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Čekoslovakij
ČEKAI TIKISL PAGALBOS IŠ 

FRANCUŽIJOS
. Karo vadovybė įspėja, kad šalis turi .Kilti 
prisiruošusi staigiai moto/izuotų dalių ir 

lėktuvų atakai
PRAHA, l______ „ , .

sario 24. — Hitleris įvedė Au
strijos valdžion nacius. Dabar 
jis nori paimti Vokietijos glo- 
bon 3,500,000 vokiečių gyvenan
čių Čekoslovakijoje. Kaip žiu
ri į Hitlerio užsimojimus če
kai ?

Oficialių pareiškimų, dėl ša
lies padėties opumo, Čekoslo
vakijos valdžia nedaro. Tačiau 
neoficialiais valdžios atstovų 
pareiškimais, čekai priešinsis 
visomis priemonėmis — diplo-1 
matinėmis ir militarincmis

Čekoslovakija, va- Francuzija, griebsis ginklų gel
bėti Čekoslovakiją, jeigu ją puls 
Hitleris. ' •

Čekoslovakijos valdžia' pain
formavo Vokietijos pasiuntinį, 
kad ji labai neigiamai žiuri į 
Hitlerio kalbą, pasakytą pra
ėjusį sekmadienį Reichstagui, 
kurioje Hitleris paskelbė pro- 

i tektoratą vokiečiams gyvenan
tiems svetimose šalyse.

Bendrai Čekoslovakijos gy
venimo paviršiu nematyti ypa
tingo rūpesčio. Tačiau valdžia 

lM’j neslepia padėties opumo, šio- 
..._j dienomis Čekoslovakijos 
generalio štabo viršininkas, 
gen. Krejci, sušai.’kė Prahos 

Jie žiuri į Hitlerio “protek- j laikraščių karo; žinių, koręspon- 
ciją” Čekoslovakijos vokiečiams, dentus ir paaiškino, kad šalis 
kaipo į iki šiol nematytą ir ne- turi būti v prisiruošusi brutaliai, 
pakenčiamą svetimšalių kišimą- staigiai motorizuotų dalių ir 
si i vidujinius Čekoslovakijos oro jėgų atakai. Jo pareiški- 
reikalus. • ’mu, čekams tenka ruoštis at-

čekoslovakija, neoficialiais laikyti užpuolimą kurį laiką 
aiškinimais, yra gavusi Frau- vieniems, iki jų talkininkai su- 
euzijos užtikrinintą^jogei ji, mobilizuos savo jėgas. 
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T_.xl . v . .v imišHitlerio užsimojimams jų sa
lyje.

Japonai išsigandę; Nepriklausoma Aus
laukė kinų lėktų 

vų atakos
trija — Schuschnig 

go tikslas
TOKIO, Japonija, vasario 24.

— Milionai Kinijos gyventojų 
ketvirtadienį -kelias valandas 
laiko stebėjo padangę, laukda-s 
mi kinų lėktuvų atakos. Oro 
atakos alarmas buvo duotas
Japonijoj, kai pastebėta Kini-(Schuschnigg. 
jos pakraštyje lėktuvai skren
du Japonijos linkui.

Viso lėkė dešimt

VIENA, Austrija, vasario 
24. — Po įėjimo Austrijos val
džion nacių ir po Hitlerio kal
bos praėjusį x seĮc^nadiepį lauk
ta nekantriai, ką 
Austrijos padėtį

pasakys apie 
jos kancleris

■ . , ; ■ i -■

SchuschniggKetvirtadienį 
pasakė kalbą. Pareiškė, kad vy- 

lėktuvu. ’riausybė deda visas pastangas 
Juos palydėjo lėngvesnieji lėk- šalies nepriklausomybei ir lais- 
tuvai. Nagasaki, didelėje japo
nų laivyno bazėje, viešpatavo 
įtempimas ilgą laiką. Tačiau 
atakos nesulaukta. Manoma, 
kad kinų bombonešiai sugrįžo

♦ atgal į savo bazę. .

Estija apvaikšto 20 
metų nepriklauso

mybės sukaktį
tZLlINN, Estija, vasario * 

24. — Vasario 24, 1918 m. bti- 
' X

vei išlaikyti. Konstituciją, gir
di, nepripažįsta partijų, taigi 
valdžia negali būti koalicine. 
Dabar ne laikas debatuoti, tai
gi visi austrai turi remti val
džią ir eiti tuo keliu, kurį nu
rodys valdžia. Valdžia gi tvir
tai remiasi 1934 metų konsti
tucija.

Nepriėmė Chautem- 
pso rezignacijos

PARYŽIUS, Francuzija, va-
vo paskelbta Estijos nepriklau- sar’° ^4- Ketvirtadienį Fran- 
somybę. Taigi praėjusį ketvir-lcuzij°s Premjeras Chartemps 
tadienį Estija minėjo 20 metų turėjo konferenciją su liaudies 
nepriklausomybės sukaktį. ‘ ■fronto- delegacija.- Jis pareiškė

Estijos prezidentaš Paets ko-noro rezignuoti, jei yra reika- 
vo mėnesį 1934' metų buvo įye- ^as sudaryti koąlicinę valdžią 
dęs diktatūrą šalyje. Pernai jis ryžlbm" su Politikė įvykiais 
jos išsižadėjo. Penktadibnj, va- svetimose šalyse. Jo pasiūlymo 
sario 25, Estijos gyventojai nepriėmė. Chautemps Užtikrino 
išrinks parlamentą šaliai valdy- atstovų buto narius, kad Fran- 

cuzijos užsienio politika nepa-ti pagal naujų konstituciją.
sikeis.

“ j valdžia užgirs ' anglųritalų su
tartį tarptautiniam įtempimui 
palengvinti.

Pasak j d, Francuzijos

OPOę ---------xzrsnQen> Pershingoikszss=
Chicagai ir apielinkei fede« 

ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; ne
bus žymios pakaitos tempera
tūroje; pasikeičią šiaurės ir
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Žemėlapis parodo kolonijas Afrikoj; kuriu vgrą* 
. žinimo Vokietijai reikalauja Hitleris,

Triukšmas uždarė 
Japonijos atstovų 

buto posėdi
TOKIO, Japonija, vasario 24
‘ Japonijos valdžios pastan

gos paskelbti šalį mobilizacijos 
padėtyje ketvirtadienį sukėlė 
atstovų bute tokį triukšmą, ko
kio Japonijos parlarpentas, ga
lima sakyti, dar nebuvo girdė
jęs. Del triukšmo posėdis teko 
nutraukti.

•Suirutė kilo, kai užsienio rei
kalų ministeris Koki Hirota 
męgino atsakyti į aštrią kriti
ką, kurią valdžios sumanymui 
pareiškė atstovų buto daugu
mos ^partijos vadas Takao Sai- 

, ’ ■ ■ ‘ ■ ■. ■ •
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Saito įrodinėjo, kad priėmi
mas mobilizacijos padėties įsta
tymo suteiktų valdžiai galios 
daryti ką ji nori su privačia 
nuosavybe. Toks įstatymas, pa
sak Saito, uzurpuotų paties par
lamento teises.

Rumunijos premje 
ras rezignuos ’ / N ’ . *■

/ ___________

BUCHAREST, Rumunija, 
sario 24: —Kalbama, kad
bartinis Rumunijos premjeras, 
patriarchas Cristea, ketina re-

va-

I ; ■■■iii.        iikfciM< I. ■ ■■ ■ >1      np .

■ SUKILĖLIAI SULAIM/LOJALISTĮĮ./' 
'J RUOŽĄ

HENDAYĘ, Francuzija, va- riai pasistum&. pirhiyn pUsant- 
sario 24. — Sukilėlių praneši-1 ros mylios; , - ,
mais, jie stūmėsi pirmyn pagal Sukilėlių komtipikatas ketvir- 
Sagi/nto vieškelį, į pietų rytus tadienį sakei kad prie Terue- 
nuo Teruelid. Sukilėlių kariuo- lįo < paskutihetniš dienomis/ kai ' 
menė prisiartino kalnų i>erėji- miestas včl pateko į jų ran- 
mą Escandon, kurį yra užėmę kas, jie suėmė 16,290 lojalistų 
lojalistai, ir užbarikadavę jį. i nelaisvėn ir užmušė 9,000 val- 
. Iruno srityje sukilėlių vado-Aižios kareivių. /

vybės skelbė sulaužiusi Cas-I Atnaujinta miišiai prie-Cat- 
tralvo apgynimą. Be to, suki- raivo. Valdžia Čia siunčią siū
leliai sustiprino savo vietoves stiprinimų^ . kad sulaikyti>sųkL 
tarp Vilią Espesa ir Villastar, lėlių žygiavimą Viduržemio jiu 
kur priešakiniai sukilėlių bu-ros linkui. (

..............’",'7 " "

Turintiems automo-
« . A ' \

bilius neduos pa
šalpos

GIBBSBORO, N. J., vasario 
24. /~ šio-miestelio taryba nu
tarė neduoti pašalpos tiems as
menims arba toms šeimoms, 
kurie turi savus automębilius. 
Tokie asmenys ir šeimos, tary
bos patvarkymu, privalo ati
duoti jai savo automobilių lais- 
nius, jei nori gauti;.maisto reik- 
menų.% \

Laukia nuosprendžio 
nacių priešininko 

bytoje
• ——i... —„4 J.

*

BERLYNAS, Vokietija, va
sario-24. — Gatšįoji nacių by
la, iškelta kunigiii Martinui 
Niemoelleriui, jau ėiiia prie ga
lo. Laukiami, kad ateinantį pir
madienį bus paskelbtas teismo 
sprendimas. Kunigo draugai ti
kisi, kad batisihė jąm bus leng- 

- keli mėnesiai kalėti.
Niemoeller yra kaltinamas 

nepaklusnumu nacių režimu*!.

va

svei
kata vėl pablogėjo

Italai-anglai atnau
jins 1936 m. sutartį

■ . .4 ' . ' • ■

ROMA, Italija, / vasario 24.
— Nužiūrima, kad ruošiamoje 
anglų-italų konferencijoj nori
ma atnaujinti pagrinde 1936 
m. sutartį. Klausimai, kurie 
bus svarstomi konferencijoje,

Vokiečiai priėmė sa
vanoriams iš Ispani
jos atšaukti planą
LONDONAS, Britanija, va- 

sario 24. I)r. Ernst Woer- 
i mann, Vokietijbš charge d’af- 

’ V»o vi JT 1 111 v 1 tr Wi AVI 1. _numatoma sekami : paliaubos . faires, pranešė lordui Plymou- 
radio ir spaudos propagandos thu‘i, nesikišimo į Ispanijos reL 
vienų prieš kitus; sumažinimas;kalus koniiteto pirmininkui, 
italų karo jėgų Libijoje; ang* kad Vokietija sutinka Britani- 
lų pripažinimas Etiopijos ita- jos planui svetirilšdliams sava-

TUSCON, Ariz., vasario 24.
— Pasaulio karo 5 Amerikos jė
gų komnuduotojoj generolo Per- tems; nauja sutartis Suezo kar noriams iš Ispanijos atšaukti

• shingo, sveikata pablogėjo ket- nalui kontroliuoti, ir susitari- šiuo reikalu PlyihoUth . toliau 
šiaurės vakarų vėjai; saulė ter virtadienj.

' ka 6:30, leidžiasi 5:34 valan-

vuuju, i* ouourtii- muu reuttuu jriyuiuuvii . tvuau 
mas dėl statymo tvirtovių pa-tarsis su Ivaii Maiskiu, Sovie-

-<• « • . . ... ’ . t 1- . 'iiPershing yra 77. metų senu- gal tos ar kitos šalies susisie-tų Rusijos ambasdtidrium, kad 
rt;o. kimo ruožus. gauti rusų qpri t Arinio planui.kimo ruožus.

■

GREEN ATĖMĖ PENNA. DARBO FEDERA 
GIJAI CARTERJ

V a- nijos valstijos Darbo Fedesra 
sario 24. — Ketvirtadienį Wite cUos 
liam Green, Amerikos Darbo tvarky?. organizacijų reikalus 
Federacijos prezidentas/ atėmė 
čarterį Pennsylvanijos Darbo 
Federacijai. Federaciją Green 
nubaudė už tai, kad ji neišme
tė iš savo tarpo unijų, kurios 
priklauso? C.I.O.

Green pareikalavo, kad Penn
sylvanijos federacijos preziden
tas, John A. Phillips, atiduotų 
federacijos turtą ir dokumen
tus Lewis Q. Hines’ui, — jo, 
Greeno, atstovui. Hines artimo
je ateityje sušauks Pennsylva- bo Federacija.

WASHINGTON, Djį C.,
suvažiavimą, kuris su-

pagal Greeno norus.
Aiškinama tačiau, kad svar

biausias Greeno tikslas yra 
toks: atimdamas čarterį jis ti
kisi suduoti smūgį Thomas 
Kenncdy, dabartinio Pennsyl- 
vanijos vice-gubernatoriaus ir 
angliakasių unijos sekretoriaus, 
Iždininko, kandidatūrai į guber
natorius. Kennedy kandidatūrą 
į Pennsylvanijos gubernatorius 
yra užgirusios taip angliakasių 
unija, taip Pennsylvanijos Dar-

Lietuvos Naujienos
Sudegė 4 vaikai Įlūžo Į ežerą

TELŠIAI. — Sausio 25 d.KEDAINIAI. — šiomis die
nomis tautos atstovui J. .laki-:pavakare pilietis rogėmis va- 
mavičiui priklausančiame Jan-!žiavo 
kūnų vienk. Pernaravos valse., 
kumečio Martyno Daugvilos 
šeimoje atsitiko šiurpi nelai
mė/ į ■

Anksti ry.ta.:Msikėluš, Daug- ... v ■ .s-aj'*

plebiscitu priims naują konsti
tuciją;/ Man^rpa, kad. Cristea 
vietą užims George Tatarescu, 
buvęs praeityje premjeras.

Bąlsavimai konstitucijos pri
ėmimo ^reikalu Rumunijoj įvy
ko ketvirtadienį, vasario 24.

—   ,   1—įįjį I

‘ ' • •. ■ » ' '

Austrijos policija 
slopina nacių de

monstracijas
VIENA, Austrija, vasario 

24. — Austrijos policija gavo 
įsakymus griežtai vykdyti įsta
tymą, kuris draudžia nešioti 
svastikos ženklus, sveikintis 
Hitlerio saliutavimu ir dainuo
ti nacių dainas.

Japonai siūlo naujas 
taikos sąlygas 

kinams
■ WASHINGTON, D va
sario 24; ‘— Konfidencialiomis 
žiniomis^ gautomįs Washingto- 
ne. pereitos savaitės gale, japo
nai ketina pasiūlyti kinams ar
timoj e“, ateityje naujas taikos 
sąlygas.^

<.. ■ ■ ________ ;. '
,, . :■ V . '■< r , . ! , ■' - 7...

Sako, Francuzija pri
pažins Etiopijos už

kariavimą

iš Dirkstelių dvaro pup
sės per “Masčio” ežerą į Tel
šius. Kiek pavažiavus nuo kran
to staiga rogės ir arklys įlū
žo ir pradėjo skęsti. Laimei ne- 
tolį hpvę žmonės jį, arklį ir ro
ges išgelbėjo. Y Šiemet per Tel- 

įŠTtT'"0žęrą mažai ’ kas* važiuoja, 
nes dėl ne paprastai storo snie
go sluoksnio ledas labai silp
nas.

Nušauti keli pavo
jingi vilkai

Šaukėnų urėdijoje, Kurtuvė
nų girininkijos miškuose žemes * 

ministeris medžiodamas

■nį ar išėjo šerti gyvulių. Pats 
Daugvila su 3 savo vaikais ir 
sąvo sesers dukrele tebemiego
jo.' Nuo išsiveržpsios iš kros
nies ugnies užsidegė sukrauti 
ant krosnies džiovinti linai ir 
prieš krosriį padėti eglišakiai.

Daugvila, pajutęs ugnį, šoko 
iš miego per duris, kurias lai
kė užšiAiadęs kad užtroškintų 
ugnį. Apie palikti^ viduje vai
kus iš susijaudinimo buvo už- ūkio 
miršęs. Tik iš tvartų atbėgus nušovė vilką; antrą vilką ta- 
Daugvilienei, iš namo buvo vai- me miške nušovė vietos giri- 
kai išnešti degančiais drabu- niųkas. V. . 1 ' ‘ziais.

Daugvilos sesers 3 metų duk
relė Genė apdegė mirtinai. 
Daugvilų .vaikai: Mykolas 12 
metų, Algirdas 7 metų ir Zu
zana 6 mėn. buvo atgabenti į 
Kėdainių ligoninę, kur abu sū
nus tuojau mirė. Nors ir duk
tė Zuzana ugnies gana sunkiai 
sužalota, bet yra vilties, kad 
pasveiks.

Tai dar viena skaudi pamoka 
ir įspėjimas, kaip atsargiai 
reikia elgtis su ugnimi.

Daug stirnų žūva 
nuo vilkų

ŠIAULIAI. —- Bubių apylin
kės ’ ūkininkai pasakoja, kad 
miškuose jie dažnai randa su-- 
draskytų stirnų, kurias smar
kiai puola vilkai. Sako, kad 
vilkų labai daūjg šiemet privi
sę. Stirnos pasidariusios > prie 
žmogaus visai nebaikščios, a t-1

Zarasų urėdijoje, Užvenčio 
girininkijos miškuose nušauti 
trys vilkai ir vienas vilkas su
žeistas. Varėnos apylinkėje vie
nas ukininkaą vienmarškinis 
ir plikomis rankomis sugavo 
vilką nešiną žąsimi: ūkininkas 
pro miegus išgirdęs žąsų kner- 
kinimą ir vienmarškinis išbė
go į kiemą; žiūrįs — vilkas 
neša žąsį. Jis vilką vytis, vil
kas mėginęs peršokti per tvo
rą, bet užsikabinęs už spyg
liuotos vielos tvoros ir kritęs 
atbulas. Tada ūkininkas jį ir 
pačiupęs: atbėgę kiti šeimos 
nariai vilką surišę, o ryto me
tą pakviestas girininkas 
nušovė. . .

Už vilko sugavimą iš 
žioklės. fondo -ūkininkui 
keta 50 Lt premijos.

Jūres urėdijoje, Marijampolė
je aps:, nušauti keturi vilkai.

vilką

Med- 
išmo-

-.t ,r . V IMI 11C UclJl , čtL-Į

NEW YORK, N. Y., vasario einan&os prie trobų ieškoti 
.Grafas Bene Doynėl de majsį0> .kurio dėl ypatingos šių 

Saint Quentin, Francuzijos am> meįų žiemos miške rasti ne- 
basadonus Jungt. Valstijoms, galir< Tą s£irnų nebaikštuma 
atvykęs i New Yorką pareiš-kartaig išnaudojd ir medžioto^ 
ke, jogei jis mano, xkad Fran- ja^ kurie, visaj lengvai gyvu- 
euzija, sekdama Britaniją, prl- igijus nušauna. Nejaugi negai- 
pažins italų užkariavirpą Etio- 'ja?
pi jos. ;

Rp]<rnnQ TYI1H1q4oi*1Q rezignuoti, jei kabineto
A>vlglJUS> / lllllllol/vlln socianstai nepritars io 1Roltriina miniaMria rezignuoti, jei kabineto nariai 

/ ItlllllovvllH sociaiistai nepritars jo taktikai 
grūmoja rezignuoti užsienio politikoje. .

j Spaak, kaip ir Anglijos prem- 
BRpSSELS, Belgiją, vasario jeras Chamberlain, nori patai-( 

24. — Belgijos užsienio reika- kauti fašistinėms valstybėms,1 
lą ministeris Paul H., Spaak o socialistai tokiai taktikai 

gauti rusų <.ą>ritArimo planui. praėjusį trečiadienį grtfmojo priešinasi.

. ..., a: iAŽA’i '■‘■.L.- ;

Pildome 
INCOMĖ TAX 
BLANKAS 
už 1937 . .T,
Raštine Atdara Kasdien , 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo 9 iki 

1 vai. popiet.

NAUJIENOS '
1739'S. HALSTED ST.
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Iš Pietų Amerikos
NAUJIENOS, Chicago, 111.

_r.,.,- 1 i L . ; -    ______________________—

Penktadienis, vas. 25, 1938•

' 1 -J- ....... _ ..... .
B. K. Algimantas 1 z ‘

ARČIAU SUSIPAŽINKITE SU PIETŲ
AMERIKOS LIETUVIAIS "

kį^ užmegs iT wWetųš gir-,, 
ti ir girti vįąa tai, ką kum 
ndįęnįą bepądąrytų, nors ir 
tūkstančius žmonių nuskriaus- 
tų, Uęįuvos ir lįętuvio vardą 
išniekintų ir sųtęrštų, nesiskai
tant nęi sų Ęęspųblikos (Pyęzį- 
dento aktų, yęiškia nę k.ą 
kaip visą tariamąją Federaciją 
pajuokai statyti.

(Speciali© “Naujienų” korespondento Argentinoje)

(Tęąįfiysf
Kai dėl Federacijos* rezoliuv 

cijos, tai pirmučiausia tenka 
pasakyti, kad kųp- 4aiulioius 
nori sava skaitytojus mulkinti, 
tvirtindamas, kad “Švyturį” r®T 
daguoja ne jis, bet Pądvalskįg. 
Kodėl taip? Kokiagi iš to nau
da kun. Janiliomui y O, gi <ta, 
kad jis reikalui esant gab 
versti Pądvalskįui kaltę ųž 
priešvalstybinius raštus bei 
špwi?tus. Per eilę metų kuni
gas sį.vo taktiką jau išmė
gino: — dirbti nešvarų darbą 
svetimomis raukomiSf Tai rodo,, 
kad kunigui Janikoniui stinga 
pilietiškom drąsos likti atsakin
gu už savo raštui ir žygius. 
Net Ęliauga ir tas savo. ‘‘Žinių’’ 
Nr. 36 (228) 193a m., apie tai 
rašo: “Spaudos atžvilgiu Npr-. 
kus kai kur net padoresnis už 
Januliopį. Norkus nuo savo ras-, 
tų nesigina, o. kun. JaųilįomS 
ginasi nuo savo darbų; juk fak- 
tinai “Švyturio” redaktorius y- 
ra Jandioms”. Kum. Jamiioma 
negražiai suvędžiojo gen. Nage
vičių irgi tvirtindamas, kad 
“švyturio’ redaktorius yra Pa- 
dvalskis. Gerb. Generolas nuvy
kęs kfaštan miesto aplankyti 
“švyturio” redakcijos pagal nu
rodytą adresą c, Olavt rią 882, 
rado Pądvalskio siuvyklą, kur 
vietoj laikraščio ant stalo gulė
jo audeklai ir žirklės.

Kadangi Ganco Polaco (Len
kų bankas) ir lenkų laivų ben
drovė “Gdynia-Ameryką” ,t kųpv 
Janioniui už skelbimus gana ge
rai apmoka, tai jis beveik sa? 
vo laikraštyje nieko ir nerašo, 
kas gali lenkams nepatikti, net 
garsiosios Stasio bylos nematė 
reik; lo aprašyti. Be to, tame 
lenkų banke tarnauja jo bičiu
lis Buiwid (Buivydus4 lietuvis). 
Kaip žinoma, “Švyturį” suren
ka ii- atspausdina Kliauga^ kurį

INSURANCE
(APDRĄURA)

• Pilną, apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
Ugnies

ę Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

; namų nuo

jąkandų 
nuo vagių 
langų 

gyvasties •
gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per Ą. Hypkevičių 

1739 S. Halsted Sfc 
Kastinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekjnadię-. 
niais nuo 9 ryto iki Į yal. 

po pietų. ;

jąu ąeniat bęvelk Y^a kolonija 
boikotuoją, už t^i ir- ^švyturį” 
mažai kas beskaito ir dar ma
žiau lietuvių duoda savo skelbi
mus, Tris ketvirčius “švyturio^ 
skelbimų sudaro sifilio ir kitų 
Venęro& ligų gydytoj ųx tokių 
pat klinikų ir akušerių rekla
ma. Garsumas tokių Skelbimų 
lenda į^.kis ir kelia nemalonų 
Įąpudj Lietuvoje ir kitur, ne tik 
apie patį laikytį, bet įr apie 
jo akaitytojv8-

Rezojįųęijoįę prašoma prįsįą-. 
ąti antrą kunigą^ bet kUU- ja- 
nįlionis' nenorį, kąd Buenos Ąi- 
res butų antras kunįgąs, nes 
bijo, kad esant • čią padoriam* 
geram ir tinkamam ganytojui, 
Įgali nustoti gerų pajamų. Kun- 
Janilionis Kaunui siūlo antrą 
kunigą apgyvendinti Berisso 
miestelyje. Tačiau visiems, aiš
ku, kad ten visai /nebus darbo, 
todėl niekas nesutinka vykti. 
Kun. Janilionis redaguodamas 
“švyturį”, dirbdamas “P. A. ži
niose”, kaip nuolątinis vyriau
sias b^ndrądarbls, o bę to, dar 
budamrs linkęs į laisvą ir skra- 
jingą gyvenimą, aišku, kad ne
beturi laiko atsidėti ganytoja- 
vimui ir kitiems kultūros bei 
švietimo reikalams. Tretį metai 
jis nebeduoda, •tikybos pamokų 
lietuviu mokyklose. Vaikai ne
moka ne tik potęrių, bet dauge
lis ir persižegnoti* Kun. Jąnįlio- 
nią ^vėiklųmą” rodo įr tas, kad 
jiš neturėjo laiko dėl “darbų” 
gausybes, nęt Dariaus įr Gįrė- 
į$4 mdkyl^j-gĮ0^g^toi.. švęn- 
įi^b ją* ^feiro^Įyj^tjnjetis. 
Šiemet ^įsin^borepge vaįkų jau 
ir prie pirmos komunijos. Vai
kų butų buvę nemąžąį, nes vien 
trijose lietuviu mokyklose ją y- 
rc apie šimtą.

Lenkri deivių čia yra ąpįę 
200,,000. ir tik vįęnas lenkų ku
nigas. Jis turi laiko įr suspėju 
ne tik savuosius aptąrnąųtį, bet 
/•r lietuvius. Jis lietuviams prie? 
šventes parūpino Kųęįų plotke- 
’ią įr k- Kaip matyti, kpn, Jrni- 
Jįpnis savo veikimų religijos, 
lityje verčia mūsiškius dėtis 
su lenkais, kas veda prie iš.taų-- 
tėjimo. Turime grąžų kur j ųzą: 
komunistuojąs gaivalas kunigų 
Jąnilionių patenkint: s, įr pą- 
teųkintas štai ęlel ko: jis mųsų 
?moneą privedė įki to, kąd jie 
daug mažiau lanko bažnyčią,, 
negu paprastai Sovietuose. Pro
gresyvus mūsiškių nuo bąįsny-. 
£ios, ir tikėjimo atsaldymąš bu
vo lyg kržkohs kun. Jąnilionįo 
“pęnkmetįnis” planas. Kom.u- 
pistai džiaugįasi, kad kunigas 
“malodec”., Jis nesilaiko dvasi
ninkams privalomų kanonų, gy
vena su moterimi ir 1.1. Net a- 
narohistinė “Darbininkų Tiesa”, 
kuri net nepilnai susipratusius 
ląisvamanius dažnai barą ir J<o- 
lioja,. tuo tarpu kai kųų. Jąnį- 
liopio Niekados blogų žodžiu ne
mink Tąi nėra neprasmingas 
reiškinys,
. Galima būti fanatiku arba 

i-' nuoširdžiausia dąva tką, bęt ą-

nd mokyl^g^gi

Šiemet vaikų jau

Užsienyje kiekvienas lietuvis 
yra savo tautos atstovas,. Kiek- 
yieno lietuvio blogas fląrhąs 
pieta šęšėlj’vį^ai piuąų taųįai įr 
neigiamai patarnauja Lietuvoje 
ir jos piliečių vardui. Kuri. Ja- 
nilionis. kuris yra siųstas, kaip 
kąpęJirfpąę, ai|ku, ką4 ą.Wto- 
vąują ne Ūk lietuviams, bet ir 
musų’dvasininkijai. Todęl pagal 
jo darbui įr gyvępimą, čia 
sprehdžiama apie Lietu-vos dva- 
sipiftkuą, Kąip čia., visiems lie
tu vįama žinoma, kuo-., taiiįo-- 
pis plačiai gyvendamas prisida
rę nemažai gkaly, kurių be teis
me nemesta grąžinti- už ske
lbs jį dažnai tampė teismas ir 
antstoliai pąĮTiayįnėją iš varžy
tynių tai vieną tai kitą j n daik, 
tą. Kiekviena tokia bylą bei 
varžytynes pejšvęngiamai 'pa
tenką į vietos laikkąščius, Argi 
bereikia s.ąkyti, kad tokios by
los žudyte žudo, lietuvio vardą 
ir garbę?'Jąu dažnai girdime: 
jeigu jau jūsų kunigas be teis
mo skolų nemoka, td kaip mes 
galime jums, paprastiems pilie
čiams, pasitikėti9 štai, ko mes 
susilaukėme iš savo kunigo tau
tiečio !

Labai ir ląbąi liūdną, kad 
mųsų kunigo vardus dažnai 
linksniuojamas teisiamųjų ąrba 
nuteistųjų sąrašuose, skelbia
muose spaudoje. Loterijos byla,, 
taip plačiai nuaidėjusi Argenti
nos vietinėje spaudoje, turi di

delės reikšmės: Argentinos tei
smas teis ne tik lietuvį kuni
gą, bet kąrtu ir lietuvių garbę. 
K{~dą teismas svarstys šią dide
le bylą, vėl šimtai lupų neigia
ma prasme kąstos lietuvio ku- 
nigo. varc|ą. Ką teismas pasa
kys, dąr nežinia, bet lietuvis 
Argentinoje bus nužemintus, ir 
ilgai tęks pągyvęnti ligi j n gar
bė vėl ątsilaisys. Musų many
mu, A, L,. K- Federaciją per 
anksti pareiškė kun. Jąnilįoniuį 
savo užuojautą, juk jis dar ne- 
nutęistąs. Gę.riąų ji butų pada.- 
riuši pareikšdama užuojautą vi
su i lietuvių kpĮonį j ąi, kąd fe
deracijos pirmiuinbus 4r dva
sios vadas taip skaudžiai įžeidė 
lietuvio garbę, ir vardą it ta 
proga jam giežtai pasakydą- 
ina :• gę'.na tuščiai lėbauti, užsi
imti nešvaria politika, gana 
bendrauti su plečkąitininkąis ir 
kolonijos skundikais, ir naujųs? 
metus pradedant, gailėtis savo 
nuodėmių ir pagaliau nors kar
tą pradėti eitą tikrąsias kunigų 
ąpąštąląųtoju pąręigąsi

NEPABLOGINKITE 
Rilį Užkietėjimo iu Netin

kamais Liuosuatojais!
Nįeięas negali uždrausti žmogui imti 
k^iį, nemąlunų Kq-
dgų Kas ąąkjk kad jųtpą. mkalmKą 
turėti nelaiąnngas patarimas iš pa
prasto vidurių užkietėjimo ?
Paimti liuosuotoją gali :būti Jygiai 
taip malonu, kaip ir suvalgyti gar- 
(iąiįs takelį
wat. m-m, Juc jškauria visiškas 
pasekmes — bet švelniai, lengvai, bo 
sukrėtimp jūsų vidurių, be pftsibiau- 
r^jipip ay vidurių škąpUėjįhįO-.
Daugiau kaip 30 pietų JĖx:Lgx įipyo 
Ąmęuikoą mėgiapiįąųsiąs. ŠeįmųsŲ y4* 
durių liuosuotojas;' Dabar. jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yrą PAUG , švelnesniu pęgu įąėą
Lygiaį gerąsvjj yąįk^įis. įy sųąu- 
gusiemslĮ • t

........ ..uįi^ljį JI

Gaminama tik vifei tikrus Es? 
Lax! ĮsidėnĮiėkJt tteisįpgą ant dė
žutes užrašą -- EįX~L;Ą^, Kad 
gautumėt' ĖX'-LąK^ąš'ękiųes, rei-

•’' T.’

..'Ji

žutės užrašą

kaldukit tikjrcųų
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI

Lietuviai
.' zm J s < Ui • *

ninlęas, ” gaunąs 16-ką pesų į 
dvi sąvaites, amerikoniškais pi
nigais uždirba nepilnai penkis' 
dolerius į dvi savaites/

Pragyvenimas Argentinoje 
brangus. Kilogramas bulvių 40 

80 centų kito-

10 Jr 25 centų dėžutęą yra pas jpsų 
Vaistininkų-

• ~ *■ A3*-

■ • - ■ . 1 ? f - n
Nieko nesakydami dėl A. L-. 

K. FApaskriįinį^s.UsįrinkįĮnb J. 
Vingirįo, komentarų^ norime pa
stebėti, kad polemika kartais 
neišvengiama, nęs per jąx kuo
met ji kultųrįriga, aiškinasi da
lykai.

((iĄLAS)
■ . -y,.'------- ----- ------------

Tubi

Kai kurie tęuždjtba i dvi 
sąvaites

šiomis dienomis iš Argenti
nos Chicagon atvyko lietuvių 
Tubinų šeimyna, Augustas Tu
kinąs; jo žiųpna Agotą
niepę ir keturįų, m§tU supus 
.Albertas.

Jie atvyko t iš Buenris 
miesto, kur užlaikė vyrų ir mo
terų rūbų siuvyklą. Važiavo per 
Peru, aukštuemue \Andeą kal
nus vakaripiąm Pietų Ameri- 
kps krąžtę ir kįtąs pietines val
stybes. Kulnui vietomis tokie 
aukštį; kud baugu buvo ir žiū
rėti- Vietomis reikėję net akis 
užsidengti.

Pp, Tukinai Chicageje apsi- 
gyvępš pas n- Tpbįpįepės sese
rį Uršulę ^Vilkas, kuri gyvena 
ties (i8Q9 Gąmpkell ayenue, 
Mąi’ąuettę Pąyke- Mąpo Chica- 
geje pąsikkti nueUtįnįąi ir už 
kurie laiku įsteigtu savo biznį 
Tr-r siuvyklą,

P-as Tubipas pasakoja, kad 
lįętuvįai ir, kenc|rąį, yi^į darbi
ninkai Argentinoje labai suvar
gę ir gyvena žypjiąi blogiau- už 
Amerikoj darbininkus. Neturi 
jie pei patogumų, nei galimy
bių, kuriuos turi šios šalies gy
ventojai. Vidutinė alga yra nuo 
16-kos iki 60 pesų už dvi są- 

I vąitęs dąrbo. Beveik trys ir pu- 
I $£ pešU sudaro viepą dolerį.

: Tokiu budu išeina, kad darbi-

Aires

centų. Mėsa - 
gramąs.

Pp. Tubinai atvyko į J. Vals
tijas, tikėdami, kad čia gyveni
mas bus geresni* negu pietuo
se. Beje, jie atvežė daug linkė
jimu nuo > įyąirių Argentinos 
lietuvių, kurįę vienu laiku gy
veną G.įicągoje arba turi čia 
giminių ir draugų. —R.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru 
’ Draugijos Nariai.

Phope CANAL 6122

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
M x ' BBUff ■Ml ' H ■ ■ BJohn F. Eudeikis

SĘNlAysjįK IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

•. i AMBOL AN<$Į& r 
DIENA IR NAKTĮ

Viši Tėlefonąj YARDS 1741-1742
46QM7 , So, Hermitage Avė. 
4447j£Šouth- Fairfield Avenue

’ Tel. LAFAYETTE 0727 
p p ,i., i i.1.1 r, i

T A-c'-Ži 4 koplyčios visose 
ęsL X. Chieagos dalyse• -į\X^ <0^ Ca*- X Chicagoa dalyse

‘ . ; • ' ',T.' ' . '/ v .• i '..v ,

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

f F- šĄLTIMIRRAS,

t Direktoriai

TAISOME VISO
KIUS RADIOS .

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas W' '"«■ atliekamą jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams,

Marųųette Radio
AL ENZULIS,.

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrs, Anei! ą K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu mąssagę 
electrlę t r e a t - 
'ment ir magne- 
tic fclapkets ir tt- 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
JLJLa * o VM

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Deąrborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namą ofisas—-3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
KetvĮrtadieniais įr Sękmadieniąis— 
/ ; • pagal sutarti.

CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1-—? ir 7—-g 
Serėdomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 Soz Califomia Avenue

Telefon^a ftaniihlic ^K6A

K » Ofiso TeL Boųlęvard 5913

DU. BERTASH
; 756 West 35th St

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

Nedėlioinis pagal sutartį
Rę* 49X0 M MICŽIGAN BLVD.

Tel- Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR, T. DUNDULIS
Gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vaL vakaro 

Rezidencija:
nuo

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ

_____ Nedalioj pagąl sutartį._____

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

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

Tęl. Seeley 7330
Namų telefonas Krunswidk 0597

Dr. A. J. Storokus 
gydytojas ir chirurgas 

■Vai. nuo 2 iki 4 v»j>. p. ir nuo 7 
ikį 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
tmS£S IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8916

JOSEPII J. GRISU
„ LIETUVIS; ADVOKATAS ./

1 ' Žžo«”
483; SOUTH ASHLAND -AVENUE

Res. 6515 Sq. Roękwęll St. 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lp^c Avę. TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

OHbbb 4645 80. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki h 

vak. Nedęlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.; Boulevard 7820

* Namų Tel.: Prpspect 1930

. Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DįSimtiTAS .

,1,4645'60^ Ashland' Avė.
■' ’■1 - arti 47th Street

. Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
• - Seretloj pagal sutarti.,

_____ Kiti Lietuviai DaKterąj, , _ . _

Dr, Margelis
. 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

r ■ •* *

Dr. S. Jakubs
PENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.
Tel. Office ,Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395 - *

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. fialsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak- 
išskyrus sęredpmis if sųbatomis

. ;C

X ui v -v

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
VALANDQS t

JPąnedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 yal. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo Į2 įki 6 v. v.

t Tęl. Rrospect 1012

TURIME 
... koplyčias. 
VISOSE MIĘSTO

DALYSE -

’I,' . . - .i -III I1. 'I 'i—...".'J. .. ■ ------------ --—rr? r-r-r—,

J. LIULEVICIUS
43,48 So. Galifornia Avenue Phpne Lafayette 3.572

Ambulance 
’ Patarnavi-' 

mas Dieną 
ir Naktį

NARIAI 
Chicagos, r-*' /

Cicero <
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AKIŲ SPECIALISTAIKitų komeptąrai
Kun. Janilionio “Švyturys” ir 

jo antrinip'kės “P. A. ž.ipips” 
rįmtąį neątrėmę J- Vingvio pa
lieptų fi.ktų, tįk pasįkoliojo 
(mąt, ąby orgąnąi, YVR penėti 
litais) plinistęrio ądyesų. Q “A, 
L, Bąlsąs” tįk tiek pąsąke:

J. Vingriu rašo DURLo ląikr 
raš'tyjc, kad kun.* Janilionis pa
skelbę ‘‘piątįlietką’’ lįet. katali
kų išvaikymui iąs Stinta Lucia 
bažnyčios. Tas darbas, esą, ge
rai vyks|a ię bažnyč.L. -iuni lie
tuvių beveik visiškai 
ta’’. Tęn.pąt rašoma ; pie ‘‘rifą” 
įr. skundus, cituojant įvairius 
Argentinos lietuvių ląikrąščįns.

i , -'t

. Beje, J. Vingiras cituoja ži
nias, kuriose buvo tvirtinama, 
kad Norkus prie savo raštų pri
sipažįsta ir‘dėl to jis yra dores
nis už Jariilionį, kuris užsigina. 
'Įdomu, ar J. Vingiras pasisa
kys, kaip jo tikroji pavardė?

Pas muš vyksta tokie daly- 
kąi ė Itonas renka, renka prenu
meratas, paskui eina “kontra”. 
Įr jąu nesako, kad jei su 
kuom nori polemizuoti, pakan
ka parašyt ir pasiųst ląižką tie? 
sioginiai.

kitataučiai

JĮO A. PETKUS
6834 So. Westerų Ąvęt Phone Grovehill 0142
1110 South 49th Gourt (jcero I’hone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS .
3354 So. Halsted Street ' , Bouloyard 4089

■ ĮMĮH.IIlibl -lĮlIMK

>LJ.Z0LP Phone Poni. 5203
1646, West 46th Street / Boulevard 5566

DR. HF.RZMAN
. ’ 18 RUSIJOS

* f *»• f ■

Gerųį lietuviams žinomas per 81 
mętu$ kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, piotėrų įr vaikų papai naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius plė
tros prietaisus.
; 7 Qfįsas ir Laboratoriją:
1034 W. Į8th SV, petpIi Mprgąn Su 

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

Tel. Ganai 8UQ
I|ezidencijoą telefonai: 

-Supėrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
' 2!-ros lubos

pHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: / 

Npo 10 ikį 12 vai. ryto, nuo 2 ikjf 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 fal. 
vakaro. NedėJipenią nuo 10 iki' U 
valandai dieną. 4.-

Phone MIDWAY 2880 , , . ■ ■   **        .......——
Telefonas Yards 0094

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:

X-

DR. VAITUSH, OI‘T.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktiką vimas, 
' jūsų garantavimas.

Optometrięally AJcių špęciąlistas
Palengvina akių -įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,, 
svaigirno, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą, akių karštį, ‘atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. £>peciale atyda atkreipiama 
i mpkyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NĘDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

Į J. M, .SĘUDAS . O .
718 West Į8th Street phone Moproe 337.7

S, P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą, Ąvęnue , 

’5wr

Yards 1139
Yards 1138

—-------- - - - KOPLYČIOS VISOSE
CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883

"DYKAI

4704 SOUTH WĘSTERN AVENUE, CHICAGO

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West Wd Plece Phone Capal 2515
SKYRIUS: 42r44 108th gtfeęt Tęl. I’ųllman 1270

JUOZAPAS EŪPEIKIS IR TĖVAS .
4704 So. AVestcrp Ąye, ______ Phone V i rgin i a 0,883

A. MASALSKIS y.
3307 Lituanica Aveiiuę , . U1?!!? BouĮevąrd 413$

. SERNER
ARIU GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 .
_ Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St> 

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

Nedaliomis pagal sutartį. •

Nuo 10 iki 12 diena, ? 3 po pieta
8 7 iki 8 ..vaL NedSL. nuo 10 iki Ig

Rez.<Telepiion« PLAZA 210flx-

11j# k -2 ui'.'..„t* ... i . .
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Hąlšted Furnjture
Išpardavimas Eina
Pilnu Smarkumų
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PkĄ ŽMONES MANO j
TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
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r—Labų vakarų, Jokūbai.
—Labų, labų mano mieli 

draugai.
—Matai Jokūbai mudu su Jo

nu užėjjova pas tave, kad tu 
mudviem baigtum savo išguldy
mų apie ausinę išpažintį, — 
pradėjo Petras.

—Labai puiku, kad judu tu
rite tiek kantrybės ir pasiryži
mo vis daugiųų ir daugiau su
žinoti apie Romos katalikų baž
nyčios tiesus ųrbų, geriau pa
sakius, įvairius išmistus, ku
riais ypač Romos katalikų baž
nyčia labai pesižymi. Iš to bus 
nauja ne tik jums patiems, bet 
ir visai Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų visuomenei.

Tur būt, jau matėte Naujie
nose, kaip musų pasikalbėjimus 
beskaitydamos Cicero ir Leikos 
p. rapijonkos turėjo dėl to net 
speciali susirinkimų. Pasirodo, 
kad mano žmona Ona, ir tavoji, 
P trai, Barbora jau pradeda 

u rupinius reika'us graži i su
prasti. Todėl, mano mieli, ne
trukus mums nebereikės nuo 
savo moterų slapstytis, jos ga
lės su mumįs dalyvauti sykiu, 
— pabrėžė Jokūbas.

Petras prabilo sakydamas, 
kad tai yra labai gražus reiški
nys, kad musų moterys prade
da daugiau rūpintis savų para
pijų reikalais.1 Kas gi, jei rie 
musų moterys daugiausia pini
gų suvelka Romos bažnyčios 
kunigams už mišias, dėl visokių 
arnotų, komžų, kapų, sutonų 
“provijimo” ir 1.1. Vienu žo
džiu, nuo s: vo vyrų visokiais 
budais pinigus nusuka, pačios 
vaikšto apdriskusios^ apskuru
sios, savo vyrus ir vaikelius 
nieku kitu nešeria, kaip nekbon- 
sais ir silkėmis, o pinigus sučė- 
dinusios < velka kunigams, kad 
ųž juos nupirktų arnotus, stu
las ar kitkų. ~

K d muši/ Romos klebonai 
menkaij teįvėrtina moterų dar
bus ir aukas, tai apie'tat vasa
rio 13 d , 1938 m. Šv. Antano 
par. ‘ “Pranešėjas” taip rašų: 
“Urbai ačiū asmenims, kurios 
įtaisė tris Arnotus; du jiiodū ir 
vienų raudonų. Klebonas ir pa
rapija * jums labai yra dėkingi

už gausias aukas?* Taigį. matai, 
Jokubf. i, čionai musų klebonas 
H. Vaičiūnas visai nutyli, nepa
sako net. kas tuos arnotus įtai
sė. Pasirodo, kad tų moterų su
taupyti pinigai yra arba men
kai įvortincinl, arba tos moterė
lės yra įprašiusios klebonų, kad 
jų pravardžių neskelbtų vięšąi. 
Nes kitaip vytai sužinoję, kad 
jų moterys tokius bereikalingus 
dalykus kunigams perka, gali 
išgint} iš trobipš.

—Tų i p, Petrti, tu čionai ge
rai galvoji. Tas yra teisybe, 
kad kunigai patys turėtų nusi
pirkti savo drabužius, jei jiems 
yra reikalingi. Juk nei tau, nei 
man niekas drabužių neperka. 
Patys turime juos nusipirkti. 
O jau musų klebonai, gaudami 
dykai klebonijas, po šdtmtų dole
rių algos mėnesiui, imdami eks
tra už šliųbųs ir laidotuves ga- 
■ėtų prisipirkti arnotų ir kitų 
bažnytinių rūbų, kiek J,tik rei-

a. T čiau j e ’abai gu rių biu 
du per ausinę išpažintį prišne
ka žioploms moterėlėms, kad oi 
jei nori labiau popui Dievui pa
tikti, tai gali tų padaryti “iš- 
providama” arnotų juodų ar 
raudonų, ir tas, girdi, ponui 
Dievui k bai patiks.

Toliau, ar judu pastebėjote, 
kad musų klebonas rašo arno
tų su didele rųide. Lyg arnotas 
butų kokių šventenybė, arba ti
krojo daikto vardas. Juk arno
tų yrp k bai daug, tad jie rei
kia rašyti mažųjų raide. Be to,; 
jis vietoj rašyti “joms” rašo 
jums. Iš to matyti, kad tos au
kautojos buvo moterys, tad ,ir 
reikėjo rašyti antrame sakinyje 
“joms”, o ne jums. Pasirodo, 
k: d musy klebonas nesupranta 
nei A, B. C. apie lietuvių rūšy-r 
bos taisyklei arba gramatikų. 
Nes jo: tie^lęidžUmiJ 
jai ’’ yi’a .pilni ’graniatiškų/kiūi^ 
dų -r- po kėlias kiekvičmųn s^ri 
kmyjoi .'ri: baije ^• vo^^r^bįgį 
Jokūbas/: r 1 • '•

..u/ j.,:. ./><•.;
•IIgaį.; klausęsis į Jonas'; .^agį? 
lįau prabilo^sąkyd.amaSri.Uad jis 
labai norėtų išgirstu kada: bu
vo išmišlyta ta ausinė išpažin
tis. Juk tų; Jokūbai, praeitų syr;

..,7...:..>.^^-.-4...f.,?-a:

18 APIELINKĖJE. —- Per 
apie 30 inetų išbuvę rakandų 
biznyje Hhlsted Furaitūre Co., 
kuri randasi ties 1936 So. Hal
sted St., dabar eina iš biznio. 
Todėl išparduoda viską iki pas
kutinio daikto kas tik randasi 
toj didžiulėj krautuvėje.

Krautuvė yra keturių aug- 
štų, — namas ant dviejų lotų. 
Kurie atsilankysite pamatyti ir 
pasirįnktį bargėnų, paminėkit, 
kad matėte Halsted Furhiture 
Co. skelbimų Naujienose. Pats 
skelbimas paduoda, visas bar- 
genų smulkmęnųs. Tėmykit bar- 
genų kainus. — VBA. 1

Ag*
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RADIO PROGRAMŲ
VAU VAK. 

—10:00 VAL. VAK. 
— 7:00 VAU VAĮC.
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SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarys sųvaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ* fcaipuoja tik dų njęjęrfu mętains.

Tai npdaug. ,
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus Ir fcašr savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabąr yra paskelbus Vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šęilpa* ; \
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų lalktaštis ir tokiu 

ji liks. . ' ■ ■
“NAUJOJI GADYNĖ4* jus prašo išpildyt žepiipu einančių 

blankų ir būt jos skaitytoju. 1 ; /
—.......... ... ...........i.................... .. .i... . ><»i.;.........

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu __ ___ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

ardas
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija ..........

kį prižadėjai mudviem Su Petru 
išguldyti šį vakarų. .

Nors jau vėlus laikas, tačiau 
bandysiu aš jums dar šį vaka
rų tatai padaryti. Na, tai pa
klausykite:

Tikros datos, kada ir kur au
sinė išpažintis piriniausia buvo 
Įvesta, sunku yra nustatyti. Ta
riau padavimai yra, )<rd viena
me Vokietijos mieste vardu 
Fulda buvo daug vienuolynų. 
T'ienas vienuolynas (rodos, kad 
;v’-ne.dktimr) paslžyjnėjo ’ 1 b d 
daug jaunais vienuoliais. Jie 
bud;Imi'.visi jauni, tvirti vyrai, 
turėjo beveik kiekvienas savo 
meilužes. Kad atsilyginti joms 

ž padarytas malones, jie pra- 
’e;o vogti vienuolyno javus, 
/aisius, mėsų ir kitkų, ir nešt 
:oms kaip atlyginimų už teikia
mų patarnavimų.

- Vagystės taip išsiplatino, kad 
vienuolyno viršininkas — aba
tas negalėjo • jokiu budu susek
ti, kurie yra tie šelmiai, kurie 
tas niekšyStes daro. - Taip jam 
begalvojant atėjo geniališka 
mintis. Jisai viena šeštadienio 
popietį sukviečia visus vienuo
lius kunigus ir broliukus į vie- 
nuolyno koplyčių kaip paprastai 
ant viešos išpažinties. Bet kaip 
vienuoliai buvo nustebinti, kad 
Vietoj juos šaukti prie groteliį 
•;lr viešai išp'a^intį ' ^avo lnud.dę- 

jie vięriašl po kitam buvo 
taukiumi j į: ząkrišti j ų;' ir\ ten a> 
’:ato kypčiamj. - Tokiu bud” viė- 

tAdršiiiiiikūi paVyko la- 
taj' grieitai susekti ’ tikrus kalti
ninkus^ 1 kurie vogė vienuolyno 
Wrt4?,ir bešė savo meilužėms.
; ’ Grėitai .'šitoks būdas vienuo
lių ; išpažinties klausymo išsipla- 
tibo - po - kitus- vieriūdlynus. Vė- 
Hatt, > pasirodžius kad tk ūg len
gviau Tr greičiau ' yra surasti 
kokio prasižėngiriid kaltininkus, 
toks būdas išpažinties klausy
mo tapo įvestas į parapijas dėl 
paprrstų žmonių. ■ •

KadAhgi ausinė išpažintis Ro
mos katalikų bažnyčiai pasiro
dė labai praktiška, todėl kad 
butų galima padarytų jų Visuo
tine,- tai ketvirtas Laterano su
sirinkimas 1215 metais (Can. 
XXI omnis utriusųue sexus) 
nutarė reikalauti, kad kiekvie
nas krikščionis, sulaukęs pro
tingumo amžiaus, turi per me
tus sykį išpažinti savo nuodė
mes kunigui tam tiksliai pa
skirtam. Ir tokiu tai bųdu ausi
nė išpažintis palengva įgavo Ro
mos katalikų bažnyčioje prie
vartos pobūdį.

Laikui bėgant Romos kunigai 
supratę, kr d ausinė išpažintis 
yra labai naudinga jų reika- 

' « • < ■' , l t C*,' ' . v ♦ f. ’ '
. ■' . "• -i'. . '• ___

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti— i

-Miku

STOP! R E AD! SAVE!, 

Sao.oodSiSTOCK X>F. 

F u R N I T^E^r^
b E d n I n ų A N D, :;b;j>,iš1G E R AT o B ® .

MUŠT BE SOLI) OUTTO T H E B AB E W

' 3-pc.
BEDROOM 

SUITE 
desser ai>4 chest; latest bloncl 

nioaerr, 8o|, large roomy drawers, 
dove-tail construction.

U AI Q T
R
r :u •

4714

No. 4714—Graži pavasarinė suk
nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 
20» taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virfi nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. 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.

Coli 
Springs 
Electric 
Reftigeratort 
Radios 
Ali Makes
Gas i tj j t 
Rangės 
9x12 '
Mohavvk Rūgs 
Metai 
Beds 
5-Pc. Break- 
(ast Sets •

60”
K.00

10” 
j 2”

0.00 
g.00

Innersprmg 
mattress 
Tufted, beautiful florai 
tiękings. Factory guaranteed.

1

Naujienos Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, IIL

čia jdedu Į5 centą ir prašau

ataiąėti man pavyzdi No..... .........

Mharoa '’l....'. . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

, (Adresas)

. (Miestą■ ir valstija)

•38 SO. HALSTED STREET
Establishęd'1^08

lamų, pradėjo parapijonis ska
tintiir versti, kad jiė eitų iš
pažinties ne, sykį per metus, 
bet kas mėnesj, kas; savaitę, >/.- 
dėdami už tai visokių atlaidų^— 
paprastų ir net kvadragenų.

Reikia atsiminti, kad iki to 
laiko visuotinos priverstinos au
sinės išpažinties-nebuvo. Pir
mieji krikščionys susirinkę visi 
dn uge, padarę bendrai gailestį 
už savo nuodėmes, atsiprašė sa
vo artimų ūž padarytas skriau
das ar užgavimus, eidavo visi 
sykių prie bendros komunijos, 
kur išreiškimui Kristaus paliki
mo vartodavo duonų ir vynų.— 
baigė Jokubr s.

—Jokūbai, tu čion gražiai 
mudviem išguldei ausines išpa
žinties klausimų, — pradėjo Jo
nas. Tačiau aš Vis norėjau ta
vęs klausti, kodėl musų lietu
viai Romos kunigai kaip Lietu
voje, tiip ir čia Amerikoje nie
kad nepataria savo parapijo- 
nams, kad geresniam susipaži
nimui su tikėjimo klausimais 
jie turėtų skaityti šv. Raštų 
arba. Bibliją?

Joti: i, tu čion pakėlei vėl la
bai platų ir didelį klausimų. Ąš 
jo šį vakarų nespėsiu jums iš
guldyti. Tad užeikite kitų kokį 
vakarų. Tada mes turėsime 
daugiau laiko ir aš galėsiu jurtis 
plačiai šių musų lietuvių Romos 
katalikų bažnyčios kunigų pa
slaptį išguldyti.

—Na, tai lik sveikas, Joku* 
bai. -

skubino namo.

s°-*h.e £
11 Aūlus

ii-

KODĖL NELEISTI ;
LITHUANljAN 
BUILDING, LOAN 

AND SAVINOS 
ASSOCIATION 
(NAUJIENŲ SPULKA) 

jums Dinijro 
PADARYTI?

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

TAUPYK IR SKOLYKIS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
& SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
SetąIi.

Dabar kiekviena moteris, ku-

štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti., šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
me, kuris' kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit j Naujienas. Išleng-

ri skmto NAUJIENAS gah įsi-;sit graž get 
gyti gražų sidabrinį setų dėl 6
arba 8 asmenų. nž pl

Setas iš 6 šmotų vienam as- gi% kainų niekur negausit. Nau- 
j-j u,.* 4. parinko juoa

Rogers sidabro ir garantuoti

bai šaukštas, 
icero Jokūbas toms šakute :

videlčius, salo-į tiktai savo skaitytojams, 
du maži šauk- praleiskit šios progos.

Bosses Woift 
Hire People with 
Halitosis (breath)
People who get and hold jobs. 

keep their breath agreeable
•Hth th« bėst to choose (ropo theee daya, cm- 
ployera favor the berson who ia mont attrač- 
iive. In busineas (ife &a in the Bočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) ia conaidered the 
ttorat offaulta.

Unfortunately ovetybbdv cuffers from thia 
offenaive condition a t aome time or otner— 
rpany more regularly than they thi .k. Fermen- - 
tation of food partielėa nkipped by the tooth 
bruah ia the cause of moat casei. Decaying 
teeth and poof digestion alio cauae odon.

The quick, pleaaąht way to improve your 
breath ia to ūse Liaterinė, the quick deodorant, 
žvėry morning and everv nlght.

Liaterine h a’ta fermeutation, a tnajor cauae 
of odon, and overcomee thė odon themselvea. 
Your breath becomea ėweet and agreeable. 1c 
•vHf not offend othen.

if you value your job fcnd youf frienda, u** 
Lirterine, the šefe antimptic, regularly. Lam- 
~crt Pharmacal Company, St. Louis, M o.

Don't offend others • Check
halitosis witb USTER1NE

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

Krutinus slogos, kurios gali išsi
vystyti i nelaimę, paprastai paleng

vėja greitai, pavartojus raminančia, 
' Šildančią Musterole. Musterole NĖ

RA tik mestis. Ji yra “counter-ir- 
ritant”, padedanti, skausmą ištrauk
ai. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir narsių. Visose 
aptiekose.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos.



Penktadienis, vas. 25, 1938

by

NAUJIENOS
The Llihuanian Daily News 

Publishėd Daily Eacept Sttftday
The Lithuaitian Newa Pub. Con Ihc.

1739 South Halsted Street
Telephorie CANAL 8500 <

r- ■ - ' ' , - . = - - -----  . i—

Subscriptiori kates:
18.00 per įyear in Canada
$5.00 per year Outside of Clhicpgo
$8.00 pėr year in Chicago 
8c per copy.

___|:----------- i—.... .ž.... ... ......... t-------- .....----------—t —

fentetej aš Šecond Clhss Matter 
Mhrch 7th 1014 žt the Pošt Office 
of Chicago, III. uhder the act of 
March 3rd 1879.

2.00 
i.5d 

;75

8c 
18d 
7fcc

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekitiadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drbvš, 1739 S. Halsted Si.. Chlfedgo, 
III. Telefonas Canal 8500.

? IJ..... . <" ■ ' » i ■■■ ---------------- 1-' į .f

UIMkytto kalnai
Chicago je—paftu:

Metams \
Pusei metą _______
Trims mShesiams _____
Dviem mėnesiam#.
Vienam mėnesiui

Chicagoje per- išneSiOtdįus:
Viėjia kopija —

. Savaitei ----
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, . įie Chicagoj, 
paštu:'

Methhis $5Q0
Piisei metų ___ ... 2*70
Trims menesianis 1.50
Dtibms mėnesiams __    l.OO
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje Ir kitur Užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ----- .....;......4...
PUsei metų

o
...... „ _T ... __ M.oo

Ttlms mėnesiams ................. 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Moiiey 

Ordferiu kariu sti užsakymu. 
, , , ....... . ...i; <.į ........

Amerikos 60 Šeimų
-• - - - ■

j?

Prieš kiek laiko išėjo iš spaudos be galčrįdomi kny
ga apie Amerikos 60 šeinių, kurių rankose yra šio kraš
to finahsų, pramonės, susisiekimo ir prekybos kontrolė 
(“Artierica’s 60 t'amilies,\ by Jterdinand Lundberg). ' ,

Seniai visiems žinoma, kad Amerikoje palyginti 
nedidelio žmonių skaičiaus rankose yra sGsikoricelitra* 
vę milžiniški lobiai, kurie tolyti vis labiau auga, taip 
kad vidutiniškas ir smulkusis biznis prieš jį palieka be 
rėikšmėš. Bet kokiu budu tiė lobių savininkai vykina 
savo kontrolę ekonominiame krašto gyvenime? Labiau
sia pasklidusi nuomonė iki šiol buvo ta, kad turtingieji 
kapitalistai steigia kompanijas, paskui tos kampanijos 
susijungia į trustus, kurie uždeda savo leteną ant 
sprando mažesniems bizniams ir priverčia juos prisidėk 
ti prie trusto arba, jeigu tie bizniai prįėšinasi, tai jhOS 
sunaikina. Tokiu budu j trustiis susimetęs stambusis 
kapitalas kontroliuoja pramonę, bankus ir prekybą.

•Aukščiais paminėtos khygos autorius parodo, kad 
’ ne trustai yra biznio valdytojai, bet tam tikri asmens 

ir jų šeimos bei artimiausieji gimines, taip sakant, ka
pitalistinės dinastijos. Korporacijas ir trustus tos tur* 
tihgosios šeimos pavartoja tiktai, kaip įnhgį. Ferdinand 
Lundberg, pav* sako, kad garsusis ŠamUel IttsUll, kuris 
prieš depresiją buvo įkūręs milžiniškų ėlekirikos ir ga- 
So kompanijų “imperiją”, buvo tikrumoje . tiktai kitų 
agentas, o ne valdovas. Garsusis tarptautinio degtukų 
trusto viršininkas Ivar Kreuger buvęs irgi tiktai turtin
gųjų šeimų agentas* n * ' __ _  į'

Kas gi yra tos auksinės kapitalo dinastijos, kurios 
valdo Ameriką? Knygoje jų Vardai paduoti tokioje ei
lėje: . f . ■ y. ;

1. Rockefellerių šeima — 21 asmuo* 2. MbrgUnąSj 
jo partneriai ir jų šeimos — 34 asmehš* 3. Ford ~ 2 as
mens. 4. Harkness — 5 asmens-* 5* Mellon 
6. Vanderbilt — 22'asmens. 7. Whitney ‘ 
Oil grupė —J 
McCormick—-8 asmens. 11. Baker—^-2 ašmens, 12. Fišher
— 5 asmens. 13. Guggenheim 6 asmens* 14, Fdeld 
asmens. 15. Cuttis-Bok — 5 asmens. 16. Duke — 3 as
mens. 17. fienvind — 3 asmens. 18. Lehman — 17 asme
nų. 19. — Widener -— 3 ašmens. 20. Reynolds — 7 as- 
meris. 21. Aston — 3 asmens. 22. Winthrop — 6 asmens. 
23. Stillman j— 3 asmetts. 24. Timken*-- 3 dsirieUs. 25. 
Pitcairn — 4 asmens. 26* Warburg —- 8 asmėhs. 27. 
Metcalf — 4 asmens. 28. Clark — 3 ašmens* 29* Phipps
— 16 asmenų. 30. Kahn ~ 4 asmens* 31. Green 
mens* 32. Patterson <— 2 asmens. 33. Taft — 3 ašmens. 
34, Deeting -j 
Gould -—i
2 asmens. 39, Thomas Fortune R^an (mirė, turtas pa
liktas šeimai) 40. H. Fošter (Clevėlande). 41. lĖldridge 
Joynšon. 42. ArthUr Curtišš'James. 43. C. W. Nash. 44. 
Mohtimer Bcniff, 45, James A. Patteri. 46. Charles Hay- 
den (miręs), 47, Oflando F. Weber. 48. George Blumėn- 
thal. 49. Ogden L. Mills. 56. M^hael Friedsam (mirė, 
turtas paliktas šeimai). 51. Ldward McLean. 52. Eu
gene Higglnš, 53. Alelander S. Cochran (mirė, turtas 
paliktas šeimai). 54. Mrs. L. N. Kirkwood. 55. Helen 
TyšOh, 56; Archer D, Ėtmtington (mirė, turtas paliktas 
šeimai). 5L James J, Stbrr^W (mirė, turtas paliktas gi
rnai). 58. Julius Rosenwald (mirė, tUrtaš paliktas sei
mai). 59, Bernard M. Baruch. 60. S. S. Kresge. . -

Šitame Sąraše nematome daugelio kitų žinomų mi- 
liohierių vardų. Bėt tie milionjeriąi turi mažiau, reikš
mės, palyginti su “60 šeimų”, šitos pačios turtingiau
sios šeimos, kaip autorius parodo, kontroliuoja ne tik 
pramonę ir finansus, bet taip pat didžiąją spaudą, uni* 
versitetus, labdarybę ir ypatingai politiką. Knygos 
autorius paduoda daugybę faktų, paremtų oficialiais fe* 
kordais, saVb teiginiams irddyti. ?/

Kiekvienas, kųrig^nori suprasti Amerikos VišUopiė- 
ninį gyvenimą, turėtų tą įdomią knygą-pastudijuoti.

1 , » ■ • .1 .

kiu, maršalu Smigly-Rydzu įr uhfenių reikalų ministe-; 
riu BekU; Einą gandai, Wįį.šitų koriferencijų tikslas 
y?a sudaryti ka^d sąjungą tarpe Lenkijos ir Vokietijos 
prieš sdVietų RUsiją.

Vokietijoj riaeHl sėhUi organizuoja valstybių blo
ką prieš Rusiją. ŠitUo tikslų Berlynąš ^afeifase “prfeš-| 
kdiiiuiiištlii^^ sutartį sti Italija ii~ JapOftijat Rrio tOš su-1 
tarties hitlerininkai dabar nori pritraukti ir Letikijos 
valdžią. - J; , ' •

Lenkijos ūžsiėiiitį reikalų hiiništeriš Rėkas yra Vo
kietijos šalininkas, JeigU jafti pavyks pakreipti savo J>u- 
šėn ir maršalą Smigly-Rydz (kuHs paveldėjo Velionio 
Pilsudskio galią), tai Lenkijos valdžia prisidės prie Bėr- 
lyno-Romoš-Tokio “trikampio”. Bet tokiame atsitikime 
jMurėS nutraukti ryšius sti. Frahcuzija, kuri Lėhkiją 74, kiti 33 sturiijiibjaį arba 
visą laiką įglobbjo ir šėlpė. JPėr j)askutUluš trėjUs ihe-. dąrbuojft&L . UžsiėniuUšb. Tarp 
tUs Frailcužija paskolino Varšuvai $100,000,000, kad ji 4"Ut" 4
stipriau apsigihkludttį. Dabar tie už /frantu^ pinigus 
pirkti ginklai gali put atkreipti prieš Jkraneuzlją i J

Lenkų sušiar.tihiinas su Vokietija' pavojingas
dalykas ir Lietuvai. \

■ ■ ; ■■

."v

(Tęsinys) [
s I

Tėvų jėzuitų ordenaš turi 3 
nrihius: Katftie sti 33 Vienuo
liais, Pagryžuvy j e^-38 vienuo
liais ir Šiauliuose—3. Kaupo 
namai įsikūrė 1923 ni;, Pttgry- 
žuVio—1925 nL, ir Šiaulių^— i 
1930 m. Vienųbiyftų cfentras 
tuo tarpu yra Šiauliuos^. Lie
tuvės ,tėVU jėzuitų provincijbs 
[Lietuvoje gyvėnaiičitį vienuolių

■n

gųjų šeimų agentas?

3 astiiėhS;
4. 8. Sandard

28 asmens. 9. Du Pont — 20 asmenų. 10.

2 as-

_ k 3 asmens. 35. De Forest — 6 asmens. 36.
5 ašmens. 37. Hill *— 3 hsmens. 88. Drexel —

» ' ..... . ■ .

Lenkija ir Vokietija prieš Rusiją
Neseniai Hitlerio pakeltas į maršalu^ gen. Goering 

lankosi Lenkijoje jr konferuoja su prezidentu Moscic*

Į»..->Ui.i df.t.r,, r. r f...!..* ..
.r; .. id;..a-rf.«^b.yi4ir.rAri.nfe'ii’i'į
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Gini šposai šv^icARijbJfe 
IR FitANCŪŽiJOJE

Amerikoje paslaptingu btidd 
išnyko btiv. “Tarptautinio Dar
bininkų, Gynimo” (komunistų 
organizacijos) sekretorė p-lė 
j?oyntz, kuri, SUkO, bUvd Sovie
tų žvalgybos GPU agentas, Li
na gandai, kad ją “pašalino” 
kitas tos žvalgybos tarnauto
jas, slaptai gyvėhĄs Amerikoje, 
Apife Maskvos žvalgybininkų 
“veiklą”, Amerikoje liudija ir 
misteriškas Robonsonų-Rubėhr 
sų patekimas į Bu tinku kalėj i-; 
mą.

Bet Stalino šnipai “darbuoja
si” ir kitose šalyse. Pernai rug
sėjo. 4 d. Šveicarijoje hetoli Lo
zanos (LaUsanne) miešto bii- 
yo raštas nužudytas buVęš so
vietų GPU agentas Reis, kuris 
pore j b į
/pranešama iš J^ryžiąuS) ŠVm- 
carijos policija išįiškihO, kad 
lleišą nužudė trys rušal: Gro- 
žOVSki, Bleėki it EfrOti. Į žmog- 
žtidystę esą įveltą it daugiau 
asmenų; kai kurie jų suimti’ 
Šveicarijoje) kiti tardomiį Paty^ 
žiųj. '' ’ '

“Taip; kitko.’sakoma ta
me pranėšimfe/ ^bįfvo kalitinA- 
ma Grožovskio žmona^ kuri 
Paryžiuj buVp areštuota, bei 
už 50,000 f tankų kaučiją pa
leista iki teismo. Dabar 
spauda praneša, kad poniai 
Grozovskienė iš Paryžiaus 
dingo. ‘Popdlairė’' (socialistų 
laikraštis) rašo, kad jdu ku
ris laikąs Grozovskienė kas 
dieną lahkčsi Sovietų amba
sadoje it, spėjama, kad ji 
bus slaptai iŠVykusi į Sovie
tų Rusiją, kur pasislėpė it 
aukščiau minėtieji tfys Rei
so žudytojai?’ 1
Gražius špOšuš Stalino “dfe- 

mokratįja” ktėčia avetimose šaA' 
lyse! Ar nubstabU, kad Vakarų 
Europos demokratija vis ma
žiau ir mažiau pasitikėjimo tu
ri bbišeyikų valdžiai ?

BLOMBERGAS ‘ IŠDAVĘS 
MAršALA TL’CHA- - -

įVeftuolių tėVų jėzuitų gyvenai!-1 
čių Lietuvoje if turinčių Lie
tuvos pilietybę yra 66 lietuj 
viai*
• Tėvų dominikonų ordenas iš 
viso teturi vienus namus Ka
stiniuose. Tie namai įsikūrė I
1932 m* ir tuo itarpu turi 15 
vienuolių; Tėvų kapucinų or
denas turi 2 namus: Plungėje 
su 18 vienuolių ir PetrrišiuniUo- 

A-h v se su 2. Plungės namas jsiku- 
A * re 1928 m.,, o Petrašiūnų—1936 

suvesti Sovietus su vokie- m. Vienuolių lietuvių ir Lietu
čiai^’ J tokią nesukalbamą vos piliečių yra 13. To vienuo- 
ppdėtį, nes” vokiečių kaViuo-|lyno centras yra Romoje. Tė- 
riiėnėje da ir dabar eskma 
Stiprios itaiomėtinės Rapklld 
sutafitieš' dvasios.’*
Rapalio sutartim bolševikiška 

Rusija btiVd susidraugavusi su 
Voldetija įdaūgiaUSkų su Vo
kietijos armija). fidlšėVikai per* 
ilgUš hietUs slaptą! gdmino vo-< 
kiečių armijai ginklus ir Amu
niciją, tub bųcįu padėdami Vo
kietijai apeiti Vetsalės sutartį, 
kuri jai draudė gihkluotisf Ma
skva dattgiati, negu kas kitas, 
prisidėj o pfiė ftiilitarizmb ait- 
gai'Vihirtio'/ Veldėti j o j e-—o šian
die jai prieš tą militarizmą kin
kos, .drėbk! t .n ;

: PAMiKAoMAsiiVOJfe

KATALIKŲ TEISES LIETUVOJE NĖRA 
PAŽEISTOS 

... „ ,„i iimi’-i.ffiĮĮfrtiffinniMaiiiil

šiuose su 13 vienuolių, Kaune 
—8, Utenoje—9, KUirklinidOse 
—7 ir Marijampolėje—11. Sto
tis: Vilkaviškyje—3, KudiirkdS 
Naumiestyje—2, Šilalėj^—Š,
šakiuose—3, Alytuje—5, Švėk
šnoj e—2 ii* Matijumpolėje—*Ž. 
Kbngi^gacios ceiitras yra Mati- 

[ j dhipolė j e. KongrėgAci j 0 j e* lie
tuvių ir Lietuvos piliečių yi’k 

’|89 vienuolės, 5 yta lietUyČš, 
bėt nė LifetuVos pilietės ir i iš 
okupUOtoš Lotu vos. šv. Diž- 
betoš Sėserų kohgregšcija tifti 
3 riąmtiš: KaUrte sU 5 vienuo
lėmis,’ Švėkšnoje — Š it Juf- 
bhrkė^—5. Iš 13 viehiiollų 11 
yra lietuves ik LiėtUVOs piliečių 
ir *2 nelietuvės Ii* rie Lietuvos

pilietės. D. J. š. seserų pran
ciškonių kongregacija 
naihuš: Patvariuose su 
nUolSmlįj Katihe—9 ir 
goję—3. Kongregacijos 
yra Fadvariuose. Visos 
Uš yra lietuvės if Lietuvos pi
lietės. šv. Kryžiaus seserų kon- 
grėgacijži. thti 1 namus Anykš
čiuose su 4 vienuolėmis. Kon
gregacijos centras Šveicarijoje. 
Kongregacijoje 2 vienuolės yra 
HetUvėš ir Lietuvos piliėtės, 1 
Šveicarijos pilietė ir 1 Vokieti
ja' pilietė, abi ilėlifetuvės.

Kai kUjrie vibhuoiių orderiai, 
pavyzdžiui, jėzuitą, marijonų 
ir pranciškonų, daugiausia dir
ba auklėjimo darbą ir turi Sa
vas gimnazijas su penšiona- 
taiS; Tdip pat ahklėjimo ddrbą 
dirba ir Vienuolės kaziriiierie- 
tės* Tsb.

' (GALAS)

turi 3 
25 vie- 
Kretin- 
centrAs 
vienuto-

Didelis nesusipratimas

i • ' x Ivų saleziečių kongregacija- turi 
1 namus Vitėnutose1 (Raseinių 
apskr.) su 8 vienuoliais. Namai 
buvo įkurti 1934 m. Visi vie
nuoliai yra lietuviai ir Lietu
vos piliečiai. (

Šv. Benedikto seserų ordenas Į 
turi 3 namus ir 2 stotis. Kau
no vienuolynas buvo įkurtas 
1634 m. ir dabar jame gyyena 
28 vienuolės. Kąčioniškio, vie
nuolynas buvo įkurtas 1848 m. 
ir dabar jame yra12 vienuoles 
ir Kolainių (atsiskyręs nUo 
kauniškio) turi 10 vienolių. Be 
to, yra dvi stotis: Čiobiškyje 
ir Pernaravoje, kurių pirmo
joje darbuojasi 8 vienuolės, o 
antrojoję^-2.,. Vienuolyno cen
tras yrą.j Kaunę? 33. vienuolės 
yrą < lietuvį įę LietuvoS jipilie-1 
tės. .t šv. 'Katarinos sęserų kon-l 
gregacija turi 1 namus, ir 6i 
stotis. Krakių Vienuolynas .bu
vo įkurtas 1642 m. ir dabar 
jame yra 32 .vienuolės. Strėvi
ninkų stotyje yra 8 vienuolės 
Ukmergės—4, Karmėlavos—9, 
Kauno I—7, Kauno II—3 ir
Kražių—2i Vienuolyno centras 
yra Krakėse. Iš viso tos kon

gregacijos vienuolių yra 66 ir 
jos visos lietuvaitės ir Lietuvos 
pilietės. ŠV; Kazimiero seserų 
kongregacija turi; 4 ^iąmus ir 
5 stotis. Pažaislio namai, kurie 
įsikūrė 1920 m., turi 37 vienuo
les, Kauno “Saulės” romuose— 
45,- Telšių namuose—7 ir Va
balninko—4. Kauno • stotis—5
vienuoles, A. Panemunės—7, 
žemaičių Kalvarijos^!, Linku
vos dvare—5 ir Petrašiūnų—3. 
Kongregacijos namų ir stočių 
centras yra Pažaislyje. Kongre
gacijos visos vienuoles yra lie
tuvės. ir; Lietuvos pilietės. Šv. 
Jėzaus širdies tarjiačių seserų 
kongregacija turi 6 namus. Kau
no su 24 vienuolėmis, Alekso
to—15,., Antalieptės—31, Šiau
lių— 17, Plungės—3 įr Biržų—3. 
Vienuolyno centras yra Kau
ne. Vį^os 93 “vienuolės yra- lie
tuvės ir Lietuvos ‘ pilietės; N. 
P. šv. P. Marijos Vargdienių 
seserų kongregacija turi 5 na
mus ir 6 stotis. Namus: Tel-

Kodėl tiltteHš Staigiai paša- 
linO savo kari> mfilisiėĄ gem 
piombergą? Viena iš priežaš2 
.čių, kaip špįejąhik <•’ LurOpojė, 
buvusi ta, kad Blombcrgas iš
davė sovietų valdžiai paslaptį 
apie maršalo Tuchąčevskio de
rybas Su VOkiėtijos armijos 
vadais.,, Paryžiaus ’ laikraštis 
“Epoąuė” rašo: i

“Vokietijoj armiją btiyb 
labai nepatenkinta Blomber- 
go: žygiu, kai jis išdavęs 
mąfšalo Tuchąčevskio ' pa-- 
šlaptį /Sovietams. Maršalo 

> Tuchąčevskio proVokiška yei- 
• kĮa vokiečių, armijai ateityje 

butų buvusi labai feikalihga. 
Iš kitos pusės, v rcichšwehrc 
(Vok. armijoje) yra įsitiki^ 
nihias, kad nebuvo teikąio

.r^ J^aip P^dpįjšąf,;.telėgi^UM! . iš 
Mąd<ypsh;sųyįetų. ąpsąugds ko- 
misatkš VorošiloVas . sUVO kal
boje, yaudondsibs armijos 20 
metų sukąktuįvįų minėjime, pa
sakė, khd *buvd slaptai 
lĮUteišti iį* (sjlšąųdytb kaip ‘Tš- 
davikai’^ dtt ŠŠĖS laivyno ad- 
ihikolali VladiMii? R, Okiov ir 
A. k. . \ ,;'.k.

‘ Dėkiiai bUVb sušąudyti šep- 
tyttl armijos generolai) §U mar
šalu Tuęhačevskiti priešakyje. 
Dabar Stalino' žvalgyba surado 
“išdavikus” jau ir karo laivyno 
vadovybėje.. :

Bet ir armijoje, matyt, dar 
anaiptol ne viskas tvarkoje. Iš' 
apsaugos komisaro padėjėjoj 
vietos tik-ką tapo pašalintas 
maršalas Ąi J. Egoroy, kuris 
užėmė maršalo Tuchąčevskio 
vietą, kai pastarasis buvo su
šaudytas.

. ■ ■ • ■ • ■ ,>

Reiškia, iš penkių paties Sta
lino paskirtų maršalų jau du I 
pasirodę neištikimi: Tuchačev- 
ski ir Egorov* Vienas pastaty
tas “prie sienos”, antras atsta
tytas iš vietos.

Sušaudytieji1 laivyno admiro
lai Orlov ir / Sivkov irgi btivb 
Stalino paskirti. Kokiu bųdu jie 
galėjo virsti “išdavikais”?

Matyt, Stalinas iš baimės ga
vo iploto sumišimą — jei ne, 
tai kaip gi jisai galėtų šitaip 
.skersti ir skersti tuos asmenis, 
kuriuos jisai pats buvo pasirin
kęs, kaipo ištikimiausius kraš
to gynėjus?

G. B. ŠHAW tiž CHAM-
berląiną

ęhskilbęs ‘ savp “radikaliz- 
ųiu”; kuris kartais eina toli į 
kairę, kartais į dešinę, Brita
nijos rašytojas Georgė Betnąrd 
ShaW dayė pateiškittią spHUtiai, 
itftardmhas premjerą Cham- 
berlainą ir smerkdamas atsista
tydinusį UžšiefiiM reikalų mi- 
nisterį Ędęną ir Dkrbo Partiją.

Jisai sako, kkįd ęhamberjaino 
niitarimas tartis su Mūssolihid 
tai —'“išmintingas dalykas” 
(sensible thing), o Ędėno rei- 
kalavimaSį kad jįlussolini pirma valdžia tartųsi su Musšoliniu

/

priimtų tam tikras sąlygas tai 
— “nesąmonė” (rionsėnse). 
Apie Darbo partijos nusistaty
mą jisai sako, kad jisai' .(tas 
nusistatymas) veda “tiesiai į 
karą”.

Berhard Sha^r yra seniai ži
nomas savo simpatijomis diktar 
tūtoms. Nuyykęš ' Italijon pa
viešėti ■ anąmet, jisai labai pa
lankią! atsiliėpė apie “tvarkin
gumą” juodmarškinių valdomo
je’Italijoje. Paskui jisai, kartu 
su Įeide AstoL nuVyko‘į sovie
tų Rusiją —. iy rado, kad tenai 
visko pilna (o Rusijos žmonės 
tuomet badavo!)s ? *

Mylėdamas diktatūras, jisai 
ir stoja už tai, kad Anglijbs

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Kičkviėiią kartą, kaip tik pa- —O kas tasai Vitaitis, vienos
tašUU kokį nors dalykėlį, tai e- organizacijos tarnautojas, juk 
Sti labai nepatenkintas. Vistio- aš pats laikraštį leidžiu, o jis 
iriet įtariu šalt, kaiti tai man rei- tik kitų leidžiamą redaguoja, 
kėjb daryti? Kas nors užsigaus, man jo pečiai visai nereikalin- 
iiė taip supras, kaip norėjau, ir gi J Ir vėl mane įžeidinėji? 
prasidės visokie hesupratimai. -—Taigi, sakau jam, kad esi
O juk žmogus žemėje gyveni, mažas žmogus ir tame bendra- 
t&fp žmonių, tai nėra jokio iš- me fronte, jei dar Tamsita ne
skaičiavimo pyktis. Tiesa, pa- išnykai, tai vištiek dingsi... 
šauliš platus, bet kas iŠ to, jei Oi,,oi kas įvyko, kaip jis ši- 
batai šiauri, štai mes lietuviai tuos žodžius išgirdo! Sunku net 
Visatne pasaulyje išmėtyti, o apsakyti, žinot, kaip jisai šoks, 
vienok dėl tų siaurų .batų susi- tai tiesiog ant stalo pataikė, o 
duriamė ir įkartais šhiagiai susi- aš iš didėlio išgąsčio po stalu 
pykstame, nors nei įvairiuose palindau, tai ir išsigelbėjau. Bet 
kdntinentuose gyvendami, štai 
dėl mano rašinėliu apie tą nelai
mingą Kūčių naktį, jau turiu 
didelį nėsupratimą.

Anuomet staiga pas mane už
eina tasai išdidus, mažas vyras 
iš Clevelando, ponas Karpius ir 
kaip imsVi mane visokiais žo
džiais koneveikti? Girdi, tu esi 
Šioks, tu toks, tikras socialis
tas, komunistas, tėvynės mur- 
zintojas, bedievis . . .

Atsiprašau, rodos, kad bedie
viu žodžio jisai nepavartojd, 
gal tik taip man atrodė.

Matau, kad vyras labai įpy
kęs, visas raudonas, įkaitęs, sa- 
gau gali špfogti iš piktumo. Aš 
jani tuoj pasiūliau šalta ^an- 
dehs išgerti, bet jis atstume ma
ne ir vis šaukia:

—Tu manė įžeidei!
‘ Aš jam pūkšt tą šaltą 'vande

nį ant galvos ir jis bent kiek 
atvėsęs jau ramiau sako:

—Įžeidei!
Aš ramiai jam Atsakau— Nu

gi buk žmogus, kur.jau ašenai 
toksai mažas žMogelis poną ga
liu įžeisti. Toksai žymUsi litera
tas, romanistas; dramaturgas, 
garsiiS publicistas, kurio geni
jų visas liihvos laikraščio šta
bus yra pripažinęs, tai kaip jau 
galėčiau Tamstą įžeisti, o jei 
jau taip yra, tai labai atsipra
šau!

Žiurati, šitibš Žodžius mano iš
girdęs, jiš bėrit Įdėk atšlijo, at
sileido, jo veidas prablaivėjo ir 
jau ramiai jis man Sako:.

—Viskas, gęrai, bet kam ta
me rašinėlio gale mane visai 
pamiršai, pastebėjai, įžiūrėjai ir 
pasakei, ką kiti savo artimiems 
Kalėdoms parašė, o mane tai vi
sai apleidai? Negražu!
' Tikrai susigėdau, bet radau 

ii? pasiteisinimo priežasčių,
-i-Ar nebbsi tuomet Tamsta 1 11’'' • * J’ .« • *

tiž Šimučio* pečių pasislėpęs, tai 
gal dėl to ir rtcpamąčiaUį ką 
pats rašei, — atsakiau aš jam.

-—Ką? Už Šimųsio pečių,

viskas gerai, kas gerai baigiasi, 
o geriausiai, kaip viską tą sap
ne matai. Sapnuoti, kartais yra 
labai gerai.

—Vistaspats

IŠ LIETUVOS
Naujos Lietuvos lite
ratūros laureatas
Prieš trejetą metų švietimo 

Ministerija pradėjo kasmet skir
ti po 5000 litų literatūros pre
mijas už geriausią grožinės li
teratūros veikalą. Premijai skir
ti komisija, peržiūrėjusi ir ap
svarsčiusi Lietuvos rašytojų it 
poetų 1937 metais išleistus vei
kalus, rado premijuotinu poeto 
Jono Kossu-Aleksandravičiaus 
eilėraščių rinkinį “Užgęsę chi- 
rtioroš akys”. Jam komisija nu
tarė paskirti 1937 metų valsty
binę premiją — 5,000 Lt.

Poetas Jonas Kossu-Aleksan
dravičius gimė 1904 m. birželio 
24 d., A. Paherriunėš vai., Kam
piškių dV. kdmėtyhe. Per dide
lį vargą pasiekė mUkšlO.

Viešai savo kūginiais jis pra
dėjo rodytis 1928 m. 1932 m. 
bUVo išleistas pirmas eilėraščių 
rinkinys “Eilėraščiai”. 1934 m. 
— “Imago Mortiš”, 1935 ni. — 
“Diėvhi ir šrriutkeliai”. 1935 m. 
buvo išleistas eilėraščių rinki- 
nysx “Intymios giešmės”,

jo ellėraščią Virikiriyš “Užgesę 
chimeros akys“, kuris it premi
juotas. • - v

Dabar 1937 m. Valstybinės li
teratūros preihijos laureatas gy
venu Praticufcijdje. r Jiš Grenob
lyje studijuoja pranciizą litera
tūrą. šioms studijoms tęsti 
švietimo ministerija J, Košfeu- 
Aleksandrevičiui priskyrė sti
pendiją. - /

Tai jau trečias Lietuvos lį_ 
teraturos laureatai. 1935 mėtų 

t, valstybinę literatūros premiją 
jisai atkirto. — Kad tu nesu- gavo Južė Simbnkitytė, 1936 
lauktum, kad aš už šimučio pe- metais — Liudas Dovydėnas ir 
čių slėpčiadši! Didėlis jiš man1'"'0'* T
daiktas. Šitokio vyro itiUh pe* 
čįai nereikalingi, aš ir pats gė
rį krutinę turiu!

—Dovanokit, sakau jam, na, 
tai gal už Vitaičio stovėjai, to® 
dėl ir neįžiuiėjau...

1937 metais 
'Aleksandravičius

- Jonas Kossu*
tsb*

l

Red< Atsakymai
K. Yiifgrihuii Kur ir kada 

įvyks masinis susirinkimas?
■:/' '“J. ' '' • 4V i i
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IS DETROiTO PASAUSES KORESPONDENCIJA

Iš Detroito lietuvių veiklos
Lietuvos dvidešimt ttietų M* Frokevieius bei L. Sinkus 

, nepriklausomybės ‘ Drauge su jais buvo ir kalbėto-
minėjimas

Lietuvos dvidešimt metų ne* 
priklausomybės sukakties minė* 
jimas įvyko vasario 19 d. JiS 
praėjo nepaprastai sėkmingai* 
Ir tai nežiūrint to fakto, jog 
oras pasitaikė labaT prastas! 
snigo ir pusėtinai šturmavo. 
Tiesiog atrodė lyg kas tyčia tų* 
k į orą užsakė; kad tuo budd 
musų minėjimui galėtų pakenk* 
ti. Ir vis dėlto paskirtu laikd 
svetainėje pasidarė ankšta. A- 
pie 6:30 vai. vakaro jau visos 
sėdynės buvo užimtos. Be to, 
nemažas skaičius žmonių stovė
jo pasieniais; būrys taip pat 
buvo susigrūdęs prie durų ir 
ant laiptų.

Minėjimo programa prasidėjo 
apie 7 vai. Pramogų komisijos 
harys ir programos vedėjas M* 
Batulevičius atidarė susirinki
mą. Pirmiausia jis paaiškino; 
kad šį minėjimą surengė Lietu
vių Kongreso Detroito skyrius, 
kuriam priklauso devyniolika 
vietos draugijų. Dainuoja Aido 
choras po vadovyste Walter 
Gugo Jt. Choras daugiausia su
sideda iš Amerikoje gimusių 
vyrukų ir merginų. Sumokytas 
jisai gana neblogai, ir išpildė 
kelias daineles visai vykusiai. 
Publika chorui nolodismentų 
nesigailė/o.

Seka J. Vasiliauskas, detroi- 
tiečių mėgiamas dainininkas. 
Kaip ir visada, jis labai vyku
siai dainavo.

štai pasikelia uždanga ir sce
noje pasirodo skyriaus valdyba 
bei rengimo komisijos nariai: 
pirm. P. Jacionis, sekr. J. Ove- 
raitis, ižd. J. Besasparis ir ko
misijos nariai M. Batulevičius,

-Muskulų skaud£jhnas,s'<5g== 
kuri sudaro perslcfirbinaas, 
drėgnumas Ir nuovargis —•

NUSIPIRKITE BONKUTt 
ŠIANDIEN. .

Dvejopo didumo: 35e. Ir 70c.
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LINIMEHT

SPECIALI
LIETUVIŠKAS NAMAS-*- 

APARTMENTAS
• 431 PROSPECT AVENUE, 

Mot Springs, Ark.
Sav. Antanas Elsbergaš

■rannEMBHHBii

Aš I LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ 

VASARĄ.

Jr’k Specialė Kelione į
* A rLIETUVĄ

Modernu motoriniu laivu BRITANNICA—BIRŽELIO .11

ši Kelione yra “PIRMYN” CklORO globojama, o 

prisidėjus prie tos ekskursijos, jus lik džiaugsi* 

lės. o kur, be to, visa ta laivo ištaiga, niaioiiu- 
mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas aiit to z

*
Dėl informacijų khfcipkitės į

NAUJIENAI 
1739 S. Halsted Street \ Chicago, Illinois

CUNARD WHITE STAR

jog su darbo žmonių reikalai^ 
visiškai nebenori skaitytis.

Kai ateis koVb 7 d., tai aš 
patariu visiems piliečiams bal* 
suoti tik už tuos kandidatusi 
kurie yra mums žinomi kaip 
pažangus žmonės. O tai dėl toj 
kad tik iš jų mes gallftie tikę* 
tis geresnės tvarkos.

•' —-Mociejus

jai, būtent, J. Kaspefrka ir ma
jorui Frank Murphy atstovau
jąs p. Walski.

»**
Visi jie tarė savo žodį Lietu* 

voš nepriklausomybės reikalu^ 
pateikšdnmi, jog reikia dėti vi* 
feas pastangas, kad Lietuvoje 
butų ddjnbktatija atštėigta. P- 
hs Walski pasakė, jog visų yra 
pareiga reikalauti demokmtijbš 
he tik Lietuvoje, bet it kitUOšfe 
kraštuose^ kur yra įsigalėjusi 
diktatūra. TfUftip&i pHšimiliė lt 
apie vietos relkalUš; Ndfs d&* 
bar ir siaučia nedatbAš; šakė 
jis,* vienok žmonėms tterėikėš 
badauti, kol Miuhigan valstijos 
gubernatorium yra Murphy, o 
Jungtinių Valstijų prezidentu 
Rooseveltas*
' Po kalbų Saily Sauer (Fah* 

goniutč) sudainavo kelias dai
neles. Faširodėj kad ji tUri tik* 
K.i gražų balsą. Publika ją pa* 
lydėjo gausingais aplodismen
tais. Paskui duetu sudainavo t. 
Vasiliauskas ir A. j. Zigmah- 
tienė. Publikai jie patiko.

štai išeina dainuoti ir operOs 
dainininkė Gaillard. Tai jos pir
mas pasirodymas Detroito lie
tuvių tarpe. Nors ji ir kitatau
tė, bet pasirinko lietuviškas 
dainas. “Kur bakūžė sarhandta” 
ji taip šauniai sudainavo, jog 
publikos bUvo kelis kartus iš
šaukta pakartoti.

Programa baigiasi su daino
mis. Dailės choras po vadovys
te p-lės Ono^ Mrsalskiutės pui
kiai išpildo kelias daineles? Po 
to abiejose svetainėse prasidėjo 
šokiai. ' . ,

Balius ir šokiai nusitęsė iki 
2 vai. ryto. Per visą laiką buvo 
pardavinėjama Dr. Montvido 
parašyta brošiūra. Parduota ke
lios dešimtys.

Didelis kreditas priklauso 
Detroito jaunuoliams; kurie Ik* 
bai daug prisidėjo prie šio nų- 
hėjitno pasisekimo; Ir iš visd 
reikia pasakyti, jbg Detroito 
lietuviai šiuo atveju neatsiliko 
nuo kitų kolonijų. Kad dėtroi- 
tiečiai datig pasidarbavo, apie 
tai liudija didelis skaičius po 
peticijomis surinktų parašų,

Susirihklftiaš
Amerikos Lietuvių DėtfOi*tO 

Komiteto susirinkimas įvyks 
vasario 26 d. Lietuvių SVėtaittė- 
je. Prasidės 8 vai. vakaro. Vai* 
dyba prašo visus draugijos at
stovus dalyvauti susirinkimo.

Dėtftjitietiš

r -mr-tfrart

TAIP ui Aš! BET Aš VYksiij ŠŪ 
‘‘PIRMYN” CĮlOilU.

---- --------------- -- y

A

t ACME-NAUJIEfctf EdioJ

* Virghiid OVershiner Pa- 
tėfšUn ^tdrk VOh Frieber- 
gėf Šėegėr Dilbėtt Kalin 
CogsWeir MūyttiOiid Brom- 

kuri yra pdširyžhsi rei- 
knintitij knd jdš devintos 
vbdybdš šti p; R; RfUmley 
btHiį prijjąžhituš tieįVyku- 
sįUiillš; Mttl, J6š devilitafe vy
ras nežinią kur dingd;

, ii, vrrv-,.: įj

Grand Rapids, Mich.
Lietlivčš hepliktausomybe^ 

**^- Grand upi 
atsliigb: — Balšavim&i 
vasario 18 d. musų kolonija 

minėjo Lietuvos dvidešimt me* 
tų hepriklatišomybėš sukaktį; 
žmonių susirinko pusėtinai 
daug. Tiesa, Šv. Jurgio svetainė 
gana erdvi, tai vietos nbpbitru- 
ko* Pirmininkes J. Jankauskas 
paaiškino rengimo tikslą* Pami* 
nėjo jis ir tą faktą> jog Sukak* 
ties paminėjimo Surengimu ru* 
pinosi vietos Amerikos Lietu* 
vių Korigreso Skyrius.

Pirmiausia kalbėjo S.' Nau* 
džitis; Jis apgailestavo tą fak* 
tą, kad ir šiandien Lietuvoje y* 
ra. persekiojami žmonės, kaip if 
caro laikais* Ir persekiojami jiė 
yra už .tai, kad nori laisvės.

Išeina kalbėti Dr. MbntVidaš 
iš ChicagoS. Jis pasako labai į* 
domią ir turiningą kal^ą. Nu* 
oiešė jis tuos laikus, kada He; 
;uvidš žiauriai persekiojo btird 
ždhdafni. Kai BUVO ntgaiitk ne* 
JHklatisomybė, tai LiettiVoš 
žmonės tikrai gtiėjo tikėtiš 
laisvės. TačittU atsitiko Visai ki* 
taip, štai ir dabar Liėthvoš 
žmonės laisvės 'neturi, nes peL 
smurtą įsigavę į Valdžią ponai 
bijosi dėhiOkrątihes tvarkos, d 
bijosi jie dėl tb$ kad gerai žino; 
Jog hbtėks savo šiltų vietų.

Paskui kalbėjo Jagmihas iŠ 
“Vilniėsn; Bendrai imaiit, jo 
kalba buvo nebloga: Vienok jis 
vis dėlto parodė savo notdktiš* 
kuiną nukrypdamas į bendrą 
frontą, Tai ituputį Sugadino į®

Grahtl Ujii jati1 pusėtinai nu* 
slūgo.- Tokiu bildu pavojus mie* 
štili judėjo* tačiau aplinkui vi* 
sur dar daug vandens. Dauge* 
lyje Vietų yra ausdinti parkai 
ir laukai;

Kovo 7 d. musų mieste buš 
bhlsAVimr.i. Vietos lietuviai ta* 
tai turi įsitempti. KiėkViėilO pi* 
liėčlb bafėiga yra balsaviimj 
metu pareikšti savo valią* Mic* 
štu tvarka'juk priklauso bud 
^illėSių: kokius Vifšiiiirikus jid 
išsirenka, tokią if tVafką jiė 
tuH. „•

šiftib ftr tdį), 0 paskutinieji 
kėli rhetąi mums aiškiai paro* 
dė/ kas yra musų draugai, d 
kas pHėšai* Tiilb, riiėS tikrai ži* 
npme, jog iš repubiikonų rheš 
hiėko gbrb hėgJllinb tikėtis. Jiė

Kenosha, Wis.
< • ' ', •, • ■ : ■ ■

Rinkimai

- Totilas grižo iš

Dainos šventė. — Rinkimai.
— Mirl Kazimiete Sek- 
linskis* —* Totilas grižo iš 
Floridos; ,

’ -i • , • I y*

PirmialisiA ribriu priminti; 
kad laukiamoji “dainoš šVėntė” 
įvykš šekmadienį, Vasario 27 d. 
Naujai sutvertas ehoh s, kurį 
globoja Ketiosha Lietuvių į Kul
tūros Draugijh, išdildys brogra* 
mą* BUS daug ir kitokių pUįvai* 
rinimų; Būtent, dalyvaus rUsų 
stygų obkestl’as iš penkiolikos 
asmenų bei rusų choras. Taip 
pat turėsime , solistųb-lė R; 
Mt.lela, A. Jocius, V. Banis bei 
mėbg'inų grupė išpildys ; kelis 
muzikaliŠkuš dalykus Ka^Ujiė- 
čių gitaromis, kaip mdfotė, p^; 
gramitš bus tikrai įvairiu .ii8 tii- 
riiiingcš. '

, Koncertas įvyks Germaii-A- 
ihėricari svetainėje, 17i6--5Ž! 
S t. Prasidės 4 vai. popiet. Pa 
geidaujama, kad publika stiši- 
ririktų bhskirtu laiku; do
ri m e programą pradėti punktu-? 
ališkai. ■

■ L

šia proga noriu pakviesti vį-> 
šuš lietuvius iš Šo. Milwaukee,! 
Racine, Waukcgano, Chicagosi 
ir Madison (ponus BerŽlis Bbi 
prof. Senn SU šeima). Kbįioliė* 
čiai visus yra pesirengę šauniai' 
pasitikti ir pavaišinti, . 1 /

Po koncerto bus šokiai; Grieš 
geras orkestras iš penkių muzi* 
kantų. Koncerto rengimo komi* 
sija iš A. Totilo, J. Macnoriaus 
ir H. Labanausko deda visas 
paštthg’Us, kad Viškaš butų tin
kamai sutvarkyta.

Kaip jau žinome, musų tau
tietis ir dabartinis miesto tary
bos narys, p* J. Martinas, ir 
vėl kandidatuoja į tą patį urė
dą. Nėra abejonės, kad su mu
sų pagalba jis ir vėl bus išrink
tas, nes visos-imijos ir Farmer 
Labor fėdėradja jo kahdidatu- 
rą Užgyrė; 3

Rinkimai įvyks kovo 15 d; 
Mėš tdrinfiė j'tsimihti tą diedą 
fr savo pai'diįą atlikti. Apib 
kandidatų sųFdšą parašysiu ki* 
tą kartą. P ' ”

Ir vėl liūdna žinia, šiomis 
dienomis pasiimi*ė KažibiiefJŠ 
Sėklihskis, kuris buvo &9 ihfetų 
ArhžiUUš. Mifė jis Vasario 11 dą 
0 palaidotas liko Gfėeh Rid^e 
kdpihčšė VdsaYid 14: LaidbtUVė- 
še ddiyVaVO pėpąprastdi daUg 
žmoiiių, iibš Vėliofiiš buvb lab&i 
taikaus budo ir feu Višais gerki 
šU^yVėiid;

Velionis bUVo labai šėtias vi&r 
tbš gyventojas: Priklausė jis 
Lietuvių Darbininkų SUšiVlėiii* 
jinio 66 kuopai ir Lietuvių Bal
so Draugijai* Paliko žmoną Jie* 
vą, sūnų Leonardą ir dUktėH 
Wilmą. Prie kapo atsisveikini* 
mb žodį pasakė 11 Kuzmai

A. Totilas yra oticihliis ke
nosha. Lietuvių KUlturos Drau
gijos pbgUriiž&tdriuš. Pfiėl įį&K 
laiko jis btivO išvykęs į Flbridą, 
kur praleido keliaš Savaites., Iš
vykęs jis buvo drauge šti savo 
Bbdlid. Šiltojb Fibrid6jb htbstb* 
gfdš j iš įjtalėtdo igdhd šmąįl&Į. 
Saulėje pasikaitino ir šiaip fi
ziškai štistiprėjb. Nėra abejo* 
riėš, kkd j iš dabdL iė daugiau 
Onėrk’ijbš tddbs darbUUtiš dtali* 
gi j oš gerovei, ~H. Ė.

■ , .• • ... ■. ” T . •...... ... ----- - " ,, --
NO York (laktatas 

Sumažino Aukštą, :
KraujoSpaudlmų 

22 uos is 26 atsitikmų
Dr. .Frederię Ųamf^u, ^yrhiis New 
Yęrkb gydytojas neseniai jsiįmąžinp 
kfaiijo špauditng, 22-uokė. iš 26 UtSl- 
tlkjiilii su ĄLLlMlN,; ė^snakų-Pdt* 
ruškų , esencijos .tabletėmis^ .jNevįen 
kdd .krdtljo fcpatidimas nkUrito; bėt 
i,t palikoi žėniestilu, VatttUdltt ALLJ- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo Vėik- visuose ątši- 
tikihiuosb.. Kad gadti tUš jiačiaš tab
letes, kurias .vartojo... Dn,Ųąrtrau,? 
kidiisk vMhiHkb AlUmIN česiitU 
kų*Petjrušltą’ < esėHcifciš • tilblečiU U 
neimk į padirbimų bei pamėgdžioji
mu. Nbidnt g dilti DYKAI sampėlib 
ar. vertingos knygelės} rašyk 
VAN PATTEN fCQ., 54 W. Illinois 

SU-eet’ thičago.

.****.. A.ižA''*.

Midwešt Btorės Stt» 
kakties Išparda

vimas
1‘ikiiviji j)^kyW 

liktij&j vfetoj •)

PASKUTINĖS 2 DIENOS 
MUSŲ 7-1 b 

Sukaktuvių Išpardavimo 
ŠIE DALYKAI PARbAviMtli ČENKTAD. IR ŠEŠT., VAS. 25 k Žt 
PIRKIT DABAR! TAŲPYKIT DAUGIAU!

kj-iiinės ĮafltiirMl#: , f h 
pttlįį b’lite diilžitlilfe
pmulj IšbkjrddViihM; lijo, paeiti 
sUtMitlH'-Rfliiiia- 

S SvaiV 24'/z PŪC
Mai§. Žič maiš. Q y

U r-Vr-.s *,-,-.7 7 ,tiM ■, - ; —r"f- .7 ' i. * —' —'

^‘MIDWEST” FINĘST GOLDEN SANTOS KAVA sv. maKaS
.~.-L

įdėk iiė itiėhkėšhę, biitaHt, kad 
su šia savaite;-ji pradėjo savo 
prekybą vesti iš naujos ir nuo- 
šavBė patalpds. Kati jie ji šahdė- 
litil yrU didėšhl, nibdėt-hiškl, 
faadaši pfiė $6. Wdštbrii Avė

KOPŪSTAI Dideli 214* kfenai 2 «ž 19C
“JACKSON” 1
TOMEITĖS Pideiis 2y2 kėtias
, r,.;.*:,.,:- ■ -,t • _____________

Tai nuolatinio organizacijos 
kilirrib Vaisiusi Kylant brgani- 
^aįijaii plačiau Vystantis pre< 
kybos reikalartis; prisėjo ieško
tis it didesnių patalpų; Pirma 
•ttirėj d tf iŠ bUdinkus j bot ma
žus: Gij dfebtin .viskas yra etd* 
vųs ir todėl narių reikalus bus 
galima atlikti kuo puikiausiai:

Kruti tu vhitikai mi
nėdami taip relkšftiiiigių jifettis 
eUkftktįi iiėpaihiršta ir šhvo pif- 
kėjųu hė$ jid getai šUjĮtanta, 
kad jų pašišekimas yM tibšib- 
ginėš pirkėjų gėtOS paramos iš
dava. Todėl/ tai įvertindami, jie 
iš Savo pliėėŠ davė pitkėjdtns 
6xtfti vertybės per šį išpkfdavi
nių.

Likp dar dvi dienos. Per pra
eitų savaitę buvo užpirkta daug 
naujų prekių ir tos kaip tik 
jau išdalinta išpardavimo tiks- 
liii Tą jus galite pamatyti šian
dien bJau j ienose, jų skelbime. 
Perskaitykite atidžiai, o tada 
susiplanuokite savo pirkinius. 
Dabar skelbiamos extra verty
bės dpdddTdar kitų progą pir
kėjams nuo maisto sbsitaupy
ti. ■. ’■ (Skelb.)

106
•IELMDAI.E” ...
Kapoti Žali Byiišai No. 2 kenai g 19C

ŲJBŲftLLŲ.. ŠŲNkA No. 2 kenai 2 už 17c 
“POJĮJE’S’* £IĄU£TYTĮ PlNEAPFLfc 15 ūritijų kelini 2 už 27C 
“WELCH’S” GRAPE kuškvortės Ąįįft

vv O JUICE Kvorta 41# butelis
”BED. hEQS.Sl,. ^PAŲĘT.ALMba Maicartiliai 7 line, pakai 3 Už 13c

S P R Y ” 3 sV. k&iaš Sv. kenas 20C 
bitai i MaIšeiJš Šb 15 stiklo marele su “sunshine”-“ 
CųOKĮkS Matshmailow Fįg Pie Sv. 25c

Sv. H4įi

MiNksTOs VASAhlNfeS UEšREL&S šv. 24ę
KIETOS SALAMI OEšRELĖS ........
į.‘* v.. : ;.--k.:* , .................. ..................... _____________ _ _____

PARINKTI RŪKYTI RUTTŠ ..... .

“SWEETHEART” MUILAS 3 už f9c 
CAMAY MUILAS .. . .....................4 už 25c
LAVA MUILAS ...... .......................3 už j 7C
OJiYDOL Maži 2 už 17ė. Didelis Pak, 21C

‘REAL BRAND” GERIAUSIOS DEŠRELES

Sv. 330

RĖX^ MlNERAL *' Didelis
POWDER 2 Maži 17ė Pakas CUL

“BRILLO” nuvalo aLVMInuM 2 MAŽI 17r 
; • ■ .... ' ,._____Didelig Pakas 17ė I I w

“SUNBRITE” CLEANSER 4 kenai j 5C
DIDĖLI GABALAS Už 5c SU PIRKINIU 3 VIDUT. GABALŲ
IVORY MUILO Viskas UŽ 24c

$ioo uždYka kiEkviEJte savaitę 
TAtli’YlUTE MUSŲ KUPONUS

HRK NUO

šktlbiftial Natijtehnse 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos, 
ym naudingos;

NES pigIAu

MlDWE§TfflSTŪRES
350C/ucca, - (įišfe - Hiivuį

■

ks.

,tf.„n. iftiiiil.. . r.“, j.i,. , m, ,, .'■bA . .m.m., ,*■—*

Masių psichologijos bruožai —Ks. 
Bdrtklis ■' ’ ’’ •
; >. Kldjbjlrttai kaž; ~
Nendrė*-’/ "■<//...,■> io/4- > H

Sdvlbtr. naujoji 1^6 Meth kbli^ 
iitifbija prOfi- -M. RObiet^;

Fašistinė u Italija . —- A* Baįkšts* 
; ' MKWlo’ -RiRli lUfctrbh nkmėliš— 
i: Ilif ir R. PėW.:

IŠ paartos,/‘Dailininkės tragėdija’’ 
•—Saibmėją .Neris, .r,

iJbitiVIškb lijpitii bfelėSIcaiili —
B-tŽ / I',» ■' '■' ‘ < ■

pjdžlajdrtė tšįidHijbš kare —
ĄaaiaL ■

PŲpąlįąruSis: Mokslas; 
‘ Abžvalgk . ir it. -

■.‘■X,—ff’tr .-fr-yr.V. ,)tr.

. KAINA-. 4'5 ■'tkNTAi; .
■•Į 4'ii-? "j-'' 'i - --į

Šo. Halsted St
;• • v -, u «

■ .n

M -t- : ’ -
6

Nežinai, kada ii* kui* netikėta nelaimę 
gali Sutikti.

APSlbftAUŠK fejiVe if feMvo šfeiriios barius, tuomi Užtikrinsi sau 
iįj rytojuj
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvi^ Amerikoje, kurioje kiekviehaih apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali kauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje. . *

Apart apdraudos ir ligoje paŠelpok Susivienijimas šelpia 
rius ir nUŠlaičidš, iš tart tikslui esančiu fondu pinigi

i savo na- 
esančiU fondų pinigais.

Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini IkikraŠtJ “Tėvynę”. 
Informacijąs suteikia veitinjų SLA; kuopų valdybos, Urba kreipkis į 
LlTHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

. (SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ. AMERIKOJE)
New York, N. Y.

Jei bosus tave spauda 
•zia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ 
SPULKOS 

ir statykis namų.
,’’t .4 Ą-f i“J '-J. ’ A ~ •

.V K

Ir Amefikiečitii Skdito jfbd Užrhšo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literattiros Žurnalus
Eiiia XV metus. Redaguoju garbes prof. 1’. LEONAS 
ifeiidfadafbiaiija įžyhiiaitsi Lietuvos mokslininkai, rašy- 

. tojdi, kritikai, vistiomcnininkai.

1938 ni. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerbusių kurinių rinktinė knyga.
' i- '-. Ii' - ’ z '* ’ ■ • 4 * , ;

Žmogaus Gimimas
■ “KULTŪROS’* kaina: melams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusiu. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

' , NE 133. LITHUAN1A.

Nlght and M o r n i n g 
Prdhiote a Cletin, Healthy CbhAtion | 

Del Aldu suerzintų nud Saulės, Vėjo, 
»rba Dulkią, vartokite kėlėte lašų Mu- rinc jįs Ą(e-^Įv^nSi StiramirrtJPasrtagiriB.

lUUR U.ILM SdelorIldahtdr Aduk. AtallDniggists. 9

FFriie/br Prce Eye Bock Mūrine Comptiny$ Dept: 1L Sh Chicago ■



Diena Iš Dienos

Penktadienis, vas. 25, 1938'

Petras.

nosios namuose vaišėms.
Jaunikaitis Albert Oakes yra 

Simus p. Barysienės.
Senas

Todėl, vasario 27 d.. Stančiko 
syet. susirinkime skaitlingai, 
nes tokie parengimai tai tik 
retenybe.

Entuziastiškai 
Priimti

Serga
Marė Jusienė

Praėjusį šeštadienį, vasario 
19 d., šv. K^žiaus ligoninėje 
tapo padaryta sunki vidurių 
operacija Marei Jusienei, žmo
nai plačiai žinomo Antano Ju* 
so. Ligonė randasi Dr. Yuškos 
priežiūroje ir po operarijos 
jaučiasi gana gerai. Randasi 
311 kambaryje. Lankymo va
landos nuo 2 iki 4 vai. po pie
tų, ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

—Drąugč.

Grįžo Iš 
Kelionės

ROSELAND. — Louis Miku
tis, žymių roselandiečių pp.' L. 
Mikučių sūnūs ir buvęs Aido 
Choro pirmininkas, užvakar 
grižo Chicagon. Jis buvo išvy
kęs darbo reikalais į ^etinius 
kraštus. Lankėsi New Orlean.% 
Louisianoje, Meksikoje, Califor- 
rtijoje ir kituose vietose.

Jaunieji Kuchin’skai 
Susilaukė Dukters

BRIDGEPORT. — Jau n i ej i 
biznieriai, Longinas ir Adelė 
Kuchinskai šiomis dienomis šv. 
Kryžiaus ligoninėj susilaukė 
sveikos, gražios dukrelės. Tųo- 
mi visa biznierių Kuchinskų 
šeimyna yra labai patenkinta, 
nesi vienu nariu padidėjo jų 
šeima.

Tenka pabrėžti, kad jaunojo 
Ki/chinsko tėvas Longinas yra 
vienas viršininkų pagarsėjusios 
New Process Baking Kompani
jos, adresu 3401 So. Morgan 
Street.

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

V.. • i

6825 
links-

Užgavėnių Parė
MARQUETTE PARK. —Pla- 

čiai žinomi biznieriai Antanas 
įr Marijona RoviliOniai, 
So. Western Avė., turės
mą Užgavėnių parę, kuri įvyks 
šeštadienį, vasario 26 d.

Toj parėj gros šauni muzi
ka,> prie kurios Poviliohių su- 
sirinkęz draugai ir kostymeriai 
galės gerai pAsilinksminti.

Kostuineris.

Ma-

Frank Malinauskas 
iš Pittsburgh, Pa. 
Chięagoje

BRIDGEPORT— Frank
linauskas (Malen) iš Pitts- 
bur^h, Pa., vieši Chicagoje pas 
pusbrolį p. Walter Stasiulį, 754 
W. 33rd St. Pp. Stasiuliai yra 
linksmi sulaukę svečio iš rytų 
r nenori greitai 
Chicagos į “smoky 
burgh, Pa.

Kadangi draugas
iinauskas (Mc.len) užlaiko tro- 
kų biznį ir kasdien 15 trokų ei
na į darbą, tai nenori ilgai už
silikti Chicągoje, nes jam rupi 
',:zni,- prižiūrėti.

Senas Petras.

paleisti iš 
city” Pitts-

Frank Ma-

Stepukas

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

-r . ..................... . ....... ,

—Rep. B. P.

Suskambės Vestuvių 
Varpai

BRIGHTON PARK. — Va- 
sario 26 d., 8-tą valandą ryto 
lenkų bažnyčioje, 43rd ir Rįch- 
mond street, įvyks vedybos 
jaunikaičio Alberto Oakes, 4422 
South Campbell avenue ir pa
neles Stella Vaseo, 2714 West 
43rd street. Po šliubo jauna
vedžiai ir svečiai susirinks jau-

Jus ir Jūsų Draugai širdingai 
kviečiami j 

Irene’s TA VERNO 
4171 S. Halsted St.

GRAND OPENING4 
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENĮ, 

VASARIO 26 ir 27, 1938 m.
Dykai Užkanda

MUZIKA IR ŠOKIAI 
IRENE and GEO. PAUKŠTIS, 

Savininkai.
Tel. YARDą 3624.

Income Tax
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

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

pa-
3738

Pasveiko Alice 
Adomaitięnė

BRIDGEPORT. — Jau 
sveiko Alice Adomąitienė,
So. Halsted St., kuri sus’rgo 
influenza ir buvo po priežlur 
gydytojo. Išgulėjo -lovoje apie 
3 s vaites laiko. P-ia. A. Ado
maitiene yra motina dainin n- 
ko J. Babravičiaus žmonos, ku
rie dabar randasi Lietuvoje.

Senas Petras.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

John Gustafson, 33, su
'zabeth Dikin, 27

Stanley Aleliunas, 31, su
‘na Gricus, 29

Reikalauja
Perskirų

Katherine Kuranda nuo
jdrew Kuranda

Adeline Purvis nuo Chester
Purvis (

’ Celia Lubin nuo Ben Lubin 
Christine Turskey nuo John

Turskey

Eli-

, Pereitą sekmadienį Vytautas 
Beliajus ir Weneta Grybas šo
ko St. Paul, Minu., viename 
svetimtautįškame parengime, 
kur tik įžanga kainavo po pen
kis dolerius asmeniui. Publikos 
susirinko gana daug. Beliajtrs 
ir Grybaitė buvo vieninteliai 
programo dalyviai ir sušoko 
vienuolika šokių. Visi šokiai 
buvo labai entuziastiškai pri
imti ir plačiai aprašyti St. Pau
lo laikraščiuose.

Beliaujaus koncertas Chica- 
o’e įvyko Kovo 28tą dieną, 
rupė įdomiausių ir nepapras

tų šokių bus šokama; šokiai 
iš Lietuvos, iš Indijos, iš Mek
sikos, Ispanijos, Arabijos, \ Ju
goslavijos, Galicijos ir Samari- 
jos.

Samarječiai kadaise buvo 
skaitlinga tauta, dabar tebeli
ko vos trys šimtai žmonių. Jų 
senoviška garbe pranyko, šokis 
atvaizde?,)  j a samarietį klaupiant 
tai*p švento kalno Gerizim griu
vėsių ir apraudant dabartinę 
sunkią padėt’’. Bet kas gali ži
noti ateitį? Raman Hu Elaha 
— mielaširdingas yra Visgalin- 
gasai. ši mintis pralinksmina 
jį, liūdnumas dingsta ir pašoka 
šokį, kuris niekuoipęt- ir niekur 
Amerikoj dar nebuvo matytas.

(Sp)

Gerai Pavyko
■ I , ■/' ' . i

BRIGHTON PARK. - 
nieriy Walter ir Josephine Ya- 
nu!ewičių, 3965 Archei’ avenue, 
naujos tavernos ‘iškilmingas a- 
ndarymas pavykęs visais at
žvilgiais. Atidarymas buvo su
ruoštas vasario 19 ir 20 dieną.’ 
Kadangi biznieriai Yanulewi- 
čiai yra ; draugiški ir turį pĮr-. 
čią pažintį todėl ir į jų grand 
openingą atsilankė daug žmo
nių ir visi turėjo gerą “good 
tįme.” . '

Rep. B. P

An-

An-

įlERB
)oe ir 
pirkimų
Krautuve*, -kurk* •
Naujienose

NlkUj ;rt, _ 

reikalai*

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 

įvyks 25 d. vasario mėn. 1938 m. 9:30 vai. vakaro, dakta
rų Striko! ir Vežei ofise, 4645 S. Ashland avė. Susirinki
mas bus k bai įdomus ir Vienas iš svarbiausių klausimų 
dienotvarkėj yra Modųs ir vivendi. Ko’egai prašomi tuti
nai atsilankyti, nes kiekvieno nario dalyvavimus tikrigu
riai prisidės prie tobulu ’mo musu draugijos re.kalų.

,r- Dr. Br. J. Zubrickas, sekr.
Liet. Demokratų Lygos susirinkimr s įvyks šiandie, Hollywocd 

svetainėj, 2417 W. 43rd St., 8 P. M. Visi nariai prašomi 
atsilankyti.

Marųuette Park Lietuvių Namų Savininkų mėnesinis susirin
kimas penktadienį, vas. 25 d., 7:30. vai. vakare, bažnytinė
je salėje, 68th ir Washtenaw avenue. S'vr retys daug svar- 

v bių reikalų. Nariai fr kandidatai į narius kviečiami atsilan
kyti. Po susirinkimo alus. -*-J. P. D.

Bartkus Burtininkas
šįvakar senis Bartkus baigs 

kortų metimą burdingieriui Ig
nui, kuris apie kokią ten mei
lužę užsimąstęs, kantriai, lau
kia, lupas sučiaupęs, kokią lai
mę ar nelaimę bus jam išmes
ta. Neįmanoma-, kad burdingie- 
rius ką blogo mąsto apie Lin- 
gienę? Bet kas žino?? šįvakar 
žinosim!

Smagi Lietuviška • muzika, 
vėlesnių žinių paaiškinimas ir 
įdomus pranešimai sudarys Jei- 
tą dalj šio vakaro šaltimiero 
radio programo, kuris prasidės 
kaip 7:00 valandą vakaro iš 
W.H.F.C. stoties (1420 K).

Povilo šaltimiero įdomus ir 
nuolatiniai programai yra tran
sliuojami sekmadieniais (“Va
karuškų” programas) nuo 9:00 
iki 10:00 vai. vak. ir pirmadie
niais nito 10:00 iki 11:00 vai. 
vak. Bukite šaltimiero progra
mų klausytojai. 5

Klausytojas.

I Kasdien skaitvdami 
‘N lietu

viai na^dmirv
žiniy n ir<‘ru pantu-

p SPECIALUS I 
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas r 
Vienam 
Žmogui

Šaunus
Grand Opening

T0WN OF LAKE. Biznie- 
riai J. ir C, Darwin, kuriuodu 
užlaiko taverną adresu 4415 S. 
Wocd St., andai nusipirko ir 
kitą taverną adresu 1429 West 
5th Street.
Dabar šios naujos, tavernos 

^rand openingas įvyksta vasa
rio 26 ir 27 dieną.

Savininkai Darvvinai deda pa
stangas, kad ; šis judviejų nau
jos tavernos iškilmingas . atida- 
rymasv pavyktų kuogeriausiai. 
Gražiai papuošė bizniavietę ir 
paėmė gerus muzikantus.

Visi; judviejų draugai ir kos
tumeriai galės šauniai pasilin
ksminti ir pabaljavoti. Kadan
gi pats Darwin paeina iš Dzū
kijos, todėl bus ir dzūkiškos 
muzikos.

Rep. B. P.

GRAND OPENING
Pranešama, kad J. ir C. Darwin rengia iškilmingą atidarymą savo 

naujos taternoą adresu

1429 Wešt 45th Street
Subatoj ir Nedėlioj, Vasario 26 ir 27, 1938

Bus šauni muzika, gardus užkandžiai veltui. Taipgi geri gėrimai, 
ypač Green River Kentucky Straight Bourbon Whiskey, 2 metu se
numo ir Atlas Prager Alus. Visi Draugai ir kostumeriai kviečiami 
dalyvauti. ’» ' •

Mr. and Mrs. DARWIN
i ..... n .. .ii .j. . roinri.i.iįih

Muštynės Chicagos 
Nazių Prakalbose

>
Užpuolė anti-nazį prašantį 

oalsą 
1 * l 1 ■

Užvakar naktį Gėrmania sa
lėje, 108 Germania Place, įvy
ko Chicagos nįziių; organizaci
jos German-American Bund 
prakalbos. Kulbėj o Amerikos 
pazių vadas G. W. Kunze. Gy
rė Hitlerį ir smerkė “komunis
tuojančius, bedievius Žydus”, 
kurie “kontroliuoja Amerikos 
spaudą, filmų pramonę, 
ir teatrus”. '

Kai žinomas . ____  ___
nazis Dr. Erich von Schroetter 
laike klausimų paprršė balso, 
tai naziai

vokietis

rad.6

anti>

mušti. Policiją Schroettęrį iš
gelbėjo ir kelis nazius areštavo.

EXTRA
SPECIAL
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourhon 
90 proof degtinė _________

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 Sė. Ashland Avė.

Phonę Boulevard 0470 
ORICAGO, ILL.

CRANE 
į COAL COMPANY 

5332 So. Long Avė. 
Tel. .Republic 8402 

POCĄHONtAS Mine Run $7.50 
(Screened) ...... ......... tunas

SMULKESNĖS $7.25
Tonas .... .................. . ............

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKAL1O

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.

• Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
'asmenų. *

Setas

Su 6 Kuponais

Victor Bagdonas
\ LOCAL A LONG DISTANCE 

MOVING
u tusion forničius. pianus ir 

, sol, ius rakandus bei štorus. Ve- 
z m i farmas ir kitus miestus, 
'eina kaina. Musų Darbas ga

ni tuntas. Taipgi pristatom an
glis j visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonesir 
.taip pataria * tetų vos banką*

Ir Vėl Bizny
IOWN O F LAKE. — Po ke- 

lėtą metų pertrat.’kos Antanas 
ir Marijona čeponiai ir vėl ati
darė taverną savo name, adre
su 4634 S. Marshfield Avė. Pir- 
miau pp. čeponiai šiame bizny 
išbuvo apie 10 metų.

Dabar šiuodu biznieriąi ruo
šiasi prie grand openingo.

Gerų pasekmių biznieriams 
čeponiams.

-Kostumeris.

Tokie Įvykiai 
Tai Tikrai 
Retenybė
B. Liudkevičius visus įpainios 

į didžiausias pinkles

/ROSELAND. — Kaip gam
ta, po nuobodžios šaltos žie
mos nubunda ir pradeda puoš
tis maloniais vasaros papuoša
lais,’ taip ir Scenos Mylėtojų 
Ratelis, po ilgų atostogų, atgi
jo, ir pradėjo veikti scenos sri- 
tyj. Jau spėjo suvaidinti kele
tą veikalų, kitoms draugijoms. 
Pagalios duos- įr savo, paren
gimą perstatydamas komedijų, 
“Tarnas Įpainiojo”.

Rateliečiai vaidinimuose tan
kiai pasimaino, ir ne visada 
tie patys vaidina, šią komedi
ją vaidins:ją vaidins: kapitono rolę 
Šimkus; kapitonienčs — Pažar- 
skienė; Vodeginsko — Griškė- 
nas; Tarno — B. Liudkevičius 
kuris visus ir įpainios j did
žiausias pinkles.

dar pasikvietė Pirmyn Chorą, 
kuris perstatys labai gražią 
operetę “Gražioji Galetea”. 
Taip, kad parengimas visais at
žvilgiais bus kuo puikiausias.

dar

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jŲ ir 2-jų 

/šmotų ROGERS 
" Sidabro Setai 

Tiktai .po 990 už 
kiekvieną setą 
su /) kuponais

e

» •

.-x<

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $j[.75 

su 6 kuponais

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

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arbn 
dėžę.

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami Ir kuponai turi būti dsme- 
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.

A . ' ...

Siunčiu ............... kuponus. Taipgi pinigais . .... -______ _______

Atsiųskit man .................     w..?...... .........................

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

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

Miestas .....     Valstija ...... . —.......... —

Kupono No. 72 Vasario 25 d.
I.......... .. ......... 1.... ... ....

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY_—.. . ......
i, m w—        ————*

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS—ALFABETO

TVARKOJE ; ;
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti fvairfų 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 gautL

—i i ii i ssaaasMMaMuaaB^SĮ^MaMssasBMaMMesMs

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
i ūdija Jrengta pir

am rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
') t »ily wood šviesomis.

»rbas garantuotas 
420 W. 63rd ST 

ENG A8R8-5R40

• LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

už ..................... ....... ......T ■
GYDYMAS SCrt-OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie AveM Chicago.

Tel. LanMale 5727.

• RESTAITIANT4I
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 WMt 31sl Street 
A A. NORKUS, Savinthka* 

Tel V<rter» M7I

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLINSTRUBAS

TęĮ. SEELEY 7032.



Penktadienis, vas. 25, 1938

Užbaigė Vargo 
Ir Skurdo 
Gyvenimą

Mirė Juozapas Martinkus

BRIGHTON PARK. — Liūd
na valanda ištiko Marijoną 
Adomaitienę. Persiskyrė ’ su

STANISLOVAS LASHENES 
YeHonis gyveno, 815 W. 59th 

St., Tel. Wentworth 0481 ’ . z
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 23 d., 11:30 vai. vaka
ro, 1938 m-, sulaukęs pusės 

amŽ., gimęs Lietuvoje Tra
kų, Žiežmarių mieste.

Amerikoj išgyveno 23 m.
Paliko dideliame nuliudipąe 

moterį Justiną, po tėvais Krei- 
yaitė, po pirmu vyru Šlepe- 
tienė, podukrą Jeanette, po
sūnį Adomą ir 2 anuku James 
ir Rose, 2 švogerius Bruno ir 
Liudviką, švogerką Marijoną 
Dobilienę ir jos du sūnūs Ka
zimierą ir Joną, ciocę Ievą 
Tumas, 3 dėdes Martiną, Pran
cišką ir Joną Tumus ir daug 
kitu giminių.

Kynas pašarvotas 4605 So. 
Hermitąge Avė. Laidotuvės 
įvyks Šeštadienį, Vasario 26 
d. Smulkesnius žiųios bus pra
nešta vėliau.

Visi a. a. Stąnlsloyp, Uąąhę- 
nes gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti Jąidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patąy- 
nąvimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris ir Gimines.

Laid. Direktorius J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

ANTANAS DBEZDAUStfAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 22 d., 1938 m- sulau
kęs 60 metų amžiaus, gimęs 
Tenenių mieste, Lietuvoje. y

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Antaną, 2 dukteris, So- 
phįa ir Anna, žentus Sanford 
Dawson ir Thomas E. Shaug- 
hnąsy.

Kūnas pašarvotas 7705 Cot- 
tage Grove avė.. Laidotuves 
ivyks Penktadienį, Vasario 25 
d., 9:30 vai. ryto iš koplyčios 
į St. Glotilds, 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 giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patąmavi- / 
mą iv atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sųnai, Dukterys, žentai.

Laid. Direktorius D’Hąnleys, 
7705 Cottage Groye Ave„ Tel. 
Radcliffe 7705. ' 

s ■
.'IŠSIUVINĖTAS. DURSTĄS

įšsiųvinėtį

Vąrdas ir pavarde

PATTERN 1635

. 1635

| Ądreąaa

APRON,

’ naujienos NEEDLECRAFT REPT
l 1739 sp. Halsted St., Chicago, III,
J Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd} No.

šiuo pasauliu jos pusbrolis Juo
zapas Martipkus.

Velionis buvo nęvedęs, gyve
no vargingai ir be darbo. Atei
davo pas p. Adomaitienę, kuri 
vargšą pavalgydindavo. Pabū
davo. vargšas pas ją- kurį laiką 
ir vėl išeidavo. Paskutinį kartą 
parėjo sausio 30 d. visai suvar
gęs. Po poroą savaičių buvo iš
vežtas į apskričio ligoninę, kur 
ir užbaigė savo gyvenimą 'vasa
rio 23 d.

Velionis neturėjo jokių drau
gų, todėl Marijona Adomaitienė 
prašo savo draugų ir giminių 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą, Laidojamas šęštadięnį, 26 
d. vasario iš Liuleyičiaus laido
tuvių direktoriaus koplyčios, 
4348( S. Californią avė., j Pran
cūzų bažnyčią, 38, PI. ir Cąlifor- 
nia avė., o iš ten į, šv. Kazimie
ro kapines. —O.

WILLIAM YUSKY
Persiskyrė siy šiuo pasauliu 

Vasario 22 d., g:40 vai', ryte, 
1938 m., sulaukės pusės amž., 
gimęs Alvito kaime, Vilkaviš
kio parap. ir apskr.

Gyveno , po antrašu 6660 So. 
Michigan Avė.

Pąliko dideliame nuliudime 
moterį Įlerthą, 2 Švogeriųs John 
Fries ir jo šeima ,ir Clarence * 
Longhelt ir jo moterį ir uoš
vienę Oną Banevičienę, p Lie
tuvoj seserį ir'-švogerį ir jų 
šeimynas.

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

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

Visi a. a. ^Vjlliąmo Yusky 
giminės, drąugaiir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pątarnavimą *“ 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sesuą. Švogeris
Giminės.

. - 4Laid. pirektorįus I. J. Zolp, 
Tel. Boulevąrd '5203.

ir

ir

I IIVFIKI^ Teorimu 4eS LUVLIllIU Visas Pasaulio 
Dalis. 1 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

' ir pagrąbams.
8316 Sq. Hąlsted Street

Tel. BOULEVĄRD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės HIylįn|iems—Vestuvėms 
—Bankiėtams—Laidotuvėms—- 

Papuošįipams
4180 Archer Avenue

Plu.no I.AIAYICTTE 5800

V

1 ~ >

Staigiai Mirė 
Stanislova^ 
Lashenis
Laidojamas šeštadienį, Tautiš

kose Kapinėse

ENGLEW00D. Naktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį 
staigiai mirė senas Chicagos 
lietuvis, Stanisloyąs Lashenis. 
Qyveno ties 8Į.5 ^ęst 5,9th st. 
ir buvo, apįę 50 metų ąmžįąųs.

Velionis mirę vąsąi netįkętąi, 
nuėjęs 4 miegamąjį atsigulti. 
Koronerio gydytoj ąi? padarę ty
rinėjimą, nustątė, kad mirties 
priežastis buvusi širdies liga,

Laidotuvės įyyką šeštadienį, 
Vasario 26 d., 2 vai. po pietų. 
Velionis bus palaidotas Lietu
vių Taųtiškpsę kąpinėse, iš. J- 
F. Ęudeįkįo koplyčios, 4.605. S. 
RęrĮnįtage aveiĮųe.

Paliko žmoną Justipą Šlepę- 
tienę-Lashenis, podukrą Jeane- 
tte, posūnį Adomą, švogerius 
Liudviką, ir Bruno Kreivius 
daugelį kitų giminių. —R.

ir

Sekmadienį

Susirinkimas
■ r_ ,

27 dšį sękmącĮięnį, vąsąrio
1 vaĮ, pp pietų, J. Yųškps sve
tainėje, 2417 West 431*4 Street, 
įvyks ^agąpęčių KJiubų susi- 
rinkiipąs.

Kviečįąipį visi ąepi nariai, 
nauji nąrjąį ir ■ ąsmenys, kurie 
prisižadėjo įstoti, bet dar to 
nepadarė.

METINĖS MiĘTlĖS |

SUKAKTUVES

ALR(>N^J^A^EKWr''> -
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

28 di Vasario m^n., 1937 m., 
sulaukus 16 metiį amž., gimus 
Chicągoję.

Paliko dideliame rtulįuęlime 
motiną Barborą,/ 2 seseris Jq- 
sephine Sodeikienę- ir švogerį 
Stanislovą, Sodeikį, Birutą 
pątėvi Kųstautiną /Gąspąr.

Ljpdnaį ątmjbčiąi > musą 
brangios dukrelės ir Reąeleą' 
įlįs laikomasi jŠv. Nekul
tą Prasidėjimo pail. šv. parap. 
bažnyčioje, 2 <Į. Kpyp m-. 4938 

z m., 8 vai. ryto. Kviečiame yF 
sus gimines, draugus ir pąžisr 
tarnus atsilankyti I pąmąllfe

Mes Tavęs musą ^aUKiojl 
dukrelė ir seselė, ' pmkąpmet 
peuzmiršĮmę. Tu pųš PWS, Jąų 
nebąsugriSL bet męą ankstaus 
ar vėliaus pąą ’Jąyę ątpFųrią. 
Lauk mus. ątpiiiąiiį!

Nuliūdę lieką—•
Motina, 

ir Ciiminės.

PNA MICKEVIČIENĖ 
(po tėvais Katutis)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 22-rą dieną, 8-tą vai. 
vakare, ;1 Q38 m., sulaukus pu
ses amžiau^, gimus Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Kvėdarnos 
par., Augšgirių kaime. z

Amerikoj ’ 27 $V.
Paliko dįdeliąinp4 jniliųdlipę 

vyrą Juozapą, supu Edmųnd> 
2 švogerius Liudviką Rąbkųt 
ir šeimyną, Petrą MiękevmĮlį 
ir šeimyną, švogerką Mąriją- 
ria Urboiu'epe ir šeimyną, pus
brolį Kazimierą Ęątųti įr šei- , 
mypą ir kitas gimines Ameri
koj. Uietųyoj—£ brolius Juozą? 
pą ir Pranciškų, 3 seseris Bą|’- 
borą, Mąrpi.1oną ir Ju?efą ir 
kitas gimmps.

Gyveno po ąntrašų 3620 S. 
Durneli Avenue. *

Kūnas pašarvotas Mą^alslęio, 
koplyčioj, 3307 Lįtuąnica Ąyp. 
Laidotuvės , įvyks' šeštądiepi, 
Vasario 26-tą diena, 8:^0 yąl. 
iš ryto iš koplyčląs į $y. Jųr-. 
gio pąrųp. bažnyčią, kurioje 
apsiaus gedulingos 
u? veliones sielą, o iš jpn nų§ 
nulydętą į Sv. Ką^ipiipyb. lęą: 
pilies.

Visi a. a. Opos Mickevičie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esąt nuešjrdžiąj kviėčią- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir aUišveilrinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Supus, švogėrka, švo- 

gerįaj ir Gibiipes.
Ląid. Direktorius Ą./Masals
kis, Tel.' Bouleyard 4139.

Jr

Šusirinkimųi bus ! f išduotas 
raportas praėjusių Maskaradų 
baliaus. ?

A, Itamašauskienč.

Medžiai Gražina 
Cicero Lietuvių 
Kolonija

so-» r
Senuosius kerta, jų vieton 
•; įiną jaunus

CICĘRO. DąbarRniuCICĘRO. •— Dabartinių ląi- 
ku čia užėjo medžių kirtimo 
ir sodinimo epiderpija. Gatvė
je augą senes’ni medžiai yra 
raunami ląuk, p jų yietųn są- 
vįpinkąį sodiną ąrba žąęĮą so
dinti jaunesnius ir puošnesnius, 
nąędžįųs.

Kai kurie tam yra priešingi, 
bet Namų Savininkų Politikos 
Kliubo veikiančiosios komisijos 
nariai pereitame susirinkime 
aiškino, k kad ten ir miestelio 
valdžia pritaria. Ji net pasiun
čia žmones nemokamai med
žius, nukirsti ir patąrpįpinkąu- 
ją savininkams ųppirkįmu ge
ros rųšies medelių nebrangiai, 
būtent $1.50. yb , ::

Maųp supratimų,, visur 
džinas pakeitus, kdlopiją bųtų 
žymiai papuošta. PąbŪr yra 
gražių medelių; bet jie nesųr 
daro griaus , įspūdžio, jies yi^ 
ni apįe 15() metų senumo, kiti 
jaųnespi, tręti Yįsai jąuųučįąi. 
Be tų, vienas prie pąpąp turi 
vieną męcįį, Jįįtį įu 
Susodinus visur vienodus me
delius įr po Vienodą skąįčįų 
kiekviename loto, musų Kplo- 
nija‘žymiai pagražėtų. Paban
dykim tą padarytį.

GEQRGE ĘVSR
Pęvsiskyfė' šiuo 1 pąsąųlių 

Vasario 23 d.. 6:^5 vąl. vąką- 
re, 1938 di./'bųlfeiųke^ P.USČs 
amžiaus, gimę^ Kigpįę, Lątvį-^. 
.joje? .

Amerikei išgyveno 26 m,
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Eįleęn, žentą ir anū
kę Sįngleri^seserį Eleną ir 
švogerį Kauneckius ir jų su
nūs. Lietuvoje gimines ir 
draugus.1“"

Priklausė prie ž,ągaiįifęčių 
Kliutjo. Uųris rūpinąs! jįo, ląido- 
tuvėmm. Velįpiiįs gyvend PQ 
adresų''4142 Sp. , Artėsiąn Ąvę. 

s Kuriąs pąšėrvPtąs j. UiųĮp- 
vįčiaųs koplyčioje, 43.48 Špųtli 
Califprnią Ąvę. Ląidotųyės 
įvyks šeštadįep|, Vairią 2ų 
*d. 2:M) yąl. p,p. pietų. Įš koply
čios bus hųtydm^s i Tųutiskąs 
kapiųes.

Vi§į ą. a.Qeprge Bųsįh gi-; 
minės, drąugaį ir pazįstąmi 

.'esat ųųpširdziaį kyiępiąini dų- 
. lyvauti laidotuvėse , ir suteikti 
jam ApąskųtĮų| patąrnąyųna įr 
atsisyeikjųiųią.

, Nųliųdę lįekąme,
Duktė, žęntąs ir Sjmineą,

Laįd. Direktorius J, Liųlevį- 
čius, Tel. Ląfąyptte 3072.

namų TęJ. Ląfąy^Rę 7521 
Persiskyrė sp šipo, pąsąplių 

Vasario 23 d.', 5:30 vai. Vaka- 
're, 1938 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kqsių kMw> 
Ęąltinęnų pąrąp.., Tąąrągęs 
apskrity.

Amerikpi išgyveno, 20 m-
' Paliko didelianie nulmdime 

3 seseris 'Marijoną Adomąi- 
tiepe, F jus =2 sūrias James ir 
Alex, Oną Mtekąusklenę ir .įps 
vyra Joną ir šeimyną, pma 
Ladigiene, vyrą petrą įy šei
myna Depue, Ui. 0 Lietuvoj 
sena motinėlę Ir 2 seseris Ro
zaliją ir jos vyrą B.Qnukąs .ir 
šeimyną, Ągp|ą ir jus vyrą 
Kerpėjus ir* m šeimyna, *gi- 

’mines. F dr^ngm?.
Kūnas; pašarvotas J. Ęiųje- 

vlčlaiis kpplyęįoj, 4348 Sp. Ga- 
lifprpią Avė. Ląidotuyes ivyks 
šeštądięiu, Vąsąrlp 2š d., 9 
yąl. rytu iš kū.Pb i St. Ariną 
and Jpseph parap. bažnyčią, 
ant 38 pi. ię ^klliprma ‘Avė., 
kurioje ątsibąs gedulingos pą- 
mąĮdps yėllprilp sielą/'P, 
jš ten l>uš nulyj^tąs i Šv. Ka- 
zįmiefp; kairines.

■ Viri ,ą- ą. Juozapo Martip- 
kaųs giminės, draugai ir pą- 
žjstąmi esąt' nuoŠirdžiąi kvie
čiami dalyvauti įąidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini Patar
navimą ir atsisvęikiiiima- 

Nuliūdę liekame,
^ęsęrys, Švogeriaj, MątlnŠĮf 

V ir/Giininęs.
Ląid. Direktorius J. Li Ule

vičius, Tel.., Lafąyette 3į>72. i 

ęiuęag# ima? Pavyzdį įš
- 1 ęicero

'Praeitų savaitę Ghicagos 
angliškuose laikraščiuose -btrvo 
daug žinučių, net paveikslų, 
apie tai, kąip gemblęriai išnau
doja mažus vaikučius įvairio
mis mašinomis. Gyventojai pą- 
detimi susirūpinę ir verčia mie
stą mašinas naikinti.

I.'1 , ■

Tąs pats pirmiau buvo įr Ci
cero j e. Visose salcĮainių san- 
krovėlęse, ypač prie mokyklų, 
buvo ilčt Po/ pU.stųzipį ar dau
giau mašinų. .Krąųttfvęlęš vąi- 
kuą be pąsigailęjimp •iąnąųcįp- 
j of 'Į’aip . buyo prie lietuviškos 
naokyklėų. ? >

Nors tą ger^i matė seserys- 
mokytojos ir kunigas, bet nie
kas nei “čiukš” apie tai. Tik 
vienas žvalgas per -*Naujienas” 
pradėjo kelti aikštėn vaikučių 
išnaudojimų ir raąįnti gyven
toj us susirūpinti.

Cicero Namų Savininkų Po
litikos Kliubas paklausė “Nau
jienų” žvalgo ągitacijos įr grie
žtai pareikalavo miesto vald
žios mašinas išnaikinti. Tas bu
vo padaryta. Pilietis.

Maiduette Parko 
Demokratai Šoks 
Penktadienį

Marųuottc Parko lietuviu dp- 
nąųki’ątų kUubo jąunįeji puriai 
rengiasi, prip šokių vąRąrp šį 
pepktądi^li? Vąsąrių 25 d.? nąų- 
jpj MMųętte Parkp liotuVik1 
salėj, 69th ip \Vestern Avė. 
Q,ros. Jųpk Barry ir JO garsio
ji'orkestrą.

Vakaro ‘ pelnąs skiriamas 
kliųboĮ sporto fpnč|ųi, iš kųrįo 
fiųansųojąma įvairus sporto

šipis* if kit. Renginio komisi
ją susideda iš Stąnlęy Sppąris, 
Anthony Rudis, Gabius
ir Frąbk ^RPkutįg. pOUt"

U• MIRTIES ’
■ ' SUKAKTUVES

ELENA MARTINAITIENĖ
np> tęvais Galkus; pp pirmų 

vyru pikęlięnė *

Bęrrisk.vrė sų šiuo pasauliu 
26 d. Vasario men., 19A7 UL?

< ginniš Lietuvoje Šiaulių ąpsk.? 
gąpiškiu P.arąp’., šimkųnų kių.

>■ Paliko dideliame ųųliųdime 
dųktęrf Rusę piękeV

Lįų(lųąi ątininčįąi ųmų 
brąiigįpsio^ mamytės bus lai- 
koipbs sv. Mišios šy. Jurgio 
pąrąp,. b.ąžųyęįpję, 32-rą Litų- 
aiųcą Avė., 2$ d. vąsąrio ; 
Mg m-, o’ vai: ryto. Kvispia-' 
me visus gimines, drąųgus ir 
pąžįstąmųs ' ątsįląbkyti į pa
baldas. Aš Tąyę braų- 

. gioįį Įųąmyte, ųiękųųniet; he- 
ųlriurŠįUt Tų pas mąne jau ne- 
pesĮlgJ'iši, bet aŠ ankSčiaųs ar 
vėliaus pus tąvę atęisiu. Lauk 
mąųę ątęipantl

Nuliūdo lieką—
Piiktę Ew-. Fiękelt

.v

DQNALd BUTLER
■ Persiskyrė su šiuo pasauliu 
yksarjp 24 d-, 8:30 vah ryto, 
Į$38 m.,' sulaukęs 5 mėnesius 
ąbiž.t gimęs ' Chicagoje.

PąlįkP dideliame nuliudime 
piptiiia AlŪella po tėvais Eva- 
nąųskaite, tęva Rowland, tė- 
yuka ir močiutę Tadeušą ir 
Aimstązi.ią 'Ivanauskus, 2 -te- 
tąs; Graęe v Levutę, dė.dę 
Tadeušą ir giminės.

Kgpas pašarvotas 4606 So. 
Upiori Ąve- Laidotuvės įvyks 
Šeštądiepį, Vąsąrio 26 d., 1:30 
yąį. pų pietU iš namų bus 
niii-Yjetąs i jautiškas kapines.

Vįsi ą. a. Ronald Butler 
gimlriės, Jrąpgai ir pažįstąini 
psąt, pupšįrdžiai kviečiami da- 
lyyąąti ląfUptuv®se \r suteikti 

. įam pasklitini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliųde liekame,
' Tęvąi, Tėvukas, Močiute, To

tus, Piąlė ir Gimines.!

Laid. Pii;ektorius Lachawjcz 
ir Sukai, Tel. CANAL. 25U. 

■' ■ '• .. ■. r '■ ■ ■ ’’ -•
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MisęęlĮaneous

Tel, Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, tąipgį dirbame blėties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

bEidgeport rooeing co.
' 3216 So. Halsted Stieet

WHOLESALE FŲRRIĘR parduos 
neatsišauktą Northern 'Seal furkąu- 
ti, tiktai $10.00. Gražų, naują silver 
fox wholesąle $49.50.

Hermano Gangel, Room 843 
190 North State Street.

Help Wanted— Female
Darbininkių^ ;

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui; protestantė; vaikas; savąs 
kąptbąrys; $7.0Q. Greenleaf 4860, 
reserve charges.

MERGINA AR MOTERIS namų 
darbui; būti; $6.00; geri namai.

Stewart 8559.
r * • « • k

REIKALINGA patyrusi" MOTERIS 
ar mergina prie plovimo indų ir 
pagelbėti' virtuvėj. Turi būti ant 
vietos. BERNICE LUNCH ROOM, 

506 W. Pershing Road.

Help Wapte4—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS D.ĄRBININKAS 
prie napių darbo pusamžis, nevedęs 
—blaivas. Valgis, guolis ir mokes
tis. 1439 Sp. Sawyer Aje., 1-mos 
lubos iš užpakalio.

______AHtDmgbiles
PARSIDUODA > ; “

FORDAS — trokas 
labai pigiai, galimą matyti bile va
landą J Laurinaitis, 
Morgan St., 3-čios lubos frontas.

VIENO TpNO 
s — parduosiu

3303 Sputh
,r ~’

Furiuture & Fixtures
Rakandąi:Įtaisai

IŠPARDUODAME BAĘŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom- Taipgi Štorų 
fikčerius dęl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, regis.teriuji ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.kitur.

S. E. SPSTREIM & SONS 
1915 SO. STATĖ STREET 

CALumet 5269.

PARDAVIMUI TAVERNAS hk- 
čeriai geram stovy už j pr|ęinąmą 
kąiną. J. ŠEŠTOKAS, 

5654 West 64th Plące.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

atidarau
VERNĄ
—po antrašu 673 W. Madįspn 
St. ir 117 Sp. Halsted Street, 
taipgi 6826 ' So. Racine Ave«

Mano užeigoje gausitę ge
riausias arielkas ir visokio 
alaus, cigarų ir cigarelų. Man
dagus patarnavimas- Kviečiu 
visus draugus ir pažįstamus.

BILL DUDORO and
GENE PITRO. / \

TREČIĄ TA- 
NĘW DEAL-INN

TAVERNAS PARDAVIMUI 
geras biznis, gerai įrengtas — 
susėst 100 žinomų. JOKĘR CĮ 
3600 So. Kedzic.

PARSĮDUPDĄ GąOSERNĖ — pi
giai — 4 kambariai gyvenimui — 
biznis išdirbtąs nėr daugelį metų. 
Tinkama vieta dėl buęprnčs.

2955. So'1. Emerąld Ąvenųe.

PARDAVIMUI TAVERNAI geroj 
vietoj -L f.;.t —4
kampas. Pigi ręnria 
4143 So. ijąląted ŠV Maukite pe s 
vakare. .. •

gątvekąrių mainymosi 
į ręnda, ąpšiįdomas.

Šaukite pi

PARSĮRUpDA TĄYEĘNĄS 
Northsideję sų namu, karhpipis na
mas muro, 2 štprąi, ir 7 gyvpm- 
nimai arba mainysią ant piažesnio 
namo, šąukite SE$LE¥ 571&

Reąl Estate For Šate
Naiųai-Žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PAĘDA: 
VIMAI, PASKOLOS APRAUDOS 

Musų yaštiųėąę—Keistučių ir Lte? 
tuvbs ^pplkps—galite iappyt, pa
siskolint, parpus Pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraus t, * 

. Kreipkitęs pąs:
j. p.- ewalp realty po.

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

708 W. 18th Si- Tėl. Haymarkęt 5686

ISĄliGĘNAS
$1500 pįmgąis perka 4-4 plytini 

budinka su ątikų, lotų 50x425 pędfl- 
Kaina $4300.’ Ėrightpn . Parke.

2610 Wešt 26 $t.“ Staiilėy Skrzy- 
nępki.

........ . ............ ■

Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

>
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Real Estate For Salę 
Namai-įžemė Pardavimui

GEROJ VIRTOJ kampinis budin- 
kas, lotas 80x125, pietų rytų kam
pas 78 ir Green St. 11 apartmentų 
—3 plytiniai garažai, automatiškas 
Aliejaus šildytuvas, Gen. Electric. 
Refrigeratipn —~ metinė randa 
624.00 100% išrenduotą. .Kainą 4 
karius reridos — 1-mas morgičius 
$12,000.06; Ūkusi cash —nemainyti, 
Ągęntąms komisiją. Sąyininkąs pa
rodas — 7800 Green St.

BIZNIAVAS LOTAS 25x125 — 
Westęrn — 57th St. Frpptąs iš ry
tų, taipgi Boųlevard kampas 33x125 
Marquette Road ir Maplewood.

Cedąrcrest 2216,

NELAIMINGA MIRTIS priverčia 
parduoti 2 flatų naują mūrinį na
mą, randąsį Marųuętte Parke ne
toli yienumyno Teisingas pasiūly
mas nebus atmestas arba mainys 
ant seno namo bile kur Turi būt 
parduota j 10 dienų.

Groyehiįl 0306.

PARSIDUODA KAMPINIS MŪRI
NIS NAMAS, dvięju flątų, . Įęožpas 
po penkis kambarius su dviem 
garažais, 4601 So. Fairfield Avenue. 
Pasiduodą nupiginta kuiną- Krei
ptis vakarais ant pirmo aukšto.

Farms for Sąle
Ūkiai Pardavimui

EXTRA BARGENAS 
FLORIDOJE

Kaš nori gyventi be žie
mos apskritą metą, tąs 

supras šį bargeną.
. Dėl priežasties mirties turi |>ųti 

greitai parduota pavyzdinga farmą 
Floridoje. Yra 3191^ akerių žemės 
su pilnais įrengimais,—mašinomis ir 
du setai budinkų. Galima lengvąi 
padaryti dvi arba tris skirtingas 
farrnas. Vaisiniai medžiai visi dabar 
išduoda vaisių ir neša gerą pelną. 
Savininkas yra miręs, todėl turi būti 
greitai parduota palikimui sutvar
kyti.

Ūkis randasi prie dvejų State Hi- 
ghway kelių tik 20 mylių ųuo Pen- 
sicola miesto. Ęe sodno yra galima 
auginti visokias daržoves apskritą 
metą. Gerai auga komai, bulvės, 
kopūstai, tomeitės ir įvairios uogos, 
Tai yra tikras dvaras su visais mie
sto įrengimais ir patogumais. Yra 
elektra ir bėgąs vanduo^ Tinkamas 
gaspadorius paėmęs šią farmą- gą- 
lės daryti lengvą pragyvenimą vien 
iš chicagos lietuvių, kurie kas me
tą vąžiuoja į Floridą žiemos laikų 
jpasipįaudyti . ^aulęs .spinduliuose.
f Šis visas-’dvaras parsidū’oda’ už 
trečią dalį jo tikros vertės. Kas nu
sipirks, tas nesigailės. Del smulkes
niu žinių kreipkitės į:

JULIUS BASKIS
4431 So. -Halsted St.
Tel. Boulevąrd 2512

PARDAVIMUI už CASH arba 
mainais arba rendon 37 akerių far- 
nia South West 30 mylių nuo Chi
cagos. Yrą vasarnamis ir reziden
cija, visos farmų mašinos, arti mau
dynių ir Big Run golfo course. šau
kite Victory 6375.

Financial
Finansąi-PąskoJoB

TURIME $10,000.00 ąnt ruą- 
kų, kuriuos išdupsunę ant pir?. 
ųiP lųĮprgįČiąUs lengvąją išmq- 
kęjiinąįą. Kreipkitės į Naujie
nų Spųlką, |730 So. HąlstecĮ 
Street.

COAL

Kainos Numažintos 
..... ANGLYK 1 
MINE RUN ... i-................... $5-75
BIG LUMP ........ -.........— IMG
EGG ................................. .. $6-00
nut .......     $6.00
SCHKENINGS  ................ $5.20

PIRKIT DABARH
ŠAUKITE PIENĄ AĖ NĄKTJ 

PRISTATYMAS MIESTE IR * 
PBIEMIESČĮUOŠE

Tel. ARDMORĘ 6975
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■ ^AtJ.rrKNOS, Čhtcago, < 
....... ... ... ......V....... '- f Penktadien is, va s. 25, 1938

Abu 78 metų amžiaus, abu sveiki ir žada 
Sulaukti šimtmečio!

Bejėgiai Prieš
tų ir vedęs; Juozas, 37 medų, H.. T infnvilic 
nevedęs. Duktė Elena, dabar IJlvLIlVlllOSkvadn

Gerlikų šeimyna ■ nemaža. 
Yra du sumjs: Jonas, 40 me-

BRIDGEPORT. * Amerikos šiai atvyko Jurgis. Dirbo Phi- 
lietuvių šeimynai sulaukti au- ladelphijoje, Brooklyne, kitur, 
ksinių sukaktuvių yra reteny- Plieno liejyklose, įvairiose 

tų Chicagoje dirbtuvėse ir prie nelengvų,: 
buvo tik dvi.'bot stiprios sveikatos ir spė- 

| kų reikalaujančių darbų. Už 
ir kiek metų atvyko ir Elžbieta. 

Abu jubiliantai tvirtina, kad

ikišiol, berods, 
Bet štai ir trečioji.

Bridgeporticčiai
Elžbela Gerlikai, 938 West 331
Street, šį sekmadienį sulauks sulauks šimtinės, jei*ne dau- 
auksinės vedybų dienos. Pcn- giau. 
kiasdešimts metų laimingo, I tėvus 
gražaus šeimyninio gyvenimo! tuvoje' sulaukęs 95 melų 
Jurgis 78 metų 
bieta—78 metų 
meilė 
atgal 

• v • vėžio 
navo.

prasidėjo 
Turnavos

amžiaus, 
amžiaus.

Mrs. Bukolas. (Gyvena 1 
839 West 33rd Street). Yra ir 
šeši anūkai, “patieka’’ ir 
džiaugsmas motutei ir tėvu
kui. . ' » >

Sekmadienį rytą abu jubi
liantai bus palaiminti Šv. Jur
gio bažnyčioje ir pradės ant- 

! rąjį vedybinio gyveninio pus
metį, pasiryžę sulaukti 75-tą 
melų sukaktuvių. Iškilmėse 
pp. Gerlikų pagerbimui daly
vaus konsulas P. Daužvardis.

’ Nuoširdžiai juos sveikiname 
ir linkime laimingai ir to
liau gyventi. —R.

(jesiiis.

Netrukus pasirodė keli! ......."""....... įr sveteliai nėnuobodautų,
skvadai policijos. Per penios 
Gramai alinę jie perėjo visus' 
fliatus name, bet vagilių nega
lėjo suimti. Per “atiką“ jie 
buvę išlipę ant slogo. '

Policija negalėjo ant stogo 
užlipti, bet pradėjo šaukti ir 
grasinti šauti jei jaunuoliai

fN Tj/'A'D n"1 A I tai Bytautas ir ant matroso 
Jl JlX. JL XX ĮI padirbės, šį kartą jam į akį 

| žada šokti vietos galijotas, ku
ris yra žinomas kaip Džekis.

Visi kviečiami užeiti ir sma
giai laiką praleisti.

llllIfltlIllHlllllllHIIlMHIIIŲiiUllllllllllllllieMllalIlHlIlIJimft

IR VĖL DIDELIS SUJUDI
MAS PAS BANCEVIČIUS

amžiaus. “Aš

Neužmirštama
— Sakyk man

BRIDGEPORT. — Aną die
ną, apie 4:30 vai. po. pietų, 
didelis t rokas, prikrautas įvai
riomis “plumbiųg“ reikmeni
mis, sustojo ties 919 Wcst 35 
Street, šoferis užėjo į taverną. 
Kur buvę, kur nebuvę, Stove 
Varnas, 18 metų amžiaus ir 
John Tennicott, 16, nuo 937 
West 34th Street1, (sako, kad 
lietuvis), pasiėmė po dėžę 
prekių iš trukti ir nusinešė.

si juoke, ir atkirto, šaukit, jei 
išdrįsi!.

Suvažiavo dar keli skvadai 
ir susirinko apie 2,000 žiop- 
solojų, darbinintkų einančių 
namo iš darbo.

u uzmir-

Paimkit, pavyzdžiu jų 
Jurgio tėvas mirė Lie- 

am- 
Elžbielos tėvas ncpali- 

Jų ko šio pasaulio kol nedagyvo-
daug metų.no'i 110 metų

dvare, Pane-1 sveikas, kaip ridikas“, paša- šai tuos 20 litų, kuriuos. pasi- 
kur abu tar-^kys Jurgis Gerlikas. “Vargas skolinai?

Įtik lame, kad dabar jau turiu!
Amerikoje Gerlikai pasiro- varžytis, * turi užtekti d 

dė prieš 34 metus. Pirmiau-

Ceris Luke Digioia, pamatęs, 
kas atsitiko, elne vagilius vy
tis.. Bet tie greitai pasislėpė ir 
užsinešę dėžes ’ahl 3-čio aukš-

1 >f ' • k.

Pagaliau policijai į galvą 
atėjo gudri mintis. Pasišaukė 
ugniagesius. Tie pasistatė au
kštas 'kopėčias prie stogo, už
lipo ir atkaklius jaunuolius 
nutempė žemyn.

Policijos rekordai rodo,

Kaip jau visiems žinoma, 
“drapiežnas dzūkas“ Banęevi- 
čius ir jo sūnūs Vytautas yra 
taverno pusininkai adresu 2717 
W. 63rd St. Kiekvieną penkta
dienį toje vietoje yra didžiau
sias sujudimas. Pavyzdžiui, pe
reitą savaitę buvo atvykęs 
Stanley Bagdonas persiimti su- 
jaunuoju Bancevičium. Ir jis' 
labai skaudžiai nudegė nagus: 
Bancevičiukas su juo apsidir
bo, kaip su jbalta vilna. Jis ne 
tik paguldė Bagdoną, bet ir dar 
viena ristiką. 

■ t *

LIETUVOS ŽINIOS
Kaunietis Ispanijos re

spublikonų kalėjime
KAUNAS. — Dimitrij Mar- 

ikovič, kauniečio mokytojo Mar- 
I kovičiaus sūnūs, studentas, stu- I ,
idijavęs Paryžiuj • ir ilgą laiką 
įgyvenęs Ispanijoj, pilietinio 
j karo pradžioj stojo savanorių 
i į respublikonų kariuomenę.

Dabar gauta iš jo žinia, kad 
jis dėl politinių priežasčių ran- 

šiandien vakare pas Bance- dasi (jau visas pusmetis) res- 
vičius ir vėl bus didelis subruz- publikonų kalėjime Segorbe.

garuos —-------------------------- --------------
Pirkite savo apielinkės

krautuvėse

tas už vagystes, bet vėliau ai-'“'"
gavo laisvę ir buvo paliktas dimas. Čirškės žuvys, garuos 
probacijai. [kumpis iiį visokių “trunku“ bus

— Senas Petras.1 galima paragautojo kad sve-

- Kaip tu gali taip galvo- i i '

dviejų į ti, — tai priklauso prie mai,ioį to namo ties 35-tos gatvės ad- 
gTažiausių atsiminipių. • | 1 resu, kur Varnas gyvena.
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burniukių dienai. resu, kur Varnas gyvena.

ward,
Admirolas. Clark H. NVood- 

kuris įspėja Aiųeri- 
iiginkluoti, nes kitaip, 
ji galinti susilaukti

i/'?’

.1 AC.Vl U J1į,

WICHITA, KANSAS. — Policininkas WiMm Tru-

parne.lvie.; ■
esą, 
Etiopjios

DAVOS, ŠVEICARIJA, 
tas su katiliukais.
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IACME-NAUJIEN v EotOl

NEW YORK. — Viena iš nuotraukų, kurią prisiun
tė j parodą, vykstančią šiame mieste. Iš įvairiausių pa
saulio vietų buvo gauta 1,000 su viršum visokiu nuo
traukų. Visos jos yra padarytos fotografų, mėgėjų.

•. 'j ' I ACME-NAUJJ.ENU FoU, i

Paveiksle parodoma Anglijos prisirengimas gintis 
nuo priešo orlaivių

Foto)

Dr. Melville Warren Cha
se, kuriam šiomis dienomis 
sukako. 96 melai amžiaus. 
Jis liillsdalc’ išgyveno 63 
metus.

Dr. Chase vra civilio karo 
veteranas. Jis Michigan vai. 
muzikantų rateliuose yra 
nupėdinai daug veikes.

toji

VERMONTO valstijos gubernatorius (’> orge D. 
Aiken su savo šeima. Gubernatorius padarė 
judžio repubhkonų partioj, pare'kšdamas, 
partija paneigianti laisvos valdžios principus.

PORT ARTIIUR, TEX. Charles Bancroft savo 
motoriniame krėsle, kuris yra panašus j lanka.

v. s-y. ' ž

1 (ACME-hAbJiMi* v ruivi
CAGO. — GRA'ŽUS VAIZDAS PRIE MICHIGAN PAEŽERIO.šI NUTRAUKA BUVO NUIMTA PRIE DEVON IR SHERIDAN.
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