
This issue consists of two parts
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Thk Lithuanian Daily Ntws
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0.» INC. 

1739 South Halsted Street, Chi<*ago, Illinois
Phone C A Na) 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 af the Post Office ąt Chiaągo, III., 
i under the .Act of March 3, 1879

ši laida susideda iš dviejų dalių

VOL XXV Kaina 3c Chicago, III., šeštadienis, Vasaiio-February 5 d., 1938 No. 30

SEIMAS IR VĖL NEPRIEME SMETONOS KONSTITUCIJOS
—

v

Nepaprastoji-Seimo Sesija Užsidarė
Nesvarsčiusi Projekto &

Prasidėjo Nauja, Paprastoji Sesija
•SEIMAS SVARSTĖ “NAUJOS KONSTITUCIJOS”.

KAUNAS. Sausio 31 d. Ministeric Pirmininko pavaduoto
jas Stanišauskas padare Seimiii platų paaiškinimą ir pagrindė 
naujosios Konstitucijos projektą. Seimas vienbalsiai pripažino 
projektą svarstytinu ir perdavė Komisijai iš 11 atstovų. Po to 
Valstybės Prezidento aktu Nepaprastoji Sesija uždaryta. Va
sario 1 d. Seimas susirinko paprasta jai sesijai..

(Iš šitos žinios aiškif, kad nepaprastoji Seimo sesija, kurią 
p. Smetona sušaukė konstitucijos projektui svarstyti, to pro
jekto net nesvarstė. Seimas tik nutarė jį svarstyti ateinančioje 
sesijoje.

Tokiu budu jau* antrą kartą seimas atmeta Smetonos .su
manytą konstituciją, pagal kurią jisai butų įgijęs diktatoriuką 
galią, žiur. Redakcijos straipsnį šiame “N.’ numeryje, 4 pusi.)
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Žinios Iš Lietuvos
SVEIKATOS RŪMAI.

KAUNAS. — Paruoštas Svei
katos Rūmams steigti įstaty
mo projektas. Rūmų veikla ap
imtų visas sveikatos aprūpini
mo sritis.

LIETUVOS ELEKTRIFI
KACIJA.

KAUNAS. — Energijos Ko
mitetas paruošė ir įteikė Vy
riausybei įstatymo projektų pa
daryti elektros energiją leng
vai prieinamą visiems Lietuvos 
gyventojams.

OKUPANTŲ ŠEIMININ
KAVIMAS.

Prezidentas pasira
šė namų statybos 

bilių
■ /

WASHINGiTON, D. C., vasa
rio 4. — Ketvirtadienio vaka
re prezidentas Rooseveltas pa^- 
sirašė namų statybos bilių. Sa
kytas bilius turi šitokius para
grafus:

Valdžia apdraudžia^ mptgi- 
čius, išduotus ant^ naujai sta
tomų namų, iki 90’ tftfSšImčių 
namų vertės, jeigu tie namai 
nekaštuoja daugiau, kaip pb 
$6,000. ,

Valdžia apdraudžia morgičius 
iki 80 nuošimčių, jeigu stato
mų namų vertė yra didesnė nei 
$6,000.

Užtikrinęs morgičių saugumą 
apdrauda, šis statybos . įstaty
mas nusako, kad palankos (in- 
terest) neprivalo būti aukštes
nės, kaip 5 nuošimčių.

Sumažinama Federal Hotis- 
ing Administracijai mokėjimai 
už patarnavimus.

Federal Housing Administra- 
tion (t.y. valdžia) gali apdrau
sti morgičius, išduotus ant nau
jų namą, iki $2,000,000,000 
(dviejų bilionų dolerių). Prezi
dentas yra įgaliojamas, jei ma
tys reikalą, padidinti apdrau- 
dos sumą iki trijų bilionų do
lerių.

MAŽAI TEPAREIS
ILLINOIS ANGLIES

KAINAS
WASHINGTON, D. G., vasa

rio 4. — Minkštosios anglies 
kasyklų reguliavimo komisija 
nustatė kainas, kuriomis ka
syklos turi parduoti anglį. Del 
to kilo lermas: kritikai kalti
no komisiją nuskriaudus Illi
nois kasyklas ir davus pirme
nybių kitų valstijų anglies ka
sykloms.

Ketvirtadienį sakytos komi
sijos narys Walter H. Maloney 
pareiškė, kad kaltinimai komi
sijai bus peržiūrėti;' bus su
šaukti pasitarimai Illinois ka
syklų atstovų su kitų valstijų 
kasyklų atstovais; tačiau1 pasė
koje šių išlyginimų kasyklų 
kainos angliai Illinois valstijo
je mažai pasikeis.

Vokietijos naciai įsi 
žeidė franeuzų 

parodą

Gėrimų taksai siekė 
$587,305,610

WASHINGTON, D. C., vasa
rio 4. — Vidaus pajamų depar
tamentas penktadienį paskelbė, 
kad gėrimų taksų (liųuor tax- 
es) 1937 metais viso sukolek- 
ti/ota $587,305,610 arba $8,223,- 
731 daugiau nei 1936 metais.

Illinois valstijoje šitokių tak
sų sukolektuota 
$85,675,674 — 
miliono dolerių 
1936 m.

1937 metais 
apie pustrečio 
mažiau, negu

PARYŽIUS, Francuzija, 
sario 4. — Paryžiuje atidaryta 
paroda, vaizduojanti Hitlerio 
režimo penkių metų sukaktį Vo
kietijoje.

Hitlerininkai tiek susijaudi
no dėl šios parodos, kad Vo
kietijos ambasadorius Francu- 
zijai pareikalavo parodą užda
ryti “Vokietijos-Francuzijos 
santykių interesuose”.

Chautemps valdžios verčia
mi parodos rengėjai pašalino 
iš parodos kai kuriuos ypatin
gai skaudžius naciams ekspo
natus: Naciai tuo betgi nepa
tenkinti ir reikalauja visai pa
rodą uždaryti.

Parodą surengė darbiečių, 
socialistų ir komunistų komite
tai.

va-

±=

$1,100,000,000 pašai 
pos teikimui

....... • [ ACME-NAUJIENŲ Foto]

FEDERALIAI BUMAI N. Y. PARODOJE. — Bendras vaizdas modelio J. V. Fcdcralių pavilionų, kurie bus 
pastatyti New Yorko Pasaulinėj Parodoj, tparoda atsidarys 1939 metais. Pavilionai užims 1,009 per 609 pėdų že
mės plotą. ; ' ■ ■ ; ■ - -

SUKILĖLIAI PASKANDINO flAR VIENA Pres,RooseveĮtas ta- Nepavyko anti-lin
ANGLU LAIVĄ j

------- ;— --------- ;------------------------ . .

Antras antausis Anglijai į keturias dienas
BARCELONA, Ispanija, va- <

sario 4. — Tik keturias dienas vyriausybei į Barceloną.
atgal sukil^liį subftiarinąs tor-| Tai antrąj antausiu Anglijai 
‘p^avo ;■ ir'pa^kahd ifY6z “Anglij <5s ’j'' k c t u r i aš di c i’i-a š. 1 ’ ‘ '""<
prekybinį laivą EndymiOn, gą- Laivą Alcira sukilėliai parprekybinį laivą EhdymiOn, ga
benusį anglį Viduržemio juro- skandino ,25 mylių atstumo j ę 
je, Ispanijos- pakrančių. 11. nuo Barcelonos. Laivo įgulą iš 
žmonių laivo nelaimėje žuvo. ' 25 žmonių — visus anglus —

Audrą sukėlė įvykis Angli-' išgelbėjo Ispanijos valdžios lai- 
joj. Visuomenė pasipiktino,-vai- velis ir atgabeno į Barceloną. 
džia sujudo. Sustiprinta Vidur- Tūlą laiką atgal sukilėliai 
žemio juros patruliavimas pa- paskelbė blokadą prekybos lair 
vojingose prekybos laivams zo-Įvams plaukiantiems į Ispanijos 
nose. Anglija ir Francuzija dar,valdžios uostus. Anglijos vy

riausybė pareiškė, kad ji ne
pripažįsta blokados ir įspėjo 
sukilėlius neatakuoti prekybi
nių laivų. O štai- dabar st/ki- 
lėlių atsakymas: pačios Ang
lijos du laivai keturių dienų

tebesitaria stipriau patruliuoti, 
ir ... ••

Štai ketvirtadienį, 6:45 - va
landą ryto, du lėktuvai, atlė
kę nuo sukilėlių aviacijos ba
zės Paima, paskandino kitą bri
tų prekybos laivą, būtent į Al- laikotarpiu pasiųsta į dugną

rėsi su smulkiais 
biznieriais

čiavimo bilių atidė 
ti i šąli

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

• ■ c

Apsiniaukę; ga|i būti lietaus; 
kįlanti temperatūra; saulė teka 
7:00, leidžiasi 5:08 valandą. 
Sekmadienį daugiausia apsi
niaukę, truputį šalčiau.

VVASHINGTON, D. G., vasa
rio 4. — Penktadienį prez. Roo- 

cira, gabenusi angį! Ispanijos! segtas , tarėsi su smulkiųjų 
' • biznierių ? konferencijos atsto

vai^. Po konferencij os preziden
to ^sekretorius, Earle- pareiškė, 
kad dauguma smulkiųjų biznie
rių patarimų prezidentui atro
do konstruktyvi ir. galima įvyk
dyti gyvenimam

Roth, smulkiųjų biznierių 
konferencijos pirmininkas, iš
reiškė- mintį, jogei kai kurie 
triukšmadarių smulkiųjų biz
nierių korifereneįion buvo at
vykę specialiai triukšmo kelti, 
ir dajgi gal būt, kad jų kelionė 
buvo apmokėta triukšmo sukė
limu užinteresuotų asmenų.

Japonijos vyriausy
bė priešinga gimdy

mo kontrolei
TOKIO, Japonija, vasario 4< 

— Baronesa Shizue Ishimoto 
Japonijoj vaidina daug maž to
kią rolę, kokią vaidina Ameri
koje Margaret Sanger: Japoni
joj' ji yra žymiausioji gimdy
mo kontrolės idėjos skelbėja. 
Penktadienį policija įsake baro
netai liautis agitavus už gim
dymo kontrolę. Japonijai, pa
sak policijos, reikia daugiau 
vaikų, ir šalis netoleruos agita
cijos šalies gyventojų skaičiaus 
apribojimui.

Japonai pagavo į kil
pą kinų diviziją s -■ • . • 1 • , j; ••

SHANGHAI, Kinija, vasa
rio 4. — Japonų kariuomeįe 
penktadienį apsupo visą kinų 
diviziją, kuri traukėsi į vaka
rus nuo Pengpu. Japonai at
skyrė kinus nuo svarbiųjų jų 
jėgų. Mūšiai tarp japonų ir ap
suptų kinų ėjo artima atstu
mą vienų nud kitų. Japonų pra
nešimais, jie tikėjosi penkta
dienį Visą diviziją sunaikinti. 
Apsuptieji turėjo vilties, kad

WASHINGTON, D. C., vasa
rio 4.—Pranešama, kad Works 
Progress Administration virši
ninkai neformaliuose pašneke
siuose su kongreso vadais pa
tarė pašalpos teikimui paskirti 
$1,100,000,000 ateinančiais me
tais, kurie prasideda liepos 1 
d. 1938 m.

Tai bus mažesnė pašalpai su
ma, negu buvo skirta eina-juos išvaduos sustiprinimai at- 
miems metams, kuri sfekia $1,- siųsti iš stipresnių kinų bai- 
500,000,000. ' zių.

WASHINGTON, D. G., vasa-

VILNIUS. — Lenkai sustab
dė Vilniaus-švenČionių lietuvių 
Ryto švietimo Draugijos veiki
mą, uždarė šv. Kazimiero Drau
giją; padare kratą Lietuvos 
Mokslo Draugijoje. Lenkai vi
suomet tvirtino, kad lietuvių 
Vilniuje kaip ir nėra. Dabar, 
pradėję persekiojimus, jie pa
tys įrodo pasauliui kiek daug 
tų lietuvių ten turi būti, jei jie 
net okupacijos laikais sutverė

rio 4. — Pietinių valstijų se-. tokią daugybę įvairiausių drau- 
natoriai penktadienį davė įne- gijų: kultūrinių, mokslo, ukiš- 
šimą senatui padėti svarstymą kų, pašalpinių ir kitokių, dau- 
anti-linčiavimo biliaus į Šhlį*. gybę" skaityklų, knygynų? 
Balsuojant už įnešimą paduotą nebūtų, interesantų, tai 
34 balsai, prieš 52. Reiškia, bi- 
lius bus debatuojamas ir to
liau.

Hitleris pats vado 
vaus Vokietijos 

karo jėgoms

Jei 
tos 

kito-

Blomberg “neturi 
nieko pasakyti”

Ispanijos sukilėliai 
vėl atakavo Ma-. 

dridą

BERLYNAS, Vokietija, va
sario 4. ■— Penktadienį Adol
fas Hitleris užėmė krašto ap
saugos viršininko vietą vokie
čių ministerių kabinete tikslu 
užbaigti kivirčus tarp kariuo
menės viršūnių, iš vienos pu
sės, ir nacių vyriausybės, iš 
kitos.

skaityklos, gimnazijos ir 
kios įstaigos turėtų pačios sa
vaime užsidaryti. Vienok jos 
per ilgus metus laikėsi ir pro
gresavo. Ir, štai, Lenkija, besi
gindama esanti aukštos kultū
ros valstybė, elgiasi su kitos 
tautos mokslo ir kultūros įstai
gomis barbariškai, kaip vidur
amžių Tamerlano totoriai.

CAPRI SALA, Italija, vasa
rio 4.v —- Vokietijoje siaučia 
audra dėl feldmaršalo Werner 
von Blomberg vedybų. Hitleris 
vis dar nepajėgia surasti Blom- 
bergo vietoje karo ministerio, 
kuris patiktų ir armijos gene
rolams ir naciams.

Capri saloje, Italijoje, užklau
stas korespondento, ką jis ga
li pasakyti apie krizj Vokieti
joje, feldmaršalas Ęlomberg 
piktai atšovė, jogėi jis nieko 
neturi pasakyti. Paskui Blom
berg išbarė viešbučio menedže
rį dėl to, kad šis neužtikrina 
jam ramybės,,

MADRIDAS, Ispanija, vasa
rio 4. — Po gan ilgos tylos pra
ėjusį ! ketvirtadienį Ispanijos 
sukilėliai vėl atakavo Madridą. 
Į miestą buvo paleista daugiau 
kaip 200 šovinių patrankų. Už
mušta 20 civilių -gyventojų ir 
per 50 sužeista.

Sukilėlių lėktuvai atakavo 
kifųš neginkluotus šalies mies
tus. Apskaičiuojama, kad tre
čiadienį ir ketvirtadienį lėktu
vų' atakomis sukilėliai užmušė 
daugiau nei 50 civilių gyven
tojų, gi 150 sužeidė.

Japonai atakavo 
Kantoną

_■ ■

A.D.F. akcija ryšium 
su C.I.O. pirmadienį

MIAMI, Fla., vasario 4. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green 
penktadienį pareiškė, pildomo
sios tarybos akcija liečianti 
C.I.O. unijas, dabar suspenduo
tas, bus nutarta ateinantį pir
madienį .arba antradienį.

DAINŲ ŠVENTĖ.

KLAIPĖDA. — Liepos 9 ir 
10 d.d. Klaipėdoje įvyks Dainų 
Šventė, kurion laukiama atvyk
stant užsienio lietuviu chorų iš 
Amerikos, Anglijos ir Latvijos. 
Ta šventė duos progą Klaipė
dos pajūryj galingai suskambė
ti iš kelių tūkstančių krūtinių 
lietuvių dainai ir pasidžiaugti 
susitikimu tautos vaikų iš vi
sų šalių.

DOLER1O KURSAS.

Vasario 1 d.KAUNAS.
už 100 dol. čekį mokėta 590 li
tų, už banknotus 585-586 lt.

K LIETUVOS

Numatęma įpareigoti 
tekstiles fabrikas dau

giau vartoti vietinių 
vilnų

nės rųšies vilnas ir t. t. Kai jau 
bus vilnų rųšis pagerinta ir 
daugiau jų pagamins pramonės 
reikalams, tada numatoma ati
tinkamu įstatymu įpareigoti 
tekstilės fabrikus didesnį su
naudoti vietines žaliavos pro
centą.

Po dvidešimties me-
■’ . I I ■

tų blaivybės įstaty
mas panaikintas 

“ •, - ; • , • Tf ' . ’ ' *

ATLANTA, Georgia, vasario 
4. -r- Kai kitos valstijos panai
kino prohibicijos įstatymus, tai 
Georgia valstiją palaikė prohi- 
bicinę drausmę. Račiau ketvir
tadienį deorgia valstijos gu
bernatorius pa sirašė bilių, ^ku
ris panaikino ir tos valstijos 
prohibicijos įstatymą, veikusį 
per 20* metų.

HONKONG, Kinija, vasario 
4. — Japonų laivyno ir lėktu
vų jėgos penktadienį atakayo 
fortus apsaugančius prisiartini
mą- prie Kantono upe. Gandai 
plito, kad japonų tikslas yra 
paskelbti “nepriklausomą” Ki
nijos valdžią pietų Kinijoje, pa
ėmus Kantoną.

Japonų lėktuvai bombardavo 
Kinijps geležinkelį, kuriuo vež
ta 80 amerikiečių vaikų iš 
Honkongo į-, Kantoną. Dėk to 
traukinys, vežęs vaikus, tapo 
sulaikytas pakeliu. Bet kas tik
rai su vaikais atsitiko, tai iki 
šiol nežinia. <

KAUN*AS. -- Lietuvoje nuo-1 
lat plečiantis tekstilės pramo
nei, kaskart vis daugiau iš už-; 
sienio įvežama vilnų. Pastarai
siais metais įvežta arti už 10 
milijonų litų. Tuo tarpu tek-! 
stilės fabrikai vietinių vilnų per 
metus tenaudoja tik už 100,000 
litų. Jie nusiskundžia, kad vie
tinės vilnos tekstilės gamybai 
esančios prastos.

Kad butų užkirstas kelias 
musų milijonams plaukti į už
sienį, žemės Ūkio Rūmai susi
rūpino visame krašte kelti avių < 
ūkį: gerinti jų veislę, moky-’ 
ti ūkininkus pagaminti geres-

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

J. Lazdauskas

Kavinės Pietų Amerikoje 
ir Europoje

KAI KURIE KAVINĖJ 1R SVAIGALŲ ISTORIJOS 
BRUOŽAL

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

šeštadienis, vsteario 5, 1938

Jau ne* vienas Pietų Amerikon 
lietuvis yra žuvęs nuo pietų-a- 
merikiečio rankos, apšarvotos 
peiliu bei revolVerim Prieš tris 
savaites viena urugvajiete dėl 
nepavykusios meiles romanso1 
nužudė musų tautietį Jknią žar 
bulionįū Gal! dėl to dfedĮnai kal
tas perdažnas. vartojamas mas^ 
nios kavos ir ’“naotės,“ tarti 
šiek tiek panaši į morfijių

Bet toji “traditti?ja“’ vis labiatu 
įsigali ir ateiviuose.. Paimkiime< 
pavyzdžiui, lietuvius.. Daugelis 
Urugvajaus^ Argentinos iir Bra
zilijos lietuvių prisipažįsta esą 
juodos kavos it “matės“ varto
tojais,. tos pagrindinės Brazili
jos ir Paragvajaus ūkio srities 
palaikytojais. Gėrę Lietuvoj 
šviežų pieną,, kartais tiesiog iš 

čia Pietų 
tautiečiai^

Pietų Amerikoje kuniasi iir- 
tensyviškas kavinių gyvenimas. 
Surinkus medžiagą iš laikraščių 
bei žurnalų komptektų*, galima 
rašyti kavinių istoriją; Litera^ 
tiškas, artistiškas ir elegantiš
kas jaunimas nuo 18* m. amž., 
didelę savo atliekamo laiko da
lį praleidžia kavinėse*, žarstyda
mas šitokias frazes:

—Eisime gerti kavos? Užmo
kėjai už kavą? Gėrei kavos? 
Žmogau, vieną kavytę dabar...

Europiečiai* ypač slavai, la
biau mėgsta^ alkoholinius gėri
mus. Brazilijos kavos ūkis nuo 
senų laikų labiau plėsdamas šar
vo produkciją, taip pripratina 
pietųr*amerikieeius prie juodos, 
garu verdamos juodos kavos 
vartojimo^ kad jier be jos nega
li apseiti nė vienos dienos. Toji 
kava kelia nerviškumą ne ką 
mažiau, už alkoholį. Įsigėrus ke
lis puodelius juodos kavos iš 
eilės, žmogų nervai nešiote ne
šioja’. Gal dėl to pietų-amerikie- 
čiai taip labai nerviški ir ne
kantrus. Dažnai jų'spaudoje 
tenka skaityti apie nemalonius 
epizodus. Ginčų išsprendimui 
dažnai neišlaikoma lygsvaros, ir 
griebiamasi kruvinų priemonių, deltai pakėiįta raudonus lietuvių

žalmargės teshiens,.
Amerikoje^ musų 
vietoj sveikatingumą nešančio; 
pieno, tuština mažučius juodos 
kavos ir “matės“ puodelius, kilk 
rių vienas kaštuoja,, be arbat
pinigių^ penki urugvajiški cen
tai, o “matė“ dar pigiam Tai 
nedidelis pinigas, bet, žiūrėkite, 
koks didelis pavojus! Mažučiai 
masnios kavos ir “matės“ puo-

M A D O S

No, 4648— Išėjimui suknelė, paprasta,, bet elegantiška. Sukirptos 
ros 14, 16, 18, 20 taipgi 32,. 34,. 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir 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:4 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted. St, Chicago,

_ , — ■i..., ..................
NAUJIENOS Patiem1 Dept.

r 1739 9. Halsted; St.,. Chicago, Ilk 
čia įdedu 15 centų it prašau.

atsiųsti man pavyzdį, No............ .

Mieros ..... ................. perkrutinę

(Vardas lt pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Vaizdas iš Aleksandro Puškino gyvenimo, kurį dabar 
galima pamatyli Sonotone teatre. , Puškinas vienas iš ne
mariųjų. rusų, poetų..

skruostus, baltai meTsvais. Mus- 
ku£ams ir kraujui skystėjant, 
'Užpuola, plaukų šilimas... Tos 
želmenys Pietų Amerikos lietu
vius- vis labiau gretina prie bra- 
įZilių, argenti’nų, Urugvajų; ir ki- 
j tokių plaukuotų ir karštakrau- 
M rasių...' -ui.:-i Tiek savo nerviškumu, tiek 
savo plaukų žilimu Pietų Ame- 
rikos lietuviai žymiai pralenkė 
savo brolius Lietuvoje, valgan
čius rukštų pieną su virintom 
bulYėm, juodą ruginę duoną su 
raugintais kopūstais,, geriančius 
naminį alų ir girą. O kur dar t 
keptas paršiukas su krėnom ir 
pusbonkis, kuriais dabar min
ta Lietuvą valdančioji partija? 
Geriau ir nekalbėti apie tuos 
skanumynus, nes Draugija Už
sienių Lietuviams Remti tuos 
dalykus patiekė Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese, ku
riame buvo galima valgyti, ger
ti,, kojomis trypti, bet. negalima 
buvo apie teisybę kalbėti. Poli
tikuoti negalima! Tai “tautiška“ 
kultūra: paūžė, paliebavo ir nu- 
tilo. Toks jau prabangos mėgė
jų entuziazmas: viskas tik šiai 
dienai! Todėl šimtai Liet, vals
tiečių neturi kuo mokėt aukštus 
žemės ir kitokius mokesčius,, 
šimtai Pietų Amerikos lietuvių 
neistęngia nusipirkti bei išsi- 
nuomuoti žemės.sklypelį/ nČ 
žagrės nusipirkti, nčj pagaliau,, 
brifvos plaukams nuskusti!... 
Šimtai Pietų Amerikos lietu
vių, apžėlę plaukais nuo galvos 
iki žemei, vaikščioja nuo vieno 
fabriko vartų prie kito, vis la
biau širsdami ant “lietuviškos“ 
diktatūros!*...

“Numirėlių Klubo“ kl entėlė
Netaip seniai Pietų Aiiierikbs 

kavinėse naktimis sėdėdavo tik
vyrai. Moterims lankyti kavines 
buvo nepriimta, lygiai kaip ne
buvo joms priimta vaikščioti po 

' 20 vai... po miestą. Bet šiandien 
tas nyksta-. Moterį sutiksi mies 
te ir pačiame vidurnaktyje; 
Kapitalizmui vis labiau augantį 
auga ir kapitalistą’tradicinės 
užeigos: kabaretai,, paleistuvys^ 
.tos namai,., ėtc. Montevideo 
mieste yra’ viena kavinė, kuri 
vadinasi “Club de los Muertos“ 
(Numirėlių Klubas). Tame klu
be yra įrengta specialus rezer
vuarai moterims, kurios- čia lan 
-kosi brolių bei sužadėtinių ly
dimos. Retą naktį tame klube 
neįvyksta koks nors nemalonui- 
mas, kartais net kruvinas, epin 
zodas. Niekas taip neardo šei
mynų ir negadina moterų mo
ralės, kaip šis grynai buržuazi
nis “Numirėlių Klubas.“ Nė. 
vienas tos kavinės klientas-bur- 
žujus nesistebi, jei kuri -ponia 
ar panele, išvažiavusi nuosavu. 
autu pasivažinėti po . miestą, 
užsuka' į “Numirėlių. Klubą“ iš
mesti vieną-kitą puodelį nervus 
ardančios kavos. Čia gražiam 
vyrui sunku išsisukti nesugrier 
ši jus. Vyrai “Numirėlių Klube“' 

( netikėtai, sutinka savo, žmonas 
' ir sužiedotines, o žmonos , ir su- 

žiedotinės — savo vyrus ir $u- 
žledotinius. Naktimis vedusių 
ir nevedusių kapitalistų ir bur- 

; žujų poros “Numirėlių Klube” 
• sėdi už staliukų^ gurkšniuoja 

■ juodą kavą, šampaną, čiulpia 
šokoladus, koketuoja ir kolek
tyviai klauso jaunų' mergaičių 
orkestro, patalpinto tam tikrai 
įrengtoje vietoje virš khentų 
galvos. Už 10—15* pesų galima

mie-

NARIĄI 
Chicagos, i 

’ Cicero 1 
Lietuvių ■ 

Laidotuvių. 1 
Direktorių 
Asociacijos

■ i < .
. ■ .C;. ■

A.
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

“Numirėlių klube“ , koncen
truojasi šių laikų lengvas ir 
prabangiškas gyvenimas. Visi 
tvirtina, kad , tą klubą lankan
čios moterys yra • nepaprastai 
gražios ' ir ypatingai, patrau
kiančios. Kai jos įeina, galima 
manyti, kad įeina hercogienės. 
O juk jos visos gimė, kaip ir 
visi žmonės, nuogos. Bet silp
nesnių jų išnaudojimo ir pavel
dėjimų keliu, pralobo ir ištvir
ko. Todėl “Naujienų“ korespon
dentas nė vienos Žemaitijos 
.Magdės nemainytų ant visų tų 
“hercogienių“. Su darbščia, mo
rališkai ię fiziškai sveika Mag
de ’ neprapulsi sunkaus gyveni
mo audroje, o su “hercogiene“ 
— labai lengvai. Todėl leiskite 
man palinkėti apsivesti su na
tūraliai 
rališkai 
nam šio

'išsinuomuoti gražiausia smui
kininkę bei viliončelistę... Tokia 
čia moralė viešpatauja! Todėl 
čia girdisi pasipiktinimai bied- 
nuomenes adresu. Daugumas to 
klubo klientų žiuri į kairiuosius 
žmones kaip į kukius razbainin- 
;kus4 kaip į pąskUtmius žmones. 
Todėl jie, “Numirėlių klubo“ 
klientai, rytais važiuodami na
mo, žegnojasi pro kiekvieną 
pravažiuoj ančią bažn yčią. Mat, 
dešinieji privalo gerbti Dievo 
namus...

To beprotiško išlaidumoj. pra
bangos, neriboto smaguriavimo 
šiais kapitalizmo žydėjimo- lai
kais — visuomeninį,, politinį, 
kulturinį, ekonominį ir moralinį 
gyvenimą tvarko ištvirkusių ka
pitalistų grilpė. Juos galima pa
vadinti “liūtais“, pagal Napo
leono III-jo ruinų pavyzdį, ku
riuos savo romane “Dama1 su 
kamelijom“ Margaritos Goutier 
vardu.

gražia, fiziškai ir mo- 
sveika Magde kiekvie- 
dienraščio skaitytojui.
(Bus daugiau)

Rusų Didžiausio Poeto Anksty
boji Meile!

ALEKSANDRAS PUŠKINAS
Įamžintas Sovietų Rusijos 

Artistiškas Triumfas 
^Jaunąs Puškinas” 
Extra vilionė—Sovietų Rusijos 

, 20-metinės Paminėjimas.
SONOTONE
66 B. Van Buren

Atdara 1X):45 A! M. Savaitdie- 
niais 25c iki 1 P. A.

GERB. Naujienų įkaityto- 
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais siti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Seniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga

’ 1 DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage. Avė. 
4447' South Fairfield Avenue

' Tel. LAFAYETTE 0727

t—v, koplyčios visose
* •„ ■ J—Chicagos dalyse

koplyčios visose

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

P. ŠALTIMIERAS.
Mi

Laidotuvių Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi
mas Dienai 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO
DALYSE

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

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

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street __________ Boulevard 5566

S.M. SKUDAS ~T
718 West 13.th Street ______ Phone Monroc 3377

1 S. P. MAŽEIKA Yards 1139
i 3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS ~
2314 Wcsl ŽSrd Place Pitone Canal 2515

L SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westcrn Avė. 'Phone Virginia 0883

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

Rusų Laikraščio 
Balius

Rytoj, vasario 6 d., įvyks 
gražus balius ir koncertas, ku
rį rengia rusų laikraštis “Raz- 
sviet.“ 
■ Visi yra kviečiami atsilanky
ti. Pradžia 5 vai. popiet. Sve
tainės adresas: 917 N. Wood 
$treet.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marquette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

Garsinkitčs “N-nose”

ADVOKATAI
K. P, G U G I S DR. STRIKOL’IS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Tdėphone: boulevard 2800 

4637 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rockvrell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A* SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlį, Utarninke 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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITU^H, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optoinetrically z 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 
Į 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.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

. Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

~ kampas Halsted St. 
Valandos; nuo 10 iki 4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutarti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122
DIL S. BIEŽIS 

gydytojaS-4r chirurgas 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedM. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Chllfornia Avenue

TolAfonaR RennMir 7HRR

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910* SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. K e nw<w»d 6107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo

8939
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos—9—10 A. M.
Nedčlioj pagal sutarti.

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

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

Tel. Seeiey 7330
Namų telefonas Brunswic!k 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. Lafayette 8016

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4(145 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal susitarimą

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 . So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai ____

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 sekmadieni ir trečiadieni

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis 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. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Pbnn® MTDWAV 2R80
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez; Telephone f*LAZA 2400
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KORESPONDENCIJOS
Racine, Wis.

Racine Lietuvių Kultūros Drau
gijos šaunus koncertas

Sausio 23 d. Racine Lietuvių 
Kultūros Draugija turėjo savo 
koncertą “Dreamland” salėje, 
kurios savininkas yra p. Vikto
ras Dzindzilėta. Dri ugijos pa- 
i engimui p. Dzindzilėta saię da
vė nemokamai. Už tai jam ten
ka didelis ačių.

Kiekvienai naujai draugijai 
pradžioje yra sunku verstis, nes 
venka su finansiškais keblumais 
susidurti. Todėl p. Dzindziiėtos 
parama buvo tikrai suteikta lai
ku. O kas laiku duod:, tas duo
da dvigubai. Ponui Viktorui ra- 
ciniečiai yra labai dėkingi.

Programai išpildyti Ctrcagos 
Lietuvių ’ Draugija prisiuntė 
“Naujosios Gadynės” chorą su 
visais pridėčkais. Vadinasi, so
listais dainininkais. Pasirodė, 
kad choro vedėjas yra jaunas, 
energingas ir simpatiškas Jur
gis Steponavičius. Chdrą jis tu
ri tikrai gražiai sumokinęs. 
Choristai visi jauni ir pilni gy
vumo.

Programą atidarė visas cho
ras, sudainuodamas “Vakaras 
pajūryje”. Išėjo labai gražiai. 
Paskui sekė “ir tada tik viena” 
ir “Mano karžygiai”.

Po trumpos pertraukos due
tas išpildė “Svajonėles” ir “Rū
ta, rūta”. Trečią numerį išpi dė 
dvigubas kvartetas. Sudainavo 
kažkokią itališką dainą ir “Čir 
vir b: m”. Maišytas trio išpildė 
“Tai gražiai žydi” ir “Močiu.ė 
mano”.

Štai pasirodo' Antoneta Mon- 
kevičienė ir solo išpildo “O ,' 
patekės aušrinė” ir “Tu, tik tu”.

liko palydėta su didžiausiais ap
lodismentais. Ir iš tiesų ji turi 
labai gražų ir malonų balselį.

Maišytas kvartetas sudainavo 
“šallyšius” ir “Užmik, užmik 
saldžiai”. Pagaliau dainuoja p- 
lė Florence Balsiutė. Tai tikra 
lakštutė. Jos balsas nepaprastai 
gražus ir malonus. *Savo daina
vimu ji tiesiog sužavėjo racinie- 
čius.

P-lei Balsiutei mes linkime 
kuo geriausio pt susekimo. Ji tu
ri talentą, ir mes linkime, kad 
tą talentą ji tinkamai galėtų iš
vystyti.

Dar kelias dainas sudainavo 
kvartetas, o paskui visas choras 
užtraukė Čigono dainą. Tuo kon
certinė dalis ir pasibaigė.

Kai programa pasibaigė, tai 
sujudo musų šeimininkės. Suju
do jos vaišinti svečius iš Chica- 
gos, kurie taip šauniai mus pa
linksmino.

Pagaliau prasidėjo ir šokiai. 
Šokiams griežė Butkaus orkes
tras iš Kenosha, Wis.tKai kurie 
tiek įsismagino šokti, kad net 
jų kaktos pradėjo rasoti.

Į parengimą atvyko ir kai 
kurie musų vietos biznieriai. 
Pastebėjau ponus Vaieikaus- 
kius (White), kurie laiko gra
žiai įrengtą maisto produktų 
krautuvę. Buvo taip ponai Mie- 
žieniai ir Liulevičiai. Miežienis 
yra geriausias musų miesto fo
tografas, o p. Liulevičius laiko 
auksinių daiktų krautuvę. Visi 
tie trys biznieriai yra vietos 
kultūros draugijos nariai.. Gali
mas daiktas, jog buvo ir dau
giau biznierių, tačiau aš jų ne
pastebėjau.

Šia proga tenka pažymėti tas 
faktas, jog kržkcdėl ’į parengi
mą neatsilanko tiek žmonių,

Bazaras ir Šokiai Ciceroje!
ŠĮ šeštadieni ir sekmadienį,. vasario 

5-6 d., įvyks Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugijos bendrai sti Chicagos Lietuvių 
Draugija niilžiniškas bazaras ir šokiai. 
Vieta Liuosybės svetainė — 49th ir 14th 
Street, šeštadieni pradžia 5 vai. vakaro, o 
sekmadienį 3 vai. popiet. ,

Bazaras bus vienas įdomiausių, koks 
kada yra buvęs Cicero Lietuvių istorijoje. 
Čia bus prekių ne tiktai amerikoniškų, bet 
taipgi iš Lietuvos, Franci jos ir kitų šalių -r 
už mažą pinigą bus galima turėti stambių, 
naudingų laimėjimų.

Cicero drauge Chicagos ir apylinkių 
lietuviai esate kviečiami gausingai daly
vauti šiame bazare, nes pelnas nuo bazaro 
eis Moksleivių Stipendijos Fondui ir ki
tiems svarbiems kultūriniams reikalams.

Laukime.
—Kviečia Bazaro Rengimo Komisija.

Dėdes iš Amerikos 
siųstas laiškas žy 

daitei atiteko 
lietuvaitei

Publikai solistė labai patiko. Ji kiek buvo tikėtasi. Tiesa, oras

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

pasitaikė nelabai palankus. Bet 
vis dėlto tuo dar negalima pa
teisinti publikos neri.ngumą. 
Svarbiausia priežastis gal bus 
ta, jog daugelis nesitikėjo, jog 
neseniai susikurusi draugija ga
lės surengti tokį šaunų koncer
tą, kokio raciniečiai nebuvo tu
rėję.

Reikia tikėtis, kad kitas mu
sų organizacijos koncertas pa
galiau įtikins vietos lietuvius, 
kad verta atsilankyti.

Baigdamas noriu palinkėti 
“Naujosios Gadynės“ chorui 
kuo geriausio pasisekimo: tegul 
jis gyvuoja ilgus metus ir sėk
mingai linksmina Chic:.gos ir 
kiltų kolonijų lietuvius!-')

> š-Uiš

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— „T __ — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ—_________ ________________ — 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

PIRMYN
SHARPS and FLATS
-----------------------------------------------------------------------------i

Suėmė
Plėšiką

.11 ■ • . <•

La Šalie viešbutyje užvakar 
įvyko plėšimas. Jaunuolis Larry 
Mack, kalįfornietis, įsigavo į 
vieno svečio kambarį ir grūmo
damas revolveriu atėmė iš jo 
tris dolerius.’Po to jis įbčgo į 
keltuvą (elevatorių), kuris lei
dosi žemyn. Keltuvo operato
rius nužiūrėjo, kad jąunuolis 
gali būti nelabai pageidauja
mas svečias. Todėl.Jis nesusto
damas nusivežė ąaįjįo pasažierą 
į skiepą ir davė žeriklą sargui, 
čia jaunuolis liko, suiųi'tas ir 
tuoj prisipr žino, kad apiplėšęs 
vieną viešbučio švi.č&T' Daugiau 
kamantinėj amas, jis. prisipaži
no, kad prieš kelias dienas api
plėšė svečius Palmer ir Stevens 
viešbučiuose.

Pas jaunuolį Mack buvo su
rastas ir revolveris*''

Vilijampolėje gyvena netur
tinga žydaite Kraina Vaškovl- 
čąitc. Mergina jau per 30 metų. 
Labai rūpinasi, kad neliktų mer
gina. Bet neturtingą merginą nė 
vienas žydas neveda'. Dėde, se
niukas savo sesers L dukteriai 
našlaitei siųsdavo po nedidelę 
sumą pinigų ir laiškais raginda
vo taupyti. Dėti viename pati
kimame banke ir piekam nesa
kyti, kad jis jai* atsiunčia pi
nigų, o kai atsiras geras, vyras, 
kuris ją norėtų vesti, tai Kau
no rabinas ša’piro jam parašys 
laišką, tada jis vestuvėmsz at
siusiąs didesnę sumą. Jei jis net 
numirtų, — rašė dėdė, —- vis- 
tiek vestuvėms pinigų gausian
ti, jo sūnus atsiusią. Ir pats į 
vestuves esą norėtų atvažiuoti, 
bet sveikata neleidžianti. Jis tu
rįs dažnai važiuoti i šiltąją Flo
ridą gydytis. Laiškuose ramino 
giminaitę nenusiminti. Nurody
davo, kad Amerikoje yra žydų 
mergaičių net ligi 50 metų am
žiaus neištekančių, net' jo bro
lio dvi dukrelės jau turinčios 
per 50 metų ir vis dar mergai
tės .. .

kėlė civilinę bylą reikalaudama’ 
grąžinti 100 dolerių. Kauno A- 
pylinkės Teismas Kazę Vaške- 
vičiutę išteisino, nes buvo toks 
sutapimas, kuriuo ir paštas pa
tikėjo. Pagaliau ji neraštinga. 
Nėra jokių įrodymų, kad butų 
norėjusi sąmoningai svetimus 
pinigus pasisavinti. 200 Lt. pa
likti teismo dispozijoje. Kai bus 
išspręsta civilinė byla', kuriai 
priteis pinigus, tai merginai tie 
du šimtai litų bus atiduoti.

IŠ LIETUVOS
Išvežta lentų Afrikon

KLAIPĖDA. —, Danų laivas 
“Maipc” šiomis dienomis išvežė 
Afrikon 600 standartų (specia-

NAUJOS GADYNĖS CHORO

Valentine Party and Dance
West Side Didžiojoj Svetainėj

(BUVUSI MELDAŽIO SVETAINE) , 
2244 West 23rd Place

Šeštad. Vasario-Febr. 5,1938
ŠOKIAI PRIE GEORGE STEPHENS 

ORCHESTROS

O Business mingled with plea- 
sure brings upon us two invi- 
tations. One to sing at the 
Naujienos Concert Feb. 13th, 
the other to sing in Ro^eland 
Feb. 27th. Then, follows our 
own Concert Mar. 13th. So all 
you gu'ys and gals, buckle down 
to business and be down at re
hearsals promptly at eight Fri
day, ready for some reaRhard 
rehearsing. After all folks, the 
time is very limited betwcen 
concerts.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. — ĮŽANGA 25c

Gerai Žinomą Pirtį, adresu 
4625 SOUTH PAULINA STREET, 
dabar valdo pats namo savininkas 

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

• The date for Pirmyn’s sailing 
to Lithuania has been sėt for 
June llth. The ship “Britan- 
nic”. Furthermore, only those 
deserving will go to Lith.; those 
who work diligently and faith- 
fully for the good of all, and 
not those who do not attend 
rehearsals regularly. So let’s all 
be on hand and do our darndest.

Until Friday, adios!
Raskey Huey

I

• Emma Ascila’s birthday falls 
on Feb. 25th. Congratulations, 
Emelia!

Al Mickevič’s father is iii, 
hence his absence from rehear
sals.

m

13 tūbų radio gražiame ka
binete, senas radio mainais 
ir  .....'....... $49.50 
Mažučiai 5 tūbų nauji radio 
po ......     $9.95

BUD RIKO
Nori, Kad Igoe 
Kandidatuotų

lūs medžio pramonėje kiekis) 
apdirbtos miško medžiagos. Mi
ško medžiaga buvo apdirbta 
Klaipėdos medžio sindikato 
lentpjūvėse. Pažymėtina, kad 
medžio kroviniai Afrikon yra 
labai reti; pereitais metais Af
rikon tokių krovinių tebuvo iš
vežta vos vienas.

Tffll

STOVOL
NEVADA ★ AUSTIN imu

* VINCEHNI^r*

GRACELAND 6800

TAUPYKIT PINIGUS
• t .

UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ IŠTAIGOJ

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000-00 per Federal Savings7 and Loan 
Insurance Corporation, Washington,

IŠMOKAM A nr 
fcsBN dividento Ar /O
Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS:
AŠ, J. K. VALINSKAS, pranešu Lietuviams, kad mano buvusieji 
partneriai Kaulakis ir Gabšys pasitraukė iš Progresą Printing Co. 
su Co. vardu. Aš, kaipo spaustuvės savininkas, pasilieku savo vietoje 
kaip ir pirmiau buvau. Mano firmos naujas vardas yla

PEOPLES PRINTING COMPANY
3423 So. Morgan St., Chicago, III.

Telefonas YARDS 7474.
Turintieji reikalą su spauda, kreipkitės pas mane.

Michael L. Igoe, , Jungtinių 
Valstijų distrikto prokuroras^ I 
gavo daugybę peticijų su 50,- 
000 parašų. Peticijas paisrašę 
piliečiai ragina jį statyti savo 
kandidatūrą į senatorius.

RadioirRakandų
Krautuve

3409-17 S. Halsted St
Tel. Boulevard 7010

Igoe kolkas nėra nusitaręs ir 
atsakymą duos tik po kelių die- 
nų. Jei jis apsiimtų, tai, žino
ma, J 

| sąrašu (tikietu)

Budriko programai: Nedėlio- 
mis' W.CFL, 920 kil. 7 :30 vak. 
Ketvergais WHFC, 1420 kil. 
7-8 vai. vakaro.

i (tikietu). . demokratlijGarsiiikites“N-nose”

Ilgesnį laiką Vaškovičaitė nei 
dėdės laiško nei pinigų negavo. 
O tuo metu Vilijampolės ra j o-., 
nui, kur gyveno Vaškovičaitė, 
buvo paskirtas naujas laiškinin
kas. Naujasis laukininkas tuiė- 
jo registruotą laišką Krainės 
Vaškoviča'ites vardu. .Bet jos ne
surado. Net namų knygoje to
kios neradęs, i Pasirodė, kad tie 
namai, kur Vaškovičaitė gyve
na, turi dvi namų knygas ir laiš
kininkui buvo parodyta ta, ku
rioje Vaškovičaitės pavardės nė
ra^ Laišką grąžinof paštui. Paš
tas per adresų' biurą surado 
Šančiuose gyvenančią Kazę Vaš- 
kevičiutę. Tai buvo vieno namų 
savininko tarnaitė. Laiškinin
kas šiai atnešė laišką ir paklau
sė, ar ji turi Amerikoje gimi
nių. O Vaškevičiutė, vietoje at
sakymo, džiaugsmingai sušuko: 
“tai įtur būt nuo broliuko iš A- 
merikos laiškas”. Paskui paaiš
kino, kad Amerikoje turi brolių 
ir šie ne tik laiškų, bet ir pini
gų jai atsiunčia, žinoma', mergi
nai laiškas buvo atiduotas.

Mergina atidarė 'voką ir ja
me, be laiško rado dar ir spal
votą popieriuką. Pirmiausia' t.ą 
popieriuką parode savo šeimi
ninkui. Pasirodė, kad butą 100 
dolerių čekio. Vaškevičiutė la
bai nudžiugo ir kartu su šeimi
ninku nuėjusi į vieną banką jį 
iškeitė (gavo 591 Lt.). Didesnę 
pinigų dalį išleido, o 200 Lt. pa
siliko. Apie laišką visai užmir
šo. Tik kautą būdama bažnyčio
je atsiminė, kad ji dar nežino, 
ką brolis rašo ir kuris brolis 
tuos pinigus atsiuntė. Po pa
maldų nuėjo pas kunigą ar pra
šė paskaityti laišką, nes pati 
visai neraštinga. Kunigas laišką 
pavartė, bet neperskaitė. Jai pa
sakė nemokąs perskaityti, nes 
laiškas esąs rašytas žydų ar 
hebrajų kalba'. Mergina dėl to 
labai nesijaudino. Ką brolis gali 
berašyti ? Daugių daugiausia pa
sakyti, kad yra sveikas ir gerai 
sekasi, kad siunčia Svv.kinimus 
ir pinigų, o pinigai svarbiausia. 
Taip ir liko jos kišenėje nežino
mo turinio laiškas.

Krainos Vaškovičaitės dėdė li
gai nesulaukdamas savo gimi
naitės atsakymo ir padėkos už 
gautus pinigus, ėmė teirautis 
kodėl ji tyli. Susirąžinėjus pa
aiškėjo, kad ji tikrai negavo 
nei laiško nei 100 dolerių. Kreip
tasi į kriminalinę policiją, o ši 
išaiškino 'visą šią atpasakotą is
toriją. Pas Vaškevičiutę rastas 
jau gerokai sudėvėtas, kišenėje 
sUnešioitas laiškas ir 200 Lt. Ji 
patraukta /baudžiamojon atsa
komybėn, o Vaškovičaitė jai iš-
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NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
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 raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOJ kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
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.Published Daily Except Sunday by 
The Lithuąnian News Pųb. Co., Ine.

1739 South Halsted Streęt
Telephone CANAL 8500

Subscription Rates:
per yeąr in Cąnada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

r Ui^akymo kaina:
,Chicągp>—paštu:

Metams ...______:_______
{Pusei metų ___________
grims mėnesiams ---------

viepi mėnesiams ____
Vienam menesiui _____

Chjcagoję pqr i^nęšiotoįus: 
Vięną kopija .....—....... 

Savaitei ...._............___
Mėąęsiui ............................

$8.00
$5.00
$8.00
3c jjęr ,cqpy.

Eųtered as Second Clasa įJĮatter 
A^aręh 7th 1914 at the Poąt ^ffice 
of Chicago, III. under the ąct ęf 
Mįarch ,3rd 1879.

Naujienos eipa kasdien, išskiriant 
sęk^įdieniųp. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsteį St., Chicago, 
III. Telefonas -danai 85Q0.

„it .a

^8.00 
4.Q0

. £.00‘ 
1.50

. .75
/ 

3c
18c 

. 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagop, 

paStą:
Metams ..‘.......i...—$5.00 
Pusei metų ..............  2.75
Trims mėnesiams ...............   Sl.tfO
Dvieąis ąieąęąiams ................ l.QOt
Vienam menesiui ................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose ;

K<Atpi^inta)
Metopis .....j..,,......, 
Pusei metų 
Trims menesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartų su užsakymų.
................... ; —......  r-'.

$8.00 
4.00. 
2.50

Smetonos konstitucija vėl užkliuvo

rikos išeivijoje gyvenaąČįų 
Lietuvos vaiku?’ ’
“Tėvynės” Redakcija tąs pa-; 

čįas mintis išreiškė įiniįjimo, 
f oriuoju ioktois ŽQ®ąįs:

“.ružŲkrinti Lįetuvai švię- 
, šią ątęi|į dyįrtąis ^demokrati

niais pagrindais, kuriais pą- 
siremiant tauta yede jąęptį* 
klausomybės kovas ir kųriaįs 
paremta Steigiamojo Seimo 
jpriimta konstitucija įr Lietu
vos .nepriklausomybes dekla
racija.”
Tik kažin kam “Tėy.” redak

cija pridūrė seimui da ir syeL; 
kinimą? Tas faktąs, kad tąs 
seimas rengiasi -priimti naują 
konstituciją, visai merą syeir* 
kiūtinąs. Toks darbas priklau
so visuotinu balsavimu išrįnk- 
tąm naujam Steigiamam Sei
mui ~ „arba 'visai tautai. Rato 
.Smetona- buvo prižadėjęs 1928 
.m., kai .praeis 10 metų., paves
ti tautai nuspręsti konstituci
jos klausimą, O dabar jįsąi bap- 
tdo .pervaryti naują konstituci-' 
ją seime, kuris Kuyo renkamas 
tąip nedemokratiškai,, kad rin
kimus boikoftayo yįsos žymes-l 
nįoaios politines srovės,.

Savo kelju paremtas Stalino 
konstitucija.

Taigi nebuvo reikalo tikėti] 
tuo, kų (rašė įr reakcinė jspau- 
da. Bet butų labai liūdna, jei-] 
gu šįtuos faktus žinotų tilįtai 
reakcinė spauda. Faktai vįstiek 

■j $ąsįį|ekA £aktąįs,nežiūrint, kąs

Europos reakcija šėlsta
(Musų specialaus korespondento)

komunistui. O komunistai, ypač 
vidutiniam luomui yįs dar yra 
tąsai baubas, kurio visi krato
mi įr nenori .pergyventi visų tų 
baisumų* kutouos teko pergy- 
iventi Rusų žemės žmonėms.

daugelyje vietų sproginėjo,

Nepaprastojo seimo sesija, kurią Smetona sušaukę 
sausio mėn. 24 d. specialiu tikslu, kad seimas priliptų; 
naują konstituciją, pasibaigė, konstitucijos nepriėmusi. 
Štai kokią oficialią žini^ paduoda Generalinis Konsująs 
New Yorke : •

“Sausio 31 d. Ministerio Pirmininke pavaduoto
jas Stanišauskas padarė Seimui platų paaiškinimą 
ir pagrindė naujosios Konstitucijos jprojektą. Sei- 

% mas vienbalsiai pripažino projektą svarstytinu įr’ 
perdavė Komisijai iš 11 atstovų. Po to Valstybes 
Prezidento aktu Nepaprastoji Seimo ‘Serija uždary- 
ta. Vasario 1 d. Seimas susirinką paprast ai ai sęsi- 
jai.”
Vadinasi, per visą nepaprastos sesijos laiką;

dienas — seimas tiktai pripažino konstitucijos projek-I pąsitrąukti) iš komunistų par- 
tą ‘‘svarstytinu” ir perdavė komisijai! J

Nieko daugiau jisai nesutarė.
O ta nepaprastoji seimo sesija kaip tik buvo su

šaukta tam, kad butų apsvarstytas naujos konstitucijos 
projektas. Štai kaip buvo pranešta apie tos sesijos Su-- 
šaukimą pereitą .savaitę: » '' * I

“Valstybės Prezidentą aktu .sušaukta Nepa
prasta Seimo Sesiją, nuo sausio 24 d. iki vasario 1 
d. Svarstymui pateiktas Konstitucijos, projektas ;ir; 
eilė kitų įstatymų pakeitimų projektų.”
Vadinasi, pirmutinis ir svarbiausias punktas tos- 

seimo sesijos dienotvarkėje buvo konstitucijos svarsty-' 
mas. Tačiau sesija pasibaigė, konstitucijos net nęąvatolnjai” 
čiusi!

Tokiu budu seimas jau antru kartu atsisakė pri.-£| 
imti Smetonos konstituciją. ' ' ■ r

Kaip “Naujienose” buvo pirmiaus pranešta, tąsi 
Smetonos konstitucijos projektas jau buvo įteiktas pa- 
prastajai seimo sesijai prieš Kalėdas, bet kai kurie at
stovai taip smarkiai priešinosi jam, kad tautininką ąų-1 
lai nedrįso paduoti projektą viešam svarstymui, ir Siųe-t|

DAR -VIS

Antanas Birpba dąr vis “mę- 
lągįuoją” tuos, Luiįę ąakė, kad 
j.įąąį, įstodamas j Amerikos 
Darbo Pąrtijos skyrių iBrook- 

r į8 lyne, pasitraukė (arba turėjo

i

tijos, kadangi tos Dąrbo Par-; 
tijos konstitucija neleidžia są- 
vo nariui priklausyti kitai po
litinei partijai.

Bet jisai dar įki šiol, jiepasą-. 
ko, ar jisai įstojo į Am. Dar
bo Partiją, ąr ne.

BUTŲ LARAI LIŪDNA

. Talįat-Keįpsos ir JJ. R. M. E 
nominio dep-to sekretoriaus 
kpsko. Spvietų atstovais de 
bose buvo Užsienio preky 
tomisariato skyriaus vedė 
Kaminskįs, SSSR tqrgPre 
Lietuvai šapiro ir Impo 
staigos skyriaus vedėjas Lc 

kovas. — Po 7 dienų užtru 
šių derybų gruodžio 23 d. 
pienių prekybos komisariate 
,vo pąsirąšytas prekybos si 
tąrįmas ateinantiems metą 

,Jį paąįraąė — iš Lietuvos 
Sės į^al. min. Baltrušaitis 
.dir. Norkąitis, iš Sovietų 
rsęs — ęinąs užsienio .preky 
komisaro pareigas Merekąlc 
ir torgprędas Lietuvai šapi 

Naujasis susitarimas, kai] 
ankstyvesnieji, pagrįstas j 
kybos balanso pasiausv 
principu. Apyvartą ąteinanč 
metais palyginti su 193,7 n 
pagal susitarimą butų padį 
ta per 10%; be to dar num; 
ta jos tolesnio didinimo į 
mumas.

Iš Lietuvos prekių kia 
pozicija sudarys daugiau 1 
70% numatytos bendros ' 

po kuriais porto vertęs. Kainos kiaulė 
atsižvelgiant į pakilusios 1 
junktųros faktą, .palyginti 
pereitų metų žymiai padi 
tos. ' Likusiems 30% sovi 
pirks Lietuvoje įvairių 
prekių pagal jų pačių pasi 
kilpą- — Sovietų sąrašas 
miau modifikuotas, ątsi: 
giant iš viepęs pusės į re? 
pardavimo galimumus Liet 
j e, iš antros pu‘sės į vien 
Kito krašto importo resp. 
porto specifinius interesus, 
budu kai kurios pernykštės 
zicijos buvo išbrauktos ; 
sumažintos (cemento, gele 
spižo, druskos ir minera 
tepalų aliejų) kitos padidi 
ar nąujai įvestos (superfi 
tas, medvilnės, įvairių įrc 
mų, žemės ūkio mašinų, 
mų etc.).

Europoje reakciją šėlstą,| 
dūkstą. Reakcipinkąi deda yi- 

ppię jUQS ^rašo. Bųtų dar liud-|sąs pastangas, kad įsigalėjus ir 
niąų, jęigu pažangioji spauda, tenai^, kur dar demokr^tinęs 
■ąpt to&tokreakcįntok^ms, imtų sąntyąrkos yra užsilikę likučiai, 
mulkinti savo skaitytojus, slėp- Jie vartoja jau seniai išmėgin
dama faktus ąpie \šSRš ąrba tus visus budus ir eina jau 
jųęs iškreipdama, to tuomet:pprąstąįs provokaciniais keliais. Prąncų?ijos teritorijoje bom- 
pažangioji spąuda nupultų že-, Sitam savo juodam darbui ji bpS įr vis tai buvo skelbiamą,
miau ir už reakcinę. ’ nefcigaili nei lėšų, nei žmonių kad tai komunistų darbas'. Gro-

_ aųkų. ' bė žmones ir vis buvo tvirtiną-
~ dtalų fąšįzmo pądędami anuo-’ mą, kad tai komunistų darbą),

met Austrijoje įsigalėjo kleri- arba italų anarchistų žygiąi.
;(kąlinįąi peakcinmkai. ' Vokiečiųį Bet štai dabar visa paaiškėjo, 

kad tai daryta už svetimų val
stybių pinigus, tų valstybių, 
kur reakcija yra stipriai įsiga- 
lėjiąsi. .Daug siūlų galų surąsta, 
kaip tik generolo Franko ran
gose, bet tai ne tikros rankos; 
tikrieįi šių niekšingų darbų 
įkvėpėjai sėdi Romoje ar Ber
lyne.

Prancūzijos demokratijai ten
ka eiti be galo slidžiu kejiu ir 

___  _ ___ pavojingais .tiltąis, 1
šio reakcijos slogučio iki šipl pakištos bombos. Prancūzijos 

[laimingai išvengė. Kad ir Ang- demokratijai tenka be galo bu- 
lijoje juodoji reakcija visame dėti įr smagiai padirbėti, kad' 
savo .grožyje pępąsįręiškė, bet- savę nesukompromitavųs ir šio 
gi anglai reakcininkai kpr gą- mūšio kad nepralaimėjus. Bet 
Įima svetur reakcininkus palai- kas toje kovoje sunkiausią, kad 
ko. Čekoslovakija, kad ir iš yi- Prancūzijos demokratijai tenka 
sų pusių yra yeakcininkų ap- savo užsienio politikoje savo 
supta, bet gi iki šioį, Įaimingąi žygius derinti su reakcinga 
laviruoja ir savo krašte pride- Angliją, arba tikriąu tarus, 
ramą lygsvarą išląiko. . Prancūzijos demokratijai tenka 

Prancūziją tai yra ta uolą, į bendrądarbiąuti su Anglijos 
kurią reakcijos bangos atsimų- konservatoriais, kurie Jpratę 
šę sugniužta. Prancūzija yra svetimomis rankomis žarijas 
tasai kraštąs, iš kur dabar barstyti.
plinta po visą Europą demo- -Pranęuziį talkininkai 
kratijos Šukiai, kur laisvė yra
nepažabota. Prancūzijai šiuo momentu

Europos reąkcipinkai čia imą- tikrai geras partneris 
si visų šlykščiausių priemonių, SSSR, bet šituo partneriu ji ne- 
kr,d Prąncuzijos demokratinį P^i^kėti, nes tasai part- 
frontą sulikvidavus. Jau kuris 
ląįkąs, jkąip Prancūzijoje įvąi- 
ęiose, vietose sproginėj o bom
bos. (&įąm butą: pet / tokių įvykįų,į 
kaip žmonių pagrobimas, bet jų 
pagrobimas .ne įš tų, .kokių bu
vo USA pasipelnymo tikslais, 
bet visi tie pagrobimąi ir žmo
nių užmušimai turėjo grynai 
politinius tikslus. Prancūzijoje 
daug kartų svyravo ir svyruoja 
yąliutą. Kaip, kam neįsigilinu- 

Isiąni į politinio .gyvenimo veik- 
| )ą galėjo atrodyti, kad Prancu-i 
Lzijoje nėra tinkamos tvarkos, 

■ Lkad demokratija nemoka susi- 
; tvarkyti, todėl gyvenimo pa- 
Ldpgnūs išlindo į viešumą ir ra- 

' mius gyventoj us tęrorizuo j a. 
v|Kąip kam galėjo atrodyti, :kad 

bia nęsama .prideramai ramus 
" žmonių gyvenimas saugojamas, 

? j| kąd jpalaidunai -turi progų visa
me sauvaliauti.

Slidus kelias
Tik štai paskutinių metų 

budri Prancūzijos policiją suse
kė ir viešumon iškėlė, kad visi 
.tie neramumai tai buvo ne kie- 

I no 'kito, ikaip tik reakcininkų 
darbas. Bet kas visame 4ame

■ ' 'V • ’ ■ .

Žinias l|petoyas
■' >Jz..JifrMį‘U»..>i> ,. . ... I

.PASKUTINIS MINISTERJŲ įital0 padedami Ispanijoje genę-
■ NUTARIMAS rolai sukųrė brolžudišką karą. |

į šių reakcininkų darbų įtakoje J
J Raitijos valstybės taip .pat at-’ 

sidurė reakcininkų ųaguose.

Pąkąrįojęs sovietų oficialios 
Žinių agentūros “Tass’o”. prą- 
pešimą, had .tąrpe naujojo 
SSRS’pąrląmęnta' narių “855 

^~|yrą komupistai, o 288 bepatti- 
^Keleivis” daro tokią pą- 

įstabą:
'“Taigi pasirodo, kad netie- 

-I ' są skelbė reakcinė spauda,; 
| buk kandidatais 12 gruodžio 

rinkimams galėjo būti vien 
tik komunistų partijos na7' • • M *nai?

■ ■ ' • ■ ' . ■ ’ n ;

Kibk mums teko pąstębeti,] 
tonos konstitucija (“barono” Šilingo parašyta)į buvo ati-| tąi nei reakcinę, peį kokia kitą; 
dėta į Šalį [ Spaudą neskelbė, kad “vien

Dabar seimas ir vėl pasipriešino. Kad .nebūty viešo partijos nariai;
i j i • • • . t . . ‘ . įgąlęsią bpti ^n.didątąi i “vy-.skandalo, jeigu seimas issiskirstyty, nieko -nenutaiąęs; riąųąjąjį SQYiętą”. Nominąęi|ų! 

konstitucijos Klausimu -tuo budu aiškiai parodęs, Ląd] metu .žįto ląikrąsčįuose ^l-į 
jisai “tautos vado” valios pekląusp, tąi Smetona paskel-j be, kad Kandidątps galės platy
bė, kad tuo jaus prasideda ‘‘paprastoji Seimo sesija”. ..pąytija ir kitos

. šis seimo užsispyrimas yra ypač tuo dabai rei^šmin-*|olWnzącijo$ (“viąuomęnę^ ir 
'.profęąinės ąąjungos”.),, kuriąs 
tą piirtija kontroliuoją.

.. '' ' ' ' ' ' ? ' 1 ' J

Ir taip, iš tiesų, buvo, — jęi 
pę dar -blogiau. Kąndid^tų 
minavime negalėjo dalyv 
nei socialdemokratai, nei 

Įcial-revoliuęionieriai, .nei ;

Lietuvos Demokratinio Fron 
to organas “Išvien” rašo :>• ,

Ministerio Putvinskio švoge- Lenkijoje. įsigąlęjo pesuvaldo- 
ris grafas Zubovus -turi netoli ]mas palaidas bajorų luomas. 
Klaipėdos praskolintą dvarą. Balkanuose irgi reakcijos ragai 
Ministerių kabinetas nutarė lyg užaugo,
puošimčiųs už sĮtoląs -ŽeępiėSH 
Bankę nubraukti, skolą užmo
kėti ir tą-dvarą padovanoti po
nui Zubovu), Kad šitą kombina- 
ęiją Laip ,p^rs paslėpti nuo vi- 
ąuounenės, tai kabinetas nuta-i| 
re -nevą įŠ jo nupirkti :hąt,; 
už kūrintos sumokėjo daugiau, 
negu tas (įvaras vertas. 

1. -i.- '■ ■ ; • I
Kai Raseinių apskrities vąl-! 

stiečiai, kuriems už nusausipi- 
mo id^lkUS, gręsią yąržytinūs,: 
,ątėjo .pąs į minįtęrį Putvinskį 
prąšytį skoląs tik atidėti ir ne
varžyti ūkių, tai Putvinskis jų; 
net nepriėmė. Nulipdusi val
stiečių ’ delegacija prašymą su, 
450 pąrašįų paliko ministerijos 

. <apęe?liąrijoję. Už kiek laiko 
jie yėl surinko apie 5Q0 parą- 
šų įr vęl atvykusi delegacija 
prašė būti priimtą mįĮi. Put-' 
vinskio. Bet šį kartą ne tik jų 
nepriėmę, bet ministerijos val
dininkai juos išvadino tingi-1 
niąis,' maistininkais įr liepė va
žiuoti namo įr; mokesčius gera 
Valia'sufįibkėtį. ‘ ‘

' n. C .."/■m:.——'
JUBELIEJINIS MOTERŲ

SUVAŽIAVIMAS KAUNE.

Prancūzijos vaidmuo
Skandinavų ^valstybės betgi

bė, kad tuo jaus prasideda ‘‘paprastoji Seimo sesija”. ■ Jti 

gas, kad visi to seimo atstovai yra tautininkų partijos 
.žmonės. Matyt, .ta .konstituciją yi® tąip -netikus, ;kąd' 
net daugeliui tautininkų sąžinė neleidžia ją įpKiimti-

Kaip buvo rašyta slaptame Lietuvos demokratijos', 
organe “Išvien”,> Smetona pagal tą konstitucijų butųį 
padalytas “amžįnu prezidentu”, kitaip sakąnt, karą- 
jium. Be to, ta Smetonos konstitucija labai suvaržo or^l-kuri opozicinė partija, ne^ viJ 
ganizacijų, spaudos, žocįžio ir susirinkimų laisvę. įsas opozicines partijas (pę tik

Protingesnieji taųtiuiulęai numano, kad Lietuvos buržujų, bet įr darbininku įr 
{liaudis tokiai konstitucijai griežtai priešintųsi. Štai dęl1 u^nin^ų\ ‘valdžia yrą.

?atf^-°S Vadas” negal^° iki šio1 feim^
( Lmum&tų parŲja ir tos sąjun- 

i gos bei -draugijos, ' kurios yrą
(versti ją priimti

u . ..... .s.j Ji m

>RUN ’U'l'f IBII'Į

SLA. PREZIDENTO IR “TĖ
VYNĖS” TELEGRAMOS

’Tjį 1 po komunistu kontrolę.
i ,1

no-: 
auti 

sa-i 
kita

Kadangi . sausio 2d -.d.«buvo 
sušaukta Kaune nepaprasta sei
mo sesija naujam Lietpyps, 
.konstitucijos projektui .svars- 
jtyti, .tai Amerikos fietuyiai, ku
riems ' rupi Lietuvos žmonių 
{laisvė, ėmė “bombarduoti” Kau
pą, reikalaudami, kad naujoje 
konstitucijoje nebūtų paneigti 
(demokralybės principai.

Telegramas su tokiais reika
lavimais pasiuntė j Kauną Ame
rikos Lietuvių Kongreso centro

Kai kur buvo ^ar bblogiąų 
H Tų “.visuomeninių” organiząęi- 
' .jų nominuoti Kandidatai štai-

■W***!*;

komitetas, čikagiškis Kongreso 
skyrius ir kai kurie kiti sky
riai, taip į>at LDS į centras ir, 
kaip “Tevypė” praneša, gLA.į 
prezidentas F. J. Bagočiąs įr 
SŲA. organo redakciją. ' įi 

| X

Prezidento Bagoeiaus kabje-; 
grama skamba taip: v

I ' Į

“Svąrstąnt naujos kęnsth 
tuęijųs ^projektą užtikripkįtę 
musų tėvų žemės liaudžiai 
sąžinės, žodžio, į susirinkimų, 
organizacijos laisvę ir ąs-, 
mens neliečiamybę.-To trokš-

“Išvien”, rašo:
Ponia įpinisteriene Lozorai- 

jiie.nė „įr M to kitų .poniučių 
panoro gąąigąrsintiir gruodžio 
10 .d. sukvietė Kaune neva {tai 
190.7 metų moterų ^uy^žįavi-T 
mųi paminėti motęrų ;Suvąžia-| 
yimą. .Keista, kąd suvažiavimą ] 
prgąpizavo tos anketos ponių-1'‘ 
■tčs, kurios, apskritai, jokių rel 
kalų sų ąnup suvažiavimu ne
turėjo jr y.rą .priešininkes ;anok 
ąuyą^iąyjįmodyasiaį. Del ;to su-1 
yąžįąvįmę, ksip ipąstobejo ;ir 
ąyeįkintojąį, nesimatė kaimie
čių moterų, p tik susirinko nu- 
sidąžiusios poniutės. Suvąžiąvi- 
•jyo {rengėjoms visai nerūpėjo į 
.pju^nms karininkų RomOVės 
iBUmus W skurstančius Lietu
vos moteris sukviesti. Mat, jos 
,negražiai ’ atrodo įr .nesiderįna 
jrnię miesto įr dabąr- 
<tmių valdokų -žmonų aąyąiz-. . vv. . . , , . . ,1\ ‘ , sly.ksciaus;ą, kad tą juodų dar-

Programe nebuvo numatyta HM .svetimų pinigais ,v,ie- 
.nei .nrezidinmo. nei reznliuriiiil ^Uiopes.

Pirmiausia .buvo Įleidžiami

ga, prieš .pat .rinkimų diepų, 
buvo išmesti aš kandidatų sąra
šo ir pakeisti kitais ! Tuo ibų- 

] du pasirodė, kad tos. “visuomę- 
mneę” .orgąnį^ąGijos, kųrįų Var
du kpmvmstm .totemo k^dK 
dątųs, tbuyo -tik .priedangą, p 
tfeąii, .sprendžiamoji Aątoą 
kandidatų įkyrime £^0 įgt^ 

LliW;
čią, tikrai pasakius, .nėra nie

ko >naujo. Ęad kandidatų nomi- 
navimo teisė priklauso tiktai 
komunistu .partijai ir organiza
cijoms, kurias ji kontoliupjia 

tokia sovietų “rinkimų” 
stema yra paremta sovietų js-!

jnei .pjje^iųmo, nei rezoliucijų: 
komisijos, ;nęi kitokių komisijų i , . , . x. v. . . ..<•

Net sovąžiasimo dąiy- ^ndai- ,žia 
yęms neleido kalbėti. “Atvykus 
ąįos gali paklausyti gražįų pa
skaitų, pasimokyti, o ne kal
bėti. čįą ne mitingas, ne ^ei~ 
mas, čia tik įietnvių motęrų 
prieškarinio suvažiavimo jubi
liejinis paminėjimas”, pareiškė 
aukštosios yąjdovų žmonos, kai 
salė, įlystoj ųąi kąntrumo, -pra
dėjo reikalauti balso. ,

Lietuvei mergaitei v daug pa
sakojama apie pasiaukojimą, 
apie lietuvę moterį, kuri cąro 
įąikąis savo gy.veyimą pąšvys
davo Lietuvos prislėgtai liąu- 
džiai- Bet tik 80 metų jp^asĮin- 
kųs, išnyksta ryšiai tarp sod
žiaus įr , miesto. Tautininkų 
valdžia, rūpestingai globodama 
dvarininkų ir valdininkų )lyo-! 
mą, kasa gilią .duobę .tarp mb- |‘UŽgyrė jų darbus ir t. t. .0, kaip’ 

'terš inteligentes ir sodietės bei (tyčiojasi įš Lietuvos Jiąudięs 
; darbimnkės. Tik vgld^masį 'to .reikalų dabartiniai Lietuvos 
mokratiniais principais gali iš-1 viešpačiai!

.gelbėjti Lietuvą nuo tos moterų 
vergijos, prie kurios veda Lie
tuvos .naujieji ponai ir ponios,i 
taip neseniai išėję iš tų -pačių 
šiaudinių Lakusių'.

►Suvažiavimo prezidiumo poJ 
nios sumišo, kai iš .vietos ne- 

Isiliovė šaukę; Kas .gi jus rin-: 
ko, kaę įgalioj o. mus . ąfąto.vau^ 
ti?”. Tik po didelio triukšmo 
leido tautos žadintojos Mortos 
Zauniutės atstovei už ją pa-» 
sveikinti suvažiavimą. Yisąi ne-t 
davė balsę vilnietei moteriai,] 
kuri pro ašarąs maldavo leisįį' 
išsitarti dėl įvykių Vilnijoje, j

Tokioje nuotaikoje suvažiaį 
vimas priėmė rezoliucijas, pa
sveikino dabartinius ,valdovus,

neris ir pas save bet kokius 
demokratijos pradus yra panei
gęs ir savo vidaus tvarkymo 
metodus Lelia į užsiepįp gyve
nimą.

Daugiau išprusinti .prąnępzų 
darbininkai įr yįdurinysis luo
mas šiokių įSSSR politikos me
todų negali nei pakęsti, pei su
prasti. Todėl demokratiškoji 
Prancūzija yra labai atsargi su 
tuo savo lyg partneriu užsienio 
politikoje, o ypač privengia de
rinti darbus geperalinių .kariuo
menės štabų.’ Tatai, -Prancūzi
jai be,veik yienai tenka visais 
demokratijos frontais -kovoti.

Tiesa, lieka dar Skandinavų 
valstybės, bet jų svoris dar nė
ra itoks palyginamai didelis, 
kad joą ęja ,ką d£Ug galėtų nu
veikti, .o kas svarbiausia, kad 
jos savo ukišku gyvenimu pu
sėtinai yra sukištos su reakcin
gomis valstybėmis, todėl jos už
sienio (politikoje yra labai at
sargios. z

USA yra jsįzolįayųsiois nuo 
Europos gyvenimo, todėl Pran
cūzijos demokratijai yra pras
tas talkinįnka^.

Europos reąkcininkai visa tai 
gerai yra apskaičiavę, todėl pir
moje .eilėje deda visas pastan
gas, kad Prancuąiją iš vidaus 
išsprogdinus ir denais įvedus 
vidaus kąrą. .Šiokiam karui išti
kus, Europos reakcininkai tuoj 
pradėtų savo troškimus ręąli- 
.zuoti.

(Bus dąugiau*) ..

Skaitytojų Bali
LIETUVOS BENDRAS DE

KRATINIS FRONTAS

Kaip susitarto su

Kiekvienus metus susitinka 
L.ietpyos ir ^oy. Rusijos toto-: 
vai abiejų kraštų prekybos san
tykių gairėms ateinantiems me
tams nustatyti. Kaskart .peržiū
rima* baigiamų metų prekybi
nių ,mąinų pozicijos ir pagal jų 
realumą nustatoma kontingen
tai ateinantiems metams.

šiito reikalu buvo nuvykusi j 
Maskvą prekybos delegacija, 
susidedanti iš U. R. M. Ekono
minio dep-to dir. Norkaįčįo, 

(“Maisto” vald. pirm, ir ,vy.r. dir.

Kelis kartus perskai< 
“Naujienose” “Išvien” pare 
mą, ‘it veidrędy, matąy Li 
vos žmonių politinį veidą, 
yięnuoliką metų, be iskryp 
aš tas mintis skelbiu pažai 
je spaudoje. Dėja, Smetonos 
mokami agentėliai, silpnos 
lios musų “vadovukus” sug 
jo “red herring” fanati 
prieš “raudonuosius” .prish 
.ti “cacomis”. vObiecanki, 
canki, a glupiemu radosc”. 
ngs .tokįs jianatikėlis, man r 
damas, mokipo : “Smetoną į 
damas nieko NELAIMĖSI”, 
dalių ir “honorarų” dalini; 
paveikė musų suvaikėjo 
“vadovukus”. Kur dabar ki 
sis tie “vadovukai”, kuomel 
są Lietpya organizuojasi >į ] 
drą Demokratinį Frontą j 
neteisėtą, puču įsigalėj 
Smetonos diktatūrą?

“Išvien” laikraščio pask 
mas “Tėvynėje” nepasirodė, 
dėl? SLA yra demokratinė 
ganizacija. Tokia svarbi ž 
paskubomis SLA nariams 
skiriamų. Kodėl?

Net Romos Pins XI, pirr 
paskelbtąjį prieš “komunis 
karą, jau atšaukė (Dar ne 
“N.” Red.). Jau Jspanijo 
,Prąncųzijos Liaudies Bei 
Frontų pripažįsta remtinu, 
musų “fašistukai” laikosi, J 
nijos, ir Italijos su Hitlerį 
balsiu: “Kovoti komunizr 
Kaipo pateisinimą kraujo 1 
mui Chinijoje ir Ispanijoje.

Man labai gaila »tų ęilpm 
lių," suklaidintų musų *‘vadc 
kų”, kad demokratijos, m 
fąšizmm paaukojimu, tikisi 
ką laimėti.

A. K. Ru(kauskas, M

Remkite tuos, kuri, 
garsinasi

n
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| KĄ ŽMONĖS MANO
............   ■ ■ ...... Mv  ■.. '■■■■■■<

Cicero ir Leikos Moterų Pasikalbėjimas
Džr-r-r-r, džr-r-r-r . . . durių 

skambutis. Ona pribėgusi atida- 
jrč duris ir prie durų stovi lau
kiamoji Barbora....

ONA — Gerą dieną kaimyn- 
kele, jau mes tavęs ląukiaipe, 
kas pasidarė ir kodėl taip už
trukai ?

BARBORA — Ak, žinai, rųa- 
no Petras šiandien nedirba, o 
jau jis, kai nedirba, vis eina į 
š-to Ųntąno bažnyčią ant anks
tyvų bet šįandjen kaip 
išėjo dar negrįžo, o aš vis lau
kiau su pusryčiais . . . viskas 
atšalo, o čia map rūpestis su 
musų mitingu, o ir apie savo 
diedą rūpinuosi, bet palikus 
pusryčius ant priepečkio bėgau 
pas jus . . . ak, suprantu, lau
kiate manęs . . .

ONA—(šypsodamosi) —- Ne
sirūpink, Barborėle, savo Petrų, 
jis nežus ir buk rami, nes jis 
grįždamas iš bažnyčios buvo 
pas mus užėjęs —- norėjo Jokū
bą matyti, o ir prasitarė buk 
turįs su juo kokiais svarbiais 
parapijos reikalais pasitarti. Jo
kūbas irgi anksti išėjo, tai, ma
nau, Petras ar tik nenusekė Jo
kūbo ieškoti . . .

Šių Metų 
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

TRECIA KLIASĄ ’
Pirma ekskursija išplauks iš N.ew Yor- 

ko gegužiu Ž d. laivu “Europa”, į Breme
ną, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą, 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko |! 
Kauną, ir 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, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

Trečia ekskursija birželio RL dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN^ hi’-i 
vu “Britannic” į Franciją, iš ten gęlžkęltų

na $209.50, bet grįžtant po rugsėjo 25 
bus sugrąžinta $5.75. ;

Ketvirtą ekskursija birželių 1$ 4i#W 
laivu “Aųuitanja”. j

Penkta ekskursija liepos 14&&ą, 
vu “Gripsholm”. , . . 1

Šešta ekskursiją liepos 16 dieną, laivu 
“Ąųuitania”. ;

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

Gelžkelis nuo Chicagos į NęwYprką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kąip kada užtrunka mė
nesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius,

BARBORĄ — (Lengvai atsi-, 
kvėpusi) — Na,,dabar jau puri-, 
mau ir mano širdis atsigavo ... 
Atsiprašau, nes aš dėl tos neri-, 
mąsties net pamiršau tave pa
sveikinti.

ONĄ — Jai niekis, juk mu
dvi artimos -kaimynkos, veik 
kasdien susitinkame. Prašau į 
fręntrųimį, kur jau Alena, Ur
šulė ir Petronė laukia. (Vjsos 
atsistoję sutiko Barborą, pąsi-? 
sveikino ir apie stąlą nusėdo). į

LEIKOS ĄLENA bją, &ąd; 
jau dabar vesąrųe •yiąoą, tai1 ;ąš' 
noriu paąąkyti, kad' Leikos Mo
terų Klubas daug kalbėjo, nar
stė ir vjępbaUiai patarė pagyri
mą Jokūbui ųž taip grąžius ir; 
mokąl^kus pąrašyipus “Naųjie-" 
nose”. Mane ir Petronę nusky
rė apie .tąi Juk, ubui pranešti. 
Tik gailą, kad v jo napiie nėr. 
Laimingą UięęroS parapija to
kius darbščius parlipi jums Jųrė-i 
dama — ypąč .Jokūbą, jis tik-: 
ras moksliškas pilo^ųpąs...

BARBORA (—;rotorių širdiu-’ 
gai pasisakyti (pertraukdama 
Aleną), kad praėjusį sekrųadie-j 
nį, veizėk, nuėjau į musų 'Šven
to Untano bažnyčią. Atsisėdus

MI

[ ACME-NĄUJIENŲ Foto ]
LELIJŲ MILŽINAS. —- Keistas lelijai panašus ap

gulas .Cldcagoję, kuris yra kelių pėdų aukščio ir turi 
stiebą, kuris tvirtas kaip medis.

žyąlgąusi į šventuosius ir kaip 
įtik akis užmečiau ant šveųto 
Untano ir, veizėk, tik strakt Jo-: 

j jiubas prieš mąpo akiš, penųsi- 
• maniau, ale sakau gal-toji Įta- 
. .lapatija ar kas ? Bet štai /proĄo- 
. ,ni,nes duris į^lenįta ;ir Jokūbus 
; ir, netikėtumėte, atėjo tiekiai 
ir šąlįąjWąnęs ątąisėdb. O kąip 
aš nusigandau, iš itos baimės 
mane lyg drugis pradėjo purty
ti ir .tik veizu, kad mu^ų kleb. 
Vaičiūnas nępamątyty, 'kąd prie 
nąąnęs sėdi ję Rąrįąųian ^‘šiau
dinis kataĮikąš’’’. Nors;musų 
kleb. Vąičįąąąs djžbai .sako, 
.Kad šveątąs lŲnįąjąąs .darę cų- 
^uą, bet kad įią b,ųt;ų Jokųbą' 
patraukęs į bažnyčią, vargu hle-1 
•bonas tikėtų, ;nes kleb. Vaičių-' 
,nąs nęką^tą •s.ąkė, kad tokie vy- 
;ųąį, .įkąip iękttbąs, be Ronąos 
’KUflįgy .pąląikb idąngij surastj...

I

%UiRĄU(ŲĖ -j^esĄprąntu ir 
fltehijKiai, jK«W lk«n- Vaičiūnas

AįiaU$iiiu katą-į 
.iffilc jis. 3wau, ,ne 

vjenę .šekpąądieųię merą Ųr.žąy- 
Čios ;ąplęid.ęs ?

$$JĄ ~ .Jęiknbas man kartą, 
aiškino, Įkąd Jis jš klaidų moko-. 
.si. Ąr jus Ąąr nešinote to, kad 
;ką jbažnyčięse ^ako, tai patys 
jBomęs Jęųnigąi nedaro ir tam: 
netiki. Juk jau žinote, kad jie' 
save yądįna pątriotais, tė'yų ša
lies ,mylėtojais,.-.bet bažnyčiose 
ir mokyklose į^edę anglų kalbą;’ 
nutautina jaunimą ir pačias bąž-J 
nyčias tiesiog pavertė tiirgavie-' 
įtėmis. Arba štai, ar kas yra ma
tęs, ^kad koks nors bizįnierįus; 
arti .bažnyčios butų prasigyve
nęs? Jų mokyklos užpildytos; 
saldainiais ir kitokiomis |Tejk-; 
menėmis, kurias .pačios seserys, 
vaikams pardavinėja, tai ir ąrn 
čiausia prie .bažnyčių Ėesančįos, 
krąutuyęlės ĮąbUusĮai ąųV|irbų- 
sios.

LEIKOS PETRONĖ — .Gry
ną teisybę pasakei, nes kuomet 
ir ,aš laikiau Arti bažnyčios sąl-! 
dainių ir kitokių smulkpiqnų! 
krąątuvčlb; tąi skubėjau jPąs.P 
traukti, nes bučiau kitaip jau' 
•nubadavusi. Būdavo per ęli§ną; 
nieko daugiau, kaip Ųk sęsęrų: 
siunčiami mokyklos vaikai su 
“punčkąrtėmis”.

ONA — Dar aš noriu pupis’ 
pasakyti, nors kai kurios įžipo- 
te, kad musų kleb. Vąįčįunas 

. panaberistas ir

ja, tai gana dažnai mėgsta pą- 
rapijonis' lįavcrdžiuoti, vadinda
mas netikrais katalikais, atska
lūnais katalikais, šiaudiniais ka
talikais ir dar kitokiais negra
žiais vardais. Matote, jis Įie 
vien Jokūbą kolioja, bet ir ki
tus, kaipjjįąm karštis užeina. ,

URŠULĖ — Kiek giliau žiū
rint mąn darosi aiškų ,ką<l Rų- 
mos kunigaus ar tik neapsėdo 
trys piktos dvasios -r- gobšu
mas, pąvydas, .kęrštaą. ŽĮiųonūs 
tikrindami, randu, kad ar tąi' 
Rymo/katalikai, Romos katali
kai, Amerikos katalikai ar Lie-i 
.tuviai kątąlikai, — y.i^i man ru
josi,. tokie pat kątąlikai, bet 
jau musų klebonas tai ląįiąi ne- 
ipčgs.tą, jei , kas/jį vadina Ro
mos kataliku. Todėl, ir musų 
Petrąs, Joųas jr Jokubąs dėl ,fo 
Jųri <dę,Ug‘ ;kiko ir ^mągųmo. Jųki 
ir aš, kai jauna bąyąu, Romos 
kunigui gaspadinavau, tąi pa
žįstu juos .'. . jie mo.ką ir bon- 

‘kaš tuštinti, bet piusų klębonas 
gal ir -šiuo atvej u ' nesiduotįų 
'lenkiamas ...

LRIKOS PETRONĖJ Ne tįk 
Jokūbą kaip išmintingą, rimįą 
mes, bet ir daug kas gerai žino 
lietuvį ir pastovų kataliką.’ Se
sutės,' melskimės, kad jam Die
vas duotų ištvermės ir kad jis: 

Į ir toliau /nenukryptų nuo ‘tie-1 
sos ikelio, o visuomet turėtų vy
riškos .drąsos atidengti ir rody
ti Romos kunigų kk.idas ...

ONA —- Aš noriu prie Uršu
lės kalbos pridėti pastabą ir pą-. 
tarti; kad su blogu nereik ga
lynėtis. Užtenka to, kad jau pą- 
.^įsti kas bloga, o kas/ gera. Blp- 
gą ręik .visuomet palikti kuni
go ausyje, o yię^r.i pasisąkyti, 
tik 'tįęk, kiek gero pądąrome. :

(BARBORĄ — Tai -labai iš
mintinga pastaba. Bet aš wįu' 
pasakyti, kaip kartą jaunąs jė
zuitas misijų laike aiškino, kad 
Šv. Petras pasakęs — “mote
rys turi būti paduotos savo vy
rams’1. Qt, jei čia dabar butų, 
Jokūbas, tad aš jo pakląusčiau, 
nes tas jėzuitas to gerai neiš
aiškino . į.

ONA — Gerai, kąd ir nėįr, 
nes jis į šeimyniškus klausinius 
nesikiša, 'o be to(, tųjciaįs klausi
mais rūpinasi tik seni jĮdeboųąi 
— jauni kitaip išmano . . . ye 
neseniai skaičiau laikrašty, kad 

įsikarščiųa-: Musolinį .buvo paaikviėtęs apie

NAUJIENOS, Uhicago, III, 
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du pūkštančius Romos kųųigų 
(tąlko.n, “dūšių” padauginimui. 
Sakomą, kad visi dąlyvavę .toj 
konferencijoj kunigai “iškiįmin-1 
gai pasižadėjo bendradarbiau-

BARBORĄ — Ąr tje Rųnigąi 
visi Jąr jauni ?

ONĄ — Jtpje žinioje penųrp- 
(dęmą ;ąr visi, jąųąi, sųni.

jLIWS ĄWA — Mąn 
-dusi, kąd jąų iš kb, Bą $ąes <ųia 
.pąs:Uąl<;ęme, gąlime ^ę^ryti 
ąi^ią fsvądą, kurją ąš siųĮau 
ke^ųiiųęijęs f<W9įe ju-ijiųti 
Męą, jr
.rjįjntąi pįr Ąirdųigąi jąg'.yeld^ ą-į 
1$ .pųąę^ to.- W~
.too iy ^ie-,

^įeki jr
'jodui yjęnbątoi Am-, 
# į? ir
■P^b^dPPAM /SSąųjįę«oąe’zj 
ųe ftjk ;xuųiną, ibet įr yisięųis Jie-, 
kuyiąųiš !

Nutartą, Į^ąd ąį :pąsių^; 
“įjąųiįęnųųĮs’' &ęiįw Rętroųė.’ 
,^u *tųb

—Leikos Petronė

Gražų Sidabrinį 
Setą 
• \ ' ! 

. -, ....... - - - - - i

Dabar kiekviena moteris, ku
li skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba s ąsm.eąu-

Setas iš 6 šųiętų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šąukštas, yidelčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Išjcirpkit kuponus iš apgąrsini- 
iuo, .kųriis kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
jprisiųskit į I^ąujienąs. Išlengvo 
per keletą savaičių susiiinksit 
gražų setą. Tie setai yra Ro- 
gers sidabro ir garantuoti vi
sam amžiui. Kitur už taip pi
gią kaihą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Naų-

Nauja
Kultūra No. 12 '

Tik ką .gavome iš Lietuvos 
ją Kultūros numerį.

TUĘINYS:
Religijos ir Tikybos sąvoka — prof.

J. VabalarGudaitiš.
Sovietų nąųjopi 1938 m. konstituci

ja—prof. ‘M. Ręemeris.
Rudenio vieškelio — Salomėja Neris
Iš socialogijos paskaitų — prof. P.i

Ėepąąs.' '
Šulinys—Petras Cvirka.
Kultūros kryžkelėse Lęsijąįrant —

Salomėja Neris.
tPąsąpįpo pėdsakai Lietuvoje — jJ.

Kernius.
Paryžiaus gatves ir liaudis — A.

Adaląs.
Dairia — -K. Jakubėnas.

J. Ųaužįkas 
•Baltas takelis ■

Dairia - . __ _ , ..
Popuriąi’usis .Mokslas.
Apžvalga.

KAINA 45 CĘNTĄI 
GALIMA GAUTI
Naujienose

1739 So. Halsted St

[mSUfiANCE |
KĄPąRĄŲDĄ)

į < apdrąųdą ąųto-
i niųltikąms

IA. *
- • Ąpdraudą namų nuo 

ugnies
i

• Ąpdraudą rakandų
i • Ąpdraudą nuo vagių i ■
. p Aj|di;ąiĮ^ langų

• Ąpdraudą gyvasties
gausite

Į NAUJIENŲ 
raštinėje

1 per A. Rypkevičių

. 1739 S. Halsted St į 
Rąštinė ątdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie- ! 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.
sL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ji

M..& Ik# M, O ® ®

Su Ateitimi
jKą atneg rytpjus jūsų jaunuoliui ? -
Kųlegijos mokslą . . . pinigus 
.biziniui pradėti . . . piniginį už- 
Ųkrinimą ? . . .

Tas, ką jus planuojate dėl jo, 
,gab stotis tikru turtu. Tačiau, ju- 
.sų planai turi būti pagrįsti ant 
•tikrų davinių,—n^ kaip paprastai 
,ąnt (Pąikų vilčių. Ąpsįrupirik savo 
vąikb (rytojutni dabar ... pradėk 
taupomąją sąskaitą dėl jo šian-

MBS KĄLĘAM IĄETUVIšKAI

MAISTED EXCHANGĘ 
NATIONAL BANK 

jaĄLSTĄD st. prie ;19th PLACE
Nariai FEDERĄL I^ESERVE SYSTEMOS. IR 

FRDRRĄL DRPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

'" ....... U1!1 T' į
SVAĘPUS PKANES1MAS

VISJEĮU§ AKCININKAMS
Lietuva B.ŲiJdųig and Loąn Assoclation

Šiuomi pranešu, kad specialus susirinkimas visų akcininkų įvyks 
Švento Kryžiąps iPąrąpijp.s galėję, 4557 South Wood Street, 1938 m. 
yąsąrię ipen, .8-tą .dieną, aštuntą valandą vakąref Susirinkime bus 
apsvarstyta svarbus klausimai [kaslink bendroves reikalų.

Lietuva BuiMing and Loan Association
V. P. PIERZYNSKI, Sekretorius. z

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

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

t* nę\

Beer Distributor
■ ». ■ ♦ f •

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

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 
jiayimą.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240
l

LIETUVOS-AMERIKOS

ermometras

NAUJIENOS 
1739 Sm. 

H l»tod S t 
tl’CAGQ

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa- 
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekui1 negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeięų DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
jprisjysųt
Chicągfoje ...... $8.00 
Kitur Suy. Valstijo
se ir Kanadoj uupi- 
ginta kaina .... $5.00

Siuskit money orde
rį arba čekį —

J

NAUJIENOS
1739 S<wth Ralsted Street 

CHiCĄąO, LLL.

į.



NAUJIENOS, CMcago, Iii.

Vasario-Feb. 13 d. 1938
SAKALŲ Svetainėje

GERB. Naujienų 
jos Ir skaitytojai 
pirkinių reikalai® 
krautuves, kurio® 
Naujienose.

skaityto- 
prašonu 

eiti i taa
skelbiasi

RADI O

Šįvakar “Naujos Ga- Šįyąkar K. R. Mer

West Side Hali sagėje

Šokiuose bus minima Ratelio
met linksminę kitus galiau nu* (13-kos metų suk: ktiiVes.

J. K

Vasario-Feb. 13 d. 19384

John Hokol, 22, su Sally Pa- 
k ark Ii s, 24

Frank Myers, 40, su Stalla 
Tarvidas, 25

k ■

telis šįvakar rengia metinius 
Variety šokius, Chicago Wo- 
men’s Club rūmuose, 72 East 
Eieventh Street.

švenčia 13 Metų Sukaktuves
Chicagos lietuvių

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

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUL 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 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiek-vieną setą 
su 6 kuponais

Vertė
$£.50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

’ ■ ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 šmotų

v . TIKTAI UžJus galite pradėti taupyti' tuos sidabn- 
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- Era •
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- Ea 
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra wBLlllJĮ| JM 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.
Norint gauti vieną setą, atneškite arba i||f 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus MM Jy 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. ų
šeši , setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- setas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. Su 6 Kuponais

Diena h Dienos

Grįžo iš 
Ligoninės

BRIDGEPORT — Ona Jog- 
minienė, 3356 So. Emerald Avė. 
praeitą trečiadienį, vasario 2 d. 
grįžo namo po sunkios operaci
jos iš šv. Kryžiaus ligonines, 
kur ji išgulėjo mėnesį laiko.

Ligonė greitai stiprėjmti ir 
už sąvaitės — kitos tikisi visai 
pasveikti.

Išsiėmė, Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagioje)

Budriko Programas 
WCFL

šį sekmadienį vėl girdėsite 
puikų radio programą, iš didžiu
lės WCFL radio stoties, 970 
kil. nuo 7:30 iki 8 vai. vakaro. 
Bus di inų, muzikos ir Makalų 
drama. Išgirsite visų mėgiamą 
Budriko radio orkestrą grojam 
puikius muzikalius kurinius. Iš
girsite kas dedasi Makalų šei
mynoje. Jau atvažiavo Myko
las, susirado naujų, giminių . . . 
Kis įvyks? Klausysimės.

Prie progos norima priminti, 
kad Budril<o rakandų ir rad.o 
krautuvėj, 3409 S. Halsted St. 
dabar yra didelis kainų nup gi- 
nlmas, todėl kas perka dabar, 
daug sut. ūpo. M.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS

SAKALŲ Svetainėje

šeštadienis, vasario 5, 1938

F-
L r

Sidabrinis Jubiliejus 25 metą Ženybiimi Gyvenimo
Jonas ir Marcijona Pauga 5031 West Roosevelt Road, Cicero^ Illinois

Telefonas —Cicero 5306

Grupė susideda iš pačių Pailgų ir jų artimųjų. Pamergės ir pabroliai iš kairės į de
šinę: O. Olbikienė, E. Vaičiulienė, Leo Pailga, Kastancija Pailga, Jonas Pailga, Marcijona 
Pauga, Marijona Bevan .(Pūga), Stella Garadaus’kaitė, J. Rudienė; O. Hermoniene, J. Her
manas, E. Gasparaitienė, A. Olbikas, M. Yorkmanienė, F. Yorkmanas, Helen Pailga, Pet
ras Pauga, Carl Bevan, M. Mortuzienė, B. Mortuzas, S. Eitinantiehė, O. Slaškiene, L Karo- 
blienė, E. Freimonienė, O. Slabienė, O. Samalionienė, O. Laučiškiene, M. Pauliukienė, M. 
Empolienė, O. Valiukiehė, P. Garądauskienė, P. O. Karobliene, I. Buknienė, M. Meda- 
linskienė, A. Olbikas, A. Šlubis, J. Lauchiškis, G. Madalinskas, J. Vaichiulis, J. Paulinskas, 
J. Samulionis, J. Zigniant, V. Zigmantienė, W- Buknis, F. Pečiukaitis, G. Eilmantas,- A. 
Staškus, P. Freinianas, J. Valiulis, A. Karoblis, F. Karoblis, J. Gasparaitis, J. Rudis, P. 
Empolis, J. Garadauskas, M. Pečikai Lione. (Sp.)

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

dynčs” Valentine 
Šokiai

gaižių Ratelio
Šokiai

METINIS
KONCERTAS

SPECIALUS
Fa.srHlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas
Vienam 
Žmogui

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 & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Šmotu

“Faun
Design
Gražus

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Repuhlic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Srroened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .......... ..........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pihnus 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

Pakeitė Spaustuvės 
Vardą

Spaustuvininko J. /K. Valins
ko spaustuvė, kuri buvo žinoma 
Progress Printing ’Co. 3423 Su. 
Morgan St. pakeitė vardą: Peo- 
ples Printing Co. Tebėra
pačioje vietoje ir priima spau
dos darbus reguliari, i. 
Valinskas prašo visus savo e- 
sančius klientus, su spaudos 
darbais kreiptis ypatiškai, 3423 
So Morgan St. arba tekfonucti 
YARds 7474.

Jo oficialia pranešim: s telpa 
‘‘Naujienose”, kitoje vietoje.
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Liet. Scenos Mylėtojų Ratelio mėnesinis susirinkamas įvyks 
pirmadienį, v. sario 7 d., Pučkorių namuose, 10349 S. Perry 

darb ninku 
vas. 27 d.h-u

š. Dilis.
įvyks sek-

avė., 7:30 vak. Susirinkite skaitlingai, nes bus 
rinkimas ateinančiam parengimui, kuris įvyks 
ir kiti svarbus reikalai.

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas
madienį, vasario 6 d. šių metų, 12 vai. d., Lie1 
torijoj, 3133 S. Halsted St. Svi rbu būtinai dalyvauti, ne: 
randasi naujų klausimų. Kurie esate pasilikę su mokes
čiais-, būtinai pasirūpinkite apsimokėti, priešingai busiie 
suspenduoti. —P. K., sekr. ,

Lietuvių -Keistučio Pašalpos Kliubo ' mėnesin’s susirinkimas 
įvyks vasario 6 d. Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
12 vai. dieną. Mėnesinės duoklės bus priimamos 
vai. ryto. Malonėkite atsilankyti į šį susirinkimą, 
daug svarbių reikalų. —Helen Chapas, rašt.

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks nedėlioj,
6 d., 1 vai. po pietų, parapijos svetainėj. Malonėkite pri
būti, yra svarbių reikalų. —A. Laurinavich, rašt.

Upytės Draugijos Kliubas turės susirinkimą vasario 5, 7 vai. 
vakare po antrašu 4070 S. Francisco avė. 
nėkite atsilankyti. —E. T.

Kruopiškių Progres. Kliubas laikys mėnesinį 
tadienį, vasario 5 d., 8 vai. vakare, 2436 
Kviečiame atsilankyti, nes turime svarbių tarimų aptarti.

Kliubo Valdyba. '

šį vakarą, vasario 5 d., Wcst Veiklus
Side Hali, (buvusioje Meldaž o) mergaičių būrelis, Kultūros Ra- 
įvyksta Naujos Gadynės choro 
rengiamas pasilinksminimas — 
Valentine Party, ir šokiai. Gi-os 
Geo. Stephens orkestrą.

toje! Jaunuomerės choras vlsuo-

PARDAVĖJAI
GĖRALŲ—IMPORTUOTŲ ir VIE
TINIŲ, ĮSKAITANT LIETUVIŠ
KAS VODKAS — PREKIAUTI 
CHICAGOJE IR VIDURVAKA- 
RYJE. KREIPTIS I CORVDON 
& OHLRICH, INC. 852 WEST 
GRANO AVĖ, CHICAGO.

sprendė pats pasilinksmint, tam 
surengdami šią pramogą. Kvie
čia savo draugus ir rėmėjus art- 
silankyti ir sykiu su choristais 
praleisti Valentine v: karą.

Pradžia 7:30 vai, vakare, į- 
žanga tik 25 centai ynatai.

Naujos Gadynes choras neuž
ilgo, būtent balandžio 3 dieną, 
rengi, si pastatyti naują gražią 
operetę ‘‘Tulpės’’, tat sunkaus 
darbo utovi prieš juos gana 
daug, o ir kitom organizacijom 
prisieina pildyti programas la
bai dažnai. Tat, linkėtina, kad 
šis pasilinksminimo vakaras 
jiems pasisektų kuo geriausiai.

—-Draugas

Legionierių Ekskur
sija Lietuvon 
Išplauks Geg. 18

Vyks laivu “Normandie”
Ar manai šį pavasarį pama

tyti Lietuvą? Jeigu taip, tai va
žiuokite su šia Lietuvių Legio
nierių grupe, Dariaus-Girėno 
Post 271, kuri su vėliavomis ir 
s. rgyba, gegužės 18-tą išp’aijks 
iš New Yorko gražiausiu laivu 
“NormAndie”.

$ Lbt** Šarvinę Spoon 
Sugar SpoM*

Studentų Vakaras 
Stipendijų Fondo 
Naudai

Jeigu aplinkybės jums lei
džia, tai neatidėliokit, paduokit 
tuojaus registraciją, ir gaukit 
visas reikalingas informacijas.

Li.n-kyk savo gimtinę šalį 
šiais metais ir dalyvauk jos Ne
priklausomybės 20-tų metų su
kaktuvėse.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria I ietuvns bank^f

Šioj* dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1«75 

su 6 kuponais *

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Vas. 11 d. rengia “Bunco”
Penktadienį, vasario 11 d., 

įvyks Lietuvių Universiteto 
Kliubo Bunco Party stipendijų 
Fondo naudai. Parengimas ruo
šiamas International House rū
muose, prie Chicagos universi
teto, 1414 East 59th Street.

Parengimas pri sidės 7:30/vai. 
vakare. Bilietus galima gauti 
nuo narių, nuo fondo rėmėjų. 
Juos taipgi bus gauti prie durų. 
Kaina 35 centai.Bus daug door 
ir tablo prizų. Bendrai, vakarė
lis bus gražus ir įdomus.

Visi lietuviai yra raginami 
atsilankyti ir paremti stipendi
jų fondą. Su geraširdžių para
ma, Universiteto Kliubas galės 
suteikti psgalbą gabiems, bet 
neturtingiems moksleiviams.

A. Faiza

Aplankyk tą sėdžių, tuos na: 
mėlius ir takelius, kur gimei ir 
augai ir mažytis bėginėjai. Pa
sidžiauk ten vasaros grožybe, 
pasigerėk žaliuojančiomis pie
vomis ir miškais, srauniais u- 
peliais ir Nemunu skaisčiu.-Lai 
raiba gegutė užkukuoja dar 
kartą, anksti rytą ir nuramina 
tau liūdną širdį.

Tuos visus malonumus Įgysi
te važiuodami su Dariaus-Girė
no Posto (Pilmgrimiška Eks
kursija), nes Gegužės 27-ta- jau 
busite Lietuvos sostinėje Kau
ne.

vasario

Visi naik i malo-

PARENGIMAI
kuponus. Taipgi pinigais 

» »
Siunčiu ..

Atsiųskit man

Vardas • RĘSTA ITR ANT AT
Adresas

Miestas

nuo 10
nes yra

susirinkimą šeš- 
N. Marmora avė

nesivėluokite.
Koresp. Alfred’as J. Butkus.

šokiai
va-

HOSPTTAL
Avenųe 
5727.

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

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

&

Valstija

V-Art® *’ " S?' k

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta p 
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Ho)lywood šviesomis. 
1 darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
TpI F.NG RR8R-5R40

The Holy Name Society of Nativity B. V. M. rengia trečią me
tinį šokių vakarą, sekmadienį, vas. 6 d. Nativity Audito- 
riume, 68th, S. Washtenaw Avė. Bus Bert Soutant muzika. 

Sekmadienį, vasrrio 6 d., Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St.
Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelis rengia šokius, 
bus trumpi. Pradžia 2 vai. po pietų ir tęsis iki 7 vai. 
karo. Atsilankykite ir

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naviie- 
nų” neturėtu būti.

Visi Legionieriai su unifor
momis, kurie jau esate padavę 
registracijas, ir kurie dar netu
rite uniformų, o rengiatės su 
šia grupe važiuoti ir norėtur- 
mėt įsigyti uniformą, kreipkitės 
prs Posto Commandierį, John 
Yušką, 24|7 W. 43rd St. Tai 
padarykite tuojau, nes neužilgo 
bus pradėta treniravimas arba 
Militafy Drills, kad nuvažiavus 
į svetimą šalį kiekvienas žino* 
įų savo pareigas ir t.t.

Frank Krasauski, Koresp.

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 99č. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reįkia atsiųsti ekstra 35c.

Kupono No. 45 ■ Vasario 5 d.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už ................... ......
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE .......
PALAGO PAGELBA

NAMIE už .............
EKZAMŲKAVIMAS

OFISE? ...................-
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

>12
>50
>20

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Vlctory M70



šeštadienis, vasario S, 1938
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NAUJIENOS, Chicago, H f i r ir.

TURTINGA ROSELAND© VYTAUTO DRAU
GIJA NORI PRISIDĖTI PRIE KITOS

--------------- ---------- ---------------------—

Kitos Žinios Iš “Rožių Žemes”
ROSELAND; — Po Naujų 

Metų laikas ir sąlygos veikimui
mediją “Tarnas Įpainiojo”.

Apie patį programą, bus ve-
pablogejo, nes daug darbiniu- liau pranešta per “Naujienas”.
kų paleido iš darbų, vienok iš
ėjo kaip tik priešingai. Draugi
jų parengimai, kurie buvo su
rengti po Naujų Metų, buvo 
daug pasekmingesni, negu per
nykščiai.

Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugijos parengimas buvo pa
sekmingas. Golden Star Kliubo 
bankietas buvo didelis ir finan
siniai labai gerai nusisekė, ži
nomas yra faktas, kad draugi
jų parengimai būna pasekmin
gi,. jei išrenkama geros komisi
jos parengimams surengti.

» » #
Ratelio-“Pirmyn” vakaras

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis rengiasi prie gražaus pa
rengimo, kuris įvyks vasario 
27 d-., J. Stanciko svetainėj. 
Roselandiečiai, pasižymėkit į 
kalendorių tą dieną, kad kitur 
nepasižadėtumėte tą dieną, nes 
tai bus gražus parengimas, ko
kių retai pasitaiko Roselande.

Lietuvių Scenos Mylėtojų. Ra
telis tą dieną pasikviečia sau į 
pagelbą Pirmyn chorą ir bend
rai pildys gražų programą. Pir
myn choras suvaidins gražią 
operetę “Gražioji Galatea”, o 
Ratelis suvaidins juokingą ko-

Dabar tai tik padariau pasta
bą, kad' tą dieną, roselandie
čiai, niekur kitur nepasižadė- 
tumėt dalyvauti.

» » »
Vytauto Draugija

Draugija Vytauto Nr. 2 sa
vo metiniame susirinkime pa
darė tarimą ir išrinko komisi
ją apsidairyti ir patyrinėti ku
ri lietuviška organizacija\ stovi 
ant tvirtesnio pamato, prie ku
rios ji galėtų prisidėti. Į komi
tetą išrinkta Povilas Petronis, 
Juozas Gumuliauskas ir Albi
nas Laurutėnas. Komisijos na
riai yra seni draugijos darbuo
tojai ir nusimano apie draugijų 
reikalus ir jų ateities padėtį.

Draugija Vytauto nr. 2^fi
nansiniai yra stipri, rodos,, pi
nigų banke turi virš penkių 
tūkstančių. Reiškia, draugijos 
finansai tvirti, bet narių skar- 
čius, kaip ir kitose draugijose, 
eina mažyn kas metai. Kaip 
matyt, Vytautinė supranta ko
kis likimas laukia musų lietu
viškų draugijų ir pradeda rū
pintis laiku, kad nesuvilti savo 
narių, kurie priklausė per ilgus 
metus draugijai ir kad sulaukę 
senatvės nebūtų nuskriausti.

Užmirštoji Grupė | 
Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras
Organizacija mažai kalba, bet 

daug dirba/

štai jau praėjo Kalėdos, Naii- 
ji Metai ir jau apie mėnuo lai
ko po Naujų Metų* Visokios 
organizacijos ir chorai daug ką 
apie savo veikimą pranešė laik
raščių skaitytojams ir tik Chi- 
eagos Lietuvių Vyrų choras ty
lėjo. O tuom tarpu Vyrų cho
ras gana rimtai ir sėkmingai 
darbuojasi.

Į choro pamokas, kurios 
įvyksta kas sekmadienio rytas 
nuo 10—12 vai. p. Neffo sve
tainėj, ne tik kad gana pasto
viai lankosi visi choro nariai ir 
beveik kas pamokos ateina 
naujų dainininkų, bet labai tan
kiai chorą atlanko įvairių or
ganizacijų atstovai su užkvieti- 
mais dainuoti jų koncertuose.

: Sausio 16 d. š m* Vyrų cho
ras. drauge su. kitais dalyvavo 
didžiuliame Chicagos Lietuvių 
Draugijos koncerte, Ashland 
Auditorium; vasario 13 d. už
kviestas dalyvauti “Naujienų” 
koncerte, kuris visuomet būna 
vienas iš įdomiausių ir didžiau
sių Visoj Chicagoj. Toliau seka 
ĮJuosybės Namo Bendrovės Ci- 
icefo,. Laisvamanių 1-os kuopos 
Roseland ir kiti vakarai.

*
Kovo 19 — šeimyniškas 

vakaras

Lietuviai Legionie 
riai Rengias Prie 
Dideliu Iškilmių

CEASSIFIED ADS

' IACME-NAUJ1ENŲ Foto]

MILIONŲ ĮIPĖDINIAI — 
Chicagjete j Mrs. G o r d o n 
Tliornc su sunum vMoiltgo- 
mery Ward Tliornc, ku
riems įniręs vyras ir tėvas 
Gord’on COmstock Thorne 
paliko $2,600,000 tuijto. Ve
lionis Thorne.. mirė prieš 
kelias dienas Floridoje. Jis 
buvo Mbnįgomery Ward 
and Co., firmos steigėjo ai- 
nis. /:’:•!

veikė, taį dabar1 turi daug dar
bo ne tik lavinimosi dainuoti, 
bet ir surinkti, pakankamą skai
čių dainininkų. Vyrų, mėgstan
čių dainuoti, Chicagoj yra ga1- 
na daug ir vis žada prisidėti, 
bet vis kažko vilkina ir tuom 
tik trukdo organizacinį darbą; 
Choras prašo tokius pasiskubin
ti. 4

a. t a.
ONA DOVEIKIENE, po tėvais 

JASUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 3 dieną, 11:10 vai. 
vakaro, 1938 m., sulaukus se
natvės, gimus Minčaičių k-me, 
Žagarės parap., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno. 14 m.
Paliko dideliame nulhidime 

.2 aUaiWtioną,
ir Kazimierą, marčią Oną, 3 
dukteris? Julijoną Weinienę, 
žentą Stanislovą, Oną Aleliu- 
nięnę. žentą Joną, o Lietuvoj 
—Suzanną Mikulskienę, žentą 
Pranciškų, 8 anukus, broli Juo
zą Jasutį ir gimines, o Lietu
voj—broliai, seserys ir gimi
nės.

Kūnas pašarvotas 3354 So. 
Halsted St. koplyčioje, namų 
telefonas Boulevard 8028. Lai
dotuvės įvyks Panedėlj, Vasa
rio 7 d., 1:00 vai. po pietų* Iš 
koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Onos Doveikienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Dukterys, žentai, 
Marčios ir Giminės.

Laid. Direktorius S. M. Sku- 
das> Tel. MONROE 3377.

U n tanas.

ANELĖ WAIČIKAUSKIENĖ

Persiskyrė su. šiuo pasauliu 
Vasario 3 3100 vai*. popiet,
1938 m., sulaukus 62 metų 
amž., gimus Lietuvoje.

•4 ■ f ’ *

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų George, marčią Helen ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3265 So. 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
Antradienį, Vasario 8 dieną, 
8:00 vai. ryto iš namų į šv. 
Jurgio . parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta Į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Anelės Vaičikau
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai esat 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti įai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Simus, Marti ir kitos giminės.

Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tek YARDS 1138.

KŪDIKIAMS KALDRELĖ.

SCOĮTIE APPLIQUE QŲ1LT PATTERN 1517
, No. 1517—Graži kaldrelė kūdikėliui apkloti. Galit pasi

siūti iš atliekamų skudurų. M
MM MMB MM ■■■* MM MM IMM * MM MM MM MM • 'MM

| I
NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1517

11739 So. Halsted St., Chicago, 111^ <

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..................,... |

| Vardas ir pavardė ........................... .................. ..................................-........... |

į Adresas —............................................ ,—..... ................................ —........ |

I Miestas ir valstija ...............................................    Į
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Gi kovo 19 d. Vyrų .choras, 
rengia savo šeimynišką vaka
rėlį su muzika, dainomis, už
kandžiais ir gėrimais, su labai 
maža įžanga, tik įtiek, kad užsi
mokėjus muzikantams ir z už 
svetainę. • x

Dabar Vyrų choras jau susi
deda iš apie 40 pastovių, dai
nininkų. , Jų tarpė įVjpa . ir. gana 
prasilavinusių dainavime ir sui 
gerais balsais, bet dar vis ke
liolikos. trūksta iki geidžiamo 
skaičiaus “50”.

Šis .choras nėra naujas, bet 
kadangi jis per daug metų ne-

drausmes ir rimto 
apsiejimo ir siisii- 
kas, žinoma, meno 

nėra sunku išpildyti.

Mokesčių nereikalauja
Choro finansai jau gana ga

rai stovi ir 'jokių mokesčių iš 
savo narių nereikalauja, tik 
šiek tiek 
kultūrinio 
klausymo, 
mėgėjams
Chorą mokina vienas iš geriau^ 
šių chorvedžiu p. K. Steponavii- 
čius. Jis deda visas pastangas-, 
kad padarius šį Vyrų chorą 
vieną iš geriausių Chicagoj.

Taigi, vyrai, į darbą. Trupus 
tis pasišventimo ir, energijos, o 
chorui S;Us^varkiųs, bus ,nę, tik 
patiems, bet ir visai Chicagos 
visuomenei daug kultūrinės 
naudos. —J. L. A.

Vaši 12 Minės Nepriklausomy
bės Sukaktuves

Dariaus-Girėno Postas 271 of 
the American Legion rengia ne
paprastą vakarą, paminėjimui 
Lietuvos Nepriklausomybės 20- . 
tų metų sukaktuvių, šeštadienį, 
Vasario (F.ebruary) 12-tą 8:00 
valandą vakare, Hollywood Inn, 
2417 West 43rd Street, Chica
go, Illinois.

Bus tam tikslui pritaikinta 
graži programa, muzika ir šo
kiai. Dalyvaus daug žymių kal
bėtojų; dainininkų ir šiaip vi
suomenės veikėjų* Taip pat da
lyvaus Lietuvos .Konsulas P. 
Daužyardis, Teisėjas John T. 
Zuris, 12-to Wardo Aldermanas 
Bryan Hartnett ir daug kitų 
profesijonalų ir įžymių veikėjų.

Dariaus-Girėno jaunuolių gru
pė, Drum ir Bugle Corps, išpil
dys žymią dalį muzįkalio pror 
gramo. Be to, bus leidžiama išT 
laimėjimui daug brangių dova
nų, kurias aukojo sekanti as
menys: J. Kalėdinskas, S. Pri- 
hodskis, W. Sebaštian, J,. Ki- 
bort, J. Yuška ir W. Kareiva. 
Tad, atsilankę į šias Legiono- 
rengiamas Lietuvos Nepriklau
somybės 20*tų metų iškilmes, 
netik kad- turėsite progĄ pasi
klausyti gražaus programo, į- 
vairių kalbų,, bet ir išlaimėt! 
sau brangią dovaną.

Apvaikščipdami šias Lietuvos 
Nepriklausomybės 20-tų melų 
sukaktuves, kartu paminėsim ir 
buvusio Amerikos prezidento 
Abraham Lincoln gimtadienį, 
nes vasario (Februarv) 12-ta 
pripuola ir jo gimimo diena.

Frank Krasauskis,
Korespondentas

Fumished Rooms Wianted
RANDAI KAMBARYS, vaikinui 

ar moterei, apšildomas, prie mažos 
šeimynos----gali gamintis valgį

3446 So. Emerald Avė., 2 lubos 
priešakyje.

BUSINESS WANTED
NORIU PIRKTI GROSERNE ge£ 

roj apielinkėje — nebrangiai. Pra
neškite tuojaus. Boulevard 0850. 
Mi*R. Anna Noreika, 3416 So. W.ąl- 
lace St. .

Utinis
KONCERTAS

INTELIGENTUI KAMBARYS — 
•apšildomas už prieinamą kainą — 
ant pirmo arba, antro.

7104 Emerald Avenue.

Exchange—Mainai
. NORIU MAINYTI didelę grosernę 
į Lotą — Turi būti South Sidėj.

Republic 9578.
' For Rent

PASIRENDUOJA ROADHOUSE 
prieš lietuvių Tautiškas kapines su 
visais įrengimais, barais, stalais, 
svetainė ir pragyvenimui kambariai. 
Buvusi St. Svilainio vieta.

3428 So. Halsted St.

Real Eštate For Sale
Namai-žem'ė Pardavimui

RENDON 2 KAMBARIAI dėl 
2 vaikinų arba dėl ženotos poros.

4058 So. Campbell Avenue.

Personai
Asmenų Ieško

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkę 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

Žagariečių Maskių 
Balius

Vasario-Feb. 13 d. 1938

SAKALŲ Svetainėje

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI naš
les nuo 35 iki 40 metų amžiaus. Be 
vaikų ar su vienu. Esu našlys be 
vaikų. Patinkamas ant visko. Atsi
liepkite laišku — Girtuoklės nera
šykite. 1739 So. Halsted St. Box 785

NAMŲ BARGENAI
Marquette arba Brighton P&rke 

nuo $1800 iki $50,000. Galima namą 
pirkti įmokėdamas $100.00. Kitus 
kaip renda. Turime visokių mainų 
namų

ftlelp Wanted— Female
 

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI; nėra skalbimo; geri na
mai; gera alga. 1555 So. Springfield

ir farmų.
C. P. SUROMSKIS, 

2502 West 69th Street, 
Grovehill 0306.

REIKALINGA 
pierių skirstytojų 
nuolatinis darbas 
terims.

860 West

PATYRUSIŲ po- 
grading plant — 
atsakančioms

Evergreen.
Tel. Lincoln 3046; 1 blokas.į 
mius nuo Division; 1 blokas į 
karus nuo Halsted.

mo-

žie-
va-

REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 
maišytiems skudurams skirstyti.

LEV PAPER and METAL CO
1840 West North Avenue.

MERGINA 24-30 patyrusi namų 
darbui, skalbimas, paprastas viri
mas; naktimis liuosa, geras mokes
tis. Avenue 7890,

REIKALINGA JAUNA MERGI
NA mokanti stenografiją. /Patyri
mas nereikalingas. Tufi mokėti an
glų ir lietuvių kalbas, (lietuviškai 
rašyti). Kreipkitės laišku, savo ran
kos parašytu. Paduokite informa
cijų apie amžių, mokslą ir patyri
mą. 1739 So. Halsted St., Rox 786.

PARSIDUODA 2 COTTAGES po 
6 kambarius su basenientais, furnA- 
ce apšildymas. Geroje vietoje. Kaiha 
$3,500, mafeas įmokė jimas. PAtJL,’ 

6621 So. Ashland.

PARDAVIMUI NAMAS su ta- 
verno bizniu arti dirbtuvių ir geros 
transportacijos. Namas 15 metų se
numo, karštu vandeniu šildomas. 
Esu našlė negaliu laikyti. Šaukite: 

Telefonas Rockwell 2761.

Help Wanted—Male-Femalė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS antrarankis virė
jas vyras arba moteris — gera mo
kestis. Atsišaukite LIBERTY RES- 
TAURANT, 4915 West 14th St., Ci
cero, 111. Tel. Cicero 3564.

REIKALINGAS VIRĖJAS i Res
toraną — vyras ar moteris. Valgis, 
guolis ant vietos. 3740 So. Halsted.

SAVININKAS parduoda bizniavą 
kampini LOTĄ: 52^x125 pėd. Mar- 
quette Parke — dalys — be skolų. 
Nepaprasta vertybė. P. KNOP, 1902 
W. 65th St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

113 AKRŲ FARM A arti Allegan, 
Mich. Kaina $3500. — $700 įmokė
ti — likusią lengvais išmokėjimais.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
■RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.'
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskolos

BENEDIKTAS SAMOŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

L vasario 4 dieną, 4:30 'vai. po- 
rietis 1938 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Suvalkų apsk., 

k Kaimelių kaime.
Paliko dideliame nuliudime' 

moterį Martbą-, po tėvais M:a 
-rinaitė, motiną Heleną, duk- 

zterįi Sofiją* Įįodminą>- -žentą 
Jurgį, sūnų Juozapą, marčią 
Katherihe, 3 anukus, du bro
lius Juozapą ir Stanislovą Sa- 

- moškus ir jų šeimynas, 2’ se
seris Antaninąt Petevski ir 
Anna Bird ir jų šeimynas; 
pusbrolį Joną Sahiošką ir daug 
kitą giminių.

Priklausė prie Jaunų' Lietu
vių Tautiško Kliubo. /

Kūnas pašarvotas 923 West 
35th St., Chicago.

Laidotuvės įvyks Tręčiadie*- 
nh Vasario 9 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Sv. Jurgio; parap* baž- 
lyčią, kurioje atsibus ąeduu 

, lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į» 
Šv. KazimieCo kapines.^

Visi a. a. Benedikto Samoš- 
kos giminės, draugai- ir pa»- 
žįstami ^nuoširdžiai' esat kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

.' ' V
Nubudę liekame, * . 

i Moteris, Motina, Duktė, Žen
tai, Sūnūs ir Giminės*

Laid. Direktorius S-. P. Mažei
ka. Tel. YARDS 1138.

■ žagariečūy Kliubas rengia 
maskaradą-—balių sekmadienį-, 
vasario 6 d., West Sid'e Hallį. 
2242. West 23rd PI. Durys atsi
darys 4:30' vakare; pradžia 6 
vai* vak.

Bus smagi orkestrą Fi*ank 
Selemonavick. Katrie bus gra
žiau ir įdomiau apsirengę, gaus 
gražias dovanas-. Kliubas yra 
labai gražių dovanų paskyręs 
tanu tikslui. Be to; turėsime iš 
Lietuvos importuoto alaus: Mr. 
R. Girdžius parsitraukė keletą 
statinių iš pat Žagarės Konš- 
mtmo/bravarnės. Bus proga1 pa
ragauti ir visokių žuvelių, vy- 
nuogių iš Lietuvos. Kviečiame 
visus savo, .draugus ir pažįsta
mus atsilaii^yth -—Komitetas.

(Skelb.j

CtASSIFIEDADSJ Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Nelaime Ištiko 
P. Kungienę

I fiVFIKKL U ■ 1111V Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banldetams 

ir Pagrabams, 
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 73Į4

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

N0RTI4S1D E — Vasariu 2 d., 
darbe nelaimė ištiko- p; P. Kun
gienę. Koks sunkus daiktas už
krito jai ant galvos. Kungienė 
buvo greitai išvežta į St. Lur 
ke?s ligoninę, kur daktarai pa- 
dare operaciją.

j P-a Kungienė gyvena ties 
3502 West Evergreen< Street. 
Apie įvykį, patyriau1 iš jos duk
ters Alenos. Ji pašaukė mane 
telefonu.

Gailą, kad nelaimė ištiko to
kią gerą moteriškę. Draugai ir 
draugės malonėkite ją aplanky
ti ir paguosti. Lankymo valan
dos nuo vienos iki dviejų kas
dien, ir nuo 7:30 iki 8:30 pir
madieniais ir trečiadieniais.

Gerbiamai draugei 
greitai pasveikti. (

- ..K 
linkiu

Miscellaneous
įvairus

Tel. Victory 4965 ...
. STOGDENGYSTfi

Meš dengiame ir pataisome vif?V!os 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
larbus* Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Sti eet

PATIKIMAS AMBITISKAS vy
ras dėl peanut vending mašinų rou- 
te, pilnas ar dalinas laikas, nuosta
bi proga — $175.00 reikalaujama.

Box 78<L

REIKALINGAS KRIAUČIUS — 
suprantantis • tą darbą, arba pasi- 
renduoja storas tinkamas tam biz
niui su arba be rakandų.

• SEELEY 7882.

WHOLESALE FURRIER par
duos neatsiimtą Northern Seal fur- 
kautį, tiktai $10; gražų naują Silver 
Fox wholesale $49.50;

HERMANO GANGEL, Room 843, 
190 North State Street.

iFurniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

AR IEŠKAI SVEIKATOS?
Išmok maitintis ?ir užsilaikyti. Gauk 
khygą “Gera Sveikata ir Ilgas Am
žius Be Vaistų*’. Kaina ....... $1.25

Gaunama pas J- LAUKIS,
3328 So. Lowe Avė., Chicago, III.

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

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

CALumet 5269.

FURNISHED ROOMS
I RENDON FURNIŠIVOTAS mo- 
derniškąs kambarys. Paranki vieta 
karštu vandeniu apšildomas. 1900 
So. Union Avenue.

PARDAVIMUI elektrinis refrige- 
ratorius, skalbiamoji mašina, va- 
cuum valyklis — ar mainys į auto
mobilį. 7127 So. Talman.

KAMBARYS RENDON, steahi 
heat, 59 gatvė ir Fairfield Avė. 
'šaukite nedėlioj-. Grovehill 0808,

RENDON KAMBARYS prie ma
žos šeimynos. Vienam arba vedu
siai porai. Yra ir garažas. 7011 S. 
Oakley Avė., Tel. Republic 6160.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas karštu vandeniu, 3635 S. Union 
Avė., pirmos lubos priekyje.

r

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

*!N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. BYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

PARSIDUODA RAKANDAI 3 
kambarių, geros rūšies pilnas įren
gimas kaip nauji. Priežastis — iš
važiavimas. Pirkėjas gali pasilikti 
ant vietos, Kambariai apšildomi, 
šviesus — porčiai — garažas. Pi
giai. 1907 Evergreen Avė. 2 aukš
tas iš užpakalio.

-------- ------------------------------------- ------- r,.„

Business Chances
Pardavimui Bizniai /

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
barais labai^pigiai.

2301 South Leavitt Street.

PARDAVIMUI GBOSERNft gero
je vietoje, pigiai. 4819 So. Wells St.

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOClAr 
1TON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

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

COAL
Anglys

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00 ’

$6.00

MINE RUN .......,....... -......
BIG LUMP .......................
EGG ............... ..................
NUT ..................*...............
SCREEN1NGS ............ -.....

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

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

ABERDEEN 1123.

PARSIDUODA GROSERNĖ gerai 
įrengta1 su fikčeriais ir staku. Par
duosiu už pusę 'pigiau, negu verta.

3631 Unięn Avenue.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAO

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.
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l* KALĖJIMAI IR NUSIKALTĖLIAI
įt
rr
I

Paleisti iš kalėjimų' kriminalistai ne tik 
patys nepasitaiso, bet dar ir jaunuolius 

išveda iš gero kelio
Sociologai, kriminalogai, bau- mėnesius) paleistas kalinys ne- 

smių ekspertai ir kitokie spe
cialistai Moterų klube la kė su
važiavimą, kurio vyriausias 
tikslas buvo aptarti dabartinę 
kalėjimų sistemą. Klausimas 
daugiausia sukosi apie vadina; 
mąją “lygtiną bausmę’* l 
kaltelių paroliavimo sistemą).

Ekspertai buvo tos nuomo
nės, kad toji sistema yra gera 
ir suteiki; nti progos nusikaltę- .. .. . .x . x. • - t ima jam,hui pasitaisyti. •

Kaip žinia, daugeliu atvejų 
nusikaltėliai yra nuteisiami ka
lėti nuo vienų iki penkių metų, 
nuo dviejų iki dešimties ir t. t. 
lai reiškia, kad po vienų, dvie
jų metų nusikaltėlis turi teisės 
prašyti, kad butų iš kilojimo 
paleistas. Tokį prašymą spren
džia speciali taryba (“parole”). 
Jeigu surandama, kad kąlinys 
pavyzdingai elgėsi ketėjime, tai 
dažnai jis yra lygtinai palei
džiamas (gauna “parole”). To
kiu atveju per tam tikrą laiką 
(paprast: i dvidešimt keturis

turi nusikalsti. O jeigu jis nu
sikalsta, tai lygtinas paleidimas 
iš kalėjimo lieka panaikintas. 
Pi vyzdžiui, jei nusikaltėlis, nu
teistas į . kalėjimą nuo vienų 
iki penkių metų, po vienų mc- 

(nusi- tų paleistas iš kalėjimo seka-
mene si ų laiku 
tai jis grąžinamas 

likusius keturis me
ti už naują nusikal- 
žinoma, paskiriama 

ir. nauja bausmė.

my 24 
nusikalsta, 
į kalėjimų 
tirs kr lėti.

Ekspertų manymu, toks lyg
tim s iš kalėjimo paleidimas yra 
ląbai geras dalykas. Tačiau vi
sai kitokią nuomonę pareiškė 
John L. Sullivan, Chicagos de
tektyvų (seklių), viršininkas.

Sullivan kalba buvo atikra 
bomba susirinkime. Jis griež
tai nuneigė, kad lygtinai pa
leisti iš kalėjimų nusikaltėliai 
pasitaiso. Girdi, geriausiu atve
ju pasitaiso tik apie dešimtas 
jų nuošimtis, o devynios dešina

tys nuošimčių vėliau ar anks- 
čitxi ijr vėl 4‘suklumpa’’. * ' i

Apie nusikaltųjų pasitaisymą 
jokiu budu negalima spręsti iš 
to, kiek jų, per dvidešimt ketu
ris mėnesius po išėjimo iš ka
lėjimo; vėl patenka į policijas 
rankas už vienokį ar kitokį nu
sikalsimą. Paleisti kaliniai pa
prast; i yra tiek gudrus, kad 
stengiasi per tuos du metus ne-, 
pakliūti. O jeigu vėliau jie pa
kliūva, tąi lygtinai dovanota 
bausmė jau neatsinaujina.

Lygtinas bausmės dovinojį- 
mas, Sullivan manymu, blogąs 
dar yra ir dėl to, kad atgavę 
laisvę kriminalistai nė tik pa
tys, vėl ima . blogais keliais eiti, 
bet ir sųgądina jaunuolius. Esą, 
kiekvienas kriminalistai išvedą 
iš kelio apie keturis jaunuolius, 
įmonėse yra populiarus posū
kis, kad viena sugedusi bulvė 
gali visą'bušelį sugadinti. Taip, 
girdi, yra ir su kriminalistais.

Sullivan susirinkusiems mok
slo žmonėms pareiškė, jog ty
rinėjimui leidžiami pinigai kur 
kas daugiau ’ naudos padarytų, 
jeigu jie butų sunaudoti nau
jiems, kalėjimams pastatyti.

Tai taip Chicagos detektyvų 
viršininkas .žiuri į nusikaltė
lius. Jo manymu, kartą nusi
kaltęs žmogus jau nebegali pa
sitaisyti. • .

Visos Draugijos 
Kviečiamos Į 
Vas. 16 Iškilmes

I

Nedaug laiko bcŲko peticijų 
parašų rinkimui

Nebedaug laiko .iki 16 dienai 
vasario, kuomet lietuviai visur 
rengiasi iškilmingai minėti ' Lie
tuvos 20 metų nepriklausomy
bes sukaktuves. Amerikos Lie- i. ■ • ’
.tuvių Kongreso Chicagos įSky- 
rius tą dieną rengia .Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Kalsted St. 
šaunų ir grandiozišką paminėji
mą tos istoriškos dienos. Pro- 
grame dalyvaus 3 chorai, “Lie
tuva” behas ir keli kalbėtojai. 
Įžanga bus tik 15 centų svetai
nės lėšų padengimui. Yra pa
kviestos visos žinppios. lietuvių 
draugijos prisidėti oficialiai 
prie šio - žymaus'YlįVaikščioj imą 
prisiunčiant savo atstovus su 
ženklais bei vėliavomis’, kurios 
turi, šiliomi laikotarpiu laiko
muose 'susirinkimuose draugijos 
turėtų ragint savo narius- daly
vauti ir nutarti viešai draugijas 
reprezentuoti. v v

Nebedaug laiko belieka rinki
mui parašų ant peticijų, reika
laujančių Lietuvos 'valdžios su
teikti amnestiją visiems politi- plaučio.

niams kaliniams. Reikalinga su
rinkti 'kuodįdžiausias skaičius 
parašų, kad tuomi pi.rodyti da
bartiniams Lietuvos va:d''"r'vns, 
jog Amerikos lietuviai negali 
pakęsti nekaltų žmonių kanki
nimo vien už jų politinius įsiti
kinimų,^ ir už reikalavimą žmo
niškų teisių.. . y- —Lietuvis

NEPAPRASTA
OPERACIJA

t ■ 4 , • • *• •• "."•••I

Kalbamoji operacija yra tuo 
įdomi, kad vos tik kelios jų bu
vo sėkmingai padarytos. Tos 
rųšieš tumoras krutinėję yra 
didžiausia retenybė.

Ligonės sesutė Ferdinada'jai 
davė pusę kvortos savo krau
jo. Vadinasi, buvo padaryta 
kraujo transfiizija.

Nors dabartiniu laiku ligonė 
jaučiasi silpna, vienok mano
ma, kad ji pasveiks.

Krikščiūnaitė buvo Dr. Yuš- 
kos pacijentė.

Vasario 13

Veronika Krikščiūnaitė (6518 
S;, Greenvvood Avė.) per septy
nis mėnesius sirgo krutinės 
skaudėjimu ir narių sutinimų. 
Gydytojai surado, kad jos kru
tinėję auga tumoras, vienok 
negalėjo nustatyti’ jo rųšį (Vie
ni manė, kad tumoras yra van
deninis, o kili, kad jame yrą 
pūlių)..,

Pereitą ketvirtadienį,z vasario 
3 d.,.St. Luke’s ligoninėje Dr. 
VVillard Van Kazei, Illinois uni 
versiteto krutinės ligų profeso
rius, padarė nepaprastą opera-

Krikščiunaitės krutinės 
pusantro svaro kietą 
(fibromą). Tumoras 

trijų vietų išaugęs iš

Bazaras Ciceroįe
CICERO, ‘iii’ 

ir sekmadienį, vasario 5 ir 6 d 
įvyks Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugijos bendrai su Chicag’os 
Lietuvių Draugija milžiniškas 
bazaras ir šokiai. Vieta—Liub- 
sybes svetainė (49th ir 14th

Šį šeštadienį

ei ją: iš 
išpjovė 
tumorą 
buvo iš
širdies maišelio ir dviejose 'vie
tose priaugęs prie dešiniojo

šeštadienį pradžia 5 vai. va
karo, o sekmadienį 3 vai. po
piet. Įžanga tik 10 centų.

Cicero, o drauge Chicagos ir 
apylinkių lietuviai esate kvie
čiami gausingai dalyvauti šiame 
bUzare, nes pelnas nuo bazarp 
eis Moksleivių Stipendijos Fon
dui ir kitiems svarbiems kultū
riniams reikalams.

Kviečia bazaro rengimo
Komisija.

NA U J I E N l| 
METINIS 

KONCERTAS

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avė.

Pradžia 3:30 vai. po pietų.

(ACMĖ-NAVJrĖNtr Fotui

įįįiį

ŠALTAS KRIKŠTAS

<*f*K '

Canton, Ohio, veikia sekta Church of God
kuri savo naujus narius krikštija įmerkdami juos upėje. Paveikslas pa
rodo du naujus narius, kuriuos sektos kunigas krikštijo šaltam, ledo

re 6 svarus, M’/o; uncijų. 'Ji 
yra žmona turtuolio Danicl 
Reed Tbpping.

.■ NUO PEČIAUS.
šio pečiaus. Ugniage 
nuo jų kyla daug gaisru

; . ' ' ; fACME-NĄUJIĘNU Foto]
— Vaizdas namo ties 1615 Edgewater aven-ue, Chicagoje, kuris užsidegė nuo perdaug įkaitu- 
ų departamentas perspėja chicągieęius pečius visuomet gerai prižiūrėti, nes žiemos laiku

VAGYS. — Apačioje^Jean ZubrOski, 22 metų mer
gina, kurią Chicagos policija suėmė, kartu su jaunuo
liais viršui už taksi apiplėšimus Rogers Parke- Viši yra 
Northsidiečiai ir beverk visi lenkdi.

MOTINA: jųdge,
filmų aktpre, kuri, vasario •. ■ ... ‘ '■ ' • i
Į 'Gi., susilaukė sūnaus. Sve-

•• ' ' L AUdillaiN V A- - J

NAUJOS MADOS CHICAGOJE. — Visi trys paveikslai parodo vėliausių madų sukneles, kurias modeliai demonstravo pirkėjams Clii 
cago Biznio Centre, Merchandise Mart. j 1 . ■ -
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Buvo išdalinta 21 premija

yra menag..
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be reikalo ši opera yra

Simfonijos Draugiją, Car- 
svetainėje, vasario 1 d.

/ 
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MENO ŽINIOS

►

r-

scenoje, neabejoju, kad'p. Bra
zis išlaikys kvotimą su gerais 
pažymiais.

AL. fiRAZIS PRINCIPA- 
LIS DAINININKAS 
TSCHAIKOWSKIO 
OPEROS PERSTA
TYME RYTOJ

Bytoj vakare Goodman 
tre, vidurmiestyje, įvyks 
statymas Tschiakovvskio 
veiksmų ’ operos “Eugene
gin”. Opera pagrįsta Puškino: 
romanu tuo pačiu vardu, ši Ope- 
a buvo pirmą kartą pastatyta 

studentų Maskvos Universiteto
kovo mėnesį 1879 metais. Pir-!

perstatymas Amerikoj įvy
ko kovo 24 d. 1920 Metropoli
tan Operoj, New York’e, italų 
kalba, ši opera buvo duodama 
koncertinėj formoj per New 
York 
negie 
1908.

Ne 
sėkmingiausia visų Tschaikovvs- 
kio operų, — kadangi Puškino 
elegiškas ir subjektyviškas ro
manas yra ideališkai pritaikin
tas šiam laikui subjektyviškam 
iš kompozitęrių. Puškino pasa
ka sukėlė didelį entuziazmą 
TschaikoAvskyje ir inspiravo jį 
rašyti muziką daugiau tikrai 
rusiškame stiliuje nekaip pa
prastai yra jo operose.

Veiksmas dedasi dvare Peter
burge antram dešimtmety j 19- 
to šimtmečio. Į pusėtinai ap
griuvusį vasarnamį pono Lerin 

x netoli Peterburgo, ateina jo 
dukters Olgos sužiedotinis, 
Lenskis, ir jo draugas Onegi
nas. Olgos romantiška sesuo, 
Tatiana, įsimyli Oneginą ią pat 

k pirmo pamatymo.* Tą" patį vaka
rą ji išreiškė savo meilę laiške, 
kurį nusiunčia Oneginui. One
ginas susitinka su Tatiana, pa
gal jos prašymą, bet paniekina 
jos meilės išreiškimą, sakyda
mas, kad jis “neturi nei laiko, 
nei palinkimo dėl dalykų šir
dies”. Tatiana pabėga, galutinai 
dvasioje nupuolus — ir gėdos 
kankinama.

Antram veiksme įvyksta ba
lius Tatianos . gimtadienio pa 
minėjimui. Oneginas, kuris yra 
baliuje, nekreipia dėmesio į Ta- 
tianą, bet flirtuoja su jos se
sute, Olga, ir taip sužadina sa
vo draugo Lenskio pavydą, kad 
šis iššaukia Oneginą į dvikovą.

Anksti kitą rytą Lenskis lau
kia Onegino sutartoj vietoj — 
malūnas prie medžių apaugusio 
upelio-------žiūrėdamas į tuš
čią, šaltą gamtos paveikslą, 
Lenskis atsimena jo žuvusią 
jaunystę, kuri atrodo taip toli-' 
ma ir mirtis, kuri atrodo taip 
artima. Dvikova įvyksta. Lens
kis krinta. Oneginas suprasda
mas savo paikystę yra perimtas 
gilaus gailesčio.

Trečias veiksmas. Po šešių 
metų važinėjimo beieškant sąži
nės ramumo, Oneginas grįžta į 
Peterburgą. Kunigaikštis Gra- 
nin pakviečia jį į balių savo pa- 
lociuje. Įsivaizduokite Onegino 
nusistebėjimą, kuomet jis at
randa Tatiana fenais. Ir ji yra 
kunigaikščio Granino žmona; 
Oneginas tuojau įsimyli šią 
gražią moterį, kurios meilę jis 
kartą paniekino. Gavęs progos, 
jis išlieja savo širdies jausmus 
Tatianai, bet ši nutarus likti iš
tikima savo . vyrui, — nors 
kartu ir prisipažįsta vis dar 
mylinti Oneginą. Oneginas pa
lieka nusiminęs, ^apimtas ilgesio 
ir cinizmo.

Šioje operoje musų jaunas 
dainininkas, p. Brazis, turės ga
nėtinai progos parodyti savo 
vokalius ir vaidybinius gabu-

—o—
APIE NAUJIENŲ 
KONCERTO PROGRAMĄ

Visuomet mėgdama pasidalin
ėti savo žiniomis apie įdomius į- 
vykius musų muzikos pasaulio, 
neiškenčiu bepasakius ir tai, ką 
žinau apie ateinančio Naujienų 
koncerto — vasario 13 d. pro
gramą. Paklausius ponios Lulu 
Raben-Micevičienės, ką ji pil
dys, kaipo savo smuiko solo nu
merius šioje programoje, ^vau 
tokį atsakymą — “Mano pir
mas numeris bus Ravėl kūrinys 
formoje Habaneros. Habanera, 
kaip visi žino, yra ispanų šokis, 
ir Ravel yra tas žymus prancū
zų kompozitorius, kuris nese
niai mirė. Šiuo laiku Ravel' at
minimui pagerbti visur yra pil
domi jo kuriniai, kaip didžiųjų 
orkestrų, tai ir atskirų artistų”.

P-ia Raben-Micevičienės ant
ras numeris bus “Polonaise I 
Brilliant in A” — Wieniawskio 
kompozicija, šis kompozitorius 
yra labai mylimas ir skaitomas 
geradėjas visų smuikininkų, 
kadangi jis suteikė tiek daug 
smuikos literatūros, labai dė
kinga visiems pildytojams, ka
dangi suteikia progos tam in
strumentui šauniai pasireikšti.

“Pasirinkau šį kurinį dėl to, 
kad jis buvo pirmas, -kurį pil
džiau savo debiute tarp lietuvių 
Chicago j e, ir aš skaitau, kad 
šis ypatingas dalykas laimėjo 
man daug pažįstamų ir draugų 
tarp lietuvių1’, pasakė man p. 
Micevičiene. Gražūs' sėh'tifnen- 
tas. -

Rodos, tokiais pat gražiais 
jausmais ir1 sentimentais daly
vauja ir visi kiti musų artistai, 
chorai, etc. Pridėjus dar tą ma
lonią ir draugišką publiką, kuri 
visuomet lankosi Naujienų me
tiniuos parengimuose, galime 
būti tikri, kad visuomet sma
giai prisiminsime NAUJIENŲ 
DVIDEŠIMTS KETVIRTĄ ME
TINĮ KONCERTĄ.

14-ta Hoosier Salon 
Dailės Paroda

Išreikšti troškimus, ilgesį, 
ekstaze, pranašavimus ir per
gyvenimus formose ir spalvo
se; iškalti meilę, viltį, heroiz
mu ir triumfą marmure; nu
piešti sapnus ir atsiminimus 
žodžiais; atvaizduoti aušros 
tyrumą ir vidurdienio skaistu
mą, prietemos švelnumą, gam
tos grožį ir nakties paslaptis 
su garsais; duoti matymą ne
matomam ir palytėjimą daik
tams; papuošti paprastus dai
ktus minties brangakmeniais 
ir gražnomis—tas

R. G. ingersoll.
/

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Charles Reiffel’o paveikslas ,(Nogales^ Mexico”, kuriam Hoosier Salonas pa
skyrė pirmą premiją $500. Prie paveikslo stovi p-nia George Bosivorlh.

" ----------------------------------------

Ji taipgi žada aplankyti savo 
tėvų gimtinę — Lietuvą. Laikė 
pirmo lietuvių kongreso Kaune 
1935 metais p-lė Stoškiutė bu
vo viena amerikiečių artistų, 
kuri bitvo pakviesta dalyvauti 
kongreso iškilmėse. Ji bu'vo re
prezentante Amerikoj gimusio 
lietuvių jaunimo, kuris siekiasi 
muzikos pasaulio viršūnių,, Apie 
jos pasirodymą Kauno kon^ei;- 
te muzikos kritikai atsiliepė pa
lankiai.

Nėra abejonės, kad ji sugrį- 

per tuos kelis metus, padarė 
gražios pažangos ir, kad ji ne
nustos progresuoti iki j i . nepa
sieks aukštumos savo pasirink
to j profesijoj. Geriausio pasi
sekimo p-lęi Stoškiutei.

(Muzikos žinių vedėja yra la
bai dėkinga poniai J. DaUžvar- 
dienei už prisiųstą iškarpą' apie 
p-lę Stoškiutę).

—O

60 AKORDIJONŲ ORKES
TRU IR 20 SOLISTŲ 
KONTESTE

Neseniai Anglijoj įvyko Na
ci jonalis Akordijonų Kontestas. 
Jame dalyvavo 60 atskirų orkes
trų ir 20 solistų. Alan Helm ir 
jo pagarsėjęs Akordijonų Or
kestras iš Vokietijos dalyvavo 
kontesto užbaigimo koncerte. 
Haydn Wood, seniai Stomas 
kaipo vienas Anglijos gerų ra
šytojų, dainų, pradėjo kreipti 
dėmesį į kurinius dėl akordijo
no, ir turi kelis gerus numerius 
savo kreditui. > v

t-.

Jaunųjų Lietu vos Knygnešių 
Prieš 35 m. Dainuota Daina

BUDINIM AS

AMERIKIETE DAINININ
KE APOLYNA STOŠKIU- 
tk išvyko studijuo
ti VOKIETIJON

Worcester (Mass.) Evening 
Gazette iš sausio 31 d. rašo, 
kad p-lė Stoškiutė, žinoma kai
po Pauline Stokes, jauna dra
matinė soprano, kuri rodė pažy
mėtinai didelius progreso žings
nius savo koncertų ir radio dar
buose, pagaliau realizuos savo 
gyvenimo didžiausią ambiciją. 
Šią sąvaitę ji išplaukė Vokieti
jon, kur ji toliaųs lavinsis savo 
profesijoj.

Ji laimėjo kontestą, kurį ve
dė Massrchusetts Federacija 
Muzikos Klubų. P-lė Stoškiutė 
pradinį mokslą gavo iš Dr. F. 
E. Doyle, Ęoston’e.

Kad p-lė Stoškiutė turi gerą 
pamatą budavoti savo operetiš- 
ką karjerą liudija tas faktas, 
jog ji turėdama turtingą balso 
medžiagą ir talentą turėjo lai
mės gauti “fellowship” studi
juoti muzikos tokioj žymioj 
mokykloj kaip Juilliard School 
of Music, New York’e. Ji mo
kėsi su tokiom balso mokyto
jom kaip buvusi ir garsi daini
ninkė Marčella Sembrich ir Ro^ 
šalie Miller.

P-lė Stoškiutė specializuosis 
Wagnerio operų partijoms. Ji 
dalyvaus operose Berlyne, Mu- 
nich’e ir Bayreųth, kurie. yra 

mus. Sprendžiant iš to, kiek tu- žinomi centrai Wagnerio muzi- 
rėjau progos matyti jį lietuvių kos.

MUZIKA NEREGIAMS
Nacijonalis Institutas riere- 

giams,. kuris yra London’d, pra
neša, kad laikotarpyję jo 68-to 
raporto, netoli 10,000 atskirų 
kurinių ir 1,208 kriygų buvo iš
leista . Braille ženklais, kuriame 
daiiglku nė kaip 400 simbolų 
buvo sukurtų su kombinacijo
mis paprastų šešių ženklelių 
šios sistemos.

—o—
HEIFETZ 
PAVEIKSLUOSE

Kelk Lietuva brangioji, 
Grabe pa'laidptą!
Dą gali pakrutėti, 
Gyvybė netimta.
Da tavo kurie kraujas
Tai yra ženklas naujas— 
Vis kruta nors silpnai;
Nes gema Gąįiuriai.

■ ■ , ■ • \ '

Kurie gi už tėvynę
Save paaukoja;
Vis paaukoja ją gynę, 
Nors pralietų kraują.

Kelk Lietuva iš kapo, 
Užversta akmeniais;
Nes tikri sūnūs tavo
Pagelbėti ateis.
Nors tavo kūno dalys x 
Yra netikusios, ■. 
Branduo ir visos šalys, 
Sveikos kązlikusios. >
Kelk Lietuva iš grabo, 
Tau ranką paduosim,. \
Neklausykie nelabo, 
Mes spėkų priduosim.
Kelk priešų palaidota, 
Nukresk durnus mirties; 
Prikelsim vaideliotą, 
Pribadys iš nakties. '
Atsiverkit senkapiai,
Pakilkit milžinai,
Vaideliok kelkie greitai, 
Kurs seniai gyvenai.
Kelk ir tu Palemone, 
Kelk Vytautai narsus; 
Kelkit visi vadovai. 
Mes budinam visus
Tamsoj šviesa pasklydo, 
žemė sudrebėjo;
jie Lietuvą išvydo.
Jų ginklai žvangėjo
Išsyk drąsiai , . . beit greitai 
Visi tuo nuliūdo*
Kas per žmonės! . . . Vaikai jų.
Delko jie pabhido?
Pilys visos išgriautos, 
Surūdiję kardai;
žmonių laisvė užgniaužta, 
Paniekinti vardai.

Tie ką senei skambėjo, 
Ką tėvynę gynė. 
Dar liekti ant vėjo, 
Vaikai juos pamynė.
Ir didvyriai nulindo, 
Nekėsės kariauti;
Senei kad kraujas plūdo*) 
Daug tapo papj auti.
Savo kardus padėję, 
Vėl'atsisveikinę 
Į senkapius nuėjo, 
Dą mus palaiminę.
Eikit mieli vaikeliai
Tėvynę gelbėkit;
Neduokit žūti šaliai, 
Kaip mes gynėm ginkit.
Tik ne ugnim, ne kardu,
Kitų naikinimu,
Tik savo aukštu Vardu, 
Doru gyvenimu.
Ateis laikas ir stosis 
Laiminga tėvynė; 
Musų kalba vartosis. 
Ką šiandien pamynė.

Nereik raukau nuleisti, 
Nereik vilties nustoti;
Nereik darbą apleisti, 
Nereikia abejoti.
Spėkų turim ik valiai, 
Jas turim sunaudot;
Kad įgaut laisvę šaliai —- 
Turim dirbt ir kovot.
? , z Liepukas.
*) Per lenkmetį.

<

Yra žinių, kad Jascha Heifetz 
pasirašė sutartį su krutamųjų 
paveikslų firma dalyvauti spal
votam paveiksle “Didysis Muzi
kos Festivalas”, kurį pradės 
rengti šį pavasarį. Ir taip Hol- 
lywood’o sirena pasekmingai 
paviliojo kitą muzikalę garseny-

Kalbantis Šuo
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NAPOLEONAS NAUJOJ 
MASCAGNIO OPEROJ

Pietro Mascagni jau pradėjo 
rašyti naują operą, kurioje Na
poleonas bus centrajinė figūra. 
Mascagni nemano užbaigti šios 

1940 me-

IaUALj&«a\AUJ1E-N|J Foto2
“Pat” Boston bull veislės 

šuo, priklausantis chicagie- 
čiui Frank Eilioti, 5472 Ful- 
tori Street. Veterinarai ste
bisi, kad “Pat” gali visai 
laisvai ištarti, geriau pasa
kius, iškaukti 14 žoflžiij ir 
tuos žodžius, matyt, 
pranta. Mėgiamiausias 
pakinys yra “I want 
mama

su- 
jo 

my

niai, ypač labai derinasi bran- ‘ 
giuose rankų darbo rėmuose. Iš 
moderniškesnių kurinių gal ge
riausi bus F. Hopper’o stilizuo
ti landšaftai — du aliejaus da
žų ir vienas akvarelės. Jo “Win- 
ter Landscape” turi labai gerą 
kompoziciją, kuri paremta ju
desiais ir savo tamsiais tęnais 
duoda kažkokį mistišką įspūdį. 
Frank Dudley, Indianos kopų 
“Sand Dunų” dailininkas kaip 
ir paprastai pasirodo visame 
puikume, šį kartą jis patiekė 
du gražius paežerio kopų land- ’ 
šaftus. Vienas p a v a d i n t a s 
“Sand Cherries i n Blossom 
Time”, o antras — “Where Du- 
nes and Waters Meet”. Pasku
tinis yra vaizdas valstijos par
ko maudynių, kur vasaros me
tu šimtai lietuvių maudosi. Už 
jį jis gavo premiją.

Akverelės skyrius taip pat į- 
domus* Walt Lauderback’o ber- , f
niuko portretas — “Mano Su-, 
nūs” — labai puikus. Beje, C. 
S. Williams gavo $200 premiją 
už geriausį parodoje portretą 
“Scottish Piper”.

Parodos metu kasdien būna 
kokie nors parengimai — pa
skaitos, pietus ar šiaip progra
mai, kuriuos ruošia įvairios or
ganizacijos. šiandien 11:00 ry
to bus Kappa Kappa Kappa So- 
rority of Indiana galerijų tu
ras. ,

Paroda labai įdomi ir konku
ruojanti su Chicagos Dailus In
stituto parodom. Įžanga į paro
du jiemokama.

Praeitą pirmadienį Marshall 
Field galerijose 2-am aukšte at
sidarė didelė 14-ta metinė Hoos
ier Salon dailės pareda. Ji truks 
iki vasario 12 d.

Prieš keturiolika metų India
nos valstijoj susiorganizavo 
draugija aukščiau sakytu var
du, kurion susispietė ne tik me
nininkai, bet ir žymesni žmo
nės. Draugijos šūkis yra: 
“Hoosier Art and Literalure in’ 
Every American Hopie.’ Drau
gijos metinėje parodoje dalyr 
vauti tegali tik Indianoje gimę 
dailininkai arba tokie,-kurie toj 
valstybėj gyvena.

Ši organizacija šiandien yra 
didžiausia menininkų draugija 
Amerikoje. Ją remia pinigiškai 
ir moraliai tos valstijos klubai, 
kolegijos ir privatiški donato- 
riai, kurie kasmet išdalina tūps
iančius dolerių premijomis bef 
stipendijomis, šitoj parodoj bu..... '"""““"i
vo išdalinta 21 premija., nuo 
$500 iki $50 sumomis. Ekspo
natų parodoje yra 329.

Pirmą premiją, $500, gavo 
Charles Reiffel už tapybą “Ne
gales, Mexico”. Už skulptūrą 
pirmą premiją $300, gavo John 
D. Brcin. $200 gavo W. B. Peed 
už landšaftą “Down on the 
Farm’’. Trys premijos buvo pa
skirtos po $200; šešios premi
jos — 
$50 įr dar kelios po $250, po 
$300 ir t.t.

Premijuoti paveikslai kuone 
visi jau parduoti. Juos nupirko 
atidarymo dienoje.

Tačiau ne visi gavusieji pre
mijas paveikslai vra geriausi. 
Yra geresnių kurinių, kuriems 
•teisėjai nepaskyrė premijų. Iš 
portretų yra keturi labai geri — 
geriausi iš visų, tai Wayman 
Adams’o generolų portretai ir 
Culver militarinės akademijos 
įkūrėjų brolių Edwin ir Bert- 
ram Culver portretai.. Labai 
gražus stiliefas yra Helen 
Briggs, pavadintas “Jubda Ke
purė”. Puikus koloritas, drąsus 
brūkšniai ir šiaip labai vyku
siai išlaikytas įvairumas kaip 
gėlėse, taip ir kituose daiktuo
se. Lucie Hartrath nedidelis e- 
tiudas, pavadintas “Orchard 
Road”, tikrai įdomus, poetiškas 
ir natūralūs. Nemažiau įdomios 
ir. gražios Rena Hosteler “Pio- 
nijos”. Tai didelis paveikslas, 
labai geruose rėmuose, 
stilizuotas paveikslas 
McConaha “Summer 
noon”,-kurs vaizduoja 
tarp gėlių žaidžiančius 
čius. Tikrai impresingas 
dąs originalų, naują tapybos 
srityje įspūdį. Prieš keie^ą me
tų išgarsėjęs Edward W.’Diams 
šį kartą pasirodė labai gerai, 
patiekdamas porą savo gražių 
rudens landšaftų — “Home of 
the Red Fox” ir “Road to the 
Village”. Labai gražus, švelnių 
tonų ir turtingo kolorito kuri-

po $100; penkios — po

Labiau 
yra L. 
Aftęr- 

pievoje 
vaiku- 
ir duo-

i

I

MENO 
PARODOS

Dailės Institute vakar atsida
rė trys parodos — tėvo ir sū
naus Ticpolo, Švedijos meno pa
roda ir Nicok.s Remisoff'o ku
rinių paroda.

• Katharįne Kuh meno salone, 
540 N. Michigan Avė., Alexan- 
der Archipenko piešinių paroda.

Marshall Field 2 aukšte pir
madienį atsidarė didelė Hoosier 
Salon 
ruošė 
gija.

dailės paroda, kurią su- 
Indianos dailininkų drau-

N. Michigan Avė. (1-am333 
aukšte) vasario 1 d. atsidarė 
specialė Rudolph Weisenborn 
dailės paroda. Atdara dienomis 
nuo 11 ryto iki 6 v. popiet. Sek
madieniais — nuo 3 iki 5 
piet.

v. po-

The Beaux Arts salon 
nah club, South Sidės 
ninku sąjungos dailės paroda.

Medi- 
daili-

Maudei Bros. 9-am aukšte 
švedų dailininkų sąjungos dai
lės paroda.

PASKAITA

Ketvirtadienio vakare 6:30 
vai., vasario 10 d., Dailės In
stituto Fullerton salėje bus 
įdomi paskaita tema: “Sculp- 
ture in fliet Art Institute.*’ 
Įžanga nemokama.

Mirė Charles Corwin

Pereitą savaitę, ketvirt., mirė 
Charles A. Corwin, 81 metų am
žiaus, Fieldo Gamtos Istorijos 
muziejaus veteranas dailinin
kes. Corwin muziejuje dirbo Jl- 
gus metus kaipo dailininkas na
tūralistas.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
operos rašymo prieš 
tus.



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
SIDABRINIS JUBILIEJUS GfiuzDžiki

JUO K AI
ĮRODYMAS

kad

Keliaukite

LIETUVON

I VĘIKIA

4593

skiepų vandenį bėpunlpuodami

(Varda^ ir pavąrdę)

(Adresas)

Lietuvis

nes 
susi-

$106.50
$206.00

Ąr ne vargšė Zosė, jei zupė 
karšta ?

JEI VIDURIAI NĖGĘ
JEI VIDU-RįIAI SUKiJl
JĘ] VIDURIAI NEVIRšKlNA ----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI, NAUDOKITE

MENO 
ŽINIOS

Reikia pasakyti, kad meno 
srityje mes turime pakankamai 
gerų jėgų. Ir kai tos jėgos yra 
suburiamos į daiktą, tai drąsiai 
galima visai gražią muzikališką 
programą sudaryti. Mat, turi
me gerų dainininkų (ių) ir cho-

Savivaldybe steigia 
veterinarijos kliniką 

ir ambulatoriją

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halgted'St., Chicago, III., 

čia jdedu 15 centų ir prašau

■atsiųsti man - pavyzdį No.__ _

Mieroji ——__  per krutinę

SLjA 77 ku0ppss dvidešimt 
penkių metų gyvavimo 
paminėjimas įvyko sausio 
30 d,

Pasakęs įžanginę kalbą, p, 
Bacevičius paprašė Aleksyną, 
kad jis vestų parengimą. Pa
starasis veda programą taip, 
kaip ji buvo iš anksto nustaty-

GRIPSHOLM 
28,000 tonų įtalpos.

savo atsiminimai

Tuomet MięheJąhgeĮo. viską 
metęs grįžo, atgal į Florenciją. 
Gavęs arklį ji;s išjojo iš. Romos. 
Vos spėjęs aplęisti Romą, n,uo 
popiežiaus gayb žinią, kviečiant 

is atsi-

P-as Bacevičius sudainavo so
lo “Atsiminimas”. Išėjo itin.ge-, 
rai. Paskui; SipJkeVičięnęf ir Ba* 
cevičius sudaįpąvo duetų/o. vc^ 
liau visas kvartetas šauniai iš-

< > ■ j. > . t . . «

pildė “Lėk, sakalėli”. Kadangi 
publika buvo tiek entūžiaštiška, 
jog nepaliovė plojusi, tai kvar
tetas priverstas buvo dar vie
ną dainą sudainuoti^ 'AĮ&ompgn 
navo p-lė L. Mizariutė,

tį atlyginimo už padarytus nuo
stolių^ ‘Jie sako, kaįį/rę&ąįayę 
pagalbiuJkaįjj; tik pąmątę, jog 
gali įvykti potvynis. Bėt mies
tą#, ' esą,; nięjco,; jiępąįsę#: darbi
ninkus. jis.. atsiun^ęš . tik tądm 
kąj jau kęjį. namai buvę >van
dens užlieti.

Atrodė, kad viskas tvarioje 
ir potyynię .pavojus praęjo. Bet 
Štai sausio. 29 d, ir vėl pradėjo 
smarkiai;lyti. Kęith Greek piet- 
rylinėje miesto dalyje patvino. 
Vanduo, ėmę, sinąrjcįaį kilti, 
prie ’ 
kimšimąs. Vapdųp .tiejk buyp„pa
kilęs, ‘jog.pradėjo iižįįeįi kai ku
riuo# namus. Atsiskubino, mįęs; 
to dąjbmįnkaj jr. pradėjo. sw- 
diiįijtį ledus. Tuo. Juntu vąndenįui 
buyo, .pramuštas keliąs ir po.tvyr 
nis. iikyidųptąs.

■ Vienok nukentėjusios miesto 
dalies gyventojai yra .pasiryžę 
iškelti mįestui! bylą ir ręil^alau-

Muzikalę programą pasisiu ė 
sutvarkyti p. Bacevičius, 77 
kuopos pirmininkas. Tiksliau 
sakant, jis, kaip patyręs toje 
srityje asmuo, atėjo komisijai į 
talką. Ir tas talkininkavimas 
buvo tikri i pageidaujamas ir 
naudingas.

Kai jubiliejinė programa jąu 
buvo baigta tvarkyti, tai prasi
dėjo nesmagumai. Dalykas to- 
kis, kad kai kurie dalyviai pran 
nešė, jog jie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių negalėsią pro
gramoje dalyvauti.. Skaudžiau
sias buvo smūgis, kai p-’a Ši
maitienė pranešė, jog dėl-ligos 
ji negalėsianti dalyvauti. Jos 
daktaras taip pat griežtai pa
reiškė, jog apie jos dalyvavimą 
negali būti nė kalbos, nes daly
vaudama koncerte ji galinti la
bai pažeisti savo sveikatą.

ROGKEOHD,. ILL. — Sekmai 
dfenį, sausio 30 d., S LA 77 ku.O- 
pa šventė sąvp dyidęšimt pęn- 
kerių metą gyvavimo Jubilięją., 
šiam istoriškom įvykiui, pami
nėti išrinkta speciali komisija, 
kuri susidėjo iŠ J, Stružop P. Aa 
Deltuvos ir P.- G. Aleksyno.,

Iš pradžių komisija buvo pa
siūloj usi surengti daug įspūdin
gesnį paminėjimą, negu jis iš 
tiesų buvo. Pakeisti pirmesnį 
nusistatymą teko dėl (prasidėju
sios depresijos. Mat, reikėjo su 
išlaidomis skaitytis. Vadinasi, 
mažinti jas, kad kartais nesusi
darytų ; nuostolių. Tačiau, taip, 
sakant, biudžeto sumažinimas 
programos gerumui bėveik ne
pakenkė. Reikėjo tik su savo
mis jėgomis apsieiti, kadangi 
kvietimas artistų iš kitų kolo
nijų butų labai brangiai kaina-

1934, 1935 —• Fords, 
Lincoln#, Ghryslers, 

už pigiai kaip $45.

Nq. 4593—Namie dėvėti suknelę— 
žiurstap. Sukirptos-mįeros 34, 36.-38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome: iškirpti ,į p ad.ųo.tų bįan- 
kutę arba. priduoti pavyzdžio

> WF}R Wer% ir aiš- 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir i adresą. Kiekvieno - pa- 
vyzdžįo ; kjaipa 15 centų. Gaji- 
te, . pinigus arba pa/ 
to .ženkleliais kąrtu su užsaky
mu.' Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern .Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

papasakojo apie tai, kiek, teko 
daug-dirbti, kol nuyo Įrašyti der 
šimt 'narių (mat, tiek buyo ręir 
kdinga, kad butų galimą Čąr- 
'leris gauti).

i. ’ J

Publika kalbėtoją palydėjo 
garsiau apįodįęm.ęĮitąį^, Pirn?>i; 
ninkas. Bacevičius pareiškia nik-; 
1 <) 11 um ą, kad kuopai . dar tube - 
priklaųąo keli pirmieji nariai,į 
Po to jis x įteikia tiems kuępos, 
veteranams., dovanėlę#; SLA' 
auksinio,. .jubiliejaus. . albumus. 
Cerempmjęse daly vąuja ir.'prlą 
K. Noyęįkiūtė, kąri nepapra#tąį 
gražiai sudainuoja “Kur. baku-i 
žė samanota”.

*■ . » ■ . 4 > J ' 'A ‘ • f

Turiu pasakyti, lįad p-lę. No- 
reikiuįę savo balsu labai prime-i 
na Mąrijoną Rakauskaitę. Ir. ji 
,ne tik: turi; gražų balsą, Wf K 
tikrai šauniai moka daina# išpįįą

virš 20 metų biznyje.
MES PRIIMSIME JŪSŲ 

LIKUSĮ MOKĖKIT

Kuopos kvartetas, susidedąs 
iš Bacevičiaus, Stružo, Šimaitie
nės ir Sinkevičienės, gražiai su
dainuoja M. Petrausko “Valan
dėlės”. Publikai tai tiek patiko, 
jog ji plojo tol, kol vedėjas pa
aiškino, kad kvartetas dar dai
nuos vėliau. 1

Pakviečiamas Juozas Ulinskis 
pasidalinti

• . , C1 ■ • •

Mat, jis, taip sakant, buvo kuo
pos pionierius. Ulinskis visai 
neblogai papasakojo anie kuo- 
pės organizavimo pradžią,' ir 
kaip tais laikais buvo sunku 
toks darbas dirbti.

Struža.s.4 ir Bacevičius sudai- 
nuųja. liaudies dainą “Oi, žirge-

Daimnjnkei akompanavo, p-lę:; 
Misiuniutė. ‘

■ v ' ,,, .. ’ ' J... '

Kalbą - Mikužiųtė iš; 
Chicagbs, ’kųrj t einą, SlA\ ižd,ą 
globėjo# pareigas. Labai malo
nu buyo, kad - j i dalyvavo tokia
me istoriškame paręngime#>/Y-< 
pačiai dar. ir dėl to, kad jį jau-: 
nosios, kartos atštęvę. Vądįna-; 
si, čią, gijusi ir augusi. Ir visį. 
dėlto ji vįsaį gęrai ■ jięįuyįsjkm 
luti ha. Ji tikrai gali būti gerus 
pavyzdys musų jaunimui, kuris 
kažkaip pasyviai žiuri į lietuvių 
veikimą.

P-lė Mikužiute daugiausia pa
liete jaunosios kartos reikalus. 
Ji vykusiai išaiškino, kad;SusF 
vienijime čia gimusiam jauni
mui yra plati dirva vęiktj. Juo 
labiau, kad Susivienijimas de
mokratiškai tvarkosi. Pagyrė jį 
ir musų kvartetą, kuris yra ži
nomas ir kitose kolonijose. Pu
blikai p-lės Mikužiutės ' kalba 
pątiko ir aplodismentų nebuvo 
pasigailėta.

'(Tąsa iš 1-mo pusi.) .

| Michelangelo į

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiaušį 
Automobilių Išpardavimą pas 
COOK COUNTY FINANCE B ?

4 Prie 1340 W. 63rd St.
Niekur pasauly jus negalite rasti tokio naujausių modelių 

/pasirinkimo taip juokingai žemose kainose.
čia atstovaujama kiekviena karų gamyba — virš 300 karų

L a b o r a t o n e s
A. G. K ART ANAS, Šav.

2555 West 69th Street, Chicago 
Tęlęfona^ Henjlock Oąj.8

Pagaliau buvo, kreiptasi J,pu-, 
bliką, ar kas neturi kokį klau
sima. Buvo du klausimai, į kii- 
riuos p-lė Miku^iutė visai tiks
liai atsakė. Tuo ir baigėsi pro
grama.

‘ i 1 j i

Publikos parengime dalyvavo 
apie du šimtai. Tai lyg ir ma
žai. O ypač turint galvoję tą 
faktą, kad kuopai priklausei 
maždaug 150. narių. Taęiąų čią 
gal ne tiek kalta#, vietos ^žųionių, 
neranguma#,. kįek nępaląnkįo# 
sąlygos. Dalykas Joks, jog per 
naktį lijo, o paskui staig-a pra
dėjo šalti. To dėka gatvės buvo 
ledo apdengtos. Slidumas, buvo 
( • i » ‘

toks, kad tiesidg žmogus bijo
josi ir į gatvį išeiti.

Iš viso reikia pas^Uyti, kad 
šiais, metais žiemą labai nepa-, 
stovi — vieną < dieną lyja,, o ki
tą šąla. Dėlei to ir 'potvyniai į- 
vykstą, štai vieną, turęjomę 
sausio 24 d. 'Apie pietys susto
jo lietus, o vakare temperatū
ra buvo jau arti, nulio. Gaisri-

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius 

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pjrkit tiesiog rnuę ,

Nid

Vienas teisėjas teigė, 
žiogus yrą blaivas, jei 
greitai ir be klaidęs kelis kar
tus pasakyti: “Zosė įsėdo į zu-

“Kai popiežius permaina savo 
aųsistatymą ir, kąį atėjo iš Car- 
baros laivai, su mąrmuru., aš. tu^ 
rojau pats užmokėti; už trans-? 
portą. Tuo pačiu laiku iš Flo
rencijos atvažiavo akmens tašy
to j ai dirbti prie įųdnumento. 
Aš buvau užsakęs "jiems butą, 
kurį Julius man -paskyrė šv. 
Kateriuos kięme, aš . neturėjau 
pinigų ir buvau labai. apsivylęs. 
Aš kiek galėdamas raginau po
piežių tęsti pradėtą monumento 
darbą. Vieną; rytą,,;kąi aš norė
jau su juo pasikalbėti,, tai jis 
mane išvarė.”

kjęms desimčįai; 'valsčių už ne- 
diijęjį atlyginįmą, > teikdavo ve- 
ięrinarįjos pagalbą. Į Gruz
džius slinkdavo ištisos *vįlksti
pe# vęžimų su visokios rųšies 
gyvuliais, ypatingai pavasario 
ir vasaros .laiku. Įsteigu# Kau
ne. < y etęrįnąrį jos institutą, nio- 
kykla.. likviduojama, kartu lik- 
vįtįupta.'ir. klinika, su ambula
torija. Ųkimhlmi lieka be tin- 
kąmos veterinarijos pagalbos, 
kuo. labai susirupipę.
J. Kaįp, teko pątirti, Gruzdžių 
yą|sčiąŲ# Sąyiyąjdybė dapar su- 
įrįąpp. pastatyti sayo kliniką su 
ąmijųlątoriją Įįęšimčiąį ligonių 
šų butu feĮČerjųi, sargui ir pa
talpomis pašarui. Dabartiniu 
laiku j a ų4 atliek am i par uos ia- 
mįeji darbai ir . pavasarį mano
mą pradėti statybą. Tikimasi, 
kad tą kilnų; darbą atitinkamos 
įstaigos taip pat parems.

juobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sojtos, Dodges,- 
_Plynuouths, Fords, Nashs, Ląfayettes, Studębakers, Hyd-: 
[sęną, Terraplanes, Willyš, Packards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI; 
IR SUTĄUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PJRĮtT NAU- 

jJITĘLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI KAIP UŽ 
'$295.' ; " ’ . / ' 1

Tik pamanyk, naujitelis karas tik už $295 su 90 dienų 
garantija ir 10 dienų bandymui. r

n:.;
Męs tui’įme taipgi* virš 200 kitų karų pertaisytų ir; garan

tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 *— Fords, CheyroJets, 
^Buięks, Oldsmobįles, Lincolns, Ghryslers, Packards, 
■Pontiacs, Plymouths — pigiai kaip $45.
NĖLAŪK — ATEIK ŠIANDIEN AĘ SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKĄ.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM- 

įTUS DOLERIŲ.
,Ši. įątaiga yra didžiausia automobilių finaųsayimo bendro-, 
vė, ČRicagoje, pardavinėjanti, naujus ir atimtus karus tie-

, siąi višuųmenei

3JUMS NEREIKIA PINIGŲ
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ
MAŽAIS MĖNESINIAIS {MOKĖJIMAIS IKI. 2 METŲ.
Paklausykit musų, lietuviškosios valandos iš WSBC radio 
.stoties .kas trečiadienį nuo 9:30 iki 10 v. p. p. ir iš WHFC 
kfąs 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

Jeį p-ią (šįmąitięnA^ebutų ,ga-i 
Įėjusi; dalyvatati, tai tup atveju 
programą bųtų labaį mukentė j lį
si. ’T^įąuKJaimęL; jį • sustip
rėjo,, jog pasiryžo siįųaęį.ją iš* 
gelbėti. Vadinasi; nors - ir - nesi- 
jausdama Visai gerai atvyko 
damuoti.: ,?

Tie#a„ programa, liįek sųsį- 
trukdė: prasidėjo.* visu, pusva
landžiu ivęjįąų nei buyp skalbta. 
Bet paskui, viskas ėjo sklan
džiai.

Kaį atsįdąrė uždanga, tąi sęęfj 
nos viduryje-pasirodė didelė iš- 

i kaba, sų didelėmis, sidabrinėmis 
rąįdėmis: “Sveikiname, su 77 
kuopos, 25 metų, sidabrinių ju- 
bįįįejųm”.'. I# šaįįų b.uvo šįikry- 
įia.votos . Amerikos ir. Lietuvos 
vėliavos, Salę, buvo, jšp.uo#tą lie
tuviškomis vėliavomis.

■: - , m' m i;
Programą atidarė-.J. M. Bace

vičius, .77 kuopos , pirmi
ninkas. Pirmiausia jis pasakė 
trumpą kalbą, apibudind. mas 
kuopos veiklą per dvidešimt 
penkerius melus. Jis ypač pa
brėžė tą faktą, kad Ruopa visa
da rėmė ir remia kilnius ir kul- 
turinius lietuvių reikalus tiek 
čia Amerikoje,' tiek ir Lietuvo-

popiežiaus gayo žinią, 
jį grįžti atgal į Bbmą
sakė grįžtį, ne., dėl: to, kad Po
piežius jį buvo suvyįę#, bet; dėl 
to, kad vengė Brąmaptės intri
gų. Vėliau jis rašydama# Giu- 
iano da San. Galę laišką mini, 
kad jo gyvybė esantį, pavojuje, 
jeigu jis. grįžtų į Romą. Bra-: 
mantė jam gfąsino. Jis pats sa
ko: “Jeigu aš bučiau Romoje, 
;ai Roma butų .mano kapais o. .ne 
popiežiaus ,monumentas.. Dėl; to 
aš taip greit , ir apleidau Romą.”

> ' Popiežius -Julius Ii labai su
pyko' anį; Michelangelo,, kad jo 
nepaklausė. Jis siuntė/ laišką, 
paskui laišką, Signori Ęlorehci- 
jon, kur Michelangelo gyvėpę. 
Signori stengėsi įkaįbęti iMicJiėi- 
angelo, kad jis dar karta gtjžtą 
Romon,, tačiau tas nieko. nepa-

; . < • . ’ f1' . t ‘ t * 7 • i

dė j o. Jis prade j o kįtą didelį dar
bą — bažnyčiai dirbo dvyliką 
apaštalą.,

(Bus daugiau.), 
■ t u t v;.. J y , • .< ■ ’•

, LAIVAKORČIŲ kainos
Trečia Klesa:

■Iš New Yorko į Klaipėdą.... ............
Įr abi puses ......... .................  ...

_ ' Turistinė Klesa:
TIš New Yorko į Klaipėdą,.................
Į abi pusės ............ ........... ...................

Taksai $5.00; atskirai.
’ Ši ekskursija jau yrą labai popuĮiąrįška, nes.

kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoją.
■Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių
; Sąjungos.
’ Dėl dokumentų ir visą ihfprmaęij'jj. kreipkįt 

tęs j patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

Chicago, Illinois.

(Tęsinys),

Ąįgą,. kurią . architektas Bra-. 
maųtę .gavo statydamas My. Pe
tro. bažnyčią,,. buvo / didęlė, ta-, 
Čiąu jungto nebuvo, g^pą. Sįęr:i 
pas jis budavojo iš prastos me
džiagos, kad daugiau pinigų lik
tų. ^Įy^rO(;g^rįją^ S. Pięn

Vį^ųįįgrrkįti
’iuos Bramantč statė, 'pradėjo 

grįįąti ■ ir tękp Jups ręm^lĮtUotį5 
heĮkėjo .in,iu-yįį ,par^^,'&a 
Apsaugojus nuo katastrofos, 
f I?'/< -h : '

Brąmąųte/ gerai žinojo, kąįt 
MicJįėląh^Įo jo iškels
aikštėn,: fpdęįfjį#, stępgčsi vįšpsį 
kiaiš budais .■ jį pašalinti iš Ro
mos. Šteiįgė#į diskredituoti. jį 
popiežiaus ? akyse, Kad,, galįętU 
sunaikinti jo įtaką popiežiui, 
^įą;? jis įsfeijb P^eaatnąs. 
monumento ; darbą, jis varinė j o 
yįspkįąsąihtrį^- 
Michelangelo planai pop. Ju
liaus Ii ‘ karsto monumentui ne
būtų sutrukdyti ir jis butų tą 
darbą tęsęs, , jis butų iškilęs 
aukščiau mėi visi dailininkai. Jis 
butų .galėjęs parodyti,, ką .jis ga
li. Bet atsitiko kitąip. Braman- 
tę lą;įmęj9.1( PopįęžįUs; buvo at- 
gjąsintas nuo, monumento sta
tymo kol, girdi, bazilika nebus 
baigta. Michelangelo buvo ne 
tik apviltas, bet, atsiduyė blogoj 
finansinėje būklėje. Laivai, ku
rie iš Carraros atvežė Romon 
marmurą, reikalavo, užmokėti 
Liž transportaciją. Pats Michel
angelo apie tą incidentą sako:

Kaldras pądarp- 
mę jų§ų plunk- 
snų arba vilnų pa

gal užsakymą.
DYKAI 

perkant iš musų impor-, 
tuoįus. impilųs.

39c y*; 1
IR AUKŠČIAU

0NDRVS 
KAEDROS, 

2529-25.31 Šųuth.
Rulaski Road 
Tel„ įCrąv'ford • 40£8 .

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI s JAUNAJAI

Atdara kasdien iki 9 v. P. y. 
: Trečiadieniais j iki 5;

kuopos organizatorius, p. Mo,- 
tiejus. Miklas, smųikmcniškai

.y-r-į-rr ..?Trr-7;^-------

Gruzdžių dva
re, ž^mos Ūkio Mįmęterįją bu- 
yo .įsteigusį aukštąją gyvulinin
kystės mokyklą, kuri .čia vei- 
kę. api,ę *1Q metų. Prie mįnėtos 
mąlc^Hp^ . b.UįVO įsteigta vęteri- 

aųįbųlątoyįja ir klinika 
ir apylinkės ūkininkams, kę-

■ 1
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. EDUCATION AND LU’F '
What is the value of a broąd educational backgroupd in .rę- 

ference to the culture of a peopje? We as youpg/Lithuanians 
shoidd know.

■I^et U£ turn to some of our leading educators for an answer 
to this questįiom . i i • j

A broad educational background prepares youth more effec- 
tivejy for in<justry than just. a..merą vocątionąl trąining, is the 
claim of the educators. The youth with a broad educational back
ground, no matter what his ppsition in. indus^ry, wiU be more 
capablę to upderstand the reĮationsbip betweęn employer and 
t|ie empjloyee, lt will enable him to,exercįse a.soundiug note in 
the affairs that surround him as an Integra! part of • industry, 
which he or she is. Today* more than evęr, there is the necd of 
both ejpployęr and employee to understapd and participate in 
cohėctive judgement vvhich will benęfit boilų

The strife, and grievancęs <whįch eįiist tocįay in the labor 
ranka can be met ,with sound judgement, and a broąd -eduęational 
background on the part of the .young employee wiUjtender him 
that needed understanding. v

The study of cultural subjęcts also helps the young youth 
achievę the basic preparation for a iuller and more intėresting 
life. There is no denying thaf the finer tliings in life can only be 
appreciated with a good cultural Understanding.

The study of cultural subjęcts: aįds to provid.e a .beneficial 
mental discipline; it is a good.memory trainerj and it provides 
a broad<?r seope for the imagina.tion wh.ich lends^tbe oppprtunity 
to. reconstruct more clearly the things that have happened in the 
past and enąbles one to compare understandingly those events 
wjth the happenings of today.

Industry demands Straight and precise thinking. The mistakes 
that do occur. tlu’o,ugh faulty. conclusions, can -be eliminated or 
avoided by having a more basic, thorough and broader trąining 
which can be had through education. -

A mere vocdtionaT t^nTtig,^r a secondary ’šchool i education 
can adeguately sttpply us with this trainitfg, būt it is „a. stop in 
the right direction. A college trąining points out the steps to 
take. To raiše our cultural stapdards we mušt become a part of 
the things thąt tend to cręatę cuįt^re. , v

To .updersand and appreciaįte cglture we reąuire a broad learn- 
ipg, and it is up to the individuals to strive for those attain- 
ments. We, as young Lithuanians, shoirtd strįyę zealously to 
establish and maintain a cultural Standard by yvhięh a nationą- 
lity can be remembered to history and historians as a name thsįt' 
yvill never perish. We will be ręmpnjibered for the fincr things 
that we contriuted to the advancemęnt of thę wor|d.

The culture of a nationality lives on forever.

THE JOY. (?) OF BĖING EDITOR

•• Getting out this little paper IS NO PICNIC.
• If we print JOKĖS people say we, are SILLY;
• If we don’t they say we are too ŠERIO US.
• If we elip things from other papers
• WE ARE TOO LAZY to wjritę .thepi ourselves;
• IF WE DON’T WE ARE TOOiFQND*OF OUR 0WH

, . ’ . ‘ ' [STUFF.
• If we don’t print contributions,
• We dont appreciate TRUE GĘNIŲS;
• If we do print them, someone usually will holler: “I’ts

• • filled with junk!’,
• Now most likely someone WILL SAY, >
• We svviped THIS from some other publication.
• P. S. WE DIDI

IN CICERO
Lašt night the Cicero Optim- 

ists made mepry in a big vay 
af their “Recessięn Shin-dig” 
at the Civic clubrooms. A capa- 
city crowd of members and 
friends Came early and į stayed 
laite. Dante Boverinj antį >his 
“Blues Čhasers” supplįed.thę 
mįusic that ma.de. eager dąncing 
fęet svving iiiįo melodious mo- 
tipn. dharles E. Sharkey, 
Lithuanian president of the 
cljįb tplegramed us before presš 
tinje that the affair 
“huge success’’.

was a

The Chicago Lietuvių Drau
gija, Cicero seotion, will hold 
their Jbaząr at the Liberty balk 
room, 14 štręet and '49 coiirt, 
tonight^ February 5, and also 

tomorrow night, Sunday, Feb- 
ruaryx. Activities will start at 
5 p. m. Adiįnission jis ten cents. 
Everybody who has these dates 
Open shpuM attenid, for the af- 
fair is for a very worthy cause.

BITS ABOUT ’EM . . . 
r'- .Mr. and Mrs. F^rank Meiron 
are “helrrariticipatin”. Congra- 
tulatory.>greetingSumay be sent 
soon to 1305 Souįh 48 court. 
Mrs. M. Mėiron, thę prospective 
grąndnjięther-to-be, hopes that 

’ ’ . . . Mr. andit will be a, giri . . . Mr. and 
Mrs. Albert Diksas always “lin- 
''ger a while longer’’ when they 
come to visit the in-lawsJ They 
enjoy the fine cooking that 
Mrs. Joseph Norbutas “dishes 
Up” ‘forJtliėm.. is

’ the former Marcėįia NorbuUs...

Lithuanian Class 
Pres. Gives Address

Daniel Mezalskis, brilliant 
Lithuanian class president of 
Harpęr High School, gavę an 
addręss as salutatorian at the. 
schoęls graduation exercises 
Frįdąy, January 28. Daniel is a 
shinipg example of what .Intęl- 
I i g e n t Lithuanian-American 
youth can accomplish a^d at- 
tain jn today’s cavalcade of 
learnęd progress.

Daniel resides at 64Q2 South 
Richmond Street. He seryed as 
senior class president during 
his ląst year in school, and now 
is attending Wilson Junior Col
lege. « j

He earned three letters in 
football, playing lęft end on the 
football ■ team.< He also tęok ac- 
tive part in intra-mural basket- 
bąŲ, ba$epall, and« sVimming. 
Ilę waą.captain of the Harpef 
įheckėr team which won the 
South side championship.

As for scholafship, Daniel 
was a member of the Nailonai 
Honpr Society and the Legion 
bf/Honor. He ranked ’third, 
scholastically, in his class dųr- 
mg hisfiąst semester. In: the 
joūrnalistic;field he seryed ;as 
assistant sports editor on the 
School newępaper, ithe “Harper 
Highway”. In his lašt year'at 
school he was associate aditor 
and publisher of the school pu
blication. He was the School Te- 
presentative at the National 
Sęholastic Press Convention 
w.hich was held in Dės Moines, 
Iowa, and is a; member of ithe 
Quill and Scroll, the Internatio
nal Honor Society fęr. high 
school jou'rnalists.

Mr. Mezalskis was a member 
of the Senior Council, the stu^ 
dent goveming body„ for two 
terms, and he was a freųuent 
ęontrįbutor of, school, ne>vs to 
many of Chicago’s large news- 
papers. ,

“AT MARQUETTE 
PARK’’

ICE CARNIVAL NEXT 
. SUNĮDĄY, r

Due to bad ice the First An
nual Marąuętte Park Ice Car- 
nival sponsored by the. S. W. B. 
M. Ass’n. was . 5 postponed to. 
Sunday Feb. 6th 2:00 P. M. '

The šame program as,;orgin- 
ally planed will provail was an- 
nounced by the Cornipibtee. 
} j.,;' . j. ■ ■ •..!

WOMENS GYM NĘWS
■ _ ........  , I ‘ '

The basketball games Avilį 
start on Friday, at 7:30. The 
vollėy bąli League which is eve
ry Thursday evening is štili o- 
pen to a fc\v. Ta p dancing clas- 
es are i u f ull s\ving būt there 
is štili room for ‘f

Youth Activities

J.UC
Plans for the Mareli cohcert 

are nąw i n coniplcle swing. 
The first gęneral rėhė&ęį of 
the L. U. C. Chorus was held 
at the home of Miss Helen 
BĮauzdis, whose home Avas 
turned into a chorai hall. 
Songs shook the very. rafteis 
and . made ' the floor ląmps 
rock. Every one present had a 
maryelous time. ’

Helen Pech our good mem
ber and musicaj director has 
kindly consented to see our 
concert through. With her 
capable lėadership and guid- 
ance the concert and entertain- 
ment should be “tops.”

This year Avė have an im- 
provement in the bass section. 
Whereas there were only two 
basses last year, we now haVe 
seven. The sopranos and ten
ors have also inereased in 
number. There is, however, a 
lack in altos. x

The L. U. C. has lately ac- 
ąuired many Ąl’s. They are 
no\tf pętitioning. to have the 
L; Ų. C. change(jto the “AL U. 
C.” Būt to date their numbers 
hayę not been sufficicnt to 
create a very. big stir. The Als^ 
ąęę Al. FRiIis,. Ąl.. iĘrupis, Al; 
Mackevičius, Al. jEndzęllis, Al. 
Drigot, Al. Masyk, and Al. 
Childs.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Z

• Quite a few people have 
cofhe into our fold of late. 
Among them are Leonard Simi- 
nas,, Brpn Tamulion, and’Evelyn 
Kazy. We would likę to have 
thęm ,knęw that we welcome 
thėm intė our group and that 
we hope they will enjoy sing- 
ing and working with us as 
friuch as we will with them. 
May they be members for many 
years to come.
• There will not be any re- 
hearsals for the next two or 
three coming Tuesdays, būt be 
sure to be down Friday nights 
promptly at eight for there is 
much work to ,be donę and ma
ny songs to bę rehearsed.
• For Tuesday, Feb. 15th, outr 
sočiai, chairman has arranged 
a, Valentine Party to be hėld at 
Neffa’s in the ’ evening. Every 
member is to bring his. or her, 
Valentine cards with them to be 
put in the Valentine box and 
distribųted in the latter part 
of the evening. There will be 
a minimum cliąrge of 15c fęr 
refreshmerits. Andy Norbut has 
offeręd to play for us. So come 
one, come all, and bring your 
friends, they’re welcome.
• The roller skating party was 
sėt aside by our sočia] chairman 
Aldona, Grigonis until after our 
Valentiiie Party,

BIJŪNĖLIS 
Hi-Lites

• . This węek has certainly been 
a busy week for most Bijūnėlis 
members. Lašt Sunday eVery- 
one was expressing their own 
opinion about our trip to Qak 
Forest. We found out that our 
wholę group can go to Oak For- 
ęst iii an insUred bus—for the 
šum of $20.00. Everyone had 
a different idea about this, so, 
we’re asking ajl the parents to 
come next Sunday to rehearsal, 
to plan something definite.
• Two of our members were 
celebrating their birthdays this 
week. Evelyn Chereska reached 
the ripe old age of 45 yrs. lašt 
Tuesday, and Lucille Burbo be^ 
came 11 yrs? old on Thursday. 
Lucille invited all Bijūnėlis to 
her for feeling disappointed 
when a small number turned 
out.

Incidents at Lucille’s party— 
—EUa Draugelis turned out 

to be an expert “trucker.”
—Josie Kuprevich shone as 

the leader of a “Pow-Wow 
Dance.”"

—Jennie Kuprevich puts plen- 
ty of “umph” in, her dancing.

—Lucy Pėtkunas didn’t su‘c- 
ceed with? her Rhumba.

—Evelyn Chereska. was final- 
ly persuaded to paly the piano.

It would be swell if we could 
. r. . . <

gęt togcthęr more often. We en- 
joyed ourselves thoroughly, I’m 
sure. I. C. M.
P. S. Be sure to remind Ma and 
Pa labout special meeting next 
Sunday.

Is PORT si
c 
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Chicago Lithuanian basketball 
championship will 1 be settled 
hext Thursday night, when 
the lašt game of the .JAUNI
MAS basketball league will be 
played at St. Augustine gym. 
50th and Bishop Streets.

The “iight” for the titlę will 
be bėtween two powerful teams, 
the Barskis Ali Stars and the 
Petkus Boosters, who at pre- 
sent are tied for the first place, 
each having won 4 games and 
lošt none.

Never before have two such 
strong, and so evenly mateh- 
ed, Lithuanian guintets faced 
each other in such ųn all im- 
portant game.

Every outstanding Lithuani
an player is a member of pne of 
the two teams. Tony Lauraitis* 
Pete Barskis, Konniei Savickas, 
Ed Beinor, Petė Petrulaitis, Vic 
Yanžanaitis, Frahk Karpis, Ru- 
skis play for the Barskis All 
Stars, ’ while Bęnny Budrick, 
Frank Talzunas,1 Pechulis, Vis- 
kanis, Zvibas, Balnis and Var- 
vis wear Petkus’ jerseys. s, J

And when these boys clash— 
it’s a game well worth seeing. 
tn the other two games of the 
evening Bridgeport K of L Avilį 
play St. Georgę CYO and the 
Roosevelt Funiiture Stars will 
nleet thę 13th Ward Democrats. 
Both games will be interesting 
because the first two teains will 
play for Bridgeport champion
ship, whilę thę. second two 
teams will decide on. the supre- 
macy of Marųuętte Park,

' . “s | • - • —

LOOKFORGUEST 
NO. 13/
Luck Awąits One or Two At 

Dance Tonight

• Whe,ther a couple or a “stag”, 
—whoėver may be tjie thir- 
teenth to arrive at thę K R 
Variety Dance this evening 
(Saturday, Feb. 5, 1938) will 
be welcomed as fhe club guest 
and invited to passj the “toli 
gate” with ‘‘nary a touch of 
pecuniary influence.”

.Having in mind that the in- 
vitations read “9:00 P. M. to 
1:00 A. M.”, the lucky thir- 
teenth “one or two” will un- 
doubtedly arrive as close to 
9:00 as luck permits.
* Būt lucky or not, the sooncr 
you come, the longer you ce- 
lebrate this merry Thirteenth 
Anniversary of the K R’s at 
the Chichgo Women’s Club, 72 
E. Eleventh St.,. Chicago, III., 
tonight,

1’11 be “cou’nting” for you.
—KoRespo.

Naujos Gadynės Cho
rus “Swings It”

Tonight
Disciples of swing and the 

“Big Apple are invited to at- 
tend the annual Valentine 
Party and Dance sponsored 
by the Naujos Gadynės Cho
rus which will be given to
night, February 5th, a t the 
Lithuanian Wcst Side hall, 
2244 W. 23rd placc, Chicago, 
I1L, formerly Mcldazius Hali.

Valentines will be rsold and 
the young lady receiving the 
most will be crowned Queen 
of s Heaytę. The winncr wil! be 
awardcd a bcautiful prize.

A gala evening is assurcd 
to all that attend. Those who 
doii’t care to dance will be 
able ‘to participate in the pi- 
nochle and bunco gailies 
which will be provided for 
them. Music for the dancers 
will be harmoniously played 
by Stephens’ Revelers, the 
noted< and popular dance or
chestra.

The fun will start at 7:30 
pnd lašt ’till the wee hours of 
the morning. Admission is 
npminaĮ. J. M.

The games will be played at 
St. Augustine gym, 50th and 
Bishop Strcets (1 block east of 
Ashland), first game starting 
7:30 p. m. Admission—25c. 
Again we want to remind the 
fans that these arė the lašt 
games of the season in the 
JAUNIMAS league.

The scores of games played 
lašt Thursday (Feb. 3) night 
were:
Barskis All Stars-20; Bridge- 
port K of L-į8. ■
Petkus Boosters-30; Roosevelt 
Furn.-24. <
St. George CYO-33; 13th Ward 
Dems.-23. 

• .1 ,

About America’s 
Education

Aęcording to a survcy it is 
stated; that tlięre are about 
4,000,000 illiterates in the ,U. 
S. .

One out of every four Am- 
ericans gocs to somc kind of 
school every day. ' ,

Over 34,00Q,0Q0 boys, girls, 
and ądult citizens throughout

THE W0RLDAT 
AGLANCE:

-...........................-................. ............. . ....— i"-1........... ..

by, Dr. E. G. Peters

“Spare the Hairbrush. •

“Spare the hairbrush and 
spoil the wife,” a new versięn 
of the old adage “Spare the rod 
and spoil the child,” is the mote
to of an organization of Wives 
of Spanking Hufisbands,” For- 
med lašt June, this woman’s 
club now has 59 member clubs 
throughout the nation,

Mrs. Rita Rae, president of 
this body of spanked wives, 
makes clear that husbands of 
member wives don’t beat them, 
būt merely turu unruly females 
over the masculine knee and 
give them a good sound spank
ing. To be admitted to this 
uniąue club, a wife, likę Mrs. 
Rae, mušt have f eit the hus- 
bandly hairbruish in the right 
place at the right time. Any- 
how, she contends that sucįi a . 
spanking, if properly adminis- 
teired, makes a woman feęl 
tha^ her husband, really cares 
for her, cuts down the busi- 
ness of the divorce courts, 
builds better understanding be- 
tween man and wife, and so 
makes home life happy.

So enthusiastic is Mrs. Rae 
about this ūse of the hairbrush 
that she is trying to organize 
a junior auxiliary—clubs for 
Daughters of Spanking Par- 
ents, open to girls eleven or 
oldęr who have felt the weight 
of the parental liand. Mrs. Rae 
insists that girls prefer being 
spanked to being scolded and 
nagged, and that “spankjnk crer 
ates si better understanding bę- 
tween parents and daughters.'’

Teachers and scout-mašters, 
juvenile probation officers and 
others who deal with American 
children, often driven nearly to 
distrąction by the noise, bad 
manners, and lack of respect of 
our youngsters, will applaud the 
work of Mrs. Rae and her hair- 
brushed sisters. At certain times 
a good spanking or a good 
pummelling for both child and 
grown-up is thę “stitch in time 
that savęs nine.”

Isn’t this the jist of the 
whole matter, whęther the indi- 
viduals are men, women, or 
children? So f ar as possible, 
handle them with persuasion 
or ridicule, appeal or depriva- 
tion of privileges. Būt when 
those fail, ūse the hairbrush or 
the razor strop, the ’green 
switch or the horsewhip. For, 
either from within or vvithout, 
all persons mušt be controlled.

the Nątion are said to be at- 
tending school this year,

> To educate a city school 
child it tiosts, on the everage, 
about $97.00 per year. To edu- 
cate a rural school child, the 
cost is approximately $54.00 
per year.

Ąpprosimatcly 1,02^,000 
teachers are eniployed in pul> 
lič and įpyivftte schopls to haįd- 
le the vast arnjy of studente. 
ip the U. S;.
, Oiie fourth of our Natiop’s. 
sclįool teachers are men, 75,0001 
of wiiom offer instructtęn in. 
the clementary gradeš.

47,000,000; persons in our 
country have had only a n 
elementaru įSchool educatiop.
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2345 South Kedzie Av enue, Chicago, Illinois

PROGRAMĄ PILDYS

Ir Šie Chorai

GENEVIEVE GIEDRAITIENE
Mėgiama musų dainininkė

Birutės, Pirmyn, Naujos Gady 
nes ir Chicagos Vyrų Choras

HELEN PEČIUKAITĖ 
Dainininkė ir pianistė

Andrejevo šokėjų grupė 
/ i

Genevieve Giedraitienė
Stasys Rimkus
Lulu Raben-Micevičienė
Helen Pečiukaitė

Pradžia 3:30 vai. po M 
įžanga ■ ■ - - 40 centų

ADOMAS MICEVIČIUS 
Jaunas ir pasižymėjęs violijs 
tas, kuris pirmą kartą daly 
*aus lietuvių koncerte.

Tai Andrejevo grupė, kuri “Naujienų” koncerte išpildys vaizdelį “Ukrainiečių kaimas” — 
ukrainietiškas dainas ir ukrainietiškus šokius. Melodingas ir gyvas ukrainiečių dainas išpil
dys pasižymėjęs, dainininkas MIŠA. MIRO- Šokius gi atliks Anurejevo vadovaujama grupė, 
susidedanti iš šių šokėjų: Aldona Malelo, Veda Povvell, V. Slazas, Betty Strodomskų Feniry 
Strodomski, Aldona Zubovich, Marie Pavlasin, Jean Miscikaitis, Jenny Brazaitis, Eddie Ok- 
sas, Dolly Strok, Steve Revak, Genevieve Sokolovvski, sesutės Jankauskaitės, Christie Kriš
čiūnas, Delores Žalėm, Anthony Brašiskis, sesutės Conrad ir 1.1. , ,

šiame paveiksle MIŠA MIRO stovi užnugary su didele kepure, o po dešinei Ray Vis- 
tard, pianistas. Pats Andrejevas dėvi “činaunišką” kepurę.

LULU RABE^MICEVIČIENE

Plačiai žinoma Chicagoš lietuviams smuikininkė
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