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Fabrikantai Remia Pasiūlymą Pirki
mus Išmokėjimais Suvaržyti

Perdidelis spaudimas Į pirkėjus kenkia 
automobilių pramonei

Lietuvos Naujienos
)

WASHINGTON, D. C., sau
sio 21. —- Stambieji automo
bilių fabrikantai po konferen
cijos su prezidentu Rooseveltu 
penktadienį pareiškė, kad jie 
nuoširdžiai sutinka su prezi
dento principais kai dėl parda
vimo automobilių pagal instal- 
mentų planą, kitaip pasakius, 
išmokėjimais: instalmentus rei
kia suvaržyti.

Tačiau Alvan MacAuley, Au
tomobilių Fabrikantų Asociaci
jos prezidentas nurodė, kad iš
mokėjimų arba instalmentų 
planas, tinkamai vartojamas, 
pagelbėjo iki šiol ir gelbės at
eityje milionams šeimynų pa
kelti savo gyvenimo standar
tus. Bloga yra tai, kad kai ku
riais atvejais pirkėjams tiesiog 
užkąri a ma automobiliai arba 
pardavėjai Jeidžia pirkėjams! 
įbristi taip giliai į skolas, jo
gei jie vėliau nepajėgia išbris
ti iš jų.

MacAuley pareiškė, kad tai 
yra ne jo vieno, bet visų da
lyvavusių konferencijoj su pre

Francuza( centrali 
zuoja šalies ap- 

saugą
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 21. — Penktadienį Fran
cuzijos vyriausybė paskelbė 
centralizavimą armijos,, laivyno 
ir oro pajėgų krašto apsaugos 
ministerijos žinioje.

Apsaugos ministeris, naujaja
me Francuzijos ministerių ka-f 
binete yra Edouard Deladier. 
Naujas ministerių kabineto nuo
statas ’ padėjo armijos, laivyno 
ir oro pajėgų viršininku gene
rolu Marie Gameliną, kuris iki 
šiol buvo tik armijos štabo vir
šininkas.

Centralizavimas krašto ap
saugos pajėgų rodo lyg Fran
cuzija butų paskelbusi karo pa-
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Byla aliejaus kompa
nijoms baigiasi

• MADISON, Wis., sausio 
— Federalios valdžios byla
kelta 16 aliejaus kompanijų ir 
32 tų kompanijų viršininkams, 
kaltinamiems gazolino kainų 
manipuliavimu (fixing), penk
tadienį ėjo prie galo. Džiurei 

9 nužiūrėta buvo atiduoti bylų tų 
pačių dieną.
~ Jeigu teismas pripažins kom

panijas kaltas buvus, tai joms 
kiekvienai gali būti paskirta 
bausmė sumokėti po $5,000. Gi 
paskiriems asmenims didžiau
sia bausmė, įstatymu numaty
ta, gali. būti $5,000 sumokėti 
ir metai kalėti.

ORF1SL.te

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

Dalinai apsiniaukę; kįlanti 
temperatūra popiet; saulė teka 
7:12, leidžiasi 4:51 valanda. 
‘Sekmadienį dalinai apsiniaukę, 
šalčiau popiet.

zidentu automobilių fabrikantų 
ir finansavimo kompanijų at
stovų nuomonė.

Kiek anksčiau, pirm konfe
rencijos su automobilių'fabri
kantais, prezidentas turėjo pa
sikalbėjimą su spaudos atsto
vais. Jis pareiškė, kad biznio 
atstovai konferencijose su juo 
pasimokina irgi kai ko.

Biznieriai išmoksta žiūrėti į 
visos šalies reikalus iš nacio- 
nalio taškaregio, o ne vien sa
vo biznio problemas matyti.

Be to, prezidentas paaiškino 
korespondęntams, jogei jis bu
vo klaidingai suprastas, kaip 
norįs suorganizuoti specialią ta
rybą šalies ekonominiai pro
gramai padėti paruošti. Tikru
moje jis stengiasi išdirbti pla
ną, pagal kurį privačios gru
pės susitiktų ir pasidalintų 
tarp savęs reikalingomis infor
macijomis. Pavyzdžiui, John 
Lewiso iš C.I.O., Thomas La- 
monto iš Morgano firmos ir 
Owen Youngo iš General Elec
tric konferencija kovai su re
cesija buvo naudinga.

Sukilėliai užėmė 
aukštumas prie 

Teruelio
HENDAYE, Francuzija, sau

sio 21. — Penktadienį sukilė
liai užėmė strategines aukštu
mas prie Teruelio. Jų artileri
ja, sakoma, galėsianti dominuo
ti lojalistų pozicijas ginančias 
miestų.

Reiškiama nuomonė, kad su
kilėliai yra pasiruošę naujam 
ofensyvui prieš Teruelį.

Ispanijos valdžios- praneši
mai pripažino, jogei sukilėliai 
paėmė kalną Muleton. Jie bet
gi pažymi, kad sukilėliai, pa
imdami Muleton aukštumas, 
turėjo milžiniškų nuostolių.

Išreiškė pasitikėjimą 
paujam kabinetui
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 21. — Francuzijos atstovų 
butas penktadienio vakare 501 
balso dauguma prieš 1 išreiš
kė pasitikėjimų naujam mini- 
sterių kabinetui, išklausęs 
premjero Camille kalbų apie 
reikalų Francuzijai vienybės, 
atsižvelgiant į pavojus 
čius Francuzijai.

Ministerių kabineto 
ei ją atstovų bute
Chautemps, o senate krašto ap
saugos ministeris Deladier.

gręsian-

deklara- 
paskaitė

Gabens daugiau 
bombonešiu i

• K*

Havaii
HAMILTON FIELD, Cal., 

sausio 21. — Jungttinių Val
stijų armijos vadovybė paskel
bė penktadienį, kad armijos 13 
galingų lėktuvų eskadra 'bus 
perkelta į /Havaii. Laivai išveš 
į Havaii 30, karininkų ir 180 
karių vasario 1 dieną. Lėktu
vus taipgi veš laivai.

Kai ši eskadra pasieks Ha
vaii, tai čia bus viso 228 Jung
tinių Valstijų karo lėktuvai, 75 
kurių priklauso laivynui.

f ACME-NAUJIENŲ Foto]

”, Londone demonstruojamas naujas 
nepaprastas robotas-mecbaniškas žmogus. Išradėjas yra AlBert Creu’ziger. Kaip pa
veikslai parodo, Rupcrtas ruko, pila vandenį į stiklą ir pakelia kepurę. Jis taipgi 
kalba. Konstrukcija kainavo $20,000. r

NAUJAS ROBOTAS LONDONE —‘‘Ruperlas
žinojus. Išradėjas yra AlBert Creuziger

AREŠTAVO 400 
PRIE FORDO 
DIRBTUVIŲ

DEARBORN, Mich., ^sausio 
21. — Penktadienį popiet po
licija ^areštavo daugiau nei 400 
darbininkų, automobilių unijos 
narių, prie Fordo dirbtuvių. 
Unijistai dalino plakatus FcA 
do darbininkams.
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Sąmokslas išsprog
dinti japonų laivą

• •i . _______ _■

SEATTLE, Wash., sausio 21.
— Muitinės agentai buvo įspė
ti apie užsimojimą išsprogdin
ti japonų laivą Hiye Maru. Mui
tines agentai penktadienį pa
skelbė, jogei jie išgriebė bombą 
iš vandens Elliot įlankoje, ne
toli tos vietos, kur randasi sa
kytas japonų laivas.

Vienas sąmokslininkų • pa
skendo, o kitą suėmė policija. 
Suimtasis yra .kanadietis George 
Partidge, 22' metų darbinin
kas.

Sulaikė kalimų 
pabėgimą

LANSING, Kas,, sausio 21.
— Kalėjimo sargyba sulaikė pa
bėgimą 8 kalinių nubaustų il
gų metų kalėjimu. Vienas ka
linių buvo mirtinai pašautas, 
kiti du sunkiai sužeisti. Kali
niai mčgįrio pabėgti 10 valan
dą vakaro ketvirtadienį.
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Neparduos girtiems 
gazolino

—■I II I ,

COLUMBUS, Ohio, sausio 21
— Franklin kauntes gazolino 
pardavėjų asocjacija nutarė ne
pardavinėti gazolino girtiems 
automobilistams, nes dėl girtu
mo daug nelaimių pasitaiko 
vieškeliuose.

300,000 komunistų 
gaus darko

RIGA, Latvija, sausio 21. — 
Per paskutinį Rusijos komu
nistų partijos valymą buvo iš
mesta iš partijos apie 300,000 
narių: Rusijoje tatai reiškia, 
kad jie neteko darbo. Tačiau 
komunistų partijos centraijnis 
komitetas dabar nutarė duoti 
darbo išmestiesiems.

850,000 bedarbių Illi
nois valstijoje

WASJHING,TON, D. C., sau- 
šio 21. — Leo 'Lyons, Illinois 
Pašalpai Teikti Komisijos pil
dantysis sekretorius, pareiškė 
Jungt. Valstijų senato komisi
jai, kad skaičius šeimų, gau
nančių pašalpų Illinois valsti
joje kovo mėnesį pasieks 200,- 
D00, jei bedarbiai negaus/WPA 
darbų/-'r./:... .

. , J .
Lyons apskaičiavimu, dabar

tiniu laiku Illinois valstijoje 
yra 850,000 bedarbių. Jų tarpe 
120,000 bedarbių yra f laukų 
darbininkai.

Paskelbė valdžios 
programos dekla

raciją
” 11 * ■ 1 A. q>.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 21. — Naujas Francuzijos 
ministerių kabinetas ketvirta
dienio susirinkime priėmė de
klaracijų, kurioje pasisako vyk
dysiąs šitokią programų:

1 —2 formalus pareiškimas, 
ištikimumo liaudies frontui, 2
— gynimas valdybės nuo to7 
kių teroristinių organizacijų, 
kaip fašistų Cagoulards, 3 — 
laisvė piniginių transakcijų, 4
— užtikrinimas taikos visuo
menės santykiuose, išleidžiant 
darbo kodą,\5 — užtikrinimas 
taikos su kitomis šalimis, pa
laikant .sąjungas ir draugingu
mus. ypač kooperuojant su Di
džiąją Britanija.

Francuzijos vyriausybė pla
nuoja x tuojau pradėti naują 
ginklavimosi programą.

Rumunijos rabi
nams pavojus

‘ BUCHARĘST, Rumunija, 
sausio 21. — Penktadienį Ru
munijos anti-semitinė vyriau
sybė, vadovaujama Okatavija- 
no Gogos, išleido provincijų ir 
miestų vyriausybėms įsakymus 
neatnaujinti rabinams leidimų 
gyventi šalyje, jeigu jie nėra 
Rumunijos piliečiai.

Rumunijoj yra daugiau -nei 
milionas žydų. SAvų mokyklų 
rabinams jie neturi. Daugelis 
jų rabinų1 yra atvykusių iš ki
tų kraštų, žymi dalis rabinų 
nepaisė išsiimti pilietybės pcM 
pieras. Taigi dabar jiems grę- 
šia deportavimas.

A.D.F. išmes dvi 
C.I.O. unijas 

» ' ■ . > ,

WASHINGTON, D. C., sau
sio 21. — Ateinantį pirmadie
nį, sausio 24 d., Miami mies
te, Floridoje, susirinks Ameri
kos Darbo Federacijos pildan
čioji taryba posėdžiui.

Jei neįvyks kokių netikėtų 
pakaitų C.LO. ir A.D.F. san- 
tyki uose, tai Federacijos pil
dančioji taryba pašalins iš Fe
deracijos dvi unijas priklau
sančias C.I.O. Nužiūrėtos paša
linti > unijos ' yra United Mine 
Workers of America ir Amal- 
gamated Clothing Workers of 
America.

Pašalinusi šias dvi unijas iš 
Federacijos pildančibji Federa
cijos taryba, sakoma, imsis or
ganizuoti ‘ joms konkurenciją 
anglies kasimo ir vyrų drabu
žių siuvimo pramonėse.

Tačiau kokių nutarimų Fe
deracijos pildančioji taryba pa
darys, parodys tik pats posė
dis,

Įspėjo, kad reikalaus 
naktinių senato 

posėdžių
WASHINGTON, D. C., sau

sio 21. — Demokratų lyderis 
senate penktadienį pareiškė, 
kad pietinių valstijų senatorių 
filibusteris antilinčiavimo biliui 
sulaiko svarstymą kitų bilių. 
Todėl, jei filibusteris nesiliaus, 
jis nuo ateinančio pirmadienio 
įneš sumanymą paskelbti nak
tinius senato posėdžius, 
t 1 .... .. ...............................

Rusai sulaikė japo
nų laivus 

' 1 X

TOKIO, Japonija, sausio 21.
— Japonų užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas penktadienį 
pareiškė, kad rusai užgriebė 11 
japonų žvejų laivų. Be to, ru
sai yra suėmę 74 korėjiečius.

'■ ■---- —7------------- ------- . .

40 Kinijos karininkų 
! < nubausta I < >------------ —*4-

HANK0W, Kinija, sausio 21.
— ;Kinijos vyriausybė penkta
dienį paskelbė, jogei karo teis
mai per 6 mėnesius grumtinių 
sųj japonais yra teisę 40 kinų 
aukštų karininkų. 7Aštuoni jų 
nuteista mirti, lotiems paskir
ta kitokios bausmės.

VILNIUS. — Lenkų Karei
viai Terorizuoja Vilniaus Kraš
to Lietuvius. — Gruodžio 28 
dieną lenkų kareiviai okupuo
toje Lietuvoje sulaikė lietuviš
kas vestuves ir nušovė su 
draugais ėjusį 18 metų am
žiaus Vincą Valinčių, o kitus 
vestuvininkus kalino kelias die
nas.

X----X---- X

KAUNAS. — Sausio 15 d. 
Visa Lietuva Iškilmingai Pami
nėjo Klaipėdos Prisijungimo 15 
Metų Sukaktuves. — Provinci
joje kiekviename miestelyje 
buvo- suruošti šaulių ir visuo
menės organizacijų paradai, o 
vakare buvo iškilmingi susirin
kimai su prakalbomis. Kaune 
tas minėjimas buvo ypatingai 
iškilmingai atliktas. Į iškilmin
gą aktą Valstybės Teatre at
silankė Valstybės Prezidentas * / 
su Vyriausybės nariais ir klai
pėdiečių atstovais. Klaipėdiečiai 
pareiškė, kad Klaipėdos Kraš
tas prisijungęs prie Lietuvos 
per penkiolika metų padarė la
bai didelę pažangą kultūrinėje 
ir ekonominėje srityse. Suki
lėlių vėliavą Klaipėdos Krašto 
patrijarchas Jankus įteikė sau
goti Lietuvos Karo Muziejuje.

X--- rX‘--- X

KAUNAS. — Sausio 17 die
ną Mirė žymus Spaudos Drau
dimo Laikų Veikėjas Daktaras 
Liudas Vaineikis, Gimęs 1869 
Metais. —- Velionis ilgus metus 
vargo Sibire ištrėmime. Jo Var
gai labai gražiai aprašyti jo 
žmonos p. Vaineikienės nesenai 
išleistuose atsiminimuose, kuri 
savo noru vyko kartu su vyru 
į ištrėmimą.

X---- X---- X
MASKVA. — Lietuvos Tele

gramų Agentūros “Eltos” Di
rektorius Dailyčė nuo sausio 13 
iki 16 dien. tarėsi Maskvoje su 
Sovietų tel. agentūros vadovy
be žinių pasikeitimo tobulinimo 
ir kitais reikalais.

X—-X—X
KLAIPĖDA. — Sveikinimas 

Vyr. Klaipėdos Sukilimo Vadui, 
New Yorko Gen. Konsului Bu
driui. — Sausio 15 d. Klaipė
dos visuomenė sveikina Tam
stą, kaipo aktyviųjų vaduotojų 
vadą.

Komiteto vardu 
Simonaitis.

(Komiteto Pirmininkas ir b.
Sukilėlių Valdžios Preziden
tas).
/ ----------------

DIDINA LIETUVOS ŽUVININ
KYSTĖS LAIVYNĄ.

Dienraštis “Tlie New York 
Times” sausio 16 d. laidoje pra
neša, kad Lietuvos valdžia ati
davė danų laivų statybos fir
mai kontraktą pastatyti šešis 
motorinius laivus žuvininky
stei. Naujųjų laivų, pirmųjų 
žuvininkystės plėtimo progra
moje, stoūs bus šventoje. Tai

Teismas ,palaikė val
džios pusę

CHATTANOOGA, Tenn., sau- 
šio 21. — Federalis teismas 
šiame mieste išnešė penktadie
nį sprendimą, jogei Tennessee 
Valley Authority operuojamos 
dambos netoli nuo Musele 
Shoals nenusižengia konstituci
jai. Teismas taipgi pareiškė, 
kad sakytų dambų operavimo 
negalima skaityti nelegalia kon
kurencija su privačiomis kom
panijomis.

[yra naujas Lietuvos žuvinin
kystes uostas. Jis randasi ke
lias mylias į šiaurę nuo Klai
pėdos. 

—  ■■■——"-—f ■
Keliavo pas Franką, o 

atsidūrė Roterdamo 
kalėjime

KAUNAS. — Prieš kurį lai
ką dingo iš Lietuvos pil. VI. 
Usačevas, kilęs nuo Karmėla
vos. V •

Kadangi Kauno apylinkės 
teisme jam yra iškelta baudž. 
byla už dviračio pavogimą, tai 
jis buvo paieškomas ir atsira
do Olandijoje, Roterdamo kalė
jime.

Usačevas išvykęs iš Lietuvos 
be dokumentų ir norėjęs pa
tekti pas gener. Franką, bet 
nepavyko.

Dabar atatinkamos Lietuvos 
įstaigos susirašinėja su Olan
dija dėl Usačevo pargabenimo 
Lietuvon. Kadangi jo nusikal
timas mažas, o pargabenimo 
išlaidos didelės, tai atsisakoma 
jo-

Kūčių vakarą dukterys 
kirviu sukapojo tėvą
KAUNAS. — XII. 24 d. va

kare Leliušių km. Šaukėnų vi. 
seserys Bronė Railaitė-Bartaše- 
yjčiflnė ir Stasė Railaitė kirvio 
smugiąis smarkiai sužalojo sa- 
W)3Wą Stasį Railą apie TO' me
tų amžiaus. Stasys Raila buvo 
psichiniai nesveikas ir prieš 18 
metų mirtinai taip pat kirviu 
sukapojo savo žmoną. Po to jis 
buvo uždarytas psichiatrinėn 
ligoninėn, iš kurios prieš 6 me
tus buvo paleistas namo, kaipo 
apsiraminęs ir apgydytas. Duk
terys aiškinasi, kad jos tėvą 
sužalojusios apsigindarnos sa
ve, nes jis kėsinęsis jas, kaip 
ir motiną, nužudyti. Vedama 
kvota.

ŪKININKUS GĄSDINA IR 
JIEMS NUOSTOLIUS DA

RO VILKAI

MARIJAMPOLĖ. — Paskuti
niu laiku įvairiose vietose ūki
ninkai nusiskundžia, kad jiems 
vilkai neduoda ramybės, nuo
lat puldami ir piaudami gyvu
lius. Neseniai net kelių Paba
liškių kaimo ūkininkų vilkai 
papioyė ir miškan nusinešė šu
nis, vieno ūkininko kieme vil
kas bandė pagrobti žąsį, bet 
ūkininko užpultas, pabėgo per 
tvorą, šiomis dienomis Jūrės 
miškuose buvo surengta vilkų 
medžiokle, kurioje trys vilkai 
buvo užmušti ir vienas sužeis
tas. Ūkininkai iš niedžiotojų 
draugijos laukia paramos ir ti
kisi, kad pastarieji bent laiki
nai nustos medžioti kiškius, o 
pradės medžioti vilkus.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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ROŽEI! MARTEN DU GARDAS ŠIŲ METU 
LITERATŪROS NOBELIO PREMIJOS 

LAUREATAS

rašytojui 
šis 

eiliniam

Nė vieno karto eilinių skaity
tojų neištiko tokia 'staigmena, 
kaip šiemet, paskyrus Nobelio 
premiją prancūzų
Marten du Gardui. • Mat 
prancūzų rašytojas 
skaitytojui iki šiol buvo beveik 
nežinomas.

Prancūzai Nobelio premiją už 
literatūrą gauna jau 6-tą kar
tą, tuo atžvilgiu užimdami pir
mą vietą pasaulyje. 1______
pancuzų rašytojas, kuriam pa
skyrė Nobelio, premiją, buvo Si* 
lis Prudomas. Tai įvyko 1901 
met. Tada visi laukė,, kad pre
miją gaus Levas Tolstojus, bot 
švedų akademija kitaip nuspren
dė. Vėliau premijas gavo pran
cūzai Mistralis, Romen Rolanas, 
Anatolis Krausas ir filosofas 
Bergsonas.

Marten, du Gardas yra huma
nizmo. dainius. Jam premija pa
skirta už romanų ciklą “Les 
Tibaults” (Tibo stirna,)-. Šiame 
didž uliame darbe jis vaizduoja 
prancūzų vienos šeimos raidą, 
rodydamas, kaip joje atsispindi 
šio šimtmečio pradžios įvykiai I 
ir problemos. Nėra nė vienos 
srities, kurios du Gardas nebū
tų palietęs. Jis aptaria religiją, 
filosofiją, politiką, meną, darbo 
klausimus ir visas kitas svar
bias problemas. Jo paties filo
sofija yra gana paprasta, bet 
giliai humaniška, nes vienas iš 
svarbiausių jo prine pų yra 
stengimasis viską suprasti. To
dėl jo biografas Renė Lalu pa-

grįstai sąko. kad' du Gardas vi
sur liudija, jog gyvybe, kuri 
plaukia kaip- amžina srove, 
triumfuoja viršum 'visų tragiš
kų griuvėsių. “Tiko šeimoj” pui
kiai pavaizduoti dų broliai, — 
vienas optimistas ir- realistas, 
kuris moka prisitaikinti prie 
gyvenimo ir laimėti;" antras — 
romantikas ir nesiderinąs su 
gyvenimu. Bet lygiai taip pat 
meisteriškai pavaizduota ir kita

Pirmasis daugybė asmenų, nes du Gardas 
įsigyvena' į kiekvieną jo. vaiz
duojamą asmenį. Jie pasako vis
ką, ką jis nori pasakyti savo 
laikmečiui. Kitu budu jo pažiū
rų negalima sužinoti* nes jis 
yra žinomas, kaip didelis tylė- 
tojas. Jei kuris' nors smalsuolis 
sučiumpa jį ir paklausia, ką jis 
galvoja apie tą ar kitą įvykį, itai 
rašytojas smalsuoliuiv pasiu.o 
pasiskaityti jo raštus. jGal būt, 
pasaulyje dabar nėra, antro to
kio rašytojo, kuris taip sanda
riai slėptųsi už savo kurinių, 
kaip du Gardas.

Bet po. Nobelio premijos ite'- 
kimo, ir šiam kukliam žmogui 
prasideda ne kokios dienos. Jis 
neįstengs pasislėpti nuo įkyrių
jų žurnalistų ir fotografų. M-a’r- 
ten du Gardas yra 57 metų am
žiaus ir daug parašęs, bot prieš 
Nobelio premijos suteikimą, tik 
keliolika jo draugų težinojo, 
kaip jis atrodo, kur jis gimęs, 
kiek išsimokslinęs, kur gyvena, 
kaip dirba, kaip praleidžia' lais
vą laiką.

Marten du Gardus gyvena

Aukštos Rųšies

-------- t—----------- ------------------------------ 
da pro. langutį duryse, nes dar
bo metu jis nenori, kad kas 
nors įeitų j kambarį, šeštadie
nį jis baigia savo- darbą. Tada 
du Gardas išeina pasivaikščioti 
į* gamtą. Likusį la'.svą laiką jis 
pralfeidžįa skaitydamas, dau
giausia tas kųygas, kuriąs jąm 
prisiunčia iš visų pasaulio kraš
tų. Jis gauna daug laiškų ir 
mėgsta į visus atsakyti.

Marten du Gardas Paryžių 
lanku labai retai. O kai atvyks
ta, tai aplanko visus savo drau
gus. >

Paryžiaus muziejuose ir bi? 
bliotekose du Gardas dažnai su
siduria su savo; pavarde, nes jis 
kilęs iš pagarsėjusios Lotarin
gijos giminės, kuri Prancūzijai 
davė daug žymių, žmonių.: dva
sininkų, akademikų, ir valstybės 
vyrų. Be *to, ^Paryžiuje yra ir 
gatvė — “Rue Martin du Gard”,

Marten du Gardos, jau jau
nas būdamas, pasižymėjo savo 
jautriu socialiniu jausmu. Ka
dangi jo tėvai buvo turtingi a- 
ristokralai, tai namuose tarnų 
netruk/). Bet jaunasis Rožeras 
niekuomet neduodavo tarnams 
valyti savo- batų, nes nusivalyt 
davo pats. Taip pat visuomet 
pats pasiklodavo sau guolį. Kai 
jo tėvai ruošdavo balius ir pri
ėmimus, busimas rašytojas už
sidarydavo savo kambjrėyje ir 

f >

misdavo duona ir kiaušiniais, 
kuriuos pats išsivirdavo.

Jau iš pat mažų dienų du 
Gardas buvo atkaklus karo prie
šas. Bet kai prasidėjo d dysis 
karas, jis tuojau pasiskubino 
atlikti savo pareigą tėvynei.

Du Gardo literatūros darbų 
sąrašas- yra gerokai ilgas, nes 
jis pradėjo rašyti, jaunrs būda
mas. Baigęs aristokratinę vidu
rinę mokyklą, jis studijavo ar
cheologiją, ir jo pirmoje kny
goje buvo švaistomi archeologi-

R A DIO
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, Budrika Programas/ 
WCFL

Primintina, kad4 ryt vakare, 
t. y. sekmadienį, visi turės pro
gos pasiklausyti puikaus radio 
pfogramo iš galingos WCFL 
radio stoties, nuo 7:30 iki 8 vai.

Apart gražią- d®įntį; ir dadaiu*- 
lės/ Budriko radio, orkestros, iš
girsime kas deddsi MąįalM šei- 
'mynoje. Po ramaus jų gyvena
mo gal; vėl kokia nauja audra 
artinaši? Nepraleiskite šio pro- 

■ 1 - * ■ 

gramo. Prie progos reikia pa
stebėti, kad šių programų lei
dėjų—Jiuožo Budriko krautuvė
se— 3409-3417 S. Halsted; st., 
diabar einą sausio mėnesio dide
lis išpardavimas radių, pečių, 
skalbyklų, b? namų rakandų žy
miai nupigintomis kainomis. Kas 
perka dabar pas Budriką—tas 
daug sutaupo. : Kaimynas

Neleido Parodyti 
Kaip Studentes 
Maudosi

B1G LUMP $6.40 TONAS 
pristatom mieste ir 

UŽMIESČIUOSE

Įkažkur Rivieroje, o jam patar- 
i nauja vienintelė sena šeiminin-
! kė. Jo darbas pras dedu' pirma- ma'i klausimai. Bet netrukus jis
dieni ir pasibaigia šeštadienį. 
Jis dirba apsirengęs chalatu ii’ 
įsispyręs į minkštas šliures.ŠAUKITE DIENĄ AR NAK^Į {Sispyręs l mniKSLas sinues. 

Tel. ARDMORE 6915- Valgį jam, kaip kaliniui, p.aduc-

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000 00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington,

Duodam paskolas ant saugiu pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679 

'CHICAGO, ILLINOIS

pasuko į beletrist ką. Du Gar
das parašė 500 puslapiu romaną 
“Jean Barois”, kuriame vaiz
duoja kovas., kurios vyko aplink, 
i Jreifusą. šiame romane du Gar
das pa’rodo, kaip dingsta tie, 
kurie norėjo' pražudyti nekaltą
jį Dreifusą, ir kaip jų vietoje 
stoja kiti, kurie vadovauja, 
prancūzų respublikos tolimes
niam likimui.

Rožei? Marten du Gardo var
das jau seniai butų žinomas vi
same pasaulyje, jei jis butų lei
dęs kaįbėti ir rašyti apie save 
taip, kaip tai daro d^uge is ki
tų žinomų rašytojų. Bet dabar 
įo tylai atėjo galas. Prieš mėne
sį jam buvo paskirta Paryžiaus 
miesto didžioji literatūros pre
mija., o po jos jis gavo- ir' No
belio premiją. Kad Nobelio pre
mija šiemet paskirta teisingai 
ir nupelnytai, tuo niekas neabe
joja, kas žino, kokiems rašyto
jams pats Nobels norėjo, kad 
premijos butų skiriamos.

O.

Sniegas sulaužė daug 
trobų
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dėjo į žurnalą. Viską darė slap- tas šventas’ 
tai, bet universiteto valdyba 
patyrė apie dalyką.

’su- fotografijomis turėjo išeiti
kaip šiandien, šiandien ir išeis, 
bet be fotografijų.

Reikėjo Policijos 
Nutildinti Naktinį 
Bažnytinį Koncertą

j k •/
Vakąr anksti ęytą Wo.odlawn 

Ąpielįnkės gyventojus iš miego 
ipĄžądino bąžiiytinęs .muzikos 
’koncertas iš Pirmos Presbitėri- 
op bažnyčios, prie 64-tos jr Kim 
■bark avenue.

Pirmiausiai varpai suskam
bėjo giesmėj “Jėzuą mus šau
kia.” Po to sekė “Šventas, šven-

Redaktoriai Noęthweątėrn 
Universiteto studentų-; žurnalo 
“The Purple Parrot” sumanė 
pakelti skaitytojų skaičių pa
rodydami kaip studentes mau-' 
dosi.

Kelios fotografės-studentės 
jiems parūpino fotografijas be-| 
simaudančių studenčių, gyve-' 
pančių seserijų namuose, o re
daktoriai pagamino klišes ir su- Z- • •• J
------——:---- f---------- . -------------------------------- ----

Koncertas tęsėt il
goką laiką. Visus gyventojus 

žurnalas sukėlė iš miego. Jis turbut bu
tų gaudęs \per visą naktį, jei 
suerzinti: gyventojai nebūtų pa
sišaukę policijos talkon. Toji 
ištraukė iš lovos bažnyčios pri
žiūrėtoją, kuris nuėjęs prie var*-' 
pų atrado, kad varpų aparatas, 
kokiu tai budu pasileido į darbą 
ir ėmė šaukti miegančius chica- 
giečius prie Dievo.

■..... ....... ......... ....... ... -t—1—.. ............  ■■ ......  ■ ~ .. .

Ofiso Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo. 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 49M SO. MICHIGAN BLVD.

Tek Kenwood 5107

T-.............. .... ........."A
SKUBĖK! NEPRALEISK!

5-ta ir Paskutine Savaitė 
Sovietų Rusijos didžiausias 

paveikslas
“PERTAS PIRMASIS” 

Tolstojaus Kūno ir Kraujo, apysai 
ka apie Petrą Didįjį, karžygį, mei
luži, imperatorių ir apie tarnaitę 

kuri iškilo , ir tapo Rusijos 
cariene Katre I-.
SONOTONE 
60 E. Van Buren

Tęsis nuo, 11 A. M. iki,’vidnaflc&ių;
25c iki 1 P. M. Šiokiom dienom, M. JF

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd flooc 

Hentiock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse^ 
duodu massage 
electrio t r e a t - 
menk ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Garsinkitės “N-nose”
ADVOKATAI

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrirt- 
tas vieniams* metąins.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

• 5610 So. Maplewood Averse 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlack 2343

- —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
14 • • : * ' ■: 1 z ■ >' . -x."i ' ■ ’ ' ■ ■ ' ''

SENIAUSIĄ; IR DIDŽIAUSIA LAJDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
'DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage A ve. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

T"~>— ,1 4 koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

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

P. ŠAI^TIMIERAS. \

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI !

Chicagos, ' .
Cicero J

Lietuvių ■ 
Laidotuvių ■ 
Direktorių 1 
Asociacijos

-" /.! ' -

Ambulance
Patarnavi- 

l mas Dieną 
| ir Naktį

B TURIME >
F ‘ KOPLYČIAS 
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Ofisu TeL Virginia 0036, 
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso, yalandos:---- .. .-v. nll0 g—eJ. vaj vakare 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ

Valandos—9—10 A. t M. 
Nedėlioj pagal sutartį. 

-------------------------------------------- 4.

A. Montvid, M. D
West Tov>n State Bank Bldg. 

2400 WEST MADJSON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidc 0597

nuo

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki «4 v. p. p, ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

St.

1.1.4 JL <>> Vr U V* K KJ 
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kam b. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakavus nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

2. pagaJL sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
T.lephone: Boulevard 2800 

463. SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Šubatoj nuo 12 iki 6 v. v. '

Tek Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIST AS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valapdos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo I 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL 

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: 
’Laf. 7388

Dr.
Office Phoner 

Pros. 1012

S. Jakubs
DENTIST
Western Avė.
ryto iki 8:30 popiet

6322 S.
' VAL.: 9:00 . _ _
išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

UGNINIS IŠPARDAVIMAS
= 35,000

Mažai Pagadintas, Turi Būti Parduotas 
į Trumpa Liką

Jūsų patogumui laikome sandelį atdarą, kas vakarą ir 
SEKMADIENĮ nuo 10. vai. ryto iki 5 p. p.

DOVANAS DALINAME SU KIEKVIENU PIRKINIU.

SADOVVSK!
Furniture House

1617-10 West 18-tą Gatvė
arti, So. Ashland Avenue

Rakandų Sandelis, {steigtas 30 Metų •
♦

KIDULIAI. — šiemet šioje 
apylinkėje labai daug prisnigo. 
Vidutinis sniego sluoksnis 40— 
30 cki. storio, žmonės sako, kad 
tokia gili- žiema jau senai- bu
žo. Tokio didelio sniego svorio 
įeišlaikydanii stogai, ar net ir 
visos blogesnes trobos, sugriu
vo. Tokio atsitikimo, /kad snie
gas sulai/žytų trobų stogus ir 
net trobas, / nepamena nė se
niausi žmonės. Daugiausia su
griovė kluonus ir tvartus. Snie- 
jas padarė už keletą tukstan- 
liu-litų nuostolių.

f Tobulasis ALIEJUS 
j Padaro Pečių aK 
, Šildytuvą 

J NAŠESNIU i
Tįt^SfcJ^Kaina Nedidesnė’11 .-X?*

STOVOL
NEVADA * AUSTIN

A. MASALSKIS
33į)7 Lituanicaį Avenue . - Phone Boulevard 4139

'■/< A. PETKUS
6834 So. Western Avė, 
1410 South 49th Court

■ I ■■.<

< DR. VAITUSH, OPT.
i LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

OptometrTcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose K 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 akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 Šouth Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir sukatomis

KITATAUČIAI

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109-

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

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
.1046 West 46th StreeV Phone Boulevard 5566

S. M. SKUBĄS
718 Wesl 18th Street Phone Monro© 3377

" S. P. MAŽĘIKA^ Yards ”
3319 Lituanicą Avenue Phone Yards 1138

T.ACHAYVICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<l Place Phone Cannl 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast' 108t.h Street Tel. Pallman 1270

L . ... --------------------L.-----------—------------------ ------------------------------ ---------------------1----------- ------- ------- --------- ------------ -- ------------------------------------------------------------------------ -------- --------------------------------------

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
• 4704 So. Western Avė. Phone Virginiai 0883

< J. MULEVIČIUS
' 4348 So- California Avenue Phone. Ląfąyęttie 3572

GRACELAND 6800 i

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tei Yard? 1829 •
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
" Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR pENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Drįaugijoa.fftariaj.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedil. pagal sutartį 
Rez'J 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868 /

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
motus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- • 
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos -telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464.

Dr. Charles Segal
OFISAS r •

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

. CHICAGO, ILL-
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro.^Nedėliomis nuo 10 ikį 12 
valandai dieną. x

Phona M1DWAY •

. Telefonas Yards ^0994 

Dr. Maurice Kahn . 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 240fl



į KĄ ŽMONES MANO

Išradimas
pečius kūrenti

1938 Radio
Kruša

cor

Announcements

Bankas Dėl Šeimynos

ARTISTAI-bS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ NATIONAL BANK
HALSTED ST. prie 19th PLĄCE

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Milžiniškas

APPLE SAUCE Rengia MetiniNo. 2 KENA
SVARAS

Švieži KIAUŠINIAI
TUZINAS

1 SVARO DŽIARAI

Programą pildys Andrejevo šokėjui grupė, G. Giedraitienė,

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
'ad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Užsidegė Cigaretą, 
Uždegė Kambarį, 
Nutroško

w iwxw>i»■ ■ i> jį.'y'A

chorai: Birutės, Pirmyn, Naujosios Gadynės ir Chicagos 
Vyry Choras.

9:00 VAL. VAK.
10:00 VAL. VAK.
7:00 VAL. VAK

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS

KIEK LIETUVIAI ROMOS KLEBONAI 
ĮVERTINA PAPRASTA DARBININKĄ?

Budriko Krautuvėje demonstruo 
jamos kiekvieną diena. Atsilankiu 
siems dykai nauja knygutė—Ra

dio Log ir gražus kalendorius.

porto C.Y.O komandą JAUNI
MO Chicagos lietuvių basketto- 
lo pirmenybėse pereito ketvir
tadienio vakarą, St. Augustine 
gimnazijoj. Lošimo rezultatai: 
33:21.

Už seną radio duodame didelę 
nuolaidą.

BIG LUMP $6.40 TONAS 
PRISTATOM MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 
Del. ARDMORE 6975,

Jūsų radio pataisomas už 50c.
Pašaukit Telefonu 

BOULEVARD 7010

MA BROWN
Tyrus PREZERVAI

Negana to, aš, sako, turėda
vo u ir svetainę beveik kas sa
vaitę valyti, ir vis už tą pačią 
algą. Tad nebepakęsdamas ap
leidau. i

Krause-Kraučiunas
Vakar Išvyko 
Atgal Į Lietuva

Atidarymas
Ramova Food and

ICEBERG
SALOTAI

o Galvos ■i n.

Pamatykite Naują Shelvadore Re- 
frigeratorlų su Radio viduje 
Refrižeratorių, Norge, General 

Electric. Sutaupysite daug pinigų 
pirkdami dabar, įmokant $5.00. 

potam $1.00 j savaitę.

ŠVIEŽIAI KEPTI
COOŲIES

Sokolų Svetainėje
2345 South Kedzie Avenue Chicago, Illinois

Plans and a program are ai 
so in fi/ll swing for 
Concert and Danee 
March 27, at the 
Auditorium. .TheNa, ar manai, miels skaityto

jau, kad kun. A. Baltutis pasi
elgė demokratiškai ir sutiko 
sau algą nusimušti? Visai ne. 
Išgirdęs tokį klausimą, buvo 
kaip ir perkūno trenktas. Iš
raudo ir valandėlę palūkėjęs pa
sakė: girdi, tokio .dalyko nega
lima padaryti. "Girdi, klebonų 
algas nustato kardinolas Mun-

TOMATES
I No. 2
> kenai

Kraučiunas iškviestas Lietu
von treniruoti Lietuvos krepši
ninkus ir Chicagą apleido va
kar po pietų. Jis Lietuvoj jau 
buvo pereitą pavasarį ir tuo 
kart pagelbėjo musų tautie
čiams' laimėti Europos krepši
nio čampionatą.

Jis išvyko 1-mą vai. po pietų,

The1 LUC is having a Bunco 
and Card Party l?ri. eve. Feb. 
11 at the International House 
on the University of Chicago 
campus. This is for the benefit 
o f the LUC scholarship Loan 
Fund. ‘ '

Pamatykit I\udriko Naujoje Krau
tuvėje iškrautus naujus rakandus, 
Parlor setus, karpetus, valgomo 
kambario setus. Dideliame pasi
rinkime, dabar laikas pirkti, kad 

!’ kainos atpigintos-

Chicago n h t vyko Dr. Hein- 
rich Bruening, Vokietijos kanc
leris Hindenburgo laikais. 
Šiandien po pietų jis kalbės 
Palme r H o ūsą vįešb utyje, kui» 
Chicagos Council ;of Foreign 
Rclations rengia diskusijas. 
Tikėdamasi riaušių, policija 
siunčia visą būrį detektyvų 
mitingą dežuruoti.

Buvęs Vokietijos
Kancleris Bruening
Chicagoje

Leidžiamas žymus radio pro
gramas iš WCFL Radio Sto
ties, 970 k., nedėlioj, 7:30 iki 
8 P. M.—Šimfonijos orkestrą 
ir Makalai-

Kaldras padaro
me iš jūsų plunk
snų arba vilnų pa

gal užsakymą 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus. 

39c yd
IR AUKŠČIAU

ONDRUS 
KALDROS 

2529-2531 South 
Pulaski Road
Tel. Cravvford 4088

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI JAUNAJAI

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

LIETUVA BUILDING AND LOAN ASSOCIATION
V. P. Pierzynski, Sekretorius

the Annual 
to be held 
Lįthuanian 
club’s own 

talent 
will be featured. Rešerye these 
dates and watch for further 
announcements.

Publicity cAairman

Naujos skalbyklos padarytos tvir
tai, garantuotos per išdirbėjus 10 
metų- Vieną metą dykai ateiname 
į namus sutaisyti.

$49.50 $99.50

Hoover Factory garantuotas, Spe 
cial Hoover dulkių valytojas

už $19.95

Lithuanian Univer 
sity Club

Kada taip kun. A. Baltutis 
pradėjo j; nitoriaus algą muš J 
žemyn, atsimenu -sykį ant para
pijos susirinkimo vienas para- 
pijonas davė tokį pasiūlymą. 
Kadangi, sako, dab:r yra blogi 
laikai ir mes parūpi jonai tik 
per pusę tiek .beuždirbam, kiek 
gerais laikais, tai, sako, turėtų 
ir musų klebonas sau algą nu
simušti bent kiek.

Liquor Mari
3526-30 S. HALSTED STREET 

“Kur Parduodam už Mažiau”

48 metų chicagietis Josepb 
Krause, nuo 1471 Clybourn 
avenue vąkąr mirė gaisre, ku
rį pats pradėjo neatsargiai 
užsidegęs cigaretą savo buto 
kambaryje. ’ Bedegdamas ciga
retą uždegė kambarį ir nega
lėdamas ištrukti, nutroško.

Tai draugiškas bankas, kur jau
nuolių taupomosios sąskaitos skai
toma taip svarbiomis, kaip ir tė
vų. Tai yra bankas, kuris globo
ja ir savo reikalus riša su šeimų 
reikalais . . x. bankas, kuris nepa
liauja vesti reika’ų ir tuomet, 
kuomet iš akiu išeinate. HALS
TED EXCHANGE NATIONAL 
BANK of CHICAGO pasidarė 
Chicagos šeimos Įstaiga.

Prosinamos mašinos po $19 
ir aukščiau.

delein ir parapijonys neturi tei
sės jiems algas numažinti.

Taigi, matote Chicagos lietu
viai, parapijų užlaikytojai, kaip 
gudriai musų klebonai sugeba 
išsisukti nuo algos sumažinimo. 
Kada eina reikalas apie jų al
gas, tai be kardinolo leidimo e- 
są negalima algos sumažinti. 
Bet kada eina klausimas apie 
juodo darbininko janitoriaus, 
vadinimo zakristijono ar var
gonininko algas, tai tada klebo
nas nereikalauja klaustis kar
dinolo Mundelein leidimo, -— jis 
tiems darbininkams' Rlgas su
mažina sauvališkai. Ir daugu
mas parapijonų tyli, kaip avis 
kerpamos, ir visai už savo bro
lius darbininkus ne užtaria. 1

“Naujienų” laidoje sausio ll .dien iššluoti
d. tilpo aprašymas apie šv. Jur- ir bažnyčią kas sykį per savai- 
gio parapijos metinį 'subrinki- <ę išvalyti, taip ki d aš vienas 
mą. Ten aš pastebėjau, kad bu- ! nebegalėjau apsidirbti. Ir visa- 
vo iškeltas janitoriaus Horodcc- • dos mano moteris turėdavo man 
kio reikl ias. Šv. Jurgio par. kle- pagelbėti dirbti.
bonaą pralotas 
ten pasakė, kad janitorius Hoio- 
deckis dirbo -ilgesnį laiką Mar- 
ųuette Parko parap., kur klebo
nauja kun. A. Baltutis. Tad aš, 
kaip Marąuette Parko parapijo- 
nas, ir noriu tarti apie tai kele
tą žodžių.

Buvęs šv. Jurgio parapijos ja
nitorius Ilorodfcckis man yra la
bai gerai pažįstamas (esu su 
juo daug sykių labi i gerai pasi
kalbėjęs). Jisai musų parapijoj 
ištarnavo, rodos, nuo 1928 me
tų iki pat 1936 metų. Kai jis 
atvyko pas mus ir pradėjo dirb
ti kaip parapijos janitorius, tai 
algos gaudavo $110 per mėnesį. 
Tačiau kaip tik užėjo ta vadina
moji depresija 1930 metais, tuo
jau klebonas A. Baltutis numu
šė algą iki $80.00 ppr mėnesį. 
Vėliau, palaukus metus ar kiek, 
dar numušė iki net $65.00 per 
mėnesį. O darbo tai nesumažino, 
bet dar padidino. Man sakė ja
nitorius Ilorodeckiš, kad reikė
jo ir mokyklos kambarius kas-

Aš kaipo senas Marąuette 
Parko parapijonas* dar noriu 
pabrėžti, kad kaip musų klebo
nas A. Baltutis, taip ir kiti lie
tuviai Chicagos klebonui ne tik 
kad jie per depresijos laiką ne
sumažino sau algas, bet jie ne
sumažino mokesčių nė už šliu- 
bus,- laidotuves bei kitus bažny
tinius patarnavimus. Taip kad 
jie nejautė jokios depresijos. Jų 
algos pasiliko tos pačios, klebo
nijos dykai, už visus bažnyti
nius patarnavimus mokestį pa
siliko tą patį, net ir jų gaspa- 
d.’nėms algos buvo apmokamos 
iš parapijos iždo, vietoj kad 
jie patys tai turėtų apsimbkėti.

Išeina taip, kad per visą de
presijos laiką, kada parap i jonai 
turėjo tik pusę arba trečią dalį 
uždarbio, tai musų klebonams 
buvo geriausi “prosperity” laiš
kai. M; t, tada viskas buvo nu- 
plgę, kaip valgiai ir drabužiai, 
o jų algos nei mokestis už pa
tarnavimus nebuvo nė kiek nu
pigintas.

r
Pagaliau, noriu paklausti, ar 

jus visi parapijonai sutinkate, 
kad $50 arba $65.00 už mėnesį 
darbo, kokį janitorius turi at
likti lietuvių parapijose, yra pil
nas atlyginimas? Taip bent 
“Draugo” redaktorius, pateisino 
pralotą M. L. Krušą, kuris te
moka savo janitoriui tik $50 
epr mėnesį, sausio 5 d. 1938 
metais. Įdomu butų žinoti ar 
“Draugo” redaktorius sutiktų 
dirbti mėnesi už $50.00, ir ar 
butų jam taipgi pilnas atlygi
nimas už darbą?
—Marąuette Park Parapijonas

ris on “Sočiai Work in the Chi- 
jago Area.”

University or college^students 
interested in the LUC are 
dially invited to.- attend 
meeting. • .

I ACME-NAUJIENŲ Foto] .

“TURTŲ SALOS” AUD
RA SOVIETUOSE — Sovie
tų filmų trustas suinanė pa
gaminti filmuotą versiją R. 
L. Stevensono apysakos 
“Turtų Sala”. (Buvo spau
sdinama “N-se’’ porą metų 
atgal). Veikale visi veikian
tieji asmenys, vyrai, bet di
rektorius Boris Shuiniatsky 
suinanė įsprausti vieną 
merginą ir fabulon įdėti 
meilės elemento. Rezultatas 
buvo tas, kad Boris Shu- 
miatsky pats neteko darbą. 
Merginos rolei filme jis no
rėjo gauti austrų ari’ 
Francesca Gaal, kuri vaidi
na filme “Petras.”

RCA Victor, Philco, Zanith, Gene
ral Electric užpatentuotos radios, 
kurios pagauna lengvai automa
tiškai visas stotis, nedaro jokio 
tratėjimo, išduoda gražų, tobulą 
balsą, turi viso pasaulio oro ban
gas. Trumpąsias, ilgąsias ir Stan
dard bangas. Tų naujųjų radio 
kainos yra nuo $99.95 ir 

aukščiau.

VISIEMS AKCININKAMS
LIETUVA BUILDING AND LOAN ASSOCIATION

šiuomi pranešu, kad specialus susirinkimas visų akcirtinkų įvyks švento Kryžiaus 
parapijos salėje, 4557 South Wood Street, 1938 metais vasario mėn. 8-tą dieną, aštuntą 
valandą vakare. Susirinkime bus apsvarstyta svarbus klausiniai kasiink bendrovės li
kimo. ' < r

■ ——- sekmadieny ---------------

Vasario-Feb. 13 d., 1938

A regular meeting will be held 
Sunday afternoon. Jan. 23, at 
2 P. M. at-Miss Waunetta Gry
bas’ home, 6923. S Artesian av. sąs Kraučiunas

After the meeting, a talk dė B; rskio Ali Stars kvintetą 
will be given by Miss Ann Kai- į pergalę prieš stiprią /Bridge-

šaudyti. Juk tik . silpnaš ginasi 
Grįžta a ėl treniruoti Lietuvos 

krepšės komandos '
Dalyvaudamas savo paskuti

niam žaidime Amerikoj, Felik-
Krause išve-

Jos. F. Sudrik, 
INCORPORATED 

3409 ir 3417 S. Halsted 
Street

traukiniu “Wolverine” į New 
Yorką, kur pr.ims laivą į Euro
pą. Lietuvą mano pasiekti vasa
rio mėnesio pabaigoje.

•Kituose lošimuose ketvirta
dienio vakarą Petkus Underta- 
kers nugalėjo 13th Ward Liths 
29:15 ir Roosevelt Furniture 
S<tars susirėmimas su Bridge- 
poto Vyčiais baigėsi pirmųjų 
pergale 26:22. (Sp)

RADIO PROGRAMŲ
SEKMADIENĮ—
PIRMADIENĮ— W. H. F. C
PENKTADIENĮ—
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Eicept Suhday 
The Lithuanian NeWa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephons dANAL ŠČOO

by

SubscriptiOn Ra tęs:
$8.00 per yėar in Canada'
$5.00 per year outside of. Chicago
$8.00 per year in Chicagb 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted S t., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

.. $8.00 
... 4.00 
.... 2.00 
.... 1.50 

.75 •
3c 

18c 
75c

Užsakymo kalba
Chicago je—paštą:

Metams ..............u..
Pusei metų .... i....,*;.*.*...
Trims mėnesiams ....._ *.
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui ‘ ---

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ..*....4...,.....*.__ _
Savaitei ........
Mėnesiui ..... ...............  .....

Suvienytose Valstijose, ne Chjcagoj, 
paštu:

Metams .............   $5.00
Pusei metų .... ................   2.75
Trims mėnesiams ..... ............. 1.50
Dviems . mėnesiams ............... 1.00
Vienam mėnesiui .................  .75
Lietuvoje i? kitur užsieniuose 

x (Atpiginta)
Metams ................     $8.00
Pusei metų .... 4.......’.;...... ......... 4.00
Trims menesiams ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su Užsakymu.

Valdžia ir biznis
------ -------------------------------------

Prezidentas RoosCveltas turėjo eilę pasikalbėjimų 
su stambiųjų kapitalistinių korporacijų viršininkais. 
Dabar jisai ketina turėti konferenciją su smulkiojo biz
nio atstovais.

Šitų t pasitarimų tikslas — įvykinti kooperavimą 
tarpe valdžios ir biznierių. Bet tai tik viešas tikslas. 
Stambieji kapitalistai kalba apie kooperavimą, o tikru
moje jie nori 13 valdžios visokių koncesijų.

Svarbiausias jų reikalavimas tai — kad butų panai
kinti taksai neišdalintiems korporacijų pelnams. Kas 
tie “neišdalinti pelnai”? Tai sumos pinigų, kurias kapL 
talistinės kompanijos neva paskyrė dividendariis, bet jų 
neišmokėjo šėrininkams. Tai yra gudrus būdas išsisuk
ti nuo taksų mokėjimo. \

Kapitalistai reikalauja, kad butų išleistas įstaty
mas, kuriuo butų paliuosuota nuo pajamų taksų ta kom
panijos pelno dalis, kuri atidedamą dividendų mokėji
mui, nežiūrint ar tie1 dividendai kada nors bus išmokėti, 
ar ne. Jeigu toks įstatymas butų išleistas, tai kompani
jos^ galėtų daugumą savo pelnų apsaugoti nuo taksų — 
pakaktų tuos pelnus savo knygose perkelti į dividendų 
fondą. ' 

' ■,r z

Dėl šitų taksų dabar faktinai ir eina smarkiausia 
kova tarp valdžios ir stambiojo kapitalo. Ilgą laiką ka
pitalistai bandė priversti Rčoseveltą numušti taksus 
gąsdinirtiais. Bet kai jie pamatė, kad atakomis spaudo
je ir viešuose susirinkimuose jie nieko negauna, tik pre
zidentą suerzina ir susilaukia iš jo faštrių atsikirtimų, 
tai jie nutarė ieškoti “taikos” su administracija.

Bet — geruoju ar piktuoju, jie vistiek siekia to pa
ties tikslo. '

“Kai gauta žinia, kad suimta vienas vadų, iš
siųsta į stefraštiją delegacija. Kadangi suimtasai 
nepaleista, nutarta visą Jaroslaw’o miestą apgulti, 

' apsikasti ir neleisti policijai išvykti iš miesto į mies
tą. Specialus Saperų būrys girioje pakirto pačius 
didžiuosius medžius ir taip užtvėrė visus kelius. 
Vyrams ir moterims įsakyta prisisemti smėlio ir 
pelenų atsargą; jais pilti policijai į akis. Taip pat 
paruošta tikslus planas, kur ir kada užatakuoti po- 

t lieiją, kur bėgti, kaip vėl grįžti, žodžiu, kaip vesti 
reguliarią kovą. Ęušų-vokiečių Pasaulinio karo me
tu kasti apkasai irgi paruošta,.išvalyta mūšiams.” 
Kaip matome, šitie lenkų valstiečiai fcūvo pasiruošę 

žut-butinei kovai. Daug rimtesnis sąjūdis, negu buvu
sieji Suvalkijos ukininklį streikai! Tie Lietuvos ukinin-. 
kai norėjo tiktai pagerinti savo ėkonomirtę būklę, reika< 
laudami aukštesnių kainų už savo produktus. Jie nebu
vo apsiginklavę. Jie neužpuldinėjO policijos. Ot bėtgi Su
valkijoje ūkininkai buvo šaudomi ir pliekiami nagaiko- 
mis. DaųgeŲs jų paskui buvo nuteisti ilgiems rinetams į; 
sunkiųjų darbų kalėjimą. ' z

Przemyslio teismo Jaroslawo apskrities sukilimo 
vyriausieji vadai gavo vienas metų kalėjimo, , ant
ras 3 metus, o kiti sukilimo dalyviai — nuo 10 mėnesių 
iki ‘2 mėtį. \ «'• .> \ , \

Nesakome, kad tai švelnios bausmes. 'Bet už daug 
menkesnį-dalyką Suvalkijos ūkininkai buvo nubausti ne
palyginti žiauriau. .0 mūsiškiai “tautiški” laikraščiai 
juos dar magaryčioms apšaukė “krašto išdavikais”!.

M I i

Lenkijos valstiečių streikas
Prieš dvejetą metų Amerikos lietuvius sujaudino 

žinios apie Suvalkijos ūkininkų streiką ir apie žiaurias 
yaldžios represijas prieš streikininkus. Panaši valstiečių 
kova su Valdžia kilo pereitą vasarą ir Lenkijoje. Tad 
įdomu bus pažvelgti, kaip tenai ji ėjo. 1 ,

Streikas įvyko Malopolskoje. Jį aprašo “Vilniaus 
Žodis”, pasiremdamas žiniomis apie streikininkų bylą, 
kuri buvo svarstoma Przemysliuje gruodžio 15 d.

Malopolskos valstiečių bruzdėjimas buvo ne tik 
streikas, bet, galima sakyti, ginkluotas sukilimas. Jo po
būdis buvo aiškiai politiškas: valstiečiai norėjo viešąi 
parodyti savo nepasitenkinimą valdžia ir iškelti savo 
reikalavimus:/ teisingo demokratiško Seimo ir Senato, 
pačių valstiečių tvarkomų savivaldybių, žemes refor
mos, nemokamo mokslo ir t. t. Apie to sąjūdžio įvykius 

.. pasakojama taip: * _ ,
“Dalis valstiečių nenorėjo sutikti su streiku. 

Specialus apsaugos būriai (keliolika ‘arba kelios de
šimtys asmenų) pastodavo neklaužadas ir jėga 
versdavo grįžti su produktais namo. Policija Saugu*: 
mo dėlei privalėjo 1 vartoti šaudomuosius ginklus. 
Valstiečiai atadurom kasėsi apkasų, pylėsi pylimų 
ir ruošėsi kitų atsispyrimo būdų.

“Jaroslaw’o apskrity visą streiko akciją tvar
kė Kasprzak; jo gyvenamajame kaime įruošta su
kilėlių štabas, į kurio sąstatą įėjo visi apylinkės 
liaudininkų skyrių pirmininkai. Šis štabas savo ran- 
kosna perėmė visą gyvenimo vairavimą. Be. Pawlo- 
siowo .štabo žinios, niekas negalėjo išvykti iš kai
mo. Svetimą pasimaišiusį netyčiomis apsaugos na
riai sulaikydavo ir vesdavo į štabą, kur tirta asme
nybė ir bastymoši tikslas. Iš Pawlosiowo buvo siun
čiama arkliais ir dviračiais į visą beveik apskritį- 
įsakymai ir nurodymai. Tam tikri asmens tyrė 
streiko nuotaiką ir £ekė policijos akciją.

“Davus įsakymą, i Pvawlosiową ėmė plaukti iš 
visų pusių valstiečiai, ginkluoti dalgėmis, šakėmis, 
kirviais ir neretas su šautuvu. Susirinko apie kele
tą tūkstančių žmonių. Kaltinamasis Kaspržak visus 
šituos vyrus, ^rikiavęs buriuosna, nuvedė į girią. 
Po vadų posėdžio susirinkusieji padalyta i 4. atski
rus batalijomis. •, . L
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SUKONFISKAVO “VILNIAUS 
y, . ŽODĮ”.

f JT ■ r

Pažangus “Vilniaus Žodis” 
/'praneša, kad lenkų vyriausybė 
sukonfiskavo 60-tą tos savai
tes .numerį — dėl dviejų til
pusių jame straipsnių turinio.

61-as numeris išėjo, bet be 
redakcijos straipsnio. Beveik 
pusė pirmo puslapio, kur turė
jo tas straipsriis tilpti, paliko 
balta, kaip sniegas. Cenzorius 
straipsnį ’ sulaikė.

PARTIJŲ JfiŲOS,. FRANCUZL 
b ’ • JOS' ’ ■ PAltllAMENTE.

Dabartinio Prancūzijos atsto
vų buto sąstatas, kaip paduo
da “Keleivis”^ yra toks:
, Kairysis blokas: 

l> ‘ .

Socialistų 146 (ar ne 156?)
Radikalų socialistų 116
Komuriistų 72
Nepriklausomų socialistų, 37
Nepriklausomų komunistų
Dešinysis blokas:
Demokratai republikonai 
Liaudies demokratai 23 
Kon^ervatoriiai 1J
Centras:
Demokratų vienybė 84
Kairiųjų radikalų 31.
Viso 618 atstovų.’ Iš jų kai

rysis blokas, arba “liaudies 
frontas”, turi 381 atstovą, de
šinysis blokaš — * 122 ir cen
tras— 115.

Taigi, jei net visi dešinieji 
iri Centras susidėtų į daiktą, 
jie turėtų daug mažiau balsų 
parilamente, negu kairiosios 
paritijos: tik 237 prieš 381.

Kodėl gi tad ^liatidies fron
tas”, turedafnas tokią stiprią 
daugumą parlamente, nesudaro 
stiprios vyriausybės, kuri gale- 
tų tyiritai valdytį kraštą? s

Todėl, kad viena partija ta
me “liaudies fronte”,, atseit ra
dikalai socialistai (kuriie tikru
moje yra tik liberialai), yria lai
bai nepastovi. Ji visuomet sė
di “ant dviejų kėdžių’*. Jeigu 
ji persimestų į dešiniųjų pusę, 
tai “liaudies frontas” jau ne
beturėtų daugumos atstovų 
bute? — 265 prieš 353. Tuomet, 
VadihaSi, Valdžia periėitų į de
šiniųjų , rankas. / :

Be to, tie radikalai socialis
tai turi dar vieną “triupų”: jų 
dauguma yra Senate. Taigi, jei 
net atstovų bute v jie nedrįstų 
atvirai eiti su* dešiniaisiais, jie 
galėtų senate pasipriėsihti kai
riųjų partijų valdžiai ir ją nu* 
versti. Mat, Prancūzijos vald
žiai reikia turėti pasitikėjimą

10.
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1 
nariai, žodžiu, jisai vartoja pri
prastą komunistams švindelį: 
iškreipia opofierito, mintį ir pa- 
skui ją “sukritikuoja”!

Nei sbcialištą liiternaciona- 
las, nd rusų socialdemokratų 
arba šOciaprieVoliUCionieriių par
tija nepritaria, sukilime organi
zavimui Rusijoje. Todėl teisin
ti socialistą partijų uždraudi
mą sovietų valdžios “nuverti
mo” baubu yra gryna nesąmo
nė.

Klau'simas, dėl kurio čia ei
na ginčas, yra .toks: kodėl • So
vietą Sąjungoje gali gyvuoti ir 
veikti religinės organizacijos, 
bet yra griežtai uždraustos $o- 
cialistinės drigaMižadjbs?
Bimba užtaria reakciją ir kle

rikalizmą.
Komuhistų “politinis' papė” 

sako, kad esąs člidfeliš Skirtu- 
'mas tarpe žmonių, /kurie dar 
tebetikį, ir “sąmoningą politi
kierių”. Pirmiems, esą, negali
ma atimti teisių, o antriems 
nė’tik galima, bet ir reikia 
imti — nes jie pavojingi, 
lį nuversti Valdžią!

Čia. Bimba labai gražiai 
reiškė tą. principą, kuriuo

abejuose parlamento rūmuo
se. '

Štai kame yra “liaudies fron
to” silpnumas.

ĘAŽNYČIA IR POLITINĖS 
PARTIJOS SOVIETŲ 

SĄJUNGOJE.
I

Mes jau* kelis kartus statė
me klausimą komunistams: ko
dėl jie didžiuojasi tuo, kad , so
vietų Rusijoje bažnyčia turi 
bent šiokią ( tokią laisvę, tu J 

"tarpu kai socialistų organizaci
jos yr^ viįai Uždraustos? Ar
gi pravoslaviški popai yra, ko
munistų akyse geresni, nėgu 
socialdemokratai ir socialistai 
revoliucionieriai, . kurių vien
minčius patys komunistai kvie
čia į “bendrą frontą”? Kokia 
čia komunistų logika?

Į tą klausimą dabar bando 
atsakyti Antanas Bimba, neap
sieidamas, žinoma, be to, kad 
nepalygintų mus su nieko ne
išmanančiais “kūdikiais”. Jisai v / * ■ rašo:

“Ar tas pats leisti tebeti
kimiems žmonėms susieiti | 
bažnyčią ir’melstis, kaip kad 
sąmoningiems politikieriams 
burtis į partiją ir ruošti So
vietų, valdžios nuvertimą? ži- 

' noma, kad ne tas pats» Tą, 
rodosi, lengvai galėtų supra
sti kiekvienas politinis kūdi
kis. Deja, nesupranta, arba 
nenori suprasti Chicagos mo
kytas redaktorius.” ,
Well, politiniai kūdikiai tai, 

iš tiesą, taip '“supranta”, kaip 
Antanas Bimba. Bet apgailėti
na, kad pats’ komunistų “poli
tinis papė” išmano ne daugiau 
už tuos kūdikius, noris ma
tyt, kad jisai visgi trUpUtį lyg 
'sarmatijasi, to savo “suprati
mo”,- kurį jisai išreiškė- aukš- 
čiaus- paduotoje citatoje/ >

Jisai rūpestingai vengia , pa
minėti, kad “Naujienose’’ ėjo 
kalba ne tik apie tikinčiųjų 
meldimąsi, bet ir apie jų susi
rinkimus bažnyčioje, apie popų 
teisę sakyti pamokslus įr mo
kinti žmones, taigi — apiė ti
kinčiųjų organizaciją iri jos vei
kimą.

Šitą' dalyką, Bimba užtyli ir 
tuo pačiu laiku jisai “Naujie
noms” primeta tai, ko jose vi
sai nebuvo. Jisai sako, kad iries 
reikalaują teisių orgariįžuotis 
tokiems “politikieriams”, kurie 
ruoš “sovietų valdžios nuver
timą’’,' — tiVo tarpu kai “Naur 
jiėnoš” kalbėjo viso tiktai apie 
Socialistus, kurie visą laiką bu
vo ir šiandie. tebėra Socialisti
nio Darbininkų . Internacionalo

V...

Kas tie sušaudytieji
. ... y.. T ,t, a

(Musų specialaus korespondento)
lz .< . .s

šioje

at- 
ga-

iš
yra 

paremta reakcionierių politika 
visame pasaulyje. Juk Musso- 
lini ne dėl ko kito uždraudė 
socialistų partiją ir kitas poli
tines organizacijas Italijos, kaip 
tik dėl to, kad jisai bijo są
moningai protaujančių ir vei
kiančių politikoje žmonių: bi
jo, kad tie žmonės, susiorgani
zavę, jo nenuVerstų. Bet nesą
moningų žmoriių. jisai nebijo! 
Jisai ne tik nedraudžia “tebe- 
tikintiems” eiti į bažnyčią ir 
melstis, bet jišai ir netikin
čiuosius skatina tenai eiti. Ši
tuo tikslu jisai, beje ir kon
kordatą pasirašė su popiežium, 
įvesdamas privalomą poterių 
mokinimą mokyklose.

Panašiai, ^kaip Mussolini, pa
darė ir Hitleris Vokietijoje: 
politiniai sąmoningų žmonių or
ganizacijas 'Sunaikino, jų va
dus sugrudo į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas, bet žmo
nėms melstis ir kunigams mi
šias laikyti ir pamokslus saky
ti nedraudžia (kad jisai su ku
nigais ir pastoriais riejasi, tai 
tik dėl to, kad jie dar nenori 
jo pripažinti savo popiežium)* 

Smetoniškoje Lietuvos tvar
koje yra tas pat. Tas pat bu
vo ir cariškoje Rusijoje, apie 
ką Antanas Bimba, rodos, ir
gi turėjo girdėti; o jeigu, ne
girdėjo, tai mes jam primin
sime. Cariškoje Rusijoje social
demokratų ir socialistų revo
liucionierių partijos buvo už
draustos; jeigu sugaudavo žmo- 
gų priklausant vienai tų parti
jų, tai jį nubausdavo iki 10 
metų katorgos! Kodėl caro žan
darai tas partijas taip žiauriai 
persekiodavo? Todėl, kad jie 
bijodavo politiniai sąmojingų 
žmonių. Bet melstis visi gajė- 
jo,' kiek tik norėjo.

Ir štai “riė politinis kūdikis” 
Bimba mėgina dabar mtfš įti
kinti, kad tokiu pat principų, 
turį būt pariemta ir “demokra
tiškiausioj! tvarka” sovietų Ru* 
sijoje!

Kaip čia seniai tas pats “ne- 
kudikis” Bimba, lyg papūga, 
kartodavo bolševikiškų bezbož- 
nikų” bubnijamą obalsįi “Reli
gija tai — opiumas!” Bet jau 
šiandie jisai įrodinėja, jogei yra 
labai puiku, kad. staliniškoje 
“demokratijoje” religija turi 
pirmenybę prieš socializmo idė
jas, religinės organizacijos tu
ri pirmenybę prieš socialistines 
organizacijas ir tikinčiųjų mo
kytojai (popai, kunigai ir t.t.) 
turį pirmenybę prieš socialisr 
iinių partijų vadus.

Turi būt, Šventa dvasia ap
švietė komunistų “politinį pa- 

su- 
teiks džiaugsmą kiekvienai kle- 
rikališkai širdžiai. Jeigu ame
rikinės lietuvių Kunigų Vieny
bės šulai nęsidriovės viešai pa
rodyti savo jausmus, tai jie An
tanėliui pasakys: “Atsitūpk, 
vaikeli, pagtostysime!” 

.. ; '

pę”. šitokios jo “idėjos”
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Ir vėl karo kolegija slaptame 
dyti keletą senesnių komunis- 
savo posėdyje pasmerkė sUšau- 
tų. Sprendimas įvykdytas. Kaip 
dera oficialiai paskelbta, kad 
jiė visi buvę išdavikai, kitų val
stybių interesams tarnavo.

Susipažinkime, kas jie.

L. M. Karachan
L. M. Karachan komunistų 

partijai priklauso nuo 1917 me
tų, Gerai išprusintas inteligen
tas, mokąs keletą svetimų kal
bų. Kai buvo Breste su vokie
čiais daroma taika, tai
delegacijoje L. M. Karachan 
dalyvavo Sekretorium. 1918 me
tais buvo užsienio reikalų ko
misaro pavaduotojas. 1921 me
tais buvo Varšuvoje SSRS pa
siuntiniu. Vėliau iš tenais at
šauktas ir paskirtas paąiuntiniu 
Kinijai.

L. !M» Karachan Kinijoje yra 
suvaidinęs žymų' Vaidmenį ir 
buvo žinomas kaip vienas iš ge
riausių Tolimų Lytų klausimų 
žinovas. Be jo pasitarimo, čia 
nebuvo rišamas joks svarbesnis 
klausimas. 1934 metais jis bu
vo paskirtas pasiuntiniu Turki
jai. Jo pastangomis Turkija įė
jo į labai glaudžius santykius 
su SSRS. Tai gal vienintelė val
stybė, kuri taip nuoširdžiai ir 
draugingai bendradarbiauja su 
SSRS. Gaha bus priminti, kad 
tasai bendradarbiavimas siekia 
Visų gyvenimo Sričių, pradėjus 
sportu ir baigiant mokslu.

L. M. Karachan užsienio po
litikos klausimais yra nemaža 
straipsnių parašęs. Jis skaitosi 
vienas gabesnių diplomatą ir 
geru Litvinovo padėjėju.

Ir štai tasai Vyras dabar su
šaudytas ir paskelbta, kad jisai 
buvęs visą laiką išdavikas. Tai 
pagal tą sprendimą išeitų, kad 
šitas vyras tarnavęs diplomati
joje beveik dvidešimts metų 
dirbo svėtimų Valstybių baudai. 
Kas gi patikės?

•Bet visi gerai žino, kad L. 
M. Karačhan Vienu laiku bUvo 
k'.bai artimas Trockini, tai yra 
dar tuo metu, kada Trockis 
buvo visagalis. Trockiui veda
ma Stalino politika Kinijoje ne
patiko ir dėl šitos politikos juo
du labiausiai susikirto. O da
bar atėjo tasai laikas, kada vi
si, kad ir Senesniais laikais bu
vę artimi Trockini, turi dihgti 
nuo žemės paviršiaus.

Ehtikidze
Enukidze — kaukazietis

iš prieškarinių laikų komunis- 
tas-bolševikas, buvęs visai Sta
linui patinkamas Vyras. Gimė 
1887 metais. Nuo 1918 metų 
iki 1934 metų buvb CIK visą 
laiką sekretorium* Be to, ilgą 
laiką buvo komunistu partijos 
kontrolės narys, tai yra tasai 
vyras, kuris kartu su kitais 
sprendė kitą komunistų ištiki
mumą ir žiurėjo, kad jie nenu
kryptų nuo Stalino vedamos li
nijos. Iš čia seka, kad šitas vy
ras labai gerai žinojo visas ėju
sias partijoje intrigas. Jis dau
giau žinojo, negu reikia žinoti. 
Juk joks partijos komiteto po
sėdis be jo negalėjo (įvykti, 
joks partijos narys be jo žinios 
negalėjo būti iš partijos išmes
tas. Išmetimo motyvai jam ir* 
gėrai buvo Žinomi. Jis puikini 
žinojo ir tas kovas, kurios ejO 
tarp Stalino ir Trockio, ir dar 
gėriau žinojo, kas Ir dabar par
tijoje dėjosi ir dėlko seni ko
munistai šaudomi.

štai dėlko dabar kalbama, kad 
Enukidze ir kartu Metele v4 tik 
todėl sušaudyti, kad juodu abu
du perdaug žinojo ir galėjo 
anksčiau ar vėliau visus Stali
no darbus iškelti aikštėn,- todėl 
rasta reikalingu juodu sušau
dyti, nes juodu abudu galėjo 
prasitarti ir perdaug pasisaky
ti. Tad geriau nutarta juos su-

naikintų kad jokių pėdsakų ne- 
palikth

’ B. F. šoboldaev
B. P. šoboldaev gimęs 1895 

metais. ’ 
kiaušo rilio 1914 metų, 
vienas šėnešriių korriuništų. Pi
lietinio karo dalyvis. Gruzijos 
Užkariauto jas, Čia musių metu 
bitVo sužeistas.' Vienas iš tų, 
kiltis dalyvavo kazokų sukilimo 
numalšinime, čia pasižymėjo 
kaip vienas iŠ žiauresnių čekis
tų. Daugiausia darbavosi Pavol- 
gyjė ir Šiaurės Kaukaze, kur 
ėjo komunistų partijos atsako- 
rriingas pareigas. Valdžios apa
rate veik niekuomet nedirbo, 
buvo tik partijos pareigūnas. 
Buvo CIK narys. Taigi, joks 
komunistų partijos atskalūnas 
nes kitaip nebūtų taip ilgai tos 
partijos pareigunu išbuvęs, h 
jis dabar pasidarė svetimų val
stybių šnipu, bėht taip skelbia 
teismo sprendimas. Ar tai ga
lima patikėti! O jei taip, tai ii 
kokių narių susideda komunis
tų partija?

Orakeląšvili
Orakelašvili, kaukazietis gy

ventojas, Prieškarinių laikų bol 
ševikas. 1922 metais buvo Už 
kaukazio respublikos šovnarko 
mo pirmininkas. 1923 metai; 
buvo SSRS soVanarkomo pirmi 
ninko pavaduotojas. Nuo 1921 
metų iki 1934 metų komunisti 
partijos centro komiteto narys 
Vienu laiku buvo redakcijoj 
Ptavfla narys. Reiškia, vis; 
šimtaprocėntu komunistas i 
ne koks prisiplakėlis, ir štai da 
bar ir tasai vyras paskelbta 
buvus išdaviku ir kaipo toksa 
sušaudytas! Jei tikėti, tai pasi 
rodo, kad'net komunistų parti 
jos centraliniame komitete bu 
ta . svetimų 
Tai šiokia ta 
ja!

Vienintelis V 
dininkas tai 
ris ilgą laiką buvo rytų depar 
tamento direktorius | taigų vy 
ras iš diplomatinio pasaulio.

(Bus daugiai?)

Bolševikų partijai pri- 
atseit,

valstybių šnipų
komunistų parti

iš sušaudytų vai 
Cukermanas, ku

Iš LIETUVOS
Skaudus reiškinys J

dar

ROKIŠKIS: — Prieš pačią 
Kalėdas dvejetą kartų aplari 
kiau apylinkės teismo posėdžiu; 
ir gavau liudn^ įspūdį. Prie tel 
smo stdlo, iš gesinės, stovi jau 
nute, su? mažųi vaiku ant ran 
kų, moteris. Iš kairės, sena jo 
motina Tr' tėvas, kurie kaltin; 
dukterį už žirnių sykelio ir dtio 
nos pluteles pasiėmimą, nes. esą 
budrima ištekėjusi be jų suti 
kimo f ai padariusi. Seniai pri 
mygtinai prašo teisėją, ka< 
duktė butų pasodinta į kalėj i 
mą. Na, gera motina, jei savi 
dukterį, ir dar su mažu Vaiku 
nori į kalėjimą pasodinti—tei 
sėjas daro pastabas. Kitoje by 
loję 20 metų amžiaus dukt< 
kaltina tėvlfe, kam jos įrubu; 
sulaikę. Prašo, tėvus bausti 
Trečia byla alimentinė. Nfergai 
tėfe tėvas bė pakvietimo atėję; 
į teismą, liudija prieš savo dūk 
terį. Teisėjas tokį keistą liu 
dytoją pašalina. Ar veria gy 
dyti tokib žmonės, kai kainu 
UŽ stiklelį degtinės tėvas par 
duoda dukterį, arba kai dūkti 
iiori matyti savo tėvus kalėj i 
me. ■
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Gali isšusti rugiai.
ŠAKIAI. — Kadangi šiėtnes 

labai įžėlė rugiai, o žemę už
snigo visai neįšalusią, tad, je 
šį sniegų greit nenuleistų, iš- 
šustų dideli plotai rugių ir atei
nančiais metais butų labai bran
gus rugiai. Nuostoliai butų mi
lijoniniai.

h
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Veda—NORA

Kaip stėbuklihgris yra žmo
gaus balsas ... Siela žmo
gaus yra girdima, nemato
ma ... Balsas vien parodo 
tekėjimą to amžino fonta
no,—žmogui nematomo ...

—Longfellow

VALSTYBĖS TEATRO 
VEIKLA
Gruodžio 31 d., 1937 m. Valsty
bės Opera turėjo savo tradici
nį spektaklj Verdi operos “Tra
viata”. Dalyvavo Kipras Pet
rauskas, p. Kardelienė, Antanas 
Sodeika ir kiti.

Ši opera buvo- pirmą kartą 
pastatyta gruodžio 31 d., 1920 
m. Dirigavo Tallat-Kelpša. Al
fredo partiją dainavo Kipras 
Petrauskas, Violetta dainavo 
ponia Galaunienė,

Per 17 metų “Traviata” buvo 
perstatyta iš viso 102 kartus.

PASAULINIAI ŽYMUS 
HELSINKIO UNIVERSI
TETO CHORAS 
KONCERTUOS RYTOJ

Helsinkio Universiteto stu
dentų choras, susidedąs iš 57 
dainininkų, pirmą sykį atvažia
vo Amerikon koncertuoti, turė
damas Išpildyti seriją 23 kon
certų. Jis išpildys savo Vienati
nį koncertą Chicagoje rytoj, 
sausio 23 d., Orchestra Hali, vi- 
durmiestyje, 3:30 valandą po
piet. Programa susidės išimtinai 
iš suomių kompozitorių kurinių, 
kaip Sibelius simfoninio veika
lo “Ugnies Atsiradimas” ir ki
tų, Genetz, Gripenberg ir kom
pozicijų Martti Turunen, kuris 
yra šio choro vedėjas.

Kalbant apie Sibelius “Ugnies 
Atsiradimą”—kuomet choras 
turėjo pildyti šį kurinį savo pir
mam koncerte Amerikoje' (gruo
džio 29 d. New York’e) liko pa
stebėta, kad veikalo partitūra 
pakeliui dingo. Kadangi veika
las dar neišspausdintas ir rank? 
rastis randasi Leipcigo muzi- 
kalinių veikalų leidykloje, tai 
tą pačią koncerto dieną visa 14 
puslapių partitūros buvo per
duota radijo televizijos keliu iš 
Leipcigo—New York’an.

Laikraščiai, rašydami apie tai, 
pažymi, kad tai pirmas įvykis 
muzikos istorijoj ir moderninėj 
technikoje, kad ištisi partitūros 
puslapiai buvo perduoti televi
zijos keliu.

Tikiuos, kad rytojaus koncer
te dalyvaus hemaŽai lietuvių 
dailės mylėtojų, ypačiai chorų 
narių, kad išgirstų šį pasauli
niai žymų chorą ir pasimokytų 
iš jų dainavimo. Musų dailinin
kai ir vedėjai turėtų stengtis 
kuo daugiausia lankyti tokio 
aukšto tobulumo, kaip Helsinkio 
Universiteto, choro koncertus. 
Čia** pamatom savo trukumus 
(žinoma, jeigu turime savikri- 
tikosj ir įgyjame inspiracijos 
siekti ko geresnio ir aukštesnio 
savo darbuotėje.

-- OK—‘ 
RUBINSTEIN’O NAUJA 
OPERA “MIEGANTI 
GRAŽUOLĖ’* 
GLEVELAND’E

Cleveland’o Simfonijos Orkes
tras vadovaujamas AĮbert Stoes- 
sel, kartu4 su Juilliard School of 
Music iš New York’o, statys ga
baus muziko, Beryl Rubirisitein, 
naujai parašytą operą “Miegan
ti Gražuole” (John Erskine pa
rašė libreto) sausio 27 ir 29ta 
dienose. Prsauline premjera šios 
operos įvyko New York’e sausio 
19 d. ir Cleveland’e bus tiktai 
antras pastatymais iš viso.

“Musų vietinis operos chor
as, kurio esu narys,” rašo man 
buvęs waterburietis, mano se
nas kaimynas p. Juozas Bend- 
leris, kuris dabar su savo gra
žia šeimyna gyvena Cleveland’e, 
“dalyvaus šiame spektaklyje. 
Principalai atvyks iš New Yor-

k’o. Turiu pažymėti, kad niekas 
kitas kaip tik pats kompozito- 
rtis, p. Rubinstein, kuris' yra 
•vyriausia galva Cleveland Insti
tute of Music (ten mano du vai
kučiai mokosi muzikos) sumoki- 
no mus, ir tas buvo mums la
bai įspūdinga.”

Labai malonu, kad p. Bend- 
leris, nors būdamas’ labąi užim
tas savo profesijos reikalais, vis
gi randa laiko ir galimybės da
lyvauti ir muzikos veikloje.

—o— 
SALOMĖJA 
STANULIUTĖ- 
ČERIENĖ

Musų talentinga ir daug mu- 
sikaliuose rateliuose veikusi 
chicagietė Salomėj'a Staniuliu- 
tė-Čeriene, dabar gyvenanti Lon- 
don’e, vėl pradeda dirbti toje 
srityje, kurioje ji rado tiek daug 
malonumo ir gražaus ir gero 
padarė Amerikoje gyvendama. 
Ji pasiėmė vadovystę London’o 
Lietuvių Choro. Nėra abejonės, 
kad kaip čia, taip ir ten p. čer- 
ienės gabumai muzikos veiklo
je atneš brangių rezultatų. Ge
riausio pasisekimo tau, Salome.

—o—
MUZIKA IR MEDICINA

Yra sakoma, kad Berlyne 
(Vokietijoj) yra* pusėtinai di
delis orkestras, kuris susideda 
išimtinai iš gydytojų. Milan’e, 
Italijoje, muzikų draugija lei
džia laikrašti, kuris yra pašvęs
tas muzikai ir kultūrai ryšium 
su medicina. Dr. Fielding H. 
Garrison iš Washington, D. C., 
prieš kiek laiko kalbėdamas vie
nai daktarų draugijai pasirinko 
savo temai “medięinos žmonės, 
kurie mylėjo muziką.” Jis su
minėjo daugel žmonių, atsižy
mėjusių medicinoj, kurie krei
pė daug dėmesio į muziką.

Tarp jų yra Herman Boer- 
haave (1668-1738) vienas įžy
miausių Olandijos gydytojų. Fo 
jo sunkių darbų medicihbs prak
tikoje muzika atgaivindavo jį 
protiškai ir fiziškai. Yra sako
ma, kad jis buvo labai geras 
teoretikas ir melsteriškai val
dydavo liūtą (lute).

.Leopoldas Auenbrugger (1722 
-1809) yra kitas įžymus gydyto
jas, kuris buvo atsidavęs muzi
kai. Kuomet gydytojas barškina 
tavo krutinę, tai tuo jis patikri
na plaučių stovį. Įdomu4 čia bus 
priminti, kad Auenbrugger kaip 
tik ir išrado šį diagnozo būdą.

Tarp kitų dalykų, jis parašė 
libfetto Salieri operai “Kami- 
nakretis.” Beethoven’as ir Jo
hanu Peter Frank (1745-1821), 
išradėjas moderninės , higienos, 
buvo jo artimi draugai.

Dr. John AfbUthnot (1667- 
1735), kuris buvo poeto Pope 
gydytojas, buvo gabus kom
pozitorius antifonų, 

i • • •
Gydytojas William . Wither- 

ijig, kuris išrado naudojimą di- 
gitalis širdies ligoms, praleis
davo visą 
grodamas

savo atliekamą laiką 
fleitą ir klavikordą.

Edward 
kuris pradėjo 
rauplių, buvo gabv?s fleito ir 
smuikos valdytojas.

Jenner (1749-1823), 
čiepijimą nuo

Sir Rbbert Chfistisoft (1797- 
1882); kuris parąše pirmą trak
tatą angliškai apie nuodus, pats 
per save išsimbkifio muzikos ir 
buvo didelis jos mylėtojas.

(Pabaiga kitą šeštadienį)
. “Naujienų” metilHamc kon
certe, kurs įvyks vasario 13 d„ 
dalyvaus šie žymus musų dai
nininkai ir chorai: Andrejevo 
šokėjų grupė, G.. Giedraitiene, 
S. Rimkus Luiu Raben, A. Mi-

rutės, Pirmyn, N. Gadynes ir 
Ch. Vyrų chorai,

ED

Veda MIKAS ŠILEIKIS 
■—■ <■■m ■ 1111. < i t

Petro Rimšos kurinių 
paroda Baltimorės 
Institute nusisekė

, i

, [ACME-NAUJIENŲ Foto]

RETAS PAVEIKSLAS BUS IŠSTATYTAS DAILĖS INSTITUTE — Geraldinc 
Biffle prie 18-to šimtmečio italų dailininko Giambattista Tiepolo paveikslo vardu 
“Madorina ir Vaikelis Laiko Paukštuką.” >

^itiiiiiiiiUiiiiiiiiiiniiihiniiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiid

Michelangelo ĮE 

s 
i — =

nu Ali tom n m........ .

(Tęsinys)
1504 metais įtakingas 

rentinįetis Gonfalonicr Signo- 
ri suvedė Michelangelo į arti
mesnę pažintį su kitu dideliu 
dailininku Leonardo’ da Vin- 
ci, kurs nemažiau domėjosi 
pasauliniais įvykiais, kaip ir 
savo kūryba. Michelangelo, 
busimasis jo konkurentas, pa
sižymėjo 'klasiškojo męhoi 
temperamentu ir darymu 
naujų planų. Šiedu vyrai kaip 
ir nesuprato viens kito, gal 
dėl to jie nė nesidraugavo ir 
kiekvienas dirbo atskirai. So- 
derini buvo pasirinkęs juodu 
dideliems darbams atlikti, Le
onardo tuomet buvo penkias
dešimt dviejų metų amžiaus, 
kai Michelangelo teturėjo tik 
29 metus. s

flo-

Leonardu da Vinci vos tris
dešimt metų amžiaus sulau
kęs apleido Florenciją 
švelnus būdas negalėje 
ti politinių ir religinių perse
kiojimų. Jis domėjosi politine 
veikla, tik nenorėjo maišytis 
nė su /Vienais, nė su antrais. 
Kai Milano kunigaikštis Ceza
ris Borgia /įnirę, ir kai buvu
sieji jo draugai ir pažįstamie
ji pakriko, Leonardo vėl su
grįžo į savo gimtąjį miestą 
Florenciją. Čia jis ir suėjo į 
artimesnį kontaktą su Michel
angelo. Čia j'is susikaupė ir 
pasinėrė į naują darbą, kai 
Suderini jiem dviem pavedė 
konkursinį darbą’ — Si^nori 

rybos salės sienų 
1504 m. Ledu a rdekoracijas

nes jo

riameVaizdavo karą prie An- 
Rugpiučio mėn. tais 

pačiais metais _ Michelangelo 
gavo darbą piešti kitą kartū
ną, kuriame buvo vaizduoja- 
4iia karas prie Cascine-

Florencija tuo laiku 
padalinta į dvi dalis, 
siautė

li u vp 
Mieste 

neramumai ir dažnai 
įvykdavo susikirtimai. Michel
angelo savo kartūną užbaigė 
1505 metais, 'kuris septyni me
tai vėliau, grįžus Florencijon 
kunigaikščiui Mediči, buvo su
naikintas susirėmimuose. Net 
ir kartūno'; , ku
riuos Sfrozzi _ bėjęs,
vėliau kažkur dingo. Yra už
silikę tik kai kurie planavi
mo braižiniai* Daugiausia jų 
turi Louvre muziejus Pary
žiuje.

Kai dėl Leonardo da Vinci

Kalėjime
Kaž ko ilgiuosi 
Kažiko aš kenčiu!

I Kažko tai aš noriu 
Kažką tai šaukiu t .

Bet kogi aš noriu?
Ko trokšta širdis?
Atsakymo laukiu
Bet tyli širdis . . .

Pažvelgtum į tolį 
AtsakytnUi gaut . 
Darytum gal šuolį, 
Bet gali nušaut! ...

, Norėtum pakilti
Aukščiau' šips tvoros

■ , ,.t ■ '

. Norėtum išgirsti
Garsus bent dairios,* *1 , ' 

Bet sargas čia stovi,
Tvora Čisį aukšta, 
Mat, yra, lietuvi,
Valdžia jau kita . . . ’

Kaip ilgos man dienos 
Nuobodu visai,
Oį valandos tosios

.. Ilgiausi laikai....
Daug kartų durnoj į, 
Nejaugi tikrai, v.. 
Tvora ši aukštoji i X ' (
Mus skiria visai

Nuo viso1 pasaulio,
Nuo iriųjų draugų, 
Nuo darbo namelio, . ' 
Mielųjų draugių? ... .

Kaip kartais naktyje. 
Sapnuoji smagiai, 
Jog musų namelyje 
šoka gražiai,

Jog girdisi dainos, 
Mergelių balsai, 
Kampuose merginos 
Flirtuoja, smagiai . . .

Pats šoki, dainuoji, 
Net skamba langai, . 
Su sesėm flirtuoji, 
Bučiuojies saldžiai ...

Bet vos tik pramerki 
z Savąsias akis

Pažiuri bent kartą
Į savo grandis, 

Kaip tuojau nuliūsti, 
Susopa širdis 
Ir noris užmerkti 
Savąsias .akis:

Kad riebepajustum
Jog tu kalinys, z

' . Kad. vęl tu sapnuotum, 
Jog* tu bemylįs . . .

Mikas Rabatenhs
Vilkaviškis,
Kalėjimas, 
1927—1—4 d. . . • - i . ■, |

į..., .........
V i. ' ' ' • ’ ■ ‘ . • A x ' *'

jis, dą'rydainas eksperimen
tus, ir norėdamas 'ką nors 
nauja išrasti, pats ją >suhaikL 
no. Jam atėjo į galvą išbandy
ti aliejaus gląziravimas apt 
freskos, kas, sUprantania, bu
vo negalimas dalykas. Toks

gas kiekvienam paveikslui. 
Matydamas, kad dviejų metų 

jis metė

nė vie- 
kurinyje 

racionališko

Tarp gruodžio 19 ir sausio 
7 d- Baltimorės Institute bu
vo įsuruoštii Petro Rimšos 
skulptūros darbų paroda. Pa- 
rodcriTatidarymo iškilmėse bu
vo išpildytas, programas su 
muzika, šokiais ir kalbomis. 
Dalyvavo skaitlinga publika.

Ši paroda Amerikoj bUvo 
devinta iš eilės Petro Rimšos 
kurinių paroda. Ji, kaip ir ki
tos jo parodos, buvo labai1 
sėkmipga. Parodos suruoši
mui daug pasidarbavo vietos 
lietuviai, organizacijos ir žy
mus kitataučiai.

Vietos dienraštis “The Sun” 
pak^y tutinai aprašė Petro 
Rimšos meno parodą atpasa- 
kodams • kurinių reikšmę ir 
vietomis pamidėdamas Lietu
vos vardą bei geografines ri
bas.’ Tarp kita ko dienraštis 
sako:

“P-ho Rimšos skulptūra tu
ri istorines reikšmės; turi 
patriotiškas emocijas, tradi
cinę simboliką ir turtingą or
namentiką. Man atrodo, kad 
jis geriausiai pasižymi savo 
medalionuose. Juose jis pasi
reiškia įvairiais budais. Jis ne 
tik kad turi atsiekęs švelnumą 
savo grafiškoj ornamentikoj, 
kad tik užpildytų vietas, bet 
ir turi didelį žinojimą savo 
tikslui siekti.”

Petras Rimšą apdovanojo 
gubernatorių

. Baltimorės dienraštis “The 
Sun” praneša, kad sausio 7 
dieną Petras Rimša /Marylan-

atvaizdavo 
stilizuoda- 
bet ir patį 
išėjo per-

darbas eina niekais, 
dirbęs.

Leonardo da Vinci 
name kitame savo 
neišparodė tiek
akademizmo ir nesukompozi- 
no tiek daug figūrų, kiek si- 
Qoj!e’ freskoje. Michelangelp 
savo freskos viename episo- 
de atvaizdavo florentiniečių
karą su pisaniečiais 1364 me
tais, savotiškai ją stilizuoda
mas. Vaizde buvo parodyta 
besimaudą kareiviai, kai juos 
netikėtai užklumpa florenti- 
niečiai. Tačiau dailininkas at
suko nugarą istorijai ir fak
tams. Jis tą sceną 
klasiškoje dvasioje 
mas ne tik* figūras* 
siužetą. Paveikslas
daug.gražus ir net truputį sa
tyriškas, vietoj dramatiško ar 
tragediško.“ Šitame kūrinyje 
jaunasis Michelangelo, taip 
kaip ir Leonardo, vartojo ne
suskaitomas daugybes figūrų, 
tik jo figūros visos buvo nuo
gos, kai Leonardo da Vinci’o 
—.nemiegos. Iš to jau buvo ai
šku, kad juodu konkuravo.

Šitos dvi didžiųjų dailinin
kų pažibos buvo, atkreipusios 
visos Italijos dėmesį. Net va
karinės Europos dailininkai 
labai susidomėjo jų kuriniais. 
Benvcnuto Cellini yra pasa
kęs: “Kol, Jie kuriniai ten bu
vo, buvo pasaulinė meno mo
kykla.” Rafaelis Michelangelo 
ir da Vinci freskas kopijavo 
metus . laiko. Fra Bartolomeo 
iš jų gavo savo kūrybai įkvė
pimą. Jaunutis Andrea dėl 
Sarto praleisdavo dienas sė
dėdamas ir žiūrėdamas. Tik, 
deja, Michelangelo kūrinys 
buvo netrukus sunaikintas, o 
da Vinci’o pasiliko ir per ke

ko, kol visai sugedo. Kai kas 
buvo pasiūlęs, kad Michclan- 
gėlo atnaujintų, bet šis atsi
sakė kištis į ne savo reikalą. 
Athaųjinimas irgi butų buvęs 
nę lengvas darbas, nes freskos 
kitaip negalima atnaujinti, 
kaip senąjį cementą išplėšus 
dėti naują. Mat, freskos spal
vas reikia maišyti į cemento 
inišiiiį ir tinkuoti.

Po šito triumfo Michelan
gelo "pradėjo hatiją fcąVo ‘kūry
bos karjerą. Popiežius Julius 
II, pasikvietė jį Rumon ir ten 
prąsi^ėjb dar didesni jo var
gai/.pasisekimai ir įnepasise- 
Idrhai.

freskos, tai įvyko taip, kad glaziravimas yrą prągaistiliv (Bus daugiau)
.j';v

MENO ZINi
MM

Iš III-sios rudens dailės 
parodos, Čiurlionies Ga
lerijai numatyta užpir

kti 11 meno darbų

KAUNAS. — Sudarytoji ko
misija Čiurlionies Galerijai 
užpirkti iš IlI-sios rudens dai
lės parodos /meno darbų, ap
lankė parodį ir numatė už- 
pirktinų meno eksponatų. Šią 
komisiją sudarė V. Kairiūkš
tis, M. Dobužinskas, G. Zika
ras, V. K. Jonynas, A. Galdi* 
kas, J. Mikėnas. Komisijai, pir
mininkavo Vytauto Didžio
jo Kultūros Muziejaus direk
torius P. Galaunė.

Komisija, peržiūrėjusi pa
rodoje išstatytus eksponatus, 
parinko Čiurljonies ,Galerijai 
užpiiktinus: A. Galdiko tapy-

Dobužinskio “Fabriko ženk
las“ ir “Etiketė” (tempera), 
Petrikaitės-Tulienės grafiką 
“Iliustracija”, M. Račkauskai
tės aliejinę tapybą “Freda”, 
Adomo Smetonos p c i s a ž ą 
“Turadvaris II’, Vytauto Jur
kūno linoleumo raižinį “Linų 
braukėjos”, A. Kučo medžio 
raižinį “Rūpintojėlis”, J. Kuz- 
minskio medžio raižinį “Į dir
vonus,” V. Rataiskio knygos 
iliustraciją “Jūratė ir Kasty
tis,” N. Staniko litografiją 
“Kauno pilies kiemo kampe
lis” ir “Kauno .senamiestis.”

Be to, privatus asmenys iš 
trečiosios rudens dailės paro- 

dailininkų 
Žmuidzina-

“Musų upės” 
‘‘Nemunas Dai- 

A. Marčiulio-

nedidelį Gedimino bronzo 
baraljefą, o p-n i ai gubernato- 
rienei įteikė D. L. K. Vytau
to bronzo medalioną.

Buvo atspausdintas puikus 
parodos katalogas, kuriame 
randame naują eksponatą, tai 
Dr. Pašakairnio dukterų: Joan 
ir Jean bronzo baraljefas. šis 
p. Rimšos dueto baraljefas la
bai gražus, meniškas ir eks- 
presingas. Nepaprastai gražiai 
sukompozuota veidukai, orna- 
mentiškai supintos kasi ūkės, 
dekoltes taip pat su skoniu ir 
geru įvairumo sprendimu pa
daryta. Pats fonas ir rėmas, 
nors ir dekoruotas, tačiau už
leidžia pirmenybę veideliams. 
Veideliai turi puikų panašu
mą toms mergaitėms, kurių

dos nupirko šių 
meno darbus:. A. 
vičiaus ciklo 
aliejinę tabybą 
navos kirašte,”
nio skulptūrą “Madoną’ ir K. 
Petrikaitė^-Tulicnės “Šokėją” 
(metalas). K

Trečioji rudens dailės paro
da turi didelį pasisekimą, 
kiekvieną dieną aplanko 
400 500 asmenų . “L c

per

Kaune gal bus viso pa
saulio lietuvių dailės 

paroda
Yra žinių, kad 20-ties metų 

Lietuvos nepriklauso m y b ė S 
sukakties atžymoj imo proga 
ateinančią vasarą Kaune ma
noma suruošti viso pasaulio

dos reikalais rūpinasi Lietu
vos Dailininkų Sąjunga, ku
rios pirmininku yra p. Viz-

nijo į bronzą. Puikus darbas.
Kataloge yra pažymėta, kad 

Petras Rimša beviešėdamas 
Amerikoje padirbo penkiolikę 
naujų kurinių^ daugumoje as
menims priklausanti baraije- 
fai (portretai). Kai kurie jų 
Vta ir ne lietuvių.

Prie progos “Meno Žinių“ 
skyriaus vedėjas širdingai dė
koja p-nui Rimšai už dovaną 
—rašytojos Žemaitės bronzo 
baraljefą.

Kiek yra žinoma,’p| Rimša 
ateinantį pavasarį ruošiasi va
žiuoji į Lietuvą ir ten tęsti 
kūrybinį darbą, ^urio jis tu
rįs pilnas rankas.

Jeigu butų tikrai 
tokia paroda ruošti, 
rikos lietuviai dailininkai 
ton reikšmingon ir didelėh 
parodui) turėtų pasiųsti savo 
kurinius.

Lauksime L. D. Są-gos ofi
cialaus pranešimo.

.nutarta 
tai Ame- v • si-

Čiurlionies Galerijai 
nupirko tris Dobu
žinskio paveikslus
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KAUNAS. — Iš M. Dobužin
skio parodos, vykstančios Lie
tuvos Dailininkų Sąjungos pa
talpose, šiomis dienomis čiurlio
nies Galerijai nupirko tris pa
veikslus: “Karaliaus Lyro” de
koracijos eskizą, “J; rdin de 
Luxemburg” ir “Seni namai”.

Dailės Institute netrukus at
sidarys eilė svarbių dailės pa- 
įtodų:- kuo vasario 4 d- bus 
švedų meno paroda. Vasario 
4 d. atsidarys Giambattista

išstatyta Print Galleries Dai
lės Institute. Kanellos tapybos 
parodą dabar galima matyti 
hlackstone Hali (Dailės Ins
titute*

5».'

Švėdų, Dailės Paroda
. šiandien atsidaro visuotina 
Amerikos švedų dailininkų me
no paroda Mandel hrothers 
Člub Womeng Bureau, 9 aukš
te prie Madison ir State g^tvią 
(toj pat vietoj* kur praeitu ru
denį buvo lįetuvių dailės paro
da)
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Diena Iš Dienos

Vardadienio 
Surprizas . v

BRIDGEPORT — Praėjusį 
šeštadienį biznierių Sian ir Ve
ronikos Dambrauskų, 2857 So. 
Emerald Avė., draugai susita
rę atvyko pasveikinti biznierę 
Dambrauskienę Veronikos var
dadienio proga. Kadangi daly
vių tarpe buvo muzikų ir dai
nininkų, todėl Veronikos sur- 
prizo parė buvo muzikos ir dai
nų.

Dabar p. Dambrauskienė pa
tenkinta, kad draugai nepamir
šo jos vardadienio proga jų pa
sveikinti. Kaimynas

Užuojautos
Parė

Sausio 15 d. Mary Stukas 
draugai-ės surengė šaunią pa- 
rę po numeriu 3238 S. Halsted 
St.

Mat, keliolika mėnesių atgal 
po viršminėtu antrašu įvyko 
gaisras, ir Mary Stukas gyveni
mo vieta tapo sunaikinta. Be 
abejo, ’ tokiame atsitikime be
veik tapo sunaikintas ir visas 
turtas.

Todėl viršminėtą dieną-- per 
pasidarbavimą Antosės Markū
nas ?r Marytės Lecienės, tapo 
surengta parė, kuri gana gerai 
nusisekė. '

nis; A. Ribelienė ir daug kitų, 
kurių dėl vietos stokos negaliu 
sužymėti.

Gaspadinės buvo A. Milkan- 
tienė ir Bronysė Kovarskiene. 
Chas Shileika buvo patarnauto
jas.

Parė užsibaigė geriausioj 
nuotaikoj. Mary 'Stukas yra dė
kinga visiems dalyviams.

Steponas.

Klaido's
Atitaisymas

••■*■

žinioje apie darbus siuvyklo-
se (vakar d. “Naujienos”) įsi
brovė .. nemaloni klaida. Trečia
me paęagrafe turėjo būti pasa
kyta, kad “Yra organizuojama 
daugiausiai audinyčių”, o ne

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

........... inW_.ll »<>»

Po 18 Metų
Biznio Pertraukos

BRIDGEPORT — Jau kuris 
laikas kai biznieriai Martinas ir 
Kunigunda Dausai, po 18 metų 
biznio pertraukos vėl grįžo į 
valgomų produktų krautuvę— 
bi.'černę adresu 3157 So. Ėm-

PADĖKOS ŽODIS
■»

r'

Tarp žymesnių svečių matė- 
si Veronika Balsis, N. Madelin- 
skiene, Bruno Kazlauskas, Mr. 
ir Mrs. Stalioniai, adv. Mikelio-

wlindinyčių” darbininkai.

Vardadienio Parė
MARŲUETTE PARK — Pra- 

ėjusį šeštadienį pas gerai žino
mus Viktorą ir Veroniką Rau- 
bunus, 6557 So. Talman avė.-, 
įvyko šauni vardadienio parė. 
Tai buvo paminėta Veronikos 
vardadienis. Susirinkę į jų puo; 
šnią rezidenciją giminės ir drau
gai gražiai linksminosi linkėda
mi pp. Baubimams ilgiausių me
tų.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad Radbunai yra buvę biznyj 
į kuri vėliau mano vėl įeiti.

Rep. B. P.

erald Avė. Per tą 18 metų lai
kotarpį jiedu buvo Wisconsino 
valstijoj, kur sėkmingai ūkinin
kavo. Dabar įėję į Maučernės bizr 
nį irgi sėkmingai varo ' biznį., 
Jiedu abu yra draugiški ir są
moningi lietuviai

Adv. Charles P. Kai 
y • ■ ■

Kostumeris

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Charles Karp, 30, su Lillian
Weller, 24

Gilbert Koeberl, 22, su Euge- 
nia Stanes, 19

SUSIRINKIMAI
i m ii ■■'imr-'-r- -t 1 i     . . —   -  -- ■ -

Lietuvių Universiteto Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
sausio 23 dieną, Wenetta Grybas namuose, kurie r ndasi 
ant 6923 S. Artesian Avė. Susirinkimo pradžia 1:30 vai. 
popiet. Nepamirškit 'visi atsilankyt ir pasiimt savo bunco 
tikietus. Naujų įsmenų, kurie nori prik’ausyti prie Uni
versiteto Kliubo, irgi prašom atsilankyti. —Komitetas.

Lietuvių Tautiškų Kapinių trustisai kvieč.a visus lotų savinin
kus ir draugijų atstovus dalyvauti visuotiname metiniame 
susirinkime, kuris įvyks sausio 23 d. Lietuvių Auditorijos 
svetainėje, 3133 S. Halsted St., 1 vai. po pietų, ant pirmų 
lubų. —Sekr. J. Žala toris.

12 Wardo Liet. Demokratų organizacija rengia boxing, wresti- 
ing ir šokių vakarą sekmadienį, sausio 23 d. 5:30 vai. po 
pietų, Hollywood InnSfc2417 W. 43rd St. Kviečiam visus lie
tuvius skaitlingai atsilankyti.

ST A 134 kuopa rengia bunco panty šeštadienį, sausio 22 dieną, 
Sandaros .svetainėje, 814 W. 33rd St. Pradžia 8 vai. vak. 
Bus daug gražių prizų, taipgi bus duodamas door prize 
prie įžangos tikieto. įžanga 35c.

PRANEŠIMAS
Gerai Žinomą Pirtį, adresu 

4625 SOUTH PAULINA STREET, 
dabar valdo pats namo savininkas

STANLEY BARTKUS \
Pirties dienos pasilieka tos pačios' — po seną. Prašom atsilankyti* 

\S- —....................    V " . " .....  '

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurį užvardino NECTAR. Sis 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

Biznierius Biknius 
Naujon Vieton

TOWN O LAKE — Jaunas 
biznierius Juozas Biknius turė
jęs pereitais metais taverną ad
resu 4625 So. Paulina St., da
bar vėl yra įsigijęs taverno biz
nį adresu 4501 So. Hermitage 
avė. Kadangi biznierius Juozas 
turi nemažai draugų, todėl kur 
jis nebūtų, jie vis bus jo geri 
kostumeriai.

Gerų pasekmių p. Juozapui 
naujoj vietoj.

Kaimynas

Taverno ir Restorano 
Bizny

MARŲUETTE PARK — Pla
čiai žinomo realestatininko C. 
?. Suromskio, 2502 W. 69 S t. 
žmona Bronislova ir jos tėvai 
Vaitekūnai neseniai įsigijo nau
ją biznį, būtent, taverną su res
toranu, adresu 2041 W. 63rd 
Street. Prieš tai jie per kele
tą metų užlaikė valgyklą adre
su 506 W. Pershing Rd. Vadi
nas, restorano bizny jie jau tu
ri gerą patyrimą. Dabar belieka 
palinkėti biznieriams Suroms- 
kiams ir Vaitekūnams gero pa
sisekimo šiame bizny. Gi pats G. 
P. Suromskis, kaip visada, bus 
su real estate bizniu.

Rep. B P

Aš turiu pareikšti savo padė
kos žodį Kai ir Zoretskio advo
katų firmai. Buvo S. V. laikai, 
kada vienam ar kitam lietuviui 
atsitikdavo nelaimė, jiems rei
kėdavo kreiptis prie svetimtau
čių gydytojų, svetimų advokatų, 
ir įvairių kitų profesionalų. 
Man pasitaikė didelė nelaimė, 
kada gatvėkaris mane sunkiai 
sužeidė. Po sužeidimo pasinau
dojau savo lietuviais advoka
tais ir padaviau jiems savo by
lą. Po metų laiko, byla išėjo su 
geru pasisekimu, žinoma.:, nebu
vo paprasta arba lengva byla, 
kadangi reikėjo susitikti gatve- 
karių kompanijos specialistus 
advokatus, bet kaip patarlė sa
ko “jeigu mešką eisi mušti, tu
ri pats meška būti”, ,o kitaip 
keisą pralaimėsi.

_ f . *

KaLJr Zaretskio firma mano 
šeimoje jau 3 keisus išlošė. Ro
dos, kad kokia nela’mė mi no 
šeima buvo užleista. Mano vy
ro pusbrolis buvo sužeistas gat- 
vekarių, už kiek laiko automo
bilius užgavo mano vyrą ir bu-

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausi 
Automobilių Išpardavimą pas

U. S. AUTO FINANCE CO.
Prie 1340 W. 63rd St.'

Niekur pasauly jus negalite rasti tokio naujausių mod-Lų 
pasirinkimo taip juokingai žemosė kainose.
Čia atstovaujama kiekviena karų gamyba — viiš 300 karų 
— 1937 ir 1936 metų Buicks, Cadillacs, La Sales, Oids- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Soios, Dodges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettes, Stud.bakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK -u- SKIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAU I AI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKT NAU- 
JITELĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI KAIP Už 
$295.
Tik pamanyk, naujitelis karas tik už $295 su 90 dienų 
garantija ir 10. diehų bandymui.
Mes ttfrime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, 
Buicks,, Oldsmobilės, Linco’ns, ChrysLrs, lackaids, 
Pontiacs, Plymouths — už pigiai kaip $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR L 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM- Į 
TUS DOLERIŲ. j !
ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie- i 
šiai 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 
kias penktadienį nuo 7 iki 8, v. vak.

- ATDARA KASDIEN IKI 10 VAL. VAK. IR
VISĄ DIENĄ ŠVENTADIENĮ

- x

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

Aukštos Rųšies 
ANGLYS

BIG LUMP^G.40 tonas 
PRISTATOM MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ

Tel. ARDMORE 6975

EXTRA
SPEGIAL
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 nroof deg^'nė 

15c stikleli 3 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BR/ND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Taver nuošė
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.\
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 /
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Srreened).................... tonas
SMULKESNĖS $7.25
fonas ............ ........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victųr Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

' MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408 k----------------------------- ,, ■ , — /

2 Metai Kai ‘ 
Vienoj Vietoj

T0WN OF LAKE — Biznie
riai Dan ir Antonina šaučuve- 
nai (Schultz) kuriuodu užlaiko 
gerai įrengta bučernę adresu 
4438 So. Hermitage a ve., jau 
yra 2 metai kai šioj vietoj ir 
sėkmingai varo biznį.

Reikia pasakyti, kad biznie
rius Dan šaučuvėnas yra gerai 
patyręs toj biznio šakoj ir, be- 
to, linksmo budo žmogus?

Kostumeris

vo sunkiai sužeisti.s. Ant nelai
mės 18-tą vasario, 1936 m. ir 
mane pačią nelaimė pagavo. 
Nors musų visi 3 keisai buvo 
finansiniai laimėti, bet sveika
tai gi l pakenks visai musų at
eičiai. Taigi aš didžiuojuosi, 
kad musų lietuvių profesionalai 
užima tokias pozicijas, kur gali 
savo tautiečiams užtikrinki pa
tarnauti. Pas mus obalsls rai
das,i, kad advokatai nėra teisin
gi ir nereikalingi, bet aš pa-t 
reiškiu savo žodį — man šie 
advokatai patarnavo sąžiningai, 
pasekmingai ir aš norėčiau, kdd 
ir kitiems tautiečiams, atsitikus 
panašiai nelaimei, kad pasitikė
ti savo lietuviškais profesiona
lais.

Antanina Vaišvilienė,
1106 E. Marųuette Rd.

k X (Apg.)
. ... I < • • 1. M . II...! > ■ . . W —*

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ---- -
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

Nida Laboratories
Ą. G. K ART ANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

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

y Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St./
Tel. Calumet 7937

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Turėjo Labai Pa
sekmingą Atidarymą
BRIDGEPORT — Pereitą ket- 

virtadienį, sausio 20 d., įvyko 
atidarymas naujos maisto ir gė
rimų krautuvės prie kampo S. 
Halsted St. ir 35-to place. Firma 
vadinasi Ramova Food ir Li- 
quor Mart. Atidarymo proga at
silankė apie1 5,000 žmonių. Krau
tuvė buvo atdara iki vėlumos 
ir žmonės vis nesiliovė lankęsi. 
Krautuvės vedėjai yra labai pa
tenkinti žmonių parama, kurią 
jie susilaukia pirmąx dieną.

Krautuvė yra labai rūpestin
gai įrengta ir kupina įvairių 
prekių už žymiai papigintas 
kainas. , ?

• ' 1 '

- Ypatingai žiūrovo akį pagau
na gėrimais apkrautos lentynos. 
Del’smulkmenų tčmykit firmos 
skelbimą Naujienose šiandien.

—VBA

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALŲ Svetainėje 
»

Pasirinkit bile vieną 
seklyčios setą. Z
Tik ateinančią savaitę 
gausite už S39.50
Dykai pridėsim lempą

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
CONRAD

FOTOGRAFAS 
•studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 
i larbas garantuotas. 

420 W. 63rd ST.
TpI ENG 5RRR-6R40

• LIGONINES-
HOSPTTĄLS

SVEIKATOS KLINIKA

Roosevelt Furniture Co.
" • ‘ . ■ . ■ ■ /

2310 West Roosevelt Road
Telefonas SEELEY 8760 CHICAGO, ILL.

fONSILAI IŠIMAMI 
‘UŽ ............................. .A.......

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......... .........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ........................

EKZAMINAVIMAS
OFISE ................................

’12
>50
>20

>1
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANTAT

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670
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Klaipėdos .
15 Metu Sukakties 
Telegramos

Laiškas Nuo 
Melroseparkiečių 
Melroseparkiečiams

DAINUOS MELUOSE PARKE

Miscellaneous
{vairus

Telegrama Klaipėdos Guberna
toriui

Kviečiam visus atsilankyti!

Gubernatoriui
Klaipėda, Lithuania

Čikagos Lietuvių Tūkstančiai, 
minėdami Klaipėdos išsivadavi
mo penkiolikmetį, sveikina Klai
pėdos kovotojuos ir linki bro
liams tautiečiams sėkmingai 
vykdyti ir stiprinti tautinio 
darbo barą.

Komitete- Pirmininkas 
Bradchulis

Melroseparkiečiai!
Musų kolonija maža1, bet nie

kuomet neatsilieka nuo veiki
mo. Mes remiam kulturinius 
darbus ir progresyvius suma
nymus. Rėmėm Dariau-Girėno 
skridimą. Nemažiau prisidėjom 
prie Vaitkaus skridimo.

Tel. Victory 4965 
z STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame bleties 
la'rbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT, ROOFING CO.
■ 3216 So. Halsted' Stieet

Situation Wanted
Darbo Ieško

KAM REIKALINGAS patyręs 
darbininkas prie taverno. Turiu pa
tyrimo ir gerą rekomendaciją. At
sišaukite Cicero 2812.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NEPAPRASTI
BARGENAI

Nuo Lietuvos žydų Organiza
cijos, Chicagoje Konsului

The Honorable P. Daužvardis 
Lithuanian Consul 
100 E. Beltevue

The Federation of Lithuani
an Jews of Chicago in assembly 
vvish to extend to you our 
greefings and to all those pre- 
sent and reųuest .that you con- 
vey to the Lithuanian govern- 
ment and all its citizens our par-

Dabar kilo sumanymas Pir
myn chorui važiuoti. į Lietuvą 
20 Lietuvos nepriklausomybėm 
sukaktuvių proga. Kaip gražu 
butų nusiųsti musų galingą 
chorą į Lietuvą. Kiek mums 
butų džiaugsmo, kai sugryžęs 
musų choras papasakotų mums 
apie musų gimines tenai ir sa
vo įspūdžius. Kiek jaunuoliams 
butų smagu pasirodyti Lietu
voje ir duoti Lietuvos žmo
nėms žinoti, kad ir amerikie
čiai neatsilikę dainoje.

Šį sekmadienį, sausio 23, d. 
(tai yra rytoj) t?s pats Pirmyn

36 VARTOTI FURKĄUČIAI'
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.

MILLĘR FUR CO. ' .
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiaugis • kailių pirklys.-

( Help Wanted— Female
DarbinmkiiĮ' Rel kia

MERGINA ar MOTERIS bendram 
namų darbui be virimo — geri na
mai — vaikai — geras mokesnis- 

,,Van Bureii 6)239

vi- 
dėl 
W.

W’!’?wsWS

ticipation in the fifteenth cele- Choras, kuris rengiasi važiuo
bration of Lithuanian annexa- 
tion of Mėmei.

AL Goldman, president,
3521 Douglas Blvd.

L. Vickar, secretary.

Leido Rodvti 
Chicagoj Filmą 
Apie Vokietija
Policijos Viršininkas Atšaukė 

Cenzorių Draudimą

Chicagos policijos viršininkas 
James P AEman atšaukė poli
cijos cenzorių tarybos nuospren
dį, draudžiantį rodyti Chicagos 
teatruose filmą apie Vokietijos 
nazius. Filmas yra dalis žinių 
kronikoj ““Mhrčh df Tilte.**

AR lĖšKĄI SVEIKATOS?
Išmok maitintis ir užsilaikyti. Gauk 
knygą “Gera Sveikata ir Ilgas Am
žius Be Vaistų”. Kaina ....... $1.25

Gaunama pas J- LAUKIS,
3’328 So. Lowe Avė., Chicago, III,

‘JAUNA MERGINA; lengva na
mą ruoša; turi būt patyrusi, šauk 
IrVing 6788, Mrs. Slobodin.

MERGINA namų ruošai: nėra vi
rimo nė skalbimo; buti- Karovvsky, 
5936 North Paulina Street, Ravens- 
wood 7487.

MERGINA lengvam namų ruošos 
darbui, apžiūrėti savo kambarį 2 
vaikus — gera alga,

STEIN, 1538 So. Kildare Avė. 
Lawndale 3324.

2' mediniai namai po 2 aukštu, 
so 7 flatai ir mūrinis garažas 
25 automobilių. Randasi 1541-3 
46th St. -

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

*
3 augštų, muro namas, 6 fialai po 

4 kambarius. Randasi 4346 S. Wood 
Street.

2-4 kambarių muro ir medine cot
tage. Randasi 948 W. 35th Place.

Viršniinėti namai turi būti greitu 
laiku parduoti. Apžiurėkit tuos na
mus. Jie bus parduodami už teisin
gą pasiūlymą. Atsišaukite;

* 3315 S. Halsted St.
NORIU SUSIPAŽINTI su Accor- 

dionistais, grojiinu gitarą, smuiką, 
saxęfoną, cornetą ir daugiaus ins
trumentų. Rašykite laišką,.

1739 So- Halsted St. 
Box 780.

Help Wanted—Malė
- Darbininkų Reikia Tel YARDS 1546 ,

FURNISHED ROOMS

• REIKALINGAS ŽMOGUS su tono 
ar mažesniu froku prie biznio.
Atsišaukite laišku 1739 So. Halsted 
St., Box 779.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

ti į Lietuvą,' atvažiuos mums 
padainuoti. Koncertas, kuriame 
jie dalyvaus, įvyks .Eagles sa
lėje, prie Leke ir Broadway 
gatvių, ir prasidės 5 vai. vaka
re. Pirmyn Choras atsivež su 
savim ir būrį dainininkų — 
solistų ir šokėjų, kurie išpildys 
puikų programą. Po koncerto 
įvyks smagus šokiai.

Prašome visų savo draugų ir 
apie linkės lietuvių dalyVauti 
šioje pramogoje. < x

Ona ir*' Viktoras Navickai, 
Rengimo Komisija.

RENDON KAMBARYS su šiluma 
ant antrų lubų, dėl vieno arba dėl 
dviejų: vaikinų su valgiu. Blaivus. 
Adresas 6929 So., Wąshtenaw Avė.

Tel. Grovehill' 2622

Automobiles
PARDAVIMUI vėliausias 1937 

Dodge Sedan pigiai. Mažas įmokė- 
jimas — išmokėjimais ar už pini
gus

RENDON apšildomas KAMBA
RYS prie mažos šeimynos. 7011 Sd?> 
Oakley Avė., Tel. Republic 6160-

KAMBARYS dcl VAIKINO, be 
valgio, apšildomas- 3243 So. Eme- 
rald Ąve.

1 REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina nuo 18 iki 50 metų amžiaus— 
paprastas virimas, nuosavas kam
barys, $8.00 savaitei.

Columbus 8262.

For Rent

klausk Walkers karo.
3453 Morgan Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisąi

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriua ir ice 
baksius, Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur

1915
SOSTHEIM & SONS 

SO. STATE STREET 
CALumėt 5269.

Dariaus-Girėno 
Legionas Ruošia 
Vasario 16 Iškilmes
’ Pirmadienį Svarbus Kuopos 

Susirinkimas

ALBINA TRILIKJONAS RUKŠTALA
Dvi jaunos dainininkės, kurios ryloj dainuoš' Pirmyn 

Koncerte, Melrose Parko Eagles salėje, prie Ląf.ke' ir Broadyvay 
galvių. Konęerte ,taipgi dalyvaus “Pirmyn” Chbrits, Ona Pani
kai te, Sutašė Riiid^ahe, dna Skeycriutė, Jonas R’uicŠtala ir žymi 
šokėja Anila Navickas, pp. Onos ir Vikt6.ro Navickų ' dūkte. 
Pp. Navickai yra Rengimo Komiteto nariai- \

RENDON 2 KAMBARIAI — tin
ką dentistui ar plaukų taisytojams 
—$20 i mėnesį. Kampinis Budinkas. 
2501 W. 43rd St. Tel. Lafayette 4395

RENDON ŠTORAS. 15 metų buvo 
aptieka toj vietof.

2300 S. Leavitt St.
__ ■-.i__________ i___________ _

•; ■■ PARENDUOSIŲ 5'.' kambarių cot
tage apšildomą ■ 
mai, švaresnis oras — arti 
karlainės- 5231 So. Kenneth Avė.

Resyverio na-
Archer

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA pigi GROSERNĖ 
ir bučernę, moderniškai ištaisyta ir 
biznis kogeriąusia eina. Priežastį 
ištirsite -ant vietos. Kreipkitės prie 
savininko, R. GIRČIAUS, 

2242 W. 23rd Place

PARDUOSIU arba ’ priimsiu į 
partnerius i Taverno biznį. 1143 W- 
63rd Street.

WISCONSINO FARMOS
FEDERALIO ŽEMĖS BANKO DA

BAR SIŪLOMA FARMOS par
davimui veik visuose Wisconsino 
kauntėse, specialės vertybės turtin
gose vakaru centralinėse pieninin
kystės apylinkėse. 80 iki 240 akrų 
su fatmų budinkais. Geri vieškeliai, 
mokyklos, arti tarpstančių miestų ir 
miestelių, senose, gerai įsikūrusiose 
apylinkėse, lietuviai ir mišrios tau
tos. Kaina nuo $3,000 iki $15,000, 
daug po $5,000 iki $6,000. Sąlygos: 
viena trečdalį ar daugiau pinigais, 
kitą ant tinkančio ilgų terminų kon
trakto. Jei turite atliekamų pinigų 
ir ieškote saugaus investmento, jus 
turėtumėte ištirti šias progas dabar. 
Rašykit: Dept, 9, Federal Land 
Bank, St. Paul, Minnesota.

, PARDAVIMUI 105% akerų farma 
Mauston, Wis. 4 kambarių namas,. 
11 karvių, 2 arkliai, 5 kiaulės, 5 žą
sys, 150 vištų, visos mašinos. Mai
nysiu ant hamo arba biznio.

1115 Ėast Glst St. 
Telefonas PLAZA 4586.

5 AKRAI, $49, Dte Soto kąuntėj, 
Floridoj. Gera žeme, visi ukijjinkys- 
tės budai, taipgt, pataisytos Lėlių 
valsŲjų farmosy

Interstate,. 802 East 16tn SL, 
IndiaMpOlis, Indiana.

PARSIDUODA ILLINOIS FAR
MA 40 akerių, 37 akerių — 25 ake- 
rių, 20 akerių Pullmanę. Visos far- 
mos randasi arti Chicagos arba 
mainysiu j n^amą. Taipgi dviftetis, 
mūrinis po 6 kambarius; mainysiu 
į cottage ar bungalow. Kreipkitės 
laišku. Charles Urnich, Saite 514— 
56 W. Washington St., Teisingas 
patarnavimas.

Pirmadienį, sausio 24 d., 8:00 
vai. vakare, Hollywood' salėje, 
2417 'West 43rd Street, įvyks 
svarbus Dariaus-Girėno Posto 
No 271, American Legion, suvi
rink tetas.

Visi nariai’ privalote atsilan
kyti, nes išgirsite daug svarbių 
pranešimų iš Lietuvos Ekskur
sijos komisijos, taipgi iš' ekze- 
kutyvio komiteto,, kuris savo su- 

pci- sirinkime, laikytam sausio. 17 d.,
sekiojimą, priespaudą, Hitlerio*pravedė gan svarbių ir naudin- 
diktaturos veikimą ir propagan- gų sumanymų. Tie sumanymai 
dą Amerikoje. šiame, reguliariame susirinkime

paniekoje

Cenzorių taryba draudimą pa
matavo argumentu, kad filmas 
yra propagandinis, 
pr stato Jungtinėms Valstijoms
draugingą valstybę ir yra to
kio pobūdžio, kad gali sukelti 
riaušes.

Laikraščiams ir įvairioms 
Chicagos bei kitų miestų orga
nizacijoms pakėlus 
viršininkas Allman 
nuosprendį pakeitė.

protestą, 
cenzorių

Filmas vaizduoja

IŠSIUVINĖTAS PAVEIKSLAS ARBA PADUŠKAITĖ

turės būti priimti arba atmesti.
z

Be to, artinasi Lietuvos Ne
priklausomybes 20 metų sukak
tis. Tam tikslui • Postas rengia 
vakarą su labai gražiu progra
mų, kad sukaktuves kuo iškil- 
ijpingiausiai paminėti. Posto ko- 
mandantas Jonas Ytiška su val
dyba. ir komisija deda pastan
gas, kad parengimas birtų kuo 
linksmiausias ir įvairiausias. 
Vakaras įvyks vasario 12 d., 

,Hollywood salėj,e. Bilietai jau 
yra atspausdinti ir platinami.

Tad, nepamirškite, draugai, 
šio svarbaus susirinkimo ir Lie
tuvos Nepriklausomybes vaka
ro. Frank Krasauskas

Šiandien Moterų 
SLA 134 Kp.
Bunco Party

RENDON TAVERNAS ir. 5 kam
barių flatas 4171 So. Halsted. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

6614 So. Western Avė.

vakare,šiandie, šeštadienio
Sandaros svet., 811 \v. oo 
įvyksta, Moterų- SLA 134 k p, 
b.uuco ir kortų party, į. kurią 
moterys kviečia atsilankyti vi
sus, kurie tik nori smagiai pra
leisti vakarą. (laUg dovanų 
laimėjusiems, taipgi užkandžiai.

—Narė

GRAŽUS 5v KAMBARIŲ FLATAS 
-----naujai išdekoruotas — $15.00. 
840 W. 14th St., raktas Tailor Shop 

Graceland 0962.

TAVERNAS IR 3 PLATAI — 
kampas 71-mos Morgan — vienas 5 
ir du 4 kambarių — garažas — visi 
išnuomuoti — 50x125 lotas — ge
ros pajamos $6,500 — lengvus iš
mokėjimai.

ABERDEEN 1123

, <■ • -«
- r-......

CROSS ST1TCH KITTEN PATTERN 1630• J /' .. t ' /■'
No. 1630 — Kryžiukais išsiuvinėta paduškaitė arba pa

veikslas- Galit išsiūti margais šilkais ar siūlais arba vienos 
kokios spalvos siūlais. Tai labai efektiškas paveikslas. Dydžio 
11’4x12 colių. 4 . *

NAUJIENOS NEEDLEČRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1630

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

JONAS BAKŠINSKAS'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20, 5:05 vai. vakare, 
1938 m. sulaukęs 48 metą am- ' 
žiaus, gimęs Luokės parap., 
Batakiškių Jkaime, Telšių apsk.’

Amerikoj išgyveno 30 metĄ.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną, po tėvais Vens- 
kaitę, 3 sūnus Antaną, Joną ir 
Edwar<Tą, 5 dukteris: Oną Mc^- 
dlik, žentą Jurgį, Julijoną, 
Pronislavą, Nastaziją ir Albi- 

■ ną, 2 pusseseres Geštautienę 
ir Plečkaitienę, 2 pusbrolius: 
Bakšiąskį ir. Stun.čių, švoger- 

♦*ką Sadauskienę, o Lietuvoj 
brolį Juozapą ir seserį Bar
borą ,įr. gimines.

Kūnas pašarvotas 4527 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, sausio 24 d, 
8:00 ^vaL-ryto į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, k.urioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šy. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Bakšinskio 
gimihės, draugai ir paž?£tami 
ęsat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

' atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

; Moteris, Suųai, Dukterys, žen
tas, Pusseseres. Pusbroliai ir 

: \ Gimines.
Laid. Direktorius I. J. Zolp,' 
Tel-. Boulevard 5203.

Adresas

| Miestas ir valstija .. Garsinkites “N-nose”

5 KAMBARIŲ FLATAS ir pur
čius apšildytas — skersai parko — 
antros lubos. 2843 W. 71st St. Hėm- 
lock 9471,

PARSIDUODA TAVERNAS pa
čiame biznio centre, ant 4171 South 
Halsted St. Listą galite gauti kaip 
ilgai norite, 5 kambarių f! alus kar
tu. Dėl platesnių informaciją kreip
kitės 6614 So. Western Avė.

Exchang
135 AKRŲ FARMA arti Chicagos. 

Mainysiu ant namo.
Grovehill 1965-

Paliuosavo Lietuvį
Iš Kalėjimo

Illinois valstijos pafolių ta
rybai paliuosavo' iš kalėjimo chi- 
eagietį lietuvį' Charles Varku- 
Įis. Ka^-tū' su juo paroliavo 11 
kitų Chicagos kalinių.

■ ——.

Kūdikis Nutroško
Lopšyje

Kenneth Tennyson, 8 mėne
sių kūdikis, nutroško paliktas 
lopšyj e, ties ■ 4367 Oakenwald 
avenue. Motina užklojo kūdi
kį kailiniu paltu, kiurį jis užsi
traukė ant galvos ir mirė. *

Įl flVnKIS “m 8L U M LĮ E O' Visas Pasaulio
. *•’ ’ Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Į Tel. BOULĖVARD 7314
ttMzaaHaMamaKKNmaBaBBMHaMBft

Urba Flovver Shoppe 
(- Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 

—Bankietams—Laidotuvėms— 
\ Papuošimams '

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Partners Wanted
Partnerį 

PAIEŠKAU PARTNERIO į res- 
tauraną — išdirbtas per 15 metų—■ 
$2500, vertės — $1200.00 morgičius- 
Priimsiu pusininkus su $250.00. Tu
ri būt patyręs valgyklos biznyje. 
Klauskite Mr. Kundrot, 1203 West 
63rd St., Tel. Ųorchester 7723.

KAVERNAS PARDAVIMUI. Biz
nis iš senų, laikų. Esu. priverstas 
palikti biznį. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1409 So- 49th Avenue, Cice
ro, III. Laisnis išpirktas.

PARSIDUODA pilnai įrengta Gro- 
sernė h’ Bųčernė — arba mainysiu 
į troką. ar automobilių.

2341 So- Leavitt . St.

DEL MAINOS 80 AKRŲ FARMA 
su modernais budinkais. Pilna su 
pienininkystės karvėmis, arkliais ir 
įrankiais — arti Kenosha, Wis.

JOHN CHMIELI-NSKI 
2317 N. Rockwell St*

Business Service
Biznio '•Patarnavimas

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO ANT FARMŲ, 
esu mokęsis Agriculture Wisconsin 

'-ir turiu patyrimą, moku draivinti 
troką, karus ir traktorius, moku 
karpenterystę. Norėčiau prie gerų 
žmonių—esu jaunas.

J. J. SHALTIS, 
Route 1, Box 88, Libertyville, III.

PAIEŠKAU DARBO TAVERNE 
už porterį, galiu dirbti ir už baro 
reikalui esant; galiu eiti dirbti įsfar- 
mą —• esu ftątyręs. Prašau atsišauk
ti Joe Izdonas, 208 W. Main St., 
VVeštvillė, III. Esu našlys 50 metų 
amžiaus.

ESU PATYRUSI prie BARO arba 
counterio taipgi, visam namų ruošos 
darbe. ANNA KOELE, 1657 So. 
Drake Ąve;, Tel. Crawford 5980.

SIUVĖJAS paieško darbo šešta
dieniais ir pitmadienjais — patyręs 
seną ir naują daijbą. Praneškite lai
šku 1739 So. Halsted Street, Box 
780. '

CLASSIFIED
SKELBIMUS 

“n.” raštinė Priima
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 V AL. VAK.

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

vakaro
CANAL 8500

PARDUOSIM TAVERNĄ — visą 
arba priimsiu į pusininkus; pinigų 
daug nereikia. 6818 So. Ashland 
Avenue.

PARDUOSIU BUČERNE ir gro- 
sernę su namu ar be namo. Biznis 
išdirbtas, graži apielinkė. Šaukite 
Palisade 4633.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

' 3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULĖVARD 0250.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Financial
\ Finansai-Paskolos

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APŲRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 33rd §t., Tel. YARds 2790 
i arba
708 W.18th St. Tel. Haymarket 5686

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP-* 
KITĖS I LITHUANIAN JBULLD1NG 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

PAAUKUOS moderną 6 kambarių 
.plytinį KATEDŽĮ West Sidėj. Bar- 
’genas, kad likviduoti nuosavybę.

Telefonas Rockwell 1397. •
' ' 4 J-. " ■■ 1 ivu i' Jt ■■■Ir':. J- !■ .

TURIME $10,000.00 aut ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

' SUTVARKANT' TURTĄ — pini
ginė auka — 160 akrų arti Mokena. 
Alfred Schelling, Orland Park, III.

PARDAVIMUI 2 augštų, mūrinis 
NAMAS, maudynės, augštas, užda
ryti porčiai, 2 karų garažas, kaina 

‘$4800 00. Cash $1800.00. Savininkas. 
3853 St>. Christiana Avė., buvus ’Tur- 
ner Ape. 2 augštas.

RŲŠIES

$6.15
$6.40
$6.40
$6.40
$5.25

KAMP1NĮ NAMĄ 6 FLATŲ iš
mainysiu į bizniavą liamą, bile kokį 
bizni ir apielinkėj. Agentai, jeigu 
turite gerus mainus, prašome atsi
šaukti. 1500 So. 48th ęt.{ Cicero.

MINE RUN ......1........
BIG LUMP ....... .................
EGG .................... -..........-.....
NUT ................ i..... ...
SCREENINGS .........-...... .

f PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

Vikt6.ro


NAUJIENOS, Chicago, BĮ. šeštadienis, sausio 22, 1938

NEATGAVO TAMOŠAITIS NEI ŽMONOS, 
NEI DEGTINES, NEI PINIGU

Žmona “tebemyli Tamošaitį”, bet išėjo 
' su kitu

nutraukė paveikslą. Gray pasi-*
liko senelį saugoti, 'o Anders at-( M** ▼
važiavo Chicagon yesti derybas
su Ross’o giminėniis. Raveiks- 1 . Ifc.V

IšLietuvos
Pranešimas Važiuojantiems

Kaz’miero degtinė iš alinės. Piriigų 
Neteko turėjo apie $1,3,00. Tai buvo 

žmonos, neteko degtinės ir ne- sos jo amželio sutaupos. 
teko pinigų, bet jų negali at
gauti. O kai jis nuėjo į teismą j 
pasiskųsti, tai teisėjas jo neno-į 
rėjo nei išklausyti.

Kazimieras Tamcšiitis, 
metų’ lietuvis aludininkas, ku
ris užk iko biznį ties 1900 West 
63rd streot, atėjo vakar* pasi
skųsti miesto teisėjui George 
Wjeiss< Stockyards nuovados 
teisme? Jis pasipasakojo, kad 
tūlas Jchn King, 44 metų am- Į 
žiaus, supažindiro jį su Ce-; Tamošaitienė tvirtino vakar 
cilia, kuri vėli: u paliko jo žmo- teisėjui Weiss, kad tebemyli 
na. Netrukus po vestuvių Ta- Tamošaitį, bet kai atėjo laike s 
mošaitis atsidūrė apskričio Ii-1 skirtis, tai ji išėjo iš teismo ne 
goninėje, o kai išėjo iš ligoni-; su Tamošaičiu, bet su King’u,' 
nės ir grįžo namo, tai nebera- j kad Tamošaičio nupuolusio ūpo 
do žmonos nei pinigų. Dingo ir j nei kiek nepagerino.

Tikrai vargingas 
Tamošiičio pr dėjimas.

jis 
vi

57

Tesėj: 3 Weis.3 išklausė Ta
mošaičio skundo ir nusprendė, 
kad byla nepriklauso jo juris
dikcijai. Tam oš aū i is .. priva'ąl 
kreiptis į civilį teismą ir 'skun
do nepriėmė svarstymui.

Tamošaitis kaltininku skaito 
Joną King. Jei nebūtų jis su
pažindinęs jo, Tamoši ičio, su 
Cecilia, taiznebutų jis turėjęs 
tiek vargų.

Tamošaitienė

ATRADO NUŽUDYTO ROSS KŪNĄ IR 
DALI VADUOTPINIGIU

Pagrobiką Peter Anders Teis Chicagos 
i Federalis Teismas

Federalių agentų viršininkas 
J. Edgar Eoover vakar paskel
bė, kad atrado kūną nužudyto 
chicagiečio Charles S. Roos kū
ną ir apie $30,000 vaduotpini
gių, kuriuos jo žmona sumo
kėjo pagrobikui Peter Anders.

Agentai, taipgi atrado kūną 
Anders’o kompaniono James At- 
wood Gray, kuris jaip gelbė
jo Ross’ą pagrobti.

Anders netrukus bus atga
bentas Č|iicagon ir Chicagoje 
turbūt jis''bus teisiamas vietos 
federaliam teisme.

Iš to ką viršininkas Hoover 
pasakoja, pasirodo, kad pagro
bimas buvo įvykintas sekamai.

Kaip Pagrobimas Įvyko
Peter Anders buvęs VVashing- 

tono valstijos miškų darbinin
kas, vienu .laiku užsiiminėjo 
bankų plėšimu. Skaitydamas to- 
k: šaltinį neganėtinai pelningi?,. 
Anders suėjo su Gray’u ir nu
tarė žmones j

darni tam darbui, jie iškasė ur
vus prie Spooner, Wišconsin, 
netoli Superior miesto ir prie 
Brainerd, Mirmesota. Tuose ur
vuose įrengė grandines pagrob
tųjų surakinimui.

Sistematiškai prisirengę gro
bimams, jie pirmiausiai sumanė 
padaryti “repeticiją.” “Repetici- 

panaudojp chicagietę Mrs.
Jie tą moteriškę 
netrukus paleido, 
jos vyras negali 
sumokėti.

jai
Olive Borcia. 
pagrobė, bet 
patyrę, kad 
vaduotpinigių

Pirmam bandymui pasisekus, 
jie nutarė “rimtai” eiti prie da
lyko.

Nužiūrėję chičagietį Ross, 
kaipo turtingą žmogų, kurio gi
minės pajėgs .. sumokėti vaduot- 
pinigius, jie ^tykojo progos ir 
pagrobė tą 70 metų senelį rug
sėjo 25 d., prie Franklin Parko.

Derybos ir Vaduotpinigiai
-.v.., v< X. xxv.-. Nugabenę Ross’ą į urvą ties 

grobti. Prisireng- • Brainerd, Mirin., jį surakino ir

lą naudojo įrodymui, kad jis 
tikr. i Ross’ą turi savo; nelais
vėje. :

Derybos pavyko įr gavo $50, 
000 vaduotpinigių. Tie pinigai 
buvo sumokėti Anders’ui seka
mu budu. Pagal /suartą planą, 
motorciklistas George Kokovac, 
gyvenantis, 18-toję Apielinkėje, 
nuvyko per Melrose Parką į 
Rockfordo pus,ę. Netoli Rock- 
fordo, jį pasivijo kidnaperio au
tomobilis. Automobiliui keletą 
kartą žybterėjus šviesomis—tai 
buvo sutartas signalas—Koko
vac numetė pinigų ryšulį į šali
kėlį ir nesidairydamas; traukė 
toliau. Pavažiavęs kelis'šimtus 
pėdų nuo vietos, kur numetė 
pinigus. Kokovac .sukulė motor- 
ciklį. Tas taipgi buvo iš anksto 
sutarta, kad Kokovac negalėtų 
.vytis paskui kidnaperį kuris su
stojo kelyje, pinigus pasiėmė, 
užgesinęs šviesas apsisuko ke
lyje ir nutraukė atgal į tą pusę, 
iš kurios atvažiavo. (Kokovac 
už rizikingą darbą gavo $200.) 
Nušovė, Kad Užbaigt “Mizerija”

Pinigus gavęs Anders nuvy
ko į Brainerd ir Ross’ą iš tenai 
perkėlė į antrą urvą, prie Spoo
ner, Wis. Ten tarp Anders ir 
sėbro Gray’aus.kilo ginčas, nia- 
fyt, dėl pinigų. Pasidalinant, 
Anders pasiėmė $30,000, o Gray 
gavo $20,000.

Anders pasakoja, kad ginčui 
kilus, jis šovė Gray’ui į galvą, 
taipgi Ross’ui, kad užbaigti jų 
“mizeriją.”

$30,000 vaduotpinigių paslė
pęs miškuose, netoli Walker, 
Minn., Anders išvyko su $20,000 
į rytus—“baliavdti.” Kadangi 
vaduotpinigiai buvo sužymėti, ir 
jie pasirodydavo dažniausiai 
prie arklių lenktynių aikščių, 
tai federaliai agentai tokias 
vietas ėmė saugoti. Iš rytų jie 
nusekė Anders’ą į Los Angeles, 
Cal., ir ten ji suėmė Santa Ani- 
ta lengtynių laukiibte. Anders 
prie visko prisipažino ir pats nu
vedė agentus į vietas, kur bi.No 
abu kūnai, ir kur turėjo 
slėpęs pinigus.

Spooner, Wis., mažai 
koma, miškuota dykuma, 
retas žmogus; tegyveną.

Laike areš.o Anders prie sa
vęs turėjo $X4,400 vaduotpini
gių. Tokiu budu agentai iš viso 
atgavo $44,400 iš $50,000.

Hearsto Laikraščiai 
Pasirašė Sutartį 
Su Unija

SVARBUS PRANEŠIMAS AMERIKIEČIAMS 
- LIETUVOS PILIEČIAMS DĖL PASU
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Lietuvą
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Tarnautojai Rengėsi. Paskelb
ti Streiką

Du Hearsto laikraščiai Chi
cagoje “Herald and Examin- 
er” ir “Evcning American’’ va
kar pasirašė sutartis su laik
raštininkų unija. Chicago 
Newspaper Guild.

Sutarties pasirašymu laik
raščiai išvengė streiko, kurį 
laikraštininkai rengėsi paskel-

“Einant Veikiančiais įstaty
mais atvyki į Lietuvą ar 
vykstantieji peh Lietuvą tiesio
giniu transitu toliau, gali išsi
vežti atsivežtus su savim pini
gus, jeigu tie jų pinigai buvo 
deklaruoti ant rubežiaus įva
žiuojant į Lietuvą, šiuo atveju 
išduodamas atskiras ! certifika- 
tas-pažym e j imas galiojantis 15 
dienų nuo išdavimo "dienos.— 
Atsakomybė i?ž šio įstatymo pil- į Čių skyrių tarnautojų atleidi- 
dymą guli ant paties keleivio Į nėjimą. Unija aiškina, 
ir, pinigų nedAklaravęs, jis gali 
f urėti sunkumų išgaunant Va
liutos Komisijos leidimą pini
gams iš Lietuvos išvežti.—Iš- 
vęžti pinigus be leidimo drau
džiama įstatymais. Vežant pini
gus be leidimo jie gali būti kon
fiskuoti, o vežusiam uždėta pi
niginė bauda.”

Kadangi buvo atsitikimų, kad 
kai kurie keleiviai palaikė šią 
kontrolę tik juoku1, slėpė, ar 
visai atsisakė deklaruoti savo 
pinigus ten, kur to reikalauja
ma, dėl ko susilaukė daug ne
malonumų ir nuostolių, parduo
dant laivakortes reikia paaiš
kinti keleiviams, kad toji pini
gų kontrolė griežtai vykdoma 
šiose šalyse:
Auštria
Bulgarija 
čechoslovakia 
Dancigas (Gdanskas) R u manija 
Graikija 
Italija 
Jugoslavija

Į visas tas 
reikia pareikšti kiek ir kokių 
pinigų vežamasi, > gauti muiti
nės kvitą, o išvažiuojant vėl pa
reikšti kiek' pinigų išsivežama. 
—Išgyvenusieji Lietuvoje ilgiau 
kai 15 dienų, arCnorintieji išsi
vežti daugiau pinigų negu at
sivežė, turi gauti vyriausybės 
leidimą. . • • •

/ Naujienų Laivakorčių
Skyrius

Nuo gruodžio 9 d., 1937, pa
gal paskelbtą Lietuvos Vidaus 
Reikalų Ministerijos naują pa
tvarkymą, Lietuvos Konsulai 
Amerikoje begalės išduoti Lie
tuvos piliečiams pasų be minis
terijos leidimo. Lietuvos Kon
sulai galės tik atnaujinti tokius 
pasūs, kurie pasibaigė nedau
giau kaip prieš du metu laiko.

Reiškia, Amerikos lietuviai, 
atvažiavę prieš karą be paso, 
arba atvažiavę po karo, kurių

Lietuva
Latvij a 
Lenkija

Rusija

Vokietija
šalis įvažiuojant
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rie nori važiuoti gegužės mėne
si, o aplikacijas priduos tik ba
landžio mėnesį, tegali tikėtis 
pasus gaut birželio ar liepos mė
nesį.

Todėl, atkreipiame atydą vi
sų lietuvių, kurie rengiasi va
žiuoti šią vasarą Lietuvon, kad 
tuojaus atsikreiptumėte į “Nau
jienas” išpildyti pasų aplikaci
jos. Paso gavimui reikalinga gi
mimo metrikai arba senas t rusų 
pasas, o jeigu moteris vedus, tai

pasai pasibaigė ankščiau, negu ' ir šliubiniai metrikai. Amerikos 
bti protestuodami prieš inasi- prieš du metu laiko ir kurie no-*piliečių žmonoms irgi reika tų 
nį redakcijos ir kitų laikraš-

kad 
praeitą liepos mėilcsį “Herald 
and ExamineF* atleido 150 
tarnautojų, o paskutinėmis 
dienomis abu laikraščiai at
leido dar 139.

Sutartyje laikraščiai duoda 
tam tikras garantijas, kad ne
mažins algų; per 90 dienų ne- 
atleidinčs tarnautojų “ekono
mijos“ sumetimais, ctc.

23.735 Mokiniai *
Kitą Savaitę Baigs
Viešas Mokyklas
Mokinių skaičius mažėja 

mažėja gimimų skaičius
nes

Chicagos mokyklų tarybos 
paskirtas mokyklų superin
tendentas Dr. AVilliam" II. 
Johnson vakar paskelbė, kad 
23,735 mokiniai sausio 28 d., 
užbaigs mokslus viešose mo
kyklose, tai, 
aukštesnėse; 
mokyklose.

Ateinančią 
gi a žieminis 
ras. Naujasis

yra, pradinėse ir 
school”“high

savaitę 
Hiokslo 
semestras prasi

dės sausio 31 d. Termino už
baigimo iškilmės 
padalinimas ' (beveik 
mokyklose įvyks 
nio vakare.

ręs dabar grįžti Lietuvon apsi- pačių dokumentų ir dar savo vy- 
gyventi arba atlankyti savo gi- ro pilietybės popierų.
minės, turės aplikacijas siųsti Už Lietuvos pasus mokesčio
T vv. ini Ai’i i'oi ILietuvon, užsienio ministerijai, nėra.

Tokia procedūra, žinoma, už
truks nemažiaus 2 ar 3 mėne
sių laiko. Reiškia, asmenys ku-1

Trumpa Trijų Jaunų 
Vagilių Karjera

Vakar į kalėjimą buvo išga
benti trys Chicagos jaunuoliai, 
kurie prieš mėnesį laiko nu
sprendė pasidaryti karjeras va
gystėmis. Apiplėšė vienuoliką 
gasolino stočių ir kelias krau
tuves. Suimti — visi 
žino.

Jaunuoliai yra Ray 
20, nuo 7514 Vernon 
John Bukovitz, 19,

prisipa-

gaiš 
kus

Zęmar, 
avenue; 

John Bukovitz, 19, nuo 9321.
. iGreenwc3d avenue ir La\vrence; 

Seles, 20, nuo. 6759 So. Ashland 
avenue. Visi trys buvo nuteis
ti kalėjiman, .nuo vienų metų 
iki mirties.

Jų plėšimų grobis' sieke $200.

Darė Pragyvenimą 
Alpdami Tarp
duriuose

Policija suėmė, o miesto tei
sėjas Tremko Shakespeare nuo- 

j.vadoj, uždarė kalėjime du chi- 
cagiečius, Richard- Kammler ir 

ir diplomų Clarence Walker, kurie pelne
\fisose duoną kasdieną labai ypatingu 

ketvirtadie- budu, — alpdami tarpduriuose.

pąsibai- 
semest-

Superintendentas Johnson 
pridūrė, kad abiturientų skai
čius nupuolė apie 400-tais, pa
lyginus, su pereitu sausiu. Jie* 
tą išaiškina tuo, kad Chicago
je mažėja gimimų skaičius. •

Tas labai paveikdavo gailestin
gas šeimininkes, ypatingai kai 
jos išgirsdavo, kad nuo • alkio 
alpsta ne vien abu ‘tėvai, bet ir 
jų žmonos ir mažyčiai vaikai.

Biznis buvo taip pelningas, 
kad Kammler surinktais pini-

T. Rypkevičia 
“Naujienų” Laivakorčių 

Skyriaus Vedėjas

nusipirko ūkį, ki?r netru- 
rengūsi “užbaigti senai-

Si? pagalba taxi šoferio, poli
cija vakar anksti rytą suėmė 
janitorių Wil’iam Reaume, nuo 
6340 Slieridan Road, kuris prie 
LaSalle ir Grand avenue, auto
mobiliu užmušė žmogų. Po ne
laimės jis pabėgo, palikęs žmo
gų gulintį gatvėje.
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[ACME-NAUJIENŲ Koto]

KINIJOS KARO NUKENTĖJUSIŲ NAUDAI. -— Dalis sąstato gyvojo paveikslo “Flovver of the Man Palace”, kurį Chicagos Universiteto 
kiniečiai, studentai statė vakar Kinijos karo nukentėjusių naudai. Vaidinimas įvyko Universiteto International Housc Tumuose. Kostiu
mai yra 18-to šimtmečiu kinų Imperijos laikų.

NIAGARA KRIOKLYS ŽIEMĄ —šie keisti uoloti ledo kalnai yra žie
mos suraktintas Niagara krioklys. Vietomis ledas yra toks storas, kad be 
pavojaus galima skersai krioklį- pereiti.




