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PREZ. ROOSEVELTAS RAGINA KONGRE
SU PRIIMTI BILIįl STATYMUI 47 KARO 

LAIVU
1,000 lėktuvų priedo laivyno operacijoms

WASHINGTON, D. C., sau
sio 28. — Penktadienį prez. 
Rooseveltas kreipėsi į kongre
są prašymu autorizuoti milio- 
nus dolerių naujų* išlaidų Jungt. 
Valstijų karo laivyno staty
bai.

Prezidentas rekomendavo pa
didinti išlaidas laivynui 20 nuo
šimčių. Laivyno viršininkų ap
skaičiavimu, karo laivyno sta
tybai nužiūrima skirti apie 
$800,000,000.

Be to, prezidentas rekomen
davo išleisti $17,330,000 armi
jos pagerinimams, sakytos su
mos tarpe $8,800,000 priešlėk
tuviniam apsiginklavimui.

Laivyno programa reikalai!-' 
ja priedo dviejų šarvuotlaivių 
ir dviejų kreiserių pastatyti 
1938 metais.

Tuo pačiu laiku, kai prezi
dentas skaitė kongresui prane
šimų, į kongresą buvo Įneštas 
kilius, reikalaująs dar 47 karo

laivų ir 1,000 laivyno lėktu
vų.

Prezidentas Rooseveltas, re
komenduodamas, didesnes išlai
das šalies apsaugai, patarė kon
gresui atimti pelnus iš karo.

Rekomendacijas krašto ap
saugos pajėgoms didinti prezi
dentas visų pirma rėmė tuo, 
kad kitos šalys ginkluojasi taip, 
jogei atrodo, kad pavojus grę- 
sia pasaulio taikai ir saugu
mui. Kongresas žino, jis pareiš
kė, kad JiAigt. Valstijos per 
daugelį metų ,dėjo pastangas 
ginklavimąsi apriboti. Pastan
gos buvo bergždžios iki šiam 
laikui. Jungt.1 Valstijos ir to
liau, dės šias pastangas, bet kol 
tokio apribojimo pavyks at
siekti, dabar šaliai tenka rū
pintis tinkama savo apsauga? 
O tinkama apsauga yra ne tik 
apginimas pakrančių, bet ir sė
dybų, kurios randasi toli nuo 
rubežiaus, ir sulaikymas gali
mų priešų už šimtų mylių, nuo 
Amerikos kontinento.
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JUOKAUJA KALĖJIME IR RŪPINASI APIE CIGARUS — Dešinėj, John 
H. Seadlund’o chicagiečio Ross’o pagtobikas. Kairėj, Michael Igoe, Tedera lės 
valdžios prokuroras Chicagoje, kuris ves bylą prieš Seadlund’ą. Nors, pikta
dariui gręsia mirties bausmė., sėdėdamas Chicagos apskričio 'kalėjime jis 
juokauja su sargais ir rūpinasi kmr gauti gerų cigarų.

NACIAI PLANAVO NUŽUDYTI VOKIE
TIJOS AMBASADORIŲ AUSTRIJAI
VIENA, Austrija, sausio 28. 

— Austrijos policija sakosi sw- 
sekusi nacių sąmokslą. Sąmok
slo tikslas buvo —- teroristiniai 
aktai ir nužudymas Vokietijos 
ambasadoriaus Austrijai, baro
no Franz von Papeno.

Naciai tikėjosi tuo bud u nu
versti esamą Austrijos valdžią 
ir išprovokuoti vokiečių inter
venciją.

Nacių planas, kaip kad jį 
išaiškino Hans Tavs, vienas 
Austrijos nacių vadų, buvo su
kelti šalyje neramumą išsprog
dinant visuomenės pastatus ir

tiltus, o po to iššaukti inciden
tą su Berlynu4, išdaužant vo
kiečių ambasados Vienoje lan
gus. Vėliau gi planuota nušal
ti patį Vokietijos ambasadorių. 
Ir sumanymą nušauti ambasa
dorių buvo padavęs ne kas ki
tas, kaip vokiečių slaptosios 
policijos viršila Dr. Heinrich 
Himmler.

šitokias žinias praneša Eu
ropos korespondentai. Austri
jos valdžia stengiasi nacių pla
nų reikšmę sumažinti, nes, gir
di, naciai Austrijoje yra su- 
skįlę ir neramumų šalyje ne
būtų pajėgę iššaukti.
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FRANCUZIJOS KABINETAS UŽGYRĖ 
KODĄ DARBO SANTYKIAMS
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Japonams„ gxę-Sj ai Saugo:japonų laivą 
naujas priešas, sako San Francisco 

karo ministeris uoste

A.D.Federacija prie
šinga tyrin ę j i m u i 
DarboSantykiųTa^ 

rybos veiklos
WASfflNGTON, D. C., sai?-

SMARKŲS MŪŠIAI EINA IŠILGAI ISPANI 
...„Y? ši JOS VIEŠKELIO? ?

.Y.'.,..... ..

PARYŽIUS, FrAncuzija, saU-'kia tik 30 mylių tolumoje nuo 
šio 28. — Lojalistų ofensyvas'Saragosa.
Teruelio fronte išsivystė į kau-l Lojalistai užėmė pozicijas

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 28. —Francuzijos nauja 
vyriausybė paruošė projektą 
kodui (statutui), kuris taiko 
panaikinti nuolatinius, staigius 
streikus. Ministerių kabinetas 
kodą užgyrė. Kodas paduota 
parlamento ' darbo komisijai 
peržiūrėti.

Tarp ko kita (projektas skai
to streikus esant nelegaliais, 
jeigu jiems nepritaria darbinin
kų dauguma. Streikui paskelb
ti reikalinga daugumos darbi
ninkų pritarimas 'išreikštas 
slaptu balsavimu. Jei dauguma

darbininkų nubalsuos streikuo
ti, tai nužiūrėta tuojau paves
ti ginčą arbitracijai. Arbitrą-* 
ciją kontroliuos Francuzijos 
vyriausias teismas. Jis turės 
paskutinį žodį ginčo taikyme.

Kitos projekto dalys liečia 
darbininkų samdymą ir paša
linimą iš darbo, jų atstovų tei
ses, samdos biurus ir kolekty
vius kontraktus.

Vyriausybė naują darbo ko
dą patieJ<s^-aUtoyų, Jjutui svar-v 
štįTT Vasand^rhėne^io 'pra^io-' 
je.

TOKIO, Japonija, sausio 28.
Japonų karas su Kinija pa

siekė taip kritišką laipsnį, pa
reiškė karo ministeris, gen. 
Gen Sugiyama parlamentui, 
jogei Japonijai dabar tenka 
ruoštis karui šu kita šalimi. 
Atsakydamas į daugybę klau-

SAN FRANCISCO, Cal., sau
sio 28. — Penktadieni čia at
plaukė japonų laivas Taiyo Ma
ru. Pakraščių sargyba ir uo
sto policija tuojau apsupo lai
vą stipria sargyba. Gandai pa
plito, jogei valdžia gavusi in
formacijų apie sąmokslą laivą

simų, Sugiyama pripažino, kail i išsprogdinti arba bent sužalo- 
karas su kinais laipsniškai ap- ti.
ima didesnį maštabą ir padė
tis greitai darosi opesne.

Pasak jo, kai o pabūklai Ki
nijai plaukia per Mongoliją, 
Cantoną ir Indo-Kiniją. Jis pra
nešė parlamenti?!, kad daugiauj 
japonų kariuomenės reikia šių-, 
sti į Kiniją.

Japonų ministeris nepasakė, 
su kuria šalimi tenka japonams 
ruoštis kariauti. Manoma ta
čiau, kad jis turėjo omenėje 
Rusiją.

Mirtis žydui polici
ninkui už nušovi

mą arabo
JERUZALĖ, Palestina, sau

sio 28. — Penktadieni vietos 
teismas išnešė pirmą, mirties 
nuosprendį (nuo 1929 m.) žy
dui Palestinoje. Mirti pasmerk
tas žydas policininkas Morde- 
cai Schwartz dėl to. k’rcį jis 
nušovė arabą policin’nką.

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

Apsiniaukę; sniegas; šalčiau 
popiet; saulė teka 7:07, leid-

Hitleris nebešauks 
Reichstago

BERLYNAS, Vokietija, sau- 
šio 28. — Adolfas Hitleris, pen
kių metų sukakties proga nuo 
to laiko, kai naciai paėmė Vo
kietijos valdžios vadeles, buvo 
manęs sušaukti Reichstagą at
einantį sekmadienį. Bet penk
tadienį jis paskelbė, jogei 
Reichstago posėdis nebus šau
kiamas.

Iš šios staigios pakaitos da
roma išvadas, kad Hitleris ne
mano dabartiniu laiku daryti 
svarbių pareiškimų užsienio po
litikos klausimais.

Žydai bėga iš Rumu
nijos ir Lenkijos Į

Austriją
VIENA. Austrija, sausio 28 

— žydai iš Rumunijos ir Len
kijos bėga į Vieną, Austrijoje. 
Nuo praėjusio lapkričio mėne
sio iš Lenkijos pasiekė Austri
ją 1,500 žydų. Vienos žydai 
gelbsti pabėgėliams pinigais ir 
patarimais. »

Patarimai yra vykti iš Vie
nos į ‘ provincinius Austrijos 
miestus, o iš ten į Šveicariją,

žiasi 5 valandą. Sekmadienį 
apsinįaukę ir šalta.

Francuziją, Pietų Ameriką ar
ba į Jungt. Valstijas.

šio 28. — Amerikos Darbo Fe- tynęs ranka rankon penkių my- Pąlomera kalnuose pagal vieš- 
deracijos pildančioji taryba lių frontu pagal Teruel-Cąla- kelį. Mūšių centras randasi 
penktadienį paskelbė, kad ji moęha vieškelį. ' tarp Torre la Carcel ir Singra,
yra priešinga senato komisijos Respublikos gynėjai prane- 30 mylių j šiaurę nuo Terue- 
tyrinėjimui Darbo Santykių §a, kad jie atėmė iš sukilėlių lio.
Tarybos veiklos. Federacija bi- svarbias pozicijas. Faktinai Sukilėlių t komunikatas pripa- 
jo, kad tyrinėjimo norima tik- mūšiai siautė 40 mylių frontu, žįsta, jogei padėtis pasikeitusi
siu pakeisti VVagnerio aktą,, daugiausia pagal vieškelį, ku- ir kova dėl paties Teruelio pa
duodantį darbininkams teisę rjs eina nuo Teruelio į šiau- sidarė menkesnės svarbos.
organizuotis ir streikuoti. res vakarus, į sukilėlių karo Tatai gi reiškia, kad loja-

Anglai protestuoja 
japonams

SHANGHAI, Kinija, sausio 
28. — Anglijos generalis kon
sulas Sir Herbert Phillips 
penktadienį įteikė Japonijos 
konsulatui tris rašytus protes
tus'. Anglai nepatenkinti japo
nų cenzūra spaudai ir komer- 
ciniems komunikatams.

Jungtinių Valstijų generalis 
konsulas Clarence E. Gauss 
penktadienį taipgi įteikė pro
testą japonams dėl komercinių 
pranešimų cenzūravimo. Britai 
nepripažįsta japonams teisės 
cenzūruoti biznio pranešimų. 
Jie taipgi protestuoja japonų 
cenzU/ą žinioms apie padėtį 
Nankinge.

Pasmerkė Chicagos 
merą Kelly

WASHINGTON, D. C., sau
sio 28. — John * Ovvens. ang
liakasių unijos viršininkas iš 
Ohio valstijos, griežtai pasmer
kė Martiną Davey, Ohio guber
natorių, ir Chicagos merą Kelly 
dėl jų kenksmingos organizuo
tiems darbininkams ' veiklos. 
Jis kvietė darbininkus politinei 
akcijai tikslu pašalinti ir vie-

reikmenų bazes ir . jungia Sa- listų ofensyvas dabar , gręsia 
r-agozą su sukilėlių jėgomis ka- paimti ne vieną miestą, nors 
riaujančiomis frontuose. ir strateginį, bet nutraukti su-

Lojalistų lėktuvai pasiekė kilelių susisiekimą, išsklaidyti 
net Carinena pakraščius, r eis- jų jėgas.

Tyrinėja Los Ange- Spaustuvių darbi- 
les policijos veiklą ninku laikraštis kri- 
los angeles, cai., sausio tikuoja Federaciją

28. — Veikiantysis Los Ange- ---------
les policijos kapitonas Earle! MIAMI, Fla., sausio 28. — 
Kynette rezignavo iš vietos.! International Typographical 
Jam paskirta $15,000 bonas už- unijos žurnalo paskutinėje lai- 
sidėti ryšium su pekliškos ma- doje įdėta straipsnis, kuriame 
šiuos sprogimu tūlo Harry Ray- Amerikos Darbo Federaci ja 
niondo automobilyje. Raymona įspėjama, jogei spaustuvinin-

Įsigalėjo vieša dik
tatūra Graikijoje

VIENA,’ Austrija, sausio 28? 
— Graikijos premjeras, gen. 
John Mctaxas, konsolidavo sa
vo diktatūrą, išsiųsdamas iš- 
trėmiman į salą visus svarbiuo
sius opozicijos1 lyderius.

Ištrėmime dabar yra Sophou- 
lis, liberalų partijos vadas; 
Theotokis, monarchistų vadas; 
Kaphandaris, progresyvių gru
pių lyderis, ir Michalakopou- 
ious, nepriklausomų republiko- 
nų viršininkas. Visi šie opozi
cijos vadai yra buvę Graiki
jos premjerai praeityje ir pa
siliko iki arešto įtakingi šalies 
politiniame gyvenime ’asme^- 
nys.

Neseniai opozicijos yadai iš-, 
leido manifestą, kuris kritikavo 
Metaxo politiką ir ragino gy
ventojus atkovoti žmonių vai? 
džios teises. Metaxas į\ sakytą 
manifestą dabar išleido savd 
komunikatą, kuriame pareiš
kė, kad ateityje šalį valdys 
stipri diktatoriaus ranka ?ir

Nubaudė farmeri už 
kankinimą negrų

CtARKSDALE, į Miss.,' sau
sio 2g. — Joseph Snellej' Deek- 
er, 32 metų farmerįs Tallahat- 
chie kauntėje, turėjo negrą 
darbininką. Pasak Shelley, ne
gras buvęs jam skolingas $175. 
Kad negras nepabėgtų nakties 
metu, tai Shelley prirakindavo 
jo žmoną grandiniu nakčiai. 
Prirakinimas vergų nakčiai — 
praktika žinoma iš vergijos lai
kų pietinėse valstijose.

! šiomis dienomis teismas nu
baudė farmerį $1,000 už šito
kią praktiką. Pastarasis betgi 
nepatenkintas sprendimu ir, ke
tina apeliuoti aukštesnei instan- 
cijai sprendimą.

Apiplėšė Geižkelio 
Stotį

’ z'

Du jauni plešikri vakar rytą 
užpuolė Englewood geležinkelio 
stetį, prie 551 West 63rd Street, 
ir pavogė $185 pinigais. Saugio
je kasoje, iš -kurios plėšikai pa

buvo sunkiai sužeistas. j kai nepakęs jos pastangų uzui- 
Apskrities prokuroras Bur- puoti jų teises. Kitas kaltini- 

ton Fitts pareiškė penktadieųj, mas daroma tas, kad specia- 
kad sprogimas bombos Ray- liai asesmentai kovai su C.I.O. 
mondo automobilyje nėra vie- yra nelegalus. Toliau nurodo- 
nintėlis- krimipalis žygis, dėl ma, jogei Federacijos advoka- 
kurio kapitono Kynette veikla tai neteisingai interpretuoja 
tyrinėjama. Kynette nužiūri-i jos konstituciją, stengdamiesi 
mas bombų padėjimui ir ki- susiaurinti paskirų unijų tei
tiems asmenims. sės.

šeši žuvo eksplozijo
je Nobelio fabrike
STEVEĮSFTSON, Škotija, sau

sio 28. —- šeši darbininkai bu
vo Užmušti ketvirtadienį dvie
jose ' eksplozijose Nobelio fa
brike, kur gaminama eksplo- 
duojanti medžia'ga. Eksplozijos 
įvyko 10 minučių protarpiu 
viena po kitos.

Trenksmas sukeltas eksplo
zijų buvo girdėti 15 mylių st
atumoje.

Surado Pabėgusią
9 Metų Mergaitę

9 metų mergaitė Mary Ag- 
new, 2110 Bissell Street, kuri 
paLėgo iš n mų, kadangi “ir.o- 
t na jos ne ny.ėjo’’, buvo suras
ta pas šeimos draugus, Slay- 
ton'ur, 936 Fletcher St. Mergai
te buvo grąž.nta motinai.

ną ir kitą iš vietų busimuose kad visus oponentus valdžia šiem* pinigus, buvo dar $600, 
rinkimuose. l-triuškins be pasigailėjimA. 1 bet jie tų pinigų nepastebėjo.

įWashingtonas neda
rys spaudimo į no- I 

tninacijas
WASHINGTON, D. C., sau

sio 28. — Demokratų partijos 
nacionalio komiteto pirminin
kas James A. Farley penkta
dienį pareiškė, kad partijos 
viršūnės, t.y. pats Farley, ne
darys jokio spaudimo nomina
cijose kandidatų į gubernato
rius ir į kongresmanus.

Pildome
INCOME TAX - 
BLANKAS 
už 1937
Raštine Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v. 
t

Sekmadieniais nuo 9' iki 
1 *val. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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Al. Margelis

Pirma Diena Amerikoje
(Iš Bohiarto Ratilo Gobšo) v '

UI

(Tęsinys)
Bėt Gobši ūkas • maty damas, 

kad naujus pusbačius pirkti jam 
ketina, nustebo ir nedrąsiai aiš
kinosi: “Dėdč—(ičdiėnė—fe 
riti visači naujus Čebąttis. 'tik 
žiemą grriaūAias šiOučius, žirto- 
tė, Jnrgjš sttoblas, rtasYūvo'. Tč- 
velis septynius rublius užmo
kėjo. Q dabar jus norite naujus 
pirkti-. Dėkui—nereikia.”

Visi nusišypsojo, bet vis dėl 
to garsiai besijuokė. O Gobšiem 
nė tarė: “Rauluk, č a su č.batais 
tik fūjerj ortai ir žikmą dufbi- 
nirtkai? kurie nuo saidvakų šniė> 
gą nukasa, tedėvi, o kiti visi— 
tik su šfusaiš. Tart reikia šiušų.”

“Tai šiur Rauluk, šiur. Je. 
prie šito naujo siuto Čebatus 
nešiosi, tai visi ant stryto tavė 
pamatę, seks it fories’ darys, 0 
vaikai akrtienirhis užmėtys, ” 
tvirtino ir dėdė. “Čebatus, jei 
visai nauji, galėsime atgal pa
siusti.**

('obšiukas staiga pasijuto, 
kad jis jau ne Pašešupidcso, bet 
Amerikoje beesąs ir nuraudęs 
tylėjo. Leibovičius taikė ant jo 
plačių, tarsi čerpės, kojų porą 
po perai pusbačių, o Gobšiene 
nepašykštėjo jam praktiškų pa
stabu.

“Tik žiūrėk, kad gerai prifi- 
tytum, kad kojų nespaustų ir 
korhų neužtrintų. Geriau tegu 
būna biskį ilgesni, platesni, ne
gi.4 kad per maži. Tu, Rauluk, 
sakyk, jei kur spaudžia, ba čia,

MADOS

No. 4591 — Žiurstai — namie pa
siūti ir pigesni ir gražesni. Trijų 
didumų — maži, vidutini ir dideli.

Norint gauti vieną, ar dtfu- i 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti mierą it aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu T739 
So. Halsted SU Chicago, III.

Amėrikė, labai greitai kornus 
užtriną jei tik šiusai gerai ne- 
f Įtina. Pavaikščiok, gerai pa
vaikščiok, ir sakyk, ar fitina, 
ai iže.” ' I

Gobšiukas vaikštinėjo akių 
neiš’tTaukdai'nas iš baujų, labai 
žvilgančią pbsbačiii ir šypsoda
masis tarė: “Ale tai tinka, tai 
tinka, dėdienėle; kaip užsteliuo- 
ti, kaip nuo kurpalio.”

“Fain, fąin. Dab’ar jam tik 
skrybėlės tereikia ir šilkinio 
enkičio į kauto kišenuką,” kal
bėjo Leibovičiuš, vienoje ranko
je kietą skrybėlę laikydamas, o 
kitoje gėlėtą nosinį.

“b gal minkštą, Hauluk, no
rėtum ?” klausė Gobšiene.

“Niu misis Gobšas, šita kie
ta yra kaip tamstos vyro; ji ge
riau pritiks ir nešiosis.”

“Ja, ja; dėk boisui ant gal
vos, ir baigta,” iš tikrųjų baigė 
Mbtiėjus Gobšas.

Dabar tik užmokėti už viską*• i 
beliko. Ir Motiejus Gobšas iš
sitraukė iš kelinių kišeniaus 
storą rulį popierinių pinigų,o 
Leibovičius rudomis savo aki
mis juos, tarsi, ryte rijo saky
damas :

“Niu, mister Gobšas, misis 
Gobšas, viskas fain fitina, visi 
setisfaid, tai dabar eisime į tam
stų saliuną magaryčias gerti.’’

“Tik imk pinigus pirma. 
Kiek?” nuli atskleidęs klausė 
Gobšas.

“'Niu, kaip nuo tamstos, gero 
kčstumėriC', fain kaimyno, seno 
pažįstamč iš seno krajaus, niu 
tai aštuoniolikos dolerių ir tri
jų kvoterių užteks, 6 šleikas, 
niu, šleikas duodu magaryčių.”

“Ar ne per daug, tėvai?” 
klausė Gobšiene, kuri net vieno 
cento nepermokėdavo.

“Et, ką čia derėtis. Še, mister 
Leibovič, imk penkioliką ir už
tenka.”

“Niu, niu, mister Gobšas, pra
šom nedaryti iš manęs juokus.! 
Toks fain siutas, tokie puikus 
čeverykai, skrybėle, marškiniai, 
naktaiža, šilkinis erikičius, šlei- 
koš, niu, ir tik už penkioliką do
lerių! Tai už dyką. Tamstos to
kie bagoti, o aš biėdiVas žyde
lis—oiii.”

“Biednas!” suriko Gobšiene, 
“Šitas niūras tamstos, o ant 
Grynstryčio keletas medinių au- 
zų, b kiek pinigų kės turi? Hm, 
kad ' mes tamstos turtus ture- j 
tume, tai be žodžio už šituos ■ 
regaus šešioliką'; ne penkioliką, i 
dolerių' duotume !”

“RegsUs! Oi, tnišis Gobšas, 
prašom da sykį pačiupinėti; oi, 
k Ūks gtfd gudeas, kaip pasiutas, 
o tamsta sakai, kad tik regsai.”

’*Na, na, tik. nesibarkit, tik 
nėsiderėkit. štai, mister Leibo
vič, imk šešioliką dolerių ir 
džiaukis, kad tiek gauni.”’

“Džiaukis! Aš verkti turiu— 
oi,, kaip aš, biednas žydelis, iš
simaitinti galiU tiek tavoro duo
damas už pusdykę—oi.”

“No, kam čia verkti,xkam čia 
dabar derėtis; imk šešioliką ir 
pusę; rytoj kitą kostumerį at
vesiu.”

“Negaln?, klip dievą tikiu, 
negaliu! Septynioliką ir pusę— 
mažiau nė cento!”

“Gana čia ergeliuotis, tėvai. 
Einame pas Švarcą,” grąsino 
išeiti Gobšiene. ,

*“Niu, misis Gobšas, misis, 
prašom turėti širdį. Grinoritts 
jau apsivilkęs,—niu, mano ta- 
votą išneš”. s

“Na, tik nėsikarščiuokit, nesi
pykit. Ko čia derėtis, ko čia 
bartis? DUodtf sėptyniolrką, ir 
dacok”

“Tėvai, ar jau tau p'usdoteris 
toks menkas, kad taip lengvai 
jį kibioj i ?’’ j audindsi Gobšiene. 
“Rrrrlrik,- nusivilk kautą; nusi
leisk kelnes, ir einame. Ne tik 
jis vienas .turi štorą visame

[ ĄCME-NAUJIENŲ Flco]

ŽUVO ELEKTROS KĖ
DĖJ -- Nfe.\-lįfdf-ie Pbtetr 
BelleviUe, Illinois, gyven
toja,, kuri mirė elektros 
kėdėje, Mėnard fnotčiiį 
kalėjibje, Ji firmai mo
teriškė Illinois valstijoje už
mokėjusi gyvyoe už žnfogžū- 
dystę. Kariu su d'Viejaiš sėt-, 
rais ji nužudė' savo brolį, 
Williarn. Kappen, noredartia 
p: sisavinti jo $3,300 apdrau
dė s pinigų. Kappen nužudy
mo diėrią rengėsi apsivesti ir 
Mrs. Porter pabūgo, k&d pi
nigai teks ne jai, bet žmo
nai. Kariu su Tilrs. Porter 
clektrbš- kėdei buvo pasmerk
tas kompanionas Ralph Gian--
eolą, 22 metų' vr akinas iš St. 
Louis; *6 j0 brolis nuteistas 
99 mėtų kalėjimo.

mieste—visoje Amerikoje, saky
siu !” ' * ,

Ponios Gobšiėnės. baisiai Šyk-
šti siela taip įkarštėjo, kad jau 
net paprasčiausioje kalboje ji 
pynėsi ir—nusišnekėjo ...

“Niu, misis Gobšas, tamsta 
esi labai fain leide visada paą 
mane 'perki, tai—niu—imk jau 
už septynioliką, imk,” pagaliau 
nusileido Leibovičius.

“Dac fain, mister Leibovič 
dac fain. Taip ir reikia biznį 
varyti. Mes juk visados buVome 
geri draugai, gražiai kaimyniš
kai sugyvenome, gčrą’bižnį da
rėm^ ir,' na, ir dA^irhėV štai, 
septynioliką dolerių imk ir ty
lėk.”

“Niu, man didelė skriauda, 
bet jeigu jau taip, niu tai tėnk 
ju, tenk j u, mister Gobšas. Pra
šom nepykti, prašom daugiau 
grinofių atvesti. Biznis y z biz
nis, ju no. Tomstos man gerai 
darote, o aš tamstoms dar ge
riau darau. Einame į tamstą 
saliuną, aš gerų magaryčių nu- « pirksiu.”

Maksas Leibovičius dabar 
skaitė pinigus ir labai tyliortiiš 
pašnabždomis—taip, kad tik jo 
barzda girdėti tegalėjo, guodė
si: “Oi, tiek tavoro už septy
nioliką dolerių! Oi, kas neskriair 
džia to vargšo žydelio ?. Oi, šlei
kas dykai daviau ir dar maga
ryčioms reikės dvi grivinas pra
gerti—oiiveiii!”

Bet iš tikrųjų, mielas -drau- 
guti, Maksas Leibovičius čia' 
labai gerai pasipelnė; gavo’ du
syk daugiau, nekaip buvo mo
kėjęs! Tais laikais, mat, dra
bužiai nepaprastąį pigus, tai 
viena, o antra, jiė niekados nė- 
pražiopsodavo varžytinių, ktu 
ribm’s, būdavo; tėra pusdykiai 
išparduodamos . nusigyvenusių 
krautuvininkų jau4 apsehusios 
ir iš mados išėjusios prekės. Ir 
Šiaip jau jis būdavo, tarsi uos
te suuodžia nusmukusių drabu
žininkų bėdas, ha, ir superka iš 
j ų yiską; kas tik yra pigių ^pi
giausia, atsėit, ilgai krautuvėse 
išgulėjusias ir aktUalės vertės 
nebetekusias prekes, O paskui 
šitas antrarankęs prekes išpar
duodavo labai pelningomis kai
nomis, žinoma, tokiems šykštijo- 
liarns, kaip Gobšai, arba “gri- 
noriams”, kaip Gobšiukas.

'Tačiau—turėk, mielas drau- 
guti, galv.oje,—kas daugiau' tu
ri, tas paprastai daugiau ir veid
mainingo neturėjimo ašarų iš-mainingo neturėjimo ašarų 
lieja... z

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJA
Binghamtoin, N. Y.
d’.x ? • ^ *••> ; ■______

Magijos vakaras pavyko ge
rai. — Magikas Balčaitis 
pasirodė tikru lietuvių 
Turstonu.

Penktadieni, sausio 7 d., Lie
tuvių Svetainėje įvyko tas taip 
visų lauktas “IVtagijbs Včkr.- 
ras”, kurį renge vielinė ŠLA 
50 kuopa taipgi vietiniam ma- 
gikui p. ĖalčAičiui.

Magikas Balčaitis savo cktus 
perstato labai mikliai, jis per
duria su stiklu stiklą ir nepa
daro žymės.

Jis ^igšudo gausybę laikro- 
džiį iš Oro, ir paskui jie <r.tši- 
rahda gana toli įiuo; jo, suka- 
binti ant tarti tikfeš lentelės.

Jam irt šilkin’ė skarelė pasida
ro gyva ii* šokinėja po estradą 
pag? l jo komandą.

Taipgi jis ;$ūrado ir, parodė 
publikai, kaipvienas ji. u na s vy
rukas prisiruošęs su ■ visokiu 
valgiu eina į parengimus. Jis 
pas j į atrado kiaušinių, dešrų 
ir daug kitų dalykų, kuriuos Sa
kytas vyrukas nėi pr'ts nežino
jo, kad Visa tai turi.

BiiVo daiiig ir kitų numerių 
ir per porą valandų Magikas 
Balčaitis jūokinb ir stebino pu
bliką įvairiais savo šposais ir 
misterijomis, žodžiu pirmas lie
tuvių tarpe, magiko Balčaičio, | 
vakaras paliko gerą įspūdį atsi
lankiusiems ir daugelis jį pra

L AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

•AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telef onai YARDS 1741-1742
46(ja-ft7,v So. Hermitage’ Ąye. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. I.AFAYF.TTE 0727

t ■—x -1 r • koplyčios visose
J—->* d-1 1 Chicągos dalyse

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

; ; P, ŠALTIM1ERAS. '
AKIŲ SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
■ NARIAI ' 
Chieagoš,

Cicero J 
Lietuvių I 

Laidotuvių! 
Direktorių ’ 
Asociacijos

J. LlULEvidus
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

/ A.MASALSKIS
3307 Litųanica Avenue Phone Boulevard 4139

6834 Šo. Western Avė 
1410 South 49Lh Codrt

r P. J. RIDIKAS
3354 S o. Halsted Street Boulevard 4089

< I.J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

. ... ...................................... ... ........................ ...........>'................................i..,;.,...-------- i.................           „Į,,,. „ . ............................................. '

t g; M. SKUDAS
718 West 18th Street / Phone Monroe 3377

S. P. MAŽElkĄ ' Ya.rds 1139’. ■
3319 Litųanica Avenue \ Phonę yards 1138

„ V    -k-     .  - -   - -  -'         i ■'  - - '

LACHAWlCZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place • Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast lORfh Štreėt . Tel. Pu H man 1*70

JUOZAPAS EŪDĖIKTS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

\ --    i, i-----------------------* u——>—» —i—

dėjo vadinti lietuvišku “Turs- 
Joriu”.

Po programos sekė šokiai iki 
vėlumos.

Publikos buvo daug, bet galė
ju būti ir dar daugiau, nes ne
simatė dar daug ir pačių kuo
pos narių.

Vakaras davė šiek tiek ir pel
no, kas pataisys tuopos finan
sinę padėtį. >

, B. Balčikonis

Kiniečiai Įvesdino 
Naują Majorą

Chicągos kiniečių kvartalo ro- 
tušėjė, kuri randasi ties> 2216 
Wentworth avenue, užvakar va
kare buvo įšventirjtas naujas 
to kvartalo majoras Gerald H. 
Moye.

SKUBĖKI. NEPRALEISK! 
PASKUTINĖS 6 DIENOS 
Sovietų' Rupijos ^džiausiąs 

paveikslas 
“PERTAS PIRMASIS” 

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

kuri iškilo ir tąpo Rusijos 
čariertė Katre I.
SONOTONE
60 E. Van Buren •

Tęsis nuo 11 A. M., iki. vldiiakčio;
25c iki 1 T. M.'.Šiokiom dienom

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radiė taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas Užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIŠ

5610 So. Maplewood Aven^e 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Ambulahce 
k Patarnavi- 

nias Dieną 
A ir Naktį

r TURIME
F KOPLYČIAS 
z VISOSE MIESTO

DALYSE.

A. PETKUS *
Phone GrovehiU 0142

Cicero Phone Cicero 2109

Dvigubi Filmų Pro
gramai Kenksmingi 
Sveikatai

/
Dr. Hėrman Bundesen, mies- 

to sveikatos dept. viršininkas 
raportavo, kad dvigubi filmų 
programai yra kenksmingi svei
katai. Perdaug nuvargina akis, 
Verčia lankytojus- perilgai sto
vinėti teatrų prieangiuose ir y- 
patingai vaikams neduoda pro
gos gerai išsimiegoti.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physięal Therapy 

, and Midwife
6630 So.‘ Westefft 
Avė.. 2nd floor 
Hentlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ai^ HgoninSse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
tnent ir magnę- 
tic blankets ir ft. 
ftloterims ir mer
ginoms patari- 

• mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearbom 
1431-1434—Tel. Central 4411-2

St.Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 Šo. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Doulevard 1310
Ketvirtadieniais it Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Triephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Rėpublic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
’ ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namu Tek—Hyde Park 3395

KAI S ZAKETSKV
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phonė Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso, 

f 
'Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 ikk 4, nuo 6 iki 
Nedeliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
______

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Wešt 22rid Street
Valandos: nUo 1—8* ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6Š31 So. California Avenue

Telefonas Rėpublic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. 6f 35fh and Halsted Sts.
• Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedehomis pagal sutarti 
4910 S*L MICHIGAN BLVD!

TaC f*107

S Tel; Vfrgrntfc 0036 
Rėšifience Tel. bEveRLY 824/ 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

—4 ir nuo 6- -8 vai vakar< 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
ValahdĮoS—-9—10 A.- . M. 
Nedelioj pagal sutartį.

nuo

8939

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

2400 WEST MADISON STREET 
Va). 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330 .
Namų telefonas Brunswidk 0597

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 La f ay et t e 8016

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

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

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

- Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIST AS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
x Seredoj pagal sutarti.-

Kiti Lietuviai^^ 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

Chicago, ill. 
t

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir veikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted Št.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus 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. tanai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nud 10 iki 12 dieną, Z iki 3, po pietų
7 -iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12

Rez. Telephonė PLAZA 216(1
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THE WORbD AT 
A GLANCE

by Dr. E. Ę. Peters

your shirt and trousers, and 
then in your BVD’s rushed to 
the statė department to protest 
against that “insult” to Reich- 
chancellor Adolf Hitler.

I*ity Poor Hans
‘Big Shots” with Little Brains 
Ireland Rieks Freedom in the 
Face

Pity Poor Hans
While wc may laugh at Dr. 

Hans Dieckhoff, German am- 
bassador to this country, we 
also pity him -as symbolic of 
the German people. For, heavy 
as is the burden laid by dieta- 
tors upon their ordinary sub- 
jects, grievous indeed is the 
.voke imposed by proud princes 
and tempermental dietators up
on their envoys and ambassu- 
(’ors.

Poor Hans Dieckhoff suffers 
from brokeri arches, galled arm- 
pits, inflamed eyes and strained 
blood vessels all brought on by 
the collossal and thankless task 
< f defending Hitler in America. 
Poor Hans, we do pity you ev- 
en while, by criticizing your 
boss, we make your job a back- 
Lreaking one.

Lašt suinmer, for instance, 
Mayor LaGuardia took a pot- 
shot at yotfr boss—and he is so 
open to such shots—by saying 
that Ne\v York City sliould' 
have a chamber of horrors at 
i U exposition, and should make 
the chief feature of that cham- 
ber a cage containing “that 
brown-shirted fanatic who is 
endangering world peace.” 
Jumping at the command of 
your boss, poor Hans, figura- 
tively speaking, you ripped oft

may ’trust rumor, poor 
you narrowly escaped 

from a blood vessel a1- 
ruptured by your great

No sooner had you put on 
your outer garment, adjusted 
you*r tie, and got your breath 
than Cardinal’ Mundelein “gross- 
ly insulted” your “top kiek” 
by calling him “an Austrian pa 
per-hanger and a poor ode at 
that.” Sparks are said to have 
streamed through the air as! 

i you burnt up the pavement to į 

f the statė department. Indeed, 
if we 
Hans, 

;death 
most
spurt to Cordell liuli.

And now, poor Hans, you 
mušt again rt.*n the race over 
hot plovvshares. Tins time you 
shoot verbai papervvads at Hull’s 
head beeause William E. Dodd, 

lour former ambassador to Ger
many, told a small group oi 
friends in New York that Uit- 
ler is responsible for killing 
more personai enemies-in five 
years than Charles II of Eng- 
land slew in 20 years, and that 
your boss has power “more ab- J 
solute than any medieval em- 
peror of Germany.”

We really pity you from the 
bottom of our heart. For, be- 
sides being .burdened heavier 
than the proverbial donkev, you 
are, we know, skating very 
thin ice. While you mušt knovv 
that ingratitude is the pay of 
both princes and dietators, you 
ouglit to realize the fate of him 
who puts his tri<‘st in dietators.

Poor 
Boehm 
bath I

Hans, remember Ernest 
and the Hitler blood

Nauja
Kultūra No. 12

Tik ką gavome Lietuvos Nau
ją Kultūros numeri.

TURINYS:
Religijos ir Tikybos sąvoka — prof.

J. Vabala-Gudąitis. •, .» .• ,
Sovietų neuioii 1938 m. konstituci

ja—prof M. Roemeris.
Rudenio vieškelio — Salomėja Neris 
Iš sėrialogijos paskaitų — prof. P.

Leonas.
Šulinys—Petras Cvirka.
Kultūros kryžkelėse besidairant — 

J. Laužikas.
Baltas takeli — Salomėja Neris. į 
Paseilino nėdsakai Lietuvoje — J.

Kern’us.
Paryžiaus pratvės ir liaudis — A. j 

Adalas
Paina — K. Takubpn's.
Ponnvikrusis Mokslas. '.
Apžvalga.

K* INA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI I

I

Naujienose
1739 So. Halsted St

“Big Shots”
men laid off—that 
Christmas present of

Big Shots” to

[ACME-NAUJIENŲ Foto] ’

FRANCUOS ATSTOVĖS PARODOJE —• Gražios 
franeuzės Genevieve Karąuel (kairėj) ir Clair Lebeau, 
(blondinė ir brunetė) kurios atstovaus Francijų New 
Yorko pasaulinėje parodoje.

r.ccognizes Mussolini’s rape oi 
Ethiopia. By ap^roving ii du- 
cc’s brutal conąuest of a help- 
less, peaceful people, Ireland j 
strikes a blow at liberty and 
demo.cracy, and she strikes a 
blow for subjection and dieta- 
torsbip of the ęruelest kind. For 
Mussolini’s wanton rape of Ethi
opia, climaxed in his murder of 
5,000 helpless men, women, and 
children in tiger rage over an 
attempt on the lįfe of his Ethi- 
opian viceroy, sent a shiver 
horror through the entire 
vilizecf world. ' •

of 
ci-

ot

the
re-

S‘O

Thousands of true friends 
Ireland mušt feel grieved and 
*šhamed at thi$ action of the 
Irish Freę State. For Ireland, 
herself the vietim of cruel op- 
pression down through 
years, certainly ought to 
niember her chains, and
ought to condemn unsparingly 
brutal conųuests everywh'ere, 
instead of helping to weld the 
chains of ‘ Virtual slavery. on a 
Christian, peace-loving people 
whO' have been independent for 
centuries, and whose only of- 
fetiše was to arouse the tiger 
greed of ii duče and his fascists.

Ireland, child oi; woes, has 
for decades received the gener- 
ous support of liberals in all na- 
tiųns. Now, when the ink is 
hardly dry on the Charter o f 
Irish independence, the Irish 
Free State turus traitor to li
berty, and by recognizing Mus- 

I solini’s rape of Etjiiopia, kieks
les F. Kettering, $304.400; Al- year, and if senators likę Wag-1 freeciom jn the face!
fred J. Fisher, $303/23; Ed-.ner and LaFollette work for; 
ward F. Fisher $303,423; • Wil-1$10,000 annually, it’s darn hard 
liam F. Fisher, $303,423.

rence P. Fisher, $307,773; Char- and liuli work for $15.000 eaeh

More than $3,000,000 for nine 
cxecutives; the skids for 30,000 
ordinary guys likę you and me. 
No wonder that Charles F. Ket- 
tering, vicc-president of Gener
al Motors, cąn tell the Society 
of Automotive Engineers, that 
Uncle Sam is “trying for eco- 
nomic perpetual motion,.and it 
won’t work.” If size of salary 
is any yardstick, economic per
petual motion seems to work for 
Kettering. $304,400 a year for 
directing General Motors’ t’ech- 
nological research certainly 
smaeks very, very much of ee- 
onomic perpetual mntion— for 
Kdter.'ng.

30,000 workers “canned”. for 
Christmas; over $3,000,000 dol-

30,000 
was the 
General Motors’ 
its workers. The reason for this
lay^off, according to Mr. Kųud- 
sen, is that the recession had 
caused an unprecedented sharp 
decline in orders. None of the 
“Big Shots” saw this drop Co
rning.

Būt those “Big Shots” gavę 
another Christmas present— 
over $3,000,000 to the nine “big 
boys” who had decided that 
the 30,000 little fellows mušt 
be laid off beeause business waspars paid in salaries to nine “big 
bad. Here are those “big shots” į shots.” If that is typical of thė 
and their 1937 salaries: Alfredjworking of colossal American 
P. Sloan. Jr., $561,311; William1 corporations, it’s high timę 
S. Knudsen, $459,878; Donald-ithat Uncle Sam should swing 
son Brown, $353,732; John his big cli?b over their heads. 
Thomas Smith, $349,257; Law- If cabinet me.mbers likę Ickes

for plain people likę us to see 
why the “big boys” should 
draw salaries topping $3,000,000 
for making such a “rotten” 
forecast that they h a d to “fire” 
30,000 men at Christmas.

Why, we all know dozens ot

IŠ LIETUVOS
Lenkai suėmė Lydos apskrityje 

12 lietuvių knygynų skai
tyklų vedėjų

VILNIUS. — Įvairios Vil
niaus Krcšto lietuvių draugijosmen who would be glad to makej . . .c' . . , . . .. . S r /ma i yra^ įsmeigusios daug kaimo kul-such bum gusses for $5,000 or 

less a year.

the

turai kelti knygynų — skaityk
lų, kuriose apylinkėse gyvento
jai gali pasiskaityti nemokamai 
lietuviškų laikrąšęįųr ir knygų. 
Kadi ngi Vilnijos Krašto gyven
tojai labai skursta ir retas ku-

Ireland Rieks Freedom in
A u

The Irish Free State kieks
freedom in the face when she ris išgali užsiprenumeruoti laik-

T Tobulasis ALIEJUS
I Padaro Pečių ar

( Šildytuvą
Į NAŠESNIU
i^Jr Kaina Nedidesnė ’

STOVOL

raštį, tai tokios skaityklos 
jiems buvo labai naudingos. Bet 
lenkams, matyt, ir tas grynai 
kultūrinis darbas rėžia akį — 
jie sumanė nepageidaujamomis 
skaityklomis nusikratyti suim
dami jų 'vedėjus.

NEVADA ★ AUSTIN jhma
★ VINCENHES* <KfUU 

♦♦♦♦
QRACELAND 6800

KAUNAS. — Lietuvos vals
tybinė 1937 metų literatūros 
premija atiteko žinomam poetui 
Aleksandravičiui už eilėraščių 
rinkinį. *

Ateikit į Ibbar Einantį Metų llidziausį 
Automobile! Išpardavimų pas 
COOK COUNTY FINANCE CO.

Prie 1*340 W. 63rd St. .
Niekur pasauly jus negalite rasti tokio naujausių modrLų 
pasirinkimo taip juokingai žemose kainose.
čia atstovaujama kiekviena karų gamyba — virš 33() karų 
— 1937 ir 1936 metų Buicks, Cadil’acs, La Sales, O^ds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Salos, D.cdges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettes, Stud.bakers, Hud-V 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINR — SRIRR TĄ, RURI MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKT NAU- 
JITELĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI KAIP Už 
$29S.' ’ r f z
Tik pamanyk, .naujitelis karas tik už $295 su 90 dienų 
garantija ir 10 dienų bandymui.

| Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Ch-V/ole's, 
Buicks, Oldsmobiles, Linco'nš, ChrysLrs, Iackards, 
Pontiacs, Plymouths —- už pigiai kaip $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ.
Ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti raujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei \drš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGU — 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

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

A MOTERYS...
• ’ , * !

Jau galite gauti liaują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NMUSEMOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

2345 SOUTH KEDZIE AVENUE CHICAGO, ILL.
* t ' , . .... 1 . ’. ' • ' t

PROGRAMĄ PILDYS ANDREJEVO ŠOKĖJŲ GRUPE, G. GIEDRAITIENE, S. RIMKUS, LULU RABEN, A. MICEVICIUS, P-LE PEČIUKAITĖ IR ŠIE CHORAI: BIRU
TĖS, PIRMYN, NAUJOSIOS GADYNES IR CHICAGOS VYRŲ CHORAS.

Pradžia 3:30 vai. popiet centų
———M—■ . ■ - ........ '*.....................          ; .. J . ................t—....
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Ar Antanas Smetona pataps “Lietuvos
6 karalium’/

pareigose, vas pasiuena preziuenvu iki gyvos gaivos, 
liekam ne paslaptis, kad tai yra noras įgyvendinti se
nąją Smetonos svajonę.

Nėra prasmės nagrinėti kitų tos konstitucijos pro
jekto straipsnių, nes tai ^ra tuščių žodžių rinkinys, ku
riais norima padengti nuolatinės sauvalės ir neteisėtą 
režimą. Šie žygiai dar kartą viešai patvirtina, kad da
bartinė Smetonos fašistinė valdžia neturi visuomenės 
pasitikėjimo, nes visur matome tik apgaulę. Net ir tau
tininkai yra griežtoj opozicijoj prieš Smetonos sauva
liavimą, kaip patvirtina tas faktas, kad Seimas atidėjo 
konstitucijos svarstymiį. .

Protestuokime visi prieš naują tautininkų fašisti
nės valdžios klastos žygį, kuriuo jie nori dar kartą pa
sityčioti iš musų visos tautos, Reikalaukime visuotino 
balsavimo, per kurį galėtume pasisakyti dėl konstituci
jos. Konstitucija yra visos tautos reikalas. Reikalauki
me antro Steigiamojo Seimo, per kurį butų galima vi
sai tautai pasisakyti dėl konstitucijos, pagrindinių prin
cipų. ' •

AJJUJ-NJMiVVF JT IV
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Lietuvoje daugelis žmonių ironiškai vadina p. An
taną Smetoną “Mindaugu Trečiuoju”. Mat, jisai yra la
bai didelės ambicijos žmogus, kuris taip troško patekti 
į valdžios viršūnes, kad nesidrovėjo 1926 m. sulaužyti 
savo priesaiką (kaip Seimo atstovas) ir neteisėtu keliu 
įsiskverbti į Respublikos prezidento vietą.

' Bet prezidento titulas jam atrodo per menkas. Tad 
Smetonos šalininkai buvo pradėję jį garbinti, kaipo 
“tautos vadą”. Tačiau dabar jau ir šitas vardas nusi
dėvėjo — mat, “vadų” titulus nešioja Mussolini ir Hit
leris, o jie, ypatingai Hitleris, Lietuvoje darosi nelabai 
populiarus. Tad Užbalių Antanas ėmė svajoti apie di
desnę garbę, ir štai pas artimus jam asmenis kilo min
tis padaryti Smetoną amžinu prezidentu, kas faktinai 
reikštų būti karalium (laikui bėgant, galima juk ir ka
rūną uždėti).

Taigi kyla klausimas, ar šitas Smetonos troškimas 
išsipildys? ;

Dabar kaip tik posėdžiauja I^aune seimas, kuris bu
vo sušauktas į specialią sesiją ^priimti naują konstitu
ciją”. Seimas tęsis tik iki vasario 1 d. — reiškia, už die- 
nos-kitos klausimas paaiškės.

Štai ką rašo apie tai Lietuvos Demokratinio Fronto 
slaptai leidžiamas laikraštis “Išvien”:

Tai tokia padėtis. ♦ ,
■ ' '/;• . ...” t//— ••■ .• V

Smetonos valdžia žadėjo duoti visiems Lietuvos 
žmonėms pasisakyti konstitucijos klausimu. Bet dabar 
ji tą savo prižadą sulaužė ir bando pravesti naują kon
stituciją smetoniniame seime. Šitokiu budu “tautos va
das”,'matyt, tikisi patekti į karalius. Žiūrėsime, s£r tai 
jam pavyks.

»> 1iii> nu 11

Smetona nori pasiskelbti Lietuvos

Jau antrą kartą tautininkų fašistinė valdžia nori 
suklastoti Lietuvos Valstybės konstituciją. 1928 m. pir
mą kartą Smetona su Voldemaru, neturėdami jokių įga
liojimų, paskelbė naują “konstituciją”, kurios Voldema
ras, kaip jis pats tikino, iš ministerių pirmininko sosto 
išmestas, net nebuvo pasirašęs. Naujos “konstitucijoj” 
dvasia buvo- aiški: visiškai likviduoti tautos teisę vals
tybės valdyme ir visą valdžią pavesti i Smetonos, ran
kas. Bet įdomiausia, kad ir toji naujoji “konstitucija”' 
dabartinei valdžiai atrodė pavojinga, ir ji jos nevykdė. 
Ar Lietuvos piliečiai per tuos dešimt metų turėjo ko
kias Konstitucijos garantuotas teises ir laisves? Patys 
matome, kad per visą tą laikotarpį viešpatavo policijos 
komendanto sauvalė. Specialiai buvo išleistas drakoniš
kas “tautai ir valstybei saugoti įstatymas, pagal kurį 
galima už vieną žodį apkaltinti pilietį, ir net nužudyti. 
Tokioj padėtyj Smetonos valdžia aštuonis metus laukė, 
kol sugalvojo, kaip išrinkti savo “konstitucijoj” žadėtą
jį Seirpą. Pagaliau, 1936 metais Seimą išrinko. Kaip, 
renkant jį, buvo suklastuota tautos valia, visi galėjo įsi
tikinti per “Seimo rinkiihų” komediją.

Šių metų gegužės 15 d. toji “konstitucija”, baigiami, 
ir Smetona su Tubeliu vėl galvoja, kaip apgauti tautą ir 
vėl toliau, kaip ir iki šiol, viešpatauti. Paties Smetonos 
išleistoj konstitucijoj aiškiai pasakyta, kad po dešimties 
metų, t. y. šių metų gegužės mėn., turi būti padarytas 
VISUOTINAS TAUTOS BALSAVIMAS, kad tauta ga
lėtų pasisakyti dėl tos konstitucijos. Bet ar gali drįsti 
Smetona statyti balsavimui Konstituciją, iŠ kurios jo 
paties valdžia tik pasityčiojo ir iki šiol, jos dar nė kar
to nevykdė? Jis ir nemano duoti balsuoti, bet tik galvo
ja, kaip suklastoti savo pažado vykdymą.-Jis pavedė St. 
šilingui paruošti naujos konstitucijos projektą, kad sa
vo pažadą kokiu nors budu apeitų, šilingo paruoštąjį 
projektą perdavė Seimui, ir reikalavo, kad jį visais bal
sais priimtų. Bet šitas smetoninis ^Seimas ima šiauštis 
ir nenori to projekto svarstyti. (
Naujos konstitucijos projektas dar atŽagareiviškesnis

“Naujoji konstitucija”, pagal Šilingo projektą,v nori 
dar labiau susiaurinti ir. šio Seimo teises. Dabar Seimas 
posėdžiauja per metus šešis mėnesius, o Smetona nori, 
kad jis posėdžiautų tik tris mėnesius. Pats svarbiausias 
konstitucijos projekto straipsnis yra tas, kad Smetona 
nori save padaryti amžinu prezidentu, kitaip sakant, 
Lietuvos karaliumi. Ten rašoma, jei “kas tris kartus 
buvo išrinktas prezidentu įr 20 metų išbuvo prezidento

—. .. z .•

R.-K. FEDERACIJA GINS 
“KATALIKŲ TEISES” 

LIETUVOJE.
’ »---------r-'

“Draugas” praneša, kad Am. 
Liet. Romos-Katalikų Federa
cijos taryba laikė suvažiavimą 
Pittsburghe ir nutarė pradėti 
smarkų veikimą . katalikų “pa
žeistoms teisėms”-, ginti Lietu
voj e. Ji nutarė atgaivinti Taf
tos Fondą (kuris pasaulio ka
ro metu jnaišė nukentėjusių 
nuo karo žmonių šelpimą su 
politika) ir pasiųsti delegaciją 
pas Lietuvos Valdžią.

Puola į akį tai, kad R.-K. 
Federacijos vadai rūpinasi tik 
katalikų (faktinai, tik kunigų) 
interesais Lietuvoje. Apie visų 
Lietuvos žmonių būklės page
rinimą, apie bendrąsias piliečių 
teises, apie demokratijos atko
vojimą — ne vieno žodžio. . • t

Tokiu siaurai partyvišktf vei
kimu ir yienO tik luomo intere
sų gynimu Federacija plačiosios 
visuomenės prie savęs nepri
trauks.

KOMUNISTIŠKAS JĖZUI
TIZMAS.

kiek“Laisvė” darbuojasi 
drūta, kad neįvyktų vienybė 
tarpe socialistų ir vadinamųjų 
“sklokininkų”. šituo tikslu ji 
nesidrovi vartoti tiesos iškreii- 
pim'ąr: veddmainystę^ šmeižtą- ir

Ilgame editorialė,, sausio' 
d., ji; rašo, kad tą vienybę su
manę “gešęfti$kais” sumeti
mais /‘Strazdas, Stilsonas ir 
Grigaitis”,x kuriems,; girdi, “jo
kia principinė vienybės progra
ma” nerupi. - Pirmieji, esą, no
rį tiktai pasislėpti po natfja 
firma/ o Grigaitis norįs naujų 
talkininkų savo kovai prieš bol
ševizmą/

Tas Brooklyno komunistų or
ganas nesidrovi prikaišioti 
“Naujienų” . redaktoriui “opor- 
įtunUmą’*, o opozicionierius va
dus jfeai • kaltina noru apgauti 
■savo organizacijos narius ir pa
imti JųosV/už nosies”. 1

Šitaip primelavusi ir išsipili* 
(dusi, “Laisvė” atsimena, kad 
komunisiai visą t laiką prisispy
rę . peršasi į “bendrą frontą*’ 
socialistams, Kaip gi šitą fak
tą išaiškinti? . '

Jeigu “sklokininkų” v noras 
susivienyti su4 socialistais yra 
“gešeftas” ir “apgavystė”, tai 
kuo pavadinti komunistų pir^i- 
mąsi socialistams? Tačiąus; 
Brooklyno komunistų organui, 
įpratusiam teisinti visokias- Sta
lino diktatūros vingius, šitokį

------------------------------- ------- -...1
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kurjozą “išaiškinti” tai — len
gviau, negu cukerką sukram
tyti. Nė akim nemirktelėjusi, 
“Laisvė” pareiškę, kad komu
nistų piršimasi socialistams į 
“bendrą frontą” ir į “organi
nę vienybę” tai — visai kas ki
ta. Girdi:

v “Komunistai. Sako socialis
tams: Kol kas tarpe jūsų ir 
musų yra didelių principinių 
skirtumų. Jie kol kas nelei
džia mums organiniai susi
vienyti. Bet mes turime be. 

f galo daug tokių darbininkiš
kų reikalų, kurie abiems yra 

, bendri, kurie abiems vieno
dai ruįii, arba turėtų rūpėti, 

? tai tW> reikalais1 ir veikime 
bendrai, sudarykime bendrą 
frontą.; Veikdami bendrai ir 
diskusuodami anuos principi
nius skirtumus, mes palaip
sniai prieisime prie jų išly
ginimo, nes pati klasių ko
va turės mums parodyti, ku
rių pozicija yra teisinga, o

' Įjūrių' klaidinga.”

Tai, vadinasi, komunistai ne
va tik dėl “bendrų darbininkiš
kų reikalų” ir kad butų' gali
mos diskusijos “principiniais 
skirtumais” peršasi socialis
tams į bendrą frontą ir į or
ganinę vienybę,. — tuo gi tar
pu “Laisvė” puikiai žino, kar
ši tie jos žodžiai ‘ gryniausias 
humbugas. s

Komunistams. pirmoje vieto
je rupi .nė kokie tenai “darbi
ninkiški reikalai”, bet' sovietų 
valdžios reikalai. Apie kiekvie
ną srovę ir kiekvieną asmen 
jie sprendžia ne pagal tai, kiek 
ta" srovė arba tas asmuo veikia 
darbininkų judėjimui, bet ar 
jięi pritaria, ar nepritaria Sta
lino diktatūrai! 
I \ I • I. /'ii >, • ■■ ,v .
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Antra, “Laisvės” pasaka apie 
tariamą principinių diskusijų 
geistinumą yra aiškus melas, 
štai juk “Naujienos” visą lai
ką diskusuoja principinius skir- 
•tųmiis tarpe sociMistų ir ko
munistų. Grigaičio paskutinis 
maršrutas niekam kitam nebu
vo pašvęstas, kaip toms dis- 
kp‘sijoms. O kaip komunistų 
spauda reaguoja į tas dįskusir 
jas? Ar ji bent stengiasi atsa* 
kyti į tuos principinio pobūd
žio argumentus, kuriuos kelia 
“Naujienos” ir Grigaitis? Nie
ko panašaus. “Laisvė” ir “Vil
nis”, visą Išliką tiktai rėkia, plū
stasi ir dejuoja kad, gir
di, Grigaitis Sovietų Sąjungą 
••šmeižia”,, kad Grigaitis esąs 
“sovietų ėdikas”, kad “Naujic-

Kaip aukščiais paduotoji 
tata iš “Laisvės” rodo, tas 
munistų organas sako, kad 
munistams veikiant “bendram 

•* , i

fronte” su socialistais bus dis-’ 
kusuojami principiniai skirtu
mai tarpe šių dviejų srovių ir, 
laikui bėgant, pati kliasų ko
va “turės parodyti, kurių pozi
cija yra teisinga, o kurių klai
dinga”, Reiškia, pirmutinė ben
dro fronto sąlyga, “Laisvės” su
pratimu, yrą ta, kad abi pusės 
nebūtų tikros apie savo pozi
cijų teisingumą!-

Labai puiki propozicija. K01- 
munistai, vadinasi, kviečia so
cialistus į bendrą frontą su ta 
sąlyga^ kad jie prisipažintų, jo
gai Jie savo pozicijos nelaiko 
teisinga, ir pasižadėtų ateityje 
priimti tokią poziciją, kurios 
teisingumą “parodys” gyveni
mas! < >

Tuos socialistus, kurie su ši
tokia propozacija sutinka, 
“Laisvė” vadina; gerais, arba 
^‘kairiais”. Ji juos myli ir lai
ko jiems ištiesus ranką, išreikš
dama pageidavimą ateityje su
sidėti SU jais ne tik į “bendrą 
frontą”, bet ir 4 “organinę vie
nybę”. /

Visai kitaip ji žiuri į tUbs so
cialistus, kurie apie savo prin
cipų teisingumą neabejoja ir 
kurie neketina ateityje pakei
sti juos kokia nors nauja, dar 
šiandie nežinoma, pozicija, ši
tokius socialistus ji visaip nie
kina 'ir plusta.

Mes nepavydime “kairiem- 
siems” socialistams “Laisvės” 
teikiamų jiems komplimentų. 
Jeigu jų dorybė yra tame, kad 
jie1 nežino, ar demokratinio so
cializmo principai yra geri, ar 
ne, tai mes juos galime paves
ti komunistų Centro Biuro glo
bai ir “švietimui”. Bet štai kas 
įdomu. Nors “Laisvė” sako, kac 
klasių kova dar tik ateityje 
parodys, kieno pozicija yra tei
singa, o kieno klaidinga, tačiau 
ji jau* dabar nurodo, kad, “tei
singumas” tegalįs būti tiktai 
kOmiinistų pusėje. Ve ką ji rą-r 
so: '

t

nėr jeigu iaip, Tai Kam tuo
met “Laisvė” veidmainiauja, 
apsimesdama, buk ji šiandie 
dar abejoja apie savo pozici
jos teisingumą, ir kviesdama 
tuos /doruosius, “kairiuosius” 
socialistus irgi abejoti? 

f
Kiekvienam žmogui, mokan

čiam sudėti du ir du, iš to vis
ko yra aišku, ko komunistai 
nori šitokia jėzuitiška taktika 
atsiekti. Po priedanga neva 
‘'abipusio abejojimo” komunis
tai nori prisiplakti prįe socia
listų ir paskui įbrukti jiems 
Savo stalinišką “vierą”.

‘^Pereinamam laikotarpiui” 
komunistai vartoja “bendrą 
frontą”, kurio metu jie neva 
sako, kad turi eiti “diskusijos 
principiniais skirtumais”. Ta
čiau savo nuomonę reikšti ko
munistai pripažįsta tiktai sau.

jeigu sočiausiai nanao pasin 
doti diskusijų teise, tai 
juos plusta ir lygina su fai 
tais. Tokiu savo rųšies ter< 
jie priverčia kai kuriuos n 
laidesnius socialistus nut 
“dėl šventos ramybės”. Tuor 
komunistai šituos tylinčius ( 
ba bolševizmui pataikau*) 
čius) socialistus giria, k 
“tikrus” arba “kairius” soi 
listus ir tokiu budu jie pasl 
sto socialistus į frakcijas 
paskui, jei gali, suskaldo (k 
kad jie padarė 
Socialist Party).

Tai ve kur ta 
munistų taktika 
kad “Laisvė” 
savo burną — 
lis socialistų, 
pradedą tikėti
širdumu, turės apie ką pa 
voti. • ,

su Ameri

jėzuitiška
veda. Ge 

plačiai atid 
dabar ir dai 
kurie buvo 
komunistų e
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Naujų metų nakti

f

.* “Argi šiandien Ispanijos 
įvykiai neatidaro milionams 
akių ir neparodo, jog jeigu 
pusantrų metų atgal, Ispani
joje butų buvus galinga, ko
munistinę partija, apsigink
lavus Lenino, Markso ir En
gelso mokymu (su Stalino 
spirgučiais, sušaudymų pavi
dale,. ar ne? — “N.” Red.) 
butų ,bu*vę išvengta to bai
saus, to šiurpulingo'kraujo 
praliejimai (pav. taip, kaip 
Rusijoje, kur dar krųvines- 
nis karas tęsėsi apie trejus 
metus? — “N.” Red.). Argi 
įvykiai Vokietijoje, Austrijo
je ir kitose šalyse, kur social
demokratai turėjo neginčija
mą ideologinę ir organizaci
nę vadovybę darbininkų kla
sėje, neparodė, kad kautski- 
nis oportunizmas negali ves
ti darbininkus prie laimėji
mo, kad jis tų'kraštų liau
dį privedė prie baisios katas
trofos?” (Bet kad komunis
tai Vokietijoj ė po Fišeriutės 

> vadovybe buvo susidėję su 
nacionalistais, o po Thael- 
maftno vadovybe ėjo ranka 
ųž rankos su hitlerininkais, 
tai čia nebuvo oportunizmas 
ir tai nevedė Vokietijos liau
dies prie katastrofos-, ar 
tmp? “N/’ Red.) 

i

žodžiu, “Laisvė” jau šiandie 
žino, kad vienintelė teisinga po
ziciją tai — komunistų pozi
cija, o1 demokratinių socialistų 
pozicija veda darbininkus į pra
gaištį. Jį £ik taip šnekai, kad 
klasių kova dar ateityje “pa
rodys”, bet sayo širdies gilu
moje ji mano visai "ką kita. Ji 
yra įsitikinusi, kad kai ateis 
tas įąikas, kada iš “bendro 
fronto” reikės eiti į “organi
nę vienybę”, tai turės būti pri
imta, kaipo “teisinga pozicija”, 

nos” talkininkauja klerikalaniS’ ta, kurioj šiandie laikosi komu-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Lyg iš amžių glūdumos, lyg 

iš ano pasaulio tamsoje kas va
karas čia pasirodo trimitų lydi
mi invalidų šešėliai. Jie pama
žu slenka prie už laisvę žuvusių 
aukuro. Smilksta durnai, jaudi
nančiai gaudžia trimitai, skam
ba varpas. Tai amžių dvasia 
slenka ir susilieja su šių dienų 
moderniniu gyvenimu. Viduri
niųjų amžių griuvėsiuose atku
to lietuvio dvasia ir jis atstatė 
moderninę valstybę.

Lyg ir buvo nutrukęs gyveni
mas.

Štai jisai užkliuvo už tų 
sfinksų, Čia stūksančių smuike
lių, pakėlęs kryžių ir staiga ryž
tingai suplasnojo, atstatė- tai, 
ką buvo praradęs ir įsiliejo stip
riu gyvybės ženklu į visos žmo
nijos gyvenimą, krauna kūry
bos žiedus ir'visiems sako norįs 
tarp didelių ir galingų jisai ma
žutis gyvuoti, bręsti ir augti.

Ir tuos darbus, tuos žygius 
lydi savotiškai moderniniai Vin
co Kudirkos žodžiai: Lietuva 
tėvynė musų! Keista!

Katalikiškame krašte tie 
tižiai/be katalikų bažnyčios 
laimos.

Reikšminga!
Katalikų bažnyčiai visiškai 

Lietuvoje įsigalėjus Lietuva 
prarado savos valstybės pagrin
dus ir Vinco Kudirkos šiems žo
džiams plačiai Lietuvoje nu
skambėjus, vėl Lietuvos valsty
be atsistojo ant savo kojų!

Galinga ir išdidų!
Visur, kur tik lietuvių esama, 

šiems jo žodžiams suskambėjus, 
Vis viena ar tai butų katalikas, 
ar ne katalikas visi lenkia gal
vą! lietuvio perkūniškoji dva
sia įveikė Romos galybę! Ir da
bar Romos apaštalai ir misio
nieriai lenkia galvas prieš se- Linksmas buržujus važi; 
hovės lietuvio dvasią!

Ji atgijo, jį atkuto!’ .
Tegu sau ne visame savo gro

žyje pasireiškė, tegu sau Vin- 
coJ Kudirkos Varpo žodžiai: Kel
kitės^ kelkitės, kelkitės dar ne
prarado savo reikšmės!

Tegu sau: Ir tiesa ir šviesa 
dar ne visumoje lydi musų 
žingsnius. Tegu!

Bet;
vės varpas dar skardesniu, dar 
galingesniu balsu ir Lietuvos 
žmonės pasuks plačiais laisvės 
keliais! Smuikeliai, sfinksai, pa
keles kryžiai, kurie įmums da- 
bar dar taip a/timi yra, bus 
suprasti kitų kanų tik muzie
juose! Dabar dar daug kas iš 
musų tuos smutkelius giliai šir
dyje nešioja, bet vietoj jų atei- 
ras širdyje galingas troškimas 
tikros laisvės. Troškimas virs 
veiksmu, veiksmas gyvenimu.

Tamsioje,Naujų Metų nakties 
padangėje, dabar ties karo-mu
ziejumi sproginėja vaiskios į- 
vairiašpąlvęs raketos, jos vilio
ja, jos tie jurų švyturiai, kurie 
paklydusį, ištroškusį žemės ke
leivį traukia į save. Minios žiu*

mis. Minios kovos, mii 
džiaugsis laisvę atsiekę, ž> 
atradę. O kolkas ramiai 
džiūgauk gausiai elektros š 
sa apšviestame restorane > 
jus Metus sutikdamas Lieti 
buržujau! Fonka gatvėje 1 
turtą saugo. Buk ramus! df 
žmogus ’ kolkas tenkinasi > 
jus Metus sutikęs čia gat 
prie , karo muziejaus. Jis ši 
geresnių vilčių kupinas, čia 
smalos degančios statina 
Dar neatėjo kovos laikas!

Kolkas ta palaida minia 
rankų kilnoja dvasioje drisk 
bevalį, bežadį tariamąjį i 
vadą! Ji džiūgauja, tai kas 
duota, kuo leista džiaugtis, 
ji kitaip džiaugsis, kai 
cau džiaugsimą suras ir 
pasidarys.

Užk, lėbauk buržujau, 
vo dienos!

Yra kas saugo tavo turt 
juk gyvybė tau nebrangu.

Tu moki ir gali linksmi 
kaip kjtų kraujas liejas, ta 
ve neliečia.a *«*•* į.

Sotuįš, gerai įkaušęs, smž 
pasiliilkšminęs Naujų Į 
naktį, jau švintant burž 
grįžta namo.

Vėl dūzgia gatvėse įvairių 
šaulio firmų auto, prunkščia 
žikų arkliai, suskamba r 
skambučiai.

—Traukis iš kelio, burž 
Naujus Metus sutikęs gi 
namo.

Fonka jam išdidžiai pag; 
atiduoda.

Jau seniai miega darbo i 
gus prie karo muziejaus Na< 
Metus sutikęs. Jo džiaugsmi 
laimei nepasišykštėta kel 
smalos statinaičių sudegint 
kelis šimtus raketų į padž 
išleisti.

Darbo Žmogus miega.

Ji
ji

ta

irkitokiems atžagareiviams!; nistai

zo- 
pa-

namo ir nešvankiai dainuo 
Oi, fi, tu graži, 
Geras kojas tu turi! . .

—Vistas;
(GALAS)

susk&mbčs tasai Jais-

IŠ LIETUVOS
> • n. .Kii ■ --------

Sustojimo vietose 
tys bustus

KAUNAS. — Kai kuriose 
ležinkelių sustojimo vie 
nėra jokios pastogės keleivi 
ir jie, laukdami traukinio, 
ri stovėti po atviru dangi 
nežiūrint koks oras bebūtų

Dabar susisiekimo minis! 
paliepė pasirūpinti, kad su 
jimo vietose, kur nėra ji 
trobesių, butų pastatyti bu 
keleiviams laukti.

Lietuvos komercijos laivyr 
smarkiai auga

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
vinink^stes bendrove “Sande 
nupirko naują 112$ tonų ta

r i, minios džiaugiasi > jų - varso- laivą.



į KĄ ŽMONES MANO
Trijų Cicero Parapijonų Pasikalbėjimas

—-------- į--------  • į

padirbti. Kiek man yra žinoma, 
bažnyčios būna paprastai stato
mos iš medinių rąstų, arba ply
tų, cemento ir akmenų. O čia, 
kaip matote, ta žiopla kun. II. 
Vaičiūno apgynėja bažnyčias 
pradėjo dirbti, — juk tai tikrai 
reikia juoktis.

Toliau, ta “Misijų Dalyvė” 
griaudena mus sakydama, kad 
Dievas nubaus mus visus tris 
už tai, kad praeitą sykį Jonas 
paklausė manęs, koks yra skir
tumas tarp Romos katalikų baž
nyčios ir Amerikos katalikų 
bažnyčios, kurią atstovauja ark. 
S. A. Geniomis. Na, tai pažiūrė
kime, ar čia yra rimta priežas
tis Dievui pykti unt musų, o 

I juo dar labiau bausti mus?
—Klausyk, Jonai! Kiek yra 

ant Visos žemės žmonių?
—Ilodos, kad dabar ant visos 

žemės gyvena per 2J)00 milijo
nu žmonių, — atsakė Jonas.

—Na, o kiek yra viso Romos 
katalikų ant visos žemės, Jo
nai ?

—Kiek esu girdėjęs Romos 
katalikus kunigus sakant, buk 
dabar esą per 200 milijonų dū
šių — vėl atsakė Jonas. • '

—Na, tai matote, draugai. Iš 
viso ant žemes yra 2,000 milijo
nų žmonių, o Romos katalikų 
yra tik apie 200 milijonų. Va
dinasi, iš visų* žemės gyventojų 
tik viena dešimta dalis žmoni
jos teišpažįsta Romos katalikų 
tikėjimą. O visi kiti išpažįsta į- 
vairius kitus tikėjimus. Na, ar 
judu manote, kad visagalis Die- 

•vus vien tik Romos katalikus 
teleis į dangų, o visus kitus, tai 
yra devynius dešimtadalius, 
grūs į pragarą — pefclą? ir tąi 
nežiūrint, kad jie gyventų gerai 
ir dorai. Suprantama, kad ne. 
Juk čionai sveikas žmogaus 
protas sako, kad visagalis visa- 
žinąs , Dievas, tokių nesąmonių 
nedaro ir nedarys, kokias Ro
mos katalikų kunigai 
avelėms skelbia.

Todėl ir mums ftera 
tis, ypač tokių žioplų gązdini- 
mų, kokius kun. H. Vaičiūno 
apgynėja prirašė. Mes kovojo
me už lietuvių kalbos palaiky
mą musų bažnyčiose, už lietu
viškas evangelijai, pamokslus ir 
gięsmes, musų jaunimui. TAd 
Dievas už tai nieko nebaudė, ir 
ir nebaus musų, — baigė savo 
pastabas Jokūbas. j

—Bet, klausyk Jok aliai,, čia 
Jot tame rašinyje “Drauge” ta 
rašėja štai ką sako: “Musų

dėl musų 
nelaukę 

pas tave, 
— si ko

Labą vakarą, Jokūbai. Labą, 
labą, Petrai. Matai, mudu su Jo
nu ir vėl pas tave. Labai gerai. 
Prašau sėsti.

Kaip žinai, mudu su Jonu ža- 
. dėjome pas tave užeiti šeštadie
nį Bet pamatę “Drauge” gruo
džio 13 d, kaip Cicero parapijos 
davatkos susijaudino 
pasikalbėjimo, todėl 
šeštadienio užėjome 
Jokūbai, pasikalbėti, 
Petras,

Labai puiku, Petrai. Na, o 
kaip jums patiko Cicero klebo
no Vaičiūno > apgynėjos argu
mentai ?

Žinai, Jokūbai. Aš negaliu 
suprasti tos “Misijų Dalyvės” 
paskutinio pasakymo, kur ji sa
ko štai ką: “Girdi, kaip svietiš
ka valdžia baudžia žmones už 
leidimą apyvarton netikrų pini
gų, taip, girdi, Dievas bausiąs 
tuos žmones, kurie padirbinėja 
neteisingas ir netikras bažny
čias” — baigė savo klausimą 
Petras.

Matai, Petrai. Tą kun. Vai
čiūno apgynėja pasakė literatiš
ką ir logišką nesąmonę. Kur tu 
esi girdėjęs, kad kas nors ga
lėtų bažnyčią padirbti? Kaip ži
nai (aš manau, dar gerai atsi
meni), Lietuvoje tai tik, pieme
nys bandą ganydami padirba 
švilpynes, krepšius ir t.t. Bet 
jau bažnyčios, tai juk niekas sU 
savim negali pasinešioti ir jos

...
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

būti 
stu-

(lai

PERPLĖŠTI POPIERINIAI 
PINIGAI

ĮLEIDIMAS SVETIMŲ 
STUDENTŲ-
Klausimas—

i Kaip jaunas žmogus gali 
įleistas į Suv. Vals. kaipo 
dentas? K 
Atsakymas—

Tokis asmuę turi būti
giau nei 15 metų, ir jis priva’o 
mokėti užtektinai anglų kalbos, 
kad galėtų suprasti kursą. Jis 
turi beiti priimtas kaip studen
tas vienoje iš 1200 užgirtų A-
.merikos apsvietos įstaigų. Jam 
reikalinga turėti gana pinigų 
pragyvenimui, arba turi turėti sunaikinta, 
giminių arba draugų šioje šaly
je, kurie išpildys afideivitą pri
žadėdami jį užlaikyti. Jeigu 
bus reikalinga, jam leis dirbti 
kelias valandas, po klasių ir lai
ku, jeigu tjk tokis darbas nesu- 
sikirs su pilnu kursu dienos se
sijoj.

- Svetimi studentai tik laikinai 
įleidžiami ir turi apleisti Suv. 
Valstijas kuomet užbaigia stu
dijų ki?rsą. Jie gali prisirašyti 
prie taip vadinamų “viešų mo
kyklų”, bet tik mokyklose ku
rios reikalauja užmokeuties. Ne
gali lankyti mokyklą, kurią už
laiko Amerikos taksų-mokėtojai.

Klausimas—
Aš turiu perplėštą dešimtinę 

notą ir nežinau ką su ją daryti? 
Atsakymas—

.Jeigu tamsta turi 3/5 dalį po
pierinės notos, tai Iždo Depart- 
mentas atpirks tą notą, dumda
mas tamstai pįlną vertą. Bet jei
gu turi mažiau kaip 3/5 dalis, 
tai galėsi gauti tk pusę notos 
vertės, ir tik pilną suma bus iš
mokėta, jeigu galės tinkamai 
įrodyti, kad kita dalis tos notos

Dėl informacijų tuo reikalu 
galima kreiptis į Redcmtion Di- 
vision, Office of Treasurer of 
the United States, Washington,

v
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INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

• namų nuo

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite

savoms

ko bijo-

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.
gerb. klebonas mums, jaunimui,

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn.*.

irNAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iŠ Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio rašfUį 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

l

/
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LAGME-NAUJ1ENŲ Foto]

TEATRINIS PASAULIS LIŪDI — Rosamoiid Pin- 
clioty graži 'Pennsylvanijos gubernatoriaus Pinchot gimi
naitė ir artistė, kuri nusižudė šios savaitės pradžioje, 
savo rezidencijoje, Long Įsland, New Yorke. Teatrinis 
pasaulis jos liūdi. •

angliškas misijas surengė dcl 
to, kad mes jų prašėme, reika
lavome. Musų tarpe yra ’ir to- 
ki$, kurios lietuvių kalbos ne
supranta, ypač aukštesnių kal
bos žodžių. Sielos reikalai, 
Mums -rodos, turi būti pirmoje 
vietoje. Lietuvos meilės iš mu
sų širdžių ' neatima ir neatims' 
vartojimas anglų kflbos.” — 
patėmijo Jonas.

Matai, mano mielas Jonai, čia 
tai yra kun. Vaičiūno rasėjos 
ir užtarėjos dar viena nesąmo
nė pasakyta. Juk jus žinote iš 
šv. Basto, kaip Kristus mokė 
žmones ar aukštais ir nesupran
tamais žodžiais ar paprasčiau
siais žodžiais, kad vargšai pa
prasti žmonės Jį lengvai su
prastų ?VTąip, Kristus Skelbė sa
vo mokslą darbo žmonėms ir 
nuskriaustiems, ir tą darė jiems 
paprasta suprantama jų kalba, 
suprantamais jiems žodžiais. 
Tai, kodėl kun; Vaičiūnas su sa- 

■» , . , 

vo kamendoriais turi vartoti 
taip aukštus lietuviškus žodžius, 
įad musų jaunimas nebegali jųz 
•besuprasti? Kokia teise jis ir 
jo tcąrtiendoriai turi, ir iš ko jie 
gavo tą teisę laužyti paties 
Kristaus nurodytą mokymo bū
dą. Kuriam’galui jis ir jo ka- 
mendbriai vartoja taip aukštus 
lietuviškus žodžius, kad jauni
mas nebegali jų suprasti? Ir 
dėlto, kaipo pasiteisinimą, įve
da anglų kalbą. Juk tai. yra la
bai žioplas pasiteisinimas.

Toliau, girdi, Lietuvos meilės 
iš musų širdžių neatima varto
jimas anglų kalbos, čia irgi pa
sakytas absurdas. Jeigu jcM 
kalba- taip butų menkas dalykas 
tautai, tai pavyzdžiui visos di
džiosios tautos, kaip antai ang
lai, franeuzai, vokiečiai ir kitos 
taip nesisielotų dcl kalbos pa
laikymo ir mažesnes tautas už
kariavę nepersekiotų jų kalbos. 
Tačiau taip nėra. Jei jau bran
gina savo kalbą tokios tautos, 
kurios, priskaito savo narių šim-o

Dievo patepti 
ru ir teisingu

prisikėlimo iš

žmones vesti ge- 
keliu.
Kristus po savo 
numirusių įsakė

savo mokytiniams mokyti (vi
sas tautas ir suteikė jiems ga
lią pažintinų.tautų įvairias kal
bas. Tad l«?dėl dabar musų RoA 
mos kunigai neišmoksta žmonių 
kalbos ir kalba į juos nesupran
tamais jiems žodžiais. Juk jie 
laužo paties Kristaus duotus į- 
sakymus, — pabrėžė Jokūbas.

. —Žinai Jokūbai, tu čia tikrą 
teisybę pasakei. Tad ir mudu su 
Jonu mane va, 
Dalyvės” kun. 
mas yra labai 
nesąmonių, — 
Tad ąčiu tau, 

šio klausimo

kad tos “Misijų 
Vi ičiuno iteisini- 
žioplas ir pilnas 
pridėjo Petras.— 
Jokūbai, už pla

tų šio klausimo išaiškinimą, 
mudu bėgsime namo, nes jau Vė
lu. O potąm gausime nuo savo 
bobų barimo, kad tiek ilgai pas 
tave užtrukome. Tad lik svei
kas. • • ,

Ir taip Petras su Jonu išsi
skubino namo.

—Cicero Jokūbas

SOCIALĖS APSAUGOS 
RAPORTAI
Klausimas—

Turiu mažą krautuvę ir
dau du darbininkus. Kaip aš tu
riu pranešti apie taksų numu- 
šimus pagal Socialės Apsaugos 
Akto ?
Atsakymas—

Darbdaviai turi pranešti apie 
drrbininkų taksus ir darbdavio 
taksus dėl senatvės pensijos už 
laiką nuo “liepos 1 d. 1937 m 
iki gruodžio 31 d. 1937 m. Bet 
su sausio mėnesio pradžia, 1938 
m., jau reikės kas mėnesį pa
siųsti raportus.

Taukai, šviestas pabrango

tais nr iii jonų, tai kodėl mes lie
tuviai.
ri mil
išsižącėti savo lietuviu kalbos>? 
Ir tai j daro ne kokie ten.-neiš
manėliai, 
klebonai,

kurių yra vos trys ketų- 
'jonai turime taip lengvai

bet Romos kunigai 
kurie skelbiasi esą

Milžiniškas
LIETUVOS ŽINIOS

Nukrito garvežys
PAGĖGIAI. — XII. 20 d. 22 

vai. grįžusio iŠ Tilžės trauki
nio i Pagėgius garvežys va
žiuodamas ant duobės išvalyti 
kūryklą, nupuolė nuo bėgių. Ka
dangi nupuolė ant pačios valy
mo ; duobės, tat daug laiko ir 
žmonių reikėjo jam pakelti. 
Buvo iškviestas iš Klaipėdos 
greitosios pagalbos traukinys, 

i Ant bėgių garvežys užkeltas 
buvo tik 21 d. 9 vai. ryto.

Didėja Lietuvos pramonė
KAUNAS. — Radviliškyje 

steigiamas trečias Lietuvos sti
klo fabrikas. Tam reikalui su
daryta akcinė bendrovė su ke
turių šimtų tūkstančių litų pa
grindinio kapitalo.

ę -----------
KAUNAS. Sausio 26 d. — 

Šiandien Lietuvos Bankas už 
100 U.S.A. dolerių čekį moka 
591 litą.

Patikėtinas Banko Patarnavimas nuo 1882

Išpardavimas
500 Radio Setų 1938 

metų turi būt 
Išparduota 

Nežiūrint Kainos
DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS
Philco, Zenith, 

R£A Victor, ir kitų
Jūsų seną radio 
priimam mainais

Nereikia nei 
Rankpinigių

Budriko Rakandų 
Skyriuje:

Pečiai, Lovos, Matra
cai, Karpetai, Parlor 

Setai
atpiginti iki

45 nuošimčių-j

Radio programai: WCFL, 920 
kil. Nedėliomis 7:30 P. M.; 
WAAF, 920 kil. Nedėliomis ir 
Petnyčionns 4 P. M.; WHFC, 
1420 kil. Ketvergius nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

Radio-Furniture
3409-17 S. Halsted St.

Chicago, 111.

Tel. Boulevard 7010

Kainų ekspertai tvirtina, kad 
paskutiniu laiku šiek-tiėk atpi
go įvairus maisto produktai, 
nors tuo pačiu laiku kai kurie 
pabrango.

1—4 centais atpigo kiauši
niai; pienas, šviežias ir konser
vuotas ;

Atpigo centu-dyiejais. įvai
rios daržovės ir vaisiai ;

Krautuvėse jau pasirodė švie
žios žemuogės. Kainos nežęmos, 
bet pamažu puola;

Atpigo kiauliena, jautiena, 
veršiena ir aviena, ’bet centu 
pabrango vištiena;

Pabrango sviestas, taukai (1- 
2 centu) ir cukrus (vienų cen
tu' nuo 10 svarų). •

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

MimHfflili

“AŠ GREIT TURĖSIU PINIGŲ SAVO 
TAUPOMOJE SĄSKAITOJE GANA 

NAMAMS PIRKTI”
@ Tai yra žodžiai to laimingo jauno žmogaus, kurs 
per keletą metų palaikė savo taupomąją sąskaitą Dro
vers Banke. Ir kodėl jis neturėtų būti laimingu. Jo už 
vis geriaušr norai jau yra. kaip ir įsikūniję. Jis ir jo 
šeima greitai apsigyvens nuosavuos namuos — pilnai 
apmokėtuose.

Ko jus daugiausiai norite? Namų? Aukštojo mokslo 
savo vaikams? Užsieny Vakacijų? Taupomosios* sąskai
tos Drovers Banke padės jums JŪSŲ TIKSLĄ atsiekti. 
Mes širdingai kviečiame jus atsidaryti sąskaitą pas 
mus šiandien.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH S f R ANDASHLAN^ U Ę į CH RAGO

KASDIEN NUO O VALANDOS RYTO IKI 3 VALANDOS POPIET 
Šeštadieniais nuo o val. ryto iki a valandos popiet

*

SKasostessffiBsni
WP Night and Morning i

INE Ptomote. a Clean, Healthy Condition

Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Ma
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe for Infant or Adult. At all Druggists.
JPrite for treeEye Book Murino Company, Dept. H. S., Chicago

ii-tf -l t •jtVUHiT.iJ
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Bosses Won't 
Hire People vvith 
Halitosis BAD \ 

BREATH/
People who get and hold jobs 

keeptheir breath agreeable
♦Vith the best to choosc from thesa days, em- 
ployers favor the person wh<- is mest attrao- 
tive. In business life as i n the sočiai world, 
Sali t ošia (unpleasant breath) is considered the 
worat of faults.

, Unfortunately everybod z cuffers from this 
offensive condition at some thne or otner— 
many more regularly than they thl .k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The <juick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
avery morning and everv night.

Listerine ha?ta fermeutation. a major cause 
of odors, ard overcomes the odore themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. Iv 

not offend othars.
you value your job and your friends, us> 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Chedc 
halitosis with LISTERINE i

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai. įgyja naudingu 
žinių ir gerų panto-3 
kirtimų.

■



NAUJIENOS, CMcago, UI.Še^tadlenfa, sausio 29, 1928

Diena Iš Dienos

Kriščiūnų Pabaigtu
vių Vakarėlis Sekma
dienį

TOWN OF LAKE. — Ketvir- 
tadienio “Naujienose” buvo 
klaidingai pržymėta, kad pp. 
Kriščiūnų dukters Christine 
mokslo, užbaigimo party įvyks 
sausio 29 d. Turėjo būti sausio 
30 d., tai yra rytoj, sekmadienį,

P-lė Christine Kriščiūnas bai
gė komercinį keturių metų kur
sų Lindblom mokykloje.

t
Party įvyks pp. Kriščiūnų 

namuose, 4501 South Ashland 
avenue. Asmenys, kurie rengėsi 
vakarėlin, prašomi paimti šį a- 
titaisymą atydon. R—-s

jaunutė, tik ką baigusi 17 me
tų amžiaus; visame kame kuk
li mergaitė.

Vestuvių puota, įvyks Holly- 
wood Salėj, kur manoma, da
lyvaus keli šimtai svečių.

Rep B. P.

RADIO !jau dabar, aplikacijas paduoti. 
Be mažiausios abejonės patar
navimas pilnai užtikrintas.

■ ! (Skelb.)

Aklų Aktorių 
Vaidinimas

r BRIGHTON PARK. — Ida 
| Krause, buvus šios kolonijos 
gyventoja, susižiedavo su Jonu 
Maskal, nuo 2302 South Califor- 
nia avenue. P-lė Krause ifdabar 
gyvena su giminėmis ties 2518 
S. California avenue.

Užbaigė 
Mokyklą

BRIGHTON PARK. — Ri- 
chard Waidzunas, jaunas sū
nūs Marijos ir Jono Waidžiunų, 
4152 South Mozart street, pe
reitą ketvirtadienį garbingai 
užbaigė mokslus^JE^ank Gun- 
saulus mokykloje, Brighton 
Parke. Užbaigim^ iškilmėse jis 
pasakė gra žią kalbi/ apie budo 
auklėjimą. Tam buvo parinktas 
už gabumą moksle.

Tėvai sunui surengė pabaig
tuves, kuriose atsilankė didelis 
būrys svečių, brigh ton par k ie
čiai pp. Muraurkai, Kavaliaus
kai, Valanč ai, Baronai, Vaiva
dai ir kiti. Richardas buvo gau
siai : pdovanotas.

Jis rengiasi lankyti Kelly 
High School. —R-s.

Garnio Dovana— 
Sūnūs

BRIGHTON PARK — šiomis 
dienomis beskrisdamas garnys 
apdovanojo populiarią jauną 
porą—daktarą C, Švenciską ir 
jo žmoną Adolfiną, šv. Kryžiaus 
ligoninėj susilaukė gražy, svei
ką sūnų.

Daktaro-dentisto ofisas ir gyv. 
vieta randasi adresu 4300 So. 
Fairfield Avė.

Tenk pasakyti, kad dr. Sven- 
ciskas yra dainininkas.

Pasveikino Su 
Muzika

BRIGHTON PARK — Var- 
dadienio proga susitarę muzi
kantai: Kuzmarskis, Petraitis, 
Grušas ir Žukas nuvyko pa
sveikinti biznierę Agnės Shul- 
mistras, kuri užlaiko gerai į- 
rengtą bučernę adresu 2614 W. 
42nd St. Biznierė Shulmestrie- 
nė gražiai pasitiko muzikantus, 
už tai jie nešykštėjo patiekti ge
ros muzikos, taip kad visų na
miškių nuotaika buvo kuolinks- 
miausia. Kostumeris

Budriko Programas 
WCFL

štai, j r. u trys savaitės kaip 
Makalai kas sekmadienį oro 
bangomis atsilanko į jūsų na
mus. Primintina nepraleisti Bu
driko programo ir šį sekmadie
nį iš stoties WCFL, 920 kil. nuo 
7:30 vakaro. Apart žingeidžios 
Mt'kalų šeimynos dramos — iš
girsite didžiulę Budriko rad o 
orkestrą su gražiais muzikaliais 
•kuriniais. i

Kas tai tokio vėl neramu Ma- 
kalų šeimoje. Atsiranda naujų 
giminių... vėl naujos bėdos... 
Kas įvyks?

šiuos puikius programas lei
džia ir finansuoja Jos. F. Bud
riko radio ir rakandų krautuvės 
3409-34017 S. Halsted St. Chi- 
cago, III. V.

Parengimas Didžio 
jo Karo Lietuvių 
Invalidų Naudai

■ JLegionierės rengia šokius 
ryt vakare

BRIGHTON PARK. — Vie
tos Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd Street, rytoj vakare įvyks 
Amerikos Legiono, Dariau’s-Gi- 
rėno kuopos moterų skyriaus 
(Auxiliary) šokiai labdarybės 
tikslams.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Aklų Aktorių dramatiškas 
Ratelis, Brailee Theatre Gui’d 
Selwyn teatre rytoj po pietų

(3:00 P. M.) va’d'ns trijų ak-1 
tų komediją, “The Late Chris- 
topher Bean“. Sehvyn teatras 
randasi prie Lake ir Dearborn 
gatvių.

Garsirikitės “N-nose

Padidėjo Makarų 
Šeimyna

. BRIGHTON PARK — Pp. Ed- 
ward Makarai, 4424 South 
Map!ewood avenue, džiaugiasi 
gražia ir krykštaujančia dova
na, kurią neseniai gavo nuo 
garnio. Dovana yra dukrelė, ku
riai jau suteiktas vardas Jo- 
anna. Kūdikis gimė šv. Kry
žius ligoninėje, iš kur ir moti
na ir dukrelė jau grįžo namo.

Šaunios Vestuvės
BRIGHTON PARK — šian

die, sausio 29-tą, 3-čią vai. po- 
, pietų, Nek. Pras. P-lės šv. baž
nyčioj susituoks du jauni, po
puliarus lietuviai, būtent, Be
nediktas Pocius su panele Vera 

x Makauskaite.
Jaunasis Benediktas yra ge

rai žinomų biznierių Pocių sū
nūs, savininkų Julia’s Restau- 
rant, 4656 So. Westem Avė. 
Gi jaunoji p-lė Makauskaitė dar

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

August Jovicius, 22, su Lola 
Strauss, 25

Charles Shota,• 5£j su Tillie 
Stanke, 50

Thcmas Bain, 49, su Ann Ja
rus, 23

Pagrobė ir Apiplėšė 
Unijos Iždininką

Nežinomi piktadariai šiandien 
anksti rytą pagrobė ir apiplėšė 
Geo.’ge Alsing, 54, 307 N. 5th 
avenue, Mayvvood. Jis yra Fur- 
niture Workers unijos, loka’o 
1616, iždininkas.

Pik tad riai atėmė nuo jo 
$23.50 pinigais, laikrodėlį ir lo- 
kalo ženklą. Alsing laukė gatve- 
kario prie Lake ir Ashland kai 
piktadariai pasirodė, privertė jį 
atsisėsti į jų automobilį ir nu
vežė prie Lake ir Mi plewood. 
Ten piktadariai jį išmetė.

Mf——llll I — ■ tRrtM l I -■■■■ iM ■■■■■■ i ■ i

SUSIRINKIMAI
«

KENOSHA, Wis. — Kenosha Lietuvių Kultūros Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, vasario 2 d., 7:30 
vai. vakaro, Burger svetainėje, 4915 Seventh Avė.

• Lucille Simanauskas, s . k r.

PARENGIMAI
Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelis rengia šokius Mildos svet, 

3142 So. Halsted St., sausio mėn. 30 dieną, šokis bus 
trumpas, nesi vėluokite. Pradžia 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
7 vai. vakare. —Alfred’as J. Butkus.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ—

W.H.F.C — 9:00 VAL. 
—10:00 VAU
— 7:00 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

šokiai yra metinis legionie
rių parengimas, kuriuos jie ren
gia sušelpimui lietuvių Didžio
jo karo veteranų, gulinčių 
Hines Memorial ligoninėje, 
Ulines, Illinois.

Legionierės kas mėnesį in
validus aplanko, parupindamos 
jiems žurnalų,' laikraščių, ciga- 
retų, kojinių ir kitų- reikme
nų.

Šokių rengimu rūpinasi legio
nierės pp. Kareiva, Sebastian, 
žuris, Massey, 
Chase. Auxiliary 
yra Mrs. Trust.

Įžanga į šokius 
žia 7 vai. vak.

Rayrpon ir
pirmininke

35c., prad-

Persikrausto Mid 
west Grocery Ben 

drovč >
Įsigijo Nuosavus čia Didžiau

sius Tos Rūšies Sandėlius

Šiemet Minės 18 Metų 
Biznio Sukaktuves

. 51st and Archer avė. žino
mas. biznierius John Atkiris 
(Atkočaifis), kurs užląiko bu
černę ir grosernę adresu 5104 
Archer avė., šiemet švęs 18 
mętų biznio- sukaktį. Kadangi 
jo bizniAvietė randasi nelietu
vių kolonijoj, tai ir biznis yra 
daromas daugiausia su svetim
taučiais. Reikia pasakyti, kad 
biznierius Atk'ns sugebi?, sėk
mingai daryti minėtą biznį 
tarp svetimtaučių. Nemažai yra 
prisidėjus prie išvystymo biz
nio ir jo žmona Petronėlė.

Taipgi sėkmingi, biznieriai. ir 
jo du broliai, kuriuodu randasi 
vienas Brooklynę, N. Y., kitas 
Bostone, Mt.'šs, \

Prie progos tenka pridurti, 
kad p. Atkins yra idealistas ir 
geras kultūrinių dalykų rėmė
jas. —Rep. B. P.

SPECIALUS 
Pasiūlymas! 
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
Žmogui

25 Metai Kai Bizny
OGDEN PARK. — Valgomų 

daiktų (bučernės) krautuvė 
adresu 6000 So. Hermitage avė. 
savininkei yra John ir Petro- 
nella E~ny, kuriuodu čia jau 
per 14 metų varo gerą b’zhį 
tarp svetimtaučių.

John Bany bučernės bizny iš 
viso jau yra '25 metai laiko. 
Pirmiau jis tą biznį su bro iu 
vedė Bridgeport kolonijoj. Va
dinas, jau turi gerą patyrimą 
savo šakoj/ '.

Biznieriai Jenas ir Petronėlė 
Boniai yra draugiški žmonės ir 
sąmoningi lietuviai.

Rep. B. P.

Pasaulinė Paroda
AntRatų
Keliauja Per Pasaulį, Dabar 

Ji Meksikoje^

Kinta laikai, kinta ir žmogaus 
darbai. Bet. . . juk, tokia ir pir- 
myneigos taisyklė, kad eit pir
myn. Kitaip ji ir progresu nesi- 
vadintų. Matėme jau visokių pa
rodą, turėjome Chicagoje pasau
linę, tačiau ant ratų, tokią ko
kią surengė žinoma auto gamy
bos General Motors bendrovė, 
rodos, dar ne. Įsivaizduokite, 
pasaulinė paroda ant ratų.
Aplankė Ją ir Meksikos Prez.

/
Kaip sako jau pats tos paro

dos pavadinimas jį yra keliau
janti iš vietos į vietą. Per pra
eitus dvejus metus ji keliavo 
per Jungt. Valstijas ir Kana
dą. Gj šią metų pradžioje per
sikėlė į Meksiką. Per tą laiką 
ją aplankė virš pusketvirto mi- 
liono žmonių. Vien Meksikos 
mieste ją aplankė daugiau kaip 
425,000 žmonių ir tai tik 11 
dienų laiku. Gi sausio 27 pra
sidėjo ta paroda Monterrey mie- 
ste. Iš čia, t. y. vasario 2 d. ji 
grįžta vėl į J. Valstijas.

Parodai atkeliavus į Meksiką 
pirmiausiai ją aplankė vyriau- 

prezidentu

Kelių artimiausių savaičių 
laiku žinoma Midwest Grocery 
bendrovė persikraustys j dide- 
lias, modernai įrengtas sandė
lių patalpas. Iš čia eis ir visi 
Midwest Stores prekybiniai nu
rodymai nariams-pardetuvems, 
kurios veikia plačiai išsiskirs
čius :os po visą Ghicagą ir prie
miesčius.

Vienok, už vis įdomiausias 
daiktas tai pačios patalpos. Di
džiausias trijų ir keturių auk
štų budinkas, dvi gelžkelio li
nijos jiems aptarnauti ir kitkas. 
Įdomi, galiau, ir tos organiza
cijos istorija. Tik prieš septy
nios metus prasidėjo Midwest 
Stores veikimas. Grupė krautu
vininkų susijungė į kooperatyvą 
ir prie S. Wėfstern Avė. i/ 24 
PI., atidarė savo sandelius ir, 
štai, tiems tik keliems metams 
praėjus, ta pati organizacija
jau nebesutilpdama tose patai- sybės atstovai su 
pose, keliasi jau* į daug didės- Lazaro Cardenas priešaky, 
nias—ir kas svarbiau, į nuosa
vas.

Eiti prie didesnių patalpų įgi
jimo vertė tą organizaciją dar 
ir šis faktas. Chicagoje yra ga
na žymus jkrautu'vninkų skai
čius, kurie norėtų priklausyti 
prie Midwest Organizacijos, ta
čiau manydami, kad padidėjus 
narių skaičiui, ji nesugebės vi
sų reikalus reikiamai aptarnau
ti, delsia. Bet dabar, kada per
einama į didesnias ir moder-i_ 
niškai įrengtas patalpas, klausi-

Parodos karavanas susideda iš
44 įvairių auto vežimų. (Sk.)

P. Vengeliauskas
IŠrenduoją, Svetainę Vestuvėms, 
Šokiams, Bankietąms, Parems, etc.
Ypač Svetainėje rendasi patogu

mai dėl VESTUVIŲ.
Reikalui esant kreipkitės:

4500 S. Talman Avė.
Tel, LAFAYETTE 4112

niškai įrengtas patalpas, klausi- 1 *1.“ tfįtf '
mas atpuola ir, dėlto, patartina GdrSinKltCS PtUOSC

EXTRA
SPEGIAL
OLD 79 BRAND

• 3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė

15c stiklelis
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose

Tavernuose ,
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav, 
4611 So. Ashland A ve.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMFANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fSereened) ...............  tonas
SMULKESNES V7 25
Tonas ..................................... ’

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
i iš 6 Šmotą

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

“Faun”
Design
Gražus

TIKTAI Už

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

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS
v Sidabru Setai 

Tiktaj pb 99^ 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

e**' *

;<t£

Lare* Servlng Spoon 
Buttarknlfa, Sugar Sbom*

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $j,.75 

su 6 kuponais

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

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
> NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Cricago, III.
Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 

kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
sėtų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus-ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus, ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1,14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35ę. "

Siunčiu ........... . kuponus. Taipgi pinigais ................ ............ ........

Atsiųskit man ......... ......... .—... ..a....'..................,........ ....... ...................

Vardas ...J....... ................................. ....................................... ................„

Adresas

Miestas .... ............ ...... .............—............... Valstija ............................

Kupono No. 39 b ‘ Sausio 29 d.
*

/■—' . 11 i ”

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408 

K------------------------------ ----------------- , ✓

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

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

Savininkai J. ,D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- 
no‘ rųėies su moder

nu- užlaidomis ir 
■ »- šviesomis 

iantu<»ta>
• 20 63rd ST

KNl, ji»R4U

• LIGONTNES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
UŽ .... .....................

PALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE ...

•’ALAGO PAGELBA 
NAMIE už 

■'KZAMTNAVIMAS
OFISE ....................

>12
>50
>20

>1
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

• RĘST A FRANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tėl. Victory 9070

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje
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KALINIUS

DVIDEŠIMTOSE SUKAKTUVĖSE LIETUVOS .NE
PRIKLAUSOMYBĖS ATIDARYKIME KALĖJI
MŲ DURIS GERIAUSIEM TAUTOS SUN AM!

• Vasario 16 dieną, 1938 me
tais, sukanka dvidešimts metų 
nuo LietuVos pasiskelbimo ne
priklausomai valstybe. Tas įvy- 
kiš šiemet bus. atžymėtas kur 
tik randąsi lietuvių, veik kiek
vienoj valstybėj pasaulyj.

Nevisur tas sukaktuves mi
nėsime vienodai. Fačioj Lietu
voj tos sukaktuvės tegalės bū
ti minimoš tik dabartinės vy
riausybės nustatytu planu. Apie 
tai, kad Lietuva kūrėsi ant de
mokratinių pagrindų, šiemet 
tėn nebus valia prisiminti.,

Taipgi nebus valia priminti, 
kad dauguma Lietuvos piliečių 
pageidauja laisvės- žodžio, spau-

neteisybes, prieš pamynimą į- 
siatymų ir konstitucijos.' •

Lietuvos piliečiai, surinkę de
šimtis tūkstančių parašų,’ reika
lauja valdžios išleisti Amnesti
jos Įstatymą, paliudsuoti nie
kuo nep'rasikąltusius prieš vi
suomenę ir valstybę politinius 
kalinius. Mes, amerikiečiai lie
tuviu, jiems galime ir privalo
me pagelbęti. r ■ ' >

Amerikos Lietuvių Kongre
sas yra , išleidęs* peticijas, rei
kalaujančias Amnestijos Lietu
vos politiniam kaliniam. Petici
jų blankos išsiuntinėta į visas 
lietuvių kolonijas Amerikoj. E- 
same pasiryžę surinkti mažiau-

dos ir susirinkimų, kas yra ga-! s*ai šimtą tūkstančių parašų, 
rantuojama ir Steigiamojo Sei
mo priimtoj konstitucijoj.

Apart to, virš 600 Lietuvos 
piliečių, geriausių tautos sūnų 
,if dukterų visai negalės minėti 
tos taip svarbios musų tautai 
šventės. Tie mus broliai ir se
sės randasi uždaryti Lietuvos 

kad troškokalėjimuose dėlto, 
laisvės, didžiausiu pasiaukavi- 
mu darbavosi, kail
Lietuvos darbininkų ir valstie
čių būklę. Jie prasikalto Lietu
vos valdonams, dėlto, kad ne
tylėjo prieš daromas liaudžiai

pe gerinti

Kongreso cen tralinis komite
tas mano, k&d tinkamiausias 
laikas Įteikimui Lietuvos valdo
nam peticijų bus, kada minėsi
me dvidešimtas sukaktuves Lie
tuvos nepriklausomybės, tai yra 
vasario 16 dieną. Dėlto šiuomi 
skelbiame" SPECIALŲ LIETU
VOJ POLITINIŲ KALINIŲ 
LAISVĖS SAVAITĘ, nuo vasa
rio 1 iki 7 dienai.

Visose lietuvių kolonijose tas 
dienas geros valios žmones, vi
si Lietuvos liaudies . laisvės 
draugai privalo eiti per lietuvių

ticija.
Pripildytos -'peticijų blankos 

privalo būti greitai grąžinamos 
Amerikos Lietuvių T Kongreso 
centro komitetui sekamu antra
šu: 3150 S. Halsted St., Chica* 
go, HL, Geistina yra, kad petici
jos pasiektų centro komitetą 
nevėliau vasario 10 dienos, nes 
sutvarkymas ir pasiuntimas 
dar užims kelias dienas laiko?

Jeigu kur dar neturite, petici
jų blankų, tai parašus galima 
rinkti ant tų kopijų, kurios lai
kas nuo laiko telpa pažangiuo
se. lietuvių laikraščiuose, arba 
greitai atsišaukite Į Amerikos 
Lietuvių Kongreso sekretorių 
viršuje nurodytu antrašu.

Tikimės, kad visi pažangus 
Ainerikos lietuviai, visi Lietu
vos liaudies prieteliai pilnai ko
operuosite šiame taip labai 
svarbiame darbe.

Padarykime Lietuvos Liau
dies Laisvės? Savaitę — vasario 
1 iki 7 pasekminga!'

Tinkamai paminėkime dvide
šimtas metines sukaktuvės Lie
tuvos nepriklausomybes įteikda
mi šimtą pūkštančių amerikie
čių lietuvių parašų reikalauda
mi amnestijos, laisvės anti-fa- 
Šistam' politiniam kaliniam I

Atidarykime kalėjimų duris 
goriausiem Lietuvos liaudies sū
nums ir dukterims!

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO CENTRO 

KOMITETAS

iiasiucučt 
Dviračių Lenktynes

1\

i 
g 
e 
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pa

bus parankiausia privažiuoti iš 
visų dalių Chicagos.

Todėl, nariai ir kurie norite «■ >
tapti nariais Zrrašiškių Kliubo, 
e$ate kviečiami skaitlingai atsi
lankyti viršminėtu laiku.

—-Vajasiškietis.

Serga p-ia Jemiie 
Zymontiene

į CLASSI^IED ADS
'M^av^iavaamanuBaaaMMMaMaa

*

FURNISHED ROOMS
RENDON 2 KAMBARIAI virtuvė 

ir miegamasis. 3515 W. 59th PI.

RENDON KAMBARYS. Karštu 
vandenių apšildomas. Gera trans- 
portaeija. 4024 So. Maplewood. Pir
mos lubos. Tel. Lafayette 4189.

Business Chances
Pardavimui Bizniai x

BARGENAS, kas pirmas tas lai
mės! Parsiduoda Meat Market 
Biznis cash.

1811 West 35th Street.

f

JURGIS MAČULSKIS 
(MITCHELL)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio .27 d., 2:25 vai. po pietų - 
1938 m., sulaukęs 47 m. amž., 
gimęs Suvalkų apskr., Kalva
rijos par., Tabarauskų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Merke- 
vičiutę, Žiurių-Gudelių kaimo, 
2 dukteris: Oną ir žentą Mar
tin Joyce ir Sofija Maculskiu- 
tę, ir gimines.

į, Priklausė prie Dr-stes Si- 
mano Daukanto Brictgeportų. f

i,, /Kųpaą paašarota* #33,02 Ak-'“ 
•cher Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, sausio 31 d., 8:04) 
vai. ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jurgio Mičulskio 
giminės, draugai rir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą;

Nuliude liekame, 
Moteris, Dukterys ir Gimines. 
Laid. Direktorius S. M. Sku- 
das, Tel. MONROE 3877

PADĖKAVONĖ

PETRAS KĄTELLO 
kuris mirė 18 dieną sausio 

ir palaidotas tapo sausio 22 
d., o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas . atsiįclLkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą į)/ palydė
jo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jįo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. -

Dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai, kuris savų geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka
vojame, taipgi, Gėlių aukauto
jams ir Grabnešiams :ir, ga- 
liau dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse 
nėms; o tau 
vyre ir tėveli, 
šaltoj žemėje.

Nuliūdę:
Moteris

' w ’ i 'o '* •

Westsidietis Mirė, 
Mergina Susirgo 
Nuo Nuod. Dujų
; Užtikti automobilyje prie 

Pulaski gatves
Uždarytame automobilyje prie 

Wilcox ir Pulaski Road praei
vis pamatė du lyg ? negyvus 
žmones. Atvykę ugniagesiai iš
daužė automobilio langą ir iš
ėmė iš vidaus negyvą . Joseph 
M. Meyers, 25, nuo 2258 West 
21st štreet ir 21 metų Mary 
Bojąc, 2609 West 19th Street.

Mergina' dar kvėpąyo, tad ją 
n^ktiblno,- į(k tįįrfieįd'digoninę, 
kur ji. atgavo sąmonę , ir -vei
kiausiai pasveiks.,

1 Policija spėja, kad vyras nu- 
troško, o merginą vos nenu- 
troško nuo nuodingų dujų, ku
rios siurbėsi iš rnotoro Į auto- 
mobilo Vidų per pečiuką''.

Rytoj vakare i Goliseuni 
talpose, prie Wabash. ir 16-tos 
gatves, prasidės šešių (įlienų 
dviračių lenktynes. Lenktynėse 
dalyvaus 13 porų dviratininkų, 
suvažiavusių iš Įvairių Ameri
kos dalių ir užsienio, kaip Vo
kietijos, Olandijos, Franci jos, 
Lenkijos, etc. ; y

Lenktynes tęsis iki vasario 
6 d. . ’ ■

Rytoj vakarę atidaryme da
lyvaus Judim Allen ir Buddy 
Rogers* filmų žvaigždės.

Nauja A. L D. D. 
Valdyba

Randasi Gėrman Evangelical 
Deaconess Hospital . ■ ■ ■ t

šio mėnesio pradžioje, bū
tent sausio 2 d., staigiai susir- 
goV p-ia Jennie Zymontas, nau- 
jienietė, Naujienų* Moterų Sky
riaus bendradarbė. Kartu su 
vyru, p. Antanu Zymontu, ji 
taipgi prižiūrėdavo Naujientj 
garsinimų skyrių.

Sveikatai nesitaisant, sausio 
17 dieną p-ia Zymbntieųė buvo 
išvežta į German Evangelical 
Deaconess ligoninę, kuri • ran
dasi prie 54 ir Morgan gatvių.

Praėjusio antradienio rytą, 
sausio- Ž4; ‘p-ii i Zymontienei bu
vo padaryta opėracija. Dabar 
ligonė sveiksta, bet ligoninėje 
ji išbus dar bent savaitę. Jų 
galima atlankyti bet kokiu lai
ku, dienos metu, ar vakarė, nes, 
ji guli privačiame kambaryje ir 
oficialių valandų jai lankyti 
nenustatyta. P-ia Zymontiene 
randasi Dr-o * F. P.ulsucki Le 
Van priežiūroje. ' > .

Sveikstant vienatvė ligoninė
je bet kem yra nubodi ir ilga, 
taigi ir p-ia Zyrpontienė už at- 
lankymą bus dėkinga, kaip bū
va kiekvienas ligonis ar ligonė.

VP.

Sulaukusi savo Sidabrinio 
Jubiliejaus, Amerikos Lietuvių 
Daktarų' Draugijos savo’1 mė
tiniame ąusirinkime, sausid 28 
d f ' '
vęs pereitais metais preziden- 
tu-elektių Dr. K. Draugelis, už
ėmė prezidento, vietą. Šių me
tų prezideųtų/elęktu yra Dr. J. 
J. Kowar, sekretorium — Dr. 
B. J. Zuįbrięk$s ib ižd. Dr. J. J. 
kelia. k— ~

ame si
Įvesdino liaują valdybą. Bu

ZarasiškiŲ Kliubo.
Susirinkimai Naujoj
Vietoj i

Šįvakar ir Ryt

PAVIENĖ MOTERIS turi apšil
domą kambąrį ant rendos dėl vyro, 
moterš ar vedusios poros. Galima 
vartoti virtuvę. Atsišaukite vakarais. 

1438 W. _61st St. antros lubos 4š 
užpakalio; «

----- .----------- ---------------------------
\ RENDON apšildomas KAMBA
RYS prie mažos šeimynos. Taipgi 
garažus.. 7011>So. Oakley Avė., Tel. 
Repųbiic 6160‘ «•

Moksleivių Naudai
$600 dovanų už bilietus; daug 

ir kitu dovanu

PARDUOSIM TAVERNĄ f- , visą 
arba priimsiu j pusininkus; pinigų '•* 
daug nereikia. 6818 So. Ashland 
Avenue.

Real Ęstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

________ForKent ____
4 KAMBARIAI PEČIUM ŠILDO; 

Ml, va'na, ahtram aukšte —$15.00 į 
menesį. 923 Wost 33rd Place.

RENDAI TAVERNAS ■ su visais 
barais ir Įrengimais.' Renda nebran
gi — apšildomas. 3220 So. Wallace 
Street,

Personai
Asmenų Ieško 1

; PAIEŠKAU PUSBROLIO Balies- 
lovo Tęišerskio. Iš Lietuvos paeina 
iš Radviliškio. Malonėliau, kad at- 
sišauktumėt—turiu "svarbių reikalų.

Kazimiera Teišerskaitė, 
Kazimiera Horkof

1700 So. Washtcnaw Avenue, 
’Chicago, 111.

TAUPYMAI, PIRKIMAI, P ARDA- „ 
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

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

Kreipkitės pas:
J., P. EWALD REALTY CO.

840 W. 33rd St., Tel. YARds 2790* 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686-11
B 

PARSIDUODA BIZNI AVAS NA
MAS dviejų Storų taverno biznis ir7 
du’flatų gyvenimui arba mainysiu i 
į rezidencijos mažesnį ar didesnį na
mą. 8258 So. Emerald Avė.

VIENO PAGYVENIMO ; gražų/, 
medinį namą, karštu vafideniu ap-' 
šildomą Marųuette Park kolonijoj 
mainysiu ant biznio arba' už cash.

Tel. Grovehill 1965. •. '?

NEPAPRASTI
BARGENAI

PAIEŠKAU MOTERIES NAŠLĖS 
apsivedimui nejaunesnės kaip 45 
metų ir nesenesnės kaip 60. Aš esu 
a.rti 60 metų. Kad butų laisvos min
ties neperdaug religinė, nepijokė ir 
kad turėtų farmą arba gerą namą, 
nes aš jau nenoriu fibrike dirbti ir 
turiu medini namą Chicagoj. Para
šykite apie šeimynos padėtį. Rašyki
te laiška 1739 So. Halsted St., Box 
782. ,

1 
n

mediniai namai po 2 aukštu, vi

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČĖ- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storą 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, register:u3 ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO* STATU STREET 

CALumet 5269.

2
so 7 flatai ir mūrinis garąžas dėT4 
25 automobilių. Randasi 1541-3 W. u 
46th St. ų

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

n X. . . j3 augštų muro namas, 6 flatai po
4 kambarius. Randasi 4346 S. Wood ‘‘ 
Street. ,

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

Viršminėti namai turi būti- gfėitu 
laiku parduoti. Apžiurėkit tuos na
mus. Jie bus parduodami už teisiri- 

pasiulynią. Atsišaukite, ”,
3315 S. Halsted St.

£3
r

Tel YARDS 1546

ir Sunhi.
m***

Kiegstaš apsiaustas

zmo- 
musų mylimas, 
sakome: ilsėkis

— lli'M'H I "I, ■WWMBWMMĖ»

JIFFY KNIT COAT

No. 1675

JONAS SNARSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 27 d. .1938 m., sulaukęs 
43 amž., gimęs Panevėžio aps
krity, Ramygalos parap., Ja- 
dikonių kaime. . .. .. .. .

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Agotą po tėvais Chu- 
raitę, 2 brolius Petrą, Snars- 
kį ir Juozapą Marozą, brolio 
sūnų Edwardą Šnarskį, švo- 

. gėrką. ir švogerį Aleną ir Kas
tantą Vaičiūnus ir jų šeimy
ną ir kitas gimines, o Lietu
voj sęserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3354 So. Halsted St. Laidotu- 

' vės Įvyks Panedėlį, Sausio 31 
d., 1:30 vai. po pietų. ,Iš kop
lyčios bus nulydėtas i Tautiš- * 
kas kapines. ,
-Visi a. a. Jono Snarskio gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti' 
jami paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
•Moteris, broliai ir kitos 
Gimines.

Laid. Direktorius S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138. . •

' Priešmetiniame susirinkime, 
kuris įvyko gruodžio T9 d., 
1937 m. vienbalsiai nutarta at
eityje laikyti tiktai keturis su
sirinkimus į' mėtus, sušaukiant 
narius atvirutėmis ir paskiriant 
dieną ir vietą susirinkimams.

Tad; pirmas šių, metų susirin
kimas įvyks Brighton Park ko
lonijoj, p. Virigeliausko svetai
nėj, 4500jį.-Talman Avė. tre
čiadienį, vasario 2-rą, 7:30 va
kare.' . 3

Komisija, suradimui vietos.su-

■

PATTERN 1675

Naujo dezęnio mezginys. Kodėl jums/nepa- 
bandyįi niisiincgsti tokį apsiaustą vasarai. Padarykit iš baltų 
arba šviesių siūlų

II nVFIKR t“ugT3|LU I Ll l\ld Visas Pasaulio

\ KVIETKININKAS .
Gėles Vestąvems, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

’ Atėjus galui savaitės visuo
met ; planuojame kur eiti, kad 
radus sau sipagumd, įvairumo, 
naują' b^tttPbįą ar ką hprs nau
dingo pamatyti bei padaryti. 
Šiandien ir rytoj, sausio 29 ir 
30 dd., yra proga, kuo ne visus 
aukščiau * minėtus siekius įvyk- 
dinti, nuvykstant Į Lietuvių 
Auditoriją, 3133 S. Halsted St.,’ 
kur vyksta milžiniškas bažaraš 
su $600 vertės dovanomis su 
įžangos tikietais ir šimtais įvai
kių kitokių progų gauti nau
dingų, gražių ’ dovanų. Visas 
pelnas padarytas iš šio bazaro 
bus sunaudotas 'sušelpimui ta
lentingų neturtingų moksleivių 
p’er Moksleivių Stipendijos Fon
dą ir kitiems kultūriniams rei
kalams.

Rengia didžiausia Chicagoje 
ir gal visoj Amerikoj pašelpos 
organizacija* su 5000' narių, tai 
Chicagos Lietuvių Draugija. 
Visi nariai turėtų skaityti sau 
už pareigą šį bazarą atlankyti 
ir turint ką nors vertingo — 
paaukauti bazaro labui.

Įžanga žema, svarbu ir nau
dinga visiems atsilankyti, šian
dien ir rytoj visi eisime į baza
rą!' —Narys?j

New Yorko Majoras 
F/LaGnardia 
Chicagoje

PARSIDUODA BUČERNĖS ir gro- 
sernėS fikčeriai, 1 svarstyklės, 2 ka
ladės, mėsos ir kavos malama maši
na,. Slicor , mašina . -r^n2«gxosęrįo 
counteriai, candy case, bakery casę. 
Visos lentynos ir stakas—viską sy-’ 
kiu arba atskirai.

6001 So. Carpenter. ’ St.

PARENDUOSIU 5 kąmbarių cot- 
tage apšildomą 
arti Archer karlaines. 5231 So. Keri- 
neth Aveniiė.
Irtu r - - .......-

Spakaini vieta—</"

,ųi
REAL ESTATE — WANTED m

Miscellaneous
/ Įvairus*

IEŠKAU PIRKTI BUNGALOW— 
kas turite gerą bungalovv, kreipkitės 
laišku. PAUL, 6621 So. Ashland:X 
Avenue. n

Tel.1 Victory 4965 
j STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome viee^’os 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėlies 
larbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
d du lama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Stieet

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

Gaunama pas J- LAUKIS, •' 
3328 So. Lovve Avė., Chicago, III;

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

CIGARU, SALDAINIŲ ir Mokyk
los reikmenų krautuvė su fontanų 
—lietuvių apylinkėj. Pigiai.

Prospect 2748.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI už CASH arba 
mainais 37 akerių farma South West 5 
30 mylių nuo Chicagos. Yra vasar
namis ir rezidencija, visos farmų 
mašinos, arti maudynių ir Rund gol- n 
fo course. šaukite Victory 6375.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą, ir 
x RYNAS DABAR

T 
fT 

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavL 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co. 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

,r»

i

Financial
Finansai-Paskolos

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

, ©i a
. . /PRANCIŠKUS STUGIS

Pėršiskyrė stt šiuo pasauliu 
sausio. 27 d.>4 3:()0 vai. pa piet, 
1938 iri., Smaukęs pusės, amž., 
gimęs‘ Šiaulių apskr., Pakapas 
para:pr; Rašag^ių. kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko •dideliame nuliudime 

moterį Anastaziją, po tėvais 
Milkeraitę, :sūnų Juozapą ir 
dukterį , Stanislavą, brolį Ado
mą ir brolienę Julijoną Stugus . 
ir jų šeimyną, .pusbrolį William 

•Bargailą iy daug kitų giminių, 
o Lietuvoj seserį Ievą Stugai- į 

,x tę ir seserį Teklę ir švogerį Št; , 
Paulo, Brazil ir brolienę Elz- 
biefą. ( >.«

Kūnas pašarvotas 4605 So. “ 
Hermitage Avė. 1 Laidotuvės i 
įvyks pirmandienį, sausio 31 ’ 
d., 8:00 ryte iš;J.. F. Eudpikio 
koplyčios į -šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsi- ; 
bus gedulingos pamaldos už ‘ 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į- ŠV., Kazimiero ka- ) 

■pinėsr ;• -■ ■- ■
Visi a., a, Franciškaus Stugio ‘ 

gimįnės, draugai ir pažįstami 
esat n.U(>Širdžia'i kviečiami da
lyvauti . laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutiriį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame,
Mpteris, Šųntis, Duktė, Brolis 

ir kitri'S Giminės.
Laid. Direktorius J. F. Eudei- 

kis, jei. YARDS 174.1.

GROSERNĖ, ge- 
biznis išdirbtas. Prie-

PARDAVIMUI 
roj vietoj 
žasti patirsite ant vietos.

3856 So. Washtepaw Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro- 
sernė už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Priežastis—liga.

34()1 Lituanica Avenue.-

KAM REIKALINGA PASKOLA , 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KRElP- 1 
K1TĖS Į LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujiėnų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG- ' 
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET
----—---------- :------------—------- ^—4.- i

TURIME $10,000.00 ant ran- : 
kų,'kuriuos išduosime ant pir- ;; 
mo morgičiaus lengvais išmo- • 
kejimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Stre'et.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

. IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais 1 nuo 9 rytu iki 
1 popiet ;ir\nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500'

Užginčijo gandus apie
'' ' prezidentūrą

■ į •■■■ ;• į . - ■../* ..

Vakar Chicagoj e lankėsi gar
busis New Yorko majoras Fio- 
rello LaGuąrdia. Trumpai .ap
žiurėjo miestą ir pasako kalbą 

^garsioj H u 11 House įstaigoje, 
kur dabar viršininkauja buvusi 
newydrkietė Miss Charlotte 
Carr.

LaGuardia pasakojo publikai 
apie administraciją New Yorke, 
kaip miestas kovoja prieš kri
minalistus ir raketas ir kaip, 
pašalpa teikiama bedarbiams. 
“New Yorke pašalpą gaunantis

COAL
Anglys

Kainos Numažintos
ANGLYS ’

MINE RUN .....................  $5.75
B1G LUMP .......................... $6.00
EGG ..................................... $6.00
NUT .............. ............?............ $6.00
SCREENINGS .......... I........... $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDMORE 6975

No., 1675
«*«“

Adresas

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.;
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

f. ‘‘

/ čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No 

I Vardas ir pavardg .
Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800i ■ „r o r * > * • '>

bedarbis nėra pažeminamas, 
kaip kitur.”

Majoras spaudai 1 užginčijo 
gandus, kad 1940 metais jis 
kandidatuosiąs į prezidentus.



PRAŠALINO 2,255 NEPILIECIUS IŠ 
W.P.A. PAŠALPOS DARBU 

Ragina Nepiliečius Lankyti WPA Piliety
bės Kliasas

W.P.A. Aministraėijr Illinois 
valstijai praneša, kad “pildyda
ma Federalių Pašalpos Įstaty
mų reikalavimus (Emergency 
Relief Appropriation A et of 
1937) praš: lint/iš WPA darbų 
2,255 nepiliečius, ?š to skaičiaus 
1,593 Chicagos miesto gy’venlo
jus.”

\
WPA viršininkas valstijoje 
Charles E. Miner apgailestau
ja, kad turėjo tokio žingsnio 
griebtis, bet “jis neturįs k'to- 

kios išeities”. Savo oficialiame 
p. re'škime jis priduria, .kad 
“nešalinami tie darbininkai, ku
ru pilietybes klausimas nėra 
aiškus arba jei Adminis'traęija 
neturi tikrų informacijų.’’

Kad išvengti ša inimų, WPA 
ragina visus bedarbius lankyti 
pilietybes kliasas, kurias ta į- 

' staiga operuoja Ch cagoje ir vi
sose Illinois valstijos dalyse. Tų 
kliasų tikslas yra priversti v- 
sus nepilicč.’us pilietybei. Mok
slas yra nemok: maS.

Dabartiniu laiku apie 6,003 
nepiliečių lanko tas mokyklas. 
Netolimoje praeityje 1,038 “mo
kiniai” baigė kliasas ir1 visi, iš
ėmus 97, kvotimus išlaikė. Tie, 
kurie neišlaikė, grįžo i tgal į 
kiiasas ir tęsia mokslą toliau. 
Prisirengę kvotimams, vėl ban
dys.

Gavę pilną pilietybės kliasų 
sąrašą jį paskelbsime “Naujie
nose”. Bridgeportiečlai turi to
kią kliasą Fellowship House rū
muose, kuri randasi kelis žing
snius nuo IL lsted gatvės, ties 
831 West 33rd Place. Ten mo
kytojauja p-lė Mikužlutč, lietu- 
vaZe.

Nepiliečius prašal'nusi, WPA 
stato j u, vieton bedarbius’ pilie- 
čius./Dabartiniu Pilku Illinois 
v. lelijoje, WPA administraci
jai, prie pašalpos darbų dirba 
70,000. 18,000 priėmė po gruo
džio 15-tos dienos. Didžiuma tų 
naujai paimti] bedarbių yra chi- 
cagiečk i.

WPA viršininkai šioje valsti
joje mano, kad fėderalė valdžia 
autorizuos pasamdymą dar 10,- 
000 bedarbių. ‘ R.
W '

Baisioj Nelaimėje 
Žuvo A. C. Faeh
ir Jo Sesuo
Buvo žinomas lietuviams kaipo 

Automobilių Paradas vedėjas

Baisioj automdbilio-gatviaka- 
rio nelaimėje vakar žuvo A.* C., 
Faeh, 55 metų amžiaus chica- 
gietis ir jo sesuo Ruth Slaw- 
son, 35.

Prie 78-tcn ir Vincennes avė. 
automobilis paslydo- ir užvažia
vo į kelią ateinančiam gatvia- 
k: riui. Sulamdytas automobi.is 
užsidegė ir kol atėjo pagalba, 
moteriškė numirė.. Faeh pasise
kė ištraukti gyvą, bet ir jis ne
trukus užbaigė gyvenimą.

A. C. ,Faeh buvo žinomas lie
tuviams, kaipo Automobilių Pa
rodų rengėjas. Tai buvo jo su
manymas parodai rinkti “Miss 
Lithilania” gražuoles. Faeh gy
veno ties 10637 S. Hale avenue.

Lietuvio Name 
Federaliai Agentai 
Užtiko Bravorą
Jį suėmė ir konfiskavo a'kohalį

• ; ir įrengimus

Federaliai agentai, naktį; iš 
ketvirtadienio į penktadienį, už
tiko slaptą degtinas bravorą na
muose, ties 6309 Eggleston ave
nue, kuriame gyvena lietuvis 
antanas Jurkas ir še’myna. Jur
kus .yra 34 metų amžiaus.

Agentai konfiskavo 200 galio
nų įtalpos bravoro įrengimus, 
600 galionus brogą ir 15 galio
nų pagaminto1 alkoholiu

■ "t Z /
Bravoras buvo įrytgtas skie

pe namo, kuris yra vlviejų aukš
tų ir pastatytas iš, medžio.

Agentai J ui ką ąreštavo. Jis 
bus teisiamas fedėraliam teis
me, Chicagoje.

-.. " p/
Trys maskliotįi. *1 plėšikai už

puolė Carl Riėdlhleier alinę ties 
1300 North Halšted Street. Už
darė šešis alinėje buvusius žmo
nes lavatorijoje ir pa^-m" ^200 
pinigais, $100 čekiais' ir apie 
$40 vertės tabako.

Kaltina Miesto 
Viršininkus Už 
Apielinkių Nykimą
“Chicagos butų situacija pasi
taisys, kai miesto administraci

ja bus apvalyta”
Kalbėdamas Mortgage Bank- 

ers Association konferencijoje, 
Great Northern viešbutyje, Chi- 
cągos universiteto profesorius 
B; B. Mitchell pareiškė, kad bu
tų situacija pagerės Chicagoje, 
kai miesto administracija pasi
taisys.

Jis tvirtina, kad miesto admi
nistracija susideda iš nekonjipe- 
tentiškų žmonių, kurie pro pirš
tus žiuri į įvairius negeistinus 
apsireiškimus miešto gyvenime.

Mit.chcll mano, kad įvairios a- 
pielinkčs. Chicagoje nyks ir bu
tų padėtis eis blogyn »tol, kol 
miesbo^'iršininkai nesutvarkys 
prostitucijos, “gemblinimo” ir 
kitų ydų.

“Apielinkės negali klestėt', 
jei' prostitucijos namai laisvai 
daro biznį, jei kiekviename už
kampyje yra alinės, kurios par
duoda gėrimus vaikams, ir jei

“gėmblinimas” gyvuoja nevar
žomas.

Be to, namų statybą (trukdo 
ir apięlinkes m ikina dažnas 
“neteisingumas” pinigų skolini
mo biznyje, nemokė j imas nuo
savybių tvarkyti ir mokesčių 
sunkumai.

Purvinos afišos, plakatais už
verstos gatves, purvinos gatvės 
ir dvokiančios ielos taipgi nie
ko gero neduoda apielinkčms./

, ’ > K.
«»—« ■■ I I «■■■ ■ ... II ..... 

f \

Sprogimas Interna
tional Harvester 
Dirbtuvėje

WESTSIDE — Vakar anksti 
rytą International Harvester 
dirbtuvėje, prie 28-tos ir West- 
ern avenue, įvyko sprogimas, 
kuris išlėkdino į orą vieno dirb- 
tuvesftnamo stogą ir padarė a- 
pie $10,000 nuostolių. Sprogimo 
metu nr me buvo vienas darjjt- 
ninkas Arlhur Moravec, 528 N. 
Homan avenue, bet jis išliko ne
sužeistas.

Sprogimas įvyko toje dirbtu
vės dalyje, kur buvo mašinos 

' malimui anglies. Sprogimo 
trenksmas sudaužė daug langų

visoje apielinkeje. Jį buvo ga
lima. girdėti visoje i pielink^je 
ir minios žmonių susirinko į ne
laimės vietą.

METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE

PASAULINIAI NUOTY KIA I PAV E I K S L A I S
I ' ■ ' ' ■' I . —... . . . ............................. t . . ■ .

I ACME-NAUJIENŲ Foto]

ŽAKSĖJIMO AUKA — 
Madge Evans, garsi filmu 
artistė, kuri sumirgo žaksė- 
jimo liga ir kelintą dieną 
žaksi be pertraukos.

' l ACME-N aUJ1ix<N Ų Foto J

TRIJŲ GELŽKELIŲ VIR
ŠININKAS — George D. 
Brooke, gclžkelių magna
tas, kuris šiomis dienomis 
paliko prezidentu gclžkelių, 
Ųhps«neake and Ohio, . Ni- 
?kel 'Blate ir Per e Marųuet-

IACME-NAUJIENŲ Foto]

NE KARUI, BET NAUJO GYVENIMO PRADŽIAI— 
šie maskuoti vyrai yra ne kariai fronte, bet darbinin
kai Jane Addams federaliuose butuose, Chicagoje. Jie 
daro dizinfekciją baldų ir visų kitų daiktų, priklausan
čių tiems žmonėms, kurie šios savaitės pradžioje pra
dėjo į butus atsikraustyti.

LACME-NAUJIENU Foto4

CHICAGOS ŽVĖRYNE — 
Du i-ndėnų^Vandeniniai tau
rai, kurie neseniai buvo at
gabenti Chicagos Lincoln 
Parko žvėrynan. Jie kaina
vo po $600, yra metų am
žiaus ir skaitomi stipriau
siais ir pavojingiausiais žvė
rimis Amerikoje.

I ACME-NAUJIENŲ Foto]

“BANZAI” — Būrys japonų kareivių, užlipančių ant dalinai apgriautos Kinijos sostinės Nankingo sie
nos, šaukia “Baužai!’’ — “Valio!” — Jie džiaugiasi užėmę miestą po ilgų ir kruvinų mušiu. Nankingą prara
dusi, Kinijos valdžia perkėlė sostinę į Han:kow’ą.

BUSIMIEJI JAPONIJOS GENEROLAI —Paveikslas parodo grupę kadetų, kurie pereitą mėnesi baigė karo 
rųokslus Japonijos “West Point” akademijoje ir buvo apdovanoti karininkų diplomais. Visi kadetai buvo 
tuojau paimti karo tarnybai ir išsiųsti Kinijon.



r

ASfTRA
DALIS

Vi
PART 
TWO

VOL XXV
i ■■■■.........—.........V

Kaina 3c 
i _______ __

Chicago, III., šeštadienis, Sausio-January 29 d., 1938 No. 24

Veda—NORA .
»

MUZIKA IR MEDICINA
(Tęsinys iš praeitos savaitės)

Dr. Albert Bilroth, iš Vienos, 
buvo toks geras muzikas, kad 
jis laimėjo garsiojo Brahma 
draugystę. Jis dažnai dalyvau
davo kamerinės muzikos kon- v 
certuose, kuriuose ir pats 
Brahms dalyvaudavo.

dėl Muzikos Platinimo. Šioj va
landoj yra 35,000 vaikučių Ka
nados mokyklose, kurie mokosi 
piano arba smuiko.

Jeigu vaikai neturi piano na
mie, jie gali praktikuoti mokyk
loj.

Į Michelangelo [
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Amerikoje buvo ir nemažai 
pasižymėjusių ^gydytojų, kurie 
buvo gėrį muzikai.

Dr. Edvvard I. Keffer, vienas 
geriausiai žinomų chirurgų — 
dentistų, Philadelphijoj, daugel 
metų buvo prezidentas Musical 
Fund Society. Jis buvo geras 
smuikininkas ir padarė pastebė
tinai žymų rinkinį kamerinės 
muzikos.

draugijos

Dr. John Harvey Kellog, Bat- 
tle Creek, Mich., yra talentin
gas pianistas ir naudoja muzi
ką kaipo būdą pasilsėjimui nuo 

. įtempimo jo sunkių pareigų.

Dr. Charles H. Mayo, tarp
tautiniai žinomas chirurgas iš 
Rochester, Minn., pareiškė labai 
tvirtą savo įsitikinimą, kad nie
kas negali prilygti muzikai, kad 
•teikti pailsį žmogui, kuris pro
tiškai sunkiai dirba. Dr. Mr.yo 
pats nėra muzikas, bet jisai tu
ri įrengęs gerus vargonus savo 
namuose, kuriuos, jis operuoja 
per rekordus. Jis yra nusitaręn 
pašvęsti dalį kiekvienos, dienos, 
po įtempimo jo sunkių ir svam
bių atsakomybių, operavimui 
savo vargonų ir susipažinimui 
daugiau ir daugiau su svarbiais 
dalykais muzikoj. Jis jaučiasi, 
kad nepasisekimas įgyti pilną 
muzikalį mokslą jaunystėje yra 
dalykas labai rimto apgailesta
vimo.

(šios žinios paiimtos iš “E- 
tude” muzikos žurnalo. Tas 
žurnalas dėkoja Dr. Morris 
Fishbein, redaktoriui Ameri
kos Medikalūs Draugijos žur
nalo, už suteiktas informaci
jas).

ŠALIAPINAS KONCER
TUOS KAUNE

Yra pranešama, kad garsu
sis dainininkas' šaliapinas ren
giasi vykti į Baltijos ir Skan
dinavijos valstybes koncertuoti. 
Jis žada koncertuoti, ir Kaune, 
šaliapinas buvo labai rimtai su
sirgęs, bet jau esąs pasveikęs ir 
jo balsas labai pasitaisęs, — 
kaip praneša prancūzų spauda.

KELIAUJA 406 MYLIU 
DEL MUZIKOS LEKCIJŲ

Kas antrą šešitadienį Anna 
Taylor, 16 metų mergaitė, ir 
jos sesuo, Harriet, 14 metų, 
traukiniu važiuoja 406 mylių 
nuo savo namų į Omaha, Nebr., 
kur jos mokosi muzikos, — vie
na smuiko, antra piano.

Kažin kiek iš suaugesnių pa
sišvęstų tiek, kiek šios dvi jau
nuolės dėl muzikos pamokų?

pusė

MUZIKOS LEKCIJOS 
KAINUOJA TIKTAI 
12 CENTŲ

Bėgyje 20 metų apife
milijono Kanados vaikų išmoko 
skambinti piano ir jų lekcijos 
kainavo tiktai po dvylika cen
tų. Vienas Toronto turtuolis, p. 
Henry George Stanton, labai ap
gailestavo faktą, kad biednų 
šeimų vaikučiai neturi progos 
tobulinti muzikalį talentą, ku
ris gali juose rastis. Jis suma
nė pakviesti kejis savo draugus, 
kad pradėtų Kanados Draugiją

MUSŲ PAČIŲ 
KONCERTAS

Per ištisą metą NAUJIENOS 
spausdina eiles straipsnių, pra
nešimų, aprašysiu prieš ir po 
kiekvieno mažo ir didelio įvy
kio musų muzikos pasaulio, ar 
tai bus rengiamas
choro ar atskiro žmogaus.

Bet štai VASARIO 13-tą at
einam ir prie pačių NAUJIENŲ 
METINIO KONCERTO. Kaip 
praeityje, taip ir šiemet,) kon
certo programos komisija deda 
visas pastangas, kad programa 
talpintų viską, kas geriausia y- 
ra musų dailės mylėtojų tarpe. 
Ši komisija taipgi ieško naujų 
talentų, su kuriais nori supąžin- 
ti mus ir, rodos, vienas tokis, 
ypač talentingas lietuvis jau
nuolis dalyvaus šioje programo
je.

Reikia tiktai paminėti, kad 
programoj dalyvaus toki chorai 
kaip BIRUTĖ, NAUJOJI GA
DYNĖ, PIRMYN ir VYRŲ 
CHORAS. Solistai dainininkai 
bus mums gerai žinomi ir mė
giami, kaip GENOVAITĖ GIE-. 
DRAITIENĖ, ELENA PEČIU- 
KAITĖ, kuri pirmą kartą daly
vaus NAUJIENŲ koncerte, ir 
STASYS RIMKUS, kurio pasi
rodymai musų scenoje atrodo 
truputį per reti.

Instrumentalę dalį progra
mos atliks lietuviams .gerai ži
noma artištė-smuikininkė LU- 
LU RABEN—MICEVIČJENĖ. 
Nekartą šiame skyriuje teko 
pastebėti apie veikalą talentin
go ir gabaus jaunuolio ADOMO 
MICEVIČIAUS, violisto. šiame 
parengime turėsime malonumo 
išgirsti jį pirmą kartą lietuvių 
koncerte. Jis dalyvaus kaip so
listas ir pildys duetus su smui
kininke, p. Raben-Micevičiene. 
Ponas Jonas Byanskas, kuris 
nereikalauja jokios introdukci
jos musų muzikalių parengimų 
lankytojams, bus prie piano.

šokių srity. representuos An
drejevo populiari jaunuolių gru
pė. Jie visuomet susilaukė dide
lės simpatijos iš publikos.1 Ir šį 
kartą p. Andrejevas rengia ką 
nors ypatingai įdomaus.

Apie atskirus dalyvius ir 
čios programos turinį teks 
sikalbėti kitą sykį.

—o-- }
SVEIKINIMAI LEOKA
DIJAI IR KAŠTUI 
SABONIAMS

šiandien musų talentingi ir 
mylimi buzikai ir energingi dar
buotojai muzikos veikloj, Leo
kadija ir Kastas Sabonis;.šven
čia savo 'vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktuves. Nėra abejo
nės, kad jų gyvenimas buvo vie
na graži simfonija, kurio aidus 
jie visuomet įnešė į kiekvieną 
draugiją ir veikimą, kuriame 
juodu dalyvauja.

Todėl šiandien juos sveikina 
didelis skaičius Jų draugų ir pa
žįstamų, linkėdami jiems geros 
sveikatos, ilgo ir laimingo gyve
nimo, ir kad jų gražus darbai 
musų kultūros naudai tęstųsi il
gus, ilgus metus.

Šia sukaktuvių proga Leoka
diją ir Kastą nuoširdžiai svei
kina ir Muzikos Žinių vedėja.

Michelangelo ir Julius II.

(Tęsinys) .
Kovo mėn. 1505 metais popie

žius Julius II Michelangelo pa
sikvietė į Romą. 'Tuomet ir 
prasidėjo herojiškas jo karje
ros periodas ir “tragedija” ęU 
popiežiaus Juliaus II-jo monu
mentu. Popiežius ir dailininkas 
—abu buvo pilni ambicijos ir 
pasiryžimo naujiems planams, 
kol juodu sutiko ir kartu dir
bo. Pirmieji judviejų draugišku* 
m o metai buvo vien tik plana
vimo' ir svarstymo metai. Kai 
Michelangelo paruošė popiežiaus 
Juliaus II-jo karstui planus,. Ju
lius tiesiog užsidegė entuziaz
mu ir džiaugsmu. Monumentas 
turėjo būti tiesiog architektū
rinis kalnas, kuriam buvo nu
matyta iškalti virš keturiasde
šimt statulų,' kai kurios jų he
rojiško dydžio ir daugelis bron- 
zo baraljefų.

Kai planai buvol pagaminti ir 
visas reikalas apsvarstytas, po
piežius dailininką pasiuntė į 
Carrarą — geriausius . Italijos 
murmuro laukus—kirsti ak
mens kiek tik reikės. Michelan
gelo akmens laukuose išbuvo 
apie aštuonis mėnesius laiko. 
Jam . gelbėjo keletas vyrų su 
arkliais. Dailininkas buvo taip 
užsidegęs,, kad jis tiesiog norė
jo iškirsti visą kalną ir visą 
kalną paverti į didelį monumen-

Gruodžio mėnesio 
buvo atvežta į Romą 
krūva njurmuro ir suversta prie 
La Ripa,; o vėliau buvo perkelta 
į Piazža dj San Pietro į)fiė' šv. 
Katarinos bažnyčios, kur Mi
chelangelo buvo apsigyvenęs. 
Condivi sako, kad šita milžiniš
ka akmenų krūva popiežių ne 
tik pradžiuginus, bet tiesiog 
nustebinus.

Michelangelo pradėjo darbą. 
Condivi sako:' “Popiežius nega
lėdavo iškęsti nematydamas, 
kaip darbas eina. Jis dažnai a- 
teidavo pas dailininką, kaip pas 
savo brolį, ir teiraudavos apie 
monumento darbą ir kitu/da
lykus. Kad butų galima dažrMi 
ir lengviau jį pamatyti, popie
žius liepė padaryti tiltą per 
Vatikano galeriją, kuris vedė 
tiesiai į Micelangelo darbo vie
ta.” t" /• I !

pradžioje 
milžiniška

pa
pą-

šunies' portretas. Ted Vognild specializuojasi gy-. 
vulių piešimo srityje, šis paveikslas y ra/paimtas iš 
buvusioj Drąke viešbučio meno salone parodos, 
kurią ijąj surengė the All-Illinois Society of the 
Fine Apts draugija.

Ar Tu Matei? ittiiitiiiiiiiiiiiiiiiaiMiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiHitiiitaiiiiiiiiitiiiiiii;

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

čius miestus parodoms: Mil- 
waukee, Wis., Rochester, N. Y., 
Andover, Ma^s. ir Toledo, O.

šitoj parodoj dalyvauja du 
Lietuvos dailininkai Povilas Au- 
gustinavičius ir Vaclovas Ratai- 
skis.

Jonas Rimša Išgarsėjo 
Argentinoje

Jaunas lietuvis dailininkas, 
Jonas Rimša, dabar gyvena Bue
nos Aires, Argentinoje. Apie 
jo meno parodą Argentinos so
stinėje meno kritikai labai gra>- 
žiai atsiliepė. Viena galerija iš 
buvusios jo kurinių parodos nu
pirko paveikslą. Parodoje buvo 
išstatyta daugelis jo kurinių iš 
Bolivijos .krašto, kur7jis ilgo
ką laiką gyveno ir ten piešė.

Iš Pietų Amerikos ateina vis 
daugiau ir daugiau žinių apie 
Jono Rimšos išgarsėjimą. Labai 
džiuginantis reiškinys.

Kaip Menininkai Minės 
20-ies Metu Lietuvos 
' Nepriklausomybės

, Sukaktį

Ar tu matei,
Kaip grįžęs iš dirbtuvės 
Namo šeimynos tėvas rado 

■ > ■ •

Vaikus numirusius iš bado, 
Ir kaip mergaites — paleistuves, 
Nors girtos su svečiais kvatojo, 
šįrdy jaunų dienų raudojo?

Ar tu matei ?
, I • • ) . • , »

Ar tu njafei, z 
Kaip alkaną giinią < 
Naigaikomis•" ftazokai vaikė; 
Nevirto budeliams krūtinė, 
Ir jie sau nuopelnu palaikė, 
Kad jų širdys nesudrebėjo 
Ir gatvę lavonais prisėjo?

Ar tu matei?
Ar tu matei

Kaip beprotė motušė 
Basa bėgiojo visą rytą 
Į šilą, kur jos sūnus krito, ' 
Ir verkė, apkabinus pušį, 
Ir ašaromis žemę šlakstė, 
Ir juokdamos; po mišką lakstė?

Ar tu matei?
O, aš mačiau! . . .

Kol nemačiau to vaizdo, 
Laikiau skaudia ii^ savo žaizdą. 
Dabar gi supratau, kad mano

■< -į* » > <

PARODOS
Moterys Dailės Parodoj 
Atstovavo 44 
Valstijoms

Vasario 4 d. Dailės In
stitute Atsidarys Trys 

Svarbios Parodos
Ateinantį penktadienį, vasa

rio 4 d., Dailės Institute atsida
rys eilė įvairių dailės parodų. 
Parodos truks iki kovo.6 d.

Švedijos princas Gustavas 
Adolfas pasistengė suruošti y-, 
patingą parodą Dailės Institu
te. Bus išstatyta 100 įvairių 
meno eksponatų, atvežtų 'iš 
Stockholmo Istorijos Muziejaus.

-----o——
Tą pačią dieną atsidarys 18-to 

šimtmečio Venecijos dailininkų: 
Giambattista Tiepolo ir jo sū
naus Domenico Tiepolo tapybos 
paroda. Šių dviejų dailininkų 
kūryba yra aukštai vertinama 
kaipo “moderniškojo” Italijos 
meno periodo atžala, išdygusi 
iš renesanso.
' ——o——*

T\io pačiu laiku atsidarys gar-

Sausio 21 d. American Fine 
Arts. Building, New Yorke už
sidarė buvusi 47-ta metinė A- 
merikos/ moterų dailės paroda. 
Parodą bu'vo suruošta Ameri
kos Moterų Tapytojų ir Skulp
torių Sąjungos, kurios narės at
stovavo 44 valstijas. 1

KAUNAS — Lietuvos nepri
klausomybės 20-ies metų sukak
tį musų menininkai ruošiasi pla
čiai paminėti. Musų dailininkai 
ta proga suruoš didelę parodą, 
šia paroda bus stengiamasi pa
vaizduoti musų meno (tapybos 
grafikos ir skulptūros) ir pri
taikomosios dailės laimėjimai 
nepriklausomybės metais. Taip 
pat bus išleistas didelis ilius
truotas parodos katalogas. Dai
lininkai pageidaurą, kad paro
dos proga butų skirtos premi
jos už geriausius meno dar
bus. Šiuo metu jau susirūpinta 
ir atitinkamomis parodai pa
talpomis, nes ši paroda bus vie
na iš didžiausių iki Šipl buvusių. 
Ji numatyta suruošti liepos mė
nesį.

Be to, Lietuvos Dailininkų 
Sąjunga Lietuvos nepriklauso
mybės dvidešimties metų su
kakties proga ruošiasi išleisti 
plačią monografiją kurioje tilps 
trumpos žinios apie dailininkus, 
spalvotos ir nespalvotos jų dar
bų reprodukcijos ir straipsniai 
apie musų meno kryptis ir ke
lius.

Dailininkai rūpinasi, kad ne
trukus butų išleistas plakatas, 
kuris pasaulio lietuvius infor-

Pirmą premiją. $250,’ laimėJoTmuot|Zs'-flPie jubiliejinių- metų
Lu Duble už skulptūrą. Antrą 
premiją, $150, laimėjo Anna 
Hyatt, ir B. Boronda laimėjo 
$100 už tapybą. Buvo ir dau
giau premijų išdalinta už įvai
rius atsižymėjimus—viso $1,300.

Švedu Dailės Paroda 
Gana Silpna

Kančia—tai tik kančios še ėlis; saiis rusų dailininko Nicholas 
Bet šitas draiiffiškumas tam Kad man° skurdas~tik lašelis I Bemisoff, muralisto ir teatrinių 

„L.!-! /. T.™’ Prieš vis;J skurdo okeaną. -----
' O, aš mačiau!.../, 

J. Janonis
jų neilgai tesitęsė. Popiežiaus 
būdas ir temperamentas buvo 
nepastovus, kaip ir Michelan- 
gęlo. Popiežius dažnai mainyda
vo savo nuomones. Kaip greit 
ką nors sumanydavo, taip greit 
tam sumanymui pakeisti suras
davo kitą priemonę. Supran
tama, dailininkui tas negalėjo 
patikti. Popiežius norėdamas už
sitarnauti sau? amžinos garbės, 
sumanė naują planą, kurs su
trukdė monumento. darbą. Mat, 
jis sumanė perkonstruoti šy. 
Petro baziliką. Popiežius buvo 
padrąsintas Michelangelo prie
šų, apie ką pats Michelangelo 
yra parašęs:

“Visus nesmagumus tarp ma
nęs iri popiežiaus sukėlė Bra- 
mantės ir Rafaelio darbai. Jie 
pavydėjo, kad aš darau jam 
karsto monumentą kol jis dar 
tebėra gyvas. Jie bandė mane 
sunaikinti. Rafaelis turėjo ge
rą priežastį tai daryti, nes jis 
viską išmoko nuo manęs.”

Kol Michelangelo buvo Carra- 
roje, Bramante (architektas) 
darė viską, kad popiežių galėtų 
atgrąsinti nuo - Michelangelo. 
Jis popiežiui tiesiai į akis pasa
kė, kad nesą etiška budavoti 
sau monumentą, kol esi gyvas.

Popiežius visgi skaitėsi su 
Bramante, nes jis buvo jam 
taip \ brangus, kaip ir Michelan-

Neverkit Pas Kapą
Neverkit pas kapą narsiųjų 

[draugų,— 
Kas krito kovoj, tie didvyriai. 
Kiekviena' kova reikalinga au-x 

z [kų-r 
Laimingi už laisvę numirę. 
Nelaistykit kapo gailiąja rauda 
Bet tęskit pradėtą jų žygį: 
Pasiektas jo tikslas minės vi- 

[sada 
Padėjusį galvą karžygį. 
Minėkit ne pragaištį, mirtį, k'a!- 

• z . ! : [pus,
Bet kovą, vien ko'vą lig galo: 
Geresnio paminklo didvyriams

[nebus, 
Kaip vydymas jų idealo.

J. Janonis
1917 mt

gėlo. Popiežius pašiaušė archi
tekto įkalbėjimų, dėl ko buvoreKto jKaipejimų, aei ko ouvo i 
sutrukdytas monumento dar-j

scenerijų piešėjo, dailės paroda. 
Remisoff’o kūryba yra žinoma 
ir Amerikos^ lietuviams iš jo 
Chauye Souris teatrinių dekora
cijų, kai Balief’o trupė gastro
liavo Amerikos miestuose.

Remisoff gimė Petrograde 
1887 m. Mokėsi Karališkoj Meno 
Akademijoj Rusijoj. Po karo 
pabėgo Paryžiun, o dabar gy
vena Amerikoje.

Sakytų parodų patalpa yra 
Dailės Institute antrame aukšte 
(East Wing'' Galleries).

——-o-—-
Pirmadienį, sausio 31 d., Mar- 

shall Field galerijos (2-am auk
šte prie Wabash kampo) atsi
darys didžioji Indianos daili
ninkų Hoosier Salon, metinė 
meno paroda. Premijomis bus 
išdalinta keletas tūkstančių do
lerių.
k Ši dailininkų organizacija per 
dešimtį metų pasižymėjo gerų 
parodų suruošimu/ Parodoje te
gali dalyvauti tik Indianos dai
lininkai.

tai
in

iškilmes ir jų tvarkraštį.
Dailininkai dekoratoriai ir ar

chitektai susirūpinę miesto ^ap
švietimu ir kitias papuošimais 
jubiliejinių metų proga. Visa 
tai turėtų būti padaryta pla
ningai, susitarus su ,miesto sa
vivaldybe ir kitų įstaigų atitin
kamais organais.

Musų architektai dvidešimt
mečio nepriklausomybės proga 
ruošiasi atidaryti lietuviškosios 
architektūros parodą, kurioje 
butų pavaizduota musų staty
bos laimėjimai per 20 metų.

Meno Mokykla taip 
numačiusi atitinkamai 
ti nepriklausomybės 
Jubiliejiniais metais, 
birželio pabaigoje, numačiusi 
atidaryti Meno Mokyklos moki
nių darbų muziejų. Be to, su
ruoš mokinių darbų parodą, kir- 
,ri truks visą liepos mėnesį. Taip 
pat numatoma^ sutvarkyti Me
no Mokyklos skveras ir atitin
kamai papuošti .fasadas.

“Aidas”

pat jau 
atžymė- 
sukakti. 
1938-jų

Mandel Bros, galerijose pra
eitą šeštadienį atsidarė neva vi
suotina švedų dailės paroda, ku
ri katrloge tituluojama kaipo 
Annual Nation Wide Exhibit of 
Swedish American Art Associa- 
tion. Įskaitant aliejinę tapybą, 
akvarelę, du medžio raižinius ii' 
skulptūrą, viso eksponatų tėra 
77. Nematyt geresnių švedų 
dailininkų šitoj parodoj. Nėra 
dviejų geriausių jų tautybės 
skulptorių, būtent: Hallstham- 
mar ir Mprtens, kaip nematyt 
nė Carl Nyųuist ir dar kelių ta
pytojų.

Iš portretų bus geriausias 
Nels’o Steinųuist’o “Sailor
Hat”. Netik kad galvos ekspre
sija vykusiai paimta, iš kurios 
veido šypsosi tipiškas švedas, 
bet ir kolorito stilius bei rendi- 
cija pu'ikiai derinasi su abelna 
technika. Iš akvąrelistų bus ge
riausiai pasirodęs Ralph M. Ro- 
sehborg. Du jo akvarelės kūri
nėliai vardais: “Country Road” 
ir “City Houses”, labai puikus. 
Iš aliejinių etiudų neblogi bus 
Oke Nordgreen’o “Oyster Bay 
Fishehnan” ir Gus Wick’o “The 
Country Store.” . Iš medžio 
skulptūros eksponatų man ge
riausia patinka Oscar’o Gunnar- 
soho “Carlson Plays Young”. 
Šis kūrinėlis vaizduoja du* “če- 
kerių” loši/us. Abudu lošėjai 
sėdi ant 4dėžių, kaip paprastai 

j amerjkoniški ūkio gyventojai

jose. Tačiau jie labai įdomus, 
kai pažiūri į jų veidų bruož- 
meną, rodos, jie “sunkiai galvo
ja” ...

Parodai eksponatus
džiurė”.

Paskaita
sau-
(Art .
prie

Ateinantį ketvirtadienį, 
šio 27 d. Dailės Institute 
Institute Fullerton Hali) 
Michigan Avė. ir Adams St.
įvyks lengvo turinio iliustruota 
•paskaita tema: “Line in Art.” 
Bus aiškinama, kokį vaidmenį 
vaidina ekspresinga linija ta
pyboje ir skulptūroje. Skaitys 
p-lė Helen Parker. Pradžia 6:30 
vai. vakaro. Įžanga nemokama.

129,498 vizitorių iapląr.kė 
parodą \
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bas. Bramante ne tiek iš pavydo, Tarptautinė Paroda BllS kur. nors Am. vakarinės! vaisy
1 , .

klek iš baimės, kąd Michelangelo 
neiškeltų jo silpnybes popiežiui, 
buvo priverstas daryti viską, 
kad Michelangelo neprileisti 
prie šv. Petro bazilikos darbo,> 
kurią Bramante būdavo jo.

(Bus daugiau^

Pakartota
Iš. tarptautinės litografijos ir 

medžio raižinių parodos, kuri 
sausio 10 d. Dailės Institute už
sidarė, bus išrinkta 100 geriau- trijų asmenų 
šių kurinių ir pasiųsta į sekau- buvo parinkti geriausi.

PITTSBURGH, PA. — Pra
eitą rudenį, Carnegie tarptauti
nė dailės paroda turėjo didelio 
pasisekimo. Parcda aplankė 129, 
489 vizitoriai erbą, 16,000 dau
giau negu užpraeitais metais. 
Keturiasdešimt tapybos ekspo
natų buvo parduota, kuriuos nu-

išsijojo pirko Pittsburgho meno kolek- 
Matyt, toriai.

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

....e‘n1u._*jitj* ,.' . fc5\. ...
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Bombarduoti iš lėktuvų 
yra puikus žaidimas

"AŠ REKOMENDUOJU KABA KIEKVIE- 
NaM*4 SAKO VITORIO MUSOLINIS. — 
NUOSTABI VITORIO MUSOLINIO KNY- 
GA. >

Gal būt, jus manote, kad ka-( 
n s iš oro yra baisus, kad bom
bos yra mirtį sėją daiktai, kad, 
jos griauna ir žucjo.

Taip manydami jus pasiskū-1 
binate: jus į tai nepažiūrite iš, 
kitos pusės. Visas iclaūsimr s čia 
ir yra iš kurtės puses į tą daly-' 
ką žiūrima. Metyli iš oro tor
pedas ir parbėgančias bombas į 
žmohes ir gyvulius gali būti ir 
linksma ir mafonu. Iš tikrųjų, 
tai yra plukus žeidimas. I

Tokios nuomones yra Vitorio 
Mussolims, vyriausias dučes sū
nus, kuris turėdamas 20 m.,! 
paraše) ir išleido knygą apie sa
vo, kaip karo lakūno išgyveni-, 
mus kare su Abisinija.

Jo knyga, tikyiaų dienynas, 
pavadinta “Voli. sulle Ambe” 
(Skridimai virš Ambos kalnų). 
Jaunasis autorius knygos pra
džioj rašo: “šia knyga jauni
mas galės naudotis, kaip vado
vėliu ateities kovoms ir pastan
goms“.

Vitorio gavo k kūno teises 
1934 m., Kai' jis turėjo 18 m. 
amžii us. Jo tėvas pats yra pa
sirašęs sau oficialų lakūno di
plomą ir pats valdo lėktuvą. Po 
metų V.torio įstojo savanoriu į, 
karališkąjį Italijos oro laivyną! 
kariauti su Abisinija.

Italijos jaunimo, Mūšsolini'o val
džios aūklčjc.mo, idealus.

įtaigi, įdomu paskaityti pir
mus autentiškus įspūdžius to
kio jaūnublib, kuris AŪkletas ir 
trfenirūotas pagal fašistinius 
metodūs, kai jis pirmą kūrtą 
pasižymi, k: ip bOmbbhešio pi- 
tdt&s. šį dūrbą jis rado gražiū 
žaidimo. x

Taigi, pasekime mes Vitori'o 
žygius oi'ė iš jo knygos. Kaip 
jis pats savo- knygoj (77 pūsL> 
pasisako, pirmiau jis niekuomet 
neturėjęs laimės pt matyti dide
lį gaisrą, nors jis visuomet da
lyvaudavęs kuomet tik gaisri
ninkų brigados pasirodydavo.

“Gal būt, dėl to, kad kas nors 
žinojo šią mano silpnybę, buvo 
įsakyta ir 14-tos eskadriles vie- 

Į nam lėktuvui dalyvauti Adi-Abo 
bombardavime padegančiomis 
bombomis. AŠ nemaniau, kr d 
tam paskyrimui būtų buvę ki
tų kokių priežasčių... Taigi, mes 
vežėmės granatas, kutiose buvo 
šrapnelių ir, kaip pasirodė, jos 
buvo labai naudingos. Apie pen
ki: s dešimts' plėšikų -pažino mu
sų šrapnelių skonį. Tai buvo la
bai džiuginantis darbas ir pa
darė tragišką, bet puikų efektą 
(78 pusi.. - •

daro tik menką efektą.
Aš laukiau pamatyti amėri- 

koniŽko tipo eks^libzijų įkūip 
filmose), bet šios abisiniečių 
trobelės, pastatytos iš molio W i 
žabų, visai nepadaro įspūdžio, 
kai bomba pdišl.)

Dabai- mes ėšame 3500 m. 
aukštumoj, kas gi yra šie balti 
taškai, taip tyarkingai išb'arsty- 
ti? Abisiniečių palapines? Aš 
vos galiu tikėtis laimė. A^ 
kylu aukštyn. Mos -ošaftiė vitš 
jų. Aš Visą savo krovi
nį. čia yi^t pati didžiausia sto
vykla, kokią man teko, matyti 
visame kare su Abisinija.

Efėktūs .čia puikus, k’eiėtaš 
palapinių išlėkė į Viršų. Aš ma-į 
tau žmones ir gyvulius', ban
dančius pabėgti ka)vų šlaitais 
ir nudžiugus aš taip pat paste
biu ketėta mažu baltų debesė
lių”-

Viena diena vėliau savo die
nyne jis rašo:

“Lygiai tas pats kas ir va
kar — nlūšų šrapneliai, krisda
mi tarp abisiniečių* ir jų gyvu
lių,/ sūkėliia sūiiučę. Atrodo, kad 
jie nežino^ kuriuo keliu grei
čiausiai galima pabėgti, 
jiems nebetenka vargintis, 
dienos žygį mėš baigėm“, 
psl.).

“14-tą dieną mes granatomis 
ir padegančiomis bombomis 
bombarduojame Makalės apylin
kes. Mažos padegančios bo^h-is 
atlieka savo uždavinį: pagaliau 
galima pamatyti gaisrą ir du
rnus. Mes rūpestingai sudegi
nami visą rajoną, bet čia nėra 
likusių žmonių.’ (39 pusi.).

MENO 
ŽINIOS

(Tąšū Iš 1-mo frūšl.)

$8,000 Konkursas New 
Yfoffco Pasaulio Pagodai 

1939 m.

Pasiriąkit bile vieną 
seklyčios setą.
Tik ateinančią savaitę 
gausite už $39.50 
Dykai pridčsim lempą

B4t 
šios

Metropolitan LilU Insurance 
Company bendrovė paskelbė 
konkursą skulptoriams, kurie 
turės atvaizduoti Amerikbs šei
myną. Kūrinyje turi būti ne 
mažiau kaip trys figūros—tė
vas, motina ir vaikas arba dau
giau vaikų, i Statula turės būti 
herbiško dydžio: 9 pėdų ūVkščio, 
kūri būš atlietą į bronzą ir pa- ' 
statyta 1939 m. Netv Yorko Pa
saulio Parodoje ant 5 pėdų pe- 
destalo priešais juodą, foną. 
I^ohkurso laimėtojas gaus $8,000 
kai bus priimtas prėliminaris 
modelis. Modeliui pristatyti pas
kutinė diena bus balandžio 1 d.

Dėl informacijų galima kreip
tis pas Dr. Louis Dubiin, Metro
politan Life Insurance Co., 1 
Madison Avė., New York City.

Vasario 1 Paskutine Diena 
Užsiregistruoti

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Road

Telefonas SEELEY 8760 CHICAGO, ILL.
k ■ . " t J . . . r . . 1 . ■!.. ' . . .. . ji . ' . . -ii . ... ii ... \ ■!

Vitorio ir jo .jaunesnis brolis 
Bruno anksčiau abu, būdami 
vaikais, buvo Mik no rajono ba
ilių organizacijos nariai. Tai y- 
ra juodmarškinių vaikų organi
zacija. Abu Mussoliniukai tuo 
budu yra perėję visą fi šistinį 
auklėjimą. Bailios yra faš’sti- 
niai skautai.

Jie reprezentuoja gražiausius

Taip Vitorio aprašo, kaip jis 
mėtė bombas. O čia jis rašo a- 
pie tai, kaip jis padarė savo pir
mąjį skridimą Abisinijos kare:

“Pirmiausiai aš išmetu kele
tą granatų su šrapneliais, po to 
dvi bombas, sverk nčias po 28 
klgr., vėliau dar daugiau šrap
nelių. Kokiame aukšty mes esa
me! Apgailestaudamas aš paste
biu, kad kiekvieną kartą, kai 
mano bombos pataiko, jos pa-

f Prane ši m a s
G 61 ai Žinofną Pirtį, adresu 

4625 SOUTH PAULINA STREET, 
dabar valdo pats namo savininkas 

STANLEY BARTKUS
Pirties dienos pasilieka. tos pačios — po seną. Prašom atsilankyti- 
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L. M. Norkus
AMBROSIA & NO AR

Beer. pištribUtbr

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chifeagbf. Viši geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar gėrės-, 
np alų, kud užvardino NECTAR. Mis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alinės ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kdr gausite greitą ir teisingą patar
navimą. x '

■ ,Sk

2415 W. 64th Street. Tel. Hemločk 6240
. ■ • • /" *■' *
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Kaldras padaro
me iš jūsų plunk
snų arba vilnų pa

gal užsakymą 
DYKAI

perkant iš musų impor
tuotus impiliis.

39c H
IR AUKŠČIAI/ 

ONDRUS 
KALDROS 

2529-2531 South
Pulaski Road .
Tel. Crawford 4088

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI JAUNAJAI

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

Iš pradžių Vitorio aiškiai 
vengia pasakyti, kaip jie apšau
dė ir bombardavo žmones. Bet 
ne ilgam: *

“Aš dar atsimenu tą efektą, 
kuris būvo . padarytas nedidelei 
Gala klajoklių tautėlėš žmonių 
grupei, kuri būvo susispietusi 
aplink vyrą, apsirengusį juo
dais drabužiais. Aš numečiau o- 
zo/torpedą tiesiog .į jų 'vidurį, 
ir žmonės išsisklaidė lyg pra
žystai! ti rožė. Tai *buvo labai 
džiugu. . -. . “ (48 psl.).

Kiek ! poezijos! Iš tikrųjų, 
džiugu. Vitorio negali išvengti 
tendencijos palyginti šią žmo
nių medžioklę su gyvulių me
džiokle.

“Vakare tuo laiku-, kuris su
sidarė tarp dviejų bridžio (kor
tų lošimo) partijų, mes bandė
me spėlioti, kur abisinai slepia
si. Mes nežinojom, kad abisinai 
yra kaip gyvuliai ir kaip gyvu
liai jie moką slėptis ir išlysti iš 
savo slėptuvių tik (tuomet, kai 
jis yra įsitikinęs, kad jis tiks
liai pataikys.“ (32 psl.).

Rašydamas apskritai1 apie ka
rą, jis sako:

“Aš negaliu pasakyti, kiek 
tonų /sprogstamosios medžiagos 
musu eskadrilė numetė ant Adi 
Abo. Kiekvienas kvadratinis 
mėtTas būvo bombarduotas, tai 
buvo puikiausia progų aviaci
jai: trisdešimts tūkstančių žmo
nių tokiame ribotame fronte.

Daugumas jų bėgo visai tvar
kingai, ypač krovinių vežėjai, 
bet daugumas kitų bego dieną 
r naktį be perstojo, bėgo my- 
.ią po mylios. Nenutrūkstamai 
ant jų buvo .metami dideli 
sprogstamosios medžiagos kie
kiai...“

Atrodo, kad jau užtenka iš 
to, kas čia cituota, -suprasti oro 
žygio malonumus. '

Vasario 1 d. bus paskutinę 
diena užsiregistruoti konkursui 
“Drive Safėly.“ Konkurse gali 
dalyvauti ir ne profesionalai dai
lininkai bei mokiniai. Bus iš
dalinta 14 premijų: 5 Pirmoji 
premija bus $1,000. Aplikacijas 
reikia gauti iš Mr. Kenway, 34 
Oliver St., Newark, N. J.

Pirmas Amerikos Meno 
Muziejus Yi*ia Smithšo- 

nian Institutas 
Washingtone

Pirmas Amerikbs meno mū- 
zieji/s buvo Smithsonian Insti
tutas Washingtoū, D. C. 1847 
m. kongresas išleido aktą, ku
riuo numatyta, kad sakytas in
stitutas vadintųsi Tautiniu Me
no Muziejum. Jiš buvo pirmaš 
meno muziejus. Tačiau jis ren
ka biologinius ir geologinius bei 
kitokius istorinius daiktus.

Išleista 302 Knygos 
Apie Meną

... . ................ ■>■■■"■■............. i

Praeitais metais buvo išleista 
302 knygos įvairiais klausimais 
apie grožinį meną. 72 knygos 
buvo daugiau už 19$6 metų 
knygų laidą. 5 knygos buvo per
spausdintos. , \

Meno Enciklopedija
Praeitais metais išėjo iš spau

dos nauja meno enciklopedija— 
Harper’s Encyclopedia of Art. 
Enciklopedija yra dviejų tomų. 
1,200 tono iliustracijų ir kita 
tiek linijinių iliustracijų. Išlei
do Harper Brothers, New York, 
Kaina $30.00

Kresgė’s Fondas Mūziejui

Siu Metu
įiiiil ■ liia g ra HEkskursijos Lietuvon

Kadangi labai daug kas klausia apie 
šių metų ekskursijas, tai čia ir paduodame 
kiek galima smulkesnes žinias apie jau pa
skirtas ekskursijas ir jų kainas.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS

Vasario-Feb. 13 d. 1938

SAKALŲ Svetainėje
(ir:

TREČIA KLIASA
MA DOS

Pirmą ekskursija išplauks iš New Y or
ka gegužio 3 d, laivu “Europa”, į Breme
ną, iš ten gelžkeliu Į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko į 
Kauną, it atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

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

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” į Franciją, iš ten gelžkeliu 
i Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50,k bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $575. <

Vėlesnės ekskursijos bus Liepos pirmą 
dieną, Švedų linija per Gottenburgą Į Klai
pėdą.

1937 m. Vitorio Mussolini y- 
ra pasakęs:

“Karas tikrai auklėja ir grū
dina žmogų ir aš jį rekomen
duoju kiekvienam, nes aš ma
nau, kad kiekvieno vyro parei
ga dalyvauti nors^ viename ka
re'’.

Taigi, taip apie karą kalba 
“naujos civilizacijos“ atstovas, 
perėjęs fašistinę mokyklų, iš
auklėtas balilų organizacijose.

Gerėkis pasauli, naujais savo 
žmonėmis. ,

Kres'ge’s čėin-štorių saviniii- 
kas, Sebastiaii S. Kresge, 1924 
m. įsteigė fcfrrdą Nevvark, N. 
J., kūltui’os muziejui remti. 
Kiekvienais metais tam fondui 
skyria tam tikrą sumą pinigų-. 
Pastaromis dienomis fondas vėl 
gavo $10,000. !
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Skulptoritis Konti Mirė 
kęs 75 m. amž

Sulau

V. D. (“N. Čhr.”)

Prieš porą savaičių Yonkers, 
N. Y., mirė sulaukęs 75 metus 
amžiaus garsus Amerikos skulp
torius isidore Konti. Konti bu
vo garsus monumentų ir hero- 
iškų statulų meistras. Jis daug 
dirbo įvairioms Amerikos pa
saulinėms parodoms, kaipo ge
ras simbolikas ir dekoratorius. 
Jo statytų monumentų galima 
rasti kiekvienam didesniam A- 
inerikos miesto parke. X ,

Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalves.

. Gelžkelis nūo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 it vokiečių^ vizas 50ė. Šios visos eks
kursijos yra užgfrtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

Čia dar atkreipiame atydą Lietuvos pi
liečių į tai, kad užsienio pasui gauti reiks 
laukti apie 2 ar 3 mėnesius. Todėl pasisku
binkite.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No.4687 — Mergaitei suknelė ir 
bliuzka. Sukirptos mierbs 4, 6, 8, 
10 ir 12 mėtų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti pėduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
pumerj pažymėti mierą -ir aiš
kiai parąšyti sayo vardą pa
vardę ir adresą. KiekViėnO pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiusti pinigus afrba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškūs reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern f>ept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Patiem Dept. 
1789 S. Halsted St, Uhicagd, Hl.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti mUh pavyzdį No....... .......

Miero« ---...r.. .• • per krutinę

(Vardas ir pavardft) j

(Adresas)
.... ...........................................b.■ ■ ii i

(Miestas it valitija)
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

“Americans First — Lithuanians Always”
This is thė fihst of the regular Saturday išfcuės of the NAU

JIENOS English Section. As you all know, NAUJIENOS is the 
largest ahd foremost Lithuanian Daily in America, and its cir- 
ctklation is world wide. We will have at our ^command thė 
Outstanding Creative taleni available amongst Lithuahians. The 
cOntributors and correspondents will be the most capable.

Out editofial polifey will be liberal. We will be a Geluonie field 
tėr premising authors, poets, artists, philošophers, and featurė 
writers. We will inform As Well as eiitertain.

Our English Section will be primarily a Yoiith section, būt we 
Vvill welcoihe also Progressive elders. '

Our aim is a common eause: To glorify the name of Lithuani
ans to the proud heights it dėSbrvės. _
Our slogan: “AMERICANS FIRST—LITHUANIANS ALWAYS!” Į

Star of “Eugene 
Onegin”

by Dan Boruta

Y1 A * * * outh Activities i
13th Year Lucky <*

In order to avoid any incon-
• v'ehience to the local Insurance 

adjusters, I have adopted the 
Nom de Plume you see above. 
I consider it a sacred duty to 
my parents, to this paper and 
to my humble self to stay heaL 
thy for a least a year.

Have any of you gentlemen 
, ever dreamed of the perfect 

gal? One who has brains, looks, 
personality and talent all rol- 
led into one? The answer to 
your dreams is Anita Navickas.

What strange powėr have 
these accordion players over 
Julia Kazlauskis?? (Miss Li
thuania).

Candid confession: Paul Shal- 
timeris likęs to go to the kind of 
dinner parties where you hold 
hands all evening. , .

Little Annie Nemunas and 
K Leo Norman forg et go 

whem they shake /hands. Take 
a tip and hide your fruit bowls 
if Leo ever comes acalling.

Doč Strikol miršt be pretty 
good. He recently yanked out 
Joe Žukas’ tonsils and Joe is 
štili as Joud as he ever was.

Aye ^ank aye join Bijūnėlis 
chorus. I wouldn’t mind in the 

z least having Ona Skever for a 
teacher. t
Whatėver became of Aldona 

Cukar? It is rumored that she’s 
hooked irp with some outlaw 
chorus i n the vicinity of Mar
ąuette Park.

I have it oiL the very best 
Authority (Mrs. Miller in fact), 
that Bern Miller wears long win- 
ter underwear. (Ya big sissy!)

I have come to the conclu- 
sion that Baily Aleksunas Woutd 
ėvėn try to lašt word hėr own 
ėcho. r

Christine Krisciunas is throw- 
ihg a graduation shindig at her 
dad’s at 4501 So. Ashland avė. 
tomorrow.

To Christine and all you dther 
guys and gals who graduated 
this week we extend our hear- 
tiest congratulations.

Gotta go novv, see you 
week. ; .

Entertainment 
Hi-Lites

PLACES TO GO

PLAYS—THE
“Ballet Fedre” yvhich. opened 

lašt Thursday at the Great 
Northern theatre was enthusi- 
astically received by a large and 
pleased audience. Miss Ber.tha 
Ochsner gavę a resourceful per- 
fOrmance. Her dancing is more 
intrinsically and more consis- 
tently founded- upon a discov- 
erable technic which compares 
her with any of the modernistič 
seen 
and seasoned artistry.

VBallet Fedre” consists of 
“Midsummer Trypitch” and 
“Two Canterbtfry Talės and a 
Morai” by Misą Ochsner; “Vi- 
ennese Triology” and “Ręnais- 
sance” by Grace Kurt Graff, 
and “L’Ag’ya” by Gatherine 
Dunham.

today. It spells genuinev *ys ^men 
nnannprl nrfifitrv IlFSt time

* • i. K
Starting February 21 and 

running for two weeks the long 
awaited “King Richard II” will 
make its first Chicago appear- 
ance at the Grand Opera House. 
Maurice Evans will give Chica- 
goans the opportunity 
him as Falstaff, *the 
drinking obese knight, 
ėomplished cast will 
Mr. Evans.

to see 
bawdy, 
An ac- 
support

A1 Brazis ; 1
Lithuanian lovėrs of the ope

ra. will bė plėased to hear that 
a prominent young Lithuanian 
and a popular singer^ Algęrd 
Bražis, khowh to thousands of 
Lithuanians as a member of 
that popular radio trio> The 
Grenadiers, will have the lead- 
ing role in Tchaikowsky’s ope
ra, “Eugene Onegin”. In the 
stellar role of Eugene Onegin, 
Mr. Bražis will have plenty of 
leeway to presentdiis. operatic 
talents. Supporting Mr. Bra
zis will be a noteworthy cast.

Presented by the Associated 
Cultural Groups the opera, “Eu
gene Onegin”, will be making 
its American prėmiere for the 
___  ___ s in English.

Tsai Belinsky will dirėct the 
opera. Mmme. Vera Zadowska 
is the staging diręctor. The bal
let director is Mine. Noel, and 
the chorai direction will be un- 
der the guidance of A. Leifer.

The premier performance will 
be Sunday, February 6th, at the 
Goodman Theatre, Monroė str., 
east of Michigan avenue ih Chi
cago. Ticket prices range from 
seventy-five ' cents įbo a dollar 
and fifty.

The ėomplete cast will in
clude Helcn Curtis as Tatjana, 
Margie Mayer as Olga, Anne 
Zaretsky as Larina, Jenne Po- 
dolsky as Filipiewna, Algerd 
Brazis as Eugene Onegin, John 
Contrafatto as Lenski Alexan- 
dėr Kulpak as Prince > Gremin, 
George Barnard as Saretsky, 
and Harold Traub as Triąuet.

• To the soothing strains of 
the “SKATERŠ WALTZ” the 
Southwest Business Men’s As- 
sociation of Marąu’ette Park will 
hold their first annual Ice Car- 

» , . . t' ,y . •

hival at the MArąuette Park 
lagoon this Corning Sunday, Ja- 
huary 30th,,A a:t 2 p. m.

A great Mariety of ice sport 
feAtūres will b(e included ih a 
colorful program. The Univer
sity of Chicago will cross stieks 
with thė Marąuette Arrows ih1 
a feature ice-hockėy game. In- 
clūded on the program will bė 
a variety of ice-skating events 
for all ages. Figure skating,. rė-
lay rAėeš Aiid A tug of war, 
with the crovvning of Marąuette 
Park’s Icė Queen as a grand 
finale, Will complete the day’s 
gala festivitiėš.

In cašė of pOstponemėht the 
carnival will be ątaged the fol- 
loWing Sunday, February 6th.

at the University of Illinois, he 
might enter the professional 
vAęstling gamė,;.

The football season may be 
ovėr, būt the stars continue to 
shine And be honored. The Chi
cago Patrohnen’s Club of the 
police forcė gavę honor to “Han- 
dy-Ahdy” Puplis and Severai of 
his Notre Dame teammates at 
A dinner thė Other day.

Mortoh High ScKool of Cicero 
has a young Lithuanian by the 
name of Pupelis whb is destined 
to become a star athlete. An all- 
round man young Pupelis ex- 
celš in football, basketbail, box- 
irfg and wrestlihg at the subur-J 
baii school'

THE WORLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Petere

THE CINEMA—
“In Old Chicago” 

all Chicago wants
the 
to

movie 
see iš

next Apollo

In Cicero
MASQUERADE DANCE—

. Todayr the Grant-Pafkholme 
Business Men’s Lcague .will 
sponAor a Masųuerade Dance at 
the Liberty ballroom, 14th str. 
And 49th court. The Leagtfe is 
eomposed of many Lithuanian 
businessmen apd merchants.

Totai valūė of primes to be 
given to costumed dancers will 
be $500.00. And you’ll be able
to “swing it” to the merry rhy- j 
thms of the “Night Serenadėrs,,,,fii’e of 1871

• One Of the most outstand
ing cage sąuads in the middle 
\Vest is the Tumavick basket
ball team which is eomposed 
mostly of well-known Lithua
nian cagers. The Tumavick line- 
up boasts stfch outstanding 
štarš as Pechulis, Masset, Bal
sis, Benny Budrick, Shemet, and 
Frank Talzunas.

This stellar aggregation of 
cage stars engages in top-noteh 
competition, and ranks eąually 
with such highly rated oppo- 
nents as the Collegians, He- 
brews, and other well knojvn 
tėams of the Windy City.

Lašt Saturday "the ’Tumavicks 
liandily defeated the Cicero 
Merchants, one of the most 
clAssy teams in this territory. 
The TumAvicks are undefeąted 
in the Chicagoland tournament, 
and are favorites to win the

weight. If Leo <lqės not enroll championship.

• SPORTIES ... Ed Kawa], 
well-known Cicero Lithuanian 
and professidnal grid star who 
played with the Chicago Bears 
for many years, and, who lašt 
year was 'first-string center 
with the Washington Redskins, 
Professional Football Cham! 
pions, is now wdrking ih the 
sports departmeiit of -a large 
Chicago Loop stb^e ♦..

“Tūffy” Lėb Diksas, former 
wrestling Champion of Chica
go High Schodls, has entered 
the weight-lifting game. He is 
endeavoring to ėątfal or bettev 
the Olyhipic ' record for his

4

LUC
' The

iting of their aė-

In Marąuette Park
WOMBN’S GYM AGTIVITJES—

DJEIFYING HITLER
• Deifying the ruler, one of the 
feątures of the empires of Rome 
arfa the Orient, is utterly de- 
testable to enlightened men and 
women. For such. deification 
įuts the human mind into a 
strįaight-jacket.

Partly to des?roy ruler-deifi- 
cation then know as “the di- 
vine right of kings”, the Eng- 
lish foughf. the Revoltftion of 
1642, and the French the Re- 
volution of 1789*. Going a step 
farther, the American Revolu- 
tion ęf 1776 kicked aside en- 
tirely the notion of rule by one 
person, and gavę the world the 
rbpublican idea based on the 
theory that' “all just govern- 
ment ręsts on the consent oi 
the governed.” 
X *

‘Būt one of the monsters 
growing out ol*the chaos of the 
post-War era and the deprėssion, 
fascistic deification of a ruler, 
has come back to the western 
world. By refusing to allow his 
birthday to be mentloned, Mus- 
solini labors to give the impres- 
sion that h'e is ageless, likę a 
god. Būt ii duče, restrained by 
the Catholic church, hasn’t even 
got up to bat in the game of 
self-deification when compared 
with Hitler. Likę the emperor 
of ancient Rome and of modern 
Japan der fuehrer wotfld 
head of the statė religion 
well as of the statė.

Here are some samples
Hitler deifying as it will work 
next Sunday fifth anniversary 
of his grabbing power. They are 
(fronr a booklet of direėtions 
just issued by’the “Union of 
Saxony”, the nazi teachers’ or- 
ganization. “Dying is easy when 
comrades are with us. We de- 
dicate ourselves to Germany— 
and to-the Fuehrer.”

From the oath to be sworn 
by youngsters as part of the 
ceremony next ‘ Sunday come 
these: “He who is unfaithful 
or abandons the flag or der 
Fuehrer shall lose honor for- 
ever. Curse the unfaithful! 
Fuehrer, we foliow thee; Fueh
rer, we swear eternal faith un- 
to thee. We carry your picture 
in our hearts. We follow you 
blindly, pressing stormily on- 
ward. We laugh at worries. We 
laugh at need. Heil Hitler! our 
leader to freedom and bread.” 
(^Deifying Hitler—thus do the 
nažis weld the lašt and strong- 
est fetters on the mind and 
hedrt and soul of the sons and 
daughters of Germany.

As we Americans cherish 
freedom of mind and thought, 
without which man cannot be 
man, let us fight bravely, in- 
telligently, and unceašingly ag-

Christine Pilkis
For thirteen years now the 

KR’s have been holding meet
ings each month and tAlking of 
eurrent problems, polities, cul- 
ture, books and Lithuania. (A 
definite part of each meeting 
iš held in the Lithuanian lang- 
uage—you Should hear it!)

Not being superstitious, the 
KR’s continue their interesting 
meetings throughout the 13th 
year and are now celebrating 
their 13th Anniversary at the 
VARIETY DANCE to be given 
on Saturday, February 5, 1938, 
at the Chicago Woman’s Club, 
72 E. Eleventh St., Chicago,

Miss Christine Pilkis is Vice- 
President and Sočiai Chairman 
and is enthtfsiaątic about the 
arrangements for įhis' dance. 
The Misses Josephinę Schultz 
and Elda Warekois are very 
much occupied in assisting the 
chairman. Of course, President 
Marie Slaters has spent many 
a niekei in phoning to see that 
all i s well.

Even the economic Trcasurer, 
Anne Kairis, has been a little 
easier with the outgoing funds 
just so that the dance would 
really be a^rand one; while 
Miss Lucy Sadauskas, as Secre- 
tary, is looking forward to re- 
cording’ a nice report after the 
happy, sočiai event.

All are invited to join in the 
ęelebration on February 5, 
from 9:00 P. M. to 1:00 A. M., 

Sleventh St.
■KorRespo.

be
as

of

Medinai! Athletic Club. Legiti- 
mate stage and opera pcrfor- 
mances are attended regular- 
ly. Prominent features of win- 
ter activity are outdoor sports, 
such as ice-skating and. tobag- 
garihing. The člūb also boasts of 
much mūsical and dramatic ta- 
lent. Itš own members fulfill 
the programs for its sočiais and 
concėrts. Lectures and skits 
arė įiveh at vapious meetings.

Th Scholarship Loan Fund 
has Jbeen the biggest achieve- 

it to date. Established ,two 
^ears ago as A rėsult of a suc- 
cessful boncert ahd dance, it 
has bėen groiVihg steadily ever 
sihce.

Sočiai affairs on tap for the 
hext two months include a Card 
and Brfnco Party schedulėd for 
Fėbruary 11 at International 
tlouse, on the University of 
Chicagb cAmpus, and our third 
ąnnual Goncert and Dance for 
the bcnefit of the Scholarship 
Loan Fund at the LithUaniAn 
Auditorium . on SUnday, Mareli 
27. How about kėeping thėse 
two dateš in mind? So, until 
next time, adios.

members of the LUC. 
have ahvAyą realized . the im- 
pbrtance bf 
tivities. Thė alsb realize that
this pubjieity has been irregu- 
lar for the lašt few years. In 
prder to correct this unhappy 
situation the člub presents its. 
first column which will ap- 
pear regularly every two weeks 
in this English Section. Aside 
from brief notices, it is hopėd 
to bring forth a imity of thought 
among the young people, ahd 
an ihs'piring.. approach to the 
work and activity among the 
students. Any artielės or coh- 
tributions will be welcomed, 
pariteularly notės onx edtfcation 
and kindred subjėcts. Theše 
may be^addressed to A. Kairis, 
5128 W. George St. 

: feThe first column brings. you 
only h brief resumė ot our work. 
Future columns will deal with 
eurrent LUC problems andy at 
the šame time prėšent interęst- 
ing sidelights of the'members.

Organization
The LUC was organized in 

1931. Its memberšhip is madė 
up pf college and uhiVersity stu- 
dents ' of Lithuanian dešcent. 
Fifteen semester liours of col
lege efedit are thė minimum re- 
ąuirements for membership. 
Meetings Are lield monthly at 
individual mmbers’ homes.

Activities and Intėrests^
The LUC ihterėstš Are. not 

all academic and iritellectrfal. In 
December of lašt year, a suc-
cessful dance was held at the ners of Lhė oratorical contest

' ' ' -

Notice Poniiacs and Pack- 
ardš:—

You will play for the„,mar- 
riedwomen’s champibnship 
Monday, JanUary 31st at 7:30 
P- m.

Marqutette Park’s girl’s bas
ketball team defeated George 
Williams College girl’s five laąt 
Saturday by the score of,fe23to 
20. It was the first game of 
the year for the • Marąuette

When Alleglieny college stud
ents took their midyear. ex- 
ahiinations> E. H. Johe, the 
chapcl organist, played a se- 
ries of daily organ recitals 
to soothe their jangled
nervės. i ; 'I mnst the monster Of fascisrti.

now showing at the 
Theatre to capacity crowds. The 
picture opened lašt Thursday 
with a colorful and pompous 
premiere, seldom seen for a 
Chicago motion picture attrac- 
tion.

The stars of “In Old Chica
go” are Tyrone Powef, Alice 
Faye, Brian Donlevy, Don Ame- 
ėhe, Alice Brady and Andy De- 
vine, 
more 
šons. 
than 
sėene

The story of “In Old •Chiėa- 
deals ivith Chicago from 

great

who are supported by 
than four thousand per- 
The picture cost morė 
$2,000,000 and the fire 
cost the stiVdio $750,000.

go”
1854 to the year of the

BASKĖtBALL LĖAGUE 
SCORES:— -

The results of lašt week’s 
L'eagUė Basketball games were: 
Marlawns 45, Leafs 16; Pep- 
pefs 48, Trojans 27; Shags 59, 
D^ragons 25; CloVers 30, Satans. 
27; 13th Ward Lithuanian^UUr 
Eagles 23; DeAd Eyes 61, 
Blackhawks 5; St. Įvans 66, 
Phantoms 34; Demons 29, Quin- 
tets 26; Svvishers 73, Lazy Ei ve 
5; Aces 15, Ciovers 14,

4 The public affairs committee 
of the Union League of Glii- 
cago is sponsoring A county ės- 
say and -ofatorlcal čontėst on 
the life of George Washington. 
It is open to students iii pub- 
lic high, sčhool and ends Feb- 
rtfary 22. A tuitiop scholarship 
of $100 will be given for the 
best essay and atoards for win-

®o
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How courtepus is the Japanese
He alwąys says, “Excuse it, please.”
He elimbs into his nėighbor’s garden,
And smilės, and says, “I beg ybur pardon.n
He bows and grins a friendly grin,
And callš liis hungry family in;
He grins, and bojvs a friendly bow:
4<So sorry, this my garden now.”

-^OGDENNASH
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Lietuvos žiemos grožis
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Staiga ir visai netikėtai už
griuvo šiemet ankstyba žiema 
Lietuvoje. Buvo tikrai retai gra
žus ruduo. Visa laiką, kai sako
ma, saulutė žeme raičiojosi. 
Lietaus visai nebuvo, todėl dėl 
tų sausrų kaime pritruko'van
dens. Ir Štai visai be lietaus, 
be staigių šalčių per porą dienų 
tiek prisnigo, kad susidarė 
puikus rogių kelias. Vietomis 
sniego iki kelių yra privaryta. 
Ir tik sniegui pasirodžius pra
dėjo stipriai šalti ir šala veik 
be jokios atolaidos. Visas Lie
tuvos gyvenimas tampriai yra 
sujungtas su žemės ūkiu. Todėl 
kiekviena oro atmaina Lietu
voje savotiškai nuteikia ne tik 
kaimo žmogų, bet kartu tomis 
atmainomis gyvena ir miestelė
nas. Kiek dabar yra puikių žie
mos sporto pramogų! Geriau
sias rogių kelias! Miškai už
pustyti iš tolo baltuoja. Kaž
kaip pasakiškai jie atrodo! ša
kos linksta nuo šarmų ir ledų. 
Visa tai saulėje gražiai žiba, žė
ri. Medžiotojams šaunus laikas, 
o sportininkams tikra rugiapiu- 
tė. Bet gi pas visus nėra tinka
mo ūpo. Mat, spėliojama kas bus 
jei žemė nesušalusi, juk visa tai 
gali labai pakenkti rudens sėjai. 
Sniego daug, žemė nesušalusi, 
tai žiemkenčiam visa.tai neina 
į sveikatą. O jei pavasaryje il
giau sniegas užsiliks, tai rudens 
sėja gali visai dingti.

Kaip kur žmonės dabar visai 
vandens kaime neturi ir gyvu
lius turi varyti kelias varsnas 
atsigerti. Musų kaimas vis dar 
nėra visokiems gamtos prajo- 
vams atsparus. Jei turėtų gerai 
įrengtus šulinius šiokios sausros 
maža galėtų rūpesčių sudaryti. 
O dabar visai kita.
x Betgi dėl šių metų žiemos 
grožio tikrai niekas negali nu
siskųsti. Juk visoje Lietuvoje 

prieš Kalėdas rogių kelias, tai 
retas atsitikimas. Lietuva nors 
ir nedidelė, betgi ji gyvena ne 
visa vienodose klimato sąlygo
se. štai šiaurės Lietuva visuo
met ben tris sąyaites anščiau 
susilaukę žiemos ir gero rogių 
kelio. Pietų Lietuvoje, klimatas 
daugiau pastovesnis, o pajūryje 
jis bent kiek žiauresnis, bet ne
pastovus.

O šiemet išimtinai visur kar
tu prasidėjo žiema ir visur su
sidarė puikus ro&ių kelias. Tai 
pradžia darbų miškuose, bet kol 
kas dar į miškus negalima įva
žiuoti, nes ,vietomis žemė neiš
laiko. Arkliai klimsta, mat, že
mė neįšalusi todėl su darbais 
miškuose delsiama. Bet užtat 
medžiotojai turi ką veikti. O lyg 
tyčia paskutiniais metais Lie
tuvoje daug priviso vilkų ir 
šernų tai yra kas medžioti.

Sniegui visur žemę nuklojus, 
šiems sutvėrimams nėra kas 
miškuose veikti, jie sukinėjasi 
apie trobesius. Todėl ir medžio
tojams lengviau su jais apsi
dirbti.

Taigi, šių metų žiema turi sa
votišką grožį, daug įvairių pra
mogų ir kartu tam tikrų ūkiškų 
rūpesčių sukelia.

Bet kai kurie iš tų rūpesčių 
ir vargų išeis į naudą, štai jau 
dabar galvojama, kad reikėsią 
pradėti ūkininkus raginti įsitai
syti gerus šulinius, apsirūpinti 
vandeniu ir kartu kondensuotu 
pašaru gyvuliams.

Vargas kartais labai gerai pa
moko žmones ir įpratina, juos 
labiau savo ateitimi susirūpinti.

O vis dėlto tokia graži žie
ma, kaip šiemet ji prasidėjo, tai 
retas Lietuvoje atsitikimas. Ji 
teikia savotišką- džiaugsmą ir 
pasigrožėjimą. Betkas

V" ....... —... ..........
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Mirė Vyras Be 
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žmonių gyvenimas kartais 
yra išmarginamas nepaprastai 
keistų įvykių, nuotykių, kokių 
nepajėgtų sugalvoti net didžiau
sią fantaziją turintieji rašyto
jai. Štai, šiomis dienomis mirė 
vienas švedų karininkas, ku
rio gyvenimo kelias iš tiesų buvo 
nuostabus. Tai . vieno Upsalos 
universiteto profesoriaus sūnūs 
Gustavas Dunėris. Jis buvo jau 
57-rių metų amž. Dunėris pa
garsėjo tuo, kad Didžiojo karo 
metu jis buvo netekęs savo 
vardo, savo kilmės, savo pra
eities.

Dunėris buyp švedų karinin
kas, bet vėliau pastojo tarnau
ti anglų kariuomenėn. Didžiojo 
karo metu Dunėris kartu su 

/ * 

anglų kariuomene atvyko vo- 
kiečių-francuzų frontan. Vie
ną naktį vokiečiai susprogdino 
blindažą, kuriame buvo G. Du
nėris. Dunėris norėjo išbėgti 
laukan, bet nuo sprogimo su
bangavęs oras stipria srove 
trenkę Dunerį žemėn. Dunėris 
neteko sąmonės, o kai vėl atsi
gavo, gulėjo jau ligoninėj. Bet 
su juo buvo įvykęs dar vienas 
nuostabus dalykas: jis jokiu 
budu nebegalėjo beprisiminti 
ankstyvesnio savo gyvenimo, ne
begalėjo beprisiminti savo pra
eities, savo pavardės, gimtines 
ir t. t. Imta ieškoti apie spro-4 
gimo vietą kokių nors doku
mentų, kurie galėtų įrodyti, 
kas iš tiesų yra tas žmogus. Ir 
štai netoli nelaimės vietos ras
tas vienas dokumentas, ku
riame buvo vardas “kap. Mon
taltas.” Ir taip Dunėris imtas 
laikyti kapitonu Montaltu. Pa
galiau jis ir pats tuo patikėjo 
ir save laikė Montaltu. O Du
nėris buvo išbrauktas iš gyvų
jų tarpo, palaikytas žuvusiu. 
Ir tėvams taip buvo pranešta. 
Po didžiojo karo tariamasai 
Montaltas apsiį^Vfeno Angli
joje ir ėmė verstis prekyba.

[ACME-NAUJIENŲ Foto] 

SUIMTA Už VAGYSTES 
—-Chicagiete Marjorie -S tark 
2110 Mįlvvaukee avenue, 
kurią policija už papildy
mą kelių vagysčių su dvie
jų jaunų berniukų pagal
ba. Policija suėmė ir juos,. 
Jack Gieslcr, 1841 North 
Washtenaw avenue ir Wes- 
ley Ilare, 2573 Lyndale ave- 
nue. .

metus, devyniolika po 5, penki. 
p6, 4 metus ir 8 mėn.„ penki 
po 3 metus ir vienas — 2 ir 
pusę metų kalėjimo.

. Greičiausiai,- kad ryšy su šia 
bylą,, pagarsėjęs jau ukrainie
čių pulkininkas T. Konbvale- 
cas, kaip rašo Vilniaus “Kur- 
jer Powszechny” gruodžio 27 
dienos numery, pradėjo rodyti 
Berlyne vėl savo didesnį dar
bingumą. Esą jis pareiškęs vie
tos spaudos atstovams, jog gin
kluoto konflikto atveju, OUN 
organizacija visuomet stotų į 
Lenkijos priešų eiles. Tuo bu
du, esą, butų kovojama, kad iš 
lenkų butų atįmtos Valuinės ir 
kitos . ukrainiečių gyvenamos 
žemės, prie kufių butų prijung
tas Kijevas su savo apylinkė
mis ir įkurta nepriklausoma 
Ukraina.

Ryšy su šiuo. Konovaleco pa- 
reiškimu, ? Kurjer Powsz.” .sa

vo pastaboje klausia,, ko tas' 
neperkalbamas Lenkijos prie-1 
šas ieško pas, musų' vokiškuo
sius “draugus”. Laikraštis sa
ko, jog diplomatijos 4keliu rei
kėtų padaryti žygių, kad Kono- 
valecas nerastų sau4 vietos Vo
kietijoje.

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ ■ IŠTAIGOJ

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000 00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, 
D. C. ’ '

IŠMOKAM JĮ 
DIVIDENTO

Sugavo tarptautinį 
vagį.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas C ANA L 1679 

CHICAGO, ILLINOIS

VILNIUS. — Prieš keletą 
dienų Vilniuje buvo labai ap
vogta viena brangių kailių krau
tuvė. policija tuojau spėjo, jog 
tą vagystę įvykdę žmonės tu
rėję būti prityrę specialistai 
vagys, nes buvo atrakinti visi 
modernįškiausi užraktai ir ati
darytos piniginės spintos.

Bedarydama kratą pas vieną 
vilniškį, recidivistą, policija ra
do ten kaž kokį pašalinį asme
nį, kuris, pasirodžius policijai, 
jau rengėsi išeiti. Policijai kri
to įtarimas ir ji dėl viso ko su
rakino geležimis rankas ir sve
čiui. Vėliau, betardant, paaiš
kėjo, jog sulaikytasis yra žino
mas tarptautinis vagis, JoseliS 
Trabinovičius, šešių valstybių 
policijų gaudomas už įvairias 
vagystes ir sukčiavimus.

1 r ....

Pas tą svečią buvo atrasti 
modernįškiausi prietaisai atra
kinti įvairias kombinuotas spy
nas .ir užraktus. Visus atras
tus pas tą vagį “moderniškus 
prietaisus” Vilniaus - policija 
perd įlosianti Vilniaus krimina
listikos muziejui.

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALU Svetainėje

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
v JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
? JEI VIDURIAI SUKIETĖJA  

/ ' JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA  
, . JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE
f \

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

Nida Laboratories
A. G. KAKTANAS, Sav.

• 2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0818

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA 

, LAIVU

GRIPSHOLM
, - ' 23,000 tonų įtalpos

Gegužės 28 d., 1938
. LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Tppciji KIpsji *
Iš New Yorko j Klaipėdą ........... ... $106.50
Į abi puses ........................ .'............... ..... $206.00

Turistinė Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą........  ....  $152.00
Į abi puses...........................    $289.00

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių.
Sąjungos.

Dėl dokumentų ir visų informacijų -kreipki
tės j patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

/ Chicago, Illinois. ' .

Bet vieną kartą restorane 
jis išgirdo kalbant švediškai ir 
—nuostabus daiktas, pats Du
nėris netikėjo savimi: jis pui
kiai tą svetimą kalbą suprato. 
Iš kur jis galėjo išmokti šve
diškai? Juk tos kalbos jis nie
kuomet nesimokė. To jis niekaip 
negalėjo suprasti. Ir kai vie
ną , kartą švedų pasiuntinybėj 
Londone, bevartydamas švediš
ką kalendorių, jis užtiko ir Du- 
nerio pavardę, jis prisiminė, 
kad kada tai ir jis esąs Duneriu 
vadinęsis. Tariamasai Montal
tas nebegalėjo tų keistų daly
kų besuprasti. Jis parašė šve- 

.dijon Dunerių šęimai laišką. 
Bet; jam buvo atsakyta, kad šve
das Dunėris, tarnaudamas an
glų kriuomenėj, 1917 metais 
vakarų fronte žuvo per vieną 
sprogimą. Montaltas vis dėlto 
nuvyko švedijon ir Dunerių 
šeimos buvo pripažintas taria
mai žuvusiuoju Duneriu. Taip 
mįslė buvo išrišta.

Dabar štai tas nuostabus vy
ras, buvęs netekęs savo atmin
ties, Gethenmburge, Švedijoj, 
mirė. c. c.

■ 1

Nubaudė 55-kius 
ukrainiečius

- -
VILNIUS. —• Gruodžio 27 d. 

Rovno apygardos teisme buvo 
sprendžiama byla, kurioje 55- 
ki ukrainiečiai buvo apkaltinti 
dalyvavę tautinėje ukrainiečių 
organizacijoje (O. U. N.), ku
ri lenkų anksčiau buvo užda
ryta ir dabar skaitoma kaip 
nelegali, šios organizacijos na
riai kovoja dėl pilietinės ir po
litinės ukrainiečių laisvės. Iš 
šios visos grupės tik trys bus 
vo pripažinti nekalti, o visi ki
ti 52 žmonės nubausti įvairio
mis baudomis: Grigas Rybak' 
nubaustas 12 metų kalėjimo, J.; 
Kublej — 11 metų kalėjimo, 
kiti trys nubausti po 10 metų, 
keturi po 9 metus,' keturi po 
5 ir pusę metų, devĮyni po 7

IŠDALINTA cBUS

600.00 DOVANU!

KURĮ RENGIA

Chicagos Lietuviu Draugija
MOKSLEIVIU STIPENDIJŲ FONDUI IR KITIEMS 

KULTŪRINIAMS REIKALAMS

Sausio 28, 29, 30-1938
‘ 'Z"-'

. / - f- . " Į ... ,

Chic. Lietuviu Auditorijoj
r 3131 SOUTH HALSTED STREET

Pradžia SAUSIO 28 ir 29, 5-tą valandą vakaro 
NEDĖLIOJ, SAUSIO 30, 3 valandą popietų

atvežti tiesiog ,tC P. S. Jei kas ką norite paaukoti bazarui, tai gali 
tp- .į svetainę bazaro metu. /




