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Austrijos Naciai Pasiruošę Žygiuoti į Vieną
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KARIUOMENE, LEĖTUVAI IR ATSIUSTI 
IŠ KITU MIESTU POLICININKAI BUVO 
PRISIRENGĘ SULAIKYTI ŽYGIAVIMĄ

Naciai įširdę dėl kanclerio reikalavimo 
Austrijai nepriklausomybės

GRAZ, Austrija, vasario 27. cių buvo pasiruošę maršuoti į 
■» ■ * /

— Austrijos naciai jaučiasi Vieną iš Grąžo. Kad pakeliu 
stipriausi Styrijos provincijų- prie jų ketina prisidėti iš 8,000 
je/ Sekmadienį provincijos so- iš Leopeno, 5,000 iš Leibnitzo, 

Grąže buvo didelis są- 2,000 iš Liezfo ir mažesnės na
cių grupės iš kitų vietų.

Antra vertus, Austrijos val- 
pasiryzusi nebe

duoti daugiau koncesijų na-

stinėje 
j u dis.

Virš miesto lekiojo bombo-
nėšiai. Kariuomenės būriai su džia atrodė 
kulkosvaidžiais patruliavo vieš
kelius einančius Į Grąžą, ku- cyuns ir net griežčiausių prie 
ris randasi 90 mylių atstumo- nionių imtis nacių 
je pietų rytuose nuo Vienos.

Grąžo garnizonas tapo su
stiprintas kariuomene atga-, Vienos skubinosi į 
benta iš Vienos. Speciali poli- tikslas buvo patarti Styrijos 
cija ir žandarai, atsiųsti iš naciams susilaikyti nuo kraš- 
Vienos ir iš kitų apielinkių, jtutinybių. Nacių sąjūdžiai Gra- 
prižiurėjo tvarką Grąžo gat- ze rodė priešingumo net Seyss- 
vėse. Inųuart, nacis vidaus reikalų

Kariuomenės ir policijos su- ministeris ir Hitlerio draugąs. 
stiprintai sutraukta į Grąžą I Styrijos naciai ypatingai įšir- 
ir jo apielinkę tikslu neleisti do dėl kanclerio Schuschniggo1 
naciams" užgriebti provincijos kalbos, pasakytos praėjusį ket- 
valdžią ir sulaikyti jų žygid- virtadieni, kurioj jis reikala
vimą į Vieną.

Armin Dardieu’, vietos nacių kuomet nori atiduoti Austriją 
N vadas, pareiškė, kad 50,000 ha-> Vokietijai.

į Vieną sulaikyti.
Sekmadienį nacių

žygiavimui

vadai iš
Gražų. Jų

' (ACME-NAUJIENŲ Foto)
TUCSON, AR1Z. — Tai vaizdas sanitarijos, kurioje sunkiai serga ir kovoja su 

• mirtimi gen. John .1. Pershing, buvęs Amerikos ekspedicines armijos vadas pasau
linio karo metu. i
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JAPONIJA GAL PASIŪLYS NUSIGINK
LAVIMO PLANĄ

Hirota dar paaiškino, kad 
Japonija neketina stoti į karo

TQKIO, Japonija, vasario 27
— Atsakydamąs į klausimą at
stovų bute Japonijos užsienio laivynų statybos lenktynes. Pa- 
neįkalų ministeris Koki Hirota
pareiškė šeštadienį: “Svarbus ti ta^ lenktynes, atsišaukdami 
klausimas, dabar stovįs prieš........
Jungtines Valstijas, Didžiąją
Britaniją ir Japoniją, yra lai
vyno programa. Japonijos lai
vyno politika pasilieka nepasi-

sak jo, japonai tikisi sulaiky-

5

vo Austrijai nepriklausomybe

Kinų lėktuvai sulai- Du vyrai ir mergina 
kė japonų koncėh- areštuoti kaipo 

šnipai
kė japonų koncėii- 

travimąsi
NEW YORK, N. Y., vasario 

27. — Federaliai Jimgt. Val- 
sekmadienį sulaikė japonų ka- stijų agentai praėjusio šešta-, 
riuomenės koncentravimą Gel- dienio vakare areštavo du vy- 
tonosios upės šiaurės pusėje.^ rus ir merginą. Areštuotieji 

asmenys yra nužiūrimi užsi- 
ėminėję šnipinėjimu ir parda
vinėję Jungt. Valstijų karo pa
slaptis kitoms valstybėms. Val
džios agentai taipgi pranešė, 
kad artimoje ateityje bus areš
tuota daugiau asmenų ryšium 
su šnipinėjimu.

šie t?ys areštuotieji yra: 
Gunther Gtfstav Rumrich, bu
vęs Jungt. Valstijų armijos ser
žantas; Erich Glaser, kareivis, 
tarnavęs Mitchel Field garnizo
ne, ir Johanna Hofman, mer-' 
gina, tarnavusi Nojth German 
Lloyd laivo grožio salione. ^Vi
si trys yra vokiečių kilmės.

SHANGHAI, Kinija, vasario 
27. ' — Kinų lėktuvų atakos

upva Biauicč pusvjua 
Kinai, be to, ima sulaikyti ja-? 
ponų veržimąsi pirmyn iš šiau
rės visame centralinės Kinijos 
fronte.

Kinų lėktuvas nušovė balio
ną, kuris nurodinėjo japonų 
artilerijai kokia kriptimi tai
kyti ugnį. Japonų operacijoms 
smarkiai trukdo kinų partiza
nai, kurie nakties metu užpul
dinėja sodžius užimtus japonų 
ir dienai brėkštant pabėga.

Suruošė demonstra
ciją Londone prie 
Italijos ambasados

LONDONAS, Britanija, vasa
rio 27. — Dešimtie^ tūkstan
čių minia sekmadienį suren
gė triukšmingą demonstraciją, 
protestodama premjero Cham- 
berlaino pasidavimą Italijos 
grūmojimams. Demonstrantus 
polirfja sulaikė netoli nuo Ita
lijos ambasados patalpų, tik 
dviems leidot prisiartinti prie 
ambasados durų. Tie du ir pa-

Streikieris ir trys po 
Beminkai sužeisti 

prie dirbtuvės

FRANCUZIJA PRIŽADA Gt^TI 
ČEKOSLOVAKIJA

PARYŽIUS, Francuzija, va-. Pasak Delbošo, Francuzija 
sario 27. — Anksti sekmadie- nedaleis Vokietijas dominavi
mo. rytą FranCUzijos atstovų mui įsikurtą centralihėje Euro- 
butas išreiškę Chąu temps mi- po j e. Franįuįi ją palaikys ka-

439 Balsų daugumą prieš 2. 
Pats Ghautemps ir ypatingai 
užsienio reikalų ministeris Del- 
bos, prašydami valdžiai pasiti
kėjimo, akcentavo, kad, reika
lui esant, Francuzija stos ko
von čekoslovakijos apgynimui.

ribę sutart^-4b^Ębsiją: ir Čęko^ 
Slovakija.'■•/i ’tį'Ų^ąhęUsš’y^ dar 
kartą pareiškia, kad Austrijos' 
neprikla ušomybėį ►yi’a \ būtina 
Europos lygsvarai. Ir Francu
zija nėra izoliuota, nėra viena. 
Ji palaiko glaudų kontaktą su 
anglais ir dabar,-./V

Kardinolas įsakė Ruošia apsaugos nuo 
melstis už Aus

triją
oro atakų manievrus 

Britanijoj
,'V‘ •>

LONDONAS,. Anglija, vasa
rio 27. — Lėktuvų atakos prieš

VIENA, Austrija, vasario 27 
—t. Kardinolas Theodore Innit- 
zer šeštadienį įsakė Vienos ka-1 neginkluotus rniestus Kinijoje 
talikams melstis už Austrijos ir Ispanijoje t tiek sujaudino 
nepriklausomybę ir taiką joje. | Angliją, kad šių metų rugpiti- 
Tuo gi tarpu santykiai tarp čio pičnesį ji rengia milžiniš- 
nacių ir jų priešininkų aštrėja 
Austrijoje. Naciai pradėjo kam
paniją, kurios x tiksiąs yra pa
skelbti Grąžą Austrijos sosti
ne vietoj Vienos, nes Grąže 
jie jaučiasi stipresni.

ki;S manievrus šalies apsaugai 
nuo oro atakų išbandyti, šim
tai priešlėktuvinių patrankų, 
paslėptų rytų Anglijoje, mė
gins atrernti burius “užpuoli
kų” lėktuvų.

BEDARBIS UŽMU
ŠE PAŠALPOS

TEIKĖJA
HOBOKEN, N. J, vasario 

27. —■ Joseph Scutellaro, be
darbis dailydė, atsilankė į šio 
miešto;^šaipės ’ teikimo ofisą 
praėjusį ■ penktadienį, prašyda- 
;mas ketvirtą kartą pašalpos 
sau; savo, žmonai ir dviems ser
gantiems vaikams.

Pašalpos teikėjas llarry L. 
Barck paliepė bedarbiui išeiti. 
Scutellaro taip Įširdo, kad nu- 
durė laiškams atidarinėti pei- 
iiu Ęarcką.

Ant rytojaus, t.y. šeštadienį, 
New Jersey valstijos guberna
torius Moore paskyrė $1,500,- 
000 valstijos mieštuose pašal
pai bedarbiams teikti. Šitie pi
nigai buvo skirti pašalpai per 
sausio mėnesį, tačiau valstijos 
valdžia laikė juos neišdalintus 
bedarbiams.

Užmuštas Bafck mėgdavo 
pasigirti, kad jis bedarbių “ne
glosto” ir kad 1936 metų pa
vasarį jis sumažino pašalpga- 
vių skaičių Hobokene nuo 7,000 
iki 30. >

į kitas valstybes.
Iš šio Hirotos pareiškimo da

roma išvadas, kad tai yra 
mas japonų žinksnis taikomas 

keitusi nuo to laiko, kai tapo tikslu iš naujo apsvarstyti 
nutraukta Washingtono laivy- tarptautinį karo laivynų staty
bų sutartis.” y 1 bos klausimą.

LOJALISTAI ATMUŠĖ SUKILĖLIŲ 
ATAKAS
....... . ■ ■■ !■■■■

HENDAYE, Francuzija, va- savo pozicijų, šiems sukilę- 
sario 27. — Ispanijos valdžios Hams teko slėptis slėnyje, ku
pinėsimais sekmadienj, h>s. m randasi tarp lojalistų ir su-z 

.... ... . v. l • ikilelių ruožų.
purkos gynėja, atmušė tns. premjeras Juan Ne-
siikilchų atakas Ilorna sntyje.l sekmadienį kalb5damas 
Sukdehm turėjo pasitraukti at-;per. radijQ> pareiškėj kad Fran. 
ga. ų nuos o lai uvo su -,cuzjja atejs lojalistams pagal-

Us' įbon, suteikdama reikalingos res-
Lojalistų . ugnis neleido kai publikos gynėjams karo med- . 

kuriems sukilėliams pasiekti žiagos, ypatingai lėktuvų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vyras kirviu .sukapojo 

savo žmoną"“
/ KAUNAS Vįlijkmpdlėjė, 

Panerių ir Linkuvos g. kąmpb, 
Elena Karalevičienė susiginči
jo su' vyru dėl vaikų aukoji
mo. Vyras tiek supyko, kad, 
nesusivaldydamas, griebė kir
vį ir kirto savo žmonai i gal
vą. E. Karalevičienė sunkiai su
žeista ir paguldyta miesto li
goninėn.

27 asmenys areštuo
ti Kubos politiniame 

^sąmoksle
r' HAVĄJIA, Cųbft, vasario 27.

1 FraėjusĮ šęštadięrfį tąpo 
’ areštuota 27 asmenys, kaltina

mi ruošimu sukilimo prieš Ful- 
gencio Batistą Valdžią. Batis- 

’ tos agentai, sakdina, dar gau- 
jdo 500 sukilimo' sąmokslinin- 
iku.

Gen.- Pershing pade- ■ 
tis rimta

Apeinami darbo apsau
gos įstatymai

. KAUNAS. — Pastaruoju me
tui kaip teko patirti, kaliošų 
ir gumos * fabrikas “Inkaras” 
įvedė naują tvarką darbinin
kams samdyti. Pagal naująją 
tvarką “Inkaras” darbininkus 
samdo tik vienam mėnesiui. 
Priimtas darban darbininkas 
turi pasirašyti specialų raštą, 
kad jis bt/vo samdytas tik me
nesiui ir, atleidžiamas po mė
nesio iš - darbo, jokių pretenzi
jų nereikš. Toksai darbininkas, 
išdirbęs “Inkare” menesį, atlei
džiamas, bet po kelių dienų vėl 
priimamas ir vėl turi pasirašy
ti minėtą specialų raštą. Taip 
elgdamasis “Inkaras” išvengia 
atleidžiamiems darbininkams 
kompensacijų mokėjimo.

TUSCON, Ariz., vasario 27. 
— Sekmadienį priešpiet buvo 
pakviestas Dr. Roland Davison 
skubiai atvykti pas gen. Per- 
shingą, vadą Amerikos karo 
jogų pasauliniame kare, kuris 
šiuo laiku randasi Tušcon mie
ste ir sunkiai serga. Pašauk
tas taipgi buvo gen. Herbert 
Brees, kuriam pavesta rūpin
tis laidotuvėmis, jei gen. Per
shing mirtų.

Daktarai nebeturi vilties, 
kad gen. Pershing pasveiks.Teisėjas CardozO su 

paraližuotasReikalauja Francu- 
zijos senatą priimti 

darbo bilių
■ • ■', ■■ * ’

PARYŽIUS, Francuzija, vf- 
Sėkmadienį prern- 

atsisake išleisti paroliuf War~jeras Chautemps pareikalavo, 
reną K. Billingsą, kuris buvo kad FrancUzijbs sėhaitas priim- 

i nubaustas kalėti 1916f metais tų jo valdžios paruoštą darbo 
[ Tarnu* Mooney dėl kodą. Chautėnipš pareiškė, ktd 

jis ir visas kabinėtas rezignuos, 
jei senatas nepriihis ypač pir
mos kodo dalies.

v • ■ 1 ■ 1

Atsisakė duoti paro- 
lį Billingsui

MILWAUKEE, Wis„. vasario 
27. — šeštadienį įvyko susirė
mimas tarp 60 policininkų iš 
vienos tfusės ir 60d darbiniu-įkartu su 
kų iš kitos prie A. F. Gąllum 

į. & Sons kompanijos įmones, kū
liko rezoliucijas po ambasados r*os darbininkai streikuoja. t.

FOLSOM, CaL, vasario 27. 
— Kalifornijos valstijos paro- 
lių taryba praėjusį šeštadienį

durimis, nes durų jiems neati
darė.

<1O PIQ VJ K n

Susirėmimas ■ įvyko; kai 
streiklaužiai važiavo iš dirbtu
ves^ namo.

$587,305,610 taksą 
išgėrimų

WASHINGTON, D. C., va- 
sario 27. — Vidaus pajamų de
partamentas paskelbė, kad 1937

Paskandino du ja
ponų karo laivusWASHINGTON, D. £ 

sario 27 
mo narys,' teisėjas Cardozo, 
daktarų manymu, vargiąi besu
grįš j teismą. Jau / kurį laiką 
jis Serga širdies liga. I šiomis 
gi dienomis jo kūno kairioji 
pusė tapo suparaližuotą. Nors 
paralyžius ir negręsia jo gy
vybei artimoje ateityje, tačiau 
daktarai neturi vilties, kad tei
sėjas Cardozo galėtų I grįžti 

Penkl ŽUVO traukinių tui artimoj ateityje gid teks 
nelaimėle < Vieną • naują teisėįją Vy- 

'y., čv- . ■ riausiam teismui paskirti.

va-
Vyriausiojo teis- 

teisėjas
sario 27.

sprogusios San Frąncisco mie
ste bombos prisiruošimo karui 
parade.

I • • •. _ ■

Kinija pasiruošusi
kalbėti apie taiką

" 1 ' ' r’—   -

; HQNGK0NG, Kinija, vasario
27. — “Kinija yra pasinrošu-27.

nelaimėje
BULINGTON, Ia„ vasario

- Prekių traukiriyš vežė
si svarstyti taikos sąlygas, kai 300 darbininkų į Burlington Wrightą

— taiį) pareiškė Kinijos randasi trijų mylių atstumoje LOS ANGELES, CaL, vasa- 
premjeras ir finansų ministe-nuo šio miesto. Kitas prekių rio 27. — Sekmadienį paleistas 

metais šalis turėjo taksų ii gė- ris, Dr. H. H. Kung, praėjusį traukinys įvAŽidvo' į pirmąjį;(buvo iš kalėjimo Paul Wright,

SHANGHAI, Kinija, vasario 
27. — Kinų karo vadovybės 
pranešimais, kinų lėktuvų es
kadra užpuolė japonų karo lai
vus Yangtze upėje ir du jų pa
skandino Šeštadfenį.

PERŠOVĖ Už PANOS Iš VA
KARUŠKOS IŠSIVEDIMĄ

TAURELIAI — Daugailių 
vai. Sausio iš 23 į 24 d. naktį 
Jątaučių km. Aponavičius VI., 
grįždamas iš/Laukelių km. bu- 
vi.'sios vakaruškos namo, buk 
tai paveržė tūlo Šapokos panų.

Šapoka, pasivijęs juos laukę, 
atsiėmė paną, o pa to Atsigrį
žęs peršovė einantį AponaVb 
čių. r

Aponavičius paguldytas Ute
nos ligoninėn.

ŠIAULIAL
Wrightąte

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

Bendrai giedra; truputį šal-rimų (liųuor taxes) $587,305,- 'šeštadienį. Tačiau, įspėjo^ jis, Nelaimėje užbitiŠti penki ; dar-į-kuris praėjusį lapkritį' nušovė 
Čiau; vėsus šiaurės iki šiaurės 610. ši suma yra 1

tik Japonija paliaus puolusi ki- geležinkelio dirbtuves, kurios 
mis” / ........... 1937 m. 6fi- 

cialiais daviniais Šiaulių ap
skrityje įvyko savižudysčių 15, 
iš jų 5 — Šiaulių m., o . kitos4>OoGpUO< i-duau, am- Kuris praėjusį lapKrivj nušovė.10 m., v

y ____ $8,223,731 j Kinija negali priimti užpuoli- 'binink^į. Yrą stilistų/ NelAL savą žmoną iy draugą J<j>hn Ki-1— kaime, 1936 m. savižudyš-
vakarų vėjai; saulė teka 6:29, didesnė, negu 1936 metų pają- IfM taikos, diktatoriškos /ir pa-mė Įvyko, ^eltadiėmo vakarė, mmėl, kai užtiko juos bučiuo- &U butą: mieste — 4, kaime 
leidžiasi-5:37 valandą. mos iš tų pačių takšų. niekinančios taikos. > ; .vasario 26. ’■ . '• / jaiitis.• Į 10.
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, (Europį Pne kiekvienosjšfenos

Jonas Rodin

Kelionės įspūdžiai
F!"'H

(Tęsinys)
Kariuomenė

Turėjome dabar dar 1 
naktį nakvoti Vokietijoje, mies
tely Firchau. Kad ir mažai vo
kiškai galėjome kalbėti, bet a* 
pie šį ir tą, pasikalbėjome. Su
pratome, kad vokiečiai labąi iįą- 
pątenkiąti drbąrtipe padėtį^. 
Jiems nemalonu, kąd jų jal( 
perkerta toks “koridorius” ir 
lenkai jiems daro įvairių nema
lonumų. Nęabejojąnąe, k^d 
gai pasitaikius vokiečiai steng
sis savo buvusias žemes atsi
imti. Teko pastebėti, kad apie 
60 mylių nuo lenkų sienos yra 
daug vokiečių kareivių, ir 
kariuomenė labai lavinama.

Fornialuniąį
Traukiniu nuvažiavę į lįistpr- 

burgą turėjome su drąugy Per
siskirti. Draugas Misevičius nu
važiavo per Eitkūnus į Kauna; 
o šių eilučių rašytojas per Tjl- 
žę į Klaipėdą. Čia dar turčiau 
atlikti muito formalumus, Kas

vieną

ta

Aukštą Kraują 
Spaudimą Mažiną—r' 
Reiškinius Lengviną

Moksliški baidymai parodo, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejąis sumąžiųtį, žemesniu 
palaįkyti ir iš tp lipančius gąlvOŠ 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir regųįįariai 
vartojant ALLįMIN, česnakų ir Tet- 
ruškų esencijos tabletes. Tai grynas 
Česnakų ir Tetrunku junginys aptai
sytose tabletėse be skoriįo—bę kvą^ 
po—užtikrintas nuo bile kokių Vais
tu pavojaus. Klauskit būtinai tįk tų 
tablečių šiuo vardu—ALLIMIN—įr 
stengkitės gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse vidutinis pakęlis 5Dc. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymaus gydytojo knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CO., 54 W. IBinois 

Street, Chicago.

INSURANCE-
(ĄPDĘAUDĄ)

t Pįlną apdraudą ąųto- 
mohihaitys

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

gausįte

namų nuo

rakandų
nuo vagių
langų
gyvąstįęsi

raštinėje 
per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St.
Raštinė atdara kas vaka-

» • « J » » ■ .. <

ras ikį 8 vak Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai.

po pietų.

ęįąrąma. Peržiūrimi daiktai, re- 
gistruajLmi pinigai ir 1.1. Po 
visų taktų formalumų tijc gali
ma vykti toliau. Taip ir čia bu
vo. / '•
►Bar-'noriu 'trumpai pakalbėti 
apie vokiečius. Vokietijoje žmo- 
'nes gyviną ganą geraL bet vis- 
kaįbrąflg^ Dr^b^iaj |r 
vaįy nė kaino ja beveik tiek pat, 
kaip Amerikoje, bet maistas 
daug įirąngesnis. Taip pat ir 
gąąplipąą brąngęąnįš.

[ ’ Klaipėdoje
1 Pagėgiuose, jau ant Lietuvos 
žemelės, turėjau persisėsti į lie
tuvišką vagoną. .Žiūrėdamas ap
linkui buvau labai sujaudintas, 
net apsiverkiau. Po tokio ilgo 
laiko vėl pamačiau Lietuvą. 
Lietuva mane meiliai priėmė ir 
linksmai keliavau toliau į Klai
pėdą. Klaipėdoje turėjau laukti 
apie tris -valandas v traukinio į 
Kretingą. Laiką turėdamas no
rėjau pamatyti miestą, kurį jau 
iŠ senų laikų pažinau ir mylė
jau. Pastebėjau, kad miestai 
progresuoja. Yra daug n^ujų 
.nąmų. Ypatingą! didelę pažan
gą pądaręs Klaipėdos uostas. 
,Jame dabar yra didelis judėji
mas. Atvyksta dideli laivai. Jis 
viršiją kąimyninius uostus L,ie- 
poji^ Lątvij(xję, ir Kąrąlięuęįų 
Vokietijoje. Lietuva yra daug į- 
dėjusj į šį uostą įp taip pąt yra 
daug pasidarbavusį prie Klaipė
dos miestp. pagrąžinimo. Dąug 
kas yra padarytą ir Paląngoje, 
kur kiekvieną vasarą suvažiuo
ja daug vasarotojų iš visos Lie
tuvos ir iš užsienių.

Tėvai nepažino
šiuo Jaiku Lietuvoje yra daug 

snįego, bet ne šalta. \ Pūl to 
džiaugiasi vargingespieji gy
ventojai, nes reikią i;nažiau ku-

' Sėvynėję yya dąųg nuveik
ia, bet ,yra i^ Ad.ąi^šėft bei ten 
ganą daąg ^kurdo dėl žmonių 
ąpsįįęidimo. Bąug Žalos padąr° 
girtuoįįiavimąs.

IŠ Kretingos stoties mane lie
tuvis vežikas nuvežė į palibgi- 
rių kaimą pas mano 
Tenai nuvykome 
valandą vakaro, 
nebuvo atsiguįę, 
manęs nepažino.
landos laiko galėjau juos per- 
tikrįnti, kąd esu jų sūnūs. Mą- 
ho laiškas, kurį įš Amerikos 
jiems buvau siuntęs pranešda
mas apie mano atvykimą, atėjo 
tiktai antrą dieną po mano at
vykimo. Palibgirių k’aime visą 
radau beveik taip pat, kaip 
prieš ilgus metus - buvau pali
kęs. Tik žmonės jau yra kiti. 
Baųg senųjų išmirę. Jų vietoje 
yra jauni ir net iš kitur atvy
kę. Namai apgriuvę, apleisti. 
Žmonės girtuokliauja. Ir viso
kiems šmugelninkams čia gera

tėvelius.
apie aštuntą

Tėveliai dar 
bet pažinti

Po geros va-

— .'J'." J.. T-"—! 1 !'!' sjaU.'.; .-,7/ -...i.-i. T”
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —B A JORESDĄININtNKŪS — ARTISTAI-RS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
W. H, F. €. —10:M VAL. vAk.

— 7:00 VAU VĄK.

• SEKMADIENI—
• PfRMADIENI—
» PENKTADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAĮ-tBARTKŲ šEIMYNĄ-rŽipių Skyrius
' »" ‘Į*

L A11 )()T U VIU DIREKTORIAI IR PATARĖJĄ!
■|| 11 įijj ir i 111 li^ih ~ lliii i i ll I . I ■ , i.. ■ n I I I ■ HnhįiU

7*

ETKUS ir EUDEIKIf
▼

5

pr'VVi/' ą j Koplyčios visose■ JLJ Y Al CMicagos dalysę.
AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883 J
4704 SpUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO
___________ 2_____ ;_______ * "--- —--------- —-------- -i-
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dįrvą, taip pjj.t,( kai# yusll 
laikaią. Ypgč šrąugęliųojąma 
de^tįhė iš pąpcigo įr • Vokietį- 
jos. Toks b^nį§. vąrbįn^ yįsą- 
me Baltijos j liros pakrašty.

* * ■ J * , • X - - .

I’alįųiįęa _
Palanga yra ■ gerokai pažen

gusi pirmyn. Pastatyta ; daug 
gražių namukų. Kaip jau auko
čiau minėjau, čia vąsąrą 
žinoja daug svečių iš 
vietų. Palanga ąiąno jaun 

■ flian padarė tybąi gerą 
todėl, ir džiugiuos jog 
^ą. ęĮražųsįę pąjįųrįs, > įirąįė^ 

ošiantis miškas ir 
Tiškevičiaus sodas su fv. 
svetimų šalių pudeliais g 
labąi tįąžMi rąąno jauąą 
ir c^ųgjiio mano. si0ą._ 
ga, kad ir dąbąr tave Rengia gi
li žįetųą ir sniegas, bet tų vį- 
liojį Įįąanįd mintį ir sielą! Bran
gioji, ąs įąyęą nepąijtiį'šiiį I

Pąįąngos ąpyįįnkęs kąimųo.^ 
ir miškųoąe dąįjąr žpiouėą sta
to naujus namus- /t tR iš- 
augę gražus vienkiemiai ir šįaip 
namukai. Ir tųiškąi gerigų sų*- 
'tvrykytį ir ąiątyti daug uąųjų 
pušynėlių. Kitur yfį ’ senąšis 
miškas įšk^sMs ąr dąr keftą- 
mas. Dąug miškų išnąikinta vo
kiečių okupacijos įaikąi^.

Labąi mano širdį džiugina 
Lietuvos mokyklos. Rusų lai
kais mokyklų nebuvo. Tiktai r^- 
tas galėjo jomis ąąii$o.t.is. Dą- 
bar visi turi eiti į mokyklą. Mo
kyklų lankymas visiems . vai
kams būtiną^. Lįnksipą matyti 
berniukus ir męrgąites einąn- 
čius į mokyklą. Mokyklos ma
tomos iš tolo. Jos gražiau nu
dažytos ir geriau pastatytos, 
kaip šiaip kaimo namai. Aukš
tosios mokyklos įr gimnazijoj 
ne visiems prieinamos, bet dau
gelis ūkininkų siunčia savo vai
kus į mięstųs įr\ miestelius į 
gimnazijas, nes mokestis už 
moksįą nėra per brangus. Pra
džios mpksįąst kaip jąu sakiau, 
visiems yrą bųtiųąs įr (lųodamas 

'veltui, l^eturtingesnięji ir ga- 
pęsnįejį mp,kiniai gauna net 
kąygąs ir kitąs mokslo priemo
nes ųemo?kamai. Miestuose yra 
labai gražių mpjkykių.

šventosios uostas
šc.įią Klaipėdos uosto., kuris 

yrą kaip, Lietuvos vąrtąi į pįą- 
tųjį pasaulį, Lietuva turį dąr 
vieną uostą šventosios žiotyse. 
š,įpj,ę apylinkėje gyveųą vieDą 
i$ mąųo seserį’ tai įr mąų te% 
kp, šį nąųjąjį postą ųiątyti. Čįą 
stropiąi dirįąiąa,. Yra pastaty
tą visa eilė gyąžių plytinių ųą- 
mukų. Juose apgyvendinami 
žvejai įr kitįems jie visai ąe- 
parduodami. Už tokius namelius, 
rpikja ąlokėtį ljnks,e;r;-ų—eęta 
s.ų nedideliu žemės skįypeJįų 
lįtų. Mačiau ip d,u naujus, lai
vus., kurie taip pąt pastatyti deį 
žvejų įr pąrduodaąii aut išrųo- 
kčjimo. Tai labai gražus dar^ 
bas. Todėl turįmę linkėti, kad 
laisvoji, Lietuvą ilgai gyvuotų ir 
Žengtų vis pirmyn.

Čia pyle š.veptps.ios uosto 
žmonės išgirdę apie atvykusį 
svečią, pakvietė laikyti:'prakal
bą. Tokią pf'akalba sii klausL 
mais ir atsakymais^ tęsėsi nuo. 
6. vai. iki 9 vai. vakaro,. Buto 
labai malonu su žmonėmis pa
sikalbėti ąpie svarbius gyveni
mo klausimus- H. to galėjau ir 
pąls. daug pasimokyti, nes dėl 
tp ir. dariau tokią kelionę, kad 
daugiau pąsimokyęįau, ,

i Kretim
Birmądienįo rytą, sausio mę-? 

pesįo 24 d- r.pleįdaų tėvo, na
mus, kad galėčiau aplankyti, ir 

‘kTas Lįetuvos vįetąs,- , Tėvelis 
šu švogeriu palydėjo iki Kretin
gos stoties. Jc‘n atvykę sužino
jome, kad reįkią ąpję tris va,- 
kndas laukti traukinio, todėl 
,ejąų Kretįpgos mįestp. pasižiū
rėti. Ęeįias iš Pąįąngos į Kpe- 
tįągą yrą tąisoma^s kaip plen
tas, bet dąr nėra užbaigtas. 
.Kretingos kalnelis mažuma ąp- 
tąįsyląą. Mieste, ųąniąį ųįažąį 
pasikeitę. Bet yra. ir gana dąug

’ > ’ z

suyą- 
įVąirių 
ystėje 
Įspuęįį, 
Pąžąą-

grafo 
airiais 
ąivįąo. 
mintį 

Pąląą-

'. 't..'' 1 1 J.'.'. ..1" -y—-----MBtV"

Sveikas Protas 
Apie Užkietėjimą

\ ’• J • * ■ J«- • •’l • . .

Jei jus žindtumSte, kad Vidurių 
užkietėjimas yra priežastimi to, 
kcį'hera jųąų ni,ąįs^, tftį.ąy pejp.ų- 
tų įšmintlūgV,... kM te., ko. ;Įiėra j 
jĮ įdėti ? \

» ’ t ■ j ‘j ' ,■ ' •,

■ Jūsų negaįąvimų priežastimi, ga
li būti niekas daugiau,’ kaip šita. 
Neš diduma užkietėjimo rūšių yra 
cįęį Vrupųmo? , stokos* žarnose — 
ręikąįjnga Jtįm§. tpljįp. maistu ku
ris pereina per skilvį be virškini
mo. Kellbgg’s All-Bran tai pa
tiekia. Jis žarnoms duoda tą rū
mą* ipašę, kwį rejkalinga. .. kaj

ną.
Valgyk All-Bran kaipo javinius 

ar kepk bandutės^ • - Betgi val
gyk, užsitilcrindamąs kteJd kasdien, 
Gęrk gana vandens. All-Branda
moj Kellogg iri Ratile Creęk. 
Paršiduodą pas visus krautuvi
ninkus. '

~ .4 1 ‘__________

w miestelius^ minite ir laukus dar mirusios, f rąžoma užrašyti 
žmonės vežė ,mąiką^; iš miškų. • 
Ęuvę mątyti7wą daug ąerų 

,arinių, lįąvarįiisių.
Stotyse daug- malkų ir
mąstų. Klausiau; kodėl tai su- 

: vęžįą xir gąvąū < ątsąkyrąą, kad 
Vėžąmą į Angliją, iŠ kur mai
nais siunčiamos * akmeninės an
glys, kurių Lietuva pati neturi; 
pįaugiąu parašysiu kitą ' kartą.

' (liALA'S) . ,, '

jų bįografija ir smulkiai ap
rašytu jų veikimą kovosę ųž, 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
pridėti jų fotografijas.

• Visįems padęjusįems rinkti 
tas žįnias, Kunigaikštienės Bi
rutės d-ja, iš anksto širdin* 
giausįai dėkoja.

Raštus, prašome siųsti šiuo 
adresu: Kaunąs, Karininkų Ra
movė. ., /

_______ ft__:__;_____________

Į. IŠ LIETUVOS
-ų   > ... U.  

Rengiama knyga 
apie pasižymėjusias 

Lietuvos moteris
■ -—-— ’

KAUNAS -r- Kunigaikštienės 
Birutėj karininkų šeimų mote
rų draugija išleisti
knygą apie Lietuvos moteris, 
įurios tuo, ir kitu budu kovo
jo ųjž lietuvybę ir prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės at- 
gąyįąio.

Toje, knygoje bus pąmiąetos 
mpterys,7 dalyvavusios 1830 ir 
1863-ęįųjų ąietų sąklliipąose; 
knygnešės, knygų plątįntojos, 
slaptųjų lietuviškųjų mokyklų 
mokytojos (d ar ak t orė s) spau
dos draudimo laikais, krąžietes 
ir moterys, pądėjusįQ3 musų 
kariųojąeneį kovose su bermon
tininkais, vokiečiais, lenkais ir 
bolševikais.

To;dėl minėtoji draugija dar 
kreipiąs! į visus geros valios 
žmones ir prąšo suteikti žinių, 
apie tas pasidarbavusias mote-*

TAISOME VISO
KIUS RĄDIOS 

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

METIMAI
GYPYTpJĄI IR DENTISTAI 
Amerikoj Lietuvių Daktaru
--------------------—---------T

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220Į Węst 22nd Stręėt 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—2 
Seredomis ir nedėk pągal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonai* Renublle 7866

naujų. Turgavietės viduryje bu
vo prieš pasaulinio karo rusų 
bažnyčią. Dąbąū jos ten nėra. 
Jį nugriauta. Ten yrą tik so,d- 
nelis. Dpi sątego, pusnių šių. die
nų įteiįcs iš Palangos į Kretin
gą buvo blogas, sUnįoąį įšyą- 
žiuojamas, bėt įš Palangos ąį>y> 
linkės, kaimų, buvo suvąžįąvę 
įaug’ žmonilį.' Turgus, buvo dėl 
mąnęs ląbąi įdomus, nes kęturis 
sykius ąp,ėjąu aplinkui žingei- 
daųdąmas.. Tenai buvo vįsąko, 
kas tik ūkininkams ir miesčįo- 
niąis reikalingą.

Kąi sugrįžau į stotį, ne už il
go aivąžiayo traukinys. 'Atsi
sveikinau siu Kretinga ir kelia
vau į %šiąulįus, iš traukime lan
go žiurėjau į Lietuvos kaimus 
Storas sniegas dengė visą šalį, ris, nežiūrint ar jos yra gyvos,

--------- J—-------- .------------- --------------

Mr-s., Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife 
6630 So. Westero 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elecfric t re a t - 
įpeni ir magne- 

. tie blankets ir tJt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Garsinkites “N-nose”

ADVOKATAI

Ofi#o TeL Boulevard 5911

DR. BERTASH
756 VVest 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
A Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. <910 SO. MICHIGAN B|,VD.

TęL Kenwood SI 07

Ofiąc TeL Virginia 0036 
Reaidence Tel. BKVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

—4 ir nuo 6—8. vai vakaru 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nędęįioj pągal sutarti._____

Ą. Alontvid, M, D
Węst Town £tątę Bank BJdg. 

2400 WESt MADlSON STREET
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seelęy 7330 
Namą telefonas B^ungwičk 05(17

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fąirfieįd Ąve.
Tel. La f ay et te 8016

nuo

8939

laidotuvių direktorius

John F. Eudeikis
GENIAUSIĄ IR DID^AUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ĄMBVLANęK..
: lUBIENĄ IR NAfCTI ....

Yisijpefonąj YAR1IS 1741-1742 
4605-07 So. Hemitage Avė. 
4447 South Fąirfield Avenue

Tel. LAFĄYEfTE 0727

■, v
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Lietuvių irądį^ progrą^ų pirmadiepję vakarais, 
10:06 vai. vakaro iš W. H. F. ę. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

J

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI;. L i 
Chicagos, J 

Cicero
Lietuvių A 

Laidotuvių ''V 
Direktorių 1 
Asųeįacijųs

Ainbulance 
v Patarnavi- 
k mas Dieną 
■ ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborg st.Miesto

Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2
Narnų ofisas—3323 So. Hąlsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Tflephone: Boulevard 2800 

4631, $OUTH ASHLAND AVENUE 
Reį. 6515 So. Rockwell St. 
\ Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. TęL. Yarda 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230, 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park Š395

KAI. & ZARETSKY
A LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westcrn Avė, 
VALANDOS: ' 

Panedčlį, Utarnirike ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 yal. vakare.

Se^edoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 ▼. v. 
. SUbatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Te!. Prospect 1012

AKIU SPECIAUSTAI

DR. STRIKOL’IS 
gydytojas ir Chirurgą^ 
Ofisas 4645,80. ASHLAND AVĘ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki ir 
vak. Nedelioj pagal susitarimą 

Ofiso Tet: Boulevard 7820 
Namų Tel.: prospect 193U

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
■ ’ • <. arti* .47th Street

Valąndos nuo 9 iki 8 vąk.ar° 
Sere^oj pagal sutarti. -

------------r Frrev-—----------- M »«■ ■<«>■ “ ■ T" ■ 1 r- JF-C T-- >1 • 
Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

—:----------------------------------- ■------------------------------------------ :—• 1 ,T

Ręs. Phonę: Office Phone:
Laf. *7883 ' Bros. 1012

Dr. S. Jakubš
DENTIST 

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

išskyrus sękmadienį ir trečiadienį
................ , . 1. „ . r ? A- .-Z-...JLLJl

TeL Office Wentworth 6330 
/Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis.
Moterų ir vąikų ligų gydytoja

6900 So. Halsteą gt.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviam^ įipomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chį- 
rvrgas ir'akušeris.

(įydo staįgiaą ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Rąy Ir kitokius ele- 
tros prietaisus.
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JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Šo. YVestern Avė. ’ Phone Virginia 0883

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

'Optometrically Akių Specialistas
1 Palengvina akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
ąvaigįpjo, akių aptemimo, nęryuotų- 
mų, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
giu tęįsiųgąi akinius. Vįąųoąe atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spęcialė ątydą atkreipiama 
1 mokyklps vaikus Kreivos ,alęys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NĖDĖLIOJ pųo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boųlevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
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Kreivas Akis 
Ištaiso.

t

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
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Dr, Charles Segal
OFISAS • ’ 

4729 So. Ashland Avė, 
2-ros lubos 

CmęAGO.ĮLL.
OFISŲ VALANDOSE J 

Nuo 10 iki 12 vąl. lyto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 t*1 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 Ikį 12 
valandai diena.

Phone MIPWĄY 2886
Telefonas Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4^31 SOUTH ASHLAND ĄV«-

Ofiąo valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po ptet^ 

g! 7*iki 8 vai. NedSl. nuo 10’Iki 12 
Rez. Telephpne PŲAZA 2406
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A GLANCE
by Dr. E. G. Petera

Every Jackass Has His Bray 
An Ounce of Prevention 
Deifying Hitler

Every Jackass Has His Bray
Every jackass has his bray, 

Jhst as every dog has his day. 
Latest donkey to let out a loud 
“hee-haw” is James H* R. Crom- 
well, husband of former Doris 
Duke, said o be he world’s rich- 
est woman. This malė donkey, 
who showed sense once—when 
he feathered his nešt by marry- 
ing the tobacco millions—let out 
his roar of jackassism when 
he recomended to the House 
ways and means committee that 
it repeal all forms of income 
tax, revise the tax on estates 
and gifts, and then rely prima- 
rily on a mani?facurers’ sales 
tax on finished consumer goods.

If Cromwell weren’t a jack
ass, he would either keep štili, 
or he would study the ABC’s 
of economics bcforre he brayed 
his purest poppycock.

America’s greatest need to- 
day, if the recession is to be

stępped, and if the nation is 
then to rjje evenly ęn the ccean 
of prosperity, is that the wor- 
kers and lower middle class 
shall have a larger real income. 
These are exactly the people 
who would really pay a sales 
tax on finished consumers 
goods, as wę of Illinois know 
only too well.

The great curse of America 
today is the colossal ineąuality 
of wealth. For a s lokes and 
Uundberg point out, the sixty 
wealthiest fąmilics tend to con- 
trol the economic life of th'is 
nation. Such a situatiop is dam 
gerous sociplly and politically, 
morally and economically. Such 
a situation is thė breeding 
grouiid of fasclsts on one ex- 
treme and ęon)mu*nists on the 
other. ,

Whąt America urgently needs 
today is to repeal the sales tax 
and many of the nuisance tax- 
es; to revise carefųlly the gene- 
ral property tąx; and to rely 
chiefly for its revenue upon a 
tax on gifts and inheritances, 
upon incomes and luxuries. Such 
a tax would rightly put the 
“heaviest loacį on the broadest 
backs.” Even our prešent tax 
system tends to “pluck the 
goose with the least sąuaking.”

If the bray of Jackass Crom-

$55,000 VERTES 
RADIJU TURI BŪT 
Išparduota

Sutaupysi iki $70.00 .ant naujo Radio Philco, 
RCA Victor, Zenith, General Electric 

Radiono Crosley.
Radijos, kurių kaina pir

miau buvo $99.50, dabar jū
sų pasirinkimui gražiuose 
kabinetuose už $29.95 ir ' 
jūsų sena Radio.

10 tūbų RCA Victor Radio 
automatiškas, groja 8 rekor
dus ant sykio, turi mikro
fonų kalbėjimui, galima pa- 

' daryti rekordus. Kaina su. 12 
lietuvišku rekordu liktai — 
$89.50 ir jūsų, senas Ra-

£ dio. '' -ę ' ; •„ ’ ąV

j 6 tūbų Midget radios 1938 
įimėtų po $9.98.

Jūsų senų Radiją pataiso- 
|Ime už 50 centų per patyru- 
tlsius Budrike mechanikus.

Už $69.00 NAUJA RŲA
VICTOR 1938 IR JŪSŲ SE

NA RADIO, KAIP ANT'1 į 
PAVEIKSLO. s "J

Pašaukite Boulevard 7010 7
Jus galite pirkti gerą accordioną pilnos mieros už $90.50
120 Basai. Accordionai mokiniams po $16-50. Mokėsite 

tik $1.00 į savaitę. LEKCIJOS DYKAI.

Budniko
RAKANDŲ ir RADIO CO.

3409-17 So. Halsted Street

UŽ $69.00 80 BASŲ NAUJAS 
ACCORDIONAS, KAIP ANT 

PAVEIKSLO.

Naujas Elektrikinis 1938 m. Re
frižeratorius Shelvador su ridio 
jbudavota viduje. Nauji 1938 m. 
General Electrię Refrigeratoriai, 
nauji Norge Refrigeratoriai, su 
garantija 10 metų, Kalvinatof ir 
kiti. Pirkdami dabar jus sutaupy
site $50.00. Perdirbti Refrigerato
riai po $36.00. Nauja elektrikinė 
skalbiama ir prosinimo mašina, 
kiekviena po $09.50. šią' savaitę 
už abi $69.50.

Iš rakandų jus rasite didelį pa
sirinkimų didelėj krautuvėj 5 lo
tų didumo. Krochler, Union, Par- 
lor Setai po $49.00 ir aukščiau, 
karpetaš Qxl2 dykai.

BUDRIKO PROGRAMŲ TINKLAS:
WCFL, 970 k. nedėldieniais 7:30 iki 8 P. M. Simfonijos Or

kestrą ir Makalai.
WAAF, 920 k. pėtnyčiomis ir nedėldieniais 4 P.M. iki 4:30 P.M 

Ketvergais WHFC, 1420 k. kaip 7 va), iki 8 P. M.

------

CHICAGO. Calvin 
Sinith, kuris sumanė “Tar
zano” vaidmenį suvaidiųti. 
Užkluptas belaužant duris 
i aptiOką, jis kaip bema
tant įlipo į trečią aukštą. 
Lipo įsikibdamas į sieną. 
Vienok iš policijos ranku 
visvien neištruko.

well is heeded, the “poor geese” 
—that is, the little fellow likę 
you and me — won’t 
strength enough left to grow
feathers for plucking, let alone 
be able to squ4awk when smug 
Doris and James and heir ilk 
ohick us.

have

An Ounce of Preventioų
“An ouncę of prevention is 

worth a .pound of eure” is the 
old adage upon which the Chi- 
cago Cnme Commission now 
rightly intends to work. “Our 
new objective is to save the 
delinųuent before he is jailed”, 
statės Bertram H. Cahnį just 
eleeted president of that com
mission. . , . •

Mr. Cahn looks upon places 
of imprisonment largely as 
“schools • of crime,”, where' the 
hew arrival sits at the feet of 
the old-timer and lėarns' to ad- 
mirė most the worst> criminal, 
learns to hate society, and 
learns to commit crimes suc- 
cessfully. Cahn then gbes on 
to say> “By k^epįng,the yoųth 
of dųr land otit of jails we mąy. 
keep theni ’ouf or -As 
part of his prevention program, 
he intends to šu'pport the de- 
mand for an agency “that will 
take hold of a wrong-doer and 
see him through probation, in- 
carceration, and aftercare.” •

. For decades - enlightened; stu- 
dents of society , have unsistęd 
that crime is a proįlem with 
roots and branches going all 
through our sočiai and ecopo- 
mic, moral and religious life. 
Depressions, for instance, in- 
crease the amount of crime. Si- 
milarly, broken homes and slum 
areas, loosening of the moral 
and religious bonds and poor 
education—all these greaten 
the amount of crime.

A law of Iceland, for ėxample, 
shows the eonneetion between 
.crime and poor education. That 
law provided that when a minor 
child committed an Offense, the 
court firšt found out whether 
the parents have^ given hįm a 
good education. If. they have 
not, the child was acųuitted and 
the parents were punished. Si- 
milarly, in the old colonies of 
Plymouth and Massachusetts 
Bay, if a child between 16 and 
21 committed a certaip Capital 
offense against father or mų- 
ther, he was allowed to escape 
the death penaity by showing 
that his parents “hąd been un- 
christianly negligent in his ed
ucation.” į

As the Chicago Crime Com
mission rightly strives to apply 
the axiom of “An ounce of pre
vention” to juvenile offenders, 
that commission will learn ho\v 
intimately crime and delihąuen- 
cy are bound up with our whole 
life—moral and religious, 
cial and political. '

so-
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Puiki filmą ame 
rikiečiams

Lietuvos žurnalistų pobūvyje 
Kaune amerikiečiai lietuviai 
broliai M. ir K. Motuzai pade
monstravo spalvotą filmą iš Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių gy
venimo. Pirmiausia filmoje bu
vo pavaizduotas Kauno ir kitų 
Lietuvos miestų bei miestelių 
laisvės metais augimas.

Be Lietuvos miestų ir mieste
lių augimo vaizdų filmininkai 
pateikė įspūdingų Lietuvos so
džiaus buities vaizdų: žmonės, 
jų charakteringi rūbai įvairio
se Lietuvos dalyse, laukų dar
bai ir t,t. Laukų darbų vaizdai 
taip pat parinkt; patys budin-

y —Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKOJE

giausi: sėjos metas, vasarojaus 
bręstą rėžiai, cukrinių runkelių 
batai. Toliau: rugiapiutė, der
liaus vežimas, turgus.

Pt.skiau filmininkai pademon
stravo Lietuvos peisažo įdomių 
vaizdų; gražiųjų Zarasų, Žemai
tijos, Nidos ir kt.,

Motuzai parinkę įdomių mo
mentų ir iš tautinių šokių. Taip 
pat parodė gražių vaizdų iš A-
"merikos lietuvių gyvenimo. I- 
vairiuose Amerikos miestuose 
tuose lietuvių pastatai, pamink
lai, ir kt.
• Su šia" filmą, kuri vakar bu
vo parodyta žurnalistams, Mo
tuzai apkeliaus Amerikos lietu
vių kolonijas.

Br. Motuzų filmą žymiai ge
resnė už visas kiti s apie Lietu
vą pagamintas filmas. Skonin
gai parinkti lietuviškoj o gy ve
ninio tikrovės vaizdai, taip pat 
puiki jų technika verčia žiūro
vus nuoširdžiai ' džiaugtis bn 
Motųjų dirbu ir linkėti jiems 
geriausio tikrai pelnyto pasise
kimo. . ,

Br.; Motuzai liko Lietuvoje 
per žiemą ir važinėdami po Vi
są kraštą filmuoja žiemos vaiz
dus. Liks jie Lietuvoje'ir atei- <- . . / 
nančią vasarą, filmuos visas 
Lietuvos Nepriklausomybės 20 
m. sukaktie^ iškilmes bei kitus 
musų gyvenimo įvykius. , 

• šiuo' metu br. Motuzai važh

kodėl neleisti 
lithuanian 
BUILDING loan 

and savings 
association 
(NAUJIENŲ SPULKA) 

jums pinigo 
PADARYTI?

Ji gyvavo prieš depresiją— 
.Jokia audra jos nepaveikė 

ir niekas čia ir cento ne- 
: prarado.

taupyk ir skolykis

LITHUANIAN BUILDING, LOAN
& SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
r

nė j a po Lietuvą ne tik filmuo
dami, .bet ir . demonstruodami

• ’ g • ' •< .. \ t

fcavo filmas: daugelis organiza
cijų juos pasikviečia suruošti 
ser.nsus, per kuriuos susirinku
sieji, turi progos pasigėrėti tik
ru įdomiais spalvotais ^Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių gyvenimo 
vaizdais. Didelį gyvumą ir gro-

žį teikia filmai spalvos.
Svarbiausia, ši filmą ruošia

ma demonstruoti amerikiečiams

filmą Amerikoje turės didelį pa
sisekimą, nes ji pagaminta tik
rai meniškai, p Spalvos suteikia

lietuyiams. Galima tikėtis, kad 

šisekimą; nes ji pagaminta tik-
i 

vaizdams nepaprastų, grožį ir 
natūralumą. Tsb'Tsb,
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Obstrukcija pasisekė
Pietinių valstijų senatoriai per šešias savaites darė 

obstrukcijų (filibusterj) J. V. senate prieš įstatymo su
manymą, kuriuo draudžiama lynčiavimai. Galų gale, se
nato dauguma buvo priversta tų sumanymą atidėti į ša
lį ir svarstyti kitus dalykus. Taigi obstrukcija pasisekė. 
Pietinių valstijų “teisė” žudyti be teismo negrus paliks' 
nesuvaržyta. I

Pastebėtina, kad tiems gaujos žiaurumo užtarė
jams padėjo ir “liberalas” Borah, senatorius iš Idaho, 
Jisai tuo pasitarnavo demokratijos priešams. Nes kas 
gi gali labiau pažeminti demokratijos vardą, kaip vaiz
das žmonių išrinkto senato, kuris per pusantro mėnesio 
svarstė sumanymą, kad butų uždrausta gaujoms vykin
ti smurto žygius, ir nestengė padaryti jokio nutarimo?

"Tikrasis Chamberlaino tikslas tai — leisti fa 
Šistams izoliuoti ir, atėjuš progai, sunaikinti Sovie 

‘ tus”.
Vadinasi, Anglijos / konservatoriai nutarė daryti 

taikų su fašizmu, kad jisai galėtų sutriuškinti/ sovietų 
Rusiją. . -

Labai galimas daiktas, kad Anglijos lordai ir ban
kininkai prie to ir eina. Atrodo, kad ir Stalinas šitų pa
vojų nujaučia, nes prieš keletu dienų jisai netikėtai pa
rašė Maskvos “Pravdojė”, kad pasaulio darbininkai tu
rėsiu ginti Sovietų Sųjungos “socializmų” nuo kapitalis
tų, kurie rengiasi jį užpulti.

Bet Šiandie yra kiškų, kad pasaulio darbininkai 
neis saVb kraujų lieti už Stalino diktatūrų, kuomet ta 
diktatūra kalėjimuose pūdo socialistus ir žudo net opo
zicionieriuj savo partijoje. Jeigu Stalinas norės, kad ki
tų šalių darbo žmonės imtų ginklų į rankąs Rusijai ap
ginti, tai jisai .pirma turės grąžinti kraštui demokratijų 
—• tikrų demokratijų, o nė-tokį hUmbugų, kokį Rusijos 
žmonėms davė “staliniška* konstitucija”.. Jisai turės duo
ti amnestijų Politiniems kaliniams ir leisti sugrįžti Ru
si jon socialdemokratams ir social-revoliucionieriams, 
kurie šiandie gyvena ištrėmiitie.

Stalino diktatūros kitų šalių darbininkai negins 
I (abejotina .net, ar jų gins pačios SSRS, darbo žmonės, 
nes juk ne be reikalo tenai atsiranda tiek daug “išdavi
kų”!). Todėl, jei Stalinas bus užsispyręs ir toliau valdy
ti kraštų, kaip Azijos despotas, tai Chamberlainui gali 
pasisekti savo tikslų pasiekti.

n

Austrijos fašizmas dar spardosi

Kas gi nori “beribės laisvės”
Lietuvos pasiuntinys Washingtone, p. P. žadeikis, 

savo paskaitoje Baltimorėje (Md.) įrodinėjo, kad sme
toniška. kbnstitucija! duodanti Lietuvai tiek laisvės, kiek 
ji galinti pakelti. Duoti daugiau laisvės Lietuvos žmo
nėms, esu, butų pavojinga. Tarp kitko p. Žadeikis pa
reiškė:

Austrijos klerikalinis fašizmas dar nesiduoda hitle
riškam fašizmui praryti.

Išpildęs Hitlerio reikalavimų, kad nacių vadai bu
tų priimti į ministerių kabinetų, Austrijos kancleris 
šušniggas pasakė per radio kalbų, kurioje jisai pareiš
kė, kad “Austrija turi būti laisva”..

Vienoje ir kituose Austrijos miestuose valdžios
agentai ragina darbininkus rašytis po pareiškimu, kad|š^o“atetOTuTišrinktu8*rSteigiamąjį Seimą7 Bet demo- 
Austrija privalo ginti savo nepriklausomybę - nuo Vo- kratinė' santvarka tai ne “beribės laisvės”. Ji uždeda 
kietijos nacių. Sako, kad jau surinkta milionas parašų. Lam įjkrag teises.ir pareigaą piliečiamsį reiškia — ji ne- 
Tarpe *pasirašįusiųiųwe9ą tuksiančiai buv. ^laįsvų- profe- pį.ipaž|į£a;; Jodddekviėiri* ‘gali daryti kas jam patinka, 
ainių sąjungų narių, kurioms vadovavo. Šocialdemokra- Ar gi p- gadeikis, kuris imasi riiokinti “kairiuosius” 
taL m . . .. ,, , , , . . , ir “dešiniuosius”, nežino net šito paprasto dalyko?

Taigi Austrijos klerikalai dabar kreipiasi j sočiai- Antras dalykas: jeigu visos tautos išrinkti atstovai 
demokratus, prašydami pagelbos kovoje prieš Hitlerį. nustatg tam tikrą santvarką Lietuvos valstybei, tai ko- 
O ketveri metai laiko atgal tie patys klerikalai, kaiplkj^ teiSę tautininkai turėjo tą santvarką panaikinti? 
žvėrys, skerdė socialdemokratus. Ponas ministerįs mano, kad ta santvarka buvo negera,

Mussolinio pinigais apginkluoti ir popiežiaus palai- perdaug dejnokratiška* Jisai, buvęs artimas vai. lįaudi- 
minti, Austrijos klerikališki fašistai išžudė tūkstančius niekams žmoguj šiandie ųžgiria gruodžio 17 d. 1926 m. 
žmonių, kurių pastangomis Viena buvo paversta pavyz- perversmų, pareikšdamas, kad “Lietuvoje ir įvyko tai, 
dingiausiu visame pasaulyje didmiesčiu; sutrempė kr aš- kas. ture jo įvykti”. . .
to konstitucijų ir įvedė mussoliniškų “korporacijų si- Bet tai yra asmeninė p. žadeikio nuomonė. Nesvar
stomų”. Dabar, kai Mussolini subankrotavo ir nebegali bu, kad ji sutinka1 su šiandie’valdančios partijos, tauti- 
apginti savo bernų nuo Hitlerio, tai jie maldauja, kad | ninku, nuomonėj Tautininkai yra tiktai tautos dalis ir 
juos gelbėtų Austrijos darbininkai.

Darbininkų padėtis yra tragiška. Jeigu Hitleris at
eitų Austrijon, tai Austrijos žmonės susilauktų tikros 
vergijos. Geruoju jie nacių diktatūrai nepasiduos. Bet 
jeigu darbininkams teks imti ginklų prieš Hitlerį, tai jie 
atkreips jį ir prieš savuosius fašistus. /

“Apie siūlomas beribes laisves butų laiko tadK 
galvoti, kai aprims tarptautinio nepasitikėjimo ban
gos, kai Lietuvos santykiai su kaimynais nusisto
vės.” 1 1 '
Bet kas gi reikalauja “beribės laisvės”,? Demokra

tijos šalininkai reikalauja demokratinės santvarkos — 
tos Santvarkos, kurių nustatė pati lietuvių tauta per

“Tikrasis Chamberlaino tikslas”
Chicagos “Daily Nęws” korespondentas Paryžiuje; 

Edgar Ansel Mowrer, ilgoje telegramoje aiškina tų at
mainų Anglijos valdžios užsienių politikoje,-kuri įvyko 
pastaromis dienomis, kai premjeras Nevillė Chamber- 
lain pašalino užsienių reikalų ministęrj Edenų ir pasi-j 
sakė už susitarimų su MUssoiiniu ir Hitleriu. į . • I

Edgar Ansel Mowrer išreiškia visai panašių nuo- 
ni»j.ę į tų, kuri buvo išreikšta “Naujienose”, atseit, kad 
Anglijos konservatorių valdžia, atvirai pasisakydama 
už susitarimų su fašistinėmis diktatūromis, - ne pakeitė 
savo nusistatymų, o tik nusiėmė kaukę. Ji visų laikų rė
mė fašistus ir visų laikų kenkė demokratijai, \ bet iki 
šiol ji tų savo politikų dengė “liberališkomis” ministe- 
rio Edeno frazėmis. - \

“Daily News” korespondentas tačiau da irf dabar 
mano, kad Edenas buvo nuoširdus demokratijos šalinin
kas. šitų .jo iliuzijų turės sugriauti buv. užsienių reika
lų ministerio kalba, pasakyta penktadienį Leamingtone. 
Tenai Edenas pareiškė, kad jisai ir toliauš renis kon
servatorių partijų (kuri jį tik-ką išmetė iš ministerio 
vietos), nes to ręikalaujųs tautos labas! \ •

Koks gi buvo Chamberlaino tikslas staigiai mesti į 
šalį visas “libeyalines” ir “demokratines” pretenzijas ir 
atvirai ištiesti rankų fašistiškiems diktatoriams? Mow^- 
rer sako: ' ’ .L

Smetonos Šmeras
. v ' A, V:. I

J, K. Tautmyla “Darbiųinke” rašo:
“Tysliava, sakydamas 'spyčių’ Brooklyniškių 

susirinkime, pasakė, kad 'Vienybė’, kuri buvo arti 
bankruto, taip ilgai gyvuos, kaip ilgai gyvuos pati 
Lietuva* Iš to yra daromos išvados, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia, norėdama turėti čion išeivijoje 
savo interesų gynėjų, pasirinko 'V? ir jų palaikys?* 

' " ___ —----- i-------—;—
V i Blombergas ir Stalinas

išgirdai
v

Pakartojusi Prancūzijos laikraščio “Epoąue” žinių, 
kad buvęs Hitlerio karo mįnisteris Blombergas išdavė 
sovietų valdžiai maršalo Tuchačevskio paslaptį, “Lais
vė” rašo:

“Čia ne tiek svarbu, ar Blombergas 'Tuchačev
skio paslaptį’ išdavė Sovietams, ar neišdavė. Svar
bu tai, kad ta pati spauda, kuri pirmiau skelbė, buk 
'Stalinas sušaudė Tuchačevskį nekaltai, dabar, pri
pažįsta, kad tas nenaudėlis tarnavo Vokietijos fa
šistams, ir kad jam ir kitiems pardavikams buvo 
pritaikyta atatinkama bausme.”
Šituose sakiniuose nėra nė trupinio logikos.. Jeigu 

Blombergas Tuchačevskio neišdavė, tai čia nėra jokio 
įrodymo, kad Tuchačevskis “tarnavo Vokietijos gašis- 
tams”.

Įrodymas bus tiktai tuomet, kai priimsime tų žinių 
už tikrų, t y. kad gen. Blombergas, iš tiesų, išdavė 
Maskvai kokius tai maršalo Tuchačevskio slaptus san
tykius su Hitlerio armija.

Bet jeigu Tuchačevskio palaikė , slaptus santykius 
su Vokietijos reichswehru, tai reichswehro galva, gen. 
Blombergas palaikė slaptus santykius su Stalinu — nes 
kitaip, tai kaip gi Blombergas butų galėjęs “išduoti” 
Stalinui Tuchačevskį? >

žodžių, ta “Epoąue” žinia, jeigu ji tikra, įrodo, kad 
ir Stalinas, ir jo opozicija raudonojoje armijoje turėjo 
slaptų ryšių su Vokietija: maršalas Tuchačevskis ir jo 
vienminčiai slaptai tardavosi su viena Hitlerio genero
lų frakcija, o Stalinas ir jo agentai — su kita.

^Stalinas, kaip matyt, turėjo ryšius dagi su tikrai
siais Hitlerio tarnais, nes Blombergas buyo ištikimas 
“fiureriui”, tuo tarpu kai Vokietijos armijos vadas gen. 
Fritsch ir kiti generolai konspiravo prieš Hitlerį.

Bet jeigu pats Stalinas slaptai susižinodavo su Hit
lerio generolais, tai kodėl jisai apšaukė “išdaviku” Tu- 
chačėvškį? ’ 1 
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Lietuvos panelės konstitucijos 
paskutinės gyvenimo dienos

'( . -.......... , , ■ f, ‘ ‘

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

dagi gana neskaitlinga. Kai Lietuvoje būdavo laisvai 
renkami atstovai į Seimų, tai tautininkai pasirodydavo 
silpniausia už visas srovė. Į Steigiamųjų Seimų nebuvo 
išrinktas nė vienas tautininkas. Į pirmų jį Seimų nebuvo 
išrinktas ne vienas tautininkas. Į antrųjų Seimų nebuvo 
išrinktas nė vienas tautininkas.
; Tik į trečių jį Seimų patekę 3. tautininkų atstovai 

(iš 85 visų Seimo narių!), ir tai — tik su vai. liaudinin
kų pagelba. ' < . >

Taigi, jei lietuvių tauta kiekvienuose rinkimuose 
šitaip parodė savo nepasitikėjimų tautininkais, tai aiš
ku, kad tautos vardu kalbėti jie neturi jokios teisės.. 
Kuo pasiremdami tad, jie drįso panaikinti tų krašto 
konstitucijų, kurių buvo priėmusi visos tautos atstovy
bė? ‘ • •

Jie pasirėmė ginkluota jėga —- ir apgavyste.
Da ir ,po perversmo, kada Smetona buvo neteisėtu 

budu (42 atstovų balsais, iš 85 visų, Seimo narių) “iš
rinktas” į prezidentu^, jisai prisiekė saugoti Respubli
kos Konstitucijų. Visi stambieji tautininkų šulai po per
versmo, kalbindami vai. liaudininkus pasitraukti iš val
džios, buvo davę prižadą tiekeisti konstitucijos. O betgi 
paskui tų priesaikų irriuęs prižadus jie' nulaužė!

Tai ar dėl to, kad tautininkai pavartojo Smurtų ir 
apgaulę prieš Seimo daugumų, tai jie dabar gali spręsti, 
kokia tvarka yra Lietuvai naudinga, b kokia tie?;

Kol p. žadeikis neįrodys, kad ta smetoniška konsti
tucija, kuri dabar yra užkarta Lietuvai, išreiškia Lietu- 
Vos žmonių valių, tol jo pasakojimas apie ypatingų Lie
tuvos padėtį, apie saugumų ir kitus dalykus bus be ver- 
tės.

Paneigdamas teisėtųjų valstybės santvarkų i.r pirš- 
damas Lietuvai tų, ko Lietuvos žmonės niekuomet nėra 
Užgyrę, jisai kaip tik. ir reikalauja vienai tautos grupei 

[“beribės laisvės”, t. y. teises sauvaliauti,

ir apgavyste

Visai atsitiktinai sužinojau, 
kad mano geroji pažįstama pa
nelė Konstitucija yra mirusi ir 
jau laidojama. Skubu į kapus. 
Nueinu, dairausi, žiurąu. Tylu, 
ramti, žmonių nematyti. Tik 
buvusio gyvenimo nebyliai liu
dytojai kryžiai stūkso ir dau
giau nei gyvo žmogaus. Greitai 
apleidau tą nejaukią mirusių 
karaliją. Spėju, busiu apsirikęs, 
ar prigautas buk tai panelė 
Konstitucija laidojama. Juk ši
tiek visiems plačiai buvo žino
ma ir pažįstama, kaipgi ją taip 
tylomis, be jokių apeigų, lyg 
paslapčiomis,laidos? Bet vis dėl 
to ,kapų tarpvartyje susitikęs 
tos mirusios karalijos sargą pa
klausiau, ar kartais: jis nežinąs, 
kuomet ir kur bus laidojama 
panelė Konstitucija.

—Ana, va patvoryje jau už
kąsta, —- mostelėjęs ranka pa
sakė man tasai sargas; z

‘—Tai kaip gi taip be jokių 
apeigų ir net patvoryje palai
dota? 
aš jo.

—Tur bųt, kokia nors merg
še buvo, kad taip paskubomis 
palaidojo. Niekas nei ją lydė
jo, nei niekas dėl jos raudojo! 
Pakišo po žeme ir tiek . . .

sakau aš

taręs tuos žodžiui se-

girdi, net aštuoniolikos metų 
nesulaukusį jau dukrą gimdė. 
Sako, koks dvylika metų atgal 
gruodžio septynioliktą nakties 
metu iš jos, girdi, labai pasity
čioję, 'tai nuo to laiko buk ir 
pasukusi kreivu keliu. Vėliau 
dviem metams praslinkus kaž
koks profesorius Voldemaras iš 
jos labai skaudžiai pasityčiojo. 
Mirusius ne mums teisti! O gal 
ir visai gera panele buvo, tik 
žmones jos gyvenimą išbiauri- 
no. Dieve duok jai amžiną ra
mybę !
nis nusiėmė kepurę ir persižeg
nojo.

—Gyvenimo keliai neišma
tuojami, kas dabar gali pasaky
ti, koksai Irtus likimas laukia, 
tik viena žinome, kad visus 
mus žemelė matulė priglaus!

—O ką? Gal jums ji gimine 
buvo, kad atėjote pasiteirauti, 
šiaip jau niekas ja nesidomau- 
ja? — Susimetęs klausė manęs 
Sargas. Lyg Kristus Judai, į 
klausimą kas yra teisybė, nie
ko neatsakęs palikęs senį nuė
jau savais keliais.

Pakelyje į namus sutikau 
Vieną pažįstamą gydytoją.

—Žiurau iš kapų eini, — 
klausia jisai manęs. z

—Taip, buvau pažiūrėti, kur 
palaidota pahelė Konstitucija.

—štai, kas jam parupo? Ma
tyti, daug laiko turi, — atkir
to man gydytojas ir toliau jis 
tęsė.

—O žinai aš turėjau didelį 
nesmagumą paskutinę jos gyve
nimo valandą aplankyti. Kažkas 
man pranešė, kad panelė mirš
tanti, taigi kaipo gydytojas

žmonių buvo labai išniekinta, skubau suteikti pagalbą.

- nusistebėjęs klausiu
, ’ i . ■/

—Nutilk, seni, 
jam, — apie mirusius nedera 
šitaip kabėti!

—Je, o man tai yisviena ką 
pakišti po žeme, žeme visus 
Vienodai pridengia. Tik vienus 
lydi su iškilmėmis, o^ kitus be 
jokių apeigų, paprastu vežimu 
atveža karstą ir pakasa, . štai 
kaip šią panelę, — byloje man 
senis. Bet sakę tikrai, kad ji

—Ateinu į jos butą, žiūrai 
durys užrakytos. Pasibeldžiau 
duris. Girdžiu dejuoja, bet da 
juo ja taip, skaudžiai ir sunkiai 
Beldžiuosi dar kartą.

—Kas tenais ? . 
duslų ligonės balsą

—Gydytojas, — atsakiau ai 
jak»

—Nelabasis Čia tave atneŠe 
nereikalingi man jokie gydyto 
jai, — atšovė ji man.'

—Panele, juk sunkiai serga 
te, paslaugyti atėjau, — per 
ąuos aš jai.

—Koks pasityčiojimas,—gir 
džiu jos balsą. — visą gyveni 
mą mane skriaudė, vis niekine 
rodos, visiems bučiau skersa 
kelią stovėjusi, rodos, visi troš 
ko mano mirties ir štai kai vi 
sai mano pajėgos išseko, a/tein 
mane slaugyti! Gydytojau, gė 
dykis, — sako ji man. — Ku 
dingo visi tie, kurie taip iškil 
mingai Dievu ir garbės židžii 
siekė man busią amžinai ištiki 
mi? Gydytojau, pasigydyk pats 
esi mani visai nereikalingas 
Mirsiu viena!

—Tai gal kunigą pašaukti, - 
pasisiūliau aš jai.

—-Cha, cha, ha... — tikra 
skaudžiai ji nusikvatojo.—Da 
ko? Dar paskutinę valandą i 
manęs tyčiojatės ir ramybė 
neduodate! Kunigai iškilmings 
dalyvavo mano krikšto dienoj 
ir evangelijos žodžiais kitu 
saigdino ir patys Kristaus kry 

, žiu bučiavo man ištikimais bu 
Į šią. Ir tuomet, kai naktį iš nu 

nęs nepilnametės girti pasitj 
čiojo ir tuomet, kaip profesc 
rius mane išniekino ir tas skai 
džiaš mano gyvenimo valanda 
kunigai evangelijos žodžiais k 
tus saigdino ir patys' Dievo ž< 
džiais siekė, kad manęs neaj 
leisią! Koks pasityčiojimas, i 
štai mirties akivaizdoje dar ti 
rėčiau progos vieną kartą i 
paskutinį — pamatyti jų vei< 
mainybę! Pasikviesk Tamst! 
gydytojau, sau juos, gal tu 
tokių nuodėmių, kurias jie a 
leis!;.. Mario sąžinė gryna! < 
prakeikimas La.. .

Tarus paskutinį žodį, pane'j 
Konstitucija giliai atsiduso, si 
klykę ir staiga viskas nutilo.

—Mintis, — dingtelėjo man 
galvoje mintis ir tuo pačiu m< 
tu išgirdau naujos gyvybė 
kliksmą..*

— Jau policija vertė duris,- 
pasakoja man gydytojas.
si rodo, kad policija mane buv 
iššaukusi ir pati skubėjo į te 
nelaimes vietą.

Vos spėjome duris išverst 
jau ir kunigas buvo čia pat ai 
•ėjęs.

—Kągi? Man teko tik mirti 
konstatuoti ir čia pat suteiki 
naujagimei dukrelei pirmą pi 
gelbą, kuri berods tris mėm 
sius anksčiau buvo gimusi, ne 
gu jai derėjo gimti.

—Ką gi, sakau, kunigėli, tek 
mirusiai suteikti paskutinis pi 
tepimas ir štai naujagimė krib 
styti ?

Kunigas tuos-žodžius išgii 
dęs bent kiek sumišo, išraud 
ir tarė:

—Paskutinis patepimas mi 
rūsiai jau nereikalingas, o d i 
naujagimės krikšto reikė pa 
laukti; gydytojas sakai, kad j 
tris mėnesius aukščiau ginu 
tai dar nežinau, kaip ją skaity 
ti, ar gyva at dar negimusia.

Tuo pačiu metu policijos vir 
šininkas apžiūrėjęs mirusios la 
yoną statė protokolą. Čia pa 
stovėjo policijos advokatas. Po 
licijos viršininkas, surašęs pro 
tokolą, štai ką pareiškė:

—Keikia konstatuoti, kad jo 
kią smurto žymią neteko pašte 
bėti, išėmus štai netaiku girnų 
sius, teks jums ponai Šis man< 
protokolas pasirašyti?

'Tuomet policijos . advokatai 
sakė: z.
• —Ponai, jus už tai, kas eis 
įvyko, jokios atsakomybės nei 
neši te, mes konstatuojame tik 
įvykusį faktą, taigi to fakte 
busime tik eūiniai liudininkai!* 

Taip ir visi pasirašėme.
Tai yra^konstatavome pane-

(Tąsa- aut 5-to• pusi.—5-toj špaltoj)
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Lietuvos panelės 
konstitucijos pa
skutinės gyvenimo 
dienos

FEDERALE granu džiure apkaltino 
KUN. COX IR 13 JO BIČIULIŲ DEL 

“GARDEN STAKES” SKANDALO

SLA195 Kuopos 
Parengimas 
Gerai Pavyko

Kun. Cox ir 13 jo pagelbininkų bus teisiami Federalio 
Teismo. — Kun.yCox ir pora jo ipagelbininkų turė
jo užsistatyti po $3,000 užstato, o kitų apkaltintų 
vardai laikomi slaptybėj iki jie bus areštuoti. — 
Federalis teisėjas Nelson McVicar išdavė varentuS 
apkaltintus areštuoti.

PITTSBURGH, Pa. — Vasa
rio 23 d. Federalio Teismo gran- 
džiurė apkaltino Pittsburgho 
pagarsėjusį katalikų kunigų 
James R. Cox ir 13 jam artimų 
bičiulių dėl loterijos skandalo 
ir apgavystės. Kunigas Cox ir 
jo pagelbininkai bus teisiami 
Federaliam Teisme už naudo
jimą pašto loterijos tikslams ir 
už apgaudinėjimą ^publikos.

Praeitą gruodžio mėnesį kun. 
Cox ir jo pora pagelbininkų ar
ba vadinamų promoterių B. J. 
Clifford iš Cleveland, Ohio, ir 
Thomas A. Herkins iš Pasa- 
dena, Cal., buvo areštuoti dėl 
naudojimo pašto loterijos * tik
slams. Tada tuojau po arešta
vimo išėjo j aikštę, kad kun. 
Cox po priedanga religijos ir 
labdaringų tikslų, susidėjęs su 
profesionaliais raketieriais, va
rė didelį raketą ir apgaudinėjo 
publiką. Pasirodė, kad tasai 
dvasiškas tėvelis ne tik kad ap
gaudinėjo publiką per daugelį 
metų visokiomis loterijomis, 
bet užlaikė ir naktinius klubus 
ir kitokias landynes, kur viso
kie naktiniai padaužos rasdavo 
sau prieglaudą ir traukdavo 
jaunimą linksmintis dėl labo 
bažnyčios ir Dievo garbes.

Bet tikima,- kad^ kada kun. 
Cox su visais savo bičiuliais 
stos į teismą prieš teisėją ir 
džiurę aiškintis, tai dar daug 
visokių dalykų išeis į aikštę. 
Nes jau ir dabar, kai tik fede- 
ralė valdžia paėmė kun. Cox 
už apykaklės ir ėmė medžioti 
jo pagelbininkuš, tai ir dabar 
sučiuptosios “žuvys” norėda
mos išsisukti nuo atsakomy
bės, verčia bėdą vieni ant ki
tų ir tuo budu atidengia vis 
naujų ir naujų slaptybių.
Didelis smūgis Pittsburgho 

katalikų dvasiškijai.
Kunigo Cox įsivėlimas j tru- 

belį yra didelis smūgis Pitts
burgho kataliką dvasiškijai, 
nes jisai buvo pagarsėjęs ne 
tik Pittsburghe, bet ir visoje 
šalyje kaipo didelis kataliką 
vadas. Su kun. Cox skaityda- 
vosi visokie politikieriai, jisai 
varė didelį bedarbių šelpimą 
Hooverio “prosperities” laikais. 
Tačiau* dabar išeina j eikštę, 
kad pats Cox sąve daugiau 
šelpė, negu bedarbius. Vado
vavo jis bedarbių armijai mar
guojant į Washingtoną, orga
nizavo politinei partijai ir sta
tė savo kandidatus prezidento 
urėdui ir į kitas valdiškas vie
tas.

Ir visa tai darė po priedan
ga • katalikystės, krikščionybės 
ir kitų prakilnių šukių.

Papuolęs į trubelj, kun. Cox 
Pittsburgho vyskupijos vysku
pas Boyle tuojau pasiskubino 
pareikšti laikraščių reporte
riams, kad jisai nieko bendro 
neturi su kun. Gox loterijo
mis.

O kaip visiems yra žinoma, 
tai kunigas leido tas • loteęijM 
už kurias jis su visais savo bi
čiuliais turės eiti J teismą aiš

kintis, dėl naudos St. Patrick’s 
bažnyčios ir vienuolyno. Vi
siems yra žinoma, kad bažny
čios ir vienuolynai yra vysku
po žinioje ir negalėjo būti, kad 
kun. Čox veikė be vyskiipo ži
nios.

Bet Pittsburgho vyskupas 
lyg tasai pilotas nusimazgojo 
rankas dėl kun. Cox trubelio.
Du milijonai lalmėjimb ti

kietų buvo išplatinta.
Pašto inspektoriai tyrinėda

mi kun. Cox “Garden Stakes” 
kun. Cox loterijų raketą atra
do, kad per paštą buvo išsiun
tinėta 2,000,000 tikietų ir kož- 
nas tikietas $1 vertės. Tie lai
mėjimo tikietai buvo platina
mi ne tik Suvienytose valsti
jose, bet ir Kanadoje. Buvo ža
dama $25,000 laįmėjimams.

Vadinasi, .dideliu mastu -ra
ketas buvo varomas.
“Laimėtais” preisais pasi- 

kunigas ir pramote- 
rių giminės.
pašto departamentas 
gauti nusiskundimų iš

Patį vaidinimą . galima atpa
sakoti sekamai: pirmiausia sce^ 
hoe pasirodė Lietuva—p. Ka- 
ličiene tautiškose drabužiuose 
su surakintoms rankoms, tai 
buvo vaizduojama Lietuva prieš 
nepriklausomybės • . atgavimą. 
PasŲui išeina skautai-4-berniu* 
kai nuima; geležinius nuo Lie
tuvos ranką padaro ją laisvą. 
Geležinius gi retežius sutirpi
na žadėdami iš nelaisvės pan
čių nulieti “Lietuvos Laisvės 
Statulą.”

Lietuvai ' • pasidarius laisvai, 
scenoje pasirodo būrys jaunų 
mergaičių tautiškuose drąbu-' 
žiuose gražiai dainuodamas 
žaidžia, baskui tos pačios mer-

dalino

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 y. ryto 
iki 8 vai. vak, Nedėliomią 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Kai 
pradėjo 
įvairių valstijų dėl kun. CoX 
loterijos tikietų ir pradėjo ku
nigą kaltinti pašto naudojimu < 
loterijos tikslams, tai buvo tik : 
pusė bėdos. Tada pats kun. i 
Cox teisinosi prieš publiką, 
kad tame nieko blogo nėra, 
nes jis norįs,, kad žadėti prei- 
sai $25,000 tektų laimėtojams 
taip, kaip jisai yra žadėjęs ir 
bažijosi, kad jisai prižiūrėsiąs, 
kad viskas butų teisingai at
likta.

Bet kad tas laimėjimas buvo 
padarytas ir pašto inspektoriai 
tyrinėdami atrado, kad tas 
$25,000 buvo pasidalinta tarpe 
kunigo Cox ir pramoterįų gi
minių, ir kiti laimėjimai buvo 
sufušeriuoti, tada, žinoma, ki
lo didelis skandalas bei pasi
piktinimas publikoje. \
Spėjama, kad ir preisų lai

mėtojai yra apkaltinti
Esu minėjęs, kad iŠ 14 ap

kaltintų dėl tų “Gardens Stakų” 
tik 3 vardai yra žinomi publi
kai, tai yra: kun. Cox, B. J. 
Clifford ir Thomas A. Kark
ins. O kas kiti, kuriuos federa- 
lio teismo grandžįurė apkalti
no, niekas tikrai nežino, nes 
teisėjas, išduodamas varentus 
areštuoti juos, jų vardus lai
ko slaptybėje iki jie federalių 
agentų bus sumedžioti. Nenori
ma apkaltintiems duoti progos 
pabėgti.

Yra spėliojama, kad tai prei
sų laimėtojai yra apkaltinti. 
Bet kiek tas spėliojimas ati
tinka tikrenybei, tai nętolima 
ateitis parodys.
Kitų katalikiškų bažnyčių 

loterijos.
Ne vien tik kunigas Cox 

Pittsburghe pasižymėjo - su lo
terijomis, bet ir kitose katali
kiškose parapijose dėl naudos 
bažnyčios yra daroma visokios 
loterijos ir publika pratinama 
prie visokios rųšies gembleria- 
vimo. Net musų lietuviškos pa.- 
rapijose yra išvystyta visokios 
rųšies laimėjimai ir gemblėria- 

: vimai, kad jau net pradeda 
įgrįsti publikai.

PITTSBURGH, Pa. — Vasa
rio 12 d. teko dalyvauti SLA. 
195 kuopos baliuje, kuris bu
vo surengtas didžiulėje Slavo* 
kų svetainėje 57th ir Butler 
St. Tikrai buVo galimą pasige
rėti/ kad tokioje negausingoje 
lietuvių kolionijoj pajėgiama 
surengti toks gražus ir pavyz
dingas parengimas.

Balius, žinoma, kaipo balius, 
orkestras griežia, daugiausia 
jaunimas šoka, linksminasi. Beį 
apie tai nebūtų reikalo nė rarigaitės nešą, Lietuvai dovanas: 
šyti. Bet šiame baliuje buvor":’“~'>u: 
kas tokio įdomaus ir pamoki
nančio, ypačiai musų drau
gijoms.' ( į

Daugumas musų SLA. kuo\ 
pų Pittsburghe ir apylinkėje 
mažai ką rengia, o jei ir ren
gia, tai paprastai neturi pasi
sekimo. Dėl nepasisekimo kal
tina blogus laikus ir kitką.

Bet pasižiurėjus į šį SLxA 
195 kp. surengtą balių, visai 
nesimatė nei tų blo^ų laikų, 
nei kitokių klinčių, — viskas 
išėjo ko geriausiai. '

Publikos buvo pihiutė svetai
ne, daugiausia Pittsburgho lie
tuviai.

Buvo įdomu patirti, kas juos 
čionai sutraukė? Pasirodė, kad 
šio baliaus rengimo komitetas 
susideda iš čia gimusių jaunuo
lių, SLA. 195 kp. narių, ir jie 
savo energija panaudojo, kad 
šis parengimas butų sėkmin
gas.

Ar nebūtų gerai, kad ir ki
tos' SLA. kuopos imtų pavyz
dį iš minėtos kuąpos, tada, ži
noma, neręikėš, dejuoti dėl ne
sėkmingų parengimų.

— S. Bakanas,

“Lietuvos Nepriklau
somybės 20 Metų 
Sukaktuvių Iškil
mių Lošimas”

Prąeitą kaytą rašydamas

Korės.

a- 
pie t^tuvos; nepriklausomy
bės 20 .Inetą sukaktuvių minė
jimą, kurį buvo surengusios 
Pittsbutgho Draugijos, vasario 
13 d„ M. D. Svetainėj, mi- 
nėjaUj kad buvo suvaidintas 
trumpąs įspūdingas specialiai. 
Dr. Baltrušaitienės parašytas 
veikalėlis. Taip pat žadėjau 
kitą kartą plačiau parašyti a- 
pie patį vaidinimą ir vaidinto
jus. ’

Šiuo ir pildau savo' Pažadą.
Vaidinimas neturi jokio spe- 

cialfo vardo, nes programos 
vedėjas p. P* Dargis pristaty
damas vaidintojus publikai ir 
patį vaidinimą pareiškė, kad 
bus “lošimas” ir nepasakė var
do. Vargu ir galėjo pasakyti 
vardą, nes ir pati autorė Dr. 
Baltrušaitiene taip pat nebuvo 
vardo davusi jos parašytam 
veikalui; " "

Nesant oficialaus vardo aš 
iš savo pusės pavadinsiu: “Lie
tuvos Nepriklausomybės 20 m. 
Sukaktuvių Iškilmių Lojimas.” 
, Vaidinime dalyvavo :\ V. J, 
Kaličienė, /L. Raudoniulė, D. 
Garliaus’kaitė, V. Kaličiųtė, F. 
Norfldutę ir G. Balytaite. Berr 
niukai vaidintojai: A. Janųle- 
vičius, E. Janulevlčius ir V. 
Kaličius.^ Išskiriant p. Kaličie- 
nę/kuri vaizdavo Lietuvą, mar
gaitės ir berniukai vaidintojai 
tarpe 10 ir 15 mėtų amžiaus 
yra Lietuvių skautų nariai. 
Mergaičių skaučių mokytojos 
buvo Marijona Bartkaitė ir Ju
lija Biknaitė. Muzikos dalį pil
dė ir vadovavo Milda Virbic-* 
kiutė—Broski. t

pirmoji, neša “Laisvę”, antro
ji “Apšviėtą”, trečioji “Teisė
tumą”, ketvirtoji “Teisingumą” 
ir penktoji teikia Lietuvai 
“Demokratiją”. Sugieda kartu 
su publika Lietuvos Himną ir 
tuo baigiasi vaidinimas.

Ręikia pasakyti, kad minė
tas veikaliukas .turėjo pakan
kamai to, taip sakant, lietuviš
ko jausmo ir labąi atitiko Lie
tuvos 20 metų sukaktuvių iš
kilmes. Tik^ąi buvo jaudinan
tis reginys p^atyti čia gimusias 
jaunas mergaites ir berniukus 
taip gražiai vartojant lietuvių 
kalbą bei girdėti kalbant apie 
Lietuvos nepriklausomybę, a- 
pie apšviėtą ir demokratiją* 

Ypač šiuo laiku kai eina tarpe 
Amerikos lietuvių bruzdėjimas 
u!ž atsteigimą s_, demokratijos 
Lietuvoje.

Daugumas. publikos sudarė 
taip vadinamieji seniai, kurie 
patys atsimena tas dienas, ka
da Lietuvo 'buvo Rusijos pa
vergta, bet • <-j au ir tada buvo 
girdimos koyos už Lietuvos 
laisvę,; reikalaujama Lietuvai 
teisių. Norsį ų tąis laikais tie 
tamsybės apaštalai-—kunigai su 
davatkomis, kurie dabar de
dasi didžiausiais patriotais, 
smerkė ir niekino tuos pirmuo
sius kovotojus už Lietuvos lai
svę ir išdavinėjo juos caro val
džiai. j ‘

, Tiesa, daugumas musų tais 
laikais gal ir sapnuote nesap
navo, kad Lietuva kada nors 
bus nepriklausoma valstybė.

Šiandien mes švenčiam 20 me
tų Lietuvos. Nepriklausomybės 
sukaktuves. ;^jVadinasi, nepri
klausomybės, Į<o va laimėta. Bet 
kova dėl Lietuvos žmonių lais
vės, teisęttfmo, teisingumo ir 
demokratijos 
dar tebeeina, 
musų tikim,; 
bus laimėta.

(Tąsa iš 5-to pusi.) \ .
lės1 Konstitucijos mirtį. Reikėjo 
protokolu užfiksuoti ir kitas 
faktas, būtent naujagimės atsi
radimą.

Čia aš - policijos viršininkui 
pastebėjau, kad reiktų pažymė
ti, kas jos tėvas yra, nes kitaip 
toji naujagimė bus skaitoma 
pamestinukė...

—Policijai jos tėvo vardas y- 
ra žinomas, tai vien: s iš pavai
nikių, bėt kolkas jo pavarde lai
koma paslaptyje. Kai ateis lai
kas, policija apie tai viešai pa
skelbs, o dabar, ponai, prašau 
pasirašyti protokolą apie nau
jagimės atsiradimą.

Ir šį protokolą visi pasirašė
me, juo labiau, kad policijos ad
vokatas ir čia užtikrino, kad 
mes jokios atsakomybės 
pasirašymu nesiimame, 
kaipo eiliniui liudininkai 
tatuojame įvykusį faktą.

-—Pasirašėme, su policija ne
siginčysi, jie geriau žino, ką jie 
daro. ;

Šiuos žodžius,taręs, mano pa
žįstamasis gydytojas, nežinau 
dėlko, nusišluostė veide pasiro
džiusį prakaitą, nors nebuvo 
dėlko šilti, nes diena buvo labai 
šalta..

—Oi, daug gyvenime mačiau, 
daug esu pergyvenęs, bet šito
kio vaizdo nesu regėjęs!

Taręs tuos žodžius gydytojas 
padavė ranką ir mudu atsisvei
kinę atsiskyrėva.

Tai tiek iš jums galiu pra
nešti apie mano didžiai gerbia
mos panelės1 Konstitucijos pas
kutines gyvenimo valandas.

—VISTASPATS
Vasarįo 12 d.-1938 metai.
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UŽGIRTA 
ŠALČIO

FORMULA
Baisiosios 1918 metų influenzos 

epidemijos metu, kada tūkstančiai 
žmonių mirė, žymaus Ulinojaus dak
taro formula pasižymėjo ir savo-veik 
la patraukė viso krašto dėmėsi. Ne
paprastai * didelis reikalavimas pri
vertė tą daktarą sutaisyti tuos vais
tus j pakelius po M-K vardu. Tūk
stančiai dčkingų vartotojų nuo tada 
ėmė savanoriai rašyti, paliudydami, 
kad “niekas neprisilygina prie M-K, 
gydant persišaldymo kosulį, krutinės 
slogą ir bronchialius dirginimus,”

M-K nėra tik paprastas “švel
ninantis syrupas,” bet moksliškas, 
aukštai koncentruotas skystas vais
tas nuo šalčio ir yra toks našus, kad 
jo gamintojai ėmė pardavinėt su tik
ra pinigu grąžinimo 
garantija. Sulaiky
kit šaltį su M-K 
šiandien. Visi vais
tininkai turi.

Moterys jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

dar nėra laimėta, 
Tačiau daugumas 
kad ir šioji kova

Reporteris

Tik ką gavome 
KULTŪROS NO. 1 
Turinys: f

TURINYS:
Masių psichologijos bruožai —Ks.

Bartkus. z y '
Klajojimai — Kaz. Barauskas — 

Nendre.
Sovietų naiijojį 1936 metų kons

titucija — prof. M. Romeris.
Fašistine Italija — A. Baikšts.
Misterio Ripli elektros namelis— 

L llif ir E. Petrov.
Iš pofethos ‘Dailininkes tragedija” 

—Sąldmėja Neris.
Lietuviško tipo beieškant —• 

B-tė.
- Didžiajame Ispanijon kare —
Adalas. ” / .■ • .

Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir tŲ 
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KAINA <5 CENTAI.
, “~~~~' 1

Naujienose
1739 So. Halsted St

o.

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

^■11 IJiį !”*■'

tokiu 
o tik 
kons-

LIKIM

PA IN - E X PELL E R

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrini setą dėl 6 
arba 8 asmenų. .

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: 'šakute, sriw\ 
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši šiuo* 
tai kainuoja tiktai 99 centus, 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas^ Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink* 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

Sivy Met\|
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos 
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

Iš, „LIETUVOS
Žmogus, kurio bijo visi 

įsiskolinę ūkininkai
ŠAKIAI — šiaudinės miest. 

gyv. A. ‘N., kuris seniau buvo 
paprastas batsiuvis, siuvo nau
jus ir lopė senus batus. Bet 
paskutiniu laiku jis metė bat
siuvio darbą ir ėmė supirkinėti 
iš. ūkininkų kreditorių su gera 
nuolaida vekselius. Supirko vie
no ar kito ūkininko daugiau, 
vekselių, nustatytu terminu u- 
kininkui negalint išpirkti jis 
vekselius protestuoja ir skel
bia varžytines, šakių apskr. 
ūkininkai jį gerai pažįsta, nes 
jis- ne vieno turi supirkęs Vek
selių ir ne vieną tokiu bud u 
nustūmė amžinai vargą vargti, 
pardavęs iš varžytinių ūkį. Vi
suomene pageidauja, kad to
kiems vekselių “pirkliams” bu
tą užkirstas kėlias varyti tokią 
prekybą.

Jei bosas tave spaud
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPULKOS

ir statykis namą.

GERR. Naujienų įkaityto- 
joe ir įkaitytoje! prašomi 
pirkinių reikalai! eiti į ta* 
krautuve*, kurios skelbiasi 
Naujienose.

................................. ........................ .....

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

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

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

Tremia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
j Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50. bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

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

Šešta.ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
Aųuitania”,

Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.09, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

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

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesį ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

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

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So, Halsted St., Chicago, III.
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I 
vėliava, viduje tautinėmis spal
vomis, gražiomis gėlėmis) ir 
tautiniais rūbais apsirėdžiusios 
patarnautojos sudarė labai pa-

' - trijotišką bei šventei atitinka- 
, mą nuotaiką —- visi svečiai 

Lietuvos Nepriklauso- (apie 100) jautėsi ir džiaugė- 
mybės Minėjimas si "s i‘e buti buv? pačioj® 
Konsulate Lietuvoje. < f

Vasario 16 d. Konsulas ir tiražų . ir istorišką konsulų 
Poniai Dauįyardžiai suruošė I^AhŽvardžių parengimą visi 
Konsulate Lietuvos Nepriklau- laikraščiai aprašė ir ry- 
somybes 20 metų sukakties mi* SU. ap*e Lietuvą gra- 
nėjimo vaišes. Vaišėse dalyvą- atsiliepė, 
vo ir Lietuvos Vyriausybę bei
Lietuvą sveikino Baltijos valr mybės sukaktį ir įvairius pa- 
stybių (Latvijos, Estijos, Šuo-j 
mijos, Švedijos ir Danijos)' 
Konsulai ir jų šeimos, Konsu-* 
liarinio korpuso dekanas, ma
joro atstovas, trys teisėjai, pem 
ki klebonai, du . profesoriai 
(Senn’as iš Wisconsin Univer
siteto ir Taylor iš Chicago Uni
versiteto), žydų ir baltgudžlų 
atstovai (Komaiko ir Voron- 
ko), Nepriklausomybės kovų 
veteranai, profesionalai ir vei
kėjai. Erdvios konsulato patal
pos* buvo užpildytos žmonėmis. 
Visi vaišinosi ir buvo vaišina
mi lietuvišku koktyliu, valsty
bine degtine, krupniku ir viso
kiais pridėčkais. Vaišintojais 
buvo šeimininkai, patarnauto
jomis šv. Kazimiero Akademi
jos studentės, pasipurusios 
tautiniais rūbais. Jos ne tik 
gražiai patarnavo, bet ir pro
gramą išpildė.

Jaukiai ir patrijotingai iš
puoštas konsulatas (ore didele

šium su tuo apie Lietuvą gra-

Apie Lietuvos Nepriklauso-

rengimus tą sukaktį paminėti 
didieji anglų . laikraščiai rašė 
per kebas dienas, 
r

Toks intensyvus aprašymas 
Lietuvos ir lietuvių veikimo yra 
pirmas apsireiškimas Chicago- 
ję.

lon

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Lietuviai Veteranai
ir Dariaus-Girėno
Postas

. Pirmadienis, vas. 28, 1938

4ynaio-
William

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

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

Pavyzdinga x 
Duonos Kepykla )

BRIDGEPORT. _ Teko ai- 
lankyti ir pirmą kartą pamaty
ti tikrai pavyzdingą duonos ke
pyklą Bridgeporte — tai p. Ste* 
pom.ičio kepyklą, prie 31-mos 
gatvės ir Emerald avė. Vadina
si Star Bakery. Pasirodo* kad 
p. Steponaitis užlaiko ir kitą 
kepyklą SouthxChicagcje. Brįd- 
geporte Star Bakery yrą grar 
žiai įrengta ir L bai švariai už
laikoma. Apart lietuviškos juo
dos duonos jie taipgi kepa vi
sokius pyragaičius. —VBA.x

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago je) ,

James Smith, 31, su 
Nieman, 30

George Žemaitis, 29, su Gert- 
rude Karpinski, 23

Reikalauja
Perskirų

Lillian Nalmin nuo Julian 
Nalmin

Thcmas Miskelly nuo Clara 
Miskelly

Gavo
Perskiras

Alfred Broniš nuo Margaret 
jBronis

I Palikimų
Teisme
Michael Majauski — mirė sau

sio 8 d., 1937. Paliko turto 
$6,000. įpėdiniai nežinomi. 
Administratorium paskirtas 
Jonas Eudeikis.

My-

Hazel

Mike Tarutis pirko 
Antrą Taverną 
’ BRIDGEPORT. — Kai 
kolo Taručio sūnūs Vytautą
pargrįžo iš Cincinnati, O., kur 
jisai gastroliavo dideliame te
atre, tai sužinojo, kad jo itevas, 
gerai žinomas taverno biznie
rius, nusipirko dar antrą ta
verną antrašu 1431 E. 63rd St. 
Pasirodo, kad dabi.r musų My
kolas bus daugiaus nėgu “bizi”. 
Valdyti du bizriiu nėra juokai. 
Turės geros progos “nudredu- 

| syti”. Linkėtina gero pasiseki
mo naujoje vietoje. —VBA.
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Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ'.

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos

$106.53
$206.00

$152.00
$289.00

Gegužes 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Trečia Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą .......v.... .
Į abi puses .......... .................... ......

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

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

Ši ekskursija' yra užgirta Liet. Laivakorčių
> Sąjungos.

Dėl dokumentą ir visą informacijų kreipki
tės i patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

, Chicago, Illinois.

Wolf Meat Market 
Atremontavo 
Savo Krautuvę

BRIDGEPORT. — Prie
Ha.sted gatvių plačiai pagarse 
jęs mėsininkus p. Wolf nau’a 
atremontavo savo krautus ės 
namą. įdėjo naują frontą ii 
užpakalyje pristatė dviejų auk 
štų priedą, kuriame bus darbi
ninkams patogumo kambariai 
ir raštipė. P-: s? Wolfas turi 
planus įrengti savo krautuvę 
moderniškiausiais baldais ! u 
šaldytuvais, kurie visus n u ste
bins kai bus įrengta. VBA

Naujas Biznierius 
Tavetno Biznyje

Petras Blinstrubas neseniai 
išpirko taverną antrašu 719 S 
Western Avė., kurią pirminis 
užlaikė p. Vitas. Kadangi Wes- 
tern Avė. yra labai ilga gatvė 
tai musų lietuviams bus pato 
gu sustoti pas gerą lietuvį, 
važiuos pro šalį. -—VBA.

kai

Jadvyga Gricaite 
Operoje “Rigoletto”

Dainuos Gildos rolę.

Kas turi talentą, lavinasi, 
rimtai dirba, tam ir laimė, 
netikėtai ateina. Apie ką aš 
kalbu? Apie Jadvygą Gricaitę. 
Musų lietuviai turės progos 
išgirsti jos debiutą operoj Ri
goletto, vadovaujančioj rolėj, 
Gildą ir su tokiu sąstatu, kaip 
Metropolitan operos ir Chica- 
gos City Operos artistais.

7 ■ . •' ■

Chicagos International Ope
ra Co. rengiasi1 statyti operą 
Rigoletto ir nutarė ieškoti 
jauno talento koloratūra sop
rano dainuoti Gildos rolę.

Jie pasirinko Jadvygą Gri
caitę.

Tokia proga pasitaiko tik 
sykį į amžių, todėl aš ją šau
kiu laiminga mergaite.

Operos pastatymas įvyks 
kovo 13 d. 8 vai. vakaro, Au
ditorium teatre prie Congress 
ir Wabash gatvių. —D tieky.

gaupą Uetuuiąi priklausip 
darni svetimtaučių postuose? 

■ ’ • • ■ ’ ■ ’ ■ ' ' ' ■ /

AmeriĮcos Legięnė yra. .tik- 
Viena v organizacija visoje A- 
inerikoje, kurios kiekvienas 
postas lygiai turi laikytis ir 
pildyti tam tikras pareigas. 
Bet ištikus kokiai nors belai 
mei ar mirties valandoje, lie 
tuviai prikląusantįejį svetini 
taučių postuose, kur kas ne 
gauna tokio malonaus ir. man 
dagaus broliško patarnavimo, 
kaip Lietuvių Dariaus-Girėno 
Postas 271, kad sdteikia savo 
nariams, kitą kąrtą Jiena- 
riams. Suteikia lygų patarna
vimą ir rūpinasi pąliktomis 
jų šeimynomis. ■

Jau Darjaus-Gffėno postui 
prisėjo laidoti vieną lietuvį, 
kuris priklausė kitame poste. 
Jam mirus, žmona ir giminės 
kreipėsi į minėtą posto valdy
bą“, pranešdami, kad mirė jų 
vienas narys ir reikalauja lai
dotuvių patarnavimo. Bet po
sto viršininkai patikrinę savo 
rekordus, atsakė, kad gaila, 
jo duoklės už pusę metų dar 
nemokėtos ir įneš negalime 
duoti patarnavimo. Reiškia, 
tik vienus metus dėl kokios 
priežasties nesumokėjo, ir at
sisakė duoti bent kokį patar
navimą. Tuomet nuliūdus 
žmona ir giminės kreipėsi 
orie Lietuvių Legionierių 
Dariaus-Girėno posto, kuris 
sutiko kaipo vejenanui, •su
teikti pilną militąrinį patar
navimą. Tas/įvykę apie me
tai laiko atgal.

Lietuviai legionieriai elgia
si kitaip, štai neperseniai at
sitiko, kad mirė lietuvis ve
teranas, kuris priklausė Da
riaus-Girėno POJįtųĮ, bet duok
lės buvo nemokytus nuo 1936 

"metų. Gavę apip. tai. žinią, 
lietuviai legionieriai neatsisa
kė, bet gražiausiai, mililariš- 
koms apeigoms iškilmingai 
palaidojo.

Šįvakar'- Susirinkimas
Tad matote, kokis skirtu

mas brangus veteranai, ar 
negeriau lietuviams priklau
syti prie savo lietuviško Da- 

‘ jiaiis-Girėno Posto?
Reguliariai susirinkimai į- 

vyksta 'kas ketvirtas pirmadie
nis kiekvieno mėnesio. Se
kantis susirinkihias įvyks šį
vakar, vasario 28' d. 8:00 vai. 
vakabe, J. Yuškos /svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Kviečiame 
kiekvieną lietuvį veteraną gy
venantį Čikagoj ar jos apy
linkėj, atsilankyti į musų su
sirinkimą, ir susipažinti su 
Dariaus-Girėno Postu.

Kaltina Šoferį 
Už Traukinio 
Nelaimę

. ■ i

Illinois Commerce Commis- 
sion pareiškė, kad neatsargus 
šoferis Frank Gregson, 7848 
South Ashland avenue, buvo 
kaltininkas Wabash traukinio
ne|ąimčs ppe HĮth ir

Atšaukė 
Kandidatūrą 

.—... • ,, ____

Dabartinis Illinois 
rius Washingtone
Dieterich atšaukė savo kandi- 
tiirą naujam terminui. Nusto
jęs Illinois demokratų para-

mos, Dįeterįeh žadėjo kandi
datuoti neprik'ausomai, bet 
pamatęs, kad jo šansai laimė
ti menki, nutarė pasitraukti. 
Chicagos demokratų mašina 
rems į sehhtorius Michael 
Igoe, o Hornerio grupė Scott; 
Lucas iš Havana, III. 

‘‘"I - U  ---------------—"T—    

SPECIALUS
Pasiūlymas!

SKAITYTOJAMS
Servizas 
Vienam
Žmogui

EXTRA
SPEGIAL

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
strąight bourbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Ta Vernuose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGĄRD, Say.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Šmotų

Verte
$2-5°

Vrruzųs n v v u n 0 Sidabriniai Setai 
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

f , . .J V . tlKTAI UžJus galite pradėti taupyti tuos sidabn-i 
nių daiktų kuponus šiandien, norint jsigy- 
ti. pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- M ML •
nia įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- H _
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. /
Norint gauti vieną setą, atneškite arba Efl. 1^ 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu.
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- belas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų.  Su 6 Kuponais

“Faun” 
Design

<

Visi nariai malonėki te atsi
lankyti ir užsimokėti 1938 m. 

kad 
nebu- 
nesu-

duokles. Neatidėliokit, 
paskui ištikus nelaimei, 
tų jokių nemalonumų ir 
sipratimų. f

P. S. Legiono Ekskursija į 
Lietuvą tvarkosi labai gerai. 
Pilnai užsiregistravusių yra 
apie penkiasdešimt. Ant laivo 
vietų yra užsakyta viehas; 
šimtas, tad Ikurie manote va
žiuoti su Legiono ekskursija, 
o da nesat užsiregistravę, tai 
padarykite tą tuojaus, nes už-1 
sibaigs tam tikras laikas ir 
vietos bus atsakytos ir nebus 
galima su šia grupe važiuoti. 
Visais reikalais kreipkitės i 
pas B. R. Pietkiewicz, 2608

III.,
pas B. R. Pietkiewicz, 
West 47th St./ Chicago, 
telefonas Laf. 1083.

—Frank Krasauskis, 
korespondentas.

lem avenue. Neatkreipęs do
mės į signalus, Gregson, val- 
ląjf didžiulį troką, užvažiavo

ant bėgių ir po traukinio ra-

CRANE
COAL COMPĄNY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Repuhlic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .... ............. trinas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ............ ........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
i-rkraustpm forničius, pianus ir 
šokius rakandus bei Storus. Ve- 

/ m i farmas ir kitus miestus.
ema kaina. Musų Darbas ga
ni tuotas. Taipgi pristatom an

glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

Kasdien skaitydami •* 
’ HEMAS” lietu- 

».» įgyja naudingu 
» trerij panto-

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 I T

šmotų ROGERS
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už I 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

r 1 •

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

v Šios sidabro setų dėžes yra gražios ir su pamušalu, kad jųsų si
dabriniai daiktai nepąjuoštų. 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 ir pakavimo išlai
doms padengti.

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ $UPONAS 
1 ’ •, 7 ' ’ ’ v

NAUJIENOS ,
1739. So. Halsted St„ Cricago, III.

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

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

Siunčiu .

Atsiųskit man 
♦, • <.

Vardas

Adresas ...

kuponus. Taipgi pinigais

^Miestas ...................

Kupono No. 74

Valstija

Vasario 28 d.

Garsinkitės “N-nose”
-----------------------------------------to---------------------------------------------- i. —

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY
.............. ......................... ""................   ■"■■—T1

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
'OVRAD

> ’• įGRAFAS
, . I; įrengta pir 

u rųsies su moder-
oškomb užlaidomis ir 

Hollywood šviesomis.
arba s garantuotas 

420 W. 63rd ST 
ENG RRR3-K840

• LIGONINES- 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

UŽ .—.......................................  ■"
GYDYMAS $Cn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS • IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.oo
EAUMATIZMAS , $0.00 

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTS
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 31»l Street
A. A. NORKUS, Savirrinkac

Tel. Vlrtorv

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
71d SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLINSTRUBAS 
719 So. Wpstėrn Avenue. 

Tel. SEEŲĘY 7082/
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DR. GRAMAS DUODA TRUPUTI KOM 
PIMENTU, BET DAUG VĖJO

Paskelbė Vartotų Automobilių 
Mainos Savaitę Nuo 5 Kovo 

iki 12

Nacionalis vajus au 
to industrijai 

išjudinti 
. ’ - * ■- I

Du trečdaliai susidėjo iš šiau
dinių katalikų, iš laisvamanių, 
komunistų ir socialistų, čia, 
•aišku, toji atsilankiusioji publi
ka atėjo pasiklausyti koncerto 
(mųzįkos ir daipos). Ot drįstu 
priteikti visuomenės ^įnįai įspū
džius igytųs laike ^ppęęrto. pa
stebiu iš anksto, lęad ąš neesu 
muzikos įr dnįpos žįųoyąs, bęt 
,tik męgęjąs. Gražų įspūdį įgir 
•jąų, įęaį užgiedojo bažnytinis 
iŲkrainų Choras. Mano siela pa^- 
kilo į erdves, štai estradoj pasi
rodė ir Sasnausko chorąs. Na, 
pamaniau, tai musų lietuvių 
profesionalų vargonininkų cho
ras ; tai vargonininkų, kurie 
1913 metaih Chicagoję tapo pa- 
liuosuoti nuo pečkurys»tės, ‘nuo 

; šlavimo bažnyčių, nuo patarnh- 
ivimo kunigų gaspadinėms ir tat< 
pp pakelti į aukštu, garbingą 
profesijos luomų. R. K. F. Sei
mas Plttsburgh, Pa. 1913 pa
vedė organizuoti bažnytinius 
chorus ir mokyti priaugantį 
jąųnimą muzikoj ir dąinps.

Pamaniau, na, šis ęhorąs, tai 
tikrai choras pilnoj žodžio pra
smėj, nes visi profesionalai, ir 
jau 25 metai kai nųn pečkųrys- 

. jės vergovės paliupsųoti. Ma
niau tikrai uždainos, užgiedos! 
Jei ukrainiečių vargdienių cho
ras mąne ųimęšę į svajonių 

’kąrąlyątę, tąi Šis vargoninkų 
'profesionalų choras vardu Sa
snausko manę nuųęš tikrai į 
dangaus karalystę,

į Choro vedėjas davė ženklą 
pradėti. Atsivėrė žiotys, pasi
girdę. balsai, bet vlętęj derin
tis ir sudaryti gražią harmoni
ją, išėjo, bliovimas. IS’ei sielos, 

i nei harmonijps jų dainavime.
Na,’įr bliovė. Pabliovę susto

jo. Publika atsiduso^ aciuoda- 
mi, kad užbaigė kankynes. Man 
pagailo vargonininkų . profesio- 
tnalų choro, kad per 25 metus 
nesuspėjo išmokti dainuoti.

“Pwięrės’’
Kita pramoga, tąi 208 kuo- 

;po^ SLĄ “Valentine. Dąnce”, 
kuris įvyko.. Blue. RailroDm Au- 

■ dįtoriųm Hb.tėl. ĘĄs gal Išdrįsti 
pasakyti, ,kad lietuvių tautos 

' n^iąi susideda vien 'tik iš kai- 
miečių-prąsčiokų. Jei to'kis drą- 

! šuolis £ik apie, muziej us kalban
tis . atsirastų,, tai aš jam stačiai 
ipąsaky^ąų: “ppps klysti’*’.
: Mandagus apsiėjimas,; pagal 
naujausią mądą išsipųošę s've- 
ičiai, linksmai praleido vakarų. 
Bet aš ne apie x tai noriu pra

nešti visuomę^i- Ar tu žinai 
Chięągos lietųVL kad 208 kp, 

: SĄ/Ą, tąi pipnerčs kada tąi bu- 
< vusįoa Lięituvybėą įyaąios auk- 

lėto}ęs. Pabąr tas įšgąrnvo ir 
pęi duko^ nędž^i lietuvybės, 
net ir lietuvišku špkiu ne' 
šokę, įęi ne. pažangiosios boiše- 

’yikėk moterys, nebūtų pąsipik-

CLASSIFIED ADS

Lietuviškų Parengimu Rengėjams

%

Štai

Tel. Boulevard 2512

Kainus NumažintosŽaga-

vasario

i

i

kodėl Gudelis ir Zielins- 
kienė nesusituokė

Rfeąl Estą te Fęr Sale 
Nanwį-ŽeiOė

$5.75 
$6.00 
$6.00 

$6.00 
$5.25

Financial 
' Finansai-Paskolos

COAL 
Anglys

Furniture & Fixtures 
Rąkąndai-Įtaisai

Laidotuvėmis rūpinasi 
riečių Kliubas.

•

: ( •. •

John Fisher (po kailį
rer)
Germaniu klubo susirinkime

Business Chadces 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS PARDAVIMUI lie
tuviu ir lenku apylinkėje, priežastis 
—apleidimas miesto $550.

4129 So. Sacramento Avė.
------  -------■ * ' —■***

PARDAVIMUI TAVERNAS, idea
liškas kampas Manguette MarioY 
prieinamai už casį. Saukti 

Republic 280?.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

TUOJAU REIKALINGA expe- 
rięnęę Gook arba experience vęi- 
terka. Atsišaukite į 1642. West 47 • 
Street. r\

MINE RUN ------j....... . ....
BIG LUMP .........-............
EGG ................... ..............
NŲT .............. J...........
SCREĖNINGS ...................

PIRKIT DĄĘĄRI!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE •

Tel. ARDMORE 6975

Pas mus, Chicagoję, pramogų 
pramogėlių netruksią. Apię 

visas prarųogas neį laikraščiuo
se vietęs nelųųtų galimą rusti, 
jįęi kąą mėgintų apįę tąjį rašyki. 
Bet įąi kųriaįs ąisitikirp^ą nę? 
išvengiamai yra ręikaįas pifa- 
nęštl visuomenei nors ąpie iš
kilmingas įžymesnes pręmogąs 
nurodant netikslumus.

ęhięągųs liętuvįai nemĮegn, o 
įygiųojįą, kųltųrop laiptai* aukš
tyn. Tęisybė, kųrturęs taipiM* 
žygiuojant aukštyn, kąį kas įr 
žęmyn IRWięd& Qet tąs nę$- 
vęngiamą, idęaĮą* įr Rilpųs tilę- 
sl$s panaudojama pelnui neyi- 
sųomeniniąins labdarybės ąr 
kultūrinėms įstaigoms, o asme
niniai naudai. Žinoma, tada kul
tūrinis. darbąs nurieda laiptais 
žemyn, o pelnas, doleriais, įrie
da į rengėjų kišenę.

Yrą praimta, kad įžymį visuo
meniška įstaigą sykį į metus 
rengia pramogą, ar tai pikniką, 
ar tai koncertą ir. tą sujungia 
sų pelnu. Tas labai gražų ir pa- 
girtina^ nes visi žinom, kM i°- 
kia visuomeniška įstaiga dvasia 
šventa ^negyvena. Čhįcagiečiams 
tai tikrą naujenybę, jęi garbin
gą įstaiga, po priedangą kon
certu, paminėjimo, tautiniu 
Švenčių, teikia bile jovalų: žo
džiu idealas tampą ant mėšlyno 
išmestąsi Nętikėtina, kn$ 
cagoje toji naujenybę apsireik
štų. Chicągo didžiausia lietuvių 
koloniją kuri iki šiol buvo pa-

No. 4712—Sporto ąųknęle. Su il
gom arba trumpom rankovėm. Su
kirptos mierps. 14, 16, 18, 20, taipgi 
32, 34, 36, 38, 4,0, ir 42 ąolių per 
krutinę. z

Korinį gauti ^vieną ąr dau- 

an-

pa-
> pa- 
Qali-

vyzdys kįtpiną koįonijoiU8 Kul
tūroj dirvoje.

Vamriv 16
Trumpai prie reikalo. Nęgą- 

na, kad Chicagos/ lietuvių vadai 
nęąųgębęjo, vieningai, iškilmin- 
gąį paminėti 20, metines sukak
tuves 16 d. vasario Lietuvos 
nepriklausomybės, bet kai ku* 
rįos politinės Srovės minėju tas 
iškilmingas sukaktuves savą.- 
paųdžiaį, pęlnp dęleį. Tik Įąętu- 
Vių Kongreso išrinktasis Komi
tetas,, — ’ Chicągps skyrius, ‘su
rengė iškilmingą paminėjimą 

‘Lietuvių Auditorium vasario 16 
d., ne pelųo d$le: q tyrą patrio
tišką švenrę pažynięjimui’atgi
mimo Lietuvos,, tr lai bus man 
leista viešai paačiųoti Vykdom- 
Komiteto CJi.icagos skyriuj' — 
Ačiū!

Amerikoj lietuvį įsjįvsigįupk 
sau sekantį paveikslą: tarp 
Lietuvos ir Amęjrikos vėliavų 
atsistoja p. Nora Gugięnę ir už
gieda “(sietuva Tėvynė Musų”, 
Hetuviškas b.enas, p. Or^šp va
dovaujamus, lydi, p, Čią visa pu
bliką atsistojus prlg^įbstį p. N. 
Gugieneį. Lietuvių Audjįprįjos 
(įįdžiųlčs svetaįnęs rodos sienos 
sudrebėjo. Ir aš nulenkiau gal
vą ir prieš mano akis stovėję 
paveikslas 50 metų lietuvybės 
darbuotės vaisiui. Ačiū tau p. 
Nora Gugięnė uį taip jaudinan
čiai sugiedotą “įietuva Tėvynė 
Musų”. Toliau, žinomą, sekė iš 
eiles prakalba Pr. P. Grigaičio
— vėliau p. V. Andriulio, pro
tarpiais įpinta daina, muzika. 
Abiejų vyrų prakalbos b,uvo 
rimtos ir įspudingps, sykiu ir 
•pamokinančios.

- Giliai širdyje pamąsčiau, o 
kad visada Chieagos liętųviai 
taip sutartinai, broliškai sugy
ventų — tai butų kuo, didžįUP“ 
tis Chįęagos lietuviai!' Ęet ątsį- 
minkim dienraščio “Draugo” 
surengtą mutįhį kpneertą, kur 
muzįkoą ir duinos mėgėjai irgi 
buvo pripildę didžiulę įieit. Au- 
djtorium., čią tenka pastebėti, 
kad publika buvo, nę bažnytine.

i. chįcAgO;
Iloritz (po kairei)., nącįs, 
ir antinącįs D r. Ęrię vpn 
Sęlų’Otfttęy, .buvęs profęsę- 
riu$, kurie buvo areštuoti 
Germąpia klubo prakalbose, 
už

Miscellaneous

, Tel, Victory 4965 ‘ 
STOGDENGYST®

Me,s dengiame ir pataisome vįsckiojs 
rųšies stogus, taipgi dirbame bleties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. 1 
f BRIDGEPORT ROOFING CO.

3216 So. Ralsted, Stręet
-- —.................... ............Į-- ' --- ■ ........................ .... .....

WHOLESALE FURRIER parduos 
neatsišauktą Northern Seal furkąu- 

ftį, tiktai $10.00. Grąžų, naują silver 
fox wholesale $49^50.

Hermano Qąųgel, Room 843 
199 North State Street..

ISPĄRDUODAMĘ ČBĄRU F1KČĘ- 
UlUS 1937, visokio didžia su Coil 
Baksais ir slnkom. 'Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio bįgnįo įskai
tant svarstykles, registerms ir ice 
bąksiųs. Cash arbą ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.
............ ..............................w-------

Help Wanted—- Female
________Darbininkių Rel kia_______

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

Štewart 855$.

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARPĄ- 
VIMAį, PASKOLOS APDRĄUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spųlkos—galjtę taupyt, pa
siskolintu namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REĄLTY CO.

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

708 W, 18th St. Tel. Haymarket 5686 
———

Farnis foy Sale 
Ūkiai Pardavimui’ t ACME-NAUJIEN.Ų Foto,]

ir Ray Pauly, kurie 

atsisakė sąlhjįųęd svastikų 
ir už tai įfkę siųnųšti.

MYKOLAS LAURYNAI
Persiskyrė su šiuo, pąsąųjiti 

Vasario. 25 d., 1:Ą5 val> po,- 
Pietų, 1938 m., sulaukęs, puses 
amz., gimęs Pąugęli$Kių kai
me, Švenčionių apįskr.

Amerikoj i^gyvęųo 30 nu
Pąliko dideliam^. nuliudįme 

moterį Marijoną, 3 sunu 
Abtaųą ir Leb, dųkter 
žentą Stanislova 
ir 2 marčias Ądęlę 1 
anūką įr kUus giidlnęs.

Kūnas, pašarvętas 48Q9, So. 
Kostnęr Avė, Laidotuvės įvyks 
Kovo 1 <1., 1 va), po pietų. Iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Mykolo Lauryno 
gimines, draugai ir pažjstami 
esat puoširdžiai, kvįečiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ąt5.i£Yęikiuwa.

Nuliūdę liekame,
Moįerįs, Sūnūs, Duktė ir 

Giminės.
Ląid. Direktorius I. J. Zolp, 

'Tel.'Boulevard 52Q3.

tinę ir ųępąr^įięąjąYę lietuviškų 
šokįų, užgroti. ■

•.. ; Jou ■
Lietųvjš^ąi galėjau sasikri- 

bpti tllę p-.ią Pųnjšfeiję Miš- 
ęmK^tieoę, ^ahųikėnę iv dar 
itrįjpmįš grAkįęiomis mergaitė
mis, Inirios buvo, globoję PP- 
nįos Ml|čįųk^tięnėS.

; Taip. elgiantis, jąųnfįhas 
sparčiai nutolsta, j-ęį mąto, jog 
musų pionierės palios, neigia 
lįętųyįšfe įęąlVą ir nors nęĮąbai 
taby^liškai, ^Wl9j,a angliškai.

Gražu, ar ne?
. Vienas* karštas lietuvis gydy- 
4ojas, tyros sielos patriotas pa
sipiktino ir ■'tįirč 'man: “Nori

• • ) » ' I ■ ? ■ •’ i* į ■»

lietuviškos dvasios pamatyti, 
tai ’ ląnkykis ■ bpiševįkų įr socia
listų pramogose, pas ijąutiškai 
sandarie.tiškųs elementus t.o , nė
ra.” . ■

“šventą teisybę sakai, p,, gy
dytojau”, pareiškiau ir gąlvą 
nulenkiau ! Dr. A. Lč Graįčųnias 

.... č ' r ' : '■

Mirė Lietuvis
Petras BimisiHias

Amerikos automobilių garny- ! 
bai išjudinti iš dabartinės kiek 
sųslyrusios padėties, industri- 
alistai susitarę bendromis pa
jėgomis veikti.; Jų, ir 46,000.1 
auto pardavinėtojų vardų, į 
visuomenę prabilo Al.van Ma“ 
cąuley. ... 1

Jis be kitko pareiškė, kad 
pritariant prezidentui Roose- 
veltui, buvo nusistatyta pirma 
judinti vartotų automobilių 
klausimų. Sumanyta ir padary
ta,—paskelbta Nacionalė Var
totų Karų Maino Savaitė. Per 

! šių savaitę, visi' senų karų šar
vininkai raginami vykti pas 
vartotų karų pardavėjus ir 
grįžti nuo jų su naujesniais, 
geresniais, patikimais karais. 

C Ta savaitę prasideda 5 kovo 
ir bąigiasi 12 d.

Auto Industrija Veda iš 
, Depresijos

šiam vajui išgarsinti gamin
tojai yra ypatingai pasirengę, 
—paskyrę net $1, 250,000. Bus 
skelbiama P.ęr laikraščius, • ra- 
dio ir šiaip išores skelbimosi 
keliu. Vien laikraščiams yra 
skiriama dų trečdaliu viso skel
bimosi bųdžeto. Alvan Macau- 
ley sako, kad bendrai automo
bilių industrija rodanti kelį iš 
depresijos, kad taip elgiasi ne 
vien indiVstrialištai, bet ir au
to, pardavėjai. Jo nuomone, 
kol nebus išparduoti vartoti 
aųtomobiįįai, industriją negali 
nąųjų kąru gamybos išvystyti, 
o tąi jau reiškią, kad pūkštan
čiai darbininkų turės įaukti 
eilės be darbo, nes industrija 
priversta tęsti dabartines ga- 
mybo sąlygas s n dalinu darbo 
1'aįkUv’1* cimuv - ‘o > • >'

Vienok, per prąęitus kętis 
metąs į karų gadynę yra įnęšj 
ta visą eilę pagerinimų. Nau
jieji karąi skiriasi visais at
žvilgiais, Jie patogesni, sau
gesni, geresni. Gi rinkoje ne- 
saiVgių ir pavojingų kelionei 
kąru aibės.. O, kiek jie pinigo 
bereikalo išeikvoja! Tad, 
rint 
voj, 
gyti 
gali

CLASSIFIED
SKELBIMUS

*‘N.” RAŠTINI PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 V AL. V AK.

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

vai. vakaro.
Tel. CĄNAL 8500

Vienas Perdaug 
Knarkia, Kitam 
Lovą Perkietą

EXTRA BARGENAS 
FLORIDOJE

Kas nori gyventi be žie
mos apskritą metą, tas 

supras šį bargeną.
Dėl priežasties mirties turi būti 

greitai parduota pavyzdingą farma 
Floridoje. Yra 319^ akerių žęjnės 
su pilnais įrengimais,—maŠinoiųis ir 
du setai budinkų. Galima Jeągvąi 
padaryti dvi arba tris skirtingas 
farmąs. Vąi^hiiaj medžiai visi dabąr 
išduoda vaisių ir neša gerą pelną. 
Yrą 1100 Tung O ii medžių, 520 Pe- 
can medžiai, 200 grep.sų, 1290 gra
šiu. 340 Blue Berty bųšių ir Jaug 
orandžių. Peniai buvo parduo
ta 14,000 svarų pecan riešutų. 
Savininkas yra miręs, todėl turi būti 
greitai parduota palikimui sutvar
kyti. . - ' .

Ūkis randasi prie dvejų Šrate Hi- 
ghway kelių tik 9 mylios Pen- 
sicola miesto. Be sodno yrą galima 
auginti visokias daržoves apskritą 
metą. Gerai auga kornai, bulves, 
kopūstai, tomeiteš ir įvairios uogos, 
Tai yra tikras dvaras su visais mie
sto jrengimąis ir patogumais. Yra 
elektra ir bėgas vanduo. Tinkamas 

lės daryti lengvą pragyvenimu vien 
iš chieagos lietuvių, kurie kas me
tą važiuoja į Floridą žiemos laiku 
pasimaudyti saulės spinduliuose.

Šis visas dvaras parsiduoda už 
trečia dali jo tikros vertės. Kas nu
sipirks, tas nesigailės. Dėl smulkes
nių žinių kreipkitės į:

■ JULIUS BASKIS

Apskričio ?1. t (ygQųinęję nuo 
pląųei ų uždegimo įpirė Petras 
Tanuisunas,* metų WPA
dąrbininkas, gjyvęn'ęs ties 
666 West Madison Street.

‘ ' - ,e t ? i t . . 1

Prieš mirtį Pamušimas pasa
kojo ligoninės gydytojams, 
kad prieš savaitę laiko jis 
buvo sužeistas susirėmime su 
vagimis ties Madison ir Haljį- 
ted, strect. Nuo žaizdų išsi
vystė komplikacijos.

tų- 
visaą, tas aplinkybes gal- 
sLųbėkite per šį yajų įsį- 
geresnį karą, nes po to 
jų pritrukti.

(Skelb.).

Iškilmingai Palaido 
jo Geo. Bush 
Taut. Kapinėse

LDVEIKIS'febd:
TT. . . . -f. v Dajf8

KVIĘTKININKAS
• ' ' “ • r i y i- - A V .

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
\ įr Pagrabams.

33I6k So. Ęaląięd Street
Tel. ĘOULĘVABD 7314

Urba Flowęr Shoppe
Gėlės Myliotiem— Vestuvėms 
—liauk ię tą ms—Laidotuvėms— 

Papuošp^|ms >
4180, Archer Ąvepue

Phone LAFAYETTE 5§00

ĄGOTA TURSKIW% '

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Vasario 20 d., 8:15 vaį. yak. 
1938 im, sulaukus pusės amz., 
gimus Panevėžio- apskr., Nau
miesčio miestely.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko ' dideliame nubudime 

vyrą Jurgi, 2 dukteris Orią ir. 
Ameliją, 2 brolius: ^ąnisfovą 
Niedvaras’ ir ,. įo šeimyną ir 
Benediktą; 2 dędes: prią Nie
dvarą ir Petrą NMvįrą ir .10 
šeimyną; d^dj/tnę Domicėlę 
Šukiepę,’ o Lietuvoj tėvą Juo
zapą, sęserį Julijoną Gąšnaus- 
kaš ir jos šeiinyną ir gimines.

Velionė gyveno, po antra
šu 1512 So, 48th ęt.,

Priklausė p.rįę chieagos, Lie
tuviu Draugijos. . >

Kūpąs pąšaryętąs Ą. Pet
kaus koplyčioj,, 1410 So. 49th 
Ct. Laidotuves įvyks Trečia
dienį, Kovo 2 d-, 8 vai. ryto, 
iŠ koplyčios bus atlydėtą į šv. 
Antano ’ parap. bažnyčią, . ąu-. 
rlpjė ątstbbįs gedulingoš pa
maldos Už veliones sielą, o iš 

>ten b,us nulydėta į šv. Kązi- 
mie^o kapines.

Visi, a. ą. Agotos Tųrs^ie- 
nės giminės, draugaį ir pa^įsi 
tami esat nuoširdžiai kvieęia- 

. mi dalyvauti laidotuvėse ir 
; sutęiktį jąl paskutini patarna

vimą (r ątsišveikin.įm.ą.'
Nuliude liekame. 
Vyras, Dukterys, Broliai įr 
Kitos GiąiiąėSy

Ląįd. Direjktorius Antanas 
Petkus. Tol. CICERO ^109.

AGOTĄ; MWNIS,
\ ^.9 tęvąja l^ąųąląbįg ,

Persiskyrė ' su šiuo pasaulių 
Vąsądu d., ęim vai.
1938 tų., gimus Rigoje.

yglikp didąlįąroę hųlįu,<įį^ 
siinųs: Charles įr .Cląih.eąh 

tfiąfčia • Isabęlįę, ąhąkę
2' šv0gerkas Marijoną žų* 
itaųskieh.ę ir Aptanm.ą W 
įs, švogeri Kazimierą Mi,knį, 
r kitąs gimiiięs.

koplyčioj, 3319 So. Lituąruc.a 
Avę. Laidotuvės įvyks Ą>idrąd. 
kovo t d., 8:96, yąl. rytą įš 
m. į šv- p|.w.
nyčią, kuyįoj atsite mų- 
lirigo^ pamaldų už ' vętaės 
|lėlavi«. bus nMlydėįą į

Visi a. a, Ągeįoą M; 
drąuęąį ir ęazistoi 

ęsat ąųpširdžiąi kviečia,ąiį da
lyvauti laidotuvėse ir

Sunai ir kito# gįmiiies. . 
, ■ r. į - • - ■< - J. ■ ’

P. Mąžei-

26 d., lapo iškilmingai palai
dotas velionis Geo. Bush iš 
Brįghlon Parko. Vclįoiiis bu
vo kilęs iš Rygos, Latvijoje. 
Anięrikoię išgyveno 31 melus.

iPąliko nuliūdime vienų du
kterį, ženią ir anūką Singie- 
rius; ųeseri Hclęnų ir švogerį 
Kaųųeckus.

Ląidotuvėmis rūpinosi Ža-?, 
gariedių I<MWbo pirmininkas 
p. Ąrląuskas, kuris parūpino, 
grąb.nešius ir kalbėtojų. Lai
dotuvėms patarnavo laidotu
vių direktorius P. Liųlevięiųs. 
Gedulo kalbąs pasakė V. B. 
Ambrose, kuris kalbėjo rnglų 
ir lietuvių kalbomis, koply* 
čioję ię kapinėse-

Velionis priklausė prie 2a- 
gariečių Kliubo, loęlęl kliųb.as 
labui gražįąi i ir pavyzdingai 
sutęiįįė janj paskutinį pAtar- 
navįįnų. —Kairnynas.

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

v?* 'T.if, -VttJIIIIJlB

. Teisėjas Qreen, Chieagos mu- elekt^ ir bėgąs' vanduo. Tinkamas i- ** .^s^Sadorius^paemes dfcą farmą. ga- nicipialiąme - teisme vskar a/tn- 
šo neatmezgąmų mazgą, k®ls” 
tai rišusį 14 metų Antaną Gu
delį ir 59. metų Mąrtha Zięlins- 
kięnę.

1933 metais abu susitarė su- ' . jt Z.v
situo.kti. Gildelis išsiėmė leidi
mą, pasiryžęs pradėti laimingą 
šeimypinį gyvenimą. Bet Zie- 
lįnskįenė ėmė kaip ir purtytis, 
aiškindama, kad pirmiau pa
bandykime gyventi šeimyniškai 
per savaitę-dvi, ir tik tada, jei
gu patiks, susituoksime galu
tinai. * ■•• •

Persikraustė Gudelis/į Zielin- 
skiepės kambarinę, ties 60Q3 
S. Morgan streęt ir prądėjo 
“bandomąjį periodą’’. Tvirtina 
davęs moteriškei $800 įp papra
šęs pervesti jam dalį turto. Bet 
Zielinskienė pasipriešinusi ir 
visas reikalus, net “bandomasis 
periodas’’, paįręs.

Gudelis skundė Ziel.inskiepę 
.prižado sulaužymu ir reikaląyo 
grąžinti jam $800. Zielinskienė 
gi pareikalavo nuomos už gyve
ninių jos kambarinėje. Skundų 
teismas atmetė, kadangi įstaty
mai neleidžia svarstyti, o pini
ginį reikalą paliko, kaip ątovi. »

Bęt klausė teisėjas Gudelio,
“Na, ar dar nori susituokti?”
“Tai turbut ne. Jau aš perge

nąs tokioms kvailystėms, be 
to, Žielinskienės lova perkietą’’.

Klausė teisėjas ir Ziėlinskię- 
ųe$, bet ji atkirto

■‘Niekuomet. Jis knarkia lyg 
dųdU orkestras.”

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgįčįaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujięr 
nų Spulkų, 1739 So. Halstęd 
Street.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

“Receiveris” 
Unijai

PAGARSINĘH' 
8ĄYO BĄRGEJįllS

^ĄŲJlEm
ų Pildydamas didžiumos narių 
reikalavimu apskričio teisėjas 
Fęinbęrg paskyrė ręceivęrį U- 
nijai, Marble, Mosaic and Tęę- 
razzo Hęlpęrs’ Union. Nąrięi 
skundėsi, kad unijas viršinin
kai atsisakė pasitraukti iš vie
tų, nežiūrint to, kad jio pra
laimėjo rinkimus kitiemę na
riams

.meram
CANAL 8500
Mūra Mirai
nriejnąnfOB. Ui pakartoji- 
mus duodame rer* nuolaidą. > ' f '
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Naujienų “Sidabrinis” 25
Metu Jubiliejus

.iii* *6*> o .4^...;; ,,

Bus Išleistas Specialis Dienraščio Nume
ris ir Surengtas Jubiliejinis Vakaras (

Zmii ■>»'■■.! ■■■ 1.^ H ,rt glifui. »

“Naujienų” šėrininkų Susirinkimo Rezoliucija [

Kadangi šį mėnesi “Naujienos” įstojo j 25-us savo 
gyvavimo metus ir ateinančių metų vasaryje švęs savo 
25 metų jubiliejų;

Kadangi per visą savo gyvavimo laiką “Naujienos” 
ištikimai tarnavo visuomenei, nepaisydamos kliūčių, 
kurias joms darė priešai iš vienos arba kitos puses, ir 
gindamos demokratybės bei žmonijos progreso princi
pus ir darbo žmonių reikalus, —- tai

Tebūnie nutarta, kad visuotinas “Naujienų” Bend
rovės dalininkų susirinkimas, vasario 26 d. 1938 m., pri
taria Direkcijos sumanymui pažymėti tą 25 metų jubi
liejų, išleidžiant atatinkamą dienraščio laidą ir suren
giant jubiliejinį “Naujienų” vakarą; ir

r .i,. ■ . - ■ t ■ ♦»
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Tebūnie nutarta, kad šis dalininkų susirinkimas at- Gugis, K., Augustu Mrs. Jurge
įšaukia į visus Bendrovės narius ir dieųr&šŽio skaity
tojus, ragindamas juos per šiuos metus pasidarbuoti, 
kad “Naujienos” — pirmas ir didžiau ias Amerikos lie
tuvių dienraštis — dar labiau paskEstų lietuvių kolonir 
jose. X

(Priimta vienbalsiai.) w;
B. Grigaitis, Prėzidentaš,

* z Nora G ūgis, Sekretorius.

Naujienų šėrininkų 
„Suvažiavimas

vė ptadėjo 25-His metus savo 
gyvavimo, t d r šėrininkai pri
ėmė rezoliuciją, kviečiančią 
“Naujienų” ‘ skaitytoj už, bend-

lonis, T. Ryękevičia, J. Šmote
lis, A. Rudinskas, P. Miller ir

Šėrininkų ūpas buvo labai 
draugiškas, o ypatingai, kai 
po susirinkimo Naujienų ad
ministracija* pateigė skanių 
užkandžių' ir gėrimų. $e šne
kučiuojant

[SPORTAS
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neš laimėtą j ui buš 
progą p^ržitlktinti su 
arba NagUtski.

RISIS JOE CORBETT
$30,000
Šuniui

suteikta 
Londos

Pereitą šeštadienį, vasario 
26 d., įvyko Naujienų šėrinin
kų suvažiavimas, kuriame

. metinį raportą iš Naujienų 
biznio eigos. Iš jo raporto pa
aiškėjo, kad pirmas pusmetis 
pereitų metų buvo gana ge
ras, bet antroje dalyje, užė
jus staigiai depresijai, biznis 
nupuolė, bet visgi Naujienų 
bendrove finansiniai išėjo su

ir visą pažangią lietuvių vi
suomenę, kuriai Naujienos 
per 25 metus tarnavo pagelbė
ti surengti ir iškilmingai ap
vaikščioti šių, 25 mėtų sukak-

Buvo perrenkuini 3 d’rėkto- 
riai, kuriu terminas buvo pa
sibaigęs. Išrinkta:

K. P. G ilgis, zl. liūdinsiąs 
ir P. Miller. Dabar Naujienų

Kadangi Naujienų Bendro-

Šiandien White City arenoje 
risis Joe Corbėtt, iiaujaš sen- 

nė nepajutome,’sacingaš ristikas. žinomas vo- 
kaip atėjo 12 valanda nakties. |kiečių čempionas Friedrich Von 

ŠĄriiiinkas įšchacht bus jo oponentas. 
• ’ ■’ ’ •
Corbett yra 24 metų amžiaus 

pasižymėjęs Bostono atletas.Prakalbos
uęeroje

Lietuvių Liuosy-

/ ALI BARA

Ali Babh, pasižymėjęs turkų 
ristikas, yra nepaprastai popu-

pės salėje įvyks prakalbos jiams chiėagiečių tarpe. Kada 
bedarbių reikalais’, kurias jjs ritasi, tai visada 

kuopa, sutraukia daugiau žmonių nei 
Workers Alliancc oi America,lgap svetainėj tilpti.
rengia ALDLD 92

Local 453 Automobile NVork- 
ers of Amrica ir Aluminum 
Workeis o f America.

Kalbės Roy E. Buri, Gil-

dircklorių: P. Grigaitis, Norėt ki. Pradžia 7:30 v.

* Čhicagos apskričio 
Josepli Biirke teko

Kitą trečiadienį, kovo 2 d., 
Ali Baba risis Rainbo Fronton 
arenoje (Lawtrence ir Clark). 
Risis su vokiečių čempionu*!

Macijevvs- Friedrich Von Schacbt.
v. Ristynčs bus labai svarbios,

Wayne avenue. 
paliko savo šu-

giminaičiai ban-

teisėjūi 
svarstyti 

įdomią, bylą. 1936 metais mirė 
apie 80 metų moteriškė Miss 
Margaret McDermott, gyvenu
si ties 5347 
$30,000 turtą 
niukui “Pet”.

Du velionės
dė testamentą panaikinti teis
mo keliu, bet teisėjas Burke 
nusprendė, kad dokumentas 
teisingai pagamintas ir kad 
$30,000 turi eiti žirniukui. Tik 
kai jis nudvės, giminaitės ga
lės gauti po $500, o likę pini
gai eis Gyvulių Globos drau
gijai.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

PA S A U L I N I A I NU O T Y K I A I PAV E I K S L A I S
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NEW YORK. — Irenc 
Purcell, artistė, kuri reika
lavo $25,000 už nosies su- iM

Betty Balfour, pasižymė
jusi kino artistė, kuri šio- 
inis dienomis ^rįžo su sūnu
mi iš, Europos.:

no ji paslido ir sužalojo 
nosį. Teismas jos reikaląvi-

J AOME-NAUJIENŲ FotoJ

! Inga Sammet, nužudytojo Dr. Max Bernhard Sammel 
žmona, kuri iš Nevv Yorko atvyko į Chicago.

' • I ACME-NA'UJii>A U

marinetTE. avis. —
’afas Henry von ..Nobel

Jane! Kaišei mišo

Po to pats nusišovė.
Grafas Nobel, kuris per 

karo atvyko iš Vokietijos, 
p a s i žy m ėjęs n e p a p r as t u
žiaurumu ir keliais atvejais 
turėjęs susirėmimų su poli
cija. '

(ACME-NAUJIENV Foto]

WI(TIITA, KAS. —- Chailolte Šhafcr, 3 motų mer
gaitė, prieš ir po nelaimės. Automobilius sužalojo jos 
veidų ir ji dabar nebegali šypsotis^ Teismas patvarkė,

RUSA PONSELLE, operos žvaigždė, ir jos vyras 
Gari Jackson. Jie eina iš restorano su savo mėgiamais

1ACME-NAUJIENV Foto j
. v

Pro f. A. R. Lauer su savo 
išrastu instrumentu. Tasai 
instrumentas parodo as
mens tinkamumą vairuoti 
automobilių. >. / • \

Marta Rocafort, buvusi 
grafo Covadonga žmona, 
kuri netrukus rengiasi ište
kėti irž Miami policijos vir
šininko E. II. Adkins.

Dr. Francis Townsend, pa- 
skilbęs savo “senatvės pen
sijos” planu, vyksta į Wa- 
shingtoną, kur jis turės at
likti bausmę už senato pa-

I ACN E-NA UJlr.N V Foto J

Gen. John .L. Persbing, 
buvęs „Amerikos ekspedici
nės armijos vadas pasauli
niame kare, kuris labai 
sunkiai serga. Jis yra 77 
melų amžiaus.

[ACME-NAIJ.IIENV Foto]

CHICAGO, — šis 8 ar 9 metų “Spitz” veislės šuo 
paveldėjo $30,000. Tą sumą pinigų jam paliko p-lė Marga- 
ret McDermott, kuri mirė turėdama 70 metų amžiaus. Tei- 

, ‘ sėjas Joseph patvirtino paliktą testamentą.
j . ________ __________ ________________________

. . LAUMii.-NAlJJlk.NU Fuioj

NEW YORK. — Sai Slin
ki, pirma iš Korėjos šokėja, 
kuri atvyko į Ameriką gas
trolėms.

I ACME-NAUJIFNU Foto I

\ CHICAGO.Fedcralis teisėjas James H. Wilkers- 
on (viduryje), patvirtino Insull’o buvusių kompanijų 
kreditorių padarytą susitarimą su bankais. Bankai tu
rės sumokėti kreditoriams $4,635,088.

Benguet kasykloj (Filipi
nų salose) ištirpytas auksas 
liejamas į indus.




