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No. 66

LIETUVA KETINA NUSILEIST
ULTIMATUMAS

LIETUVAI
f

Lenkija duosianti 
Lietuvai laiko ap- 

sisvarstyti

Turi daug rūpesčio Hitleris susitaręs 
su Becku

Ims Klaipėdą ir Danzigą

Franci ja ir Rusija 
bandys perkalbėti

Vakar dienos žinios dar neišsklaistė debesų nuo ne
ramios Lietuvos padangės. Sužinojom lenkų ultimatu
mo šešias sąlygas, kuriose nebuvo nieko naujo. Atėjo 
telegramų, kad Lenkija traukia savo armiją Lietuvos 
pasienin ir kad maršalas Rydz-Smigly atvyko į Vilnių. 
Išrodo, kad Lenkija tikrai kariaus Lietuvą, jeigu Lietu
va nepriims jos sąlygų. Tačiau Lietuvos pasiuntinybė 
Washingtone gavo žinią, kad Lenkija atsiuntus Lietu
vai kitą notą, kurioj reikalauja tik santykių atsteigimo, 
neminint Vilniaus. Iš kitos pusės, telegrama iš Londono 
sakė, kad Lietuva jau sutinkanti priimti Lenkijos sąly
gas. Rodos, jau čia abi pusės nusileido.

Lietuvos valdžiai matyt atsirado didelio reikalo 
skubiai prirengti Lietuvos žmones prie taikos su Len
kija. Todėl Antanas Smetona ketina išleisti proklama
ciją, visai tautai, šaukia seimą susirinkti šiandien, vėl 
kalba apie “plebiscitą”, o Kaune uždraudė demonstra
cijas prieš lenkus. Vienok Kauno lenkai, iš pačios Lie
tuvos širdies, padėjo Vilniuje lenkams surengti demon
straciją prietį Įjetuyą^

SpaudimąSpaųdimąUTiet^Yą,
Rusija, FraRcija' lt Anglija. Pastėbetiiia, kad Latvija ir 

Jvštonija atsisakė padėti Lietuvai, jeigu ją kariautų len
kai. Didžiausios intakos į Lietuvą gal padarė Anglijos 
valdžia, nes Lietuva visus savo “bekonus” tik Angį’j ai 
parduoda. Beto juk Anglija yra stipriausia.

Visoki gandai jau padalino Lietuvą tarp Lenkijos 
ir Vokietijos, nors karo tarp Lietuvos ir Lenkijos dar 
nėra ir gali nebūti, žinoma, Hitlerio pavojus Klaipėdai 
visuomet bus.

VARŠAVA, kovo 17. — 
koma, kad Lenkijos valdžia nu
tarė duoti daugiau* laiko Lie
tuvai apsisvarstyti. Lenkijos 
senatas susirinks sekamą an
tradienį (kovo 22) ir tuomet 
užsienio teikalų ministeris Be- 
ckas praneš senatui, kas pada
ryta su Lietuva. Lietuva tur
būt galės iki to laiko svarsty
ti.

Išrodo, kad Lenkija nori pa
daryti tarptautinį spaudimą į 
Lietuvą, kad privertus ją įsteig
ti normalius santykius sti Len-; 
kija.

Francija ir Anglija savo ke
liu spaudžia Lenkiją, kad pasi
skubintą užbaigti nesusiprati
mą su Lietuva.

Eina gandai, kad tarp Len
kijos valdžios ir Hitlerio yra 
koks nors slaptas susitarimas 
Lietuvos reikale. .Prįmenarną, 
kad Hitleris savo kalboj vaka
rio 20 dieną pareiškė; jog Len
kija turi teisę susisiekti ‘SU ju
ra. Tas sako reiškė, kad Hitle
ris nori duoti Lenkijai Klaipė
dą tii Lenki josT nUšftėidlmą Vo
kiečiams vakaruose (koridoriu
je).

Latvija ir Estonija 
nerems Lietuvos

vos prezidentas Antanas Smetona 
prezidentas Antanas Smetona dabar yraLietufos i 

susirupinęš, ką žmonės pasakys, jeigu jis susitaikys su 
Lenkija, it kalba apie plebiscitą Lietuvoje taikos klau-

imas yra pašauk- yįlnįaus lenkai pra-
virrni ir nnrovri e .■ :

so panaikint Lietuvą

VARŠAVA, kovo 18. — Savo 
ultimatumui paremti Lenkiją 
siunčia savo kariuomenę prie 
Lietuvos rubežiaus. Lenkai yra 
pasirengę tuojau maršuoti į 
Lietuvą, jeigu Lietuva atmes 
Lenkijos ultimatumą. Atsaky
mas su sąlygomis arba išsisu
kinėjimais bus lygus atmeti
mui. ULTIMATUMO LAIKAS 
IŠSIBAIGIA SEKMADIENY, 
KOVO 20 DIENĄ, 11 VAL. 
RYTO.

čia oficialiai pranešta, kad 
Lenkijos ultimatumą inteikė 
Lietuvos valdžiai Kaune Esto- 
nijos legacijos narys, kurs vei
kė kaipo tarpininkas. Jeigu ul
timatumas nebūtų priimtas pil
numoj, Lenkijos valdžia sakė, 
jog “Lenkija skaitys save Kuo
sa pasielgti kaip ji matys esant 
jai tinkamiausia.”

Ultimatumo sąlygos
Ko yra reikalaujama iš Lie

tuvos Lenkijos ultimatume ofi
cialiai nėra pasakyta, bet laik
raščiai čia paskelbė, kad svar
biausi punktai yra sekami:

1. Normaliai diplomatiniai 
santykiai tarp Lietuvos ir 

ft.-.-.-z.:;. :............ ,Tri/n.

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

Lenkijos turi būti atnaujin
ti. X

s

2. Turi būti nustatyti nor
maliai prekybiniai, pašto, ge
ležinkelių ir kitokį susinešė’ 
mai.

RYGA, kovo- 17 (pavėlinta).; 
— Latvijos ir Estonijos val
džios perspėjo Sovietų Rusiją, 
kad nelauktų iš jų kariškos pa
galbos, jeigu ištiktų karaš Lie
tuvos su Lenkija, šios dvi val
stybės tuc< pačiu laiku bando 
ištikrinti Lietuvą, kad pačią! 
Lietuvai bus naudingiau susi
taikyti su Lenkija. Nurodoma 
yra, kad, ištikus karui, Lietu-

konstitucijoj va turės skaitytis užpuolike 
(agresore), kadangi ji palaikė 
“karo stovį” su Lenkija. To
kioj padėty jokia valstybė ne
gali eiti Lietuvai į pagelbą.

3. Lietuvos
Vilnius neturi būti paminė
tas kaipo Lietuves sostinė.

4. Abi šalys vėliau turi pa
daryti sutartį apie tautinilj 
mažumų apsaugą.

5. Abi šalys vėliau turi pa
daryti prekybinę ir susisie
kimo sutartį.

6. Lenkijai turi būti duo
tas patenkinimas už nušautą 
lenkų kareivį.
(Lietuvos atstęvlybė- Wash- 

ingtone vakar gavo iš Kauno 
žinią, kad '‘LENKIJA INTEL į šinti Lenkijai, jeigu ji ją už- 

VALDŽIAI pultų.
Pačios Lietuvos armija nie- 

SANTYKIUS, BET ko negali padaryti, nes ji susi- 
VILNIAUS TOJ NOTOJ NE-Į deda tik iš 24,000 kareivių (ir 
MINĖDAMA.” — Tai butų gal-,55,000 Šaulių). Bet Lietuva la- 
vėliausia nota, kuri sušvelnina 
minėtą čia ultimatumą ir rodo 
lenkų nusileidimą).

KĖ LIETUVOS
NOTĄ, REIKALAUDAMA UŽ
MEGZTI

Per Vilnių eina lenkų 
kariuomenė

Kaunas laukia bol 
ševikų armijos

KAUNAS, kovo 18 d. 
kėdamasi tarptautinės pagelbos 
ar įsikišimo savo nesusipratime 
su Lenkija, mažutė Lietuva 
pradėjo rengtis ginklu pasiprie-

Ti-

bai daug pasitiki iš Sovietų 
Rusijos ir jau rengiasi priim
ti Lietuvoj bolševikų kariuo
menę.

Ištisa sienos linija nuo Klai
pėdos iki Lenkijos lietuviai pa
statė daug daugiau kareivinių 
(barakų) negu jų reikia mažu

kei Lietuvos armijai. Tos ka
reivinės skiriamos bolševikų

VILNIUS, kovo 18. — Len
kų infanterija, kavalerija, mo
torinės kuopos ir tankos kareiviams; Kaunas labai apsi- 
per Vilnių visų naktų ir ank- džiaugė> kada išgirdo, jog So_ 

vietų Rusija užtarė už Lietuvą 
ir gal ateitų Kauną ginti nuo 

šiandien debesiuota, truputį- Lenkijos maršalas Rydz-Smi- lenkų.
šalčiau. Saulė teka 5:56, leid- gk>, atvykęs Vilniun, irgi nuke-1 Prezidentas Antanas Smeto- 
žiasi 6:01. Mėnulis užtekėjo va- liavo prie rubežiaus apžiūrėti na greitu laiku ketina išleisti 
kar 9:02 vai. vak. j kariuomenės. atsišaukimą į visą tautą. .

per Vilnių visą naktį ir ank
sti iš ryto linkui Lietuvos ru-;
hežiaus.

r Jotu vos se:
tas. susirinkti rytoj ir nutarti 
kokį atsakymą j duoti, į Lenki-
jos n 11 i mat imią.' Wj?

Sakoma, kad Lietuvos vald
žia gal paskelbsianti plebiscitą, 
kad žmonės nubalsimo tų klausi
mą kaip susitaikyti 
ja. ;

(Jau čia tur būt 
apie kitą plebiscitą, 
kaip gimė pirmesnė
Lietuvos plebiscitą, kol kas daryku‘riame priėmė rezoliuciią, 
palieka neaišku. Patvirtinimų kalaujančia panaikinti ? Lietu-

Kauno lenkai padėjo surengt 
demonstraciją Vilniuje.

BERLINAS, kovo 18 d. — Iš 
ariimų Hitleriui šaltinių suži
nota, kad Hitleris leis Lenki
jai užpulti Lietuvą u‘ž lenkų 
pažadėjimą nesipriešinti Vokie
tijai aneksavime Danzigo. Sa
koma, kad lenkų ministeris 
Beckas užtikrinęs Hitleriui, 
kad jis neturės nieko prieš, 
jeigu Vokietijos laivynas at
plauks' i,Š Swinemuende į Dan
zigą ir paskelbs jį prijungtų 
prie Vokietijos reicho.

Kiti gandai sakė, kad kaip 
tik Lenkija pasiųs savo armi
ją Lietuvon, vokiečių kariuo
menė tuoj aus maršuos į Klai
pėdą. Sako Hitlerio tikslas yra 
suvienyti visus vokiečius po sa
vo valdžia, tai jis nepraleis pro
gos Klaipėdą, kuri kaipo Me-( 
mėlis yra minima net vokiečių 
hitiine “Deutschland Ueber 
Alles”.

Vokiečių valdžia, kaip ir ki
tos . valdžios, oficialiai išreiškė 
viltį, kad taikos bus atsiekta 
prieš išsibaigsiant Lenkijos ui- 
^itiiąturfK). laikui.

Lenkų ministeris Beckas, 
gryždamas iš Rymo Lenkijon, 
buvo sustojęs Berline.

PARYŽIUS, kovo 18 d. — 
Franci ja ir Rusija šiandien su
tarė sykiu padaryti spaudimą 
ant Lietuvos ir Lenkijos, kad 
šios dvi valstybės geruoju su
sitaikytų, idant pašalinus ka
ro pavojų Europai.

Franci j a bandys prikalbinti 
Lenkiją, kad ji sušvelnintų sa
vo nusistatymą.

Rusija bandyk intikinti Lie
tuvą, kad ji nusileistų, idant 
sumažinus intempimą.

Rusijos ambasadorius Fran- 
cijoj Jokūbas Surits kalbėjosi 
su užsienio ministeriu Paul- 
Boncouru ir pabrėžė, kad Ru
sijai labai nepatiktų, jeigu 
Lenkija užimtų Lietuvą. Jis 
bandysiąs daryti viską, kad to 

■ neatsitiktų.
Apie Sovietų sumanytą viso 

pasaulio taikiųjų valstybių kon
ferenciją apsvarstyti bendrą 
akciją prieš užpuolikus Paul- 
Boncour pasakė, kad Francija 
sutinka principe, bet reiksią 
dar pasiklausyti, ką kiti sa
ko.

Griaudus reginiai 
Barcelonoj

su Lenki- VARŠAVA, kovo 18 d. — 
Nežiūrint, kad gauta patikimų 
žinių, jog Lietuva priimsianti 
Lenkijos reikalavimus, Vilniauskalbama

Iš kur ir lenkai turėjo Vilniaus didžiojoj 
žinia1 apie aikštėje didelį masinį mitingą, 

rei-
palieka neaišku.
nebuvo. Bet apie kokį nors ple
biscitą matyt kalbama.)

Lietuvos valdžia 
nusileisianti

18 d. — 
K. Balu- 
kontakte 

ministeri-

vą.
Šį mitingą surengė Pilsuckio 

legionieriai kartu su Kauno len
kų kliubu Lietuvoje.

Šis mitingas, priėmęs rezo
liuciją, inteikė ją maršalui Ed
vardui Rydz-Smigly, kariuome
nės vadui ir Lenkijos diktato
riui, kurs atvyko Vilniun iš 
Varšavos.

Aštriais žodžiais parašyta re^- 
zoliucija tarp kitko sako seka
mai:

“Pilsuckio miesto Vilniaus 
gyventojai .prašo jo įpėdinio, 
kad jis panaikintų Lietuvą, ku
ri pastoja Lenkijos kelią į Bal
tiją senovės lenkiška Nemuno 
upe.

“Šimtmečiais Lenkija pasie
kė Baltijos jurą, ne tik Vislos 
upe Danzigą, bet ir Nemuno

LONDONAS, kovo 
Lietuvos atstovas B. 
tis yra nuolatiniame 
su Anglijos užsienio
ja. Savo keliu jis yra nuolati
niame kontakte su Kaimo val
džia.

šiandien ii diplomatinių šal
tinių sužinota, kad Lietuva iš
reiškė norą priimti Lenkijos 
reikalavimą atsteigti diplomati
nius santykius, jeigu Lenkija 
sutiks būti mažiau agresinga.

Anglijos valdžia mano, kad
Lietuvos-Lenkijos ginčas gali t upe Klaipėdą, šis istoriškas pri
būti išrištas ratiliu keliu, jei-' ėjimas turi būti atgautas ir

! Lietuva, kuri tam kliudo, turi 
būt pašalinta.

“Lenkijos kantrybė išsisėmė. 
Kaulio vadai, kurie spaudžia 

1200,000 Lietuvos lenkų, turi bu
itį panaikinti. Lenkija turi at
gauti Nemuno ištaką.”

, paėmęs' rezo
liuciją, pasakė: “Jus galite pa
sitikėti manim ir Lenkijos ar
mija, kad Lenkijos interesai 
bus apsaugoti.”

Vilniaus laikraščiai kurstė 
'vilniečių karingą ūpą, išleizda-

gu bent Lenkija hera griežtai 
nusistačius.užut ar būt užka
riauti Lietuvą.

Ministeriu pirmininkas Cham- 
berlainas atsisakė pasitikėti 
Tautų Lyga Lietuvos-Lenkijos 
krizio išrišimui. Jis tikisi, kad|~ Rydz-Smi"ly 
karo pavojų Lietuvoj galima 
Bus greičiau prašalinti be Tau-i 
tų Lygos.

h i     ,.4 .

MASKVA, kovo 18. —• Lie
tuvos atstovas Maskvoje ture-

Hitleris neminėjo 
apie Lietuvą

BERLINAS, kovo 18 d.

BARCELONA, kovo 18 d. — 
Jau trečia diena kaip frankis- 
tų bombiniai aeroplanai mėto 
bombas į Rarcelonos miestų. 
Vienas aeroplanas išmetė lape
lius, kurie sakė: “Pasiduokit 
arba pražukit”.--------------- ---------------- -----------------7 —- - - --- .

Adolfas Hitleris šiandien pa-l šios dienos bombardavimas 
sakė kalbą reichstage, plačiai tęsė tolinus baisią žmonių sker- 
aiškindamas kaip ir kodėl jis dynę. Miestas buvo kaip numi- 
užėme' Austriją, bet visai ne- ręs.
minėjo Klaipėdos, nei Lietuvos-
Lenkijos krizio, nei čechoslova-i šaudyklės nušovė du frankistų 
kijos. |aeroplanus. Po to jų aeroplanai

Jo atėjimas Austrijon, sake pradėjo skraidyti taip augštai, 
Hitleris, išgelbėjo šušningo gy- kad jų negalįma buvo maty- 
vastį ir daugelio kitų vokiečių 
gyvastis. Jie, sako, besipešdami 
tarp savęs, butų išsižudę.

Hitleris išreiškė vieša padė
ką Mųssoliniui ir pasakė, kad 
Berlino-Romos ašis apsaugojo 
pasaulio taiką. Po “anschlusso” 
Vokietijos ir Italijos santykiai 
neatsimainė. Vokietija pripažy- 
sta Italijos rubežius, o Italija 
Vokietijos.

Hitleris 
tragiškos demokratijos 
pranta jo pasielgimo su Aus
trija ir savo nesuprantamu at- 
sinešimu jį įžeidžia.

Reichstagas tapo paleistas. 
Balandžio 10 dieną bus Vokie
tijos plebiscitas ir tą pačią die
ną bus Austrijos plebiscitas. Į į jos Čechoslovakijoj ketina pri- 
naują reichstagą delegatai bus sidėti vokiečių agrarų partija, 
renkami iš visos “Didžiosios 
Vokietijos”, reiškia, iš Vokie
tijos ir Austrijos.

išsitarė, kad “tos 
nesu-

Lietuvos Paryžiaus 
pasiūlymas atmestas

PARYŽIUS, kovo 18. — Lie- 
tuvos legacija šiandien paskel-

Barcelonos

ti.
Užmuštųjų ir sužeistųjų jieš- 

kojimo ir gelbėjimo darbas yra 
neapsakomai surikus ir griau- 
dus.

Čechoslovakijos na- 
ziai reikalauja auto

nomijos
TRAGA, kovo 18. — čecho

slovakijos Sudeten vokiečiai, be 
abejo kurstomi Hitlerio, iškė’ė 
reikalavimą autonomijos Sude
ten vokiečiams. Jie reikalauja, 
kad čechoslovakija butų pada
linta į kantonus, kaip šveįca- 
rija.

Prie Henlein (nazių) parti-

o gal būt ir vokiečių krikščio
nių socialistų partija. Jos iki 
šiol buvo čechoslovakijos ko
alicinėje valdžioje. Iš koalicijos 
tikrai nepasitrauks tik vokie
čių social-demokratų partija.

Vokiečiai Ispanijoj 
juokiasi iš francuzų

jo pasitarimą su užsienio rei- mi kas pusė valandos “extra” be, kad Lenkija atsisakė priim- 
kalų kotiiisaru Maksim Litvi- laidas su žiniomis apie prieš-ti Lietuvos pasiūlymą, kurį Pa-į 
noVu.

LONDONAS, kovo 18. — Vo- 
kariuomenė Ispanijojlietuviškus mitingus įvykstan- ryžiuje Lietuvos atstovas Pet-; kiečių

čius kur . kitur' Lenkijoj, šitie ras Klimas inteikė Lenkijos at-'stovi prie pat Franci jos rube-
. . V .■

. .Vuji'.’

KAUNAS, kovo 18 d. — VaL laikraščiai šiandien jau rašė,'stovui Juliui Ęukaševičiui, ir^iaus ir atvirai juokiasi iš fran- 
džia uždraudė demonstracijas kad Lenkija koncentruoja savo.kurs siūlė, kad abi šalys pa-icuzų, kad jie nieko negali jiems 
prieš lenku?,n • idant išvengti armiją, o vakar sakė, kad tas skirtų po atstovą Lietuvos- padaryti ir nežino kaip apsau-prieš lenkui* 
žmonių įsikarščiavimo,

idant išvengti (armiją, o vakar sakė, kad tas skirtų po atstovą 
netiesa. Lenkijos ginčui rišti* goti savo sieną.



, \ .Į.

NAUJIENOS, Chicago, III...............  • šeštadienis, kovo 19, 1938
■j ūkiami ■i!Įuuum;*'|Į'1"... j....^.^aiMĮiĮi.1

Švento1 Juozapo 
Svęntė

Ar čia- neprisimena kunigų 
turtai ir daugelio parapijonų

Kovo 19 dieną mes Romos 
katalikai švenčiame švento Juo
zapo šventę, šiemet, ta šventė skurdas? Išeina, kad bloga tik 
mums katalikams vienu žvilgs
niu yra ypatingai reikšminga, 
šiemet šv. Juozapo dienoje su
eina metai,, kai tapo popiežiaus 
Piąus XI išleista enciklika apįe 
Ateistinį Komunizmų.

Kaip visiems žinoma* Romos 
katalikų bažnyčios kovą prięš 
ateistinį komunizmą yra n.ųoląr 
tinę. Tuo reikalu išleistoji em 
ciklika yra bažnyčios naujas o- 
fensyvas prieš tą jos priešinin
ką.

Amerikos lietuvių Romos ka
talikų vadovybė yra pasiryžusi 
šią - encikliką žmonių tarpe la
biau išpopuliarizuoti ir ją išpla
tinti, negu bet kurią kitą. Va
sario mėnesyje šių metų Mari
jonų leidžiamas , dienraštis 
Draugą^ šią encikliką perleido 
per savo špaltas ir žadėjo iš
leisti atskiroje knygutėje. Tai 
geras užsimojimas. Butų labai 

. pageidautina, kad į šią encikli
ką visi- lietukai Romos katali
kai ypačiai įsigilintų. Reikia, 
vienok iš anksto žinoti, kad en
ciklika tai ne pasaka apie Gra
žiąją Magelioną. Yra tai kietas 
riešutas ir daugelio dantims 
bus neįkandamas. Tokiems rei
kės spaustuko, tai yra paaiški
nimų. Bet kas atsidės, įsigilins 
ir tą encikliką išstudijuos, tai 
tas nesigailės praleisto laiko.

Po šios1 pastabos nereikia vie
nok perdaug nusigąsti, rankas 
nuleisti ir iš anksto sakyti, kad 
enciklika jam bus neprieinama. 
Kai kurios enciklikos dalys ne
gali sudaryti ypatingo sunku
mo vidutiniškam laikraščių 
skaitytojui.

Trumpa enciklikos apžvalga
Pradžioje popiežius pareiškia, 

kad bolševistinis ir ateistinis 
komunizmas nori sugriauti so
cialistinę tvarką ir pasikasti po 
pačiais krikščioniškosios kultū
ros pamatais. Tokio pavojaus a- 
kivaizdoje bažnyčia negalėjus 
tylėti. O ypačiai negalėjęs tylė
ti apaštališkasis sostas, kuris 
savo ypatinga misija laiko gin
ti tiesą ir teisingumą.

Paskutiniam sakinyje ne vie
nas pasiges vieno žodžio, žiū
rėkime: popiežius sako, kad a- 
paštališkojo sosto misija yra 
ginti teisingumą, o nesako ir 
vykinti. Eidami toliau, užtinka
me aiškinimą, kad bolševizmas 
plinta šiais laikais, ‘kai dėl blo
go šio pasaulio gėrybių paskirs
tymo viešpatauja nepaprastas 
skurdas.”

•tada, kai- žemiškos gerybes blo
gai paskirstytos tarp pasaulie
čių žmonių, o kai tos gėrybės 
'blogai paskirstytos
luomo ir pavapi j oųų, tai tame 
njeko blogo.

! Tolinu popiežius
kelią tąi (komunistinei) propa
gandai buvo paruošą darbinin
kų, religinio bei dorovinio gyve-„ 

’nimo apleidimas,. į Kurį buvo 
nuvedęs, liberalis'tinis ukis> Dap- 
bo paskirstymo systema nebe
paliko jiems ląikp> šventadię- 
niais atlikti savo svarbiausių 
religinių pareigų.”

Ar čia neprisimena bažnyčių 
, tarnai, špit.oMnW, kurio kuni
gų apkrauti, darbų tįięk, kad ne
turi šventadienių poilsio, q. kar
tais ir laiko svarbiausioms reli
ginėms pareigoms atlikti Ar 
blogą tik. tadą, kaip, pasaulietis 
.kapitalistas išnaudoja darbinin
kus, o gera tada, kai j.uoą iš
naudoja kunigai?

, Eikime toliau. Popiežius sa
ko: “Jį (Romos br.žnyčidf) vi
sada išlaiko tiesos ir teisingu
mo pusiausvyrą,” ’

Kas parapijonams čia metasi 
galvon? O gi Romos kunigų ir 
bažnyčios tarnų įeigų skirtu
mas. Kas nežino, kad klebono 
įeigos milžiniškai didesnės, ne
gu janitoriaus arba zakristijo
no. Tai kaip čia popiežius gali 
kalbėti apie bažnyčios teisingu
mo pusiausvirą?

Ar Romios Bažnyčia Veikia 
Pagal Savo Mokslą.?

Popiežius- sako, kad bažnyčios 
priešai kaltina ją nemokėjus 
derinti savo veiksmų su savo 
tnokslu (kaltina nevien priešai, 
p ir parapijonai). Kaip čįą po
piežius atsikerta? Girdi, krikš
čionybė paskelbė visuotiną bro
liškumą, galingai prisidėjo prie 
vergijos panaikinimo, i$ą.ųkšti
no rankų darbininkų, Girdi, 
bažnyęią* kaip ir Kristus, visais 
amžiais žengia darydama gera 
visiems. Girdi, nebūtų, nei sor 
cializmo, nei komunizmo, jei 
tautų vadai nębutų paniekinę 
jos pamokymų bei jps motiniš
kų įspėjimų,

Kad Kristus paskelto visos. 
:žmonijos brolybę, kąd Kristus 
tapdamas dailyde išaukštinę ą- 
matus, tai aįšku. Taipgi Žino
ma, ka.d pirmieji krikščionys 
buvę vergei ir aišku, kad jie 
stojo ųž vergijos pąnajkinimą. 

JBet kąd popiežinę Romos baž
nyčia butų laikiusi darbininkų 

. * ■

|flNTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENŲĘ

TeL Boulevard 4139
* « ’•

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IRPATAREJAI

ETKUS ir EUDEIKIf
DYKAI
AMBULANCE

KOPLYČIOS VISOSE W
CIUCAGOS DALXSĘ. W 

DIENĄ ir NAKTĮ H B

■ Tel. Virginia 0883 V
4704 SOUTH WESTERN ĄVENUE, CHICAGO

pusę), taį to, niekas nepripąžins. 
Nepripažins ne vięn ząkristįjor 
nai ir kitį. špitolųinkaį, o* nei 
pawij<w^-i.. Q sęcjalįzmas ir 
komunizmas iš tikrųjų nebūtų 
kilęs,sjei Romos, kunigai nę. tiek 
butų j kabėję apie Kristų,, kiek 
butų^yvenę. pągąį j,o mokslą.

Ka^tato ant pajuokos 
krikščionio vard^?

Klausykime, ką toliau popie- 
.Žw sako* Girdi, kas tikrai įr 
mwšįrd|žiaį negyvena pagal są-, 
įvę> i^iažįstamą tikėjime, 
!ši$fc laįkaiš,. kąda tiek g^lmgąį 
siaučia kevų bei persekiojimų 
aųdręs, ilįgąi neištvers. Girdi, 
j ją bus pasigailėjimo vertu bil
du pagautas šito naujo tvano,- 
kuris gresia žemės planetai, ir 
eidamas pats savo, pražūties 
linkuk jis. pastatys, ąnt pajuo
kos: krikščionies vnrdą.

Tai žodžiai einantieji tiesiai 
į kunigu ausis* Bet jų ausys 
užkimštos. Romos, kunigų dąr- 
bM ir gyvenimas rodo, kąd jie 
tbkįų žodžių negirdi.

Toliau. popiežius. sako-< ‘ANo. 
riųt pelnyti amžinąją, ląim^ ir? 
sėkmingai padėti beturčiams, 
reikią grįžti prią kuklesnio gy
venimo, reikia įpranti atsisakyt 
ti nuo sma.gumų.v

Kam šis įspėjimas geriau prir 
tiųka,. jei ne Romos kunigams. 
O ar kunigai jo paiso,?

žpdfe darbda
viams darbininkams
“Parbininkas neturi gauti iš- 

maldęs pavidalu tai, kas jam 
priklauso teisėtai . . . Kai ku
rių katalikiškųjų sįuogsnių el- 
gesena yra prisidėjusi prie sų- 
silpninimo paSitikejimb JėžĄus'* 
Kristaus religija . . . Socialiais 
teisingumas reikalauja, kad de
ramu atlyginimu darbininkui 
butų patikrintas pragyvenimas, 
jam pačiam, ir jo šeimai.° Taip 
rašo popiežius,

Kuomet klebonas džianitoriui 
temoka tik $50.6'0-- per ’Yhehesį 
algos,- ar tai yra dėrafiias atly> 
ginimas, ar tai ■ »nėra išmaldos 
pavidalas? Ar tokia kunigo eb 
gesena nesideda prie susilpnini- 
mo pasitikėjimo Jėzaus Kris
taus bažnyčia?

popiežiaus žodis I?omos 
kunigams

Enciklikoje popiežius specia
liai kreipdamc.sis į savo kuni
gus, pakartoja žodžius popie
žiaus Leono XIII, kurs kuni
gams sakė: “Eikite pas darbi
ninką, ypačiai pas neturtingą 
darbininką, ir iš viso, .eikite pas 
beturčius.” Nuo savęs popiežius 
Pius XI sr.ko: “Jei kunigas- ne
nueis pas darbininkus bei varg
šus, kad atidarytų jiems/ akis ir 
įspėtų pasisaugoti prietarų ir 
klaidingų doktrinų, tai jie pa
vapa lengvu grobiu komunizmo, 
apaštalams,

“Vaisingiausia apaštalavimą 
priemonė tarp, beturčių yra ku
nigo. pavyzdys . . . šiais laikais 
ypačiai reikalingas šviesus pa
vyzdys nusižeminusio, beturtiš- 
ko, savimaršiško gyvenimo . . . 
Kunigas, kurs yra tikrai evan- 
geliškai beturtis ir- savimaršišr 
kas, daro gėrįD stebuklus liau
dies tarpe.”

Taip tai popiežius krlba į kų-; 
nigus. O kaip kunigai daro ?■ 
Pro kunigų ausis prašvilpė Le
ono XIII žodžiai, prašvilpė ir- 
šio popiežiaus žadžiai. Kai Leo
nas XIII sušuko kunigams eiti 
pas darbininkus, tai kunigai į- 
Sistatė puošnias klebonijas, pri
kalė prie jų durų pranešimus, 
kuriofnįs valandomis žmonės 
priimami. Kai kuriose parapijo
se esitj po. tris ir keturis kuni
gus, bet ne ofiso, valandomis 
nedrįsk -eiti į kleboniją. Ir ne- 
nu.sižemjnimą, ne neturtą, ne 
savįmaršįškumą (savęs marini
mą). kunigai pamylėjo, o pa- 
gerbtuves. vardines, išleistuves, 
sutiktuves, šio pasaulio gėry
bes, , šįo pasaulio džiaugsmus ir 
šio pasąulio. malonumus. Už sa
kramentus, už mišias, už laido
tuves iškėlė kainas ir tokias 
palaiko, nežiūrint depresijos ir

i i

EnęikliUa ir Lietuvos 
Konstitucija

. Kas gali buiti bendro tarp en
ciklikos ir Liętuyoą konstituci
jos. žiūrėkime.

Į Lietuvos dabartinę. konsti
tuciją yra įrašytos įvairios lai
sves. Bet Lietuvos žmonėms ne
leidžiamą jomis naudotis. Už 
tai Išraugė kava 3 d. 1938 tūlas 

■kunigas, pasivadinęs Lietuvos 
ĮTautininkUį, Lietuvos vyriausy- 
ibininj^uą išvadino akių mulkin
tojais. Jisai rašo: “Kas kita pa
žadėti, net į konstituciją ar į- 
statymą įrąąyti,. kas kita šias, 
laisves gvątąntųoti darbais.”

Taą posakis tinką ir popie
žiaus enciklikai: kas kita para
šyti encikliką su gražiais idea
lais, o. kas kita ją gyvenime 
taikinti. Aišku, kad- enciklikos 
rašomos tik akių muilinimui.

Lietuvos konstitucija su jo
je įrašytomis laisvėmis yra ne
gyvas dokumentas, nelyginant 
: turtas žemėje užkastas. Lietu-' 
vos vyriausybė viena ranka 
duoda, o kita atima.

Popiežiaus enciklika taip pat 
yra negyvas dokumentas, žino
ma,. popiežius negali palaidam 
pąsąulįui išleisti privalomų įsa
kysiu. Niekas negali tikėtis, 
kad valstybių valdžios, partijos 
ar kąpitąjiątąi skaitytųsi su po
piežių enciklikomis ip jąs vy- 
kįųtų* Bet 'visi gąliųie tikėtis, 
kąd jo balso be jokių išsisuki
nėjimų turi klausyti kunigai ir 
kad popiežių enciklikose išdėti

gyvenimą ir jų laikytis.. Kaip 
matome, kunigai popiežių enci
klikoj tiek laikosi, kiek jie lai
kosi korano, Mahometonų bib
lijos. Jeį kunigai nepaiso popię- 
žiauą enciklikęs, nevykina jos 
gyveniman, tai kaip galintą ti-, 
ketis, kad palaidas pasaulis, j.o& 
laikytųsi?1 Visų popiežių enci
klikos yra negyvi dokumentai.

Jei Romos kunigai randa pa
mato vadinti Lietuvos konsti
tucijos autorius ir jos vykinto
jus akių muilintojais, tai po^- 
piežiai ir kunigai su sayo enci- 
klikojnis daug daugiau užsipel
no tokio pavadinimo.

—-Roąios Katalikas

GYDYTOJAI IR DENTISTAU- 
A menkos Lietuvių Daktarų 

9rąuxty»ft Narinį,

• I 
j BU [ACM^-NAŲJJJENŲ Koto] 

: guriausia Virėja — 
Miss Uoris Frapklin iš Bąn- 

; gkok, Siamo, pripažinta ge- 
į piąusią virėją- ir ięimininkė 

Jenkintovvn, Ra., kolegijoje.
į Ji studijuęj a namų ruošos 

skyriuje. ' T A ' ‘ - -

šeiiuiniškų pąrąpijddų bėdų., žo
džiu, popiežius sakė vienąi, o 
kunigai darė ir dąro atvirkščiai. 
To pasėka: mašiuiąi atkritimai 
žmonių nuo Romos- katalikų 
bažnyčios, e paskui tragedijos 
Meksikoj, Ispanijoj.

> Kunigai nepaisę; Leono XIII 
įspėjimų, nepaisė’ nei dabartinio 
popiežiaus žodžių. Dabar štai 
minime enciklikos metines su
kaktuves. Kas gali nurodyti, nurodymai kunigas turi būti 
kad tas ir tas kunigas vykdo privalomi ir kad kunigai tuos 
tą ir tą iš popiežiąuą enciklikos, nurodymus privalo vykinti savo 

:—£4.
HMM

KYLOS RŪPESČIAI
Gana Kyla Rūpintis! Dabar už ma
žas išlaidas leisk žymiam su 20 me
tų patyrimu laisniuotam daktarui— 
specialistui sutaisyti jus tikrai pi
giai kaip už $3.00 arba pagydyti 
be operacijos. Kreipkis dėl patarimų 
ar ekzaminacijos be užmokesčio ar 
prievoles, — arba rašyk.

DR. P. SCŲYMĄN, Specialistas 
Įsteigta 20 metų.

1869 N. Damen Avė. ARM. 8200

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos': nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedil. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. CaMfornia Ąvenue

Renųblic 7868,
' ')'■  «’"■■" ii;-———.1 'S'-’i i". " -g-itaiMy* 

Ofiso 'Tek Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 VVest 35th St

Cor. of 35th and Halsted SU..
Ofiso valandos nųp 1-3 ųuo 6:30-$ĮSO 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez., 491A SO. MlCHIGAN BLVD. 

YpI. Kenwood 5107

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and M.idwifę 
6630 §o. Westero 
Avė., 2nd floor 

Hendock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo IŠTAIGA

. .te?:-' ;<■! - ■ t ■ •< ■,

’-AMBULANGEi-
- blENA IR NAKTĮ ’ 1 ■' 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So, Hermitage Avė. 
444*7 South Fairfield Ąvenue

Tel. LAFAYETTE 0727
1 i ' ........ 7 " 11 i Ji'-’V nu '■ v-u

Į | u . lĮ,ll.ll,.llJll..jrrĮ.
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4 visosecrĮ, X Cliięagos dalyse
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KUiusykitę mųaų Lietuvių rądio programų Pirmadienio vakarais. 
10:Q0 vąL, vaįąęę. iš W.„ į., F. ę. stoties (1420 K) : Frąnešėįąp ■

P. šALT^tŲętA^ .

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chjcagos, 

Cicero 
, Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISQSĖ.. miesto 
DALYSE

A, PETKUS
6834 So. Weštern Avė
1410 South 49th Court

Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Phone GrovęhiH 0142
Cięepo Phone Gięero 2109

P. J, RIDIKAS
3354 So. Halsted Street „ Boulevard 4089

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP Phou.ę Bouį. 5203

Boulevard 5566

S.M.SKŲDAS
718 Węst 18th Street Phone Monroe 3377

b‘

S. P. MAŽEIKA
33J9 Lituanica Ąvenue /

----Li l'i. -Ji'j —--r „i.,..!.

L ACHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phope Canąl 2£>15,
SKYRIUS: 42?44- Kąst mtfi Street Tel. Pullmųn 1279

Yards 1139
Yards 1138

TT

PETKUS IR EUDEIKIS
AVestcrn Avė, Phone Virginia 0883

£ M. PHILLIPS
1 į 3'307 Lituanica  ■Ąvenue ; si- Phone Boulcvapd 4139

' ^"'.LLIULEVIČUJS
4348 S,o, t0ąlifornia Ą ve pu e Phone Ląfayettę 3572

ADVOKA^S 
ofisas—127 N.1 Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

st.Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonai Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
, yĘIlĮyj^APy.OKATAS. .

*Feteplione: Boulevard 2800 
463i SOUTH ASHLAND ĄVENUE

Res. 6515 So. Rockwell St. . 
Telephone: Rępublic 5723

Ofiso Tel. Virginia V036 
Residencę Tel. BEVERJA 82<A 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUE 
Ofiso valandos:

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT A V Ii 

Valandos—9—10 A. M. 
Nekėlioj pagal sutartį.

KL. JURGELIONIS
Ą D V O K Ą T Ą S 

3407 Lowe Avė. TeL Yarda 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Wėstern Avė.
VALANDOS: 

Jj’anedėlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
• LIETUVIS

Mano 20 metų .praktikavilnas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phoąe Boulevard 7589.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel- Yards w 
fcgO Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

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

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

2400 WES'I MAD1SON STKEEI .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki d vaj.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brųnsvvičk 059?

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAI IK CHIRURGAI

V ak nuo 2 iki 4 v. p. p. ix nuo 7 
iki 0 v. vaa. 'Ireciauieniais ir 

bekuiadieniais įsuaiiarus
OEiaAiS IK REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki» 
vak. Nędėhoj pagal susitarinm

Ofiso Tei.s Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1030

i

Phone Boulevard 7642

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So.;: Ashland AvĄ1—®
*. T" • i,—■ : .JBl.l i * ... * . "V-* » • . ■

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hydė Pąrk 3395

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

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

KITATAUČIAI

31

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus* X-Rąy ir kitokius ele- 
tro^ prietaisus.
* Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3,0 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454' ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
iet ir nuo 7 iki 8:80 vai

i nuo 10 iki 12

Nuo 
vai. po piet ir nu< 
vakaro. Nedeliomis 
valandąi dteno*

Phone MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. M[aurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. TeJenbone PLAZA 2400

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darąs kasdien, nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p, p.
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spirit of Judge Lynch' stirs ręst 
lessly. h .

MIMU

__ Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
0 laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks is New York'o gegužės 21 d.

Patogus kambariai, gražus viešieji kam
bariai, plaukiojimo baseinai, geras valgis, 
pramogos, mandagus patarnavimas ir gražus 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusi Kiel 
nalą.

Štai yra Jums gera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog j Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmeniš
kai vado-zuja PIJUS BUKŠNAITIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

Ko

EUCHARISTŲ KONGRESAS BUDAPEŠTE 
Nuo Gegužės 23 iki 29 

Specialė kelionė:
QUEEN MARY balandžio 27, gegužės 14 
BERENGARIA balandžio 20, gegužės 4,-18

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas

NAUJIENOS 1739 shucklToKi;LLTKKET
CUNARD WHITE STAR

President Roosevelt, whilė 
posing as the Champion of de- 
mocracy against the lawless dic- 
tators of fascism, is rattling 
the sword. Uis proposal for in- 
creasing the army and navy is 
most sweet to the tongue of the 
militarist. Būt that proposal is 
both unwise and dangerous.

It is unwise because it is 
aimed at Japan. Yet for this 
country . effectively to fight 
Japan, or for her to fight thiš 
nation is so impossible that only 
fools and knaves likę Hearst 
and McCormick will talk of sueh 
a war. Eigh£ thousand miles of 
Pacific Ocean have seen to that.

So, if the- Southern defenders 
of the right of mob-murder will 
only st^idy the anti-lynching 
bill and Hkewise the spread of 
the- spirit of Judge Lynch, 
those lavė-makers will see that 
the bill national in seope, that 
it is just aš miteli needed in the 
North as in the South, and par- 
ticularly that it is nccessary to 
protėct lawfūl minorities in the 
exercise bf their constitutional 
rights. / .

As all sensible persons know, 
the first and foremost purpose 

government is to enforbe 
order.

je Dvarininkų

Juozapo Parė Ingleside Tavern
— įvyks —

Šeštadieny ir Sekmadieny, KOVO 19 ir 20 d.
Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir lietuvius į Juozapo puotą. 
Bus veltui užkandžiu ir mandagus patarnavimas. Visi linksminsimas

Savininkai JUOZAPAS BARTKUS I
IR KATRINA VIRKIETIS 
936 East 75th Street.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“P1CNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. J. p, RAKŠTIS, 8AV.

“FRANKFURTKKS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

After our costly failurę of 
going 3.000 miles to “liek Ger
many” and to “make the world 
safe for democracy”, with the 
world now becoming inereasing- 
ly fascistic, it’s eąirally assinine 
to expect this country to join in 
another European war. Jf 

i France and England, who, with 
I Bussia’s aid, are much . stron- 
ger than their fascist neigh- 
bors, haven’t courage and wit 
enough to save themselves, then 
sūrely America ac|s wisely to 
leave those democracies to 
stew in the juice of their own 
indecision and cowardice. So 
England and France need look 

.for no direct military aid from 
lis.

Increasing our army and na
vy, as proposed by the Presi
dent, helps build up a big war 
machine here when we have 
about as little need for sueh

of 
law and to maintain 
When a village or city, a coųn- 
ty or statė fails to protect its 
Citizen s in their constitutional 
rights, it immedįately becomes 
the duty*of the national goverh- 
ment to step in and make good 
that failure. For no community 
has the “right”/to permit its 
lawless members to burn or 
hang, to slioot, maltreat, or 
murder its law-abiding mem
bers.

Unless the minority is genū- 
inely protected in the exerci$e 
of theįr constitutional rights, 
then true government ceases, 
and the mob-rule of Judge 
Lynch begins. If sueh violence 
and vigiląritism go f ar, demo- 
cracy will be swąllowed u‘p ift 
the anarchy and chaos that aL 
ways ends in dictatorship. j,

For sočiai chaos is the happy 
hunting-grouhd of a Hitler or 
a Mussolini.

a machjne as Eskjjnoslhąve for

Mes Galime Jums Padėti
Ju^u reikalavimai gali būti 

greičiau asmeninio pobūdžio ne
gu komercinio, vienok Halsted 
EXCHANGE NATIONAL BAN
KE VISUOMET rasite pagelba 
kada tik pateiksite financines 
problemas.

PASKOLOS KIEKVIENAM 
REIKALUI!

Paskolos prašymai gauna man
dagų, draugišką valdininkų ir 
štabo atsinešimą HALSTED EX- 
CHANGE NATIONAL BANKE. 
Jūsų prašymai yra pageidaujami 
bet kokiu laiku.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

e HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE

refrigerators. No atčitude is šb 
dangerous to peace and demo- 
cracy as the military mind, a 
truth which Japanese war-lords 
are proving today just a s Eti- 
ropean war-lords demonstratėd 
twenty-five years ago. To the 
militarists, those blind leaders 
of the blind, naked force is the 
supreme power and highest 
good among peoples.

Then, too, aping dictators in 
purchasing prosperity by ex- 
penditures on armaments is il- 
lusive and dangerous. For whėn 
the program stops and the work 
ends, the Devil is to pay. \

The President’s sword-rat- 
tling means either that he hhs 
yielded to the militarists, or 
that he has again become the 
assistant secretary of the na
vy, a boyish worshipper • of, 
“strong men.”

’2S^įmokejimas
Be Įkaito, 

' Be Parašo 
’ Be Vilkimo

90 Dienų Garantija
1937 buick h $895

-Trunk Sedan
1937,i>opge j , • ■ $595

v ? ė Trunk ISėdaii1937 CHRYSLER $695
Trunk Sėd/Rad ;

1936 BeSOTo $465
Trunk Sedan1936 OLDSMOBILE Į

.........4.’. z Sėd, and# Cpu peš $445
, . Nupiginta iki •1936 DODGE $435

' 4 durų Sėdan

1937 CHRYSLER 
: VISAJ NAUJAS ' : 

net iki, $450 nupiginta

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSITXINSURANCE KORPORACIJOS

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurį užvardino NECTAR. šia Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Dovvn With Judge Lynch
Judge Lynch mušt be put 

down, if civilization is to con- 
tinue and advance. Thus f ar 
the anti-lynching bill has stal- 
led Congress. For the suppor- 
ters of that measutee have been 
unable to stop the Southern fi- 
libuster against it, yet the Dixie 
die-hards and blow-hards likę 
Bailey of North Carolina and 
Cotton Ed Smith of South Ca
rolina have just failed to have 
that bill laid on the shelf.

An anti-lynching law is need
ed, both in the South and in the 
North, perhaps more irn the 
North during the next decadė. 
For the lynehing spirit, violencen 
and vigilantism which utterly 
disregard the rights of unpopu- 
lar minorities, is growihg north 
bf the Mason and Dixon line.

In Detroit the Black Legion, 
in Chicago the Memorial Day 
Massacre, in the “Little Steel” 
towns, in Kentucky’s “Bloody

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
• %

1937 PONTIAC
5 Pąssenger 

.1936 Chrysler
6 .Cyiinder Sėd. 
193'6 Chrysler 
Cdnvert. Coupe 
1936 DęSOTO 
Sėdau

1935 Packard . 
Coupe. ■
1936 Chrysler 
Air.flow
1937 STUDE. 
Trunk Sedan 
1937 Cadillac < 
Sedan 
1937 FORD ,
' 1933 dodge $185

; Sedan1933 ULl/S $235
Sėdan .......

1933 $165
Sedan >1934 plymouth $225
Sedan

1935 plymouth $275,
Sėdan .......1933 CHEV. Sėd & $140 

.Rdstr.; tįk1931 CHEVROLET <95 
Sedan ir Coupe1932 CHRYSLER 5 P. $65 
Sedan, S. M. '1933 PPSMOBiLE $245

1931 
1931 
1931 
1931 
1932
Jūsų automobilis kaipo įmo
kesnis. Likusi 12-24 mėne* 

siams išmokėti.
Atdara Sekmadienį.

4 Door Se3^n
OLDSMOBBILE $95 
5 Paša. Sedan.

PONTIAC
5 Ppšm. Sedan.
BŲICK
Coiino
DėSOTO Sedan
5 Pš.ss. Perfect
LINCOLN Pass. $295 
Sedan, S. M.

Lietuva nedidelė šalis, tačiau 
joje butą . stambių dvarininkų, 
Kai Lietuva susijungė su Len
kiją į vieną valstybę, lenkai, di
džiūnai ėmė grobti Lietuvoje 
žemes ir kurti d.delius dvi rus. 
Atsirado ir lietuvių stambių 
dyarinįnkų, kurie vėliau su.en- 
kėjo, Tik nedide.ė lietuvių dva- 
r.ninku ” dalis paliko ištikima 
savo tautai. Kai 1893—1895 
metais rusai užvaldė suirusią 
LietuvoE-Lenkijos valstybę, Lie
tuvoje ėmė rastis ir rusų dva
rininkų. Vilniuje buvo dviri- 
hinkų ir valstiečių rusų valdiš
ki bankai. Dvarininkų bankas 
duodavo paskolas dvarinin
kams. Kai dvarininkas iki ausų 
prasiskolindavo, dvarininkų ban
kas jo dvarą parduodavo iš 
varžytinių. Varžytinėse prasi
skolinusius dvarus pirkdavo 
valstiečių bankas, kuris dvarų 
žemes dalindavo atėjunrms ru
sams kolonistams. Tokiu budu 
ėjo Lietuvos kolonizavimas. 'Po 
1.831 ąr 1863 metų sukilimų, 
rusų valdžia daug dvarų atėmė 
iš dvarininkų, dalyvavusių su
kilimuose. Kai kuriuos tokius 
dvarus rusų vr.ldžia padovano
jo savo ištikimiesiems genero
lams bei valdininkams. Kilus 
dvarus išdalino iš Rusijos gilu
mos atvežtiems burliokams.

Nepriklausomos Lietuvos že 
mes Reforma padarė galą Lie
tuvos dvarininkams ir dvarams. 
Dvi ra i buvo paversti: stambiais 
Ūkiais, o paimtoji dvarų žemė 
buvo išdalinta bežemiams ir 
mažažemiams. Pagal Lietuvos 
įstatymus,. svetimšaliai Lietu
voje negali nuosavybes teisė
mis turėti žemės ir miškų. Ku
rie svetimšaliai žemės turėjo, 
tie privalėjo nustatytu laiku 
savo nuosavybes likviduoti, žy
miausias svetimšalis žeminin
kas Lietuvoje yra grafas šua- 
zdis, Pranęų^jjos pilietis. Gra
fas šuazelis iki šiol nepajėgia 
sąvo. nuosavybes likviduoti. 
Plr.teliškis .šuazelis iki šiol te
beturėjo anie . 3,000 hektarų 
miškų. Dąbar žemės ūkio mi
nisterija susitarė tuos miškus 
iš Šuezelio nupirkti, nutarė su
mokėti apie 195 milijonus litų. 
Vedamos lerybos su palangiš
kiais Tiškevičiais. Seniau visa 
Palanga priklausė Tiškevičiams. 
Pajūrių beveik iki Liepojos tę
sėsi jų miškai. Pagal žemės 
reformos įstatymą tiktai iš Pa
langos Tiškevičiaus buvo paim
ta apie 6,000 hektarų miškų ir 
laukų. Paliko Tiškevičiams apie 
200 hektarų žemės, palocitis, di
delis parkas Palangoje ir apie 
10 vijų. Dabar Lietuvos valdžia 
veda derybas ir nori iš Tiške
vičių nupirkti Palangoje jiems 
priklausantį palocių, parką, ir 
visas vilas. Tiškevičiai prašo 
pusantro milijono litų, o jiems 
siūloma milijonas. Tačiau ma
noma, kad bus susitarta. Taigi, 
dvarininkai ir iš to, kad jiems 
po žemės reformos paliko, dar 
gali puikiai gyventi. Tsb.

PAVASARINIS _ ■ , ■ . M ~— 

prahmJM 
_____ _ ____ _ IŠPARDAVIMAS

a* ^5

1

vei veto fronti-

$75
$95

$110

OGDEN AVENUE
Arti 22 gatvės 

Vienas blokas nuo Pulaski 
, • į rytų pusę
. ’ ♦ * /.?»• •Į. /

18 gabalų Naujovinis 
DELUXE SETAS 

3 kambariams 
$225.00 vertės

M 29.50
$13.00 įmokėti 

$2.50 kas savaitę

V Patogus, l^Iadnus 
ir Gražus

FRONTINIS
SETAS

• 2-jų gabalų cromwell
nis setas

• 1 naujovinis stalelis (Ent Table)
• 1 Kakteil stalelis
• 1 Junior lempa su šešėliu
TAS SETAS IŠTIKRŲ-
JŲ YRA VERTAS $110. JI į į

MUSŲ SPECIALI B i
KAINA ■ ■

x. $7.00 įmokėti
$7.00 mėnesiui

Mažas
//' įmokesnis

Zz užtikrina palaikymą 
pasirinkto daiktą iki 
vėliausio pristatvmo.

t . .. i . » .

Patogios išmokėjimo sąlygos

Garantuoti 25 metams
DVIGUBI SUKTI SPRINGSAI 

$12.50 vertės. Specialė kaina $O "7 ty 
Visų dydžių ..........   uO« l w

Puikus Musų Soft Springsiniai 
MATRACAI 

$16.5'0 vertes
Specialus kaina $O
Visu dydžių ......... . O« f w
Patogios išmokėjimo sąlygos

Dešimties gabalų naujovinis

13CV a J-11 afiiiH h h i

Miegkambario SETAS • 
Atlikti taip kad patenkinti smulkmenas 
įvertinančiu^. Dirbi kad pardavinėti po 
$79.50. Musų specialė

$5.00 įmokėti ir po $5.00 kas mėn.

Puikus Simmons Studio Couch
$3.00 

įmokėti 
ir po

$3.00 
j mėnesį.

♦ - • * * ’ • "* M ' ‘ ’ t

Paskutinė žodžio išraiška darbu ir mada. Tikra vertė 800 Ert 
$35.00. Mųsų. specialė kaina ... .. ............... fafaivV

Dėl žemos šio seto kai-■] 
j/V nos mums nevalia 

dirbtuvės pava- I 
dinimo paduoti ‘ /

M 9.98

įl $2.00 įmokėti
ir po $1.25 kas sav.

3 GABALŲ LOVA
• 1 SPRINGSINIS MATRACAS
• SUKTI SPRINGSAI
• METALINĖ LOVA .................................................
Visų dydžių ' Specialė kaina

ATLANTIC FURNITURE C0.
3954 W. 26th STREET TEL. R0CKWELL 1500

Jeį gyvenate toli nuo musų sandėlio, tai telefonuokite, mes prisiusite 
‘ automobilį.

Nelaimėj Sunkiai 
Sužeidė Juozą 
Demenckį

• • •

Suėmė treko šoferį, kaipo 
kaltininką

Tfoko —i keleivinių automo
bilio nelaimėje, kuri įvyko prie 
55-tos ir Cicero avenue, buvo 
sunkiai sužeistas jaunas lietu
vis Juozas Demenckis, nuo 3627 
West 55th Place. Nelaimė įvy
ko nakties laiku. Demenckis, 25 
metų amžiaus, panešė kritiškas 
žaizdas. >

Demenckis važiavo į rytus, 
55-ta gatve. Prie Cicero į jį į- 
važiavo trokas ir pastūmė į ke
lią Checker Cab taksi-automo- 
bilio,

• Skaitydama Baldwin Gron, 
troko šoferį, nelaimės kaltinin
ku, policija jį suėmė.

fiunonc DitPiiicn 3934 w-26th street UNUnUo rLtuIAal; 2539-2531 s Puiaski Road
Tel. Crawford 4088

Kaldras padarome iš jūsų 
plunksnų arba vilnų pagal 

užsakymą

DYKAI 
perkant iš musų impor

tuotus im pilus.

39c™HEMORROIDAI
GARANTUOTAS $ 1 H f)
GYDYMAS .................... .....
Specialistais su 20 mėtų sėdimosios 
betvarkiu patyrimu, dabar įrodo, k£d 
galima pagydyti be peilio ar opera
cijos. Rinituose atsitikimuose ofišo 
gydymas $2.00^ Veik dabar—venk
//,. " ‘ ‘ ‘ . /; 

ekzaminacijos Dykai-—ar rašyk. Gauk 
bandymo $1.00 pasiulyma. Pasėkos 
Garantuojama arba pinigus grąži
nama.

DR. P. SCHYMAN, Specialistas

v, • v vjlin uuuaL—-vuiin

Harlan County”, in Mayor Ha- . Kreipkis dėl patarimo ir dr
gue’s Jersey City, and in the 
Imperial Valley of California 
and on the Pacific Waterfront—

IR AUKŠČIAU

ONDRUS
KALDROS

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI JAUNAJAI

Atdarą kasdien iki 9 v. P. P.
Trečiadieniais iki 5.

in all .those and other places the|1S69 N, Damen Ave, ARM. 8200
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1739 South Halsted Street
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by

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$$.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
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Utsakymo kalnai
Chicago jo—paltu:

Metama .—--------
Pusei metų ..— 
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui .___ ...

Chicagoje per išnešiotojus
Viena kopija 
Savaitei .....___________
Mėnesiui ••• • •••• • ■

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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Metams $5.00
Pusei metų ..... 2.75
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Lietuvos likimo klausimas

jai Pamarį (“lenkų koridorių”) 
su Danzigu ir Gdynia, o Vo
kietija už tai leistų lenkams 
paimti Lietuvą su Klaipėda. Ir 
štai ką jisai apie tokią propo
ziciją sako:

“Tai butų didelis pasišven
timas Lenkijos pufeėje iš at
žvilgio jos tautinės puikybės 
ir jausmu, kuriuos ji gaivina 
prie to / vakarinio lenkiškos 
žemės sklypelio, tačiau tas 
pasišventimas iš kitos pusės 
butų atlygintas stambiu te
ritorijos padidėjimu, priar
tintų Lenkiją prie jos senų
jų istorijos sienų ir padarys 
tų iš jos didesnę valstybę, 
nekalbant jau apie tai, ką 

i jai reikštų santykių su Vo
kietija sureguliavimas ir vo-1 
kiečių pavertimas draugais 
iš priešų, kurie priešingame 
atsitikime gali jai atimti tai 
jėga, prie ko jie jaučia turį 
pretenziją. /

“Kaip\ pranešimas . sako, 
I Hitleris šitame susitarime 

padarytų tik vieną pasišven- 
i timą — pripažindamas Len- 
L kijai Klaipėdą. Lietuva vo

kiečiams nepriklausė ir ne
priklauso, todėl Vokietijos 

i pusėje čia jokio išsižadėjimo 
nebūtų. O Lenkija gautų at
gal tai, kas jai per šimtme
čius priklausė (!. —r “N.” 
Red.) ir ko ji nebuvo paėmu
si jėga, bet kas 
kę per laisvą

K uniją.”
Vadinasi, 

ris leidžia 
Lietuvą!

Tas lenkų

tas, “prieš ateisiant - Hitle
riui, Vokietijos išlaidų biu
džetas buvo 6,7 bilionai mar
kių. Pernai metais ios išlai
dos buvo beveik tris kartus 
didesnės. Hitleris kėlė mo
kesčiui ir pajamas, bet, ne
žiūrint to, apskaičiuojama, 
kad 1987 metais jisai turėjo 
4.3 bilionus deficito.

“Tas išlaidų didėjimas ėjo 
ginklams. 1934 metais Vo
kietijos’karo išlaidos buvo 3 
bilionai, 1937 metais — 12.6

įstatymai, tai tenai įvyktų 
tokia infliacija, kokios Ame
rikos protas negali nė įsi
vaizduoti.

“Gal būt, tačiau Hitleris 
dar kaip išsikas, bet tik su 
pagalba stambių tarptautinių 
paskolų ir sutarčių.”
Tokiu? bųdu abi akiplėšiškiau- 

sios diktatūros Europoje yra 
visai nusigyvenusios ekonomi
niai ir finansiniai. Jeigu An
glijos ir kitų šalių kapitalis
tai jų negelbės, tai jos turės 

los siekia apie 16 bilionų susmukti.

bilionai, 1937 metais • 
bilionų, t.y. daugiau negu ke- 
turis kartus didesnės, paly
ginant su 1932 metais.

“Vokietijos valstybės sko-

...............   u . .X                  . •   » j...    R-   ■■ ■■■ ,, ■ . i

Dvidešimta vasario šešioliktoji
Paskiausios žinios apie Lietuvą sako, kad Lenkijos 

valdžia įteikė jai ultimatumą, kurio laikas baigiasi 
' šiandie, 2 valandą po pietą. Jeigu iki tos valandos Lie

tuvos valdžią lenkų reikalavimo neišpildyš, tai lenkai 
pavartos jėgą prieš Lietuvą. v

Lenkai reikalauja, kad Lietuva užmegstų diploma
tinius santykius su Lenkija, atidarytų susisiekimą ge
ležinkeliais ir paštu, išbrauktų iš konstitucijos tą^para
grafą, kuriame sakoma, kad Lietuvosjsostine Vilnius, ir 
atlygintų už lenkų sargybinio gyvastį.

Pirmesnė žinia, atėjusi iš Kauno, buvo tokia, kad 
Varšuva įteikė Lietuvos valdžiai notą, reikalaudama 
užmegsti santykius, “neminint Vilniaus”. Iš tų žodžių 
neaišku, ar Lenkija sutiko neminėti Vilniaus klausimo, 
jeigu Lietuva užmegs su ja santykius, ar ji reikalavo, 
kad Lietuva neminėtą Vilniaus (kaipo savo sostinės).

Bet atrodo, kad svarbiausias punktas dabartiniame 
ginče tarpe Lenkijos ir Lietuvos yra santykią užmezgi
mo klausimas. Jeigu Lietuvai tenka pasirinkti tarpe ka
ro ir taikos vien dėl šito punkto, tai butų išmintingiau 
nusileisti lenkams ir išvengti karo, negu statyti į pavo
jų krašto gyvybę.

Viena Lietuva yra persilpna kariauti prieš Lenkiją. 
Latviai ir estai jau atsisakė jai padėti. Sovietų Rusija, 
be abejonės, norėtų Lietuvą apginti (ne dėl to, kad 
Maskva labai myli Lietuvą, bet dėl to, kad ji yra prie
šinga Lenkijos įsigalėjimui prie Baltiko juros), bet ka
žin, ar bolševikair&žikuotų eiti į karą dėl Lietuvos?

Lenkams įsiveržus į Lietuvą, ateitų, veikiausia, vo
kiečiai į Klaipėdą. Tuomet Lietuva ne tik butų sunai
kinta, kaip nepriklausoma valstybė, bet ir butą sudras
kyta.

Laikytį “karo stovį” prieš Lenkiją Lietuva negali 
amžinai, nes tas stovis kenkia ne tik Lenkijai, bet ir 
Lietuvai (Lietuvai, gal būt, dar labiau, negu Lenkijai). 
Ir jisai tokiais neramiais laikais, kokius dabar gyvena
Europa, yra labai pavojingas. Iš to neoficialio ukaroPųšalyse’ ^čiabūrių dik- 
stovio” bet kada gali issivystyti tikras karas. - tas fašistų herojus yra galUw

Taigi geriau yra gelbėti krašto nepriklausomybę, tinai nusigyvenęs, taip kad jo 
negu būtinai spirtis, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos ne- kioš vilties nebėra jam išsikas- 
butų santykių. ti iŠ bankroto. O Hitleris spar-

Kai dėl Vilniaus, tai neminėjimas jo konstitucijoje čiai klimpsta į tą pačią pelkę, 
daif nereikš, kad lietuviai Vilniaus išsižadėjo. Konstitu- l.^.^f°n<ientas paduoda tokius 
ęija išreiškia tam tikrus realius jėgą santykius, šiandie 
jėga yra Lenkijos* militarizmo pusėje. Bet Lenkijos mi- 
litarizmas neišplėš Vilniaus iš lietuvių širdžių!

Kai 1871 metais Prūsų militaristai privertė Fpran- 
euziją pasirašyti Versaleje taikos sutartį, kuria Elzasas 
ir Lotaringija buvo atskirti nuo Francuzijos, tai fran-| 
euzai tų savo provincijų neteko, bet jie jų neišsižadėjo
— ir 1919 metais Vokietija turėjo franeuzams Elzasą ir Į siekę Washingtoną, rodo, kad 
Lotaringiją grąžinti. - /

Istorija žino ir daugiau tokių pavyzdžių. Po pasau
lio karo, beje, ne viena valstybė buvo nuskriausta pana
šiu budu, kaip Lietuva. Sakysime, rusams Rumanija at- Į 
ėmė Besarabiją; jugoslavams Italija paveržė Fiume, ir 
t. t. Bet visgi tos valstybės neatsisakė pasirašyti taiką 
su savo skriaudikais. <

Taigi, nežiūrint kaip Lietuvos žmonių ir visų lie
tuvių širdys piktinasi lenkų smurtu, vistiek krašto ne
priklausomybė privalo būt išgelbėta. Geriau, kad Lietu
va gyvuotų be Vilniaus, negu kad ji žūtų.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

jai buvo te® 
dviejų- šalių

kad Hitle-gerai, 
Lenkijai užgrobti'

Tas lenkų laikraštis laiko 
Lietuvą Lenkijos nuosavybe, 
įgyta “laisvos unijos” keliu* 
Bet jisai užmiršta, kad tą uni
ją buvo padarę Lietuvos ir Len
kijos bajorai, o ne liaudis.

Lietuvos liaudis sukurė nau
ją, nepriklausomą Lietuvos val
stybę, kuri jokių unijų su Leti- 
įkija nenori. /

DIDVYRIŠKAIS ŽYGIAIS 
DENGIA SAVO BAN- 

KROTĄ.

Jb

x Washingtono korespondentas 
Paul Mallon nurodo, kad už 
diplomatinių ir militarinių dik
tatorių triumfų slepiasi ekono
minis ir finansinis bankrotas

I faktus:
“Italijoje dalinai paskelb

tas paprastas biudžetas per
nai metais rodė 24,702 mi- 
lionų lirų bendrų pajamų ir 
23,413 milionų išlaidų*

“Tai skamba labai puikiai, 
bet patikimi pranešimai, pa-

PRITARIA LIETUVOS 
UŽGROBIMUI.

Musso.lini turėjo dar slaptą 
| biudžetą su kokiais 17 bilio

nų lirų nepaprastų išlaidų ir, 
suprantama, be jokių paja-

“Į šitą slaptą 17 bilionų 
biudžetą įeina Etiopijos iš
laidos, vienas bilionas Rytų 
Afrikai, po du bilionų kas- 
met per šešis metus viešiems 
darbams Italijoje, vienas ba
lionas kasmet per ketverius 
metus kelių tiesimui namie.

“Iš šitų ir kitų žinomą 
skaitlinių yra aišku, kad 
Mussolini šiaip taip iriasi 
diena iš dienos ir neturi iŠ 
kur paimti pinigų, kad ture** 

, tų kuo , verstis ilgesnį lai* 
Vr. *

Nėra reikalo Amerikoje 
venantiems įvairių tautybių 
žmonėms pyktis dėl to, kad ei
na kova tarpe jų “senųjų tė
vynių” Europoje. Taigi dėl to, 
kad Lenkijos militaristai gra
sina užpulti Lietuvą, nebūtų 
išmintinga Amerikos lietuviams

gy-

peštis su Amerikos lenkais J .
Bet informacijos dėlei bus ne DESPERATIŠKA FINANSINĖ 
pro šalį susipažinti su Ameri- HITLERIO PADĖTIS, 
kos lenkų nuomonėmis apie da
bartinį konfliktą tarpe Lietu
vos ir Lenkijos. '

Chicagos “Dziennik Związko- 
wy” (Zgoda) rašo, kad iš Ge- 
nevos ateina gandai apie Len
kijos susitarimą su Vokietija: 
kad Lenkija grąžintų ■ Vokieti-( 

■ ' *

HlTLERld PADĖTIS

Anot Paul- Mallon, Hitlerio 
diktatūros ekonomine ir finan
sine padėtis esanti ne daug ge
resnė už Mussolinio. Vokietijos 
valdžia savo biudžeto visai ne
skelbia. • r» ,

“Bet”, sako kprespouden*-

(Tęsinys)

Lietuvos demokratija
Reikia būti dideliam nemok

šai, arba akiplėšai tvirtinti, kad 
Lietuvos demokratijai visai ne
rūpėjo Lietuvos Valstybės at
statymas! Lietuvos nepriklau
somybes šventė, tai Lietuvos 
demokratijos šventė! Tai Lietu
vos liaudies švente!

. ■ ■. j

Vasario šešioliktoji, tai tasai 
aktas, kuris nustatė busiamos 
Lietuvos demokratiškas valdy- 
mOsi gaires, tame akte aiškiai 
Ši mintis yra pabrėžta. Beja, 
šios mintys nūdien^ yra paneig
tos ir tasai aktas taja prasme 
yra sulaužytas, štai dčlko Lie
tuvos demokratijos atstovai 
šiandien Lietuvoje atsisakė da
lyvauti bendrame komitete dvi
dešimčiai metų .atstatytos Lie
tuvos valstybės paminėjime, 
žemiausios/i mąrkės demagogai 
galės daryti savo išvadas, kad 
Lietuvos demokratija nesirūpi
no Lietuvos valstybės atstaty
mo reikalais. Bet tai bus pačios 
prasčiausios rūšies demagogi j a. 
. Lietuvos . demokratija yra į- 
rašiusi į LietuVos istoriją gra
žius savo darbų lapus. Ateityje 
joks bešalų^ istorikas šito pa
neigti negąlęs. žinoma, istori
kas mokslininkas, o ne žemos 
markės politikierius, arba kle
rikalizmo išpera, kokiu dabar 
Lietuvos istoriją rašąs pasirodė 
ponas Šapoka. Tai ne istorija, 
bet falsifikatas. 1 • .

Lietuvoje ir dabar tebeina 
kovos tarp demokratijos ir kle
rikalų kartu su nacionalistais ir 
šioje kovoje laukti Jš klerikalų 
ir šių dienų minties monopolis
tų bešalumo visai netenka.

Kad tokio bešalumo nesama 
Lietuvoje tos kovos sūkuryje, 
tai visai suprantama, bet kad 
š. Amerikos lietuvių tarpe dar 
vis tokių pasitaiko, kurie bež
džioniauja monopolistams, tai 
jau visai nesuprantama.) Rodos, 
čia bešalumas galėtų pasireikš
ti tinkamesnėje aukštumoje. 
Tik dėka tos demokratijos ga
lėjo plačiau ir giliau savo indi
vidualybę parodyti ir savo ge
bėjimus pareikšti. 1

Anekdotas
Juk jei jie butą gyvenę dar 

prieškalnėje Lietuvoje, tai bu
tų užguiti nemokšos eiliniai pi
liečiai, kurie gyvenime be fizinio 
darbo nieku nebūtų pasireiškę. 
Kitas dabar štai senątvės su*, 
laukęs tik Lietuvoje gyvulių 
bandą ganytų. Bet amerikoniš
ka* demokratija leido jiems į 
žmones, prasiveržti, pasiekti 
mbkslus ir daugiau už kitus įŠ- 
siprusintii
\ čia jiems tiktų tasai gražus 
iš, Lietuvos žydų gyvenimo a-) 
nekdotas, kuris pravartu šia 
proga atpasakoti.
. Vienas žydelis dar prieškari
nėje Lietuvoje ilgai buvo be 
darbo. Vėliau patyręs, kad si
nagogoje reikalingas sargas, te
nais nuėjo darbo prašyti.

—Rabe, štai jau kelintas me
tas kaip skurstu be darbo, yra 
pas jus sargo vieta, ar negalė
čiau aš ją užimti?

markių, .tai reiškia, kad jei- dėtas ir kur-lietuvių vos šim- 
gu Vokietijoje galėtų pasi- taš, geru atveju kitas šimtas 
reikšti paprasti aritmetikos tūkstančių skaitoma! Lietuviai 

į Čia gali didžiuotis tik savo ka
pais, savo praeitimi, ir svetimi 
jiems istoriją rašo.

Kas nuėjo į kapus, tasai jau 
nebegrįžta! Kas jau naujai gi
mė, ta^ai jau nebe lietuviu 
skaitomas, jis nutautinamas, jis 
mokomas lietuvius nekęsti ir 
jis auklėjamas Lietuvos ir lie
tuvių tautos priešu!

Tik kapai, tik lietuvių kapai 
byloja kadaise čia lietuvius gy
venusius! Tie kapai auga, o lie
tuviška dvasia nyksta. Ji iš
nyksta ir piktą sėja.

Juk Visur kur tik nutautinti 
kraštai, tenais rusti reakcija 
^stipriausius lizdus sukrauna.

Štai ir dabar Tilžės krašte 
stipriausiai yra įsigalėjęs nacio
nalsocialistai, ir kas svarbiau
sia, kad Tilžės policija — tiek 
slaptoji, tiek viešoji. —' dau
giausia turi lietuvių, tikriau ta
riant, nutautintų lietuvių, ku
rie dar savo gimtos kalbos nė
ra pamiršę.

Net Tilžės gimnazijos direk
torius yra lietuvis, kuris už 
mažiausią nusikaltimą vaiko iš 
tos gimnazijos lietuvius moki
nius! Tasai iš kilmės lietuvis 
per tą gimnaziją atlieka 
džiausią germanizacijos ir 
šistacijos darbą.

Juk tokį vaizdą šiandien 
retume ir Lietuvoje, jei butų 
buvę lemta Urachui antrojo Ge
dimino vardu Lietuvoje kara
liauti! O kas gi Urachui kelią 
pakirto į Lietuvą atvykti,, ar 
ne demokratija? Ar ne Lietu
vos demokratų atstovai protes
tuodami prieš šiokį klerikalų ir 
tautininkų žygį šaukė irudi į 
kovą už demokratišką Lietuvos 
respubliką!

—Para Bellum
(Galas)

atsako jam rabi
nas, — bet ar skaityti moki?

—Ne> kur man neturtėliui 
mokslas pasiekti!

*—žydas ir skaityti nemoki! 
Ne, šiai tarnybai netinki.

Ilgai vargo tašai žydelis be 
darbo, pagaliau vargais nega
lais užsidirbęs kelionei į Ame
riką, tenais išvažiavo.

Didžiojo karo mętu Amerikos 
generalinis kariuomenės štabas, 
daręs su viena firma didelį ke
lių milijonų dolerių vertes už
sakymą, panorėjo, kad tą su
tartį būtinai pasirašytų patsai 
tos firmos savininkas; mat, vi
są reikalą vedė tik per tos fir
mos įgaliotą atstovą.

Atvykusiam firmos atstovui 
buvo pasiūlyta ta sutartis pasi
rašyti. Firmos savininkas griež
tai atsisakė tai padaryti.

—Dėl ko gi ? — klausia gene
ralinio štabo karys.

—Paprastai, kad aš nemoku 
rašyti, — atsakė jam firmos 
savininkas.

—Tai pasakyk man, kas bū
tum, j ei *Hšyti mokėtum?

—O, tik Lietuvos sinagogos 
šargas!

Pasirodo, kad tai buvo tasai 
žydelis iš Lietuvos, kuris čia 
netiko sinagogos sargui vietą 
užimti.

Kas galėjo atsitikti
Tai labai budingas anekdotas, 

kutis dabar, tur būt, daugeliui 
tiktų tiems amerikiečiams lie
tuviams, kurie taip įkyriai pa
sišovę Lietuvoje demokratijos 
pradus panaikinti ir kurie taip 
miobradiškąi palaiko Lietuvos 
monopolistų pusę.

Lietuvos vasario šešiolikto
sios dienos akto niekas iš isto
rijos neišbrauks ir tasai aktas 
tik todėl pasiliko vertingas ir 
giliai prasmingas, kad Lietuvos 
demokratijos atstovai padėjo 
po juo savo parašus ir padėję 
tuos parašus šaukė Lietuvos 
darbo žmones į atvirą Kova už 
Lietuvos valstybės atstatymą, 
ir tik toje atviroje kovoje Lie
tuvos liaudis kovą laimėjo.

Jei ne demokratijos Lietuvo
je, Vokietijoje, Rusijoje ir ki
tur laimėjimai, tasai vasario 
šešioliktosios dienos aktas ne* 
turėtų jokios prasmes. Geriau
siu atveju Lietuva turėtų vo
kišką karalių tautininkų ir kle
rikalų pakviestą, ir Lietuva bu
tų vokiečių imperijos mažute 
provincija vokiečių stipriai ko
lonizuojama. V

Ir dabar Lietuvos /išeivijos 
skaičius butų skaitomas jau ne
šim tais tūkstančių, bet milijo
nais. Tikriausiai Lietuvoje lie
tuvių tautos gyventojų nei pu
sės neturėtume?
Kas dedasi Prusą Lietuvoje

Štai ryškus pavyzdys, tai 
Prūsų Lietuva vokiečių dabar 
valdoma. Juk dar ne taip seniai 
Čia lietuvių arti milijono buvo 
skaitoma ir tasai patsai kraš
tas net oficialiai buvo Prūsų 
Lietuva vadinamas, o dabar ką 
mes turime.? Nacionalsocializ- 
mo reakcijos stiprų lizdą, kur 
lietuvis antroje eilėje yra pa-

—Gerai,

telė Lietuvoje. (P. L. Radžiu* 
kynas yra čikagletis, buvęs 
Naujienų Bendrovės direkto
rius ir geras “Naujienų” drau
gas. — “N.” Red.)

GRĮŽO Iš ŠVEICARIJOS MI 
NISTRAS LOZORAITIS.

KAUNAS. — Kovo 12 d. Už
sienių Reikalų Ministras Ložė 
raitis, kuris buvo nuvykęs lan 
kyti- sergantį Ministrą Pirmi 
ninką, iš Šveicarijos grįžo . 
Kauną.

PRADEDAMI STATYTI AMA 
TŲ RŪMAI KLAIPĖDOJE.

KLAIPĖDA.—Netrukus pra 
dedama statyti 50,000 kubinii 
metrų 
kurie dar vienu nioderi 
statu pagrąžins Klaipei 
stą.

talpos Amatų Rūmai 
dar vienu moderniu pa 

(os mie

IŠRINKTA V. D. UNIVERSI 
TETO STUDENTŲ AT- 

STOVYBĖ.

di- 
fa-

tu-

KAUNAS. —- Kovo 10 ir 1: 
d. Vytauto Didžiojo Universite 
te Kaune vyko. Studentų At 
stovybės rinkimai, kuriuose da 
lyvavo 80% studentijos ir R 
rinko 18 atstovų.

Žinios Iš Lietuvos
n . I- ' ' •' i *■

ŠAULIŲ RINKTINIŲ ATSTO
VŲ SUVAŽIAVIMAS.

KAUNAS. — Kaune kuria 
mas didžiulis žemės ūkio mv 
ziejus, kuriame bus surinki 
įvairiausi eksponatai, rodą Lif 
tuvos ir kitų šalių žemės ūki 
progresą.

INCIDENTAS ADMIN. 
LINIJOJE.

KAUNAS — Kovo 12 d. 
Kaune įvyko Šaulių Sąjungos 
Rinktinių Atstovų suvažiavi

mas, kuriame dalyvavo Valsty
bės Prezidentas, Seimo Pir
mininkas, Vyriausybės ir ka
riuomenės vadovybės. Šiame 
suvažiavime Ministras Pirmi
ninkas Juozas Tūbelis išrinktas 
šaulių Sąjungos garbės nariu. 
Suvažiavimas užsibrėžė dar 
plačiau ir energingiau vykdyti 
kultūrinį karinio pasiruošimo 
darbą nepriklausomybei patik
rinti, nes kultūringa ir kariškai 
paruošta tauta yra geriausia 
nepriklausomybės garantija. 
Besiniaukiantis Europos dangus 
skatina tvirtinti karines tautos 
pajėgas.

KAUNAS. — Kovo 11 d. vi< 
nas lenkų sargybinis Alytai 
apskrityje buvo pastebėtas pe; 
ėjęs administracijos liniją. Si 
rikus musų policininkui “Stok 
atsakė šuviu. Tuomet šovė mi 
siškis lenką sužeisdamas, sej 
tyniolika metrų Lietuvos pus 
je nuo linijos. Lenkai įvyl 
smarkiai išpučia ir kiršina prie 
Lietuvą. Vyriausybė pasitf 
Lenkijos vyriausybei paskir 
abiejų pusių įgaliotinius inc 
dentui išaiškinti ir susitarti d 
priemonių ateityje incidentan 
įspėti. Pažymėtina, kad Lieti 
vos pasienio policijai pasiulit 
sudaryti mišrią komisiją inc 
dentui tirti, lenkai atsisakė 
neatvyko į sutartą pasitarim;

Naziams nėra vieto 
Brazilijoj

VIDUNAS UŽDARYTAS 
TILŽĖS KALĖJIME.

TILŽĖ. — Neseniai pranešė
me, kad filosofas ir rašytojas 
Vidunas kovo 22 d. švenčia sa
vo 70 metų amžiaus sukaktu
ves, o dabar jau gautos žinios, 
kad kovo 11 d. vokiečių poli
cija penkias valandas krėtė jo 
butą ir už savo knygų spaus
dinimą užsienyje uždarė jį Til
žės kalėjime, žinant, kad Vi
dunas yra aukštos kultūros ir 
didelės tolerancijos asmenybė, 
toks vokiečių ėlgesys atrodo 
daugiau negu keistas. Tikrai 
savotiškas '“pasveikinimas” gi
mimo sukaktuvių proga.

ŠVIETIMO MINISTERIS LAN- 
Kė AMERIKOS LIETUVIO 
RADZIUKYNO PASTATY

TĄ MOKYKLĄ.

Kovo 10 d.KAUNAS
Švietimo Minis teris Tonkūnas 
aplanke netoli Alytaus Ameri
kos lietuvio Radziukyno lėšo
mis pastatytą amerikoniško sti
liaus modernią pradžios moky
kla. Amerikoniškam
pastatyta mokykla yra vienin-

stiliuje

RIO DE JANEIRO, Brazil 
ja, kovo 17. — Brazilijos pr< 
zidentas Getulio Vargas šiai 
dien atmetė Vokietijos prote* 
tą prieš draudimą nazių veil 
los Brazilijoj. Vokietijos an 
basadorius Kari Ritter pareii 
kė, kad Vokietija gali atšaul 
ti savo pasiuntinį iš Brazilijoj 
jeigu Brazilija ir tolinus n< 
leis naziams veikti Brazilijo, 
Prezidentas Vargas trumpž 
jam atsakęs, kad pietų Amt 
rikos valstybėj nazizmas m 
bus toleruojamas. Pats^ Vargs 
perversmo keliu paėmė Braz 
Ii jos valdžią į savo rankas pt 
reitais metais lapkričio mėnt 
sy.

‘Income’ taksų bw 
suvirs $800,000,000 

už bertaini
WASH1NGTON, D. C., kov 

17. — Income < arba pajami 
taksų per 15 kovo mėnesio dic 
nų federale valdžia surinki 
$615,947,718. Tai yra 18 pro 
centų daugiau kaip tuo pačii 
laiku pereitais metais. Todė 
laukiama, kad už bertainį, kur; 
pasibaigė kovo mėnesyje, šit 
taksų bus apie $820,000,000 
Už visus metus pajamų taksi 
busią $100^000,000 daugiau ne 
gu prezidentas Rooseveltas ti 
kėjosi. Tai maloni prezidentu 
žinia.
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MUSŲ SKAITYTOJAI BAISI VARGO
TRAGEDIJA

KAS IŠDUODA FAŠISTAMS SU ADRESUS?
Kovo 10 d. gaunu laišką nuo 

fašistų “Sargybos komiteto”.
Tas “Sargybos komitetas”, 

su p. Strimaičiu priešaky, pui
kiausiai žino mane ir mano nu
sistatymą SLA reikalais. Jis 
žino, kad aš tokių “sargų” ne
pripažįstu ir skaitau juos šun
votėmis ant SLA‘ kūno.

Vienok jie man rašo ir šau
kia: “Remk savo reikalus”. 
“Atlik savo pareigas”. Reiškia: 
balsuok už fašistų kandidatus 
į SLA tarybą.

Kodėl sargybiniai siuntė man 
šį šlamštą? Ant voko adresas 
rašytas neišlavinta ranka. Ma
tosi, kad tas asmuo labai pras
tai plunksrią vartoja. Matyt, 
čia butą p. Strimaičio samdi
ninko. Samdininkui pakišta S. 
L.A. narių adresai ir jis adre
savo laiškus visiems, nežiūrėda
mas (nežinodamas), ar tas na
rys pritaria nešvariai fašistų 
politikai Susivienijime, ar ne.

Bet kaip sargybininkai gavo 
SLA narių adresus? Lai paban
do juos gauti demokratinis 
(Rytų ar Vakarų) komitetais. 
Aišku, negaus.

Sargybininkai gavo adresus 
tiesiog iš SLA Centro; reiškia, 
aiba nuo p. Vitaičio/arba nuo 
p. Viniko. Bet ar tai leistinas 
dalykas? Ne! Tai labai nešva
ri politika! Tokių politikierių 
ateity SLA Centre mes negalim 
toleruoti, jų laikyti.

Dar vienas klausimas: Iš kur 
“sargyba” gauna pinigų popie- 
rai, stampoms, laiškų spausdi
nimui (šis laiškas hektografuo
tas, o kalba tokia “negramat

na”, kad šlykštu ir skaityti), 
laiko gaišavimui ir t.t. ? . ,

Pinigus jiems kas nors duo
da. Bet nedovanoja. Jei į SLA 
Pildomąją Tarybą įeitų tie žmo
nės, kurie dabar agitacijai pi
nigus kloja — atsiimtų juos iš 
SLA iždo su riebiais procentais. 
Tatai lai atsimena kiekvienas 
SLA narys, kuris dar manė bal
suoti už “sargybos” siūlomus 
fašistus kandidatus.

Fašistų “Sargybos” laiške į- 
dėtas ir pavyzdinis balotas. Ja
me išbraukytos pavardės: F. J. 
Bagočiaus, J. K. Mažuknos, J. 
Miliausko, K. P. Gugio, E. Mi- 
kužiutės, J. Marcinkevičiaus ir 
Dr. J. S. Stanislovaičio. Bet ties 
fašistų kandidatais sustatyti 
kryžiukai, kas reiškia: balsuok 
už juos.

Jei tie fašistiniai kandidatai, 
neduok die, butų išrinkti į SLA 
'viršininkus, jie tuojau jį palai
dotų, kaip palaidojo Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją, Atstatymo 
Bendrovę ir kitas.

Savo laiške fašistai-sargybi- 
ninkai nieko negali prikišti pa
žangiųjų 
toj a tik 
fašistai, 
Suprask,
čius, Mažukna., Miliauskas, Gu- 
gis ir kiti, tai “svetimtaučiai”, 
ne lietuviai.

Bet šituo kvailu burbulu fa
šistai rimtų SLA narių neišgąs
dins. Sulyginkim F. J. Bago
čiaus lietuviškumą su Laukai
čio “lietuviškumu”. Juk “trafi- 
ko teisėjas” turėtų lietuvišku
mo pas Bagočių gerokai dar 
pasimokinti.

Visa plačioji. Amerikos lietis 
vių visuomenė žino, kaip senai 
ir nenuilstamąi lietuvybės la
bui dirba F. J. Bagočius. O kur 
p. Laukaitis buvo visą laiką? 
Kiek jis prakalbų lietuviams 
pasakė ?
straipsnis lietuvių laikraščiuo
se?- .

Baigiu... Ir kviečiu visus, S.
L.A. narius, Susivienijimo 
savo gerovei, balsuokite už: 
J. Bagočių, J. K. Mažukną, 
P. Gugį, E. Mikužiutę, J. Mar
cinkevičių ir dr. J. S. Stanislo- 
vaitį.

J. Krukonis, SLA nar.

Varginga motina 
nušovė šešis 
savo vaikus

kandidatams.. Jie var- 
demagogiją, buk jie, 
esą “tikri lietuviai”.
vadinasi, kad Bago-

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS ' 
Grand Tavern 

Geriausios rųšies gėrimai, 
Šokiams Salė. Piknikam Dar
žas už mažą atlyginimą, Vieš

butis dėl pakeleivių.
Grand Avė., Manheim Road,

. (U. S. 45) 
Telefonas Franklin Park 383. 

A. J. SEDLIN, Sav.

Kur jo nors vienas

GERAS ir NEBRAN
GUS DARBAS

Patyręs lietuvis plumberis atlie
ka darbą sąžiningai ir nebran
giai

Namu savininkai, kurie nori, 
kad butu sutaisytas plumbingas 
arba įdėta gera ir. saugi apšildy
mo sistema, kreipkitės į lietuvį, 
Antaną Varpuceną, kuris tą dar
bą žino gerai ir nėra branginin
kas.

Tik vienas blokas nuo Cicero 
Avė. ir pusė bloko nuo Roosevelt 
Road.
ANT0N VARPUCEN
PLUMBING and HEATING

4708 W. 12th Place
Tel. CICERO 3355-W

ir

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą 
mobilzams

auto-

• Apdraudą 
ugnies

e Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų

rakandų
nuo Vagiu 
langų , 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
rastinėje 

per A. Rypkevičių 

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

, po pietų.

17.
nuo
38-

RADIO
I

Budriko Programas 
WCFL

sesesT
•I

CENTER, Texas, kovo
Už 22 mylių į rytus 

čia įvyko baisi tragedija, 
nių Tnetų moteris Mrs. Lillie 
Mae Curtis nušovė šešis savo 
vaikus, kuomet jie miegojo. 
Vyriausiam vaikui buvo 13 me
tų, jaunesniam 5. Mrs. Curtis 
neatėmė gyvasties tiktai vy
riausiam savo sūnui Travisui, 
15-kos metų, Travjs išsigandęs 
nubėgo pas kaimynus, ir tie 
pašaukė šerifą.

Kuomet šerifas atvyko, Mrs. 
Curtis tuojau prisipažino nu
žudžius savo vaikus ir pasakė: 
“Pereitą naktį aš nusitariau nu
žudyti juos, nes mes neturė
jom pinigų ir aš nebegalėjau 
jų išpenėti. Jie bu*vo perjauni 
užsidirbti sau duoną. Aš neuž-! 
mušiau vyriausio sunaus Tra-* 
viso, ! 
užsidirbti pragyvenimui.”

Mrs. Curtis užmušė savo , , 
vaikus šūviais iš .22 kalibro pi- arbor ą pa le ė keista laiko
stoleto, taikydama tiesiai į šii- ranka: nustojo aukęsi plien0

l ratai, nustojo rūkę gigantai ka
minai, kartu pranyko ta paten
kinanti nuotaika, kurią išsi-, 

Trys metai atgal Mis. Curtis reikšdavo Harboriškiai.
tokiu pat budu nušovė savo 
vyrą Robertą. Ji buvo nuteis
ta, bet bausmė jai tapo suspen
duota.

15-kos metų, neš jis galit

[ACNtE-NAUJlENŲ Foto]

KEISTOS DRAUGĖS — 
Atlanta, Georgia mokinė 
Cortez Coolidge, ateina mo
kyklon su keista. drauge, 
maža amerikietiškos veislės 
voveraite “chipmunk.’’

f • •

Kas Sekmadienį iš didžiulės 
WCFL radio stoties per dau
gel metų visi su pasigerėjimu* 
klausos lietuviškų dainų ir mu
zikos. Tad patartina nepraleis
ti tokio programo šį sekmadie
nį, nuo 7:30 iki 8 vai. vakarą 
Didžiulė Budriko radio orkest
rą išpildys keletą gražių muzi
kalių kurinių, kurie kožnam 
patiks.

O kam nėra žingeidu pasi
klausyti Makalų dramos? Bus 
ir Makalai, Išgirsite kas dedasi 
Makalų šeimynoje. Šiuos pro
gramas leidžia J. F, Budniko 
radio ir rakandų krautuvė 
3409 S. Halsted st, Chicagoje.

Z.
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DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ 
Užgirta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos 

Amerikoje, Ine.
IŠPLAUKS MODERNIŠKUOJU 

MOTORLAIVIU

“CRIPSHOLM” 
Iš New Yorko 1938 mj 

Gegužes-May 26 
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

NEPERSĖDANT |
Per Gothenburgą, Švediją

i

e

. * ’fc 
1

KORESPONDENCIJA
Ind. Harbor, Ind.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą 4*

Ekskursija išplauks gražiausiam vksaros laike. Laivė 
mandagus patarnavimas, skanus maistas, nepaprasta 
švara. Laive lietuviškos knygos, plokštelės, laikraščiai 
kelionės laiku yra jūsų. Jdomi ir linksma kelionė. Kas 
gali būti malonesnio kelioiiėje, kaip įsėdus 4 laivų Nexv 
Yorke išlipti iŠ to paties laivo KLAIPĖDOJ, kurią 
numatomą pasieksite birželio 9 d. ryte.

Sutaupysit pinigą pirkdami laivakortę 
ten ir atgal

Informacijų ir laivokorčių 'kreipkitės į

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.
“Naujienų” Laivokorčių Skyrius

1739 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Autorizuota agentūra

Besikeičianti Harboro 
laikai

Dar taip neseniai, prieš pus
metį, išdidus plieno fabrikais, 

. gigantais kaminais ir triukšmu

dį. Distrikto prokuroras apkal 
tino ją šešiose žmogžudybėse.

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

INSURED k_ _ _ _ _ j
♦ 5000.

Ar Nori
PINIGU?

TONYS LUKOŠIUS
Seniausias ir geriausias drabužių 

valytojas ir taisytojas Brighton
Parke.

2555 W. 43rd>St.
’ i. ’1 ■

Tęl.s LAFAyETTĖ 1310 ...

ŠAKNYS
50 metų patyrusi herbaliste Helena 
Szymanskienė pasiūlo jums geriau
sias Amerikos kombinuotus, Rytų’ 
Indijos ir Europos šakninius vais
tus. Greitos pasekmes visuose ne
galavimuose už vos tik $1:00. Kreip
kitės ar rašykite dėl $1.00 pasiūlos. 
DYKAI bandymas ar patarimas.

“HELENA” ŠAKNŲ GYDYMO 
NAMAI'

1869 No. Damen Avė. ARM. 8200

Besikeičią laikai žymiai pa- 
f f

keitė mus ir musų mintis. Šiuo 
tarpu pasidarėme dideli spau
dos mėgėjai; mat, iš jos tiki
mės kokią gražią dieną sulauk
sią naujieną, paleidžiančią su
stingusius plieno ratus. ,Tai la
biausiai ko mes norim!

Likusią savo “neapmokamų” 
atostogų dalį mes harboriškiai 
praleidžiame, besikaimy nedarni. 
Kuriuo metu, dažniausiai prie 
stiklo alaus,"’pasidaliname min
timis arba aptariame susidariu
sią padėtį ir 1.1. Negana to, su
žinom, kad ir lietuvių tarpe at
siranda sumanytojų. Nei iš šio, 
nei iš to bižnieriai p. J. Sidau- 
gas, p. Si. Bartkus, panelės Jo- 
sephina ir Stella Ba.rtkiutės su
sitaria pavandravoti. Nutarta— 
padaryta. Per mėnesį laiko ap
lanko Kentucky, Tennessee, o
Arkansas’o valstijoj garsiąją 
Hot Springs. Padarę apie 1,80'0 
mylių, šiomis dienomis grįžo, o 
apie įspūdžius ir linksmai pra
leistą . laiką teirausimės kasdie
na, kas žymiai sutrumpins nuo
bodų dabartinio Harboro laiką.

Daug kalbama! čia apie din
gusį LithuanicoS| reikalą. Rodo
si, tiek daug rūpintasi, tie! 
daug dėta pastangų, kad tirš 
čiausiai lietuvių apgyventą De
odor gatvę pakrikštyti Lituani- 
cos 'vardu, bet, deja, dalykas 
užstrigo miesto valdyboje. Ne 
be reikalo užtai lietuvių kolo
nija vieningai nutarė remti p.. 
Migas kandidatūrą mero vietai. 
Mat, p. Migas asmenyje, turi
me gerą lietuvių' draugą ir bi
čiulį, o per j'į, be abejo, pasiro
dys ir užstrigęs Lituanicos rei
kalas ir, be to, priderančia pa
garbą Harboro lietuvių koloni
jai. ' 1 S

Taigi, linkime musų draugui 
p. Migas tikriausio pasisekimo.

Aleksy s-Saujele.

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakute, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, Vienas kavai, o 
dezertui Valgyti. Šie šeši
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.

Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų moęgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkėje ant lengvo “Direct Reduction” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITĖS I

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AV’ENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

’ BOSE ENCHER, Secretary

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

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

AUTOMOBILIŲ SAVININKAI
Neužmirškit pertikrinti savo’ automobilių, kad viskas butų geram 

stovyje. Svarbiausi šie dalykai:
1. Kad butų geri stabdžiai (brękiai) 2. Kad butų išgreinuotos vaivos 

ir išimtas karbon. 3. Kad klučas gerai vežtų. 4. Gal reikalinga
* sudėti pišton rings.

RAMOVA AUTO REPAIR SHOP
834 WEST 35-TH STREET, CHICAGO

PHONE VAROS 6547 JOHN MIKŠIS, Mechanikas.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių*

Bargenas su Dovanomis

PARLOR SETAS

Prie Seto Lempa DYKAI

S49.00
Musų dirbtuvėj padarytas ir pilnai 

garantuotas

Roosevelt Fornitore Co
2310 West Roosevelt Road

Telefonas SEELEY 8760 CHICAGO, ILL.
nuo

— 9:00 VAL. V AK. 
—10:00 VAL. VAK.
— 7:00 VAL. VAK.

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI—
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI-BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Vardas.

Adroisas...,

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UžSISAKYSITkPER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

TIKTAI IKI KOVO 26 DIENOS
Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit Mas puikias 22 karatų pa
auksuotas dideles pietų lėkštes. Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
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 Ponia Marijona Norkus yra 
Ia. Norkaus, Universal Valgyk
los savininko žmona. Nuo savęs 
linkiu ligonei greitai pasveikti. 

_ - Senas Petras

C. Masalkio Vietoj

Serga Filo-
135 E. 107 

savininkė.

IŠVAŽIAVO Į
HOT SPRINGS

Serga Filomena 
Nezelskienė

ROSELAND — 
mena Nezelskienė, 
St., tavern biznio
Ligonė buvo švento Kryžiaus li
goninėje, bet sveikatai einant 
geryn, ligoninę apleido ir guli 
namie, po gydytojo priežiūra.

Senas Petras

8 d.

BRIDGEPORT — Kovo 14 d. 
Mrs. Uršulė Slotkus, 901 W. 
35th S t., tavern biznio savinin
kė, išvažiavę į Hot Springs, 
Arkąnsas. Mano tenais praleis
ti apie 1 mėnesį laiko, gerai iš
simaudyti šiltuose šaltiniuose, 
pakvėpuoti tyrų orų. Hot 
Springs, Arkansas jau sodai 
žydi ir medžiai lapoja. Gamta 
puošia jau visus žolynus ir aug
menis žiedais. Mrs. U. Slotkus 
ir daugelis kitų Chicagiečių lie
tuvių turės “good time” ir pa
kvėpavę Arkansas tyrų orą vėl

Serga Marij’ona 
Norkus

RRIDGEPORT — Kovo
Marijonai Norkus tapo padą-
ryta pasekminga vidurių ope
racija švento Kryžiaus ligoni
nėje. Ligonė randasi kambary-1 grįš į skerdyklų sostinę, Chi- 
je 207. cago. Senas Petras

SUSIRINKIMAI
Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 

šeštadienį, kovo 19 d. 7 ;30 vai. vakare, A. Rudinsko bute 
ant trečių lubų, 1803 S. 50th avė., Cicero, III. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes turime daug svarbių reikalų aptarti.

Sekretorius P. B.
Sekmadienį, kovo 20 d., 1 vai, po pietų, paprastoj vietoj, įvyk

sta svarbus Draugijos “Lietuvos Ūkininko” mėnesinis su
sirinkimas. Prršome susirinkti, nes išgirsite baliaus rapor
tą ir kitų svarbių pranešimų. Atsilikę nariai su mokesčiais 
malonėkite užsimokėti. —J. Žukauskas, pirm.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kliubas 12 
Ward la.kys savo mėnesinį susirinkimą Kovo 20 d. 1 ,v. po 
pietų, Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Nariai privclo skait
lingai susirinkti ir pasirūpinti su užsilikusiais mokesčiais, 
kad nelaimėje išvengus nemalonumų.

Paul J. Petraitis, rašt.

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelio šokiai įvyks kovo 2J d 
Mildos svet., 3142 S. Halsted St., nuo 2 ligi 6 vai. vak. 
Nepamirškite visi atsilankyti. —Fin. sekr. E. Draskas.

PHILCO ir visų kitų radio kainos pas BUDRIKĄ žymiai 
nupigintos. Po $19-95 and up. 

Automatiškas stočių suradimas.
Kuoaiškiausiai gaunama Amerikos ir Europos stotys.

Dabar laikas išmainyti Jūsų seną radio į naują 1938 metų 
Pas Rudriką gausiįe didesnę nuolaidą už savo seną 

radio, pianą arba fonografą.

Didžiausias Pasirinkimas Namų Rakandų
Pečių, šaldytuvų, Skalbyklų

Jos.F.Budrik,lnc
3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 7010

RADIO PROGRAMAI: Nedčlioj WCFL, 970 kil. nuo 7:30 v. vak. 
Pčtnyčioj ir Nedėlioj, WAAF, 920 kil. nuo 4 v. po pietų ir 
Ketvertais WHFC, 1420 kil. nuo 7 vai. vakaro. ,

Antanas Phillips
BRIDGEPORT — Plačiai ži

nomas Chicagos lietuvių visuo
menėj laidotuvių direktorius: 
Air. A. Masalskis, 3307 So. Li- 
tuanica avė;, kuris per 24 me
tus Chicagos lietuviams patar
naudavo kaipo laidotuvių direk
torius, šiandien yra jau aplei
dęs biznį ir gyvena ties 3458 S. 
Lituanica avė. Jo vietą per
ėmė jaunas, mandagus, pilnas 
energijos ir gerai patyręs savo 
darbe laidotuvių direktorius 
Mr. Antanas M. Phillips, kuris 
dirbo kartu su Mr. A. Masal
skiu.

Nuo savęs jaunam ir nau
jam laidotuvių direktoriui lin
kiu viso gero. Senas Petras

Chicagiečiams iš 
Berlyno *

P-a Honorata Ivanauskienė, 
—Lietuvos gamtininko, prof. 
Tado Ivanausko' žmona, kuri 
neseniai lankėsi Chicagoje, va
kar “Naujienoms” 1 ' "prisiuntė 
sekamo turinio atvirutę:

“Siunčiu širdingus sveikini
mus jau net iš Berlyno. Pra
šau labai sveikinti visus mano 
Chicagos prietelius, kurie visi 
paliko piano širdyj. ‘Enjohrnau’ 
Pittsburghą, Washingtoną,
Philadelphią ir New Yorką, 
‘too’. Ryt jau busiu Lietuvos 
glėbyj.” Kovo 5, 1938.

Lillian Gavrilavičius 
Lanko Universitetą

ROSELAND — Panele Lilli- 
an Gavrilavičius, 435 W. UOth 
PI. lanko State universitetą 
Champaign, III. ši jauna pane- 
l'.ė yra duktė ponų Juozapo ir 
Valentinos Gavrilavičių, kurie 
prieš depresijos laikus buvo 
Real Estate biznyje ir buvo 
pasiturinti žmonės. Bet užėjus 
depresijai prarado namus ir 
turtus. Dabar užlaiko erdvig (ir 
gražią Lilac Inn tavern po ari: 
trąšu 810 E. 75th St. Visi kaip 
panelė Lillian, /taip tėvai yra 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai. Senas Petras

Dainuos Šivakar 
Bankiete

ŠALTIMIERO SEKMADIENIO
VAKARO PROGRAMAS

Elena Pečiukaitė-Pech, kuri 
šįvakar dainuos p. Eufrozinos 
Mikužiutės bankiete, Maryland 
viešbutyje.

i

Šįvakar Kupiškėnų 
Susirinkimas
' Šiandien, 7:30 valandą vaka
re, A. Rudinsko bute, trečiam 
aukšte, 1803 South 50th avė., 
įvyks Kupiškėnų Kultūros Klu
bo susirinkimas. Naujoji' val
dyba užim$ savo vietas. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

motorlaiviu “GRIP-

Tiesioginė Ekskursi
ja Į Lietuvį Ir Su 
Persėdimu

šyedų Amerikos Linija, pa
laikanti nuolatinį susisiekimą 
tarp New Yorko ir Klaipėdos, 
per Gothenburgų, Švediją, ke
leivių patogumui ir šiais me
tais leis savo modernišką bal
tą motorlaivį “GRIPSHOLM” 
į KLAIPfeDĄ. š. A. L. kaip 
įvestas nuolatinis susisiekimas 
tarp Amerikos ir Lietuvos; per 
Švediją, bent sykį į metus lei
džia laivą iš New Yorko į Klai
pėdą, per Gothenburgą, tuo 
laivu būna motorlaivis “QRIP- 
SHOLM”, kuris yra 18,000 bru
to tonažo, 23,600 tonų įtclpos, 
pastatytas 1925 metais.

šiais metais išplauks iš New 
Yorko gegužės 28 d. per Go
thenburgą nepersėdapt į Klai
pėdą. Numatoma atplaukti bir
želio 9 d. Kas gali bųti malo
nesnio kelionėje, ^krip įsėdus. į 
laivą New Yorke iš to paties 
laivo išlipti Klaipėdoj! Tą die
ną išplauks sekamos ekskursi
jos šiuo motorlaiviu: J. Ambra
ziejaus, 168 Grand<St., Brook- 
lyn, N. Y., “NAUJIENŲ”, 1739 
S. Halsted St., Chicago, 111., ir 
specialė švedų Amerikos Lini
jos ekskursija į Lietuvą.

Tuo pačiu laivu
'Antroji eKskursija. išpFuks 

tuo pačiu
SHOLM” iš New Yorko liepos 
1 d. per Gothenburgą-Stock- 
holmą į Klaipėdą. Keleiviai į 
Lietuvą iš Gothenburgo vyks 
traukiniu apie 6 valandas per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą 
Švediją į Stockholmą, iš Stock- 
holrųo moderniškuoju, šiam su
sisiekimui pastatytu 1934 m. 
laivu, S. S. “MARIEHOLM” į 
"Ckipėdą, per Baltijos jurą ke- 
ionė apie 24 valandos, šiuo 
jyk išplauks sekarųos ekskursi
jos: J. Ambraziejaus, 168 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
“Draugo”, 2334 Si» Oakley Avė. 
Chicago, III., “Darbininko”, 366 
W. Broadway, (So. Boston, 
Mass;, ir švedų Amerikos Li
nijos ekskursija, .</ kurią asme
nišku vadovaus V4 Mučinskas, 
švedų Amerikos’* ^Linijos lietu
vių skyriaus vedėjas.

šios ekskursijos yra užgintos 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje. Gr.žtaiat 
iš L:etuvos, švedų Amerikos 
linija kelįone prasideda laivu 
3. S. Marieholm, iš Klaipėdos į 
Kalmarą ar Stockholmą, iš čia 
į Gothenburgą, iš Gothenburgo 
Trans Atlantiniu laivu į New 
Yorką,- kelionės laikąs 8—9 
dienos. Ekskursijų reikalais 
kreipkitės į savo lalvokarčių 
agentą. . Reikalaukite ekskursi
jų brošiūrėlių, kurios suteikia
mos nemokamai.

Turizmo propagandistas.

Tautiškų Kapinių 
Istorijos Knyga 
Eina Į Spaudų 

/

Liet. Taut.. Kapinių Istorijos 
Knyga kovo 27 d. bus atiduota 
i spaudą. Kurie pasižadėjote 
prisidėti, turite pilnai užsimo
kėti nevėliais kfip kovo 27 d. 
Kitaip nebusite įdėti į knygą.

ig*. < IlIHUlU

Coal-Anglys

Kainos Numažintos
$5.75 
ffifiOO 
$6.00 
$6.00 
$5.25

MINE RUN ...........................
BTG LUMP ...........................
FGG .............. .........................
NUT ........................................
SCREENINGS .......................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

< I,. :

Rytoj Cicero Karei 
vių Susirinkimas

dieną,

Joniškiečių L. ir K 
Kliubas Rengia 
Banko Parę

Sekmadienį, kovo 20
Hollywood Svetainėje, 2417 W. 
43rd St., įvyks Joniškiečių L. 
ir K. kliubo banko parė. Pra
džia 4 v. p. p. Įžanga 25c. Ren
gimo komitetas prašo visus: 
žagariečius, skaisgiriečius* gru
zdiečius ir kitus atsilankyti, 
kas tik nori smagiai laiką pra
leisti su joniškiečiais; Gi kliu
bo nariai esate prašomi būtinai 
atvykti ir atsilankiusius sve
čius maloniai pasitikti.

Yra daug gražių dovaną, bus 
daug ir įžanginių dovanų 
door prizes, taip kad kiekvie
nas gali tikėtis gauti po dova
ną. Be toj bus' užkandos: pyra
gaičių, minagų , ir kitokių gar
dumynų, o taipgi ir gėrimų. 
Jei kas norės, galės kortomis 
lošti arba kauliukais pamė
ginti savo laimės. Po žaislų bus 
šokiai prie geros muzikos.

Trigi, atsilankiusieji tikrai 
busit maloniai / priimti ir pa
vaišinti, o ir laiką smagiai pra-? 
leisite. Kviečia

Komitetas M. M.

šiuo pranešame savo radio 
programo klausytojams, kad 
šiandien šaltimiero Sekmadienio 
programas iš W.H.F.C. stoties 
prasidės ne* devintų valandą va
kare kaip paprastai, bet sep
tintą valandą. P. š.

ŠVĘS 
“JUOZAPINES”

Jur
ai i nę

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan ......
PACKARD ‘ Sedan ....
TERRAPLANE Sedan
DODGE Sedan ............
PACKARD Sedan
FORD Del. Sedans ....
PONTIAC Coupe ........
AUBURN Sedan ........

$750
495
425
345 *
275
225
165

75

87
35 
86 
35 
32
35
33
31
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Juozapas Braknis ir p. 
gaitis neseniai atidarė 
ties 6001 Soi.‘th Carpenter st. 
šiandien jie ten iškilmingai švęs 
“Juozapines” ir kviečia visus' 
savo draugus atsilankyti. ** ___Peter P. Lapenis.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 8408

DR. L. PULSUOKI 
VĖL CHICAGOJE

Dr. Pulsucki-LeVan, 1957 W. 
Garfield Boulevard, neseniai 
viešėjęs Hot Springs, Arkansas 
valstijoje, vėl Chicagoje. Jis 
buvo nuvykęs kurortan su De- 
Kalb, III., biznierių p. 
ir keliais gydytojais 
čiais.

Dr. LeVan ne vien
mineraliniam vandenyje, 
]ankė vietos ligonines, studija
vo įvairių' ligų gydymo ir diag
noze metodas. Praleido Hot 
Springs kurorte apie dvi 
tęs laiko. —J. Z.

Patumsiu
ki'tatau-

maudėsi 
bet

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republie 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) ........... ........ tonas
SMULKESNĖS $7.25
Fonas ....... *.................... ..........

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

sa vai- s

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marquette Radio
AL ENZUŲS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Rytoj, 1-mą valandą po pie
tų, Liuosybės salėje įvyks Lie
tuvos Kareivių Draugijos mė
nesinis susirinkimas. Nariai at
eikite skaitlingai ir išgirskite 
pranešimą apie rengiamą paren
gimą ir pasiimkite bilietų bei 
pikniko serijų. Piknikas rengia
mas birželio 12 d. Be to, atsi
veskite jaunų narių uniformų 
skyriui. Yra kelios vakansijos.

Visus Draugijos narius-.Juo
zus sveikinu vardo diena. Visi 

« i ■ . t

bukite syeiki ir linksmi!
Draugijos sekretorius

K. P. Deveikis.

IŠKILMINGAI ŠVĘS 
JUOZAPINES

Joseph M. Azukrs, The 
Corner Tavern savininkas, 3301 
S. Lituanica avenue, šiandien 
iškilmingai švęs Juozapines sa
vo įstaigoje aukščiau paduotu 
adresu. P-es Ažukas kviečia vi
sus Juozus, Juzefi.s-Juzes ir vi
sus savo draugus atsilankyti.

Vincas.

Old

Ciceroje Triukšmuos 
“Kol Atsibos”

Atsišaukimas į 
Daile Mylinčius 
lietuvius
Gerb. Lietuviai:

Žinodami, kad Tamstos jdo- 
maujatės ir remiate Chicagos 
lietuvių dailę ir muziką, mes 
šiuomi kreipiamės ir prašome 
neatsisakyti paremti musų ta
lentingą lietuvių dailės dirvos 
darbuotoją — VYTAUTĄ F. 
BELIAJŲ.

V. F. Beik jus nereikalauja 
introdukcijos. Jis yra vienas 
tų lietuvių jaunuolių, kuris be 
saumylybės ir net aukaudamas 
savo uždirbtus pinigus jau il
gai darbuojasi Chicagos lietu
vių kultūros tobulinimui.

Kovo 27 dieną, 1938 Ch’cago 
Woman’s Club salėje, 72 E. 
llth St., jam rengiama kon
certas ir sceniški šokiai, kur 
Beliajus šoks savo ypatingai 
gražius ir įdomius šokius. Be- 
liajųs yra kliasiškų šokių žvai
gždė. Amerikoniška spauda jo 
talentą pripažino ir įvertino.

Mes neprašome Lukų, vien 
tik Tamstos ir Tamstos drau
gų atsilankymo į rengiamą jo 
naudai vakarą. Pelnas skiria
mas B eltoj aus ; kelionei Lietu
von, kur pa viešė j ęs per, vasarą, 
jis vėl sugrįš į Chicagą toliau 
darbuotis lietuviams.

Pradžia 3:30 vai. popiet. 
Įžanga $1.10, 85c ir 55c. z

Pasitikėdamos, kad Tamstos 
neatsisakysite . paremti šį nuo
širdų lietuvių kultūros darbuo
toją, liekame

Su pagarba,
Maria Jurgelionis, 

. Nora Gugis.

CICERO. — Juozapines jau 
čia ir visi Juozapai, “Jovai“ 
rengiasi nepaprastai švęsti sa
vo vardo dienas, šuilis, Miku
lis, Kavalaųskas, Nagreckis tai 
tikrai už, nes jie turi iš ko ir 
daug draugų. Iškilmės prasidė
jo penktadienio vakare ir tęsis 
kol atsibos. Visiems Juozapams 
ir Juozrpinoms “good luck.” 

“N.” Rašėjas.

Atsiminus 
Netikėtą Mirtį 
Tarno Šnekučio

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Mirė staigiai suparaližuotas
MARQUETTE PARK. — Ko

vo 8 d. šv. Kazimiero kapinėse 
buvo palaidotas Tarnas šneku
tis, gyvenęs ties 6635 S. Fair- 
field avenue. Jis mirė netikėtai, 
beveik nesirgęs. Buvo staigiai 
suparaližuotas.

Velionis paliko dideliam nu
liūdime žmoną Prancišką, po 
tėvais Lenkučiutę, keturis sū
nūs, Praną, Antaną, Bernardą 
ir Joną; dukterę Adelę Ander- 
son, brolius Roką ir Jurgį ir 
seseris Marijoną Ališauskienę, 
Petronėlę Kigevičienę.

Tarnas šnekutis buvo geras, 
darbštus žmogus. Visad buvo 
linksmas, viskuo patenkintas. 
Nors kartais pasitaikydavo ne
laimės ir nepasisekimai, bet jis 
nepasiduodavo. Velionis paėjo 
iš Suvalkų, Budvečių kaime, 
Keturvalakių parapijoje.

Į kapą velionį palydėjo 50 
automobilių. Visų akyse matėsi 
ašaros. Visi tgailėjo gero žmo
gaus, kuris taip staigiai pasi
traukė iš gyvųjų tarpo. Jis dar 
galėjo ilgai gyventi.

Tarnas jau amžinai 
bet jis visuomet gyvens 
mintyse. Lai būna jam
šios Šalies žemė. —V. Faiza.

miega, 
musų 

lengva

■ ,i’Kurti.

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuve

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD |

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- K' 
mos rųšies su moaer- ■ 
niškomis užlaidomis iri 
Hollywood Žviesomis. | 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST. |
Tel. ENG. 5888-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......•
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminacija įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vlctorv M70

BRIGŲTON P ARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY SPOT
Didelis pasirinkimas degtinas, vyno, 
cigarų. Fortune alaus, Barbikių 
Ribs, šeštadieniais ir muzika. Taip 
pat ir mandagus patarnavimas.

Savininkes LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue



šeštadiejus, Icovo 19, 1938

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI
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e Palikdama savo 15 mėne
sių sūnų vieną bute, Mrs. Coų- 
suela Arana, J.549 W. 47th st, 
pririšo jį prie kėdės. Pati išėjo 
į krautuvę. Grįžusi atgal, moti
na rado kūdikį negyvą. Bandy
damas ištrukti, kūdikis užsinė
rė diržą ant kaklo, pakybo ore 
ir nutroško.

, • Du banditai pavogė. $Ž7 
iš La^t Roundųi* alinės, 4143 
S. Halsted 
apipilsime 
W. 103rd 
pavojingai 
scher, 35,

Valstijos prokuratūra pra
šalino iš 'tarnybos Chicagos 
sales tax biuro prokurorą J.ohn 
H. Gątely 
užsilikusių 
mokesniais 
firmų.

už neiškolektavimą 
$150,000 sules tax 
iš dviejų gasolino

MARIJONA CICENIĘNĖ 
po tėvais Česnukaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 17 d., 2:35 vai. popięt,. 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kaišedorių apskr, Žas
lių parap., StabinčiŠkių km.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nujiųdime 

vyrą Stanislovą ir 2 dukteris, 
Amelia ir Stanislava ir sūnų 
Adoma, ir 2 žentus K. Twar- 
kunas ir Simon Meškenas, 1 
anūką Richard, sesers dukterį 
Amelia Trainauskienę ir jos 
Šeimyną ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6838 So. 
Tai man Avė. Laidotuvės įvyks 
Pirmad., Kovo 21 d.» 8:00 vai. 
ryto iŠ namų į Gimimo Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sietą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Cieenie- 
nės giminės, drangai ir pažįs
tami esat nloširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs ir 

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

stręet. Kitos alinas 
(Femwood Iiųi, 512 
Street) piktadariui 
pajovė Ędward Ti- 
10047 S, San^ainpn.

• Miesto til<tiĄ departamen
tas vakar paskelbė,. ką<J 13-tos 
gatvės tiltas, tarp Canal ir 
.Clark gatvių, bus uždarytas per 
4 mėnęsiųs lajkę. Dės naujas 
grindis ir taisys gatvę vienoj ir 
kitoj pusėj;.

• Kriminalis teismas vakąr 
išteisino tris asmenis, kurie bu
vo kaltinami bandymu pasisa
vinti $34,000 sales taksų. Kal
tinamieji buvo du sųbankrota-r 
vusios firmos McFadden Motor 
Corp. viršininkai ir Edmond 
La Voie, sales taksų kolekto
rius.

• Federaliai agentai vakar 
Chicagoje suėmė šešis vyrus, 
kurie platino netikras' $20 
banknotas. Kartu suėmė $3,000 
tų banknotų. Suimtieji italai, 
gyvenę Northsidėj, prie Clark 
gatvės.

• Summite policija . suėmė 
tris jaunuolius, kurie padegė, 
penkis namus. Robert Giovan- 
none, 19, Frank Lopez, 17, ir

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Duodame pinigų išanksto tuojau, 
laukiant apdraudos reikalų susitvar
kymo. Skubus fQn,daj dėl drabužių, 
bažnyčios patarnavimui, transpęrtą- 
cijai, kapinių totams ir tt. Jūsų lai
dotuvių direktorius visas smulkme
nas sutvarkys ir jus gausite pini
gus tuojaus. Tik paklauskite jo apie 
Ellis planą.

L. T. KELLJS COMPANY, 
33 N. La Šalie’ Street, Fra. 1593

V- ■ . - : ■ ■ . , . .

Cinkovich, 18.. Pirmasis yęą sa
vanoris gaisrininkas- Padeginę- 
jo, kad gaų.tį, $2.5 atlyginimo už 
kiekvieno gaisro, gęsinimą.

• Federale Darbo tarybą i- 
sakė dirbtuvei, ęhiėaįo Aparų- 
rtus Company, 1735 North. Ash
land avenue, pripažinti Č.I.Q. 
uniją ir priimti atleistus unijis- 
tus darbininkus.

• Nežinomi piktadariai i&r
sprogiųa saugią kasą Atlantic 
ajnd Pacific krautuvėje, 6823 
Stony Island avenue, ir pasivo
gė $20.0Q. . į

Policija sųėmė high schoųl 
mokytoją Mrs. L. W. Skobei, 
415 Ąldinę Street,; už, sųžęidinųį 
automobilių 3 metų mergaitės 
ties 2913 W. Adąpis st. Moky
toją nesustojo mergaitei su
teikti pagalbą. .

• Vakar kriminaliame teis
me prasidėjo Teddy Pajiielseų, 
16 metų, berniuko bylą. Pąnįel- 
sen^ nuo 5316 Lieb Street, nų- 
duijė motiną susiginčijęs su j;a 
dėl mokyklos nėlankymo. Bylą 
bus tęsiamą balandžio 5 d. Spė
ja, kad berniukas gąųa kalėti 
gąl iki 14 metų laiko.,

• Dėl sunkių, finansinių ap- 
Ijųkybių vakar pasikorė 47 me
tų tarnautojus Gųy* Bergum, 
2734 N. Neųr England avenue.
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MiscėHaneous

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR ĘLĖKOS 

DARBAI
35. mętai. bizny, tori pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jęi 

norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND

. , SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

FURNIgHED ROOMS
RENDON KAMBARYS, - 

didelis dėl blaivaus-^žmogaus su ar 
be valgio. 4515 So. Fairfield, antrus 
lubęs.

šviesus

RENDON. ŲORNIŠIUŲTAĄ kam
barys. Brighton Parke pavieniams--- 
sų ajj be valgio. 4,505: So. Čaliforųia 
antros Įubps- ■,

RENDON FORNIŠIUOTAS: kam
barys, prie mazęs, šeimynos. Pąvię- 
iniam ar žentai' porai. Apšildomas 
j—netoli ft-atvekąrių. Ątsišąukjte 
4609 So. Rockwell. Ląfąyettę 3859 

apiei4-tą valandą.
■■ j ' ' ;.""L -n . u.'..j;.

For Reat 
i RENDON BASEMĖNTE 2 forni- 
šiuoti kambariai, kųjcne ii; bedrui- 
mis dėl ženotos poros arba dęl dvie
jų vaikinų. Gali būt ir nefornišupti.

/ 4058 So. Campbell

PADĖKĄVONĖ

Furnitųre & F&turee Real Estate For Sale
Rąkandai-Itaisai * Namai-žemė Pardavimui

Reąl Estate Fęr Sale
Namai-žemė Pardavimui

IZIDORIUS, VITKEVIČIUS 
(WITTY)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 18 d.. 11:20 vaL ryto, 
1938 m., sulaukęs 70 metų am
žiaus, gimęs Telšių mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
brolio sūnų Simoną, ir jo žmo,- 
ną Olgą, brolio dukterį Hele
ną, sesers sūnų Vincentą ir 
kitus gimines Amerikoje, Lie
tuvoje brolį Juozapą ir gim.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Litųa- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Kovo 21 dieną, 10 
vai. ryto iš kopi, bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Izidoriaus Vitke
vičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolio Sūnus ir Žmona Gigą, 

Brolio Duktė ir Giminės.
Laid, Direktorius A. M. Phil

lips, Tel Boulęvąrd 4139.
Laidotuvėmis rūpinasi Mari

jona Dobilienė, 941 W 33 St.

PETRAS GRIGALIŲNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 18 d., 7:45 vai. ryto, 
1938 n)., sulaukęs 62 metų am
žiaus, gimęs Kąrsenaųkos .kai
me, Panevėžio parap., ir apslę.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris: Katriną, jos vy
rą Stanislovą Yajęus, Grasildą, 
4 sūnūs: Juozapą, Mykolą, 
Andrejų, ir Joną ir jo moterį 
Heleną ir jų šeimyną, sesers 
dukterį Katriną, jos vyrą Juo
zapą įr šeimyną Malinauskų, 
gimines ir draugus, Lietuvoj 
seserį Oną, jos vyrą Liudviką 
Gumbinųs ir šeimą ir gimines. ,

Priklausė prie Lietuvių PŲ 
liečių Darbininkų Pąš Kliubo,

Kūnas pašarvotas 018 So. 
Richmond St. Laidotuvės įvyks

• Antradienį, Kovo 22 . dieną* 
8:00 vai. ryto iš namų į Auš.- 
ros Vartų pąrąp, bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
tęn bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petro Grigaliūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžią! kviečiami da- 

: lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pątąrnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, Siutai, žentas, Marti 

ir Gimines.
Laid. Direktorius J. Liulę- 

vičius, Tel. Lafayette 3572,

A. a. Chernąuskienė, kuri 
mirė Kovo & d. ir palaidotą Ko
vo 9 d., o dabar ilsią Šy. Kązi- 
miero kapinėse, amžindi nutilus 
ir negalėdama atsidėfcavoti 
tiems, kurie suteikė jai pasku,- 
tiųį patarnavimą ir palydėjo ją 
į tą neišvengiamą amžinybės, 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinįmą iš rhųsų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse, 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams.

Dėkojam musų dvasiškam tė
vams, kunigams šv. Jurgio pa
rapijos Bažnyčios, kurie atlaikė 
įspūdingas pąmaldas'mž jos sie- 

dąk^mAg^prįuir S,. R, MaA, 
zeikai, kuris sąvu geru ir man- » 
dagiu pątarriąvlmu -: garbingai ' 
nulydėjo ją į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius." Dėkojam draugi
jom, grabnešiams, šv. Mišių 
aukautęjams, gėlių aukauto-y 
jams ir pagalios dėkojam vįZ 
siems dalyvavusiems laidotuVe- 
se žmopėms; o tau, mano my
lima motere, sakau: ilsėkis šal
toj žemėje.

Nuliūdęs lieka
Vyras Kazimieras.

GARY, IND

A,i* A.

PADĖKAVONĖ

m

JUOZAPAS STURONAS
kuris mirė 9 dieną kovo ir pa
laidotas tapo kovo 14 d., o da
bar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie jam suteikė paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinįmą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, ku
nigams Gimimo Pan. Šv. par. 
bažnyčios, kurie ątlai'kė įspū
dingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka
vojame Draugijoms, grabnė- 
šiams. šv Mišių aukautojams, 
gėlių aukautojams ir pągalios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas vyre ir tė
velį sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.
Nuliūdę Moteris Ir Dukterys.

ANTANAS JANULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 18 dięųą, 1938 su
laukęs pusės amž., gimęs Pa
nevėžio apslęr., Kupreliškio 
pąrap., Girstaikių kaime. -

Amerikoj išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
Dėdienę Oną Shimonis ir dędę 
Liudviką Varąnauską, 3 pus- 
seseres Elžbietą ir švogęrį 
Martiną Srogius, Antaniną ir 
švogęrį Juozapą J. Ežerskį, 
Veroniką ir švogęrį Petrą Ci
bulskus, 3 pusbrolius Jurgį ir 
Benediktą Šimonius ir Kazi
mierą Baranauską ir daug gi
minių Amerikoje, o Lietuvoje 
2 pusbrolius Stanislovą ir An
taną Varnus, pussęserę Kons
tanciją ir švogęrį Jurgį Kūlei- ( 
Šius ir gimines. ,

Kūnas pašarvotas .10734 Sq. 
Michigan A ve. Laidotuvės 
įvyks Antradienį, Kovo 22 d. 
iš koplyčios į Visų Šventų pa
ra p. bažnyčią, kurioje atsibus, 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimjero kapines.

Visi a. a. Antano Janulio, 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dėdienė, Dėdė, Pusbroliai, 

Švogeriai ir Giminės.
a

Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulęvąrd 4139. .

$25.000 Nąujų, Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei- 

nampmis išlygomis.
$1QO lįmortupti, ir Amerikoniški 
kaurai .......  ;........... $15—-$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
:$1$5 gražus, nauji pąrlpr

sęt.ąi .... ../..... ................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. Rengimas $125 
$600, vertės 4 kąmb. įrengimas

de luxe ...............t...'.....$17.
Atdara vak. iki 9—Nerišlioj iki 5 v.v, 

, RAPP STORAGE FŲRN1TŲRE

PARSIDUODA KAMPINIS MURI
NI? NAMAS, dviejų fįatų, kožnas 
po penkis kambarius su dviem 
garažais, 4601 So. Fairfield Avenue. 
Parsiduoda nupiginta kaina. Krei
ptis vakąrais ant pirmo, aukšto.

$175

RAPP STORAGE FŲRNITURE 
5746 So. Ashland Avė,

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degyta£ enamelio nubąigimas; 
niekąd, nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai. 
ARRQW QIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois 
Phone Ąustių 4300.

MARQUETTE ARBA BRIGHTON 
PARKE

9 cottages nuo $18(i0 ir aukščiau. 
15—2-flačii| nuo $5,500 ir aukšč. 
Taipgi turime didesnių namų už tre
čią dalį Rainos, Mažiausias įmokė- 
jimas $200. kitus kaip rendą.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th St.. Grovehill 0306 
Nedėliomis nuo 11:00 iki 3:00' popiet

z BRIGHTON PARKE
3 fletai medinis po 4 kambarius, 

maudynės, cimentuotas beismentas, 
skalbykla beismente, namas beveik 
kaip ir naujas $3800. 3 flatai mur 
rims po 4 kambarius, maudynės, na
mas’ randas gražioje apylinkėje. 
Preke $6800.00. Klausk

CRAS ZEKAS, 
4708 So. Westem Avė.

PARSIDUODA 5 kąiųbarių forni- 
šiai. Pigiai, Tiktai galima matyti 
vakarais, L URBAN, 722 W. 35th 
St. Boulęvąrd 9846.

GERIAUSIAS PINIGINIS pasiū
lymas 3 flatų plytinis, 2 karų gara
žas, garu šildomas, 3525 Grenshaw 
St. Dabar randos $92.00 į mėnesį. 
Savininkas ' parodys šeštadienį ir 
sekmadieni.

ŠAVfNINKAS PARDUODA 5-kių 
kambarių plytinį bungalow, visi di
deli kambariai, visur ąžuolo nubai- 
gimąs, prabangos kambarys, beis- 
meųte, didelis uždarytas porčius; 
antrieji langai visur, 2 kąru gara
žas, — arti bažnyčios, mokyklos, 
gatvėkarlo, I. C., tranisportacijbs 
—lotas 37^x125 — paaukos už 
$1500 cash — likusi $40 mėnesy su 
palūkanomis.

624 East 90th Place.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

ANT RENDOS STORAS ant 63 
.arti Western Avė. Beauty Shop, ren- 
da $30.00 arba galite pirkti visą 
,Bęauty Shęp už $250.00. šforaš 
tinkamas ir kitokiam bizniui.

CHARLES ŲRNIKĄS, 
4708 So. Western Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BUČERNĖ ir GROSERNĖ parsi
duoda. pigiai, seniai išdirbta vieta. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. 3347 West 51st St. Telefonas 
Rrų^pęct 8565.

KAMPINIS 2-flatis plytinis — po 
6 kambarius, karštu vandeniu šildo
mas — nauja apylinkė. Parduos 
tikrai pigiai. Kreipti^ antras adkš-

nauja apylinkė. Parduos

tąš b7()i Sę, Sajcrąmeųto.

PARDAVIMUI 3 akerių FARMĄ 
gera dėl vištų arba vegetable augi
nimo, Blue Island, III. Pigiai gerom 
sąlygom, yra sodas, 6 kambarių 
namas, ir kitos triobos.

Šauktie Tel. Beverly 2677.

‘ t

PARDAVIMUI bizniavas^ LOTAS 
Archer Avė. netoli Harlem pigiai ar
ba mainysiu ant grosernės. Kad bu
tų kampinė į vą.karų-pietų. dalį arba 
į mažą farmikę netoli Chicagos. Pri
dėsiu cash. 2460 W. 45th PI.

PARSIDUODA pigiai FARMA 40 
akerių, nauja stuba su skiepu, ga
ražas, barnė, 9 akeriai miško. Kai
na $1200. Tam Berastas, R. 2, Bpx 
100, Kart, Michigan.

PARSIDUODA PIGIAI BUČER- 
,NĖ. ir grosernė. Priežastį patirsite 
ant vietos. 3156 So. Wallace St.

RENDAI NAUJĄ KRAUTUVĖ, 
kuH yrą pinigų dirbėja; gyya lie
tuvių apylinke, Mąrąuette Pąrk. 

2604 West 69th St. žemos rendos. 
SĮLVERMĄN, 2345. E. 7ist St. .

Dorčhėstėr 0700,

BUČERNR IR GROSERNĖ. Ęlek- 
trikiniai ųiodęrriiški įtaisymai. Gera 
vieta? Panagios bizniui nėra per 2 
blokus. Prięžaštį pardavimo patirsi
te vietoje, 3400 Šo. Lowe Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PARSIDUODA GROSERNĖ ir bu- 
černė. Gera vieta, 4 kambariai gyve
nimui. Rašykite. 1739 So Halsted 
St. Box 804.

MARQUETTE PARKE
Parsiduoda 4 pagyveriimų mūri

nis namas pigiai, arba priimsiu W.- 
žesnį namą į mainą. Bizniavas na
mas, Storas ir 3 flatai, naujas mūri
nis $14,500.00. 8 štorąi vieno aukšto 
įtiktai $9,500.00. 2 flatų po 5 kamba
rius apšildomas $7,500.00.

CHARLES URNICH 
56 W. Washington St. Room 

Teisingas patarnavimas.

PARDAVIMUI FARMA arba mai
nysiu ant namo loto, ar kokio biz
nio, M.auston, Wis. Route 4. Box 12

Summer Resorst

514

BRONISLOVAS DILGINĄS, iš 
Lietuvos išvyks į Ameriką 1925 .m. 
Jo cetka gyvena Chicagoję ištekėjų- 
jusi už lietuvio Miko Skukys^^fašb,' 
kad jis parašytų savo broliui jlaišką 
šiuo antrašų: Lietuva, Palanga, 
Joriui Dilginui;

JONAS BĄJjĄJšIJS šventosios uo
stas —■ Kretingos apskr., pajieško 
brolio;Petro BaHaišio, paėjo iš "Rokiš
kio; prašę atęišąuktį.
..;;; ii.'fx\..? ...., ........i--------■

Help Wanted—Female
> DatbifUnkių Rdlkia?J;;

4

T REIKIĄ MOTERŲ’ ' skudurams 
skirstyti Turi būti . patyrusios.

BARSOM PAPER STOCK CO.
216 W." Erie St.

Hdpu Wanted—Malė
Darbininkų Reikią

REIKIA DARBININKO farmąi, 
kad butų dirbęs . ir • suprastų; į far
mos darbą mokestį susilygsime per 
laišką. Atsišaukite laišku Mrs. V. 
Misevic, R. 1,. Kart, Mich.

PASIRĘNDŲOJA 6 KAMBARIŲ 
didelis šviesus’ flątas. Taipgi ren- 
don foi-nišiuotąs frontinis kamba
rys. 3409 So. Lowe Avė.

RESTAURANTAS — senai įstei
gtas biznis, gera vieta, labai geri, 
fikčeriai ir labai modernas kokteil 
lounge room gretimai. Parduos už 
labai gerą kainą kartu ar atskirai. 
Kreiptis į FEDERAL CHINE CO., 
504 North State Street.

2 FLATŲ FREIMINIS; 5-6 kam
bariai arti bažnyčios, mokyklos, 

(transportacijos, tuoj nuosavybė, pil
na kaina $2,000, terminai.

5200 South 1100 West. Matykite 
Miss Brensley, 4353 Archer Avenue.

PARDAVIMUI ar RENDAI — 28 
kambarių Summer Resortas prie In
diana Lake arti Dovvagiac, Mięh. 
prieinamais terminais. Kreipkis ar 
rašyk: HAYmarket 7640 po 6 P. M. 
savininkė Mrs. Agnės Syc, 1471 W. 
Huron St., Chicago.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI SHOE REPAIR 
ŠAPA, bedarbis vargo nematysi jei 
•šitą šapą įsigysi. Pamatykite.
M. J. Peterelevich,' 10703 So. State 

i . St.., Chįęągo,; III.
.7 :-r—:----------

PARt>^VtltfŲl, GROSERNĖ ir 
mėsos niarketas 3932 So. Rockwel 
St. gera vieta, ęlektrikos refrigera
cija — žema renda, ilgas lysas — 
nebrangiai pardavimo priežastis — 

liga. 3932 So. Rockwell St.

TURI BŪTI PARDUOTA PIGIAI 
ir greitai geri 2 krėslų barbenęs 
fixturiai, 3420 So. Lituanica Avė.

TAVERNAS ir LŲNCH ROOM— 
pereinamas kampas — išdirbtas biz
nis. — nauji fikčeriai — einantis 
biznis. Parduos nebrangiai ar ims 
pusininką. 4143 So. Halsted St.

SENA MOTERIS parduoda 2 mū
rinius namus. Vienas neša $122.00, 
kitas $115.00. Priimsiu lotus. 
1833 So Spaulding Avė. 1-os lubos.

TIKRI BARGENĄI
$350v00 nupirks 2 aukšto budinką 

ir 'beismentą 3 flatąi arti įnagine ir' 
18 gatvių. Likusi HOLC morgičius, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
"' $3250.00 ■'nupirks 3" aukštų' plytinf 
budinką, beismentą ir viškus, 6-4 
kambarių flatai,, 2 karų garažas, 
viskas išrenduota ant Racine ties 
19-tos gatves.

4250.00 nupirks 40 akrų vaisių 
farmą, 15 akrų vaisių ir 25 akrų 
ariamos, 6 kambarių namas, naujos 
barnės, stakas ir mašinos, gera že
mė, 1 mylia nuo U. S. 31, 140 my
lios nuo Chicagos, $1500.00 cash ar 
daugiau.

S. G. TUPONICH, 
Real Estate

1429 West 18th St., tel.-Canal

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET
7 Tel. BŲUlEVARD 0250.

—4eAMBAlUUS 9x2 - pėd eksper
tas "išklijuoja popieriais, įskaitant 
popierių už $2.98. Hemlock 0166.

Financial
Finansai-Paskolos

1640

TURIME $10,000.00 ant rau
ku, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lęngvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So, Halsted 
Street.

AMELIA JUKNEVIČIENĖ , 
(po tėvais Rąpeškaitė)

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Kovo 16 d., 11:30 valandą ry
to, 1938 m., sulaukus 52 metų 
amžiaus, gimus Ukmergės ap
skrity. Kurklių parap.

Paliko dideliame nuliudime 
. vyrą William, 3. dukteris: 

Frances, Louise. ir Bernicę, 3 
sunuą: Waltęr ir mąrčią Mįl- 
lie, Stąnlęy ir Wąttęr, 2. anū
kus ir gimines, Lietuvoj dvi 
seseris ir brolį. <

Kunąs pašarvotas 1301 Mar- 
shaįl St., Gary, Ind. Liadotu- 
vės įvyks Šeštadienį, Kovo 19 
d., 9:00 vai. ryto i£ namų į šv. 
Kązimięro. pąrap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 

. maldos už Velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Gary kapi
nes. /

Visi a. *a. Arnelios Juknevi
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį pątarną- 
vimą ir ątsisvęikiilimą,

• Nuliūdę liekame,

Automobiles

PELNINGA ir didelė GROSERNĖ 
Mainysiu į lotą Turi būt South Si- 
dėje. Republic , 9578.

7 KAMBARIŲ NAMAS,; užbaigtas 
viškjis, garu šildomas; 50 pėdų lo
tas, blokas į mokyklą, parką krau
tuvę. Republic 4540.

AUKŠČIAUSIA piniginė kaina 
už defaultuotus7 bondsus ir morgi- 
čius. 10 North Clark St., Room 608

4»

Vyras, Dukterys, Sunai, Mąrti, 
Anūkai ir Gimiųeh.

linn 1 Gėlęs Mylintįiems 
11 U U A Vestuvėms, Ban- 

.. .  [111 kietams, Laido- 
W i RF < B tųvėnąs, Papuoši

mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

I Ali!" I Ii j A Siun^iamGėlęsLOVEIKIS VisasPą^auįp

Dalis. •
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 Šo. Halsted Street
Tel. BOULĘVĄRD 73Į4

1936 DODGE 4 durų Touring Se- 
dan, Rądio ir šildytuvas, naujo, karo 
garantija. ;
CENTRAL AUTO' SALES and SER. 

Boulęvąrd 2510.

Real Estate For Sale
Namaį-$emė Pardavimui

3 APARTMENTAI, 6 kambariai 
garu šildomi, refrigeracija, 2 karų 
garažas, arti L ir bųsų.
Dorchester 8647; savininkas 6025 
•Vemon Avenue.

LIGĄ VERČIA parduoti Cadillac, 
$20o Šil;dytųyąįi, ir trunkas inązai 
vartotas! MįrĄ M., Bandės, 1634 W. 
69th St., 2nd floor

Eųrniture & Fixtures
 Rųkąųri»i-Itąisąi

IŠPĄĘPŲGPAMJS BARŲ FIKČE- 
RIŲS 1937, visojo didžio su Goil 
Baksąię ir &inkPni. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bilų kurio biznio įskai
tant registęriuą ir. ięe
baksiųs. Cash ąrbą ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. Gj. -

& M sosįrupiM & sons 
1915 SQ. STATE STREET 

OĄLtonat 5269. ,

PARDAVIMUI NATIONAL CĄSH 
REGISTER. 4501 S. Talman Avė.

PIRK elektrikinį Refrigeratorių 
ir gauk dykai geso pečių, skalbyk
lą. radio ar dulkių valytoją pirk 
sau skalbyklą, -valyklį ar geso pečių 
ir gauk dykai puikų radio.

AL. ĄLESAŲSKAS, JR.
7126 So. Rpckwell St.

.TURI BŪTI PARDUOTA PIGIAI 
ir greitai geri 4 krėslų batbernės 
fiXtuviaj. 3420' So. Lituanica Avė.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
i KASDIEN NUO 8 V. BYTO

7:30 V AL. VAK.
Sekmadieniąią nuo 9 ryto iki 

1 pępięt įę mm 4 iki 7:30 
! '7*‘U‘vą], vakaroj.

Tel. CANAL 8500
¥.1 , M. j ...... ■  —y

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

s708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

KAS NORITE
Greit išmainyti namą, ūkę, lotą arba 
įiiznį bile kur. Q kurie ieškote pirk
ti bargeną, nes mums dabar yra pri
siųsta parduoti' 100 forklozuotų 
namų, tai kreipkitės pas—

NAMON REALTY CO.
6755 So. Western Avenue. 

Tel. Grovehill 1038.

RESORTO KOTELIS ir katedžės 
prie Pąw Paw ežero, Michigan, tai
pgi 80 akrų pagerintos farmos, gera 
dėl kempių, žvejoti, sanįtariumui; 
busų line; bargenai lengvais termi
nais. U

ARTHUR WEINREB,
32 West Randęlph Street.

PIGIAI PARSIDUODA 4 flatų 
NAMAS ir COTTAGE \ Marųuette 
Parke. GROVEHILL 1965.

PARDAVIMUI ar MAINUI 8 nau
jos krautuves, žiemių vakarų kam
pas 69th ir Rockwell Streets. Na
tional Tėa Company ant kampo. Ge
riausia lietuviška vieta. 
SĮLVERMĄN, ^345 Kast 71st Street, 

Dorchester 0700.
*11 '.r č V’-* •-^.U1 . ,r.r -! V J.1’.. "7^.-. J1 , ' ;2”,'7'.l".''J-11 "J,

PARDAVIMUI Eųglewood 2 fla
tų plytinis — 5-6 kambarių, 3 karų 
garažas — furnaso šildymas. Nau
jienos. Box Š05.

PARDAVIMUI 40 akelių farma 
su budinkais juoda žemė visa dir
bama. Pagal naujo kelio. Agentai 
neatsikreipkite.

TONY SHARPINSKI > 
R 3, Bqx 356 

KNOX, INDIANA.

TIKRI BARGENAI
5 kamb. mūrinis bungalow octa- 

gon front, furnace' šildymas, 2 ma
šinų garažas, randasi Marųuette 
Parke, $4750.00 įmokėti $1200.00.

6 kamb. murinės rezidencijos da
bar pradedamos statyti, karštu van
deniu apšildymas. Bus įrengtos su
lig vėliausios mados. Tiktai $5800, 
Randasi prie 63rd St. netoli Kedzie 
Avenue. > .■ •

5 kamb. bungalow miegamas kam
barys, porčius karštu vandeniu ap
šildymas, geriausioj vietoj Marque- 
tte Parke, $6000.00, įmokėti $600.00.

Biskutį apdegus medinė residen- 
cija ant 50 pėdų loto, 2 mašinų ga
ražas. Chicago Lawn, tiktai $1400.

Savininkas mainys* 2 flatus ant 6 
kamb. bungalow. šis namas yra 5-5 
kamb. karštu vandeniu apšildomas, 
2 boileriai, 2 mašinų garažas, geroj 
vietoj Marųuette Parke.

3 fletai ’ medinis geroj vietoj Brig
hton Parke, 4-4-3 kamb. 2 mašinų 
garažas, tiktai $2500.00, įmokėti tik 
$500:00.

2 flatų muro namas 6-6 kamb. 
^platus lotas, geriausioj vietoj Brig
hton Parke, $7000.00.

Pastatysiu ant jūsų loto 2 flatų 
namą 5-4 kamb., karštu vandeniu 
apšildomą su vėliausiais įrengimais 
už $6900.00.

Pastatysiu ant jūsų loto 4 kamb. 
namą su aukštu s togu ^prirengtu 
dėl 2 kamb., apšildomątrž $4200. 
jokių įmokėjimų nereikia. Aš parū
pinsiu 1^. H. A. paskolą lengvais iš
mokėjimais.

Man reikalingi lotai Marqųette 
Parke; norinti parduoti meldžiu at
sišaukti į ofisą. Mano ofisai atda
ras kasdien iki 9 vakare. * Nėdėlio-' 
mis iki 3 po pietų-

Visais viršminėtais reikalais krei
pkitės pas:

JOHN PAKEL BUILDING 
CONTRACTOR

2502 ’ West' 69th St.
Tel. GroveĮiill 0306-

i P. S. šitame ofise yra veriamas: 
Chicago Lithfuanian Builriing and 
Loan Spulkos biznis; todėl visi lie
tuviai yi’a kviečiami prisirašyti prie' 
šios tvirtos ir smarkiai pradedančios 
augti įstaigos.. -Sųsirinkiniąi- pąnędė- 
liais 8 valandą vakare. ’

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 meto.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 
.AND DOAN-ASSOCIATION

* z of Chicago.
2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Coal-Anglys

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00

$6.OQ
$5.25

MINE RUN ...............
BIG LUMP .........................
EGG ...............
NUT ...................................
SCREENINGS ...................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

3

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT
. NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

į NELAUKIT
Į ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už z pakartoji- 

| mus gausit nuolaidą.

=
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Kongreso Telegrama Washingtonui 
Lietuvos Lenkijos Reikalu

*. f\ , !

Reikalauja panaudoti Įtaką taikos labui
Lenkijai pradėjus grąsinti Lietuvai ginklu, Ameri

kos Lietuvių Kongresas ir Chieagos Kongreso skyrius 
pasiuntė sekamo turinio telegramų Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretoriui . Cordell Hull’ui, Washington, 
D. C. (Kopija pasiųsta kongresmonui A. J. Sabath):

“Honorab’e Cordell Hull
Sccretary of State
Washington, D. C. > . į '
“Lithuanian American Congress in the name of all 

Lithuanians in America reųuests that the United States 
of America ūse utmost inflųence to prevent violence of 

t . . * * . ! ’■<' J * ' ' ’ L' •' i' . ,r •’V4 • , . ■
aggressor nations against Lithuania.

“It is the utmost desire of all Lithuanians that the 
United States of America aid in settling the conflict 
between Poland and Lithuania peacefully.”

J. Mickevičiaus 
Šeimos Padėka

Mes. širdingai dėkojame mu
sų draugams, pažįstamiems ir 
visiems laidotuvių dalyviams 
už prisiųstas gėles, ir užuojau
tos- telegramas, kurios teikia 
mums didelį ramumų musų liū
desio valandoje, netekus myli
mo vyro ir tėvo Juliaus Micke
vičiaus; taipgi už suteikimu 
paskutinio patarnavimo paly
dint velionį į jo amžinasties vie
tų

Dėkojame Mrs. ir Mr. Victo- 
ria. ir Kleofas Jurgelionis/ Dr. 
Montvid, Dr, Šimkus, Mrs. ir 
Mr. August, Naujienų Redakto
riui P. Grigaičiui, Mrs. ■ ir, Mr. 
Vaivada, Chieagos •• Lietuvių 
Draugijai, už pagalbą musų tė
velio laidotu vėse, ChoruiPir- 
myn,- visiems Chieagos Lietu
vių Draugijos Kultūros Sky
riams, Lietuvių Studentų Uni
versiteto Kliubui, Lietuvių Sd- 
ciajistų S-gai, S LA. 226 kuopai, 
Lietuvių žydų Federacijai, Cori- 
gresmanui F. J. Sdbath, F. J. 

Ragožiui, visiems grabnešiams 
ir Laidotuvių J Direktoriui p. 
Phillips.

J ūsų rūpestingas pasitarnavi- 
mas mums didžiai pagelbėjo 
perkęsti tą didžiausią musų gy
venimo nelaimę. Dar kartų sa
kome Ačiū visiem.

žmona Stefanija ir sūnūs 
Algirdas Mickevičiai

Namų Šeimininkės, 
Tėmykit!

Perskaitykit šios dienos ap
garsinimą ir pastebėki! kokius 
gražius indus jus galit įsigyti 
už mažus pihig|i®. Išsikirpkit 
kuponą, už tiktai 44 centus 
gausit indus, kurie kainuoją 
daug brangiau. JNet ir dešimts 
store, už tiek nenyšipirksit. Tas 
pasiulijimas yrą, tiktai Naujie
nų skaitytojams. Prądekįt rink
ti sau gražų setą. Kuponas su 
lėkštėm tilps tįktai iki kovo 26 
dienos, todėl paslskubinkit, jei
gu norit šiuos irtįtus įs’gyti.

Reikalauja 
W5,000 nuo 
Lietuvio, Kitų

Užvedė bylą už automobilio 
nelaimę

Auroroj gyvenanti moteriškė 
užvedė bylą prieš trijų alinių 
savininkus ir vedėjus, reika
laudama $176,000 . atlyginimo 
už jos sunaus mirtį.

Skundėja yra Mrs. Altą M. 
Waidley, nuo 840 Pearl street. 
Bylą ji įteikė Kane apskričio 
Circuit teismui, pasiremdama 
“Dram Shop” įstatymu, kuris 
verčia alinių savininkus atsa
kyti už nelaimingus įvykius, 
kurie yra gėrimų pardavimo 
rezultatas.

Moteriškė sako, kad jos 20 
metų sūnūs Royce Brooke ap
lankė tris alines, pasigėrė ir 
važiuodamas automobiliu (įsivė
lė į nelaimę ir žuvo.

Skundas atkreiptas prieš žy
mų Aurora lietuvį Aleksą Po
cių, vedėją Auroros “Mill Ta- 
vern”; Herbert Osborne, namo

Šeštadienis, kovo 19, 195f.

Laikas Pasirūpinti 
Rakandais

Žiema baigiasi, artinasi Ve
lykos, su jomis ir vestuvių lai
kas. Tad, ar neverta butų pa
sirūpinti rakandais iš anksto, 
nes iš anksto apsižiūrėjęs ne- 
gailėsis.

štai žinoma rakandų bendro
vė, Atlantic Furniture Co., 
3954 W. 26th St., skelbia pa
vasarinį rakandų išpardavimą. 
Eina išpardavimui rakandai, ki
limai (kaurai), radijo, pečiai 
bendroj vertėj už $15,000. Vis
kas įkainota nepaprastai pigiai, 
galima ir skolon gauti. Reikia 
tik įmokėti kiek, o kitą pato
giais terminais išsimokėti. Pri
statymas nieko nekainuos.

Krautuvė atdara antradienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
10 valandos vakaro. Kviečiama 
atsilankyti galimai greičiau, 
kol tebėra pasirinkimas neiš
pirktas. (Skelb.)

• John Beard, stogdengis 
nuo 628 Patterson užsimušė 
nukritęs nuo 16 aukštų namo. 
Taisė stogą. >

savininką; Bernard Poss, “Bar
ni L’ alinės savininką; Clarence 
Reiland, “Riviera” alinės vedė
ją ir Albert Teneau, namo sa
vininką. —R.

Užporyt 
Pavasaris

Pirmadienį, kovo 21 d., pra
sidės pavasaris. Vakar tempe
ratūra pakilo net iki 50 laips
nių ir saulė gražiai švietė vjsą 
dieną. Panašaus oro bus galima 
tikėtis šiandien ir rytoj.

Šįvakar Vyrų 
Choro Vakarėlis

Šįvakar, kovo 19 dieną, W. 
Neffo svetainėje, 2435 S. Lea- 
vitt St., Chieagos Lietuvių Vy
rų choras turės savo pasilink
sminimo vakarėlį. Vyrai žada 
patys linksmintis, taipgi kvie
čia ir savo draugus atsilankyti, 
kad kartu smagiai laiką pralei
sti. Užkandžių ir įsigėrimų ne- 
stokuos. Prie to, bus gražus 
programas ir muzika.

Choristas

PA S A U L I N I AI NU O T YKI A I PAV E I K S L A I S
i . ' ■ • ' • '   ‘.. c ... 1 ■ - .

' 1ACME-NAUJIENŲ Foto]

MAHOMETONŲ MALDYKLOJE. — Paveikslas parodo - sceną Mahometo tiky

bos maldyklos vidų laike “Eid-ul Filu” šventės, Anglijoje. < ’

Naujienų-Acme Telephoto

VĖTRAI PftApŽŪS —- Vaizdus namo Bellevillę,

III., po vetroį kuri praūžė pro miestą beveik visus 

pamuš sugriaudama,. << ; ;

IACME-NAUJ1ENV Fotu]

v

HITLERIS KALBA Į AUSTRUS—Hitleris kalba Vienos “Didvyrių Aikštėj”, aiškindamas Austrijos

VISI FILMŲ AKTORIAI — Viršuj Mr. and Mrs. 
Coy Watson su devyniais savo vaikais. Visi jie yra Ki
mų “žvaigždės” ir turi gerus darbus Hollywoode.

• l ACME-NAUJIENŲ Foto]
_XHICAGO. Pavasaris jau čia. Kovo 1 d. temperatūra buvo pakilusi iki 50 laipsnių šilimos ir tuoj gat

vėse pradėjo vaikai žaisti.

gyventojams, ko jie gali*, tikėtis nuo jo valdžios. Austrijos žydai, panikos apimti, jau bėga iš krašto arba 

slepia turtą ir patys slapstosi. Ši radio-fotografija atsiųsta Amerikon radio ir telefono keliu.
y . ■ , j



Kaina 3cVOL XXV

"Penas sielai, parama supratimui, muzika yra viena 
palaima, kuri yra laisva nuo bet kurių priedangų ... ”

PRAEITO SEKMADIE
NIO OPEROS

Mascagni opera “Cavalleria 
Rusticana”, drama greito veiki
mo ir intensyvčs emocijos, — 
karstos meiles, suvylimo ir at
lyginimo, — buvo veikalr.s, ku
riuo Pirmyn Choras nutarė pa
daryti savo atsisveikinimo 
spektaklį prieš vykdamas Lie
tuvon šį pavasarį.

Šis buvo, rodos, trečias pa
statymas šios operos lietuviij 
tarpe Chicagoje. Pirmas buvo 
koncertinėj formoj statytas per 
Birutes Chorą, jau rodos neto
li dešimts metų atgal. Pirmyn 
Choras' statė scenoje ištisai 
1936 metais ir trečias pastaty
mas buvo praeitą sekmadienį.

Nors beveik visas sąstatas 
keitėsi su kiekvienu pastatymu, 
tačiau viena rolė, toji įsimy’ė- 
jusios ir nelaimingos Santuzzos, 
visuomet buvo tose pačiose 
rankose — Anelės Steponavičie- 
nes.

Negalėčiau pasakyti to apie 
paskutinį ponios Steponavičie
nės pasirodymą, ko neminėjau 
po kiekvieno pirmesnio. Ji se
niai turi užkariavusi ypatingą 
vietą patraukime publikos. Mu
zikos mylėtojai admiruoja jos 
pamatingą muzikalumą, gyvu
mo pilną temperamentą ir tur
tingą balsą, nekalbant jau apie 
tą nuoširdumą,k kurį—jpparodo 
prisirengdama kiekvienam*fpasi- 
rodymui scenoje. .

Pažymėtinai jausmingai ji iš
pildė savo ariją “Voi lo šape te” 
(Dabar sužinosite), kurioje ji 
išpasakoja savo mylimojo moti
nai, Lucijai, apie Turiddu suvi
liojimą Santuzzos.

Santuzzos rolė yra viena visų 
dramatinių soprano mėgiamiau
sia, ir musų Anelė gyvai ją jau
čia ir giliai vaizduoja. Ji išdir
bus ją gerai techniškai ir ’vai- 
dybiškai. Jos balsas buvo ryš
kus ir spalvingas, ypač mezza 
ir piano partijos dalyse. Kar
tais pačios aukštosios gaidos 
buvo per daug išplėstos ir ne- 
visuomet skambėjo įtikinamai, 
tačiau tas gal buvo dėl to, kad 
ji per daug realiai gyveno ne
laimingos Santuzzos rolėje.

Bet iš viso p-nia Steponavi
čienė išpildyme Santuzzos rolės 
parodė daug gražaus muzikalu- 
mos. Rodos, bus viepa vertin
giausių jos rolių, iki šiam lai
kui sukurtų. Publika įvertino 
ją, lydėdama karštais aplodis
mentais. Buvo ji apdovanota 
gražių gėlių puokštu.

Bendram ansambly buvo p-Iė 
Ona Skeveriutė, Lucija, kuri* 
sukurė be galo simpatingą mo
tinos tipą, ’šį kartą jos dainavi
me pasireiškė daugiau tikrumo 
ir laisvumo, ir šie atributai, 
kertu su malonaus tembro bal
su, gražia interpretacija ir vie
nodu išlaikymu charakteriaus, 
sudarė malonų vaizdą ilgai at
minčiai susirinkusių.

P-lė Aldona brigoniutė, birto 
iš tikro žavėtina Lola. Jos del
ną už scenos, “Skaisti gėlė, taip 
žavinga”, kuri yra berupestln- 
ga, kaip ir žymė Lolos pačios 
charakterio, kuris yra nepasto
vus ir paumylingas, paliestas 
truputį bemielaširdystės, buvo 
išpildyta gražiam stiliuje.

Gaila, kad Viktoras Bende
ris, kuris turi tokį tyrą ir ma
lonaus tembro lyrinio tenoro 
balsą, neturi daugiau vaidybi
nių gabumų, nekaip jis pasiro
dė turįs vaidindamas “Meilės 
Eliksyras” praeitą pavasarį ir 

Turiddu rolę šiame spektaklyje. 
Ypač šioje jauno, pilno ugnies, 
Sicilijos kaimiečio rolėje, jis nė 
kiek nereagavo nei į Santuzzos 
gilų maldavimą neapleisti jos, 
nei į gražiosios Lo.los viliojimą, 
nei momente atsisveikinimo su 
savo mtoina, Lucija, prieš jo ė- 
jimo į dvikovą su Alfio, jis, ne
parodė jokio jausmo. Gal laikui 
bėgant, kuomet jis tunas dau
giau patyrimo dainavime ir sce
noje, jo vaidybiniai gabumai ir
gi pasireikš. Bent mes visi to 
linkime šiam, jaunam daininin
kui.

Vežėjo Alfio rolė buvo ran
kose musų nuo seniai mylimo 
dainininko ir gero vaidintojo—
Prano Jakavičiaus. Nors p. Ja- 
kavičiaus balsas iš dalies pasi
taisė ir sustiprėjo nuo praeito 
pavasario, kada jisai vaidino 
“Meilės Eleksyras”, bet visgi 
dar toli ne tas pats Jakavičius, 
kuris taip sėkmingai dainavo o- 
peretėse “Bailus Daktaras”, 
“Agurkai”, “Laima” — ir buvo 
populiarus dalyvis gausinguose 
koncertuose ir per radijo pro- 
gamose. žmonės labai gerai at
simena' tuos jo pasirodymus ir 
linki, kad jo balsas vėl pasiek
tų tos aukštumos, kurioje jis 
buvo ir už kurį žmonės taip 
mėgo jakavičių.
SVEIKINIMAI 
PIRMYN CHORUI

Ypač pagirtinas-Pirmy n Cho
ras, kuris šioje operoje turėjo 
nelengvą, bet gražaus sąskam
bio partiją. Kostiumai buvo 
gražus, spalvingi, būrys skait
lingas ir vaizduojąs puikų pa
veikslą. Visgi pasirodo, kad il
gas lavinimasis, atkartotinos 
reputacijos, duoda gražių rezul
tatų. “Good for you, Pirmyni- 
tes”.

Orkestras, kuris turi tokios 
įvairios išraiškos dalių šioje o- 
peroje, nevisuomet pasirodė šar
vo geriausioj formoj. Ypač tas 
žymus “Intermezzo”, kuris į- 
vyksta viduryje operos ir kaip 
ir trumpai papasakoja kas įvy
ko pirmiau ir prinašauja besi
artinančią tragediją — tas “In
termezzo”, kuris visuomet yra 
taip apeliuojąs ir susilaukė kar
što priėmimo, praėjo' taip sau 
. . . matyti, nerado ypatingo 
atbalsio klausytojų jausmuose. 
Aišku, negalima laukti “perfec- 
tion” iš grupės muzikantų, su
rinktų specialiai vienam spek
takliui, — kadangi jie neturi 
progos pilnai geri m “susįgraji- 
niipui”, kuris reikalauja laiko, 
daug repeticijų, nežiūrint kaip 
gabus muzikantai.

Bet nežiūrint visų mažesnių 
ir didesnių trukumų, spektaklis 
praėjo gan įspūdingai, už ką di
delis kreditas priklauso Pirmyn 
Choro vedėjui, Kaziui Stepona
vičiui, kuris šią. operą dirigavo, 
ir jo talentingai ir gabiai žmo
nai, Anelei, kuri, be atsakomin- 
gos sunkios rolės, sumokino vir
šus ' solistus ir šiaip pagelbėjo 
prirengime šios operos, pastaty
mo, kuris eina Pirmyn Choro 
kredito pusėn.

—o— 
JAUNIEJI TALENTAI 
PROGRAMOS PIRMOJ 
DALYJE

Dovanokite, kad apie praeito 
sekmadieinio pirmą dalį Pir 
myn Choro programos kalbu 
paskiausia.’ Tai dar antroji pu
sė — opera — buvo svarbioji 
dalis, prie jos ir sustojom il
gesniam pasikalbėjimui.

Chicago, 11L, šeštadienis, Kovo-March 19 d., 1938
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Normano'MacLeish paveikslas “Wąter town’’, kuri pp. Frank Loganai apdovanojo 
$500 premija ir aukso medaliu, užvakar atsidariusioj Meno Instituto Chicagos ir apy
linkės meno parodoje. Paroda truks iki balandžio 17 d.

Su Von Suppe komiška ope
rete, “Gražioji Galatea”, Pir
myn Choras atidarė savo pas
kutinį šio sezono perengimą. 
Šios operetės sąstatą sudarė 
jaunieji dainininkai, Ane'.ės 
Steponavičienės mokiniai, Stase 
Rimkai tė, Lilija Stupuraitė, Jo
nas Rukštala ir Algirdas Bra
zis. Jie visi, matyti, turi kai 
kuriuos artistinius gabumus, 
yra scenos mylėtojai ir su nuo
širdžiu atsidavimu dirba. Visi 
jie yra dar jauni šiame darbe 
ir tik laikas ir rimtas lavinima- 
sųs parodys, kiek svarbos jie 
galės įnešti musų dailės 'veik
lom Geriausio pasisekimo jiems 
visiems.- ..

. l-r r.' .,-.0 J.- t. . Į j .

KITI PARĘNGIMAI 
ŠIAME MĖNESYJE

Visi geri dalykai pasitaiko 
vieną dieną, kaip parodė praei
to sekmadienio Pirmyn Choro 
spektakliai ir Jadvygos Gricai- 
tės debiutas operoje “Rigolet- 
to”, kuris irgi praėjo su dide
liu pasisekimu, kaip jau visi 
laikraščiai minėjo.

Dabar, kovo 27 d. irgi įvyks 
du svarbus parengimai, abiejų 
kurių tikslai yra gražus ir abu
du verti didelės paramos.

VYTAUTAS BELIAJUS, ku
ris per keletą metų taip nesau- 
mylingii ir energingai dirbo 
dailės veikloje, ypačiai šokio 
srityje, ne vien tarp lietuvių, 
bet stengėsi kuogražiausloj tor- 
moj supažindinti ir svetimtau
čius su musų liaudies šokiais, 
turės savo šokių recitalę Chica
gos Women’s Club teatre ant 
11-tos gatvės, prie Michigan 
Avenue. Prog’ramą rengia spe
cialų, įdomią ir, sprendžiant iš 
jo praeityje surengtų progra
mų, p. Beliajus turi tam ypa
tingo gabumo. Pradžia bus 3:30 
valandą popiet.

Antras tos dienos parengi
mas, irgi vertas visų lietuvių 
paramos, bus LIETUVIŲ UNI
VERSITETO STUDENTŲ Klu
bo programa — vaidinimas ir 
koncertinė dalis, kurią paruo
šė ir pildys patys studentai ir 
Klubo nariai Stipendijos Fondo 
naudai.

Įsteigimas tokio stipendijos' 
fondo per pečius studentus, ir 
veikimas jo naudai, yra labai 
admiruotinas gestas iš jų pu
sės, ir Vienas, kurį kiekvienas 
kultūrą mylįs žmogus turėtų į- 
vertinti ir paremti.

Be to, kad rėmimas jų veik
los pagelbės kokiam neturtin
gam studentui siekime mokslo, 
atšilęnkymas į jų parengimą 
suteiks ir daugiau smagumo/ 
nes galėsime matyti, kokį indė
lį musų studentai įneša musų 
kūrybos turtan.

Šis Stipendijos Fondo naudai

E '! ’ S

Į Michelangelo |
‘ ,--- ~,rl .

(Tęsinys)
Klementas norėjo monopoli

zuoti Michelangelo darbą ir 
tais pačiais metais sausio mėh. 
pasiūlė' jam įsirašyti į pranciš
konų ordiną, kur jis galėsiąs 
gauti finansinę paramą. Michel
angelo atsisakė rašytis prie 
pranciškonų. Tuomet popiežius 
pasiūlė jam mėnesinę pensiją 
klausdamas kįek jis norėsiąs. 
Michelangelo paprašė tik pen
kiolikos kronų, bet popiežius 
jam paskyrė penkiasdešimt kro- 
nų*. Be to; «d%fcye jam gerus na
mus S. Lorenzo apylinkėje gy
venti. Atrodė, kad viskas gerai 
seksis. Tiesa, darbas ėjo sklan
džiai. Tik staiga Michelangelo 
apleidžia namą ir atsisako nuo 
popiežiaus pensijos. Ištinka jį 
nauja krizė, seka abejonės ir 
grasinimai. Juliaus pavaldiniai 
nenori jam dovanoti dėl to, kad 
jis apleido monumento darbą, 
kurį jis po kontraktu dirbo ir 
nebaigė. Jie kaltino jį ne'štiki- 
mybe ir grąsino teismu. Jis bi
jojo teismo jausdamasis busiąs 
apkaltintas. Kaltino ,pats save 
ir tuo pačiu kart kaltino popie
žius, kurie jį netiesioginiai ati
traukė nuo Juliaus monumento

vakaras įvyks Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, kovo 27 d., ro
dos, 7 valandą vakaro.

Garsus pianistas Joseph Hoff- 
man dabar švenčia 50 metų mu
zikos darbuotės jubiliejų. Šią 
savaitę koncertavo Chicagoje ir 
sutraukė kelis tūkstančius žmo
nių į Orchestra Hali. Hoffman 
skaitomas geriausiu Chopino 
kompozicijų autoritetu. Jis yra 
gerai'žinomas Lietuvoj, kur 

‘koncertavo anais metais. V-. ......V --•• • ■ , / - - • į.....

Joseph Hoftman

darbo. Dėl priežasties sulaužy
to kontrakto su monumėntu, 
jis lyg ir duodamas popiežiui 
Klementui įspėjimą, atsisakė 
nuo jo pensijos, kol nebus už
baigtas reikalas su Juliaus II 
paveldiniais.

Visa šita istorija rodo, štai 
ką: Kol popiežiai buvo gyvi, jie 
rūpinosi tik savo reikalais, tik 
naujus planus darė, o senųjų 
reikalų nesistengė užbaigti. Tą 
patį darė Julius II gyvas būda
mas, tą patį darė ir Leonas su. 
Klemensu (abudu buvę Medici’- 
iai). Pop. Julius gyvas būda
mas užsisakė sau monumentą 
ir dėl didesnės garbės sumanė 
Sikstą.us koplyčią išdekoruoti. 
Beskubiiidamaš pirma užbaigti 
koplyčios darbą, pasiliko jo mo
numentas nebaigtas ir kurį nie
kas nenorėjo baigti išskyrus 
testamento vykintojų komisiją.

Michelangelo galų-gale norė
jo kaip galima greičiau atsipa- 
laidoti nuo popiežių, bet pats 
reiki las vertė jį imti pensiją. 
Tačiau jis ir nuo jos atsisakė. 
Bėgyje metų laiko jis padirbo 
keturias alegorines (sezonų 
simbolius) Medici’ių sarkopa- 
gams statulas, kurios turėjo 
būti padėtos iš abiejų galų sar- 
kopagų. Ir prie šito darbo bū
damas, jis vis tebegalvojo apie 
Juliaus II nebaigtą monumentą 
jausdamas atsakomybę. Paga
lios jis nutarė sumažinti visą 
planą, sumažinti figūrų skaičių, 
kad sarkopagą butų galima pri
būdavo ti prie bažnyčios sienos, 
panašiai kaip Pijaus II ir Pi
jaus III šv. Petro bazilikoje. 
Pakeitus planus jis minė, jog 
greit viską baigsiąs ir atsikra- 
tysiąs nuo visų nemalonumų. 
Tuomet jis galėsiąs visą laiką 
pašvęsti Klemento planams į- 
vykinti Lorenzo palociaus rū
muose.

Michelangelo tuomet. jau tu
rėjo penkias dešimt metų am
žiaus. Jis nesijausdavo gerai, 
nes rūpesčiai ir nepasisekimai 
nuolat jį erzindavo. Jis kartą 
savo draugui Fattucci nusi
skundė: “Kaip žmogus \gali 
dirbti, kuomet rankos daro vie
ną., 6 galvoji apie kita daly
ką...” '

Popiežius nugirdęs Michelan
gelo nusiskundimą, paguodė jį 
ir suteikė palaiminimą pridur
damas, jog popiežiai ilgai negy
veną, tatai jis privaląs skubin
ti dirbti kol jį,e dar gyvi esą.

Istorija sako, jog esą gaila 
kaip tas biėdnas genijus* sten
gėsi patenkinti absurdiškus, su
manymus saurpyliškų .žmonių. 
Popiežius Klementas prisirišo jį 
prie savęs taip, kad nespėjus 
užbaigti Medici’u karstus, jam 
uždėjo naują naštą — padaryti 
S. Lorenzo cimboriją ir pasta-
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NAUJA MENO PARO- Blossoms” ir t.t. gražus ir ža-
DA CHICAGIEČIAMS vi«f- » Įžanga nemokama* P <.i*oda
* Buvo išdalintos premijos truks* iki bal. 5 d.

Praeitą ketvirtadienį Meno 
Institute atsidarė 42-ra metinė 
Chicagos ir apylinkės (100 my
lių radiuse) meno paroda. Džiu- 
rė priėmė 224 tapybos ekspona
tus ir 26 skulptūros.

Šių metų chicagiečių meno 
paroda nėra vien tik kraštuti
nai “moderniška”. Joje matosi 
nemažai ir konservatyviškos 
idailės, geriau pasakius — at
stovauja abejoms mokykloms.

Vyriausią premiją, $500 ir 
aukso medalį, gavo Norman 
MacLeish (evanstonietis archi
tektas) už peizažą pavadintą 
“Waretown”. Premiją skyrė pp. 
Frank Loganai. Gertrude Aber- I
crombie gavo $300 F. Arm- 
strong premiją už “Slaughter 
Ilouse Ruins at Aledo”; Nicola 
Ziroli gavo taipgi $300 p. Wm. 
Bartels premiją, už paveikslą 
“Girt with Wet Hair”; Francis 
Chapin gavo $300 pp. Jule Bro- 
wer premiją už “Sun in Side 
Street”; Charlotte Major gavo 
$200 Wm. B. Clusmann premi
ją už “My Grandmother”. The 
Municipal Art League $100 pre
mija buvo atiduota Ben. S. Kf- 
ne už paveikslą “The Painter”; 
Clyde M. Carr $100 premija te
ko Russell Woeltz už “Landsca-1 
pe-; J.’Eisėndrath premija
taip pa.t $100 teko Charles Um- 
ląuf’ui už skulptūrą “Mother”. 
Paskutinę, $50 premiją k imėjo 
M. Ifritman.

Pirmą premiją gavusio pa
veikslo “Wačerto\vn”, atvaizdą 
dedam šiame numeryje.

Ši paroda truks iki bal.’17 d.

INDIANOS KOPOS 
TAPYBOJE

Chįcago Galleries Associa- 
tion, 215 N. Michigan ąve., da- 
bf.r galima matyti tikrai įdomią 
ir gražią tapybos parodą, kulią 
dominuoja garsus dailininkas 
Frank V. Dudley patiekdamas 
37 savo Indianos paežerio kopų 
paveikslus. Be jo parodoj daly
vauja. dar kiti du chicagiečiai 
dailininkai, būtent: Oscar Gross 
ir Marie Blanke su savo pra
eitos vasaros ^Cape Cod peiza
žais. P-as Gross turi porą tik
rai gerų portretų ir skaitlingą 
rinkinį įvairių piešinių šjtoj pa
rodoje.

Ti.čiau Frank V. Dudley ži- 
vėjančiais įvairių metų sezonų 
peizažais atvaizduoti ne tik 
smėlį, bet ir įvairias gėles, žo
lę, medžius ir visokią vegetaci
ją, kuri'ten auga liepsnojančio
je saulės šviesoje mėlynoje eže
ro padangėje. Jis , yra artimi i 
susigyvenęs su to krašto gam
ta; pažįsta ją per trisdešimt 
metų. Jis ją interpretuoją poe
tiškais ritmais, sau'ėtų dienų 
nuotaika ir audringų momentų 
atsitikimais. Vien: s toks pa
veikslas “Shelter Bound” vaiz
duoja baisaus lietaus audrą. Ki
ti vėl—“Under Moon-lit Skies”, 
“The Shifting Shoreline”, 
“Wild Flowers of Duneland”, 
“When the Wi*tch-hazel Turns” 
“Lupine Time”, “M-ay-time 

tyti milžinišką statulą “Colo- 
sus” Mediči parke. Popiežius 
p: reikalavo paruošti vėl naujus 
planus, kas atėmė jam daug 
brangaus laiko.

(Bus daugiau)

LATVIŲ MENO 
KULTŪRA

Šių dienų latvių menas 'yra 
išaugęs iš ankstyvesniųjų me
no tradicijų, krypčių, dvasios 
ir formų. Jis organiškai, nenu
traukiamomis gijomis yra su
sijęs su4 latvių tautos dvasia, lat
vio charakteriu, polinkiais. Lat
vių liaudies meno kūryba, pasi
reiškusi griežtomis geometri
nėms linijomis, savaiminga spal
vų ir formų kompozicija savi
tomis ritino, paralelizmo prie
monėmis, yra savaip veikusi vė
liau ir individualųjį meną. To
lesnio latvių meno raidoje pasi
rodė visi tie stiliai ir visos tos 
mokyklos, kurios ir kitur reiš
kėsi: pradedant romaniniu ir 
baigiant barokiniu, klasiniu stil- 
liumi. Bet ir šitie iš svetur at
keliavę, kartais ir svetimų ar
chitektų gyvendinami stiliai ir 
formos buvo kuriamos didelėje 
liaudies meno įtakoje, nes ne
maža latvių tautos meno kū
rėjų dirbo šioje statyboje ir ar
chitektūros meno kūryboje.

Kalbant apie latvių meną, ne
galime praeiti pro latvių tau
tos dvasia. Latviai—aisčių šaka, 
negalėjo toli nuriedėti nuo ais- 
tiškos -obelies, kamieno. Gamta, 
jos dievinimas, jos poetizavi
mas, susikaupimas, susimąty- 
mas gamtos skraistėje, sutei
kė visų aisčių giminėms roman
tini, metafizinį ir simbolinį at
spalvį. žemė, jos vaisiai, prakti
niai saitai su žeme, su pavasa
rio sėja ir rudens piutimi, su 
lauko darbais išaugino latvio 
realistinį charakterį. Todėl la
bai gerai suprantama, kodėl 
latvio, o plačiau* ir kiekvieno 
aisčio charakteryje gludi dvi 
pagrindinės kryptys: simboliz
mas ir realizmas. Jos, pasak lat
viu meno žinovu, reiškiasi ir 
latvių meno kūryboje.

Individualinis latvių menas 
siekia XIX amž. vidurį. Pirmie
ji latvių meno pionieriai, ku
rie jo vardą iškėlė už tėvynės 
sienų, buvo prancūzų romanti
nės istorinės mokyklos įtakoje 
—Petrapilio Meno Akademijos 
prof. Kartis Hunas (1830— 
1877) ir peizažininkas Julius 
Fedderis (1838—1909).

XIX amž. romantizmas ir at
gijęs tautiškumas menininkus 
nukreipė tautos dvasios link, 
tautinio romantinio sąjūdžio sir 
kuriu, šios naujos tautinės ro
mantinės krypties reiškėjai bu
vo Ad. Alksnis (161-^-1897), 
Arturs Baumanis (1864—1904), 
Janis Rosentalis (1866—1916) 
ir Vilis Purvitis (1872). Pasta
rieji du latvių meną iškėlė į eu
ropines aukštumas. Vilis Pur
vitis dalyvauja ir Kaune šiomis 
dienomis atidarytoje latvių me
no parodoje, šių visų menininkų 
tematika susieta su latvių ūki
ninkų tipais, su jų darbais, su 
Latvijos gamtovaizdžiu, su Lat
vių praeities įvykias ar pasa
kų, legendų sukurtais herojais.

Vėliau realizmas, simbolizmas, 
impresionizmas susilaukia savo 
pasekėjų, kūrėjų. Iš jų pažymė
tini G. škilteris (gimęs 1874 
m.), T. Zalkalnis (gim. 1876), 
ir B. Dzenis (gim. 1879 m.). 
Impresionistinio realizmo dva
sioje brendo ir reiškėsi ir šie

(Tasa ant 2-ro pusi.)
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NAUJIENŲ SKAITYTOJŲ ATYDAI!

Hollywood Pietų Setą

ŠTAI KAIP GALIMA TA TAIP PUIKŲ SETĄ ĮSIGYTI

Sekite Naujienas Kasdien!

Miinls tenka ypatinga malonė pasiūlyti Naujienų skai
tytojams, tikrumoje, suteikti progą Įsigyti ši labai gražu

Meno Institute užvakar atsi 
darė 41-ra chicagiečių dailinin 
kų Bitelio $arodd.

■

Setas yra padarytas iš puikiausios medžiagos, tos industrijos ga- 
biausio artisto išgalvotos ihados ... Tai setas, kuriuo džiaugsitės 
it didžidositės . . . s

Šiandie Naujienose telpa apgarsinimas ir kuponas. Iškirpkite tą 
kuponą, kuris kartu su 44 centais suteiks jums teisę įsigyti 
atskiras dalis to kombinuoto pietų indų sėto. Kdponai Naujieno- 
se bus talpinami kasdien. Pradėkit rinkti kuponus tuoj po pasi- 
rtYdyrtlo, hės kupoiiai tilps Naujienose tiktai per 37 savaites.

MENO 
ŽINIOS

Pirkite savo apielinkės 
krfctruvėsb

nymą atsirado tiek daug prita- 
Hftio, kad jitisiėjo visą užbtūž’ 
tų planą plėšti ant daug dicles 
nėš Šilalės.

Eufrozinoš Mikužiutės pagerbi
mo vakarėlis įvyks Šiandien

’ . ‘ ’ * J * > *. ’*<t A *‘ 4 - ‘

i’Pddžiojė Biivb manyti kad 
tik artimiAilši \drabgai šiieiš, iš
girsti p&Hfelte E. fiikiižiiitę; tik 
ką sUgtįžiisią iŠ rytihitį valsti
jų pasakėjUnt apie savo išdi
džius, patirtus įteikiaht Lietii-

Vengrų Dailės Paroda 
Kaune.

vbs atslbvytel, Washinglone, 
Amteritdš Lietuvių Kongreso 
surinktas peštai jas reikalai! jau
čias paliuosuoti politinius kali
nius Liettivojte; apie ištikusį 
gaisrų New Yorke, kuris užklu- 

ŠtA IMBOk nry- 
Bįą ir daug kitų svateBių prane-

Mžndel Bros. 9-arii aukšte 
Chickgo Business Men’s dailės 
paroda.'

Katharine Kuh, 540 N. Mi- 
chigan avė., Carlos Merida ab
straktų paroda.

jPASkAlTA
Ketvirtadienį; kovo 24 d. Me

no Ihs.tituto Fullerton Hali sa
lėje, kai 6:30 y ai. vakaro bus į- 
domi prakalta tema “Dabartine 
Tapyba”. Skaitys p-lė Helen 
Parkfer. Įžanga nemėkU.

Vengrų dailės paroda Vytau
to Didžiojo Kultūros Muzieju
je bus atidarytą gegužės 7 d. 
ir truks iki 20 d: šioje parodo
je bus išstatyti 121 senųjų 
vengrų skulptorių ir tapytojų 
darbai. Kiekvieno po vienų dar
bų. Šiuo metu minėtoji paroda 
vyksta Rygoje. Paskum ji bus 
suruošta Helsinkyje ir Taline. 
Iš Talino bus perkelta į Kau
na. Tsb.

čia 
sti mirę dailia. 
(1891-1920) ir 
(1895—1920).

Didžiojo karo 
tini!) gyvenimą, 
ieškojimą įvairių 
srovių 
md ir

■lŲ

audras, trem- 
mėno srityje 

moderniąją 
: kubizmo, ekspresidniz- 
kt. dvasią išgyvenusi kar

ta, galop susikristalizavo tik
rovės Vaizdavime, plastinių ir 
tapybiniu, estetinių formų kū
rybos kryptyje. Iš jų pažymė
tini: A. Annus (1893), J. Binė 
(<895), J. Cielava (190), G. El- 
liaš (18&7), L. Libertas (1895),
J. Liepinis (1895), K. Miėsnie- 
kas (1887), O. Skulmė (1889), 
II. Skulmė (1895), L. Sverrtpas 
(1897), Fr. Varslhvahas (1899);
K. l’banls (1893).

Jauniausioji latvių meiliniu- 
kų kurta yra išėjusi Latvių Me
no Akademijų, brendusi šių die
nų latvių tautos gyvenimo ap
linkoje. Ji yra naujojo realiz
mo kūrėja. Iš šios, kartos pažy
mėtini : realistas A. Skri'dė, Ed. 
Kalninis, į i rači dh a Ii Ana krykš
tas t). Neilis, individualus spal- 
vininkas E. ArturHas, koldrili- 
liinkas niuahsihihkas D. Vakdatį- 
nis, dėkoratyviškai niibtaikiii- 
gus V. Ka’riroze, varsingasis A. 
Spalvinis ir kt.

Chica^o Gaiieriėš A’šš’ri., 215 
N. Michigan fefe., FPank V. 
Dudlęy iiidiandš kopų peizažų 
paroda*. Oscar Grosą portretų ir 
Marle Blanke peizažų paroda.

llllfe

Merto Parodos |

Latvių skulptūroje viešpa
tauja klasicizmas, monumentą- 
lizinas, modernizmas. Iš skulp
torių jau buvo minėti senesnio
sios kartos P. Zalkalnis, G. 
Škiltcris, B. Dzehis. žymiau
sias naujosios kartos skulptorius 
yra K. Žalė (1888). Jis yra su
kūręs Brolių Kapus ir Laisvės 
paminklų Rygoje. Dar žinomi 
yra latvių skulptoriai: masyvi
nių formų reiškėjas E. Meldens 
(1889), A. Skulmė-Liepina 
(1899), idealistinio, sudvasin
to gyvenimo vaizduotojas K. 
Zemdega (1891).

Strąipsnio rėmuose ne;mano- 
ma aprėpti plataus latvių meno, 
kuris yra išaugęs į įvairias me
no šakas, kuris jau yra susilau
kęs kelių šimtų kūrėjų. Pasta
ruoju metu latvių menui yra 
žymiai pagerėjusios sąlygos: 
Dr. K. Ulmaniui atsistojus val
džios priekyje, yra sužadintas 
menininkė kūrybingumas, jų 
paveikslų daugiau perkama val
džios įstaigoms, mokykloms, 
daugiau daroma paminklų, me
niškų pastatų. Tautinės statybos 
kemitetas duoda menininkams 
darbų. Pergalės Sbdo kūrimas, 
Kultūros Fondo ruošiamos pa
rodos, Meno Muziejų užpirki
mai išplečia mėniiiinkains d’Ar- 
bo dirvų.

(Tąsa iŠ 1-mo pbšl.) 
meniriinkai: pdrtrtetišfcas J. R. 
Tilbergis (gim. i$8()), A. fto- 
manis (1878—1911), riuotaikOs, 
teįilperamento kupinas Želtihis 
(1879—1919), dekoratyvinio

meno kūrėjas J. Kuga (gim. 
1878 rtl.).

Poimpresionistinė menininkų 
karta pakrypo į sintetinės for
mos ieškojimus, į moderniz
mą. šios krypties pirmataku bu- 

V. Matvejis (1877—1914). 
pamihetini du gabus, ank- 

Grošvaldis 
Kazakas

NAUJIENOS; Chicago, III
- ------------------ -------------------------------------------------------------------------

Ar Jau Visi Turite 
Bilietus j Baukietą?

Vieni pasiūlė suteikti veltui f ra po $1.75 Usmfenitii 
kerimus, kiti pildyti programą, 
užsakymas bilietų ėmė plaukti 
is Detroito, Gėry, Indiana, is 
Indiana Harbor ik kitų apielin- 
kių; Mat, visi įvertina Panelės 
Mikužiutės darbuotę Amerikos 
Lietuvių Kongrese, kaipo cent
ro sekretore taip pat ir SLA 
kaipo kasbs Globėja.

Bankietas įvyks Šįvakar Ma- 
ryland viešbutyje, prie 900 
Rušh Street, 8 v. v. Bilietai y-

BERLINAS, kovo 16. — Už 
kelių dienų čia prasidės masi
nis teismas 20-ties žmonių, ku*> 
rie kaltihami yra kaipo “išda
vikai” dirbę čechoslįįvakijds 
liaudai. Didžiunia apkaltintųjų 
yra buvusieji Vokietijos social- 
demokratų partijos darbuotojai. 
Jau keletas mėnesių kaip jie 
sėdi kalėjime.

—-—*■  ..................... ,;iį ...... -——-------------------------------------------
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BIBLlŠtŲ ŽODIS Lllcrll VIAMS ROMOS 
KATALIKAMS

vį vyskupą, o LietiiVrii kardino-Perskaitęs Naujienose kovo 
8 d. 1938 iri. jtišų; broliai cicėt 
riečiai Rdihbs katalikai, atsi- 
šaukittVą į biblistuš, iš tikrųjų 
ritisteb&u, o kartu ir iiudžibgau. 
Jiįs prašote^ musų talkos ir no- 
ritė, kad mes biblistai išrupin- 
tiimėm jums Amerikos lietu
viams Romos katalikams lie
tuvį vyskupą, o Lietuvai kardi- 
ridlą. .

Aš Benoriu, kad tas jrisų Šir
dingas balsas liktų be atbalšiO. 
Tad ir rašalu jums šį žodį. Ra
šau ne savųjų įgaliotas, o tik 
kdip priVatiškas ašmuo, bibli
joj tyrinėtojas.

Jūsų paštas rodo, kad jūsų, 
brioliai katalikai, akys prade
da atsidaryti ir jus pradedate 
išvysti šviesą. Čia noriu jums 
jtflsų regratį praplėsti.

Jus; skaitydami Roftios kata
likų spaddą ir budaiiii susipra
tę Romos katalikai, visai nuo
sekliai elgiatės, prašydami bib- 
listų išrūpinti jums amerikie- 
čairis lietuvį vyskupą, o Lietu
vai kardinolą. Lietuvių Romos 
katalikų spauda, čia Ameriko
je ir Lietuvoje, iš tikrųjų ne
sigaili komplimentų protestan
tiškai Latvijai, o Ronios popie
žius neatsidžiaugia ta subam- 
bižėjusia latvių tauta. Popie
žius žiadri prbteštautiškai Lat
vijai krirdinčlą, o lietuvių- ka
talikiškai tautai popiežius nie
ko nežada.

Kadari'gi Romos popiežius 
liėtuvių katalikišką tautą lai
ko kaipo podukrą, o subambi- 
zėj usią latvių tautą kaipo my
limą dukterį, trii aišku, kad 
li'etuvidi katalikai ištikimi ko
mai, norėdami ką nors iš po
piežiais gauti; turi į jį kreip
tis ne tiesiog, o per kokius 
nors eretikus. Jus Romos ka
talikai laikote mus 
eretikais, todėl ir 
kad iries, Biblistai, 
meme pas popiežių _____ ~
čiriiriš Rbmdš katalikams lietu- kris pakrikihio ženklas, kad

biblistus 
kreipiatės, 
išrupintu- 
amerikie-

Mano čia jums patarimas yra 
toks: jus lietuviai Romos ka
talikai vii-skite biblistais ir pro
testantais. Padarykime lietuvių 
tautą taip protestantiška, kaip 
kad yra latvių tauta. Taip turi 
atsiekti čia Amerikoje ir Lie
tuvoje. Vistir Lietuvos vyriau
sybės priešakyje bus biblistai 
ir protestantai. Ta VyriaUšybč 
likusiems Romos katalikams 
duos tą, ka dabar turi Latvi
jos JRomos katalikai.

Tada proteštaiitiška lietuvių 
tauta ir bris popiežiui taip riibi- 
li; kaip dabar kad yra latvių 
protestantiška tauta. Tada lie
tuviai likųsiejie Romos kata
likai amerikiečiai gaus lietuvį 
vyskupą, o protestantiška Lie
tuva gaus kardinolą.

Taigi geliąs lietuvių tautai j 
tokią garbę ir į tokią laimę yrri 
atdaras. Bereikia 
kad tu4o nešviestų 
ti.

Bet ką pasakytų 
rytų dabartiniai Romos lietu
vių katalikų kunigai, jei prasi
dėtų jų para pi jonų masiniai bė
gimai pas įtins biblistus ir pas 
protestantus? Jie tur būt su
riktų: "‘Nereikia nei Liethvai 
kardinolo, nei mums amerikie^- 
čiams lietuvio vyskupo, nerei
kia mums riei aukštesnės kul
tūros. Svarbiausias mums daik
tas puošnios klebonijos, plau
kimas pinigų į mūsų kišenes, 
gražios gaspadinės, brangus 
automobiliai, kelrodės į pasau
lio pakraščius.”

Tai, matote, prie kokiu iš va
dų A prieiname, kuomet bando
me protauti taip, kaip protau
ja Romos katalikų bažnyčios 
vadai. Yra tai siiniisęS protavi
mas. Romos katalikų bažnyčio
je rilio seniai viešpatauja pa
krikimas. Ar gi tas nėra aiš-

tik drąsos, 
keliu žehg-

ir ką da-

Kam Kentėti Nilo Sugedusių Vidurių?
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA. ------

NIEkO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didele Dėžė Tik už 50 čentiį
Ėlauskite Vaistinėse arba Pirkit tiešibg iiilb

Nida Laboratories
: A. G. KARTANAS, Sav..

2355 Wėšt 69th Street, Chicago
Telefonas HemlOck 0318

Šlifuotų ^DAVIMAS

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
kalima dažnai atitaisyti, su naujai išras- I 
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap: I 
saugas jūsų akįsu pašalins akių nuovargi I 
įr gal,Voš skaudėjimą. Jus galėsite su jais I 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai .
toli ir arti matyti. IŠbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
S. a- , lietuvis akiu gydytojas ' , . ...

k ir Akttiią Dirbtuvė. . Patenkinimas Garantuotas.
West 35th Street Telefonas Yards 1829

nfl and I
• uU up I

f. > ■*** -- . i..,..> I

■£«&

jei sergate chroniškai

■Bibltetas

ičžiaris pristeigi
ir latvių tauto

Kiekviehai ypritai pinigai apdrausti iki 
$5;000.00 per • Federal Savings»and' Lpan 
Insurance Corporation, ^Vashington,

IŠMOKAM 
DIVIDENTO

Osteobątija 
Chiiroprąktika 
Vaidelis terapija 
Storos žarnos 

terapiją 
F^ziotėrapija

Storosios žarnos liga
Skilvio ir Nervų Negalavimai 
Jiemeroidas, , geluonys, niežėji
mas ir t.t. dabar yra lengvai 
pagydomi AMBULIATORINIU 
BUDU . . . L * ■ 
nuo darbo, be skausmo, be pa 
yojaus 
nat . ... ~
negalavimų dažnai priveda prie 
rimtų įvykių. Veikite tuojau! 
Rūpinkis su priežiūra. '

Laishioto, Gydytojaus ir 
Chirurgo

Kiekvienas su įsise
nėjusia liga gali a’s- 
meniai kreiptis kon
sultacijai absoliučiai

DYKAI

holdaperiris”. šit 
lenkai—atsiba-

kovo 
16. — Amerikds Darbo Fede
racijos prezi'dėritris' ^Vm. Grėeh 
šiandien pareiškė, kad jis ir 
Darbo Federacija rems prezi
dento Rbosevėito kilių ' darbo 
valandoms ir algoms nustaty
ti ir darbuosis, kad tris bilius 
birtų priimtas dar šioj kongre
so sesijoj. ‘,

TAUPYKI? PINIGUS
Užtikrintoj uEtuvru įstaigoj

Di’. Nysttil’s Sariritbtija 
.3952 N. Ddmen Avė., Chicagd 
Prašau prisiusi man nemoka
mai ir be prievolių knygelę 

‘Pllh To Restore Ileaith.” NAU

Varddš............... .................... ......
Adresus.......................  -

V ŽWifenchfehta-ikiW- DažBai atsitinka, kadX™“S.?*!“*>* Meiną į Dfo Ny

R-dii atfeadt v —
įA. t 1 Hd-Luranu budu be skausmo chirurgi-

- į buvo pu- 
Slariąą, 
luktis i tatnstą 

mane Wrto pa-

MOTERŲ LIGOS
Moterį ir dukterų skyrius 

Atskiros lovos atskiram skyrių 
je: . ♦ . viskas atliekama prižiu- 
riht laishiuOtam gydytojui. 
tlŽtiRiiiitii moksliška $

Priežiūra

pone (brolis Al Gaponc, sė
dinčio Alcatraz kalėjinie) 
užvedė divoršo byl^. Ariljph

viskį išibattriėtė ir rieatradote pa- 
, o į žinomą sanatoriją ir 

į'.ų, m......ulini- ■.u“/"—r - ' rieg'aliėVihių. į^t)Į įn ripbada-^“’ neg^a sfen8l»i Stirti ligos Si" “fta-
neSižadVatfa nonSaių 

SvdoSi'ta da nesitenkina ti
kirin duoti ligoniui rie vien lai-

Ar jums kada nors .yra kilęs 
klausimas/ kodėl popiežiai- ei-Į 
giasi su lietuvių tauta ne kaip 
tėvas o kaip patėvis ? Tani yra 
atsakymas.

Yra žinoma, kad žriiogui yra 
tas nemielas, trirį jis yra rili- 
skriaridęs. Na, o juk visi žino
me, kaip popiežiai įer šimtme
čius yra kruvinai skriaudę lie
tuvių taritą. Pbid'ežiai siuntė į 
Lietuvą ne misijoriieritrs Kris
taus rilokslą skelbti, o gailina 
sakyti tikrtis “holdaperiris”. šie 
—vokiečiai
Iridoję į Lietuvos pakraščius iri 
susidūrę sų lietuviais, su kar
du vierioje rankoje ir su kry
žium kitoj, Šalike: “Krikštas rir 
mirtis!” Kai lietuviai nesisku
bino tokį krikštą priimti; tai 
bilvo kardais kripojariii. Krid ih 
vėliai? lietuviai priėmė tą hbl- 
daperišką krikštą^ trii teridhės 
ri’ešiliovė.

Tai va kodėl popiežirims Ne
miela lietuVių tauta. - Lietuvi!! 
tarita popiežiams primena jiį 
neteisybės. Todėl pojpiežirii nri- 
ri, kad jų nuskriaustoji ’lietii- 
vilį tarita išhyktų, įiaškęs ’tiį 
svetimųjų triut’ų bangose ir He- 
beprimiritų jieiris apie jų pada- 
rytris kruvinas skriaudas.

Savo žodį baigdamas šakalį 
jums, broliai lictUvidi Rdriidš 
katalikai, riesifribinkite griVi- 
riiu, nei AmeHkbs lietuviams 
lietuvio vyskupo, nei Lietuvai 
kardinolo, o ieškokite visų pir
ma Dievo krirrilyštės ii’ jos tei 
sybės. - • >

ližkietejimas, 
4 , (/s ligos,, feii- 
dųsųlys,' gęlūpn^s;

-HasmaiĮnįs 
r nioterų

protestoniška latvių tauta yra 
popiežiui meilesnė, riekti kata- 
ikiška lietuvių tauta? čia kai 
kas gal popiežių teisins saky
damas, kad lietuvių taritą ne
sielgia prieš | )< > p i ež i ii taip, ‘ kaip 
priderri gerai ditkrelei. Gerai. 
Imkime šeimyną. Ar tėvas ir 
motina švetiirią gerą dukterį 
tilri labiau mylėti, riėgu šriVą- 
jų, kad ir negerą^ Vėl, ari vy
rui leistina svetimas pačiris Iri- 
Diau mylėti, negu savąją, kad 
ir negerą? Poį 
mas su lietuvių
mis kai sykis ir rodo, kad jis 
(popiežius) elgiasi lygiai taip, 
kaip tas vyras, kurs svetimas 
pačias labiau ihyli, negi? savą-

[ACME-NAUJIENŲ Uoto]

. MANILA, l'Jl.H’INV SA- 
LOS. — šis kelias vėdri : 
Brijgtiio ktitoi’flį.

Chicūgo
Gruodžio 20, 1’^1

'Ulfektro-terapija
Trliihpę bahgų 

terapija
X-Ray skyrius 
Vąiia 
Dietetika 
pietherma

PILNA FIZINE 
feGŽAMlNACIJA 

kraujo spaudimo ištyrimas' 
ir šlapumo ahalizas “

1 - Mnoney byla
NEW YORK; kovo 16 d. — 

Toriio Mooney’o 1 ridvbkatas G. 
T. Davis iš San Frrincisco šian
dien čia pareiškė, kad Ameri
kos vyriausias teismas šian
dien trečiu* sykiu svarstys Moo- 
nėy bylų. Mboriey iki šiol tebe
sėdi kalėjime nuteisiąs apkal- 
tiriiriiu, kad metęs bomBą į ka
binę demonstraciją 1M'6 me
tais.’ .

Dr. 0. A. NVSTUL'į
Turintį O. P. Illinojaus 

Valstijos laisnį 
BE JOKIU 

PRIEVOLIŲ
GYDYMAS KAIP 

SANITORIJOJ 
Vienkart namuose būdamas be 

laiko sugaišties
Į> T Chirurgijos Hp pavojingų 
D E priemonių IJ E skausmų

U E D Ii Aukštų NEKAkainų

M " KEAU ES^ATE

1611 N- Ashland Avė 

g!:

Gerbiamas^ ~

Itirigaf ya"°isdt”S, prifelbėjo mane 

PaReySias Pasitanm-
I drąsino >a®XiAiems, gerai

\ dėties;! sveikatos k . „adėkot u? 1
\ fd skausmu.. n b'akttabl.S «hentoroidu ir

-Sįaafe SSBSti- —"
l AfSgMfeshs
\ 8^1™^ itorinKm ir iždiniam jausmui jau
l. verdama-'lšoru , . stabui širdingus

I pųsekhiiiigos

Diarbb Federaciją 
rems valandų 

algųkilių
WASHiNc,tON, b

.iį'e^si&idyteas 
>. blųfeęs arba uĮkstiį, nenii " " 
frio^yBri ligos

Ar Sergate 

Storosios hrnflš Ir Skilvio Ligomis?
k&< geras te-

Li&ils Priežastimi Yra Galimybė 
širdies šuhku'dia'

lodant paskolas aYd šdtigią - pirftių. mo'rgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASS0CIAT10N

OF CHICAGO
JUSTiN MAČklEVVrcR, Fres.

SOUTH LEAVITT STREET
! - .Telefonas CAJ>AL 1679

CHICAGO, ILLINOIS
———————  HM.UA A t*^ J. t « f >, « s ♦ • • > t . I

Dr. Nystul, Gydąs be Vaistų, 
apsaugodamas nuo operacijos

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

DIVORSAS CA'PONE ŠEI
MYNOJE — Mrs. Velnią

be laiko sugaišties
. L" ■ ;s labai prieinama kai- 

Nepaisymas tų pavojingų

rJpitų įvykių. Veikite tuojau!
Rūpinkis su priežiūra. '

Laishioto, Gydytojaus ir

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
SIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE- 
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pimŲ, 

9257 So. Cattage Grove Aye.; J. 
Baceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P? KilUs—nut. rast., 
3347 So. Latuanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—ii Odininkas, 8#7 iWest 
33rd St.; A. Kaulakis turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; J. 
Malinauskas—kontrolės rašt.} Iz. 
Masaitjs—apiekunas iždo; JL. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; • Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmų sekmadienį kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

JAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 34.27 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut., rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rast., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Ardžiū
nas—apiekunas kasos, 3623 So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K, Valaitis—apiekunas , ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį 7:80 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm, — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys YurČius,

• 209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasieriuš — Magdalena 
Sudentas; Atstovai į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naūjo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue. —

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 MĖTŲ VALDYBA:

Pirmininkas Petras Ukocki^; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininke Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

GARF1ELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALP1N1O 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas 2335 Central 
Avė,; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas ZuboviČius, 
530 So. Lawndale Avenue; taipgi 
Juozapas Waski, 1451 W. Van 
Buren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuvių Vyrų., ir Moterų Pašal- 
pinį Kliubą Naujienų Šėriiiinkų 
susirinkime. Klubas turi tris Šerus 
nupirkęs po vardu Garfield Park 
Liet. Janitorių Kliubo, tas vardas 
liekas permainytas į Garfield Pk. 
Kliubą.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt,, 4019 
So. Artesian Avė.; Frank. Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevfčia—kontr, rašt, 
4348 O. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Aiiditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P, Augustinas — 
Trustees.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 656 Beldeti. Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St, Chicago, III.; Protokolo 

• Raštininke — Sofija Ambrozaite, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškūraitė, 1329 North Dėarbom 
St., Chicago vilt; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Eniilija 
Ramašauskienė, 1216 South' Inde- 
pcndence Blvd., Chicago, IR.; Ką- 
sierka — Ona NIprikienė, 4015 W. 
13th St., Chicagč, RL; Maršalka— 
William Pritriš, 4730 So. Bpriink- 
field Avė., Chicago, UI.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, tlL; ^ pLa- 
sos Globėjai—Juozds " ' \
1525 So. 51st Avė., Cicero, 111.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St, Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valanda popiet HoUywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St, Chi
cago, III.

s.

Garsinkitės Naujienose
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SVEIKATOS SKYRIUS
S| Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

ginamas. Tai grynas pasišventi? mentš,’ būt hiust add that N. tery. Vitas Žilis was a member 
----- j-. i------- - g. liasn’t been sleeping on the of Onuk Skeveriutės “Bijunė- 
mi gydytojais ir turėdami labai ’jotb.'. . c
ntrfnlr/vvvo zvinot v\nwAi/Ynn in 1/J t r , t 1

ti, kiekvienas jaučia reikalingu- the amateur nature of Pirmyn
• ' t N _ i * * i - » . . *• i 4 <• > « v *

mas dėl musų tautiečių. Buda-

atsakomingąs pareigas iš pildy- 4 In spite of , shdrtcomings

Sveikatos ir informacijų reikalu
Susidomėjimas žmogaus svei

kata yra gana senas ir svarbus 
klausimas. Įvairiais laikais ir 
pas įvairia's tautas randame ži
nių susijusių su sveikatos rei
kalais. Skaitydami kultūros is
torijos knygas, mes pastebime, 
kad net daugelį šimtamečių at
galios, tautos buvo susirūpinu
sios geru sveikatos išlaikymu, 
jos sustiprinimu bei atsparumo 
didinimu. Aišku, laikui bėgant, 
pažiūros vienu ar kitu klausi
mu kaitulio j asi.; Mokslas su vi
somis jo šakomis, i 
žingsniu žengdamas 
vis darė 
daug kuo prisideda prie geres
nio musų sveikatos stovio išlai
kymo. Kad butų galima prapla
tinti visas tas žinias, kurios lie
čia žmogaus kūną, Amerikos 
lietuvių daktarų draugija yra 
išsirinkusi švietimo Komisiją, 
kuri stengiasi ir pasiryžusi su
pažindinti lietuvių visuomenę 
su medicinos ir dentisterijos 
mokslais ir jų naujausiais davi
niais. Tam tikslui, tik kai kurių 
laikraščių leidėjų dėka, ji yra 
įvedusi sveikatos skyrių.

Šia proga švietimo komisija 
nuoširdžiai dėkoja visoms toms 
redakcijoms, kurios neatsisako 
duoti pakankamai vietos dėl 
musų straipšnių. Tik vienas da
lykas tenka giliai apgailestauti, 
būtent, kad ne visa musų lietu
viška spauda apsiima juos 
spausdinti, čia pravartu paminė
ti, kad Amerikos lietuvių dak
tarų draugija ir jos švietimo 
komisija nesikiša į jokią politi
nę darbuotę. Draugijai priklau
są gydytojai yra įvairių įsitiki
nimų. Religija ir politinis nusi
statymas tai grynai 
kas reikalas, todėl 
muose tie klausimai 
neliečiami ir kiekvienas 
yra tolygiai toleruojamas bei

nors vėžio 
i pirmyn, 

ir daro pažangą ir

asmeniš- 
susirinki- 
niekados 

narys

mą ir svarbumą dėl prisidėjimo here, and there, .creditable to 
prie bendro lietuvių švietimo ir most of thė f people present 
kultūros darbo. “Tantum pos- 
sumus, ąuantum seimus” — lie
tuviškai tariant — mes sugeba- pleasure for šore eyes to view 
me atlįkti tiek, kiek žinome. Ne 
pasipelnymo ir ne pasigarsini-* 
mo išrokavimais rašome į laik
raščius. Taip pat neieškome vie
šo laikraščiuose pagyrimo. Mes 
jaučiame, kad musų darbas, ku
ris pasirodo Sveikatos SkyriuV 
je, yra grynai kultūrinis ir no
rime tikėti, kad plačioji visuo- 

imenė nesupras mus klaidinga^
Tik tokios ir ne kitokios min
ties, vedami drįstame su gryna 
sąžine viešai pareikšti, kad mu
sų gydytojų straipsnių pasiro
dymas laikraščių skiltyse tar
nauja Vienam tikslui, būtent, 
lietuviškosios* bendruomenės la
bui ir josios gerovei. O autoriai 
iš ,to gauna ne materialinį atly
ginimą, bet vien subjektyvinį 
džiaugsmą bei malonumą, kurį 
jie pergyvena išreikšdami ir 
perduodami savo mintis visuo
menės žiniai. Tat, kai tas dar
bas atsiekia savo tikslą ir pade
da musų '•lietuviams padidinti 
jųjų sveikatos žinojimo akira
tį. .

švietimo Komisijos Sekr.
—Dr*. Br. J. Zubrickas

geibiamas. Tokiu budu gerbiant 
vienas kito pasauležiuras, susi
daro labu malonus ir draugiš
ki tarpusavio santykiai, žodžiu 
sakant, tikra harmonija. Ne 
pro šalį butų priminti, kad šiais 
metais Amerikos lietuvių dak
tarų draugijos pirmininkas yra 
Dr. R. Draugelis. Tai žmogus 
pilnas sumanumo, energijos ir 
tolerancijos .Jo asmenybė, iš 
tikro, papuošta gražiom ypaty
bėm, kas jį padaro labai ger
biamu mylimu draugu ir malo
niu reprezentantu. Ne tik savo 
profesijai, bet ir lietuvių visuo
menei yra ščyrai atsidavęs ir 
daug dėl josios darbavęsis. Ne
žiūrint kur jisai dalyvauja —- 
ar tai draugų rateliuose ar vie
šuose susirinkimuose — jo kal
bos visuomet esti gražios tu
riningos. Jisai kaip ir visa val
dyba pageidauja pranešti, kad 
Amerikos lietuvių daktarų 
draugija neatstovauja kurią 
nors politinę partiją ir nėra 
kieno nors direktyvų, švietimo 
komisija būdama tiktai dalis 
tos draugijos užsiima vien mok
sliniais klausimais ir už vis la
biausiai susirūpinusi medicinos 
ir dentisterijos mokslų populia- 
rizacija.

Tiesa, Sveikatos Skyrius vei
kė ir seniau, bet paskutiniu me
tu straipsniai nepasirodydavo 
taip dažnai. Ateityje švietimo “Cavalleria 
komisija yra pasiryžusi ištaisy- “f
ti tą spragą ir nori reguliariai | Pirmyn held a party Tuesday 
prabilti į lietuvių visuomenę su 
medicinos ir dentisterijos klau
simais. Tame skyriuje straips
nių autoriai yra gydytojai, prL 
klausą Amerikos lietuvių dak
tarų draugijai. Kiekvienas gy
dytojas laisva valia apsiima pa
rašyti ir paaukoja tam tikrą 
dalį, laiko musų visuomenei. Nė 
viny! <1 c. 4 « 4*11 n n ir v. n n v-v.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

• Tn celebration of Pirmyn’s 
triumphant presentation of 

Rusticana” and 
Lovely Galatea” Mar. 13th,

seemėd to bė, w.ell pleased with 
the pėrformances. It was a

• • ■ <

lis” childrens chorus. Vitas was 
buried on the day of his birth- 
day, Mar. 14th.
• Onuks Skeveriute statės 
that her graduated members 
of “Bijūnėlis” have intentions 
of becoming members of Pir
myn next year. We’ll be waiting 
for thenu

y1 Į e Louis Lapinskas-Mary John- 
son’s wedding date has been 

Iset for May 21st. Heartiest con 
! gratulations to Louis and Ma-

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausį 
Automobilių Išpardavimą pas 
COOK COUNTY FINANCE CO.

Prie 1340 W. 63rd St.

Niekur pasauly jus negalite rasti tokio modelių pasirinki
mo taip juokingai žemose kainose.
Čia atstovaujama kiekviena karų gamyba — virš 300 karų 

1938, 1937 ir 1936 m. Buicks, Cadillacs, La Sales, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sodos, Dodges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettes, Studebakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURI MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKTI BE
VEIK NAU.IITĖLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
KAIP Už $295.
Tik pamanyk, beveik naujitėlis karas tik už $295 su 90 die
nų garantija ir 10, dienų bandymui.
Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, 
Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chryslers, Packards, 
Pontiacs, Plymouths — už pigiai kaip $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ' IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ.
Ši Įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei — ^irš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS {MOKĖJIMAIS IKI 2 METŲ.
Paklausykit musų lietuviškosios valandos iš W.G.E,S. radio 
stoties kas antradienį 7:40 P. M. to 8:00 P. M.

ATDARA KASDIEN IKI 10 VAL. VAK. IR
VISĄ DIENĄ ŠVENTADIENI

the gijėat crowd that turned 
out; it warmed the bearta of all 
pirmynites to, see. their efforts 
so well received. Some consi- j 
dered Pirmyn’s “Cavalleria Ru-i 

,, . 1 graiuniviuuB to juvuib anų ivia-sticana the best amateur per-; • . / • >
formance they ever Saw. ’ # Fiorence brot]ler>
e Victor Bender may well be’John Ozelis, is engaged to Va- 
pleased. The consensus of opi-jlerie Skrickus, sister of Anne 

Skrickus. The vvedding date 
May 4th.
• Our Pirmynite Miss Jacųue- 
Inie Urbick’s cousin Estellc Ur- 
bick i s engaged to John Tamu- 
lonis.
• Miss 
aunt is 
Hospital 
forma AvenueS. We wish her a 
speedy recovery.
• What’s in the air and what 
is everyone talking about?
1. —The Pirmyn Chorus Picnic 
May 15th at Birutės Grove, 
79th and Kean avenu’es;
2. —The possibility of a įfame 
of baseball between the LUC 
and Pirmyn Chorus;
3. —The Pirmyn Roller Skating 
Party;
4. — The possibility of ,a base
ball game between Pirmyn and 
the N. G.’s.
• Pete Kitchas smaeks his 
lips when someone mentions 
the coming Pirmyn-N. G. base
ball game. Pete’s the captain 
of Pirmyn’s team. Working for 
a Florist concern Pete thinks 
that' hc should send some Pe- 
tunias to the N. G.’s.
• So, amid all the confusion 
Pirmyn marches on. Their goal 
is Lithuania, and six weeks of 
memories that will remain in

nion has it that he is learning 
something about acting.
O Frank Jąkavičius seems to 
be on his way to improvement. 
He štili is pot ąuite his former 
self, būt is eon^uering the ail- 
ment has lately been stilling 
his song. ■ ‘

We note that others are get- 
ting sėt for shows. N. G. will 
soon blossom out in “Tidips”. 
Genevieve Giedraitis is coach-I 
ing “Birutė” for a presentation 
of Offenbach’s operetta “Peri- 
cola”. To N. G., our cousins, 
and Birutė, our friendly “ene- 
mies,” we wish the best of suc- 
cess.
o Sunday, March 27, LUC co- 
horts will stage the Third An- 
nual LUC Musical Evening—■ 
or the benefit of the Scliolar- 
ship Fund at the Chicago Lith
uanian Auditorium. Vyt. Be- 
liajus will display his terpsi- 
chorean abilities at 
go Women’s Club,
Wabash. It is to be his farewell 
performance, for Vyt is also on 
the way to Lithuania.
• Pirmyn sang at Juliuos Mic
kevičius funeral at the Lithu
anian National Ccmetery Mar. 
12th.
• Mar. 14th at the Vitas Ži
lis funeral Ohtiks Skeveriutė their hearts forever. Until we 
sang “Apleistas” and “Ave'me'ięt again Friday at eight,
Maria” before leaving the Liu- keep smiling.
levičius Chapel. The men’s cho-

Jacąueline Urbick’s 
iii at the Iloly Cross 
at 69th and and Cali-

the Chica-
llth and Cook County Finance Co

1340 W. 63rd St, kampas Loomis
Mar. 15th at Neffas’. 
time was ha d by all.
• We were> glad to 
comment from a member .of 
Naujos Gadynės expressing be
lief that few can compete with 
“Pirmyn” when
affairs. Another ____ ... .
none būt Pirmyn would attmptįrus, under thė directorship of airticle in Mar. 15th in the Vii- 

vienas iš tų autorių yra apmo-1 a‘* show on a large scale. We Mr. .George Stephens, sang at nis Newspaper, I wish to statė Lithuania and display their ta- dvi dalis. Viduj dolerio rado 
karnas arba kitokiu budu atly-appreciate the implied copli- ' the Lithuanian National Ceme- that Pirmyn is not a political lept. Raskey Huey intaisytą motei iškęs atvaizdą.

hear a

it comes to 
added that

party, būt a chorus of mixed 
individuals of , Lithuanian ex- 
traction of every creed, belief 
and 
the

COPLAY, Pa., kovo 17 d. — 
žmogus vardu Ch. H. Kidling 
turėjo 1877 metų sidabrinį do-

opinion. Mr. Stcphens and ............ .. ,. , leri. įsigijęs jį dar 1914 me-chorus are not responsible h 1
P. S. —In reference to an for a Fascist Lithuania. They^a^s- šiandien jam tas doleris 

are going there only to visit iškrito iš rankų ir perskilo į

Raskey Huey intaisytą moteriškės atvaizdą.

Šiame paveiksle yra parodytos Chicagos miesto gatvės, kur įvyksta daugiausia nelaimių.
’ • . - f




