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PREZIDENTAS NORS DUOTI DARBO DAR 500,000 ŽMONIŲ
KONGRESUI PASKIRUS $250,000,000, DAR 

500,000 ŽMONOJ BUS PAIMTA WPA
- DARBAMS

Jei nepaskirs, tai teks atleisti 450,000 
dabar dirbančių

WASHINGTON> D. C.K.vasa
rio 11. — Ketvirtadienį prez. 
Rooseveltas kreipėsi į kongre
są prašymu asignuoti dar $250,- 
000,000 Works Progress Admi- 
nistration darbams.

Kongreso narių tarpe kilo 
reikalavimas, kad valdžia pa
aiškintų, kodėl reikalinga nau
jų sumų pašalpos darbams ir 
kodėl neištenka pirmiau skirtų 
šiam reikalui $1,500,000,000.

Aubrey Williams, Works Pro
gresą Administration veikian
tysis administratorius, penkta-

dienį nurodė, kad yra reikalas 
pašalpgavių skaičių padidinti 
500,000.

Jei kongresas nutars paskir
ti prašomus $250,000,000, pa
reiškė Aubrey, tai mes galėsi
me duoti reikiamo darbo dar 
500,00b žmonių, o jei nepaskirs, 
tai teks pavaryti iš darbo apie 
450,000. dabar dirbančių pašal
pos darbus. ’

Prezidento Roosevelto paaiš
kinimu ketvirtadienį, dabartiniu 
laiku W.P.A. darbams samdo
ma 1,950,000 žmonių.

NAUJAS RUMUNI-
TAC 1VIT1\TTQTI?I>TTT atkreiPtu visųpirma prieš fa- 
JUo IVlJęlM JL& 1 JdKI Ų šistines grupes, kurioms vado

vauja Cornelius Codreanu. -Be 
to, nužiūrima, kad naujas ka
binetas parodys vėl draugingu
mo Francuzijai, kuomet Gogos 
vyriausybė' linko fašistų ir na
cių pusėn.

KABINETAS

*

&
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CHICAGO. — William Kunic studijuoja Lincolno 
biustą Chicagos istoriškos draugijos patalpoje.

NACIAI NUGINČI
JA NERAMUMUS

VOKIETIJOJE

VOKIETIJOS KARININKAI BĖGA Į UŽSIENI
Vokietijos diktatūra eina Stalino keliais

...X.

BERLYNAS, Vokietija, va
sario 11. — Vokietijos vyriau
sybės atstovai nuginčija prane
šimus apie armijos sukilimus 
rytų Prūsijoje, kovas, gatvėse 
Berlyne, įvykdymą mirties bau
smės 16-kai generolų ir užda
rymą Vokietijos rubežių.. 
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Užsienio korespondentams 
Alfred Ingemar Berndt, Vokie
tijos valdžios spaudos departa
mento vice-pirmininkas, penkta
dienį pareiškė, kad gandai apie 
neramumus Vokietijoje neturi 
pagrindo ir kad juos paleido 
lenkai ir žydai. f

Bažnyčiai visokios 
pajamos geros

PARYŽIUS, Francuzija, va
sario 11. — štai kaip francu- 
zams atrodo, pasak užsienio ko
respondentų, paskutinių dienų 
įvykiai Vokietijoje:

Stalinas, Rusijos diktatorius, 
šaudė savo generolus, siuntė 
pas Abraomą aukštus sovietų 
viršininkus. Šiandien Hitleris 
valo Vokiečių armiją, maino di
plomatus. Ir nors Berlyne ty
lu, kaip kapinėse, faktas yra, 
kad naciai tuo ar kitu budu 
“valo” savo armiją — tai pa
šalindami neištikimus karinin
kus, tai paskirdami jiems že
mesnes vietas.

Kitas dalykas: per paskutines 
kelias dienas tarp 20, ir 30 auk-

štų vokiečių karininkų pabėgo 
į užsienį, daugiausia į Austri
ją. Vokietijos rubežių sargyba 
sustiprinta. Tačiau ir to ne ga
na: tikras maištas pasireiškė 
Allensteine, rytų Prūsijoje.

Francuzai mano, kad “valy
mas” sustiprins nacių doktriną 
ir strategiją. Padidins jų aki
plėšą santykiuose su kaimy
nais. Bet Vokietijos pajėga 
grūmoti kaimynams sumažės, 
nes kaimynai žinos, kad kieta 
nacių išorinė išvaizda nereiškia, 
jogei Vokietija yra tvirtai su- 
budavota viduje, kad Hitleriui 
vadovaujant Vokietija mažiau 
vieningu, negu demokratinės 
šalys.

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 11. — Vietoje antiaemi* 
tinio, Okatavijano vado
vaujamo, Rumiųųjos f įpini&ie/ų 
kabineto penkta'dietiį ^au'buvo 
kitas. Šio kabineto premjeru 
yra Miron Cristea, Rumunijos 
ortodoksų bažnyčios patriar
chas. Kiti kabineto nariai yra 
centro ir liberalų vadai.

Naujas kabinetas tuojau* iš
leido šitokius patvarkytaus: ka
riuomenės komanduotojai dide
liuose miestuose skaitomi tų 
apielinkių viršininkais; visoje 
šalyje paskelbta apgulos stovis, 
ir asmenims, kaltinamiems sun
kiais nusižengimais, gręsia ka
ro teismas; atidėta neribotam 
laikui atstovų buto ir senato 
rinkimai, kurie buvo nužiūrėti 
kovo mėnesiui; miestelių virši
ninkams įsakyta sušaukti savo 
apielinkių susirinkimus ir iš
rinkti merus bei po du padėjė
ju-kiekvienam meru;.

Kadangi kabinetą sudaro 
i centro ir liberalų srovės atsto

vai, tai įsakymą partijoms pa-

Federalis teismas 
paneigė kainų an

gliai nustatymą

Vėl atakavo Ma- 409 mylias per valan 
uvu

WASHINGTON, D. C., vasa
rio 11. — Kongresas yra išlei
dęs įstatymą, žinomą kaipo 
Guffey aktą, anglies kainoms 
kontroliuoti, šiuo įstatymu pa
siremdama, nacionali minkšto
sios anglies komisija nustatė 
mažiausias kainas angliai par
duodamai geležinkeliams.

Penktadienį Federal District 
Coi.*rt of Appeals išnešė spren
dimą, kuris sulaiko anglies ko
misijos patvarkymų vykdymą. 
Kai dabar teismas paneigė nu
statymu kainų angliai, kurią 
vartoja geležinkeliai, tai reiš
kiama nuomonė, kad komisijos 
nuostatai anglies kainų įvai
rioms kitoms pramonės šakoms 
pasidaro abejingi; reiškia, kad 
ir juos teismas gali paneigti.

MADRIDAS, Ispanija, vasa
rio 11. —- Naktį į penktadienį 
sukilėlių artilerija apšaudė Ma
dridą, tačiau žalos miestui ma
žai tepadUrė.

Kituose frontuose 
lojalistų ir sukilėlių 
mų nebuvo.

Penktadienį geh. Franco, Is
panijos sukilėlių vadas, pareiš
kė, kad Sovietų Rusijos subma- 
rinai ir, propaganda yra atsa
kingi dėl dabar įtemptos padė
ties Viduržemio juroje. Supran
tama, negi Franco prisipažins, 
kad jis yra kaltas.

žymesnių, 
susirėm;-

Nacių lėktuvas su
dužo, 2 žmonės

ŽUVO

300,000 žmonių su 
grąžinta pilietinės 

teisės Japonijoj
TOKIO, Japonija, vasario lt. 

— Japonijos mikado (impera-

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

Nepastovus; gal būt tarpais
lietaus; truputį šilčiau; saulė torius) suteikė amnestiją 1,- 
teka 6:52, leidžiasi 5:18 valan- į 000-iui politinių kalinių ir sur 
dą. Sekmadienį oras nepasto- gražino pilietines teises 300,000 

v vus ir taipgi gali būti lietaus, kitų žmonių penktadienį.

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 11. Anglijos kariuome
nės aviatofiuš John W. Gillan 
iš Edinbui’ghp .pasiekė Northolt 
aerodromą (arti Londono) į 
48 minutes. Tai reiškia 409 my
lių valandoje greitumo kelionę. 
Anglijos oro laivyno ministe
rija skaito šį lėkimą greitumo 
rekordu aeroplanams. Gillano 
lėktuvui padėjo audringas ve
jas, pūtęs iš užpakalio 50 my
lių valandoje smarkumu.

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 11. — Ang'ijos bažnyčiai 
Londone priklauso 30,000 bu
tų (dvvellings). šiomis dienomiš 
bažnyčios viršilų /susirinkimui 
buvo pasiūlyta rezoliucija, nu
rodanti, kad daugelis tų butų 
yra užkrėsti parazitų ir varto
jami baltosios’ vergijos (prosti
tucijos) bįzhįųi, Rezoliucija reiJ 

piktą.
Susirinkimas rezoliuciją at

metė. Reiškia, bažnyčiai viso
kios pajamos geros. Tačiau, kai
po kompromisą, susirinkimas 
pavedė komisijai ištirti bažny
čios namų stovį ir rekomenduo
ti sumanymų jiems pagerinti.

Kinai 
timi

nubaudė mir 
200 japonų 
agentų 

. i

KONG, Kinija, vasa-

Audra sudraskė ru 
sų mokslininkų 

palapinę
Rusija,

Lietuvos Naujienos
--------- ;______ :___ —: ’’ ■

LENKŲ laimėjimai, kurie Nubaustas gulbių nai- 
GARBĖS NESUDARO. kintojas.

VILNIUS. — Sausio 29 d.
Lenkai uždarė dar dešimtį lie-! ALYTUS — Mitelių ežere 
tuvių pradžios mokyklų $ven- kiekvieną pavasarį atskrisdavo 
čionių apskrityje.' VUniaųj gulbės ir čia išsiperėdavo vai- 
Krašte beliko tik dvi lietuvių kas. Vasarą apylinkių gyven- 
pradžios mokyklos. Tie to gal® j tujai ^gr ožedaVbM . gulbj^bųre- 
tinai uždaryta paskutinė lietu-Į liais. Miškų administracija' dė
viu organizacija Vilniuje — jo visas pastangas, kad šie reti 
Mokslo Draugija.

KAUNAS. — Tautinis Olim
piados Komitetas sparčiai ruo
šiasi Olimpiadai. Laukiama 10,- 
000 užsienių lietuvių.

KAUNAS. — Naujos Konsti
tucijos ' projektas baigiamas 
svarstyti komisijoje.

paukščiai butų apsaugoti. Pra
džioj^ niekas gulbių neliesdavo 
ir nebaidydavo. Tačiau praeitais 
metais vieną rytą Mitelių eže
ras pasigedo kelių gulbių. Kilo 
įtarimų, kad jos nušautos. Miš
kų administracija tuo labai su
sirūpino ir pradėjo su policija 
ieškoti kaltininkų. Galop buvo 
nustatyta, kad šį niekšišką dar
bą įvykdęs tos apylinkės gyven
tojas Kubilius. Padarius pas jį 
kratą buvo rastos gulbių plunk
snos, už‘ką ir patrauktas teis
man.

Šiomis dienomis Alytaus 11 
apylinkės teismas nagrinėjo by
lą ir Kubilių pripažino kaltu. 
Nubaudė 300 lt. ir, be to, dar 
priteisė Mokomajai Urėdijai ci
vilinį ieškinį 1,000 lt.

Gulbių naikintojas teisme ne
prisipažino, kad jis tą niekšiš
ką darbą įvykdė. Todėl pasiry
žęs toliau bylinėtis.

New York City.
1938-11-9 d.HONG

rio 11. — Karo padėtis atšauk
ta penktadienį mieste Canton, 
pietų Kinijoj. Karo padėties 
metu Cantone nubausta mirti
mi 200 asmenų, kuriuos kinai 
kaltina buvus japonų agentais 
ir kėlus sentimentą prieš Chiang 
Kai-sheko vyriausybę.

Rusija atsisakė gel 
bėti kinams

SHANGHAL Kinija, vasario 
11., — Iš patikėtinų užsienio 
šaltinių čia gauta penktadienį 
žinių, jogei kinų vyriausybė 
kreipėsi į Sovietų Rusiją pra
šydama daugiau* • pagalbos ka
rui su japonais, tačiau rusai 
atsisakė jos duoti.

MASKVA, Sovietų 
vasario 11. —Keturi rusų mok
slininkai, plaukią ant ledo ly
ties į rytus nuo Gręnlandijos, 
pranešė penktadienį, kad audra 
sudraskė šilkinę palapinę, kuri 
tarnavo jiems pastoge.

I. T. Spiriu, direktorius so
vietų .planams išgelbėti lėktu
vais keturis mokslininkus, pa-* 
aiškino pehktadiėnį, jogei ar
čiausia žemė tai vietai, kur 
mokslininkai plaukia, yra ma
ža, sala. Ji randasi apie 38 my
lias nuo mokslininkų. Gal ledo

BERLYNAS, Vokietija, 
sario 11. — Didžiausias Vokie
tijos pasažierinis lėktuvas^ GU- 
90, laike bandymų nukrito že
mėn praėjusį antradien1'. Ban
dymą darė dirbtuvės penki dar
bininkai/ Du jų nelaimėje žu
vo, o' trys išsigelbėjo parašiu
tais.

Vokietijos spauda žinią apie
šį įvykį paslėpė. Svetimšaliai lytis prislinks dar arčiau prie 
sužinojo tik penktadienį. jos, o gal bus nunešta toliau.

va-

-------- s--------------- -

Įsakyta šaudyti 
nacių priešus

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 11. — Herman Wilhelm 
Goering, Hitlerio dešinioji ran
ka Vokietijos valdžioje, penk
tadienį įsakė slaptosios polici
jos agentams valyti armiją. 
Įsakyta net šaudyti tuos kari
ninkus, kurie mėgins valymui 
priešintis. Daugelis vokiečių 
karininkų yra kaltinama prie
šingomis naciams pažiūromis.

Pasirodė netikrų bank
notų

va
ja ir

Audra 16-tą dieną 
Kalifornijoje

SAN FRANCISCO, Cal. 
sario 11. — Penktadienį
16-tą dieną Kalifornijoj siautė 
audra. Daugiau sniego ir lietaus 
nukrito, didesnis pavojus pot
vynių darosi. Jau 8 žmonės žu
vo dėl audros. x

MARIJAMPOLĖ — šiomis 
dienomis Marijampolėje ir kai 
kuriuose miesteliuose pasirodė 
netikrų 10-ties litų banknotų. 
Policija banknotų “fabrikantus” 
stropiai aiškina.

-r
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Programą pildys Andrejevo šokėjų grupė, G. Giedraitienė, S. Rimkus, Lulu Raben, A. Micev’ičius, p-lė Pečiukaitė ir šie chorai: Birutės, Pirmyn, Naujosios Gadynės ir 
o.oA i _ • . Chicagos Vyrų Choras. Šauniai pasirengusi OLD GOLD kompanijai atstovaujanti 4aPradžia 3:30 vai. popiet B mergina dalins nemokamai cigaretusU • Įžanga 40 centų
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Tai buvo Valentinių Dieną,..
Saulės spinduliai į^ivęržę pro 

lango užuolaidas į kambarį, 
linksmai mirguliuoją krisįąmi 
tai an«t margai dengtos lovos, 
tai ant gražaus kilimo. Pro pra
virą langą dvelkia mažas vėjelis 
ir lengvi! judina leisines Jangų 
užuolaidas.

Kitam šopę bamblio ^tovi 
graži kamodė su didelių vėjaro
džių. Prie kamodės stovi ir daž
nai žiuri į veidrodį, tai pirštais 
prisilyti savo veidą, Irena.

Pusiau nusvirus nuo vipųo pe
ties ružavo įįilko mezginiukais 
papuošta, kimona, daro ją lyg 
romantiškesnę-

“Dieve . y atsiduso Irena. 
“Jau dešimts metų sukako, o 
rodos, tai-įvyko tik vakar, tik 
prieš pora savaičių . . . Kaip 
laikas greitai bėga ... Ir jau 
dešimts metų prabėgo kaip sap
nas nuo tos dienos kada mudu 
sujungė amžinai; ’ 
taip brangi diena . . 
mintys, viena kitą veja, Ii—~ 
galvoj.

Štai čia pat ir paveikslas sto
vi. Ji graži, balta kaip tos le
lijos jos rankose. O jis, Ąlgis... 
Jis gražaus sudėjimo vyras. 
Garbipiuoti tamsus pląukai, 
žvalios akys, daro jį dar kilnes
nį, rimtą, inteligentišką.

Kaip jai maloniai prisimena 
tie laikai. Ir jos veidu perbėga 
maloni šypspna.

Bet kažkodėl ir vėl veidas 
apsiniaukė . . . rankas nervingai 
gniaužo, o tkys, tos kaip dan
galą skjjąutąj, mėlynos akys, 
ppisjpil^p aąąropis, kuriu kele
tas puriedpjo jps skąisčiii vei
dų. Nukritę, lyg yasąręs rytą 
perlipė rąsa ir subyrėjo į ma
žas dalelytes, kaip gyvasis si- 
d Oras ...

Prieš Ireną aut kaipodps guli 
graži, kvepalais sulaistyta mo
teriška nosinaitė ir mažas laiš
kelis: “Rytoj dešimtą valandą, 
pribuk Rio viešbuty. Lauksiu. 
Tavo — Ameba . . .” M • f

Vęrčiąsi didžįąu§iomis audro
mis, uraganais, įpintys Irenos 
galvoj . . . Kylą kimkuliuęjapti 
vulkanai jog sieloj. “Nejaugi...

Mary Geraghty, kuri pra
laimėjo bylą ir 
gauti $50,0Q0- Kaip John E. 
Gerąglity ąugiptįhė ji norė
jo jp Jurtą pąveldėti.

negalės

kada įvyko rT}ai)0 niy)inią§ią Algis
•/ B^a itaip išsprūsta pro
Irenos ^Pąnčias Irenos lupąą tylus ir

skausmą, rejškiantįs žodžiai.
“Nęjcugi jis toks šaunus vy

ras, pasiduotų kitų viliojimams 
. . e ir manė apgaudinėtų .< . .” 
Ji šį rytą visai netikėtai ėjo pro 
drabužių spintą ir ant grindų 
rado tą nosinaitę su laiškeliu. 
N ekas ten kitas nebuvo ir nie-

Sitį Metu
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

ko gegužio 3 d. laivu “Europa”, į Breme
ną, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko į 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant, prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės dąmokėti $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 sugrąžipta $5.75.

Trečia ekskųrsįja birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Francįją, iš ten gelžkeliu 
į Kauną arba KĮaįpėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50 bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aq u i tania”.

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

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

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada ųžttunka mė
nesį ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
stą pasiųsti aplikaciją,

Taipgi ųžsisąky k i t kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galimą 
gauti.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, Į1L

kas kitąs jos ten nepamatė, 
kaip tik Algis.'

Npjupiomis ji Išsiėmė iš stal
čiaus gražią, į fjidelf ąirdį ną- 
našią, raudoną dėželę. Kiek ši 
deželė jai teikia saldžių prisi- 
minimų, saldžių svajonių iš pra- 
eitieš. Tai buvo pirmoji nuo Al
gio dovana Valentinių dieną. 
Nors saldumynai iš šios dėže
les jau seniai, seniai išnyko, 
bet užrašas ant dėželes vis tas 

> pats. Jis neišnyksta. “Linksmų 
Velentįnių- Mano Mieliausiai — 
Algis”, kąsmęt per yaleptipes 
Irena, kaip kokią relikviją, at
sargiai paėmus pažiūri, perskai
to ant jps tą parašą jr paskęstą 
mintyse ... >

Prisimena jai tie laikai, kada 
jiedu buvo universiteto studen
tai. Kai juodu vienam studentų 
baliuje susipažinę, visą vakarą 
šokę ir . . . paskiau romansas 
. . . meilė . . . ir taip juos su
artino į porą. Ir tai įVyko Vą-, 
lentinių dieną. Tą dieųą savo 
mcileuc^ugiąitr' įjkreikšti? Ąigįs 
pll^vąhdio jaiJSią dėŽilę,Alcurt 
ir primena Irenai tiek saldžių 
prisiminimų, ji tokia jai bran
genybe.

Jų gyvenime visą laiką lai
mės saulute švietė. Abu gyveni
mu patenkinti. Vėliausiu laiku 
Irenai nors 'ir prisėina daugiau 
vienai namuose prabūti, nes Al
gis įvairiais, tai biznių, tąį po
litikos reikalais vis' dažniąu ir 
dažniau ne namie.

Kartais Algis savaitėje tik 
pora vakarų būna namie, o bū
na dažnai, kad ir sekmadieniais 
turi įvairių išėjimu. Ir prisėina 
tadą nuobodžiauti.

Irepą jau sų tup apsiprato ir 
viena priprato gyyenfd . . . Ra
si,„ taip ir turi bųti, kas nprs 
turi žiūrėti dėl duųnos ir ppa- 
gyvęnimo/. x

Bet, štai, ši npsinaitę, šis ke- 
lių žodžių laiškęjis, byloja jau 
(Visai ką kitą,, nepaprasta. Ire
na į?arj^' Algį jai neištikimu e- 
sant, sp kitpmis moterimis kųr; 
nors laiką leidžiant, baliavo j ant. 
Štai čią jąų ąiškus įrodymas.

^Nejaugi jis manęs daugiau 
nemyli, nejaugi aš jį daugiau 
nesužaviu?” kyla Irenos galvoj 
abejojimai., Čia ji dar-kartąja- *' v.
tydžiai žvelgia į veidrodį, lyg 
ir studijuoja savo veidą ir save. 
Tiesa, veidas jau išvagotas ke- 
letos mažų raukšlelių ir lyg ne 
toks jau skaistus, ktip buvo 
prieš dešimts metų. Figūra ro
dos, jau ir stambesne, kiek dau
giau,subrendo, kąs jai prįjduodą 
daugiau rimto, moteriško gro
žio. Taip. Ji dar graži.

(Jmai Irena nusišluosčius a- 
šąrąs, pradėję rėdytis, Į?o vą- 
landėjes ji jąų gatvpje. Bet ei
na lyg ir ųęąąvomi? ^ojpmįs. 
Mintys kažiip įciįr pakrikusiai 
skraido ir vį^ąi mpsįjaųčį^ Ire
na, kad ji einą. Nę, ji ųeįną. 
Ją tik pagavusi piinįęs srovė 
neša. If kur? Ji puti nežino, Ąr 
ne vistiek dabar. Juk jp” iaij 
viskas žuvę kas bųyo brangiau
sia, žuvo .jos vyro meilę ir išti
kimybė . . .

(Bus daugiau)

PIRMYN
SHARPS and FLĄTS

l......... —■■■■■ ,, Į ... ........... ..

Tuesday, Fębruary at 
2:25 P. ĄI. pųr bęįųyęd ĄlĮųpą 
Trilik passed away at the 
Franklin Blvd. Hospital. ' .

Albina Trilik wąs thę origįi)- 
ator of “RASKEY HUEY” and 
grącipųsly gųve timę ąų^ 
ęffųrf to tjiią cpįu^n. Rąskęy 
Huey vvas a combination of two 
pepple. Ąltyina wąs Ęaskey and 
Pete Kitchas was Huey.

Tto loss is tonly fslt hy 
all of ųs, espęcially thosę whp 
knpw hęr well. Ių 
thę ‘.‘Raskey Huęy?’ naiųe w||| 
coptyHje tf> in thį^
C0IPRWt

ųrnm°ry wi|l (pręver įjp 
chprisheį Įh įęarts ąl| 
Lithųaųiąnę. '

Cęrrėspoudent for 
Puniyų

• Hi fplks! ,1 hęąr tŲat ypų 
all are ready for sorne gupį 
hąrd reheariįng aftęr enjųymg 
yourselfs ąt our BųnpO Pąrty 
Tuesday Feb. 8th at ĮŲth ąųil 
Cipero Ąveųųeš. įYę)į» thąt’s 
fine, and ęipept 
to Atteujįi ręl^ai-sa^ pYpmpfly 
at eight thpsę folĮųwipg 'Tųęą- 
days anc) Fridays.' TJip ęnjy ex- 
ception is Friday Feb- 18th 
wįiich is our Valpųtine Pąrty 
to be held at Neffą^’.

Our Vąlępfįnę Pąrty dątę hąs 
been chąnged ' fręųi Tuesęjay 
Fęb.' 15tį to Friįay .Fpb. Į§tlą. 
—ii---- i---------- -—i— ----- -—.......

• Įn Roseląnd peŲ. įL?th we 
ai$ to ppęseųt ęųr Operetta

I <}p npt \vŲtethpr . the 
Operetta will be <given or not 
b^eąusp of the death ęf Albina 
Triljjc. Ęoyyever, My|ėtojų 
Rąfelis orgaųizątion who have 
invited us to partjeipate in this 
ąffair are pręsentįng ą comędy 
ęntitĮęcĮ Įpainiojo’’. The
place is J. Stanciko Hali.

\ Y'oųr reporter has Į)ea|’d 
a rųipor tbĮit the rųąestrų’č 
bįftĮųląy falls pn Feb. 14th buf 
dpps h(Qt# iįųųw the ąųtŲenticity 
of it. 

f . , ’'/ • i" • I I

• Be sure to be down to 
sing at the Naujienos Concert 
peb. Į3fh and dpn’t be ląte, or 
you will hąye jų bTRS Mr- 
Stephens ą c|gąr as his Imas 
stpcjr įjj pomplptely / exhaųsted. 
Ąnd, dpų’t tl|rpw cigąrs at Mr. 
Stephęųs ypų come late 
for rę|ieąrąi|l§. It’s npt nipe.

• Wc’ll be sęęing you Tues- 
dąy. Until then, Sudiev!

ĮJųpy.
«*■'<■■■■■»■ ■ I I' ■ ir w k ................ ........ —»■■■>■ ■—

PASKUTINES 6 DIENOS 
,.IH ' Anksty-
ąleksan^R^’Puškinas, 
Įamžintas Spyiet'ų Rusijos 

' Trluipfąs ‘ 
Puškinas” 

Ęxtra yilipnė—§oyietų Rusijos 
Pąpjinejipiąš. z

SONOTONE
\ • 6Q E. Vąjį j»ureq 

Atdara 111:45 A. M. Sayąįtdie- 
inąįs 25c iki 1 P. A. ?

Remkite tuos', kupie 
garsinasi 

‘.‘NAUJIBNOSĘ” 
A. k. U. i L. X «. ........ ...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENTAtfšU IR DID^UUSIA LAIDOJIMO, ISTĄIGA

■ ' /VMBULANCE .
! miENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YAĘDS 1741-1742 
4605;07 So. Hermitage . Avė. 
4447 . Soiutli Fairfield Avenue

Tel. I.AFAYETTE 0727

T A x z 1 » i felyčlos P?ose
JL_ J yc fe*- -L Chicagos dalyse

: 'J'.'' -• ■ '

inusij Lieti|yią rądio programų Pirmadienio, vakarais, 
lQ;Ob yaL vakarę iš yy. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

FtU'

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Įliręktpriu 
Asociacijos

t.

Pątarnayi- 
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
N/' ■ | , » ( 'f ■ 4 ’ ■ *• * . Mį* •

434§ So, ęąlifprnia Ąyenųe ^Phonę LafnycĮte 3572

? A. PETKUS k '
6834 So. Western Aye. Phone Grovehill 0142
1410 Šoųjli 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

. . .. - v ■ . w «v» * r- . * z. V. *« I ♦ « ■ •

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

I.J.ZOLP phone Boul. 5203
1646 West 46th Street • Boulevard-5560 /

■i I , 1 . ' ' . .
*"WIII!""I,<I     ■ i  ......................               n '."„■'■i* i '     11 ................................... ... 1 ii

’ ■ . S.M.ŠKUhĄS "
718 West 18th 'Street Phone Monroe 3377

X ■ S. P. MAŽEIKA Yards 1130 
3319 Lįjuaųięa Ąveųue / ‘ Yards liąg

.................................  I ui I » ■ i .................................................... ii i .... ............... ................. .. ..............................i'............  .i.'.n.iį |

... LACHAWĮCZ IR SŪNUS .... ■ 
2314 West 23rd Plac.e ' Pliohe Canal 25|5 
SKYRIUS: 42-44 Kast lQ8Ih St^pt Tel. Pullmąn 1270

.........................  ->■*, I- ! ..lt .H...........                  I

JUOZAPAS EI J DEI KIS IR TĖVAS
4,704 Sę.-Wešterų Aye. Phone Virginia 0883

•| l<<. ..-  . I ■! .1.   ....................................  „ -..j. ........   j,,,, , ' ,,,,,

"'.''A. MASALSKIS
•'* ■ 1 a*, k.-*.- a,'.m .

Phone Boulevard 4139

JUOKAI
Repprteris klausia: “Kiek am

žiaus tųriįp, ponia?”
Ponįa; Oh, aš nelabai sena. 

Aš dar atsimenu kada ėjau su 
jaunuplių Jurgiu Washin^topu.

Jurgis: Aš turiu* šaltį.
Jonas: Ar tu darei?
Jurgis: Taip, aš čiaudėjau.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI * 
Amerikos Lietuvių Daktarų

u-ij-urururxj-ųr

Phone CANAL K122

DR. S. BIEŽIS
afTOJAS IR CHIRURGAS

Wrst 22nfl Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedžl, pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califortala Avenue 

'Telefonui* RennBHė .......

TAISOME VISO
KIUS RADIOS >

Ipkpperto ra$io taisymas-—dykaj 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So.Mąplewoęd Avenųe 
Kalbamų Lietuviškai.
.Hemlock 2343

Mrs. Anclia K. Jarusz
Phygical Therppy 

aftd Midyvife \
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
eleetrie t r e a t - 
ipęnt jr taagne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

T mai dovanai.

756 West 35th St 
Por. of 85|h ąmį Halsted Stsf 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
 T*l- Kepyood   
■ • , # " • »_______ > ’J •' ' »■ ' *»■ M> "'i " *•' * /• " •*»

Ofiso Tel. Virginia 003ft 
Resfdeące Tel. REVERLY 0244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

■ ■ g,'           ,

Garsinkite “N-riose”
ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisąs—127 N. ■ Dearborn St. 
1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 Sc. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų —
Valandos vakąrąis nuo 6 iki 8:30 

Telefonas pįouleverd 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

2400 WKST MADįSON STKEET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vąk• ' _ i ».. • ■ ■ ‘i > i * t 1

TęL Sęelęy 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 y. vak. 'Į'reciadieniai^ if 

. Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR RĖZIDENCIJA

431)0 Sq, Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016 ____

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

Ofiso y ai.: Nuo 2 iki 4 Įy nuo 6 iki 3 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel.; Rpųlevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISH
r LIETUVIS ADVOKATAS

T^lephone; Boulevard '2800 
463; SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
" Tęlęphone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

I » N ’ , C* ,

3407 Lowe Avė. ?ęl. Yards ?510 
__A---------- :----------------------- -—.—

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
• w s/ • ■ r 4 s ' . •

LIETUVIAI ADVOKATAI 
6322 So. Western Avė. */ *'jr *, *3 ? ♦

VALANDOS:
Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Sęrędoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

Subatoj nuo' 12 iki 6 v. v. ” 
» Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Streęf

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.*

_____ Kįti Lietuviąj Daktarai

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St-

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

Šventadieniais tik susitarus
Phgne BOŲLgVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avę,
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni-

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sųsanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoju

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

išskyrus seredomis ir subatomis

I

M**-. T A.
LIETUVIS

Mano 20 metu praktikavimas, 
’ jūsų garantavimas.

OptometrjcalĮy Akių Specialistas
Palengvina akih įtempimų, kuris 

esti priežastiiąi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregVstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas.* Speciūle atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys aii- 
taisombs. C 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDeLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainoj pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Ąv.

Phone BouJevard 7589.

KITATAUČIAI
!___.J__________________ _______

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai liptuviąros žiąpmąs pęr 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius mętodus X-Ray ir kitokius elp- 
trds prietaisus.

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

Valandps nuo 10—12 piety ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaYo

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 940' ar ČėnĮtyl |4p4

LIĘT!TITS AKIU GYDYTOJAS 
Blk Te!‘ yer4a ^29, 

Akinius 
, Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
‘Nedėliotais pagal sutartį.

8

Dr. Charles Segal
' OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-rt>s lubos 

CHICAGO, ILĮ*
OFISO VĄUNDPS:

Nuo 10 iki 12 vą|. ryto, riud 2 iki 4 
vai. po piet Ir nuo 7 iki 8:8Q Ut 
vakaro. NedJlioipią įįuq ty iki U 
valandai dieną.

phqns MIPWAY affl
Telefonas Yards 0994

Dr. Mąųrice Kafrn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Kez. Tekpbone PLAZA 24M
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APIE EKSKURSIJŲ EKSKURSIJAS 
LIETUVOJE

Ekskursija vadiname mažės- ir žmogaus kūrybos padarinių; 
nio ar didesnio žmonių būrio iš- su įvairiais žmonėmis pasikal- 
vykimą į kitą šalį, miestą ar bėjimuose ir įvairių dalykų ap
rietą tikslu ten paviešėti, bei;žiūrėjimuose daug pasimokina* 
susipažinti su kai kuriomis įdo-’ma, įgaunama gyvenimiško pa- 
mybėmis. Mes, lietuviai, su eks-j tyrimo, pergyvenama Jvairių į- 
kursijomis pradėjome susipa- spūdžių bei nuotykių, 
imti tiktai po Didžiojo Karo, 
kai Lietuva , atgavo Nepriklau
somybę.* r..............................
pradėjo ruošti į Lietuvą ameri
kiečiai lietuviai. Vėliau pradė
ta ruošti ekskursijas krašto vi
duje. Į keliones bei ekskursijas 
labiausiai yra linkęs jaunimas. 
Todėl Lietuvoje daugelį ekskur
su rsi jų ruošia mokyklos ir jau
nimo organizacijos. Kartkartė
mis jau ruošiamos ir ūkininkų 
(kskiirsijos. Sakysim, aukštai
čių ūkininkų ekskursija vyksta 
į Suvalkiją susipažinti su suval
kiečių gyvenimu bei ukininka- 
\imu.

Kadangi neseniai yra prasi
dėjęs ekskursijų platesniu mas
tu organizavimas, tai dėl to ne
turima ir didelio patyrimo jų 
ruošime. Dažnai dėl netinkamo 
suorganizavimo, ekskursijos ne
pasiekia užsibrėžto tikslo. O 
c kskursijos yra labai reikšmin
gas dalykas. Ekskursijos žmo
nes suveda į artimesnes pažin
tis, leidžia pažinti kitų žmonių 
gyvenimą ir darbus,’ gaudama 
pamatyti gražių gr.mtos vaizdų

Ekskursijų dalyviams tenka 
pakelti gana daug vargo ke-

Pirmieji ekskursijas sugaišinti brangaus lai
i T inrnvn ’

Tobulasis ALIEJUS 
Padaro Pečių ar 

Šildytuvą 
NAŠESNIU 

Jr Kaina Nedidesni’Timj

STOVOL
NEVADA ★ AUSTIN

Ar VINCENNES Ar <h)UU

GRACELAND 6800

muosius gimines, gimtąsias vie
ta? ir po tolimos kelionės pail
sėti. čia viskas tvarkoj, kaip ir 
turėtų būti. Bet . . bet Čia ir 
prasideda negerovės, kurios 
kartais nužlugdo visus ekskur- 
sininko gerus norus bei nusitei
kimus. Viena, kad ekskursinin
kas pas saviškius, dažniausiai 
sodžiuje, neranda reikiamų są
lygų pailsėti. Čia. ar butų pusė 
bėdos: juk kiekvienas žino, kad 
jis yra ir pats iš to sodžiaus 
kilęs, kad per karą baisiai nu
kentėjęs Lietuvos sodžius dar 
neturi ypatingų patogumų, čia 
užjūrio svečiui patogumus pa
vaduoja gimtinės vietos bran
gus prisiminimai, nauji Vaizdai, 
pasikalbėjimai.

Sakoma, kad viskas, ger?, kas 
su saiku. Taigi, svarbu, kad tie 
kūdikystes ir vietų prisimini
mai, nevirstų nuoboduliu ir net 
įkyrumu. O taip dažniaus'ai at
sitinka, kai svečit s, nieko ne
veikdamas, porą ar trejetą mė
nesių sėdi vis toj pačioj vietoj, 
su tais pačiais žmonėmis, žino
ma, vaišindamas! iki negalavi
mų, kalbamos ir kartojamos tos 
pačios kalbos. Šitaip praleisti 
laiką pebutų taip jau nuostolin
ga, 
lankytų kasmet arba nors kas 
dveji metai. Bet mes žinome, 
kad daugumas užsieniečių sve
čių kelionę į gimtąjį kraštą ga
li sau pavelyti labai retai — 
per 10—15 metų ar dar rečiau. 
Todėl iš savo kelionės -jie turi 
pasisemti kuodaugiausia nau
dos. Saviškių aplankymas butų 
įdomiausia, jei jis įvyktų du— 
trys kartus ir truktų po savai
tę, su dviejų — trijų savaičių 
pertrauka. Tų pertraukų metu 
reikėtų lankyti įvairias Lietu
vos vietas — pažinti Lietuvą. 
Lietuvoje dabar jau yra daug 
įdomių dalykų, kuriuos užsie
niečiams lietuviams reikėtų pa
matyti. Juk ne paslaptis, kad 
daugelis užsieniečių ekskursi-

ir atlikti kai kuriuos pasiruo
šimus. . 'T • n j.Visi, kas rūpinasi užsieniečių 
lietuvių ekskursijų ruošimu į 
Lietuvą, turėtų rūpintis, kad jų 
ekskursininkai it/ Lietuvoj e bu
tų ekskursininkai. ■: T£s\ padės 
platesniu mastų plėsti užsienie
čių, lietuvių senosios jų tėvynės 
lankymą ir pakelti to lankymo 
vjsokerįopą naudingumą bei 
reikšmę. Tsb

Ar Galima Gauti
-4 ' • ■
Divorsą Už Lemonų
Pajus?

Ir Kalėdų Dovaną

Mrs. A^nes Curtis, 25 metų 
amžiaus, kuri gyvena ties 8149 
Drexel Avė., kaltina

Ji atsake, tai labai gerai. Pa/ 
reidamas namo vyras parsine
šė lemonų pajų.

Pačiutė taip supyko už le
monų. pajus, Kad nubėgo pas 
advokatą^ ir padavė skundą dėl 
divorso ir dar primeta vyrui, 
kad jis jai nė Kalėdoms dova
nų nenupirkęs.

Bet vyras, visas sąskaitas 
suskaitęs, sako, kad jis dėl jo-

MADOS

savo vy-i
rą W> L. Curtis, 33 metų, ir sios yra išleidęs net $4,084.
reikalauja divorso. W. L. Curtis yra vice-prezi-

ko ir prikelti nemaža išlaidų. 
Todėl svarbu yra, kad ekskur
santai už savo vargą, sugaišin
tą laiką ir išleistusi pinigus bu
tų tinkamai atlyginti kitomis 
vertybėmis, — kad jie patirtų 
malonių įspūdžių, daug naujo 
pamatytų ir sužinotų.

Brangiausios ir reikšmingiau- 
s:os ekskursijos yra užsienieč ų 
lietuvių ekskursijos į jų senąją 
tėvynę Lietuvą, čia tenka atl k- 
ti didelę kelionę, ilgai užtrukti 
ir daug išlaidų pakelti. Todėl 
tenka ypatingai pasirūpinti, kad 
užsieniečių lietuvių ekskursijos 
butų įdomios, naudingos. Nega
lima tvirtinti, kad visi šių eks
kursijų dalyviai pilnai atsiekia 
užbrėžtąjį tikslą. Beveik 'visi 
užsieniečiai ekskursininkai tu
ri vienodą tikslą ir norus: ap
lankyti saviškius — gimines, 
pamatyti gimtąsias kūdikystės 
vietas, susipažinti su naujaja 
nepriklausoma Lietuva. Deja, 
kaip tiktai su Lietuva susipa-* 
žinti ne Visiems ir pavyksta. O, 
kodėl nepavyksta? Todėl, kad 
Lietuvoje užsieniečiai eks
kursininkai mažai t e p a v a- 
žinėja. Beveik visos 
eina vienodu keliu. Klaipėdoje, 
paprastai brangus svečiai sutin
kami su orkestru, vėliavomis, 
eželėmis. Atlikę formalumus, pa
sivaišinę, mieste pasidairę, daž
niausiai tos pačios dienos vaka
re išsiskirsto įvairiais keliais— 
kiekvienas skuba pas saviškius, ninku nepabuvoję pet' laikinoj e 

"■fiori pirmiausia aplankyti arti-

į nebūtų taip jau nuo 
jeigu ekskursininkas apsi-

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

$150,000.00
SANDELIO PRATUSTINIMO 

KPARDAVIMAS
KAINOS SUMAŽINTOS PER PUSĘ
VISKAS TURI BŪT IŠPARDUOTA ,

ŠLUOTOS po .................................       170
CANNON RANKŠLUOSČIAI .......... ..... . 6 už 960
Iš VIDAUS SPRINGSINIAI MATRACAI po ........ $6.79 
MAŽI END STALIUKAI po .................................. ---970
CEDAR OIL MOPS po ...........................     290

Central District Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 SO. HALSTED STREET

L. M. Norkus
•' I / .?

AMBROSIA & NECTAR
Beer Distributor

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ,' kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

sostitfeje — Kaune.^MačiuSiemš 
didžiulių miestų ir puikiausių 
pastatų Kaunas, kaipo miestas, 
nepadarys didelio įspūdžio. Ta
čiau Kaune užsieniečiai lietu
viai ras daug įdomių dalykų ir 
turės kuo pasidžiaugti, jeigu 
miestą apžiūrinės ne vien gatve 
pasivaikščiodami, bet ir kai kur 
užeidami. Sakysim, užėjęs į uni
versiteto gamtos muziejų jis 
pamatys iš karto ir vienoj vie
toj visus Lietuvos paukščius ir 
žvėris, botanikos sodne — visą 
augmeniją, karo muziejuje — 
Lietuvos visą istoriją, o ypač į 
nepriklausomąjį gyvenimą pri
sikėlimą ir panašiaį. Kitur ke
liat] damas pamatys puikių Lie
tuvos vaizdų, istorinių vietų, 
gražių tiltų ir kitokių pastatų, 
prisižiūrės kaip žmonės dirba; 
gyvena, linksminasi. Ir tam dvi 
—tris savaites pakeliavęs susi
darys gana pilną naujosios Lie
tuvos gyvenimo ir pažangos 
vaizdą. Tas vaizdas jau bus ųe- 
išdildomas, nuolatinis eekskur- 
siriinko sielos gaivintojas.

Iš to, kas čia pasakyta, gali
me padaryti išvadą, kad būtinai 
reikalinga ruošti Lietuvoje eks
kursijas užsieniečiams ekskur- 
sininkams. šios ekskursijos tu
rėtų būti gerai organizuotos, 
patyrusių palydovų, bei paaiš- 
kintojų lydimos. Svarbu, kad 
jose dalyvaujantiems netektų 
labiau pavargti ir didesnių iš
laidų pakelti. Suprantama, kad 
tokių ekskursijų organizavimą 
turėtų vykdyti Lietuvos atatin
kamos organizacijoš. Užsienio 
Lietuviams Remti Draugija, Tu
rizmo Sąjunga ir kitos. Su
prantama, reikėtų sudaryti ko
kį nors ryšį tarp ekskursijų 
ruošėjų Amerikoje ir Leituvoje. 
Sakysim, butų labai svarbų iš 
rnksto sužinoti, kurie atvyks- 
tantieji ekskursininkai kurias 
vietas nori aplankyti, kiek il
gai iš yiso mano Lietuvoje pa
viešėti, kurį laiką ekskursijoms 
Lietuvoje norėtų skirti ir kita. 
Turėdami tokias žinias, ekskur
sijų ruošėjai Lietuvoje jau ga
lėtų numatyti tam (tikrą planą

Kriaučiai Ruošia
Savo metinį
Parengimą

Dainuos Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras.

Atėjus žiemos sezonui, visos 
organizacijos, ar tai butų dar
bininkiškos, • ar tai pašalpinės, 
rengia savo parengimus. Tad 
ir Lietuvių Kriaučių 269 loką- 
las, kuris priklauso prie Amal- 
gameitų Unijos, rengia savo 
Metinį, parengimą subatoj, va
sario 19 dieną, Amalgameitų 
centre, 333 S. Ashland Avė. ir 
Van Buren St.

O kad ) parengimą daugiau 
paįvairinti ir publiką daugiai; 
patenkinti, tai kriaučiai užsi
prašė Chicagos Lietuvių Vyrų 
Chorą savo smagiomis liaudies 
dainelėmis visus palinksminti.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras yra visų Chicagos pažan
giųjų chorų ir vienas iš sekliau
sių, kuris savo dainomis ugdė 
lietuvių pažangų kulturinį judė
jimą. Nors didžiuma nariiį yra 
pražilę ir praplikę, bet dar ne
pailsta. Tad ir šis kriaučių pa
rengimas bus papuoštas jų sma
giomis liaudies dainelėmis.

Lietuvių kriaučių^ šventa pa
reiga yra ^kaitling^ .atsilanky
ti j savo organį^imjos paren- 
gimą, nes - ’ViėnintėĮ^i darbinin
kų apsigynimas „nuo didelio iš- 
naudojimo: i$ija. Tai-
gi, lietuviai krįaųčiai, nepamir
škite, kad 19, diepą vasario, 
Lietuvių Kriaučių 269 lokalo 
smagus vakaras^. palįys bukite, 
ir kitiem pranešjdtį. Tuo stip
rinsite savo organizaciją.-

Nenori Tiltų, 
Bet Reikalauja
Tunelių

parPestieji didelė problema 
kų distrikt ui.

Lincoln Parką įųjo paežerio 
rezidencijų kvartalų s.. skirią 
Lake Shore drive kelias, kuris 
susideda iš . trijų dalių. Dvi 
dalys ekspresiniam susisieki
mui automobiliais, o trečioji 
—reguliariam susisikimui. Va
saros metu, minios žmonių ei
na į Lincoln 'Parką ir pliažus 
maudytis. Pereiti par Lake 
Shore Driye yra nepaprastai 
sunkus ir pavojingas darbas.

Ekspresiniais keliais auto
mobiliai važiuoja labai smar
kiai. Bandymas pereiti skersai 
gatvę nevieh pavojingas pra
eiviams, bet ir važiuojan
tiems automobiliams,

f Kad' situaciją pataisyti, 
Chicagos Parkų , Distriktas, 
kurio jurisdikcijoje Lake 
Shore Drive, yra, sumanė pa
statyti tiltus praeiviams, kad 
jie netrukdydami automobilių 
ir nestatydami gyvybių pavo- 
jun, galėtų pereiti skersai 
gatvį.

.Savininkai namų prie Lake 
Shore Drive tam griežtai 
užprotestavo, a i š k i n d a mi, 
kad sumažins nuosavybių 
vertę. Vietoje tiltų jie nori tu
nelių praeiviams po Lake 
Shore Drive. Paritų distrik
tas pasiūlymą priėmė ir sta
tys tunelius. Pinigus tam 
darbui parūpins valstija.

Skelbimai 
duoda 
kad

Naujienose 
da dėlto.

pačios Naujienos 
naudingos

štai kame prasižengimas. Jis dentas Montgomery Ward and 
pašaukęs savo žmoną telefonu; Co.
kad parvažiuosiąs namo pietų, B. S.

Akordionu Mokykla
Lekcijds—Kursai nupiginti. Akordionai stu
dentams išrendavojami. Galima pirkti ir mo

kintis tiktai po $1.25 j Savaitę.
$16-50

... ...... iiz $59-50
............... - už $89-00 

uz $99-oo 
..... $4.95

$250-00 ir aukščiau

Studentų modelis pradinis Akordionas 10 b. už
28 basų Akordionas .................. .
80 bąsų Akordionas .................
120 basų Akordionas    ... 
Gitaros mokiniams po ....... >
Profesionalų Akordionai po .....

No. 4692— Paprasta bet elegan
tiška suknele. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 coliu 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 užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted StM Chic&go, I1L

Jos.F.Budrik,lnc
3409 ir 3417 SO. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 8167 
GHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENOS Pattern Dept 
173$ S. Halsted SL, Chicago, IH. 

čia, Įdeda 13 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No---- -------
V * , -y. ■

IfierM ___________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas valstija) '

Budriko Radio Makalai Nedėliomis WCFL, 970 kil. 7:30 iki 8 
vai. vakaro.

Budriko Akordionistai per radio WAAF, 920 kil. Nedėliomis ir 
Pėtnyčiomis kaip 4 v. po pietų.

WHFC, 1420 kiĮ. Ketvetgais nuo 7 iki 8 V. vakaro.

KOL JAUNAS, sėk 
pasėlio grudus

Tada, kada jausi kaip kūnas ima g 
stingti, dvasia jau susnudus, vėlu 
juk prie darbo: fa/
nė sėsi, nė piausi. f?
Tai kas tokio? vi.

ŠTAI KAIP
Svietas Skuba

• Kur'
• Ten kur saugu ir 

malonu.

• GREIČIAU, PASAKYK KUR?

į NAUJIENŲ SPULKĄ
neša sunkiai sutaupytus centukus.

■ ' y _ ■ ’

• Gerai, tad, einu ir aš.
• Ir tada, kada tave vargas ir didi reikalai 

suspaus, rasi tikrą paguodą sau ir tu.

1739 SOUTH HALSTED STREET

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin

• Jr. — finansų rašti.. 4917 South 
Komensky Avė.: Frank Medalins- 
k?s—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank M^rgevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtęnaw Avė.; B. J. 
Jakaitis
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

Auditorijos atstovas,

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGI
JOS SKYRIAUS- ROSELANDO LIE
TUVIU KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS jvvko. 

saųsio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sastota: Pirm. —Arta-

Sndentas. 109-36 S". State St ; 
Vice-njrm. — Mike Sinko, • 115— 
E. 104th P’.* Nut. Rašt—Franas 
Pnčkori’is. 10831 So. E^b^ooke 
/-"e.; S°kr. —Stasys Yu^-čius,

F. 107th St.: Iždo Glob — 
St”Mnas Petras Rmsaim-

k’s: Maršalka —Kastas Remutis: 
Kasiorius — Magdalena 

kutentas; Atstovas į Li°tuvi’i 
Knnąrc-a — Norbutas,
1033 W. 103rd St Drangiios s«- 
sirink’r*”*’ ”«uin menesio P’’r- 

Vo*-«nrtad’eni. 7*30 vai. va^..
Svetinėje, 10413 So. 

Mirhigan Avenue.

Parsiduoda Saugioji 
Šėpa

Parsiduoda didelė “safe ’ sau
gioji šėpa su daug mažų stal
čių. Patogi dėl ręal estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St. /

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, « *1 v* ▼ ••
yra naudingos.
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NAUJIENOS
The Lithuaniąn Daily News 

Published Daily Except Suųday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739. South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subscription Rates:
$8.00 per yifear in Canada
$5.00 per year OUtsidę of Chięago
$8.00 per year in Chicago
8ę per copy. i

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

Į Ęrieš pusantro'mėnesię fašistai buvo apturėję di-IT- T j_L_ **'
|8.ooĮdėlį džiaugsimą; kai Rumanijoje buvo sudaryta anti-se- JL/'letuvos konstitucijos

— 2oo mitiška Gogos valdžia. Bet užvakar tas kandidatas į ''’ 1 1 ' ' % f * 1 17

— JV75
Chicagoje per išnešiotojus:

Viena kopiją • J.__ Į
Savaitei 18ę
Mėnesiui "  —1... 7^C

pb»kyjwo knląą.
Chica^oje—paįtu:

Metams
Pusei metų ••••••••
Trims mėnesiams •••••••••••• < 
Dviem mėnesiams' __
Vienam ihėnesiui __

diktatorius staiga nuvirto, iy y^pzįpn li^Sįiai. '■ 
■ Matyt, fašizmas prilipo liepto, ‘ galą. Ki?rįęs nusispar- Į 
dydamąs jįąaį ^- gąĮi įtraiįįkti Europą į katastrofą, bet 
žmonių atsparumas jam didėja, ir. jeigu kokios nors ne- 

suvienytoseVaiotijose. n. chfcafoj, Į tikętgs ąpjįnįybėg' peęustiprįns jo pozicijų, tai, gal būt, 
Metams ____ _ $6.00 netolimoje ateityje jisai suruks ęąlo.- ' ' v

įoo[turą, tai jos viąps'.įii^B
•75 imant įr diktatūroj Ąąskvpje.

projektas
(Musą specialaus korespondento. Lietuvoje)

’ I-

2.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų“ ben
drovė, 178$ S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Pusei metų
Trims mSnesiąms . 
Dviems menesiaipns 
Vienam nlSnesi'ui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose į

(Atpiginta) Į
Metams ....... ......... ......... $8.001
Pusei metų ........... .............. 4.001
Trims mėnesiams ........i...;:..“ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moneyl 

Orddriu kartu su užsakymu.

Abraomo Linkolno gimtadienis

užsienių įvežama skardos. Nor 
skerdimai įtogai turi daugel 
trukumu, vis dėlto krašte yr 
ąpie 2&L000 skarda dengtų tre 
besiu. Remontuojant tuos tre 
nesiūs, keliamas sumanymą 
juos perdengti patogesne, vfc 

gaminama medžiaga. Tat 
tyksįuį guriausią tynka eternj 
tas. $i medžiaga gaminamą i 
90.%, ęemęnto ir 10 asbesto. ;

Ruošiantis Lietuvoje staty' 
cemento fabriką, keliamas etei 
nito klausimas. Įsteigus etern 
to fabriką, kaip skaičiuota, i 
dalies bus pašalintas čerpi 
trukumas, kuris ypač bus jai 
čiamas ateityje, plečiantis mi 
rinei statybai. Eternitu deng 
stogai iš tolo panašus į Čerpe

Kasmet Lietuvoje, pagamini 
ipą apie 000 tonų Išalkių. Dąi 
giąusia jos gaminamos papra 
tose krosnyse ir mažais ki 
kįais- Tas pabrangina gamyb 
Betyrinėjant Lietuvos žem< 
gelmių turtus, atrasta paka: 
karnai žaliavos kalkių fabrik 
statyti. Didesniam fabrikui y' 
žaliavos Kauno Jiesios rajon 
Kalkių gamyba galėtų plėšt 
ir Akmenės rajone. Geoloj 
nuomone, Lietuvoje nemaža y 
kalkių žaliavos ir daug kur g 
lėtų steigtis kalkių fabrik; 
Plečiantis statybai, kalkių va 
to j imas gali pasiekti iki 201 
000 tonų per metus.

lyur paikių yra žaliavos, yp 
smiltynuose, kur nėra sąly; 
molio plytoms gaminti, nuir

' tomą organizuotų kalkinių ply 
gamybą, šios plytos gamįr 
myp iš kalkių ir smėlio. Išlir 
kąd kalkinės plytos trpbes 
stątybai, ypač negyvenamų, 
sai tinką. Ir šiltųjų trobesių 
diųems sienoms jos tinka, 
to, kalkįnėę plytos, impregm 
toj bitųkinęmįs medžiagom 
gali bųti vartojamos gatvei 
bei] keliams grįsti. —Tsb.

Taigi, Lietuvos konstitucijos 
Tegu tik sugriuva vieną stambesnė Europos dikta-: .pr°jekitas apie Jau 

ra, tfi> vieša po kib, =
41 paskelbtas. Taigi tasai rei
kalas jau tapo viešu dalyku ii* 
seime svarstomas/l?asai projek7 

į tas keliais žodžiais jums buvo 
atpasakotas; čia tenka mažą 
kas pasakyti. Spėju, jau jus jį 
busite gavę ir jei rasitę reikalo 
paskelbsite.

I * \ > s ,
I y

Tame projekte rasite, daug 
gražių žodelių pasakyta, čia ne
pamiršti ir demokratijos pradai, 
kaip gyvenamų butų neliečia
mybė, sąžinės laisvė, net ei Vi
lės metrikacijos reikalas, sei
mas, rinkimai ir visa kas kita, 
kas nėra demokratijai svetima, 
bet . . / Taigi tąsai bet . . . Ta-

Šiandie — Abraomo Linkolno gimtadięnis
•Abraham Lincoln buvo vienas didžiųjų Ąių,ęrį-]! 

kos demokratijos vadų. Jisai yra daugiausia garbina-1 
mas, kaipo vergų išlaisvintojas ir kankinys, žuvęs 
teroristo rankos.

Jisai buvo kilęs iš neturtingų žmonių. Pęr Į
skurdą išėjo advokato mokslą ir savo ųępąprą^ąis ga
bumais ir ištverme pasiekė aukščiausią v^ętą respųbli-’l 
koje. , 3 • ( '■

Bet ir iškilęs į respublikos prezideųtus, Linkplnąs 
nematė laimės. Vos jam atvykus į Washingtoną, prasi
dėjo tragingas karas tarp šiaurinių ir pietinių valstijų, 
kuris tęsėsi ketverius metus ir privedė rąstą pųię vį-l 
siško ekonominio ir finansinio suirimo. Dar iki šiąndie 1 
nėra išnykusi neapykanta, kurią tas karas pagimdė pie
tinių valstijų gyventojuose prieš Siaurės “jankius”.

Prezidentui Linkolnui, kaip jisai pareiškė sąyo kal-1 
boję Gettysburge, daugiausia rūpėjo išgelbėti žmogių 
renkamą, žmonių kontroliuojamą ir žmonėms tarnau
jančią valdžios sistemą, t. y. demokratiją.

Dejnokratija buvo išgelbėta. Taip pat buvo išgelbė
ta ir S. Amerikps valstijų sąjunga (“Unija”), nes Lin
kolno vadovaujama valdžią karą laimėjo ir privertė pie
tinių valstijų Konfederaciją pasiduoti. Bet tas karas 
davė pradžią daugeliui djdelių privatinių lo.bių{ kurių 
savininkams buvo lemta tolyn vis labiau ir labiau įsiga
lėti Amerikos ekonominiame ir politiniame gyvenime.; ,

1861-5 metų karas padėjo pagrindą šių dienų Amė-j 
rikos kapitalizmui, nes jisąi sunaikino stambiųjų pieti
nės Jungtinių Valstijų dalies žemvaldžių viešpatavimą 
ir atidarė kelią į valdžią pramonės, finansų ir prekybos 
atstovams. Taigi tos kovo^ pasėkos daugeliu atžvilgių 
buvo visai ne tokios, kokių tikėjosi Linkolnas. Bet jam 
jau neteko grumtis su pokąrinės rekonstrukcijos prob
lemomis ir tais naujais klausimais, 'kuriuos iššaukė 
Amerikos gyvenime tolimespis1 pramoninio kapitalizmo 
vystymąsi. • (

Šių dienų Amerika labai skiriasi nuo tęs Amerikos, 
kokia buvo prieš 70 metų. Ęova, kuri čia ęiua dabar, 
yra kitokia —- kitokie jos tikslai ir kitokios kčvojančios 
jėgos. Bet kądangi Liįkolųąs stovėjo toje pusėje, kuri 
gynė laisvo darbo teises prieš vergijos rėmėjus, tai. jam 
teko išreikšti daug gilių minčių, kurios dą ir šiandie tei
kia įkvėpimą besigrumiančioms dėl geresnės ateities 
žmonių masėms. Jisai sakė, kad darbui priklauso pir
mesnė vieta, negu kapitalui, nes kapitalas yra tiktai 
sutaupytas darbo vaisius. Jisai stojo už Žmoniškumą, 
toleranciją ir tarptautinį darbo žųionių , solidarumą ir, 
kąs svarbiausia — jisai nesiliovę skelbęs tą į^ėją. kad 
tik tokioje santvarkoje, kurioje valdžia tąrnąiiją žmo
nėms, žmogus gali būti laisvas.

Šitos idėjos yra keliaro.dis darbo žmonoms ir šian
die. Juo sąmoningiau jie jomjs vątyovauj.ąsi, juo sėkm.ity^ 
gesnęs būna jų pastangos pągerĮųtyį savo' bųk^ i^ užtik
rinti sau šviesesnį rytojų. Bet vargas buųą dĮįrbąnęįom? 
masėms, jeigu jos — ar tai iš desperacijos, suviliotos 
klaidingomis svajonėmis -r nuo to kelio nukrypėtą! To
kių nelaimingų pavyzdžių pasaulis dabai; turį prieš sa
vo akis visą eilę. v z

. Amerikds darbo žmonės tą Didįjį Em^cįpą^o^ų 
gerbia nė tik už tai, kad jisai panaikino vergiją Pįetuo,- 
se, bet ir už jo pastangas pakelti vertę žmogaus ir ap
ginti jį nuo išnaudojimo. /

* ' I. • ■

fašizmo krizas Europoje
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Apžvalgą
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J ^onsfitucųęs pyojiekte, kiį$ 
teisingu^ 

ministęris šilingas, įžangoje į- 
Į dMi :

“JJetijvįų vedamu
w yyadaY®

’ 3f?fį aęĄįYę i,r yalst.vl.es pra
eitu?, jys- ir kov^
ęįėį n^priJfiaįigpi^iybės, prisi-;

l gyvenimas
Į iję ypatybės kuri-

ipasį' ' Lietuvai ši^
Į kdnstjtjįęŲ.ąl.”

Girdi, ‘Mauta nustato” — tuo 
Į gi tarpų Sųietona n| pepasikląu- 
Į še lįetuyįų tautos, ąr ji Tai kon- 
ąįitucijąj pritaria, ' ./

Kai jisai 1928 metais paskui-. 
Įbę, kartu su VoMemąym
ją x Lie tu'yos konstituęij ą” , (sų-, 
laužydamas savo priesaiką sau
goti St. Seimo priimtąją kons
tituciją!), tai jisai žadėjo už 10 
metų leisti pačiai Lietuvos tąų- 
tai nuspręsti konstitucijos klau
simą. Bet dąbąr jisai savo žodį 
laužų, versdamas dabąrtynį sei
mą, susidedaątį vien tik iš jo 
partijos žmonių, svarstyti “nau- 

įjos konstitucijos projektą”.
Į Dabartinis Lietuvos seimąs 
f atstovauja' ',tik<taįį’>!m.ąžą' lietuvįų 
taupos dalį, o ne yisą tautą. Lįų-*- 
tuvių tautos daugumai Smetona 
neduoda balso. *

KUO DŽIAUGIASIi . *

Tur bdt, iš kokio nors kleri- 
kalinės propagandos organo 
“Draugas” pasėmė žinią/ kąd 
bųv. Prahos VBocial-Dempkyą- 
to’’ vyriausias redąktoyius Emil 
Frenzel atsimetė mio sociald^- 
mokrątų partijos ir pasižadėjo 
“glaustis prie katalikų bažny
čios”. .

Ąy tąs Frenzel, iš tiesų, Jpuyę 
to ląikrąščip redaktorius, ir dąy- 
gi vyriausias, ir ar jisai tikyąi 
pąsjeįge taip, kaip rašo Marį- 

f j,opų organas/mums nėra žiiię- 
ma. Bet jeigu taip ir atsitiko,, 
tai dar čią nieko y baisaus nėyą 
— tai butų tik pasikarto j imąs 
to, kas prieš 2.4 metus atsitiko 
su italų MuąsoJiųiu,

Renegatų arsirąnda kiekvję- 
įnoje srovėje, nors reikia paąą- 
?kyti, Įcąd pas socialistus jų pą- 
į si taiko iaiįg mažiau, nęgu kitų*: 
se pąyttypsn.* Tačiau keistyą, kaįd 
“Drąų^ąs’ ’ tųrr ‘ įi^^ daų^ 
dziauęsmiy dgį tov 
Jiąąf sąkp.,’ lįąd tas ąą.mųo? atsį- 
mep^amaą “vię^jp sočia; 
liątų veįkitp^” įr pąmaįęs/ “tįę; 
są7?katalikų, tikėjime,' padaręs 
tokį par^fcpą;: V 1

“Aš pasitraukiu iš Yįęšojjd 
socialistų įveikimo, nors (į^r 
socialistu ir pasilieku, nes a& 
nusivyliau. Socializmas 
ką tik apęąu<^ęęti iy ąš 
taip dariaiį per lalkrajtį...* 
Kojrią čia prasmė iy logikp? 

krpogųs sakę, kąd ąociaįįznyąs 
f “moka tik apgaudinėti”, bęt tiyo 
pačiu. laiku jisai giriasi da įi* 
dabar pasiliekąs socialistu! Jei- 
gu so.ciąlizm.ę perą piekp, kąip 

[tik /‘apgaudinėjimas”, tai žnįp- 
I gui, kuris apgaudinėjimo rieąp;

Etiopiją, Lybiją ir Ispaniją, ir jeigu dabar kiltų kdkslti su juo visus ryšius, 
didesnis kpnfliktas centralinėje Europoje, tai jisai ne- [ Toliaus, jisai prisipažįsta, kąd 
galėtų čia įsikišti. Tuo tarpu Italijos žmonės vis drą- JUai pątš“apgaųd.iiįejo”, diyi^- 
siau kelia balsą prieš Musso.liųįp. i^tervenci .̂ sar^ darby^eUJe

kitokie jos tikslai ir kitokios kčvojančios

OI

jisai dabar7 sąko r, 
l? koks ^iąi^sip,as k^ta- 

lykąiųą, įcąd toks apgaviku pą- 
ąįskęlbęg as^tio ža^ą pyie jų 
“prisigląąsti” ? Socialistai nesi7 
gąiljės, jo pętękę-

Visą šitą įątpriją SU Prahos 
Fręnžprių, veikiausią, kįlp iš tp> 
kad appiaidęmpkyątV partyią pa- ......... , . t
šalino jį už1 kokį nprs nuąideji- me projekte ąnt balto juodu pa, 

’mą — tąį dąbąr ^ viei ™voiQ
ją šmeižia ir ieško “džiabp” pąs 
klęyikalus. TpkįęPjįs teyiai ir vie- 
5ft!’ ■' : "■ ■ ■

- -i—...............   ll

NESUSII’MTIMAI kongre
so SKYĘpiję.. BROOKLYNE 

‘ 1- r‘ V' ■ -

Buvę giydęt, ,kąd Ąm. Liet. 
Kongreso įrępkiyp.p skyrių 
komitete kilo ųesųsįprątįipų dėl 
Lietuvos nępriklaųsonjyhes ųii- ’ 
nęj'imo rengimo. Tie nesųsiprą- 
timąi pradedą ; jąu išęitį ir į 
spaudą. Štai, VNąuj. Gadynė” 
šios sayąites numeryje rašo ą- 
pie “Ten Eyck Street kukoyįus T 
(t. y, “Laisvės” štabo žmones), 
verdančiu^ Išmalą” progresy
viam vietos lietuvių^veikime. Ę- 
.są, Ąnta4!AąiWmbą užsimojo tą 
judėjimą “kontroliuoti, panieki
nant kii^v galią ir ųuomones”.

Tos žinios rašyto j ąs sakę:
“Dar neyioHiy iųinet vardus 

įr gįnČjjanįąjį kiąusiyną, nes 
eina pa^jkir^mąi.,,
Rety jeigu “Laisvės” žm.onėą 

užsispiršią-ZVešti savo liųiją iki 
galo, tai busią paskelbtas viešai 
“platuš pranešimas”j

Apgailėtiną, kad v bjP^Įyp^- 
kis komumstų ęėntyas vis iššau
kia kivirču pąžąngįąm visuo
menės judėjime savjęy įiguąįų pa
linkimu “kontroliuoti.”

Ginčas tenai ^ąbąr ęįųa, tye 
abejonės? Neprikląusomybčs 
minėjimo programo. “Laisvė” 
ąpįę jį praneša tiktai tiek: 

i “Kalbėtojai bus. plačiai ži- 
nomi: K. Michelsonųkas ( !— 
“NJL Red.), J. Gasiunas iy 
dainuos Aido Choras”.
Gąsįųpąs (^įymįąų. bųy££ Pįtt- 

sbųr^ "y^ 
-^5 VsVi ’^u $7
kąįpo kąlbėtpjas, labai .silppąs. 
Kęstųtys Miębeląąnąs (ąppt 
“Uąj'syės”, “J^ichęįąonųkąs”) y-į 
,yą jaunųolj^ kuris, tųr bųt, daij 
nębųyo pė:;gimęą, kay Lietuvą 
pasiskelbė peppkląuspma. Jisai 

, gąl reprezentuoti jaunuolius. 
Ęe.t tokiame svarbiame paren
gime turėtų būti bent vienas at- 
šąkomingas senosios kartos at
stovas, kuris iš patyrimo žino, 
:kaip Lietuva kovojo dėl laisvės.

Be to, kodėl, nėra pakivestą 
kalbėtojo nuo socialistų Sąjįiu-

, gosi s Jeigu “laisviečiai” tam 
priešinasi, ’ tai j ie labai negerai 
elgiasi.'

Europos fašistinėse valdžioje dedasi Ips nors pe- 
paprasto. Hjtleris šiomis diępomU padarė “valyiną” sa
vo armijos vadovybėje, bet armija dar nenurimo. Eina 
gandai, kad vieni karininkai rengiasi bėgti į užsieni, ki
ti kętya maištą prieš nacių diktatūrą.

Italijos valdžios keblumai taip pat eįna didyn dieną
iš dienas. Mussolini yra Išsiuntęs daug sayo įamvių reiklųtuo jaus niitra§-

kį formalumai atlikti, kad 
niękas ię nepajėgs atyikti, o 
to, j)ojicij,os akys budrios . .

Na, liūdėti neteųka. Be kons
titucijos negyvensim, o jei ir 
teks atsidurti ne visai teisiško
je būklėje, tai juk esame įpratę 
taip gyventi, štai jau bemažko

į dešimts metų kaip esamei tokio- 
1 j e neaiškioje teisiškoje būklėje,

o vienok pirmyn žengiame ir, 
dėl įto pasaulis nesugriuvo... Tik 
ta yra tikra ir teisiška konsti
tucija, kuri pačio gyvenimo yra 
sukurta ir kurią gyvai remia vi- 
;si krašto gyventojai, o visos ki
tos konstitucijos yra tik popie
riuje rašytos. Juk ir dabar tu
rime iš esmės jau ne itaip pras
tą, konstituciją, nors ir Volde
maro taisytą, bėtgi jisai pirmas 
ją yra nekartą sulaužęs ir mė- 

raŠyta, kad visi Šitie reikalai ginęs ją laužyti. Gyvenimo tik- 
bus tvarkomi atskirais išleistais rovė visuomet buvo stipresnė už 
įstatymais! visas konstitucijas.

Vadinasi,šiame konstitųcijos ; Spėju, kai jus šitas žinutes 
projektą visą itai tik deklaruo- skaitysite, tai jąu rąes turėsi- 
ta, bet visų tų laisvių vykAy- me naują konstįtuciją.
mas pavestas jau įstatymams. | jei, nebūtų taip skaudu, galė-

Įr Šioje dabar veikiančioje ęjąu sakyti:, galite pasveikinti! 
konstitucijoje tie visi gėęi dą-r! jĮuęįas geras ir sveikas daiktas, 
lykai yra pažyinėti, bet * gyveni- 
mo tikrovė visai ką kitą mums 
teikia!

Šiuo konstitucijos projektu 
kas naujo įvedamą, arba nori
ma įvesti, tai kad pryšąkyje vi
sos yalstybčs yairo atsistoja 
prezidentas ir ministerįs pirmi
ninkas. Seiino funkcijos yra la
bai susiaurintus. ly tai butų pu
sė bėdos. Galima sutikti, kad 
visos tautus renkančias pręzįden- 
tas gali nešti' pilną atsakomybę 
už viso krašto santvarką. Juk 
ir pas jųs/U^A kas tai pana
gaus yra* Bet gi, šiame projekte 
yra pasakytą, liad prezidentą 
renką įąutoą atstovai, o kąs tie 
tautos atstęvąi ir kaip jie pre- 

izideątą rinks, — ir vėl tai bus 
pasakyta, arba tikriau tarus, tai 
bus nusakyta, tam reikajui iš- 
ieįstaipe į^tajtyjne!.

Tai tiarai gintąripė konstitu
cija!, Ji atrodo skambiai para
šytą, nelyginant, kaip ir. ginta
ras ląbąi gražiai blizga, bet jis 
yra labai trapus’ greit duztą ir 
laikas, jį pusėtinai veikia !

O laikas tą gintarą yęįkia, 
taip, kąd jis įręit prarandą są- 
vp pirpiykstj, šlifuotą blįzgęsį iy 
greit sęstąs ąkies savo spalva 

' neveria. •
'trumpąi tąrųs, patiektą^ sęi- 

mu£ svarstyti.’ konstitucijos pro
jektas tik fiksuoją dabar e^ąmą 
Lietuvos yidaus padėtį ir lygiai 
i^ieko naujo nesiūlo..

Tiesa, kaip kas iš klerikalų 
galės pasidžiaugti, kad. bus Ijpp- 
sai leidžiamą Lietuvoje kųytys 
visokioms tikybinėms brpjjjpms, 
kitaip tarus, katalikų bažnyčią 
gąlės kurti yisokių vienuolynų 
ir. ordinų, kurių jau ir dabar 
Lietuvoje begalė yra.

Žinoma, tašai projektas su 
mažomis pastabomis ir kai ku
riais neesminiais pakeitimais 
bus priimtas, Lieka tįk spėlioti, 
kaip, toji konstituciją\bus įgy
vendinta. Jei ji iškarto įstaty
čiu bus paskelbtą, tai bus lygu 
perversmui; žinoma, teisiškomis 

[akimis žjųrint. Mat, dabar vei
kiančioje konstitucijoje yra aiš
kiai pasakytą, kad dėl jos galio
jimo turėtu būti šiemet padary
tas gyventojų atąikląusimas; ži
noma, tokio ątsiklausimo nebus.

Eina gandai, kad busią nutar
ta taip, jei esą neatsirasią bent 
penkiasdešimts .tūkstančių gy
ventojų, kurie tokios konstituci
jos įgyvendinimui neprotestuo
ja, tai jį pradės 'veikti.

Butų tki puiku, bet . . . Ir vėl 
Į tas bet . . . Juk reikia surinkti, 

| šimts tūkstančių išrašų, jie tu-

Veža plentui akmenis
■ PASVALYS —■ Nuo Pumpė
nų iki Pasvalio jau rudenį at
likti plentu žymes dąrbai/ pa
vasarį1 bus pradėtas , grindimas. 
Dąbar, žiemos kelių, ūkininkai 
skuba vežti akmenis. Jau 
vežta per 3,000 kubinių metrų 
akmenų. Iki pavasario bus vi
si suvežti. Ūkininkai džiąugiąsi, arba reikės surinkti penkiasde 
kad;t6.ltius:>darbus ^alt aWku v* ‘
žiemą. Mat nereikės gaišti va- rėš būti pas notarą-gal patvir

tinti ir kiti visokie- biurokratiš;

ją 
be

beį ne visuomet dera juoktis!

Statybinės medžia
gos fabrikai 

Lietuvoje
Lietuvoje kasmet pastatoma 

pp; keliasdešimt tūkstančių nau- 
jų trobesių. Iki šioj dauguma 
trobesių statomą medinių/ Da
bar rūpinamasi sudaryti tokias 
sąlygas, kad net sodžiuose bu
tų statomi mūriniai namai. Mū
rinė statyba gražesnė, patva
resnė, d kartįų tąuppmąs“ miš
kas. Plečiant nųųriųę statybą, 
kyla reikalas steigti dar daug 
naujų plytinių, Kent porą ce
mento fabrįky. Greta to jau 
svarstomas reikaląs įsmigti 
dar keljs ųąujųs fabrikus sto
gų č$rpem& eternitui ir kalkių 
plytoms gaminti.

Apskaičiuota, kad Lietuvoje 
yrą apie 1 mil. žemes ukiė tro- 
^bę.sių. Mąžd.ąu^ UQ.% visų 
trobesių dengti šiaudais. Šiau
dinis stogąs lauko apie 30 me
tų. Ne ką jaugiau, laiko ir me
dinis stogąs. Mediniais stogais 
dengtų yra apie 8pe6,00 ^robę- 
sių ir tik apie 2O,QO0 trobesių 
skardą dengtų. Per metus den
giama naujai pastatytų ir per
dengiama senų’apie 50,000 tro
besių/

Keliais .paskutiniais metais 
yis daugiau vartojamos sto
gams čerpės. Tačiau čerpėms 
plisti trukdo ir jų brangumas. 
Jei visi nauji ir seni trobesiai 
butų dengiami čerpėmis, kas- 
jįnet reikėtų apie 150 mil. čer
pių. Bet plęčj,antys mųrinei sta- 
įžybąi, numatoma, kad ateityje 
.tik pusė trobesių bus dengiami 
•čerpėmis. Turint galvoje,’ kad 
miestai suvartos apie 10 mil. 
čerpių, yiąp krašto statybai 
kųsm# rąikąę ąpįę mik čer
pių.' Ąrtimiau.sioje ateityje mo
lių čęrpįų gamybą numatoma 
išplėsti ilpi mil. pęr metus. 
Tru.kstąmąs Čerpių kiekis — 
apie 50/miJj. galės būti pakeis
tas* cemeptyųęmį čerpėmis, ku
rios dątyąr vis dązųiąų vartoja
mus ir kitokia stogams dengti 
medžiaga. Masiniai išplėtus ce
mentinių čerpių gamybą^ jų 
tukstantyą kaštuotų apie 100— 
110 litų./Tokioms Čerpėms ga
minti presas kaštuoja apie 
1,900 litų. Si stogams’ dengti 
medžiaga labiausia tinka kai
mui. čia ir galėtų plėstis čer
pių gamybą, suteikus lengva
tas presams įsigyti.

dogams dengti ne maža iš

Kiškiai nąilęina jau n 
sodus

Storam snie• BIRŽAI 
sluoksniui kietai apdengus 
pię, kiškiai, .niekur negalėda 
surasti, m.aistę skverbiasi i ; 
dtfę ir be pasigailėjimo naiki 
jaunus medelius. Koks šią z 
mą yra kiškiapis. badas, galii 
spręsti ir iš to, kad jie beg 
ja net po miestą, ir, kur n< 
radę kokį medelį, graužia. J 
rpąžcsnis badąs kankina ir 1 
rapkas, kurios pulkais begic 
apie trobas ir ieško maisto. 1 
daug gailestingų ir gerų žn 
hių. Gražų pavyzdį čia parc 
daugelis pradžios mokyklų n 
kytojų, kurie pirmieji prie n 
kyklų įtaisė kurapkoms ir 
tiems paukšteliams lesykl 
Taip pat išbadėjusiems paul 
ęiams daug padeda ir esanti 
mokyklose paukščių bičiulių 1 
reliai bei skautai.

Kirs medžius Gedimii
> r r

VILNIUS — Tam tikra J 
misija prie Vilniauus vaivadi, 
šiomis dienomis savo posėd; 
nutarę iškirsti visą eilę meti 
Vilniaus Gedimino kalne. 3 
džiai bus kertami dėl to, k 
jie perdaug aukšti išaugo ir 
dengia Vilniaus miesto vah 
nuo pilies.

Iš ISPANIJOS 
KARO FRONTO

Netrukus “Naujienos” prax 
spausdinti raštus iš Ispahi. 
karo froittęf 'Į'upj raštus p 
siuntė specialus korespondi 
tas, kuris pasirašo Julmis. 
yra patyręs žurhalista^, ku 
dabąrtyųiu laikų seką kruvįn 
mūšius Ąrągoųę. Re to, Aulu 
prisiuntė ir vertimą Dr. Neg 
no kalbos, pasakyto j Mądri< 
Toji kalba yra labai 
bus išspausdinta “Naujienos 
Kaip( žinia, Dr. Negrių yjęa 
panijos lojalistų valdžios prei 
jeras.

yalst.vl.es


NAUJIENOS, Chicago, III.šeštaflięnig, vasario 1,2,1938
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(Prisiminimų žiupsnelis)

[acme-NaUjien .Foto J

(Tęsinys)
Rodos, reikėjo kažkur eiti, 

skubėti, ką tai atlikti, bet nie
kaip tai negalėjau padaryti. Tik 
staiga iš lovos pakilau, kai iš
girdau šuvius. Pašokau ir ilgai 
susigraibyti negalėjau, kur be
esąs. Tik kai šeimininkės išgir
dau balsą, pažinau tikrovę įr 
kur esąs.

— Na ir miegojot? Šlako ji 
man. Tik štai gatvėse neramu1. 
Vėl šaudosi ir šaudėsi smarkiai.

Atsiprašiau šęimininkės įr 
kaip mokėjau padėkojau iri išė
jau gatvėn, tuoj pažadėjęs grįž
ti. Deja, jau pian daugiau nėr 
teko savo vaišingos pažįstamos 
matyti.

Tai buvo pradžia vadinamo
sios girtosios sęva'itės. Kažkas 
gandus paleido, kad caro žiemos 
rūmų rūsiuose esą daug geros 
degtinės, vyno ir kitų alkoholi
nių gėrimų.

Žodis po žodžio ii’ susidarė 
ginkluotų vyrų būriai, kurie pa
siryžo šituos sandėlius išplėšti. 
Jiems net pavyko dalį jų užimti. 
Prie jų prisidėjo ir visi tie, ku
rie dar galvojo monarchijos re
žimą grąžinti, žodžiu, jei norit, 
prasidėjo savotiška kontrevoliu- 
cija.

Raudonarmiečiai stropiai pra
dėjo gintį C.ąię žiemos rųmųs 
nuo tų trokštančių degtines. Į 
darbą buvo paleisti net kulko
svaidžiai. Žuvo keletas šimtų, 
jei ne tūkstantis kitas žmonių. 
Aukų tuomet niekas neskaitė, o 
tik laimėjimais dalinosi.

Kai kuriomis gatvėmis buvo 
uždrausta vaikščioti, taigi ir aš 
pas gimnazijos mokytoją pakliū
ti jau negalėjau, o nakties me
tu turėjau į Maskvą išvažiuoti. 
Geležinkelio stoty daugybė buvo 
žmonių. Visi laukė savo traukį- 
nių. Iš Petrogrado visi skubėję 
išvažiuoti, nes nebuvo, kas valr 
gyti.

Stonyje slaptai buvo galima liai stovėjo,, 
tįk papirosų nusipirkti ir retį- — .

karčiais sęnoę su^ięcįėjusįoą juo
dos duonos. Bet šiuo kart ir jos 
čia negavau. įsigyti. Slankiojau 
po žmones ir dairiaus bene kas 
nors turės duonos, gal gausiu 
pirkti, nes jau ir vęl valgyti 
pradėjau norėti.

Staiga pasirodė kelių dešimčių 
ginkluętų kareivių būrys ir pra> 
dėjo visų dokumentus tikrinti. 

^Stotis visa buvo apsupta. Gal 
šimtą l^itą žmonių čia pat s.uė- 

Imė ir, kaip pasakoja, žymią da- 
Įlį jų tuoj už stoties sušaudė. 
IGirdėjau šūvius. Girdėjau žmo
gių vaitojimus, bet klausa; įprę- 
itusi nelabai stebino ir nesido- 
mėjiau, kajs kur (r ką šaudė.

Tai buvę labai neramus mies
tas. Lyg smagiau pąsijutau, kai 
įsėdau į traukinį, kuris manę 

. nešė į Maskvą.
I y ‘,

Ir Yęk Valgyti, Ųad nors kąs
nelį gauti. Bet traukinyje pįę- 
.kas jęki’T už^nętų neturėję, ę 
jei kas tnręjo? W slępč kaip ko
kią nei

hm A

-

Japp.niįĮos inįpęrątori us 
Hiiroįiito joja lįa.žiurėtji ka
rį uonieiiės parado.

kią neišpasakytą branganybę !■
Svajojau, sųaųčUiau ir sapųa- ;^¥n^ a^kąųdos, dabar jų ne- 
vau. * bęr«;.

štai saulutė lyię^ią, laukuose 
kviečiai liūliuoja. jjįojįįių.S graįži?tą 
auksinės jų varpos. Kokie bran
dus jų grudai. Tik štai sapnę 
aš javų grožį išpažinau.

’ Taip, eisiu varpų prisiskinti, 
j bus kas užkąsti. Bet gaila, gai- 
’la jų' grožį nuožmia ranka pa
liesti. Liūliuoja, banguoja kvię- 
>Čių varpos ir mane viliote vilio
ja! Einu ir . . . nespėju rankų 
i ištiesti varpas skinti, kaip du 
žandarai mane čiumpa už ran
kų.

— Jau Maskva, gana miegoti,
— nubudęs išgirdau balsą.

Sunku keltis, — valgyti no
riu !

— Na, manau sau, Maskvoje 
atsigriebsiu. Čia prisiv.algysių, 
Ir vos spėjau iš trauki.nįo išlip
ti, tuoj grudausi prie stoties bu-’ 
feto, bet fenais tik tušti bute-

— Taip, kada' tai buvo čia

TAUPYKIT PINIGUS
užtikrintoj lietuviu įstaigoj

Riekvięnąi ypatai pinigai apdrausti, ijįi 
$5,000-00 per Federal Saviųgs ąųd Loan 
Insurance Corporation, Waętujigtoų,

IŠMOKAM
DIVIDENTO i

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių,

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LRAN ASSOCIATIftN

OF CHICAGO
JUSTIN MAC^IEWICH, Ęres. .

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas UANAL 1679’ '

CHICAGO, ILLINOIS

—1i—

■*..............«. >

Kain Kentėti Nuo ^ugedusįų Viįo?
JEI VIDURIAI NEGĘRAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVlRšKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IšĘU^IA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NĄUDQKĮTE

NIDA •
Alkaline Digestan^ Powder Miltelius

Didelę Dėže Tik už 50 centų
■ <» * ' * •

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Ląįpratories
A. G. KARTINAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Henjock 0318 

. T‘ * t t r z , ,• >.
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‘ Skubu j restoraną. Tuščias, 
galį gauti šįlto ynndens išgerti. 
O prakeįkimęs, Šilto vandens, 
kąęl dar labiau alkis kamuotų. 
Nepriga.usi paukštį jau alkį ra
gavusį!

Tarnybos reikalais jau metąs 
skubėti į Bybinską, todėl nėra, 
kada valgįo įęškotL Skubu į 
stotį. Netoliese stoties viena, 
moterėlė paslaptingai man sako, 
ar a£ neporįs gąuti ruginių miŲ 
tų-

— O, parduok! Džia'ugsmę par 
gautas sakau jai.

—Bet auksinių ar sidabrinių 
pinigų turi?...

— Ąk tu prakeiktoji raganą! 
Štai ar matąi, ąę peri pąrakę 
pauostyti!

Moterėle norėtų iš manę ną- 
gų jpaspi’uktj,'"bet per(vėlu, ma
no stiprios rankos ją laiko. Ir 
ką gi padarysi? Ji duoęįą man 
mažiuką rugįnįų miltų krepšiu
ką. Moku popieriniais pinigai^ 
tiek kiek ji prašo.

Koks aš laimįngąs!
Į. Rybinską norįųaiiąj l reikįą 

važiuoti ląštuęąįoli^ą; valandų. 
Tai dabar kadiij1 kęįįą$ dienas 
teks keliauti yię ąs Ųiru
siu ką nors užkąsti.

Perku šilto- vandens, jį mil
tais ątmiešiu iį’ tą buizą gėrių. 
I^eks puikus ąkonlsj Ir vėl ka- 
ralįšk.i’piętųš.

j Tokius I>iętų,^ pavalgęs jau 
gę^’a trąukiųyje įę snustelėti, 
iiįęrs. ir šąltįk traMkįęyję, neą 
jją' ųekureąąmąs/ v'ięnok rįė 
;tain j,ąu bąisuf kąi žąrnps, tuęi

Vargais nęgąįąis pasiekiąu 
Rybįiįskę. Ųet vęs spėjąu' stoty
je atsidurti, kai jęs langai nuo- 
šęvinių pradėjo tarškėti. Pasi- 
,rodę? kad įr ęia esama girtos 
sąvąįįęs. Mat, netoli stoties bu
tą didžiųjįų spįrito sandelių. Tai
gi, j,UQS gįųlfiūęti vyrai įr motę- 
rys gulti pradėjo. Vis norėję 
degtines gauti. .Sandėlių sargy
ba' jau buvo išžųdyth. Jau. spiri
tą grobė. Ginkluoti raudonar
miečiai subėgo į stotį ir iš mą 
pro langus paleido šuvius į grę- 
bikus. iš jų pusės taip pat' lėkė 
šoviniai į stotį. Teko atsigulti 
ąntį griiįdų ir laukti, kas ’čįa 
bus. Jau vienas kitas vaitojo su
žeistas. Tasai mušis tvėrė kų- 
kias tris valandas. Degtinės 
sandėlius vis dėlto nepavyko ap- 
giųti„ juos apįplęšė ir visą spi
ritą išnešiojo. s/

Da,ug butą , ąųkų, bet kįe£ 
žmonių buvo nušauta, nieka^ 
nię]ko Ųkrę negalėjo pasakyti. 
Sako, ir tie, kurie sandėlį gynę, 
bent jų dalis, vėliau prisidėjo 
spiritą plėsti. Rytojaus dieną vi
sas Rybinsko miestas veik bu
vo girtas. \

Viešbutyje, kuriame a^stęvę- 
jau, dainos, šokiai, žinoma, gbj- 
,tų šokiai,skambėjo ištiną na,ktį.

Rybinsko viešbutyje turėjau ■ '-.J.—_1___ I* ___ 1 J*

taip pat, kai ąityigųįiau, tai įę 
kanę aštuoniolika valandą iš
miegojau.

Rytojaus dieną prasidėjo 
mieįtę girtų grobimai ir vėl 
šauęįymasis. Greita’s, griežtas 
rcvoįiųę.inis teismas, ir čia pat 
pasimerktųjų šaudymas.

Ašaros, vaitojimai, bet kas jų 
klausė, kas j^ paišė...

Rybinskę buvęą piano dalies 
štabas yėį ‘atgal piane1 pasiuntė 
į Hęįsinkųs.

Taigi, grįžau į tyęfrograęlą. 
Gi’tyąs vos anjt kojų pąštę.yįs 
mašipįstųs, sėdę* į gąrvęžį trąu- 
kinijp vai^poįti;.

— Na, Ipus lįpįispia kelionę...
Tildai, trąpįdpys iąevęįk 

s u sto j imo tįęsįai. traukę į Pe'tyę- 
graįįą. Vienęję yįętoję ųakties 
metų dų yagopai nušoko p,ų? 
bėglų. Bųvų užmušta. keletas ke
leivių ir dam- ji.i u/.<‘;;t;i. Bet 
traukinys nąę: vęžįų
nukyitusįu^ yagoęąs pųkaįipo 
ir palikęs juos su lįęgyv.ąty įr 
sužeistai^ pųyažiąyp savo ka
liais.

Kęį;s pp šię ątsit-kiWO 
nisto buvo likimas man neteko 
sužinoti. Betgi laimįngąi pasie
kiau Petrogradą. Jau bent kiek 
susitvarkiusį Petrogradu.

Bet Helsinkų jau man neteko 
pasiekti. Rusų armija jau iš fe
nais. buvo išmušta, arba’ dalinai 
išmušta, o vokiečiai Baltijps JV“ 
yų pųkyaščiais slinko arčiau Pe
trogrado. Taigi, šitas revoliuci
jos židinys jau gyveno naujaįš 
rūpesčiais ir vargais.

Kas gyvas skubėjo iš čia iš
trukti, iš bado replių išsigelbėti.

1 Likimo verčiamas ir aš iš čia 
išvykau ir jau daugiau man šio, 
miesto neteko matyti.

—Parą Bellum
■ ’ * I /.

. (GALAS)' ' x

Ląisvamąniąi 
Šurįnkb;$il2.89 
Kapą Steigimui

I , a , ’ t • ; f | 1 ■
■ -■■■■ ■ r I

Iš Vasario $ Susirinkimo.

ROSĖLA^b^Liėtuvių Lais
vamanių Etįįįė^ Kultūros Dp-ja 
1 kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą vasario 8 d.

Buvo išduotas galutinas ra
portas apie aukų rinkimą stei
gimui laisvų kapinių Lietuvoj. 
Surinkta nors ir neperdaugiau- 
'šią, bet visgi kartu tenka ir 
pasidžiaugti, kad darbas bų‘vo 
neveltui.

Bendrai surinkta $112.89 ši
tame' vajuj, kaip ir visados, 
daugiausiai, pasidarbavę musų 
darbštus narys S. Dambraus
kas. Jis surinko, $.56.30.

Nutarta prieš, kiekvieną susi- 
rinkimą turėti neilgą paskaitą 
bei prakalbą. •

■ Toliau S. Dambrauskas pra
nešė, kad neseniai aplankęs 
kun. M. X. Mockų. Dabąr se
nelis esąs 'kiek'geresnis, jau iš 
ligonbučio išėjęs, paprašęs kad 
nupirktų daržovių, ką lankyto
jas ir padaręs. Bę to prisimi
nė ir apie au‘kas. Neseniai ma
tę laikraščiuose, kad Kanadoj 
ir Waukegane surinkę kun. 
Mockui aukų, beį kur tos ąu- 
kos randasi, tai nei kun.. Moc
kus, neį Dambrauskas nežino. 
Geriau lįątys aukautojai para
gintų rinkėjus, kad aukas pri
siųstų į kun. M. X. Mockaus 
šelpimo fondą, kuris randasi po 
ląisvamąnių priežiūra ir šis 
.Fondas vieųintęįįs ir yra 
kurį atsakę Lik laisvamaijiaį. .

Stę^jLikęs.
...1 m1 "J I ■■ ■—"1»*.. ...

Iš LIETUVOS

MADOS

At-

4493

Pagelbės Lietuviams 
Pildyti Income 
Tax Blankas
Ęederaįįo Mokesčių Biuro 

sįęVas ‘‘Sfąųiįęnęį.ę’’.
r- ' :
Gerdami įįętuyįaį:

■ Lietuviu mokesčių mokėtojų 
^pątęgųiųę dėlei Fedęraįę Val- 
džįa pąų^y^ ųianę į ‘‘Naųjie- 
nų” raštinę pa^el^ėti ir kįtaip, 
patarnaų‘ti ųiįįęme įųę.oųię tak- 
!SU bįaųkų, Ąš busiu “jjFaųjie- 
nosc” sava i D; laiko, pra- 
dedąnt kovę 7 d., ųųo, 1-mos

po pietų iki 6-tos valandos va
karę.

Už patarnavimą nereikės ųio- 
kėti, vienok bus reikalaujama, 
kad pagalbos norintieji turėtų 
priruošę visas reikalingas skait
lines ir informacijas apie savo 
įplaukas.

Lietuviai, kurie nori tokios 
pagalbos prieš kovę 7 d., yra
prašomi ateiti į Internal Re= 
venųe Department, Kambarys 
290, Federaliuosę' rūmuose, nuo 
9:00 ryto iki 4:30 pp pietų.

Su pagarba
A. S. Walons-Valopis, -

Deputy Cojlęętpr of
Internal Revęnue,

VASARIO
MENESIO DIDIS

Rakandų Išpardavimas
V' .• •

Išparduod.am visus floor samples, sugrąžįntęsjr naujus 1938 mados 
rakandus. Karpetus, pečius, radios, refrižeratorius, skalbiamas ma
šinas ir t.t.

Kainos Sumažintos iki 50%
2 Šmotų PARLOR SETAI

' *19.50
Mųderniški

MIEGAMO KAMBARIO SETAI
VValhut ' $AQ 75
Konibisnącijos . I **

7 šmotų VALGOMOJO 
kambario $oo C n 
SETAI ......................

5 šmotų ĄŽUOLO,
... $12.95OlbJLAL ........................... "

NAUJOS MADOS
GELEŽINĖS QE
LOVOS ..... .........

Helical Top Coil
LOVOS i $O QQ
SPRINGSAI ....... ........

Garantuoti
CONSOLE $4Q E
RADIOS ................... ' ■ v.JU

Vėliausios Mados
GES1NIAI $07 cn
PEČIAI  .......... I .UU_________________ _—
Innerspring $O
MATRACAI ........  TO.VV

Geros Išdirbystes
PULL ŲP QE
KRĖSLAI ...............

Dideli
MINKŠTI
KRĖSLAI

Garantuoti
REFRIGERATORIAI 

žemai $49.5Q

$ 12.95

DIDELĖ nuolaida dėl senų baldų 
MAINANT ANT ' NAUJU ' ' l.’ *■ t f

Ištrėmė stud. Piyoriuną
—- _■ -

VILNIUS — Vilniaus lenkų 
administracijos įsakymu Vil
niaus universiteto paskutiniojo 
semestro lietuvis studentas Juo
zas Pivoriūnas ištremiamas į 
Nepr. Lietuvą. Saus. 10 d. Pivo
riūnas turėjo apleisti Vilnių.

piogo's tinkamai pavalgyti, ną (Motyvai, ■ dėl ko jis tremiamas 
^9.^.9. sPi^Lęr. išmėginti, čįę —nenurodoma.

A A - ... A . . 3 A? ..s

No,. 449,3—Mergaitei sijonėlis ir 
bliuzka. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blęn- 
kutę arba priduoti pavyzdžic 
numerį pažymėti mierą ir. aiš
kiai parašyti savo vardą pą- 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----------
Mieros

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

per krutinę

- --------- —»

(Miestas ir valstija)

INSURANCE
- -j -> r». - f / ' * \

(APDRAUDA)
■«>;1 't t • . ** r

LENGVUS IŠMOKĖJIMĄ!
• Pilną apdraudę auto

mobiliams
• Apdraudę 

ugnies
• e Apdraudę

■» ’ I

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

namų nuo

rakandų
nuo vagių
langų
gyvasties

gausite
DVI DIDELĖS KRAUTUVĖS

•* ‘ C ' » o • • ’• *

4183 Ąrcher Avė. 2536 Wešt 63rd St
., ■ ■ ■ *

arti Richmond St. arti Maple^o'd Avė.

M t

Krautuvę atdara Antradienio, Ketvirt. ir šėštad. Vakarais

MOTERYS

Valgių Gaminimo Knygą
Jau galite gauti nauja, padidintą 
ir- pagerintą

Kainą su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
< 1739 So. Halsted St.

, CHICAGO, ILL.

raštinėje 
per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
> 1 ‘ r • *• ' J - »

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vak 

po pietų.

AR JIESKAI 
DARBO?

„———SKAITYK Kl

NAUJU
----- 4R TEMYK SKUTO

"REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas ąužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Soiitb Bilslti Skėti, CHICAGO. ILL
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8 NAUJIENOS, CNrago, III. šeštadienis, vasario 12,1938

Diena Iš Dienos
Per tris dienas po operacijos 

ligonis buvo kritiškame padė
jime. Pavojus dar nepraėjęs, 
bet vakar jis pradėjo gerėti ir 
rodyti sąmonės žymes;

Lankytojai, išėmus 
narius, draudžiami.Išvažiavo I

Floridą
SOUTH CHICAGO. — Felik- 

sas ir Mariona Gedeminai, 10001,---- c —
Commercial avenue, jų duktė Eva Šaulienė 
Lucy ir draugė p. Abromavičie
nė išvažiavo į Miami, Floridą 
atostogoms. Mano saulėtoje Flo
ridoje praleisti apie mėnesį lai
ko. /

Pp. Gedeminai yra seni South 
Chicago gyventojai ir tavern 
biznieriai.

šeimynos

Senas Petras.

Išvyko Į
Hot Springs

ENGLEWOOD. — Vasario 8 
d., Charles . Radvilas, 6108 So. 
State Street, bučernės ir gro- 
sernės savininkas, Jos. Yacikas, 
6558 So. State Street, tavern 
biznierius; Mrs. Julie Balsis, 
7401 So. Chicago avenue tavern 
biznierė ir Charles Radvilo mo
tina išvažiavo į Hot Springs, 
Arkansas. žada ten gerai išsi
maudyti karštame mineralinia
me vandenyje ir sveikatą pa
taisyti.

Senas Petras.

Joseph

Pirmas Veterano 
Sūnūs Baigęs 
Mokslą

ROSELAND. — Pp.
W. Karalius, 224 West 104th 
Place, gražiai pagerbė savo sū
nų, baigusį high school, sureng
dami jam Graduation Party. 
Joseph Karalius Jr., baigė Fen- 
ger High School. Įvykis reikš
mingas tuo, kad jaunuolis yra 

veteranų 
narių 
mok- 

vadas 
40-to

pirmas Roselando
American legiono kuopos 
sudus išėjęs high school 
sius. Jaunas Joseph yra 
American Legion Sons
skvadrono viršininkas ir turi 
antro leitenanto rangą. Jis spe
cializuojasi spaustuvių darbe ir 
mano ta kryptimi lavintis to
liau.

Sunkiai serga
K. Baronas

Sunkiai serga “Naujienų” re
dakcijos narys Kazimieras Ba
ronas (Va ys), 8605 So. Marsh- 
field avenue. Jis guli Chicagos 
universiteto Billings Memorial 
ligoninėje. Pereitą antradienį 
jam ten buvo padaryta nepa
prastai sunki smegenų operaci
ja prašalinimui augulio-tumo- 
ro.

Serga /

išvežtaVasario 10-tą d. ta]5o
į Šv. Kryžiaus ligoninę Eva
Šaulienė, 4140 South Artesian 

Šaulienė randasi 
yra po priežiūra

susirūpinime yra

Avė. Mrs.
Room 327 ir
Dr. Biežio.

Dideliame
jos visi gimines ir draugai, o 
labiausiai jos dukterys: Mary 
Palionienė, Elizabeth Rubis, 
Margaret Wilkas, Teresa War- 
niš, Kotryna Murphy, Helen 
Petrulaitienė, Alice šaulytė ir 
Adelė šaulytė.

— Steponas.

Serga Keistutiečiai
A. Kuizinas, K. Konopickas, 

A. Reikas, M. Spirikevičienė, 
J. Aleliunas, Ig. Petkevičius, A. 
Markevičienė, M. Kirstukienė, 
Justina Leidert, U. šimėnienė, 
J. Augulis, J. Wišniauskas, J. 
Gura ir J. Greičius.

— Steponas.

foto-

Padėka Fotografui 
Conradui

Nuoširdžiai dėkojame 
grafui Conrad’ui už mandagų
ir puikų patarnavimą traukiant 
musų sidabrines vestuves.

/

Dabar jau gavome puikias 
fotografijas (bendra grupė til
po “Naujienose’’).

Esame labai patenkinti ir pa
tariame kiekvienam, reikalui 
esant, nuvykti pas Conrad’ą, 
kurio vieta yra puikiausiai 
;rcngta sulig paskutinių moder
niškų reikalavimų, patarnavi
mas gi nuoširdžiausias. Nesi- 
gailėsit pas Conrad ą nuvykę.

Dar sykį ačiū.
Mr. ir Mrs. John Pauga.

Atitaiso
Klaidą

P-a A. Dambrauskienė, 1347 
So. 48th Ccurt, Cicero,’ prašo 
atšaukti dalį žinutės apie “Lin
ksmą Pobūvį” Ciceroje (tilpo 
“N.” vas. 9.) P-a Dambraus
kienė praneša, kad ji nebuvo 
vakarėlio rengėja.
Barčienė ir Bružienė. Party įvy
ko pp. Barčių namuose. Su ren
gimu ir tvarkymu p. Dambrau
skienė neturėjusi nieko ben
dro.

Rengė pp.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelp'nio Klubo mė 
nosinis susirinkimas įvyks septintadienį, vasario 13 d., 
Lawler Hali, 3929 W. Madišon s»t., 1 p. m. Visi nariai pra
šomi būtinai atsilankyti. —Rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 13 d., Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St., 12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami daly
vauti. -—A. Kaulakis, rašt.PARENGIMAI

SLA 178 kuopa rengia bankietą Lietuvos 20 metų nepr.k’auso- 
mybės sukakčiai paminėti sekmadienį, vasario 13 d. O. 
Malleys Hali, 3016 West 111 St. Programoje prakalbos, šo
kiau vaidinimai ir kiti dalykai. —B. Walantinas.

Roseland. šį šeštadienį, vasario 12 d., įvyks Roselando Lietu
vių Kultūros Draugijos Ųendn.i su Chicagos Lietuvių 
Draugija bazaras ir šokiai Venetian Hhll svetainėje, 139 
E. Kensington avė. Pradžia 5 vai. vakaro. Įžanga tik 10 
centų. Kviečiame gausingai dalyvauti bazare. Kviečia ba- 
zaro rengimo Komisija.

Moming Star Kliubas rengia Vrlentine šokių vakarą šeštadie
nį, vasario 12 d., J. Grigaičio svetainėj, 8804 Armitage 
st. Pradžia 7:30 v. vak.

Galima pasveikinti 
Naujų Graborių

Vakar gavo ‘ vyriausybės lei
dimą naujas laidotuyių direk
torius p. Albertas Vytautas Pet
kus, gyv. 2507 W. 45tK Place. 
Taigi, dabar jis jau pilnai įšven
tintas į tas pareigas.

Draugai ir kaimynai jam lin
ki geriausios darbo pasekmės.

Rep, x-y

Veronika: (šneka su savo vy
ru) Ar tu keliausi.į Europą at
einantį. menesį? Aš tokia ne
laiminga pasilikus viena. Ar r.š 
galiu pagelbėti ti.'vo. drabužius 
surinkti?

METINIS
KONCERTAS

Vasario-Feb. 13 d. 1938

John Faiza SAKALŲ Svetainėje

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotą

4

$1.00 Pradeda Gyvybės 
Polisų, Kurs Išmoka 

iki $3,000.00
POLISAS SIUNČIAMAS DYKAI
Dabar siūlomas nuostabus naujas 

gyvybės apdraudimo polisas vyrams, 
moterims ir vaikams nuo 10 iki 74 
metų amžiaus be medikalės ekzami- 
nacijos. Tas polisas aprūpina iki 
$1,500 už natūralia mirtj ir ik’$3 000 
už atsitiktina, kaipo specifikuotų 

.pagal amžių. Per visą Šalį tūkstan
čiai naudojasi tuo žemos kainos pla- 

Į nu. Parduodamas pišti t ktai. štai 
delko jus galite nusipirkti tiek daug 

I gyvybės apsaugos tiktai su $1.00 
pradiniu įmokšjiimi. Nesiųskit pini
gų, Jus galite gauti polisą ekzami- 

Į nacijai dykai ir visas smulkmenas 
Į be prievolių, pasiunčiant tik post- 
karte, nurodant vardą ir antrašą 
Guaranty Union Life Insurance Co , 
Dept. 93-D Beverlv Kilis, California. 

Į Siusk šiandien. Agentai neatsišauks.

0TTAWA, ILL. — Catherinc Wolf Donohue, kuri 
bedirbdama Radium Dial kompanijoj užsinuodijo radi
ju (radiumu). Ji aptflpo bcliudydama teisme ir yra ne
šama lauk.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Joseph Žemaitis, 20,
Ambrose, 19

Steve Zager, 21, su
Hinton, 18

Lincoln Ward, 25', i
Norvell, 26

Paul Bi4aun, 20, su Anna Mei-
sit, 20

Frank Rauch, 26,
trude Glebauskas, 18

Frank Brenes, 29,
nia Urdialis, 20

John Chapis, 26,
Williams, 27.

su Anna

Charlene

su Ferri

su Gei

šų Virgi-

su Viola

Keistučio Klubo 
Telegrama Seimui 
ir Smetonai
LIETUVOS SEIMUI 
PREZIDENTUI SME 
TONAI
KAUNAS, LIETUVA

ir

Budriko Programas 
WCFL

Plačioji Amerikos lietuvių vi
suomenė turi progos kas sek
madienį gėrėtis gražiais lietu
vių radio programais, kuriuos 
per daug metų leidžia savo lė
šomis žinomas Chicagos biznie
rius Juozas,, Padrikas, užlaikąs 
didžiulę radio ir ąamų rakan
dų krautuvę adręsu 3409-3417 
So. Halsted St. c.

Programai yra leidžiami iš 
Chicagos Darbo Ėtaeracijoš sto
ties WCFL, 970’’ tol.'1 nuo 7:30 
iki 8 vai. vakaro. Rytoj išgir
site Simfoninę Budriko radio 
orkestrą grojant ^raž'.us muzi
kalius kurinius, žingeidžią Ma
kalų dramą ir dairią. Klausyki
tės šių programų. Beje, noriu 
pastebėti, kad kiti Budriko lei
džiami programni būna pėtny- 
čiorft ir nedėliom iš WAAF sto
ties, 920 kil. nuo 4 vai. po pie- 

stoties 
7 iki 8

SVARSTANT NAU
JOS KONSTITUCIJOS 
PROJEKTĄ, UŽTIK
RINKITE DEMOKRA
TINES teises žmo
nėm; LAIDUOTAS 
STEIGIAMO SEIMO 
PRIIMTOJ 
TUCIJOJ.

TAIPGI PASKELB
KITE AMNESTIJA PO
LI T INI A M KALI
NIAM, KOVOJUSIEM 
UŽ ŽMONIŲ BŪKLĖS 
GERINIMĄ.

TO REIKALAUJA

KONSTI-

TUCIO KLIUBAS 
VARDE 1,500 narių.

L. K. Kliubp Pirm., , 
JONAS SHALTMAN.

Raštininkas,
HELEN CHAPAS.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

tų ir . ketvergais 
WHFC, 1420 kil.įnuo 
vai. vakaro.

Progress Furniture Co
Rytoj rytą, 11 valandą, kaip 

ir visuomet, Progress Furniture 
kompanija, oro bangomis leis 
šaunų programą iš stoties 
WGES. Programe dalyvaus Pir
myn choro nariai, Turėsite pro
gos pasiklausyti gražių dainų, 
muzikos ir pranešimų.

Moterys, Isigykit 
Gražy Sidabrinį

Servizas 
Vienam 
Žmogui EXTRA

SPEGIAL
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 nroof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Taver nuošė
Tik 15c stiklelis

M

S-ktmuM?'

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
$2-50

ROGERS Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
- iš 6 Šmotų

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 

. ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

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

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

TIKTAI Už

Setas

Su 6 Kuponais

C

CRANE 
. COAL COMPANY 

5332 So. Long Avė. . 
Tel. Republic 8402 

POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(’Screened) ................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

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

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

SU

"C
XV., -- , 'fe 

''

Puikus 3-jų ir 2-jų 
y šmotų ROGERS 

Sidabro Setai
Tiktai po 99^ už i 

kiekvieną setą
Z » 1 •

*4, 

* «

iš

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

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

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG "DISTANCE - 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

DAILY
BUSINESS
PIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakute ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti. Š;e šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu sū centais 
prisiųskit į Naujienas. IŠlengvo 
per keletą savaičių susirinksit 
griažų setą. Tie setai yra Ro- 
gers sidabro ir garantuoti vi
sam amžiui. Kitur už taip pL 
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios progos.

juos
Ne-

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 99ę. 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, v gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Dafbas garantuotas.

420 W. «3rd ST
Tel RNG KBRR-5R40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .—....... ,..........
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ............ .
EKZAMTNAVIMAS

OFISE
DOUGLAS'PARK

1900 So. Kedzie
TeL Lawndale

*12
*50
*20

Siunčiu .... kuponus. Taipgi pinigais

Vardas
• RĘSTA UR ANT AI

Adresas

Miestas

KO

HOSPITAL
Avenue 
5727.Atsiųskit man .

Kupono No. 51 t z ‘ ' _ *

Valstija

Vasario 12 d.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 We«t Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tri. Vlctory 9670



šįvakąrą Ugionie- 
riai Mini Nepri
klausomybę
RepgĮa grąžų yaką^ą. sukaktu

vių paminėjimui.
y Dariaus-Girėno Postas 2?1 
of the American Ųęęipn, šįva
kar iškilmingai švęs Lietuvos 
Nepriklausomybės 2p-tų me£ų 
sukaktuyes, Holly\yood sveti
nėje, 2417 W. 43rd St.

Durys bus atidaro^ npo 7:Q0 
vai. vąk. Programas prasidės 
lygiai 8:Q0 vai. vak. Dalyvaus 
žymus kalbėtojai, dainininką}, 
ir kiti visuomenės veikėjai.

Dariaus-Girėno posto jaunuo
lių grupė, Drum ir Bugle Corps, 
išpildys mįlitąriškų muzikos da-

Taip pat bus perstatytas la
bai puikus ir juokingas floor 
§J|O^ ląinąejimųi įvąįpų d^yą- 
ny }r prizų.

•Po pypgrąmp prasidės šokiai 
ir kitokie pasilinksminimai.

Legionieriai kviečia lietuviš
ką' visuomenę, senus ir jaunus, 
kgęs'įąjtĮipgiąųsiąi dalyvauti 
ši(o§e iškilmėse. Labiausiai Ęri- 
ghtonparkiečiai, nepraleiskite 
šios progos, kądangi šis paren- 
gimaą įvyksta jūsų kolionijoj.

Legionieriai ir visi lietuviai 
— karo veteranai, malonėkite 
kiek galint dalyvauti šiame pa- 
reiĮgimę, kurį Legiono Dąrįąųs- 
Gireno postas skiria Lietuvos 
Nepriklausomybės 20-tų metų 
sukaktuvių ‘ paminėjimui.

Frapk Krasaųskis.

«r .■ • z* ?

JUOZAPAS MICKEVIČE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 11 d». 12:10 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž.-, 
rimęs Lietuvoje. Šiaulių apskr. 
Pašvitinio parapM Vaiškonių 
kiime.*' "

Amerikoj išgyveno 40 m. 
. Paliko di^ename ' inditkUihę

■ ppTi8v?j?kainartę, 2 sūnūs Joną ir Al
girdą, dukterį Valeria, švoge- 
rt Juozapą Knaharnakštas ir 
Įo njoterį Barborą, 2 sesers 
dukteris Opą Varčiųnienę ir 
Elzbietą YukneyiČięnj, sesers 
aunu Joną Gildą ir daug kitų 
giminįiį ir pažįstamų, o Liet. 
4 brolių dukteris, 3 sesers du
kteris ir sesers sūnų.

Kūnas pašarvotas 65$4 So. 
Rockwėll St. Laidotuvės įvyks 
Antradieni, Vasario 15 d., 9:30 
va|. pyto' iš namų l Gimimo 
Pap. $v. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingus pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv Kųzi- 
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Mickevi
čiaus giminės, draugai ir pa- 
žjstamj esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutęikti jąm paskutinį patar- 
fiavima ir atsisveikinimą. *•,

Nuliūdę liekame,
kito

Laid. Direktorius Antanas 
Pętkįis, Tęl. Grovęhill 0142. ’

' KRYŽIUKAIS I§ąiŲV^ETI VIRTUVEI ĄRRUSĄI.

F N^UJIENŲS NEEPLECRĄFT DĘPT-,
1 1739 So. Halsted Chicago, |1Į.

KįTCHEN TOVVELS PATTERN11679
No. 1679 -7 Išsiukįt mąrgąis arba yįeųps spalvoj, §įuĮąi$.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.
/ •

■ Vardas ir pavardė ................................... ................... ................

| Adresą* ..

Kliubo Veiklos
1 Rimtai kai mirė Aleksandras 

Shąikus.

Metinis ZarajsišJrių Kliųbp su
sirinkimas įvyko jau paujpj 
vietoj, p. Vingęlįaųsko §alęje 
Brighton Barkę. Sųsiripkipię 
prie kimbu prisirašė keletas 
naujų narių. Ūpas buvo gęras. 
Valdyba šiems pasili
ko ta patį, vadinasi, senoji.

Bėgyje keipto pastarųjų me
tų kliubas neteko dviejų" savo 
narių, — Norberto Sipolelip ir 
Ąleksapdrp Shaikąus, kųriuęs 
atėmė mirtis. Praeitų njetų va
sario 14 d. apskričių ligoninėj p 
po operacijos pasimirė Aleksap- 
dras Shaikus, kliubo sekreto
rius. Kįįpbįefiai pasigedo sayp 
(Jarbšpių narių. A. a; Shaikus 
buvų dar jaunas žmogus. Pali
ko pusseserę Geęįlijų ir Švogų- 
rį Mačius Dętroitę ir kitas gi
mines. N. Smplelis mirė vienais 
metais pirmiau Šhaikaus. Pali
ko žmoną Bąrbųrų įr ?ųnų Al
biną.

Kliubas abu 
tinkamai .pagerbė : 
u 7 .. • ' *L............... .. .
dėjp į kapus. Abu juodu buVO 
paląidoti Lietuvių 'Tautiškose* 
kapinėse.

Žarasiškių Kliubas gauna , iš 
Lietuvos laikraštį “Zarasų Kra
štas” (po tris ekzempliorius 
kiekvienos laidos). Susirinkime 
nariai pasiskaito laikraštį su 
dideliu smalsumų, mat, ran(įa 
daug žinių iš savo gimtojo kra
što. -; ' —• Narys-

savo draugus
— nupirko 

gražius gėlių ‘ vainikus ir paly-

A, A.
STANISLŲVAS CHAICIS Į 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasąrio 10 d., 11:00 vai. ųąkti, 
1938 m., sulaukęs pusęs amz., 
girhęs Galboku kąimę, Vabal
ninku patap., Panevėžio ąpjskr.

brolį John Čaici, seserį Vęro- 
niką Ųapykas, Lewiston, Mai
ne, brolio sūnų Williarų, Ųrolio 
dukteris Alice ir Emily, pus
seserę J. Bulaw, pusbrolį An
taną Kairį if gimines, Lietuvoj 
—broli Juozapą, seseris Oną, 
Uršule ir Kaziųne.

Velionis ilgą laika gyveno j 
Ųray’s Lake, III. Laidotuvėmis 
rūpinasi brolis John čaičis.

Kūnas pašarvotai A. Pet
kaus koplyčioj, 1410 So. 49th 
ČL» Cicero. Laidotuvės įvyks 
Antradieni, Vasario J5 d., 1:00 
vai. po pietų. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Stanislovo Chai- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir | 
suteikti jam paskutini patąr- 
havinią Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo, Brolio Sūnūs, 
Proll9 Dukterys, pusseserę

Pusbrolis ir Giminės. I 
Laid. Direktorius A. Petkus,

Tęl. Cicero 2109. į

Nq. 167Q
■r ■ -1

KONCERTO 
DARBININKAI

Žemiau suminėti ' asmeny^ 
yra rengimo kpipisįjps prašom j 
vasąrip 13 d. atvykti į Sųkol'ų 
svetainę 2:30 yal. pępĮet kaip 
“Naujiepų” koncertų darbinin
kai:

ęį.

V. B. Ambrose
K. čepukas’
E. Šmotelis Jr. /
J^ickęyįčius Jy.
Skųrskis
Rulipskas.
Ą. Ambrozeyijšia
J. Bačiųnas
A. Narbutas
Juozas Jakubauskas
P. Balčiūnas
J. Gųmauskas
X. šeikus
A. Pučkoris
A. Vilis'
St. Deringis
J. Žukas
Helen Rudinskienė
Paulina Balčiūnienė
J. Liaudanskas
P. Skilia

Bprnic.e Ąbrp^kaitė
Rądjšaųski.ęne
§pipteliųtė
Tipnėnas
Arthur Tumosa efr«
Smalelis
J. Bložis

x » J. Tumosa
Jei kuris čia pažymėtų asme

nų negalės dalyvauti, tai tuoj 
tegul apie tai praneša “Naujie
noms”. j

NAUJIENŲ
METINIS;

KONCERTAS
Vasario-Feb- 13 d. 1938

SAKALŲ Svetainėje

-■ ■ ' •
STANISLOVAS JONAITIS .
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

Vasario '10 d., 12:10 balandą, 
ryto, 1938 m., sulaukės ’36 m. 
amž., ginies Šiaulių apskr., Li- 
gųmų parąp, Montaičio ‘kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.1 *

ŠVPgęH Voly kųchinšįfas, ųog-* 
vįehe Jiėvą' Kabelis, '4 dėdes. 
3 tetąs, švogerius ir švogė/kąs ir daug kitu giminių.0 '

Kupks Pašarvotas * randasi S’p. pamjjbelį Ayę.'
Laidotuvės įvyks Antradie

ni; Vpsprio 15 d.,'8:00 vai.' ry
to iš ndmų T Gįtpimp Pkrję|es 
šv- .>rąpĮ|įsįJ?a?ųyčių, k}|rfafc 
atsibos gedulingos pamaldos

nulydėtas 1 Sv. Kąęųpjejrp 
kąpįnęš: - ' '

Vįsi a. a. Stąnisloyo Jųpąi- 
čip’ giipipėš, apaugai ir pažįš- 
tarni ęsat nuoširdžiai ky iejįiąąu, 
dalyvauti ląidoiiįypse h SW ~ 
l|fi jaty mųfinį patar^aylr 
p^ą ir aisisveiĮiinimą;

Nujiudę Įįę|«HH% ' ", 
Motęrjs, Ppktė. Tėvas, prolis, 
Seserys, svpg(ęriai, JjVpgėrlppj,

Laid. Direktorius S. P. Mą-' 
šęika, Tek YARPS 113$. W

KVIETKININKAS , 
Gėlės Vestuvėms, BąnkietąnjS 
' ; ir Pagrabams.33 So. HąĮ§tpd' ątiręej t 

Te|. BOULEVARD 7314 /

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

Papuošimams
418Q Archer Avenue

Phpne LAFAYĘTTE 5800

»T«|* II. I, t ,>^1. .M, 

Kag Ręmią 
Mane Dirbant 
Dėl “Naujienų” - 

'.'..‘į ......... ....................................... '• ; •'

Baltrus Radžius (Radzevi
čius), senąą naujienietis, gyve
ną ties niim. 2425 W. 45th St. 
Atsinaujino “N-nas” ir dar “už- 
fundino” pžgirdamas mane, kad 
dirbu naudingą ir kultūringą 
visuomeninį darbą.

1 X.
Wąltęr Bartkus, kuris užlai

ko “bučernę”, 4202. 8. Campbell 
Avė., užrašė “Naujienas” i |<ie- 
tuVą. VValter Bartkus yra se
nas Keistučio kliubo narys ir 
darbininkų, kliąsos reikalų uęlus 
rėmėjais.' ‘7

, x;. X<- X
Eleną’: Raščiukas, kuri dar 

ne$pmąi palaidojo savo brangų 
vyrą Joną Raščiuką, atsinau
jino oN-ną§^ir.'iippę prenume
ratą siuntinėti Jono Raščiuko, 
vardu. Well, sąko Elena — “aš, 
. - - .. .VA* ’ t,. 4 / » ; *. • ■ , «...

varątĮ jo pradėtą darbą. Jo-bu
vusieji koštųmeriai manę nęąp- 
leidžią. Tai tegul eina ir “N- 
nos” jo va«?fių‘, tą j bus man bran
gi atmintis”. Mrs. Raščiukas 
užlaiko alinę ties num. 4158 
Šo. Campbell Avė.

. f » J i * *

yieųas jš Kąsčiųkienės kps- 
tųm^rįų, bų|^nt Jpnas Hąjpą- 
naą, 41 §2 Sa Campbell Avė. 
irgį atsinaujino “N-nąs”.

X X X

A. J. Bartkus, kuris užlaiko 
Wbplesale and .Retąil Grocery 
and Meat. Markpt, po nupi. 
3825 So. Kedzie Avė. atsinau
jino “N-nąs” ir palinkėjo man 
gerų pa.sekipių. f

Ą. J. Bartkus yra'Keistučio 
kliubo narys.

X' X' ■ X
Kazimierą^ itf Mary WarniaĮ, 

kurie uzląikd51 duonos kepyklą 
tięs num. 3838 So. Ęedzip Avė.’, 
užsiprenumeravo “Naujienas”..

1 Mą.ry. s Wąrpįs; yr^ Ęęistučip 
hįiųbp>,'jMįąw.lsė- i: 1 ’* ■■ ' ’

Tąi^i rąčių? yįsipip^ ir vi- 
§ppi$, kųrįęnŲpi: piąne užsirašę 
‘^-nąs”7i;.i 7'7<

-Tįtę, ■ i kųr^.j > pągetjjąųtumčte 
maut) patarnavimo, pašaukite 
ipąųę Ųpr įąfayetteO- 7/? -

~ Stępppąą Wrki^

ICLASSIFIEDADS
L«.... ........ i............ ...................... - .......<n

FUR^SHEP ROOMS

JRENDON KAMBARYS_,_____ __ karštu 
vandeniu apšildomas, su ar be val- 

">yipĮ)|aĮ|Į 
zęąohępiš.' '

" ' ■' 4801 y Archer Avenue.
Jlfi i“f"a

J RANDĄI KAMBĄRyS, vaikinui 
moteli, apšildomas, prip mažos šel- 
inynpg — ganįmtis •valgi.
' 3445 So. Emerald Avė., 2 Jubqs. 

priešakyje.

KAMBARYS R^JNDON dęl vai
kino su valgiu ar be*.

'2545 West 43r<J Street.
s .»!»• . r T ' ' ■ ' * ' ’ A

- vienas ar 2 SU 
pąranku- 

3 ar" be. 0833 So.

KAAIftARlAĮ, ' *.’» T rj r Y r

vapa, virtuvę Asų 'vigais 
mąid, sų fbį’pięiaif "

ĘEffPON' FpBNISIUP'l’AS KASI- 
pARY$ arti gąlvpkarių Ijpijos ' — 
prią ąiąžos šeirpypęs. Ąntros lųbps. 
7000 §d. MaplewQpd Avęnųe.

RENIįON KAMBARYS — ąp?|J- 
domąs. Patogi vipta sp ar bp valgių.

sc>. st,. ąpvpr Im ■

C^ĄSSIPĮIP- '

JfN.’’ RAŠTINE PRIIMA 
KASDIEN NUO 8 V. KYTO

7:30 VAL. VAK.
49 Jo“

. yal, yakaro. *
TH- 8500

i i • . -a,'

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vak vak- Nedelįomis 
nuo 9 v. 'ryto iki 1 v, p. p.

• x 4 f..

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

Miscellaneous
įvairus’......

Te|. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisoje yisęVds 
rųsies Stogus; taipgi dirbame' blėties 
iarbus. Lengvos išlygos," jėi pagei
daujama.

BRĮDGEPORT ROOFING CO. 
8216 Sd. Halsted Stieet

----  --k.         ■ 1--   ■   -.

WHOLESALE FURRIER parduos 
peatgiimtą Northern Seal fųrkautą 
tiktai ‘$10; gražus naujas Silvėr Fox 
urmų $49.50. HERMANO GANGE L, 
Rbo|h $43, 190 KpĮ-th Štate Št. .

— T'4-------------r~------ rn------

For Rėnt
KRAUTUVE RENDON, 2146 West 

22nd Street, prie kampo bižniavas 
krVžkelis; gegužės 1 užimti.

A. C. ERICKSON, 
• G State "3800.

RENDON 5 KAMBARIAI pečium 
šildomi. 11736 So. Peoria. Tel. Conr- 
modore 0606.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PĄIEŠKĄU DARBŲ, uį jąųitorių 
arba už porterį į Taverną arba ant 
fąrųių. Moku arti ir sęti. Eąū pil
nai patyrę^. Visuose darbuose.
833 Wėst 33rd Place, antros lubos 

užpakalyje, pŲe iiĮJps' namas.

BUFERIUS ieško darbo, 20 metų 
patyrimo: HENRY PODRUS, 3402 
Litųapicą Ąvę., Tę|. BpųlęVąrd 5296

■ r r V T T- ■? 7V.Į —T \ -y V  r^-r-ry-rr^T^ -I «-rry->   -m

Help Wanted—Female

LIETUVIŠKAI ir lenkiškai kal
bančios moterys virš 30 su masaža- 
vimo žiniopiis kreipkitės

1869 Ndrth Danien Avenue.

Help Wanted—Malė
' Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs darbinin-1 . ,• ' y .1 0 1V1VAO XXV x* Xjn J A0 indi A UULVU
kas i uk|. gudelis, geram žmogui [ p k ifeimaino ant bungalow. Tu'-

T,, z,4-n o t-z\TTti o n vs Pa r» <*« rr 1 n I ’ _ _gera vieta, pastovus ,darbas, žiemą 
ir vasarą. Atsišaukite laišku.

W. S. R. 2, Gobies, Mich.
1 ' ’ ■ \ ? ■

-------■. Ąr -rTfUl'.*'. "M v. ■ • '   1 

Furnitųre & Fixtures
Rakandai-ltaisąi

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RlUS. 1937, visokio didžio šų Coil 
Bąksais ir sinkom. T^P^i Storų 
fikceriUs 4^1 bilfl kurio biznip iškai
tant ' svarstykles, registeriųs ir ice 
bakfiiuš. Cąsh a^ba apt ištųokėjiiųo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitiir.Ų , 'V' ■-

S. Ę. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO.' STATE STREET 

ČALųmet 5269.

PARSIDUODA 2 NATIONAL 
CĄSlt REGISTERIAl labai pįgiai.

6637 So. Ashland Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
barais! labai pigiai. 4 kambariai gy
venimui.

2301 $outh Leavitt Street.

PARSIDUODA RAKANDAI visi 
arba atskirai pp vieną Pigi renda 
$8.00 i mėnesi. 2804 So. Union Ąve. 
Mrs. Wallaėe

NORIU PIRKTI RĘGISTERI var
totą ; kurie turite kreipkitės antra
šu: JULIA, 2642 West 63rd St.

ALIEJINIS ŠILDYTUVAS, nau
jus, degytas enamijdįo nubaigipiag :- 
mękad nekrinta iš gurbb; pirmykš
tę pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždaraųt $25.00; veik greitai; 
ĄRR0W OIL BŲRNER COMPANY 

b05 Lake St., P4k Park, Illinois,' 
Phone Austin 4300.

Automobiles
DODGE 1937 4rrių durų Touring 

Sedąų. Ęadio ir šildytuvas. Karas 
atrpdb ir bėga kaip naujas... Turi 
parduoti 3453 So.‘ Morgan St., Rou- 
lęyąrd 2510. . ‘ ’''

fAgfTr n     y--»^-7f—.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
roje Vietoje. Biznis gerai išdirbtas 
per. ilga laika — Parduosiu pigiai.

140Q So. 49th Avė., Cięero.

ŲARDAVIMŲI 2 TAVERNOS — 
vippa Randasi 63 St. Eąst of Cotta- 
ge Grove, antrą 6845 So. Westep) 
Ąvę. Pigiai: Matykite saviniųką, 

6845 So. Węstepi Avenue, 
r :Tel. Hemlock s7699.

NAŠLĖ PĄRDUODĄ groserne ir 
dęlįcatesken gerbj vieloj Naujas sta- 
kąs, pigiai. 3735 So. Emerald Avė.

£ARDĄVIMUI GROSERNĖ ir de- 
licatėšsen, biznis išdirbtas, arti mo
kyklos. Atsišaukite i Naujienas, 
^ox 788. - \

ATIDARAU trečią tą- 
yĘRNĄ —— -
77“;;;. — new dęal inn 
—po ai)lri|šu 673 W. Madispp 
St. ir i 17 So. Halsled Street,

• ' * ’ y u ‘ ?. • ■ ■«. • i • <

, ir vispkip
Mano užeigoje gausite ge

riausias aricĮkąs 
alaus, cigarvj ir eiga retų. Man*-

visus draugus ir pažįstamus.
BILL DUPORO and 
. GENE PITRO.

Business Chančes
Pardavimui Bįzniai

TAVERNAS IR 3 FLATAI — 
kampas 71-mos Morgan — vienas 5 
ir dii 4 kambarių —v garažas—visi 
išnubmuoti — 50xl25k lotas — ge
ros pajamos $6,500 — lengvus iš
mokėjimai.

ĄĘERDEEN J123.

NORIU MAINYTI didelę grosernę 
i Lota — Turi būti South Sidėj.

Republic 9578.'

Real Estate For Sale
Namai-žeipė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučių ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, nhmus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymurket 5686» ‘ *■ 'z. - . '

PRASIKIŠĘS PIRKINYS 
1Q14 }Vest 32nd Place 48 pėdų lotas; 
vienas 8 kambarių flatas; trys 4-ių 
kąmbarių, ir vienas 3-jų kambarių. 
Gera renda, mažas įmokėstis. ..

STANLEY RĘALTY COMPANY, 
179 West Washington Street, 

Randolph 7055.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ bun- 
galow, yra $5000.00 valdžios mor- 
gičius ant 15 metų.

1910 Sp. 51 Ct., Cicero.

BRIGHTON PARK — Parsiduoda 
medinis namas 2 po 4 — Dviejų 
karų garažas, pigiai? Su mažu įmo- 
kėjimu. Kas turit kokį namą, kreip
kitės laišku: PAUL,

6621 Šo. Ashland Avenue.

STORAS IR FLATAS Marųuette 

rintieji bungalow atsiliepkite. Par
siduoda 2 aukštų ‘muro namas, 
flatai po 4 kambarius, storas su ta- 
vern bizniu ir svetaine, tinkamoj 
biznio vietoj, tiktai ųž $3800.00. 
$3000.00 cash. Atšiliepkite prie 

JOHN PAKEL,
2502 W. 69th St. Tel. Groyęhill 0306

PARDAVIMUI

Brighton Parko apylinkėje, kam
pinis bųdinkas, presuotų plytų 2/5 
T-mas ilatas karštu vandeniu šildų-; 
inas, 2-jų karų freiminis garažas. 
Lotas 31x126. Gana medžių, gelių 
ir krūmokšlių. Pirmiau parduota už 
$14,500, šiandienjnė kainą $7,250. 
Turi būt parduota dėlto, kad savi
ninkas eina į biznį. Kreiptis į

ŲAUL BAKSZEWICZ, 
savininkas Imame flate. 
4358 So. Spaulding Avė., 

Tel. Virginia 0056.

SAVININKAS parduoda bizniavą 
kampinį LOTĄ: 52^x125 pėd. Mąr- 
ųuette Parke — dalys — be skolų. 
Nepaprąsta vertybę. P. KNOP, 1902 
W. Ž5th St.

2 FLATŲ plytinis, penkių kamba
rių kiekvienas; LoOmis arti 91-os 
gat.. R.’ I. Priemiesčio traukinys 2 
blpkai; gatvekaris; arti mėkyklos, 
naujas furnasas, aliejinis šildytuvas; 
karštu Vandenių šildomas, 2 karų 
garažas, ne agentams.

O. A. ARNSTON, • Room 1918, 
201* North Wells St.

BĄRGENAI: Trijų flatų namas 
pardavimui prie 6936 So. Talman 
ąvenue. Pašaukti Hemlock 3646. "

KAM PIRKTI' SENĘ NAMĄ 
kada už pigesnę kainą galima pasi
statyti naują, gražų su vėliausiais 
pagerinimais namą. Pąvyždžiui aš 
pastątysju 6 kambarių murinę rezi
dencija ant mano loto, karštu van
deniu apšildomą kuž $5950.00.

2 pagyvenimų 5 ir 4 kambariai 
su vėliausiais jrengimais, gražiausi 
namą, karštu vandeniu apšildomą 
ant mąno loto už $7900.00. Šį namą 
galite pasistatyti įmokėdami $1000. 
kitus lengvais išmokėjimais iki 25 
metų.

4 kambarių ųiurinį ant jūsų loto 
pąstatysiu už $4000.00 tiktai.
' Ąš darau visokį taisymo darbų: 
ant Senų namų, ant lengvų mėnesi
nių išmdkejimų. Nereikia cash įmo
kėti neį centą. Mano ofisas atdaras 
kas dien nuo 9 ryto įki 9 vakaro. 
Nėdėlioj nuo 10 iki 2 popiet.

JOHN PĄKĖL (PAKALNIS) 
2502 West 09th St. 

Telefonas Grovęhill 0306.

G. W. S. IŠPARDAVIMAI
8 . flatų apartamentinis, kampas, 

mūrinis/’ $12,600. Bungajow Octagon 
fropt, murinįs, dviejiį karų garažas, 
Marouette Parke, $4,950.

2 flatis naujas mūrinis' $7,50p.
4 kambarių nauja ‘'Cottage” $2,- 

200.00.
Šitie .išpardavimai yra (pjrkikui 

pasipelpimas. Teisingas patarnavi
mas. , •

CJIAS. URNICH 
Sųite 514, 56' W. Washington St.

namų BĄRGENAI
Marnuetie arba Brighton Parke 

nuo $1800 iki $50,000. Galima namą 
pirkti j mokėdamas $100.00. Kitus 
kaip fenda. Turime visokių mainų 
namų ir farmų.
K C P. SpROMSKIS, 

2502 West 69th Street, 
Grovęhill 0306.

Ofisas atdaras nedaliomis nuo 
10 iki 3 popiet,

Real Estate For Sale '
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUOTI AR MAINYTI mo
derną kampini 4 flatų x plytini — 
garu šildpma — 5 kambarių flatas— 
dideli kambariai ąžuolo trimai ‘ 
arti 64-tos ir California. Bargenas.

MĄNOR REĄLTY, 
2532 West 63rd St. Hemloęk S8Qp.

PARDAVIMUI pietų vakarų kam
pas Division ir Fraųcisco 15 flatų 
rėnda $7518, kaina $35,000, 1/4 pi
nigais. S. YONDDRF and CO., Ine., 

134 N. La Sąlle Street'

Farnis for Sale
Ūkiai Pardavimui

VIENO ĄKRO VISTŲ FARMA 
arti Orlanp Park; grįstas vieškelis; 
išsimpkėjiman, jei reikia.
SWIMMĘR, 3975 Milwaukee Avė., 

Ąvenue 0279.

Chicagos,
- - J puikus 7 kambarių moder- 

namas, vandup viduje, mąur 
elektra, beismentas, visi itai- 
kaip mieste, garažas, bamė 
karvių, sodnas, žinokite, kad

LIETUVIAI!
AR JUS NORITE be rūpesčio gy

venti, investuoti pinigus ten, kur 
depresija nekenkia? Jai taip? Pir
kite šį ūki. paimtą už paskolą, nu- • 
pirksite beveik už pusę kainos. Kiek 
yra vertas. 80 akerių labai gera že- 
njė, apie* 50 mylių nuo ' .
prie vieškelio, trobesiai beveik visi 
nauji,' —n —'Ja
niškas 
dyhės, 
syrnai, 
dėl 15 ..
toksai pirkinys labai retai pasitaiko. 
Užinteresuoti kreipkitės tuo jaus. 
NAMON FINANCE CORPORATION 

6755 So: Western Avenue.
Tel. Grovęhill 1038

351 AKRŲ VIŠTŲ, pienininkystės 
farma; modernas, geras stovis; 100 
akrų geros smėlio molio dirvos, ge- • 
ra melonams, visiems įvairiems ja
vams; labai gera ganykla; miškas. 
Ateikit - ar rašykit.

R. K. JAY, Gagley, Wisconsin.

20 AKRŲ VAISIŲ, daržovių far- 
ma; 5 kambarių namas; maišyta že
mė, arti Dixie vieškelio; savininkas 
eina pailsėti; kaina $5,000, pusė pi
nigais. W. S. Hawkins, Seniomsed 
Grove, Route 1, Wauchula, Florida.

PRIEINAMAI: 16’/2 akro farma, 
dalinai miškas prie vieškelio 
No. 176, puikus namas, geriausias 
vandens šaltinis, savininkas ten pat. 
CarstensęiL Route 2, Mundelein, III.■

■’ . ............■•T*»------»----- j————------- -7-------—................. ....... .......... ........ " ■- ............  w

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
■ ■KYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Koofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIitMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS. Į LITHUANIAN BUILDING 
LOĄN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

TURIME $10,000.06 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spųlkų, 1739 So. Halsted 
Street.

COAL
Anglys

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00

$6.00
$5.25

MINE RUN .... ..................
BIG LUMP .......................
EGG ........... .-.....................
nut ........................... :....
SCREENINGS ..................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE B975

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PĄGARSINKIT
SAVO BĄRGENUS

NAUJIENŲ 
GARSlIflUUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų mio- 
Įaid».

*



, • NAUJIENOS, Čhicago, TU.
t ,1 įIl'iiJ ■ >rini ui wi.|*■■■—i

šėštadieriis, vasario 12,1938

NAUJIENŲ KONCERTAS
■ ■■ ... •

Rytoj Sokolų svetainėj Įvyks “Nau
jienų” koncertas. Koncerto programa bus 
labai Įvairi ir turtinga. Be to, šokiams 
grieš JURGIO STEPONAVIČIAUS padi- 
dintas orkestras. Būtent, 7 muzikantai.

Universal State
Bankas Netrukus
Atmokėsiąs 5%
Jau grąžino depozitoriams 33% 

pinigų; gal grąžins d.ir 10%

Valstijos AirtEtorius* Edvvard 
J. Barrett vakar paskelbė, kad 
greitoje ateityje užsidaręs 
Bridgeporto bankas Universal 
St. te, atmokės depozitoriams 
dar 5% dividendų.

Praeityje bankas atmokėjo 
depozitoriams 30% uždarytų pi
nigų, netrukus žada* 5%, o kiek 
vėliau gal atmokės dar 5%, tad 
viso susidarys 40%. Daugiau 
40% arba 40 centų nuo dolerio 
Lankas vargu atmokės. ’

Išgelbėjo Lietuve 
Nuo Mirties
Gaisre

' Sudegė dviejų aukštų mcd’nis 
namas

Gaisrininkai - išgelbėjo jauną 
lietuvę ir penkis kitus žmones, 
kurie buvo mediniame name, 
ties 500 W. North avenue, kai 
jame kilo gaisras. Į

Liepsnos visą namą sunaiki
no. Gaisras prasidėjo valgyklo
je, kuri randasi pirmame namo 
aukšte.

Išgelbėtoj i lietuvė yra Ka- 
therine Gabrys, 23 metų am
žiaus. Kiti buvo valgyklos savi
ninkas su šeima ir įnamė. Lie
tuvaitė tarnavo už tarnaitę.

Šiandien Paskutinė
Diena Grąžinimui 
Peticijų

Amerikos Lietuvių Kongre
sas praneša, kad šiandien yra 
paskutinė diena sugrąžinimui 
peticijų, reikalaujančių laisvės 
Lietuvos politiniams kaliniams.-

Visi parašų rinkėjai privalo 
peticijas grąžinti šiandien, ne
žiūrint kiek parašų jie turi su
rinkę. Grąžinti galima asmeniš-; 
kai ar paštu Kongreso sekre
torei, p-lei E. Mikužiutei, 2121 
North Western avenue arba 
c/o “Naujienos”, 1739 South 
Halsted strest.

Ilgesnės Valandos 
Barzdaskutyklosė

Master 'Barbers’ Association 
didele 'dauguma balsų nutarė 
prailginti barzdaskutyklų va
landas.- Pradedant vakar diena, 
visos barzdaskutyklos bus atda
ros niro 8 iki 7:30 paprastomis 
dienomis ir nuo 8 iki 9 šešta
dieniais. Pirmiau atsidarydavo 
9-tą valandą ryto ir šeštadie
niais užsidarydavo 8 vai. vak.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Apdovanos Visus 
“Naujienų 
Koncerte

i .vi: • T ž-’

..mpr,. ,

Ši graži panejė bus ypatinga 
viešnia “Naujienų” Metiniame 
Koncerte, kuris įvyksta rytoj 
po pietų Chicagos Sokolų salė
je, ties 2345 South Kedzie ave
nue'. i

APIPLĖŠĖ J. NAMON FINANCE COMPANY 
RAŠTINE

Supančiojo J. Namoną ir pabėgo su $268
MARQUETTE PARK. — Va

kar, apie 10:30 valandą ryto, 
nežinomas, gražiai pasirėdęs 
vyras apiplėšė Namon Finance 
Company, 6765 S. Western avė., 
kurios savininkas yra, lietu
viams gerti žinomas J. Namon.

OLiso priešakinės durys yra 
kontroliuojamos elektra. Jos 
atsidaro, kai viduje kas nors 
paspaudžia tam tikrą guziką. 
Tas Įrengimas buvo padarytas 
apsigynimui nuo plėšikų.

Bet vakar durų sistema įs
taigos neapsaugojo. Viduje J. 
Namon buvo, pats vienas. Kai 
plėšikas priėjo prie durų, savi
ninkui nei nedingtelėjo į gt.lvą, 
kad jo norai gali būti blogi. Iš
rodė inteligentiškas, apie 35— 
40 metų amžiaus ir tipiškas 
“business man”. Ateina biznio 
reikalais, p. Namon nusprendė, 
ir vyrą įleido vidun.

Priėjęs prie savininko plėši
kas išsitraukė revolverį, atsta- 
tė jį į Namoną ir įsakė iškelti 
rankas viršun. Po to privertė 
pasakyti kur pinigai ir atidary
ti saugiąją kasą. Išsiėmęs iš 
jos $268.50, piktadaris išsitrau
kė virvę iš kišeniaus, savininką 
Namoną supančiojo ir paguldė 
užpakalinio kambario kampe.

Bet priėjęs prie kontroliuoja
mų durų< piktadaris negalėjo 
išeiti. Tada grįžo atgal prie Na- 
mono, susirado raktus ir jais 
atsirakinęs duris išėjo.

Nelabai stipriai supančiotas, 
p. Namon už kelių minučių vir
ves nuo rankų ir kojų atrišo ir 
išbėgo gatvėn. Bet piktadario 
jau nebuvo. —K. L.

1S i Tv v e * iri0 Išvažiuoja Į
Pittsburghą
Prakalboms

vių paminėjime. Grįž ateinan
čios ša y aitės pradžioje. i

-v - <

Vasario 13

METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avė.

suteiks dovaną, po pakelį gar
siųjų “Old Gold” cigarėtų.

Viešnią “Naujienų” Koncer-

P-lė E. Mikužiutė, Amerikos 
Lietuvių Kongreso sekretorė ir 
SLA Centro Iždo globėja šian- 

tan siunčia Lorillard bendrovė, dien 11 vai. ryto išvažiuoja į 
Old Gold” cigaretus ga- Pittsburghą, Pa. Ji ten paša-

Ji yra “MISS OLD GOLD”. 
Tai bus jos pirmas vizitas lie
tuviškame parengime. Ji bus 
ypatinga viešnia iš to atžvilgio,. 
kad su kiekvienu “Naujienų” kuri
Metinio Koncerto dalyvių asme- mina ir labai dažnai garsinasi kys prakalbą 20ts Lietuvos Ne- 
niškai pasimatys, ir kiekvienam “Naujienose”. (Sp) priklausomybės metų sukaktu-

Pradžia 3:30 vai. po pietų.

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
DEVON AVĖ. BPOADWAY\\

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

pasiskelbė vyriausiu Vokietijosl ACMB-NAUJIES

NAGELAVE.’ 
(ENTMLAVE

■f ■ ;

armijos vadu, drauge su p-ia Stoyadinovitch, Jugo 
slavijos premjero žmona.

Hitleris, kuris

ieną pandą, vardu Su-Lin. Dabar Sii-Lin, kuris ikišiol 
turės kompanijonę- .

► .< i i
' v

RayvHarris, kuris laimėjo 
kirto $5’000 kontęstą, drau
ge su aktore Judy Garlahd 
ragauja “aiskrymą’’ su so-

CHICAGO. ■— Naujos rųšies lėktuvus 
luvu matomumas yra yra žymiai geresnis.

V Foto j
CHICAGO. — Fred Robelotta, delikatesen krautuvės savininkas, laiko rankoje 

revolverį, kuriuo jis nušovė banditą Stanley Obuchowski. Pastarasis bandė apiplėš
ti jo krautuvę.

t aCME-NAUJ[1ENŲ Foto J

CHICAGO. — Jose ph 
Novąk, kuris nužudė savo 
dukterį kai toji šoko gelbė
ti motina.

KOMPANIONAS SU-LIN’UL — Han\owe, Kinijoje, neseniai buvo sugauta? 
panda—retos veislės meškutė. Mrs. NVilIiam H. Harkness Jr., kuri aprūpina žvy
rynus ypatingais gyvūnais, dabar meškutę, vardu Mei-Mei, gabena Į Brookfiel(J 
žvėryną, 'kuris jau turi 
vienas nuobodžiavo

VgĮįĮS
•5UI?FACE LINES

(.ACME-NAUJIENŲ Foto]

CHICAGO. -— Juodos storos linijos .parodo/ kiir nu 
matoma pratęsti susisiekimą busais. . u . •

' ■ • ••• (ACM E-bFAUJTĖNŲ FbtflJ.

stikline kabina.- Skrendant tokiu leM-

%•

t $ (. i W '
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Muzikos Žinios
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Veda—NORA

SVEIKINIMAI JAUNAM 
DEBIUTANTUI 
ALGIRDUI BRAZIUI

Debiutai operoje visuomet y- 
ra daugiau nekaip sunkus, ir 
kad musų jaunasis dainininkas, 
Algirdas Brazys, turėjo dar at
sakomybę pricipdės roles — 0- 
negino — praeito sekmadienio 
perstatyme šios mėgiamos 
Tschaikowskio operos, tai dvi
gubai įvertinta jo pozicija.

Iš šio pasirodymo galima sa
kyti, kad p. Brazys turi malo
naus tembro baritonų, yra pu
sėtinai muzikalus, rodo nuošir
dumų ir supratimų atsakomy
bes savo dainavime. Būdamas 
rimtas ir energingas jaunuolis, 
nėra abejonės, kad p. Brazys 
lavinsis kaip balso, taip ir mu
zikos, kad geriausia suprasti ir 
išnaudoti savo balso turtų.

Eidimi į šį spektaklį mes vi
si aiškiai supratome, kad asam- 
blį sudaro neprofesionaliai ar
tistai. Buvo tai mėgėjų, žmonių 
darbininkų, kurie tik savo liuos- 
laikį po dienos darbo pršvenčia 
šiam dailės darbui. Ir kad jie 
turėjo sunkiai, ir labai sunkiai 
dirbti, kad susimokyti šių ne
lengvų Tschaikowskio operų, tai 
nėra nė mažiausios abejonės. 
Kad joje buvo trukumų ir nevi- 
suomet harmoningų vietų, irgi 
negalime užginčyti. Trumpai pa
sakius, kad jeigu dirigentas, p. 
Bielinskis, (kuris aš suprantu 
grojo kaip Petrogrado, taip ir 
Kauno operų orkėštfbšė)'’ butų 
galėjęs išgauti;;to,• ko >reikala
vo iš sustato Ir ypačiai orkes
tro, spektaklis butų išėjęs kito
kioj šviesoj. Dažnai buvo nesu
sipratimai” . . . bet kų padary
si. —

Musų jaunas lietdvis, dėl) ku
rio publikoje pasirodė gan dide
lis skaičius lietuvių, savo dai
navime ne tik neatsiliko, bet iš
laikė ta pačių linija su kitais, 
matyti, senesniais ir su dides
niu patyrimu dainininkais. Pa
žymėtinai geros buvo moterys 
dainininkės. Bet kas liečia vai
dybos, tai Brazys turėtų susi
domėti. . <

Kostiumai ir grimas yra dar 
kiti dalykai, kurie lošia svarbių 
rolę sukūrime reikalingo cha
rakterio., Kasgi nenori scenoje 
(ir visur kitur) būti pjaunu ir 
gražiu? Bet tikrasis artistas ne
žiūri į savo norus, bet išstudi
juoja ir stengiasi geriausiai su
prasti ir pilniausiai atvaizduo
ti norų autoriaus. Visgi po tos 
dvi kovos, kurioje Oneginas nu
šovė savo draugų Lenskį, ir vė
liau Onegino klaidžiojimo po 
svietų ieškojime rarriybės,

turėjo truputį atsiminti, o mu
sų Brazys grįžo atrodydamas 
dar jaunesnis nekaip prieš 26 
metus, žinoma, čia jau kaltas 
režisorius, bet Brazys turi pats 
atkreipti dėmesį į visus mažiau
sius detalius, susijusius su jo 
role.

Aš esu linkus pianyti, kad 
Algirdas yra t talentingas. Jis 
dargi daro įspūdį rimto ir ener
gijos pilno jaunuolio, būtent, 
tokio, kuris nori atsiekti kų 
nors geresnio gyvenime. Jš ma
no kalbos su juom supratau, 
kad jis nesijaučia toks didelis 
ir tobulas artistas virš visos 
kritikos, bet gali priimti ir ma
žas pastabas, ypačiai, kuomet 
jos daromos iš nuoširdaus lin
kėjimo dėl jo paties gero. Bus 
įdomu sekti šio jaunuolio stu
dijos progresų. Linkime jam, su 
kiekvįenu pasirodymu scenoje, 
rodyti progreso žingsnius.

JADVYGA GRIGAITĖ 
DEBIUTUOS CHICAGOS 
OPEROS PASTATYME 
^RIGOLETTO” KOVO 13d.

Berašydama apie vieno jau
nuolio debiutų operoje, gaunu 
pranešima, kad “Harriet Gricus 
(Jadvyga Gricaitė) koloratūra 
sopranas, pasirašė kontraktų su 
impresario Jean DeKeyser — 
Chicagos Operos kompanijos, 
dainuoti vadovaujančių rolę o- 
peroje “Rigoletto”, kuri bus pa
statyta Auditorium Teatre, 
Congfess • ir Wabash, sekhiadie- 
nio vakare, kovo 13 d.” Susta
tė su p-le Gricaitė bus artistai 
dainininkai Metropolitan ir Chi
cagos Civic Operų. Tarp jų, Jo- 
seph Royer, Metropolitan Ope
ros artistas — dainininkas, dai
nuos “Rigoletto.” Kiti nariai 
sustato bus Armand Tokatya, 
irgi narys Metropolitan ir Civic 
Operų, Mary Baron, Mark Lo- 
we ir kiti gerai žinomi operos 
artistai. Norėdami suteikti jau
niems Amerikoje gimusiems 
dainininkams progos padaryti 
debiutus operoje Amerikoje, 
vietoj to, kad važiuoti Europon, 
p. DeKeyser išklausė nemažai 
dainininkų, tarp kurių buvo ir 
p-lė Gricaitė, kuri, pagal jo nuo
monę, yra talentinga ir vertin
ga parėmimui jos kopime į ope
ros veikla. P-lė Gricaitė turės 
progos dainuoti šių rolę, Gildą, 
spektakliuose, kurie įvyks Mil- 
waukee ir So. Bend, Ind. Bus 
orkestras iš 40 muzikantų, cho
ras iš 25 dainininkų ir baletas. 
Dino Bigalli, gerai- žinomas ir 
patyręs dirigentas, ves šį spėk-

jis taklį.

[ACME.NAUJTENŲ Foto] k

“IKI, ŠEŠIOLIKTO AKMENS”
Šis atvaizdas yra paimtas iš p-nios James 

Ward Thorne meno rinkinių parodos, kuri yra su
ruošta Donnclly galerijoj antrašu 350,; E. Germak 
rd. P-ia Thorne yra miniaturos mėgėja ir rinkėja- 
Kita jos meniškų daiktų rinkinių paroda dabar 
yra Dailės Institute galerijoj No. 1.

Čia tai iš tikrųjų naujiena. Be 
jokių priešlaikinių garsinimų, 
pasigyrimų, etc., musų jauna 
lietuvaitė daininkė daro žingsni 
apie kurį svajoja visi besilavi
nu dainininkai. Geriausio pasi
sekimo jai, nes-ir .visi visuomet 
to linki kitiems toj pačioj dir
voje dirbantiems.

RANDOS TRIUMFO
Kuomet Elbert Hubbard pa

ti su šypsena, yra, tas kuris pa
sakė, kad “Dievas nežiūrės į itž> 
ve dėl meladių, laipsnių arba 
diplomų, bet dėl randų”, jis pa
rašė keletu biografijų daugumo 
pasekmingų žrrtanių visų laikų. 
Tų, kų gali perkentėt ir atlaiky- 
laiko tave einant tolyn, tolyn, 
augštyn prie didesnių dalykų, 
prie tikros garbes gyvenimo. 
Jeigu esi susipažinęs su biogra
fijom didžiųjų kūrėjų muzikos, 
tai žinai, kad randai yra gilus 
fi^ žiaurus. Randai neteisybes, 
pavydo, stoka supratimo, pikto 
šmeižimo, jie yr'a ilgi ir platus, 
bet jie, rodos, buvo neišvengia
ma dalis karjerų daugumos mu
zikų; Kodėl likimo kirtis turi 
rėžti taip skaudžiai ir beširdžiai 
sielas tų, kurių vienintelis tik
slas yra įnešti pasauliui džiaug
smo, grožio ir prakilnumo — y- 
ra viena išaukštintų misterijų. 
Tačiau šie patys randai išgravi- 
riuoja charakterį žmogaus sie
los, kuris padaro jį tvirtu ir 
garbingu asmenybėje.

Skaitykite gyvenimų Handel, 
Mozart, Schumann, % Chopin, 
Beethoven, Wagner, Berlioz, 
Debussy, Ravel, MacDowell ir 
kitų ir rasite tenais šių idėjų 
daug iškalbingiau išreikštų — 
nekaip silpnuose žodžiuose šio 
rašinėlio.

(Mintis paimta iš “Etude”).

| Michelangelo |
(Tęsinys)

JADVYGA GRIGAITĖ

TIK PRIMINIMAS, 
KAD

BIRUTĖ
NAUJOJI GADYNĖ 
PIRMYN ir
VYRŲ CHORAI visi iš

rinko geriausius kurinius iš sa
vo repertuarų, kad tinkamai 
prisidėtų prie Naujienų 24-to 
metinio koncerto programo.

GENOVAITĖ GIEDRAITIE
NĖ, ELENA PEČIUKAITĖ ir 
STASYS RIMKUS, kurie bus 
solistai, irgi rinkosi dainas sa
vo geriausiam pasirodymui šio
je okazijoje.

LULU RABEN-MICEVIČIE- 
NĖ, smuikininkė, kaip ir ADO
MAS MICEVIČIUS, i violistas, 
kuris pirmų kartų pasirodys lie
tuvių koncerte, seniai repetuoja 
su Jonu Byansku prie piano, 
kad išgautų visus tuos gražius 
efektus, kuriuos jų parinktieji 
kuriniai talpina savyje.

ANDREJEVO ŠOKĖJŲ GRU-

Knygnešio Daina 
Caro Kalėjime 

uždarytam
Užtekėkie saulyte!
Šviesk į mano lankytį;

Ramink mane nuliūdusį,
Kalėjime sėdintį. " ’

Padangė debesiuolą;
Šviesi saulė užklota;

Nepramuša tos tamsybes
Nė spinduliai šviesybės.

Motinėlė ateikie,
Man ramumų suteikie:

Aš nuliūdus nerimauju,
Kalėjime (įusauju.

Motinėlė liguista,
Jai ašaros nedžiųsta;

Tur daug vargų rūpestėlių
Dėlei savo veiklėlių.

Neverkie motinėle, ;
Mano augiiitojėle, .

Aš pareisiu nuraminsiu, 
Ašaras nušluostysiu.

Qi ateikite tėveli, 
Atlankykie sūnelį;

Aš kalinyj užrakintas,
Vienų-vienas patalpintas.

Langai, durys štanguoti,
Stov sargai apginkluoti,

Kurie artin neprileidžia, 
: Vis į saujų gauti geidžia.

Nusiramink sūneli,
Mano brangus vaikeli,

Kaip išeisi atkentėsi,
Su manim pakalbėsi.

Eik šę, broleli, sesele.
Paduok savo rankelę!

Tark žodelį norius vienų, 
Palinksmysi man dienų.

Durys drūčiai užkaltos, 
Aukštai langas iškeltas.

Artin negalim prieiti, 
.Sargas tuo ima keikti.

Eikš mergyte mylima',
Norint šiandien tolima,

Tu man širdį nuraminsi,
. Ir dvasių atgaivinsi.

Gana ėjau, keliavau,, 
Sargams kojas bučiavau;

Bet nė pažiūrėt neleido, 
Nemačiau tavo veido.

Ateis laikas,—išeisi,
Ir su manim susieisi ;•

Tik nusiramink šiandienų, 
Atmindamas mane vienų.

Oi, dainavau, sėdėjau, 
Mylimųjų minėjau;

Dainos mane nuramino,
Dienas ilgas trumpino.

Tai, mat, už lietuvystę, 
Kankin kaip už vagystę;

Ir sveikatų baigia, ėda,
Kaip tau, care, negėda?

—Klipyta.
■ i .......... .............. i ................................ ..................... .......................

FIELDO MUZIEJUJE
Fieldo gaftitos istorijos mu

ziejuje yra specialė Amerikos 
indėnų padermės meniškų ir gy
venimui reikalingų daiktų paro
da. Paroda yra taip sutvarky
ta, kad lankytojai galėtų leng-

PĖ prirengė specialius numerius 
šiam programui, kuriuos žiho- 
nės, be abejonės, labai pamėgs, 

šis koncertas turėtų būti vie
nas žymiausių šio sezono.

vai atskirti vienos indėnų pa
dermės daiktus nuo kitos. Ten 
pat yra ir aiškintojai. Muziejus 
yra Grant Parke prie Roose- 
velt Road.

Pabaigoje rugpiučio mėnesio 
1506 m. popiežius Julius II prar 
dėjo karų su Perugia ir Bolog- 
na. Michelangelo sumanė išva
žiuoti Turkijon, kur šultanas, 
tarpininkau j ant pranciškonams, 
užkvietė jį statyti tiltų Pero j e. 
Be to, vienas Tolfo kvietė jį at
vykti Adrhnopolin ir nupiešti 
keletu paveikslų. Tačiau jam 
neteko Turkijon išvažiuoti. Lap
kričio mėnesyje jis išvažiavo 
Bolognon, kurių popiežius Julius 
II buvo kų tik užkariavęs. Čia 
įvyko pasikalbėjimo konferen
cija su popiežium. Popiežius bu
vo labai įnirtęs ant savo priešų, 
kartu ir ant Michelangelo. Bet 
dailininkas jam buvo reikalin
gas. Vietoj nubausti savo prie
šus, jis nubaudė vienų nelai
mingų vyskupų, kuris dalyvavo 
konferencijoj.

Susitaikęs popiežius su Mi
chelangelo, nutarė Bologhoje 
pastatyti milžiniškų stovylų sa
vo atminimui, kaipo priešų nu
galėtojo. Karstui monumento 
klausimas buvo neliestas. Po
piežius norėjo, kad statula butų 
nulieta iš bronzo, bet Michel
angelo teisinosi, nieko nesu
prantąs apie bronzo darbų. Jani 
į pagalbų iš Florencijos atvažir- 
vo Lopo, Lodovico ir bronzo 
meistras d’Antonio dal Ponte. 
Bet su pagelbininkais jis ne
susitaikė. Kai pagelbininkai iš
kriko, pasilikęs vienas Lopo, 
bandė statulų atlieti į bronzų, 
tačiau statula atsilieja tik iki 
juosmens. Reikėjo iš, nauja vi
sas darbas pradėti.

Penkiolika mėnesių buvo pra
leista bandant statulų atlieti. 
Michelangelo du metus kanki
nosi prie šito popiežiaus pro
jekto kol sveikatų visai palr,’vJn 
Savo broliui rašytamė laiške jis 
minėjo, kad niekuomet savo gy
venime nedarysiąs tokių pastan
gų, kaip jis daręs iki šiol. Po 
didelio vargo statula buvo pa
daryta, tik su menkesnėmis pa
sėkomis, kokių buvo tikėtasi. 
Vasario 21, 1508 m. popiežiaus 
Juliaus II statula buvo pastaty
ta prie S. Petronio bažnyčios. 
Statula buvo 11.34 metrų aukš
čio. Popiežius buvo parodytas 
sėdįs. Ši statula ten stovėjo tik 
keturis metus. Gruodžio mėn. 
1511 m., Bolognon sugrįžus 
Bentivogli, kanuolių meistras A. 
d’Este, statulų suliejo į kanuo- 
lę.

Po nesėkmingo ir sunkaus 
darbo Bolognoje, Michelangelo 
vėl sugrįžo į Romų. Popiežius 
jam uždėjo kitų, dar sunkesnę 
naštų, tai Sikstaus koplyčios de
koravimo darbų. Popiežiui bu
vo nesvarbu, kad dailininkas 
mažai tenusimanė apie freskos 
tapybą. Dailininkas bandė atsi
sakyti nuo šito darbo, teisinda
masis, kad jo pašaukimas ,esąs 
skulptūra, o ne tapyba. Bet jo 
priešai ragino popiežių, kad Mi
chelangelo apsiimtų koplyčios 
darbų, manydami, jog jeigu jis 
apsiims, tai nenusisekus, pames 
ir tuo sugadins savo vardų. Be 
Michelangelo buvo (peršamas 
jaunas Rafaelis, kuris taip pat 
turėjo mažai patyrimo freskos 
tapyboje. Bramantės vadovau
jama grupė intrigantų ir pavy
duolių, labai norėjo, kad Michel
angelo apsiimtų popiežiaus siū
lomų darbų atlikti. Jie gerai ži
nojo, kad >su popiežium buvo 
suriku susitaikinti ir jo užgai
das patenkinti. Jų noras buvo 
tas, kad Michelangelo juo to
liausiai nuo Romos pasiliktų.

Gegužės mėn. 10 d., 1508 m. 
Michelangelo pradėjo tų pasau
lyje didžiausį ir tragingiausį 
kurinį popiežiaus Sikstaus IV ■< . 7 >

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

TRYS SVARBIOS PARODOS 
DAILĖS INSTITUTE

Dailės Institute užpraeitų 
penktadienį atsjdarė trys di
delės parodos, kurios truks 
iki kovo 6 d- ‘Pirmąsias galeri
jas užima 18-to šimtmečio Ve
necijos dailininkų, tėvo ir sū
naus Giambattista ir Dome- 
nico Tiepolo, dailės paroda.

Paroda labai rūpestingai pa
ruošta. Ne vien tik tapyba, 
bet ir piešiniai, kurie liudija 
Tiepolų įtakų kitiems daili
ninkams, fotografiniais atvai
zdais yra parodyta. Ispanų 
Goya' savo kūryboje rodo di
delę itakų Tiepolų technikos. 
Tiepolų skyriuje nedaug tesi
mato religinių siužetų. Skait
lingiausias rinkinys yra šiaip 
sau pasaulinių bei istorinių 
kurinių, ypatingai portretuose 
įdomių ,charakterių. Institu
tas turi skaitlingų rinkinį jau
nojo Tiepolo kurinių.

menišku skoniu. Iš tokio rago 
pilnai galėtų atsigerti dvylika 
vyrų.

Šitų parodų suruošė Švedi
jos vyriausybė atminimui 300 
metų sukakties nuo to laiko, 
kai pirmieji švedų kolonistai 
1638 m. atplaukė į Washing- 
ton, Del.

Parodos bus .ruošiamos ir• r

kituose Amerikos didmies
čiuose. Dauguma eksponatų 
buvo paimta iš Stockholmo Is
torijos Muziejaus. Kai kurie 
eksponatai yra labai seni ir 
aptrupėję bei nusidėvėję. Me
diniai rakandai paprastai la
bai sunkus, gremėzdiški, bet 
turi šiek tiek panašumo Lie
tuvos tos rųšies baldams. Au
dimai taip pat tipiški pabalti- 
jo kraštų aktavojimo ir siuvi-x 
nėjimo ornamentikai. Išimtį 
daro tik raštų motyvai.

Nepaprastai charakteringos 
yra dviejų senų ž m o n i ų 
veidų studijos, katalogo nr. 
nr. 44, 45. Vienas didelis pa-i 
veikslas, kuris vaizduoja kaip 
mergina atsisako nuo sužie
duotuvių, pieštas ovale labai 
gražus ir žavėtinas. Giambat
tista Tiepolo “Christina” su 
raudona rože ant galvos, yra 
vėlesnio laiko Italijos moterų 
pasipuošimo mada- Senojo 
Tiepolo ^'kolbrl tas į domesn is, 
negu sunaus. Nors juodu abu 
vartojo tuos pačius pigmentus 
—šarliotų, mėlynų, žalių ir 
siennas,. tačiau sunaus kolori
tas dideliuose kuriniuose stip
riai pasireiškia opaka. Dėl to 
jo paveikslai iki šiol yra iš
silaikę švieži ir nauji.

Šiedu vyrai buvo paskuti
niai Venecijos mokyklos daili
ninkai.

Beje, paskira galerija yra 
užimta Tiepolų jjiešiniais, iš 
kurių juodu savo tapybai da
rė kompozicijas.

Giambattista Tiepolo gimė 
1696 m., mirė 1777 m.

• • •
^uedų trijų šimtmečių sukak

ties meno paroda.

Be aukščiau sakytos paro
dos tuo pačiu kartu atsidarė 
antra ne mažiau svarbi paro
da, tai švedų meno paroda. 
Ši paroda užima daugiausia 
vietos, nes ji susideda iš įvai
riausių eksponatų: kaurų, me
dinių ir geležinių rakandų, or
namentikos, paveikslų, audi
nių, mezginių ir kitokių rankų 
darbo padargų. Parodos eks
ponatų laikotarpis esąs nuo 
8,000 metų prieš Kristų iki 
20-to šimtmečio. Parodoj gali
ma matyti kai kurtuos daik
tus, kuriuos tik Egipto civili
zacijoj butų galima, užtikti. 
Galima matyti šlifuoto ak
mens bei geležies kirvukus ir 
vikingų laikų gėrimui ragus, 
padarytus <iš medžio su geru

koplyčioje. Planai buvo jau iš- 
kalno numatyti — dvylika apaš
talų lunetose, o kitką jau busią 
galima užpildyti ornamentais. 
Kr i michelangelo apsiėmė dar
bą, visi planai ir patarimai nu
ėjo niekais. Jis tegalėjo dirbti 
tik savo protu.1 Palaiptai ir ko
pėčios, kuriuos paruošė archi
tektas Brammtė, jam nepatiko 
ir buvo išmesti. Michelangelo 
užsirakino koplyčią pasilikda
mas joje tik porą vyrų, kurie 
jam gelbėjo ir pozavo.

(Bus daugiau)

Tapybos skyrius taip pat 
susideda iš kelių laikotarpių. 
Ankstyvasis švedų tapybos 
laikotarpis liudija 17-to šimt
mečio prancūzų ir flėmų mo
kyklos ftaką- Paskutiniam 20 
šimtmečio laikotarpiui pri
klauso jau miręs garsiausias 
švedų" dailininkas Anders 
Zorn ir kiti garsus dailinin- 
į$i' kaip Larsson, Liljcfors ir 
princas Eugen.

Geriausias šitoj parodoj 
Zorno portreturos darbas yra 
garsaus prancūzų aktoriaus, 
Coąuelin Cadet portretas. Kiti 
jo geri kuriniai yra “Dance at 
Gopsmar”, “Music Dalastu- 
gan”, pora akvarelės etiudų, 
pavadintų “Morą Markei”, ir 
dar keli labai puikus kuriniai. 
Visi jie priklauso muziejams. 
Iš vėlesnių dailininkų dar vie
nas labai gerai save atsireko- 
menduoja, tai Carl Wilhelm- 
son su savo kuriniu “Moterys 
eina į Bažnyčią.’’

Parodos atidarymo dieną, 
dalyvaujant Švedijos konsu
lui Gosta Oldenberg ir švedų 
150 dainininkų kli'ubui, susi
rinko daug švedų. Daug jų 
parodą aplankė ir praeitą 
sekmadienį.

• • •
Nicotas Remisoff

Trečia paroda yra rusų dai
lininko Nicolas Remisoff de
koratyvių motyvų rinkinių pa
rodėlė. Dauguma jo paveikslų 
jau Amerikoje piešti. Tačiau 
tenka truputį nusivilti, kad 
lokio dailininko, kaip Nicolas 
Remisoff, sielą Amerikoje dar 
nėra prigijusi. Jam šis kraštas 
tebėra dar svetimas — nerodo 
to asmens pasireiškimo, kurį 
jam davė Rusijos žmonės ir 
visa ta įgimta aplinkuma. A- 
merikos “kaubojai” ir meksi- 
konai su margom sarapėm, 
kuriuos jis nupiešė, nėra nei 
amerikoniški, nei rusiški, nei 
meksikoniš’ki. Geri jo scenai 
dekoracijų kuriniai, ypač 
Chauve Souris teatrui daryti 
eskizai.

PASKAITA
Ateinantį ketvirtadienį, vasa

rio 17 d., 6:30 vai. vakaro Dai
lės Instituto Fullerton salėje į- 
vyks iliustruota paskaita apie 
meną tema: “Desigh in Paint- 
ing”. Paskaita bus įdomi (tuo, 
kad bus aiškinama pagrindiniai 
dėsniai tapyboje. Įžanga, ka.p 
paprastai, nemokama.

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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BETWEEN THE LINES
Brppo John Paul

We have been ąskęd to ,dę-. 
fine the yvord “recęssion” whįch 
is the latest word for our tęip-. 
porary depression, or rę^ess 
from Business. Well, t the best 
example we can gi ve is tbe
one about the gentleman yvho 
was calmly Crossing .the Street 
when he came upon a loose 
man hole covcr and fell into the
manhole cavity. Tnadvertently, of us who w.ąnt to become cen-' 
the much terrified gentleman 
learned the meaning of the r I
word “reces&ion”.

youth tends tp ,ęųt .shprt the 
lite spap. Gpėd ęjiyirpnmęnt 
and a limited eating diet during 
youth folloAved by an inereased, 
būt normai, partąking of food 
in the later years of life vvill: 
add much to bring about a vi- 
gorous prolongation of life in 
years, and keep actiye the mind' 
and reproduetive organs. Those

tenarians should take notice. ;

Toyvards tįie fermination of 
the World War, Germany had 
her young men, rangmg in ,ages 
from 14 to 20, fighting in the 
front lines in a desperate būt 
firtile attempt to stem the tide 
of the allies. Today, in Spain 
the insurgent army is regimen- 
ting able-bodied youth of .19 
or pvęr. The Loyalists are (įoing 
the šaipe. Young ipen who are 
just beginųing to learn about 
life, to live it, are ręsponding. 
Spnpe are willing to fįght be
cause they haye a cause. $ome 
will fight because of the thrilis 
they expęct to get. Būt mos,t .of 
them, innoęent /^p,es” 
they are, don’t fplly corpprehepd 
xvhat jt all is about. Undpubt- 
edly most pf them hat,e yyar, 
būt they don’t h^ve thę ,po\v;er 
to stop it. Their young minds 
are a n easy prey to the>pręaęh- 
ings of their lea^eps afcopt the 
“glories” of ,w.ar. GLQHY 
WH0M ? Fpr them? £$O! >For 
their leadęrs, fo.r the mpnitions 
ma.k,ers? YES’. They yvill,b.attle 
v.aŪantly; they ,will die. The 
Spanish earth vvill be made fer- 
tile with their young red bloo.d 
and bodies. In the end they vvill 
be forgotten. Thęir vvives and 
svveethearts will suffer greau- 
ly, būt the mothers of these 
young men who brought theip 
into being will suffer the most. 
Whįle they live they will suf
fer sijently, and in thęir heąrts, 
torn with grief, will į>e the fjull 
knowledge of the futility of 
war. They' alone can liilly un- 
derstand that WAB ‘ IS 1IELL! . <• •« - < ■ j ■ ... ’

r^TĮie jsuperiptepdept o'f the' 
Indiana ^AVomęn’s Ifrison told 
a group pf .vyorpen ąt a meęting1 
th.at she would put eyery nąg- 
ging vvoman jn prjspn, if slie 
had the right to, because stfch 
vvomen typify selfishness. .She 
said -further that if ,we could 
dp away with selfishness we' 
could solye all the problems of 
the vvorld. Hen-pecked husbands 
of nagging wives will hęartily, 
agree, vve bet.

Mopse
Lašt Siindąy hight at the 

.Goodman Theatre a capącity 
housę .ydtness-ed the- opening 
performance of the opera, ‘‘Eu
gene. Onegin.” The .Associated 
Cįplturąl Gropps, producers pf 
the opera, .announced that an- 
ptherK'pęrforma.nęe will be , held 
soon. More than two hundre^ 
pęople had to be tprned away 
from rthe Jirst performance.

•Jn .thę .ąssepibled audįence 
theye were many Lithuanians 
.ydio camę to ,lend moral sup- 
port, to Ąlbert Brazis, Lithua- 
nian star of ■ the ępera.

The' costumes, settings, chor- 
pl,,and musical renditions werę 
very pleasing. The soloists were 
exceljent; outstanding were He- 
len Curtis at Tatjana, Margię 
Mayer as Olga, John Gontra- 
fatto a s Lenski, Alexander Kui- 
pąk ąs Prince Gremin, and Al- 
bert Brazis as Eugene Onegin. 
Much credit mušt be given to #. • * ! * •* ’* i * •
įsai Belinsky the eonduetor and 
producer of the opera fof his 
fine work. . 1 .. ‘ ’ » ' —A. -M
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PIRMYN
sHAiu’s uįą įsais

Farercell

Brįtish censors ,saw fit to for- 
bįd chilcjren under sixtęen to 
witiięss the shpwing of Walt 
Disney’s “Sno.vv White and the, 
Severi Dwarfs’ unless ih the 
ęompany of tl^ieir ’parents. They. 
beŲeVęd that some of thę. scenos, 
are a bit too scary for British. 
youngstęrs. The producers of( 
,thę film and Wąlt .Disney, ac- 
ceptęd this with a pleasing 
chuckle. It męąns more iponęy 
,ip their ęęffers, bęc.aųse every. 
youngster who pttends thę 
showing ^vill be accompanied 
iby a paid adplt.

The ūse of ęducatiopąl rąęKo 
programs in Chicago .public 
sebools h^s been started. lt is 
on an expernnental Įsasis. Cįass- 
roonis w;ll be cųuipped ,with 
mocįern radięs and the teach- 
ęrs can tppe in any broądcast 
whepe,ver they dęsire to sųpple- 
ment the regular 01ąssrPQni 
work. Weekly listings of the 
programs to be offęred will bę 
issued to all cląssrooms. ,Edp- 
cation by rądio has taken a .big 
step forward.

College representątivcs who, 
cąll at various high schools to 
inducė outstanding students to 
enroll at their respective schools, 
havę beęn knovyn for their zeM 
in offering various “induce-? 
ments” jnostly to promising 
athįetes. Būt latejy they have 
;with Įopging eyes given a big, 
play for dium majors and tubp: 
players. W.e can readily apjpre- 
ciate the “martet vąlue' in the 
ęollęgė fięld” oį a dru*m mąjot 
.... įiut a tU|ba pląyer! Gracipus. 
May be the ,reąson tbąt tūba 
players are in so greąt ^enupid, 
įs bępausp |hęy have plęnty of 
i|iat ‘^upnmTph’’ thąt cyerybodyj 
sęęips .to įbe .talking abppt? r

The “Dog'gone” 
Tax Preblem

Having hęard thąt pne
pany had announced;.a 2% de- 
duetion from salaries this year 
būt later acted only on l.%, we 
hied ourselves to J. P., Varka- 
la’s Office, a welWknown Lithu
anian Begistęred Public Accoun- 
tant, to ‘see if we could learp 
spmething “gratis”.

We dičl. He informs us tliat 
bnly a 1% deduetipn is allow- 
able on salaries pąid this year 
and next. In 1940 the .llA% 
ruling goęs into .eff.cct.
A Suggestięn (to the Employer

Būt the1 emplover of tmore 
than eight persons .spmetimes 
has “hąrd slcdding” since he 
has to pay out ‘of Bis pocket 
a.n additional 1% <for each ein- 
.ployee on tbe Sočiai Security 
Act, and-for 1937 he had tp 
hand out an ,extra 
cordance with the 
męnt provisipn.

Inasmuch ąs the
.1938 pąyroll will be 3%, Mr. 
Vąrkala suggęsts thąt ęmploy- 
ęrs hiring ęigRt pr more, put 
ąsidę into ą Ręserve Fund ą 
deppsit ąpprpximating B % pf 
ęąch month’s pąyroll. -Wb.cn jthę 
end of the ycąr “rolls ąround” 
thęre _yviH f be a fųnd .suff.icient 
to.tąke care of the liąbility.

Ąll eonservątive ąnd conscien- 
tjįops ąęęop’utąnts try to. help 
t^e public Avith timęly sųggęs- 
tions, būt ,most persons do npt 
tąke heęd and ąlways leavę 
things to the Įąst minute.

/.‘Yes, sįr!” said we, “espe- 
cially dhęome Tąx rępofts ?”

‘ ‘jHąhrhąli-h ąb-įąh! Ęspęciąl- 
ly!” said he, laughing in agręe- 
nięnt wjtįh. our good į guess. /

Ą^d That ended pur įntęr- 
yįeyv. Ąiid xe ępd our ąrTįclę

It seems that it was būt 
terijlay we waĮked ųnder The deep 
blue sky studded with glow- 
ing stars. Only yesterday that 
the birds sang and The breeze 
was fragrent with the odeurs 
of life and joy. It seems only 
yesterday that we laughed and 
sang; So happy and gay. Life 
was beautiful.

Būt it is only a memory to- 
day. Soft muted sotfnds drift 
through The gray days and 
nights. Thete is no light. There 
is no joy. There is only hoart-• y < t 1
ache and sorro.w mingling in the 
cjpud of gloom that cnvelopes 
us. The light pf the sun is dim- 
med and the birds silently 
mourn the pne whose beautiful 
voicę has been stilled to us mor- 
tals foreyer.

. Likę the full throated thrush 
that sings hąppily tfntil a cruel 
huntęr’s ąrrow lays it low, so 
sang1'our Ąlbina until that ruth- 
less never missing marksman, 
Dęath, struck her down.
' Albina is gone būt her me
mory ręmains and we who 
tknęw her will cherish it for- 
eyer.

When the warm south wind 
blows again,.. }yhen the birds 
will return and trees and grass 
and flowers are hese, then we 
will walk The paths of yester
day and she vvill be with us. 
Her song will thrill us, her 
laughter will make joy and for 
a moment we vvill forget it is 
only a drėam.

So ręst in peąęe, dcar frjend, 
^and may you find ą place in the 
star studdęd hęavęns you loved • • • . I f i i . ; l 1 ;
so įveli.
' / John Zickys

Feb. 9, 1938
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$1,000 PRIZE FOR 
3 WORDS-

SAN FRANCISCO — Ten 
thousand entries a day bęaring 
suggestęd narnės for the 40- 
aere fun sęohe of the 1939 GoJ- 
den Gate International Ėxposi- 
tion are pouring in to contest 
offices on Treasure Island in 
San Francislo Bay.

Frpm the way the mail is pil- 
ing up> it looks as if the judges 
are going to have a, real tąsk 
on tįieir hands to select the 
best namęs on which they pvill 
votę.

$1,000 Cash Prize
The1 ,winning name of 

more than three vvords

THEWC
A
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Bully for Blommie

Closing the College Gatės

Unemploy-

tax on the

111 m i u<1 y»».■» y rm m !nf1" ini w» *■■»
« > ' K. ,

“YOUTH HAS iVINGS.” būt 
that doesn’t necėssarily mean, 
-that The modern youth js an an-

If we copld apply tbe Ipngevi- 
ty-of-life-thrpugh-diet results of 
ącięntis.ts obtąinęd įn ex.pęri- 
ments on fresh vvater flęąs to• 1 ' 1human beings, yve .all could live 
to a ripe old age. The seientists 
claim that heavy eating during

vvljo the • ■ emnlovers andshęAviftg ,pf dp»We ;...IcatjKes ^y pWg bpth .ęmplpyęrs ajid 
ęl.aįm ihę,t „Ųięy devįlpp “d^iįtė V. ,n
Xeąt,uręs” .frppi (w.atįęhing thepi. ■ ax rPB?r s 
' ~ ___ i."’ v............ .pn March 45, when Audi”

Ą FATHER sent his son.tors fęyerishly try fto rępdef 
throught four years of college assistance to all, and cĮientš 

►buf the boy came heme a fail-1 vaguely try to remęmbel during 
u re. Alas! ‘The young man those lašt minutes whęre thęiv 
couldn’t • learn how to drink like'money vvent during the year. 
a gentleman. I —Newsy

eir ijn- 
J^byuąry 

ąnd ppt <wa,it uptįl the lašt nji-

ALBINA TRILIK ?

On Tuęsd.ąy, Feb 7th, at 2:25 
p. m Chicągo’s Lithuanian ..youth 
suffered an inestimable loss 
with the passing of Albina Tri- 
lik.

Albina’s record of activity 
and achievmcnt is one that 
makes us all proud that she was 
one of our own nationality. .$he 
was one pf .Ghicago’s .bęsįt voca- 
lists, and many a .Lithuanian 
program will suffęr her loss. 
She fu‘rther swelled our pride 
by winning the city typing 
championship while attending 
Kelly high school. Albina was 
an outstanding member of Pir
myn chorus and also a member 
of Chicago Lithpanian Spciety. 
Although Albina is dost to' us, 
those of Us who knew and loved 
her, will reipember her as long 
as there arę enough young 
peopįe1 of her calibęr left to help 
perpetuate Thę high Standard of 
achievęmęnts .that she left b.e- 
^iind.

To Albina’s family jve extend 
our deepęst sympathies.

Despite our 4oss, we cannot 
help būt think of the immortal 
words of Joyce Kilmer, who 
wrote: •
They say that life is a liigh^ay 
and ,tlie niilestpnes are thę 

^years, 
būt now and then thęi;e’s a 
,t'r. ■ " \t".' , " '.[toŲgatę^
where you bpy ypur way with 

[tears.
It’s a rougji road and steęp 

[roąd
and jt trąvęls broąd ąpd far, 
būt at lašt it leads ,.fo a goldeii ęOngdon tpld them every young

[,19^0 man an(j WOman of sound mind
- - - - ir. •• • • , r

and body should sęek marriage. 
People who šhirk from seeking 
męans of ęntęring into a happy 
married life, he said were J)hy- 
siologically and psychologically 
111. ; '' : A ' "

Ąęęordįng to' Dr. Congdon, 
evęry yohpg co-ęd should bę 
planning tp bęponįe a wįfe and 
piothęr. .“It .is pnly then that a 
womąn .reajly .begins to live,V 
he added. lie said that careers 
may be fine things for a wo- 
man,'.būt .thę-.'^ęst job for her 
is ^o be a good , mother twenty- 
fpur hpurs a dąy.

Dr- Congdon did not ąpprovę 
pf mąrriages wluch had “Jovę 
at t.fjrst >sigh,t” to bring ,them 
ąbPUt. He urged a ęąręful con- 
;side.rątįoii of one’s, mate, and 
a thoughtful study of thę prpb-

Marriage To Be Pre- 
ferred Says Educator

An pyerflow cfowd .of atten- 
tiye stųdepts gąthęręd to heąr 
Dr. Charles B. Congdon speak 
on Įoyę? marriąge, and the joys 
of living at the Ųniversity of 
Chicago the other dąy. Dr,

wherę hpysęs ąi;ę.
—Andy Nprbut

1 ■ ■ ; ■ ■>' ■ ‘ j

.  - - —T-’ 

Department to Keep 
Drama Aliye Asked

A largę gąthering pf ąctors, 
playwrights, ąuthpfs, and ,musi- 
cians appeared as a committee 
before The hpuse patents group 
in Washjngtpp .ręęęntly to de^- 
mand the establishment of a 

■ g j* • » -t *■ • r '
new federal dępąrtment in. 
chat;gę „pf arts, scienęes, and .li- 
t,erąture. ' / *

Ąts .purpos.e they said is to, 
sąye jlie 'lįvipfej ^pken drama, 
froni disaster, and keep it al-t 
ive in thedliiitcd-States.

. , - j f 4 ' Z |

A humorous touęh waš ądfl-i 
ed to thę proceędings >vben thęl 
narnės bf jphn L/Lewis pf t’he 
CIO, and James A. Fąrley were ,lęms op marriage bętoto epter- 
suggested as ppsįibie heads for ipg into it. He said that the 
the dępartmerit. Both men ; . * -
would probably refūįe thę of- sliould ,be corppanio.nship and 
fer as they arę too actiyęly en- understanding. Thcsė lie said 
gaged in their own respective' vvill bring about a happy mar- 
ields,

<A

foremost thing in marriage 

understanding. Thcsė lie said

ried life.

not 
will 

mean $1000 to the sender. That 
is the amoįVnt the contest com- 
mittee is offering for a short, 
catchy designnation for the 40- 
aere fun zone where vvorld-fa- 
mous shovvnien will entertain 
millions of visitors in 1939.

Visitors will dance to , the 
strains of world renowncd or
chestras. Gigantic pageants, 
shows and cavalcades will pdr- 
tray the glamor and romance 
of the West. For those seeking 
excitement, breath-taking me- 
chanical devices will spin 
throųgh the air, whisk 
over the rails and whizz 
through -the watcr.

Ends February 18
Ali narnės mušt be submitted 

before midnight February 18, 
pL938, at the offices of the 1939 
World’s Fair Contest •Commit- 
tee, Treasure Island, .San Fran- 
cisco.

them 
them 
them

CABARET PARTY 
AT ST. GEORGE’S 

AUDITORIUM 
... . SOOK

Ą Mardi Gras Cabaret Par- 
ty, featuring Mac McGloud and 
his famed orchestra, plūs tvvo 

. 1 V « * L ’ J> I ‘ I . « . » ’

gala flpor shovvs, will be pre- 
sented by the Sodality of Our 
Lądy of .St. Gęorge’s church at 
the St. George auditorium, 32 
place and Lithuanica avenue, 
Chicago, Sunday, February .27.

Įt will be one of the mos t 
fęstiye occąsions to be presen- 
ted in the Ųridgeport distriet 
for many moons. Entree vvill be 

. • • ■ J ' •

27fh 
your

.at 8 ,p. m. and February 
js the dątę to encirclę on 
calendar.

FRIENDS FETE 
EDNA KAZE AUS 
KAS

Numerous friends gatheręd 
at the Tiome of Edna Kazlaus
kas—sister of duba, our “Miss 
Lithuania,” ąt 2540 W. 45th 
Place—to celebrate her <21st 
birthday, Saturday, Febrąary 
5. Amorig those prešent węre 
Heįen Sancąuskas, Stella Bart
kus, Johann ^Noreika, Ęmily 
Dukowski, Marjorie Schųmak- 
er, .Charles Toller,'Leondlaęsen, 
John Drabik, Charles Ferrąr 
and many others. Andy Norbut 
and Lęonard Sįmąnas both 
welkknown ąccprdįanists, shar- 
ed honors in pląying the accor- 
dian music well enjoyed by.all 
present. Beautiful gifts, flow- 
ers, telegrama, and a fine time 
had by all guests, tended to 
truly wish Edna a very “Happy 
Birthday”.

JBuIly fpr rĘlpipirpie
Bully for Blommie—that’s 

the messąge that America.sends 
to M^AhaŲ Werner von Ęlom- 
bęrg whosę,marriage , to (hįs se- 
ęr,ętary, a giri of “humble” fa- 
piily, pręcipįtated the crįsis in 
nązi jGermany that led .to .his 
resigiiątion, and to the 193.8 
purge—bloodless so f ar.

Būt the fly in the ointment 
which made the cbnservatives 
see red was that the minister 
of ,war should darė to ,wed -the 
secrętary daugtber—she ,work- 
ed for him—of a carpenter ,fa- 
ther and a masseuse mother. 
To German snobbęry, such n 
marriage, -ęvęn though ydtnes- 
sed by Hitlęr and Goering, .was 
bląckęst saęrįlege.

įBut then Blommie is in com- 
pany far finer than that of his 
distractors. For many of the 
persons in history’s hall of 
fame either married humbly or 
themselves came from lowly.pa- 
rents.'.i

Goethe, Germany’s greatest 
son, married his houskeeper, 
while Roūsseau took to wife 
his maid who never could learn 
to tell the time. Ebert, Germa
ny’s firšt 'president, was a sad- 
dler, and William .the Conpue- 
ror of England .vvas the bastard 
son of a btftcher’s daughter. 
Abraham Lincoln, one of the 
vvorld’s greatest męn, was born 
in a tiny log cabin and split 
rąils. While Jesus Ghrist, the 
carpenter of Galilee, was born 
i n a mangęr, even Hitler, now 
bęing made the god of nazi 
Germany, was a hpuse painter, 
and not a very good one at that.

.If those vvorld-famous per
sons wcre all connected with fa- 
milies of low degree, and if the 
king of the world’s mightiest 
empire gavę u p his crdwn to 
marry a commoner, then Blom
mie, you t were qiiite right to 
wed the giri you vvanted. For 
love, .you know, is greater than 
class lines, greater even .than 
Germaij snobbcry.

.Closjng .the -College Gatės 
t

Closing .tlię college ^ates to 
«cut do>vn the enrolmęnt—tliąt 
is the proposal of President Co- 
nant of Harvard because he is 
alarmed at the extępt, <>f jobles- 
nęss in the learned professięns. 
Closing thosę^gatęs is .the dęvisc 
usęd by fascisŲc epuntries.

Certainly republican u^tions 
darė not ądępt (Conaį|i’s propo- 
sąl, if they Ayoųld ęp.ptmue to 
be dęmocracięs. iĘftr .the ,vcry 
heart and soul oLdcmpcrąęy is 
edycation for ąll "thę #nd 
daųgliters-of n^i, ^ot pięrely 
for the f^vpęęd few. To ^urtail 
higher education, then, is the

JĖĮemo-
cracy.

“A Participant”

ątes vąinly sęękiug “įvhite col- 
lar jobš”,\txvp thingS should be 
done. Institutįpns of 
lęąrning may węll reinęmjį)er 
thąt their chief puTpose is not 
to fit students fpr thę lęarned 
professipns. Būt < thę first ^im 
of a college or a ūniversity

(Cont. next page).



į

trr o ries o f the
should befo^tįress the civic and 
įultural sides of education—to 
plake their gjraduatęs •better ci- 
tizens apd happier jndividuals. 
Let us to education .parįicular- 
ly apply the words of Je^ūs, 
“Mąp Uyes not by bread alone,”

Then, while'so much needless 
JlĮiįtęr^ęy, sp jnųch prcventable 
sicknęss .and illrhealth, so much 
lin^^įęę p$$v$įl in •this ęountry^ 
lihęrę is cęytainly no surplus of 
;Įrained people. What is ,needęd 
įs not Conąnt’s closing , of col- 
Jege gates, būt revision of our 
Kęollege coursęs to emphasize the 
ęivic and cultural aspects of 
^ligher learning, and especially 
sueh reforms of our political, 
ęconomic, and sočiai life thąt we 
shall ūse .beneficiąlly not few- 
ęr/bųt morę, college-trained męn 
pnd wo(mep.

Then, and only .then, yvill we 
be true to .the Ąmęrican dream 

,pf demočracy.
» R- < Į i « j. r—    —

TOAY WĘ ASK-
The ąuestion: Are you proud 

4hąt ,ypu are ą J/ijthuanian?
(Question submitted by An- 

ithony NorbuL)
Miss L. Zoper, Ladysmith, Wis., 
answers :

I am a yisiįor here in Chięa- 
go. The town fhąt J come jfrpm 
įs primarily a farming town. 
•We haye a few Lithpanian 
.people thęrę,,būt we don’t have 
tthe prganięęd activifies ,0ut 
•there that you have here in 
•the large Lithuanian communi- 
,ties. I am proud that I am a 
-Lithuanian. I attend as many 
Lithuanian affairs as I possibly 
c^n, and kęęp informęd ahout 
-the doings of Lithuanians by 
.subscribing to their Jeading pub- 
lięations. I think .yęĮUr Eįiglish 
^ection in the / Naujienos is 
really grand.

Mr. J. R. .Cicero, Illinois, nus
tvers:

You bet that I am proud that 
I am a Lithuanian. I am a mem
ber of two Lithuanian chorųses 
and I am also active as an ath- 
lete in various sport programs. 
I do everything in my power 
to help boost Lithuaniąns and 
“Lithuanianism”. Any person 
>vho is of Lithuaniąn parentąge 
should be proud of. hįs natioha- 
rlity. If he or she isn’t I would 
call them people “without a 
ęoimtry.”

FROM LITHUANIA
« » !

Ai- 
the

Lithuanian Artists and 
20th Anniversary

According to ‘-Lietuvos 
dąs”, .the .cęlębration of
twentįeth anniversary of TJth- 
uaniąn įndepenidence will b(e 
chąracterizgd by special actiyi- 
ties on the part' of the Lithu
anian Art Society. On the pc- 
cašion of the anniversary, 
which falls on February 
this year, the Society will pperi 
an extensive art exhibition, to . UIįnelude pain(tįngs, sculptuTe, 
and a dispĮay of applięd art, iii. 
order to iįlustrate the progręss 
in-the field of national art a-* 
chieved during these two de- 
cades of independent life ąs a 
nation. At the šame time it is 
proposed to puhlish a ,mono< 
graph, .whięh .will contain bio- 
gr^phięs of Lithuanian artists 
and reproductįpns of their ve
ry best work.

Mr. Joe Banks, Gliicago, Illi
nois, answers: '

I come from Lithuanian par- 
t ęnts, būt for the fact that 1 am 
♦yery much engaged in a large 
Progressive business Lfįhddittlę 
time to devote «to -the activitięs 
of my countrymen. Beęaująe 
piy associates and associations 
are mostly wi,th ^people of other 
nationalities, į Jiave found -.it 
^dvantageous to cjiange my 
pame to one that is more Ameri
can sounding. lt is for sfieer 
business .ręasons -of course. tĘut 
I aip alwąys glad to give a h*elp- 
ing hand to you Lifhuani^ris. 
Mope .power to you, and the 
.tipe }Vprk- you are doing.

įsiext week’s ąuestion will be:
Do you and yuųr, family 

speąk įdthų^nian in yod.r hpuse- 
Jiold, or do you .prefer to con- 
verse in Ėnglish and why? ...

(Rdaders are reąuested to mąil 
in tkęir ^ęplios to this <jues- 
4ion. The (best lętters will b^ 
jprinted jn this column. Address 
|hem to the edįitor pf the Ępg- 
lish Section, Naujienos, 1739 S< 

iJIalsted^Str., Chicago, IįL

New Lithuanian Sound 
Feature Filui

Lašt spring .the manager of 
the State Drama, B. Dauguvie
tis, was invited by the Vienpa 
film company ‘fEkran” to pre- 
pare the ^cenario for the first 
Lįthuanian sound film, and to 
manage the film. It is now re- 
ported that Mr. Dauguvietis 
has already drafted the scenario 
and planned the setting. In Feb- 
ruary this year the company’s 
film photographers are to ar- 
rive in Lithuania and begin the 
actual filming. Thus during Fe- 
bruary will be filmed Lithuani
an winter scenes; in April the ' - « • • . > > ’ < • ’ • «• ’ ' ,
early spring and from May un- 
til ,.the beginning of Augu^t the 
summer .scenes. The film will be 
synchronized in Vienna, and 
about November, if no unfor- 
seen obstacles intervene, the 
film yvill be in Kaunas. Only ar- 
tists of the fJtąte Thęaįre will 
play in the film. The scenario 
itself, which originally was of 
.g mo;’e sensational character, 
has now been fundamentaljy 
reyised, and the cntirc actięn 
proceeds under conditions of 
everyday life, although not 
yritbput an interesting plot. 
The centrai character is a young 
Lithuanian engineer who hąs 
tąken part in the warš of fn- 
dependence, and having been 
badly woundęd, was Yor a long 
tinąe nursęd by a village maid- 
pn, w,ith yvhom he fell in loye. 
Ląter, ha-ving gone abroad to 
fįnish his education, he meets 
janother Lithuanian woman who 
has become denationalized. Far 

i

from his.naĮtiye land, he falls 
in loye wjth her, birt memories 
of Lithuania and realization pf 
his duty cause him muęh paini 

%ągd heart-searching. Ife is torn; 
bętvyęen įiis personai įeelings' 
and his patriotic duty, būt in 
(the end the įatter triumphs, apd 
(he returns to his horpe with 
new strength to labour forrthe 
welfare of the couptry apd 
people. Thę foregoirig is^but ą 
bare outline of the theme of the 
film. The .film will be about >2, 
800 metres in length, and wi)l 
take aboyt an hour and forty- 
five minutes to show; būt con- 
siderably1 longer .with various 
ądditįons inęludįng some .thirfy- 
one fplk-songs .introdųcęd in 
.suitjable places. The famous Li
thuanian įenor, Kipras Ęetraus- 
kas, snigs a numįcirof these.

AN INVENTOR has perfect- 
ed a nęw wrinkle-removing gad- 
get, būt don’t fear, we štili wil 
have wrinlįied pruhes for .breąk. 
fast, .

j*

Mr. Joseph Sudway
Mr. Joseph Sudway is a 

young Lįthųanign who resįdes 
in Cicero, lĮlinois. He is a nio- 
dest, unassuming young man 
xyith blpnde wavy hair, yery 
handšome, and the possessor 
of a yery •plęasant persopalityi 
Ali who have the plcasure of 
meeting him are prpūd. to call 
him friend. Mr. Sudway has 
.mgde many noteworthy ac- 
Complisįhmęnts in the ten years 
that he hęs devoted to music.

In 1931 he starte^ on the 
roąd to f ame by winnipg -Na-j 
tįonal honors ąs Champion cor- 
net soloisi in a n.ątign-wįdę 
ęontest while ąttending .Mpr-Į 
top High Schpol. He also was 
a member ęf the brass guar- 
tet that were National cham- 
• • > - • J r • ! A

pįons for three successive 
years.

After leaving school he en- 
teręd the profęssipnal field as 
a mųsician. He ęntered the 
field of popular music and >vas 
a member pf .many “bįg 
name” orchestras. His most 
plcasant ąssociation wąs with 
Floyd’s* ‘‘Royal Ambassadprs,” 
a populdr dance orchestra 
that had many long-run en- 
gagements a t some t of .the 
Cpuntry’s leąding entertain
ment spots. Mr. Sudway has 
also appearęd on several rądio 
programs, the stage, and įn 
inąny' we)Lknown night clubs.

This vęrsatiįe young man is 
now undertaking a very gi- 
gantic task. He įs bušily en
gaged in transcribing an Įta- 
lian comic opera, and ądąpt- 
ing the music for orchestrai 
and chorai presentatlon. The 
name of the opera is “Pipele’’ 
and the score is from Italy. 
After he finishesz this, he in- 
tends to adapt the score frpm 
the Italian film and play, “Vi- 
vereZ’ Tito Sehipa tpe great 
singer .wąs starred in .the film 
“Vivere”.

Though Mr. Sudway may be 
very much absorhed in his 
musicaį wprk, he finds time 
to devote some momente to 
his -hobbies, which are draw- 
ing and wqod carving. He lives 
with j 
49th

Ąrthur (“Dutch”) .Lonberg 
head ęoącji ąt Northwestern 
university, and a man who 
kno^vs ,the (finer points of 
basketpalį seleeted’an alį-time, 
all American college basketball 
teątn thę ątjhęr ^ay. The fivę 
players be selęcted were thę 
most outstanding stars of thę 
past decade. For the centelį 
ppsįtįpn Jie 'fhpsę bį^ 
“Moose” Krause who played for 
Notre Dame five years ągo, .and 
is ,now coacjiing at St. Mąry’s. 
He nominated Angelo “Hank” 
Luisetti of Stanford, and Joe 
Reiff of Northvvestern for the 
forward positions, Johnny 
Wogden of Purdue and Charles 
Hyątt of Pittsburgh fpr < the' 
guard positions.. . “Krause was 
gręąt ąs ą two-handed shot, 
ęspęęiąlly from the piyot line,” 
sąįd Lonberg. “He had ,ifew 
peers in laking the • bąli off the 
backbpard, and was especially 
effective from the center jump.”

A new Lithuanian heavy- 
weight boxing contender looms S . . .. . i .
pn the ifistįc horizon. He is 
Chęsitęr Palutis from Detroit 
who is scheduled to swap gloves 
with Max Marek this coming 
Wednęsday at the Cicero Sta- 
dium, in the ten round main 
event. Chester comes highly 
rated with dynamite in both 
gloves. In a fight at Sparton, 
Penn. recently he flopred John 
Henry Lewis, the colored “Joe 
Louis the Seęond”. The Cicero 
Stadium is located at 19th 
Street and 52nd avenuė (Ląra- 
mie) ih Cicero.. Promotor Billy 
Cepak has a swell supporting 
card signed up Tpr the Palutis- 
Marek wind-up. r

bis parents at 1524 South 
avenue, Cicero, Illinois.

For Safety

of a

Wperas
\ By Peter Zaluba

■

\ 1
Note: This įs the first

spries of articles, giving the 
stories of some of the world’s 
greatest operas. (,Write Mr. 
Zaluba, c/o Naujienos Eng- 
lish Section if you wpuld care 
to see more.)

—EUGENE ONEGIN—
X »

The oį)e*ning scene tąkes place 
in an old shabby house near the

near 
lady,

pre

yOUNG chįldren who are 
cęnsūįered to be dumb and are 
accused of having wooden heads 
needn’t worry too greatly over 
their chances of shccess in life. 
just Joo.k at Charlje MęCąrthyi

' Parents are urged to acguąint 
boys and girls of these safety 
rules, as drawn up by statė 
safety engineers:

1. Look and wait for ap-/ 
proachihg traffic before Cross
ing streets.

2. Cross streets only at in- 
tersections or m^rked cross-; 
waįks, and obey traffic ligĮits.

3. Be especially cąreful and:
do not hurry when Crossing icyj 
pavements. , j

4. Never ęhąse a playipate' 
into the Street.

5. Do not roller S)kąte, coast,l 
or play games in the Street.

6. Never dash into the Street 
to retrieve ,a bąli or otlier ar- 
ticle.

7. Never make a game of dod- 
ging cars.

8. If necessary .,to walk on the 
pavement, stay close to theJeft 
edge and step off to the left 
when traffic approąches.

Į9. Do ppt xenter or leąyę a 
vehicle wh.ile jt is movitfg.

10. Never liopk ridės on aufo- 
mobiįęs, tru^ks, fpr strcet cąrs.

11. Obey šąli signals and m-
structions pt the .school safety. 
patiplmęn. ;.J

,12. .Remįnd your parents and 
friends .to always drive carefuh 
ly. .

FLASH ... Barskis Furniture 
defeated Petkus Boosters 28 to 
25 for the JAUNIMAS basket- 
ball crown. The capacity crowd 
saw one of the most thrilling 
games s of basketball witnessed 
įn these paits ior many a moon. 
Other scores were: Bridgeport 
defeated St. Ueorge’s CYO 22 
to 20 in another thriller; Roo- 
sevelt Furniture smothered the 
13th Ward- LithS; 44 to 21... 
The Barskis teąm is scheduled 
to play Racine, Wis. for the 
Midwest Lithuanian title...

STRĄyS ... Vince Ęalsįs of 
the Petkus Boosters is rumored .r r. / • •7 -'.i ' •to węd Stęph.ine Rakauskas of 
Chicago ... Ęd Krause įs en- 
gaged to Mary Linden and the 
nuptials vvill be tied sometime 
after the fcastęr holidays .. 
Joe Pla^ak is the Lithuanian 
vvorld’s champ in handball. -He 
rec^ntly defended his title suc- 
cessfully at ,the Madispn A. C.' 
National A.A/U. meet.,.

BĄCHELOli (Jl/ĄRTERS: A 
place to exhibit hisetchings.

AFTĘR the Spanįsh blood- 
shed is pver they -might dedi* 
cate a męnugiept-;to the Jane 
yvith the įiiscrijption: 
ih Piece-s’*

Danielle Darrieux, 
actress, seals a A

French

with rouged lips to leave 
lasting imągfk of them.

countryside somewhere 
Petrograd, where an old 
Madame Lėrin, and her twd 
daughters are makįng
serves with the aid of a ser- 
vant in the ill-kempt ^kitehen 
of their home. The two daugh
ters are Tatiana and Olga. Ma
dame ’Lerin relates the details 
of an old romance she had with 
an officer that sang divinely, 
būt who married another.

Olga’s fiancę, arriyes. He is 
Lepski, and with him is a 
friend, Eugene Onegin. While, 
Lenski snigs of his love tb Ol
ga, Tatiana and,Onegin wander 
off. Onegin ,is somewhat bored 
by the simple Tatiana, while she 
has secretly fallen in love with 
him.

That night Tatiana writes a 
letter to Onegin- professing her 
love for him and asks for a 
meeting with him. She retires 
for the night, būt cannot sleep 
because she is so excited. In 
the morning she gives the note 
to Filipvna, the servant, to de- 
liver to Onegin. Tatiana arrives 
at the seleeted meeting place 
to await Onegin. He finally ar
rives būt acts rathcr cold and 
indifferent to Tatiana. He ex- 
plains that he is flattered, būt 
he has no taste for domestic 
life. The girFs dream is shat- 
tered ju^t’likb’ Her mother’s Was, 
when she related her romance.

The scene changes. Madame 
Lerin gives a bąli for the plain 
country folk, her neighbors, 
who hąte Onegin.

E,xasperątęd with Lenski, O- 
negin flirts with Olga. In the 
meanwhile, a ridięulous foreign- 
;r, ;Triquet, flirts with Tatiana. 
He insįsts on reading her his 
poems. She is compelled to lis- 
ten while Onegin dances with 
her reckless sister. Lenski is 
angry with Onegin. They quar- 
rel. They challenge one another 
to a duel.

The following day near the 
village mill, where the scene of 
the duel. was seleeted, Onegin 
is dreaming about his early 
childhood days here, and his 
love for Olga. The duel is fought 
in the snow and Lenski is kil- 
led. Onegin then realizes the 
folly pf his act—he has killed 
bis best friend for jealousy.

The scene again changes. For 
six years now Onęgin has been 
trayelling, tircd pf life. On re- 
turning to his home town he 
attends a reception at the home 
of his cousin, Priiįce .Gremin. 
The ,wife of the prince he rc- 
cognizes as-Tatiana, the giri he 
had spurned years ago. Shė is 
now a lovely, sophisticated xvo- 
man. »He is captivated by >her 
charm, while she is strangely 

i moved. Later be disebvers her 
alone, weepįng. ‘She has the 
letter she once sent him pro- 
fessįng her dove -for him. -He 
declares his new iound passioni 
for her. Ht is her moment for 
revenge,-but she loves him with( 
the iife-long affection of a sim- 

) ple-minded woman. For a • mo
ment she yields into his arms, 
būt her sanįty returns. She 
mušt .not forget that she is the 
wife of Prince Gremin! She 
tears herself from his arms, 
bids him a swift good-bye, anc 

į rusheš from the room. Onegin 
cheated either by himself, or 

out in despair.
ČURTA1N-

Lašt; week one of pur regular 
ęontributors and extremely en- 
thusiastic in the club announced 
briefly the activitįeš of the 
LŲC in ’ preparation for its 
annual Concert and Dance, 
Mareli 27, 1938 at the Lithua
nian Auditorium. Each week, 
the members contintfe to re- 
port promptly with endless en- 
ergy for rehearsals. Our direc- 
tor, Helen Pech, has found the 
reaction interesting, and assures 
the public anunusual program 
of entertainment with club ta- 
lęnt only.

The lašt regular meeting of 
-the LUC held Jan. 23 at Miss 
Wanetta grybas’ home was very 
well atteiided and interesting 
discussions were many. Two 
new members were pledged in- 
to the organization—Walter and 
Miss Belle Poser. After re- 
freshments so graciously served 
by the hostess, Miss Ann Kairis 
vividly. presented some facts 
and aspects of sočiai work in 
the Chicago area. Questions and 
discussions followed this talk.

At the next meeting there 
will be a debate among several 
members on a eurrent prob- 
em. The place 
meeting will be announęęd la- 
;er. Prospective members please 
;akc note of this and attend our 
group meeting.'

people in this country hayę for 
many years been carryirįg cjri 
an interesting program of Va- 
rięd activity pncluding seVer^l 
dąily and weekly new^papers, 
j,?.“.™?.1-?’ Vbrarįes, chorai 
and various other activities. Up 
to Oris .time, much nttention 
was not given to the peęd for 
scholarships būt the depreission 
has brought, forth a conscious- 
ness to this problem. Other 
groups have eštablished such 
funds and expensive support is 
received. Our Lithuanian-Ame- 
rican .population is not so small 
that aupport on a greater scale 
cannot* be aehieved for -this 
worthwhile program, that of 
aiding the Lithuanian Universi- 
ty Scholarship Loan Fund. It 
is our duty as Lithuanian-Ame- 
rieans to support such programs 
offering beriefits to our people 
as well as to our cultural back- 
ground.

The ^cholarship fund is įo 
a ręvolving fund contĮjauaUy 
available to those students tem- 
porarily in iieed of auteli loans. 

sWe as p represęntatįve group 
pf Lith. Americans can procee^ 
faithfully with such ą prograrp 
.and with pride in its w6rthi- 
pess. The LUC Scholarship Loaiji 
įFuhd nęeds the cooperatign of 
cveryone both young and ptd.

and time of

Just a reminder to all that 
contributions and any articles 
are welcomed. These may be 
forwarded to 5128 W. Georgę 
S t., c/o Miss, A. Kairis.

Thirteen Painiems Meth- 
ods of Killing a Club
One1 of ouT members submits 

the following in the hope that 
the irony will Strike home, and 
lave value for all Lithuanian 
Glubs and organizations.

i

1. Don’t come to meetings.
2. If you do, come late.
3. If the weather doesn’t 

suit, don’t come at all.
4. If -you do .attend p meet

ing, find fault wįth the officęrs 
and other members.

5. Never'ąccępt ąn ęffice, as 
it is easier to criticize than to 
do vthings.

6. Get angry ;if you are not 
appointed on a committe, bpt įf 
you are, don’t attend committee 
meetings.

7. If asked by the chairman 
to give your opinion regarding 
an important matter, tell him 
you have nothing to say. After 
tįe meeting tell everyone just 
how things ought to be done.

8. Do nothipg pore than is 
absolutęly necęssary, būt yvhen 
other members ..roll up their 
sleeves willingly and unselfish- 
ly ūse their ability to help mat- 
tęrs along, howl that the club is 
run by a clique.

9. Hold back your dues ,as
long as possible, or don’t pay at 
ąjl. ‘

10. Don’t bother about gęt- 
ting i^ew members. Let the se- 
cretary do it.

11. ĄVhen a sočiai is givęn tell 
everybody that money įs being 
wastęd.

12. If no sočiais are given, sąy 
the club is dead.

13. If ypu do not get a per
sonai invitation to attend a so
čiai, resign from the cliib.
.i.’ - r •> • ■ .

Windmills on Your 
Schedule

Youth is complaining that ,we 
are living in an age of little men, 
insignifieant movements, slojv 
transitions. There is no cause 
to put one’s teeth into.

The f irę that is jkindled by 
suėh'dramatic Ii ves as that df 
Zola, Disraeli, Queen Victorig, 
Arrovvsmith, Pąsteur, tb,e Cur- 
ies—when we read of theįr 
struggles or see their reenact- 
ment on the screen or stagę, 
flickers a yvhile and wc return 
to humdrum routine

, ■ * • ' ’ K * / ’ * *■ . *

Būt, even if we cannot leaye 
worthy exampJes behind ųs, \ye 
cah štili make our days worfh 
living. If ypur work does not aįl- 
low for interesting development, 
find yourself a hobby. It may 
not be all-important to humanį- 
ty, būt you will enjoy the fight. 
Yoir’11 have sonąething to Jopk 
forward to every day whether 
it be community work amoąg 
the' less fortunate, gardening, 
knitting, play-acting, skating, 
singįng, daneįng or some new 
original idea of your own.

You will find yourself grow- 
ing. Be better than someone 
ęlse in something and you’įl 
find yourself haPPier an^ sur- 
rounded by more interesting 
friends, who will value you

SeveraLof the LUC members 
attended the AnĮniversary Dance 
pf Kultūros RąteŲs -Feb. 5, at 
the Chicago Womęn’s Club and 
eąch špoke of having had an en- 
joyable -eyęning. The LUC ex-r 
tends its best yyįshes for ma
ny more years of actiyity.

Tomorrow the - LUC is at- 
tending the Naujienos Concert 
and Danęe. Or course,.we mušt 
l^e at harid to support those who 
have been so understanding of 
youtji’s probjems and hąye CO- 
operated vyith them.

The Lithuanian-American

yoUhangęSieęu®ity 
Cards

The Irides of .1937-1938 
obtained sočiai šeeurity aę; 
count cards jbęfęre tįęy were 
married are reqųestęd }Jp • notiįy 
the sočią! securįty board, which 
has ;six fięJd offices located ją 
Chicago. This is to prfcvent cop- 
fusion and p^aintain a correct 
ręcord of tbc empioyees wage 
.abcount, as tfye accounts ate 
kept in the name that the avojt- 
kers gives the employer.

Individuals who have changęd 
their legal status and seseure 
new sočiai security cards may 
ūse the new applications to cor- 
rect statements which may haye 
been incorręęt yvhen they first 
appiied for thęm^
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NAUJIENOS, Chicago, III,

ŽINIOS
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

ALEXANDER ARCHL 
PENKOS PIEŠINIŲ 

PARODA
, Katharinę Kuh meno sr.lone, 

540 N. Michigan avė, visų šį 
mėnesį bus išstatyta trečia Chi- 
cagoje skulptoriaus Alexander 
Archipenko’s d: rbų paroda, ši 
paroda yra išimtinai piešinių, 
tik trys yra skulptūros ekspo- 

, natai. Vienas jų labai didelis, 
pavadintas “Ma”. Piešiniai yra 
padaryti akvarelės dažais, tušu 
ir lik du dideli aliejiniais dažais. 
Aliejinių dažų kuriniai yra tik
ros pažibos; stebėtinai gražios 
spalvos ir gera moteriškų figū
rų formos ekspresija. P-s Ar- 
chipenko yra ne tik talentingas

Širdingai KVIEČIAMA Jus ir 
Jūsų Draugus i

Grand Opening
kuris jvyks 

šeštadienio Vakarą ir Sekmad.,
VASARIO 12 ir 13 dd.

DO DROP INN
3300 SOUTH HALSTED ST.
Bus patiekta pasistiprinimai 

PAUL GURSKAS

skulptorius,, bet. ir geras piešė
jas — koloristas.

Jo piešiniai yra tiek pat ža
vingi, kaip ir jo skulptūra, ku
rioje spindi1 gyvumas, žmogaus- 
kurėjo siela išreikšta linijų ir 
formų priemonėmis. Kitas daly
kas, yra tas, kad Archipenko 
savo kūryboje duodą ( plačią 
mintį išplėsdamr.s ją į svajonių, 
į erdvės pasaulius, nuvesdamas 
žiūrovą net į klaidingas min
tis. Reikia būti labai atsargiam, 
kad suprasti ir įvertinti jo kū
rybą, kuri kalba visomis kalbo
mis, kuri spindi visomis švieso
mis. Paišybos pagrindai! jis de
da tik savo taisykles, kurių ru- 
bežiai yra laisvi — nesuvaržyti 
jokiomis akademinėmis priemo
nėmis. Jo realizmas yra tik me
džiaga, iš kurios daiktai pada
romi, o kūryba yra grynai psi- 
chologinė-filosofinė idėja. Pav. 
vienas jo embriono • pavidalo 
piešinys iškelia daug klausimų, 
kuriuos norisi atsakyti, atspėti, 
tačiau kažkas sulaiko nuo spėji
mo. Šis piešinys yra tik abs
traktas tolesniam skulptūros 
darbui. Jis yra užuomazga
skulptoriaus darbo. Vėliau jis 
padarys iš jo statulą. Visi pie
šiniai yra padaryti tam tikslui, 
kad iš jų butų galima dirbti 
statulas. •» •

PETRAS RIMŠA RUO
ŠIAS IŠVAŽIUOT I 

LIETUVĄ
Prieš du metus Amerikon at

važiavęs skulptorius Petrę, s 
Rimša, įvairiuose miestuose tu
rėjęs savo kurinių parodas, ruo
šias grįžti atgal į Lietuvą. Iš
plauksiąs apie vidurį kovo mė
nesio. Paskutinė sėkminga jo 
skulptūros darbų paroda buvo 
suruošta Baltimorės meno mu
ziejuje. Prieš porą savaičių 
skulptorius buvo pakviestas į 
Washingtoną, kur taip pat tu
rėjo nedidelę, beveik priyatišką, 
parodėlę. Tą parodėlę atlankė 
vyriausybės atstovai ir kilti žy
mus asmenys.

Per visą Amerikoj buvimo 
laiką p. Rimša, turėjo daugiau 
kaip dešimts parodų ir apie ki
ta tiek sukūrė naujų kurinių. 
Gerb. skulptoriui reikia palinkė
ti laimingos kelionės. t

THE ARTS CLUB OF 
CHICAGO

^*Ss

[ ACMK-NAUJIKNŲ rotoj

Feldmaršalas von Bran
di it sch, naujasis Vokieti
jos armijos vadas.

North Side
“Bijūnėlio” darbai

ryta 
įvy-

Remkįte tuos,, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

. NORTH SIDE 
šeštadiėnį, Vasario-Feb. 12,1938 

Morning' Star Kliubo .
VALENTINE ŠOKIAI

GRIGAIČIO SVETAINĖJE,
3804 ARMITAGE AVENUE

Kviečia savo draugus ir rėmėjus atsilankyti ir sykiu su Morning 
Star Kliubu praleisti valentine vakarą linksmoj kompanijoj.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Kviečia Rengimo Komitetas—J. Railla

gimė 
o Ryback

. , [ACME-NAUJIENŲ Foto]

Steve Ligoralis ir jo žmo 
na, Dorothy. Žmona buvo 

' liudininkas, kaip dėl 50 
centų liko mirtinai peiliu 
sužeistas jos vyras.

NA, AR JAU PĄSIRENGĘ ATVYKTI 
Į BANKIETA?

SLA 178 Kuopa rengia dideles Iškilmes Lietuvos 20 Metų 
Nepriklausomybės Sukakčiai Paminėti.

Sekmadienį, vasario 13 dieną
O’Mallęy’s HALL, 3016 West lllth St.

Bus žymus kalbėtojai, dainininkai ir vaidintojai.
Pradžia nevėliau 4 v. popiet. Po programo dideli šokiai,
širdingai kviečiame visus geros valios lietuvius. B. WALANTINAS.

INGLESIDE INN

GRAND OPENING
Subatoj, Vasario 12 dieną

Bus kalakutienos ir vištienos užkanda, muzika, šokiai 
ir šposų gausybė. .

936 East 75th Street
Savininkai Katrina Verkietis ir John Bartkus.

Širdingai kviečiame jus ir jūsų draugus į

GRAND OPENING
OF

CASEY’S TAVERN
6818 SOUTH ASHLAND AVENUE

šešt. ir Sekmad., Vasario 12 ir 13,1938
Pasistiprinimai—Gera Muzika. Kviečiame visus draugus 

ir pažįstamus. Sūnūs ir tėvai MR. and MRS. POCIUS*

The Arts Club of Chicago 
Wrigley trobesyj antram auk
šte vasario 4 d. atsidarė trys 
parodos, trijų dailininkų ku
rinių — dviejų rusų ir vieno 
prancūzo. Rusai, !PavcŲ Tche- 
litchew ir Issachar Ryback 
(paskutinis jau miręs 1935 
m.), savo kūryba nedaug kuo 
viens nuo kito tesiskiria. Juo
du abu vienamečiai ir abu 
kartu Paryžiuje gyvenę ir riio- 
šę bendras parodas.

Pavel Tchelitcbew 
Maskvoj 1898 m
gimė 1897 m. pietinėj Rusijoj 
Elisabethgrade. Ir vieno ir aų- 
tro dailės darbai labai įdomus 
ir ne perdaug . “moderniški”. 
Tchelitchew’as yra geras ko
lonistas ir kartu jumoristas- 
Pav. Charles Henri Ford por
tretas (kat. nr. 11,), paįvai
rintas fantastiškomis gėlėmis, 
labai raudonomis, tiesiog liep
snojančiomis, spalvomis. Paul 
pupont’as apsagstytas viso
kiais žibučiais ir kitokiais nieT 
kais, lyg koks klaunas. Rimtas 
ir gražus portretas yra Miss 
Edith Sitwell, kat. nr. 1.

Ryback’o kuriniai taip pat 
gražus. Kat. nr. 3 “Coąueli- 
cots dans Vase Bleu” (gėlės); 
kat. nr. 11, “Paysanne Russe” 
(rusė kaimietė), ir kat. nr. 12, 
“Au Large” (laiveliai), šitie 
jo paveikslai labai gražus ir 
originalus. Spalvos labai har
moningos, raudonos ir gelto? 
nos dominuoja kitas spalvas- 

Prancūzas Jean Helion bu
vo gimęs 1904 m. Jis yra ku- 
bistinių. abstraktų dailininkas, 
kurs su realizmu nieko bend
ra-neturi. Tačiau jo abstrak
tai be asmenybės, be sielos — 
šalti, nebyliai, grynai mecha
niški risunkai- Vietomis turi 
perdaug tuštumos, kuri meta
si į akį, o pats vaizdas izo
liuotas nuo erdvės. Nors jis ir 
yra tos pačios kategorijos me
nininkas, kaip ir garsusis ab- 
strakcionistas Leger, bet jis 
tebėra tik tolesnio rituloji- 
mosi stadijoj.

Parodos truks iki vas. ^8 d. 
Įžanga nemokama.

| Meno Parodos
'.linui ll■lllll■■l■l■llllll■llllflŲlll■lllllllll■l)■lllllll■ll■l||l■||||| k-

Dailės Institute trys parodos: 18- 
to šimtmečio Italų tėvo ir sunaus 
Tiepolų tapybos paroda., šVedų me
no paroda ir ruso Nicolas Remisoff’o 
dekoratyvūs dailės paroda.

Katharinę Kuh Diana salone, 540 
N. Michigan ave? Alexander Archi- 
penko’s piešinių paroda.

!)■ ‘Donnelly galerijose, 350 E. Cer- 
mak rd., yra p-ios James Ward 
Thorne puiki miniaturoš piešinių 
paroda. (Vienas tos parodos ekspo
nato atvaizdas telpa šiame skyriuje).

The Arts Club of Chicago (Wrig- 
ley trobesyje 2-Ani aukšte) yra dvie
jų rusų ■— Pavel Tchelitchevv’o, 
Ryback’o ir prancūzo Jean Helion, 
dailės paroda.

I.

333 N. Michigan avė., yra Rudolph 
Weisenborn dailės paroda..

O’Brien meno salone, 527 N. Mich
igan avė., Erank Peyraud landšaftų 
paroda.

Antradienj, vas 15 d/, Goldblatt 
krautuvėje prie State ir Va'n Buren 
gar. 9-am aukšte, atsidarys Chicagos 
No-Jury dailės paroda..

Brighton Park

BAZARAS IR ŠOKIAI ROSELANDE
Šį šeštadienį, vasario 12 dieną

v

jvyks Roselando Lietuvių Kultūros Draugi
jos bendrai su Chicagos Lietuvių Dr-ja.

BAZARAS IR ŠOKIAI
Didžiausioje Roselando

VENETIAN HALL SVETAINĖJE,
139 EAST KENSINGTON AVENUE.

Pradžia 5 valandą vakaro. Įžanga tik 10 centų
Roselando, o drauge Chicagos ir apylinkių lietuviai 

esate kviečiami gausingai dalyvauti šiame bazare, nes 
pelnas nuo bazaro eis MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS 
FONDUI ir kitiems svarbiems kultūriniams reikalams.

Kviečia Bazara Rengimo KOMISIJA.

Rudolph Weisenborn’o moder
nistinės tapybos paroda.

333 N. Michigan avė. nuo 
vasario 1 iki kovo 1 d., yra su
ruošta specialė chicagiečio 
Rudolph < Weisenborn’o mo- 
dernistihes tapybos paroda.

Šiton parodbn yra nutrauk
ta jo20-ties metų darbas. Dau
gelis eksponatų suskolinta iš 
privatinių savininkų ir padėta 
parodai. Kai kurie jo kuriniai 
labai gražus' ir įdomus. Pav. 
kat. nr. 51, didelis paveikslas 
pavadintas “Blue Trees”, tie
siog dvelkia pavasariu. Kat- 
nr. 68 “Convex Space”, labai 
didelė kompozicija turi gražių 
spalvų procesiją. Tarp kitų 
eksponatų yra daugelis gerų 
plieninių— daugiausia ašmenų 
portretai.

Reikia pasakyti, kad p. Wei- 
senborn yra Chicagos moder
nistų judėjimo pionierius.

Brighton Parko Moterų Kliu- 
bo susirinkimas įvyko vasario 
3 dieną. Prisirašė nauja narė 
S. Cesnawskas. Priėmė užkvie- 
timą į “Naujienų” koncertą, 
kuris įvyks 13 d. vasario. Nu
tarė visos nares dalyvauti ir po 
koncerto visos apačioj susieiti 
bendrai prie vieno stalo vaka
rieniauti, nes tikimės, kad. bus 
įvairių užkandžių.

Priimtas užkvietimas daly
vauti Liet. Kongreso rengia
mam Lietuvos Nepriklausomy
bės apvaikščiojime, kuris įvyks 
16 dieną vasario Lietuvių Au
ditorijoj./ ' | 1

Rengiamam 1 Vidur-Vakarinių 
Liet. Moterų mitinge kovo 5 d. 
Mildos svet. užkvietimas pri
imtas xir išrinkta komisija da
lyvauti.

Nutarta surengti “bunco’

Praėjusio sekmadienio 
“Bijūnėlio” pamokų metu 
ko tėvų posėdis-pasitarimas 
apie “Bijūnėlio” darbuotę.

Kadangi šio mėnesio 27 die
ną įvyksta “Bijūnėlio” ekskur
sija sykiu su Northwcst Mote
rų Kliubu ir Garfield Parko 
Pašalpos Klubo atstovais į Oak 
Forest senelių prieglaudą, kad 
atlankyti lietuvius senelius; at
rodo, kad viso važiuojančių bus 
apie 40 asmenų. Tikėdami, kad 
apie tą laiką gali pasitaikyti 
prastas oras, vienbalsiai nutar
ta tai ekskursijai pasamdyti 
Autobusą, kuriame visi sykiu 
galės nuvažiuoti ir “round trip” 
kelionė atsieis po 50 cenitų as
meniui, tai pigiau negu atsiei
tų važiuojant automobiliais. Ke
letas tėvų ant vietos ir užsimo
kėjo kelionės lėšas. Pasitarus 
su , mokytoj a p-le Onute Ske- 
veliute, senelių palinksminimui 
nuspręsta pakartoti veikaliuką 
“Raudonas Parasolis” ir apart 
to sudainuoti keletą dainelių.

Nauja operetė “Tetos Drusi- 
los Darželis”, kurią dabar “Bi
jūnėlis” mokosi, yra gana ilgo
ka, su ypatingai gražia muzi
ka !r jos negalės greitai pri
ruošti, pastatymui, manoma per
statyti tik apie gegužės pra
džią. Viduryje sezono, būtent, 
ko'vo 5 dieną, tai bus sekmadie
nis, nutarta surengti “bunco 
party” “Bijūnėlio” paramai. 
Bus kreiptasi į motinas Jbei tė
vus, kad paaukotų šiokių tokių 
dovanėlių tam tikslui. Įžangą 
nuspręsta padaryti po 35 cen
tus asmeniui ir už- tą patį tei
kti užkandžius ir prizus.

Kadangi praėjusį metą pana
šus parengimas buvo gana sėk
mingas, tad tikimasi, kad ir šis 
bus neblogesnis.

Viso labo “Bijūnėliui”.
į Kaimynas.

40 tūkstančių pa 
smerkti mirčiai

Tai didele skaitlinė ir niekas 
nežino, kas į tą skaitlinę bus 
įrašytas.

Tai didelis skaitlius gyvybių, 
kurios turės būt palaidotos bė
gyje 1938 metų.

Tai milžiniškos išlaidos ir 
sunki našta likusiems.

O kiek ašarų, netekus tėvų, 
brolių, seserų, giminių ir drau
gų. ' '

Kiek liks našlaičių' ir kokios 
išlaidos susidarys jų auklėjimui 
likusiems giminaičiams ir vals
tybei, apskaičiuoti negalima.

Bet statistikų yra apskaičiuo
ta, kad bėgyje 1938 metų auto
mobilių nelaimėse neteks gyvy
bių (bus užmušti) 40,000 Suv. 
Valstybių piliečių. O kiek taps 
sužeista ir kokios milžiniškos 
išlaidos jų užlaikymui bus iš
leistos irgi nežinomos.

Tai tiek maždaug bus aukų 
civilizacijos, paskubos ir neat- 
sargos.

Ar tamsta imdamas vairą į 
rankas apie tai pagalvoji?

Buk atsargus, nes ir tamsta 
gali patekti į šią skaitlinę!

Komo Novus.

Perkelč Bizni į 
Naują Vietą

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausį 
Automobilių Išpardavimu pas 
COOK COUNTY FINANCE C0.

Prie 1340 W. 63rd Si.
Niekur pasauly jus negalite rasti tokio modelių pasirinki
mo tąip juokingai žemose kainose. /
čia atstovaujama kiekviena karų gamyba — virš 300 karų 
— 1937 ir 1936 metų Buicks, Cadillacs, La Sales, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sodos, Dodges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettęs, Studebakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIU. GALI PIRKTI BE
VEIK NAUJITĖLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
KAIP Už $295.
Tik pamanyk, beveik naujitėlis karas tik už $295 su 90 die
nų garantija ir 10, dienų bandymui.
Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, 
Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chryslers, Packards, 
Pontiacs, Plymouths — už pigiai kaip $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ.
ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai. visuomenei — virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO {MOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS ĮMOKĖJIMAIS IKI 2 METŲ.
Paklausykit musų lietuviškosios valandos iš W.G.E.S. radio 
stoties kas antradienį 7:40 P. M. to 8:00 P. M.

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

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

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

GRIPSHOLM
23,000 tonų Įtalpos

$106.50
$206.00

$152.00
$289.00

ir 
šokius naudai Oak Forest liet, 
senelių aplankymui. Buhco 
įvyks kovo 27 dieną, Holly- 
wood, Yuškos svet., 2417 W. 
43 St.' Įžanga tik 25c. Gerbia
mieji, malonėkite šį labdaringą 
darbą z paremti, už- ką kliubas 
bus labai dėkingas.

A. Zabukiene.

18 APYLINKĖJE. — P-nia 
Arina Jason ir sūnūs Johnny 
perkėlė savo tavernos biznį 
nuo 22-ros gatvės ir dabar at
sidarė naujoj vietoj adresu 
2042 So. Halsted St

šį šeštadienį, vas. 12 d., 
turės vadinamą “Grand open
ing”. Tikisi pasimatyti su sa
vo draugais ir pažįstamais.

' . — V B A.

KONCERTAS 
METINIS

Gegužes 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

t , Trečia Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą............
Į abi puses ......... ............................

Turistinė Klesa:
Iš New Yorko i Klaipėdą............
Į abi puses......................................

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

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

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

Chicago, Illinois.

Pirkįte savo apielinkės ‘ 
krautuvėse J Vasario-Feb. 13 d. 1938/. * . . J

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”




