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NE TIKRI PAVADINIMAI MENE
Iš Ispanijos
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Parodą surengė Indianos dai
lininkų draugija—131 h Annu- 
al Hoosier Salon; $2,975 iš

dalinta prizais.
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Antra Dalis
Kaina 3c Chicago, III., šeštadienis, [Vasario-FeBrnary 6 d., 1937

“MEKA” POTVYNIO AUKOMS
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Musų spaudoje lietuviai daž
nai neteisingai vartoja žodį 
“dailininkas”, sumaišydami as
mens užsiėmimą. Pavyzdžiui, 
rašo: “Jis savo rolę taip gerai 
Suvaidino, kad, rodosi, jis *yra 
gimęs dailininku.” Kodėl ne me
nininku? Aktorius juk nėra dai
lininkas, tai visgi geriau butų 
sakyti vaidila arba menininkas 
kai jis scenoje vaidina.

Yra nemažai chorų pasivadi
nusių “Dailės Ratelis,” “Dailės 
Draugija,” ir t.t., kurie (tikre
nybėje su daile, nieko bendro 
neturi. Turi bepdro tik su me
nu.

žodis “menas” yra bendras 
žodis, kuriuo lietuviai pavadi
na visas meno šakas. Būtent: 
muzika, daina, dailė (plastiki
nis menas — tapyba, paišyba 
ir t.t.), skulptūra, meniška ar
chitektūra, literatūra, drama, 
meniška spauda ir tt. yra me
nas.

Taigi lietuvių kalboje bend
ras pavadinimas yra “men^s,” 
o ne dailė, t. y. vyriškos lyties 
daiktvardis. Anglų kalboje žo
dis “Art” arba “Fine Arts” reiš
kia tą patį, ką musų žodis “me
nas,” kuris taipgi turi atskiras 
šakas ir atskirus pavadinimus.

Jeigu kiekvieną meno šaką 
arba jos atstovą vadinsime tik 
daile arba dailininku-ke, tai 
mes nežinosime apie ką čia ei
na kalba. Taip lyginai menu ar
ba meninjukū vįdirrtohrti, neži
nosime apie kariąs meno šaką, 
yra kalbama*. *tik tuomet žinoji
me, kai įvardinsime kurią nors 
meno šaką. Pav. muziką, dainą, 
dramą, dailę7, skulptūrą ir t.t.

Paimkime šitokį pavyzdį, kąd 
ir iš žodžio “Dr.” (daktaras), 
mes nedaug ką sužinome, nes 
daktaro laipsnių yra daug. Bū
tent: medicinos daktaras, dan
tų daktaras, filosofijos dakta
ras, mokslo daktatas, teisių 
daktaras ir t.t. Tik tuomet bus 
aišku, kai rašysime arba saky
sime: medicinos daktaras, filo
sofijos daktaras, teisių dakta
ras, ir 1.1.

Taip turėtų būti ir meno sri
ty. Pavyzdžiui: teatro menas, 
muzikos menas, dailės menas, 
skulptūros menas, literatūros 
menas ir t.t. Asmuo, kuris už
siima bile kuria meno šaka', ga
lima vadinti “menininku.” žo
dis “dailininkas” yra taikomas 
tik plastikiniam menui — dai
lei. Balsinis ir garsinis menas 
nėra dailė, bet menas. Daini
ninkas, muzikas, kompozitorius 
ir k. nėra dailininkai, bet me
nininkai. —M.

PETRO RIMŠOS SKULP- 
TUROS PARODA 

BOSTONE

Graži Dailės Paroda 
Marshall Field 

Galerijose .

Pracitą pirmadienį Marshail 
Field galerijose 2-a'me aukš
te prie kampo Wabąsh ( ir 
Washington gatvių, atsidarė 
metinė Indianos dailininktj 
draugijos dailės paroda. Šita 
draugija vadinasi Indiana 
Hoosier Salon. ši paroda yra 
13-ta metinė paroda. Ekspo
natų, įskaitant skulptūrą, yra 
išstatyta apie 350. Specialė 
galerija paskirta vien tik gė
lių pavėikslams.

$2,975 prizais buvo išdalinta 
21 dailininkui, nuo $500 iki 
$50 sumomis.

Kad įvertinti parodos gražu
mą, reikia pačiam ją pama
tyti.

Rendrai paroda yra konser- 
vatyviška, nes ir draugijos na
riai yra nusistatę laikytis kon- 
servatyviško meno linijoj, ši
toj parodoj nematysi nė vieno 
taip sakant “moderniško” eks
ponato. Gal dėl to ji ir . yrą 
tokia įdomi, nes čia 'figūruoja 
realizmas, ■ skaisčios, gyvos 
spalvos mirga, šviesa šypsosi, 
jaučiama gamtiškumo forma, 
nes. ji artimesnę. žmogui 
širdies ir labiau suprantama?

Iš portretistų žymiausi yra 
Marie Goth. Du jos portretai, 
vienas — “Lady in Silver 
Shawl”, o antras—“Ruth” la
bai geri. Už “Ruth” ji gavo 
prizą. Trečias jos paveikslas 
yra gėlės, pavadintas “Peo- 
nies” (kat. nr. nr. 313—77— 
76). Frank Dudley, gavo prizą 
už gėles “Ruttcrfly Weed” (ka
talogo nr. 310). K. Steele gavo 
prizą už landšaftą “Along the 
Ohio” (kat. nr. 182). E. Wil- 
liams gavo prizą už “The End 
of the Trail”. tari Woolsey 
gavo prizą už “January 17th” 
(kat. nr. 208)—“Hills of the 
Middlc West”. Kari Brander 
gavo prizą už “Janury 17th” 
(kat. nr. 22). Yra ir daugiąu 
gavusių prizus, kurių Čia pe- 
paminėjau dėl stokos vietos. 
Yra daug gerų eksponatų, ku
rie negavo prizų.

Paroda tęsis iki vasario 13 
d. Patartina pamatyti šitą pa
rodą. Jžanga dykai.

Kiekvieną dieną laikė paro
dos yra rengiamos viešos pa
skaitos ir ekskursijos ten pat 
galerijose.

Spauda praneša, kad Bostone 
buvo surengtai skulptoriaus P. 
Rimšos kurinių paroda*. Paroda 
atidaryta su iškilmėm sausio 30 
dieną International Institute ga
lerijose, 190 Beacon Street. Pa
roda tęsis iki vasario 12 d.

Skulptoriaus Petro Rimšos 
parodos rengimo darban stojo 
Bostono lietuviai inteligentai - 
profesionalai ir šiaip vietos dar
buotojai.

Garbės narių* ir rėmėjų sąra
še matosi nemažai ir svetim
taučių pavardžių.

Meno Žinių Skyriaus vedė
jas p. Rimšai linki pasisekimo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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VAIZDAS UOSTO, TENNESSEE VALSTIJOS MIESTE, MEMPHIS, I KURI 
subėgo tūkstančiai pabėgėlių iš užlietų m iestų. Memphis stovi ant kalnelio, kuris • 
yra sustiprintas -pylimu.. Vietomis, miesto gyventojams teko apleisti namus ir kel
tis į saugesnes vietas, nes vanduo kyla. Naujienų-Acme Photo

straipsnių apie lietuvius, apie 
meną ir pačią Lietuvą. Kaina 
15c kopijai. Leidėjo adresas: 
5657 So. Sangamon st.

—o—
Formalis L. M. Kliubo ati

darymas ir susipažinimas su 
vietos lietuvių darbuotojais 
įvyks vasario 12 d,. Sandaros•ŠVttaineK 812 ĄV. ’33rd' st.

Art Institute atsidarė 
metinė dailės paroda
Praeitą ketivirtadienį atsi

darė Ghicagos ir jos apielin- 
kių dailininkų darbų paroda 
Art Institute, šitos rųšies pa-> 
rodą būna surengta kartą į 
metus, kaipo oficialė paroda. 
Jos rengėjai yra Art Institu
to vyriausybė, kuri stengiasi 
konkuruoti su kitais dešim
čia Amerikos muziejų.

Paroda tęsis iki kovo 7 d.
Apie tai kitą kartą.

LIETUVOJE IR BUVUSIEJI KUNIGAIKŠ 
f ČIAI SARGAUJA

Antanas Skupas vėl pradėjo 
mokytojauti senoje vietoje. 
Per 6 mėnesius jis dirbo mu
rai painting darbą, dekoravo 
vieną vidurmiesiio tearų.

—o—
Lietuvių jaunimo žurnalas 

“Jaunimas”, leidžiamas anglų 
kalboj, lapkričio mėn. (1936) 
laidoj gražiai aprašė liet, me
nininkų darbuotę Ghicagoje.

—o—
Praeitą sekmadienį Lietu

vių Menininkų Kliubas turėjo 
savo susirinkimą. Ruvo susi
rinkęs gražus būrelis dailinin
kų ir kitokio meno atstovų. 
Daugiausia buvo svarstoma 
parodos rengimo klausiipas ir 
kaip užinteresuoti visuomenę, 
kad ji daugiau domėtųsi dai
le. Neužilgo kliubas surengs 
viešą ekskursiją j Art Institu
to dabartinę parodą. Rus eks
kursijos palydovas ir aiškin
tojas, kuris paiškins svarbes
nius dalykus ir atsakys į 
klausimus.

Justiną Danielkų 
Palaidojus

Lietuvių Menininkų Kliubo 
pirmininkas, Vytautas Belia- 
jus, leidžia žurnalą vardu 
“Concord”. Išėjo pirmas šių 
metų numeris už sausio mėn. 
Graži spauda ir patogus for
matas. Leidiny yra įdojniųį

V „n,-..,—...

Kaune, įNemuno ir Neries 
santaikoje,;tarytum užsisvajo
ję apie sayO didingą praeitį 
rjogsp, KąM^;«pilįę§ griuvėsiai: 
Miesto savivaldybė tos pilies 
liekanas globoja ir joms sau
goti laiko du sargu. Sako, 
kad prietarihgi žmonės net 
nusigąsta, kai kartais priete
moje pamato iš pilies išlindu
sius sargus. Jiems pasirodo,
kad tai senovės pilies gynėjų prisimenu .savo senelių didin- 

, dvasios klaidžoija, įdomu su 
tais Kauno pilies Sargais pa
sikalbėti, kurių vienas rusų 
viešpatavimo laikais nešiojo

vo nuteisusi net sušaudyti, ta
čiau Lietuvos vyriausybei pa
darius atatinkamus žygius, 

, bolševikai ni .a n e i r gr a f ą • V.
Ztibovą iškeitė į Lietuvoje ka
lėjusius aštuonis komunistus.

Šia? sargo vietai aš esu pa
tenkintas. Man patinka vie
numa, nes tik joje gali išsi
auklėti dideli išminčiai^ Sau
godamas šią pilį, aš visuomet

Justinas Danielkus buvo kuklus 
menininkas/

Praeitą trečiadienį buvo pa
laidotas Lieti Tautiškose kapi
nėse Justinas Danielkus, daili
ninkas ir muzikos mėgėjas. Jis 
mirė apskr. ligoninėj sausio 28 
d. sulaukęs 68 metus amžiaus. 
Paėjo, rodosi, iš Žemaitijos. 
Lietuvoj būdamas mokinosi mu
zikos, vėliau pradėjo mokintis 
plastikinio meno. Dailės moks
lą jis tęsė dar ir Amerikon at
važiavęs. '( ; , .*

Velionis Danielkus dailėje 
nebuvo iškilęs labai aukštai, bet 
tas ne tiek svarbu. Faktas yra 
tas, kad jo dailės darbai-kury- 
ba buvo labai kukli. Jis buvo 
“amžinas” gamtos studijuoto- 

sjas.- Jis turėjo nepaprastą įžiu- 
rėjimą į gamtos smulkmenas. 
Jis* dirbo kropščiausį darbą su

ankydavosi Rusijos caro rū
muose. Tai buvęs kunigaik
štis Giedraitis, caro gvardijos 
štabo kapitonas, generolo, sū
nūs, Jo artintieji giminaičiai 
Lenkijoje dar ir dabar gyve
na ir valdo didelius dvarus.

— Kodėl gi Tamsta pas juos 
nevažiuoji? .

— To padaryti aš negaliu, 
— pasakoja buvęs kunigaikš
tis. Mano tėvas dar jaunas 
būdamas, dėl karjeros priėmė 
stačiatikių tikybą ir tapo ca
ro generolu. Dėl to kiti ge
nerolo broliai su juo ir jo šei
ma nutraukę visus zryšius. Aš 
taip pat su jais nesu pažįsta
mas. Musų dvarai ir turtai 
Rusijoje, po bolševikų revo
liucijos, buvo nusavinti ir man 
nieko neliko. Tačiau mano 
tėvas, Rusijoje įsiviešpatavus 
bolševikams, greitai pristaikė 
prie naujų sąlygų ir dabar 
turi aukštą valdžios vietą. 
Mane gi bolševikų valdžia bu-

. —--------.......... .......—-
ypatinga pamėgimu, stengda- 

-'inasis įžiūrėti į tokius papras
tus dalykus, ko kiti negalėjo 
pastebėti. - Visi jo padarytį 
vaizdeliai priminį Lietuvos 
gamtą.

Net ir taip vadinamas “ko
mercinis” tapybos darbas pas 
jį buvo visai skirtingas, negu 
kitų tos rūšies dailininkų, dar
bas. Grynai komercinio artiz- 
,mo jo kurybojd nebuvo. Jo kū
ryba buvo perdaug sentimenta
li ir realistiška nors kartais ir 
komercijai taikyta. Tokiu budu 
jo dailės?‘darbas yrą’ vertingas 
ir kartu gražus, net ir įdomus.
’ v • ■* « • ■ -J. ■

gą praeitį. Man yra žinoma, 
kad mano seneliai šioje pily
je yra keletą kartų atlankę 
Lietuvos kunigaikščius.

Buvusiam’ kunigaikščiui kal
bant šiuos žodžius, jame bu
vo juntama atgimstanti savi
meilė ir pasididžiavimas. Dėl 
to ir suprantama, kas butų, 
jeigu istorija nebūtų nuvaini
kavusi šių visų kunigaikščių, 
buvusių visagalinčių valdovų, 
baudžiavos laikų priespaudė- 
jų....

— Ar Tamstai teko matyti 
Rusijos carą?

:— Garą, — nustebo jis. Kas 
aš per kunigaikštis bučiau, 
jeigu caro nematyčiau. Aš jį 
ne tik mačiau, bet ir daug 
kartų kalbėjau. Musų šeimą 
caras ypatingai gerbė ir my
lėjo. Vieną kartą net pati 
carienė atsiuntė man sveikini
mą vardinių dieną. Tą jos 
sveikinimą aš ligi šių dienų iš
saugojau. Paskutinį kartą ca
rą mačiau Didžiojo karo me<- 
tu viename imperatoriaus rū
mų bankiėte per Naujus Me
tus. . Tada aš carui, drauge 
su. visa Rusijos diduomene, 
linkėjau ilgiausių metų.

Mainosi rūbai margo svie
to... Ankščiau buvusieji Rusi
jos kunigaikščiai, grafai ir ki
tokį aukštais titulais pasipuo
šę žmonės dar gyvena prisi
glaudę svetimuose . kraštuose 
ir yra sargai, šoferiai, batsiu- 
viai* bei verslo žmonės.
čiau ir dabar jie dar 
mėgsta pasakoti apie 
aukštą kilmę bei nešioti 
meilę ir jausti įtuščią pasidid-

i t

žiąvimą. —- Tsb.

(Korespondencija musų 
cialaus korespondento apie 
cialius dalykus)

MADRIDAS. — Valdžios vai
skų. veda, kaip jau žinote, Ka
valierius, kurį čia rašo Caba- 
llero, o ištaria Cavąlero ar Ca- 
vafero, gi metiežninkus veda 
Frenkis. Frenkis yra saldotas 
aukšto rango ir pabažnas es- 
poniola's. Su juo eina vyskupai, 
kunigai, Žalnieriai, dvarponiai, 
maurai arba nigeriai ir iš sve
timų kraštų atsibaladoję pa- 
bastos. Kavalierius turi tik nu
rodą, kuris vajavotis nebuvo iš
mokęs. Taigi tas narodas ir 
gauna pilti į kailį. Italionai ir 
džermanai atvažiuoja' pulkais 
Frenkiui padėti. Gi ruskiai, 
prancūzai ir net paliokai skver
biasi pamačyti Kavalieriui.

Taip vaina' ir eina jau keli 
mėnesiai. Frenkis užpuolė Mad
ridą ir jo lakūnai svaido bom
bas į jo ulicias ir bildingus. 
Užmušama daug pasipainioju
sių vaikų, moterų 
kartais iš netyčių 
bažnyčias.

Esponiolai yra 
nės. Bažnyčių čia 
Kai kurios kaštuoja 
dolerių. Trečdalis Ispanijos že
mės priklauso bažnyčiai. Ji 
taksų nemoka. Dvasiški ja čia 
buvo taip įsigalėjusi, kad pnef 
ją sprečytis hiekaš’ nedrjsorBet’ 
narodas išrinko tokią valdžią, 
kuri nutarė bažnyčių dvaYus 
išdalinti mužikams. Prieš tokią 
valdžią ir pakėlė metiežą ir 
vaiskas, ir bažnyčia, ir dvarpo
niai. Prisidėjo ir fabrikantai, 
nes valdžia išleido tokius zako- 
nus, kad darbininkas gautų daug 
valios. Taigi biednieji žmonės 
ir stikina už valdžią, nors jie 
nėra bezbožninkai. Vis dides
nis apmaudas kyla ir prieš dva- 
siškiją, kuri eina prieš narodą. 
Net ir baškirai arba baskai, 
kurie yra stipriausi katalikai, 
eina prieš metiežninkus.

Znočijasi, aš dabar nė pats 
nežinau, kurią pusę palaikyti. 
O nuo manęs viskas priklauso. 
Dvasiško pamaciaus šiek tiek 
Frenkis gauna iš “Draugo”, 
“Darbininko”, “Dirvos” ir kitų 
gazietų, kurios neprasideda nuo 
D. Tačiau pamačius be razumo 
gali padaryti iškados pačioms 
gazieitoms. Narodas gali prieš 
jas susibuntavoti. Todėl butų 
geriau, kad katalikiškosios ga- 
zietos prisiųstų daug štikų, šob- 
lių ir strielbų. Tai butų tikrai 
krikščioniškas žygis.

Man ne tiek interesna, kuri 
pusė laimės, bet interesna ma
tyti, kaip dėl bažnyčios ir dvar
ponių turtų susivajavojo tarp, 
savęs katalikiškos bažnyčios 
išauklėti espaniolai.

Va j aunas korespondentas

pasirodyti bile kur plačiame 
sviete. Teko man daug sykių 
jas ragauti kitų tautų namuo
se, bet jos niekad nepasiekė 
taip augštai pagirtino laipsnio, 
kąjp pas ponus Strimaičius. 
Panelė Strimaitytė daug prisi
dėjo savo nuolatiniu vaišingu - 
rnu.”

Spaudos Kliubas neturi pra
misti tos nepaprastos progos. 
Būtent: skersai, išilgai, ir dar 
kitaip po visą platųjį pasaulį 
išgarsinti lietuviškus kopūstus 
(Amerikoj augintus) ir lietu
višką kugelį! O juo labiau, kad 
su taks raugintais kopūstais 
(kaip “Tėvynė” sako) galima 
drąsiai pasirodyti bile kur pla
čiame sviete.”

Lietuviškasis 
bobinčius

ir vyrų ir 
pataikoma į

dievoti žmo- 
yra begalės.

milionus

Vaina danguj
Katalikiškasis Bostono “Dar

bininkas” paduoda šitokių fak
tų apie buvusiąją Vainą Dievo 
karalystėj:

Mykolui vadovaujant, ištiki
mi angelai susistatė į rikiuotas 
eiles. Grynai baltoji angelų vė
liava pirmą sykį nešiojo raudo
ną kryžių. •

Virš Liucipieriaus kareivių iš
kilo raudona, lyg kraujas, vė
liava—maištininkų ženklas. Tri
mitams sutrimitavus, abi armi- 

veržėsi pirmyn, ir jodviem 
susidūrus, tarsi, visas daugtfs 
sudrebėjo.

Vadai iš naujo, sueiliavo ka
reivius ir vėl puolėsi kovon. 
Angelai, ką tik buvę broliai, nū
nai stengėsi vienas kitą per
durti savo, ietimi. Tačiau kardai 
ir kalavijai Liucipieriaus ir j( 
talkininkų rankose nieko nelai
mėjo; tarsi, tie ginklai iš vaš
ko buvo padaryti;
Mykolo pulkai padarė 
tokais žaizdas, kurios 
žius nesugis.

Tad, nepaklusnus
nieko nepešę, traukėsi algai 
Piktąsias dvasias dar kaYtą puo
lė ištikimi angelai, ir Mykolas 
išvydo Dievo priešus • krintan
čius, kaip žvaigždes, iš dan
gaus.

Taip. Ne kur kitur, kaip <tik 
pragaruosna pateko šėtono le- 
gijonai, ir pirm negu užsidarė 
pragaro vartai, pasigirdo klai
kus, kartus, bevilties balsas: 
“Aš netarnausiu!” Tas 
ir patį dangų atsiekė, ir 
liau išnyko amžinai.

Reiškia, Dievo armija
kartą grūmėsi su šėtono ka
riais. . Išdidus tvariniai pirmą 
kartą drįso Sutvėrėjui priešta
rauti. Ne gana to, jie net buvo 
sumanę Jį iš dangaus išvary
ti!’”

tuo pačiu 
aniems 

per -am-

angelai,

aidas 
paga-

pirmą

Kopūstai ir kugelis

Nuteisė Visam Am 
žiui už Berniuko

Pagrobimą

Ta- 
labai
savo
savi-

“Tėvynė” pranešė šitokį svar
bų kulturinį nuotykį:

“Spaudos Kliubo veikla
NEW YORK, N. Y. — Lie

tuvių Spaudos Kliubas pašven
tė šio meto pirmutinį susirinki
mą sausio 9 d. su- pasigėrėji
mu ponios Strimaitienės (Wood 
havene) labai gardžiais lietu
viškais kopūstais ir stebuklin
gu lietuvišku kugeliu ir kun. 
Miluko pensijos gavimu. Tai
buvo mus tautos dvi patrovos, se, kaipo burdingierius, adresu 
su kuriomis galėtume drąsiai 6919 South Kimbark avenue.

Piktadaris vertė pagrobtąjį eiti 
per namus muilą parduoti

Kriminalis teismas vakaY nu
teisė piktadarį Joseph Turner 
į kalėjimą visam amžiui už pa
grobimą 10 metų berniuko.'

Tasai piktadaris išsivedė ber
niuką, Robert Polk, su savim 
ir ėjo per namus versdamas jį 
pardavinėti muilą.

Turner gyveno Polkų namuo-
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Lietuva ruošia kon 
certą visai Europai

people 
thieves Trijų dalių Miegamojo 

kambario setas .....

Jau kuris laikas kai kitos Eu
ropos tautos per radio ruošia 
savo tautinę^ dainos ir muzikos 
koncertus visam Europos žemy
nui. Paprastai, tokius koncertus 
perduoda visų šalių radio, sto
tys. Šiais metais ir Lietuva ruo
šia savo tautini koncertą Eu
ropai. Jis įvyks balandžio mė-

Turn on the SeąręhUghts 
Hearst Gete it on the Chin 
Why Not End Kidnapping 
John’s Cry-Baby

Priimam jūsų senąjį radio mainais 
Lengvos išmokėjimo sąlygos.

n m.
ss,

sis apie valandą laiko. Dabar

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

rican Nevyspaper 
labor board also 
the Lord of San 
give back pay to 
and to cęąse

Dviejų dalių Pųrlor Setas 
ųųosąyoj dirbtuvė j dirbtus

Remkite tuos, kurie 
garsinusi 

“NAUJIENOSE”

Lietuvos valstybes ja^ofont 
vadovybe su kompozitoriais įai 
gia ruošti tam koncertui progra
mą. Programą žadą būtį įdomi 
gyva ir joje atspindės tikra lie 
tuvių tautinės dainos ir muzi 
kos dvasia. Numatomą, ka 
koncerto programą išpildys ge
riausi Lietuvos dainininkai, di
džiausi orkestrai ir žymiausie 
ji chorai. Tai bus tikra lietu 
vių tautinės muzikos ir dainoj 
šventė, kurią išgirs visos Eu 
ropos (tautos. —Tst

1937 Mėtų Zenįth yjrų paskutinis žodis 
radio pasauly. — Galite klausytis Europos 
lygiai lengvai, kaip ir vietinių stočių.

Hutater college, was 
gojier” John thąt 

his slighfest frdwn sent her 
to Dante’s heli of torments, 
while his tiriiest smile lifted 
her to .the seventh heaven of 
bliss. So she pursued him hith- 
er and yon, across the contin- 
ent and back, with the tenaci- 
ty of ą cat lyįng in wąit fpr 
a bird. A t lašt, when her re- 
lentless pųrsuit and his illness 
had worn down the resistapce 
of 54-yeąred Jack, Elaine lap- 
ded him on her hook at Tu
mą. ,

John’s Cry-Ęaby
John Barrymore’s cry-baby 

hąs thrown ąnothet temper 
taptrųm. Charging her royal 
Jąck wiih the usual list of 
crime.s and misdeineanors, El- 
aine in her coming divorce 
suit plaus to wash the Barrie- 
Barryjnore dirty linen un.der 
the' Kleią- lights. '

N$ very lopg ągo

Guild. The 
commanded
Simeon to 

those men, 
dįsęoųrągįng 

membership in the Guild..
More than two yearš \ ago 

Reąrąt sąt op Hitler’ą knęe, 
looked up worshipfųlly ąt the 
toothbritfsh moustache,z apd 
jecame a disciple of fascism. 
The Lord of San Simeon then 
sėt out to preparę the ground 
for an American Hitler by ma- 
king “red” scąręs. Hęąrst, who 
forbids the word “death” to be 
uttered in his presence, fpund 
certain of our universities 
honeycombed with “reds”; and 
i n e very overworked and un- 
derpąįd ąchooĮmą’ąm he saw a 
commųnist paid by Stąlin to 
fili the mįnds of our chįidren 
with “ręd” poison imported di- 
rert from Rųssią.

Fortunately, American edų- 
cators and teachęrs, whom 
Hearst mistook for caterpij- 
lars, struck back at him likę 
rattlers. Seeing through his 
mask, the workingmen also 
mercilessly exposed his fas- 
cistic scheme, Then the Roose
velt avalanche rolled over him.

Now the blows of the labor 
board to Hearst’s chin righf- 
fully relegated the miserabje 
labor policy of the Lord of San 
Simebn to the limbs with tįe 
ląte Kajser Bill and Tsąr Nieky.

' Now, with the ink hąrdly 
dry on their marriage įicense, 
Eląine whi.nes and cries b.e- 
caųse her royal Jąck isn’t the 
jdęal lover of her dreąrns- In 
those hunting dąys, aristoerą- 
tic John wąs the perfect lover 
of the screen. Būt ąfter a few 
short weeks in the hoųse 'of 
matrimony with her, he į$ a 
“bad boy”, ą cruel beąst, call- 
ing hęr profane narnės, strik- 
ing her, even threątening to 
kiliher.

Ąs royal Jack aiready had 
three e^’s when Elaine swop- 
ped down on him, she mušt 
hąve known aboųt his Barry- 
more temper, rendered largely 
ineurable by forty years of fe- 
mal flattery and public adul- 
ation. So, uuless she is Ame- 
rjca’s prize dumbbell, Elaine 
should have realized something 
of the difficulty of pulling .įh 
doubįe hąrness wįth sppilOjĮ,. 

Elaine, imperious John. .

Again, big salaries and in- 
comes are a sočiai e vii because 
thęy rock the boat of oi.y ec- 
onomįc life by putting too 
much of our national income 
into producers goods—factor 
ries and railroads; and by 
keeping toų įpuch of that in
come from going into consu- 
mers goods—food and clothing, 
houses and health. For, if pąrl 
of the fat incomes of the big 
boys were spread in the form 
of jobs among the uneinployej, 
the latter vvould spend their 
wages for the prpducts of 
farm and fačtory. Such spen- 
ding would keep consumption 
in step with produetioų, the 
outstanding need of tins couij- 
try today. .

If the salaries of all public 
employees are always knowij, 
why conceal the salaries and 
incomes o f peųple i n private 
enterprise? Tronhled by a guil- 
ty conscience, do such 
hide in the dark likę 
and crooks?

Today our economic 
is being examined as never be- 
fore. If that system is to con- 
tinue, it mušt survive this mer- 
ciless serutiny. So, for the 
good of society, and also for 
the good of private enterprise, 
we mušt turn the pitiless 
searchlight of publicity upon 
all the larger salaries apd in
comes of private enterprise.

Visų žiniai.
Sekmadieny, Vasario 7 Dienų 

NAUJIENŲ KONCERTE 
Centlivre ‘‘Niekei Plate” ĘĘĘR

LinMmins*

CJucagos lietuvių 
niai yigjjomet vartoja 

Dalyvaudami Naujienų koncerte, 
pažintį

Rcąrst, Lord of San Simeon, 
got it on the chin when the fę- 
deral labor relations board or- 
dered him to take back Frank 
N. Lynch and Phillips E. Arm- 
strong, who were discharged 
lašt summer from Hearst’s 

'Seattle Post Intelligencer be-

as Hauptmann did for the 
Lindbergh baby.

If wheh dealing with crįm.e, 
,we Americans would think 
more with our brain and lęss 
with our blood, we would study 
the method whįch hšs largely 
endęd kidnąppipg įn Canada 
an4 
the/se coun.tri.es penalizę the 
ransoru-payer as welį as the 
ransonpr$cęiver of the kidnap- 
per. Doing this takes ąwąy the 
chipf reason for snatehing, be- 
caųse crimianls seldom kidnap 
for ąnythįng ex;cepit the ąn- 
ticįpąted ransom. For to the 
un^erwprJd, snatehing is ą 
mope^-making rąckąt.

yVith tjie chief mptive gonę, 
kitjnąpping hąs essentiąlly 
ce^sed in jCąpąįJą and Great 
Brįtąim With the primąry in- 
centjye—eąsy money through 
rapsom—rąmoVed, šnątchipg 
sliould largely pass away in 
thją pountry,

put dp Americąns įiavp 
thp wi§dom apd coųrąge to try 
thįfc simple ye/t effeętiyę rę-

me visus koncerto dalyvius. Gerbime pirpos’ 
KEI, PLATĘ" ĄLŲ.
L PLATĖ” alus yra visų mylimas. Todėl 

’ i visi didesni ir kufturiškesni parengi- 
NICKEL PLATE” alų.

turėsite progų susi- 
5‘iyiCKJEL PLATE” ajaus skanumu, įvirlųmų 

ir sveikumu. \ A
Męp kviečiame YPATINGAI VISUS TAVERNŲ SA

VININKUS dalyvauti Naujienų Koncerte. < ,

RITZ COMPANY
PULLMAN 9200

Why Not End Kidnapping?
With the fiendish kidnap- 

murder of litlle Charles Matt- 
son before our e^es, we Ameri- 
_*ans ought to give serious 
Jiought to ways and means 
of ending that peculiąr Apieri- 
?an crime—kjdpapping.

Kidnapping is sųbject to the 
jąsp principje of crimiųology: 
“Crime thrives on severe pe- 
nąjtįęs.” For, if drastįc pu- 
ųishment had ended snatehing, 
'he Lindbergh law?; mąking it 
ą cąpital offen.se for a kidnap- 
per to takę his vietįm aero/ss 
ą statė line, wo|ild have rid 
this cpĮuntry pf kidnapping. By 
;ts very sevęrity thąt ląw i§ 
basicąlly ui)wi$e. For it mąkep 
kidnapping ą person withopf 
killing him. Faced with such a 
:rime ąp kidnappiųg and ąls.o 
hllipg hipi. Fąced wth such a 
Tepajty, whąt iimeptive has the 
mateher tp spare tire life pf 
hįš vįętim ? None! Fpr ąfter 
‘;h,e vietįm is deąd the kįtįųap-

Turn on the Sęarchlights
Turn the searchlighfs of 

publicity upon all larger sala
ries and incomes, especially up
on those of $15,000 or above. 
For that kind of publicity is to 
sočiai evils what sunlight 
fresh air are to noxious 
teria.

*

Big incomes beget two 
portąnt sočiai evils. First, such 
incomes, contrasted with lov. 
pay, long hours, or enforced 
joblessness, breed envy, dįs- 
content, and thus prepare tho 
seedbed for communism and 
rebellion. For the rąnk and 
file of workers know that the 
real brains of big corporątions, 
the people yvho really do the 
headwork, seldom receive more 
than $10,000 yearly, while the 
favored few receive big in
comes primąrily because of 
pull and tradition.

If men so able a s Lafollette, 
Norris, and Borah are vviiling 

to run the risks of polities 
for a $10,000 a year job as U. 
S. senator, why should these 
people get the following sala
ries, not counting their income 
from investments: Hearst, 
$500,000; Mae West, $480,000; 
Alfred P.. Sloan of General 
Motors, $375,505; B:ng Crosby 
and B. I). Millėr, head of the 
F. W. Woolworth company, 
v/ell over $300,000? When fe- 
deral cabinet inembers are 
paid $15,000, and when univer- 
sity presidents likę Hučhins 
and Glenn Frank- receive about 
$20,000 yearly, it is absurd to 
pav czars of business and in 
dustry and kings and ųueens 
of amuseinent salaries rar.ging 
from $100,000 to $500,00A. Te 
do so turns all sočiai vaiuei 
topsy-turvy.

BoosevehFurnitureCo.,lnc.
■ M. P. JOVĄIiĄUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 West Itooseyejt Road
Phoųc SEEley 8760 —p— Chjcago, llliųpis

NAUJIENOS, Chicpgo, ID.
į—......................."Ji II * ■IM^I I • .  I.......... .................................................>«■■■— Į M I. ................................... .................................... ■ ...........-

Įf cry-baby Elaine possessed 
a ąį^įble grąin of pride, of 
character, eVen of good taste, 
Šhę would now lie ųuietly in 
the bed she has made for her- 
pjįf ; or she would at least 
laundėr her dirty linen on the 
back porch at night, and not 
on a crowded Street at high 
noon.

per may collect the ransom, widely publįcized as ą poųty- 
w lipped, ypma^tic, bpt ąmbitious 

co-ed o*

Ųrpif (Wholjesal.e) Puipomis pri
stato į alines ir feitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pąs NORKŲ 
kur gausite greitą įr teisingą patąp 
Dąviiųą.

2415 West 64th
Biznio Telęfpnas BOŲLEVARD .7179
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Miesto kolektoriaus ofiso pranešimas
TARP MUSU

f

knowp ąs Brųknis, is the ir- 
resistąble villain. And lašt būt 
jioį lęa'st Mr. Paul Millęr is tak- 
ihg the part of the rich fa-

NAUJIENOS, Chicago', III.

Žemiau miesto kolektorius 
pąduodg skaitlines, kurjos ro
do fciek per pirmąjį šių metų 
mėnesį jo ofisas išdavė laips
nių automobilįąms, trokams įf 
kitokiems vežimams ir Jciek

• K ' - * 1 . r» V -

surinkta už ląisniųs pinigų 
Palyginimui taipgi paduoda 
tos pačios rųšies 1936 metų 
pirmo mėnesio skaitlines. Ve 
jos:

Courier Į lįthę^ This pąrt is onę of the

CLASS OF VEHICLE 
Opc-horse VehĮclę ......... ........
Tyvo-horse VeĮpcĮe _________ _
Motoręycle .................. ............
Passenger Automobile, 35 h. p.

or less --------- .....................
Passenger Automobile, more 

than 35 h. p. ......... .........
Auto Delivery Wagon, capą- 

city 1-ton or less ..... ......
Auto Trailer, capacity 1-ton 

or less ... ............... ..........
Auto Truck, capacity over

Į-ton  ---------------------—....
Auto Trailer, capacity 

pver 1-ton ......................
Demonstrator .......... ...... . .......
Trąnsfers .........1............................. .

Numher of Licenses Issued 
Jan. 1, 1936 

to 
Dec.~31, 1936 

(12 mos.) 
2,760 

327 
740

Jau, 1, 1937 
to

Jau. 31, 1937 
(1 mojith) 

1,966 
51 

272

311,176 448,820

10,497 12,707

25,806 35,032

mošt versatile roles of the O- 
perętta. Mr. P. MiĮleF ąlso pląys 
the part of a vomąn and dances 
moąt becomingly.

, Birutė’s members are meet- 
plące. It is absolutely neęęįę^y ing every Monday and Friday 

eyenlngs at Sandara. Judging 
from these rehearsals the con- 
cert numbers sound very pro- 
mising.

Really, friends, you can’t af- 
ford to miss Birutė’s Operettą 
ąnd concert to be given Sun
day, February 14 at the Lithu- 
ąniąn Auditorium. Tickęts may 
be obtained from Birutė’s mem- 
bers now. Don’t fail to get 
yours. early. ,

Josephine Schultz.

On Sunday, Jan. *31st, 8:30 
in the evening our JLYS'meet- 
ing will be held at'the regulai'

21,149 22,704

126
1,397 

425
MONEYS COLLECTED

Jąnuary Ist to January 31st, 1937 (1 mo.) 
jąąuary lst to January 31st, 1936 (1 mo.) 
Janųary lst to Dec. 31st, 1936 (12 months) .

143
1,896

26,745

83,486,531.80 
„..3,107,559.00 
... 4,600,006.20

Straukas turėjo daug vargo dėl stubos
—Vilniai,z Naujienoms ir Tarp* 
tautiniam Darbininkų Apsigyni
mui (International La’bor De- 
fence). Lapkričio 5 dieną 2 va
landą popiet šerifas išėmė ma
ne iš pavieto kalėjimo ir nuve
žė į Bridewell ant “Rock Pilė.” 
Tuį laiku aš buvau susirgęs. Iš
augo votis skilvy ir pratruko: 
iš jos tekėjo kraujas.

Bridewell’y pareikalavau dak
taro. Po išegzaminavimo dakta
ras paguldė mane ligoninėj, nu
sakė valgį ir prirašė vaistų. 
Tris savaites išgulėjau, ir kai 
jau mape kiek sugydė, tai ga
vau laišką iš Tarptautinio Dar
bininkų Apgynimo su $2. Ant
rą laišką gavau iš Immigrants 
Protective Leagųe, 824 S. Hals- 
ted St., Chicago. Šiame laiške 
buvo pasakyta': “Gavome jūsų 
rašytą atvirutę Naujienoms ir 
Naujienų prašymu, kad mes iš
keltume bylą — Pąupers Peti- 
tion — dėl neteisingo nuteisimo

for ėach and every membpr to 
attend. ■ Reports ,will be giyen 
and important discussion is to 
take place.

Some of our members are 
getting Hindir-mincjėd, is it 
due to the forthcoming festival 
in honor of Šri Ramąkrishną— 
or did Uday Shan Kar influ- 
ence us? Helen Dambras wąlks 
no more likę a humąp being, 
būt twists and turus as the 
snakes of Indid would. JuĮia 
Raištis waiks about waving 
her hands, and the pebpje at 
Henry Booth house wonder if 
it is due to Arėlkos or old 
age; little do they knoyy that 
India’s spirit movės them. Ah, 
mystic India! !

Did you folks know thąt 
Venus Tumosa entertains the 
people attending WUS farmer 
programa? Slje does all the 
square dancing to the calls of 
Guy Colby eyery Satųrday 
night. We jušt knew she vyould 
be good at this farm triejk; af- 
ter all, does she not live way 
put in tįie stieks. It i,s only na-1 
turai.

I

I)i,d I tell you, there is an 
invitation sent to our grpųp to 
attend the Golden Gate Ex- 
position which. will be held in 
San Francis,co during 1939? 
That is something to look for- 
ward to.

kurie ir kurios padainuos daug 
naujų ir gražių liaudies daine
lių bei rinktinių kompozicijų. 
Taipgi bus smagios muzikos, į- 
domių kalbų bei svarbių prane
šimų iš visuomeniškų parengi
mų bei iš prekybos eigos, nes 
šiomis dienomis eina didis va
sario mėnesio išpardavimas 
Progress krautuvėje, kame yra 
geros progos kiekvienam pasi
pirkti visokių namam reikmenų 
numažintomis kainomis. Patar
tina nepamiršti šio programo 
pasiklausyti. —Rep.

Iškilmingai Palaido 
tas Dailininkas Jus 

tinas Danielka

XYZ

BIRUTĖ

Budnko programas
Kam nėra malonu pasiklau

syti gražių liaudies dainų ? O 

 

ją Visados yra Budrike duoda- 
muo^eyjietuvią radio progrąipo- 
se 
madięnio programos iš galingos 
WCFL stoties, 970 kil., nuo 7 
iki 8 vai. Chicągos laiku. Apa'rt 
didžiules Budriko radio orkeęt- 

įroš, progrąme dalyvaus visų 
mėgiamas harmoningas Vinco 
Ascilos ir Viktorijos Gunąus- 
kas duetas. Beje, orkestrą iš
pildys puikų naują muzikalį ku
rinį '‘Vainikas” — rinkinį mu
sų liaudies melodijų. Taipgi iš
girsite naudingų pranešimų apie 
ateinančios savaitjėą išpardavi
mus BudrikO, radio ir rakandų 
krautuvėse: ' 3347 ir 3417 So. 
Įlalsted St. ? —M.

nepraleiskite šio sek-

Per pusantro mėnesio ren
giaus parašyti “Naujienų” skai 
tytojams ir paačiuoti jų leidė
jams |r darbuotojams. Mat, kar
iąs nuo kartp “Naujienų” skai
tytojai parašo ląiškus ir klau
sia, kaip visįsąs su $9,000 rezi
denciją išėjo. Ątsakinėti j visus 
klausimus imtų dAug laiko, prie 
to kaštuoja popiera ir pašto 
ženklai, o aš esu bedarbis, ir 
ką tik gavau dąrbą privačioj 
pramonėje. Kad patenkinti vi
sus, tai vienu pabriežimų duo
du atsakymą per ‘'Naujienas.”

Rinkimų dienoje, lapkričio 3, 
policijos namui saugoti nėbuvo. 
Tą PrQ&U turėdamį, -aš-ir mo
teris pradėjome kalti iš lauko 
pusės trobesį popiera, brezentu 
ir bleke, kad apsaugoti stubos 
vidų nuo vėjo ir šalčio. Nes 
juk šjluma žiemos metu yra la
bai reikahnga.

Dirbome iki 11 valandos ry
to. Po to nuėjome į rinkimų
vietą ir padėjome po penkis jūsų ir įkalinimo. Prisiųstkit sa- 
kryžinkus, kad Amerikoj de
mokratija laimėtų. Sugrįžę ka
lėme daugiau. Kaimynas, pa
matęs, kad mes kalame, o po
licijos nėra, pašaukė policiją.
Policiją pribuvo, mane areštavo, 
įgalino Burnside policijos nuo- 
vądoj jr padėjo po $500 kauci
ja. Neturėdamas pinikų kauci
jai užsistatyti laukiau teismo.-

Ryte, lapkričio 4 dieąą, poli
ciją sustatė protokolą, apkalti
no mane tais pačiais kąlitini- 
mais, kurie buvo seniau pada
ryti, ir nuvežė pas tą patį tei
sėją McĘlnley, kuris jau buvo 
nuteisęs mane spalių mėneąio 
1 dieną $210 užmokėti arba 105 
dienas kalėti.

Teisėjas McKinley tą dieną 
neatėję į teismą, o vakarę sąyo 
beilifui jįsai buk prasitąręs: 
“Jeigu aš nebusiu išrinktus, tai 
visai neateisiu ir nebaigsią sa
vo termino.” Taip ir atsitiko. 
Visus republikonus balsuotojai 
išmetę lauk, kantu ir jį.

Aš pareikaląvau prisaikintojų 
teisėjų (džiurės) teismo ir li
kau, kaip kriminalistas, užda
rytas pavieto kalėjime. Tas tei
smas ateina vasario 15 dieną 
šių metą, o dabar esu paleistas 
be kąucijos.

Uždare dar mane kalėjime ir 
(Įėl to, kad turėjau Bridęwell 
katorgoj atidirbti $210 bausmę. 
Taip yra: jeigu turi turtą že
mėj, o pinigų neturi, ir jeigu 
dar nori panaudoti tą turtą 
reikalui esant, tai tenka eiti į 
kalėjimą.

Ačiū “Naujienoms” ir jų 
darbuotojams. Patalpintas di
deliame payieto kalėjime ir ži- 
nodąmąs, kąd busiu perkęltąs į

vo advokatą pas mus.” Laišką 
pasirašė Mrs. J. J. Jatry.

Aš tą laišką perskaitęs, kiek 
pamąstęs iš lovos lauk, ir prie 
telefono. Nursė ąori mane stab
dyti, o sargas nenori telefoną 
duoti. Aš sargą nustūmiau, tuoj 
pribuvo jiems daugiau pagel
bės, įveikė mane ir pririšo prie 
loyos “strapped down.” Įsitem
pė, kaip striųną, pririšo rankas 
prie spriiigsų, kojas prie lovos 
galo, šniūrą užnėrė ant spran
do ir per pąžąstis, išvedė per 
loyos galą ir pririšo prie lovos 
feįh.

Jie manė, kad aš laišką ga- 
yąų ir pąsiutąų. Ęąją daktaras 
atėjo ir aš į am parodžiau laiš
ką |r išaiškinau jp tųriųį ir 
reikšme, tai daktaras liepą sar
gams mane pąliųosųpH, ątpptį 
šniūrus, o mąn Jiepe rašyti laiš
ką pas Mrs. J. J. Jąrry. Mat, 
patvarkymas Chica'gos kator
gos pr|idewęl| yrą, kąd kalinys 
turi išbūti neprasikąltęs kalėji
mo disciplinai 30 dienų, gi po 
(to jau gali rašyti pas savuosius 
ir gauti vieną leidimą, kad ka
linį aplankytų (visit). Aš gi 
sulaužiau kalėjimo discipliną ir 
mąn teko dėl to nukentėti. Vė
liau sužinojau, kad Roseląndo 
draugijos buvo išrinkusios ko
mitetą mane išlaisvinti, bet jos 
veikė pęrvėlai, ir mano išėjimas 
iš kalėjimo yra logiškas pasi
darbavimas nauji spiečių ir jų 
darbuotojų. Už tai Naujienoms 
tariu širdingą ačiū. Ažuot būti 
ir dirbti Chicągos katorgoj 105 
dienas, jūsų pasidarbavimu tik 
tebuvau 48 dienas. Taipgi kai
myną! pralošė prpyą.

Nąmie viskas gerąi. Radau

Today, I thought, I would 
tell you somet^ing. about the 
Ęirųtes Operęft’ą' ^‘Sveikam li
gą nejkalbėsi.” The plot of this 
very funny comedy weaves įt- 
sejf around tjie ricĮi and lovely 
Mįller’s daughter Agutė. Among 
her many admirers are Lum- 

’bis, Agutė’s father’s choice, and 
Jonukas, Agutė’s true love. The 
father’s heąrt is sėt on mar- 
rying his daughter off to Lum- 
bis. Būt the odds are yery 
štrong a'gainst such a matchf 
true love puts ųp ą sjtrong 
fight.

The charming Agutė’s role 
is Bung by no other than the 
well known Genevievė Getling. 
Anton Kaminskas is taking a 
double role of Jonukas, and the 
bad man. Bruno Bropks, also

♦.Ęyt, nedėl^i|ny, 11 valandą 
priešpiet ir vėl radio klausyto
jai turės malonumo girdėti gra
žų .ir įmonių eilinį nedėldienio 
radio programą, kuriuos leidžia 
savo rūpesčiu ir lėšomis Prog
ress Furniture Company krau
tuve, 3222-26; So. Halsted Street. 
Ryt dienos programo išpildyme 
dalyvaus žymus dainų talentai,

, i
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Bridgeport—Pereitą trejčiar
dienį tapo palaidotas dailinin
kas Justinas Danielka Tautiš
kose Kapinėse. Kadangi velio
nis turtų nepaliko, tai buvo 
reikalinga laidojimo paramos 
iš geros valios žmonių. Reika
lus prižiūrėjo ir tvarkė laido
tuvių direktorius P. J. Ridi
kas, kurio kopljyčia 
antrašu 3354 
Street.

Ceremonijos Koplyčioje
Paskirtu laiku koplyčioje 

prisirinko kimštinai pilna žmo
nių, ! kurių tarpe matėsi dau
giausia Bridgeporto biznierių 
ir šiaip publikos. Pradedant 
ceremonijas koplyčioje p. Ridi
kas pakvietė pasakyti kalbą p. 
Miką Šileikį, kuris trumpai, 
bet labai vaizdingai pasakė 
apie menininko vargingą gyve
nimą ir likimą. Po jo pasakė 
prilailcytą trumpą kalbą p. V. 
B. Ambrose, kuris, taipgi kal
bėjo ir kapinėse. Dar kalbėjo 
p. Abekas iš “Vilnies” ir p-nia 
Gieležinienė. ,; , ■

’ : ■ ; • V, ■ ■- -

‘■••Nešant "AkWtą iš koplyčios 
grojo laidotuvių maršą šeši 
muzikantai iš Chicągos Lietu
vių Beno, vadovaujant p. Gru-

Įyalydėjo apie 
žmonių. Oras 

višą laidotuvių 
tvarkinga.

—Ęuvęs

Subaitis ir Kaskey Tavern
Adam Subaitis, 2001 Canal-) 

port avenue, užlaiko tavern biz
nį kąrtu su p-nia Mary Kaskey. 
Praėjusį šeštadienį, sausio 30 
dieną, jie turėjo tavernos ati- 
darymo' puotą, kurioj dalyva
vo daug svečių—taip lietuvių, 
kaip ir svetimtaučių. Visi gra
žiai praleido laiką pri^ geros 
muzikos ir gėrimų.

P-nas A. Subaitis 18 gatves 
kolonijoj yra plačiai žinomas 
kaipo rimto budo žmogus ir 
Lietuvių spulkos, 708 West 
18 Street, direktorius per de
šimtį metų; 1932 metais jis bu
vo Lietuvių Spulkų Lygos pir
mininkas.

J. Urbon Tavern
J. Urbon Tavern randasi 

adresu 6822 So. Halsted str. 
Pp. Urbonai yra seni '“Naujie
nų”, skaitytojai, savo 
išpuoštą užeigą
riuo pereitos vasaro liepos mė
nesio. čia yra geros rųšies gė
rimai, degtinė, vynas, Blue 
Ribbon alu*s, šeštadieniais jau-

nų vištulpį užkąaąižiai ir mu
zika, o sekmąd^uiąig 
teikiama mandagus patarnavi
mas.

Westem Bųffet
Western Buffet randasi ac 

resu 6245 So. Western ayenui 
šios naujos užeigos, savinmks 
yra p-nia Kazimiera ĮZįlinskii 
nė, kuri pereitą šeštadienį, ąai 
šio 80 dieną, turėjo naujos ui 
eigos atidarymą. Puotoj dah 
vavo daug svečių taip liefiuevii 
kaip ir svetimtaučiu.. Visįeir 
puotos dalyviams p-nią Kaz 
miera Žilinskienė yrą dėking

—Senas Petras

gražiai
užlaiko jau

randĮasi
South Halsted

Buy gloyes with wįipt 

it savęs
M«ra reikalo 
dmurtau. kad 
kolei*, 
flidelle tubaa 
Bfto. JI valo tts. Ba to 
M. a* kurluoe U pirlttaaltaa rįr ky 
Lambįrt Phanųafi^l Of.

LISTERINE
t TOOTH PAŠTE 

25e
T

Lengvas Budas
Turėti ekstra pinigų į 
Tai yra paprastas dalykas, tik L 
reikia vartoti BIZNIO SENSĄ. 
Jus esate vienas iš šimtų žmo- ( 
nių, kuris galite lošti Kalėdų - 
Dėduką kasmet . . .savo šeimynai 
ir draugams. Ir nereikia būti 
milionierių—filiantropu arba fi
nansiniu ekspertu. Tik vartojant J 
biskj biznio sensą, lengvai gali
ma išspręsti Kalėdinių pirkinių 
problemą. Kalbame Lietuviškai.

—w

%

šui. Į kapines 
pusantro šimto 
buvo gražus ir 
nuotaika labai

HALSTED EXCHANGĘ 
NATIONAL BANK 

HALSTEP ST. pęie 19th PLACE 
Nariai 

FEDEPAL RESERVE SYSTEMOS 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJA

■' >1 ' 1 T T ------- - -y
ric Co. įvedusi elektros šviesą į 
stuhelę. Galiu s tūbą kalti ir tai
syti pastoviam gyvenimui. Ęąį 
pabaigsiu, tai stuba nebus $9,- 
000 vertės, bet' bus visais at
žvilgiais švari ir su visais pa- 
rankumais iki to laiko, kuomet 
pajėgsiu industrijoj užsidirbti 
pakankamai, kad galėčiau pasi
statyti geresnę.

—Stanley Straukas, 
9917 So. Union Avė. 
Chicago, 1)1.

ATYDA
■ ANGLYS " 

» * • 
DABAR, kai žiema 
jąu ištikAjIU pribu-1"*" 
vo, tai kaip tik ir 
pats laikas yrą var
toti geriausias an

glis.

1837 Metii',Skalbyklos - - "
Thor Maytag, ABC, ir kitos. Didelis skaičiąs įsk’rąulbs 
dėl pamatymo Budriko Krautuvėje. Kainos ant naųjy.

• skalbyklų po au^^aus’

Prosinimo mašinos po C/l ir ąukš,čiau<

Lengvus išmokėjimai. 'Po $1.00 į savaitę.

O kad būti tikrai 
patenkintu užsi^a- 
kyktie kuro pas 

DRARBORN 
COAL 

CORPORATION
Priimame ir išpildome anglių bei koksų 
užsakymus dėl tų, kurie yra ant pašalpos

JR'RTIRF list0 (Relief). Reikia tik parodyti (VUT 
I'*? , * 1 (Relief) jgaliąvimą iš Chicago Relief

Administration.
DYLEJUĄI PATIRS, KAD JIEMS DljRBTI SU ŠIUO YARDU YRA 

NAUDA.

Dearborn Coal Corporation
2426 So. Halsted St.

Telefonas CALUMET 6681

NORĖDAMI PIRKTI

automobilį, kreipkitės:

F. BULAW

F. BULAW pas D. KURAITI!
PARDAVINĖJA

Buick ir
Pontiac

AUTOMOBILIUS 
įstaigoj

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Streeį 
Tel. VJCTORY 1^96

Niaują arba mainyti seną

F. BULAW MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street 
Tel. VICTORY 1696

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street '' 
TeL Boulevard 7010—7011

PUDĮUKO PROGRAMAS įš W.,C. F. L., 970 KiL, Nedaliomis 7j30 
vai. vakare. V '

M—HW ‘ ■ <

ketvirtadieniais iš stoties W. H. F. C., 142Q KiĮ., 7U)Q ygl
Pa?^5D‘ais ir Penktadieniais iš stoties W. Ą. Ą. F, 920 KP ,



šeštadienis, vasario .6, 1937

Mylė Rainiene

NORA GUGIENĖ

M

JOSEPHINE ALEKSA

Įžanga, asmeniui
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Visi lietuviai ir lietuvaites malonėkite daly
vauti šiame puikiame Naujienų parengime

LULU RABEN 
smuikininkė

B. LIUDKEVIČIUS 
Grigalius Ramys

UOŠVE į NAMUS
TYLOS NEBEBUS

GENE LUKAS 
dainininkė

PRANAS JAKAVIČIUS 
Operos dainininkas

>,jĮ^

NAUJIENŲ 
23-čias METINIS

ALGIRDAS RULIS 
Zigmantas Ramys

ADELĖ NAUSĖDIENf 
Ramią Tarnaitė

GENOVAITĖ ŠIDIŠKIUTĖ-GEDRAITIENĖ 
dainininkė

■ ■
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SOKOLŲ SVETAINĖJ
2343 So. Kedzie Avenue
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