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Britanijos Darbininkai Reikalauja Parlamento Rinkimuo c

RINKIM v TURI IŠSPRĘSTI KLAUSIMA 
AR ŠAUS PRITARIA KOOPERAVIMUI 

SU VOKIETIJA IR ITALIJA
Ne laikas dabar duoti koncesijų diktato 
riams — sako bendras Darbo Partijų ir 

unijų pareiškimas

lė
Britanijos valdžia dar kalti- 

Darbo Partija ir,narna išdavimu draugingumo ir 
Parlamento Darbo Partija tre- pasitikėjimo demokratiškų tau- 
čiadienį išleido bendrą pareiš- tų ir smerkiama dėl silpnumo 
kimą, kuris reikalauja, kad t ir bailumo. Pareiškimas reika- 
tuojau butų paskelbti genera- laujH aiškios valdžios' deklara- 
liai parlamento rinkimai tikslu1 cijos, kad Britanija remia su- 
išspręsti klausimą, ar šalis pri- tartis, atkreiptas prieš tas su
taria valdžios kooperavimui su. lis, kurios nepaiso įstatymų ir 
Italija ir Vokietija.

Pareiškimas tarp ko kita sa
ko:

“Ne laikas dabar duoti kon
cesijų diktatoriams... Mes rei
kalaujame, kad kartu su kito
mis taikiomis šalimis Britani
ja užimtų priešingą fašistinių 
valstybių smurtui ir grūmoji
mams nusistatymą.” t.

Toliau pareiškimas sako, kad 
dėl Britanijos valdžios politikos 
nutolo Jungt. VafeHjds, kurios 
kart kurtėmis yra parodžiusios 
pritarimų talką mylinčioms ša-

LONDONAS, Britanija, va- lims ir neapykantą fašistų ag- 
sari 23. — Britanijos Darbi- resingumui. 
nink Unijų Kongreso genera- 

ryba,

SUKILĖLIŲ KARO LAIVAI APŠAUDĖ 
VALENCIJĄ

• VALENCIA, Ispanija, vasa
rio 23. — Ispanijos sukilėlių 
karo laivai Canaries, Balearis 
ir Almirante Cervera, palydimi 
dviejų mažesnių laivų, praėju
sį antradienį, vasario 22, ap
šaudė Valencijos uostą. Penki 
sukilėlių lėktuvai numetė bom
bų į Sagunto, esantį netoli nuo 
Valencijos miestelį,

Lėktuvai uždegė keletą pa
statų. Tik vienas kareivis bu
vo užmuštas.

O sukilėlių laivus užpuolė 
respublikos gynėjų lėktuvų es
kadra. Laivai greitai pabėgo. 
Vieną jų užgavo mesta iš lėk
tuvo bomba ir padarė jam ža
los.

Lietuvos Naujienos
W ........ . ............. ..

Sudegė linų apdirbi
mo fabrikas “Litlįn”

Draudimo kasa nustatė 
kainas darbo drabu- 

žiams

agresingai kišasi į vidujinius 
kitų valstybių reikalus.

Darbo unijų ir darbo parti
jos reikalavimas paskelbti ge- 
neralius parlamento rinkimus 
dabartiniu laiku pamatuojama 
taipgi tuo, kad 1935 metų rin
kimuose dabartinė konservato
rių dauguma parlamente pri
žadėjo ištikimumą Tautų Są
jungai, kurią antradienį, vasa
rio 22 d., premjeras Chamber
lain apkaltino monais ir tuš
čiomis pretenzijomis taikai pa
laikyti.

W0RTH, ILI 
jis susidūrė su Ir 
čius pasažierių.

[ ACME-NAU JlEi* V u vm

L,. — Čia nušoko nuo bėgių Chicago—St. Louis traukinys, kai 
oku. Troko šoferis liko užmuštas. Be to, sužeista nemažas skai-

GOERING, HITLERIO PADĖJĖJAS, LANKOSI LENKIJOJ
■ . I  *' *~  , * - - - ----------------------———■ ....................

Japonų ofensyvas 
sulaikytas

SHANGHAI; Kinija

VARŠUVĄ1, Lenkija, vasaric 
23. i— .Trečiadienį į Varšuvę 
atvyko feldmaršalas ' Herman 
Wilhelm Goering, Adolfo Hit
lerio dešinėjįį ranka. Jis viešės 

į Lenkijoj penkias dienas. Jo vi-

Austrijos naciai pra- Opozicija nesiliaus 
dėjo vajų prieš žy- atakavusi Angli-

dus ir kunigus jos valdžią
LONDONAS, Britanija,

— Chamberlain, 
ministerių

va-
Bri-

VIENA, Austrija, vasario 23 į
— Austrijos naciai pradėjo va- sario 23.
jų prieš žydus ir visokių tiky-(tanijos ministerių kabineto 
bų kunigus. O kadangi daugu- pirmininkas, antradienį laimėjo 
ma Austrijos gyventojų yra atstovų buto pasitikėjimą ry- 
kataljkai, tai jie ir daugumą šium su rezignavimu užsienio 

reikalų sekretoriaus Edeno ir 
užsimojimu daryti nuolaidas 

į fašistams.
Bet opozicija valdžiai nenu

slopinta. Darbo Partija, darbi
ninkų unijos ir Tautų Lygos 
taikos org'anizacijos ruošiasi 
ir ateityje rengti tokias demon
stracijas, kokia įvyko antra
dienį atstovų bute, kai Darbo

kunigų turi.
Įvairiose šalies dalyse, tre

čiadienį naciai paskleidė lape
lių, kuriuose reikalaujama, kad! 
visokių tikybų kunigų politinė 
veikla butų uždrausta.

Lapeliai taipgi reikalauja 
drausmės komunistams, socia
listams ir žydams. Esą, Hitle- 
ri° vėliavos neužilgo plevesuos; partijos atstovai įnešė parla- 
viršuj visų Austrijos pastatų, menįan sumanymą išreikšti ne- 

►ir tikrai žydams tėra trumpas 
gyvenimas.

SHANGHAI; Kinija, vasario 
23. — Japonų žygiavimas 
šiaurę niio Nanyngo, Lunghai zito tikslas -^.medžioklė. Toks 
korodoriaUs gilumon tapę sd-^yra oficialus aiškinimas. O tik- 
laikytas.

■ Gentralinėje Aųhwei 
cijos dalyje japonai i 
yra apsikasę ir nepajėgia vie- Lenkija, 
ni kitų išmušti, iš užinjtų vie
tų.

Japonų kariuomenė 
miestą Wuhu ir IIangchową, 
svarbų Kinijos Uostą. Bet pa
sistumti toliau pirmyn 
neįstengia, nes kinų pa 
nepaliauja jų operacijų 
Kinų partizanai veikia 
Hangcho\V >- Nanking - S langhai 
trikampyje ir ypač tru 
ponams pristatymą į 
reikmenų.

irumoje iGtoering ragins Lenki- 
provin-’ją pasitraukti iš Tautų Sąjun- 
’ kinai gos ir glaudžiau kooperuoti su

kartu atvyko 
ir karininkas

užėmė

j aponai 
rtizanai 
trukdę, 
visame

kdo j a- 
frontą

Senatas nubalsavo 
paskirti $250,000,- 

000 pašalpai

Nori gauti $850,000 
000 mokyklų rei

kalams

pasitikėjimą valdžia.
_s__________

Darbininkai reika
lingi Austrijos ne
priklausomybei ginti

WASHINGTON, D.; 
sario 23. — 67 balsų d 
prieš 1 senatas nubalsavo tre 
čiadienį paskirti $250 
pašalpos darbams. Tačiau se
natas pridėjo' pataisą 
teks dar atstovų butu' užgir- 
ti.

C., va- 
auguma

,000,000

, kurią

va-
VIENA, Austrija, vasario 

23. — Austrijos darbininkų 
santykiai su kanclerio Schusch- 
niggo valdžia nėra draugiški. 
Bet Hitleriui grumojant; Aus-

WASH1NGTON, 
sario 23. — Prez. Rooseveltas 
trečiadienį pasiuntė kongresui 
valdžios patarėjų komiteto ap- 
švietos reikalais raportą, kuris trijos nepriklausomybei, Schu- 
rekonienduoja asignuoti $855,- schniggo valdininkai kreipėsi į 
000,000 šalies mokykloms pa- darbininkus prašydami para- 
gerinti. šie pinigai rekomen- mos. Rezoliucija reikalaujanti 
duojama suvartoti vykdant še- Austrijos nepriklausom'ybės 
šių metų planą. j buvo išdalinta antradienį dirb

tuvėse, ir per vieną dieną ją 
pasirašė daugiau nei milionas 
darbininkų.

Meksikos darbinin
kai pasižadą kovoti

fašizmą
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, vasario 23. — Naciona- 
lės Meksikos Darbo Ęonfėde- 
racijos suvažiavime 3.
legatų 'pareiškė prižadą kovoti 
fašizmą ginklais rankose, jei 
reikės.

000 de-

Išvijo iš Vokietijos 
todėl, kad panaši 

i žydę

ORFLSzta

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

Daugiausia apsiniaukę; tem- 
]5eratura kaip buvus; daugiau-

2,800,000 žmonių 
neteko darbo

’ WASHINGTON,' D C., va-

Su Goeringu 
du sekretoriai 
adjutantas. Lenkų valdžios at
stovai ir gen. K, Fabrycy, at
stovavęs armiją, pasitiko-‘ Goė- 
ringą.

Goeringas atlankys Lenkijos 
premjerą $lawoj-Skladowskį, 
užsienio reikalų ministerį Beeitą 
ir maršalą Rydz-Smigly.

Iš Varšuvos Goering vyks į 
Bialovice, kur jo laukia Len
kijos prezidentas Moscickk

NEW YORK, N. Y., vasario 
23. —Maria Basca, daininfh-. 
kė, persų kilmės motinos ir vo
kiečio tėvo duktė, atvykusi į 
New Yorką papasakojo, jogei 
ją naciai išvijo iš Vokietijos 
vien todėl, kad ji atrodo pana
ši į žydę.

pVIEM RUSIJOS 
ADMIR. ĮVYKDY
TA MIRTIES BAU

SMĖ SLAPTAI

ŠIAULIAI. — Vakar 21 va
landą Šiauliuose, “Gubernijos” 
srity kilo gaisras linų apdirbi
mo fabrike “Litlin”, priklau
sančiame Abramsonams. z

Gaisras buvo toks didelis, 
kad tęsėsi visą naktį, buvo 
sinamas ligi šios dienos 10 
landos.

Gaisro gesinti suvažiavo 
si, koki tik Šiauliuose yra, 
niagesiai.

Ugniagesiai turėjo, dvigubą 
užfĮavĮvį: gesinti patį gaisrą ir 
apsaugoti “Ringuvos” fabriką 
bei kitus sandėlius, kas ir pa
daryta.

Visas “Litlin” fabrikas sude
gė, sudegė ir fabriko sandėliai, 
kuriuose buvo sukrauti linai.

Nuostoliai siekia kelių šim
tų tūkstančių litų. Fabrikas bu
vo apdraustas.

Liko be darbo 130 darbinin
ku.

šįryt į gaisro vietą atvyko 
prokuratūros, policijos atstovai 
ir

ge-
va-

vi- 
ug-'

-KAUNAS. — Ligi šiol jau 
pagaminta apie 700 darbo dra
bužių komplektų, kuriuos gali 
pirkti išsimokėtinai kiekvienas 
darbininkas savo įmonėje.

Darbo drabužiams Draudi
mo kasa nustatė tokias kainas: 
moters chalatas — 10 Lt., vy- 
ramss kostiumas — kombinzo- 
nas (kelnės ir bliuze išvien) 
— 15 Lt., vyrams kostiumas 
iš dviejų dalių (kelnės ir bliu
ze16 Ljt., vyrams kostiu
mu iš dviejų dalių (švarko ir 
kelnių) — 16 Lt., vyrams kos
tiumas — kombinzonas (bliuze 
ir kelnės išvien su mechaniš
kais užsegimais) — 17 Lt. 
Toks pat kostiumas tik su šo
niniais kišeniais — 18 Lt.

Nusiskundžia Volfo - 
Engelmano bravore dir

bą ledų krovėjai

KINŲ LĖKTUVAI 
BOMBARDAVO 

FORMOSĄ

MASKVA, Sovietų Busi ja, 
vasario 23. — Rusijos karo ko
misaras Vorošilov, kalbėdamas 
antradienį paskelbė, kad tapo 

du Rusijos

tiria gaisro priežastis.

Trūksta vandens

nubahšti mirtimi 
admirolai.

Ža
visi

TOKIO, Japonija, vasario 23. 
— Kinų karo lėktuvai trečia
dienį atakavo Formosa, didelę 
japonų salą ir Japonijos kariuo
menės bazę.

Dviejose atakose kinai už
mušė 10 žmonių ir sužeidė 30. 
Turtui žalos taipgi • padaryta 
gana daug.

Kinų lėktuvai bombardavo 
Taihoku, svarbiausią salbs mie
stą, ir Shinchiku, kuris ran
dasi 50 mylių atstumo j e nuo 
Taihoku. Trečią^- 
rį bombor 
kutoh. 7

Japonų pranešimais, kinų 
lėktuvai skrido aukštai ir pa
bėgo nud japonų vaiky to jų lėk
tuvų. 1 ■

ju
kinai, buvo Chi-

$271,000,000 kovai Sudegė 650 namų, 
su sifiliu j gaisre žiivo 15su sifiliu

admirolas 
Jis pernai 
vyriausiojo

ZAPYšKIS.w — Visoje 
pyškio apylinkėje sausi 
ūkininkų šuliniai; vandenį ten
ka vežti 2—3 kilometrus, ūki
ninkai labai tuo susirūpinę.

Vienas jų buvo 
Vladimir R. Orlov. 
tapo pašalintas iš 
Rusijos laivyno komanduotojo
vietos. Antrasis buvo admiro
las Sivkov, Baltijos laivyno ko- 
manduotojas.

Vorošilov, prisiminęs apie 
nužudytus admirolus,1 paskyrė 
juos' maršalo Tuchačevskio ir 
kitų nužudytų generolų grupei 
ir apšaukė fašistiškais bandi
tais, išdavikais ir šnipais.

Kinų lėktuvai sunai
kino 40 japonų 

lėktuvų

Japonų armijų va
dai atšaukti

KAUNAS. — Volfo - Engel- 
mano alaus bravore prie ledų 
sukrovimo darbų dirba apie 
30—35 darbininkų. .Jie nusi
skundžia, kad darbdavys jiems 
už 8 vai. darbo diena moka 
tik 4 Lt. Tuo tarpu uždarbio 
minimumas yra nustatytas 4,4 
Lt. Be to, darbininkai neregis
truojami Ligonių kason.

Volfo - Engelmano alaus bra
vore dirbančių ledų krovėjų 
darbas yra labai sunkus, nes 
ledų vežėjai dirba akordiniai, 
todėl stengiasi kiek galima dau
giau ledų suvežti. Krovėjai tu
ri suspėti juos sukrauti.

TOKIO, Japonija, vasario 
—- Jau buvo pranešta prieš 
ra dienų, kad valdžia atšaukė 
iš karo fronto gen. Iwane Mat- 
sui, vyriausią japonų armijos 
vadą JShanghajaus srityje. Tre
čiadienį paskelbta, kad buvo 
atšauktas į Tokio gen. Lasu- 
hiko Ašaka, vyriausias japonų 
armijos komanduotojas Nankin- 
go srityje^ir gen. Heisuke Ya- 
nagawa, vyriausias japonų ar
mijos komenduotojas Hang- 
chovy .'srityje.

23. 
pp-

Pil. Balei-

BYLA DĖL GRASINANČIŲ 
LAIŠKŲ 

PANEVĖŽYS.
šis buvo nubaustas 3 mėn. areš
to už tai, kad jis parašė pen- 
kius grasinančius laiškus Pa
nemunėlio viršaičiui ir tris pi.. 
Makutėnui, kad jie jam prista 
tytų nurodyton vieton pinigų 
O neišpildžius reikalavimo gra
sino mirtimi.

SHANGHAI, Kinija, vasario 
23. — Pirmą kartą Japonijos 
istorijoje svetimšalių lėktuvai 
užpuolė japonų, žemę. Būtent 
12 kinų lėktuvų, kuriuos, kaip 
spėjama, operavo svetimšalių 
legięho aviatoriai, mėtė bom
bas j Formosa salos miestus 
trečiadienį.

* z f; ,* *

Kinų pranešimais, Taihoku 
mieste kinų lėktuvai sunaikino 
40 japonų lėktuvų, du anga-

Pašalpgavių skai 
čius Detroite su

mažėjo

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937

žmoniųWASHINGTON, D. C., 
sario 23. — Jungt. 
senato prekybos komitetas tre- CAIRO. Egiptas* vasario 23

va-
Valstijų

sario 23. -r- Darb6 sekretorius,1 čiadįenį užgyrė sumanymą iš-----EI Rahebien kaime, žema-
pa- leisti įstatymą taikomą kovfii jame Egipte, laike Smilgių au-p-nia Perkins, tr 

skelbė, kad nuo sphlio mėne- su sifiliu. Komitetas vienu bal- droš kilo gaisras. 650 namų su- rus ir gazolino sandėlius. Pa-
JT * ------- -- y    ---- ----------------~ —f ----------------- I --------- |

šia lengvi Šiaurės vakarų ve- šio pereitų metų iki dabartį- su nutarė rekomenduoti pasky- degė, 15 žmonių žuvo., Be to, sak kinų, ši ataka buvo pirmo- 
.a « — . « « a • a a - • - . - -> . — _ ~ — • V • I • 1 ”1 • /H z-v -4 ZA ZA Z\ ZX t 1 » K* ZS V • I • » ’ • • • • t • 1 V ■ • <W

jai; saulė teka 6:34, leidžiasi 
5:33 valandą.

nid laiko neteko darbo 2,800,000 rimą šiam tikslui $271,000,000 sudegė 250 , namų kituose apie- ji — japonai gali laukti dau- 
darbininkų. Į a s teinančius tryliką metų linkės kaimuose. giau4 panašių atakų.

DETROIT, Mieli., vasario 23. 
— Dr. D. J. Ryan Jr., Detroi
to gerovės departamento vy
riausias buchalteris, trečiadie
nį paskelbė, kad per paskuti
nes kelias dienas skaičius pa-* 
šalpgavių mieste sumažėjo 2,- 
023. Dabar pašalpą gauna 37,- 
717 šeimų

Raštinė Atdara Kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 v. v.

Sekmadieniais nuo 9 iki 
1 vai. popiet.

•A

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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NAUJIENOS, Chicago, 111. Ketvirtaaienis, "vaš. 24, ’38
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Iš Pietų Amerikos |
fįs

B. K. Algimantas . ’ S ;

ARČIAU SUSIPAŽINKITE SU PIETįJ 
AMERIKOS LIETUVIAIS

tarpu kai šv. Kaziniiefo “r fįs” 
ruošėjai paties Respublikos 
Prezidento aktu liko perduoti 
prbkūj’ortfi. čia, Argentinoj ė tai 
pirmas ir vienintelis atsi 
mas, kad kunigas butų per 
tas už panašias darbus piokd- 
rorui. Už tat apie tai taip daug 
ir rašė beveik visi Argepinos 
laikraščiai. Sensacija mat.!

(Bus daugiau*)

tlki- 
duo-

(Speciajio “Naujienų” korespondento Argentinoje)
*>

........ .............. i ..........
' '.i; I į-./ į ’i . .* >

lankęs į lietuvių’ bažnyčią 
enps Aires, joje terado tik 10 
lietuvių. 

r

Taip į aukščiau minėtą Fe- 
.dėracijos susiriųkimą atvyko 
viso apre 25 Federacijos nariai 
ir prijaučiantieji. Padvalskis 
Skaitė pranešimą, išgirdimas 
kun. Janilionį, o kun. Janilio- 
niš sustatė sau ir Padvalskiui 
pagyrų rezoliucijas, kurių dalį 
Padvalskis vargais negalais 
perskaitė susirinkimui. Tikrai, 
kaip toje Krylovo pasakėčioje— 
“Už ką gaidelis gegutę taip gir
ti prispyrė? Už tai kad gegutė 
gi Įdėlį pagyrė”.

Kai dėl šv. Kazimiero loteri
jos (“rifos”), tai kun. Janilionis 
visą jos nepasisekimą seniau 
vertė ja'ii tai šaltam žiemos se
zonui, jau tai per karštai va
sarai, / dabargi už tai kaltina 
“Lietuvos Aidą’j kad jame til
po prieš pusantrų* metų kaž
kokį straipsnis, ir kaltina Ar
gentiną, kad joje pernai buvę 
11 rifų ir tik 4 iš jų pasisekę. 
Kuo Čia kaltas < “Lietuvos Ai
das“ ir Argentina bei jos loteri
jos, buvusios Ugnies Žemėje, 
Mendozoję, Tukumane ir kitose 
vietovėse? -Minėtos loterijos ne
buvo pratęstos, o šv. Kazimie
ro Bendruomenės loterija buvo 
kartą pratęsta su sąlyga, kad 
daugiau- nebebus pratęsiama. 
Tatai buvo p&žymėta ant kiek
vieno loterijos bilieto. Betgi ne- 

kur kiekvjčpą įžiūrint į tai kun. JaniJiOms no- 
^risij'sgka Kgįp loterijąį.pratęsti 
žus pavyz- tą. Jei anlz rpopierinių ^^iriigų 

dys 16 vasario minėjimas šiais"; pažymėta^ ‘kad jų padifbirhas 
...-v u---- 'draudžiamas, tai butų juokinga

prašyti leidimo juos padirbinėti, 
šiuo gi atveju padirbinėti lote
rijos bilietus, kurie turi pinigi
nės reikšmės. Tenka pažymėti, 
kad nei viena iš kun. Janilionio 
suminėtų loterijos ruošėjų ne-

(Tęsihys) .
Kasmet Federacijos pirmi-: 

ninkas Padvalskis ir kun. Jani
lionis šaukia Federacijos (anks
čiau Bendruomenės) narių ir 
prijauČiainciųjų susirinkimą, iš- 
anksto išsiuntinėdami pakvieti
mus. Kadangi tokie susirinki
mai visados daromi kokios nors 
didelės šventės .proga ir tuojau 
po pamaldų (kad parapijonys 
neišbėgiotų), tai į susirinkimą 
ir atsilanko tiek žmonių; kiek 
tą dieną šv. Liucijos bažnyčio
je būva. Seniau lankydavo lieT 
tuvišką bažnyčią daugiau žmo
nių, todėl ir Šv. Kazimiero Ben
druomenės susirinkimai būdavo 
skaitlingesni (tada Federacija 
dar nebuvo sudaryta). Kiek lie
tuvių lanko lietuvišką bažnyčią, 
tai čia visiems žinoma. Dides
nių švenčių proga susirenka 30 
—35, o šiaip sekmadieniais — 
15—20 žmonių. Bendrai bažny
čioje esti daugiau žmonių, ne
gu minėti skf ičiai, nes mišių iš
klausyti ateina ir vietos žmo

gių, atseit argentiniečių ir ki
tataučių.

Kun. Janilionio dabu---m* di
džiausias draugas ir patarėjas 
Kliauga savo “Žiniose” 1935 m. 
balandžio mėn. tarp ko kita ra
se: “Taip .kun. Janilioniui diri
guojant ir kiršinant vienus 
prieš kitus, žmonės labai atšą
la nuo tikėjimo. Kiekvienas ga
li pasitikrinti nueidami s į lietu
vių bažnyčią 
sekmadienį žmonių ;
tik 20—25. Labai gražus pavyz-

Bii KORESPONDENCIJA
-......................  i—--------- - ....

metais. Bažnyčioje iš viso buvo 
su P; siunt.nybės personalu tik 
17 žmonių, o tuo tarpu pilieti
niam paminėjime dalyvavo virš 
2,000 žmonių .per dvi vietas”. 
Gen. Nagevičius savo “inter- 
view” Lietuvos spaudoje pa
skelbė, kad sekmadienį jis aitsi- buvo teisman patrauktas, tuo

KAS PENKTADIENI YRA LAIMES DIENA

ST/ DAMP WASH 749c 1f Už 10 SVARŲ
•4c už kas svarą virš to

t

AIR-FRĖED DAMP Į|
WASH . II

MARŠKINIAI 
su ryšuliu

ARCHER
Aim» t<

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211

Grąžinama Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti,’ Tinka 

Prosyti.

BAIGIMAS

t

LAUNDRY-
You AĮu>ay»”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI

LIETUVIAIre j. Tų laikąs jo garbės įžeidi
mu. '

Tokiu kunigo pareiškimu pa
ros rehgėjai irgi įsižeidė. Da
bar sąndariečių- kuopa pasiun
tė daktarui registruotą laišką 
užklausdama: Ar ištikrųjų su 
pagerbimo p are daktarą įžei
dė, ir. reikalauja atsakymo. 
Jeigu daktaras tokiais klausi
mais kunigui nusiskundė, tai, 
suprantama, kad nerimtas in
teligentas, o kunigui tokių tuš
čių pletkų viešai publikai ne
reikėjo skelbti. '

-^Marksistas.

faktą, Majoro nušovėja's atsa
kė tik savo galva, o už Kirovo 
nušovimą sovietuose ritosi šim
tų žmonių galvos nuo pečių.

Musų kolonijoj~ pastaruoju 
laiku apsigyveno pusėtinas 
skaičius lietuvių inteligentų- 
profesionalų, bet su progresy
vių judėjimu nieko bendro ne
turi nei vienas. Kai kurie lai
kosi visai nuošaliai, bet dau
gumas gal biznio išrokavimais 
seka įsikibę Švento Jufgio pa
rapijos kunigo Kneižio skver
nų. Daktaras Gasson (Gvazdi
kas) iš So. Boston, Mass., ka
da baigė mokslą ir apsigyve
no NoirwOodė, tai savo foto
grafiją pasiuntė į visus lietu
vių laikraščius, neišskiriant ir 
“Laisvės.“ Dabar Gassohą už 
gydytoją turi komunistų susi
vienijimo kuopa ir SLA 131 
kuopa. Maždaug' prieš dvejus 
metus vietos sahdariečiai su-

, f

rengė pagerbimo parę Dr. Gas- 
son kaip lietuviui tautiečiui ir 
profešibnaluii Lietuvių Svetai
nėj. Po tos parės Gassono lie
tuvių progresyvių parėngimuo- 
se nesimatė.* Sausio 23 d. Mor 
terų draugija po globa N. P. 
P. minėjo savo ’25 metų gyva
vimo jubiliejų švento Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Įvyko vakarienė. Prie garbės 
stalo, tarp kitų, sėdėjo ir Dr. 
Gasson, kuris taipgi gavo pro
gos kalbėt. Vakarienę pradėjo 
su malda kleh. ktm. S. Knei- 
žis. Kun. Kneižis savo kalboje 
pažymėjo, kad Dr. Gasson jam 
(Kneižiui) prisipažinęs, jog 
gailisi, kad prieš kiek laiko 
dalyvavęs Lietuvių Svetainėj

AR LIUOSINTOJAI JUS 
PARBLOŠKĖ?

. ’1 ■ 1 ’ ‘ •
., Jei jus turit paprastą vi
durių užkietėjimą, paeinantį 
nuo rupumo stokos valgiuo
se, tai smarkiais valytojais 
negalavimų priežasties neį
veiksite. Jie dažnai palieka 
jus susilpusiais.

> Gėriai! yra valgyti natū
ralų liuosinantį maistą. Mė- 
ginkit ; paprastus Kelįogg’s 
AILBran pusryčius, Jįe sa
vyje turi BĮ vitaminų—tą 
didį žarnų toniką.. Irj beto, 
AU-Brdii suteikia “rupumą.” 
Jis sugeria drėgmę, minkšti
na kaip kempinė ir Sudaro 
masę, kuri gelbsti išsivąlyti.

I ‘ ' I

Valgykit; gruzdžių^ javinius 
valgius 'kasdien, gerkit gąna 
vandens jr prisidėkit .prie 
“reguliariųjų,” Darp Kellogg 
at Ėattle Creėk. ‘ . ..

GYDYTOJAI ik DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

prauĮijos Nariai,

Phone CANAL 6122

sty.Čiusv Jįe sa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—3 
Seredomis ir nedCl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Reouhlic 7868
.    ....................... . »■—!—U... -I. „M ■ ! || „■I

t • f ’ I * JI U '• / .

Ofiso Tel., Boulevard 5918 

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

Norwood, Mass.
*' ‘Y-iir •.•y'-;' - / v 

Marguitiynai
Sausid 30 d. Lietuvių Svetai

nėje 7:30 vakaro žmonės pra
dėjo rinktis į Lenino šermenis. 
Kaip paprastai, Lenino mir
ties paminėjimą rįhge Stalino 
neklaidingos bažnyčios garbin
tojai. Ariglų kalba skleidžia
mų plakatų užrašas didelėm 
raidėm skambėjo: Demokrati
ja—taika—šocidlizmas. Įžanga 
dykai f Ateikit visi!" ‘

Aš kaip mažiau tikintis į 
tuos vieros artikulus biskį pa
sivėlavau. Prisiartinus prie 
viršminėtoš svetainės 4 durų, 
vienas tavdrŠČius ir tavorčka 
kolcktubja įžangą: kas kiek 
duoda,1 tik/ nemažiau 1.0 Centų. 
Įkėlęs koją svetainėn, radau 
dainuojant L. L. Batelio cho
rą jau paskutinę dainą. Užgir
dau vos keliatą žodžių^ kurie 
skambėjo: “Sovietų žemelės 
mes niekam neatidudsim?’ Dai
nuoti baigus, pirmin. (suomių 
tautybės, šioj šaly; augęs .vyru
kas) paagitavo už komuinstų 
partiją ir pradėjo šaukt, girdi, 
kas atneš dolerį jam į rankas, 
kas daugiau. O1 pora kolekto
rių su kepurėm eina per sve
tainę ir sėdinčius prašo mesti 
smulkias aukas. Plakatuose sa
ke, kad visiems įžanga nemo
kama, o čia pasirodę? Ristis 

iš SSWni’J- 
Keturios suomių mergaitės bis
kį padainavo sėdėdamos. Vie
na iš jų tarpo biskį akrobatiš
kų triksų parodė. Italas ,Giu- 
seppe Gozzi, operetiškas bari
tonas, reikia pripažinti, pui
kiai Sudainavo kelias arijas iš 
įvairių operų.

Kalbėjo Komunistų Partijos 
centro komiteto narys Patrick 
Toohcy, airių tautybės, dar 
apyjaunis vyrukas. Talentą 
kalbėti turi. Jam liežuvis su
kasi nesunkiai, tačiau gilesnio 
prasilavinimo neturi. Po visą 
pasaulį bėgiojo ir vis kartojo 
tuos pačius dalykus. Vakaras 
buvo pašvęstas vien /Lenino 
darbų paminėjimui. Vienok a- 
pie Leniną labai mažai kalbė
jo. Tiek pasakė: Leninas stra
tegas, Leninas teoretikas, Leni
nas tautų vadas, Leninas pa
saulio darbininkų vadas, Leni
nas laimėjo pergalę-

Ne čia svarba, kiek Leninas 
laimėjo, bet klausimas kyla,— 
kiek darbininkų klasė laimėjo, 
kurios vardu ta revoliucija bu
vo keliama. Kaip pasirodė iš 
kalbėtojo nurodymų, kad dar
bininkai ir valstiečiai Sovietų 
Sąjungoje jokio laimėjimo ne*- 
turi. Esą, ten darbininkas ne
darbo nežino. Jeigu tokiu kri
terijum matuot, tai vietos odos 
išdirbystės ir arkliai nedarbo 
neturi. Visada gerai pašerti, 
pastogėj priglausti. Kiek veja, 
tiek loska; botagu plakt už
drausta. Šaltesnę bei lietingą 
dieną blankiėtais apkloti, ku
rių pačiam arkliui pirkt nerei
kia.

Kalbėtojas nurodė, kad ten 
budavoja fabrikus,- tiesia gelž- 
kelius, stato mokyklas, ligoni
nes, kanalus kasa, ahalfabetiz- 
mą naikina. -

Juk visi šitie dalykai, ku-’ 
riuos Patrick zfoohėy suminė
jo, dabartiniu laiku yra Sovie
tų Sąjungoj vykinami, tai pra
moningose kapitalistinėse ša
lyse tas jau seniai yra įgyven
dinta ir anąlfąbetizmas panai
kintas. Kiekvienas apšviestas 
žmogus žino, kd analfabetiz
mą naikina Lietuvoje Smeto
na, ir Vokietijos Hitleris mo-

£
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kyklų dar negriauna, bet jas 
štato. Sovietų Sąjungos ekspe
rimentas! pilniausia patvirtino 
Markso mokslą, ir dabartinės 
pasaulio socialdemokratijos nu 
sistatymą, kad ekonominiai at
silikusioje šalyje socializmas 
įsteigt negąŲma. 4.j.

Kalbėtojas atpasakojo pa
prastą maldelę, Radf ‘po Leni
no dabar pasiliko didysis Sta
linas. Kai trockisj^i ardo gelž- 
kelius, niiodyją ^m^nes ir vi
sus kitus blogus darbus atlie
ka, — kas, suprantama, yra 
paprastas eilinis stalincų blo- 
fas savo politinių oponėnių at
žvilgiu. Kaipo pavyzdį padavė, 
kad reik žudyti: Chicagos ma
joro šoyiką Zangarą ir Kiro 
vo nųšovėją Nikolajevą. Bet 
Jas pavyzdys visai netiko į jam surengto j sandariečių pa-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
............... i ‘r ’

SENIAUSIĄ (.IR DŲDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

'' ■ AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1712
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

. < 44

•T A-r-r 1 koplyčios visose
' JLJy, LsTcT l Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIĖRAS.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrs. Anelia K.Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

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

2400 VVEST MADISON STREET .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswic!k 0597

ADVOKATAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus /
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 8016

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

st.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 
vak. N ėdė Ii o j pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISH
'Lietuvis Advokatas "

Triephone: Boulevard 2800 
4632 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
I deNtistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KL. JURGELIONIS
3407 Lowc Avė. Tel. Yards 2510

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

_____ Kiti Lietuviait Daktarai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadieni.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motery ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utaminke *ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

' ' ' ' V V ’ ' ‘ ' „• ’į ■ ’1 '

Laidotuvių Direktoriai

K

Yards 1139
Yards 1138

LJ.ZOLP
1646 West 46th S.treet . ' .

. ' < . ______ ■ _________ ________ ~ ;

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califdi’nia Avenue Phone Lafayettc 3572

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

> A. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 Sduth 49th Court Cicero Phone' Cicero 2109

A. MASALSKIS
3307 Lituanica' Avenue Phone Boulevard 4139

. ■ < .. • - - . -s . ■< .

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd ,Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tėl. Pullnian 1270

, HM   —II   *1 1,1    . III ■ II.   —   .1., I ,  ■■■■    —

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

NARIAI
Chicagos

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių, 
Asociacijos

' TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį AKIįJ SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

/ P. J. RIDIKAS; , ' j . J | ■ • . • •, ...

3354 So. Halsted Street ; Boulevard 4089

Pitone Boul. 5203
Boulevard 5566

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
' Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, riervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir 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. .
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

81

DR. HĖRZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomus per
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai; . , 

Superior 9454 ar . Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN, AVENUŲ, ęttlCAGO

■ i — ... ■ n . ................................-'-t............■"

DYKAI
AMBULANCE

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St.

. t . .. kampas Halsted St.
Valandds: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.
8

Nuo
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 18 
valandai,, dieną.

Phone MTDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn .
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

* Ofiso1 val^ųdos:
- J 

nuo 10 iki 12 
2'40«

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedčl.

Rez. Telephona P

A . IBI
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Ketvirtadienis, vas. 24, ’38 NAUJIENOS, Chicago, m
- - - - ...........— ■ ■    ■

CLEVELANDO ŽINIOS
L -Ji
GERIAU BUTŲ, JEI PATYS PASIŽIŪRĖTU Į VEID 

RODĮ. — TALENTU VAKARAS. — NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS.

Rėkia, kad galėtų savo nu
sikaltimus paslėpti

Nors ir neturiu noro kalbėti 
apie tokius dalykus, kurie yra 
glaudžiai susiję su SLA reika
lais, vienok ir tylėti nėra gali
ma. Gerai žinau, kad visokios 
diskusijos ir ginčai, kurie yra 
pagrįsti asmenį urnai s, nieko 
gero organizacijai nelemia. Juo 
labiau, kad bandoma visas rei
kalas nukreipti į netinkamą va
gą.

Bet nieko nepaaarysi: kada 
“tyro tautiškumo” monopolistai 
pradeda įkyriai ambryti, tai pa
galiau negalima tylėti.

Prieš Susivienijimo nomina
cijas pažangioji spauda stengė
si laikytis nuošaliai. Vadinasi, 
buvo pasirengusi jokios agitaci-' 
jos nevaryti. Juo labiau, kad iš 
kai kurių Susivienijimo veikėjų 
pusės buvo kilęs sumanymas, 
jog šį kartą butų gerai rinki
mus ramiai pravesti. Kitaip sa
kant, palikti senuosius viršinin
kus ir akiplėšiškos 
nebevaryti.

• Bodosi, pasiūlymas 
sai džentelmoniškas.
tau! Fašistiškoji spauda paleido 
savo k?karinį ir be niekur nie
ko j>ra dėjo visokiais budais nie
kinti Pildomosios Tarybos na-

čalis

agitacijos

buvo vi-
Bet kur

Mušk Tą

veda

Dabar!
šalčio nepaisymas kartais 

prie influenzos ar plaučių uždegimo.
Štai dėl ko reikia šaltį gydyti iš 
vidaus.

M-K pradėjo vartoti žymus dakta
ras, kurs pasekmingai jį vartojo sa
vo privačioj praktikoj per metų me
tus. M-K buvo išrastas kaip tik gy
dymui nuo šalčio, krutinęs slogų, 
persišaldymų kosulio • 
dirginimų M-K urnai sulaikys įde- 
L----  --- ,, ---- —----- --- ---- k--------------------

liuosuos užkietėjimą, suteiks skubią 
nagelbą. Parduodamas pas visus vai
stininkus su garantija pinigus 
žinti.

rius, išėmus savo draugučius.
Praėjo nominacijos. Paten

tuoti tautininkai galėjo įsiti
kinti, jog jų peršami kandida
tai daugumui Susivienijimo na
rių nėra priimtini. Ir 'vis' (įėl to 
per gvoltą jie norį slvo kandi
datus nariams atmestu

Cleyelando “Dirvos
drožia ilgus straipsnius apie S- 
L.A. gerovę. Jis ]abai. unoravai 
nurodo, kas turėtų organizaci
jai vi dovauti. Jis arogantiškai 
prikiša prezidentui BagoČiui, 
kad tasai nieko apie SLA rei
kalus neišmanąs ir vedąs tik 
savotišką politiką. Prezidentas, 
girdi, norįs kažkokį bolševikiš
ką žurnalą leisti.

Apie savo plauko žmones, ži
noma, jis nieko blogo nesako. O 
tuo tarpu butų labai pravartu, 
kad visi tie patentuoti tautiniu- 

p 

kai pasižiūrėtų į veidrodį. Taip 
prisimintų laimingus p. Gegu
žio šeimininkavimo laikus, ka
da buvo sukišta $25,000 į griū
vantį. “Vienybes” namą. Maž
daug pam.šių paskolų buvo pa
daryta ir daugiau. Kiek’ tos pa
skolos prisidėjo prie organiza
cijos “gerovės”, nėra reikalo 
aiškinti. Svarbu dar prisiminti 
ir tas faktas, jog Gegužio lai
kais buvo atliktas kuopų skal
dymas, kas žymiai susilpnino 
organizaciją.

Ir štai čalis nori, kad mes 
vėl grįžtume prie tokios tvar
kos, kokia buvo Gegužiui šei
mininkaujant! Kiekvienas na
rys, kuriam tikrai organizaci
jos reikalai rupi, visais budais 
stengsis, kad daugiau tokios 
tvarkos, kokia buvo Gegužiui 
prezidentaujant, nebebūtų.

Kadangi tautininkai pasirodė 
visai nesukalbami žmonės, ku
rie ir mažumoje būdami nori 
valdyti, tai pažangieji bent da-

~sniaikyshltde^ ^ar su ja*s nutraukti 'visus 
gimo progresą, nuramins karštį, pa- saitus. Musų kolonijos pažan

gieji lietuvi: i stoja už tai, kad 
rinkimuose į Pildomąją Tarybą 
butų remiami šie kandidatai: F. 
J. Bagočius, Jonas Mažukna, J. 
Miliauskas (į sekretorius), K. 
P. Gugis, E. Mikužiutė, J. Mar
tin ir Dr.. Stanislovaias.

Įdomus vakaras
Vasario 13 d. Lietuvių salėje

gf.ą-

kambarius; suteikiam 
sveikatai VIOLET 

prieinamos; Moterų diena

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IRTI

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbesim jūsų 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

įvyko vadine masis “talentų va
karas”, kurį surengė L. K. Dar
želio Sąjunga.

Labai gaila, kad tasai vąka- 
ras nebuvo sėkmingas: ne tik 
jokio pelno nebus, bet gal dar 
ir nuostolių tęks pekelti.

Iš kaj kurių pašaliečių teko 
girdėti, jog vakaras nenusise
kęs vyriausiai dėl to, kad ren
gimo priešakyje stovėjęs tokis 
žmogus, kuris vietos lietuviuose 
neturi įtakos.

Kiek čia tiesos, žinoma/nesi- 
imu spręsti. Bet kad taip gagė
jo būti, tai irgi galime. e 
Lietuvos nepriklausomybes 

minėj mas
A. L. Kongreso Komitetas 

Ohio valstijai surengė Lietuvos 
nepriklausomybės dvidešimt 
metų sukakties minėjimą, kuris 
įvyko vasario 16 d. L. D. Saė- 
je, 920 E. 79 St. Komiteto na
riai veikė gana vieningai ir jo
kių nesusipratimų nebuvo. Iš 
pradžių buvo kilęs sumanymas, 
kad reikia kalbėtojus, kviesti iš 
kitur, tačiau vėliau buvo nutar
ta apsieiti su saviškiais.

Nors minėjimas ir nebuvo la
bai plačiai garsinamas, bet pu
blikos vis dėlto susirinko pilna 
svetainė. Prieš prakalbas L.D.S. 
atlaikė savo susirinkimą. Vaka
ro tvarką vedė' komiteto pirmi
ninkas S. čerauka. Jis labr.i 
tvarkiai atidarė susirinkimą. 
Vieną minutę visą publika su
stojo, kad tuo budu galėtų pa
gerbti visus tuos, kurie nuken
tėjo bekovodami už Lietuvos 
’aisvę.

Po to sekė kalbos. Pirmuti
nis kalbėjo Jonas JZrus. Jis 
trumpai perbėgo, ką, Lietuva 
atsiekė ir ko galėtų atsiekti, jei 
ten prie valdžios vairo ..atsisto
tų tikrai demokratiška valdžia.

Antras kalbėtojas buvo S. 
Mr.zanskas, kuris apibudino ko
miteto veikimą ir kvietė visas 
draugijas, kurios dar. nėra pri
sidėjusios, kaip galima greičiau 
tatai padaryti. Vadinasi', išrink
ti į komitetą sa'vo atstovus.

Trečk.s kalbėjo Petrauskas. 
Tai visai dar jaunas vyras. Jis 
daugiausia palietė Vilniaus kra
što reikalus. j

Paskutinis kalbėjo J. Mažei
ka, kuris, p: lyginti, nelabai se
niai turėjo progos aplankyti 
Lietuvą ir, taip sakant, iš pir
mų rankų patirti, kas ten deda
si. Maža to, jis turėjo progos 
arčiau susipažinti su Lietuvos 
•žmonių gyvenimu, bei žmonių 
nusistatymu tautinės valdžios 
•atžvilgiu.

Mažeika pasakė gana ilgoką 
kalbą bei papasakojb gana įdo
mių dalykų apie Lietuvą. Rei
kia pasakyti, jog bendrai imant 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas visai neblogai pasisekė. 
\ —Jonas Jarus

A. K. Valnckas 
Taverno Biznyje

Visiems gerai žinomas Ch'ea- 
gos draugijų ir kliųbų veikėjas 
užsidėjo moderiiišką taverną 
ties numeriu 1219 W. Mad son 
St. Tai yra vienas iš didžiausiiį 
tavernų, kokį t š esu matęs tarp 
'ietuvių. Baras apie 45 pėdas 
ilgio. Reikia dviejų patyiusių 
bartenderių spėti kostumeriams 
patarnauti. Apart to, “ant flo- 
ro” yra 3 veiteikos. Reiškia, 
5 dirba išsijuosę. Dc.rb:nipkai 
dirba atmainomis. Iki pįetų A. 
K. Valuko mariageris yra Jo
nas Miškinis, o po pietų iki už
darymo1 manadžeriauja .pats 
Valukas. • ' .

Stebėtom, kad čia, apart vie
tinių ir praeivių,, suvažiuoją 
lietuviai iš visų dalių m esto. 
Drg. Valukas užsirašė “Naujie
nas” ir pasižadėjo dūoti skelbi
mus “grand openingui”> kuris 
neužJgo įvyks. ‘ Tėmylcte.

Steponas.

“Bijūnėlis” 
Oak Foreste 
Šį Sekmadienį
Vaikų choras važiuoja lietuvius 

senelius palinksminti daino
mis ir šokiais.

IWM—ĮĮ

T-

Pasilaikyk 
su 

MALVAZ

ATRODYTI GERIAU

3

MADOS

TARP MŪŠŲ
BIZNIERIŲ

Mint MAW

JAUSTIS GERIAU
Ar pcisistatai sau kaip toli atrodai nuo geros 

sveikatos— dc.tu, kad jaunes nusilpęs ir išvar
gęs. Tas tai laiKas, Kada džiaugvumeis' gerda
mas MaLvaZ. MaLVaZ tiekia energijos ir 
kūną, statančius elementus gaivinančioje, mai
tinančioje formoje.

MALVAZ yra malonus—skoningas, malonus 
jtekme MAISTAS—-GĖRALAS. Daug kas jj ge
ria vien tik dėl jo skonio. Kiti geria MALVAZ 
daktarui įsakius, būdami neurastenikų stovy 
arba sveikstantieji. Nusilpę, be gyvumo vyrai 
ir moterys visuomet džiaugiasi jo gaivinan
čiomis, maitinančiomis vertybėmis.

Bandyk MALVAZ šiandien. Bandyk ant mu
su rizikos. Mes garantuojame pilną patenki- 
ir’mą. Jei jus ne visai patenkinti busit jo pa
sėkomis, po to, kai išgersite k°lis buteliu V vis- 

k kas, ką busit įmokėję, bus maloniai sugrąžinta;

KODĖL NELEISTI
LITHUANIAN 
BUILDING, LOAN 

AND SAVINOS 
ASSOCIATION 
(NAUJIENŲ SPULKA) 

jums pinigo 
PADARYTI?

Ji gyvavo prieš depresiją— 
jokia audra jos nepaveikė 
ir niekas čia ir cento ne
prarado.

TAUPYK IR SKOLYKIS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
& SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET

I

Kaip jau buvo rašyta, “Bijū
nėlis”, Northsidės vaikų cho
ras, rengiasi vąžiuoti į Oak Fo- 
rest sekmadienį, vas. 27 dieną, 
palinksminti lietuvius senelius 

• gražiomis dainomis ir vaidini
mu komedijos “Raudonas Pa
rašėlis”. Taipgi keletas vaikų 
jau yra pasirengę vizitui ypa
tingais šokiais ir dainomis.

“Bijūnėlis” jau nuo seniai 
rengiasi gražiai pasirodyti ir 
tikima, kad liaudies dainos ir 
dainos iš naujos operetės “Te
tos Druscillos Daržas” tikrai 
patiks Oak Fore&t^seneliams.

Kaip geri draugai, dvi orga
nizacijos ateina “Bijūnėliui” į 
pagalbą palinksminti senelius, 
kiekviena jiems^ikodama po 
dešimts dolerių. ’ rfiė draugai 
yra Garfield Parko Lietuvių 
Pašalpinis Kliubas ir North 
West Moterų Kliubas.

Ekskursija prasidės iš ArmL 
tage Hali, 3800 W. Armitage 
avė., apie penkioliką po dvylik
tos dieną. Visi važiuos Autobu
su, kuris buvo-pasamdytas už 
dvidešimts dolerių. Kiekvienas 
suaugęs žmogus i turės užsimo
kėti po penkias dešimts centų. 
Vaikai susirinks vienuoliktą 
valandą repeticijoms ir tiesiai 
iš ten važiuos į Oak Forest.

L C. M.
Red., Prierašas; — Skaityto

jams bus įdomų žinoti, kad šią 
korespondenciją, kup stovi, pap
rašė jaunutė “Bijūnėlio
• .S.’ ■ .* .i

Prašo Nerengti 
Piknikų 
Birželio 19 d.

Tarnas Maženis Brigh- 
ton Parko Taverninkų 
Karalius

Nors čia randasi kelios de
šimts - lietuviškų aludžių, bet 
nei vieną, iš jų negalima suly
ginti su / Tarno Maženio alude, 
kuri randasi po antrašu 3857 
S. Kedzie avė.

Kodėl keistutiečiui. T. Mąze- 
niui taip gerai sekusi,, tai yra 
jo sekretas.

Man teko’ aplankyti Tarno įs
taigą prieš pietus, po pietų ir 
vėlai vakare. Alinė visada pil
na ir kupina kostumcrių. Pa
skutinį sykį, kada man teko bū
ti pas Tarną, suskaičiau 37 ypa- 
tas, ir tai buvo paprastas va
karas. Tai nebuvo kokia, parė 
į r susirinkimas. Tas skaičius 
susidarė iš jo kasdieninių nuo
latinių lankytojų. . <

Steponas

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

24 Butelių Kartonas  ................  $2.75
(50c grąžinama už tuščius)

12 Butelių Kartonas .................. $1.40
(25c grąžinama už tuščius)

(Mona»CRS«

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

.. (Miestas ir valstija)

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

Čia Jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdi No----------

Mieros per krutinę

' Beer Distributor

No. 4658—Mergaitei suknelė. Bliu- 
zka ir sejonėlis. Sukirptos mieros 
2, 4, 6, 8, 10 ir 12 metų amžiaus 
mergaitėms.

, Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

nare

Tą dieną įvyks Laisvamanių 
išvažiavimas

Prašome ’ Chicagos lietuvių 
progresyvių draugijų ir>kliubų 
nerengti piknikų birželio 1*9 d., 
kad nebūtų nesmagumų ir vie
ni kitiems nekenktume.

Mes, v Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių E. K. Draugijos 
Komisija, peržiūrėjome laik
raščius, parengimų kalendo
rius, ir ; neradę, kad pažangios 
Draugijos tą dieną rengtų pa
rengimus, nutarėme s paskirti 
birželio 19 d.; savo Draugijos 
piknikui. Tam tikslui komisija 
pasamdė Daniel Ryaa. Wood 
mišką, prie 87th ir Western 
avenue, kur įvyko Draugijos 
parengimas pernai. Vieta labai 
graži ir patogi, susiekimo ir 
didumo atžvilgiais.

Komitetas.

A

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

r .

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chitagoj. Viši geria įr mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prietoj išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kur| užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšies produktų. . . ’ ■ . ; . •

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

DIDELĖ EKSKURSIJA
| LIETUUR

Rengia ir prižiūri 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
AMERIKOJE

Del informacijų kreipkitės j:

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

z M. S. TREČIOKAS
314 Wqlnut St., Newark, N. L

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N.Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678. N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Detroit. Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING
CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Superior Avo., 

Clovoland, Ohio

A. VARASIUS
206 Ali1 Nations Bank Building
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

W HAMBŪRG-AMERICAN LINE B
MnORTH GERMAN LLOYDĮftF

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks is New Yorko 

GEGUŽĖS 3čia 1938

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

YD

G ARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
Ml H -jjL I' *.

Income Tax
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijps registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tėl. CALUMET 7358

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

i 1 ■ .........................   J'"

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

namų nuo

rakandų

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St 
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai
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En^tere'd, ąs Šecon'd. Class Matter 
Mdrch 7tn 1914 at the Pdst Office 
of, Chiėago, Iii. undėr the act of 
Mdrch 3rd 1876.

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams --------
Pusei metų ___ ..._______
Trims mėnesiam^
Dviem mėnesiams _____
Vienam imėnesiui __

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija _.._______
Savaitei •••••••• ••••••••••*••••••«»••« 
Mėnesiui _________ L...____

čiai (dėl Kinijos nepriklausomybės), Kelloggo paktui ir 
- ^našioms sutartinį. Jišąi ^eikAlauja Ispanijos
~ ^ sukilėlių ^Valdžios” pripažiniiftd, o dėl karo Kinijoje ji- 
Z lig pai laikė kŽtlta Rusiją. .

I Aiškū, kad Newton Jenkins meškerioja tarpe hįtle- 
^ rinirikų ir fašistų, tikėdamasis nominacijose gauti jų 

bAlšuš. Bet jisai klysta, jeigu jisai įsivaizduoja, kad tie 
gaivalai jį ištihks į senatorius. Illinois valstijos žmonės 

įy^lapsibiš kolkAš bb “tautos vado”.
:.. 2*7Į5 •........ įžO1.561 !’V';' •

(“3) Raginti tautiško nusi
statymo laikraščių redakci
jas laikytis solidarunio ir 
vengti tokių, raštų, kurie ke-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
seimAdiėnbis. Leidžia Naujienų Ben- 
drt>v^.47»9 S. Halsted .SL, Chi'ėago, 
III. Telefonas Canal 8500.

75c

Suvienytose Valstijose, ne Chičagoj, 
a paštas

Metams -„.i___
Pusei metų .............
Trims menesianis .
Dviems mėnesiams ......_____  1.0,0
Vienam mėnesiui ___________  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ...................... _.................. $8.00
Pusei metų ......................-............. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
V > - »l -S. i. ■ • ■ • ■’ ■ - ... ■ • < Į- *■

sau' jisai stiiaūdeši Maskvas adre
su! • , .

Antra, imti sau kreditą d: 
tai, kad kiti žmonės štato 
pavojų savo gyvastis, yra Ii 
viso negražu.

. Trečia, tas laikraštis, kurii 
dabar giriasi “demokratija 
gynimu”, per ilgus metus de 
mokratiją biaūriausiai niekini 
ir prieš demokratijos gynėju 
koyojo. Tos žalos, * kurią jisa 
padarė demokratijai, jisai da 
neatlygino. Jeigu jo štabo vi 
si nariai klupšti nueitų į Ispa 
niją, tai ir tuomet jie vargia

i L šitūos to pagyriį puodd 
taūŠkallis tehka pastebėti štai 
kasi

Viena, jeigu tie, du asmens 
rizikavo savo gyvastimis, tai 
ChicAgojė sėdintiems laikraščio 
štabo! nariams dėl to jokio pa- 
vojaus nebuvo, ir iš to faktb 
visai negalima daryti išvados, 
kad pastarieji yra didvyriai, 
štai vienas to štabo šulas bu- 
yo tik. pakviestas į Maskvą 
(kur viešpatauja “milioną kar
tų geresnė demokratija^ negu
buržuazinėse šalyse!) pasikal- atpirktų sAvo nusidėjimus prie 
bėti su kai kuriais Stalino “pa- demokratiją.
močnikai^” — tai jisai gavoS. £. VITAITIS PAVtei)A**TĖ

vyW’ smetonin inkams

Estijos nepriklausomybės diena
Šidridie Estijai toki'a pat švente, kaip kad buvo 

LiettiVAi VAsario šešioliktoji. Ji mini savo nepriklauso
mybes sukaktuves.

Ėsti ja yra Vien A trijų Pabaltijo valstybių, kurios 
įsikuTė pb pAsaulio IcAVo. Kaip Lietuva ir Latvija, taip 
ir ji buvo rusų ihfperijbs dalis, ir ji pasiskelbė nepri
klausoma, kai ta iinperija sugriuvo.

^Rusijos carizmo įpėdinis, bolševikų valdžia bandė 
ir Estij^ “išvaduoti”, bet prieš Estiją ji veikė kitaip, 
negu prieš Lietuvą. Lietuvon bolševikai buvo atsiuntę 
sAvo “raudonąją” arhlijį, kuriąi pavyko užimti Vilnių 
ir didesniąją dalį Lietuvos teritorijos. Bet Lietuvos 
žmonės apsiginklavo ir tuos “vaduotojus” išvijo lauk. Po 
to, kai Trockis pralaimėjo karą su lenkais, sovietų val
džia daugiau hebedi-įso ginkluota jėga veržtis į Vaka
rus ir paliko Lietuvą rainybėje, net pasirašė su ja 
“draugingumo” sutarti.

Bet Estija taip arti prie Peterburgo, kad bolševi
kai dar ilgai varvino seilę, žiūrėdami į, ją. Galų gale, 
jie sumanė išsprogdinti ją iš vidaus. Bolševikų ‘agentai, 
slaptai susiorganizavę, bandė padaryti Estijoje perVers- 
mą, nakties metu užgrobdami viešąsias įstaigas sostinė
je Tallinrie (Revelyje). Jeigu šis “pučas” butų jiems 
pavykęs, tai sovietų valdžia butų, žinoma, atsiuntusi 
pagalbą “sukilusiam proletariatui” ir, laikui bėgant, bu
tų paėmusi Estiją savo “globon” — panašiai, kaip Len
kija kad padarė s^Vįlniaūš kraštu po Želigovskio “pu
čo”. , ' ' f :

Bet “pučas” Tallinne nepasisekė, todėl Estija ir 
šiandie tebėra nepriklausoma. Tačiau tos bolševikų in
trigos ir Estijos baimė, kad Maskva'gali ją kada nors 
užpulti, padarė neigiamą įtaką į jos vidaus ir užsienių 
politikos plėtojimąsi. Krašto viduje sustiprėjo fašistiški 
elementai, kurie vienu laiku buvo taip įsismarkavę, kad 
grąsino pavojus Estijos demokratijai. Demokratinė san
tvarką visgi buvo išgelbėta; nors ir, šiek-tiek apkarpyta.

Užsienių politikoje Estija ilgoką laiką buvo pasvi
rusi Lehkijos pusėn, nes ji ihanė, kad tik Lenkija gali 
padėti jai atsiginti nuo Rdsijos. Bėt per kelis paskuti
nius metus Estija ėmė palaikyti Artimesnius santykius 
su Latvija ir Lietuva. Bėnė prieš trejetą metų šios trys 
valstybėlės sudarė Pabaltijo Sąjungą.

J Estijos gyvenimą dabar nemažai veikia Suomija 
(su kurios gyventojais estus jungia ir rasės ryšiai). 
Suomijoje po atkaklių kovų buvo nugalėtas fašiztiiaš it 
žymiai atsigriebė/darbininkų judėjimas, vadovaujamas ] 
socialdemokratų. Šis Suomijos pavyzdys stiprina dvAsią 
ir Estijos darbo žmonyse.

Estija mažesnė už Lietuvą ir turi dvigubAi mažiau 
gyventojų, bet jos pramonė yra stambesnė ir miestuose , 
gyvena didesnis nuošimtis žmonių. Matyt, dėl to, kad 
Estija yra daugiau pažengusi ekonominių atžvilgiu, tai 
ir politikoje ji parodė daugiau atšpArumd reakcijai, ne
gu Lietuva.

Ėstų kalba labai Skambi (sako, skambesnė net užl 
italų ir ispanų). Bet ji labai skiriasi nuo.lietuvių kalbos. 
Štai pavyzdys: “Tegyvuoja Laisva Estija” jų kAlbojė 
skamba taip:

“KanA Elgau Išeskisev Eesti!
Tegyvuoja!
Mąionu, kad ši drauginga lietiiviams tAuta htisikva-: 

te svetimo jungo ir šiandie yra laisva saVo bbSiiį žfethfe-; 
je. ;

Nori “Washingtono-Berlyhb-Rothos ašičs’’

Apie slaptą tautininkų kon- 
terėnčiją Krooklyne, kuri padar 
rė jiibkirigą “nutarimą” SLA 
Pildomosios Tarybos rinkimų' 
klausimu, < “tautiška” spauda 
paduoda daugiAu žiniiį. Pasiro
dę tarpe jos dalyvių buvo ir 
“Tėvynės” redaktorius, p. S. E. 
Vitaitis.

ji$AI ne tik dalyvAvo konfe
rencijoje, bet, matyt, vaidino 
joje nemenką rolę, nes jisai bu
vo išrinktas režbliiičijį komisi
jos: pirmininku. Riti dų komisi
jos nariai, be p. yitaičio, buvo 
P. V. Jurgėla ir V. Biikšnaitis.

ši konferericija pagamino vi
sas reždilūcijaSj kurias konfe
rencija (šAkonia., “viėhbaisiai”) 
priėmė. Viena rezoliucijų buvo 
šveikiriiffias Štaetbhai. PrAneši- 
me sakoma:

“Konferencija hiitarė pa- 
siųsli sveikinimą Lietuvos 

, Prezidentui ŠmetonAi, 'Lietu
vos karibdmeiiėi, šaulių’ Są-

• j Angai ...”
. ' • . • t ■ f . ” f

Vadinasi, “demokratinės” 
Sandaros veikėjas p. Vitaitis 
pasituršiiio prieš smetmią. O 
kaip čia seniai tas demokratas 
rašydavo “Tėvynėje” apie 
“smurtininkus”^ kUriė padare 
Lietuvoje- perveršiną' ; gruodžio 
17 d. 1926 in.! '

Čia, žinoma, p. Vitaičio sąži
nės reikalas. Jeigu jam patinki 
“laižyti Smetoną”, užuot gynuš

demokratijos principus,' tai jo 
dalykas. Už demokratijos gyni
mą Šiais laibais žmonės meda
lių negauna. v *

tBet kitas p. Vitaičio elgęsis 
toje tautininkų konferencijoje 
tūri didesnėj reikšmės. Jisai, 
kaipo komisijos pirmininkas, 
pagamino rezoliuciją, kurią S. 
L A. organas, “Tėvynė”, pa
skelbiama tautininkų organu!

“Tėvyne” tarnausianti tau
tininkams.
Štai kokio turinio rezoliuciją 

pateikė, tautininkų konferenci
jai ta komisija, kurios prieša
kyje stovėjo p. Vitaitis:

“Tautininkų veikėjų kon
ferencija, apsvarsčiusi Ame
rikos lietuvių tautinės spau
dos rėmimo,' tobulinimo ir 
plėtimo klausimus, nutarė:

“1) Raginti visus tautiško 
nusistatymo lietuvius, ypač 
veikėjus tautinėje dirvoje, 
platinti, įvairiais budais rem
ti ir bendradarbiauti tautinė
je spaudoje, kuriai atstovau
ja: Vienybė, Sandara, Dirva, 
Amerikos Lietuvis, Jauni
mas,/Tėvynė ir Margutis.

“2) Park’ginti minėtų laik
raščių vadovybę sudaryti 
tautinės spaudos santarvę, 
kad bendromis jėgomis butų 
galima išlaikyti koresponden
tus Lietuvoje ir kituose kraš
tuose, ku£ gyvena lietuviai 
išeiviai, ir svarbesnes žinias 
iš Lietuvos gauti telegramo
mis. ' -

vengti
lia nesantaiką tautinėje veik
loje ir kursto nesusiprati
mus tautinės visuomenės vei
kėjų tarpe.”
Tai reiškia, kad “Tėvynė” 

dalyvaus “tautinės spaudos 
santarvėje” kartu su “Dirva” 
ir kitais Smetonos garbintojų 
organais! Kas davė teisę p. Vi- 
;aičiui paversti laikraštį, kurį 
eidžia SLA., ^tautininkų politi- 

kos įrankiu?
Aišku, kad tą konferenciją 

tautininkai dAugiausia ir. su
šaukė su tikslu paimti 'savo 
controlen “Tėvynę” ir, jei ga
lina; visą Susivienijimą. x<u 
parodo. ne tik aūkščiaus pa
duotoji rezoliucija apie “tau
tinės spaudos santarvę”, bet ir 
sekantis nutarimas.
Bandys užgrobti Susivienijimą.

Konferencijos nutarimas apie] Kai kuriuose Jungtinių Ame- 
“tautinio veikimo klausimą” rikos Valstybių lietuvių laik- 
baigiasi tokiu parAgrafu: raščiuose pasirodė alarmuojan-

“4) Galutiniam šio tauti- čių straipsnių, skelbiančių, kad 
nes visuomenės persiorgani- katalikų teisės Lietuvoje esan- 
zavimo baigimui, raginame čios^ dabartinės vyriausybės 
visas tautines organizacijas žeidžiamos ir siaurinamos. Taį 
ir grupes sušaukti savo su- gryniausia neteisybė, greičiau- 
važiavimą šių metų birželio šiai skelbiama dėl tam tikrų ninkai yra atleidžiami nuo kt 
mėn., į Scrantcn, Pa., prieš]politinių sumetimų. 'Gyvenimo rinės pareigos. 85 § pažymėti 
SLA. seimą,
Šių metų birželio mėnesį 

Scrantone bus SLA. seimas ' 
Vadinasi, prieš patį seimą tad-|; 
tiiiinkai nutarė tenai suvažiuo
ti ir “galutiniai” susiorganizuo
ti — kad butų pasiruošę da
ryti “tautiškus manievrUs” 
SLA. seime.

Ar SLA. nariai Šitokioms 
smetonininkų užgaidoms pasi
duos?

Trumpai tariadt, tas pAgy 
tokį kinkų drebėjimą, kad per'rų puodas, kaip sako lietuvi 
ketverius ar penkerius metus patarlė, “netaukuotas”.

KATALIKU TEISES LIETUVOJE Nf;K A 
PAŽEISTOS

lynus, tikybines kongregac 
jas, brolijas, uždėti savo iu 
riams mokesčius tikybinių oi 
ganizacijų reikalams, įgyti ki 
nojamąjį ir nekilnojamąjį t ui 
4 ir jį valdyti. Tikybines oi 

ganizacijos turi valstybėje jt 
ridinio asmens teisių. Dvas

M

| MS
■fe

į Scrantcn, Pa., prieš politinių sumetimų.
” faktai rodo visai ką kitą. Lie

kavo j ė katalikų teisės ne tik 
QT - . - į nėra siaurinamos, ar kuriuo

seimas.budu skriaudžiamos, 
bet priešingai katalikai Lietu
voje turi daug įvairių teisių ir 
net privilegijų. Pirmiausia rei
kia pažymėti, kad dabar vei
kianti 1928 metų gegužės 15 
d. Lietuvos Valstybės Konsti
tucija ypatingai globoja tiky
bos ir kulto dalykus. Konsti
tucijos 84 § pasakyta, kad vi
soms esamoms Lietuvoje tiky
binėms organizacijoms valsty
bė lygiai pripažįsta teises tvar
kytis taip, kaip jų kanonai ar
ba statutai > reikalauja, laisvai 
skelbti svo mokslą, ir atlikti 
savo kultų apeigas, steigti ir 
tvarkyti savo kulto namus, 
mokyklas, auklėjimo ir labda-

PAGYRŲ PUODAS NETAU
KUOTAS.

Vietinis komunistų organas 
giriasi, kad du jo štąbo nariai 
“jau ir gyvastis rizikavo gy- J • •. -
nimui demokratijos”. Vienas-jų 
esąs net sužeistas ir gulįs li
goninėje.

Iš to tas laikraštis bando pa- rybės įstaigas, steigti vienuo-

kad valstybė pripažįsta nauji 
atirandančias ‘ tikybinei org: 
nizacijas, jeigu jų tikėjimo b 
doros mokslas ir statutas n< 
prieštarauja viešajai tvarkai 
dorai.

Tokių organizacijų atsirad 
mo ir gyvavimo ‘sąlygas nur 
do įstatymas.

Katalikų religija Lietu vo.
yra plačiausiai įsigalėjusi. Pr; 
ėjusiais metais sukako 550 ka 
Lietuva priėmė krikštą, tat 
įvyko 1387 m. Tikybos atžvi 
gi u Lietuvos gyventojai šia 
skirstomi: Rymo katalikų- 
80.5%, evangelikų—9.5%, i
raelitų—7.3%, provoslavų 
sentikių—2.5%, kitų krikšči 
nių—0.1% ir kitų nekrikšči 
nių—0.1%. Katalikai, sudar 
dAmi visame krašte dide 
daugumą gyventojų, turi lab 
daug įvairių katalikiškų org 
nizacijų, draugijų, mokyki 
vienuolynų ir kt. Neminėdar 
didelių katalikų parapijin 
turtų, mes šiuo tarpu norin 
atkreipti dėmesį į didelius Li 
tirvos vienuolynų turtus. J 
kiekvienam akivAizdžiai par 
do, kad katalikų teisių Liet' 
voje niekas neskriaudžia 
nemAno skriausti. Tėvų prai 

: ciškonų mažųjų brolių ordem
Lietuvoje yra įsikūręs šio: 
vietose: 1. Kretingoje su £ 
vienuolių, 2. Kaune su 8 viei 
uoliais, 3. Proškunuose su 
vienuoliais, 4. Kaune prie Vytai 
to Didžiojo bažnyčios su 5 vi 
nuoliais, 5. Pajūryje (Tauri 
ges apskr.) su 30 vienuolių 
6. Nemunaityje, kur gyvenau 
tik vasarą. Kretingos vienuolį 
nas įsikūręs XVII amžiAus pn 
džioje, Kauno • žAliakalnyje- 
1922 m„ Troškūnų—1698 r 
(apie 1864 m. rusų valdžk 
uždarytas ir į. 929 m. vėl atga 
vintas), Kauno prie V. D. ba 
nyčios 1930 m., Pajūrio 193 
m. ir Nemunaičio—1931 n 
Vienuolynų centras yra Kretii 
goję. Visi vienuoliai yra Li< 
tu vos piliečiai ir lietuviai.

Tėvų marijonų kongregacij 
turi 6 namuą, (domus religi< 
sus): Marijampolėje su 89 vi< 
nūoliAis; Kaune su 24, Ukmei 
gėje—6, Panevėžyje—6,

■>.4 . j . • »< - . s *1 ■♦>

Vienas Illinois valstijos kandidatas į Jungtinių Val- 
‘ stijų senatorius, Newton Jenkiris, paskelbė savo platfor

mą, kbriojė jisai pareiškia savo ^ritarirrią liitleRfiii; 
Mussoliniui, gen. Franco ir Japonijos milibanštaAis.;

Jisai sakosi esąs priešingas tahi, kad Amerika bu-H 
tų veliama- į kitų tautų kivirčfuš, bet, jeigu jau reikia 
su kuo nors dėtis, tai jisai mino, /kad geri&ųsiA bhtd 
sudaryti “Washingtono, Berlyno, Romos ašį”, užuot 
draugavus su Londonu, Paryžium ir Maskva. x

Tas ponas, toliaus, pasisako esąs priešingas Tautų 
Sąjungai, Pasaulio Teismui, Devynių Valstybių šūtar-

Ž< 
maičių KAI vari j oje—10 ir Pi 
tašynčje—5. Marijampolės m 
mas įsikūrė 1750 metais, ai 
naujintas 1917 m., Kauno- 
1921 m., Ukmergės—1926 m 
Panevėžio—1927 m., žemaiči 
Kalvarijos—1927 m. ir Patašy 
nės—1935 m. Vienuolyno ceri 
tras Romoje. Vienuolių lietuvii 
ir Lietuvos pilietybės yra 133 
2 vienuoliai yra Lietuvos pilie 
čiai, bet ne lietuviai ir 5 vie 
nuoliai lietuviai, bet ne Lietu 
vos piliečiai.

(Bus daugiau)
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Jei Mums brangi 
Musų Tauta...

P-ia Daužvardiem 
Šiandien Kalbės 
Fellowship llouse

llUsiški Pyragai 
su Kamšalu

toji širdis, kuri suka 
gyveninių, ' savaip. 
— yra kaip ir į-

nemokan 
ma

garsusis 
ir filęzofUs ArtUr 
Jis s’ako, . paimkime 

iką. Tikrenybėje neži-

giamai išspręsti. Juk tik sauje
lė aukštuosius mokslus eina. Ar 
jie baigę mokslų turės su kuo 
lietuviškai kalbėti 
Dejonė.

kaip paukštelis su savo talentu 
ž£vi savo fekalijos gyvunuš. 
Jam riiekąs niekė nemoka, bdt 
jis vis tiek dainuoja, ries gamra 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

—Amerikos lietuviams gr.ęsia 
pavojus nutautėti. Amėrikoš 
lietuvių Vaikai šalinasi savo tė
vų. — Tokius ir panašius šaki
nius aš matau musų spaudoje. 
O tokie sakiniai plaukia iš Lie
tuvą mylinčių žmonių, jos gero
vei dirbančių žmonių. Daugis 
jų parašo panašia tema straips
nelį, pasiskundžia širdgėla ir 
vėl visa ramti ... O paskuti
niuoju laiku atsirado žmonių, 
kurie tikėti pradėjo, kad gali
ma esą būti geru lietuviu ir ne
mokant lietuvių kalbos. Na, ir 
laikraščiai įsiveda savo pusla
piuose, anglų kalba skyrius 
bandoma net lietuvių jaunimui 
leisti ištisi žurnalai šalies kal-

šurąšti savo reikmenis. Ir jam 
neatsitiktų tokie nemalonus į- 
vykiai, kaip viršminėtam Pet-

me. Jis kenčia dėl savo meno, 
jis gyvena tik dėl jo. Ir užtad, 
mes jį įvertiname kaipo artis
tų. Bet pradinis mokinys, kuris 
nieko daugi; u nemąsto, kad tik 
greičiau uždirbus pinigų su sa- 
Vo muzika, niekados nebus pa
sekmingas artistas, nes pirm 
iiegu jis patampa artistu, jis 
jau yra pilnas komercijinių idė
jų. Toks žmogus, kuris vis mą
sto kiek jis uždirbs savo menu, 
neturi k iko ’ir vietos gražioms 
mintims, jo siela sukietėja, jo 
talentas virsta į kietą neišvys
tytą padarų. Reikia neužmiršti, 
kad žmogaus . protas padaro 
žfnogų tuom, ką jis masto apie 
save. Taigi mano p. tarimas y- 
ta pradiniams nčužlkos moki
ntoms rtemąs'tyti apie kiek pinį- 
gų Uždirbs po kokių metų aV 
dviejų pasimokinimo muzikos 
meno, bet mąstyti kaip reikia 
tapti tikru meno irtistu, kad

MliSl

didelė a- 
Mano giliu įsitikinimu, 

šį darbą, SULAIKYMĄ NUO 
NUTAUTĖJIMO DARBĄ, tega
li tik viena mokytoja atlikti. Ii4 
toji mokytoja esi TU, SESUO 
Lietuvaitė, tu supratusi to 
Reikšmę, gali mums užtikrinti 
tinkamų pareigų atlikimą.

Dėl to aš čia'rašau. Aš žiririu, 
kad ne man vienai, ne dviem 
šis klausimas rupi. Aš tik pri
menu vėl tų pat.

Natūralu mums jaifeti savy- 
milų. Natūralu mums branginti 
visų, kas sava. Pasaulis tik to
kiu budu ir teriktyriiuĄja. Tegu 
kam musų šalis Lietuva tėra 
nežymi valstybėle, tegu buria ir 
šiaip ir kitaip apie jų kalbama, 
bet gi mums ji yra didžiarisia, 
ji meiliausia, ji ^nepakeičiairid 
mums brangenybe, nes ji yra 
musų! , z i

v/ , ’ I

Kas gali mums pakeisti mo
tinų? Kas drįstų užmiršti jų? O 
tuo tarpu daugelio mils motinos! 
kitiems tėra paprasčiausios nu
skurusios bobelės, kurios nieke-! 
no dėmesio į save nepatraukia. 
Bet išgama vadiriamas toks as
muo, kurs paniekina savo moti
nų) Piktinamės tokiuo žmogu
mi. Jautresniosios net ašarų iš
metame. Motina, jo augintoja,' 
paniekinama! Mums baisus toks 
dalykas, nes pačios esame mo
tinomis pačios aukojame viską 
vaikų gerovei.
....Pagalvokime dabar: argi an
troji motina, Tėvynė, nėra tiekį 
pat mums brangi? Argi mažės-į 
his išgama tas, kurs nuo jos 
nusigręžia? Taip, jis tiek pat 
vertas riiusų pasmerkime. O to
kių žmonių, deja, skaitlingi bū
riai, ištisos minios. Tai maty
damos ar galime tankas sude
gusios raibiai kiutėti?

Ne, Mieloji Šėsuo! Musų 
prievolė eiti j kovų su trio. Iri 
toji kova turi kilti musų pačių 
šeimoje, neatidėliojant. jfcl 
MUMS BRANGI MUŠV TAU- 
TA, eikime į savo Seseris šri 
PAVYZDŽIU, DARBU IR ŽO
DŽIU. Aiškinkime jotos thritoš 
reikšmę, skiepykiriie joihs lietu- 
.. • jr ,

vybės ugnelę. Tik nuo savęs iri 
jų pradėjusios, mes galinto ti
kėtis pageidaujamų vaišių,

Pr. LAPIENĖ

rengusios programą, " kuriame 
dalyvaus musų Lietuvos Kon
sulo žmona; ponia Juzė DaUž- 
vardienė. Jos kalbos tema bus 
apie Lietuvos istoriją, jos prio- 
grėsą laikotarpyje 20 metų ne
priklausomybes ir Lietuvos mo
terų socialę veiklą. P. Daužvar- 
dienė budatoa aukšto išsilavini
mo moteris, prie to drir budritori 
gabi kalbėtoja ir turėdama ne
priprastai grižų būdą išraiškas 
anglų kalboje, yra viena iš kom- 
petentiškiausių padaryti šiuos 
pažinties ryšius tarp svetim
taučių ir lietuvių moterų. MuzL 
kalę dalį programos pildys po
nia Genovaite Giedraitiene ir 
Vytautas Beliąjus, šokėjas. ..

Rusiškiems pyragams, geriausia 
tinka šitoki tešla:

1 stikline šilto pieno
Už 1 centą mielių
2 šaukštu sviesto, ištrinkit į grie

tinę, nes bus trapesnė.
Dėkit tiek miltų,“ kad gąliiria bu- 

’tų gerai išminkyt. Kai pakils, padė
jus ant lentos plonai iškočioki t. Pų-j 
sę tešlos padėkit ant sviestu ištep
tos skardos. Ant to padėt kamša- 
lo, suspauskit kraštus, aptepkit 
kiaušiniais ir padėkit į karštą, kaip 
pyragams, krosnį,

Sti Suriu Arba 
Obuoliais

Tokia pat tešla, tik 
raus pridėkit.

Ant skardos padėkit 
I tepkit sviestu ir ant 
padėkit plonai iškočiotą tešlą. Ant 
jos tirštos obuolių košės arba sly
vų, arba varškės, pridėjus prie jos 
kiaušinių, razinkų ir cukraus. Suvy
niokit paskui popietį ir įstatykit j 

Į krosnį. Kai iškeps, nuimkit popierą, 
plakta grietine arba

NAUJIENOS NEEDLECRAFT. DEPt 
1739 So.'..tiaisted -Si., Cldcago, Iii. ;

kai Ar be, mes visi mylime grie
žiąs, žydinčias pievas, IšbkAš, 
lelijomis ik rUtėmis papuoštus 
darželius. Niekas nešalto; kad 
tas ir tos žtoogus riėšuprahta 
ką jis kalba,, jei jis sako, kad 
gėlės gražios, jį žavi jų Spalvos, 
gamtos taip puikiai nudažytos, 
kad nėra niekur pasaulyje ar
tisto, kuris drįstų jų spalvas 
pagerinti, ar kritikuoti. Bet su 
muzika yra jau kitai. Tik tas 
žmogus nori būti muzikos ži
novas, muzikos mėgėjas, kuris 
y Va mužiką Studijavęs. Taigi, 
čia ir yria didėlė klrida. Muzika 
mylėti — mėgti niekas negali 
žtoogaiis iširiokinti, kriįp gėlės 
mėgti nekeikia Kriti botaniku 
taip pat ir muzika mėgti nerei
kia būti muziku,t nes muzika y- 
ra tas kelias, kuris eink žmo
gui tiesiai į širdį, žmogus, ku
ris moklinsi hiuzikbs, nesimo- 
kiha Jos mylėti, bet jis mokina
si suprasti jos technikos. Jei y- 
ra tokių žmonių pasaulyje, ku
rie mario, kad jie išmoks muzi
ką mylėti per praktiką, tai jie 
labai klysta ir jie turėtų tuo- 
jaus sustoti muzikoj lavintis, 
net tokio dalyko nėra kaip mei
lė riiuzikos peri technikos — 
praktiką. Jausmas yra. prigim
tas/ brangus dalykas ir mes 
jaušrirą, pajautimą — meilę at- 
šihešėme su savimi, kai mes at
ėjome į šį pasaulį. Niekas nega
li man duoti daugiau jausmo 
kiek aš jo turiu, arba daugiau 
gyvybės, kiek aš jos turiu. Nie
kas negali mah duoti iri meilės 
daugiau muzika. Taigi, sakyti, 
kad žmogus tik tas gali muziką 
mėgti, kuris yra muzikas,, nėra 
pamato.

žmogus, kuris lavinasi muzi
koj ir ją labai myli — leidžia 
savo sunkiai uždirbtus centus 
užmokėjimui lekcijų prisideda 
prie meno Ugdinimo, jo paaukš
tinimo, bet tas žmogus, kuris 
ima muzikos — lekcijas, kad 
tik greičiau iš to pasinaudojus 
paverčia meną į komercijinį dh- 
l^ką. Toks žmogus praranda 
meno sielą ir estetiką, žmo
gus, kuris yra pilnumoj artis
tas. savo srityje, gali visuomet 
už savo meną paimti atlygini
mą, nes jis tiek yra savo mene 
išsitobulinęs, kad, jam pinigas

Mėšoš Taryba 'praneša, jog šią sa
vaitę galėsit pigiau nusipirkti viso
kios, rųšįes jautienos. Ypatingai -nu- 
pigo ‘pot • roast,” round steak > ir rib 
roasi,

Taipgi šiek tiek nūpigo aviena 
nuo petuko.

Prirenkit skanius pietus patušin- 
damos jautieną su daržovėm ir bul
vėm. > '

Lietuvis nemokąs lietuviškai! 
Man tiesiog baisiu dalyku atro
do. Ir kuomet aš sutinku tokį 
žmogų, žmogų užsirekomeriduo- 
jantį man lietuviu 
tį nė žodžio lietuviškai, — 
ne baisus apmaudas suima 
pikta ir gaila. Pikta, kad musų 
švietėjų jo tėvai buvo aplenk
ti, gaila to žmogaus, kurį vaiz
duojuos, kaip kūdikį be tikro
sios motinos, r /

Geras lietuvis, tėvynę mylįs 
žmogus, be lietuvių kalbos! Ne, 
tokių stebuklų mums., istorija 
nepasakoja. Paimkim, pavyz
džiui, PILSUDSKĮ. Jis buvo ir 
visada sakėsi lietuviu yra. Mes 
jį minime tik IŠGAMOS vardu. 
Pilsudskis vienas iš tų, kuris 
pamiršęs savo kalbų, pamiršo ir 
savo šalį. Maža to, jis tapo jos 
aršiausiu priešu. O tokių ne jis 
vienas, tokių galybė.

Taip, yra buvę ir tokių lietu
vių, kurie nors buvo pamiršę 
lietuvių kalbų, bet jautėsi ir 
dirbo, kaip tikri Lietuvos sū
nūs. Tokiuo pavyzdžiu mes ga
lime paimti didįjį poetą MIC
KEVIČIŲ. Tik ar mes labai juo 
džiaugiamės? Jo kūryba palik
to mums svetima kalba ir yra 
tiščųis darbas įrodinėti pasau
liui, kad jis musų žmogus, kuo
met tuo pačiu laiku jį savinas 
si lenkai ir jo raštai tik lenkų 
kalba parašyti... Kalba yra tas 
kraujai 
visų tautos 
Manyti kitaip 
sikalbinėti sau ligos. .......... I

• Brisiminkime netolimų praei
tį Lietuvos gyvenime. Kas pa
laikė lietuviuose norų siekti sa
varankiškai valdytis? Kokiomis 
priemonėmis? šiandien niekam 
nėra abejonė, kad lietuvis ne
užmiršo lietuviu esąs tik dėka 
močiutės sengalvėlės. Ji jį ma
žutį mokė raidžių, mokė lietu
viškai poterių, tik lietuviškai 
kalbino. Nors ji puikiai supra
to, kad tuo laiku lietuvių kalba 
nieko nereiškė valstybiniam gy
venimui, nors ji matė, kad jos 
sunui, vien dėl to, kad jis susi
pratęs lietuvis, sunkiau prasi
mušti į geresnį gyvenimų, — ji 
jautė būtinų pareigų skiepyti 
savo vaikuose įautosi meilę. Pa
prasto kaimietė lietuvybę sau
gojo. Ir ji išsaugojo! Ji ir šian
dien tebėra geriausia savo Kal
bos mokove, jei neskaityti in
teligentijos jai įbruktų sveti
mybių. Ir tieji sūnus ir -dukros, 
kurie ėjo motinų nurodytu ke
liu, šiandien musų garbė ir pa
laima tėvynei.

Tai ką manome: kas gali su
laikyti mus nuo nutautėjimo? 
Atrodo, kad laikas nuo laiko 
tuo reikalu straipsniai laikraš
čiuos, nedaug ką reiškia. Net ir 
kai kuriose aukštosiose mokyk
lose bandymas įvesti lietuvių I yaigjų sultim! 
kalbų nežada to klausimo tei-* Prisiuntė O. VišniaašMenė.

į Mokyklų 
hfeiria į kąriiriarį. 

Stovi prie diirų vėrikdainas, 
nežino, ką daryti.

štai kame dąjykas. Močiutė 
netyčioipis įmritf į pečių tani 
tikrą popierą,'“įriJiC;kdrios PeU 
rukris ’ brivo į^rjšęš ilzdųbtą 
lękciją.; Mah! eiriant gulti, -Pet- 
rukaš pąliko t^‘tf.pbj)to^ų?,.ant' 
stalo. O :iš rytb'lmočiutė, gami-; 
pant .p’USryciiis^sYtrinko popie- 
rąs nųo <stąlo .® visas ^sudegi
no/ "• . • L'.'-J- i' '' ’

Petrukųi rodėsi, kad tolėjo 
pasaulio gAlaš. Jis negali pd- 
silikti namie; iiės motina žiau
riai žiuri į įtolahkyiną inokyk- 
16$. Jis bijo' įeiti į niokykičs 
kambarį, lifes jis įįųs 
giamę padėjime iŠ dviejų At
žvilgių, < ĮAi yra, nioky to j oš ir 
i^iokihių. ;

Dažnai vaikas dėl šitokių į- 
vykių taip susijaudina, kad jis 
vis Ai h eina į mokyklą ir kar\ 
tais .pabėga iš n Alnu.

Kriti, išveiig’ti šifekilį atsiliki
mų, motina turėtų jyrižiUreti, 
kad kiek v ienas vaikąs ’tųretį 
savo yįi'ritiŠ’ką kri'mpįlĮ, ktiijia- 
nie jis/galėtų Savo ii d o ša vy bes, 
k ajp, kiJygaš; f popfe'r’riš it kitus 
dai^kų^^^yti,. • ; '■!

Jeigu vaikąs tiirė'tų ? savo 
Stalčių, šavoL'dėzę, šavė slaių 
ai’bri isAVo r'ašyklą; trii jis prL- 
priristi) dįl’bti rii’ba mokytis. ša- 
vo kampėiyjb. Jis išvystytų 
papitotiiriuš švarumo, taiįl krid 
motinąi įiereiketų višridoš Su
rinkti jo knyįjriš ir popieraš.

Tad'A vaikui- nebūtų SUiikii rūkui

, ; Lietuvių diena būna kasdien 
Fellowšhip Hdus’e Moterų Klu
bo veikloj. T;.s yra dėlto, kad ši 
įstaiga per 40 mėtų veiklia šioj 
senoj lietuviais apgyventoj ko
lonijoj. -Joje susiorganizavo ke
lios iš .musų žymiausių organi
zacijų, kaip tai Bitutė, 208'SLA 
Moterų kuopa, jei paminėti tik
tai kelias. Per daugelį metų 
FeiloKship I-Iouse buvo lietuvių 
ririiiir.s,' rišimas kuriame jie galė
jo praleisti laiką linksmai, įdo- 
mi'ai, besimokindami 
darni kokį nors naudingą visuo 
meninį darbą, ir riamUs kuria
me jie visuotoet surado pagel
bės, rir tai savo pačių reikaluo
se ar klausymuos jų vaikų ge
roves. Kaip pirmesnės 
dabartinė 'vedėja šios įstigos, 
ponia Mauck, visuomet nuošir
džiai kviečia vietos gyventojus 
naudotis tu'om, ką ši įstaiga 
veltui teikia.

Fellowship llouse Moterų 
Klubo programas yra kupinas 
visokių įdomių parengimų, pa
skaitų, parodų, muzikalių ir 
dramatinių spektaklių 
diena tame mėtų prograime yra 
paskirta išimtinai lietuviams. 
Tai yra šiandieii ir programo 
rengimo komitetas, į kurį įei
na tokios veiklios baręs kaip 
ponios Šimkienė, Cibulskiene 
ir kitos, deda visas pastangas, 
kad lietuvių pasižymėjimas bu
tų ypatingai geras. Tuom la
biau, kad šįmet pirmą kartą 
FelloWship llouse padengime 
dalyvaus Illinois Moterų Klubų 
Federacijos prezidentė, ponia 
Lehman, ir kitos žymios veikė-

NėmAtomi ir neapčiuopiami rfe rieritogtų gėlių, bet žmonės 
(jalyk'ai šiandien yra žrhoniiąi kurie mėgsta gėles nėria Viši bo- 
daug įdomesni, kaip tie dalykai, tariiltoi. Ar mes esame botani
ku tie yra apčiuopiami lengvai 
Taip pasakė pasaulio 
pianistas 
Sėim'abel. 
ntoš mUz 
nome iš kur muzikos garsai at- 
ęipa; ir/kuri' jie/.; nueina. Yra 
dąug. teorijų, prirašyta apie mu
zikąii; jos paslaptis; bet niekas 
pirištp . ant muziko^/ gėrsų bei 
atgarsių- negali uždėti, ir pasa
kyti krid; jis žin'6 įų steKuklin- 
gį paslaptį. Mės ‘tik tiek žirio- 
nie; jis sako,'; kad“ muzika pa
eina, iš to pašlaptingč prisėulio, 
iš kUrjd\ šiaricliėh -daug prišlai> 
&ių ?’ neišaiškinamų •' apsireiškė. 
Muzika yra kelias linksmumo it 
rūstybes, kuris eina tiesiai žmo
gui į širdį. Ji savo švelniais ir 
žavingais garsais, savo griaus
mingais ir neapsakomai sutar
tine harmoniją -pakelia žmogų 
į padangės-, nežiūrint kiek žmo
gelis yra pavargęs., Muzikos es
tetika, jos virpanti'aidai jį su
stiprina ir duoda jam ūpo toliau 
su gyvenimo Dangomis kovoti. 
Iš kur 'liejasi ;tię žuvingi muzi
kos aidai; niekas jtogAli pasaky
ti — ‘ tai šaltinis neišsemiamas 

X— tai maloni ir Pavejanti mis
terija. 

*• ’ • 4 .<

to Juokingas \ dalykas, bet daug 
žmonių, mąsto, kad žmogus tu
ri būti * muzikas, kad muziką 
tinkamai įvertinus. Mes paimki
me pavyzdžiui gėles.' šiandien 
juk beveik rierAsi žmogaus, ku-

1 Rašo
L. Narmontaitė
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Ketvirtadienis, vas. 24, ’3S

Kazimiero Valio
Atminčiai

Vasario 21 d., sukako lygiai 
metai nuo mirties Kazimiero

Padėka ,
“Naujienoms”

G
Gilią padėką “Naujienoms” 

už užuojautą ir gėles reiškia 
šeimyna Alexandro C. Faeh. 
Jis žuvo prieš kurį laiką auto- 
mobilio-gatviakario nęlaimėje.

A. C. Faeh/ buvo Chicagos 
Automobilių Parodų rengėjas 
ir didelis lietuvių draugas.

NAUJIENOS, Chicago, m.

MOTERŲ SKYRIUS
. /Tąsa iš. 5-to pusi.)

Valio. Nors jis dar galėjo gy
venti, buvo sulaukęs vos pusės 
amžiaus, vienok mirtis jo ne
pasigailėjo.

“Brangus Kazimierai, nerupi 
Tau niekas. Bet mano ’akys 
pilnos ašarų, negaliu užmiršti 
Tavęs ir neužmiršiu kol gyva 
busiu šiame vargo pasaulyje. 
Ilsėkis ramiai, Mano Brangu- 
sai. Tegul būna Tau lengva ta 
juoda žemelė, kurion prie Ta
vęs ir mes greitai ateisim.”

Tai velionio našlės Petronė
lės! Valienės žodžiąi sukaktuvių 
proga. Velionis, apart žmonos, 
paliko dukterį ir žentą, sūnūs 
ir marčias.

• S. W.

Vincas Waitkevicz 
Serga

Senas naujienietis ir nuošir
dus progresyvės visuomenės 
rėmėjas Vincas Waitkevicz, ku
ris užlaiko barbemę, 4354 So. 
Mozart St., vasario 11-tą dieną, 
sunkiai sumirgo ir buvo nuvež
tas į Cook County ligoninę.

Vasario 18-tą d. Vincas su
grįžo iš ligoninės ir dabar ran
dasi po gydytojaus priežiūra 
savo gyvenimo vietoj, ties virš- 
minėtu antrašu.

— Steponas.

jį apdovanojo tuom paslaptingu 
talentu, kuriuo jis gali' 1 
minti pasaulį.
Dainius taip švelniai dainuoja, , 

visa gamta jam dėkoja,
Plaštakėles ir geniai klaušos 

visi jo ramu i, /
dainelę jie mylėjo. Visus 
jisai sužavėjo 
užburė paukštelius 
ir vyturius. •

Kas tik klausė jo dainų tam
- sielai buvo ramu.

Snaude penpės, kiškeliai, žiogai 
ir vabalėliu

Dainiaus balse tieK jautrumo 
dainoj grožio malonumo,

Gal užmigti it miškai, šimta-
I mečiai ąžuolai!

nkš

“Everybody Sing.”
S'magi muzikalė komedija, 

su.šiuo sąstatu: Billie Burke ir 
Reginai Owen, šeimininkai. Ji, 
su temperamentu, ir pretenzi
jomis į sceną. Jis neva drama
turgas. Judy Garland, jų gan 
padykus duktė. Allen Jonės, .. ......... —....... ,l-r- ____ .. .

dainuojantis virėjas. Fannie 
Brice, truputi pakvaišus tar
naitė.
keistų ir juokingų situacijų,
kol, pagaliau, šeimininkai pri-

rinti užtektinai visokių gabu
mų ir drąsos išgelbi visus su
rasdami pasisekimą teatre.

Kūrinys labai gyvai suvąi* 
dintas, duodąs skanaus juoko. 

. . , Verta matyt. Rodoma Unitedeina pne galutino bankruto. į Art!stg Thįatre.
I uomet gi virėjas tutinus ge-į
rą balsą ir jaunulė duktė, tu-1

Pasaka pilna visokių

Jo

Jis gegutę

Padėkos 
žodis

Jau praslinko suvirš savai
tė, kaip mus apleido brangi mo
tinėlė Ona Doveikienė. Nors 
jau buvo sulaukus apie 70 me
tų amžiaus, bet dar buvo stip
ri ir galėjo gyventi. Bet Jaj 
neteko ilgiau pabūti saviškių 
tarpe. .

Mes visi vienu žodžiu dėko
jame už gėles, S. SkUdui už 
patarnavimą, P. J. Ridikui už 
koplyčią, grabnėšiams, taipgi 
visiems kitiems už užuojautą 
ir dalyvavimą laidotuvėse.

Jau praslinko penki metai 
nuo Tėvelio mirties, bet esame 
patenkinti, kad Motiną galėjo
me palaidoti prie jo.

Ilsėkitės ramiai, lai būna 
lengva Jums šios šalies žeme
lė.

Velionė paliko sūnus DovęL 
kus ir marčias ir dukteris Ale- 
liunas ir Wernis.

s; w.

Biblijos Tyrinėtojų 
Paskaitos

Biblijos tyrinėtojų p: skaitos 
įvyksta kiekvieną ketvirtadienį 
7:30 vakare, Lietuvių AucLčcrl- 
joj ant Bridgeporto.

Šį vakarą kalbės F. Zavistas 
tėmcje: “Stabmeldystė musų 
dienose”.

Taipgi kiekvieną sekmadienį 
atsibuna paskaitos nuo 3 vai n- 
dos po pietų Brighton Paik 
apielinkėj, 2458 W. 38 St. Atei
nantį sekmadienį, tai yra vasa
rio 27 d. k Jbės S. Beneckas; 
bus labai žingeidi tema.

Įž nga liuosa, nėra kolektų. 
Rengia ir kviečia Biblijos Ty
rinėtojai. (Skclb.)

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Mirė Ananas 
Zdrasdauskas

Tik ką gavau pranešimą, kad 
vasario 22 d. mirė Keistučio

■

Kliubo narys Antanas Zdraz- 
dauskas, 8419 S. Michigan avė. 
Rand. si pašarvotas 7705 South 
Cottage Grove avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, vasario 25 
dieną.

Kokiu laiku ir į kokias kapi
nes’velionio kūnas bus nulydė
tas, šiuom laiku laidotuvių 
tvarkytojai dar nebuvo nusita
rę. —Steponas.
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| Lietuvos Praeities | 
| Moterų Siluetai |
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Eleonor Jakavičia 
(Jayves)

Eleonor Jakavičia (Jayves), 
duktė žinomo veikėjo Frank 
Jakavičia ir vienintelė sesuo 
dainininko Frank Jak^vičiaus 
užbaigė Kelly aukštąją mokyk
lą.

Ar jaunoji Eleonora eis į 
aukštesnį mokslą, sunjęų yra 
pasakyti. Tas priklausys nuo 
jos tėvo F. Jakavičiaus ekono
minių aplinkybių, kurios šian
dien jam, kaip ir kitiems dar
bo žmonėms, yra ne labai džiu
ginančios. —Steponas N-kis.

M. F. Shills (Šilkaitis) 
Inžinierius

M. F. Shills, seni s naujienie
tis ir baigęs aukštesnius inži
nerijos mokslus, 3856 Archer 
avė., kuris užlaiko syk’u su 
Mrs. Miller vlršminėm antrašu 
General Radio Krautuvę, pa
sekmingai varo biznį.

Aš nuo savęs lir.klu savo se
nam draugui kuo geriausių pa
sekmių. —Steponas N-kis.

LIETUVIŠKA UŽEIGA J
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLINSTRUBAS 
719 So. Western Avenue. 

. Tel. SEELEY 7032.
U X

Garsinkitės “N-nose”
>

SUSIRINKIMAI
Marųuette Park Lietuvių Namų Savininkų mėnesinis susirin

kimas penktadienį, vas. 25 d., 7:30 vai. vakare, bažnytinė
je salėje, 68th ir Washtenaw avenue. SV; rotys daug svar
bių reikalų. Nariai ir1 kandidatai į narius kviečiami atsilan
kyti. Po susirinkimo alus. -—J* P. D. 1

Piliečių Lygos susirinkimas įvyks šiandien Sandruos salėje, 814 
W. 33rd St., ant antrų lubų, 8 vai. vak. Visos malonėkite 
atsilankyti, nes yra svarbių dalykų apsvarstyti. Atsiveski
te ir naujų narių. —Valdyba.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
— RENGIA — 

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS NAMO BENDROVE 
Sekmadieni, Vasario (Feb.) 27, 1938 

LIUOSYBES SVETAINĖJE,
14th ir 49th Uourt, Cicero, Illinois.

Durys atdaros 4 vai. po pietų, Programas — 6 vai. vak.
Prograhio pildyme dalyvaus L. Kanklių Mšrus Choras, Chicagos

Lietuvių Vyrų Choras ir garsus trys jauni Granadieriai. 
ORKESTRĄ RHYTHM ACES. . .

Įžanga iš kalno 35c. prie durų 40c. Kviečia Rengimo Komitetas.^

Barbora "Radvilaitė
Barbora Radvilaitė, Zigman

to Augusto žmona, Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštienė ir 
Lenkijos karalienė, pasidarė 
labai populiari Lietuvos isto 
rijoje ne dėl savo asmens 
rybės ir ne tiek dėka savo pa
stangoms. kiek dėl tos politi
nės audros, kurią sukėlė lietu*- 
vių ir lenkų tarpe Zigmanto 
Augusto vedybos su Barbora, 
ir Barboros vąinikavimosi Len
kijos karaliene.

Barbora buvo Jurgio Radvi
los, Vilniaus kašteliono ir vy
riausiojo Lietuvos etmono duk
tė. Reta gražuolė, ji'buvo tik
ras savo epochos — humaniz
mo renesanso ! kūdikis; išmo
kslinta, be vietos įkalbų mokė- 
jo lotynų ir italų kalbas. 16 ar 
18 amžiaus jau išleidžiama už 
vyro, Trakų vaivados kėnio 
Goštauto į Geranionis. Po ke
turių metų ji jau našlė, apsi
gyvena pas motiną Vilniuje. 
Graži, linksma ir turtinga mo
teris, darosi puošnios to laiko 
Vilniaus ; draugystės centru. 
Zigmantas Augustas, jaunas 
humanistas ir donžuanas, gy
venantis tada Vilniuje ir pats 
neseniai tapęs našliu, pirmąja! 
žmonai Elzbietai Habsburgai- 
tei mirus, susipažįsta su gra
žiąja našle. Netrukus tarp jų 
prasideda, meilė. Nenorėdamas 
į .save kreipti smalsių dvariš
kių akis, Didysis Lietuvos Ku
nigaikštis liepia padaryti iš sa
vo, pilies slaptą įėjimą į Radvi
lų romus. Barboros brolis My
kolas Rudasis ir jos pusbrolis 
Mykolas Juodasis, kurių įtaka 
Lietuvoje jau labai buvo iški
lusi ir kurie dar aukščiau sie
kė, nusprendžia pasinaudoti 
padėtimi. Vieną vakąrą 1547 
m. rudenį jie - pasislėpę į su 
drauge atsivestu ^unigu, su
laukia Zigmantą Augustą pas 
jų seserį — užklumpa jauną
ją porą---priverčia ją čia pąt
susituokti. •

Neužilgo Z. Augustas turėjo 
vykti į Lenkiją, kur jis bandė 
išrūpinti karaliaus leidimą 
jungtuvėms su Radvilaite. Sa
vo karštai mylimą ‘žmoną Bar
borą jis išsiunčia į Radvilų re
zidenciją, seną didžiųjų Lietu
vos Kunigaikšči^ buvusį Vy
tauto dvar^, Dubingius. Toj 
romantiškoje, nuostabiai gra
žioje Lietuvos^ vietoje, senoje 
pilyje didžiulės ežero salos, 
Barbora turėjo laukti, kol jos 
likimą išspręs.' Skaudi buvo 
gražuolės kunigaikštienės da
lia. Po 'varginančios kelionės 
ir dėl nuolatinio susigraužimo, 
jai per anksti čia gimsta kūdi
kis. Serganti, abejonių ir pik
tų paskalų kankinama, ji lau
kia savo vyro. Kokiu ilgesiu, 
kokiu sielvartu dvelkia to lai
ko Barboros laiškas vyrui. 0 
jos reikalai Lenkijoje nėjo ge
rai. Zigmanto Augusto, motina

Lietuvos

stip-

karalienė Bčna Sfoorza, viso
mis išgalėmis priešinosi sū
naus sumanymui, tikėdamasi 
išpiršti Zigmantui kurią gar
sią Europos karalaitę. Tėvas,'
karalius Zigmantas Senasis, ir ,.| 
girdėti nenorėjo apie sūnaus I 
vedybas su savo pavaldine. Jis Į 
net mirė, nežinodamas apie į- 
vykių faktą. Po tėvo mirties, 
1548 m. Z. Augustas tapo ne 
vien didžiuoju' Lietuvos kuni
gaikščiu, bet ir Lenkijos kara-.» 
liumi. Jam pavyko išgauti sa
vo vedyboms Lietuvos , ponų 
pripažinimą, bet Lenkijoje ki
lo didžiausia audra. Radvįlas 
veikė už Barboros vainikavi
mą karaliene, nes tai reikštų 
jų nepaprastą iškilimą ir Lic- 
JdvOs politikos vyravime lietu
vių-lenkų santykiuose.

Rinkosi seimas po seimo, vi
sų kalbų ir ginčų objektu bu
vo karaliaus vedybų reikalas. 
Lenkai trukšmauja ir protes
tuoja prieš lietuvaitę karalie
nę, o karalius saugo savo žipo^- 
ną, bijosi, kad jos priešai ne
numarintų. Jis apsupa ją pra
banga, nesigaili dovanų. Jis 
užraše jai visą eilę dvarų Lie
tuvoje: Kauno pilį, Rumšiškę, 
Merkinę, Alytų, jSįemunaičius, 
Birštoną, Žiežmarius, Karmė
lavą, Vilkiją, Skirsnemunę, 
Veluoną ir kt. Visiems lenkų 
ponams grąsina, b kitus pa
perka. Ir pagaliau, sulaužė jų 
pasipriešinimą. 1550 m. gruo
džio j7 d. Barbora iškilmingai 
Krokuvoje buvo, vainikuota 
jenkijos* ka raliene. Tačii u

laimės pažįnti neteko. Barbo
ra jau nepagydoma liga ser
ga. Kokia' buyOp Jiga — šien- 
dien gydytojai nenustato diag- 
nozo iš savo KVI^amžiaus ko
legų parodymų. Buvo rimtų į- 
tarirnų, kad kąr^diaus motina 
pampinusi nuQi^.„Josios gy
dytojas, italas MoMyhe'be rei
kalo lankėsi pas jauną kara
lienę. Juk renesanso Borgia, 
Sfooržai, Mediči (i( buvo šiuo 
klausimu specialiįtai! 1551 m. 
gegužės mėnesy'''fe'A'rbora Rad 
vilaitė mirė.

Lenkijos karališkas vainikas 
neatnešė laimės Radvilaitei, 
kaipo'neatnešė jos Aldonai ir 
dar vienai lietuvaitei Lenkijos 
karalienei, Alšėnų kunigaikš
tytei Sonkąi, ketvirtąjai iš ciu 
lės pasemfsio Jogailos žmonai.

Kai kurie mokslininkai spė
ja, kad dailininkas kūręs Vil
niaus Aušros Vąytų stebiiklin- 
gąjt"^ paveikslą pasinaudojo 
Barboros veido bruožais,' kaip 
modeliu.

SPECIALUS
Pasiūlymas!

_______ SKAITYT0JAMS 
Servizas 
Vienam
Žmogui

Vertė 
$2-5° 

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jys Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotu

v . TIKTAI Už
Jus galite. pradėti taupyti tuos sidabn- 

nių daiktų kuponus šiandien, norint isigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- įįįį B
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- EH H 7 
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. W n 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus f
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. .
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- aetas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. Su 6-Kuponai*

“Faun”
Design
Gražus

Aukštos Rųąjes—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGĖRS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidab’ru dengti, kad ilgiau laikytų.

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

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

dėžėj jūsų

—Vanda B.

Šioj 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $£.75 

su 6 kuponais

EXTRA
SPEGIAL
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtine 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
/ Gerkit
OLD 79 BRAND
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Taver nuošė
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL?

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Repnblic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50
/Scrąęned) ..................  tonas
SMULKESNĖS ( $7.25

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON ‘

To prašo Lietuvos žmonėsir 
hip pataria I ietį tvos banl®

DAILY 
BUSINESS 
PI RECTORY

cllllll III miliniui Hitu litini tlIHilini milini lt 1111111111111111II >

| KINO TEATRAS I
(MOVIES) Į

Adele

7- šios savaitės goriausi kino 
kuriniai. • ' ' v

“Gold Is Where You 
Findlt.”

Dramatiškas vaizdas, iš ne
tolimos praeities. ''Pasakos tu- 

aštri kova tarp Cali-nnys 
fornijos žemdirbių.’ ir aukso 
kasyklų operuotojų, kurie pa
skendę gobšume, nepaiso, ko
kius nuostolius daro žemdir
biams. Pasaka savaimi nėra 
perdaug imponuojanti, bet są
statas labai geras, vaidinimas 
pirmos rųšies. Olivia de Havil-Į 
land, kaip turtingo dvarinin
ko duktė, labai graži ir sim
patinga. CĮaude Rains, tikras 
dvarininkas. George Breht, 
jauhas inžinierius, gan įtiki-, 
nantis. Kūrinys turi labai gra- ' 
žiu gamtiškų scenų. Ypač nia-j 
ne žavėjo berybiai didelis,: 
geltonas kviečių laukas. Visa 
filmą yra naturalėse spalvose' 
(Technicolor). Verta matyti. 
Rodoma Chicago Theatre.

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 &ėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai- s 
dQins padengti. .. ' ,

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ISITĖMYKIT! 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 St., Cricago, III.

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

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

/ ’ 1 * ' ‘

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

Atsiųskit man ..... ..................... ................ .................. . .........................

Vardas ..................... ........................... .. ............... ...................................

Adresas ----------- ---------- ----------------- -------- ............ ............. ...........

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

Kupono No. 71 / Vasario 2< d.
............ . -....................................... - - ' - -- . - -........-.................... •

MM

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų 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.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
: irbas garantuotas 

420 W 63rd ST

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

už ..................................... ■ "
GYDYMAS $£A-00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS $9.00
• greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Vktory M70



KėlvIrtaHienls, vas. 21, ’38
' ■ - - — ■ --------------

Naujienų Spulkos 
Direktorių susi

rinkimas

' 1
«

—

Nepaprastas Įvykis 
Roselande ŠĮ 
SekmadieniV

-- --------!—T” .
Lithuanian News Building, 

Loan and Savings Ass*ociation 
—Naujienų spulkos — direk
torių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, vasario 24 d.—7:00 
vak vakare., Geistina, kad su
sirinktų visi direktoriai, nes 
yra,labai svarbių ir gerų pra
nešimų iš Illinois valstijos ir 
Washingtono Insurance Cor
poration indėlių musų spul- 
koje apdraudimo reikalu. Be 
to, bus aptarta kaip geriausia

Vakaras, Kokių Retai Rose
lande Būna

AteinantįROSELAND. -
Sekmadienį, vasario 27 d. Stan
ciko svetainėje, 205 E. 115 St, 
įvyksta grbžus’ parengimas, 
bendrai r rengiamas Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelio su Pir
myn Choru. * Ų

L. M. S. Ratelis suvaidins 
“Tarnas Įpainiojo”, vieno veiks
mo komedija. Pirmyn Choras

ir Mrs. Griskenai ir keletas ki
tų’. Jų spėkomis buvo pastaty
ta gražių ir didelių veikalų, ku
rie pilnai patėnkindavo publika.

Ateinantį sekmadienį vaidini
me “Tarnas Įpainiojo” matysi
me lošiant Br. Liutkevičių, 
Pažarskienę, J. Šimkų ir J. 
Griškėnų. Tai geriausi lošėjai, 
kurie gerai publikų prijuokina:

Kaip apie LSM Ratelį, taip 
ir apie Pirmyn^ Chorų nereikia 
daug kalbėti apie juos, kad su
pažindinti su publika, nes abi 
grupės . gerai žinomos / roselan
diečiams.

žodis Roselande Lietuviams

Šį šeštadienį v» 
Lietuvos Ūkininko 
Metinis Vakaras

nakties. Gros garsus orkestras 
Lee Simmons and His Rliythm 
Band. ' G. I. B.

........................ ...................-

...............  Z .Z «• « 'Ji'' | 1

Į CLASSIFIED ADS. !
La I I II —     .1 !■ I

Surengti geresnį parengimą 
Roselande veik' negalima, nes

musų spulkai pasinaudoti su dainuos, Gražioji GalateaT^i neturjme užtenkamai artistiškų
insurintais morgičiais. Nes fe- 
deralė valdžia yra paskyrusi 
Naujienų spulkų savo sky
rium . (brahčium) apdraus
tiems morgiciams daryti.

Tž Rypkevičia, 
sekretorius.

Rytoj Marąuette 
Parko Namų Sav 
Susirinkimas

Rytoj, penktadienį, vasario 
25 d., bažnytinėje salėje, prie 
68th ir Wašhtenaw avenue, 
įvyks Marąuette Parko Lietu
vių Namų Savininkų susirin
kimas. Visi nariai prašomi at
silankyti, nes yra daug reika
lų, reikalaujančių svarstymo. 
Susirinkiman kviečiami ir kan
didatai į narius. Po susirinki
mo bute vaišės. Pradžia 7:30 
vai. vak. ♦ J. P. D.

r yra puiki komiška operetė, ku
rią' prieš kelis metus atgal Pir
myn Choras dainavo Roselande. 
Ji labai patiko roselandiečiams, 
todėl ir vėl susitarta su Pirmyn 
Choru pakartoti “Gražiąją Ga
latea”. s

Kadangi Pirmyn Choras šį 
met rengiasi važiuoti LietuVofT 
dalyvauti Lietuvoje rengiamar 
me Dainų Apvaikščiojime, tai 
roselandiečiams bus žingeidu iš
girsti chorą dainuojant, ir pa
linkėti jiems laimingos kelionės 
į Lietuvą.

Ratelio Talentai
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telis yra dailės draugija, prie 
kurios yra susispietę 
gerų teatrų 
Bronislovas 
ras Babalis, 
nas, Juozas
Šimkus. Marė Pažarskienė, Mr.

keletas 
kaip tai 

Liutkevičius, Pet- 
Joakimas Pivoriu- 
Pučkorius, Jonas

spėkų, kad įtinkamai, pastatyti 
gerų operetę. Reikia ieškoti pa
galbos iš kitur. Pavyzdžiui, ir 
šios operetės pastatymas vie
niems roselandiečiams' buvo ne
įmanomas, todėl pasikvietėm į 
pagalbų Pirmyn Chorų, kuris 
tinkamai pr,tenkins roselandie- 
čius. Dar. tik mes roselandie- 
čiaį pasinaudokime Pirmyn cho
ro atvažiavimu pas skait
lingai dalyvaukime šiame pa
rengime, išgirskime dainuojant 
įžymiausi Chicago^, Dėtuvių 
chorų, prie kurio priklauso di-' 
delis būrys Amerikoje augusio 
jaunimo. ,

šokiams bus gera muzika. 
Tik nesivėluokite. Programas 
prasidės 5:30 vai. Dalyvaukime 
visi Roselando lietuviai šiame 
parengime, pilnai busime pa
tenkinti ir maloniai laikų' pra
leisime.

Shicagoą iJ^tuvių
i i- • \ ‘ W .

Untaųas

Muzikos, dainų if šokių 
programas

SPORTAS.
-VL-

Miscellaneous
įvairus

A. TA.
■ ANTANAS pREZDAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 22 d., 1938 m., sulau
kės 60 metų amžiaus, gimęs 
Tenenių mieste, Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno ?35 M,

.PitTtkir mmanfe
sūnų Antaną, 2-; dukteris; So- 
phia ir Anna, žentus Sanford 
Dawson ir Thomas E. Shaug- 
hnesy.

Kūnas pašarvotas 7705 Cot-^ 
tage Grove avė.,’ Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, Vasario 25 
d., 9:30 vai. ryto i§ koplyčios 
į St. Clotilds, 8400 Calumet 
Avė. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Drezdaus- 
ko gįrtljnės, draugai ir pažis- 
tąmi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti/ jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Dukterys,

Laįd. Direktorius 
7705 Cottage Grove 
Radcliffe 7705.

PADĖKAVONĖ

žentai.
O’Hanleys, 
Avė., Tel.

BARBORA NIPRIKIENĖ, 
po tėvais žurauskaitė ' .

kuri mirė Vasario 13 dieną, ir 
tapo palaidota Vasario 17 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėsę, ąmžipai Rutilus., ir 
negalėdama atsklekavoti tiems, 
kurie suteikė jai. paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiama giliausią 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškiems tė
vams, kun. Šv. Gabrieliaus 
Bažnyčios, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielą;, 
dėkavojame graboriui Butkui, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo ją į amžinastį, p mums 
palengvino perkesti nuliūdi
mą ir rūpesčius, dėkavojame 
gėlių aukautojams, > mišių au
kautojams, grabnešiams, gimi
nėms ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms: o tau musų) 
mylima motere ir motinėle, 

, sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.
Nuliūdę lieka: Tėvas, Sunai ir . 

duktė

i <>■
ONA MICKEVIČIENĖ 
(po tėvais .Katutis)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 22-rą dieną, 8-tą vai. 
vakare, 1938 m., sulaukus - pu-

- ...
>■ TfųraKSs uHĮfeį' 

PL .
Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame >- nuliudime 

vyrą Juozapą, sūnų Edmund, 
2 švogerius Liudviką Rabkų, 
ir šeimyną, Petrą Mickevičių 

.‘■ir šeimyną, švogerką Marijo
ną Urbonienę ir šeimyną, pus
brolį Kazimierą Katutį ir šei
myną ir kitas gimines Ameri
koj. Lietuvoj—2 brolius Juoza
pą ir Pranciškų, 3 seseris Bar
borą, Marcijoną ir Juzefą ir 
kitas gimines.

Gyveno po antrašu 3620 S. 
Parnell Avenue. , •

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Vasario 26-tą dieną, 8:30 vai. 
iš ryto iš koplyčios į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
apsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta. į šv. Kazimiero ka
pines. ,

Visi a. a. Onos Mickevičie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami ešat ųiuoširdžiaŲ kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,'
Vyras, Sūnūs, švogerką, šVe

geriai ir Giminės, 
f* I

Laid. Direktorius A. Masals
kis, Tel. Boulevard' 4139.

■L'A i.

sės amžiads, gimus Lietuvoj,

Valerija šlažas
WESTSIDE.' -— šį šeštadie^ 

nį; vasario 26 d., Westside sa
lėje, 2244 Węst 23rd« Place, 
įvyks Lietuvos Ūkininko Drau
gijos metinis vakaras.

Rengimo komisija deda visas 
pastangas surengti kuo įdo
miausių programų, kad patęn- 
kinti visus narius ir svečius. 
Programas susidės iš muzikos, 
dainų ir įvairių šokių. Dainas 
pildys gabus dainihinkai, o 'šO'- 
kius Andrejevo grupė ir kla
sinė šokėja ValOrija šlažas:

Po progranio V įvyks šokiai 
publikai ir-^t'ęsis iki vČlyvos 

•• . .-'irrif5 '

žada Laimėti 
Chicagos Krepšinio 
Čampioriatą ~

CICERO. — Cicero, advoka
tas Norbert Tumavick (Tuma- 
vich) turi suorganizavęs tvirtą 
basketball (krepšinio) koman
dą. šį sezoną ji lošė 20 lošimų 
ir pralaimėjo tik du. Tai yra 
tvirčiausia Cicero komanda. 
Dabar ji lošia Chicago Fvening 
American turnyre ir pakol kas 
gana;/gerąi varosi. Dalyvavo 
apie 100 komandų—sunkaus 
svorio, bet dabar liko tik 8. 
Tumavick komanda jau laimė
jo 8 lošimus, liko lošti tik 3. 
Yrą galimybes ir vilties, kad 
Tumavickąi paliks to turnyro 
čampionais... ./

... Pažymėtina, kad komandą 
susideda , beveik išimtinai iš 
lietuvių. F. Talzunas, J. Swi- 
bas, W. Shemetulskis, T. Mas- 
sett, F. Peęhjrtis, V. Balsis, B. 
Budrick, R. }Tinor, F. Vash, M. 
Bucek. Šėptyni pirmieji lošikai 
yra lietuviai, trys paskutiniai 
— kitataučiai.

Devintas Tumavick koman
dos susikirtimas įvyks rytoj, 
penktadienio vakare, Park Ca- 
sino sporto salėje, 3825 West 
Madison Street. Kas mėgstate 
sportą, nuvažiuokite į stadioną 
pamatyti savo tautiečius akci
joje ir priduoti jiems energi
jos laimėti.

Sporto Mėgėjas.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Meš dengiami ir pataisome visokios 
rųšięs stogui, taipgi dirbame blfities 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

bridgėport roofing co.
3216 So. Halsted Stieet

furnishedrooms
RĖNDON KAMBARYS — karštu 

vandeniu apšildomas, su ar be val
gio—piaža , šeimyna — pavieniam 
ar ženotiems.

4864 Archer Avenue.

Help Wanted-— Female
. Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA7 namų dar
bui;- protestantė; vąikas; . savas 
kambarys; $7,00. GreenleaT 4860, 
reserve charges.

: . ĄHtoniobiles 7. _

PARSIDUODA VIENO' TON6 
FORDAS — trokas -— parduosiu 
labai pigiai, galima matyti bile va
landą J Laurinaitis, 3308 South 
Morgan St., 3-čios lubos frontas.

. Business.Chances
Pardavimui Bizniai

ATIDARAU TRECIĄ TA
VERNĄ — NEty DEAL INN 
-—po antrašu 673 W. Madison 
St. ir 117 So. Halsted Street, 
taipgi 6826 So. Racine Avė.

Mano užeigoje gausite ge
riausias arielkas ir visokio 
alaus, cigarų ir cigaretų. Man
dagus patarnavimas. Kviečiu 
visus draugus ir pųžjstamus.

BILL DUDORO and 
GENE PITRO.

VERNĄ

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui; maža šeima; nėra skalbimo; 
savas kambarys. Dr. Sachs, 3904 W. 
Congręss.

REIKIA PATYRUSIŲ skudurų 
SKIRSTYTOJŲ. 
MORTON PAPER STOCK CORP.

1012 So. Fairfield Avenue. ’

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS . FARM AI darbi
ninkas su mažu patyrimu. Atsišau- 
kit nuo 4 iki 7 vai. vakaro. 4605 
So. Paulina St. Klauskit Vieliaus. ‘

REIKALINGAS GERAS TROKO 
DRAIVERIS ir pardavėjas Schlffe 
alaus; geram žmogui gera alga? 
Atsigaukit J. ŠEŠTOKAS. 5654 . W. 
64th Place.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4

Y

IŠPARDUODAME BARU FIKČĖ- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorij 
fikčerius de] bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, registerius ir ięe 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. ’

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

: ČALumet 5269. ">

TAVERNAS PARDAVIMUI — 
geras biznis, gerai įrengtas —gali 
susėst 100 žmonių. JOKĖR CLUB, 
3600 So. Kedzie, . z

, Ė'/
Real Ęstate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS r APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
dupt, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO. 

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

GEROJ VIETOJ kampinis bųdin- 
kas, lotas 80x125, pietų rytų kam
pas 78 ir Green St. 11 apartmentų 
—3 plytiniai garažąi. automatiškas 
Aliejaus šildytuvas, Gen. Electric. 
Refrigeration — metinė renda $o,- 
024.00 100% išrenduota. Kaina' 4 
kartus rendos 1-mas morgičius 
$12,000.00; likusi cish —nemainyti, 
Agentams komisija. Savininkas pa
rodys — 7800 Green St.

BIŽNIAVAS LOTAS 25x125 — 
Western — 57th St. Frontas iš, ry
tu, taipgi Boulevard kampas 33x125 
Marąuette Road ir Maplevvood.

Cedarcrest 2216.

'PETRAS VEDĖCKIS 
y Persiskyrė, su šįųo pasauliu 

Vasario 23 d»,. 9:25 valandą 
ryto, 1938 m„ sulaukės. pusės 
amžiaus, gimęs i Lietuvoje.

Paliko įdųlęiiaipe nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Mas- 
lauskaitč, 2 dukteris: Agnės 
Gedgaud, žentą Jurgį ir Helen 
Vedeckis, ahuką,s JurgU brolį 
Stanislovą, 2 švogerius Viny 
centą ir; Joną Maslaųskius ir 

S jų šeimynas, švogerką Marijo
ną Vaičikauskienę ir šeimyną 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks Suba^ 
toj, Vasario 26 cl., 9:30 vai. 
ryto iš kopi. į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamąįjps už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šy. Kazimiero *kapįnes.

Visi a. a. Petro Vedeckio gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat, nuoširdžjai kviečiami dą? 
lyva.uti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
' Nuliūdę liękąmė,
Moteris, Dukterys, Brolis ir 

kitos giminės.
.Laid. Direktorius S. P. Ma- 
, žeika, Tel. YĄRDS. 1138, , ' •

I 1W Ift Wrtli W»Į m ■ l

NELAIMINGA MIRTIS priverčia 
parduoti 2 flatų naują mūrinį na
mą, randasi Marąuette Parke ne
toli vienudlyno Teisingas pasiuly- 
rtias> 'nebus atmestas arba mainys 
ant seno namo bile kur Turi būt 
parduota j 10 dienų. •

Grovehill 0306.

JU02AS MARTINKUS K Gyveno 3145 XV. 40th Place, .
naftių1 'TeV/'Lafayefte '7521 ' 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario‘23 d.,:,5:30 yal. vaka
re, 1938 m,, sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Košių kaime, 
Kaltinėnų parap., Tauragės 
apskrity. , . ..... .

Amerikoj išgyveno <29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 seseris Marijoną Adomai
tienę, ir jos , 2 sūnus .James ir 
Alęx, Ohą Makauskienę ir jos 
vyrą Joną ir šeimyną, Oną 
Ladigienę,' vyrą Petrą ir šei
myną Depue, III. O Lietuvoj 
seną motinėlę ir 2 seseris Ro
zaliją ir jos vyrą Bonukus ir 
šeimyną, Agota ir jos vyrą 
Kerpečius ir jų, šeimyną, gi
mines ir draugus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj, 4348 So. Ca- 
lifornia Ave,\ Laidotuves įvyks 
šeštadienį, Vasario 26 d„ 9 
vai. ryto iš kopi. į St. Anne 
and Joseph parap. bažnyčią, 
ant 38 PI. ir Calįfornįa Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už 'velionio sielą, o 
iš tefi buą nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. ,__

Visi a. j a. Juozapo, Martin- 
kmis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir ątsisveikinimą.

j Nuliūdę liekame, 
Seserys, švogeriai, Motinėlė 

ir Gi minės.
Laid. Direktorius J., Liule- 

vičius, Telf .Lafąyetįe. 3572.

ALIEJINIS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytasl enamelio nubaigimas: 
nįėkad nekrinta iš ’gurbo; pirmykš
tė; pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai; 
ARROW OIL BURNER ČOMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois 
PŲone Austin 4300.

CLASSIFIED
SKELBIMUS

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkdrius ir 

stogų dengejas.
Leonas Roofmg Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial .
Finansai-Paskolos

PADUŠKAITĖ IR KĖDEI UŽKLOJIMAS
assasssssssi

M

No.

Adresas

| Miestas ir valstija

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems-1—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

PKbnę LAFAYETTE 5800

I (1VFIKRLU V LIMO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
■ \/ .. . ’ . • -4 1 ' „ - ' ‘U. ,Į i - ", , v

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams.

. 3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

MĖTINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

įFILET CROCHET 1569
No. 1569 —- Gražiai nuinegsta .paduškaitė ir užklojimas 

kėdei. / ,

'NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
V1739 So. Halsted St., Chlcago, III.

Ola {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavysti No.

Vardas Ir pavardė —

A

VVILLIAM YŪSKY
: ■ v. >• ■■ ' ■ ,Ų‘ ■

Persiskyrė su šiuo pasaukiu 
Vasario 22 d.,- 8:40 vai. ryte, 
1938 m., ęulaukęs pusės ąihž., 
gimęs Alvito kaime, Vilkaviš
kio parap. ir apskr.

Gyveno po antrašu 6660 So. 
Michigan Avė.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Berthą, o Lietuvoj .se
serį ir švogerį ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
Vasario 26 dieną, 2 vai. po 
pietų. Iš koplyčios Jbus nu
lydėtas i Lietuvių 
kapines.

Visi a.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išdilosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujiem 
nų Spulkų, 1739 So. Halsted 
Street.

COAL
Anglys

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00

$6.00
$5.25

MINE RUN .................... ...
BIG LUMP' .......................
EGG .................................
NUT ....... .......... .................
SCRĘENINGS .....................

< PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE^ DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEM1ĖSČIUOSĖ

Tel. ARDMORE 6975

PRANCIŠKUS RAČIUS
Liko Sužeistas Vasario 19 d., 1937 Higtais, 

persiskyrė su šiuo pasauliu Vas. 26 d., 1937 m. Kovo 2 d. tapt/ pa
laidotasšv. Kazimiero kapinėse, sulaukęs 46 metų amžiaus, gimęs 
Švėkšnos parapijoj, Kauno rėd. ' ; i
' Paliko dideliame: nuliudime moterį Petronėlę Račius, dukterj 
Helen Lukas, žentą Antaną, sūnų Pranciškr * 
Tverijonas, Švogerį Juozapą Tverijoną ir dė 
Jokūbą Loveikis ir gimines. Lietuvoj — 2 seseris.

Liūdnai atminčiai musų brangaus. vyro ir tėvelio bu? laikomos 
Šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. parap. bažnyčioje,; 26. 
d. Vasario mėn., 1938 m., 8.:0Q vai. ryto. Kvieciarųe visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas.

Mes Tave, musų brangusis vyre ir-tėveli, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes .anksčiaus ar vėliaus 
pas tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka Moteris, Sūnūs, Dukt^ .^Uas iy Giminės.

U, švogerką Pauliną 
idienę Sofiją ir dėdę 

2 seseris. .

t

a <«a

Taųtiškaš 

a. Williamo Yusky 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuošiirdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą •

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sesuo, švogeris ir 
Giminės.

Laid. Direktorius I. J. Zolp, 
Tel. Boulevard '5203

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį Setų .dėl 6 
arba 8 ašmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas; vidėlčiū's, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dežertui valgyti. Šie šeši Šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit i Naujienas. Išiena
vo per keletu savaičių susirink- 
šit. gražų setų. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir. garantuoti 
visam amžiui. Kitur Už taip pi
gių kainų niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Policistas Pavogė 
Dėžę Saldainių

Evanstono policistas Rerman 
S. Wood buvo prašalintas- iš 
tarnybos už pavogimą dėžės 
saldainių iš gatvėje stovėjusio 
troko.

"«■ ' i*.., .iii t ... .'.S
Lfr.* -'j .j* ' < A. ‘V/ ■ ' •'vhutsaf UA.^aįai^ ^įjĮį
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“Nepaprastas” 
Budas Miestui 
Pinigų Padaryti šeši Bilionai 

Dolerių

Susižeidė Važiuoda 
mi Ligoninėn

Rep
Ber

Chica-

i Chicagos Lietuviai 
IPirkę ir Pardavę 
'Namus

9-to distrikto, nepri 
nuo demokratų par

CCETTURA 
EtATH, ISA

Distriktas—Democrat
P. DURDEN (4336 S

KCHICAGO. — Daktarai 
S. L. RubenS ir Albert. B. 

„egzanynųoja “elek
tros akį*’, kurios pagalba 
yra atidaromi stalčiai. ;

Dem. DAVID
, WAYNE

Serafino Scariano
Samu ei
Gladyš 
žiavo j 
lankyti

Prie Madison ir East avenue, 
įvažiavo į stulpą. Visi atsidū
rė ligoninėje, bet giminaičio 
neaplankė. Dabar patys laukia 
lankytojų.

Paskutinių trijų savcičių 
transakci jos

Bėgyje paskutinių 3 savaičių 
miesto rekorduose pasirodė 
pavardės sekančių lietuviu, 
pirkusių bei pardavusių nuo-

CHEY V. GRABAM of R.ver 
Forest.

7- tas—Rep. HARRY G. WEI- 
MER (4302 Wrightwood), Chi- 
cago. ‘ ,

8- tas—Dem. STANLEY GU-

Francisčo Avė., prie W. GOth
F. Bakutis pirko ant S. Ta] 

maii Avė., prie W. 69th SI.

Pilypas Iš Kanapių” Politišką 
Geležėlę Rado...

Valstijos sekretorius Spring- 
'fielde vakar paskelbė, kad se
kami chicagiečiai užrekordavo 
savo kandidatūras į Wašhingr 
tono kongresą ir valstijos le- 
gislaturą nuo įvairių Chicagos 
distriktų: (Tarp kandidatų yra 
lietuvė Antoinette H. Nausėda. 
Ji kandidatuoja į Valstijos se
natą n iA> 
klausomai 
tijos.)

Apskaičiuojama, kad nuo va
sario 25, 1919 metų iki šių me
tų vasario, Amerikos automo
bilių savininkai sumokėjo fe- 
deralei valdžiai, valstijoms ir 
kitiems šešis bilionus dolerių 
mokesčiais už gazoliną. 1919 
metais tie mokesčiai buvo įves
ti. Kasmet sukolektuojama 
$700,000,000.

pinigų padaryti. Spaudai tas 
“naujas” planas matyti labai 
patiko, taip kad beveik kasdie
ną apie tai “arpuoja” špaltn 
špaltas. ‘Planas labai “genia
lus.” Visus tuos namus, kurių 
savininkai neįstengė laike de
presijos taksų sumokėti, mies
tas turįs per foreklosavimą 
parduoti. Ot, ir bus maišas pi
nigų. Kam čia dar , laukti ir 
bausmes už suvėlavimą kolek- 
tuoti? Nepanašu, kad miesto 
taryba tam nedakepusiam pla
nui pritartų, — bet laikraš
čiams labai patinka.

Tie patys politikieriai pri
pažįsta, kad bėgyje 1937 metų 
Chicaga sukolektavo virš šim
to milijonų nuo seniau užsili
kusių taksų ir laikams kiek 
pasitaisius, naujų užsivilkimų 
bus labai maža.

Ar nebūtų sveikiau sumąžin-.

■g ‘

Praėjusią savaitę miesto ta
ksų kolektavimo departamen
te pasirodė, k; ip "Pilypas iš 
kanapių,” tūlas politikierius

13-tas—Frank B. I’RIMROSE 
ADAM S, MIODUSĖI ir JOHN 
S. SERAFIN, Chicago.

15-tas— Deni. CHĖSTĘR J. 
DANKOWSKI, STĖPHEN T. 
GEŽICH. .

17-tas—Deni. A. A. RANTE
LIS ir DANIĖL PINTOZZI.

OCONOMOWOC, WIS 
iš Minneapolis,Minm

ir JOSEPH CHItlŠTOPHER 
Chicago. , y

19-tas—Dem. ALEX W
OBSZEWSKI, Chicago. 
ARTHUR A,.: ?NMS0N 
wyn,\ BEN SHŪI^MAN,

...1-mas 
JAMES 
Indiana) ir AUGUSTUS L.TIU
LIAMS (3646 S. Michigan), 
Chicago.

2-ras—Republican: NOBLE 
W. LEE (5541 S. WoodląWn), 
Chicago. ’
...3-čias—Republican: THOM- 

AS PATRICK M’GRATH JR. 
(7655 S. Lafayette), Chicago.

4-tas—Democrat: KAZMER 
MOOZARSKI (4501 S. Savvyer), 
Chicago. Republican: A. J. GOR 
MAN (4154 S. Rockvvell), Chi
cago.

6-tas—Dem. JOHN R. RY- 
AN (125 N. Fuller); PATRICK 
J. CONCANNON (2527 W. 
Madison); ELMO A. FINN 
(207’/z N. Pulaski); JOSEPH 
EDWARD KAVANAGH (209 
N. Leamington); JOHN L. 
DUFFY (5349 Ravensvvood); 
GEORGE E. FITZGERALD 
(4723 W. Adams); JAMES F. 
MANSFIELD JR. (3745 Grand, 
Brookfieid); VVILLIAM J. TĘR

ZIEC (731 N. Throop); STAN
LEY HENRY KUNZ (1916 
Potomac); ROĘEfcT M-CUT- 
CHĖON (1276 W. Washington) 
LEOPOLD LĄGONA (1942 W. 
Division) and PETĖR LAVO- 
RATA (1817 N. Winchester), 
all of Chicago.

9-tas— Dem. MICHAEL J. 
HANRAHAN (401 Fuilerton), 
Chicago. >

IG-tas Dem. C. HILDING 
ANDERSON (6428 Navajo), 
SCHAEFER (4536 Magnoiia), 
Chicago.

Valstijos Senatas

9-tas—Dem. JOSEPH J. NO- 
WICKI, ANTOINETTE H. 
NAUSĖDA ir FRANK WIL- 
L0WSKI, Chicago,

11-tas—Dem. SAMUEL J. 
COCO, Chicago. Rep. DONALD 
A. BORRELLI, CHARLES R. 
PORTER ir ARTHUR T. WEA- 
THERWAX, Chicago.
...13-tas—Dem. JAMES J. RY- 
AN, JOHN O’KEEFE, THO
MAS VA. „McMANIGAL, JOHN 
J. SULLIVAN, JACOB BASr 
KIN ir JOHN HAROLD Mc‘ 
GILLEN, Chicago.

15.tas—Dem: A&THOfįY J.

J. Gintalas pardavė ant W. 
4$th, prie S. Artesian Avė.

S. Mątys pirko Blooin prie
miestyje.

J. Aleksandrowicz pardavė 
P. Bernai ant W. 39th St 
St. Lawrence Avė.

I. Kiūrąs pardavė 
priemiesty.

M. Rakęnius pirko 
nitdr Avė., prie W. Montrosc.

A. Dwilewicz pardavė ant 
W. Monticello Ayę., prie W. 
Byron Street. ..

G. Karzis pirko ant Berwyn 
Avė., prie Newland Avė.

J. Kuchinskas pardavė ant 
W. Karlov Avė., prie W. Dic- 
kens Avė.

J. Žilinskas pardavė P. Pa
kalniui ant S. Auburn avenue, 
prie W. 34tb St.

J. Lozinskis pirko ant Mos- 
pratt, prie W. 32nd St.

B. Svvazus pardavė ant No. 
Girard St., prie Wabansie Avė. 
G. Kaminski pardavė ant W. 
Potomac, prie N. Kildare Avė.

J. Daružis pirko ant South 
Union Avė., prie W. 19th St.

J. Marcinkus pardavė ant S. 
Artesian Avė., prie W. 44th St.

.1. Podzukas pardavė ant S. 
California Avė., prie W. 44 St.

R. Rašinskis pirko ant Cal- 
fbx Avė., prie W. 84th St.

A, Matukas pirko nuo W. 
Tyskevicz ant S. Fairfield Av., 
prie S. 701h St.

G. Slepi kas pirko ant South 
Richmo’nd, prie W. 66th St.

V. Valukaite pardavė A. 
Daukšui ant S. Halsted, prie 
W. 33rd St.

■ M. Cibulskis pardavė ant N. 
Washtenaw Avė., Lemoyne 
Street.

P. Martinka pirko ant W. 
Nelson, prie N. Paulina SI.

T. Burba pirko ant Eggles- 
ton Avė., prie 64th St.

Valstijos Atstovų Butas
1-mas Dist. -Rep. HARRY 

F. KELLY, Chicago.
3- čias-—Dem. GEORGE WIL 

LIAMS, Chicago,; Rep. MADL 
SON, C. B. MASON,' Chicago.

4- tas—Dem. HENRY KOZ-
LA, THOMAS P. McGREAL 
JOSEPH W0ZNIAK, FRANK 
J. LAŠSA, LĖONARD W0L- 
NIAK ir STANLEY NIZNIK, 
Chicago. Rep. OTTO A. RICH- 
TER ir GEORGE VOGHT, Chi
cago. .. . . ’ ;

5- tas—Dem. EpWIN L. BA- 
RON, DAVID X. MEYERS, 
JAMES WEBER LINN, JO-

‘ - LACME-NaUJIENŲ Foto]
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CHICAGd. — 1>nul Swan- 
son, 6 metų' berniukas, ku
riam NVilliaųi Ėullėrlbn tu
rės sumokėti $7,500. Taip 
teismas pafvarkė, I Fuller- 
tono trokaš pereitą pava
sarį labai sunkiai sužeidė 
berniuką. i

CHICAGOS KANDIDATAI | KONGRESĄ IR 
LEGISLITCRA

21-mas T>em.' (JEORGE T 
DOUGHERTY, .•JOSEPH V 
BANNACH, MICIIAEL F. MA 
HER, FRANK 
PHILI.IP H. ;
DORE GOODMAN ir ED\VARD 
M. M'DERMOTT, Chicago. Rep. 
JOHN A. DUNN, Chicago.

23-čias Dem. DANIEL COM 
BINER, GORDON A. STEW- 
ART, JOHN. J. UODOR, J® 
SEPH A. HARLĘ ir ALBERT 
H. \VAZNEY, Chicago; RlLEY 
V. JOHNSON, Oak Park. Rep. 
MAURICE L. BLdNŠLĖY, Oak 
Park;

25-tas—Dem. k DR. LOUIS
DIAMOND, JOSEPH DOMKE 

SEPH JENNINGS ATTWEI.L JR., WILIJAM B. PĘNROCK,

žmona ir
Scariano’, nuo 4701 

avenue, automobiliu va- 
Oak Park ligoninę ap- 
sergantį giminaitį.

. ..1-mas dist.—Rep. JAMES H. 
PBICEB, SIDNEY D. ABEL- 
SON and CHARLES A. WATH- 
IER, Chicago. ........ .... .... ........
_■. 3-čiaš—Dem./ CHBISTOPIIER 
C. WIMB1SH ir FRANK J. 
KRUPPA, Chicago. ...............
....5-tas.—
MEYERS, WAYNE McMIL- 
LEN, HARRY R. CHAPMAN, 
EDWARD J. LANDIS ir SAM 
HARRIS, Chicago. Rep. J. HEN 
RY ARONSON, Chicago........ ...
7-tas—Dęm. RALPH S. SIN- 
SHEIMER, Winnetka.

Gen. Gustave Gamelin (antras iš kairės), vyriausias prancūzų armijos vadas
žiuri j Alpų srities kareivius. , „am..;, it

BRYCE ir JAMES J. POLOD 
-NA, Chicago. ; ; .

17-tas—Dem. ALFRED J 
CILELLA, Chicago.

’ l!Oaš—HARRY 
Chicagi; «
i 21-as—CHRIST S. MINNE-
CI, JACOB L. VITZ, ARTHUR 
ioŠEPH ''sagė:
ARTHUR LIZAK, THOMAS F 
COURTNEY ir HliLLIP H 
McGRATH, Chicago.

23-ėias—Dem. EDVVARD KO 
ZUKOWSKI IR K. PAUTZ 
ęhicago. Rep; 
SCHILKE ir 

! SHAW, Chicago
25-tas—Dem. PENNIS 

SWIERCZYSKI, MORGAN 
KNĖISEL, MICHAEL J. < 
RATY ir STANLEY KIEL- 
CZYNSKI JR., Chicago.

27 tas—Dem. JOSEPH KLA- 
MRZYNSKI, RUDOLPH JO
SEPH TUCZYNSKI, FRANK 
LITTERSKI ir JOHN WIL- 
CZYNSKI, Chiclgb.

29-tas—Pem. LĖO V. KANE Chicago. Rep. FtiAtfk PERRY 
LOUIS AM ES 
BAER, Chicągo. Rep. EUGENE 
V. RINARD, Chicago.

31-as—Dem. EUGENE M. 
HOYNE ir EDWIN W. HAM- 
MER, Chicago, Rėp. FRANCIS
B. MURPHY, Chicago.

‘ ’ i * A

Registruotų automobilių 11 
nois valstijoje dabartiniu 1: 
ku yra apie 1,800,000.

(Sp)

FRANK ir ALVIN R. KATZ,' Chicago. 
RICIIARD J.

r THOMAS P. O’-
Rep, MARTIN

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

čhwo,in,
<rI ipn1 ...IH.,,...., . H............ .........................................

JRj ir JOHN'P, CASSIDY, Chi
cago. .. \ ;

eitas—Dem. PAUL F. DO- 
NAHuE>--ėfe^o!.'t;:: .

7-tas—Dem. ROBERT J. 
BŪRDETT, Hoinewx>b<i.. Rep. 
MORRELL GROSS, Brookfield.

9-tas Dem. .JOHN A. SUĖ- 
STANLEY, LIVAN ir ĖDWARD BELOW- 

SKI, Chicagiiy Rep; GEORGE 
A. HERMANN, Chicago. '

U-tas—Dem. .JOHN J. DO- 
NOVAN, GEORGE įi. KLEIN, 
JAMES H. FITZGERALD, JO 
SEPH '.F. MURPpY,;FRANK 
R. M GARR, RICHARD J. 
KNIGHT i 
DONOVAN

E. JOHN NEYLON, Chicago.

GEORGE P.
HAROLD J. BERKOW1T2, Chi 
cago. Rep. HENRY G. HAN 
ŠEN, GEORGĖ G. BOTU, ED 
WARD ATLAS, EDWARD E 
MACIEKEWSKI, 
DOBEK, Chicago.

27-tas—Dem. JOHN KIKLIN 
ŠKI, Chicago* Rep. JOE NlE- 
NAJADLA, JOSEPH STRZAL- 
KA ir JOHN D. MIKLASZ, Chi
cago. ' '

29-tas—Dėm. CONRAD A.
BEUTEL, OBERT T. WALTO^ i savybes

e x ' '
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