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Prancūzijos Ministeriii Kabi
natas Rezignavo

Rezignacijos priežastys — franko smuki
mas, darbininkų neramumai ir karo klau 
simai. Francuzijos bankas sustabdė sveti 
mų valiutų tranzakcijas. Generalis strei 

kas Lille mieste nubalsuota.
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 14. — Penktadienio rytų 
rezignavo Francuzijos ministe- 
rių kabinetas, kuriam vadova? 
vo Camille Chautemps. Reiškia, 
sugriuvo liaudies fronto val
džia, kurių sudarė socialistai, 
radikalai socialistai ir komu- 
nistai. ♦

Kabineto rezignacijos prie
žastys buvo trys — franko kri
timas tarptautinėje biržoje, 
darbininkų neramumai ir karo 
klausimai.

Vienoje pusėje finansų mi- 
nisteris Bonnet, remiamas vi
sų dešiniųjų elementų ir žy
mios radikalų socialistų dalies, 
reikalavo sustabdyti bet kokias 
tolesnes socialias pakaitas, už
gniaužti streikus dy suvaryti 
darbininkus atgal į dirbtuves.

Kitoje pusėje komunistai ir 
socialistai reikalavo pildyti ori
ginalių (liaudies fronto pradžio
je padarytų) programų, ir ypač

“varinėjimų” algų skalią,v pa- 
gAl kurią, gyvenimo išlaidoms 
kįlant, turi būti keliamos ir al
gos.

Šalies .prezidentas Lebrirn, 
kabinetui rezignavus, iš karto 
pakvietė Chautempsų vėl su-’ 
daryti kabinetą. Chautemps at
sisakė. Vėlesnės žinios skelbė, 
kad prezidentas Lebrun pa
kvietė kabinetui sudaryti Bon- 
netų, bet ar Bonnet sutiko pa
kvietimą priimti, tai dar nežjn 
nota. :>

Tuo tarpu, kovai su franko 
kritimu, Francuzijos bankas 
įsakė visas tranzakcijas mainy
mui Francuzijos pinigų į švei
timų šalių pinigus sustabdyti 
iki to laiko, kai bus paskelbtas 
kitoks patvarkymas.

Streikų banga Francuzijoj 
plito. Ir penktadienį nubalsuo
ta dar paskelbti generalis bu- 
sų ir gatvėkarių darbininkų 
streikas Lille mieste.

Ai laida susideda iš dvieju daliu

Bažnytininkai pripa
žino evoliuciją, su

kėlė sąjūdį
LONDONAS, Anglija, sau

sio 14. — Anglijos bažnyčios 
komisija paskelbė 292 puslapių 
raportų, kurs liečia tikybinę 
doktrina. Raportas tarp ko ki
ta aiškina, kad galima sutai
kyti evoliucinę teorijų apie pa
saulio sutvėrimų ir pasakų bi
blijos apie tų patį dalykų. Esu, 
nereikia imti bibliją kaip tei
sėją bet kokiam istoriniam ar 
moksliniam tyrinėjimui kiek
vienoje srityje. Biblijos pareiš
kimus 
linius.

Dėl 
ninku 
mažas

tenka imti kaip simbo-

šitokio raporto bažnyti- 
tarpe Anglijoj kilo ne- 
sąjūdis.

Bankininkas aiškina 
recesiją

WASHINGTON, D. C., sau
sio 14. — Senato komisijai liu
dijo Winthrop W. Aldrich, 
Ch:se National banko tarybos 
pirmininkas. / lt 
> Jis aiškino, jogei biznis * ne
daro gaivumo todėl, kad biudže
tas nesubalansuojama, kad pub
lika ir biznieriai nepasitiki prez. 
Roosevelto politika, k: d taksai 
peraūkšti, kad valdžia perdaug 
suvaržė biznį ir akcijų verslų 
ir kad prekyba su užsieniais 
yra menka.
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IŠNEŠĖ NUOSPRENDĮ 
PRIEŠ' UNIJAS. — Federa
linis teisėjus Fred L. Wham 
iš East St. Louis, III., kuris 
išnešė nuosprendį, sulig ku
rio 66 nariai Progressive 
Miners'of Am. ir septyni tos 
unijos Ipkalai turi sumokėti 
$117,000 atlyignimo vienai 
anglių kasyklai ties Free- 
burg, III., už streikais su
trukdymų darbo toje kasyk
loje. Teisėjas savo nuospren- • Į;ggi Chicagoįj 
dy sukosi ' atskiriųs teisėtų 
streikų nuo neteisėto sųmok- 
slo trukdyti produkcijų.

No. 12

10,000 Fordo darbi
ninkų pašaukta 

darbui
sausioDEARBORN, Mich

14. — Dešimt tūkstančių For
do darbininkų penktadienį ga
vo pašaukimą grįžti 
ateinantį pirmadienį

darbą 
sausio

darbuiViso su pašauktais 
pirmadienį Fordo įmonėje dirbs 
47,000 darbininkų. Tai bus 38,- 
000 mažesnis skaičius Už tų, 
kU/s dirba Fordo įmonėje nor
maliais laikais.

Fordo atstovas pareiškė, 
kad laikui bėgant kartas nuo 
k-arto bus priimta darbui dau
giau darbininkų, iki įmonės 
operacijos pasieks normalių 
produkcijų.

Didelis mušis siau
čia Kinijoj

Filibusteris linčiavi 
mų biliui tebetę- 

siama

SINCLAIR >LĘWIS, pirmas 
amerikietis Prašytojas laimė
jęs Nobelipi^aovaną už litera- 
turą, šionps pienomis jis lan- 

ir Northwest- 
ern . uriiver^'tetc skaitė pa- 
skaitą; | y

,, »r.i;.... ..'ž:
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SPAUSTUVININKU UNIJA REIKA
LAUJA TAIKOS

.................... ...... į

už darbo žiponių interesus ko
votu Darbįpi|kaį nori vieny
bės. Jie pritaria tokiai orga- 
nizacijos7?f^mau kuri pąsižy- 

100,000 narių. Ji priklauso/mes sėkmingumu išvystyti juo

Bet j’oš 7preziqe~rilas Howard mą. / ' ei.-
Tarp ko kita Hpward nuro

do, kad >6.1.0. nemėgina orga
nizuoti spaustuvių darbininkų 
industrinio unijizmo pagrin
dais. C.I.O. net nemėgina pa
traukti' ’spąustt.*vii|inkus į savo 
eiles, i Kitaip sakant, nekelia 

v suirutes spaustuvininku tarpe, 
"i 'ri Ginčas - tarp Jbhn Lewisy ir, 

darbininkai turi sudaryti vi& David Dubinskio penkiadienį 
ningą organizaciją ir bendrai atrodė užbaigtas.

NEW YORK, K- Y., sausio 
14. — Spaustuvių darbininkų 
unija — International Typo- 
graphical< U^nion — turi apie

1 ' ""i’ ■ -

yra C.I.O. sekretorius.
Pačioje unijoje reiškiasi agi

tacija pereitį į C.I.O. Taeįali 
pats Howard paruošė unijos 
organui “The Printer” straip
snį, kuriame aiškinama, jogei 
spaustuvininkų unija pasiliks 
Federacijoj.

Hovvard pareiškė, kad . visi

Juodoji audra gręsia 
pietų vakarų uki- 

'' ninkama
l .............. ... -

WASHINGTON, D. C., sau
sio 14. Jau antrų savaitę 
varoma filibusteris Jungt. Val
stijų senate biliui . atkreiptam 
prieš linčiavimuš. Svarstymas, 
bilių ryšium su valdžios pro
grama delsiama.

Valdžios padėtis gan kebli. 
Jei ji mėgins filibusterį sulau
žyti, tai pietų valstijų demo
kratai gali įvykdyti savo gnr- 
mojimų suskaldyti demokratų 
partijų. Jei valdžia mėgins pa
laidoti anti-linčiavimo bilių, 
jos žygis gali sukelti nepasi
tenkinimo šiaurės valstijų se
natoriuose.

Ir bendrai, anti-linčiavimo 
biliaus debatai, pasak senato
riaus Norris, gali pakenkti prez. 
Roosevelto patiektai kongresui- 
programai.

LAMONT, LEWIS, 0WEN KONFEREN 
. CIJOJ SU PREZIDENTU

k ' 7
■ I luti—■■ ■ I II—Į Imliau ................................. ..

a WASHINGTON, Dl C., sau
sio 14. — Penktadienį prezi
dentas Rooseveltas turėjo kon
ferenciją su penkiais žymiais 
asmenimis, tris iš\ kurių korės* 
pęndentai apibudina, kaip

Vienas šių s trijų buvo John 
Lewis, C.I.O. pirmininkas; ki
tas Owen D. Young, General 
Electric 'Co. tarybos pirminin
kas, ir treČiąsv Thomas W.. La- 
mont, Morgano partneris. Kon
ferencijoj dar dalyvavo Charles

W. Taussig iš American Mo- 
lasscs Co. ir A. A. Berle iš 
New Yorko, buvęs Roosevelto 
administracijos patarėjas.

Konferencija tęsėsi 1 valan
dą ir 15 minučių. Jaį,pasibai
gus, visų penkių dalyvių var
du John Lewis pareiškė kores- 
ppndentamšę kad jie^nori pa
sidarbuoti kartu su adminis
tracija aiškiai .nustatytai pro
gramai paruošti kovai su re
cesija. Pasikalbėjimai bus at
naujinami, prezidentui nužiūrė
jus, jų reikalą. v

Lietuvos Naujienos
Pulk. Saladžius nurodė, kad 

žiemos pagalbai aukų rinkimas 
dąr nėra baigtas. Po Naujų 
Metų numatyta išsiuntinėti vi
soms didesnėms įstaigoms be< 
įmonėms raštus, kad skirtų di
desnes aukas, kurias savo ini- 
ciatyva^ pristatytų žiemos pa
galbai.

- Be to, buvo pareikšti pagei
davimai, kad butų daugiau at
kreipta dėmesio į linksmas vie
tas įr jų lankytojus. Pav, res
toranuose, kavinėse ir kt. bu
tų galima ne mažai surinkti 
ąųkų Žiemos pagalbai. Taip pat 
siūlyta pakabinti speciales au
kų dėžutes kino teatruose, mo
kyklose, restoranuose ir kt., į 
kurias atliekamų centų galėtų

žiemos pagalbai tų vii-
J i lankytojai. (m)
- 'i* i jjiu -"i*'; • . * ■
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LAIVO LINIJA KLAIPĖDA— 
LONDON.

KAUNAS. — Nuo sausio 1 
d. įkurta ir pradėjo veikti 
“Anglo-Lithuanian Shipping 
Company”. Tos Bendrovės ke
li laivai palaikys nuolatinius 
reguliarius reisus tarp Londo
no ir Klaipėdos. Bendrovės pre
zidentu išrinktas lordas Inver- 
fort, iš lietuvių direktorium įėjo 
Balickas.

VELYKINIS KONCERTAS 
ANGLIJAI.

Bri.tish Broadcasting Corpo
ration paprašo Kauno Radiofo
ną Velykoms suruošti yienos 
valandos lietuvių velykinės mu
zikos koncertą, kurį pertrans
liuosiančios visos tos Corpora
tion radio stotys.

SAVO ŽYGIAMS PATEI
SINTI.

VILNIUS. — Lenkų laikraš
čiai praneša esą Vilniaus Kra
šte susekę slaptą Vilniui Va
duoti Sąjungą ir suėmę kelio- 
liką lietuvių.

SVIESTO EKSPORTAS.
> ’ t *' K ‘'

KAUNAS. — Pienininkystei 
Lietuvoje besiplečiant, 1937 
metais sviesto eksportuota ar
ti 15 milijonų kilogramų.

Kaune žiemos pagal- 
bąi Surinkta apie 
15,000 Lt. ir 254 mai

šai daiktųPrezidentas priešin
gas Holding kom

panijoms
——————

. WASHINGTON, D. C., sau
sio 14. — Pasikalbėjime r su 
spaudos atstovais penktadienį 
orez. Rooseveltas pareiškė, kad 
jis yra priešingas vadinamoms 
holding kompanijoms.

Holding kompanijos yra to
kios organizacijos, kurios įgija 
tam tikrą, kartais visai mažą, 
Įmonės arba biznio įstaigos še- 
rų dalį, bet taip į susitvarko, 

ba tą biznio jstaigį. 1 /
Pavyzdžiui, prezidento nuro

dymų, Jungt, Valstijų viešose 
įmonėse yra įdėto turto $13,- 
000,000,000. Tuo gi tarpu $600,- 
000,000 4 kapitalas kontroliuoja 
visą 13 bilionų turtą, g Išeina 
taip, kad 4 colių uodega suka 
96 colių šunį.

Ir šitokią kontrolę hblding 
kompanijos turi ne tik viešo
siose įmonėse (public Utilities), 
bet ir įvairiose kitose pramo
nės ir biznio srityse.

»i

KAUNAS. — Vakar buvo su
kviestais žiemos pagalbos aukų 
rinkimo sekcijos narių susirin
kimas, kuriame buvo padary
ti pranešimai apie aukų rin
kimą Kaune. Pirmininkas pra
nešė, kad aukų surinkta apie 
14,800 Lt pinigais ir 254 mai
šai daiktų. Daugiausia aukų 
surinkta Kauno centre. Be to, 
konstatuota, kad šiemet Kau
no mieste Žiemos pagalbos au
kų rinkimas geriau pavykęs
negu pernai, šiemet pinigų, 
daugiau surinktą 3,000 Lt įr 
daikfį' — M maišais daugiau; 
kaip pernai, Rinkliava vykdė 
per 600 žmonių.

Aukų rinkimo sekcijos su
sirinkime taip pat buvo iškel
tas svarbus 1 aukų padalinimo, 
klausimas. Nurodyta, kad su
rinktas aukas peikia duoti tik 
tikrai neturtingiems, pašalpos 
reikalingiems žmonėms. Nega
lima pasitenkinti KMS socia- 
lės apsaugos skyriaus turimo
mis žiniomis apie Kauno var
guomenę. Tos žinios ne visai 
teisingos.Mėgins lėkti aplink 

pasauli >e susto- 
■■ v jiiųo

HITLERIS — PA 
VOJUS VISAM 

PASAULIUI
Smulkmenų pardavi

mai kįlaFORGAN, Okla., sąusio 14. 
—, Debesiai juodų dulkių, di
džiausias pavojus pietų vaka
rų valstijų farmoms pavasario 
metu, pakilo ketvirtadienį, už
ėjus audrai. Lengvas juodžemis, 
mažai dar padengtas’ išdigusjų 
pasėlių, plito ore. Tamsus de
besiai dengė žemę taip tirštai, 
kad užtemdė saulę ir negalima 
buvo matyti toliau, kaip 200 
jardų. •

i v ■- •

Apielinkių farmeriai susirū
pinę. Sausra ir dulkių debesiai 
kajrii.‘oja juos jau kelintus mė
tys. Dulkėmis pakįla į orą ir 
nunešama kitur jų derlingoji 
žemė.;

■. ■ / ■' • j ■ .. ■ - " .' ' . i
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LOS ANGELES, Cal., sau
sio 14. — Howard Hughes, pa
garsėjęs ■ aviatorius, planuoja 
skristi aplink pasaulį be susto
jimo, papildant gazoliną ore. 
Skridimą jis mano atlikti taip 
greitai, kaip tiki karas Toli
muose Rytuose pasibaigs. 
o ■ . /." . ■ ■'. •

Hughes tikisi skridimą ap
link pasaulį • atlikti į 80 valan
dų.

NEW YORK, N. Y., sausio 
14. — šių savaitę smulkrpenų 
krautuvių pardavimai, Dun & 
Bradstreet pranešimais penkta
dienį, buvo nuo 2 iki 5 nuo
šimčių didesni, negu pereitą 
savaitę. Jie taipgi buvo nuo 2 
iki 6 nuošimčių didesni, negu 
tą pačią savaitę ■■ pernai me
tais.

sausio
Ketvirtadienio vakare

NEW YORK, N. Y 
14.
Waldorf Ąstoria viešbutyje bu
vusiam Jungt.’ Valstijų amba
sadoriui, Vokietijoje, William 
E. bodd’ūi, buvo surengta va
karienė.

Dodd kalbėdamas pareiškė, 
kad Adolfas Hitleris, kaipo val
dovas, $ra kaltas dėl didesnio 
skaičiaus užmušimų per penkis 
pietus, negu Anglijos karalius 
Charles II per 20 metų.

Pasak Dodd’o, Hitleris turi 
daugiau galios, negu jos turė
jo bet koks Vokietijos ipipera- 
torius viduramžių laikais. Jis 
įspėjo, kad visai civilizacijai 
grūmoja pavojus, jei demokra
tiškos šalys nesuvaldys Japoni
jos, Italijos ir Vokietijos. ?

SHANGHAI, Kinija, sausio 
Didelis mušis penkta

dienį ėjo prie miesto Tsining, 
Shantung provincijoje.

Japonai buvo paėmę miestų. 
Tačiau kinų pranešimai skel
bė, kad ■ jie, padarę kontrata
kų, išvijo japonus iš Tsiningo 
ir nustūmė tris mylias atgal.

Mušis prie Tsiningo, stebė
tojų nuomone, nulems Shan
tung provincijos likimą.
.Kinams vadovauja geni 
Chiang Kai-shek asmeniškai.

14.

—

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

Giedra; pasikeičių pietų vė
jai; saulė teka 7:16, leidžiasi 
4:44 valandų. Sekmadienį dali
nai apsiniaukę, kįlanti 
ratura.

Bonnet apsiėmė su
daryti Francuzijos 

kabinetą

tempe-

■ ' -f. ■ <|

PARYŽIUS, Francuzija, sau 
šio 14. 
nansų . ministeris Chautemps 
kabinete, neoficialąis praneši
mais, sutiko penktadienį suda
ryti naujų Frančuzijos minis- 
terių kabinetų. ; r

George Bonnet, fi-

Muštynes prie strei- 
ko apimtos įmonės

NEW HAVEN, Mich., sausio 
14> - — Ketvirtadienio, vakare 
įvyko muštynių prie New Ha- 
veri faundrės, kur šiuo laiku 
paskelbta streikas,. Susirėmimas 
įvyko^ tarp automobilių unijos 
narių pikietUotojų ir Šerifo pa
dėjėjų.

■- • . ■ I ■' 'f

Penktadienio rytų buvo prie

Moterys nutarė pa
dėti biznįjšjudinti
WASHINGTON, D. C., sau

sio 14. —'General Federation 
of Women Clubs valdybos 
penktadienį pradėjo vajų, ku
rio tikslas yra pąskatinti mo
teris pirkti įvairias reikmenas 
dabar, ažiiot atidėliojus supir
kimus. ,

Amerikiečiai vėl pro
testuoja japonams

'' ■ ■

WASHINGTON, D. C., sau
sio 14. — Jpngt. Valstijų am
basada N an k inge į teik e japonų 

l vyriąusyb’ei protestų dėl to,
dirbtuvės ramu. Laukta unijos kad japonų kapai plėšia Nan- 
ir kompanijos atstovų konfeyem kįnge esaipą ąmęrikięčią ' tur- 
cijoš ginčui likviduoti. tą J

Ruošiasi naujam 
ofensyvui prieš 

Madridą
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 14. Tėruelio. fronte lie
tus sulaikė armijų operacijas. 
Tačiau sukilėlių pranešimai 
skelbė, buk jų lėktuvai sunai
kinę valdžios traukinį gabenu
sį sustiprinimų lojalistams. ^

Valdžios gi pranešimai sakė, 
kad sukilėlių lėktuvai mėgino 
pulti loj alistų susisiekimo lini
ją, tačiau žalos ataka mažai 
tepadarė. 3* ’ 1 .

Pafyžių pasiekia žinios, buk 
sukilėliai vėl rengiasi ofensy
vui prieš Madridą, buvusių iki 
civilio karo Ispanijos sostinę. 
Kaip žinoma, Madridas per me
nesius atlaikė sukilėlių atakas.

Vokiečių ambasadorius Wa- 
shingtoniii, Hans Dieckhpff, 
penktadienį pareiškė užsienio * 
reikalų sekretoriui , Cordell 
Hull’ui stiprų protestą dėl 
Dodd’o kalbos. Hull gi nurodė, 
kad Dodd yra rezignavęs kaip 
ambasadorius, kad jis nereiš
kė valdžios nuomones, o pri
vačiai piliečiai Jungt. Valstijo
se turi laisvę, 'žodžio, kurią 
jiems garantuoja šalies konsti
tucija. s i

Pildome’ 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.
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Klaipėdos Kraštas ir Lietuva
* ■ i i ,i į

Petras Daužvardis
Klaipėdos kraštas, dalis ma

žosios Lietuvos, prisijuhgė prie 
Didžiosios Lietuvos 1923 nū 
sadsio mėn 15 d. Ptisijungihib 
istorija yra ypatinga ir įdomi. 
Į ją |eina lietuvių bei vokiečių 
tautiniai klausimai ir kompli
kuoti tarptautiiliai įstatyme! 
Lietuvių apgyventas žemės plo
tas, išbuvęs Vokietijos jurisdik- 
vijoje virš 600 metų, Versalės 
sutartimi tapo UUo Vokietijos 
atskirtas ir Lietuvai tuo pačiu 
kt rtu hepriskirtas, bet paliktas 
santatvės globoje. Susidarė .lyg 
ir nauja tarptautinė valstybėlė 
— Klaipėdos Kraštas — Lietu
vos pakrašty. SUverenihes to 
krašto teises turėjo ši.ntarve, o 
edministracijinės teisės bei pa- 
leigbs buvo pavestos Prancūzi
jai. i

Ptkncuzija Klaipėdos kraštą 
valdyti pradžioje atsiuntė savo 
generolų Odty, o vėliau Petisnė. 
Šitie valdytojai sudarė iš vieti
nių valdininkų direktorijatą ir 
mėgino kraštų valdyti. Kraštas 
nė kiek nesitvarkė, bet iro ir 
1 logėjo. Vokietininkai dėjo pa
stangų iš jo sudaryti “laisvų 
valstybę” — Free State, o len
kai stengėsi jį pasigrobti sau. 
Padėtis buvo neaiški ir nejauki. 
Vietos lietuviai nerimavo ir rei
kalavo kraštų prijungti prie Di
džiosios Lietuvos. Lietuva taip 
pat reikalavo, kad senas lietuvių 
kraštas butų prijungtas

LietbvOSi kuriai jis buvo,atskir
tas nuo Vokietijos ir kukio rei
kt lu pats Taikos Konferencijos 
plrtnininkaš p; Ciėmehceau tei
gė, kad ‘^Klaipėdos kraštas vi
sada buvo lietuviškas, jo gyven
tojų daiiguma kalbos ir kilmės 
r" žvilgiu yra lietuviška. Tas 
faktas, kad Klaipėdos miestas 
didžia dalimi yra vokiškas, ne
gali pateisinti viso' krašto pr.li- 
kitho Vokietijos suverendme/ y- 
1&Č jalr dėl to, kad Klaipėdos 
Uostas yra vienatinis Lietuvos 
išėjimas į jutą.”

Lic.-ivos ir lietuvių reikalavi- 
fru.i nebuvo rišami prielankioje 
plotmėje, tada Klaipėdos lietu
viai nustojo kantrybės ir pasiė
mė teises į Savo rankas; sukilo 
ir Klaipėdą užėmė.

Iš karto santarvė grūmojo 
Lietuvai dėl žygių Klaipėdos 
krašte, bet Vėliau pripažino Lie
tuvos tezę ir 1923 m. vasario 
16 d. patvirtino Klaipėdos sta
tutų — perdavė krašto globų 
Lietuvai. Lietuva sutiko kraštui 
duoti autoiiomijų. ir pasižadėjo 
leisti Nemuno laisvų tranzitų 
bei grąžinti santarvininkams f.d- 
ministrdcijos it- kitas išlaidas, 
šitie visi nuostatai turėjo butų 
užfiksuoti Konvencija. Konven
cijos projektų sudarė Ambasa
dorių Konferencijos specialė ko
misija, Laroche’o pirmininkau- 

prie jama. Projektas buvo Lietuvai

I. ■......    t I, rili l.l> I 1 , Į..I* il.fR
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Krautuvėse
DIDIS SAUSIO MENESIO

i* W M .i , ’.r'-'V * ) '. S * į'

Išpardavimas

Kainos Sumažintos iki 50%
— Ant — • ’: ų \

RAKANDŲ—RADI0S—PEČIŲ—KAURŲ 
REFRIGERATORIŲ—DRABUŽIAM 

PLOVYKLIŲ į
IR KITOKIŲ NAMAM REIKMENŲ

Pirkite dabar, turite progos sutaupyti iki puses pinigų.

Už senus baldus duodame didelę nuolaidą

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

4179 83 Arcner Avė. 
2536-40 W. 63rd St.

CHICAGO,

Tel. LAFayette <3171

J. NAKROŠIS, Ved.
M, T. KEŽAS, Ved.

ILLINOIS
Tel. HEMlock 8400

Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, šeštadienio vakarais

kęjikšiimigf.s, tąd Lietuvą atsi
sakė jį paši^įyįi. Už tai Am- 
bąsadorių Konferencija Apskun
dė Lietuvą /UutM S^upgai. 
Tautų Sąjungos Taryb:, išklau
sius Lietuvos delegato protesto 
prieš Ambasadorių Konferenci* 
jos sktiridą ir pranešimą apie 
priežastis, dėl ktipą Liejįiva ne
galėjo priimti projekto be pa
taisų ir rezervų, paskyrė savo 
komisij ą konvencij os proj ektiii 
sudaryti* Tą komisiją sudarė A- 
mefikietiš Norman Davis (kuris 
daMi*, Pfež. Hoosevėltą atsto
vauja įvairiose tarptautinėse 
konferencijose), vienas olandas 
ir vienas švedas, šita, komisija 
iMirbo konvencijos projektą ir 
susitarė šu Lietuvos Vyriausybė 
dėl jos priėmimo. Konvencija 
buVO pasirašyta Paryžiuje 1924 
iii. gėgtižės mėn. 8 d. Ją pasi
rašė i’raticuzijos atstovas — Po- 
incare, Italijos — Avežzana, Ja
ponijos — Išhii, Anglijos Cre- 
wė', ir Lietuvos — Galvanaus
kas?

Klaipėdos Konvencija pėrlei-\ 
džia Lietuvą! visas suverehines 
teises ir padaro Lietuvą Klaipė
dos krašto Savininke, šita kon
vencija yra patvirtinta ir Vo
kietijos, pasirašant su Lietuva 
Šienų sutartį 1928 m.

Klaipėdos kraštas Lietuvos 
Respublikoje yra išbuvęs tik 15 
metą; per tą trumpą laiką jis 
yra smarkiai pažengęs pirmyn 
stl Viša Lietuva visose gyveni
mo srityse. Klaipėdos uostas bu
vęs visai, nežymus, pasidarė pir
maeiliu Baltijos juros uostu., Jis 
pasikeitė ne vien ,tik trafiku, 
bet taip -pat ir visu įrengimu. Į 
jį anksčiau galėdavo įeiti tik 
maži laiveliai, o dabar jau gali 
įeiti tranšatlantiniai laivai. Se-p 
iriau jis buvo tik žvejų ir miš
ko uostas, o šiandien jau visai 
moderniškai įrengtas prekybos 
ir keleivių reikalams. Jo įrengi
mas ir ištobulinimasLietuvai- 
kainavo virš 35 milijonų litų.

Klaipėdos kraštui prisijungus 
prie Lietuvos milžinišką progre
są padarė - ne Vien uostas, bet 
piekyba ir

.Ije- 
t į v i užn u garis.. N ė tik atsi-
įaivipo karo metu nustojusios 
dirbti pramonės įmdnės, kaip 
Klaipėdos Ifentpiuvės, fceluliozos, 
fanieros it chemiriią ttąšų fa
brikai, bet įsikūrė visa eilė nau
jų pramonės įmonių: tekstilės, 
metalo, chemikalų, tabako, sker
dyklos, etc. Šiose* įmonėse dirba 
virš ’20 tukstaiičių darbiiiinkų ir 
apie d,000Tarnautojų. Klaipėdos 
miestas iš 22,000 išaugo iki 50,- 
000 gyventojų ir pasidarė antru 
miestu nepriklausomoje Lietu
voje. t’ . - ;

Klaipėdos krašto žemes ūkis 
visuomet buvo kbai aukštas, ir 
šiandien jis yra toks. Seniau 
Klaipėdos ūkininkas žiurėjo tiki 
j Vokietijos rinką, o šiandien 
jau jis turi savo ir pasaulinę 
rinką — augant Klaipėdai 'ir 
krašto pramonei, auga ūkio pro
duktų pareikalavimai, kaip sau, 
taip ir eksportui.

Visa krūvon suėmus, galima 
irusiai teigti, kad Klaipėdos 
krašto su Lietuva šusįjungimas, 
atnešė labai didelės naudos kaip 
valstybei, taip ir piliečiams. Lie
tuva per Klaipėdą susijungė su 
vakarų Europa’ bei Amerika ir 
tuo budu plačiai išvystė savo 
prekybą. Išvystyta-^gi prekyba 
sustiprino pramonę, padidino že
mės ūkio produktų paklausas, 
pagerino darbininkų samdą'ir 
to viso rezultate patikrino kraš
to ir žmonių medžiaginį bei kul- 
turihį atsparumą.

Čia konstatuoti faktai pare? 
miami ir tuo, kad Klaipėda tam
pa ne vien stipriu pramonės ir 
prekybos postu, bet taip pat ir 
stipriu kultūros židiniu. Joje į- 
steigta Prekybos ir Pedagoginis 
institutai, Vytauto Didžiojo 
gimnaziją, Muzikos, mokykla^ir 
kitos mokyklos, kaip pačioje 
Klaipėdoje, taip ir visam krašte 
Be institutų ir mokyklų bei ki
tų įstaigų yra priorganizuota ir 
veikia .daug įvairių kultūrinių 
organizacijų, kurioą veda tautą 

' prie šviesos ir gerbūvio.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Didele Statybos 
Nelaimė Kaune

I > I . /

Kauno miesto -•sdvi valdybė 
priemiesty šan&tidšė šiėthet 
pradėjo ir jaU beveik baigė st.- 
tyti didžiulį garažą^ kuriame 
butų galėję tilpti vienu laiku a- 
pie 100 autdbiisiį, rembiito dirb
tuvės, autobusų plovykla ir ki
ta. Garažas užėmė ketvir- 
'bainiy mefrų (pusę hektyro) 
piritu. Garažo ^tatyija jau buvo 
baigiama ir jai buVd išleista a- 
pie 800,000 litų. Garažo sienos 
ir stogaš jau buvo bt igti staty
ti. Stogas, atremtas ant sienų 
ir kolonų, turėjo, atstoti ir ga
ražo lubas. Viskas buvo stato
ma iš geležies ir, gelžbetono. l’ai 
turėjo biiti labai) didelis ir gttz- 
žus statinys. Statybą vykdė pa- 
ty miesto Savivaldybė ūkio bu-

V'.Ir štai, gruodžio, inčn. 11 die- 
nąr^as milžitiišįas pdStatas be
veik visai sugriuvo. Stogas sa
vo sunkumu* sulenkęs kolonas ir 
keliose vietose (išvertęs sienas, 
įgriuvo j pastato >yTdttfj. Griu
vimo laiku vidury ir amt stogo 
dirbo apie 250 darbininkų^ Ka
dangi griuvimas^ nebuvo, staigus, 
tai, kolonoms subraškėjus, be
veik visi darbininkai Suskubo 
pasiši linti. Tačįay Avienas darbi
ninkas buvo griuvėsių mirtinai 
prislėgtas ir septyni darbininkai 
nesunkiai sužeisti. iStačiai stebė 
ti’nu budu visi darbininkai išs - 
gelbejp. , . pc' .

įvykio vietą tUOjau Nusirin
ko didelė žmonių, minia. Gelbė
jimo darbus atliko ugniagesiai 
ir kt.riai — pionieriai^

tuojau buvo paskirta specia
li komisija griuvimu priežastjms 
tirti: į -■ •'

Komisijos darbas truks ilges
nį laiką, neš ji turės patikrinti 
plano brėžinių ‘apskaičiavimus, 
medžiagos patverumą ir kitus 
dalykus, kad galėtų nustatyti 
nelaimės kaltininką. -

Tokia didelė statybos katas
trofa yra pirmoji Lietuvoje.

Tsb.

Parsiduoda Saugioji

Parsiduoda didelė “safc sau 
gioji šėpa su daug mažų stal
čių. Patogi dėl retil estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujieiias, 1739 S. 
Halsted St.

PIRKIT KUMPIUS
IŠ LIETUVOS

BALTIC IMPORT CO

Tobulasis ALIEJUS 
Padaro Pečių ar 

šildytuvą
• NAŠESNIU 
r Kaina Nedidesnė’

STOVOL
NEVADA ★ AUSTIN iaaa

★ VINCENNES ★ <WUI|
r \ - ’ ♦♦♦♦ ■

GRACELAND 6800

MM

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood 'Averse 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BĖRTASH
756 West 35th St

Cor. of 86th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 t»uo 6^0-8:10 

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVt).

fel Kenwood 5107

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA fcAIDOJIMO IŠTAIGA

AiMBULANCB;
/ : DIENĄ IR NAKTŲ .

■ 4605-67^: So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Td. 1.ADAYETTE 0727
Į- ........................ .

i koplyčios visose
1 . 1 < 1 1 Chicagos dalyse

' , Į ,7 ■ ■ ,“*V* ' ' • > **•. ‘ ___________ ______  .

; Klausykite mųąų Lietuvių ,?ra$a 'programų Pirmadienio vakarais.
1 16:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

i ' IVŠALTIMIKRAS.

-------- --------- --------- ------

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos,
Cicero m

Lietuvių ■ 
Laidotuvių M 
Direktorių ų 
Asociacijos 1

X

t

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Westerh 
Avė.. 2nd floor 
Hentlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u o d ii massage 
ėleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir ft. 
Moterims ir mer- 

j ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

st.Miesto
Kamb.
Narni)
Valandos vakavus nuo 6 iki 8:30

Telefonas i’oulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal Sutarti.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis advokatas
Telephone: Boulevard 2800 

1031 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 Sb. Rockvrell §t.

Telephone: Republic 9723

Ofise TeL vtrginia eojo 
Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir buo 6—d vai vakar< 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 . A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS S
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park -8395

K AL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlf, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 ilr 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

' Ambulance 
K. Patarnavi- 
A mas Dienų 
1 ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A. MASALSKIS ,
3307 LituauicH Avenue Phone Boulevard 4139

J.- A. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Cbtift . Cicero Phone Cicero 2109

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

1646 West 46tii Street ----- -u— ---- /— ------

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
Pilone Boulevard 5566

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

' ' S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue , Phone Yards 1138

IRK   ■"11»111 11 *'~ W" ĮI ■ ,i —.n       .1   .MII... ,—.i .—■■■     M  MWiii!^iW»»ii. 11     ii.i. 1

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East l08th Street Tel. Pullman 1370

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Ave^ Phone Vjrginia 0883
------------------------------- ------------ u.----------------- --- ----------------------------------------- ---------------------------------

' J. LIULEVlčiUS .
4348 So- California Avenpe^, Phone Lafayette 3572

A. Montvitį, M. D
■ West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vah

Tel, Seėley 7330
Naintį telefonas Brunswidk 0597

.... _____..... .......    . ■----- U—a&o-

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki -t v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki h 
vak. Nedėho) pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard. 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
. DEN TĮSTAS .

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____Kiti Lietuviai Paktarai___  
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.,,

CHICAGO, ILL. ,,,

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7883 . Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S* Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

DR. VAITUSH, OPT.
' LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589. *

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

X KITATAUČIAI

31

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko r A kinius 

Kreivas Akis 
Ą Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.* 

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

' Nedėliomis pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vytų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius 
tros

metodus X-Ray ir kitokius ele- 
priėtaisus.

Ofisas ir Laboratorija: » 
W.> 18th St., netoli Morgan St.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 go. California Avenue

Telefonas Republic 7868

1034
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai', vakaro
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai: r 
Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO; ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 va’ 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAYr 288Q

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo ifi iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

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

1

il.fR
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NAUJIENOS, Chicago, III.>

Gruodžio Mėnesio 
Aukos M. X. Mockaus
Sušelpimui
Amerikos Lietuviai Susiuntė 

$25.72

aukščiau už jardą. Tad, jei ieš-' 
kote geriausio darbo, naujoviš
kos kaldros, būtinai užeikite 
pus Ondrus. Dėl informicijų 
pašaukite telefonu Cravvford 
4088. Reikalui esant jie prista
to. (Skelbę)

% 0F 
YEAR 
1925

120%

110%

—-———JJP 
. I I I YEAR 

U1925 

■120%

110%

M. X. Mockus, kuris dabar 
gyvena Oak J’orest institution 
senelių prieglaudoje, guli tos 
įstaigos ligoninėje. Kaip išrodo, 
jo sveikata yra silpna. Lietu
viai, kurie lankote Prieglaudą, 
yra prašomi aplankyti ir sene
lį Mockų.

šia proga pranešu visiems au
ka u toj amsį^ kad Mockaus šelpi
mo Fondas per gruodžio mėn., 
1937 metais gavo aukas nuo se
kamų asmenų:
Iš Comstock Park, Mich., per 
C. L. Smit .............   $5.00

5.00

RADIO

P-s Kimbrauskas .............. !
Detroito Lietuvių Kliubas, 
Detroit, Mich.—(prisiuntė 
per pp. Levui j ir M. Masį)
.......... .....................    4.22
Justin Mackevičia, įteikė
Mockui asmeniškai .......... 1.00
Dr. J. M. Simans, LĖK
Draugijos 6 kp. Cleveland
Ohio, prisiuntė ............... 10.50

Budriko Programas 
‘WCFL " ■

Ryt vakare, t. y. sekmadie
nį, sausio 16, nuo 7:30 iki 8 
vai. nepamirškite pasiklausyti 
puikaus radio programo iš sto
ties WCFL, 970 kil., kuri yra 
aiškiai girdima Suv. Valstijose 
ir Kanadoje.

Gražias musų liaudies dainas 
sudainuos šv. Jurgio parapijos 
Antifonalis choras, vadovaujant 
kompozitoriui Antanui Pociui; 
gros didžiulė Budriko radio or
kestrą ir išgirsite kas dedasi Ma 
kalų šeimynoje, šis radio pro
gramas yra leidžiamas ir finan
suojamas Juozo Budriko, 3409- 
3417 S. Halsted St., kurio krau
tuvėse dabar eina didelis kainų 
m.piginimo išpardivimas rakan
dų, radių, skalbyklų ir akordi- 
onų. Z.

40%
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100%
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YEARS \ 1937

Vaizde žymisi kaip kilo General Motors korporaci
jos algos sąryšy su automobilių kainomis nuo 1925 iki 
1937 metų. .

ši bendrovė išdirba automobilius ir sunkvežimius 
bei jiems reikalingas dalis. Apie 40 niioš. tos rųšies ga
mybos Jungt. Valst. priklauso jai. Praeitais metais jos 
žinioje dirbo apie 235,000 darbininkų ir apie 17,900 dy- 
lerių. •' •

MUSŲ SKAITYTOJAI
i .. ■ -< -c ■. . ■’ : :

— .... j   i im i ■ ■ »i i i   it111 niyr—'»■'—
U';. • .. ■'r.J'';-/ <

J. T. Zuri, Atsimink ką Sonsteby Patarė!

su
su

Petras Pirmasis 
Eina 4-tą Savaitę

Viso $25.72
Visiems aukavusiems ir au

kas rinkusiems, senelio M. X. 
Mockaus vardu, tariu širdingą 
ačiū ir prašau jo neiržmiršti 
ateityje. Aukas siųskite Fondo 
Komitetui, Antanas Jociaus, se- 
retoriaus vardu, 135 E. 114th 
Place, uChicago, arba Steponui 
Dambauskui iždininkui, 56 East 
lOlst Street, Chicago, III.

Antanąs Jocius, Sekretorius

Naujoviškos kaldros
Ondrus, 2529-31 So. Pulaski 

Kd., padaro kaldrr s dykai be
laukiant, jei atsinešite savo 
plunksnas ar vilnas ir pas juos 
njipirksite impilus.

Impilai importuoti, naujoviš
kos medžiagos, kaina 39c ir

Progress 
Programas

Visas būrys gerų dainininkų 
rytoj rytą dalyvaus Progress 
Furniture Company radio pro- 
grame, kuris bus transliuoja
mas iš radio stoties WGES, kaip 
11 vai ryto.

Programe taipgi dalyvaus adv. 
K. P. Gugis, kuris, kaip papras
tai, pateiks teisinių patarimų.

Progress Radio valanda tęsia
si nuo 11 ryto iki 11:30 ir yra 
transliuojama kas sekmadienį. 
Programo vedėjas yra J. Ro
manas. X.

PIRKIT KUMPIUS
' IŠ LIETUVOS 

baLtic IMPORT co.

Patogiausias Laikas
PIRKTI

PIANO AK0RDI0N4

Progress Krautuvėje
PARDUODAM SUMAŽINTOM KAINOM

Dvigubas kursas lekcijų DYKAI!

Neseniai mes skaitėme, kad 
Keistučio Kliube musų pačių 
teutos vyras, p. Jonas T. Žu
vis, pasiėmęs didvyriškos drą
sos, įlindo į musų lietuvišką po
litiką. Kiek man yra žinoma, 
tai p. Zuris niekad nedalyvavo 
lietuviškoje politikoje ir jokio 
supratimo apie ją neturi.
Jeigu jis mano, kad elgiąši pro
tingai, tai, mano suprątimu, jis 
labai drūčiai klysta. Jis turė
tų žinoti, kad Amerikos politi
ka nėra lietuviška politika, nes 
kas tinka pas lietuvius, tas ne
tinka pas amerikonus. Apart 
to, p. Zuriš tik jaunas Ameri
kos politikoje, dar nesubrendęs, 
niekuo nėra parodęs, kad su
pranta lietuvių lietuviškus rei
kalus. Jaunas teisėjas. Vertėtų 
pasimokyti, subręsti, gauti kitų 
pasitikėjimą, ir ^pagarbą. Tuo
met gal būt lietuviai ir mėgin
tų klausyti p. teisėjo Zurio žo
džių.

Atsimenu, kad p. teisėjo J. 
T. Zurio inauguracijos iškilmė
se vyriausias Municipalis teisė
jas /Sonsteby, štai ką pasuke:

“Mano patarimas jaunam 
teisėjui Zuriųi štai koks: ne
reikia karščiuotis. Jeigu pas 
tave prie “baro” — teisėjo tri
būnos, du jauni advokatai pra
deda karščiuotis ir matai, kad 
jie pereina logikos ribas, tai to
kiame atsitikime geriausiai pa
sielgti šitaip: paprašyt jaunų 
advokatų atleisti, kad eini į 
“chambers” — teisėjo kamba
rius, pasilsėti; Kai sugrįši, nors 
tik po penkių minučių, tai pa
matysi, kad tie jauni advoka
tai jau atvėso, ir dailiai, be už- 
sikarščiavimo, galėsi svarstyti 
bylą ir ją veikiai'baigti;”

',Tai> toks buvo duotas patari
mas p. teisėjui Zuriųi. Matyt, 
p. teisėjas visiškai pamiršo tą 
patarimą. Vieton parodyti rim- 
tume ir savygarbos, jis lenda 
ne į savo dalykus. Lietuvių or- 
ganizacijos tvėrėsi be- advoka
tų, teisėjų ir kitokių profesio
nalų. Jos sau sukrovė kalnus 
pagarbos Europoj. Lietuvių or
ganizacijos kovojo prieš Rusi-, 
jos režimą, kaizerizmą ir visą, 
kas trukdė progresui ir laisvei. 
Galiau, kada, lietuviui buriasi 
pieši Lietuvos nedemokratiškus 
valdovus, tai jįętns koją kišą 
kas? Nugi, laisvos demokrati
nės šalies (Amerikos) teisėjas 
p. Jonas T. Zuris. Min, kaipa 
Amerikos piliečiui, yra gėda 
kitą kartą .ir balsuoti už tokį 
“demokratišką”, teisėją, kaip J. 
T. Zurįs, kąd JO deT
mokratybę šuo ant, uodegos nu
nešė. Kur rimtumas? Kur tak
tika? Bent pas mus lietuvius 
to iki šiol nebuvo. Sapienti Sat.

< V' Kurpalis. /

LIETUVOS ŽINIOS
APIE NAŪJOŠ~KONSTIT(JCL 

; ' ■ JOS PROJEKTĄ
, Ministeris Piypiįhįnkas Tūbe
lis savo kalboje nušvietė ruošia
mos naujos konstitucijos svar
biausias gaires. Projektas nu
mato,' kąd Vaį^tyb^s Preziden
tu s renkamas soR^henems me-

Napoleono Skyrius 
Lietuvos Karo

Muziejuje 
1 

"" f ■ 1 '■

šiemet Lietuvoje bu’vo 
rengti minėjimai 125 metų
kaktuvių nuo Napoleono žygio 
jer Lietuvą į Rupiją ir jo nuga
lėtos kariuomenės grįžimo. Na
poleono karas s,u Rusiją lietu
vių tautai buvo įžiebęs išsiva- 
di.vimo viltį. Tada Lietuva bu
vo persilpna ir negalėjo laisvės 
Atgauti; jos neatgavo ir daug 
stipresnė Lenkija.

Kaip Napoleono skyriaus ati
daryme prof. šmitleinas savo 
paskaitoje pažymėjo, Napoleo
nas yra didžiosios Prancūzijos 
revoliucijos auklėtinis.^ Laisvės 
mintį jis norėjo paskleisti visa
me pąsaujyje ir, kiekvieną tautą 
pacĮaryt vienlyčiu vienetu. Dėl to 
Napoįeonas ir nenorėjo matyti 
Lįetuvą Lenkijos prieglobstyje. 
Jis, į Lietuvą atvykęs 1812 m. 
birželio 23 dieną, liepos 1 dieną 
jąit skelbia laikiną, nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybę, pada
ro Lietuvių kariuomenės užuo
mazgą. Kodėl Napoleonas, būda
mas laisvės skelbėju, Lietuvoje 
būdamas nepanaikino baudžia
vos ir neišlaisvino baudžiaunin
kų? Tai įvykę dėl to, kad Napo
leonas ėjęs ne revoliucijos, bet 
evoliucijos keliu.

Gęn. VI. Nagevičius padėkojo 
ministeriui Dulongui, dovanotais 
eksponatais daug prisidėjusiam 
prie šio skyriaus įrengimo, Lie
tuvių Prancūzų Draugijai, Smit- 
lęinui ir Kauno burmistrui, 
“šiandien Karo Muziejus gerai 
praturtėjo nauja medžiaga, — 
kalbėjo Nagevičius, — vaizduo
jančia Napoleono buvimą Lietu
voje ir jo žygį per Lietuvą, šis 
Sūrius įrengtas tarp skaudžiu 
Lietuvos praeitį liūdinančių 
Skaudžių vaizdų: trys padalini
mai, trys sukilimai, Kražiai, 
spaudos • uždraudimas, Didžiojo 
kajo okupacija.’ ’Naujasis sky- 
rįįš mums’bylds apie Nepriklau
somybės reikšmę, ir prisidės 
prie n u o š i r d ž i ų santykių 
tarp Prancūzijos ir Lietuvos 
tamprėjimo.”

JSJapoleono žygio skyriuje per
teikti paveikslai, vaizduoją di
džiojo karvedžio žygį, tų žygių 
schemos, vartotų pabūklų pa
vyzdžiai (patrankos kopija, šau
tinas, kardas), įsakymas, ku
riuo Napoleonas sudarė laikiną
ją Lietuvos vyriausybę, jo į- 
steigtų lietuviškų pulkų unifor
mų piešiniai ir kt. '

Tsb.

Nuo vakar- jau ketvirta savai
tė, kai Šono tone Teatre, * prie 
66 E. Van Buren gat. eina is
torinis Sovietų Rusijos filmų 
gamybos Veikalas, Petras Pir
masis. < /

Paveiksle atvaizduoji ma to 
caro, ‘‘Rusijos imperijos

įkūrėjo, visuomenės gyvenimo 
reformatoriaus svarbesnieji žy- 
giai-darbai, sumanymų vykdy
mo budai ir tikrasis jo palociiis- 
gyvenimas.

Veikalą paraše istoriniais da
viniais pasirengdamas Alexei 
Tolstoj ir yra Paryžiaus Paro
dos Komitete apdovanotas.

(Skelb.)

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausi 
Automobilių Išpardavimų pas

U. S. AUTO F1NANCE C0.
Prie 1340 W. 63rd St.

Niekur pasauly jus negalite rasti tokio naujausių mod.Eų 
' pasirinkimo taip juokingai žemose kainos?.
čia atstovaujama kiekviena karų garny baf— viiš 330 karų 
— 1937 ir 1936 metų Buicks, Cadillacs, La Sales, Olds- 
mobiles, PontiaCs, Chevrojets, Chryslers, De Saios, D.odges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettes, Stud^bakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKT NAU
JUTĖLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI KAIP Už 
$295. .
Tik pamanyk, naujitelis karas tik už $295 su 90 djenų 
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, Chryskrs, 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 Jie
siai visuomenei — virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS ĮMOKĖJIMAIS IKI 2 METŲ.
Paklausykit musų lietuviškosios valandos iš WSBC radio 
stoties kas trečiadienį nuo 9:30 iki 10 v. p. p. ir iš WHFC 
kas penktadienį* nuo 7 iki 8 v. vak.

ATDARA KASDIEN IKI 10 V?AL. VAK. IR
VISĄ DIENĄ ŠVENTADIENĮ

, i

II. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis

MUSU SPAUDOS DARBU

ČIA GALITE PASISKIRTI GERIAUSIŲ 
IŠDIRBYSČIŲ AKORDIONĄ UŽ 

SPECIALIAI NUMAŽINTAS KAINAS
Po $18.00 - $29.00 - $44.50 ir t.t
Dvigubas kursas lekcijų DYKAI!

3222-24-26 South Halsted Street
TEL. VICTORY 4226

. JOHN KALEDINSKAS?Vedėjas 
ANTANAS LABANAUSKĄS, Mokytojas

INSURANCE
(APDRAUDA)

■ s. I

• Pilną apdraudą auto
mobiliams '

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakaųdų
> Apdraudą; ųuo vagių
e Apdraudą langų
• Apdraudą ‘ gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po piętų. ,

tas renkamas s’ 
tams, gali būti ir perrenkamas; 
Seimas renkamas penkeriems 
metams. Valstybės Prezidentui 
suteikiama tiek galios, kad ga
lėtų iftordinųoti Seimo iy Vy
riausybės darbą. Lietuva nega
li pritikti nei nenaudingam 
kraštutiniam demokratizmui (? 
— “N;” Red.) nei kraštutiniam 
nacionalizmui, bet laikytis svei
ko nacionalizmo, sudarančio pa
lankias sąlygas Valstybei ir at
skiriems piliečiams tarpti.

Užsienių' Reikalų Ministeris 
Lozoraitis nušvietė politinius, 
kultūrinius ir ekonominius san
tykius su užsieniais. Lietuva 
savo politikoje ir intereso gyni
me vadovaujasi taikinga dvasia 
ir politinių realybių sveiku su
pratimu bei tarptautinio ben
dradarbiavimo dėsniais.

_ . . . , _ . _\Tautininkų Sąjungos Geperą-r 
linis Sekretorius Janavičius pa
darė pranešimą apie Sąjungos 
nuveiktus darbus. Suvažiavime 
kalbėjo darbininkų atstovai, iš- 
dėstydami savo reikalus ir dė
kojo Vyriausybei už darbininkų 
būklės gerinimą, priimtose re
zoliucijose pasiąaftoųia už Vals
tybės Prezidento galios sustipri
nimą, Bažnyčios bendradarbia
vimą su Valstybe, tautos auklė
jimo darbe, pritarimą Socialiniai 
įstatyindavystei, pasisakoma už 
Vilniaus vadavimo dvasios ir 
medžiaginioz išteklio 
ginti stiprinimą.

DEŠIMTASIS LAIVAS BŪSIĄS 
PAVADINTAS “KAUNU”

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
Baltijos Lloydo b-vė savo lai
vus pavadina Lietuvos miestų 
vardais; jau yra “Marijampo
lė”, “Utena”, “Ukmergė” ir įt. 
Didesni laivai pavadinami dides
nių Lietuvos miestų vardais.

Kadangi dabar nupirktas de
šimtasis laivas yra veik didžiau
sias, tai jį numatoma pavadin
ti didžiausio Lietuvos miesto 
— Ka imo -

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

vardu, (k)

Kraštui

Laimingos Radybos
Vienas žmogus rado gatvėje 

dų litufls, Pakėlęs nuožemės, pa
rodė šalįa stovėjusiam nepa
žįstamajam, klausdamas:

■—Ar čia tikri du litai?
/ Užklaustasis, apžiūrėjęs, at
sakė: “taip”, ir įsikišo juos į 
kišenę, pridurdamas:

—Kitus tris litus atnešk tam
sta rytoj tiesiai į mano kon
torą. Klumpio g. 8 ¥ ’

Radėjęs, nustebęs, klausia:
■——Kodėl ? 

r- t
-J-A§ esu advokatas,—atsakė 

nepažįstamas,—ir už patari
mus iinu po penkis litus.

labai 
nupigintos!
* Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU. 

' ■ 1

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų.
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Metams $8.00
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AMERIKIEČIŲ DOVANA 
ISPANIJAI v

V

Klaipėdos kraštas ir Lietuva
Lygiai, prieš 15 metų, kaip šiandie, lietuviai sava

noriai užėmė Klaipėdos .miestą, nugalėdami vokiečių 
burius ir priversdami pasitraukti į kareivine^ franeuzų 
įgulą, kurią buvo atsigabenęs į Klaipėdą Santarvės val
stybių paskirtas franeuzas komisaras. Kitus Klaipėdos' 
krašto miestus lietuviai jau buvo paėmę pirmiau.

Po šito lietuvių “pučo” tęsėsi kurį laiką pertrakta- 
cijos su franeuzais ir kitomis Santarvės valdžiomis, bet, 
galų gale, Santarvė pavedė amerikiečiui Davis’ui iš
spręsti 'Klaipėdos likimą, ir jisai pripažino tą kraštą 
Lietuvai. . . ■

^Lietuva tokiu budu įgijo 2,600 ketvirtainių kilomet
rų žemės plotą su kokiais 150,000 gyventojų ir su senu,, 
nors ii* menkai teišvystytu, uostu prie Baltijos juros, :

Tas sukilimas nebūtų galėjęs pasisekti (veikiausia, 
nebūtų galėjęs nė įvykti), jeigu kai kurios didžiosios, 
valstybės nebūtų norėjusios, kad Klaipėdos kraštas bu
tų prijungtas prie Lietuvos. Tik Francųzija tam nebu
vo palanki. Ji' norėjo, kad Klaipėda pasidarytų “laisva 
valstybė” (“Freisthat”) . po Tautų Sąjungos globa, ir 
kąd -Klaipėdoje galėtų šėirųiiįinkauti jlenkai. Už- “frei- 
štato” idėją stojo ir vokiečiai, tikėdamiesi, kad laikui 
bėgant Klaipėdos kraštas galės būt grąžintas Vokietijai.

Bet Anglija ir kitos valstybės buvo linkusios paves
ti Klaipėdos' kraštą Lietuvai. Jos manė, kad tuo budu 
bus lengviau išspręsti Vilniaus klausimą: Lietuva, ga
vusi Klaipėdą, nurims ir sutiks palikti Vilnių lenkams. 
Kaip žinoma, šita jų viltis neišsipildė — Lietuva dar ir 
šiandie nėra susitaikiusi su lenkais dėl Vilniaus. Bet, 
gaudama Klaipėdą,' Lietuva daug laimėjo.

Kol Lietuva yra1 atkirsta “Vilniaus koridorium” nuo 
Rusijos, tai, jeigu ji neturėtų išėjimo į jurą per Klaipė
dos uostą, jos padėtis, kaip nepriklausomos valstybės, 
butų beveik neįmanoma.

Bloga tačiau, kad Lietuvos santykiai su Klaipėdos 
krašto gyventojais nėra tokie, kokie turėtų būti. Nors 
to krašto gyventojų dauguma “lietuvninkai”, bet jų 
akys dar iki šiol yra nukreiptos į Berlyną. Čia pasireiš
kia įtaka “vokiškumo”, *kuris Klaipėdoje viešpatavo dau
giau, kaip per 600 metų. Urnai nusikratyti to, kas per 
šimtmečius buvo žmonėms brukama, negalima.

Bet per šituos 15 metų klaipėdiečiai, gal būt, jau 
butų susigyvenę su Lietuva, jeigu pačioje Lietuvoje bu
tų buvusios kitokios politinės sąlygos. Kai 1926 m. Lie
tuvos valdžios priešakyje buvo atsistojusios demokrati
nės partijos, tai Klaipėdos seimelio dauguma jau koope
ravo su Kauno paskirtu gubernatorium. Dar 10 metų 
šitokio sutikimo, ir Klaipėdos kraštas butų atšalęs Vo
kietijai.

Šitai evoliucijai užkirto kelią 1926 m. gruodžio 17 
dienos perversmas. Lietuvoj^ susidarė valdžia, kuria* 
negalėjo pasitikėti Klaipėdos krašto darbo žmonės, o to 
krašto buržuazija niekuomet gerai nežiūrėjo į “lietuviš
kus barbarus”. Klaipėdos vokiečiai paėmė po savo įtaka 

'daugumą to krašto gyventojų, ir visą laiką tarpe Kau
no ir seimelio kyla nesūsipratimAį ir ginčai. To seime
lio atstovai važinėjo net į Genevą skųsti Lietuvos val
džią! ■' • . ,

Klaipėdiečiai turi savo demokratišku budu išrinktą 
atstovybę — seimelį, o-Lietuva per 10 metų buvo valdo
ma visai be seimo. Koletu būdavo Lietuvos žmonėms 
jausti, kad “tautiškoji vyriausybė” nepripažįsta 'jiems 

. nė tiek pilietinių teisių, kiek jų turi, pagal statutą, pa-‘ 
tvirtintą didžiųjų valstybių, Klaipėdos vokietininkai.

Kad Lietuva galėtų tinkamai vąldyti Klaipėdos 
kraštą ir pašalinti skirtumus,. kurie tebėra tarpe Di
džiosios Lietuvos ir Mažosios, turės Išmokti kaip rei
kiant tvarkytis namie patys Lietuvos žmonės. O tai bus 
galima, tiktai atsteigus demokratiją.

Kai kurios ir stambios biznio 
kompanijos Amerikoj e . simpati
zuoja Ispanijos respublikai, štai, 
kaip rašo specialus “The Man- 
chester Guardian” koresponden
tas. Amerikos tabako kompani- 
ja, kurį gamina Lucky Strike 
cigaretus, padovanojo milijonų 
cigaretų Ispanijos valdžiai. ;

Cigaretai, sakytume, menkas 
daiktas, jais karo nelaimėsi. Bet 
dalykas tas, kad Ispanijoje jie 
šiandien be galo brangus — už 
vieną Lucky Strike pakelį moka 
po 30 pesetų.

Dėl importo keblumų,' Barce- 
lonoje tabako taip trūksta, kad 
valdžia leidžia kiekvienam as
meniui per savaitę laiko nusi-v 
pirkti tiktai vieną pakelį cigare
tų, , bet ir to nevi^uomet galima 
gauti. Todėl žmonės ruko viso- 
1 ias džiovintas žoles ir senus 
arbatos lapus. ' j 
. Bet maisto trukumas esąs 
mažesnis. Valdžios kontroliuoja
mose tentori j ose gyvento j ai ne
badauja.

NAIVUS GUDRAVOJIMAS

Pastaruoju laiku sovietų žvaL1 
gyba pradėjo suiminėti stačiati
kių kunigus (popus), kaltinda
ma juos “konitr-revoliucįniu” 
veikimu ir “ištvirkavimu”. Ra
šydamas apie tai, Antanas Bim
ba išreiškia tvirtą viltį, kad tie 
dvasiškiai atsiims kas jiems pri
klausą “už savo tuos įpurvinus; 
griekus”. s Prie to jisai sarkas
tiškai pastebi:

“O dėl jų likimo^ pamatysi
te, dabar dar išlies ne vieną 
gailią ašarą Brooklyno Straz
das ir Chicagos Grigaitis”.
Jeigu Bimba kada nors “ma

tė’ Grigaitį liejant gailias aša-, 
ras dėl suimįnėjimo popų arba: 
įitų kokių ^kohtr-revoliucinių” 
elementų sovietų Rusijoje, tai 
jisai žiurėjo ne akimiŠ, bet, gaį 

'"l 

būt, kojomis. v ■
“Naujienos” ne kartą yra ra

šiusios apie vadinamą “religinę 
laisvę” bolševikiškoje Rusijoje,, 
ir jos tuo klausimu yra išreiš
kusios tokias mintis: Gerai, kad 
Stalinas pripažįsta teisę, tikin- 
tiemsiems praktikuoti religiją; 
bet jeigu jisai leidžia popams, 
kunigaips ir pastoriams laikytį 
mišias, sakyti .pamokslus ir mo
kinti žmones kalbėti poterius, 
tai kodėl jisai draudžia socialis- 
t;urts rinktis įr skelbti žmonėms 
savo idėjas? Kodėl įU^rįkaliz- 
mas Sovietų Sąjungoje turi tu
rėti daugiau teisių, negu sočia*- 
ilizmas.! —

Į šitą “Naujienų” priekaištą 
ko.lševAžmui Antanas Bimba nie
kuomet neb.ąndė atsakyti, nors 
jisai gėrąi žino, kad tas,prie
kaištai yra teisingas. Jisai pats 
dabar sako :

“Tįe kunigai jį* vyskupai 
(Sovietų Sąjungoje) ‘turėjo 
laisvę atlikinėti religines pa
reigas ”
Bet, užuot paaiškinęs, kodėl 

gi Stalinas neduoda bent tiek 
pat laisvės socialistams, kiek ji
sai jos duoda popams, Bim
ba pasakoja apie Grigaičio “gai- 
l.as ašaras” dėl popų likimo!. 

v kitokiais gudravojimais jisai 
'bando apmulkinti savo “susipra
tusius” pasėkėjus, manydamas, 
tur būt, kad juos yra labai .len
gva vadžioti už nosies.

X 1 — "'■■■■R' ■«

Kalino, kad gąsdinimais pri
versti tautininkus didesnių 

, privilėgijų Li|etu|vors klerika-’ 
lizinui suteikti, .(galimas daik
tas, kad šiuo, ‘pažeistų kata
likų teisiu gynimu iš anksto 

" grumojama ir civilinės lųętri- 
kacijos įvedimo šalininkams 
Juk tai bus dar didesnis Mv 

. nigijos ieisių ir" piniginių .pa
jamų ‘pažeidimas’.”

■ i

Veikiausia, tf;dp įr yra. Su
manymas įvesti Lįč'tuyęję ęiyi- 
hnę jmettr^aciįę. .yra baisesniu 
vyskupams ir klebonams, negu 
'/iri kita “katalikų teis/ų pažei
dimai”. Taigi ne be reikalo ku
nigai dabar ,\organizuQj,a .-“kata
likų bendru f rimtų”.

Kad kokios, Lietuvos tauti
ninkai, to “frdnto” ; nusigąs ir 
civilinės metrikacijos nepraleis.

Jeigu J926 ,m. nebūtų buvusį 
nuvęraMzd^ihįkįatinįų partijų 
Valdžia, tai taš klausimas Lietu
voje seniai hųtų buvęs išspręs
tas.- Per yjėnuoliką su yirsum 
metų tautininkai, neturėdami 
plačioje visuomenėje pritarimo, 
pataikavo klerikalams ir civili-- 
nės metrikacijos, klausimą ati
dėliojo, l]autįninkų gąsdinimu, 
klerikalai tikisi jį užtęsti dar 
bent keletui metų. -

» i v ■» -h ■. y i?" *  *   T1*1    *

Ir Kaimas Pono 
Ludepdorfą

DEGTINĖS AUKA

ZARASAI. — Gruodžio 11 d. 
Zarasų priemiestyje buvo ras
tas ant sniego sustingęs žmo
gus, kuris buvo atgabentai ‘ į 
Zarasų apskr. ligoninę. Pasiro
dė, kad tai P. Jodkos iš Bar-
čiunų ‘ k., Degučių vai. Gruo- vaikais

džio J() ,d. jis Zargsuosė per; 
dieną .girtavo ir būdamas giiy. 
tas kaž kaip pateko į Petru-' 
niškes, 

t 
gulėjo 
nušalo 
ūkyje

^TėV’YNĖ’-’ apie kunigų
/ “RIKSMĄ” j

kur per visą naktį iš- 
ant sniego. P. Jodkaj 
kojos ir rankos.. Mažam 
liko žmona su mažais: 
vargti be darbininko.

Apie slapto Kunigų Vienybės 
aplinkraščio .turinį įkųrįs buvo 
paskelbtas “Naujienose”) rašo 
ir SLA. organas, “Tėvynė”. Sa
ko: . . f ...

“Iš viso ko mhtosi, katali
kų vadams rupi kas kita. Ma-’ 
tyit, čia pildomas įsakymas iš

Tai tik pirmieji žiedai, o 
vaisių vėliau gausime 

į^MEusį specialaus korespondento Lietuvoje)

*

2 kartus su didelėmis moteri
mis, kuo aš ypatingai didžiuo
juos, o svarbiausia, kad viepa 
jų padovanojo man sūnų, ku
ris šiandien 1,02 m aukščio yra, 
gyvena Škotijoj įr yra vienas 
prekybos įmonės vedėjas.”

Toliau liliputas pasakojo, kad 
kartą jis jau buvęs didele Pa
ryžiaus nuostabybe. Tas buvę 

i per pasaulinę Paryžiaus parodų 
1900 met. •

“Aš buv.au1 tuomet dar jau- 
i liliputas,—įr

buvo parašęs ilgą Naujienoms! vien^a amerikietė, didelė, ener- 
straipsn{,.į kurį tautininku žur-jginga moteris, įsimylėjo į ma- 
naląs “Vairas” labai arogentiš-Ine. Mes apsivedėm ir išvažią- 
komis B. Railos lupomis atsilie- vome į San Prancišką. Ten aš 
pė įr, žinomą, jo įprasta manie-j atidariau .alinę, į kurią susirink- 
ra, iš bolševikų pasiskolinta, pu-1 davo geriausios publikos. 1906 
sėtinai išsipludo. Tai šit tasai! metais pametė mane mano 
pateai.prof. literatas V. Krėvė žmųna, mano prekyba ėjo blo- 
Miekevičius dabar* švietimo mi- gai, ir vienas kinas prikalbino 
pįšterijos humanitarinių mokslų] mane kiekvieną vakarą boksuo- 
fakulteto dekanu nepatvirtin-į tis su vyru 90 cm. aukščio. Aš 
tas. 1 buvau garsus čempionas, jus

Taigi, jau naujojo universiteJ galite manimi tikėti, aš daug 
to įstatymo pirmieji žiedai pa- kartų boksavaus su 
sirodė, jo vaisius jau vėliau vyrais, ir tie, kurie su manim 
skinsime ir ragausime. scenoj susitikdavo., bi jodavęs

.Aįšjkų, mokslui jie nebus ska-, man0 kumšties.
nųs iv mdonųs.. Bet musų Eu-| Toliau liliputas papasakojo, 
ropos padangėje tai yra naujie-|kad vieną vakarą, kai jis jau 
nos ir pirmiehos. Nūdien pana-; 6-tame runde rungęsis ;su vienu 
šiais kebais įr šiokius vaisius malaj.um, pradėjusi drebėti že- 
jau turi italai, vokiečiai ir kiti,; mė, kuri sugriovė San Fran- 
kurie vadų dvasiai pasidavė. cjsko miestą. Iš 2,000 žiūrovų 
___________________—Betkas bepąsilįkę tik juodu* du su ma- 

J lajum. Juos išgelbėjęs jų ma
žumas, nes juodu pasilikę tarp

dviejų balkių neužgriauti, tuo
tarpu kai kiti visi buvę prislėg- 

J ti griūvančio namo. Juos iš- 

Liliputai Pasaulinėj Kareiviai tik 36 va-

»r

Lietuvos Didžiojo Vytauto u- 
nįversitetas iki šiol palyginti sa
vo vidaus santvarkoje naudojo
si gana’ plačią autonomiją. Da
bar įpriimtuoju seimo nauju u- 
niVėrsitetp įstatymų ši autono
mija smarkiai apkąrpyta. Vy- 
i , 
siriiikime svambiausias .žodis vi
suomet, jau pjrikįau$ys švietimo' 
ministeriub tai yra administra
cijai, bet ne pačiai universite
to profesūrai.

Vadinasi, į profesūrą dabar 
galės prasiveržti įr tie, kurie! 
nebus tiek mokslu pasižymėję,; 
kiek labiau patikimi r švietimo: 
ministerijos $feroms. Kitaip ta
rus, apie kandidatuojančio į pro-, 
fesorius mokslo Kvalifikaciją,, 
sprendimas pe tiek patiems 
mokslininkams priklausys, kiek, 
švietimo ministerijai, tai yra ad
ministracijai; Kokia rtenais ne
būtų administracija, 'vis dėlto y-, 
ra daugiau šališkas organas,, 
kurio sprendimas ne visuomet 
gali remtis Turimo mokslo įgy 
tais darbais, kiek asmens išti
kimybe, tai yra politine įr vi
suomenine ištikimybe. Politika 
įr visuomeniška nuotaiką dau
giausia pareina, sakysime, puo- 
“skonio”, bet ne nuo nuopelnų' 
moksle.

Šia žinute neturima tikslo šis 
klausimas, nuodugniai svarstyti, 
ir patsai tasai įstatymas atpa
sakoti.

Bet štai jau to įstatymo vai
siai, ar tikriau dar tįk žiedai 
jau pasirodo. Iki i šiol fakulteto 
dekanus pasirinkdavo pati pro
fesūra, o dabar jie reikalingi 
dar ir švietimo meisterio tvir
tinimo. Tiesa, dekanai tai dau
giau priklauso administracijai^ 
žinomą, universiteto administra
cijai. Bet vis dėlto jau ir šiuo 
atsitikimu švietinio ministerija 
save parodo. Štai universiteto 
profesūra ? išrinko, visų fafculte- 
tų dekanus ir švietimo ministe
rija du iš jų jiatf nepatvirtino, 
tai teologijos fakulteto prof. 
kun. P. Kuraičio ir humanitari-į 
niį mokslų — prof. Krėvės Mic-! 
kevičiaus.

Prof. kunigas 1^. Kuraitis yra- 
daugiau žinomas tik }dvasiH 
kiams SaVo mokslo nuopelnais,, 
bet prof. V. Krėvė Mickevičius 
yra plačiai žinomas viso pašau-; 
Jio lietuvių-skaitančiai visuome-' 
nei ir jisai žinomas ne vien tik 
kaipo mokslininkas, bet kartu; 
kiaipa lietuvių žymus literatas,. 
Jo vardas tiek pląčiai žinomas, 
kad čia net netenka jo visų; 
nuopelnų šiuo atsitikimu, įrodi-Į 
nėti. Jo kai kurie veikalai visų 
klasiškais yra pripažinti ir mo
kyklų vadovėliuose įvesti, švie
timo ministerijos programpi^į 
šitie dalykai įtraukti, knįpo to
kie, mokyklose privalomai .pri
einami.

Taigi, šitas.žymus mokovas ir 
literatas negali eiti dekano pa
reigų, peš švietimo ministerija 
neranda galimu jo jose patvir
tinti. Tai jau grynas šališku
mas. Prof y. Knėvįj Mickevičius 
Jau daugel metų tas’ pareigas' y- 
ra ėjęs, tai ir 4ąbar tose parei
gose riebutų naujokas, o vienok 
švietimo ministerija jo nepatvir
tina. O reikia manyti, kati jo 
nepatvirtino tik todėl, kad pa
skutiniais metais prof. V. Krė
vė Mickevičius pasiliko tauti
ninkų ideologijai svetimas žmo
gus. Jis mėgino leisti progresy - 
vės minties žurpalą “Literatū
rą”, jau dabar uždarytą, ir ne
seniai išleido vienkartinį nedide
lį gerąi cenzūros apipaišiotą lei
dinį “Prošvąįstė”. v

Jei prisimenate, savo laiku 
Litera t yrą labai puolė politine 
prasme išsigimėlis Br. Raila, 
buvęs savas pas komunistus įr 
vėliau vienu šuoliu nušokęs pas 
tautininkus. Mfaa ginčas net 
buvo pasiekęs Naujienų skiltis.

riauriėi mokslo fda^binirikų pa- Prof. M. Biržiška tuo reikalui nas,—pasakojo

dideliais

1

Vokietijoje neseniai miręs ge
nerolas Ltidendprfas buvo pa
žįstamas ir Kaune. Ludėndprfas, 
buvo žiaurus karo ir kietos val
džios'užimtuose kraštuose šąli- 
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ninkas. Kai-gen. Hindenburgąs 
buvo rytų fronto vokiečių ka
riuomenės vadu, jis ilgesnį lai
ką gyveno Kaune. Tada gen 
Ludendorfas> ,b.uvo. Hindenburgo 
š tabo viršinįpkas. įkalbama, kad 
okupacįnėsį yald'Hos'-laikais Lie
tuvoje griežtieji įsakymai būda
vę paruošiami Ludendorfo. >

Iš visų vokiečių elgesių gali
ma manyti, kad jie ruošiasi Lie
tuvoje ilgai šeimininkauti. Jau 
buvo paruošę ir planą Lietuvai 
kplonižuotį, pagal tą planą, bu
vę numatyta, tiek apgyvendinti 
Lietuvoje Vokiečių, kiek buvo, 
lietuvių, ^kiečių karininkai jau 
rinkosi sau Lietuvoje dvarus. 
Vokiečiai slerigesi Lietuvoje ir 
savo karo vadus išgarsinti bei 
jų vardus įamžinti. Taip, dabar
tine Gedimino gatvė buvo pava
dinta Ludendorfo vardu dar’ 
tam generolui tebegyvenant 
Kaune. Kai vokiečiai pataisė ru
sų susprogdintų 'geležinkelio til
tą per Nemuną, tai 1916 metų 
balandžio mėn. 16 dieną$am til
te įsuko žalvarinius su savo 
vardais sraigtus Hindenburgas 
ir Ludendorfas. \

Vasaros ,melu Šiedu vokiečių 
Karo vadai gyvęno Aukštosios 
Panemunės miške (ties liaunu) 
ir Čįa ant paprasto iš beržų ša
ltų sukalto Stalo sklaidė žemė
lapius ir ruošė pasaulio užkaria
vimo planus' ■. . . Dabar šie bal
dai yra pas vieną Vičiujų kaimo 
ūkininką, ir vokiečiai nori juos 
nupirkti savo karo muziejui. Į 
Baltstogę įšvykdimas Luden
dorfas išsivežė iš Kauno daug 
puikių baldų, o dabar, pripažintą 
istoriniu" beržo Šakų stalą, pali
ko miške, matyt, generolas tu
rėjo palinkimą į apčiuopk mes- 
nes Vertybes ...

Įdomu, kad taip likimas lėmę, 
jog vokiečių vadų “įamžihimas” 
uoliai vėliau naikino patys vo
kiečiai kareiviai. 19X8' mclęis, 
kai Vokiętįjoje prasidėjo revo
liucija, Lietuvoj ę vokiečių karei
viai sudarė “saldątehratus” — 
kareivių tarybas, Subolševikėję 
Vokiečių kareiviąi pradėjo mi
tinguoti prieš • Berlyno vyriau
sybę, o vieną naktį vokiečiai ka
reiviai nulupinėjo gatvių .pava-| 
dinim.us, kur buvo vokiečių kai- vokiečių karo vadų garbė Lie- 
zęrių ir -generolų vardai; taip į-uvoje. ’
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pat vokiečiai panaikino <ir Lu- 
dendorfo gatvės užrašus. X) lie
tuviai žaliajame tilte įsuktus 
vokiečių karo vadų sraigtus te
besaugo. Trumpą amžių buvo

generolų vardai; taip' lovoje.

ĮVAIRENYBES
Paryžiaus Parodoj
Pasaulinėj Paryžiaus paro

doj mažyčiai žmogeliai—lilipu
tai turi įsikūrę savo valstybę, 
šįta valstybė yra vienintelė pa
sauly, kurios teritorijon įženg
ti nereikia jokių užsienio pa
sų... Liliputai savo valstybėj 
turi pasistatę ne tik atitinka
mas palapines, bet ir gyvena
muosius namus. Dažniausiai at
vykusieji apžiūrėti pasaulinės1 
Paryžiaus parodos nepamirš
ta .užsukti ir liliputų valstybėm 
nes čia daug ko įdomaus ga
lima pamatyti. Noriiįt įžengti į 
liliputų valstybę, reikia sumo
kėti 5 frankus. Bilietus parda
vinėja mažytės damos, kaip 
kelerių metų mergaitės, nors jos 
jau yra visai suaugusios. Jos 
Sėdi specialiuose namuose, ku
rie .mums atrodo kaip kokie nar
veliai. z ;

Liliputų valstybėj—didžiau
sias kalbų ir tautų mišinys: 5 
italai, į amerikiečiai, 4 vokie
čiai, 4 .bulgarai, 3 lenkai, 2 Če- 
koslovakai, 1 anglas, 1 prancū
zas ir ,t. t,
i Vienas užsienio laikraštinin
kas i parašė savo įspūdžius,, pa
tirtus apsilankius1 šitoj lilpu- 
tų valstybėj. ; , ;

Įžengęs į šitą valstybę, tik
rai beveik pasijunti kdip Gu- 
liveras, patekęs į liliputų žemę. 
Visi namai, jei dar galima juos; 
namais pavadinti, tokie mažy
čiai, kad lengvai galima per; 
antro arba net trečio aukšto 
flangus pasižiūrėti vidun- Lili
putų miesto viršininkai tuo 
įaiku4 buvęs .nuėjęs pasižiūrėti; 
naujausių madų. Laikraštiniu* 
įkas priėjęs prie madų namo ir 
^męs žiūrėti per -antro aukšto 
langus. O namo viduj mažytes 
liliputės <demonstrąvo moder-' 
niškas moterų -šakneles ir ki-- 
tokius įprėdalus.

Liliputų valstybės viršininkas 
turįs jau 73 metus amž- Jis 
esąs tik 86 em aukščio. Lilipu-, 
tas turįs užsiauginęs gana di
delę barzdą, kuri ir normaliam 
yyrui gėdos nepadarytų ... Ma
žas žmogiukas pažįstąs be
veik visą pasaulį ir mokąs kal
bėti nemažiau kaip 11 kalbų

“Svarbiausia, ką aš jums 
turiu pasakyti,—pareiškė maža
sis žmogutis,—yra tai, kad aš 
jau 5 kartus esu vedęs, 3 kar- 
tus y su savo rasės moterimis, 

Tsb.į jei aš taip pasakyti galiu, ir

»

“Taip, mano pone,—baigė 
pasikalbėjimą liliputų viršinin
kas,—savo gyvenime aš turiu 
epochos, galima sakyti “pasau
linės istorijos” pergyvenimų”.

Įdomus tie maži žmogyčiai— 
liliputai. Jie sau • duoną;< daž
niausiai pelnosi- rodydami 
žmonėms scenos^ ir šiaip įvai
riose vietose. Nepaliko, štai, .jie 
nepasinaudoję ir pasauline Pa
ryžiaus paroda. Ir, be abejo, 
gražiu pinigų jie čia uždirbs. 
Jei visi 'papasakotų savo gyve
nimą, patirtus nuotykius, daug 
gražių istorijų, oi daug susida
rytų. c. c.

Jdomi Kauno Žydai
čių Draugija

Kauno žydaitės kuria draugi
ją, kuri gelbėtų savo narėms 
ištekėti. Žydaičių grupė jau pa
ruošė tos draugijoj gana origi
nališkus įstatus.

Žydų tarpe dar tebėra iš se
nesnių laikų užsilikusi tradicija, 
kad ištekanti mergaitė turi tu
rėti kraitį, vyras gi gali būti ir 
visu neturtingas. Neturtingų 
tėvų dukterys fvien dėl tos prie
žasties dažniausiai lieka neište
kėjusios, nes tėvai nepajėgia su
daryti kraičio, o be kraičio nė 
•vienas .žydas * nenori merginos 
vesti. Kadangi pagal žydų tiky
binius nuostatus suėjusiai su
brendusios merginos metus mir
ti neištekėjusiai yra nuodėmė ir 
didelėm negarbė, tai senesnėms 
žydų merginoms giminaičiai įr 
pašaliečiai labdariai sudaro krai
tį, kad tik galėtų ištekėti.
- Neturtingų gerokai prasilavi

nusių žydaičių grupė nutarė su
daryti suvišalpos draugiją. Tam 
tikslui surašė įstatų projektą įr 
patiekė Vidaus Reikalų Ministe
rijai įregistruoti. Numatyta, 
kad kiekviena, stojanti į drau
giją nariu turės įmokėti 3L0 Ji. 
įstojamo mokesčio; reikalams. 
Kai viena iš narių ištekės, ji 
gaus tiek litų, kiek draugijoje 
bus narių. Eilinio nario mokes
čio mokėti nenumatyta. Bet kai 
viena draugijos narė į draugijos 
kasą įmoka po 1 lt. Vėl viena 
išteka — visos moka j kasą :po 
I litą. Tsfc.
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Lietuviai Legionie 
riai Rengiasi 
Tolimon Kelionėn

mininkas; B. R. Pietkiewicz, 
sekretorius; John Yuška, kasi
ninkas ir Posto komandibrius.

Frank Krasauskis, 
Posto korespondentas.

DariaMS-Girėna Postas Važiuos 
Lietuvon

Darius-Girėnas Post No. 271 
otf the American Legion rengia 
nepaprastą ekskursiją Lietuvon, 
šiais, 1938 metais, tikslu daly
vauti Lietuvos 26tų metų 'Ne
priklausomybės Iškilmėse.

Jteliaus didžiausiu pasaulyj 
laivu “Normandie”, kuris iš
plauks iš New York gegužės 
18tą dieną, 1933. Sustos pake
liui Paryžiuj pprai dienų, ap
lankys žymesnes* vietas ir uždės 
vainiką ant Nežinomo Kareivio 
Kapo. Taip pat apsistos Berli- 
ne, o iš ten vyks į Soldino mie
stelį, Pamario mišką, kame žu
vo musų du Karžygiai Darius 
ir Girėnas. Uždės pagarbos vai
niką ant jų paminklo, paskui 
vyks teisiai į Kauną, kur pir
miausiai aplankys Dariaus-Girė
no Kapą ir uždės Specialų gar
bės vainiką. Taip pat uždės vai
niką ir ant Nežinomo Kareivio 
Kapo, Kaune. Kaipo pilgrimai, 
aplankys Lietuvoj žymesnes vįe- 
trs ir 
tt.

Tai 
rinė

Iš Phoenix, Arizona
“Kur Saulė 
Visuomet Skaisti”

Rašo buvę Chicag’ečiai 
pp. Stanley Barvitz

jos didesnius miestus, ir

gal bus pirma tokia isto- 
ekspedicija, kokią Da

riaus-Girėno Postas šieis me
tais rengia, tad visi Legionie
riai karo veteranai, jūsų gimi
nės, draugai ir pažįstami, kurie 
manote ir norite aplankyti sa
vo Tėvynę, pasinaudokite šia 
gera proga važiuoti su šia Le
giono Dariaus-Girėno rengiama 
ekskursu a.

L
Gaunate dideles nuolaidas ir 

sutaupinsite nemažą dalį kelio
nės lėšų. Tad, kurie interesuo
ja tės ir norėtumėt plačiau su
žinoti apie rengiamą ekskursi
ją, kreipkitės į šios ekskursi
jos sekretorių, B. R. PIETKIE- 
W4CZ, -2608 West 47th Street, 

, ()i Chicago, Illinois. IŠ tolimesnių 
miestų ar valstijų, rašykit ar 
telefonuokit, Lrfayette 1083, 
lame gausite pilnas informaci
jas ir patarimus. Keliones re
gistraciją galite padaryti atsi
lankydami prs B. R. Pietkie- 
Avicz, aukščiaus nurodytu ant- 
lašu. Kadangi laikas yra apru- 
bežiuotas, o darbo labai daug, 
tai patartina registruotis tuo
jau, nejaukiant paskutinių die
nų. RemAlingas tam tikras ki
lias, kad tinkamai kelionės rei
kalus sutvarkyti.

Gerb. Naujienos: —
Kaipo Kalėdų dovaną, mes šį

met gavom “Naujienas”. Kaip 
malonu ir linksma paškaityti 
apie pažįstamus ir lietuvius Chi
cago je!

Ačiū mus, dovanotojai.
Jau devyni metai, kaip aplei

dom Chiccgo ir apsigyvenom, 
Phoenix, Ariz., bet vis malonu 
žinoti apie senovės draugus ir 
pažįstamus. Kartas nuo karto 
koks chicagietis aplanko ,<Phoe- 
nix, ir mums yra linksma su 
“saviškiu” pasimatyti ir suei
ti.

Per šias Kalėdas ponas ir po
nia Stanley Maukus ir dukrelė

1. Monroe SU aplankė 
Ponia Mankienė su dūk-mus.

rele bus per .žiemą. Mat, Čia* 
pas mus žiema yra labai gra
ži. ‘ >

Phoenix, Arizona vadinasi 
“Salt River Valley” arba “Val- 
ley of the Sun“. Pas mus kas
dieną saulė švipčia, per žiemą 
gėlės žydi, musų daržai apso-1’ 
dinti rožėmis, apelsinais ir 
“grape fruitais”. Musų gatvės 
apsodintos palmpmis. Ištikrųjų, 
Phoenix‘ yra gamtos grožybėms 
apdovanotas. Apie Phoenix yra 
dykuma ir kalnai. Kas jų ne
matęs, tai nežino ir negali su
prasti kokia graži gamta yra.

Pas mus per tris mėnesius 
Vasara ir .labai karšta, bet per 
devynis mėnesius mes užmirš
tam tą karštį" ir džiaugiamės 
saule ir skaisčiomis dienomis,.

Čia yra keletas lietuvių, yra, 
keli iš New York o ir Pitts- 
burgh, etc., kurie atyąžiudja čia 
žiemą praleisti.

Linksmų Naujų 
visiems draugams 
rniems!

Su pagarba, 
''Mr. ir Mrs. Stanley Barvitz, 

1314 N. Brd fct.,"
Arizoną.

■ "■ — —     i '» 1 J."

Skelbimai Naujienose

Metų musų 
ir pažįsta-

Komisija rengiamos Dariaus- duoda BRudĘ dėlto,
Girėno Posto ekskursijos Lietu
von: Joseph Mickeliunrs, pir-

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTAS APKLOJIMAS KĖDĖJ

CROSS STITCH LINENS

No. 1661. — šis kryžiukais 
vartojamas ne tiktai ’kedei, pet

Prccin Photo

“ ...

' , '< ' j

■1

rengiasi važiuoti į Lietuvą šią vasarą. Iš kairės dešinėn, teisėjas J. T. Zuris, ko
mendantas Jonas Yuška; pirmas kuoposkoniendantas J. Mickeliunas ir iP. Dąuž- 
vardis, Lietuvos konsulas Chiragoje.

i KĄ ŽMONES MANO
V—r—ii m  

1

Laisvieji ir Nelaisvieji
S ' . ■ | ,

Prieš dvidešimt ar trisdešimt 
metų, kada buvo pradėta skleist 
laisvoji mintis ir sąžinės laisvė, 
taj visa lietuvių išeivija anais 
laikais buvo bažnyčios atstovų 
įtakoje.

Laisvos minties skelbėjai ta
da buvo bažnyčiose kunigų 'kei
kiami, niekinami ir net nežmo- 
nėmis vadinami. Tie ^pirmieji 
laisvos minties pionieriai daug 
nukentėjo nuo dvasiškių ir jų 
■užsiundytų davatkų. Laisvus 
kalbėtojus kartais sugedusiais 
kiaušiniais svaidydavo ir net su- 
mušdavb. Pavyzdžiui, drg. Per
kūnas buvo bažnyčios tarnų au
ka. Nuo žvėriško sumušimo jis 
vėliau ir pasimirė. •_ •

Vienok nežiūrint visų tų žiau
rumų iš dvasiškių puses, atsi- 
pąlaidojimas nuo religinių prie
tarų augo ir laisva mintis lie
tusių tarpe plito.. Socialistų ju
dėjimas išjudino lietuvius ir į 
savo eiles įtraukė didelį būrį 
žmonių. Per kelis metus socia
listų įtakoje brendo visa pažan
gioji lietuvių visuomene. Ir rei- 
kiA pasakyti, kad toji visuome
nė buvo gana gausi.

V' »
PATTERN 4661 .

išsiuvinėtas motyvas gali būt 
įr komodei arba abrusams.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT,,
1739 So. Halsted SU Chicago, III,

, 1661

j Čia Įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. 

| Vardas ir pavardi ...

| Adresas

Pareiškimas Moc
kaus Šelpimo Fondo 
Reikalu

KORESPONDENCIJA

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros draugijos pirmos kuo
pos revizijos komisija sausio 
mėnesi, 7 d., 1938, patikrino; 
M- X. Mockaus šelpimo Fondo 
knygas ir radome, kad knygos 
ir aukos labai tvarkingai veda
mos. Neradome nei vieno cento 
iš suplaukusių aukų, Kuris bu- 
-tų buvęs sunaudotas kitam tik
slui.

’ M. X. Mockus randasi senelių 
prieglaudoje ir per šelpimo ko
miteto pastangas yra ganą daž
nai lankomas ir prižiūrima, kad 
jam nieko netruktų. Jo šelpimo 
•Fondas buvo įsteigtas sausio 1 
d., 1937 metais. Fondo sekre
torius yra Antanas Jocius, o 
Steponas Dambrauskas, iždinin
kas. Mes tvirtai pareiškiame, 
kad
gali pilnąi pasitikėti ir surink
tas aukas M. X. Mockaus Šel
pimo fondui siųsti Virš minėtų 
ypatų vardų.

x Revizijos Komisija 
J_. Thomas 

A. Laurutanas

šiuo komitetu visuomenė

IIETUVOS ŽINIOS

Paskaitos Apie 
Maistą ir 
Sveikatą

WATERBURY, CONN.—Lie
tuvių Sveikatos Kultūros Kliu- 
bas, sekmadieni, sausio 30 d., 
rengia'paskaitą — instrukcijas 
apie maistą — jo prirengimą ir 
naudą žmogui. Paskaita įvyks 
salėje, ties 774 Bank Street, 
prasidės 2:30 po pietų ir tęsis 
iki 5-tos vakare. Po paskaitos 
įvairus valgiai bus demonstruo
jami. Kiekvienas narys privalo 
atsivesti bent tris draugus.

Reguliaris Kliubo susirinki
mas įvyks vasario 4 d., toje pa
čioje salėje. Susirinkime daly
vius 'prelegentai, kurie kalbės * 
apie nevirškinimą ir arthritis.

Korespondentas

kurie gyvendami savo nusista
tymo neslėpę. Jie nuvežti ten 
liko-prieš savo norą, nes nega
lėjo pasipriešinti. Taip atsitiko 
todėl, kad tarp giminių atsira
do tokių, kurie pasidavė da
vatkų įtakai.

Nėra mažiausios 'abejonės, 
kad ateityje laisvamanių kū
nai taip pat bus davatkų gau
domi, kaip ir dabar, šiaip ar 
taip prieš tai yra pravartu pa
kelti balsas. Reikia pagaliau 
griežčiau nusisatyti prieš tuos, 
kurie nesiskaito su4 mįrušiųjų 
valia., Tegul visokie globotojai 
aiškiai pajunta, kad jie yra 

Tiems įnirusiems' biekas daugiau, kaip tik veid- 
, mainiai, jei .laisvų pažiūrų žmo: 

nes stengiasi į katalikiškas ka
pines nuvežti.

mirę patenka į bažnyčią, o pas
kui į katalikiškas .kapineš.

Tenka pasakyti, jog tie, ku
rie rūpinasi laisvamanių laido
tuvėmis, yra arba sukEadinti 
davatkų arba patys su įnirusio
jo valia nesiskaito. Vadinasi, 
jie nesąžiningai elgiasi.

žvilkterekime, kas buvo prieš 
penkiolika Mr dvidešimt metų. 
Tada kunigą! ir iš tolo kratyda
vos: .bedievių^ sAVižudų ir kito
kių eretikų? r 
“atskalūnams” nebūdavo vietos 
nei bažnyčioę, nei katalikiškosė 
kapinėse. Jei kurį bedievį ir lai
dodavo, tai nešventintose kapi
nėse. Juk ir kazimierinėše buvo 
tiems atskalūnams * atskirtas 
kampelis.

Visai kitaip yra dabar i šian
dien visi yra “\velcome” į kata
likiškas kapines, bile tik užmo
ka. Ir juo ^daugiau užmoka, juo 
iškilmingiau yrą laidojamas. 
Faktiškai, jei už bedievio palai
dojimą sumodama geroka suma 
pinigų, tai jis yra laidojamas’ 
iškilmingiau nei' geriausias ka
talikas, Kad taip yra, to, juk nie
kas negali nuginčyti. /

Kodėl tokia permaina? Ar ti
kėjimo reikalavimai pasikeitė,

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALŲ Svetainėje

Progresyvių laikraščiai užėmė ar kunigų širdys suminkštėjo?. 
Nieko panašaus neįvyko. Jei 

šiandien mes neturėtumėme 
laisvų kapinių, tai ir dabar bu
tų tas pat, kas buvo praeityje. 
Bet štai, kai įsikivrė laisvosios 
kapinės, kurių kunigai neap
kenčia, tai,.ir kunigų nusista
tymas pakitėjo. Jie pradėjo 
teikti bedieviams lengvatų. Nie
ko nepadarysi: biznis yra biz- 
mis. ., ' ‘

Keisčiausias dalykas yra tas, 
kad davatkų būriai zuja tarp 
žmonių, kaip tik numiršta koks 
laisvų pažiūrų žmogus. AJos de
da visas pastangas, kad tik 
•laisvamanio kūnas butu 
jamas katalikiškose 
Jos lenda prie 
nių 4r visais budais 
juos patraukti į- savo pusę, 
gražiuoju -nieko nepadaro, 
griebiasi net grasinimų. Pasi
kviečia į talką net Lietuvoje 
gyvenančias davatkas, kad tik 
galėtų savo atsiekti.

Ir reikia 
dažnai’ tą 
veikia. įil 
kiek 
tus 
^palaidota

svarbiausias pozicijas. Progre- 
,šyviai 'lietuviai savo intelektu- 
ališkomis pajėgomis nustelbė ki
tas sroves: jie turėjo nepalygin
ti geresniu veikėjų ir kalbėto
jų.

Bet ar vadinamieji laisvi žmo
nės yra visai nutraukę ryšius 
su religija?

Čia ir yra daug painiavos. 
Dažnai pasitaiko taip, kad žmo- • 
gus per daugelį metų yra su 

‘bažnyčia visus , saitus nutrau
kęs. Jis ir miršta būdamas lais
vas. Bet vos tik jis užrpenkia 
.amžinai akis, kaip kunigai jau 
reiškia pretenzijų į jo kūną. Va
dinasi, jie nori jį pasigauti, nu
nešti į bažnyčią ir palaidoti ka
talikiškose kapinėse.

Žinoma, mirusiojo Jcimą gali
ma vežti kur patinka,—protes
tuoti jis jau nebegali, čia jau 
nebera mirusiojo valia, bet tų, 
kurie tvarko ir rūpinasi .laido- 

| tuvėmis. ,
i Dabar pažiūrėkime, kodėl nę-‘ 

mažas skaičius laisvų žmogių, 
| kurie prieš mirdami per ilgą 
■ eilę metų su religija nieko, ben- 
1 dro beturėjo ir dagi -buvo- aiš

kus laisvamaniai, vis dėlto nu-

kapinėse 
ojo gimi-

pasakyti, jog gana 
davatkiška .agitacija 

: prisiminkime jnesį 
Skutimus kelis nac
iškose kapinėse liko 
aiškių laisvamanių,

Besimeilindamas 
moteriai iš anties 
ištraukę 35 vek

selius
MARIJAMPOLĖ — šeštokų 

bažnytkaimio, Krosnos v., Ma
rijampolės apskr. gyventoja Ag. 
Keršienė savo žemę pardavė ir 
gautus už žemę pinigus išskoli- 
no įvairiems piliečiams. Skolai 
apdrausti Keršienė iš piliečių 
paėmė vekselius, kuriuos visuo
met su savim nešiodavusis, įsi
dėjusi už liemenės, prie kruti
nės. Vekseliais nešina Korsienė 
eidavus į bažnyčią ir į vakarė
lius.

Vienąsyk šeštokuose buvo su
rengtos vakaruškos. Kadangi 
Kuršiene viena bi jojus eiti na-^ 
mo, prašo vieną, kitą, kad ją 
palydėtų namo. Kitiems atsisa
kius, Korsienę apsiėmė palydė
ti Antanas Rudnickas. A. Rud
nickas Korsienę parlydėjo į pat 
namus ir suėjo į vidų. Viduje 
Rudnickas pradėjo Korsienę 
glebesčioti, meilintis prie jos. 
Taip besiglebesčiodamas Rud
nickas įkišo Korsienei ranką j 
antį ir ištraukė 35 vekselius. Iš
traukęs vekselius sako, ateisi 
pas mane ryt ir aš tau atiduo
siu.

Kuršienė vienąsyk 'eina— 
Rudnicko namie neranda, eina 
antrąsyk—jis nesukalbamas.
Sako, duok 400 Lt., tai aš tau 
atiduosiu vekselius. Keršienė 
jam davė 400 Lt, tai jis 28 vek
selius grąžino, o kitus pasilaikė 
sau. Ir vis Keršienei grasina,— 
sako, jeigu pasakysi policijai, 
tai aš vekselius tuojau sunai
kinsiu.

(Keršienė prašo likusių vekse
lių, Rudnickas reikalauja 200 
Lt. Keršienė duoda 200 Lt ir dar 
kelis vekselius atgauna.

Rudnickas pasirinko lengvai 
realizuojamus kelis 2,800 Lt 
vekselius ir prašo juos išsipirk
ti nominaline kaina. ;

Keršienė neteko kantrybės ir 
pasiskundė kriminalinei polici
jai. Policija kratos metu negrą
žintus vekselius pas Rudnicką 
surado ir atėmė.

Rudnickas tardomas kaltu ne
prisipažino, sako, jis Keršienei 
keliais atvejais skolinęs pinigų, 
tai ji jam išdavus iš kitų gautus 
vekselius. Kadangi Rudnickas 
dirbo prie melioracijos darbų 
ir sutaupą neturėjo, tai niekas 
jo pasiaiškinimais netikėjo ir 
jis buvo patrauktas tiesom

Apygardos teismas Rudnicką 
pripažino kaltu ir nubaudė tre
jais metais sunk, darbų kalė
jimo. Rudnickas padavė apelia
cijos skundą, kurį Rūmai aną- 
dieną svarstė ir atmetė.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Pasirinkit bile vieną 
seklyčios setą.
Tik ateinančią savaitę 
gausite už $39.50 
Dykai pridėsim lempą

»

Roosevelt Furnitūra Co
2310 lest Bonsewelt Road

CHICAGO. ILL.Telefonas SEELEY 8760
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Diena Iš Dienos
je neteisingai paduota jaunuo
lio pavarde. Turėjo būti Leo S. 
August. P-lė Skaminas tarnau
ja Jensen Radio Manufacturing 
įstaigoj, o ne Johnson.

Vyks Lietuvon birželio 11 laivu Eritamiic Marąuette Parko 
Namų Savininkams

mas įvyks sausio 28 d., vietos I 
parapijos salėje, prie 68th ir, 
Washtcnaw avenue.

Lietuviai 
Washingtone I

Washington, U. S. A. sosti
nėje yra nemaža kolonija lietu
vių. Vieni, tarnauja federalės 
valdžios įstaigose, kiti kariuo
menėje, treti laivyne arba turi 
kitus darbus, kurie jiems ne
duoda progos palaikyti artimus 
ryšius su kitais Amerikos lie
tuviais. Vienok Dėdės Šamo sti
pri įtaka Washingtone lietuvių 
dvasios juose neužgniaužė ir, 
kiek aplinkybės leidžia, tiek sos
tinės lietuviai palaiko savitar
pius ryšius ir neužmiršta nei 
savo gimtos kalbos, nei kilmės.

Neseniai Chicagon, savo tė
viškėn, buvo atvykęs jaunas jū
reivis Charles Kalvalskis. Jis 
tarnauja, pirmiau prezidento 

^Roosevelto, dabar Valstijos de- 
partmente (Secretary of State) 
oficialiam laive “Seąuoia.” Pa
siryžęs palaikyti artimesnį kon
taktų su chicagiečių veikimu*, 
p. Kavalskis užsirašė “Naujie
nas” ir žadėjo laiks nuo laiko 
apie savo kolegas washingtonie- 
čius pranešinėti.

Jis pasakojo, kad kai kurie 
lietuviai turi labai atsakomin- 
gus darbus kaip valdžios, taip 
kitose žymiose įstaigose. George 
town universitete randasi vie
nas lietuvis profesorius, dentis- 
terijos departmente. Federa- 
liam iždo departmente yra žy
mus finansų žinovas p. Bean, 
lietuvis, kuris Washingtone yra 
žinomas ikaipo vienas iš pre
zidento Roosevelto “ 
Trusto”—“Brain Trust”

T

SPECIALUS

Šmotu

Musų prašo pranešti, kad 
Marąuette Parkų Namų Savi
ninkų organizacijos susirinki-

Pirkite savo apielinkės 
k re i.cavėse

Antanina ir Juozas Bložiai.

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”. Viršuj, choro vedėjas 
Kazys Steponavičius

Pagerbs Dr. M. T 
Strikolį

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija šįvakar rengia pager
bimo vakarėlį savo pirmininkui 
ir žymiam chirurgui, Dr. M. T. 
Strikoliui, kuris neseniai buvo 
išrinktas garsios Amerikos Chi
rurgų Kolegijos nariu. Dr. Stri- 
kolis tėra antras lietuvis gydy
tojas Chicagoje panašiai pa
gerbtas u‘ž pasekmingų darbuo
tę chirurgijoje.

Vakarienė įvyks buvusiam 
UniversaI Club salėje ir rengi
mu' rūpinasi komisija suside
danti iš Dr. Vežei, 
Poškos ir kelių kitų 
Lietuvių Daktarų 
narių.

, * H. f f
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įsiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS t 

Servizas | 
Vienam , 
Žmogui ||

Zubricko, 
Amerikos 
Draugijos

Užuojauta
Reiškiame giliausią užuojau

tą jūsų nubudimo valandoje dėl 
mirties jūsų šeimynos nares 
Monikos žemaičiutės, Frank 
žemaičiui, tėvui, Antaninai ir 
Onai Jonaitienei, seserims ir 
broliams.

’B ; . r.Į : ’ Į W

k 5^ s? k X -U S ■ a.į V

CRĄNE z
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Scrpened1 .................  eonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .................................. .

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Smegenų 
narių. 

Vienas iš žymiųjų mi.*zikų gar
siam U. S. Marine Band dūdų 
orkestre ’ yra lietuvis James 
Miller, ištarnavęs tame kariuo
menės skyriuje 24 metus.

Darbštus lietuvis yra 
Wylksess, gyvenąs ties 
L. Street, S. E. Washingtone 
gyvena ir jo giminaitė Lenora 

Butkus; lietuvaitė daininkė Wa- 
neta Powder, jaunas ambitiškas 
veikėjas Roger Esunas, kuris 
stengiasi suorganizuoti Ame- 
rikos-Baltiko valstybių sąjungą. 
O visame Washingtone žinomas 
ir visų mėgiamas yra senelis p. 
Gabrilovvitz, kuris tarnauja 
berods, kongreso rūmuose. Nuo
širdesnių lietuvių už p. Gabri- 
lowitz, vargu kur rasi.

R.

Joe
1011

til-

Dar Apie
Sužiedotuves

Pereito penktadienio “N 
po žinute apie sužieduotuves
dviejų jaunuolių Leonardo Au- 
gustausko ir Sophie Skaminas. 
Sužieduotinių pranešimu, žinute-,

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje) •

Chester Rosenberg, 25, 
Angeline Marcinkus, 19

Frank Stepansky, 27, su 
ry Simala 25 ,

Thecdcze Mosetick 27, 
Tiilie Svcboda, 23

Reikalauja .
Perskirų

Anna Zeronsky nuo 
Zeronsky

Ann Waškis nuo James Was- 
kis

su

Ma

su

Frank

Pirmi Krepšinio
Turnyro 
Rezultatai

Pereita ketvirtadienį S t. Au
gustine salėje, 50th ir Bishop, 
prasidėjo “Jaunimo” suorgr ni- 
zuoto krepšinio turnyro loši
mai. Dalyvavo šešios komandos 
ir rezultatai buvo sekami:

Petkus Undertakers — 31;
Bridgeport C. Y. O.— 20

Barskis Furniture 
Rccseveit Furn.ture -

•39;
21 *

Bridgeport K. of L, — 32;
13th Ward Liths — 14.

Publikos susirinko gana daug.
JP.

SUSIRINKIMAI

Chicagos Lietuvių Choras 
'‘Pirmyn” išplauks į Lietuvą 
birželio 11 d. didžiuliu Cunard 
linijos laivu “Britannic”.

Sumanymą vykti Lietuvon 
I ictuvos. Nepriklausomybės 2.) 
si; kak tuvių ■ išk Imėms choras 
Įskėlė pereitais metais ir __
tikslui pndejo rimtai darbu:-į 
lis ir ruoštis, kaip finansiniai, i 
taip ir 
fondo 
choro

vyks į Berlyną, o iš ten į Lie
tuvą. Kelionėje ekskursijai bus 
suteiktos progos 'aplankyti įvai
rias įdomesnes vietas taip Fran
ci) oje,-taip Vokietijoje.

Pasiekęs Lietuvą, choras pir- 
Imiausiai sustos Kaune, o po to 
) apvažinęs7 įvairius didesnius 

- ! miestus krašte. Nariai tnipgi
■ kuriam laikui išsiskirstys ap- 

J lankyti savo tėviškes.
Grįžtant, Pirmyn choras ir

.plah-

“Faun”
Design
Gražus

muzikaliai. 'Sukėlimui 
kelionės finansavimu:, 
narių tėvai ir rėmėjai ekskursija gaus progą.' 

suorganizavo Fondą Pirmyn I kyti Anglijos sostinę Londoną 
Choro Kelionei Lietuvon, kuris Į ir uostą Southampton, iš kur 
ruošia įvairius perengimus ir išplauks atgal Amerikon, 
renka aukas.

Pirmyn Choras ' ruošiasi va- Rietuvo 
žiuoti 50 dainininkų "grupėje, 
neįskaitant tėvų ir pašalinių 
lietuvių, kurie vyks Lietuvon 
išartu su tuo jaunuolių buriu. « z

Apleidęs New ’Zorką/ 1 ivas 
plauks i Havre, Franci ją. Eks
kursija iš uosto vyks į Pary
žių, kur ap’ankys Paryžiaus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. Su 6 Kuponais

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 pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted S£.
šaukit Tel. YARDS. 3408

1 , .. ..... .. * „ ,n /
TIKTAI Už

Setas

Choras iš viso > kelionėje ir 
praleis $pie du mėne

siu laiko. Birželį? 11 d; buvo 
pr rinkt? išplaukrmui, kadangi 
d ugelk choro narių tebelanko 
mokyklas ir anksčiau negali iš
vykti. . ' -

“Pirmyn” choras bus bene 
pirma Amerikos . lietuvių jau
nuolių .organizacija žadanti ap-

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

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliant i Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Europos degtinė ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys dėl svečių.

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

tarptautinę parodų. Ten pavie- j lankyti Lietuvą, savo tėvų gim- 
ščję porą dienų, ekskursantai * tų krėstą — grupėje. —R.

Ruošiasi Švęsti 
4-ių Metų 
Sukaktuves

Iš 15to Wardo Liet. Dem.
veikimo

Naujoji Marąuette Parko Lietuvių Demokratų Klubo valdyba 
bus įvesdinta sekančiam susirinkime, kuris įvyks sekma
dienį, sausio 16 dieną Marąuette Pirko lietuvių parapijos 
salėj. Susirinkimas prasidės antrų valandą p. p. ir nariai 
prašomi nesivėluoti.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos metinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, sausio 15 dienų, 8 vėl. vakare, F. Stonienės bute, 
1950 Gladys avė. Visi malonėkite atsilankyti į susirinkį- 

.. mų, nes 'turime daug svarbių reikalų aptarti. —P. B., sek.
Nevėloj, sausio 16 d., West Side svetainėje, 2244 W. 23rd PI., 

1 vai. po pietų įvyks sverbus Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
metinis susirinkimas. Kviečiame narius atsilankyti, nes bus 
svarstoma svarbus draugijos reikalai ir išgirsime baliaus 
rengimo komisijos ir knygų peržiūrėjimo raportus. Atsili
kę su mokesčius, malonėkite užsimokėti.

J. Žukauskas, pirm.
Amerikos Lietuvių Piliečių 'Politikos^ ir Pašelpinis Kliubas 12 

Ward laikys metinj susirinkimų sekmadienį, seusio 16 d., 
1 vai. popiet, Hollywood syet., 2417 W. 43 St. Nariai priva
lo skaitlingai susirinkti, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti. Kiekvienom nariui bus suteikiamas kliubo kalendo
rius veltui. —Paul J. Petraitis raŠt.

MARQUETT.E PARK. — 15 

 

VVardo < LietuVįųDemokratų 
Kliubas laikė . sa riešmetini 
susirinkimą gruodžio 17 d., ku
riame išrinko naują valdybą 
1938 metams, o sausio 19 H. 
rengiasi bankietu švęsti 4-rų 
metų sukaktuves.

Valdybą šiems metams suda
ro:

F. J. Doviat, pirmininkas;
P. Antonis, vice-pirm.;
J. Tarvidas, nut. rast.;
B. Senienas, fin. raš|.;
A. Račkus, ižd.;
A. Daleis, maršalka; j
Adv. C. Zekas, leg. patarėjas;
Zakaras, Satkus ir Dapševi- 

čia — Pild. Taryba; ;
M. Račkus, korespondentas.
Sukaktuvių bankietfs rengia

mas kartu su susirinkimu, ku
riame galės dalyvauti tiktai sa
vi nariai arba nauji nrriai, ta
me susirinkime prisirašę prie 
organizacijos.

Kliubas praneša, kad. South- 
west Civic Federation šaukia 

v ,
masinį mitingą ateinantį pir
madienį, sausio 17 d. Smulkme
nos apie tą, mitingą kitoje vie
toje. Kliubas yra viena iš lie
tuviškų organizacijų, priklau
sančių prie Federacijos.
M. C. R.

krau-

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8'setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponaisDaug, automobilių susikullmų, 
kitų nelaimių

Paslydusi Galvėje
Lietuvaitė Nusilaužė
Koja

nusi- 
netoli

Slidžios miesto gatvės vakar 
paguldė ligoninėse daug žmonių 
ir tarp jų yra viena lietuvė p. 
Ieva Waller, Peoples Furniture 
Company, Brighton Park 
luvės, knyg'vede.

P-ia Waller paslydo ir 
laužė koją eidama gatve,
nuo krautuvės, kurioje tarnau
ja. Ji buvo ką tik išlipusi iš 
getviakario. Suteikus pirmą pa
galbą vietos daktaro ofise, ją 
išgabeno į namus, Cicero j 
prie 16-tos ir 5Cth avenue.
' P-ia Waller yra našlė Jir turi 
kelis jaunus vaikus, kuriems 
pragyvenimą parūpino tarnau
dama Peoples firmoje. Ji tufes 
išgulėti lovoje apie šešias-sep- 
tynias savaites laiko. —A. Z.

Gaudo automobilis
tus be laisnių

Policijai pradėjus trečiadie
nį kiek smarkiau gaudyti tuos 
automobilistus, kurie dar ne
turi šii^ metų , miesto laisnio 
iki penktadienio vidurdienio 
jau toli per 5,000 automobilis
tų liko sugauti policijos ir ga
vo pakvietimus pasiaiškinti 
teisėjui dėl neturėjirrio 4ais- 
nio.

Largo Servlng Spoon 
Butterknlf*, Sugar SpooM

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS

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

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITeMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dež£.

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti,. arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra *85c.

• t -- ' - •Siunčiu ...... . kuponus. Taipgi pinigais ..............'.......... .............

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šyiesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
TpI ENG 5RR34W40

&

y
-5*

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI. IŠIMAMI *12
PALAGŪI PAGELBA $Cfl

LIGONINĖJE ....L..........
PALAGO PAGELBA "$9(1

NAMIE ui ........ ...... ..........
EKZAMINAVIMAS

OFISE ____ ______
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawądale

HOSPITAL
Avenue 
5727.

RESTAŲRANTAI

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory M70

Kupono Nr. 28

Valstija

' Sausio 16 d.

METINIS 
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje



šeštadienis, sausio 15, 1938 NAUJIENOS, Chicago, 111. "

Plėšikas nušovė
, Jr— -

Herman Kosovski, 22 m., li
ko plėšiko nušautas tamsiame 
koridoriuje/ namo 2900 Roose- 
velt Rd., kur jas buvo užėjęs 
biznio reikalais. Plėšikas pali
kęs savo skrybėlę pabėgo.

Jaunas Kosovski su žmona 
gyveno 4736 Drexel Avė. Jis 
yra lankęs Chicago universi
tetų, bet dabar su tėvu turėjo 
drabužių valymo įstaigas 4516 
Lake Park Avė. ir prie 35 ir 
Halsted gatvių.

Koroneris aštriai pasmerkė 
tuos skupuolius namų savinin
kus, kurie neapšviečia savo 
namų koridorių. Pasak jo, jei 
koridorius butų buvęs šviesus, 
gal nebūtų ištikusi žmogžudys 
te.

•Plėšikas su tokiu pat revol
veriu puse valandos prieš 
apiplėšė gasolino stotį prie 
S. Leavitt St.

tai
100

For Rent

PASIRENDUOJA apšildomas1 kam
barys prie mažos šeimynos, vienam 
arba Vedusiai porai.

7011 So. Oakley Avė.

• [ACME-NAUJIENŲ Foto]

SUSIŽIEDAVĘ. — Filmų aktorė Barbara Stanwyck, 
kuri birk esanti susižiedavusi su filmų žvaigžde Robert

RENDON KAMBARYS prie rnažoš 
šeimynos dėl inteligentiško vyrų, ne- 
girtuoklio. Laiškus rašykit Naujienos 

Bdx 778

PASIRENDUOJA TAVERNAS — 
Rodhduzė prięŠ Tautiškas Kapinės} 
buvusi SVįlainio vieta. Pragyvenimui 
kambariai ant,, vietos, pigi renda.

Kreipkitės 3428 S. Halsted St.

RĖNDGN STORAS/15 metų buvo 
aptieka toj 1 vietoj. . ■ , ' •

2800 S. Leąvitt St.

CLASSIFIED ADS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RENDON KAMBARYS. Karštu 
vandeniu apšildomas. Gerą transpor- 
tdcija. . 4024 W. Maplewood 
Pirmos lubos. Tel. Lafayette 4189

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Parsiduoda Cicero 2 flatų mūrinis 
po 5 ir 6 kambarius, 2 boleriai, na
mas geriausioj padėty. Kaina $6,500.

MARĘjUETTE PAilKE - Apšildo- j ple“w“o“d Avė 
mas, kampas, $11,000.00 ’

Kitas keturflatis, arti Marųuette 
Parko, po 4 kambarius, 70 pėdų, kamT 
pini? lotas. Kaina $6,750.

Ant bile kurių šių namų mažą su
mą reikia įne^ti^ Likusi suma ant 4%

Pilną aprašymą prisiusime ant 
reikalavimo.

Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICH 

Suitė 514,—56\W. Washington

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

pa-

St.

Laimėjo $17,500 
už troko 
sutrintą koją

Teismas nusprendė, kad 
yer Shandler, 45 m 
Ridgeway Avė 
$17,500 atlyginimo Betty Brown 
10 metų mergaitei,. 1414 Wil- 
son Avė., už tai, kad jo trokas 
rugsėjo 24 d.,

Mc- 
4810 N. 

turi sumokėti

1935,

Clark ir Wil- 
skersai gatvę, 
jau buvo per-

13 biznierių areštuo
ta už n usu k imą 
prekių taksų

.1 ,1 ”■ ' •

Gr and j u ry a pk a lt i n o dii Mc 
Madden Motor Sales Co. vir
šininkus už nusukimų $30)000 
prekių taksais, taipjau apkal
tino ir buvusį taksų investi- 
gatorių LaVoie už padėjimą 
tuos taksus nusukti.

Šįvakar Kupiškėnų 
Susirinkimas 
Rinks Valdybą

RENDON 6 kąmbariai, antros lu
bos — Pigi renda., 4316 S. Fairfield 
Avė. Tel. .Delelyiare 7449.

.mii.iii į .i. hm m*. ■ i.j—yn,—--.-r'j—r—1~-| -,i—ttt r i  j. ii Iimfiu .į irwi«— . v.

RENDON Fftrnišiuotas kambarys.
Be valgio, vaikinui '.-ar merginai.

■ Atsišaukiį ijĄ. 4 po pietų.'
3256 S. Union Avė. Pirmos lubos.

.............  iW. ■ ■ w hm i i,   ■ i T', į , 
...—j—i..    - ų  

Furhiturę & Fixtii^es
Rakandai-Įtaisaį

ĮMOKĖK $500
BRIGHTON PARKE, 40th ir Mą- 

į piewooa avc. — 2 lietis po 4 karnb. 
‘-—mainys ant bile kokio biznio arba 
farmos. Kas ką turite mainyti 
norite pigiai pirkti kreipkitės

C. B. SUROMSKIS 
2502 West 69th Street. 

Grovehill 0306.
Nedėlioms atdara 11 iki 3 po pietų

Misceltaneous
įvairus

arba 
pas

PARSIDUODA pigi grosernė ir 
bučernė, moderniškai ištaisyta ir biz
nis kogeriausia eina. Priezastj ištir- 
sjte ant vietos. Kreipkitės prie sa-_ 
vininko, R. GIRC1AUS,

2242 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
visais Įtaisymais. Pigiai, biznis iš
dirbtas. 8340 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
6 apartmentų plytinis — tai dide

lis bargenas tam pirkėjui, kuris ap
sigyvens, ieško būdinko dėl savęs— 
gdli iš jo pragyventi visą savo am
žių. Pigus, lengvus išsimokėjimai, 
jjudinkas be skolų —- mokesčiai ap- 
jnokėti. Rašykit laišką.

1739 S. Halsted St., Box 769

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTB

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rtįšies stogus, taipgi dirbame biėties 
larbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

Bridgeport ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Štieet

............. ; ....— ----- -

PARDAVIMUI GROSERNE su 
visais įrengimais ir staku ir 2 mo- 
verio trokai; su namu ar be namo, 
iš priežasties ligos. '

7126 So. Rockwell Street.

GROSERNĖ-MARKETAS turi bu- 
ti parduota pigiaii. — geras biznis-— 
6 kambariai — 3 katu garažas — 
šiluma pigi renda. Šaukti Laffcyette 
0470.

Mergaitė prie 
son gatvių ėjo 
bet nors šviesos 
siinainiusios, atvažiavo trokas, 
kuris pravažiavo šviesas i 
mergaitę suvažinėjo.-

Mergaitė laimėjusi 
nuosprendi betgi liūdnai Iresnes prekiiį^ląksų sumas, 
stebėjo, kad jokie pinigai vis
tiek nebegrązins jai kojos ir ji 
visam amžiui pasiliks šluba.

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos metinis susirinkimas įvyks 
šiandien, sifiisio 15 d-, 8 vai. 
vakare, F. Stanionio bute, ties 
3950 GIądys avenue- (Pirmam 
aukšte).

Visi nariai prašomi ątšilan- 
i kyli į susirinkimą, nes bus ren

Tuo pačiu laiku valstijos f i- karna valdyba 1938 ' metams, 
nansų departamento įsakymu sekretorius ir iždininkas iš-

ir tapo areštuota 13 smulkesnių; duos raportus iš praeitų metų 
biznierių, kurie yra nusukę ir bus ir daugiau svarbių reika- 

teismo nesumokėję didesnes ar ma- ių svarstymui.

• Oak Park u 
ti treilerių kempes ir jakis trei- 
leris negali pasilikti mieste il
giau 30 dienų.

dė steig-

kurias, jie betgi A(irinko iš sa-! 
vo kostumerių. : \

Tarp suimtųjų yra ir Thorn- 
ton taikos teisėjas Frank Ka
minskų kuriš turėdamas gro- 
sernę Calumet City priemies
ty nesumokėjęs $1,000 taksais.

Nariai, kurių duoklės yra 
atsilikę, malonėkite Užsimokė
ti, kad ateityje nebūtų nesma
gumų. Visi nariai dalyvaukite 
ir baidykite atsivesti naujų 
narių.

Kviečia Valdyba

• Tucson, Ariz., mirė cbi- 
cagietis Edward R. Shaw, 67 
m., prezidentas .Tcchnical Pub- 
lisliing Co.

4

• Gaisras, adv. Adlai Ste- 
veirsoii vasarnamy ties Liber-

SKUBĖK! NEPRALEISK! 
4-ta Reikšminga Savaitė 

Sovietų Rusijos didžiausias 
paveikslas \ 

“PERTAS PIRMASIS”
Tolstojaus Kūno ir Kraujo apysa
ka apie Petrą Didijj, karžygį} mei
luži, imperatorių ir apie tarnaitę 

kuri iškilo ir tapo Rusijos 
cariene Katre I.
SONOTONE
KO E. Van Buren 

Šventadieniais atdara 10:45—25c 
iki 1 vai. po pietų.

I Atfril/in Siunčiam GėlesLUVEIKIS v&x
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
; / Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bank ie t a m s—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

KAZIMIERAS KAINAUSKIS*
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 13 d., 5:30 vai. vakare, 
1938 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Alizavos parąpijos, Prusegąlos. 
kaime. Amerikoj išgyveno 31 
metus.

Paliko didėliame nuliudime' 
sesers dukterį Antoinette ir švo- 
gerį Jurgį Steponavičius (Stė- 
phens) ir daug draugų ir pa
žįstamų.- O Lietuvoj 2 pusbro
lius Petrą ir Povilą Tilindžius. 
. Kūnas pašarvotas randasi 

Koplyčioj. 10734 Š. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Sausio 17 d., 1:30 vai. po piėtų 
iš Koplyčios į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero Kaitiau- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyVauti laidotuvėse ir suteik- 

'ti įam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Sesers Duktė ir Švogeris ' 

Steponavičiai.
Laidotuvėse patarnauja dir. 

J. L1 ULEVIČIUS. Teb Laf. 3572

%

' ■ [ACME-NAUJIENŲ Foto[

GAUNA $90,000 ALGOS-

— Gėn. Robert E; Wood< 
prezidentas Sears, Roebuck 
and Co., kuris pereitais me
tais gavo $90,000 algos-

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
RIUS 1987, Visųldp didžio su Coil 
Baksais ir sihkbm. Taipgi storų 
fikčerills dėl bile kurio biznių iškai
tant svarstykles, registe-.U3 ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite muš pirm negu pirksi
me kitur.

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

CALuinėt '■ 5269

Help Wanteid—Male-Female
Darbininkų Reikia

JIi^KO JAUNOS, išlavintos MER
GINOS ar vyro — turi mokėti dai
nuoti, griežti ‘ smuiką ar gitarą — 
sutinką keliauti, šaukti .pietų ar 
vakarienės ląiku. Prospect 6,^9,

ATSAKINGA^' energingas vyras 
dėl' pynacų mašinų prižiūrėjimo rau
te. Yjša arba dalį laiko. Geriausia 
proga. $175.00 reikalaujama užstato^ 
Atpišaukit laišku 1739 S. Halsted St. 

; Box 774 '

GINOS ar vyro -

Geriausia prd£a žmogui kalban
čiam ' lietuviškaų' kuris gali ir nori 

.sunkiai padirbėti ir turi patyrimo 
'tavernų biehy • Chicagoje ir apielin- 
kėj—parduoti ,ų$istQ i^pęcialyjae^, 'tu
ri turėti sedąr!.,..;i,a

Rašykit 1730 S. Halsted St.
;• ■ B6x '772!

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk muš dėl dykai apškaitliavi-
> irmų. 25 metai patyrimo. Blėkoriuš 

■ stogų dengėjus. •
Leonas Roofing Co.

3750 'WALLAČE STREET
Tel. BGULEVART) 0250.

. -i, i,.;■ T. .1 . .1 *......

Fai*nis for Sale
Ūkiai Pardatintui

PARDAVIMUI 105V2 akėtų fai-iiia 
Mauštori, Wis. 4 kambarių namas, 11 
karvių, 2 arkliai, 5 kiaulės, 5 žąsys, 
150 vištų, visos mašinos. Mainysiu 
ant namo arba biznio. 1115 E. 61 St.

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Mūšų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, naiųus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraušt.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. TeL Haymarket 5686

36 VARTOTI FURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos mieros — kainos $25.00 ir aukšč. 
originalios kainos $200-$300. Rodo
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai.

MILLER FU R CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ parda
vimui. Priežastis—savininko mirimas 
—pirmas teisingas pasiūlymas nębu? 
atmestas.

Taipgi parduosiu sklypą•' žemės ant 
didelio kelio dėl gesolino stoties. 
Kainavo $1300, parduosiu už $500.00 

1514 W. 87th St.

11. APARTMEN'fŲ BUDINKA5, 3 
plytiniai garažai West Auį.urn 
Parke (Geriausiose sąlygose) c E. 
Coru, 78th and Greėn St.; lotas 
80x125; automatiškas aliejaus šildy
tuvas; niekad nestovi tuščių; meti
nė renda $6,024.00. Kaina 4 kartus 
renda, 1 morgičius $12,000.00 gry
nos pajamos $3,000 į metus —viena 
proga per amžių, šltak Vincennes 
1248 (privačias• asmuo).

BRIGHTON PARKO BARGENAI
Mūrinis namas, 2 po 6, karštu van

deniu apšildomas, kainavęs $15,000, 
dabar bus parduotas už $7.400.

2 po 4 kambarius,' apšildomas už 
$6,200. 'V- - • ' ' ,

LEON SIRUS •
3310 S. Wallace Št. Yąrds 1726

TAUTIŠKOS PARAPtJOS - 
PARĖNGIMAS,

Tautiškos Parapijos Basilihksminimo 
Vakaras rytoj)Sausio 16} 1938, 7 v. 
vakare, parapijos svetainėje, prie 35 
ir Union Avenūe.

Kviečia KOMITETAS.

ANTANAS MOCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 12 dieną, 11 valandą va-, 

kaye 1987 m., sulaukęs 49 m. amžiaus, gimęs šakių apskr., Sin
tautų parap., Bridžių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus. .
Paliko aideliąme nuliudime. moterį Antaniną, dukterį Hrileną, 

sūnų Juozapą* broli Joną. O Lietuvoj du brolius ir 2 seseris ir 
daug kitų giminių. /

Kūnas pašarvotas randasi Ridiko Koplyčioje, 3354 S. Halsted 

laidotuvės j vyks pirmadienj, Sausio 17 d., 1:30 vai. po pietų, 
iŠ namų i Tautiškas kapines. • . «

Visi a. a. Antano Mockaus giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiknimą.

Nuliūdę liekame, ,
Moteris, Duktė, Sumiš, Broliai ir giminės..

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius p. J. Ridikas. 
. ? ' Tel. Boulevard 4080

[ ACME-NAUJIENV Foto]

SMERKIAMI KOMISARAI
—Grigori Grinko (kairėj),

misaras, kuris dabartinio 
komisaro yra smerkiamas 
už suardymą Rusijos 
sų ir šnipinėjimą Vokieti
jos naudai ir N. I. Vavilov, 
Rusijos žemdirbystes eks
pertas, kuris ęlabar yra pik
tai kritikuęjamas už “suar
dymą” Rušijos mokslo.'’

Metinės Mirties 
Sukaktuvės
A ■f A.

KAROLIS MEŠKA
Persiskyrė su šiuo /pasauliu 

Sausio 16 d., ,1937 m., sulaukęs 
53 įdėtų amžiaus, gimęs čelkių 
kaime, Vadoklių parap., Pane
vėžio apskr. ,

Paliko dideliame ntiliudime 
moterį Barborą, pd tėvais Ma- 
silohaitę, 2 dukteris: Frances 
Bumbulienę, žentą Kazimierą ir 
Salomiją, sūnų Antaną ir gimi
nes.

Liūdnai atminčiai brangaus 
vyro ir t&velip ' bus laikomos 
šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parap. bažnyčioje

■ Sausio 16 d./ 1938 m., 7 vai. 
ryto.

Kviečiam visus gimines, drau
gus ir pažįstamus ątsilankyti j 
pamaldas. - / '

Musų« brangusis vvre įr : tė-
! Veli n ękuorpet Ącųžnnrąimę. Tu ;
Į paš ms’ ,‘nebestigriši; bet/ 

mes anksčiau ar vėliau pas Ta
ve ateisime. Lauk mus ateinąiit!

Nuliūdę lięka,
Moteris, Dukterys, §unus iy

. žentas. .įd

SECURITY LANDLORD 
BUREAU

Vieniems metams narystė dykai. 
Sprendžiame visas jūsų problemas, 
nesumokėtų rendų iškolektavimas,- 
niorgičių atnaujinimas ir i.t.

Atdara pirmadienio, antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais.
1059 N. Western Avė. Humbolt 0245

PARSIDUODA TAVERNO fikče-
— taipgi parsiduoda geras 

Starck pianas tinkamas dėl namų— 
gerame stovy. GAPSHIS, 3826 So. 
Halsted St. Boulevard 0530.

GERAS BIZNIS — 
GEROJ VIETOJ —■

TAVERN — bowling —restaurant 
išdirbta per 10 metų. Parsiduoda 
pigiai, šaukit tel. Victory 9163.

Situation Wanted
Darbo Ieško

DELIKATESŲ
— gyvenami

PAIĘŠKAU DARBO už , janitorių 
arba už watchman — moku visus 
darbus dirbti carpenter, plumber ir 
electrician ir tt. Turiu gerus paliu
dymus. 883 West 38rd Place, antros 
lubos užpakaly.

GROSERNĖ ir 
krautuvė pardavimui 
kambariai — parduos dėl ligos. 

3512 So. Lotoe Avė.
Boulevard 4798. •

moku visus

IEŠKAU DARBO kaipo janitoriaus 
pagelbiningas — žiemos laike.

1739 S.. Halsted St., Box 770

PARDAVIMUI MALEVOS ir ge
ležinių daiktų krautuvė, gera vieta, 
biznis išdirbtas per 25 metus. Ra- 
škiyte, 1739 S. Raistu SU. Box 771

PARDAVIMUI PIGIAI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj.

Telefonuokit Yards 2527

MARQUETTE PARKO NAMŲ 
BARGENAI

5’ kambarių mūrinis bungalow $3900
2 flatų po 4 kambarius ....... $3,700.
6 kambarių Cottage .............. $1,800
2 flatų po 5 kambarius ....... $6,500 j
4 flatą po 4i kamoarius ........... $11,500 |
10 flatų kainavo $65,000 už $23,000

" C. P. SUROMSKIS
2502 W.J 69thr,Čt. Tel. G.ovfehill 0306 ----- ------- -------------- -
Atdara nedėliom nuo 11 iki 3 p. p." abelno namų darbo, gyvenimas ant

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA OPERE1TORIŲ patyru
sių prie plaunamų suknelių. ♦ 

Nelly Ann Dress Compąny, 
2253 So. Halsted St. 

3rd floor. ' •
— --------------------------- ------------ 1—_—
REIKALINGA MERGINA prie!

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU 2 ar 3 kambarius, kad 
butų gasas ir elektra. Turiu savo 
rakandus. Praneškite J. SMITE, 

3310 S. Halsted St.

. Financial
Finansai - Paskolos

NEPAPRASTI
BARGENAI

vietos, geri namąi nuo $7.00 iki $8 
savaitei. P' JžA 7351.

2
so 7 flatai ir mūrinis garažas dėl'

mediniai namai po 2 aukštu, vi-

25 autombbilių. Randasi 1541-3 W. 
4,6th St.

2 aukštų muro namas, storas ir 4 
kambariai, ant antrų lubų 5 kamba
riai* Randąsi ,3612 W. 56th St.

3 aUgŠtų muro namas, 6 flatai po
4 kambarius. Randasi 4846 S. Wdod 
Street* ,

2-4 kambarių mtiro ir medinė cot- 
tage. Randasi 948 W. 35th Place.

Viršminėti namai turi būti greitu 
laiku parduoti'. Apžiurėkit tuo^ na
mus. Jie bus parduodami už teisin
gą

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui’— nauji namai — kambariai, vo
nia ir radio — nėra skalbimo — pa
prastas virimas — vaikas. $10.00.

1415 Dean Avė., Ravinią Station 
' Highland Park

Tel. Highland Park 1145

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BUILD1NG 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
riON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1782 SO. HALSTED STREET

pasiūlymą. Atfeišaukite,
3315 S. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS arba 
mergina prižiūrėti porą vaikų. Pra
gyvenimas ant vietos.

3788 SO. Halsted St.

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmOr 
kojiniais. Kreipkitės į Naujie
nų Spųlką, 1739 So. Halsted 
Street.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7i30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
u vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

COAL
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES

Tel YARDS 1546

d

Bausiškės

24 metus.
nuliudime 
gimines.

JONAS KUGELIS
Gyvenęs 4634 S. Marshfield 

Avė., persiskyrė su šiuo pasau
liu Sausio ,13 d., 10:30 vai. vak., 
1938 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Švenčionių ąpskr., 

’ Daugeliškės parap., 
kaime.

Amerikoj išgyveno
/

Paliko dideliame 
draugus ir Lietuvoje

* Laidotuvėmis rūpinasi drau
gas Antanas Chepanis.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, Z 
Sausio 18 d., 8 vai. ryto iš I 
Koplyčios į šv. Kryžiaus parap. 1 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- fl 
lingos pamaldos už velionio g 

/sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv." Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Kugelio gi- I 
minės, draugai ir pažjstami e- fl 
sat nuoširdžiai kviečiami da- B 
lyvauti laiaotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir R 
atsisveikinimą., .

Nuliūdę liekame, <1
Draugai ir Giminės.

L«jdotuvėse patarnauja Dir. g 
L F. Eudeikis. Tel. Yarįs 1741 g

ONA GRIBIENĖ 
Po tėvais Venslovaite

Persiskyrė su \ šiuo pasauliu 
Sausio 13 d., 7:45 vai.r vakare, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskr., Šedu
vos parap., Baukų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą ^ntaną, dukterį Franciš- 
| ką, sūnų Joną, seserj Leonorą 
I ir švogerj Petrą Tamošiūnus ir i 
| jų šeimą; brolį Feliksą ir bro- ! 

lienę Ceciliją Venslovus ir jų 
šeimą; brolienę Marijoną ir Į
švogerį Antaną Dautartus ir 
daug kitų giminių. Kūnas pa-

I šarvotas randasi 4506 S. Wood 
St.

Laidotuvės įvyks pirmadienj, 
|. Sausio. 17 d., 8 vai. ryto iš na- 
I mų į šv. Kryžiaus parap. baž- 
I nyČia. kurioje atsibus gedulin

gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a.a. Onos Gribienės gi- I 
minės, draugai ir pažįstami e- 1 

I sat nuoširdžiai kviečiami da- I 
Ivvauti laidotuvėse ir' Nuteikti 1 
jai paskutinį patarnavimą ir at- I 
sisveikininią. Nuliūdę liekaųie, ! 
Vyras, Duktė, Sūnūs, Sesuo, ~ 

Brolis ir kitos giminės.
Laidotuvėse patarnauja Dir. 

P J. F. Eiideikis. 4'eJ. Yards 1741 I .................. .

$6.15 
$6.40 
.$6.40 
$6.40 
$5.25

MINE RUN ............. :.......
LUMP ........................ -...... .....
EGG .............. .... : —■nut .... ....
SCREENINGS ..................

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

S

I

|

s 
II

I 
I | i |

I i
|

I f

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

s CANAL 8500
Apgarsinimų kainos prl- . 
einamos. Už pakartoji- I 
mus gausit nuolaidų.

I

I
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NAVJiENOŠ, CHeagę, III

PAVOJINGAI APDEGĖ BRIDGEPORTO
LIETUVIS FRANK JANKAUSKAS
Sprogu Skardinė Gazolino Beremontuojant 

Kambarį
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didžiule, baisia žaizda. Jo pa<te-lfl1i/»{lrfrttl A f alzvAnd n 
tis yrą labai bloga ir vargu jis!vi|lv<|gvll AtpikivAkUd 
išliks gyvas. Taip sako Cook ap-lĮĮ^g Yofke '

Jonas Budrys
skričio ligonįnės daktarai, kur ( 
Jankauskas biivo paguldytas.

Nelaimingu lietuviu rūpina
si Jo syetimtau’te žmona. Jos 
paprašytas, Povilas Buknis da
bar ieško Prano Jankausko bro
lio,; Juozapo Jankausko, kuris 

tai Chicagoje,
BRIDGEPORT — Apskričio degtas ir, galimas daiktas, kad 

ligoninėje šiandien guli 50 metų ' paveikė netoliese stovėjusią 1 gyvenąs kur 
lietuvis Frank Jankauskas, ku- skardinę gazolino ir skystimą Marųuette’Parke ar kitoje pie 
ris labai sunkiai, gal mirtinai 
apdegė sprogime įvykusiam ket
virtadienį, sausio 13 d.

Nelaimė įvyko Jankausko bu- tis šaligatvio sniege, ir tas liep- 
te, kuris randasi ties 3407 So. snas šiek-tiek apmalšino. Srnar- 
Wallace Street. Sužeistą j am 
remontuojant savo buto kam
barius, sprogo gazolino pilna 
skardinė. Degantis skystimas 
aptaškė visas kambario sienas 
ir Jankausko rubus, kurie už
sidegė paversdami Jankauską 
lyg. į liepsnų stulpą. Jankauskas 
remontavo kambarius, nuspren
dęs juos gražiai ištaisyti nuo
latiniam gyvenimui.

Nuo ko sprogimas kilo sunku 
pasakyti, bet spėjama, kad prie 
nelaimes prisidėjo “blowtorch”, 
kuriuo Jankauskas taisė kam
barius. “Blovvtbrch” buvo už-

užžiebė.. , / . tinėje miesto dalyje, Jankaus-
Rųbams užsidegus, Jankaus- kieno ieško p. Juozapo Jankaus

kas puolė laukan ir ėmė raity■ ko, pageidaudama , j o pagalbos 
šitam nėlaimingam įvyky j.

be-

Rytoj kalbės 15^tų Klaipėdos 
AtVadaviitiO;/ SukųRtiivių Jš- 

t kilmėse.‘

Kalbės Apie 
Pietinės Miesto
Dalies Pagerinimą
Viešas Southsid iečių Mitingas 

Pirmadienį Vakare

įvairus kalbė-diskusuos
masiniame mitinge, kuris 
pirmadienį vakare, Gage 

Auditorijoje, prie 55th ir

Kas reikalinga pagerinti pie
tinėje Chicagos dalyje, kaip ga
lima pageripimų iškovoti ir kaip 
juos įvykinti?,

Tai yra trys klausimai, ku
riuos 
tojai 
įvyks 
Pa r k
VVestern avenue.

Mitingų šaukia Southvvest Ci- 
vie Federaton, apie 20-ts pie
tinės Ghicagos dalies pilietinių 
organizacijų sąjunga. Prie jos 
priklauso kelios lietuvių 1 orga
nizacijos, kurios turi savo at
stovus Federation valdyboje. 
Mitingas rengiamas southsidit*- 
čių naudai'ir jie yra kviečiami 
atsilankyti ir susipažinti su sa
vo apielinkės gyvenimu ir tru
kumais.

Lietuvis John I). Simans, Fe
deration vice-pirmininkas pra
neša, kad susirinkimais domė
sis tik 
“nebus 
įžanga

pagerinimo reikalais ir 
jokių politiškų kalbų.” 
nemokama. R

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Vakaro 
Darbininkai

kia didvyre čia pasirodė, maža 
Jankauskų kaimynų mergaite. 
Išgirdusi riksmą ir pamačiusi 
degantį Jankauską, ji tuoj pa
šaukė ugniagesius ir puolė prie 
Jankausko, lupinėdama nuo jo 
degančių rūbų šmotus. I pagal- .
bą tapgi atėjo lietuvis Povilas Antradienį svarbus LDD 4-tos

Kuopos Susirinkimas'
A. Dąinis^ žymus LDD vei

kėjas Chicagoje, praneša, kad 
antradienį sausio 1 d. svetai
nėje (?) įvyks LDD 4-tos kuo
pos reguliaris mėnesinis susi
rinkimas, kuris bus labai svar
bus tuo, kad dienotvarkėje bus 
LDl>Socialistų vienybes klau
simas.

A. Dainis ragina visus ne
rius susirinkime dalyvauti i' 
svarbų vienybės klausimą nuo
dugniai išsvarstyti,

Susirinkimas prasidės 8-tą va
landą vakare. R.

i Svarstys L D. D.— 
Socialistų Vienybės 
Klausima

Bųknis, kuris gyvena antrame 
aukšte to paties namo, kuria
me gyvena Jankauskas. Lieps
nas užsidegusiam kambaryje 
užgęsinų ugniagesiai.

Jankauską pasisekė išgelbėti 
nuo baisios mirties, bet visas 
jo kūpąs buvo paverstas viena

J. Žukas
E. šmotelis
S. Peringis 
C. Matekonis 
A. Smolelis 
A. Tumosa 
V. Cherry 
Sbliauteris Jr. i

‘ šiandien po pįiėtų iš New 
Yorko Chiėagon atskris Lietu
vos ‘konsulas New Yorke Jo- 
nas Budrys. ' f. ;; ’

Jis atvyksta pasakyti kalbą 
Klaipėdos atvadavimo sukaktu
vių (15-tų);.; iškilmėse/ kurios 
yra rengiamos Ghicagos Lietu- 
vįų Auditprijojį, Tytoj po pie
tų. J// J y/'J y ?

Chicago Municįpialiame air- 
porte atvykštįiįįtj^syeįią sutiks 
Chicagos kphšhW p. P. Dauž- 
vardis ir delegacija nuo Lith- 
uanian Chamber of Commerce 
of Illinois.

Iškilmės Chicągos JLietuvių 
Auditorijoje prasidės apie 2-trą 
valandą po pietų. Konsulas Jo
nas Budrys, kuris lošė aktyvią 
rolę Klaipėdos atvadavime, kal
bės apie dabartinę Klaipėdos 
rolę Lietuvos gyvenime ir 
tarptautinėje arenoje. Antras 
kalbėtojas bus P. Daužvardisį 
vietinis Lietuvos konsulas.

Muzikalę programo dalį pil
dys solistė p. Genovaitė Gied
raitis, Birutės mišrus ir Sas
nausko Vyrų chorai ir Jauno
sios Birutės šokėjų grupė.

> -t . b,1 .. ■ ■ ■.
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Šeštadienis, sausio 15, 1938
Velionis buvo apie 52 metų1 kliudo (didesnėse upėse) ir lai- 

amžiaus. Sirguliavo ilgoką laiką vininkystei. Tai negerovei paša- 
ir paskutinius kelis mėnesius'linti Vandens kelių rajonas pa- 
praleido ligoninėje/ Pereitais j rčngė įstatymo projektą upių 
motais Henrotin ligoninėje bu- krantams apsaugoti. Be to, yra 
ve padaryta operacija, bet ji ve- parengtos ir sielių plukdymo 
Honiui sveikatos riegrąžino.

,, Kazimieras Kaincuskis buvo 
giminaitis pp. Antoinettei ir1 
Jurgiui Steponavičiams, ‘‘Nau
jos Gadynės” choro dainininkei 
ir vedėjui. Jie rūpintasi laido
tuvėmis. - \ ;

Vėiionis gyveno tieš 122 East 
llOth Street. Amerikoje išviso 
praleido apie 31 metus laiko, o

Chicagoje yra pirmas niro jo penkis metus, tarp 1927 ir 1932 
atvykimo New Yorko konsulą- išgyveno Lietuvoje. Buvo ty- 
tan. • - lauš, ramaus budo žmogus.

Vakarienės rengimu ir rezer
vacijomis rūpinasi komitetas, 
susidedąs iš sekamų asmenų: 
teisėjas J. T. Zuris, $. Balze- 
kas,, W. Kareiva, (k Neckrash, 
J. Rakštis ir J. Varkala.

Al

/ i'?

Iškilmes repgia kai kurių 
grupių komitetas, kuriam va
dovauja klaipėdiškis, adv. F. 
Bradchulis.

Po iškilmių Auditorijoje sve
čias J. Budrys, vyks į Sbore- 
land viešbutį (55tb ir Ežero 
Krantas), kur Chamber of 
Gommerce rengia jam pagetr 
bimo
įvyks viešbučio French Room 
salėj e 
7:30 P. M. 
dar tą vakarą išvyks lėktuvu
atgal New Yorkan.

Šis p. Budrio atsilankytnas

vakarienę. Parengimas

lygiai ir punktT:ąliai
kadangi, J. Budrys

taisyklės.

Iki penktadienio vidurdie
nio jau 6,608 alinių išsiėmė 
šių metų laisnius. Bet pernai 
buvo 9,408 alinės, tad, išrodo, 
daug alinių dar neturi laisnių. 
Policijai įsakyta tokias alines 
uždaryti šį šeštadienį.

Kūnas yra pašarvotas koply
čioje, ties 10734 Michigan Ąve- 
nue, iš kur pirmadienį, 1:30 po 
pietų prasidės laidotuvės. Pa
tarnaus k.id. direktorius J. Liu- 
levičius.

Vasario 13

Mirė Senas 
Roselandietis 
K. Kainauskis
Buvo giminaitis Antoinettei ir 

Jurgiui Steponavičiams
ROSELAND — Pirmadienį 

po pietų Tautiškose Kapinėse 
bus palaidotas Kazimieras Kai
nauskis, senas Roselando gyven
tojas, kuris mirė ketvirtadienio 
vakare, sausio 13 d.

Pp. A. ir J. Steponavičiams j 
reiškiame gilią užuojautą, nete- Į 
kus artimo giminaičio ir gero 
draugo. R.

Susirūpinta upių 
krantų apsauga

Dabar nėra jokio įstatymo 
nei taisyklių, kuriais remiantis 
butų galima versti upių krantų 
savininkui rūpintis krantų prie
žiūra. Neprižiūrimi upių kran
tai griūva, upės vagoje atsiran
da seklumos ir užtvankos*, kas

METINIS
KONCERTAS
SOKOLIĮ SVETAINĖJE

- J'.
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LIETUVOS NUOTYKIAI PAVEIKSLUOSE
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LIETUVOS DAILININKAI;—Lietuvos dailininkai jų surengtoje didžiulėje Lietuvos me

no parodoje. Tarp jų stovi ir prezidentas A. Smetona.

g
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■ ■ iltVOšI ASl < OLJ MPJ JĄD AL-- 193S m- Li e t u vo j e 1 į vyk M a n č ios 
komiteto 'posėdis, !kuriatne pąsisk^ ir nutarta, visu tempu rengtis Olimpija-
dai;^-Kalbą- šVigBinb >minįst(įrjs pitof. Tonkūnas, (įęšineje<~- T. O. K-to pirminiųkas V. Ąu- 
gdštau<ikaš,• O/rK*t0 Skipitis, šušisiekimo vykd. k-to pirm, vicė-
burml. Rusteika, Šaulių S-gos vadas pulk.' Salidžius, atletikos sporto vykd. Ę-go pirm. adv. 
Batailis, moksleivių olinip. žąid. yykd. 'K^to pirm. dir. Vaitiekūnas; iš kaires/ •— iškilmių 
vykd. K-to pirm, viceministeris ’ats. pulk. B. Giedraitis, B- Grebliauskas 
vykd. K-to pirm—teisėjas Kazlauskas, 
vykd. K-to pirm. Kalvaitis, Dr. Avižonis ir Kūno Kultūros Rūmų ref. Latvėnas.

Chicrgos Lietuvių Draugijos 
metiniam vakare, įvykstančiam 
sekmadienį, sausio 16 d. 1938, 
Ashland Blvd. Auditorijoje, 
dirbs sekami asmenys: 
pribūti salėn 2:30 P. M.) 

Bernice Laucius 
E. Bačiunienė 
Violet Kaulinaitė 
P. Skurkis 
K. čepulevičius:
J. Žičkus 

Rulis 
Ascilla 
Man kus 
Kičas

V. šmoieliene
K. Radišauskienė 
K. Rypkevičienė 
A. Kaulinienė 
A. Strikoll 
A. Ramanauskas 
J. Kriaučiūnas 
S. Stašaitis 
M. Čepuli 
X. Saikus

r J. Milaševičia 
P. Mankevičins 
P. Kampika4: 
J. Gumauskas 
A. Palionis 
J. Katilių? 
A. Bačiunas 
J» Valiulis

A.

r r

* 'Wi
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M0TORINIS SKLANDYTUVAS.—Lietuviai yra dideli padangių 
voje smarkiai plečiasi civilinė aviacija, o ypač sklandymo sportas, 
buvo pakrikštytas naujas motorinis sklandytuvas.

sporto mėgėjai. Lietu
sią vasarą Lietuvoje

■ | . • ■ .. # c .

o

teniso sporto 
Eltos*’ VIS refer, J. Graičiunas, vandens sporto

1 
* 1' •f I;'

. LIETUVOS KARO MUZIEJUJE 1937 m. gruodžio 20 d. iškilmingai buvo atidarytas 
Napoleono skyrelis. Atvaizde matome tų iškilmių aukštuosius svečius: kariuomenės vadų 

i gen. Raštikį (stovi), krašto apsaugos minisle į gen. Dirniantą,, prancūzų pasiuntinį Lietu
vai Dulongą ir susisiekimo ministerį inž. Stanišauskį.



PAVOJINGAI APDEGĖ BRIDGEPORTO 
LIETUVIS FRANK JANKAUSKAS
SproguSkardine Gazolino Beremontuojant 

Kambarį

NAUJIENOS, Ctacagp, Ilk

didžiule, baisia žaizda. Jo Aidmmifa
tis yrą labai bloga ir vargu jis. vlIĮvdĮJvlI /kvaili vilUČl 
išliks gyvas. Taip/Sazo Cook ap- ITstYięi IVoiV VavVo 
skričio ligoninės daktarai, kur 11 v n I viii v
Jankauskas buvo paguldytas. tnT|*)Q R114rVQ

Jtuviu ruDinjv* *
Jankauskas buvo

Nelaimingu lietuviu rūpina
si jo syetimtąute žmona. Jos 
paprašytas, Povilas Buknis da
bar ieško Prano Jankausko bro-

* 4 ' ■ *

lio, Juozapo Jankausko, kuris 
tai Chicagoje,

BRIDGEPORT — Apskričio degtas ir, galimas daiktas, kad 
ligoninėje šiandien guli 50 metų 'paveikė netoliese stovėjusia 1 gyvenąs kur 
lietuvis Frank Jankauskas, ku- skardinę gazolino ir skystimų Marųuette Parke ar kitoje pie- 
ris labai sunkiai, gal mirtinai, užžiebė., 
apdegė sprogime įvykusiam ket
virtadienį, sausio 13 d.

Nelaimė įvyko Jankausko

Rytoj kalbės 154ų Klaipėdos 
Atvadavimo ‘ Sukaktuvių Iš
kilmėse.

Iškilmes rengia kai kurių 
grupių komitetas, kuriam va
dovauja klaipėdiškis, adv. F. 
Bradch ulis.

Po iškilmių Auditorijoje sve
čias J. Budrys, vyks1 į Sbore- 
land viešbutį (55th ir Ežero 
Krantas), kur Chamber of 
C'ommerce rengia jam pagetr 
bimo
įvyks viešbučio 
salėje

šeštadienis, sausio 15, 1938

tinėje miesto dalyje. Jankaus 
Rūbams užsidegus, Jankaus- kienė ieško p. Juozapo Jankaus 

kas puolė laukan ir ėmė raity- 
bu-įtis šaligatvio sniege, ir tas liep-

te, kuris randasi ties 3407 So. snas šiek-tiek apmalšino. Smar-

ko, pageidaudama Jo pagalbos 
šitam nėlaimingam įvykyj.

R. .
be-Wallace Street. Sužeistųjam 

remontuojant savo buto kam
barius, sprogo gazolino pilna 
skardine. Degantis skystimas 
aptaškė visas kambario sienas 
ir Jankausko rubus, kurie už
sidegė paversdami Jankauską 
lyg. į liepsnų stulpų. Jankauskas 
remontavo kambarius, nuspren
dęs juos gražiai ištaisyti nuo
latiniam gyvenimui.

Nuo ko sprogimas kilo sunku 
pasakyti, bet spėjama, kad prie 
nelaimės prisidėjo “blovvtorch”, 
kuriuo Jankauskas taisė kam
barius. “Blovvtorch” buvo už-

kia didvyre čia pasirodė maža 
Jankauskų kaimynų mergaite. 
Išgirdusi riksmų ir pamačiusi 
degantį Jankauskų, ji tuoj pa
šaukė Ugniagesius ir puolė prie 
Jankausko, lupinėdama nuo jo 
degančių rūbų šmotus. I pagal
bų tapgi atėjo lietuvis Povilas 
Bųknis, kuris gyvena, antrame 
aukšte to paties namo, kuria
me gyvena Jankauskas. Lieps
nas užsidegusiam kambaryje 
užgęsinų ugniagesiai.

Jankauskų pasisekė iš 
nuo baisios mirties, bet 
jo kūnas buvo paverstas

gelbėti 
; visas 

viena 
l

vakarienę. Parengimas
French Boom 

lygiai ir punktualiai 
., kadangi, J. Budrys

šiandien po pietų iš New
Yorko Chicagon atskris Lietu- 7.39 p 7^ 
vos konsulas New Yorke Jo- jar įa vakarų išvyks lėktuvu

Kalbės Apie 
Pietinės Miesto 
Dalies Pagerinimą

J. Žukas
E. šmotelis
S. Peringis
C. Matekonis
A. Smolelis
A. Tumosa

Viešąjį Southsidiečių Mitingas 
Pirmadienį Vakare

klausimai, ku- 
į va irus kalbe- 
mitinge, kuris

diskus uos
masiniame
pirmadienį vakare, Gage

Auditorijoje, prie 55th ir

Kas reikalinga pagerinti pie
tinėje Chicagos dalyje; kaip ga
lima pagerinimų iškovoti ir kaip 
juos įvykinti?.

Tai yra trys 
riuos 
tojai 
įvyks 
Park
VVestern avenue.

Mitingų šaukia Sourhvvest Ci- 
vic Federaton, apie 20-ts pie
tinės Chicagos dalies pilietinių 
organizacijų sąjunga. Prie jos 
priklauso kelios lietuvių r orga- 
nizacijos, kurios tūri savo at
stovus Federation valdyboje. 
Mitingas rengiamas southsidie- 
čių naudai ir jie yra kviečiami 
atsilankyti ir susipažinti su sa
vo apielinkės gyvenimu ir tru-V 
kūmais. /

Lietuvis John D. Simans, Fe
deration vice-pirmininkas pra-1 
neša, ikad susirinkimais domė
sis tik pagerinimo reikalais Jr , 
“nebus jokit) politiškų kalbi/, 
įžanga nemokama. R

Shliauteris Jr. i

Svarstys L D. D. — 
Socialistų Vienybes 
Klausimą 

• c, ■ 1 
■( L, ........—- -----—

Antradienį svarbus LDD 4-tos 
Kuopos Susirinkimas

A. DąinisK žymus LDD vei
kėjas Chicagoje, praneša, kad 
antradienį sausio 1 d. svetai
nėje (?) įvyks LDD 4-tos kuo
pos reguliaris mėnesinis susi
rinkimas, kuris b irs labai svar
bus tuo, kad dienotvąrkeje bus 
LDD-Socialistų vienybės klau
simas. z

A. Dainis ragina visus na
rius susirinkime dalyvauti i-’ 
svarbų vienybės klausimų nuo
dugniai išsvarstyti.

Susirinkimas prasidės 8-tą va
landų vakare. R.

nas Budrys. j
Jis atvyksta pasakyti kalbą 

Klaipėdos atvadavimo sukaktu
vių (15-tų), , iškilmėse, kurios 
yra rengiamos Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, rytoj po pie- 
tų. . . . įįjli

Chicago Muhicipialiame air- 
porte atvykstantį Svečią sutiks 
Chicagos konsulas p. P. Dauž- 
vardis ir delegacija nuo Lith- 
uanian Chamber of Commerce 
of Illinois.

Iškilmės Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje prasidės apie 2-trą 
valandą po pietų. Konsulas Jo
nas 
rolę 
bes 
rolę 
tarptautinėje arenoje. Antras 
kalbėtojas bus P. Daužvardis; 
vietinis Lietuvos konsulas.

atgal New Yorkan.
Šis p. Budrio atsilankyfnas 

Chicagoje yra pirmas niro jo 
atvykimo Ne\v Yorko konsula
tam

Vakarienes rengimu ir rezer
vacijomis rūpinasi komitetas, 
susidedąs iš sekamų asmenų: 
teisėjas J. T. Zuris, S. Balze- 
kas,, W. Kareiva, G. Neckrash, 
J. Rakštis ir J. Varkala.

Velionis buvo apie 52 metų Į kliudo (didesnėse upėse) ir lai- 
amžiaus. Sirguliavo ilgoką laikų | vininkystei. Tai negerovei paša- 
ir paskutinius kelis mėnesius:linti Vandens kelių rajonas pa- 
praleido ligoninėje. Pereitais j rengė įstatymo projektų upių 
motais Henrotin ligoninėje bu- krantams apsaugoti. Be to, yra 
ve padaryta operacija, bet ji vė- parengtos ir sielių 
lioniui sveikatos Tiegrąžino.

.Kazimieras Kaim uskis .buvo
giminaitis pp. Antoinettei ir1 
Jurgiui Steponavičiams, “Nau
jos Gadynės’’ choro dainininkei 
ir vedėjui. Jie rūpinasi laido
tuvėmis. - \

Velionis gyveno tieš 122 East 
llOth Street. Amerikoje išviso 
praleido apie 31 metus laiko, o 
penkis metus, tarp 1927 ir 1932 
išgyveno Lietuvoje. Buvo ty
laus, ramaus budo žmogus.

Kūnas yra pašarvotas koply
čioje, ties 10734 Michigan Avė- | 
nue, iš kur pirmadienį, 1:30 po ■; 
pietų prasidės laidotuves. Pa
tarnaus k.id. direktorius J. Liu 
levičius.

taisyklės.
plukdymo

Iki penktadienio vidurdie
nio jau 6,608 alinių išsiėmė 
šių metų laisnius. Bet pernai 
buvo 9,408 alinės, tad, išrodo, 
daug alinių dar neturi laisnių. 
Policijai įsakyta tokias alines 
uždaryti šį šeštadienį.

Vasario 13

Budrys, kuris lošė aktyvių 
Klaipėdos atvadavime, kal- 
apie dabartinę Klaipėdos

Lietuvos gyvenime ir

Muzikalų programo dalį pil
dys solistė p. Genovaitė Gied
raitis, Birutes mišrus ir Sas
nausko Vyrų chorai ir Jauno- o . \
sios Birutės šokėjų grupe.

y u , L.

Mirė Senas 
Roselandietis 
K. Kainauskis
Buvo giminaitis Antoinettei 

Jurgiui Steponavičiams
• ROSELAND — Pirmadienį 

po pietų Tautiškose Kapinėse 
bus palaidotas Kazimieras Kai
nauskis, senas Roselando gyven
tojas, kuris mirė ketvirtadienio 
vakare, sausio 13 d.

ir

Pp. A. ir J. Steponavičiams ! 
reiškiame gilių užuojautų, nete
kus artimo giminaičio ir gero 
draugo. R.

Susirūpinta upių 
krantų apsauga

Dabar nėra jokio įstatymo 
nei taisyklių, kuriais remiantis 
butų galima versti upių krantų 
savininkuš rūpintis krantų prie
žiūra. Neprižiūrimi upių kran
tai griūva, upės vagoje atsiran
da seklumos ir užtvankoj kas

METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE

PAVEIKSLUOSELIETUVOS NUOTYKIAI
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Chicagos Lietuvių 
Draugijos Vakaro 
Darbininkai

komitetoYppąėdis, kuriame pąsiskirstyta’pareigomis ir nutarta visu tempu rengtis olimpija- 
dai.LKalba švietimoaninįsteįris prof. Tonkiipąs, (lęšinejc;-— T. O. K-to pirmininkas V. Au- 

iguštauskaš, -T. O: K-t0 vicepifipihinkaš/.adv; Skipitis, susisiekimo vykd. k-to pirm, 
burm. Rusteika, šaulių S-gos vadas pulk.’ Saladžius, atletikos sporto vykd. Ę4o pirm 
Batailis, moksleivių olimp. žaid. vykd.iK4o pifm. dir. Vaitiekūnas; f" ’ 
vykd. K-to pirm, viceministeris'’ ats. pulk. ’ B. Giedraitis, B. Grėbliauskas, 
vykd. K-to pirm—teisėjas Kazlauskas, 
vykd. K-to pirm. Kalvaitis, Dr. Avižonis ir Kūno Kuiliuos Bumų rcf. Lalvėnas.

LIETUVOS DAILININKAI;—Lietuvos dailininkai jų surengtoje didžiulėje Lietuvos me
no parodoje. Tarp jų stovi ir prezidentas A. Smetona.

vice-

Cbicrgos Lietuviij Draugijos 
metiniam vakare, įvykstančiam 
sekmadienį, sausio 16 d. 1938, 
Ashland Blvd. Auditorijoje, 
dirbs sekami asmenys: (Turi 
pribūti salėn 2:30 P. M.)

Bernice Laucius
E. Bačiunienė
Violet Kaulinaitė
P. Skurkis
K. čepulevičius:.
J. Žičkus

Rulis
Ascilla 
Mankus 
Kičas

V. šmoielienė
K. Radišauskienė
K. Rypkevičienė
A. Kaulinienė
A. Strikoll
A. Ramanauskas
J. Kriaučiūnas
S. Stašaitis
M. Čepuli
X. Saikus
J. Milaševičia
P. Mankevičius
P. Kampika4:
J. Gumauskas
A. Palionio
J. Katilius
A. Bačiūnai
J. Valiulis

A.

iš kairės-' — iškilmių 
teniso sporto 

VIS refer, J. Graičiunas, vandens sporto

LIETUVOS KARO MUZIEJUJE 1937 m- gruodžio 20 d. iškilmingai buvo atidarytas 
Napoleono skyrelis. Atvaizde matome tų iškilmių aukštuosius svečius: kariuomenės vadų’ 

apsaugos ministe į gen. Dirmantų, prancūzų pasiuntinį Lietu- 
ministerį inž. Stanišauskį.

sporto mėgėjai. Lietu
sių vasarų Lietuvoje „ V1.. . . t .. .1 gen. Rastikį (stovi), krašto

vai Dulongų ir susisiekimo

MOTORINIS SKLANDYTUVAS.—Lietuviai yra dideli padangių 
... • ■ . ■ ž • i ii

voje smarkiai plečiasi civiline aviacija, o ypač sklandymo sportas.
buvo pakrikštytas naujas motorinis sklandytuvas.

•*(
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

KAUNE ATIDARYTA paroda. Į parodos atidarymą at-

LlETUVOS MENO PARODA KAUNI

Di- 
ati-

Lapkričio 20 d. Vytauto 
džiojo Kultūros Muziejuje 
daryta latvių dailininkų meno

Parodą savo atsilankymu pa
gerbė Valstybės Prezidentas 

Antanas SmėtonA

►

)

1

ANTRA
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M. Rakauskaitė

MARIONA RAKAUSKAI- 
.i Te KONCERTE SU 

GARSIUOJU RICHARD 
TAUBER

Tur būt, neklysiu sakydama, 
kad musų Mariutė Rakauskai- 

Qė, kurią chicagiečiai lietuviai 
» wlsi?omet gėrėjomės kaipo mu- 

Mtų pirmąją dainos žvaidžde, 
vėl buyo pirmoji Lietuvos Ope
ros artistė, kurios dainos gar
sai papuošė tą milžiną jurų pa- 

* locių “Queen Mary.” Sąraše ke- 
’ leivių jos prieš-kalėdiniam plau

kime Europon buvo įvairių-įvai- 
riausių sferų žmonių, tarp ku
rių buvo ir Lietuvos Operos 
prima-donna, p-lė Rakauskaitę, 
garsusis Vienos tenoras Richard 

*Taūber ir kiti žymus-irįdomųs

rašo man: “Kelionė buvo ne- 
naprastai graži, šilta, rami. Tu
rėjom du* koncertu ant laivo. 
P-lė Rakauskaitė dainavo abie
juose, ir su dideliu pasisekimu. 
Vieną iš tų koncertų p-lė Ra
kauskaitė dainavo su garsiuoju 
Vienos Operos tenoru Richard 
Tauber, ku^įs po pasekmingų 
gastrolių Amerikoje, grįžo prie 
darbo Vienos Operoje. Prieš 
šį koncertą galvojau, kaip čia 
dabar išeis, kaip musų daininin
kė atsilaikys prieš tokią pasau
linę didybę ... Bet neilgai, taip 
sakant, ‘nervinausi’, žmonėms 
patiko, net ir labaai patiko, mu
sų lietuvė artistė. Jie buvo ne
mažai sudominti jos daina.” b

Ir mes džiaugėmės išgirdę, 
kad kiekvienas pasirodymas 
musų Chicagiętės dainininkės 
VjšUomet daro gražius pažinties 
ryšius tarpe lietuvių ir su kita
taučiais. Bravo Mariona!

----- o-----
BIJŪNĖLIO PARENGIMO 
ATBALSIAI

Neturė<4ajna 
vauti Bijūnėlio 
eita šeštadienį, 
niauju jaunuolių veikla, norė
jau visapusiškai sužinoti apie 
pasekmes to vakaro, tad turėjau 
pasikalbėjimus 
mokytoja, Ona 
kuriais nariais, 
blikos—visi jie 
tiški apie šį parengimą.

Klausiu pirmiausia mokyto
jos p-lės Skeveriutės, kaip ji 
patenkinta rezultatais savo ke
lių mėnesių darbo, ir gavau at
sakymą “Labai džiaugiuos visu 
vakaru. Veikalas išėjo gerai, 
nors paskutinėj valandoj vienas 
m^no principalių artistų, Albi
nas Smalelis, nutarė, kad jis 
nori keistis rolėms su Arthur 
Tumosa. Bet abudu buvo geri 
savo ’ vietose, nors man truputį 
rūpėjo. Ypačiai gerai pasirodė 

' musų “leading lady” Irene če- 
reška. O Bijūnėlio geroji rėmė
ja, ponia Marė Budris, irgi pri
sidėjo, prie komedijos gero iš

galimybės daly- 
parengime pra- 
ir kadangi jdo-

su* Bijūnėlio 
Skeveriute, kai 
tėvais ir iš pu- 
buvo entužias-

vystymo su savo gabiu vaidini
mu. Tur hut, vaidinimas ir kon
certinė dalis patiko, neš pub
lika atkartotinai reikalavo . “en- 
cores.” žodžiu, turime gero ūpo 
tolesniam darbui,”—baigė p-lė 

i Skeveriutė.
Atsiprašydama ponią Rypke- 

vieienę už trukdymą, klausiu, 
fkaip jai ir kitiems tėvams pa
tiko Bijūnėlio parengimas, ir 
kaip jie aplamai jaučiasi apie 
p-lės Skeveriutės veiklą su Bi
jūnėliu. Gavau atsakymą tokį 

Į—“Gaila, kad negalėjote būti. 
Vaikai bizvo gerai išmokyti ir 
prirengti ir visi turi gauti 100% 
kredito,—mokytoja už sąvo 
darbą, sumanumą ir taip to
liau, vaikai už gerą vaidinimą, 
dainavimą ir šokimą. Mes tė
vai labai įvertinam ta getą ir 
gražų dalyką, kurį vaikai įgyja 
būdami nariais Bijūnėlio, ir 
duodame visą kreditą p-lei $kc- 
veriutei. Mano duktė Olga ir 
visi kiti vaikai myli Skeveriutę 
kaipo mokytoja, ir labai prisi
rišę prie jos.”

“O mes mylim mokytis lie
tuviškų dainų ir šokių, *dėl to 
mes priklausom prie Bijūnėlio 
ir mes 'turėjom koncertą,” pa
sakė jaunutė Olga Rypkevičiutė 
kuomet jos draugė, Hclen pa
klausė ja: “Olga, dėl ko tavo 
ir Evelyn, Irene, Lucy, Aldonos 
ir kitų vardai buvo įdėti į ‘Nau
jienas’? Mano mama matė ju'ęs 
ana dieną.” Olga dar pridūrė: 
“Kodėl tu neini j Bijūnėlį dai
nuoti Helen? T’m sųre’ kad .ir 
tau patiktų.0

Iš publikos pusės girdėti at
balsiai, kad Bijūnėlis būtinai 
turi pakartoti šį programą, ar 
pats savo parengime ar kitų 
Kviečiamas. Perdaug geras daly
kas, kad karta pastačius padėti 
į šalį.

Trumpai, bet gerai pasakyta.
----- o-----

KOMPOZITORIAUS 
MIKO PETRRAUSKO 
VARDO FONDAS 1

Kadangi vakar buvo išspaus- 
į dintas kalbamo fondo reikalu 

atsišaukimas ištisai, tai čia de
dame tik jo dalį. Reikia tilicA 
tis, kad muzikos mėgėjai pri^ 
sidės prie to fondo sukėlimo. 
Tarp kitko tame atsišaukime 
sakoma:

“Garbingam šio vyro, lietu
viško meno ir lietuvių laisvės 
kovotojo, atminipiui pagerbti 
ir įamžinti susidariusis Kaune 
visuomenės Komitetas yra pa
siryžęs sudaryti Miko Petraus
ko vardo ir nuopelnų vertą Miko 
Petrausko Fondą, iš kurio lėšų 
butų tinkamai įamžintas ir pats 
jo vardas ir sėkmingai butų to
liau tęsiamas jo širdžiai buvęs 
toks artimas ir Lietuvai toks 
svarbus darbas: moksliškas 
jaunųjų muzikos talentų ruoši
mas-gražiems jų ateities dar
bams.

“Miko Petrausko .Komitetas, 
suruošęs Lietuvoj jau du dides
nio masto viešus jo paminieji- 
mus, o dabar besirūpinąs, kad 
kuo greičiausiai pastatytas bu
tų Kaune, Valstybės Operoj di
džiausias jo kūrinys, pirmoji 
lietuviškoji opera—“Eglė, žal
čių karalienė”, yra sumanęs dar 
išleisti,' jei ir ne visus tuo tar
pu, tai bent žymesnius jo kuri
nius ir gražią išsamią apie jį 
monografiją, jo gyvenimo ir 
darbų aprašymą; be to, pasta
tydinti jam, nors kuklų pamink
lą—biustą prie Valstybės Teat
ro rūmų Kaune, šalia Vinco Ku
dirkos ir Česlovo Sasnausko, 
kurių tarpe jis tikrai vertas at
sistoti; taip pat tinkamai atžy-

Chicago, III., Šeštadienis, Sausio-January 15 d., 1938

Knygnešys Carizmo Ei Greta ir Rem 
brąndtas

. frii Sy,' ■

į kalėjimą

Su lietuviškoms knygelėms 
žandarai sugavo, ( 
Mane spaudė ir kankino, 
Keikė “svolačiais”.

Į Kalvariją nugrūdo, .
Įkišo į skylę;
Ten tik murai sunkus gludo, 
Tamsus, baugus, tylus.

Kvapas greitas, širdis tvinksi 
Krūtinė kilnojasi;
Ir sąnariai sunkiai linksi,
Smarkiai gelia ko josi

Kokį ^jaučia kūnas > kirtį; - 
Ar džiaugsmo, ar baimes ?! 
O gal gamta siunčia mirtį. 
Gal spinduliai laimės.

Ne da kūnas didei tvirtas, 
Ale nukankintas;
Ir kalėjimas jam paskirtas, 
Ten jis uždarytas;

Jaučiuosiu didei laimingu 
.Kad moku dainuoti.
■Savo vargus ir nelaimes, 
Dainoms atiduoti.

Nemanyk, jog tavo triūsas ne- 
’ [vaisingas,

Nebijok, jog ta'vęs svietas nesu- 
[pras, 

Eik 'pirmyn, kovokie, karžygį 
[galingas,

Tavo triūso vaisių žmonija su- 
■ 1 . [ras.

Kas veikia dėl kitd, 
žmonijoj ras vietą> 
Kas kovodamas krito, 
Nepleidžia svietą;
Dvasios*neapžioja' praeities ka

pai.
■s.

■ PART
TWO

MENO ŽINIOS
LATVIŲ MENO 

PARODA
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Charakteringas, skirtumas ju
dviejų kūrybos patose

SE1 Greco ijr Rembrandtas bti- 
vo du genĮiališki dailininkai. 
Juodu gyveno ne tuo pačiu lai
ku. EI Greco; gimė 1541 melais. 
Mirė sulaukęs 73 metus amžiaus 
— 1614 m. ^Rembrandtas gimė 
8 metai priėš EI Greco mirtį, t. 
y. 1606 metais. Mirė sulaukęs 
63 metus amžiaus — 1669 m.

\El Greco buvo kilęs iš Grai
kijos Creto salos. Jaunas būda
mas imigravo Ispanijon, kur jis

silankė Lietuvos Valstybės Pre
zidentas Antanas Smetona, vy
riausybės nariai su ministeriu 
pirmininku J. Tubeliu priešaky
je, Latvijos švietimo ministeris 
Dr. A. Tentelis ir kiti aukšti 
svečiai, menininkai visuomenės 
ir spaudos atstovai. Sugrojus 
Latvijos ir Lietuvos himnus, 
latvių meno parodą atidarė Lie
tuvos švietimo ministeris, prof. 
'f. Tonkūnas, pasakydamas kal
bą, kurią čia pateikiame.

švietimo ministerio prof. J. 
Tonkūno kalba:,;

Nebe pirmą kartą Kauno vi
suomenė susirenka į šiuos Vy
tauto Didžiojo Kulturęs, Muzie
jaus rūmus vienokios ar kito
kios parodos atidarymo proga. 
Tur būt nesuklysiu pasakęs, kad 
šiandien čia susirinkusius su
traukė ne tik susidomėjimas pa
čiais meno eksponatais, bet ir 
simpatija tam kraštui — Lat
vijai;— kurio dailė šioje paro
doje yra reprezentuojama.

Iš tikrųjų, ir giminystės ry
šiai tarp lietuvių ir latvių tautų 
ii jų artima kaimynystė vers
te verčia lietuvį natriai domė
tis tek latvių tautos laimėji- 
mi is, tiek jos rūpesčiais. Lietu
vių reikalų atžvilgiu verčia lie
tuvį būti jautriu ir panašus a4* 
biejų tautų likimas. Nors toli- 
męjmėje praeityje abiejų tau
tų istorijos keliai buvo skirtin- 

’^b'bet vėliau joms daugiau kaip 
100 metų teko išgyventi sveti
mųjų valdžioje nepaprastai sun
kiose abiejų tautų kultūrai plė
totis sąlygose. Pagaliau abi tau
tos tuo pačiu 1; ik u vėl tapo ne
priklausomos, ir jau nebetruk- 
domos ėmė ugdyti savąja kultū
ra.* • !

Praslinkęs beveik 20 metų 
laisvo gyvenimo laikotarpis at
nešė broliškai latvių tautai gra
žių lainiėjimų įvairiose jos gy
venimo* srityse, kuriais mes 
nuoširdžiai džiaugiamės. Šioje 
parodoje mums yra progos pasi
džiaugti tuo, ką latvių tauta y- 
ra pasiekusi dailės srityje. J; u 
ir seniau Latvija galėjo pasi
džiaugti ir pasigirti turinti žy
mių dailininkų. Juo labiau 
mums malonu pamatyti šioje 
parodoje naujų laikų pažangą, 
kurią pažadino laisvo latvių tau
tos gyvenimo sąlygos.

Mes negalime burti abejingi ir 
tam, kad ši dailės paroda atida
roma Latvijos Nepriklausomy
bės šventės dieną. Dėl to ji pa
sidaro dar prasmingesnė, nes 
padidina šventės iškilmingumą 
ir stipriau patraukia musų dė
mesį į broliškos tautos reikalų 
visuma.

Su padėka tenka paminėti, 
kad šios parodos reikšmingumą 
padidino Latvijos ir Lietuvos 
Valstybių Prezidentai, teikda- 
mi-esi sutikti būti parodos glo
bėjais, o J. E. Valstybės Prezi
dentas A. Smetona, be to, dar 
pagerbdamas atidarymą savo 
atsilankymu.

Užbaigdamas savo žodį, lin
kiu parodai geriausio pasiseki
mo ir drauge linkiu, kad ji gra
žiai patarnautų broliškų tautą 
susiartinimo reikalui.
Latvijos švietimo ministerio Dr, 

A. Ten teito žodis.
Po Lietuvos švietimo minis* 

•terio tarė žodi Latvijos švieti
mo ministeris D. A. Tentelis: 

šiandien čia mus suburė lat 
vi ų meno parodos atidarymas 
Ši paroda yra’ revizitas jusi,

(Tąsa 2-ram pusi.) j

darysi, kad jis ima'ant syk. 
Dėl vien tik to Rembrandtas iš
garsėjo, kaip geras permatomų 
spalvų meistras.

Kai jis nupiešė garsų istori
nį paveikslą,, vardu “Nakties 
Sargai”, tamsiame fone kai ku
rie žymus valdžios atstovai iš 
veidų nebuvo galima pažinti. 
Tas jo nakties vaizdhs kartu at
nešė j: m ir nelaimę, nes jo var
das kaipo gero portretisto, nu
kentėjo, o kartu ir pajamos su
mažėjo. Bet tas atsitiko daug 
vėliau, jau kai jis buvo išgar
sėjęs ir buvo sukūręs didžiuo
sius savo meno kurinius, išsky
rus kai kuriuos autoportretus. 
(Jis padarė 85 autoportretus).

Rembrandtas buvo ne tik ge
ras figūrų tapytojas, bet ir ge
ras landšaftistas bei graviruo
tojas.

Rembn ndtas sukurė daug re
liginių, kaip ir nereliginių ku-, 
rinių. Jo “Kristus Emause”, 
Kristus bažnyčioje, “Nusidėjė- 

tųri,skaitluigąx.El \Gx^c<k’kury^Hė”' ir kiti yra'; klasinės tapybos 
pažibos. Rembrandtas, kaipo Re
alistas (“fotografinis” tapyto
jas), piešdamas matė gamtą 
taip, kaip visi žmonės kad ma
to, užtat jis buvo iškart žmonių 
suprastas ir įvertintas. Kaip EI 
Greco piešdamas gamtoje daik
tus motė ir jautė, — nė vienas 
negalėjo taip matyti ir taip 
jausti. Užtat EI Greco buvo pil
nai įvertintas tik šimtmečiui 
praėjus, kaipo istorines reikš
mės menininkas. Rembrandto 
šventieji, rodos, amžinai pasili
kę šioje žemėje, tokiose ; plin- 
kybėse, kaip ir šio pasaulio gy
ventojai, visai nesirūpindami a- 
pie dangiškas laimes ar nelai
mes. Jie gyvena ir santykiauja 
su p: prastais piliečiais-olandais

Visgi jis buvo vienas pirmųjų 
Ispanijos klasineš tapybos na-]' 
rys, kaip kad Goya buvo pasku
tinis, kurs užantspaudavo per 
tris šimtmečius suklestėjusios I 

tapybos kultūrą. Tačiau ne nuo 
vieno EI Greco priklausė Ispa
nijos ^tapybos pažanga’. Po jo 
sekė Zurbaran, Murillo, Velas- 
quez ir k? Ispanijoj nesusikurė 
renesansas,z kaip ir Olandijoj, 
Prancūzijoj ir kitur, tik iš Ita
lijos dekadi nso išaugo klasiško
ji tapyba. ..Nuo 19-to amžiaus 
vidurio tapyba pradėjo keisti * 
savo kursą modernizmo linkme.

Vienas iš didžiausių EI'Greco 
' kurinių yra “Vizitacija”, suside-

visa laika ir gyveno. Tikrasis dąs Iš dvidešimties episedų, kur 
jo vardas buvo ne Si Greco, bet

Rcm-Dominico Theotocopuli. 
brandtaš buvo olandas.

Ei Greco kūryba
EI Greco Uuvo išimtinai reli

gines. į idėjdlįgijbš ;- dailininkas. 
Be religiniai;jp kurinių yra ge
riausiai .žinom; s vienas landšaf
tas, tai “Toledos Vaizdas”. Šis 
jo kūrinys yra gerai nusisekęs. 
Kaip religiniuose jo siužetuose, 
taip ir saulėt*6s Ispanijos land
šafte, koloritas' niūrūs,- štltas ir 
nelabai patrauklus, nes mėlynos 
ir žalios spalvos nustelbiai visą 
paveikslą. Kolorito skonį, kaip 
ir meniškus gabumus, supran
tama, jis atsinešė su prigimčia, 
p gal būt, neį ir iš savo gimto
jo krašto -

mėti jo amžino poilsio vietą 
Dusmenų kapuose. O šalia viso 
to—įsteigti jo vardo stipendijas 
gabiems muzikai lietuviams ir 
Rietuvėms.

“Pirmąjį pradžiai Komitetas 
yra jau šiek tiek, porą tūkstan
čių litų, pasirinkęs čia pat, Kau- 
nė. Bet tai, aišku, vos tik men
ka dalelė reikiamų surinkti to
kiam Fondui ir šitokiems jo rei
kalams; pinigų. Tą Miko Petraus
ko Fondą sudaryti tokį, kad jis 
butų vertas garbingo savo var
do, ir kviečiame j irs broliai ir 
sesės Amerikos lietuviai-lietu- 
Vės, kurių tapė tokį gažų ge
riausių savo gyvenimo dienų lai
ką Mikas Petrauskas išgyvenę 
su jumis išvien, jūsų rūpesčiais 
sielodamasis ir jūsų džiaugsmais 

, džiaugdamasis. Iš anksto žino-^ 
■ me, neapvilsite musų dedamų 
• jumyse vilčių.”

Graikijos. -j
“Toledos Vaizdas” yra' tikrai 

dramatinis ./• kūrinys, kuriame 
spindi grąsinimas ir gamtos, jė
gų pr.slaptis, nes kalnuotą Ispa
nijos miestą laiko užgulęs juo
das tirštas debesis, kurs, rodos, 
visa miestą paskandins vande
nyj.

Kiti EI Greco kuriniai naro- 
do ryškių tradicinių bei tauti
nio budo bruožmenų. Jo kūry
binės jėgos patosas veržėsi kaž- 
kokibn dykybčn, juo toliau huo 
realaus žemiško gyvenimo, tuo 
patim kart improvizuojant reli
ginio meno kryptį. Jis»ieškojo 
savo išsireiškimui erdvės, į kur 
rią norėtų kilti it pasiekti patį 
įjos Kūrėją.. EI Greco samprota
vo maždaug taip, kad reli
ginis menas yra psicholiginis 
(ekspresionizmas, kad menąs yra 
atvaizdas ne idėjų pasaulio, o 
dievybės pasaulio, kad menąs y- 
rh skirtas išaukštinimui Jo to- 
bulybėš. šį. pašantį jis įsivaizda
vo labai siaurų mastu, nes šio 
pasaulio gyvenimas yra tik lai
kinas, iš kurio visi greit iške
liauja į amžinąjį gyvenimą. EI
Greco menas pradus ėmė ne iš 
klasicizmo ar tradicijų, jnes jis 
nepriklausė jokiai mokyklai. 
Kaip jau sakyta, jis buvo emi
grantas, patekęs į naujas aplin
kybes ir tik intuicija bei gera 
nuovoka remdamasis, sukurė o- 
riginalų ir savotiškai didinga 
meną. T; čiau jis nebuvo žmonių 
suprastas kaipo didinga-® to lai
ko dailininkas. Kai EI Greco 
nupiešė Ispanijos karaliui Pili- 
pui II altoriui paveikslą, tai ka-, 
ralius atsisakė jį priimti.

yra v; izduojamas Dievo motinos 
gyvenimas. Chicagos Art Insti
tutas turi vieną milžiniško dy
džio jo paveikslą, vardu “Į Dan
gų Ėmimas”, kurs priklauso 
“Vizitacijos” ciklui. . Institutas 

m';
bos rinkinį. “Į Dangų Ėmimas” 
yra k ba'i meniškas ir dramatiš
kas kūrinys, kuriuo didžiuojasi 
Art Institutas ir kiekvienas 
dailininkas juo domisi bei stu
dijuoja. Gal būt, šis kūrinys 
bus geriausiu nusisekęs, nes jo 
koloritas kažkaip skiriasi nuo 
kitų EI Greco paveikslų; spal
vos švelnios,; neperdaug mėly
nos, pasažai ir kompozicija bei 
figūrų sugrupavimas j nepui
kiausi; š. Net stiliaus atžvilgiu 
jis labiau panašus į Murillo, o 
ne į EI Greco darbą, nes figū
ros nėra tokios ilgos, kaip ki
tuose Greco paveiksluose, ta
čiau jis charakterizuoja tiktai 
EI Greco s; vybes, o ne kieno ki
to. Greco figūros paprastai išei
davo labai ilgos, kaip ir jų vei- ir padeda jiems — duoda pa
dai, tai viena jo paišybos silp- (tarimus, kaip saugotis blogo. Ei 
nybė, nes jis turėjo tokias akis, Greco šventieji skubinos kuo- 
kad daiktus mrtydavo daug ii- greičiausiai iš šio pasaulio iš- 
gesniais, negu kiti žmonės ma- bėgti. Jis šventuosius vaizduoja' 
to. .

Rembrandto kūryba
Rembrandtas buvo malūninin

ko sūnūs, kurs iš mažens padė
davo tėvui dirbti malūne. Tėvas 
norėjo, kad sūnūs butų malūni
ninkas, tačiau jaunuolįs tėvo 
•bizniu visai nesidomėjo. Jis mo
kėsi dailininko profesijos. Kar
tą būdamas malūne vieną saulė- nuo renesanso bei priešrenesan- 
tą diena pastebėjo, kaip susirin- sinio periodo religinės idčjologi- 
kpsios dulkės nuo saulės švie
sos atspindi tamsiame malūno 
kampe. (Toks dulkių atspindys 
sukelia nepaprastai ^gražią tonų 
vibraciją). Netyčia pastebėtas 
reginys jaunąjį Rembrandtą 
tiek suįdomino, kad po to jis nimo tapybos raidoje, 
pašventė keturiasdešimt metų 
studijavimui tamsiųjų (ditto) 
tonų. Kone kiekvienam savo ku
rmiui duodavo juo . tamsiausi 
foną. T;ip jis. pamėgo “žemąsias 
kolorito, gaidas” — tonus, kurių 
jokis fotogitfinįs aparatas iki 
šiol dar neįstengė nufotografuo
ti, nes. filmas nuima kartu švie
siuosius tonus 'kaip ir tamsiuo
sius, kuomet tamsiesiems to
ne ms reikia duoti daug ilgesnį stitutas turi daug, kuriuos g - 
laiką, kad jie vibruotų. Bet kaip Įima matyti, kaip ir EI Greco, 
tą su fotografiniu aparatu pa- a antrame aukšte. š.

•kažkur erdvėse ant debesų, bet 
nė vienas jų su vargšais žmo- 

' nėmis negyveno ir nesistengė 
jiems padėti arba juos pamoky
ti.

Rembrandtas savo šventuo
sius atvaizda’vo taip, kaip jis 
atvaizdavo gyvus žmones, kbai 
paprastomis kūrybinėmis prie
monėmis, dėl ko jis ir skiriasi

jos formų. Tiesa, Rembrandto 
religinės idėjologijos autoritetą 
negalima -lyginti su renesanso 
menininkais, tačiau ką jis pa
darė, pasilieka tiktai Rembra'nd- 
tas, nepaprrstai aukšto išsilavi-

šitie dt| dailininkai savo kū
rybinį patosą savaip išparodė. 
Vieno dievų nuotaika buvo rami 
dieviška, o rntrojo — EI Greco 
— truputį barbariška, žiauri ir 
nesusigyvėnanti su žemės žmo-

I

nėmis.
Tai toks yra skirtumas tarp 

EI Greco ir Rembrandto religi
nio meno klapsimuose.

Rembrandto kurinių Art In-

^•7 •



*

■ ■ Wi,:‘
•A-A

M

k

f

2
-----*
W 'Rl' I

—
v

MENO 
ŽINIOS

KAUNE ATIDARYTA 
LATVIŲ MENO 

PARODA x

(Pabaiga iš 1-mo pušį.) 
menininkams, kurie šiuis metais 
Kygąh^huvo .suruošę savo ku
rinių parodą, kuri mus visus la
bai nustebino savo puikiuoju 
meno darbų parinkimu ir savo 
didžia jėga. Mes labai džiaugia
mės didžiais musų , brolių tautos 
meno laimėjimais ir linkime jū
sų menininkams ir menui taip 
pat-galingai ir Toliau augti, kad 
iš to jūsų tauta’ ir kaimynai 
semtųsi tikro džiaugsmo ir ras
tų dvasios kilimą kultūros ke
liuose.

Tapyba ir skulptūra toks 
kultūros reiškinis, kur.s tiesio
giai, be jokio tarpininko, giliai 
kalba iš širdies į širdį.

ši paroda reprezentuoja lat
vių dabartinę tapybą ir skuip- 

Ttfrę. Aš sakau dabartine, nes 
iš tikrųjų čia yra tiktai paskuti
niųjų dviejų metų musų meni
ninkų darbai. Tokiu budu latvių 
menininkai prieš jus stoja to
kie, kokie jų darbai yra šiuo 
metu, ir sako: “Tokie mes esa
me : žiūrėkite ir spręskite’’.

Musų menas nėra senas, bet 
jis nori žengti pirmyn, taip pat 
— kaip ir jūsų menas — nori 
būti tautiškas, nori kilti ir kelti 
savo tautą. ’ Musų menininkai 
latviškoje dvasioje, nori atvaiz
duoti musų Latvijos gamtą, mu
sų latvišką^gyvenimą.

■— <■ I I. lįįtu,.
NAUJIENOS, Chieago, III

*'»W

Mirė Art Instituto .di
rektorius Dr. ^Robert 

Harshe
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taneffliMlės MAk Muzikos — Kam kurapka puolė
‘Paroda

Sausio 11 d. širdies liga mi
rė Dr. Robert B. ’Haršhe Art 
Instituto direktorius. įBuvo 58 
metų amžiaus. Direktoriaus pa
reigas ėjo nuo 1$21 m. Jo lai
kais < visokia veikla muziejuje 
buvo .gyva. Per Tą laiką jis su
ruošė daug didelių meno fparo- 
•dų bendradarbiaudamas su Eu
ropos muziejais. Meno mokyk
lose mokslo -laikas «buvo prail
gintas iki 4 metų ir ‘įvesta kai 
k uri uose. mokslo skyriuose;laips
niai. Jis samdė geriausius me
no mokyklai mokytojus. Niekad 
pirmiau muziejus neturėjo tiek 
daug viešų paskaitų ir įvairių 
referatų, kiek prie Dr. Harshe.

Dr. Harshe buvo didelis meno 
žinovas. Į visokį meną jis žiū
rėdavo ię estetinio ir kultūrinio 
atžvilgio. Jis ir pats buvo dai
lininkas. Parašė keletą knygų. 
.1934 m.^Yale universitetas su
teikė jam ^Daktaro laipsnį. 
Prancūzija apdovanojo jį Gar
bės Legiono Kavalieriaus ordi
nu. Taip pat jis buvo Knight of 
Royal Order of the North Star 
nariu. Pirm užimsiant direkto
riaus vietą, jis profesoriavo 
Missouri universitete.

žodžiu, Df. Harshe Art In
stituto muziejų pastatė ant ly
gios papėdės su kitais garsiais 
Europos muziejais ir pirmaeiliu 
Amerikos muziejum, -apie kurį 
sukėsi aktinga meno Tulturos 
veikla.

Paskaita apie EI Greco 
• ir Rembrandtą

Baigdamas reiškiu širdingiau
sius linkėjimus, kad ši musų 
meno paroda Kaune ne tik ar
tintų abiejų broliškų tautų me
nininkus į vieną patvarią.* šei-j 
mą, bet tegu ši paroda bus nau
jas tdt^s, nutiestas iš vienos 
broliųišautos širdies i kitos tau
tos širdį, tegu ši paroda tar
nauja musų tautų susiartinimui 
ne vien meno srityje. Tegu ir 
menas savo dalimi prisideda 
musų tautoms žengiant į didį 
progresą, ir gerovę.”

Toliau kalbėjo nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas ministe 
ris Lietuvai Sėja, padėkodamas 
parodos globėjams ir jos rengė
jams už jų pastangas latvių 
šventės proga Kaune atidaryti 
latvių dailininkų meno parodai.

Parodą atidarius aukštieji 
svečiai apžiurėjo išstatytus me
no kurinius.

Ateinantį ketvirtadienį, sau- 
si(U20 d., Art Instituto Fullei*- 
ton salėje bus iliustruota pa
skaita tema EI Greco ir Rem- 
brandtas. Prelegentė p-lė Helen 
Parker analizuos skirtumus tarp 
šitų dviejų dailininkų kūrybos. 
•Pradžia 6:80 vai. vakaro. Įžan
ga nemokama. (Žiūrėk straips
nį apie Ei Greco ir Rembrand- 
tą). -

4>us No Jury dailės 
paroda

*

“L. Aidis

skubus prisiruošimas 
prie 13-tos metines No-Jyry 
dailės p rodos, kuri prasidės 
vas. 15 d. ir truks visą mėnesį 
Goldblatt Bros. 9-am aukšte 
prie State ir Van Buren gat.

Aukščiau sakytos dailininkų 
draugijos pirmininke yra. Miss 
NĮacena Barton, 4 East 'Ohio 
gat., Julių Thecla, sekretorius.

Šiton parodon eksponatai bus 
priimami be jokios “jury”. Pats 
siuntėjas bus ir savo darbo 
sprendėjas.

Eina

T

TEATRAS IR BALIUS
Burnsidėj—Rengia L. D. S. 72 Kuopa 

SEKMADIENI, SAUSIO 16 d., 1938 
J. Mačiukevičiaus Svetainėje

1036 East. 93rd Street
.Bus vaidinama juokinga komedija

“ŽYDAS STATINĖJE”
kurią vaidins L. S. Mylėtojų Ratelis iš Roselando.

Kviečiame Burnsidčs, Roselando ir kitų kolonijų lietuvius atsilanky
ti j musų parengimą. —■- Pradžia 5:30 v»l. vak. — Įžanga 25 Centai
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Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ----- x „
JEI VIDURIAI NEVIRšKINA -----
JEI G ASAI VIDURIUS IŠPUČIA. ----- z

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų < . '
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS. Sav.

2555 West 69th Street, Chieago :
Telefonas'Hemlock 0318

——
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(Tęsinys)
iJš to aiškinimo ąjįie ’Dievo 

-motinos ir jos suųaus amžiuj 
matosi, kad Michelangelo ieš^ 
kojo netik grožio žmoguje, bet 
ir fizinės išraiškos kaip ir f ak
tų, \kurie nebuvo aiškus jam 
ir, gul būt, teologams, tačiau 
jis paėmę viršų. Nesiskaityda
mas su religinio meno tradi
cijomis, jis ne* kartą teolo
gams uždavė galvosūkį ir iš
šaukdavo ginčus. Pav. /kodėl 
Mozė dūri kaktoje ragus? Ko
dėl Sibilės, anatomiškai žiū
rint, vyriškos ir moteriškos 
lyties, ir tt. Jis buvo pirmas 
menininkas, ;kurs tais laikais 
Sikstaus koplyčioj nupiešė 
šimtus nuogų figūrų su lytiš
kais organais. Pasipriešinti 
jam niekas nedrįso, nes jo au
toritetas buvo pripažintas pa- 
.tįes popiežiaus Juliaus II. Ne 
tik jaunystėje, bet iki žilos se
natvės, Michelangelo buvo 
kaip ir tarpininkas tarp Olym- 
po ir Kalvarijos dievų, kurį 
graikų klasika visą laiką bu
vo pavergusi.

Michelangelo du metus dir
bęs Pietą Romoje, 1501 m. vėl 
sugrįžo į Florenciją? ir ten su
sitiko su kardinolu Pjceolo- 
mini, su kuriuo paširašė kont- 
<raktą į tris metus užbaigti 
penkioliką apaštalų ir kitų 
šventųjų figūrų Siennos ka
tedrai. Už savo darbą suside
rėjo penkis šimtus dukatų, 
šitą :kontraktuotą darbą jis 
priėmė nė kiek .neabejoda
mas, nes jis įsivaizdavo, jog 
turįs didelio įkvėpimo iš kla
sikos. 1504 m. jis užbaigė tik 
keturias figūras. Tas kontrak
tas taip ir užsitęsė net iki, 
1561 m., dėl kurio savo sąži
nėj jis buvo neramus. Mat, po 
dviejų metų, kai buvo su 
kardinolu pasirašytas kont
raktas, jhm pasitdikS’"kita vy- 
liojanti proga, tai buvo mil
žiniškas murmuro šmotas, 
kurs buvo atvežtas dar 1464 
m. dėl Agostino di Duccio, Iš 
kurio turėjo būti .iškaltas vie
nas pranašas. Soderirii pro
jekto komisijai patarė darbą 
pavesti kitam garsiam daili
ninkui—Leonardo da Vinci, 
tačiau rugsėjo mėn. 1502 m. 
mūrmuras buvo atiduotas. Mi- 
chelangelul Šis tuoj ėmėsi 
darbo ir j du .mielus iš didelio 
akmens šmoto bpvo iškalta 
gigantiška Dovydo ;stovyla. 
Sausio mėn. 25 d. 1504 m. dai
lininkų komisija susirinko 
nuspręsti, 4kur stovyla ■ turėtų 
būti padėta. Komisija susidė
jo iš tokių žymių dailininkų 
kaip įBotticcelli. Filippino Lįp- 
pi, Leonardo da Vinci ir Pe- 
rųgino. Komisija .pasirinko 
dvi vietas, .kur Dovydo statula 
galėtų tilpti, tai Loggia dei 
Lauži ir Signori palociaus 
koridorių, bet negalėjo tarp 
savęs susitarti, kuri iš 4ų dvie>- 
jų vietų butų Tinkamiausia. 
Bet kai Michelangelo sužino
jo komisijos nutarimą, nė vie- 
.no, nė kito plano nepriėmė. 
Jis nurodė, kad Dovydo sta
tula netinka pastatyti po bet 
kurio palociaus stogu. Ji rei
kalinga oro, kad galėtų kvė^

1 puoti... Antras dalykas tai tasį 
Į kad šita stovyla neįmanomaT 
| didele savo proporcija tiesiog1 

bus pabaisa, jeigu ji stovės 
viduje. Pagalios visi pripaži-' 
no, kad autoriaus tiesa. Stovy-1 
la buvo pastatyta Palazzo 
Vecchio -kieme, 'kur iki to Jai-* 
<kp stovėjo DonateHos- Judita. -. ; i

Dąbar, Dovydas randasi Ac-V 
.cademia delle fBelle Arti Flo
rencijos. Jis ten dabar stovi“ 
kaip kalėjime uždarytas., .jo 
galva siekia pastogę, o ranko
se vis tebelaiko ętugelę išpu
rins kadaise mesdamas akme
nuką patiesęs’ milžiną. Michel-' 
'•ngclo savo Dovydą atvaizda
vo kaip milžiną, nugalėtoją 
baisingoj atletiško kūno for

moje. Jaunas, aukštas, lanks
čiu liemeniu, didelėm gįslotonT 

’ rankom, išdidžioj pozoje jau-

Lietuvos -dailininkų .sąjunga,\ 

stengiasi visuomenę supažindin
ti i ir sudominti <su • menu bei me- 
nininkų įkuryba. 'Tas įsupažindb 
mimas ^kmiug^i vykdomas pe^ 
.•ruošiamas Tlailėg -parodas, jlki 
šiol .-suruoštąsias •dailės ^parodas 
T936—iiW37 metais ^aplanke apie 

■ 24 ,Ų00 asmenų. Parodų -lankytoj 
;jai mųpi^ko 4129 menininkų dar-' 
bus tuž .apie 25,000 litų. Tuo ibuį 
du paroda suteikia dr >meniiimjį 
•kams progos parduoti .savo pa^ 
veikslus ar {kitokius darbus.

■- •, . k
Dailininkų sąjunga ikasmetj. 

•rudenį ruošia dideles, vadina- 
•mas rudens parodas, kuriose da- 
! lyvau ja visi menininkai su savo 
Tais metais sukurtais kuriniais. 
Šiose parodose.dalyvauja vyres
niosios -ir jaunesniosios /kartos; 
menininkai .ir jose .galima .susi
daryti vaizdą apie visas mene 
vyraujančias- pakraipas i bei ąpie

Dainos Šventė 
lietoje

1938 metais buvo ruošiama 
visuotinoji dainų .šventė. Dainų 
ŠYentėLrupštįs<užširašė apie 800 
Chorų smapie 15,000 daihinfrikų. 
KVisi, - chorai $ turėj o. suvažiuoti į 
/Kauną ir .čia Turėjo įvykti vi
suotinoji dainų šventė. Dabar 
įaiškčja, kad dainų šventės pro- 

j /grąma žymiai pakeičiama. Bū
tent, numatoma suruošti tris 
dainų šventes su mažesniu skai- 
rČiumi chorų ir dainininkų.. Bir
želio /mėn. vidury numatyta; su- 

• ruošti ‘dainų šventę Klaipėdoje, 
liepos mėn. pradžioje — Uk
mergėje ir rugsėjo mėn. 
pradžioje —Kaune. Tikslesnis 
dainų švenčių laikas bus nusta
tytas vėliau.

autobusą
Kauno — Raseinių ruože bu

vo-n epą prastas atsitikimas, kai 
kurapka vos nesukėlė autobuso 
katastrofos. Jau sutemus dide
lis autobusas važiavo iš Rasei- 
nij į Kauną, taiga kažkoks kie
tas daiktas atsimušė į priešaki
nį autobuso langą. Pasigirdo 
stiklų byrėjimas, šoferis pasu
ko autobusą į šoną ir tik spėjo 
sustoji prie griovio.. Visi manė, 
kad nežinomas piktadaris patai
kė akmeniu į langą, bet prie šo
ferio sėdynės rastas ne akmuo, 
bet kurapka. Nuostabu, kad ku
rapka, išmušusi storą langą, iš-

liko gyva. Ją šoferis atsivežė $ 
Kauną ir čia paleido į laisvę.

Šia proga galima prisiminti, 
kad prieš keletą metų kažkoks 
paukštelis privertė nusileisti or
laivį. Tas įvykis buvo ties Aly
tum. Į skrendančio orlaivio pro
pelerį, pateko skrajojantis pauk
štelis, sugadino propelerį, ir lėk
tuvas turėjo nusileisti.

Tsb.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALŲ Svetainėje

Šitoks dainų šventės ruošos 
pakeitimas -esąs padarytas to- 

, ^Visuoti
nai dąinų šventei norima duoti 
sunkesnių^ įspūdingesnių dainų 
programą. Tokias „programos 
dainas daugelis chorų nepajėg
tų išmokti. Visus chorus suvež
ti į Kauną -sudaro didokų sun
kumų. Be to, Kaune nėra ir dai
rų šventei /estrados. Senoji es
trada, statyta-dar 1924 metais 
pirmajai .dainų šventei, jau bu
vo penp; ža,. nes joje galės su-i 
stoti tiktai 6-—7,000 dainininkų. 
Tojdčl dabar ruošiamasi Kaune 
pastatyti didelę pastovią dainų 
šventėms estradą, kurią 1938 
metais nesuskumbama pastaty
ti. Išeina, kad didžiajai visos 
Lietuvos dainų šventei 1938 me
tais nepajėgiama tinkamai pasi
ruošti. Todėl ir nusistatyta 
ruošti .rajonines dainų šventes, 
kuriose galės dalyvauti .visi cho
rai — vieni vienoje ęlainų š’ven-

musų dailininkų kūrybinį pa- kiais samprotavime iš. 
žangumą. */ " ■ ’ i

Dabar „Kaune, „Vytauto Di
džiojo .Kultūros .Muziejuje, ati
daryta Lietuvos čĮ^Dininkų III 
rudens? paroda, ši paroda turtin
gesne eksponatais už dvi anks-* 
čiau buvusias parodas.-Šioje pa- 
rodoje, bę grynojo meno (tapy-l 
bos, grafikos !ir skulptūros), y-' 
ra ir pritaikomojo meno sky-i 
rius — knygos menas, archiitek-: 
turą, meniški audiniai, odos dir-, 
biniai, keramika, buto įrengimai; 
r panešimai ir kita. x ■ i

Šia gausia1 eksponatais, įvai- 
,ria ir įdomia paroda visuomenė-- 
j e pastebimas didelis susidomė
jimas. Pastaraisiais^ metais ben
drai Lietuvos visuomenėje yra- 
pakilęs susidomėjimas menu bei 
menininkų darbais. Tenka pa-i 
stebėti, kad tą.susidomėjimą su-; 
kėlė patys menininkai, kai ,jie 
sugebėjo /susiorganizuoti; bend-į 
romis pastangomis meno reika
lus išpropąganduoti ir.savo dar-į 
bais pasirodyti.. , Tsb,'

rai galės dalyvauti ir dvejose 
ar net trijose šventėse.

nikaitis žiuri didelėm akim. 
Jo -;lupos kortuotos, .stori an
takiai, suraukta /kakta dr/gar
banuoti plaukai -renesanso 
Skulptūroje buvo kas tokio 
naujo, aiepųpynsto. .Dovydo ti
pą Michejangelo pavartojo, 
kai vėliau dirbo Mediči ..pa
minklą, sargybįniams, .kurie 
sėdi virš, karsto. Daug kas .ma
no, kad tos sėdinčios šarvuo
tos figūros yra Mediči portre
tai. Tai nėra jų portretai. -'

(Bus daugiau)

PIRKIT KUMPIUS
Iš LIETUVA

BALTIC IMPORT -GO
' I ' ' " ’* " 1 . , "■—y r." ■ ■'■■r  

Numatoma, kad Klaipėdos is. 
Ukmergės dainų šventėse .daly
vaus po 3,000 dainininkų. Kau
ne apie 5,000. Kadangi* jose da
lyvaus parinktieji .chorai, tai 
dainų Šventės bus labai įspū
dingos. Kaune kartu bus muzi
kos ir dainų šventė ir ji užtruks 
keletą dienų. <čia bus muzikos, ir 
dainų festivalis; be bendrojo ke
lių tūkstančių žmonių jungtinio 
choro bus atskirų chorų koncer
tai, .simfoninės muzikos koncer
tai, operos ,/pastatymai, atvira
me ore specialios misterijos vai
dinimas ir kita.*

!Tokiu but|u šj Kartą rajoninės 
dainų šventės savo dalyvių skai
čiumi neką tesiskirs nuo anks
čiau buvusiųjų visuotinųjų dai
nų švenčių. • Tsb

.<3

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kaina

Kaldras padaro
me iš jūsų plunk-' 
snų arba vilnų pa-t 

gal užsakymų 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus.

39c yd
...... IR AUKŠČIAU

ONDRUS 
KALDROS 

2529-2531 Soudi
Pulaski Road 3
Tel. Cratvford 4088

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI JAUNAJAI

Atdara kasdien iki 9 v. J?. P. 
Trečiadieniais iki 5.

TONSILAI
adęnoidų su 
gazų anti

septikais ir chirurgo patarnavimu. 
24 valandas prabūti ligo- $15 
nineje. Vaikams .............. 1 **

Išėmimas tonsilų ir 
gulėjimu, užlaikymu,

Užaugusiems $20

Buvimas Ligoninėje
Dešimts dienų prabuvimas ligo-‘ 
nineje. Pragulėjimas priėji gimdy-' 
mą ir po gimdymo. ŠRI?“
Pilnas aptarnavimas ........... V v

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu .li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru-r 
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas.^ 
„kta. »100-»125

Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine L. Ramsay priežiūroje, turinčio 
puikiai išlavintą pagelbininkų štabą. Prieš viską yra ligonio patogumas

BLAINE RAMSAY HOSPITAL 
35 South Hoyne Avenue 

(Tarpe Madison ir Monroe) 
Telefonas dieną ir naktį SEELEY 4700

UGNINIS IŠPARDAVIMAS
TURTO
VERTE 35,000

Mažai Pagadintas, Turi Būti Parduotas 
į Trumpą Liką

Jūsų patogumui \1 ai kome sandėlį atdarą, kas vakarą 
IĮ nuo 10 vai. ryto iki 5 p. p.

ir

V:

SEKMADI
DOVANAS DALIJAME SU KIEKVIENU PIRKINIU

SADOWSKI
Furniture House

1617-19 West 18‘tą Gatvė
arti So. Ashland Avenue

Rakandų Sandėlis, įsteigtas 30 Metų
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LAVONINĖS 
PASIŪLYMAS

' gaspadinės ir kitų reikmenų, tai 
buvai be privilegijų.-

Perškaitę, kad Padaužos ieš- 
ko nabašninkų katalikiškoms 
kapinėms ir kad visokie nevie- 
rionys priimami bile tik užmo
dama už ceremonijas ir -kapą, 
mes nutarėme kreiptis su ogul- 
>nu pasiulymu. Nabašninkų turi
me įvairių tautų ir vierų ir nuo 
V;erų pasitraukusių. !Mes priver
sti esame juos deginti arba lai
doti į ubagų kapines. Tik ret
karčiais pasiseka parduoti me- 
dikalėms mokykloms už labai 
žemą kainą. O dirbti mes tingi-1 
n e. Jeigu randasi dusių gelbė-į 
tojų, kurie katalikiškomis cere
monijomis ir katalikiškomis ka-i 
pinėmis numirusį bedievį gali 
padaryti kataliku, mes sutinka
me visus nabašninkus dovanoti 
jų Tondui.

—Lavoninės manažieriąi

AR TEISYBEI?
Sakoma, kad vakare gimusįe-' 

ji žmones yra biskį durni ir 
biskį nelaimingi.' Kadangi tauti
ninkų .kandidatai j Susivieniji
mo viršininkus nesvietiškai pra
kišo nominacijas, tad yra aišku, 
kad jie nelaimingi. Klausimas:: 
ar ir rinkimuose *dar jie kandi
datuos? Jei taip, tai jie yra ne 
'tik biskį durni, o ir daugiau.
Laimė, kad Dievo apveizda ap
saugoja organizaciją nuo tokių 
didvyrių. ’Esamei juk ir'tokių 
žmonių matę, kurie jaučiasi esą 
Napoleonais.

i

DELKO ŠAUDOMI i 
SENIEJI

.KOMUNISTAI

AR JIE ŠVENČIA
Kada Lietuvos pažangieji 

žmonės reikalavo tsavo kraštui'
I 

nepriklausomybės arba bent pla-i 
čios autonomijos -su seimu Vil
niuje, tuomet Lietuvos kunigai 
ir atžagareiviai .sakė, kad lietu
viai yra ciecoriaus įnamiai ir 
tokiais turi .pasilikti.

Kada karo laike vokiečiai -bu
vo okupavę 'Lietuvą, klerikalai 
ir kiti atžagareiviai prašė, kad 
kaizeris paskirtų 
karaliūnei ir surištų ją amžinais 
ryšiais su Vokietija. 1

Pažangiesiems visgi pavyko 
iškovoti Lietuvai nepriklauso
mybę. Ir dabar ir klerikalai .ir 
visi atžagareiviai iškilmingai 
apvaikščioja jos sukaktį kas mė
tau, Jie džiaugiasi, didžiuojasi, 
nepriklausomybe ir dar mėgsta 
parėkauti,, buk ir jie dėl nepri
klausomybės .pasidarbavę.

Šitokios drąsos mebile kas tu
ri. Mes seniai sakėme, kad lie- 
tuvių tauta visaip pasižymi. '

.KAS YRA PRIVILEGIJA
Katalikų bažnyčia Lietuvoj 

reikalauja iš valdžios privilegi
jų. Jos rėmėjai Amerikoj rašo, 
kad privilegija esąs tokis, daik
tas, kurio pirma neturėjai, o 
paskui gavai. Iš to išeitų, kad 
vaiku būdami s neturėjai ūsų, 
barzdos ir kitų daiktų, o paskui 
apžėlė kunas_— tai privilegija. 
Neturėjai raupų, :skarlatinos,

Nesuprantu, dėlko dabar taip 
uoliai šaudomi senesnieji komu
nistai, 'taip sakant, senosios 
gvardijos vyrai,—-klausia bepar-' 
tyvis bolševikas jaunesnės kar
tos komunisto.

—Matai, norima 'kelias pa- 
liuosuoti kitiems į partiją pri
imti. v

Bet juk į komunistų partiją 
stoti niekuomet durys nebuvo 
uždarytos!

—Tiesa, bet suprask, kad da- 
.Lar kebas valomas 'tokiems v y* 
rams, 'Kaip Lomonosovas, .caras 
Jonas Žiaurusis, Petras Didy
sis, Mąrifalai Kutuzovas, Su* 
vorovas, poetais Lermontovas, 
Puškinas ir visa eilė kitų.

—Bet juk tai .seniai mirę vy
rai !

—Tiesa, .bet jie partijoje bus 
naudingesni ,už ..gyvuosius, ,afba 
už neseniai sušaudytus, ir nė 
taip ‘pavojingi... V.

■ i

Kantrus (Džentelmenas
Plikis nuėjo, .pakviestas, .'į 

svečius, šeimininkai,„po mailonių 
pašnekesių, pakvietė /jutos prie 
Stalo. Plikis atsisėdo /greta aii 
viena -drutoka dama.

—Tamsta anksčiau buvai toks 
liriksmas, o dabar tamstos veif. 
«le matyti kuž kokie Skausmo 
bruožai,—kalba 'dama.

—Ir tamsta, ne -kitaip atro
dytum, ponia, jei ir aš savo kė
dės koją pasistatyčiau ant tam
stos kojų pirštų nuospaudą,—r 
pągailiau pasiskundė Plikis.

MOJA MMi
/ .

Senus įmetus praleidus. —
— Smagus iparengimas 
Buvo susirgęs ?S. dilius, 
d šiltesnį kraštų. —
si ikencertui.

4 .gerupažįstamu -S. JŽilium, kuris numeratą ip.L.Shulskiui, kuris - gerai pirkti ir, bėto, ^geriausio 
’i j laiko auksinių daiktų krautuvę yra SLA-212 kuopos viee-pirmi-

’ ir jrralaikrodininkas. Iš joju- ninkas bei šiaip nemažai veikia
patarnavimo. Taip darome 
krautuvėje, taip elgiamės ir Ii-

Mirė Uršulė Kavaliauskienė žinojau,*k*d perpaskutines ke- kitose lietuvių organizacijose, gonfnėje, tpagelbos ligoje leško- 
• ha fr« Ber mane “Naujienas” atsinaų-

jino J.-Potėliunas, stambus biz
nierius- irKenosha Lietuvių Kgl-; 
turos Draugijos pirmininkas. Iš 
-viso tenka pastebėti, kad ponai 
■Poteliuųai remia kiekvieną/ 'kul-: 
turinį darbą. ' į

jRanelė Onį ^dkūite.—-
— BiaSB»aze ir vSl išyykėj 

Naujai susikūręs choras rengia* 
Atsinaųjinodaikrašti.

i v u. i

lias dienas jis gimtai sirgęs. Ta
čiau i j am 

fgOtUir-
akę greit ligą nu- 
r 'jis vėl jaučiasi 

visai neblogai ;bei ‘pasirengęs vi
siems patarnauti.

/darni. .5 ;

Tad,; jei reikalas prieitų, su
sirgus pagėlbos ligoninėje ieš
koti, nepamirškite, kad Blaine 
Ramsay ligoninė kaip tik" tei
kia ikekvienam geriausią pa- 
tarnkvimą, moderniškiausią gy
dytojaus patarnavimą ir prie- 

i žiūrą. Jos antrašas 35 South 
Hoyne Avė. .(Skelbi)

Musų 'veikėjo C. Braze gero
ji puse, p-ia Braze, žiemai !ir( 
vėl apleido , apsiniaukusį ir šaltą 
Kenoshą. Šį kartą jinai išvyko 
į Los Angeles,1 Gal. Ten ji mano 
praleisti žiemos mėnesius, jei 
$41ygos bus 'patogios. Kad ko
kios,* ji gdli ten wisam laikui ap- 
sjgyvertti.

Gaila bdtų, jei p-ią‘Braze pra
rastumėme. Tačiau ir aš pats 
visai nesispirčiau, jei turėčiau 
progos Šiltoj e Kalif orai j oj e ap
sigyventi.

P-ia Braze išvyko drauge su 
galį priklausyti . įvairioms orga- f A. Navelinskaite, kuri iš Los 
nizačijoms.' / • *

(Kadangi pdė ;yra .baigusi -’ž-e- 
:mės,nkio mbJ^kįą,-tai. <man bu
vo įdomu .pararti apie toje sri
tyje padarytą • pažangą. Iš jos 
'patyriau, kad žemės ūkio page
rinime per paskutinius keletą 
inetų tikrai 'daug padaryta. Pir
miausia žymiai pagerinta gyvu
lių veislė, daugiau ' auginama 
daržovių, vaišių, visur steigia
mos pieninės, .gaminami kon
servai ir t.t. šiandien, sako, .yra 
v.sai paprastas -dalykas užtikti 
Lietuvoj ūkininką baigusį aukš
tuosius mokslus ‘.(žemės ūkio a- 
kademiją). Tėkš ūkininkas; 
specidlistas, aiškus daiktas,^ 
'vyzdingai savo ūkį veda.

: Paklausiau; pdės žokaitūs, ką 
ji mano Amerikoje veikti. Nė- 
dvęjodama. atsakė, jog /jos svar
biausias /rųpestis bent šiuo tar- 
.pu — tai pramokti anglų kal
bos. O vėliau, kai* pramoksianti 
•kalbos, tai pradėsianti ir kitais, 
dalykais 'rūpintis. Dabartiniu 
laiku ji privačiai mokosi anglų 

’ką’lbos., Vėliau ‘ žada mokyklą 
lankyti.. Manau, kad su kalba ji 
neturės 'didėlio ;vargo: Jakučių 
pilnus yra 'baigęs universitetą, 
o kitas jos pusbrolis (S. Vaiče- 
lunas) .Madison universitete stu
dijuoja inžiniėryštės mokslus, 
šia proga tenka t.priminti, kad; 
lipnios Vaičelunienė ir Žilienė ,y- 
ra jaunosios panelės 'tetos.

Reikia tikėtis, kad jaunoji.pa
nelė, kai .kiek labiau su Ameri
kos gyvenimu .apsipras, stos 4 
musų Kultūrines organizacijas 
darbuotis. Tokiu budu mes susi
lauksime jauhos ir .gabios vei
kėjos. • . . . T

Tai ir vėl' senuosius metus tpa- nes sesers duktė.
lydėjome, 1 o mauj uosius pasitiko- T4ė ždkaitė yra aštuonio- 
me.yPraužė senieji metai su vi* likos mėtų jamžiaus. Tai ilabaii 

inteligentiška mergina. Ji kilusi 
„s geri, ikaįp yra dš ’Velinos -valsčiaus, Kauno 

. ..... apskrities. Ten jos tėveliai !tu- 
visokių vafcgų Turėti, visokių ne- n /pavyždiųgą Ul^į. Būdama -Uki- 

' Tačiau ikolir' :.. ........<1
kas'ir naujięji . .nieko 1 gero.meža^ i ko /atitinkamą ‘mokslo /šaką. 'Bu-‘ 
da. Bent ekonomiškų iatžviįghi' |ent, 1 ji hūįgė Aukštadvario 
jie nelabai i šmones idžiųginat 0‘iiuės ūkio mbkyklą, 
tai dėl to, ;ikąd bedarbių <skai- 
čius musų mieste ^žymiai ipadi-’ 
dėjo. AVienųk vis /dėlto viliamės, 
kad netrukus .sulauksime jgeres-; 
nių laikų.

sais 'vargais ir : lidksmybemiBV 
Jie nebuvo iitokie 
daugelis troško. Daugeliui it'dko

smagumų /pakelti. 'Tačiau .kol- ■ninkaitė, -p-ilė .Žokaitėar jpasiėin^

jkuri yra 
Trukų apskrityje. Kiek iš josi 
patyriau, Jtai otoji mokykla -yra, 
vedama vienuolių. Tačiau andkD 
niai ten nesą labai -varžom' • Jie

Musų Didžiausias ;
Noras !

Kiekvienas iš musų pirkda
mas ar parduodamas statome 
ir savo ypatingus reikalavimus 
ar norus. Pirmiausiai norime

PIRKIT KUMPIUS
IŠ LIETUVOS

/

BALTIC IMPORT CO

Angeles buvo atvykusi į savo 
sesers 'Podžiunienės laidotuves.

• • ) 

—n—
Naujai atgaivintas choras, 

'kuris dabar yra Kenosha Lietu
vių Kultūros Draugijas globoje, 
-smarkiai rengiasi koncertui, ku
ris įvyks vasario 27 d. Entuziaz
mas choro nariuose yra didelis, 
todėl nėra jokios abejonės, kad 
koncertui bus tinkamai prisi
rengta. Juo labiau, kad chorui 
Vadovauja -patyrusi ir tikrai ,ga- . 
bi .mokytoja, p-lė Bernice Mate
le.

iBe .to, reikia neužmiršti, kad 
chorui priklauso patyri vetera
nai dainininkai, -kaip antai: 
dacnorius, Pūrai, ‘Pabarškiai/ 
broliai Totiliai, Druktenis -ir’ 
Martinai, ^o -iš jaunesniųjų: pa
neles Jociuj, Rastie^.šusius, Si* 
manauskas, Radaviče ir dauge-j 
Jis ikitų. Apie kitus daininkus 
vėliau pakalbėsiu.
/ Iš viso galime tik pasidžiaug- 
'ti, kad 'naujai susikūręs choras; 
yra - pasiryžęs smarkiai veikti. 
Jau ir dąbąr. fghdrųi nemažas 
'būrelis jaunimo priklauso, o il
gainiui tas skaičius dar labiau 
padidės.

‘Choro nariai yra nusitarę su
rengti šokius ir kortų vakarą. 

‘Parengimas įvyks vasario 4 d. 
To vakaro surengimu rūpinasi: 
jaunimas. Mes senesnieji, žino-! 
ma,./ateisime pasidžiaugti musų 
jaunimo' veikimu, bei drauge su 
j no pasilinksminsime.

Choro pamokos yra laikomos $ 
ketvirtadieniais Germąn Amer-i- Į 
oan, svetainėje. Visi, kas mėgs-lį 
ta dainuoti, yra kviečiami -stoti! 
į chorą.

—o—
_ ............ ... ( -šiomis dienomis turėjau pro*’

Mtat, jinai yra ponios Jakutie- sukti ir pasikalbėti su senu ir gos atnaujinti ‘‘Naujienų” pre- i

Nesmagu pranešti, kad mirtis, 
ir vėl aplankė musų koloniją bei: 
atskyrė nuo musų seną šio 
miešto gyventoją,'būtent, TJršu-- 
ię Kavaliauskienę. Neilgai sirgu
si, ji sausio 5 -d. pasimirė su- 
li ;'kusi 53 metų amžiaus. Pali
ko nemaža giminių bei šeimą: 
vyrą Juozą, .keturias 'dukteris 
(A. Barauskienę, iJ. Steponkie-. 
nę, p-lę -Gertrudę Kavaliauskiu- 
ię ir H. Henaohek "iš ?Milwau- 
kee), sūnų Anteną (Chicagoje) 
ir seserį f F. Fijunaitis.

Velionė buvo pašarvotą ma
inuose (4519—24 Avė.). Iškil
mingos laidotuvės i vyko sausio 
8 d.

—o—
■SLA 212. kuopos madai ir sve

čiai dinkšmai .palydėjo senuosius 
metus ir pasitiko naujuosius 
vokiečių svetainėje. Susirinko, 
gana didėjis būrys, ir visi links
minosi iki ankstyvo ryto. Bū
tent, šoko, įdainavo, kortomis* 
lošė ir t.t. Iki šiol aš neturė
jau progos patirti, kas yra ge
riausi šokėjai. Ta proga 'pasitai
kė 'kalbamame parengime. Da
lykas 'toks, kad buvo paskelb
tai, šokių kontestas. Ir štai už 
geriausią .pašokimą lietuviškos 
pcilkos dovaną laimėjo p-le O. 
žeikaitė ir S. Elijosius, p-ia A. 
Pūras ir. J. Martin, p-ia A. šatl- 
timeris ir p. Glazauškis. Be to, 
tenka .paminėti ir ponus Dza-a- 
gius, — toji jauna ir ,graži po
ra tikrai šauniai šoko.

šJau aną kartą minėjau, kad 
į Kenoshą atvyko iš, Liet., jaitna 
panelė pastoviai apsigyventi. 
Kalbu čia’ apie pJę. Oną Žėkaitę, 
kuri atvyko, pas,/ponus Jakučius. ‘ Prieš kiek ‘laiko sumaniau už-
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1938 PHILCO RADIfiS
$79.50 iki $139.50

Su automatišku Stočių Suradimu
DIDELE NUOLAIDA UŽ JŪSŲ 

SENA RAMO
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a

Pamatykit visus naujus Radios pas Budrikę: 
ZENITU, RCA VICTOR, RAMONAS ir Kit. ■

Jos.F.Budrik,lnc-
3409 ir 3417 ISO. HALSTED STREET

. Tel. Boulevai'd 7010
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AMŽINIEJI TILTAI LIETUVOJE
Norint tikrai pažinti ir įver

tinti dabartinę Lietuvą ir jos 
įvairiose srytyse daromą pažan
gą, reikia prisiminti kokia Lie
tuva buvo prieš porą-trejetą de
šimtmečių; žinoma, reikia po 
kraštą pavažinėti ir pamatyti, 
anot Vydūno, jo niujumus. 
Kam teko anksčiau ir dabar 
Lietuvoj^ pavažinėti, tam la
biausiai krinta į akį tiltai.

Rusai Lietuvoje visti nesta
tė patvaresnių tiltų. Sakysim, 
Kaune per Nemuną ir Nėrį (Vi
liją) buvo tik laikini mediniai 
tiltai; žiemą juos nuimdavo ir 
tekdavo važiuoti ledu. Pavasarį 
ir rudenį po porą savaičių Kau
nas buvo stačiai nepasiekiamas. 
Jei tekdavo pavasarį važiuoti iš 
Jurbarko, Skirsnemunės ar Ve
liuonos į Kauną, tai reikėdavo 
visokioniis gudrybėmis perva
žiuoti Dubysą, Nevėžį ir Nėrį, 
rijęs čia laikinieji tiltai tuo lai
ku būdavo nuimami. Tas pat 
buvo su persikėlimu per Nemu
ną ties Alytum, Prienais, Kau
nu.

Vokiečiai karo metu pastate 
gana daug tiltų, bet ir šie ne
buvo patvarus, nors juos netek
davo žiemai nuimti. Pavyzdžiui, 
ties Kaunu vokiečiai buvo pa
statę keturis tiltus — du per 
Nemuną ir du per Nėrį. Dabar 
nė vieno vokiško tilto ties Kau- 
nu jau nėra. Atgyveno savo die
nos ir vokiečių statytas^ tiltas 
ties Alytum ir Prienais. Tą pat 
galima pasakyti ir apie kitus, 
mažesnius vokiečių statytus til
tus: jų arba jau visai nėra, ar
ba jie* baigia griūti. Svetimieji 
Lietuvos valdytojai, lyg nujaus
dami savo šeimininkavimo lai
kinumą, nieko nepastatė tikrai 
patvaraus; čia išimtį sudaro 
nebent rusų didžiulė cerkvė 
(soboras) Kaune, — šis pasta
tas tikrai statytas ilgiems am
žiams. Įdomų, kad tas soboras 
jau tarnauja trečiai tikybai: 
prieš karą buvo provoslavų so
boras, karo metu vokiečių liute
ronų kirchė, o dabar Lietuvos 
kariuomenės Įgulos bažnyčia...

Kiti gi visi atėjūnų pastatai jau 
yra išnykę arba baigia griūti. 
Tuo budu Lietuvai beveik viską 
tęnka statyti iš naujo. Supran
tama, kad Lietuva dar turi 
daug skurdžių vaizdų. Matyda
mas tuos skurdžius vaizdus,'rei
kia kartu matyti ir gražiuosius, 
patvariuosius naujuosius pasta
tus: rumus, mokyklas, stotis, 
tiltus ir kita. Čia bus riškiai 
matyt, kaip ką darė atėjūnai ir 
kaip statosi jau Nepriklauso
moji Lietuva. Vertinant, daug 
ar mažai padaryta, reikia atsi
minti dar, kad Lietuva statosi 
ir tvarkosi tiktai porą desėtkų 
metų, kad savo atsistatymą pra
dėjo ant karo griuvėsių, ir kad 

'Lietuvai nieks karo nuostolių 
neatlygino. Viskas, kas padary
ta, yra padaryta tiktai Lietu
vos žmonių darbštumu,, suma
numu ir taupumu.

Tiesa, didelę Lietuvai para
mą yra suteikę jos sūnus bei 
dukros išeiviai, kurie savo gim
tajam kraštui sunkiausiuraUųi 
visokeriopai gelbėjo ir dabar 
tebegelsti. Po karo, iki nelem
tosios krizės laikų, kasmet už
sienių lietuviai atsiųsdavo į Lie
tuvą savo giminėms po 3—4 
milijonus dolerių. Gelbėdami sa
viškiams po karo atsistatyti, iš
eiviai kartu gelbėjo ir turtino 
ir visą kraštą. Be to, išeiviai 
daug pinigų suaukojo ir sudėjo 
valstybės ir visuomenės organi
zacijų reikalais. Todėl,, minėda
mi Lietuvos Nepriklausomybės 
20 metų sukaktuves, lietuviai 
išeiviai džiaugsis maloniu jaus- 
mu? kad jie savo gimtajam 
kraštui yra pagelbėję atsista
tyti ir įgytąją laisvę sutvirtin
ti.

Nepriklausomybės sukaktu
vėms 1938 metais ruošiasi 
daug Lietuvos išeivių aplankyti 
saVo senąją tėvynę ir kartu su 
visa tauta pasidžiaugti ir pasi
grožėti jos laimėjimais. Jau 
Lietuva turi daug gražių daly
kų savo mieliesiems svečiams 
užsieniečiams lietuviams paro
dyti. Tiesa, atvykę trumpam

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

'NAUJIENOS, Chicago, III.

PIRMASIS Už LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ žuvęs lietuvių karininkas Antanas Juo
zapavičius. Jis, būdamas 1-jo pėst. pulko vadu, žuvo 1919 m. vasario 13 d. ant Alytaus 
tilto kautynėse su bolševikais- Šis skulp. Zikaro A. Juozapavičiaus bareljefas įmūrytas 
jo vardo naujajame Alytaus tilte; (Žiur. “Amžinieji Tiltai Lietuvoje”).

amžiaus, ji atėjo ir pasiruošė 
sau sostą mano krūtinėj. Jos 
žvilgsnis sulaikydavo man kva
pą. Ji tartum ne žemiškas butų 
gyventojas, ji tarsi kokios ne
žinomos planetos spindulys, ku
ris mane Pešiojo po žvaigždy
nus. Ji sakėsi dž augėsį, kad ra^ 
do sau lygų draugą. Aš irgi 
džiaugiausi. Džiaugiausi ir bijo
jau, kad nebūtų tik sapnas, kad 
bent nepabusčiau ir nepa'si j lįs
čiau esąs įsiutusių gyvenamo 
verpetų sūkuryje.

Be t, V-- ji svyruojanti nendrė, 
audros Dj^ilė (. . . Blizgučiai už
kariavo jos sielą ... Ir kaip jai 
buvo nepažįstamas idealas, taip 
ir tebėra . . .

“Idealas! Kažkokis prakilnu
mas jame gludi, ne visiems su
prantama vertybė. Kodėl ne visi 
lygiai galime suprasti? Kiti.net 
po žvaigždynus, po užgrabini 
gyvenimą bastosi, o pro tave, 
skaistusis ideale, vis prasilen
kia, vis nemato. Kcdėl masės 
braido po dumblą, graibosi ūka
nose, o tavęs, nors ir už saulę

šeštadienis, sausio 15. 1938
■ ■■ariilm* ...j,,.. .  -------------

esi šviesesnis ir Skaistesnis, tik- 
rasai i ideale, nemato? . . .

<

“Ji irgi vos tave pradėjus pa
žibi. pūdė vėl į tamsą tarsi pe
teliške sparnus nusvilus. s Ar 
peršviesus esi ir jai?'.’ . .

Tuo tarpu pradėjo vis aiškiau 
ir aiškiau girdėti^jaunuolių kle
gesys, ir vos spėjome pasisukti 
į taką paupiu, kaip pro šalį bū
rys apygirčių vyrų ir mergų, 
garsiai pliauškiančių praėjo. 
Tarp jų ir “Ji’ buvo . . .

Ijwš toli vis dar buvo matyt 
kylantis kojų sukeltas smilčių 
debesys. —J. S.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
N ... V

Vasario-Feb. 13 d. 1938
SAKALŲ Svetainėje-

laikui paviešėti, svečiai ne vis
ką pamato, ne viską suskumba
ma jiems parodyti.

Nuo 1930 metų visi atvažiuo
jantieji į Lietuvą užsieniečiai 
lietuviai turi nepamiršti aplan
kyti Alytų ir kitas šio krašto 
vietas. Be gražiausių gamtos 
vaizdų, nuo dabar Alytuje bus 
galima pasidžiaugti, pasigrožėti 
djdžiausiu ir gražiausiu tiltu 
per Nemuną. Tas tiltas pamaty- 
tinas ypač todėl, kad jis pasta
tytas vietoje, kur 1919 metų 
vasario mėn. 13 dieną, žuvo už 
Lietuvos Laisvę pirmasis Lietu
vos kariuomenes karininkas 
Antanas Juozapavičius; tiltas 
jo vardu ir pavadintas. Tilto 
galuose yra' pritvirtintos bron
zinės lentos, kuriose įamžintas. 
Antano Juozapavičiaus vardas 
ir jo žuvimo vaizdas, kaip jis 
sužeistas krinta nuo žirgo. Vie
noje .lentoje — bareljefe yra 
įrašas '“Karininkas A. Juozapa
vičius, kovose už Lietuvos ne
priklausomybę; kitame — “Did
vyriškas karininko A. Juozapa
vičiaus žuvimas ant Alytaus til
to 1919.11.13.” Paminėtina, kad 
Alytuje buvo pradėta organi
zuoti Lietuvos kariuomenes, nes 
1918 metų pabaigoje ir Vilniu
je-ir Kaune dar šeimininkavo 
svetimieji.

Alytaus tiltas yra didžiausias 
Baltijos valstybėse. Jo ilgis 195 
metrai, plotis 9 metrai ir aukš
tis 20 metrų. Tilto statybai su
vartota 7,000 kubinių metrų be
tono ir gelžbetono ir 454,000 ki
logramai geležies. Tilto pastaty
mo visos išlaidos siekia 1,200,- 
000 litų. Panašios konstrukcijos 
tiktai vienas tiltas yra Euro
poje, ties Delingeno miestu per 
Dunojų; Deliergeno tiltas laiko
mas statybine retenybe. Taigi 
net Europoje pavyzdinis- Aly
taus tiltas pastatytas savo jė

gomis, be užsienių pagalbos, sa
vo inžinierių konstrukcijos, lie-

I ;

tuvių .rangovų ir darbininkų 
rankomis.

Kaip tilto atidarymo kalboje 
susisiekimo ministeris inž. Sta- 
nišauskas pažymėjo, anksčiau 
didesnių darbų ėmėmės su bai
me, su abejone dėl savo jėgų ir 
sugebėjimų, dabar darbais yra 
Įrodyta, kad savo jėgomis gali
me pasitikėti.

Per Nemuną jau pastatyta 
trys dideli tiltai; dar keturis 
ruošiamasi statyti, ties Kalinu, 
Prienais, Jurbarku ir Seredžiu
mi. Tiltams statyti per 20 metų 
išleista apie 20 milijonų litų’; 
per artimiausius 10 metų numa
toma dar daug tiltų statyti ir 
išleisti tam reikalui 15—20 mil.

litų. Vėliau tiltų statyba galės 
jau būti vykdoma lėčiau, nes vi
si reikalingiausi tiltai jau bus 
pastatyti.

Visi didesnieji tiltai statomi 
iš geležies betono ir jie savo pa
tvarumu yra, galima sakyti, am
žini, nes išsilaikys ir tarnaus 
šimtmečiais.

Antano Juozapavičiaus tiltas 
Alytuje buvo labai iškilmingai 
atidarytas gruodžio mėn. 15 die
ną. Iškilmėse dalyvavo ministe
ris pirmininkas J. Tūbelis, keli 
ministeriai, ■ daug aukštų valdi-1 
ninku, spaudos atstovų ir šiaip' 
svečių iš Kauno ir kitų vietų.

Tsb.

Pasaka-Ne-pasaka 
__________,/ . 
nektarą ir taryt milijonų gėlių 
aromatu tau dvelkia. Jos akys,

Jaunystės dienos — svajonių 
dienos. Pergyvenome jas mes, 
tai yra, tu ir as, pergyvens jas^ 
ir kiti. Visi lygiai jose žydėj o- 
me ir pražydėjome, tik ne visi 
lygiai j-ų ilgimės, ne visi lygiai 
jas branginame.

Idealistui, svajotojui jaunys
tės dienų prisiminimas yra pui
kiausia' medžiaga, kurios paė
męs gabalą išreiškia savo sielos 
vaitojimą arba džiaugsmą—nu
piešia, nulipdo deivę Nemizydą 
arba išsunkia iš jos karčią aša
rą .. .

Kartą, beeinant su draugu, jis 
man kumštelėjo alkūne ir tarė:

— Tai ji! Tai ji, kuri įstengė 
pasiekti mano širdį ir suvirpin
ti jos stygą. Tai ji uždegė kru
tinę . . . tad ir pyniau dainužes. 
Jos hipnotizuojanti šypsena su
žavėjo mane. Ak ... ji taip 
moka šypsotis . . . Tiesiog į ta
ve žiuri ir šypsos! įsivaizduok, 
kokia tai laimė! Ar gali būti dar 
didesnė? Ji tik tau Šypsoja.si. 
Jos lupos, tarsi rožė pražydus, 
vos ' prasiskleidus, teikia tau

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖŠ DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO į įS 

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— „ „ — 9:00 VAL. V AK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ— _____________________— 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Maloniai Skelbiame įvykstančią Vienerių 
Metų Biznio ir MARY’S Birthday Parę

Sausio 15 ir 16 dienomis, 1938 metais
LUCKY INN

3827 South Emerald Avė.
Tel. Yards 5299

Laukiame Jūsų ir Jūsų Draugų atsilankymo. Bus gera muzika, 
PUIKUS VALGIAI. Mary Butkus ir Tony Jacobs, Sav.

tarsi rytmetine žvaigždutė, tau 
šviečia. Tu per ją vis tik žarą 
matai, v^s į aušrą eini. Ji man 
harmonizavo puikiausias mintis, 
ji buvo jų spalva, ji mane lydė
jo, ji ji mano vaidentuvėj sta
tė puikiausius paveikslus perli
niuose rėmuose. Aš juosi piešiau, 
žodis prie žodžio dėjau, aš skrai
džiau pegaso kryžkeliaąs, pa
ties Apolio lyra man ant rankų 
verkė. Ji buvo anų dienų mano 
idealas. Ir ištikrųjų, lai lytis, 
kuri panašiausia puikiam idea
lui.”

Aš Į jį žiurėjau ir gailėjausi. 
Nejučiomis paskubinau ž ngs- 
nius, gal dėl to, kad neturėjau 
ką jam sakyti. Man buvo gaila, 
kad jis ją peranksti dievino.

“Juk kiekvienas z rašytojas 
vaizduojasi sau inylimiausį 
daiktą, kuris akompanuoja jo 
veikalus,—jis vėl kalbėjo. Taip, 
ji buvo tuo, ko aš troškau .visą 
savo gyvenimą. Keturioliktus 
metus einant savo atsiradimo

TAUPYKIT PINIGUS '
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ t į

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000-00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, 
D* C. ;

IŠMOKAM M (EE 
DIVIDENTO

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUST1N MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679 >

CHICAGO, ILLINOIS

Chicagos Lietuviu Draugijoserę r1

SEKMADIENI į
M E 7 7 A i’S o

I;
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ASHLAND 
BOULEVARD 
AUDITORIJOJE

ASHLAND BOULEVARD IR VAN BUREN
A

Programą pildys penki chorai: “BIRUTE, PIR MYN, NAUJOS GADYNĖS, KANKLIŲ ir CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS. Solo dainuos p-ia. G.Giedrai- 
tienė ir p. K. Pažarskas. Jaunutę šokėja, G. Sakalauskaitė išpildys, šaunų šokį. Po programos bus išdalintos dovanos bariams* kurie nėra ėmę pašalpos per 10 ir 20 m.

Šokiams grieš padidintas (iš 10 muzikantų) p. Georgė Steponavičiaus Orkestras Pradžia 4 vai. popiet. • Įžanga 40 centų

Kiti.net



