciiridus. Ary 
Ba paimk:’iri ė kbn. Jurgį Ižbicką 
iš Harvey. žmogus, kuris savo 
jaunystes dienas yra pašventęs 
kūltūrlniam darbui, per tūlą lai- 

’ką bu'vb tarsi dingęs iš lietu
vių gyvenimo, bet šiame kon
kurse, parodė lietuviškam pasąri- 
liūi, ką senas Izbickas dėl labo 
organizacijos gali nuveikti. Nd, 
paimkime kad ir tą “markat- 
rąuną” sūnų Adomą Markūną. 
Jis jau, buvo dešimtį kartij nuo 
lietuviško gyvenimo atsižadėjęs, 
bet šiame konkurse jo lietuviški 
jausriiai išbudo, nuoširdžiai dir
ba orgariižacijos labui, žinomd, 
apie Petrą G aiškį maža kas y- 
ra galima pasakyti; jis iš mu
ši kulturi^b darbo dal tlėr'a 
riiekuomfetijįUŠitrūtikęs., Ciįeriė- 
tls AntandsiJ/VĮzbrirĮs; Siiliš d- 
n ai s gerais; ‘MikaiŠ1 ‘ Bū Vp 1 y lėnas 
Žymiausių lekilhbjdirib ittrtĮ d- 
genias,-'’taaiBhd&s budb, iiiieli- 
geritįŠltasH-žlfiBgtiš, jis ir Savo 
grikiu dąrbb( augina br^dni^aci- 
ją. ‘St. Charles jaunūoliš jphn 
Griciundš; kilio uaibū galima 
vien dilžiūdtis. Griky kon. An
tanas Stępohailis, tai naūjas 
darb uoto j ds1 Ch i'cagp’š Liėtiivių 
Draugijt;iį; bet padi^ymej’ęs sd- 
^b taktu ir -suniaridinu Griry lie
tuvių gyvedimė1, Atek AmBrbze- 
ėičius; daug prityręs dąrbubto- 
jas olgąnįždcijbšė. Tokie tai 
musų kįlhips Širdiės d'arbiibto- 
jai beikc Draugijos kdnkiirse.

AilgdHis
žis Lbnkūršaž tdi Jūbžb bene 

bitmris iš svalbėsnių ylddbnlenj- 
hių cįrbų, kiliame'. i>asi- 
Žyriiūjd? Kbnkuršo vedėj'ąs nie- 
liiombt -nėriiĮnd, krid., tykusis 
Juožhs sugebėtų tdip sekttimgdi 
eiti konkuršantb palp:gas.< Jis 
pirmame korikursb pęriode išly
gino bei itasiekū Tėrtiūs laipsnį; 
įrd^Č 36 lakius, rfalar nū?sit£>' 
^.įkrišytl 39 ri’a^lš', taip kad 
įlasiekuš laapšriĮ šičtifrdii'š lai* 
mojimui $5'0 dovanų. Kad Juo
zas pasieks Šecundus laipsnį nė
ra mažiausios abėjoheš; jis jau 
tūri 42 nririuš; jtruksta tiktai 
Š3 ririkių.C'

Tiėša, Cicerbj’e yrą driūg kpn- 
.kursantų; bet. jiems lanka veiki
mui gana plati — gali Veikti 
fcul tikt’di i dori; kur tiktai ^t.li 
l'drių įtašytį. Cicero j e yra, įrys 
klnkursantal pdsiekę Tįrtius 
laipsnį’, tai. Jokubka; Auįaitis ir 
įj-hja Mdtidh Ašbilld’,. nlhiiLu, 
itad J fe ttyš pasieks '•it laipsni

Vizbaras ii; fei- 
ninas eina prie išlyginimo laip
snio Tertius. ■ ,

Esu lįnksma^, kąd p. Aųgai- 
tis parideno toks aktyvus, riub^, 
Sildbs ČKicagdš Lietuvių tlratij 
gijos darbuotojas. Kiekvienai 
organiž'aėijli taB’di švdrbu tūlo
ti būrį veikėjų, kjiriė yrd orga
nizacijos sargyboje. P-nas Ąu- 
gaitis ty^kihi sriVb dObu įrodė,

i C

. Konkursantas Juozas Augąi- 
tis žebgia į storių mbteryštės. 
Būtent, vedū Agbtų kaspar. 
ABu yra cięėrieciai ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai.

Kuo laimirigiaušio jiems gy- 
veniiiib!

kad yra Diaugijbs 'rimtas pa
triotas.

Jiirgis Izbickas
Pažįstu p. Jurgį Ižbicką per 

daugelį metų. Jo veikimas, nuo
širdumas^ kilni noru organiza
cijai man buvo žinomi dar prieš 
20 metų. Tūlą laiką draugas Iž- 
bickaš iš mu^ų kultūrinio gy
venimo įr veikimo buvo kaip ir 
pasitraukęs. Man visuomet rū
pėjo, kad jis nenustotų srivo se
nosios energijos, nepakratytį 
ruįkų ant visp musQ lietuviško 
judėjimo. Pas mu's gerų, nuošir
džių vėikčjų yra didelė* spraga, 
jie ne dykšta kaip gtybrii po 
Įleidus. Juos reikia branginti ir 
juos suprastu To daugelio meto 
neveikimo mari pasisekė drg. 
Izbibką, regis 1928 m. įtraukti 
į “Naujiehų’’ konkurso dr.rbą 
Jo darbas Harvey kolonijoje 
buVo šimtą nuošimčių vaisin
gas. Praslinkus aštųohiems me
tams, p. Izbickas vėl buvo įkin
kytas kultūriniam darbui. Iš
rinktas pirmininku Harvey Lie
tuvių Kulturo's Draugijos, taip
gi sutiko būti šios organizaci
jos konkbrsantu. Nemaniau, 
k.ad drg. Izbickui taip sektųsi 
Harvey, nes HarVey kolonija 
pusėtinai nariais apšienauta. 
Tačiau kais ko ieško tą ir sp
randą. Tžferrėkas parodė, kad dar 
čia dibva haūjais nariais nėra 
išsemta: Kon. Izbickas, išlygino 
kvotą, jis pasieks ir laipsnį, a- 
pie tai aš neturiu mažiausios žl- 
bejonės.

Antanas Steponaitis
Kon, Antanas, Steponaiti yia 

Gary Lietuvių Kultūros Draugi
jos šeltre torius iždininkas, gand 
švarfcds ir ptaktlškčs žmogus: 
Mdh <lr£, Jolin A;- Grakęy jaii 
šchfąi sake: reikia . būtinai į- 
tr^ūkti p. Šlepėnaitį i darbą’, 
p^sBkmCs bus geros; Taip, drg. 
T I , ;• t j • • . •' j T ’ ( ’ i * ’ . ♦

Grakey patarime s būvo vietoje; 
ŠtepdnaiiiS pasirodė brangus or- 
įAhiŽacijoš darbuotojas.

Pirmame konkurso periode 
kon/ Štepohaitiš išlygino kvotą; 
dabar turėtų , pasiekti laipsnį 
Tertiūs. Atseit, dar turėtų gau
ti 15 narių — laimėtų dovanį 
vertes dvidešimts 'dolerių. Gali- 
... . .L ! U1 • • r

mas daiktas, kad taip ir bus,— 
drg. Steponaitis laipsnį Tertiuš 
pasieks. Lauksime.

Antanas Vizbūitas
Tai vėl Cicero kon. — Anta: 

naš Vižbąraš, bet jis, tur būt’, 
iš visų Cicero konkursantų ma
žiausiai narių įrašo Ci'čeroje, jė 
kdfi’kdrso dirva plati 'Chicago’. 
birrhdmė konkurso periode drg. 
Vizbarus įrašė 20 narių. Kaip 
jam seksis pr.skutiniame kon
kurso periode “ darbuotis, tdi 
greitu laiku duosis^ paveizdėti, 
Žindimą, ijęi p. Vižbaras ibtųši 
iš ^peties darįo, tai jam darbas 
sėk tu si kUr kas gėi’idu nei da
bar. Jo visokį biznių biznelid 
Sutrukdo laiką geram darbui. 
Neabejoju,-kjad pas p, Vizbarą 
ateitų Viėhąz gražią dieną kilrii 
idėja, pradėti daugiau- darbuo
tis Chicagos Lietuvių Dr;ugi- 
jai, tai Jąm nebūtų sunku .pa
niekti iiė tiktai laipsnį Tėrtiuš, 
Bet ir Seęųnduą. Lauksime, ga
limas daiktas, kaji P’ Vižbaraš 
per šiuos menesius pradės sprū
sti — j>arodįs ką jo ilgų metų 
patyrimas agento darbe reiškiu.

Adomas Markūnas
Šį musų konkursąntą manai 

pažįsta visa lietuviška Chicago: 
Kas nępažįs garsųjį Britigan 
manadžerį, sėkmingą lotų par
davėją, vieną iš anų gerų lai
kų talentingą žmogų. Kiek p. 
Markūnas įrašys narių, niekas 
negali pasakyti, dar mažiau d- 
pie juųš jis pats gali prisakyti. 
Jei p. Markūnas taip praktiškai 
ir sumaniai pardavinėjo subdi- 
vizijose lotus tai kon. Markū
nui iki konkurso nabai^o^ 
tas narių butų kaip žet. Wėll, 
Markūnai, parodyk liėtuviškaAi 
Brišauliui, kad dar pas.tave kū
renasi veiklos ugnelė. Seriak ta
vo yrirdas ir didybe turi iŠ rilu- 
jb dtįtiihti pirriiA ūbi viespdtieis 
veidą paregėsi.

, A * . * ’ U . <

Petras Galskis
Vis’riš 1‘triub‘eiiš” su Šilo kbh- 

kursantu, kad jis purię lūikb 
tiktai Chicrgoje gyvena, q ki
tą buslaikį trarikoši po Wiscbn- 
din girias. Jei paliks nuolatitii’š 
Chi'cūgOri gyventojas, tai riririų 
bhs kaipę šieno.

Alex Ambrozevičius
t 9

Jo prospektų pilna Chicriįd, 
tiktai nelemtas vargas, kad ’j| 
mažai įrašo Draugijon. Lauksi
me, gal jo prospektai patys pta- 
des ieškoti, — tada p. Ambra
zevičius konkurso dirbę tiktu 
pasižymės. 

t . .

John Griciunas
šis St. Charles jaunuolis yra 

rie tiktai kohkūršantds, bet ir 
Si. Chdi’iės Lietuvių Kultūros 
Draugijos sekretorius iždiriin- 
kaš; Suriiriiius jaunas vyras, ku
ris per pirmą konkurso periodą 
sugebėjo įrašyti tokioj iht.žoj 
kolonijoje 21 naują narį. Dabai’ 
be abejų, įrašys jei ne 14, tai 
norS 9 naujus natiūs. Jei įrašy
tų per Šį periodą 14 natoj ų ba
rių, tai butų pasiekęs Tertius 
laipsnį, butų įrrišęš viso 35 bū
rius ir laimėtų dovaną vertės 
$20.00. Galimas daiktas, kad 
musų darbštusis John tą ir pa
darys. Draugijai yra smagu, 
i ‘ ‘ ‘ ‘ ;
organizaciją, bet svarbiausia, 
kad jis pradeda aktyviai veikti. 
B'-as John Griciunas yra vi'enris 
iš tų, kuris) iš jaunų dienų pra
deda . kuĮturinį ratą sukti kSt. 
Charles lietuvių gyvenime. Ne- 
ihrižal priklauso kredito ir jo 
darbščiam tėvui Ranaldui; R to
ris yra St. Charle’s Lietuvių 
Kultūros Dradgijos piFriiiiifri- 
kas; žmogus gana, praktiškai ir 
sumanus lietuvi!) gyVenim'6 vei
kloje. '

Na, John1; riiarš į dStbl, jei 
jau ne 14, iii lobs dar 9 narius 
tikrai Sužvejok, St. Charfes 
Gene^a! Laukšime.

“plepėti“ apie komunistus? Juk 
aišku, kad “neturinčiam įsitiki
nimu“ bėt kokių pažiūrų žmo
nės iygųš-

Rid ft W 
cijas prisidėti brie CLD. ir ko
kius taj^jiems nežinomus fak
tus užslėpęs, lai tik prasimany- 
Mds. 7. . •

Kai buvo steigiama Kėnošha 
Liętuvių Kultūros Dratlgij£ tai 
nei raštu nei žodžib nekalbinau 
nei vienos ten orgaizdcijoš; kad 
prisidėtų prie CLD. .Kalbama 
Draugija liko sUorgAizučta iŠ 
pavienių iiarių.

Nbkaibinau ir ŠūSivieiiijtTfio 
Lietusių Dšrbiriihkų kiaopbs, 
kad ji prisidėtų prie CLD. Todėl 
kbrospdndebtaš višūi hegrUžiai 
praMhifAo nebūtus dalykūš; o 
baskui juos bando man prikišti. 
Kaip negražiai j iš hi’elūbjA rėdo 
dat ihšis fūktaš. Pūvyždžiui; jis 
šak’o; jog “čia esafitibftis GLD 
iihrihm'š prlšiUšta brl^dino 
blatikos, tai sykiu ptisegta ir 
paštaba,. kad hbbalbdBtį ilž F. 
Abbką ir St. Vėšį.”

Tai šlykščiausios rušieš me- 
ląs( ir prasimanymas. Jokių “pa
stabų”, kad nariai nebalsuotų 
už vieną ar kitą kandidatą, prie 
balsayinĮo blankų nebuvo '‘pri
degta”. Tad reikia tiesiog stebė
tis, kaip tas besarmatis drįsta 
tokiais šlykščiais prasimany- 
mai$ operuoti ir tuo budu šmeiž
ti CLD viršininkus,

Dėl mano nemokėjimo rimtai 
veikti galįu.tik tiek pastebėti: 
man visiškai nesvarbu, ką ma
no. apie mane žmogus, kuris “la- 

>Uai rimtai“ prasimano nebūtus 
dalykus ir visai sužiniai ir, pa
skysiu, itin biauriai meluoja. 
Mane tik stebina tai, kad tą. ne
švankų kliedėjimą “Vilnis” be > 
jokių komentarų išspausdino. 
Juo labiau tęnka stebėtis, jog to 
laikraščio rędAktbri&i vžrgu ti- . 
ki trio; kad CLD Siuntinė j o bal- 
sayiipo blankas, su, pastabomis 
nebalsuoti už F. Abeką ir St. 
Vėšį.

Frank Bulaw

kad jaunimas ne tiktai rašosi ąriGlfžliid RapidS, IMlČh.

Minės Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų 

sukaktuvės
p,...U,..,. » v... .... . .. I/-. ....
Bendras Draugijų Komitetas 

butarė 'šiais metais ' surengti 
prakalbas paminėjimui 20 mėtų 
Lią'tuvbS nepriklausomybes. Pta- 
Ipllbos įvyk'š vasario 18 d. Šv. 
Jlrgio Dr-jos svetainėje 7:30 

aro. Kokie bus k&l-

bėl Melagingų 
priekaištų

1 <■ <

šeštadienio “Vilnies” No.

ir

šeštadienio “Vilnies” No. 36 
iš Kerib^ha, Wts. Koresp. skun
džiasi, khd aš prieš kiek laiko 
jų mieste( padaręs labai daug 
žalos. Jiš tvirtind, kad aš kalbi
nęs vietos,dlganizdcijas prisidė
ti prie Chiįafeoš Liėtd'viiį DHli- 
gijos. AntrL^ užslėpęs fdktiį’, kd4 
jei organizacijos ir butlį pri
dėję prie kalbamos draugijos, 
tai jos nebūtų galėjusios tapti 
ikJrHįiš CLD. kdš blbfeldtt- 
sia”, korespondentas rašo, “tas 
atstovas, F. Bulow, vaikštė po 
stubc.s ir niekino Lietuvių Dar
bininkų ŠŪšivienijimą, taipgi 
plepėjo niekūs įbie kdhįūništus.

“Kiek man žinbmA, jis^hetū- 
ri jokių įsitikinimų ir dirbk tik 
už pinigus . . . (mano pabrauk
ta): ............ .

Kad aš kėhbšfid. įhifc'ši’e ir Iti- 
tošč lietuvių kolonijose organi- 
zUodamūS CLD skyrius dirbad 
ūž pihfgus, o nė už gūžikdš, tai 
tikfe tiesa pasakyta. Juk ki
taip Amerikoj ir negalima gy
venti, kol tasai gudrusis Koresp. 
nepdnaikihš pinigų.

O jei, kaip korespondęntąs .sa
ko, aš neturiu jokių įsitikini
mų, tai todėl gi būtinai turėjau

valandą v;
bėtoi&i, dAi* tikrų žinių netdk- 

bet manortie, joį bus iš cKi- 
cagos geri kalbėtojai.

Kadangi ‘dabartiniu laiku Lie
tuvoje momchtas yri labai ojitis 
ir ^Amerikos lietuviu išeivija 
tuo labai yrd sūsidonlėjus, tai 
kad plačiau gyvu Žodžiu Ru- 
šviesti dabartinę Lietuvos pauc- 
tį (kas yra padaryta gero, ir 
kr s blogo). Kad blitų galiiha 
suteikti Lietdvos žrdoliėms itfo- 
raię ir niateilalę p'aįalbą, tai 
tam šitos prakalbės ir rengia
mos. Tikimės, kad vasario 18. d. 
sdsįrlftks diilęle minia žmoiiių, 
prakalbų pasiklr.usyti, ir šiathe 
taibst’e tą v8k)M tūtbš proįbs 
tafti šdVo žodį; Kbfei‘4 tvarką ji 
norėti) matytį •. Lietuvoje, hes 
kaip visose didesnėse 
kolonijose.

. šiojb šalyj it ftitiii) ttibste 
yra gerokas skaičius lietuvių, 
kurie būdami Lietuvoje kovojo 
bž Lietuvos ūfepriklausomyBę, 
už LietuVęs žmonių laisvę ir ge
rovę ir dėlei grūmojančio pavo
jaus nuo carizmo turėjo apleis
ti sdvo š'aiį ir keliauti, kur dhb-

e.

lietusių

giąū laisvės yra. Ir mes 
šdlyje iūĮėdariii pildą laisvę ( 
liiri bė jokio ^a^ojdūš pasisC 
ti dėl kokios tVfcrkbis nifeš kovti- 
j'bm blidhtrii Lietuvoje if Ar ihbs 
tokią tvhrką labdr tdrini’e. Ši
tais ir kiUiė kilosimais ftfes 18 
vašarib lūbfeiiri ptokbš pasitar
ti. Ir kaip Visų AmeFiftos lietii- 
yil, taip it triuši) gtanHrapie$ų 
Balsus tarės pasiekti Lietu^Ss 
Žmones.

1 Naudžius

i I ■
■ • . ■
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Diena Iš Dienos

Florentine Burnickas ir 
Helen Vengeliauskaitė 
Apsivedė

Praeitą šeštadienį, Nek. Pras. 
parapijos bažnyčioj, Brighton 
Parke, 4:00 valandą po pietų, 
įvyko jaunų, gražių jaunuolių 
p. Burnicko ir p-lės Vengeliaus- 
kaitės šliubas.. Pradėjus vargo
nams groti, baltuose rūbuose, 
užsidengusios šydais, su raudo
nom rožėmis ir dideliu atsar
gumu pamergės nuo bažnyčios 
durų slinko link altoriaus. O 
ten kiekvienos pabrolis pasiti
ko pamerges. Paskutinis ėjo 
tėvas Petras Vengeliauskas su 
savo mylima dukrele Elena. At
sisveikinęs, pavedė ją jauną - 
jam. Laike ceremonijų p-lė An- 
čiutė labai gražiai giedojo, p. 
Kudirkai su vargonais prita
riant.

žingeiduolių ir maldininkų bu
vo susirinkę apie 3 šimtai žmo
nių. Pats šio įvykio pokilis buvo 
tęsiamas su linksmybėmis p. 
Vengeliausko svetainėje, 4500 
So. Talman avenue. Pridursiu 
kad p. Burnickas yra Joniškie- 
tės p-os Antaninos Burnickie- 
nės sūnūs. Jo tetos yra Ieva Gas- 
paraitienė, dainininke Akvilė 
Ančiutė ir dėdė Fabijonas An- 
ča. Dar turi brolį Stanislovą. 
Pp. Vengeliauskai yra biznieriai 
i/žlaiko taverną ir jų pastango
mis buvo suprašyta pustrečio 
šimto jų giminių ir draugų, 
kurie buvo nuoširdžiai vaišina-

mi. Teko matyti daug Joniš
kiečių, kaip tai Gasparaičius, 
Vaitekūnus, Strąkšas, p. Bul- 
bienė ir daugelį kitų pažįstamų. 
Daug buvo gražaus jaunimo. 
Prie jaunuolių šaunios orches
tros visi šoko, linksminose -ir 
karts nuo karto dainos suskam
bėdavo. Daug laimės palinkėję 
jaunajai porelei, sakėme su
diev I R. š.

Grįžo iš 
Floridos

Praeitą sekmadienį grižo iš 
Miami, Floridos, Della Kurai- 
tienė^ žymaus Chicagos auto
mobilių “dylerio” Dominiko 
Kuraičio žmona. Kartu grįžo ir 
Eva Kelnar, grožio saliono sa
vininkė / su p-a Young, namų 
ir žemės savininkė, ir p-a Mai- 
son, rūbų siuvėjo p-no Maison’o 
žųiona.

Chicagietės Floridoje pralei- 
do porą savaičių. Ten, žinoma, 
joms teko gerokai Atlanto ju
roje pasimaudyti ir kelyje pa
stebėti gražių vaizdų, 
gie.tės 
Jos į 
Buick

Chica- 
savo kelione patenkinti. 
Floridą ir atgal važiavo 
automobiliu. (

s -------------- »—

“Pavasaris” 
Praėjo

Oro biuras Chicagoje 
našauja, kad ankstyvasai 
vasaris”, kuriuo chicag 
džiugesį pereitos svaitės pa
baigoje ir vakar, jau praėjo, 
šiandien temperatūra bus 
apie 10 laipsnių aukščiau ze- 
ro. Užvakar buvo 63.1 aukš
čiau zero.

pra- 
“pa-

SUSIRINKIMAI
M

North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 15 d. 
vasario mėn. p. Norkienės bute, po antrašu 4815 Montana 
Si. Narės rpalonėkite atsilankyti skaitlingai. —Prot. rast.

D. L. K. Vytauto Draugija k ik^s.-mėnesinį susirink mą šįvakar 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorijos sveta nej, 3133 South 
Halsted St. Visi privalote būtinai dalyvauti ,nes turim 
svarbių reikalų aptarti .ir pagerbihias narių, kurie neėmė 
pi šalpos iš draugijos. —P. K., sekr.

KAS PENKTADIENĮ YRA LAIMES DIENA

J^/DAMP WASHVDAMP WASH \

49c n
UŽ 10 SVARŲ

• 4c už kas svarą >irš to

AIR-FREED DAMP 
WĄSH

Grąžinama Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti, Tinka 

Prosy ti.

MARŠKINIAI 
su ryšuliu

ARCHER
“Archer Aitru t<

BAIGIMAS

LAUNDRY
w Pltgąa You Alwaya'

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211

$150,000.00 
SANDELIO PRATUŠTINIMO 

IŠPARDAVIMAS
KAINOS SUMAŽINTOS PER PUSĘ 
VISKAS TURI BŪT IŠPARDUOTA 

ŠLUOTOS po .............       170
CANNON RANKŠLUOSČIAI .........................  6 už 960
Iš VIDAUS SPRINGSINIAI MATRACAI po ....... $6.79
MAŽI END STALIUKAI po ................... .......... i........ 970
CEDAR OIL MOPS po ............. ...............~....... a...  290

Central District Furnitūra Company 
JOSEPH JOZAITIS^ Mgr. 

3621-23-25 SO. HALSTED STREET

Griaužiantys 
.Reumatizmo k Skausmai 
■ Palengvi

nami
Lietuvos Nepriklauso- 
s mybės Sukaktuvės 

Per Radio.

Gaisras Sunaikino
11 Gatviakarių

s't o-Lawndale gatviakarių 
tyje, prie 3925 West Cennak

■A - . '

Antradienis, vas. 15, 1988

pėda re i

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plastėrio kada pirksit.

. ’ \ • •• '<

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojiį chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynese x

Dainuos G. Giedraitienė, J. Ro
manas, A. Chapas, Stasė Rim
šaitė, Peoples Radio duetas.

16-tą dieną vasario, sukan-

kuris sunaikino 11 gatviaka- 
•ių. Penkis pasisekė - išgelbėti. 
Nuostolių Ii 
api.c $100,000.

Dėl gaisro susisiekimas | 
Cennak gatvėje buvo -sutruk- 

Road, vakar ryto kilo gaisras, dytas vieną valandą laiko.

SPECIALUS

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Mrs. J. Grinius
Tavern

Mrs. J. Grinius tavern, 2642 
W. 63 St., yra naujai atidary
ta užeiga. •'Draugai Griniai yra 
Inteligentiškos kilmės, draugiš
ki žmonės, giminaičiai Lietuvos 
buvusio nrezidento Daktaro K. 
Griniaus, kurį Lietuvos liau
dis, didžiumoje kaimų ūkinin
kai ir miesto darbininkai buvo

priklausoma tauta, čia gyvuo 
janti Peoples rakandų bendro1- 
ve, būdama grynąi lietuviška 
įstaiga, ima sau už garbę pri
sidėti prie paminėjimo tų 
taip reikšmingų sukaktuvių. 
Taigi šios dienos Peoples ben
drovės leidžiamas programas 
bus paaukautas šit m reika
lui. Dainininkai, muzikai ir 
kalbėtojai išpildys daug lietu
viškų melodijų, .rinktiną 
kompozicijų, įdomių kalbų ir 
ir tt. Patartina užsistatyti sa
vo radio ant stoties WGES, 
šiandien 7-tą valandą vakare 
ir pasiklausyti. -UĘep. xxx.

išrinkę šalies prezidentu ir 
pfte kurio valdžios kaip ukinin-| 
kai, taip darbo žmonija mieste 
ir ūkiuose gavo daugiau laisvės, 
geresne^ gyvenimo sąlygas.

Bet tas buvo sudaręs Lietu
vos fašistams ir dvarponiams 
pavojų, tad nakties metu, fašis- 
tuojančių kariniųkų grupė už
puolė Drg. Grinių, Lietuvos 
prezidentą ir šautuvo pagalba 
prašalino, o A. Smetonai, Lie
tuvos piliečių neišbalsuotam, 
užleido Dr. Griniaus vietą. Sme
tonos diktatoriška valdžia jau 
sušaudė daug valstiečių ir mie
sto darbininkų, o šiandien jau 
net nuodingais gasais žudo sa
vo priešus. — (Sp.)

Senas Petras

Negalėjo Atplėšti, 
Tad Saugią Kasą 
Išsinešė

Nežinomi vagys bandė at
plėšti saugią kasą moteriškės 
Manda Skeripskį 1147 Wcst 
Madison street, namuose. Ne
galėdami to padaryti, piktada
riai užsimetė ant pečių kasą 
ir išsinešė. Polici'a jį vėliau 
rado, dar neatplėštą, šėtroje 
ties 1151 West Mųdison st.

Saugiojoje kasoje buvo $700 
pinigais ir $500 brangenybė
mis. Policija vagyste kaltina 
ir suėmė vieną Hcrman Gold, 
kurfs gyvena ties antruoju ad
resu.

MADOS

Rūpinasi Rinkimais, 
Taksais, Transpor- 
tacija

Iš 15-to Wardo Lietuvių
'Veikimo

MARQUETTE PARK — 15 
Wardo Lietuvių Demokratų 
kliubas pereitą sausio 19 d. iš
kilmingai apvaikščiojo savo ke
turių metų gyvavimo sukaktu
ves. žmonių prisirinko bemaž 
pilna Auditorija. Keturiasde- 

| šimts tryp nauji nariai prisira- 
I še. Programas buvo pašvęstas 
daugiausiai kalbomis. Visi kal
bėtojai trumpai išsireiškė pasi
tenkinimą kliubo veiklumu ir 
linkėjo sėkmingai ir toliaus dar- 

. buotis. '
Tarp kalbėtojų buvo .ir sve

čių. Iš SoUthwest Civic Fede- 
ration buvo atvykęs preziden
tas nonas Alfred Nilseų. Tasai 
savo kalboj nupiešė organizaci
jos nuopelnus ir ragino visus 
lietuvius šioj apylinkėj prisi
rašyti prie šios veiklios organi
zacijos. Po kalbų buvo gardi 
vakarienė ir įvairių gėrimų. Po 
vakarienės, orkestrai grojant, 
vieni šoko, kiti sau draugiškai

No. 4705—Pavasarinė arba' vasa
rine suknelė. Sukirptos iriieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ąr dau
giau virė nurodytų pavyzdžių

kalbėjosi apie įvairius pagerini- prašome iškirjpti paduotą blan- 
mus šioj apylinkėj * | Lutę arba priduoti pavyzdžio

Sekantis kliubo susirinkimas- a„t
adresą. Kiekvieno^ pa

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

ovalius Kuuuo susiiummias kią. para§yti gavo vardą pa., 
įvyks vasario 18 d., 7: 30 y. v., yardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vietos bažnyčios auditorijoj. Vi- vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
si nariai esate kviečiame atsi
lankyti į susirinkimą, nes žinor 
te, kad balandžio 12 d. bus rin
kimai.* Todėl, narių privalumas 
yra ateiti į susirinkimus ir iš
girsti daug įvairių dalykų, kaip 
tai apie rinkimus, taksus ir 
transportaciją.

Nauji nariai, kurie pereitam 
bankiete prisirašė, ateikite pa
siimti savo narystės karteles 
(membership cards).

< ’ M. C.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

•----- -------- - ------ ---------——m . . ,— T—-
NAUJIENOS Pattejm Dept 
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia įdedu 15 eentą ir prašau 
■ ■ .. 

atsiųsti man pa vyzdį No,..,.—..—.
• ’’ ’? ' i

Mteroa ■ per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) 
"■ •

(Mieataa far valstija)

Pasiulyi mas! 
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 6 Šmotų Servizas

Vienam 
Žmogui

EXTRA
SPECIAL
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtini 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuo^e
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Winė & LiųuorCo.

FRANK VIZGARD. Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boųlevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
FScreened) ................. tonas
SMULKESNES $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun”
Design . t .
Gražus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai ‘
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra Spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. ' . .

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam i fąrmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Šaukit Tel. YARDS 3408

Setas

Su 6 'Kuponais

Užtikrintas naujas būdas dabar 
gydo kylą be operacijos. Ateik 
persitikrinti $1.00 pasiulymu.

Dr. P. Schyman
Specialistas 

1869 N. Damen Avė. Arm. 8200

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
■ • "' s

Jums paliks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 
Kiekvienas yrą .garantuotas VISAM AMŽIUI jįr su prekybiniu > ženk
lu “X7TĖA” Oneiiia' Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakaliO. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau/laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus 3-jų ir 2-jų BH

šmotų ROGERS I |
Sidabro Setai į. jL '.A ■

Tiktai po 990 UŽ 
kiekvieną setą 

t su 6 kuponais

SIUSKIT’ PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

• į . •

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria L ietuvos bankai

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

n e 1

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

KASDIENIAIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Šios sidabro setų dėžes yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti,dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITEMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. 1 ' .

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

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

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

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

Atsiųskit man ............... ................;...................... -.___ ______ _______
1 . ■ . ■ > \ _ ■ /

Vardas ............................... ................ ........ ................ —___ _________
I . •

? ; J - -

Miestas ....................................   Valstija ---------------------
t

Kupono No. 53 Vasario 15 d.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mo!- rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 
’iarbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
IV! ENG 5RR8-5R40

——' ■ J .... ...............................

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už .........................

PALAGUT PAGELBA
LIGONINĖJE .........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už .........

EKZAMINAVIMAS
OFISE .....................
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

RESTAURANTAI
Universal restaųrant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininko 

TeL Victory M70



Autra'dienis, vas. 15, 1938

Prie “Keistučio” 
Prisidėjo Cicero 
V. ir M. Klubas

žinios iš įdomaus Klubo 
Susirinkimo

Vasario 6 įvyko įdomus L. 
K. P. (Keistučio) Klubo skait- 
li’ngAs mėnesinis susirinkimas 
Valdyba pranešė, kad šie mėtai 
pakol kas gėna sėkmingi. Ser
gančių z keistutiečių yra mažiau 
negu paprastai, o mirčių visai 
nebuvo, tad Kliubo iždas nebu
vo paliestas,

Valdyba pranešė, kad Cicero 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Drau
gija prisidėjo prie Klitrbo su 75 
nariais ir $3,100.00 turto. Susi
rinkimas raportus priėmė ir 
valdybos darbuotę užtvirtino. .

Pradedant susirinkimų kalbė
jo delegatė nuo Lygos prieš 
Aukštas Pragyvenimo- kainas, 
Alice Ballester. Ji pranešė, kad 
vasario 16 d., siunčiamai dele
gacija pas prezidentą Roosevel- 
tų protestuoti prieš aukštas kai
nas, bet delegacijos išlaidų ap
mokėjimui trūksta pinigų. Keis- 
tufcfečiai vietoje sudėjo, $5.00 su 
"centais.

Kalbėjo P. Grigaitis
Susirinkimui kalbėjo P. Gri

gaitis “Naujienų” redaktorius. 
Jis aiškino dabartinę padėtį Lie
tuvoje ir kaip daugelis ižmonių 
troško Lietuvai laisvės spaudos 
ir susirinkimų. Pirmas Lietuvos 
seimas pateikė Lietuvos liau
džiai demokratinę konstitucijų

bet A. SmetonA j$ paniekino ir' 
liaudį prispaudė po savoi letena. 
P. Grigaitis ragino keistutiečius, 
imtis tam tikros akcijos prieš’ 
konstitucijos, paneigimų. Kliu- 
bas nutarė pasiųsti rezoliucijų 
A. Smetonai, Lietuvos Seimui 
ir mintsteriui žadeikiui Wash- 
ingtone 'su reikalaviinu demo
kratinę konstitucijų atgaivinti 
ir paliuosuoti visus politinius' 
kalinius.

Vž Naujų Dalybų
Susirinkimas ^taipgi priėmė 

dvi kitas rezoliucijas vienoj už- 
girdamas prezidento Roosevelto 
naujų dalykų, antroj protestuo-* 
damas prieš aukštas gaso ir e- 
lektros kainas Chięagoje. Į re
zoliucijų komisijų išrinkti M.; 
Butvill, J. D. Bendokaitis ir J/ 
Stulgaitis. 

\ • .1

Dr. Strikolis kalbėjo apie 
sveikatų ir kaip jų palaikyti.

Laike susirinkimo prisirašė 
prie Kliubo šeši nauji -nariai? 
Buvo priimtas Vajaus komisti-' 
jos darbuotės planas, pagal ku
rį kiekvienas asmuo, kuris įraL 
šys Kliuban nemažiau 5 narius 
gaus tam tikrų atlyginimų. Biž-i 
nio komisija neteko M. Majtš-: 
rienės. Rezignavo. Jos vieton 
buvo išrinktas Klimas. Komiai-.’ 
ja dalino serijas Kliubo pikni
kui. ' <$ J

Šiandien laidos 
staigiai mirusį 
Stasį Caičį

• •_________ \ ♦_________ », ■ .

Šiandien, kaip pirmų valah- 
dų po pietų, velionio Š. Čaį-;

tyčios, kuri randasi prie 
Šo. 49111 Ct,, Cicerojė, gabenš; 
į Lietuvių ‘Tautiškas Kapines, 
kur jis bus palaidotas.

StAfiišiovaš čaičys mirė šir-| 
djes liga. Mirtis buv'o staigi. 
Buvo nugabentas ligoninėn 
vasario 9 d., o Vasario 10 d. 
pasiinirė. / .

Netikėta mirtis suteikė sun
kų smūgį jo briOlia’mš Jonui! 
ir Juokui ir šėseriiris Veroni
kai Lapykas, Onai, Uišulei ir 
Kaziuhei. l>el jo mirties tenka 
liūdėti ir tolimesniems jo gi
minėms bei ’■ draugams.

Vėlioms paeina iš Galbokų: 
kaimo, Panevėžio apskr. Jis 
Amerikoje išgyveno apie 30 
mėtų. Paskutinio laiku gyve
no Gray’s Lake,1 Illv valstijoj.

—F. B.

čio kūnų iš A. ‘Petkaus kopi-’ 
0

naujieną ,.cg^i m. - 
Atrasta Naujienų 

koncerte 
• z l

Iš Chicagoš deportūojamiė-1 
ji bus nuvežti į New Yorko 
ĘHis Island, X) iš ten į šalis, 
iš kurių atvažiavo. s

! CLASSIFIED ADS
*- .— ----------------- ' - — - ■ ~r~ . ................................-......................... ■ ---------------■■ ■ - ■h

vyriškaTamsiai mėlynas • 
tskrybe’lė; size 7J4.

Juoda vyriška skrybėlė 
•durnas tiepažymėtas.

Tamstai pilka, beveik jtfotįa’ 
vyriška skrybėlė. < d

Vyriški kaliošai 11 šižo.
Balba scarf su juoda W rai

de. • ■ ' > • ’ • • ; " '•
•Margai kvietkuota- Scarf.
Vyriškos juodos skurines pir

štinės. . ; .
Juodos moteriškos pirštinės.
Viena balta mergaitės piršti- 

nukė. ,
Viėna ruda: šilkinė pirs'tiĄė.
Juodas nuo dreses diržas.
Automobiliaus /laišnio kvite 

Mildred Grege! iš CdopėfsVille, 
Michigan su keletą kitų doku
mentų.

Krė'ipkitęs į Naujienas, 1739 
S. Halsted St. Tel. Canal -8500.

di-'
Apdovanos Lietuvį
Už Atsargų
Važiavima

Cf \ -

Duoklių mokėjimas traukėsi 
iki 7 valandos vakaro. Vivų^ Pi
nigus sutvarkius, jie naktį buvo 
depozituoti į bankų. Pas keistu- 
tiečius gera tvarka ir patarti
na kiekvienai merginai ir vyrui, 
prie Kliubo priklausyti.

J. D. Bendokaitis
l

Chicagai Gresia 
Tymų Epidemija

šįHfėt susirgo 7,9(10
A-

. Chicagos sveikatos depar
tamentas skelbia, kad miestui 
gręsiu tymų (measles) epide
mija. Niro sausio 1 xl>, iki

PAMESTA
, _ ’ . ■ . ‘ -r i

Pamesta ,ar krts .per klaidą 
paėmė Vyriškį skrybėlę, juodų! 
beavėr, taipgi rusvų slatson vy
rišku skrybėlę.

Prašome siigrųžimti arba at
eiti atšimUinyti Naujienose. Pa- 
Šaukite 'dariai 8500.

T

7,900. ■ - ,, ’ '
Ghicagoję per visus 1937 m.; 

ligonių susirgusių tymais, bu-- 
yo IiJ< 5,904, tad padidėjimas? 
yra labai didelis. 1935 “epide
mijos” metais sirgo 24,000/ bet 
šįmet susirgimų įbus žymiai 
daugiau, jeigu liga ir toliau 
plėsis, kaip ikišiolei.

Deportuoja iš 
Amerikos 80 
Ateivių

JUOZAPAS KASPUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 12 dieną, 10:00 vai. 
vakaro, 1938 m., sulaukęs pu
sės ,amž., gimęs Tauragės, aps
kričio, gaurės parap., Sarapi- 
niškiū kaime. j .
>. Paliko dideliame nuHudimėj; 
poterį Ag.otį, pa- tėvais Bėi* 
rioraitę, 2 sūnus;. Jūozapą ir 

^ĮiAą/»ą J
11 e, svogerką1 ir Švogerj Fetišo- ' 
nelę ir Kazimierą Dauterius, ’ 
švogerj ir švogerką, Marijoną 
ir Antaną Teresevičius ir daug 
kitų giminių, Lietuvoj broli, 
dvi seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6725 So. ! 
Artesian Avė. Laidotuvės 
■|vyks Ketvirtad., Vasario 17 i 
d., 8:00 vai. Tyto iš namų j ■ 
Gimimo Pan?\ šv. parap. baž- : 
nyčią, kurioje,) atsibus gedulin- ! 
gos natnaldoy už Velionio siel- ' 
lą, o iš ten liūs nulydėtas į i 

<Šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Juozapo Kaspučio ] 

giminės, draugai ir pažįs
tami esat riuošifdžrai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėsfe ir su
teikti jam paskutinį patarti a- 
viipą ii* Latsisveikiriftnų.
v Nuliūdę^ liekame,
Moteris, Sdnai, SeJsuO, Švogėr- 

kbs, svogdriai ir Giminės 
Laid. t>irektorius S. P. Mažei-

PETRAS .
PETRUŠKEVIČIUS

Mirė Vasario 12, 1938, 8:45 v. 
y ak., sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo iš Marijampolės apskr., 
česnavos papap., Pakeliškjo , 
kaipio. Amerikoj išgyVenb 30 
metų.

Paliko didęliame nuMudim'e 
moterį. Ievą, po tėvais Žepkai
tė, 3 dukteris: Mh'riRmį, 'Ortą ’ 
ir Adelę; 2 bYOlitts: -'Joną ir į 
Virtcentą ir pusbrolį Antaną i; 
Yuodviršių ir kitas girtiines, o į 
Lietuvoje seserį ^Elžbietą ir gi . 
inines. *i

Kūnas pašarvota^ .1832 So. 
56th Avė., Ckejo, III. Telefo- 
hks Cięefo '3055L

Laidotuvės dVyks kętvirtadie 
nį, Vasario 17, iš jpaiuų 8:00 ■ 
vai. ryto Rus atlydėtas į šv. - 
Antano paįąp. bažnyčią, kurioj > 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po panialdų bus > 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. /

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-geš ir pažys- ) 
tatnus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę .Moteris, Diikterys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas Petkus Tel. Cičero 2109.

i

0

A.+Ą.
ZOFIJA MARTINKIENĖ, 

po tėvais Pąnavaite
‘persiskyrė su šiuo pasUtiliu 

Vasario 14 d., 12.105 y. po /pie
tį, 1938 ni.; - sulrttil?uš ’3-l ‘tirtėtų
Rimšių parap., Medeišių kai-

Anrtęrįkrtį išgyveno 15 metų 
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą BilvėStrą, gunų Fabijoną, 
2 brolius Ignącą ir Mykolą 
navus, 2 brolienės Uršulę 
Marijoną ir jų Šeitnynas, -š. _ 
ferį Kazimierą Martinkėnu 

Vdgėrkė. Lilįikrt ..h’ jį šėimas 
fr ,dąug kitų giminių. Lietuvoj 
—motinėlę, >2 seseris, Krolį ir 
sesers sūnų kįnigą.

Kūnas pašarvotas 5138 So. 
Ada St„ Tel. Yards 0664.

Laidotuyės įvyks Ketvirtad, 
« yasario 17 d.,! ,8:00 vai. ryto, 

iš nainų į šv. Kryžiaus parap. 
•bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą; o iš ten bus nulydėta 
į -Sv. Kazimiero ‘kapinės.

Visi a., a. Zofijos , Maranki
nės gimihės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- ■ 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsišvdikihimį.

Nuliūdę liekkme, 
Vyras, Sūnūs, Broliai, Brolie

nes ir Giminės., i 'A>- 
Laid.. Direktorius J. F. Budei--į 
kis

2 brolius Ignacą ir Alykbįą Pa-

vo-

hidieciai, >vdld^cidi, dil iai >ii'\ 
skdiidiiiavdi; lietūdių nėra-

i; Vakar Nęw Yonkan išvyko 
traukinys,, ku|rio keleiviai 
daugiau nebegrįš Chica^on. 
Fedėralė valdžia juos depor
tuoja iš Amerikos už nclega- 
lį įvažiaviirių. v "
/, Tarp • dęppr tuo j amų yra in- 
diečių, ąirįtk pietų Amerikos 
gyventojų, Morvegų, šveclų ir 
vokiečių^Lietuvių, berods, ne
buvo.

T

W'illėtt Bendrovė įteiks laikrio- 
dėlį Juozui BerečkUi

Juozas Berecjkas, jaunas čia- 
gimis Cicero lietuvis rytoj bus 
pagerbtas ir apdovanotas už at
sargų važiavimų autobusu. Per 
penkis metus laikom jis neturėjo 
jokios nelaimės ir nepadarė ža
los nei gyvybei, nei turtui.

J. Bereckas tarnauja už šo
ferį Willett Company ir Willett 
Motor Coach Company, kuri, 
operuoja privatiškų autobusų Ii-i 
nijų. Tos beildrovės automobi-' 
liai kasdien gabena į mokyklas 
ir iš niokyklų namo daug invar' 
lidų vaikų. J. Bereckas papras
tai vaikus * veža į ligonines, į 
įvairias ekskursijas, etc.

Willett bendrovių preziden-t 
tas Howia.rd Wille'tt Sr., įtefks 
J. Bereckui auksinį laikrodėlį) 
pagerbimo bankiete, kurį ben
drovės rengia rytoj vakare 
Lake Shore Athletic Club.
' Apart Berecko,< bus apdova
noti ir kiti saugus bendrovės 
autobusų šoferiai.

Bankiete. dalyvaus visi apdo
vanojami šoferiai, . Willett vir
šininkai ir saugumo įstaigų bei 
miesto, viršininkai.

j. Bereckas yra vedęs ir gy
vena ties 1507 S. 49th avenue. 
Willett firmai tarnauja apie 11 
metų laiko. —C.

Miscellaneous
įvairus 

Tel, Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios; 
rųšies stogus, -taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei-, 
daujanja.

BRIDGĖPORT ROOFING CO. j 
321'6 Sn. Halsted Street

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų rastinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, manius pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:

WHOLĖSALE FURIŠER parduos: 
neatsiimta Northern Seal furkauta 
tiktai $10; gražus naujas’ Silver Fox 
urmu $49.50. HERMANO GAN.GEL, 
Room 843, 190 North State St.'

- ■

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

708 W. 18th St. TeL Haymarket 6686

i

Lošt and Foimd
Kasta Pamesta

didelis paukštinis
“raneš,

PRAPUOLĘS didelis paukštinis 
ŠUO raudono plau^°5 ^cas praneš, 
gaus atlyginimą: 4358 So. Marile- 
wood Avė., Tel. Lafayette 2649 
,r ‘į- II - III u ■■■ ■■ 7 ■ l7umll.il. . I ! INI .J, ... • -

Fumished Rooms Wanted
IEŠKAU KAMBARIO apšildyto, 

priė mažos šeimynos, dėl 2 žnrtonių,v 
Brighton Parke ai* Marcfuefte Par
ke. tašykite laišką 1789 Sotith Hal- 
šted St., Box 789.

For kent
KKA^TUVĖ ^ĖNbON, 2146 West 

22nd Street, prie kampo bizniavas 
'kryžkelivS; gegužes 1 užimti.

A. C. ERICKSON, 
Stata 3800.

I kENDON Ž gražus ofisai, tinka
mi dėl dentisto, Beauty parlor, ac-. 
couritant,' arba kitokierįrs profėsio- 
natams. Kreipkitės į advokatą Grį
šiu. 4631 So. Ashland A ve., Boule- 
.vard Ž800.

..... ...... , ,i r n.V , H.I
Situation Wantėd

Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO ant ūkio— 
Esu patyręs atsakomingas darbinin
kas. Kam reikalinga prašau atsi
šaukti. William -yVaicekdws4ki, Š6$4 
So. Drttaen Avenue.

I ............ ■■■'■'' Jm. ..................................... — . ......... I...—

Help Wanted— Female
Darbininkių Reikia

Iš Kalėjimo Pabėgo 
Du Pavojingi

megsTos SERVETKĖLES

Geneyieve, ;
ar ‘ Jo

A'UfeiŲSliNAS lįl'KiJTlS 
jPeršiŠkyfė šu Šiito pasauliu : 

Vasario t;|4. 1:00 Valandą \
popiet, 1038 -ta., sulaukęs Ž9 ‘ 
metas atažj, 'gintas 'Chicago, ' 
III. . .

Paliko .didėliame nuliųdiįie i 
motiną Aritanihą, po ^tėvais 1 
Mikriis, tėvą Augustiną, brolį 
Kazimierą, -2 seseris Adolfiną, ! 
Bronę, švogeri lohh ijų vąikus. i 
Raymorid, RiįhaVd ir Bronis- \ 
laivą Bucek, šVOgėrį Al bert jų į 
vaikus W i 11 i am ir Ge ■ 
dėdę Kazimierą Mikni ir ‘ jo • 
šeimyną, teitą Agotą Miknicitę

‘ ‘ yną, teitą Adolfiną > 
Jiizamiėhęrios' šeitayną ir Kj" f

JIFFYCROCHETED DO ĮLIES

No. 1669 — Megstos sorvetkėlčs stalui dabar yra madoj.
Jas lengvai nusimegsit. z

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1 1739 So. Halsted SU Chicago, III.
|

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

No. 1669

Vardas ir pavardę

I Miestas ir valstija .

■

Al

NAMŲ BAfcGENAI
Mamuette arba Brighton Parke 

riūo”$1800 iki $50,000. Galima nąmąt 
pirkti įtaokedamąs $100.00. Kitus 
kaip renda. Turime visokių mainų 
namų ir Tarmų.

C £. SUROMSKIS. 
2502 West 89th Street, 

Grovėhill 0306.
Ofisas atdaras nedaliomis1 nuo 

10 iki 3 popiet.

PARDUOTI AR MAINYTI Mo
derną kampini 4 flatų plytini — 
garu šildoma — 5 kambarių flatas— 
dideli kambariai ąžuolo trimai.— 
arti 64-tos ir Califomia. Bargenas.

. MANOR REALTY, 
2582 West 63rd St. Hemlock 8800.

Fanus for Sale
Ūkiai Pardavimui , x

. 851 AKRŲ VIŠTŲ, pienininkystės 
farma^ modemas, geras stovis; 100 
akrų geros stačio molio dirvos, ge
ra melothams, visiems įvairiems ja
vams; labai gera ganykla; miškas. 
Ateikit ar rašykit.

R. K. JAY, Bagley, Wiscortsin.

20 AKRŲ VAISIŲ, daržovių far- 
ma; 5 kambarių namas; maišyta .že
mė, arti Dixie vieškelio; saVihihkas 
eina pailsėti? kaina $5,000, pusė pi
nigais. W. S. Hawkins, Sėniomsed 
Grove, Route 1, Wauchula, Florida.

PARDAVIMUI: žiemių vakarų 
kampas Stone Island ir 65th PL, 
prieš parkas, 15 flatų, rėndos $7Š50, 
kaina $36,000, 1/4 pinigais.

S. YONDORF and CO., Ine., 
134 N La Šalie St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namu darbui — paprastas virimas—, 
savas kambarys — $7.00 iki $8.00.

Rogers Park 6121.

Business Service
Biznio Patarnavimas '

šeitayną, tėtį .. . , ......
ir jos Šeimyną, AdųMįhą 
’v ‘ K?
tas giminės, o Lietuvoj 2 dėdes 
Steponą z Vąrtagą ir Juozapą 
Mikutį Air tetą Ceciliją KaU- 
nbckfeiie ir gimines.

Kųfįąš pašarvotas 1626 Šo. 
49th Ąvę., Cicero. ..Laldotavė^ 
įvyks Penktadienį, Vasario 18 
d,y 8:00 yal. ryto iš namų 4 
šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- < 
maldos Velionio sielą, o iš j 
ten bus nulydėtas į šv. Kaži-1 
miero kapines. '■

Viši a. a. Augustirio Mikučio ! 
giminės, dtangai ir pažįstami t 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląidotuvėse ir suteikt^ 
jam paskutinį -patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, /
Tėvai, brolis, seserys ir kitos 

giminės. / > 
Laid. Direktorius Antanas Pet- į .

<po tėvais
GyVėho Įta Rrir. 4451 Sb. Kal-
A. ■ . <tįd StiVet. ,;-t

Pętaiskyrė-- ’sti Šilto pąskdliu 
Vasario 13 d., 12:00 vai. dįe- 
ną, $9U8 m., 'sulaukus 3'8 mėtų 

rata'žĮąųs, gitatts Anierikoje.
! Kaliko taĮ^.ritatae nuliudime 
vyrą Pranciškų, 2 Alintas Kazi- 

; įpierą ir Jurgį, dukte’ri Ceci- 
lia, motiną; Hėteną Žtifauskie- 
nę, broli Joną Žurauską ir 2 
Sęsėriš, Hėleną -SJičtaėtiąųskie- 
ųę, įvokeri Antaną ta' .įų šei
tayną ir Kraficišką Bąiranąus- 
’kiėnę, švokferį juęzą įr jų Šie- 
tayną? ,-2 šybg^rkaš, ųėle'n Si- 
m'ahWetartę i ir Marijoną Vit
kienę ir jų^šeimynas ir -2 švo- 
gęYiųs, Judzą Niprika ir An
taną Niprįką ir jų šeimyną 
ir daug jaugiau giminių ir 
draugu. f

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioje, 710 W. J8tli St. 
Dėl Jilątoshių inforiharikj Je- 
‘lę'fo'nucki-te Boįięyaiiį Ž9ę>0'. 
, Kąiddįv^s Svyks Ketvi!!rtą- 
diėni, Vasario 17 d., 8:40 vai. 
įi$tę iši ^v- GrtbT.lėflįąiis 
45 $r Wąlląčę Sta ’ipa'rąp. ’bąž- 

’hyčlą, ‘kurioje atšibtls Kėdtdih- 
ko's AtariiKldų's už veliortėš šfe- 
Ją, o iš tai! bus nulydėtą 4 sv. 
KąritalėrOu Ikapife. ;

Vixi ą/ V*- Bą'rhrti‘0^.Nftau- 
kiėriės giminės, draliktii ;ir 

,pažįstami. <ųų^štraži^i ■
'kviečiami; ųaiyVąttiti 'laidotuvė
se !ir šiįfėikt'i jąi ritųskųttaį 
pata'rnąyiiną ir ą'tais^Mkihitaą 
. ‘jSlpįii^de ItakaVie, .. s .

■ Vytas, Bųktė, ■ ^rb.li^ 
’S&ėiys, šypkerkos, ŠVOigėri 

a ;;/■ >r
Ląid. Dirfektoritis Btftk 

Ųridertaking Company, T< 
CANAL 31 (H. • .

7-—v:'—----- T-rv- ' .'u-—
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LOVEIKIS Hffl
KVIETKININKAS ]

'Gėlės Vestuvėms, BanWėtam» 1
ž.r Čagrabamš. įj

3516 So. Halsted Street |
Tel. BOULEVARD 7314 j

I Urba Flo wer Shoppe I
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms I
—Bąnkietąms—Laidotuvėms— ■

I Paptiošimams I
I 4180 Archer Avenue I
į Phone LAFAYETTE 5800 I

<Ą|

Vienas -kuju užmušė keturis
(t ''■fžmones.

{ ■ ' ‘ ■ .. * .. »

JA v,aisti įps ligojiipės-kalė j i- 
ni6 liepročiains, Čilės tory je, 
III., šeštadienį pabėgo du pa
vojingi prtmišėliai-kTiminalis- 
tai. Tikėdama, kad juos sįi- 
ras, policija žinių apie pabė
gimų neskelbė. Bet praėjo ke
lios dienos —- o pabėgėlių vis 
neranda, tad policija perspėja 
gyventojus jiį saugotis.

pavojingesnis dviejų yra 
Dantei Paul Marrison, jaunas, 
180 svarų, 5 pėdų 11 colių Vy
ras, kuris 1931 metais Cliica- 
goje užmušė keturis žmo'nės 
su Jkuju.

Spėjama, kad llarrišon at
vyko ir slapstosi Chicagbje, 
laukdamas progos atkeršyti 
asihenims, kurie jį nuteisė be
protnamiu. Jis dažiiai apie tai 
kalbėdavo.

Ąri'tras beprotis, pabėgęs iš 
ęiiesterio yra Peter 
si Ipn aprdti s plėšik as.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia /

REIKIA VYRO farmai' 40 mylių 
nuo Chįcagos, turi mokėti karves 
melžti. Klausk DOMINIK, 3453 Šo. 
Morgan1 Št.

Fumitnro & Fixtum
Rakandai-įtaisai

Pataisyk Stogą ir .
RYKAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskųitliavi- 
mų. Ž5 metai patyrimo. Ulėkorius ir 

■stogų dengėjas. , 
Leonas Roofing Co.

3750 AVALLACE STREET
1. 4 n. Tel. BOULEVARD 0250,,--- K7|< ..-TirrTV

Financial
Finansai-)Paskološ ------- --- ,

, I
• • A.'-:. A- >?<■»• • - i------------------------- ------

išparduodame Karų FiKčK- 
RIUS 1987, Visokio dtfžid su .Čoil; j™, 
Baksais ir sinkom. Taipgi £toi<ųl AKT PIRMŲ taORGIČIŲ. K 
fikčerius d,el bile kurio biznio jskai- c v **— 
tant svarstykles, iegjęteriuis Tr ice 
baksius. Cašh arba ant i^taokbjųnO 
Pamatykite mus pirm nėgu pirksi- 
te kitur.

S. E. SOSThEIM it
1915 SO. STATE SI

5269.

KAM ^KALINGA PAŠKQi
KlTfiS į LiTHBANIAN BUILDING 
•iBaK AND SAV1NGS A^SOCIA- 
TiON <buvusi 
GAUSITE PA 
VŲ IŠMOKfiJL^^.

1733 SO. KALSHED STREET 
_______ ______‘ T1 - . I .

Naujierr

•Florc’k,

Gražų Sidabrinj

Dkbar kiekviena ntofėris, 
fci ‘MfcJM^N.AS, feali įsi
ūti gražų sidabrinį setų dėl 6 
arba 8 asmenų.

SėJas iš $ šmotu vienam as- 
būtent: šakutė, 

bai šatrkštas, Videlčius, 
Gontis šakutė ir. ma^i 
štokai, vienas įkrivai, 
^ežertiri vųjgy^į. Šie šeši 
tai kainnO’ja piktai 99 centus. 
Iškirflkit taponus *iš apgarsini
mo, kuris -įkušdien ’telpa Nau
jienose ir paritu sti <99 centais 
prisiųskit ų Naujienas. Išlengvo 
per keletu savaičių susirinksit 
gražų setų. Tie setai yra Ro- 
gers sidabro ir garantuoti vi
sam amžiui. Kitur už feaip pi- 
gih kainų niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit 'šios progos.

ku-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

juos
Ne

/

> ' 1 ' , r' ' ■: '

j—.—

ALIEJINIS ŠILDYTUVASj .nau
jas, degytas entttaęlio nubaigimas: 
niekad nekrinta iš -gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50'; sezčną 
uždarant $25W; veik greitai; 
ARR0W OIL 1BURNER CCMPANYj 

505 Lake St., 'Oak ‘Pairk, Illinofils, 
Phone Austin 4800.

■ ■ ... v. ... !

: L fjŽ2.ir IV ’

Automobiięs j

DODKK 1937 4-riu durų Touring
Sedan, Kadio ir šildytuvas. K£ras 
atrodo t ir bėga kaip naujas... Turi 
parduoti 3458 So. Morgan St., Bortr-I 
levard £510.
. • .-Į. - "t .į 'Įh.111 ■■ ' * H........... -u - I .i*ii

TURIME $W,000.00 ant rnn- 
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičirttis lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų ^Spulkų, 1739 So. Halsted 
Street. a j

| t

XI iiiMiii i ■—I—ii r.-fc *■>*

' VOAL ...  '
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Chances
Pardavimui Bizniai

ATlnAftAt TREČIĄ KA
VERNĄ — NEW DEAL INN 
-—po antrašu 673 \V. Madison 
St. ir 117 So. Halsted Street, 
taipgi 6826 So. Racine Avė-'

Mano užeigoje gausite ge
riausias artėtas ir visokio 
alaus, cigarų ir cigarčW. Man
dagus patarnavimas. 'Kviečiu 
visus draugus‘ ir pažįstamus.

B&Jt HUMORO and
•gęNe

i

■

>

: PARDAVIMUI bučernč ir gro- 
sęrnė už pirmą pąšiulymą arba pk-j 
renduosiu Priežastis — liga.

8401 ®6. hittamįca AVe. t

CLASSIFIED

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

IKI 
7:30 VAL. VAK

Sekmadieniais nuo 9 ryta 'iki 
1 popiėt ir nuo 4 iki 7:80 

vai. Vakaro.
Tel. CANAL esoo

s i

Kainos Numažintos 
ANGLYS

MINE RŲN ....
BIG LUMP 
ĖGŠ ' 
NUT

ŠAUKIŠAUKIT]AR NAKĄ.
pristatymas mieste ir

4-.- —
., ,r,., ■-I|gfl*»

J(JS ŠAUT
mNINCSAVVarduoti

PAGAJtSINMT

mus duodame gerą nuo
laidi. ' '

■r-..a.

»'i

l7umll.il


Rytoj Lietuvos Nepriklausomybės Iškilmės Lietuvių Auditorijoj

Vasario 16 Švęskime Vasario 16!

A* Kundrotas

Daug Publikos
Sako, Reikia Keltis į Didesnę Sv^tdiiię

Solistas

Bruch

liko

susidė
(pro

Š'mkus 
Šimkus 
Stra u ss

Ereminas
Liaudies
Liaudies

F •

4 4? 'J

GHICAGO
kinta voveraite, kurią ji išgelbėjo nuo šalčių

rijoje. Prasidės 7 valandą va
kare. Įžanga 10 centų, išlaidų 
padengimui.

DALYV AUKIM RYTOJ LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS IŠKILMĖSE

(a) -'Passacaglia .*..................... ... .v..~....
(b) Ftigiie :.... ............ ....

LULU RABEN-MICEVIčIENĖ, smuiką 
ADOMAS MICP'VIČIUS

. ■ / < ADOMAS MICEVIčIUS
i . Jonas Byanskas — akompanistc.s

(a) Oi? Saulužėle  .........
(b) Šią Naktelę ..............
(c) Valcąs, ......................... ...........

Čia noriu paklausti, kodėl pas 
mus lietuvius tokiam svarbiam 
momente, kaip 20 m. .nepriklau
somybės suk: ktu’vės, nėra vie
nybės. Argi nebūtų geriau ir 
gražiau visiems drauge vieną ji r 
tą pačią dieną surengti apyąikš- 
čioj.mą. Bet ne. Kiekviena gru
pė rengia savo iškilmės ir, skir
tingomis dienomis. Man rodos, 
kad tokiose iškilmėse svarbiau-

- ■ , . v )

šią rolę lošia doleris. Pasin. udo-

Vedėjas
Vaizdelis < ...'.L;

ANDREJEVO GRUP^ - 
Miša M iro

(a) Mano Rožė ...J......
(b) Viennos Miškų Pasaka

GENOVAITĖ GIEDRAITIENĖ

Antradienis, vas. 15, 1938

Tai buvo 24-tas metines 
“Naujienų” Koncertas, šįmet 
įvykęs Chicagos Sokol salėje, 
ties 2345 South Kedzie avenue. 
Didžiulė sale pasirodė per ma
ža, ir daugelis kalbėjo, kad 
“Naujienos” turėtų “graduei- 
tinti” į didesnę vietą. Ateinan
čiais metSis Koncertui turėtų 
būti parinkta ypatingai dide
lė vieta, kadangi ateinančiais 
metais “Naujienų” Koncertas 
bus dvid šimtspenktasis--“Nau- 
įienų” Sidabrinio Jubiliejaus 
Koncertas.

darni ta proga; ir neva minėda
mi Lietuvos 'nepriklausomybę 
šlmta-procentiniai patriotai žve
joja . pinigo. Jriigu ; sukaktuvps 
išpuola vaši rio’16 chį tai jas tą 
dieną ir reikia 'švęsti, o ne kada 
kam patinka, , 1

švęskime Nepriklausomybės 
sukaktuves , Vasario 16 d., ir 
dalyvaukime Ai It kongreso iš
kilmėse. -t' '/:

Naujie- 
susi- 
Chi- 
dailę 
turi 
gra-

Vasario 16 yra svarbiausia 
diena Lietuvos istorijoje, nes tą 
dieną buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė.

Tą dieną buvo sutriuškintas 
svetimas junges, kuris slėgė 
Lietuvos liaudį per ilgus metus.’ 
Nuo tos dienos Lietuva tapo 
laisva, nepriklausoma, savisto- 
vė valstybė. ,

Jau prabėgo 20 metų nuo ne
priklausomybės paskelbimo ir 
dabar visa Lietuvi; ir Lietuvos 
išeivija stropiai rengiasi iškil
mingai švęsti tą istorinę šven
tę didžiausiomis iškilmėmis.- •

Amerikos Lietuvių Kongre
sas, kaip Atrodo, yra vienintelė 
organizacija, kuri rengia iškil
mes kaip tik tą Vr sario 16. d., 
nors ji ir išpuola viduryje sa
vaitės, — darbo, dienoj. Aš ma
nau, kad toksai nusistatymas 
yra labai pagirtinas, kad iškil
mių nekilnoja, Į kitas, patoges
nes dienas kaip kiti daro. Mes 
švęsime šventę tą dieną, Vasa
rio 16, kada visa Lietuva pasi
puoš nepriklausomybės vėliavo
mis ir suskambės, “Lietuva Tė
vynė musų, Tii didvyrių žemė”. 
Mes jiems pritarsime ir džiaug
simės krrtu su visa Lietuva.

Taigi, nei vienas padorus lie
tuvis ar lietuvaitė neprivalo tą 
Vasario 16 d., praleisti namuo
se, o turi būtinai atvykti į is
torinį 20 metų Lietuves Nepri
klausomybės minėjimą, kuris į- 
vyks Chicagos Lietuvių Audito-

....... Kačanauskas 
... Johanu Strauss 
Soprano . ' ‘

Halvorsen 
.,X- Ęach

“Naujienų” redaktorius, ku- 
i‘is rytoj kalbės Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, kur 
įvyks Amerikos Lietuvių Kon
greso rengiamos Lietuvos Ne
priklausomybės iškilmės.

visus priešus atsilaikė, juos -nu
galėjo ir šiandien yra didesnis, 
negu bet kada praeityje.

“Naujienų” Koncertai beveik 
kiekvienais metais yra kaip ir 
Chicagos lietuvių meniškų gru
pių kvotimai. Metai nuo metų 
tos grupės ar, pavieniai artis
tai parodo ką per metus .nuvei
kė, kaip toli- pažengė ir kiek 
sustiprėjo savo šakose*

šįmet kvotimus visi išlaiko. 
Nevien solistų ’ žvaigždės šįmet 
ryškiau su'spindęjo,; bet ir cho
rai ir neatsilieku šokėjai to-ĮSPŪDINGAI PRAĖJO 24-tas “NAUJIENŲ 

KONCERTAS

1 akV/aul ZaLuŲ X?OtQj

Admirolas Erich Raeder, 
kurį Hitleris paskyrė Vo
kietijos laivyno viršininku.

... I ACM1G-NAUJ1EN Ų Jj'uiuj

Simone Simon, kino ar
tistė, kuri buvo susirgusi 
plaučių uždegimu. Dabar ji 
jau sveiksta. , .

solistai — visi lietuviai. Buvo
, 'I ■ ••• ■ (,'<.■ . ■ .

liaudies dainų, buvo ištraukų 
iš operų; ekspertai srnr?įkinin- 
kė ir violistas išpildė kelis ih- 
strumentalius numerius; šoki
kai, margai kostiumuoti ir mi
klus it vyturiukai, rodė, kaip 
žmonės linksminasi ir šoka uk
rainiečių kaime.

4 A 's/'?:

(a) Mes Sveikinam ........ .......................................
(b) Rūpinosi Tėvulėlis ..... ........
(c) Vai Tu Žirge ...........’....... .................... ........ .

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ. CHORAS
Kazys Steponavičius

* ' ‘ . *! <. .. *

(a) Man per Naktį buyo Liūdną
(b) Margaritos Arija iš operos Faust

Soprano
Akompr.nistė

.............Ravel 
. .. .... Wieniawski 

smuiką
(a) šviesi Naktis Mėnesiena .... Žilevičius
(b) I Won’t Kįss Katy Akchėnbreriner-Smith
(c) Ištrauka iš op. Cavalleria Rusticana .....*....**. Mascagni 

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN”
K. Steponavičius

“Ukrainiečių Kaimas

4ACME,-MAUJlJt.AŲ Uoloj

Grace Britton su popuga ir prijau

Skaitlingas publika, Koncer
tas, įvykęs sekmadienį, buvo 
turtingas ir programų. Pildė ji 
keturi lietuviški chorai, (viena

IACMjE-NAUJUCNU Fptol
Palociųs netoli Paryžiaus. Tame pajociūje rengiasi 

apsigyventi’ buvęs Anglijos karaLus Edward su savo 
žmona.:

* [ACME-NAIJJJENŲ Foto]

VENGRIJOS DOVANA HOLLYWOODUI. — Ilona 
Massey, graži Vengrijos aktorė, kuri šiomis dienomis 
atvyko Ilollywoodan vaidinti filmose*

Mchrin 
ištrauka iš operetes “Tulpės”

1 Augusi
Trauk Ravlinch, kurie bari- 

. de pabėgti iš Michigan City> 
Indi, kalėjimo 
imtu .

(a) Vakaras Pajūry
(b) Tulpių Valcas -

• ; NAUJOS GADYNĖS CHORAS
‘ Jurgis Steponavičius—- Vedėjas

’ > ‘• •' '■**'* > ’ • ■
' -į '■1 .. \ '

Romance   -........j';.;.-:.-:,1.

ELENA PEčIUKAITĖ 
z Juanita Lovreglio

Vol^a Roątman , ;
On thc Road to Mandalay

STASYS ’ RIMKUS — Baritonas
(a) Habanera ........... .................................
(b) Pdlonaise Brilliant iri A ...;........

LULU RABEN-MICEVIČIENĖ —
ma tikrai pasigerėti 
nų” programo išklausius 
daro malonus įspūdis,: kad 
cagos lietuviai /turtingi 
mėgstančiais . jaunuoliais, 
gabių spėkų ir gali kuo 
žiausius vakarus surengti be 
svetimųjų pagalbos; . -

Vakaras prasidėjo apie 3:30 
po pietų ■ir- tęšėši suvirs dvi 
valandas. Bo programo publi
ka linksmai tęsė vakarą vaka
rieniaudama, 'gurkšnodąriia ba
ro dovanų./ Gyvumas apatinė
je salėje, kur buvo valgoma- . • * . b > • •• • M» ’ ■ !
sis ir baras, tęsėsi beveik iki 
ryto.' ' < • :

Prie gyvumo žymiai prisidė
jo naujieniečiai iš tolimesnių 
vietų. Buvo Dr. Einorius ir p. 
Einorienė iš South Bend, Ind., 
C. K. Braze iš. Kenoshos, ku
ris nei vieno “Naujienų” pa- 
rengimb , nepraleidžia, organi- 
zuota grupė čiceriečių, rockfor- 
dįečių, etc.

,• , i .. •- X . \

Programas*
Koncerto programas 

jo iš sekamų / numerių 
gramą tvarkė p. Nora Gugię

v • • "Į lĄ'CMtt»JNAUJlis.AŲ FpVoJ

Genevįeve Qweųs (17 nretų) ir Ethel Šolil (20 mętų, pp kairei) yra teisiamos 
Newark, N. J. už nužudymį autobuso šoferio, kurį jos apiplėšė. " ....... ..

BIRUTĖS CHORAS . . -
. ‘ Jonas, Byanskas Vedėjas »

Visiems; solistams išskyrus p. Pečiukaitę, akompanavo J 
Byanskas; / ; • :• ;

Sveikimo P, > Gyįgąitiš.
Programo y pražioję trumpą 

sveikinimo kalbą pasakė “Nau
jienų” redaktorius ir Bendro
vės prezidentas Pius Grigaitis. 
Jis pareiškė, kad “Naujienos” 
buvo įsteigtos ne. pelnui,, bet 
švietimui liaudies ir , gynimui 
joOrėikalų. “Naujienos” tą ,.da
rė per 24 metus . laiko. Dauge
lis bandę “Naujienoms” pa
kenkti. Priešų buvo mažų iir 
didelių. Vienok dienraštis prieš nė)

Pasekmingai ir įspūdingai lietuvių .šokėjui lįrųpe 
praėjo dar viena metinė Nau 
jienieČių šventė. v. ;*

Vedėjas* . ■ .■: v . •
Laumenskienė

Gounod

v*:. -Jf/ ' V
r *- ■<




