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Del didelio viesulo žuvo 25 žmones aliejaus lauku miestelyje
DAUGIAU NEI 100 SUŽEISTU. KITU DAR 

PASIGENDAMA
Turtui žalos padaryta $250,000

RODESSA, La.
— Ketvirtadienio 
aliejaus laukų miestelį užgavo 
viesulas — tornado.

Turtui žalos padaryta dau
giau, kaip už 250,000 dolerių. 
25 žmonės užmušti, daugiau 
nei 100 sužeistų. Penktadienį 
vietos gyventojai ir pagalba 
atvykusi iš kitų apielinkių ieš
kojo griuvėsiuose daugiau vie-, 
šulo aukų.

Miestelio, pakrašty gaso Šal
tinis veržėsi viršun nekontro
liuojamas ir grėsė eksplozijos 
pavojum,' nors aplink ji buvo 
pastatyta- sargyba.

Viesulas sunaikino dviejų 
mylių ilgio ir ketvirčio mylios
plątumo sritį. Jis palietė tą buvo griuvėsiuose baigtas.

vasario 18. | miestelio dalį, kurioje gyveno 
vakare .šį aliejaus laukų darbininkai ir 

kurs stovėjo darbams reikme
nų sandėliai. ’ l

Griuvėsiuose darbavosi gel
bėtojai visą naktį į penktadie
nį. Sužeistieji bu^o išvežti tre
kais ir ambulansais į artimus 
miestelius, Vivian, La., ir At
lanta, Tex. Kurie buvo žuvę, 
tie palikta valandai kitai vie
toje, nes pagalba stengtasi su
teikti pirmiausia sužeistiem- 
siems......... -..v....... . .

Penktadienį žuvusių dėl vie
sulo priskaityta 25 asmenys, 
tačiau paąigęsta kai kurių ki
tų. Nežinia kas su jais atsiti
ko, o gelbėtojų darbas dar ne-

SCHUSCHNIGG RE
ZIGNUOS ARTIMOJ 

ATEITY

Prez. Rooseyeltas 
nori balansuoti ; 
reikmenų kainas

WASHINGTON, D. C., va
sario 18. — Pasikalbėjime su 
spaudos ■ atstovais -prež* - Roose- 
veltas penktadienį pareiškė, 
kad valdžia stengiasi išvystyti 
Subalansuotą kainų reikme- 
noms sistemą.

Kokia ta sistema yra?
Darbo departamento surink

tos žinios rodo, kad dabartiniu 
laiku bendras urmo 1 (whole-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Nauja Valstybes Konstitucija.

KAUNAS. — Vasario 15 d. 
Paskelbta priimtoji Seimo nau
ja Valstybes Konstitucija.

VIENA, Austriją, vasariu 18 
— žiniomis iš patikėtinų šal
tinių, Austrijos kancleris Kurt 
SchuscŲnigg ketina readgntioti 
ateinančios savaitės pabaigoje, 
po to kai pasakys kalbą šalies 
parlamentui. Jam rezignavus, 
Austrijos ministerių kabinetas 
vėl persiorganizuos ir naciai ja
me dar labiau sustiprės.

Kiti pranešimai sako, kad ne
trukus bus sušaukti visos Au- sale) kainų- lygmuo siekia 80 
strijos policijos viršininkai nuošimčių, jeigu 1926 metų 
konferencijai Vienoje, kurioje) kainų lygmenį skaitysime noį*- 
ir nacis vidaus reikalų minis- 
teris Arthur Seyss-Inquart da
lyvaus. Jis instruktuos polici
jos viršilas, kaip jie privalo sa
vo pareigas eiti.

Be to, Vieną pasiekė žinios 
iš Berlyno, kur dabar randasi 
Seyss-Inquart, kad jis jau pa
samdė du vokiečius “specialis
tus” komunistams kovoti ir 
“pragaištingai” veiklai Austri
joje naikinti.

jeigu 1926 metų

ISPANŲ KARAS. — Ispany sukilėlių ■ artilerija apšaudo lojalistų pozicijas prie Teruel. Kaip žinia, laja- * •- .4-’

VILNIUS. — Lenkai Lydoje 
nuteisė tris lietuviškų skaityk
lų vedėjus iki 5 metų sunkių
jų darbų kalėjimo.

KAUNAS. — Lietuvos ne
priklausomybės jubiliejaus pro
ga Valstybės Prezidentas ap
dovanojo 34 Amerikos lietuvius 
ordinais už nuopelnus tautai. 
Valstybes Prezidentas malonės 
aktais suteikė amnestiją buvu
siam Ministeriui Pirmininkui 
Augustinui Voldemarui, be to, 
amnestija palietė 265 civilinių 
ir 23 asmenis karinių teismų 
nubaustuosius.

KAUNAS. — Lietuvos Ban
ko akcininkų metiniame susi
rinkime, įvykusiame vasario 12 
d., Lietuvos Banko Valdytojo 
Pavaduotojas Paknys ilgam 
pranešime pabrėžė ūkinio gy
venimo gerėjimą. 1937 m. Ban
kas gavo 1,400,000 litų pelno, 
o apyvarta pasiekė 501,400,000 
litų.
-‘KAUNAS. — Vasario 14 d.

Reikalauja potvynių 
kontrolės Rock upės 

srityje
’ WASHINGTON, D. C., 
sario 18. — Atstovų buto 
rys Thompson (iŠ Illinois val
stijos) įnešė kongresan bilių, 
kuris reikalauja padaryti tyri
mą Rock upės apielinkių, atsi
žvelgiant į galimumą potvynių 
kontrolės, šiemet Rock upės 
potvyniai padarė daug žalos 
esantiems Rock upės pakraš
čiais miestams ir miesteliams.

va- 
na>

malins aukštumos?, Kitaip sa
kant, dabar bendras kainų lyg
muo yra 20 nuošimčių žemes
nis, negu kad buvo 1926 me
tais.

Bet, pavyzdžiui, žemės ūkio 
produktų kainos šiandien sie
kia tik 70 nuošimčių 1Q26 mė
tų lygmens, gi metalų kainos 
96 nuošimčius. Taigi balanso 
nėra.

Ir balansui atsiekti reikėtų 
kainas kai kurių pramonių pro
duktams pakelti — ypač to
kiems produktams, kurių ga
myboje ir paskirstyme pasirei
škia smarkios varžytinės.

Pakėlimas betgi neturėtų bū
ti staigus. Jis neturėtų boti nė 
perdidelis. Reikalinga lygsvara. 
Jei pakėlimas kainų toj ar ki
toje pramonės šakoj pasirodys 
urnus, tai jis gali tik sutruk
dyti tos pramonės judrumą, 
jspėjo prezidentas.

Franco ir toliau žu 
dys civilius gy

ventojus

Francuzija didins 
ginklavimosi 

programą
PARYŽIUS, Francuzija, yą 

sario 18. <- 
j eras Chauteirips penktadienį 
sušaukė posėdžiui krašto ap-,! 
saugos tarybą. Valdžios atsto
vai pareiškė, kad norima pacŲ- ' v.dinti asignacijoš karo reika
lams. Nors padidinimo sumą 
dar nenustatyta, 
ma, kad ji sieks 20 puošnučių 
tų sumų, kurios jau yra pa
skirtos šiam tikslui. 

• • • ’ ■

Kadangi Francuzija yra pa
skirus! karo reikalams 1938 
metais $733,333,333, tai planuo
jamas dabar priedas sieks daug 
maž $133,330,000. - (

Sukilėliai užpuolė 
franeuzų laivą

MARSEILLESų Francuzija, 
vasario 18. — Frąncuzų laivas

Butenko juokiasi 
iš Maskvos

ROMA, Italija, vasario 18.
- Sovietų Rusijos charge d’

^El Mansour, 5,818 tonų, pra-' affaires Fiodor Butenko pabė-
Prancūzijos prem-!^ bevjelju telegrafu> ^d>jį 

užpuolė Ispanijos sukilėlių :‘es
kadronas, ir šaukėsi pagalbos.

Laivas plaukė iš miesto Oran,

go iš- Bučharesto, Rumunijos 
sostinės, kai sovietų agentai 
mėgino jį areštuoti. Praėjusį 
ketvirtadienį jis pasirodė Ro-

PABĖGĘS SOVIE
TŲ DIPLOMATAS 

SLEPIASI NUO 
RUSŲ ROMOJE

premijas, 
dalyvavo keturi estų 
rašytojai.

nisteriš Tonkūnas įteikė rašy
tojams literatūros 
Iškilmės 
ir latvių

KAUNAS. — Vasario 15 d. 
Lietuvos Bankai už 100 dol. če
kį mokėjo 588 litų, o už bank
notus 583-581 litus.

Algęrijoj* į Port Vendres, Fran- moję. Rusų vyriausybė tvirti-' 
cuzijoj. Sukilėliai Užpuolė’ lai-

v. . vą ties Ispanijos miestu Figue-
e nuziuti- ras, arįį Francuzijos rubežiaus.

cuzijoj. Sukilėliai Užpuolė’ lai

Vėliausios žinios sako, kad EI 
Mansour pabėgęs nuo sukilė
liu.

Anglija neprisiruo- 
šusi čekams padėti

Amerikos lėktuvai
. f ' . ' -I *1 ' K. . y' tf'

pasiekė Buenos
Aires

na, kad Romoje .pasirodė ne ’ 
Butenko, bet jo impersonuoto-1 
jas..

Į; tai Butenko atsako, kad 
45 žurnalistai ir fotografai ma-j 
te ir nufotografavo jį. Jie ga
lį patvirtinti, kad jis yra tik
ras Butenko.

Darbo Taryba kalti
na radiatorių firmą

LONDONAS, Anglija, vasaT 
rio 18. — Ispanijos sukilėlių 
vadas, gen. Franco, įspėjo An
glijos valdžią, kad ir ateityje 
sukilėliai mėtys bombas j ne
ginkluotus Ispanijos miestus.

Sukilėlių pranešimais penk
tadienį, jie atsiėmė pozicijas,

UOR H
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: ’ A •

Apsiniaukę; gal snigs; žy- kurias lojalistai buvo užgriebę 
miai šalčiau; vidutinio stipru-'praėjusį trečiadienį Estre Ma
ino Šiaurės vėjai; saulė teka dura fronte. 
6:42, leidžiasi 5:27 valandą Sukilėliai bombardavo patį 

t Sekmadienj giedra ir gan šal-|Teruelį, tačiau jokio' progreso 
ta. čia nedarė.

V'. •"

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 18. — Ketvirtadienio va
kare Anthony Eden, Anglijos 
užsienio reikalų sekretorius, 
pareiškė atstovų butui, kad An
glija nėra prisirengusi padėti 
Čekoslovakijai, jeigu Hitleris 
įteiktų jai tokį .pat ultimatu
mą, kokį įteikė Austrijai.

Anglija esanti / prisiruošusi 
ginti tik Fraticuziją, kanalo ^uo
stus ir savosios imperijos inte
resus.

BUENOS AIRES, i Argentina, 
vasario 18.—-Penktadienį, 10:10 
valandą ryto (Ghicagos laiku) 
penki Jungt. Valstijų armijos 
lėktuvai nusileido EI Palomar 
aerodrome, Bubės Aires mies
te, ( Argentinoje.
Buenos Aires jie atliko 5,300 
mylių kelionę, šeštasis lėktu
vas dėl pataisų užtruko, tačiau 
ir jis lėkė tik 700 mylių. atsi
likęs nuo, pirmųjų penkių.

Iš Miami j

. ST. LOUIS, vasario 18. — 
Herbert Wenžel, Nacionąlios 
Darbo Santykių Tarybos narys, 
pripažino American Radiątor 
kompanijos dirbtuvę, esančią 
Litclifield, III., nusikaltus ^Vag
nerio Darbo Santykių aktui.

Węnzelio pranešimu, dirbtu
ve pavariusi iš darbo darbinin
kus dėl to, kad jie mėgino or
ganizuotis.

ROMA, Italija, vasario 18. 
— Prieš kurį laiką Buchares- 
te, Rumunijoj, dingo sovietų 
charge d’affaires Butenko. Pra

dėjusį ketvirtadienį paskelbta, 
(kad jis pasirodė Romoje, Ita
lijoj. Spaudoje patalpinta pa
reiškimas, kad Butenko pabėgo 
iš bolševikų tarnybos.

Sovietų diplomatai Romoje 
mėgino nustatyti, ar asmuo, 
pasivadinęs Butenko, tikrai yra 
pats Butenko. Tačiau keliais 
atvejais atsilankius į viešbutį, 
kuriame menamas Butenko 
sistojo, sovietų atstovams 
vo pranešta, kad Butenko 
nėra.

Maksim Litvinov praėjusį 
ketvirtadienį pareiškė Rumuni- 
jos vyriausybei, kad, jo ma
nymu, pasivadinęs 
vardu Romoje asmuo nėra Bu
tenko, ir kad patį Butenko yra 
nutvėrę ^žmogvagiai arba jis 
buvo nužudytas.

ap- 
bu- 
ten

Butenko

Daugiau japonų ka
riuomenės siunčia

ma į Kiniją
'■ 1 ■' ■ ■' - ■

TOKIO, Japonija, vasario 1^ 
— Ketvirtadienį Japonijos vy
riausybės atstovas paskelbė, 
kad daugiau* kariuomenės siun
čiama į Kiniją tikslu sustiprin
ti esamas ten jąponų armijas* 
Pranešimas nesakė, kaip dide
lės naujos japonų jėgos yra 
siunčiamos Kinijon.

■- ''V-'

Japonai paėmė svar
bų Kinijos miestą

■ .................— /
SHANGHAI, Kiųija, vasario 

18. — Penktadienio praneši
mais, japonai prasimušė per 20 
mylių sustiprintą zoną ir pa- 
ėmė mieštą Sinsiang,- paskuti- pareiškė, kad prezidentas Roo- 
nę kinų Pęibing-Hankow gele-.seveltas įsake jam vėl duoti pa- 
žinkelio tvirtovę šiaurėje nuo skolas biznieriams, kurios bu- 
Geltonosios upės. vo sustabdytos, spalių n^ėnesį,

Arti HarikoWo, kinų praneši-'kai mėgintą subalansuoti biu- 
;mais, jie nušovė penkis ^apęnų, džctas. Reconstruction Finance 
lėktuvus. Japonų lėktuvai *hič- Corporation, pasak Joneso, ga- 
gino metyti boinbas į Hanko- lintj duoti paskolų suma $1,-

Atnaujins paskolas 
bizniui i

Patvirtino $250,000,- 
000 bilių pašalpos 

darbams

Penktadienio praneši
WASHINGTON, D. C., 

sario ' 18. — Jęsse Jonės 
constructioii vFinance Corpora
tion pirmininkas, penktadienį

iva- 
Re-

WASHINGTON, D. C 
sario 18 
penktadienį užgyrė paskyrimų 
pašalpos darbams $250,000,000. 
Bilių pirmadienį paims svar
styti visas senatas.

va-
- Senato komisija

wą, laikinąją kinų sostine.
\ ■■ ' -■ P ■■ )..• • •'■■■ '•*' T '

500,000,000
■

WASHINGTON, D. C., va
sario 18. —•• Penktadieąį re
zignavo prekybinio laivyno pir
mininkas • Joseph P. Kennedy. 
Vyriausiojo teismo narys Reed 
prisaikino Kennedy ambasado
riaus > pareigoms Didžiojoje 
Britanijoje. '

New York City. 
1938-11-16 d.

ZAPYŠKIS.—Ūkininkas Juš
kevičius (Girininkų km., Veive
rių vai.) pasakoja, kad Zapyš
kio ir Veiverių valsčiuose vil
kai puldinėję ūkininkų sody
bas. Ūkininko Sinkevičiaus, Gi
rininkų km., Zapyškio vai., ir 
uk. Milčiaus, II Girininkų km., 
Veiverių vai. vilkai šunis už
puolė ir nunešė nuo grandinių. 
Vėliau rastos tik šunų lieka
nos. Alkani vilkai kartais ver
žiasi ir į tvartus. (1)

Banginis davė pelno 
$50, o nuostolių pa

darė $1,885
SAN FRANCISCO, Cal., va

sario 18. — Prieš savaitę laiko, 
čia vanduo išplovė į krantą 
banginį (whale). Banginį iš
traukti iš vandens ir nugaben
ti į tepalo fabriką miestui kai
navo $1,885, o fabrikas užmo
kėjo miestui už banginį $50.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.
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Iš Pietų Amerikos
IIHIIIIIIIII

B. K. Algimantas

IŠ PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 
GYVENIMO

(Speciali© “Naujieną”) korespondento Argentinoje)

(Tęsinys) v

Skandalas^ VaMMri^s >] kft 
vaikė mokinius is liėtuvis- 

, kos mokyklos .
Berisso. Kai kas teigia 

laikraščiuose,' kad berisiečiai 
pradeda vienytis. Tai nėra j o- 
kis Amėnkos atradimas, nes 
berisiečiai \dsuomet gražiai ft' 
vieningai sugyvena, myli dorą, 
tik neapkenčia demagogų ir 
provokatorių. 0

Berisso lietuviai 
darbininkai. Juos daug 
ponaičiai apvylė, dėl to 
esame atsargesni.

Imkime) ’pavA Berisso
Gal kas galvoja, 
lietuviai nenori 
leisti lietuviškon 
kad nėra mpk^-

so lietuviai tėvai l£36 ’ metų į 
spalių ^mėnesyje,. PakUusus dėl* 

, “mokytoj as”- 
atsak^: ,?

— Aš esu Lietuvos valdi
ninkas, o tu ba pami
nėsi. »Jei tau patlhfcį tai leisk; 
vaikus, o jei be, tai ne.

Iš/ Aokio ątsaikyme matome,!

že*| 
ne-

šeštadienis, vas. 19,
sjkoje gyvenanti lietuviai pra*1 
šbipe “Baltikes” kolonistą ir į 
“A. L. Balso” bendradarbį p. 
S, Poloniovą malonėti suteikti; 
šias žinias apie įsikūrimo są
lygas “Baitikoje”: ( .

Koks klimatas, ar karšta Va
saros metu ir ar būna žalnps 
žiemos metu. Ar nuolat būna 
lietaus, ar laistote laukus dirb
tinu lietumi ir ar yra pakan-i 
karnai vandens laukų laisty
mui. Kiek kainuoja 1 ha miš
ko išvalymas ir kokia jayų; 
kaina. Ar auga vata ir koks! 
Paragvajaus pinigų kursas, j 
santikyj.e su doleriu. Aprašy
kite visa, nes keliolika šeimų 
žadame keltis Paragvajun ko- 
ionteuetis. r . ?: .i

IŠanksto dėkingas,’ • Į
■ .. ; Strumskis. ‘

N. Bosita, Mexico. ■ > ‘
■ ~ .a . . ".į. ;■ j'

Antras Paklausimas^ Kokiu 
buriu galima praduti ukinin-1 
kauti, kaip Tamsta rašai “A,; 
L. Balse”, su 10,0 litų, Kokio*; 
mis sąlygomis parduodama že*’ 
mė. Kokia žemė ir ar miškas; ( 
stambus, ar krūmokšliai, džiun-; 
glčs. Aš pažystu gyvenimo ^ą-į 
lygas Argentinoje, Urugvajų-! 
je ir Brazilijoj, bet čia reikia’ 
vis didesnio kapitalo pradžiai,: 
negu, kaip rašote, Paragvajų-! 
M ■■ ; - . '' ■ ’l.],

Su tikra pagarba,
B. Vedrickas. 1 

Bs. Aires, Argentina.

Ar jūsų liuosuoiojas 
Apsargdina Vidurius?

Užkietėjus viduriai pirmiausia 
reikalingas ^visiškas jų išvalymas/ 
štai kodėl jus ir perkat vidurių liuo- 
-SUGttoją. Bet, kas gi sakė, kad jus, tu-> 
aite paimti aštriai karsią doz%, kuri 
apsargdina vidurius.
Vidurių liusuotojo paėmimas gali bū
ti tokiš pat malonumas, kaip ir su
valgymas gardaus, šokolado šmote
lio—jeigu paimsit įjK-Lay. Ek-Lax‘ 
duoda pilnas pasekmes—-bet švelniai,' 
lengvai, nesukrečia -jUsų vidurių, be 
pasibiaurčjimo ar \ nusilpnėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ęx-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos yi- 
įdųrių liMosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai PagerUtas. įštikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmialu. Jis turi G-ERESNĮtSKO
NI, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVIESESNIS, negu kada nors buvo. 
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

/Taigi nęi Lietuvoje, nei U. 
S. Ą. jtiėra betuviško cirko, o 
Argentinoje yra. Cirkas yra 
didelio, su daugybe artistų ir 
gyvulių. Jis kėliaus po visą 
Argentiną ir kitas Piety Ame
rikos šalis.
) Hudsone, buvo “Kauno” ati
darymas, dalyvaujant garbės 
svečiu milijonieriui Ayerza ir 
kitiems žymiems argentinie- 
čiams. ; i x >

tai sutrupėję žydai sionistai.
Pagal minėtą paskirstymą

sionistų pionieriai tuoj po Nau-
jų Metų jau išvyko mažesniais 
būriais j Palestiną. Leidimai nė
ra vienašmeniai, bet visai šėi-1 
mai.

gydytojai ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktaro 

Draugijos Neriai.

< Phone CANAL 6122

(GALAS)

IŠ LIETUVOS

PARDAVĖJAI
Aukštos rūšies vyrai pirmos ei
les vyno ir likierių namui repre
zentuoti. Turi būti garbingas, pa
tikimas, turėti karą ir duoti už
statą. Puiki proga atsakančiam 
vyrui. Kreiptis laišku ar asme
niškai j Cprydon and Ohlrich, Ine.

852 West Grand Avenue, 
Chicago, Illinois.

-   \----------- :------------------- - -----—-^TTI -- -Į : f

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo Ir 7-^8 
Seredomis ir ned€l. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Tel^fonaH Renuhlic 7868

Ofiso Tri. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
758 ,West 35U1 St 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

T*L Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virffinu 0036 
Resideuce Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos;

—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija

SOUTH ULAREMONT AVĖ
Valandos—-9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Labai Didelis Žydų Sio
nistų Susiskaldymas

..... .
tKAUNAS — tol buvo rašy-‘ 

t^t, kad Lietuvos žydams už pir- 
mą š. m, pusmetį priskirta tik 
54zleidimai įy^žiimti į Palestiną. 
Palestinos emigracijos žinyba 
Kaune dabar tuos leidimus pa
skirstė tarp įvairių .sionistų pa
kraipų pionierių vienetų. Puse 

i tų leidimų skaičiaus, būtent 27 
i priskirta >-Chaium” draugijai 
j (kairiojo ; sionistinio nusistaty- 

' mo), G leid,—sionstų-ortodoksi- 
uiems pionieriams, 5—pažangie
siems centro sionistams, 3—' 
“nac. bloko” nusistatymo cen
tro sionistų pionieriams, 4—, 
atskilusiems nuo žabotinsk i nin
ku, t. v. grosmaninkų nusista
tymo pionieriams, 4-^-žabotins- 
kininkų jaunuomenės organiza- 

Prieš porą- savaičių žinomi; CD°S nariams ir 5—nesionisti- 
lietuyiai sportininkai ir teatrų; R ortodoksų pionierių orga- 
artistai Butkus feu Mažeika su-; niKaeijai. 
kūrė cirką, kuriam davė gry-.
nai lietuvišką vardą ^Kaunas”, tyti kaip savo, tarpe riepapras-

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

SAU^Kim PAMmUžIOIMŲ! 
AmSAKYKIT JI

■ •

Gatnhiama tik vienai tikras Ex- 
Lax! teisingą ant dė
žutės užrašą —jsE-K—L-Ą-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekines, m-: 
kalaųkit titojo fe-Lax.

kaip rupi lietuvybė tūliems 
litikieritois. Imt litus ir 
mint lietuvių vardą, dar 
įrodo jokio patriotiškumo.

Berisso lietuviai negali 
sistebėti, dėl ko L4etuvps 
stovybė P, Ar :S/ V^rdo ,ng>| 
kyklą niTbankrutiuo iki žemiau
sio laipsnio. Kur dingo musų 
mokykit/ tėvas, p. Konsulas.; 
Pareikalaukite, tegul painfor-; 
muoja bent apie, vieną tėvų su
sirinkimą ištiso meto bėgyje. 1 
'RolĮos reikėtų rūpintis ne vien: 
mokėjimu algos “mokytojui”:; 
ar lankoma toji mokykla tų 

"mokyįlą musų> vaikučių, kurių vardan'

yra ; visi 
kartų 
dabąr

^^4
TH«

8939

At

lietu-
vių mokyklą, 
kad Berisso 
savo vaikučių 
mokyklon ar
klinio amžiaus lietuviukų.
ir dar kartą ne! BerisiečiaiAio* 
ri teisybės, o ne melo. Berisso 
lietuviai nori, kad 
tvarkytų Komitetas, o ne 
“mokytojas”.? Mokyklai reikia 
mokytojo, o ne diktatoriaus.' 
Kokia gali būt mokykla, ne
kvalifikuoto ir vienui vieno as
mens vedama. Pagallčs, kokis 
yra tas “mokytojas”, kad s jis 
bijo tėvų? '-A4"

Per visus metus nepaskelbė 
nė vieno Tėvų susirinkimo. 
Nepripažino Tėvų Komiteto* 
kurį išsirinkome patys Beris-

A py saka, apie Ukrainą & lĄjtki^ 
jes invazijos laikų .

“BALArriAYWe
KAZOKĄ GOLOTA”

>
Taipgi pirmas parodymas apie 
rinkimus į Aukščiausį Sovietą; ■■

SONOTONE
Teatras—66 E. Van Buren

Atdara kasdien 10:45—šiokiomis 
dienomis 25c iki 1 v. p. p.

INSURANCE
(APDRAUPA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraūdą 
ugnies

• Apdraudą

• Apdraudą

• Apdraudą

• Apdraudą

namų nuo

tos išlaidos daromos. Pribuki-; 
te ir Tamsta Ponas Konsule 
pasikalbėti ir su tėvais, ne tik 
su. Bepečka. Gal tada kas pa-: 
aįškcs. apie mokyklos trūklį 
mus.1 Gal pamatysite, kad vi-į 
siškai ne. taip yra, kaip Jums; 
Rępečka pasakoja. Apgailėtina,! 
kad valdiškais pinigais -apmo
kamas “pedagogas” taip nie-! 
kam netinkamas. Kada beri-!j, * i -• ; t
sieciams reikia pasimokint ko-. 
.kkį4 dainelę ar * kokį veikalėlį' 
rėpetųbti, visada esame priver-, 
k i i i išsir a šyti« *žiAogų * iš' Buenos 
Aįiys* yr'-kjam^apmokėti., Mes, 
lietuviai mat mylime šayąjj 
meną kjr savąją kalbą.- Nejau
gi nėra tinkamo pedagogo, ku
ris ” netik mokėtų rašyt lietu
viškai, bet ir musų vaikučius: 
galėtų dainelių pamokyti.

Išmetus’ netinkamą politiką 
.iš mokyklos, Berisse butų pa
ti pavyzdingiausia lietuvių 
mokykla Pietų Amerikoje, nes 
čia tirščiausia lietuvių gyvena
ma Vienoje vietoje ir visi rim
ti,’šeimyniški žmonės.'

Pageidautina, kad po Naujųt 
Metų ^berisiečiai Sulauktų tik
ra mokytojo, vieton analfabe- 
tiško ąjolitikierių įrankio. Rei-; 
kia mokytojo, kuriam rūpėtų' 
ir lietuvybė, o ne vien litai.

,— Berisietis.

A įsakymas :

Kolonija “Baltica” Paragva
juje įsi-kure 1935 m. iš 10 Lie
tuvos išeivių šeimynų, o da
bar joje gyvena, apie 200 šei
mynų ir kas savaitė atvyksta 
naujų fkolonistų. Tai ukrainie-į 
čjai' iš Volynij os...

Kiekvienas Lietuvos pilietis 
turime išsikirtę miško ir sėja
me ' 4. su' puse; iki W ■*
baugiausia savo plpte sėjame 
vatą/ ir pupelės^Lurias . ekspor-' 
tuoj am e. Pą^a.g‘wąj^^ięstąs 
fenc'įfnačion/lmŽki-

W- 
kuris

19 ir 25 «entų dčžutčs ’yra pas j ūsą 
Vaistinidk^.

i|   MII H

čia tikrai tdri Užtikrintą sa-į 
vystovų rytojų.'

■ ■ r....... .. j ' C : Į

ARGENTINOJ^ VEIKIA LIE
TUVIŠKAS; CIRKAS •

“KAUNAS” -

Mrs. Anelia K. Jarusz
‘ ♦ Physical Therapy

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

Hendock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 

. ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
Iš. to paskirstymo aiškiai ma-,

liAiUorUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje ' 

per A. Rypkevjčių 

1739 S. Halsted St 
Raštinė ^atdara ’kas vak<p- 
ras iki 8 vai. Sekmądie- 
nioia niin Q virt-rt ilri "f Vili,

Pirmas Paklausimas: Gy- 
vendatnas Meksikoje’ ir skaity- 
dama§
Balsą”, panorau smulkiau su-
žiiioti apie gyvenimo sąlygas 
Paragvajuje. Aš ir kiti Mek-

■ ■ ' z '■ ------ r-......... .  ....... b

Meksikos lietuviai rengiasi
( Paragvajun

Net iš Meksikos lietuviai 
teiraujasi apie gyvenimo sąly-: 
gas Paragvajuje. Į paklausi
mus atsako Paragvajuje gy
venantis °Argentinos Lietuvių! 
Bąlšo” bendradarbis S. Polo-’ 
dievas, štai klausimai ir at-

Argentinos Lietuvių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 7R PATARĖJAI
....................................................................................................... if į

ETKUS ir
I^DYKAl
■ AMBULANCE

I Tel. Virginia 0883
1704 SOUTH VVESTERN AVENUE, CHICAGO

---  ■ ./..u ■ n -----------

KOPLYČIOS VISOSE 
CHlCAtiOS DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ

tinos ■ -miesį|s /į'<*W^^Lą,? . 
randasi ūži; upės Parąna, prie-; 
šais :>carnačidną< .... ;

Mes pirmosios; 1Q lietuvių 
šeimynų pradėjome iWkidil)k^ 
ti neturėdami ne Vieno cenri 
to. • ; :■ j,< \l p / 'i ■>:
' Čia miškas panašus į Lietu-; 
vos mišką. vyrukai per 2' 
savaites gali iškirsti 1 ha miš
ko ir per mėnesį jį sudeginti. 
Dar savaitę pasidarbavus -4' 
su vilkus likusias šakas į krū
vas, 'liks tik storesnį, tarp ku
rių jau galima sodyti kukurū
zus. žiemos metu sudeginus 
storuosius medžius, lieka tik 
kelmai. Bet kelmas nuo kelmo 
toloka, taip kad galima arti 
ir akėti antruose metuose. 
Svarbu tai, kad nuvalius miš
ką, žemė būna labai derlinga 
ir vieno meto bėgyje sėjame 
ir nuimame net tris derlius.

Už vieną Ui ‘S. A. dolerį da
bar mokama apie 320 paira- 
gvajjškų ,pezų. /

“Bal.tikos” kolonistai žemę 
perkame iš Rerevego kompani-’ 
jos per Paragvajauš vyriausy
bę. Kaina 3G Argentinos po
zai hektarui.1 Duodama išsimo- 
kejimui 7 metams, bet pirmus 
du metus mokėti nereikia. jNuo 
gegužės mėnesio 1937 metų 
girdime, kad žemes kaina buš 
pakelta iki 55 argentiniškų pe- 
zų už hektarą, mat minėtoji 
kompanija žada savo lėšomis 
pravest kelią Čia per miškus. 
Bet dekretas dar, iiepasirodė. 
Kada bus paskelbtas, parašy
siu “Argentinbs Lietuvių* Bal
se”*./- '

Jokių stambių gyvių nei “su
tvėrimų” nesimato, apart kar
tais sutinkamų paprastų gyva-'

■dis Jr sausis

Klimatas puikus ir sveikas. 
Vasaros menesiai, t. y. gruo- 

karŠtoki, bet 
galima lengvai kentėti, žiemos
mėnesiai, t. y. birželis ir lie
pos, vėsiausi, bet vėsu tik nak
timis, o šiaip klimatas geras 
ir netingintis dirbti žmogus

ŠENĮAUfilA H? DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

1.

; . DIENA IR NAKTĮ
1741-1742

Herinitage Avė. ' 
4447 South Fairfield Avenue

Teb:LAFAYETTE 0727 ♦
. .....rfUi. ,į, j..........-...............................................

T z1 4 koplyčios visose
; JL--/ <xX A- Chicag'03 dalyse

liyilįnaį^RR^l     .1 .. ........... I  ........................................................M—nu.,!.................................... .....

■■■• V

■ ■ ■ >

n TeL ĖAEAYETTE 0727

‘ Klapsėkite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vftigp ii W. H. F. C. stoties (1420 K.)— Pranešėjas

v N i J P. SALTIMIERAS.

S

Chieagbs, 
■ 'Cicero:

’ Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi- I 
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

' VISOSE MIESTO
DALYSE

. A. PETKUS
6834 So. Wėstern Avė. Phone, Grovehill 0142

/1410 South 49111 Court Cicero Phone Cicero 2109
; P. J. RIDIKAS f ~

3354 So. Halsted Street - , Boulevard 4089
t w t "i   r—  —«r-«-1 ■»"f1 1 ■  ................ ................

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46lh Street į Boulevard 5566

s.m. skUdas
7T8 West 18th Street Phone Monroč 3377

""Įi1 1   ■ —'■«WW'W'.■ j '   Į " i"1." 1 .  — ............................... . ...

S. P. MAŽEIKĄ ą. ds
3319 Lituanica Avenue ' * Yards 1138

. ■ .IW     .... | ■ ■ I .) . ' ■>; .« ...i. I ,.... ~   ' . ■ ....

LACHAWICZ IR SUNŲS
2314 West 2W PUce
SKYRIUS; 4?-Į4 East 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
47.04 So. Węstern Avė. Phone Virginia 0883
...-------- ----------—-------------------- - •-....... .......... ..... ................................................. ......... .......................-........................................................................

. Phone Capal 2515
Tel. Pullman 1270-

3307 Lituanica Avenue . ^.»..  . ... . i .. .»'*-*»*" I< ' “ —

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue

Phone Boulevard 4139
■—  .., ■■..... .................   ff..,.

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3323 Sc. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį. >

JOSEPH J.~GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
f ■ ■ į djr **'*'' ' 'r i -t .JT1" '^4

• T^lephoner Boulevard' 280v ' 1
46?; SOUTH ASHLAND AVENUE

Ręs. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

2400 WEST MAD1SON STREET. 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Hrųnsvvidk 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vaK 1 reaaaieniaia ir

Sekmadieniais eusnarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Latayette 8016

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 80. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Ąvp. Tel. Varde 2510

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 JSo? Ashland Avė.
WW47U. Street •'

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

iS!Si.". - it »r!."!."!n/',;!BSĮa..'j.'"j.i rre:?
_____ Kiti_ Lj^tąvt^

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

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

išskyrus seredomis ir subatomis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrjcally Akių'' Specialistas 
. Palengvina Tikiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo; 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas- daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Špecialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. • 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 1-0 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER , 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

jdįO Bįk Tel. Yar4s 1829 • 
Pritaiko Akinius 

. Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75'6 West 351 h St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir -chroniškas ligas 
vyrų, riioterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius Plė
tros prietaisus.

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

Valandos nuo Ift—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7.j80 vai. vakaro x 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
x OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, iLL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880«
Telefonas Yard# 0994

Dr. Maurice Kahn
.4631 SOUTH ASHLAND AVJEĮ, 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 ikj 12 
Rez. Telephone l’LAZA 2400
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FANTASTIKAS ANGLO ROMANAS APIE 
“RARA” TARP LIETUVOS IR LATVIJOS

Latvių sukilėliai mėgina pa
imti “Marmo’ miestą Lietuvo
je. Latvių pasikėsinimą palaiko 
amerikiečių avantiūristas Ša
mas Bowyris ir turkas Džema- 
las. Iš to jie tikisi susilaukti 
nemaža pelno sau. Latvių kraš
to apsaugos ministerio duktė 
“Aniuška” vaidina šnipės vaid
menį. Karštagalvis latvių pa
triotas Zeltinis vadovauja su
kilimui. Herr Doktor Kleinas 
iš Vokietijos padaro reikiamus 
žygius Lietuvai lėktuvais aprū
pinti. Ir viskas baigiasi bergž
džių kraujo praliejimu.

Toks trumpai suglaustas yra 
tik ką išėjusio žymaus anglų 
žurnalisto George’o Slocombe’o 
romano turinys. Tiesą pasakius, 
tai nėra tiek romanas, kiek mė
ginimas romano forma atvaiz
duoti privačių ginklų fabrikan
tų machinacijas tam tikru, 
kad ir iš fantazijos paimtu, bet 
konkrečiu atveju. Tariamą Lie
tuvos Latvijos kivirčą autorius 
yra paėmęs ne todėl, kad tiki, 
kad iš santykių tarp Lietuvos ir 
L; tvijos gali kilti panašus in
cidentas, bet tik todėl, kad no
ri ryškiai, konkrečiai pailius
truoti pavojų, kuris gresia Eu
ropai ir, bendrai, pasauliui iš 
ginklų fabrikantų gobšumo ir 
visokio plauko tarptautinių a- 
vantiuristų siekimo pažvejoti 
drumstame vandenyje ir, prisi
dengus ideališkais sumetmais, 

/ tik pasipelnyti.
Apie naują

laikraščių recenzentu 
lankiai /atsiliepia.

Daily Herald rašo, 
combe’o romanas yra

romaną anglų
labai pa-

kad Sto
tam tik-

ras pr.lyginimas (evangeliškąja 
prasme). Tai pridengta musų 
laikų istorija. Tai propaganda 
už sveikų protų tarptautiniuesa 
santykiuose. Tai ciniškas poka
rinio nuovargio, apkvaišimo ir 
silpnybių skrodimas. Jį sušvel
nina kelios nepaprastai gn žios 
vietos apie meilę ij? nuspalvina 
didingus SlocomDe’ę vyrišku
mas. '

Evening Standard nurodo, 
kad Slocombe pažįsta šių laikų 
Europų, kaip retai kas, ir jo 
romano puslapiai yra kupini 
puikiai i.tvaizduotų scenų ir gi
lių komentarų. ‘

Esu, romanas primena tik kų 
išėjusio garsaus Priestley ro
mano pabaigų jsu jo Šukiu: 
“Kam to visko, reikėjo?” Ir, iš 
tikrųjų, dar niekad nebuvo to
kio laiko, kadL pasaulyje butų 
girdėti tiek daug šauksmų iš 
širdies ir tiek maža atsiliepimų 
išgalvos.

Slocombe prieš savo^ romanų 
išleido autobiografinio pobūdžio 
knygų “The Tumult and the 
Shouting”, kuriame atvaizdavo 
savo žurnalistinius pergyveni
mus žurnalizmo “aukso amžiu
je”, prasidėjusio tuojau po ka
ro. Jam teko dalyvauti visose 
svarbesnėse pokarinėse konfe
rencijose ir susipažinti su viso
mis Įžymesnėmis Europos as
menybėmis. Tačiau jis nebuvo 
tiktai stebėtojas. Pavyzdžiui, 
1927 m. jis jženenevoje suve
dė Chamberlaina ir- Litvinovą, 
kada 'karybos sesijai grėsė pa
vojus iširti. Hagoje 1929 m. jis 
suvedė Briandų su Snowdenu. 
Savo k iku jis prikalbino ir

BIRUTE.
\ .... .

“Naujienų” koncerte s prabė
ga dideliu pasisekimu. Publikos 
prisirinko pilnutėlė 
programas 
programo dalyviai atliko už
duotis gerai. Dainavo daug cho
rų; jų tarpe ir Birutės choras, 
po vadovyste Bye nsko. Bend
rai, iš publikos išsireiškimų Bi
rutės choro dainavimas patiko 
geriausiai.

Well, tai viekas darbus at-

i.';

70 Metų Sukaktis

Bankininkavimo
Šiais metais musų bankas mini 70 
metų savo gyvavimo ir kartu tiek pat 
metų mandagaus patarnavimo su
kaktį.
Musų banke galite atlikti visus savo 
finansinius reikalus ir savo kalba su
sikalbėti.
Be paprasto bankinio patarnavimo 
turime jūsų reikalams Užsienių ir 
Laivakorčių skyrius, kur gausite pa
tyrusių valdininkų atsakantį patarimą

THELIVESTOCK 
NATIONAL BANK^/THICAGO

Narys FEDERAL EfePOSIT INSURANCE CORPORATION

4150 SO. HALSTED ST.

Iškilmingos įkurtuvės
VALGYKLOS IR TA VERNO

Po Numeriu: '3856 So. Union Avė., Chicago, Įll.

Subatoj ir Nedėlioj, Vasario 19 ir 20
DYKAI UŽKANDŽIAI PUIKI ORKESTRĄ

Visus draugus ir pažystamus širdingai užkviečiame atsilankyti.
Jonas Švelnis ir Mare Kavarskis, Sav.

\ 1

Grand Openingas
PRANEŠAMA, KAD WALTER ir JOSEPHINE YANULEVIČIAI 

rengia iškilmingą savo naujos tavernos adresu

3965 ARCHER AVENUE
atidarymą,

SUBATOJ IR NEDELIOJ, 
VASARIO 19 ir 20-tą Dieną.

Bus šauni muzika, gardijs užkandžiai ir garimai. Visi draugai, kos- 
tumeriai ir pažjstami kviečiami dalyvauti.

LOS 'ANGELES, CAL. — 
Dora Munsell, kuri pusę 
valandos kalbėjo per tele
foną su savo sužadėtiniu ir 
maldavo, kad jis nesižudy- 
tų. Bet tai nieko negelbėjo: 
Williąm R. Tomkins baigė 
telefonu kalbėtis ir tuoj nu
sišovė. Nusišovė jis Louis- 
ville, Ky.

Gandhj sumažinti savo reikala
vimus iš vienuolikos iki ketu
rių. Jis pažino Mussolini, kada 
duče dar nebuvo pasidaręs Vy
riausybe ‘‘viename asmenyje’*. 
Jo didžiųjų Europos asmenybių 
charakteristikos yra ypatingai 
įdomios. Hitleris jam. yra “nuo
širdus, jei ir nelabai inteligen
tingas” ir, nors neturi jumoro 
jausmo, pasižymi “akla drąsa”. 
Anctole France jam turėjo 
“nelaimingo satiro” akis.

Jaunas Varnių Rabinas 
Suerzino Senus Varnių 

Žydus • ■
KAUNAS — “Dos Vort” ra

šo, kad naujasis rabinas, ne
paisant toj kad po senojo rabi
no mirties dar nepasibaigęs ge^- 
dulo metas, sumanė puošniai 
atšvęsti jo pergale prifeš, tųląs 
Varnių žydus. Rabmasr savo 'ši
lininkams surengė pu'otą, o ka
dangi žydų muzikantai nėra jo 
šalininkai, tai buvo pasamdyti 
krikščionys—muzikantai. Buvo 
laikytos kalbos, kuriose rabino 
priešininkai buvo prilyginti šu
nims.

Puotai pasibaigus, visi daly
viai traukė savotiška eisena 
Varnių gatvėmis vėlai vakare. 
Eiseną lydėjo muzikantai, o ra
binas buvo vedamas po balda-t 
kimu apsuptas liepsnojančiais 
deglais. Taip šokinėjančioj i mi
nia su rabinu atitraukė ligi se
nojo rabino našlės buto. Našlė 
ir jos dirkterys pradėjo labai 
graudžiai verkti. Senoji rabi- 
nienė tiek susijaudinus, kad 
apalpus ir teko skubiai kreip
tis į gydytoją pagalbos.

Iš ten keistoji eisena traukė 
toliau į rabino butą, bet tenai 
prie rabino po baldakimu pri
šoko jo žmona su dideliu riks
mu. ’ ...

Taip pasibdigė keistoji jau
nojo Varnių rabino įvedimo ei- 
sena^ '

PILĖS
OPERACIJOS NEREIKIA

Per 17 metų kasdien įrodinėjo, kad 
pilės išgydoma be operacijos. Tūks
tančiai naudojasi mano 
užtikrintu Pilės gydy-18 y—< 
mų ir absoliučiai išgi- 
jo, dirbti nesustoję. Pa- 
•liuosuoti nuo baisių 
skausmų ir storosios 
žarnos ligų pavojaus. w

.Ateik ofisan, leisk pa- 
rodyti gaunančius laiš- ------ ~-------
kus iš Chicagos vyrų ir 
moterų, Persitikrink. Niekas nekai
nuos.
Užtikrintas Pasekmingas Gydymas 

$1.00 iki $2.00
Gali gydytis ofiso budu ir namuose. 
Kaina maža, panešama. Draugiškas 
daktaras patarnaus. Vizituok šian
dien. Veik kol nevėlu. Pilės veda 
prie rimtų kūno ligų. ' .

DR. P. SCHYMAN
1869 N. Damen Avenue, 

.Armitage 8200.

Remkite tuos, kurie
garsinasi 

NAUJIENOSE

vo 5 dienos šeimyniškas vakar 
rėlis pakėlimui fondo operetės 

> na, ir 
P^.ti operetė. Nuo šio laiko iki 
operetės pastatymo bus laiko
mos chorą repeticijos du sykiu 
į savaitę, trečiadienio ir penkr 
tsdienio vakarais, kaip 8 vai. 
Sandaros svetainėj, 814 W. 33 
St. -Iki pasimatymo. —Ducky.

į pastatymo re/kalams,

svetainė,
buvo geras. V^si

'' ' •

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

/ .

kad pačios Naujienos

"GERAI* KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSUOS, KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?"

z I .

lik'ias gerai, dab: r paliko piu-l yra naudingos
sų pačių darbai, busiantis ko- \, ——-------

ŠIAIS METAIS*
AŠ VAŽIUOJU
J LIETUVĄ!

Plauk tiesiog į 

KLAIPĖDĄ 
laivu »

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
1 Išplauks iš New York’o gegužes 21 d.

Štai yra Jums gera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog į Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmenis* 
kai vadovauja PIJUS BUKŠNAITIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

.Patogus kambariai, gražus, viešieji katn- 
bąHai, plaukiojimo baseinai, geras valgis, 
pramogos, mandagus patarnavimas ir gražus 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusi Kiel Ka
nalą.

EUCHARISTŲ KONGRESAS BUDAPEŠTE 
Nuo Gegužes 23 iki 29 '

Speciali kelionė: '
QUEEN MARY balandžio 27, gegužės 14 
BERENGAR1A balandžio 20, gegužės ,4,-18

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas

NAUJIENOS 173^.%^XDilk REET
CUNARD WHITĖ STAR

■ .i. ' • ■ r .

už $97.50
Ir Jūsų-Seną Radio Jus Įsigysite tą 

Naują 1938 Radio
Pagauna automatiškai visas Stotis. Galima klausytis pro
gramų iš Europos; groja ir rekordus. Naujas dabar išras
tas RCA Victor, Philco, Zęnith. . ,

* ■ .1 • \. ' . * į * . • ’ , ' , . ■ ' ■
f ; ' , ’ ■

Nieko nereikia įmokėti—tik jūsų senų radio ar pianą-

50 radio, 8 tūbų, perdirbtos, garantuotos po ........ $8.75
20 radio, 9-10 tūbų Victor ir Zenith kombinacijos

P“ $39.00

SUDRIK FurnitureRailm
3409 ir 3417 SO. HALSTED STREET

Del Pataisymo Jūsų Hadio

Telefonuokit Boulevard 7010-8167
Budrike Programas Nedaliomis WCFL 7:30 vakare, Sim

fonijos Orkestrą, Makalai.
WAAF Pėtnyčiomis ir' Nedaliomis kai 4 vai, po pietų.

WHFC Ketvergais nuo 7 iki 8 vai vakaro. ’ ,
•• . ____ >__________________ -___’J/a’ '. ' ____ • ’

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORfiS DAINININKES — ARTISTAI-tS

i . F.—. .................................................................. -T-1-............... . '".^1 ...........  II . .

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
f SEKMADIENĮ— . . — 9:00 VAL

PIRMADIENI— W. H. F. C. —10:00 VAL
♦ PENKTADIENĮ-- — 7:90 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Beer Djstributor

L M Horkus
AMBROSIA & NECTAR

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alinęs ij kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. ......

2415 W. 64th Street. Tęij. Hetnlock 6240

Sity Metų.
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos 
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš Hew Yor- 

ko gegužio 3 d. laivu “Europa”, i Breme
ną, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko i 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 Ą reikės damoketi $6.25.

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Gripsholm”> tiesiai i Klaipėdą per 11 die
nų, kainą $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžintą $5.75.

Trecia ekskursiia birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franci ją, iš ten gelžkehu 
i Kauna arba Klaipėdą 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 dienų, laivu 
“Aųuitąnią”.

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

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

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesį ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank- 
sto pasiųsti aplikaciją.
. Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

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

•c a- -.'r .• • 'X,'- ‘.> . ;
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NAUIISNC?
The LithuenUn Daily Neirs 

Published Daily Ezęept Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone OANAL 8500

. - • .......-................    ■ ' ■ N

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Claas Matter 
March. 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Chicągoje^pąJtu:
Metanas 
pusei mętą ------*——
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams .____
Vienąją mžuesiųi ...........

Chicagoje per išnešiotojus:

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia < Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Hl. Telefonas Chnal 8500.

$8.00
- 4.00 
... 2.00 
. 1.50 
,v .75

Vieną' kopija _________ ——- 8c
Sžfvąitei .J__ ........__.....____ 18įc
Menesiui _____ i____ 75ę

Suvienytose Valstijose, ąę Chicagoj, 
[ ‘ ' 7 paSMų. j

Metams  ------ ...—.................  $5.00
I Pusei metų ............................  2.75

Trims menesiams ........ ; 1.5,0
Dviems menesiams ................ 1-00
Vienam mėnesiui ......__ ____  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos^ 

(Atpiginta)
Metams ........    $$.00
Pusei metų .....i............ 4.00
Trims menesiąms  ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moąęy 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Jąlųiis

KARAS ARAGONE

Vietoje Jėzaus, paleido Barabošių
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių proga Ąn- 

tanas Smetona davė amnestijų kai kųrįęnąs, politiškiems 
nusiką^ėliams- Telegrama iš Kaupę praneša, kad pir
mutinis, kuris pasinaudojo "valstybės prezidento ma
lone”, buvo prof. Augustinas Voldemaras. Be to, am
nestiją gavo kiti 288 asmens, tarp jų 265 civilinių teis
mų nuteisti ir 23 — karinių teismų. ' ■

Kas tie kiti asmens, nepasakoma, bet dauguma jų 
veikiausia bus voldemarininkai ir Klaipėdos hitlerinin
kai. Vienoje žinioje iš Kauno buvo pasakyta, kad am
nestiją gavo baronas Roppas ir Dr. Neumannas ir iš 84 
Klaipėdos nacių, kurie buvo įkalinti dėl Sąmokslo prieš 
Lietuvą, paliko kalėti tik šeši. Q iš voldemarininkų ta
po paliuosuota, rodos, apie dvejetas šimtų.

Tai ve kas gavo Smetonos malonę.
Visų srovių veikėjai Lietuvoje reikalavo, kąd iš ka

lėjimų butų paleisti tie politiniai kaliniai, kuriuos val
džia nubaudė už tai, kad jie kovojo dėl laisvės atgavimo 
arba materialinės valstiečių ir darbininkų būklės page
rinimo. Tą reikalavimą parėmė ir dešimtys tūkstančių 
Amerikos lietuvių. Bet Smetona davė amnestiją šim
tams saviškių ir hitleriškų fašistų.

Įvyko kaip tame Biblijos padavime apie Pilotą. 
Evangelistas Motiejus;(skyriuje 27) pasakoja:

"Tos iškilmės progą gubernatorius paprastai 
paleisdavo vieną kalinį, kurio norėdavo žmonės.

“Ir tuo metu buvo kalėjime žinomas k^Unys 
Bai*abbas (Barkbošįus). Todė), kai žmonės susinu? 
ko, Pilotas jiems tarė: Kuri jus pojite.- kad aš 
jums paleisčiau? Barabošių, ar Jėzų, kuris yra vą- 
dinamas Kristum? Nes jisai žinojo, kad jie išdavė 
jį iš pavydo... J V '

“Bet vyriausieji kunigai ir seniūnai įtikino mi
nią, kad ji prašytų duoti jai Barabošių ir sunaikin
tų Jėzų.

“Gubernatorius... tąrė jiepis; Tai kurį gi iš šių 
dviejų jus norite, kad aš^jums paliuosuočiau? Jie 
tarė: Barąbošių.

"Pilotas tąrė jiems: Ęą gi aš tūrių daryti su 
Jėzum, kurią yra vadinamas Kristum? Jie pasakė 
jam: Nukryžiavok jį.

“Ir. gubernatorius jiems tarė: Kodėl, ką blogo 
jisai yra padaręs? Bet jie šaukė tik dar gariaų: 
Tegu jisai mirštą ant kryžiaus!...”

\ '* *

Dievobaimingieji šventraščio rašytojai ęią, žinoma, 
sufalsifikavo istoriją, piešdami ‘ kruviną Romos despo^ 
tizmo bestąją Pilotą gerąširdžiu žmogum, kuris nenorėk 
jęs pralieti nekalto kraujo. Romos tironų žiaurumą jie 
norėjo suversti ant galvos žydų miniai, kuri, girdi, bu
vo tąip ištroškusį kraujo, kad norėjo geriau matyti plė
šiku Barabošių laisvą, negu leisti išsisukti nuo mirties 
bausmės nekaltam vargdienių mokytojui Jėzui!

Banditas gayo amnestiją, o Jėzus buvę pųtemptąs 
prje kryžiaus!

Panašiai atsitiko ir dabar Lietuvoje: Hitlerio ągerir 
tams Klaipėdoj krašte, dariusiems sąmokslą prieš Lie
tuvą^ ir Voldemarui su jo pakalikais,, kurie padąrė vie
ną perversmą 1926 m. gruodyje ir bąndė padaryti dau- 
giąų perversmų, suteikta laisvė, tuo, tarpu kai daugelį 
žmeujų, kurie kovojo ųž Lietuvos Jiąųdįes teises ir ge7 
rovę* tębęvargstą kalėjimuose arba koncentracijos sto
vyklose. . . •

Ta amnestija ne tautiška, bet pilotiška/

Šančių KlebopųsReiyką 
Parašys, Kad Neįvestų 
Civilinės Metrikacijos

KAUNAS -----  šiomis dieno
mis Šančių klebonas Lumbis 
bažnyčioje perskaitė agitacinį 
raštą, kuriuo ragino žmones 
protestuoti prieš civilines me
trikacijos įvedimą Lietuvoje. 
Pabaigęs skaityti, klebonas ra
gino tikinčiuosiųą paąirąšyti po 
peticija, kurią numatęs įtękti 
vyriausybei.

NEPAPRASTA KOMBINA
CIJA.

* ■ • '.

“Vienybė” garsina Amerikos 
Darbo partijos lietuvių sky
riaus prakalbas, s 1 kuriose nuo 
lietuvių kalbėsią Antanas Bim
ba ir buvęs klęrikalų savaitraš
čio (“Amerika” • redaktorius Ch. 
Vilniškis.

Daug kartą “Vienybė” yra 
išpludusi Bimb^ “tautos išga
ma”, o dabar ji reklamudja jį, 
kaip “visiems gerai žinomą kai-' 
j^toją” ir Ąmerįkos Dąrbų Par
tijos. narį, kuris Vs.ųpąžin^ins 
lietuvius’* su tos partijos reL 
kaląią > >’/'v -

i. * ■

Bftnba yra koąiunįstų parti
jos lietuvių “centro biuro” se
kretorius. Kokiu bddu jisąr ga
li būti ir nariu Am. Darbo par
tijos (kurjos konstituciją 
džia priklįąąsyti nariui kitai po
litinei prgąąižacljaĮ)y dar iki 
šiol nepaaiškėjo. ' •

MIRĖ TĘQCRIQ S.UNŲ.S 
PARYŽIUJE.

(Mųsą specialaus korespondento Ispanijoje)
■■I ........ .. .......................... ... ................. .............. ■
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[festus bei vienybės deklaraci-
Prąlątaėjęs ąįęysc ŠiU° ir

biivusįąja savft politika tmu momentu Markso.aiSFUS. tJaFs*te*-#1 "kw‘"“ rk-
į grisi ir tines veiklos zmgsms svarbiau>

ras. Einį į krautuvę, nori la 
kams poperio gauti — nė 
nes kažkur transportai bo 
barduoti. Tu lauki ištisas sav 
tęs laiškų nuo mylimų ir bn 
gių žmonių, o jų negauni, i 
arba jie žuvo karo ugny, ar 
tavęs jie neranda, nes tų m< 
kas žmogau esi paskendęs 
me didžiuliame kolektyve, J 
hs ‘vadinasi armija, tu gyv 
jos interesais, jos 
kuriems smulkios 
širdgėlos nežinomos. Greta r 

Įųęs miega draugas, kuris są

**yT**i*',,*ff’***B
NEDEMOKRATIŠKAS KON

STITUCIJOS PROJEKTAS.

Smetonos seimas, kaip pra
neša telegramą iš Kauno, ga- 
lų gale konstituciją” .. y .
priėmė, ir ji buvo paskelbta ^turiedne?u tuzinsį P^amų” )Goto^
vasario 15. , kūpėki.-

Kokia ta konstitucija, dar s.i rašąąį ir ą^imęn^>. kaip k Lygiai taip pat užmirštamą I įrašytas ir spaudoj mi
nė^ą žinios. Tąs projektas, ką- priešŽąyęjo- ši Markso išmintis ąoęiąjįstų įr tas, kaipo žuvęs. Tai štai ,1 
ris buvę paskelbtas “L. Alde”, ąiės |iąo ą ątvykęs komunistą partiją susijungimoLra’ ^aras. O tų mielas tolin

‘tyri, daug trukumą. Bet vieno | Is^ąnijęją žį^ny- Į klausime, kurį diktuoja kąrąs įr skaitytojau, ar daug padarei
bendrą fašizmo agresijav Euro- Larą sustabdyti? 
poje ir pasaulyje. Ispanijos kar 
ne vienybė daro stebuklus. Per-11937 XI 31, Aragonas.

(GĄI^S) ;

čiui w m kritik^ •

dalyko projekte nėra, tai —|je pastebi jį kenkšmingęs poli
po 1 paragrafo, kuriuo Smetona tiko$ Pėdsakus bei‘ liekanas, 
butų. pasįdaręs “kęraįium” Jam ministeriąująnt buvo lei-

:• (amžinųSeimo ’—
narją pasipriešlnimąs, matyt, 
privertė konstitucijos autorius 
tą punktą iš projekto, išbrauk 
ti. ■ . i:;?

■ ■■ . - i' ,v ■ j ■ ....

džiami dekretai, bet kartu bų-lpai vėlą rudenį fašistą gaujoms 
yo toleruojama ir ją sabotažas. Į besibraunant į Madridą Pra-| 
Mobilizacijos, kareivių, maisto [skambėjo per pąęąųlį obalsis: 
produktų^ karo reikmenų — iš- Į— nę pasaran! Lapkričio pra
tisai buvo sabotuojamas arbą džipję Madride' buvo sustabdyti 

Tačiau Projektas vktiek su - aPleista«- KoVa prieš fašistus girįčąį įr bevaisęs diskusijoj — 
TV J 9 Į, nucrarv anlaista. Kain kaista. I nnt»s na viana orurip n paikai saka I

Reikią pręžideutui dąug galios, 
o. seimo galią labai susiauri
na. ■

no pasaran! Lapkričio pra

siekimž 
žmogišl

Paryžiuje mirė, sulaukęs tik 
32 metų amžiaus, Šergei Še-- 
dov, Leono 'Trockio sūnūs. Se- 
dovo pavardę, jisai j bųyo pri
ėmęs nuo, savo motinos (Troc- 
kienės). *

Sedovas buvo plačiai1 mini
mas Maskvos bylose, kuriose 
buvo teisiami dėl „tariamojo 
“kontr-revoliuclnio sąmokslo” 
Stalino prįėšąį. Apie jį buvo sa
koma, kad per jį Piatakovas 
ir kiti “sąmokslininkai” 'palai
kydavę ryšius su ištremtuoju 
sovietų karo komisaru.

ISTERIŠKAI GINA KOMUNIS 
TIŠKA DIKTATŪRĄ.

Vieno “Naujienų” korespon-, 
dentįo pranešimas .apie dikta
torišką komunistų šeimininka
vimą Am- Liet. Kongreso 
Brooklynp skyriuje iššaukė to
kią'. isteriką čikaginiame komu
nistą organe, kad jisai ėmė net 
kalbėti apie f.. “laikrąštįnę 
etiką” vadinasi, jeigu kas iš- 
kelia aikštėn negr4w ; komu- 
nistų darbelius, tai jisai nusi
deda etikai!

4Bet patį klausimo brąndųol. 
tas koniųnįstą organas bando, 
apeiti pasakomis apie Stilsono 
ir “sklokininką” g’riekus. Gir
di /t \ A ,

A‘Taį kaip-gi tos klikos at
stovas gali kalbėti 'Varde so- 
cialistą’ prakalboje, .kurios 
ruošiamos AnaęriĮtos Lietu
vių Kongreso...

.. Pagaliau^, tose Brook- 
lyną prakalbose socialistai 
turi sąvo atstovą, jaunąjį Ml- 
chelsoną. Jį myli visi, be 
skirtumo, Amerikos Lietu
vių Kongreso veikėjai.”
Čia paprastas humbugas.
Stilsonas šiaiąę atsitikime 

atstovavo ne kokią nors ‘‘kli
ką”, bet LSS. 19 kuopą, kurios 
narys jisai yra.

O Michelsonukas tos kuopos 
neatstovauja, nes jisai nėra nei 
kuopos narys, nei nebuvo ga
vęs kuopos įgaliojimo. 19 kuo
pa vienbąĮsUi buvo nutarusi, 
kad jps vardu kalbėtų Stilsę- 
nas. '■ \ •

Skleidžiama gandą, kąd to$ 
moterys, kurios nepasirašys 
prieš eiviĮin^ < metrikacijos į* 
vėdinu, bus ątlęist^ iŠ “gy
vojo fažančiaus”, katalikų mo
terų draugijos ir kitur!

Taip, pat ąĮUęid$ąw - 
kad Lietuvoje civilinė metriką? 
cija busianti labai pavojingą 
padorioms šeimoms. ? Esą, kas. 
kiek norės, tas tiek ir gyvens 
susituokęs, šapčių , gyyeptojų 
tarpe tokią agitaciją reiškia
mas pasipiktinimas.

■ - jĮjį sį-atį 'k'ia-Ba ■■

■Ki.

umyų ’ ir |oi
•bet tai jų dalykas, kuris su 
ginčijąųią J^ų^mp ųeįųri ųių- 
ko bėnffl^);' Ne komunistams 
priklauso teisė spręsįį, ■■ ka^ tu
ri atstovauti socialistus. Jeigu 
jie šitą įęiąę ąąyjpa^, įie 
uzurpatoriai. Socialistai to'kios 
u?uypącijps nepąkęs. .

Ir ję'įgų kompųistąi sąvo dilt 
tatoriškų užgaidų ųeąt^įžą^^ 
tai jie galės eiti, daryti “ben
drą frontą” su Smetona. '

#

Oi O.lf-ij

'apleistas. Kova prieš fašistus gįųčąį ir bevaisęs diskusijoj —
I už nugary apleista. Kaip keistą, nors n,ė vieną grupė neaitsi.sakė 

■ kad vieno anglą laikraščio ko-[savo idęją ir programos, bet yi- 
[ respondentas prieš metus iš- si — ir socialistai, ir komunis- 
pranašavo: Kabalero nėra tąs tfii, anarchistai, respublikonai 

i tik 5, mė- žmogus, kuris turi vesti respu- ir bepartiniai, vyrai, moterys ir 
nesiūs metudse. hliką į laimėjimą. O dabartinei Įi vaikai stojo ginti vieninga va-

vyriaųsybei dar vis tenka lik-?
štai ką sako konstitucijos | vįduoti ‘kabalero palikimą,. ku

proj ekto paragrafas 94: rj0 tiesioginė pasėka'yra Mala-
“Steime yrą dvi paprasto- gos ir Asturiją netekimas.

siųs. sesijos metąi. Pavą-
sapio sesija prasideda vasą- zKaras Ąragone sukelia už- 
rio penkioliktą dieną ir pa- frontėj.e ir kitus politinius reiš- 
sibaigia balandžio penkiolik- kinius, kurie, turės svarbos ne 
tą dieną (ty. tęsiasi du mę- tik Ispanijai, bet ir, viso pąsąu- 
nesių. — “N.” Red.), rudens lio darbinipką vienybei. Ispąpi- 
sesiją pra^idedą rugsėjo pen- * 
kioliktą dieną z ir pasibaigįa 
gruodžio penkioliktą dieųą 
(tęsiasi 3 mėnesius. — “N.q 
Red.).

Vadinas^, per 7 mėnesius 
kiekvienuose metuose seimas 
ncp.osėd^ląųją- Prezidentui duo
damą gąlį^ ,vsušau,kV nepapra
stą seimo į sesiją, bet jisai ga
li ją šąų^į arba ųešaukti, Ir, 
sųšųukęsri f).lsaį. ,^ąli nepapras- 
tą seimo’^eslią Uždaryti, kad ir 
seimas nebūtų ’ išsvarstęs yį$ų 
.dąlyką, ^ėl jisai b(uyo 
sušauktas. / ' j - '' .

Per tą ląiką,. kąi seimas' pę- 
p,o.sėdžiauja, pilpi krašto gas- 
padoriąį yrą prezįjęptas ir įpi- 
pisterių kąbipętąs. Prezidentas 
ne ’ tik vadovaują, vykdomajai 
vyrįaųsybeį fądmįųlstracijąi), 
bęt ir Įęidžią įštąįyiftus!
Prezidentas Įėidžią Jstatypiąs

■ be seĮ^ą. 

’’ '. , , • ) . ,t ’ v *. Ą..\ 'I

: Projekto' 106, ir

J'Kąiąy jo sesijos 
'■ perą, įstatymų1 projektus pri- 
į Statę IjespųbjĮko.ą PrezičĮen- 
: \ tąi ^inis.tfą' Taryba.

“Ministrą Tąrybps projek
tą- ĘęspųhĮikoą Prezidentas 
tyįrtįpą ąrbą .zųęįyirtina. '

“ĘęspublikQS Prezidentas 
pątYįpįįptą įstatymo projek
tą- skelbią įstatymu...”

i t šįtįe paragrafai, suteikia p,ię- 
>tuvos prezidentui daugiau gą- 
lįęs, hęgų’kąd jęs turi Angli
jos karalius arba prezideijtas 
Ręęseveltas.

•» . •" -j ‘ i I

Sekantis (108) paragrąfas 
•tą galią dar padidina, būtent:

“Tarptautines sutartis įga
lioja sudaryti įr ratifikiįoją 
Respublikos Prezidentąs.’^

^įtas paragrafas yrą ypač 
nesutaikomas su demokratįjęą, 
principais. Vienas - asmuo dUf’U 
sutartis su kitoms valstybę 
mis ir w Kur W
įnikta? w<R ręspn^i|t:osQ įr 
demokratinėse konstitucinėse; 
mppąrcbįjp^e tąr^tąųtines ąu-

jamei^aą (Amerikoje 
tas). J ' f ,■ * • /' j- -t

Turėdamas tokią galią, Lie
tuvos prezidentas • galėtų kraš
tą kam nors parduoti. 1918 me
tais ‘ Smetppa bandė pardųpti 
Lįeiuyą kaįiserįškai Vękįetįjąi, 
kviesdamas vokišką princą Uęa-

Lietuvos seniausk 
gimnazijos jubi

liejai
... >• • ' ‘V’4'

Seimą sęsjjos

konstitucijose,

tartis ratifikuoja (tvirtina) pąr- 
sepa-

O.'^sLa.;1. -O. ' i lia-.;:'. ?

lia Madridą — ir beginklis 
miestas tebestovi ir Šiandien 
nenugalimas. Visuotina t vieny
be padarytų nenugalimą visą 
respubliką, padarytų ją pajėgią 
laimėjimui.

joj greta obalsių daryti įsitvir
tinimus ir apkasus, šiandien vis 
labiau aidi — jųnkimės. Liau
dies fronto laikraščiuose, parti
jų plenumuose, karštai (įisku- 
suojamas klausimas apie socia
listų Darbininkų Pąrtijos susi
jungimą su komunistą partija, 
ką tenka laikyti artimos ,atei 
ties įvykusiu faktų, nęs. plrpii 
didžiuliai žingsniai jąą padary
ti Kąitąlonijoj, susijungus toms 
dviems ^tijoms. į Jungtinį So-| 

Į čiąlisUų partiją. B.ę ją susijun
gę soc. ir kęm. jaunimo sąjun
gos. \

Bet '“Naujienų” skaitytąja! 
žino, kad be šių pąrtij ą ir są
jūdžių —i Ispanijoj buvo ir gal 
būt tebėra labai įtakinkas ą- 
narchisitinis judėjimas, netilpę^ 
ligšoil i nei internacionaluose, 
nei valstybėje. Bet užteko tą 
metą su viršum karo, kad ir ą-; 
narchizmas pasikeistą. Taigi, 
sakau klaidingai laikoma ispa
niškasis ąnarchizmas nekinta
ma yda, nepasiduodančia jo
kioms laiko įtakoms — laiko, 
dantys aštrus, ir jie dirbą vps- 

i publikos naudai. Iki karo Anar
chistai absoliutiškai neigė ir 
boikotavo vyriausybę. O karo 
metu jie dalyvavo liaudies fron
to minisiterią kabinetą. Prasidė
jus karui anarchistai stojo, 
prieš. liaudies armijos' kūrimą, 
skelbė teorijas, kad fašizmą su
mušti turi organizaciją ir par
tiją miliciją. Kartu su įtuo jię 
nepripažino vieningo komanda
vimo, nenorėjo perleisti prrmę- 
nę į vyriausybės rankas, bei į- 
sileisti pramonėn bet kokią vy
riausybės kontrolę. O šiandien 
net Ąęagono fronte nebėra par- 
timą milicijos batalioną, anar
chistai įeiną į rcgąliariąę aripi- 
j'ą, klauso komandyrią įr kari- 
plą-' orgąnų. Daugelis ę. N- T- 

orian

prąnfięąę buįą narionąljzuota įr 
'pjfląųsybė irptąsi vado

vauti karo pramonei.
šie visi faktai, pagimdyti įę 

išvystyti vięno fakto—-karo —■ 
sako, kąd anarchistą įtakoje ėr 
sanęios ipasęs darbipinkijąs isi- 
traukiu į politinį antifašistinės 
kovbs bloką. 1 \

Šitoks blokas garantuoja fa?
r , ‘ v 4 < - *

šizmo galą.
Dęjar dar nevisi ispaną socia

listai pilnai supranta šiuos kitė
jimus ir todėl prie šio bloko su
darymo eina atžagaria ranka — 
skelbdami susijungimo mani-

-f..j,i*.<.■£ 2.a:j. .lz*’ž jAiiii

Jau nuo 1867 metų Marij: 
polėje veįkė rusų įsteigta g 
nazija. Marijampolės gimn 
joje prieš kąrą mokėsi did 
skaičius Suvalkų krašto ukii 
kų vaikų, nes suvalkiečiai i 
ninkai jau tada sUprkto m(

I Rašant apie tuos vidujinius reikšmė ir savo vaikus £ 
kitėjimus respublikonų eilėse, s*a* ^ido į Marijampolės ir 
būtina paminėti garsų anar- gimnazijas. Prieš t 
chistą ir karo vadą Durutį, ku- Marijampolės gimnazija b 
rio metines mirties sukaktuves | vienin|telč gimnazija visoje 
minėjo visos respublikonų po
litinės grupės ir armija. L— 
garsus antifašistas buvo pir
mas anarchistas, atskubėjęs su 
savo kolona padėti Madridui, 
kai šis kovojo sunkias kovas 
lapkričio pradžioje. Duruti žy
gis iš Aragoną fronto buvo pir
ma Kataldnijos pagalba Madri
dui, kurio Universitetiniame 
kvartale kovos įkaršty šis vy
rąs ir galvą pądėjo.

Buenaventura Duruti lygiai 
prieš meilus suprato ir skelbė 
tai, ką tik dabar tepajėgė su
prasti kiti anarchistų vadai. Jis 
suprato reikalą visoms antifa
šistinėms. jėgęms susispiesti į 
vįe'ningą kąvos frontą —: tas 
mintis jis stengėsi įkvėpti savo 
draugams, įrodinėjo, kad be ge
ležinės disciplinos, bę vieningo 
komandavimo negalimą sutriuš
kinti fašizmo.

Tuo jis ir didis^ tuo jis ir 
pranašas.

Ąragono 'uolynuose artinasi 
žiema. Bene čia aštriausiai pa
sireiškia Ispanijos klimato 
griežtumas. Kai šviečia saulė — 
mes karinius pratimus darome 
vienmarškiniai, bet vos tik ji 
pasislepia, už kalną — žvarbus 
šaltią ąpnipka kąreivio nosį ir 
rankąs,

Kąi gręsią fašistu IČktUYU 
bombardavimas — mes sędime 
kur nors pą žalią alyvą medžių 
ir pietaujame, u prieš mus grač 

kūdikystės pą- 
saka, stgįso bąlti aukštojo A- 
ragano l^ąlpąį. Ęaytąis jie atro
do kaip dėmesys, kartais kąįp 
melsvas krišfo^ląs. Ąmerikps 
dangoraižio žmogui, nepergyve
nusiam pasaulinio karo, sunku 
įsivaizduoti taiką. Jd jam yra 
lyg oras, kurio žmogus nejunta, 
neįsivaizduoja. Užtenka gauti 
smūgį krūtinėn, užtenka skęsti 
bent kartą vandenin, kad pa
justum ką1 reiškią p.rąs. Ta patį 
mes juntame ir čia — ką reiš
kia karas ir taiką, mirtis ir gy
venimas. šiandien męs įipksmąi 
Žaidėme futbolą, p vakarop bą- 
tą|ip,ąp P9- paskaitęs
mums į'teįkę gydomųjų tvarsčių 
(bintų) pirmajai pagalbai tąpus 
sužeistam. Ir štai linksmas ka
reivio veidas pasidaro susirūpi
nęs — virš musų kabo mirties 
kardas. Bet seni kareiviai prie 
visko pripratę — juos niekas 
nejaudina.
. Ir w tA tue poreiškra U-

I sijos imperijoje, kurioje b 
šis leista laisvai dėstyti Keti 

kalbą. Tas lietuvių kalbos 
kymo leidimas tautiniu ati 
giu lietuviams turėjo did 
reikšmės, nes daugumas k 
mokančių nutautusių lieti 
laisvai dėstomos lietuvių ka 
dėka sugrįžo prie lietuvybės

Gimnazija^ išaugus ir sus 
rėjus, rusų valdžia pastatė 
vius gimnazijos rumus, kur 
se ir dabar tebėra Rygiškių 
no berniukų girpnazija.

Ląike didžioję karo Marij 
polės gimnazijoje mokslas t 
nutrauktas ir tik karo au 
nusiraminus vęl iškilo gimn 
jos atgaivinimo reikalas. C 
nazijos atgaivinimo darbo ė 
si Suvalkijoje ąųsiorganiza 
lietuvių švietimą draugija 
būrys”, kuęi$ 1918 metų sa 
14 d. atgaivino Marijamp 
gimnaziją tik jąu nebe prie: 
rinę rusų, p lietuviškąją “Ž 
rio” gimnaziją. Netrukus į 
nazija pasiėmė įš “Žibu 
draugijos tvarkyti švietimo 
nisterija. Kiek vėliau Marij 
polčs gimnazija, pasirinkusi 
vo šefų musų rašomosios ka 
tėvą, Rygiškių Joną — Jabl< 
kį, buvo pavadinta Rygiškių 
no gimnazija. Rygiškių J 
kąi išaugusi ir joje besimpl 
gimusi j a savo ląiku buvo g 
čių mokiąių skaičius buvo 
siekęs 1,200—1,300. Rygii 
Jono gimnazija mokinių pi 
karinės gimnazijos patali 
jau nebęsutalpino ir nemaža 
Jis kląąią bęi įvairių mo 
prieąioąiv buvo pa (alpinta 
gimnazijos pastatytuose f b 
iliuose, 1934 metais šviet 
Ministerio įsakymu Marij an 
lės Rygiškių Joąb gimnazija 
vo perskirta į dvi to paties 1 
do gimnazijas — berniukų 
naziją ir męrffąičių; berni 
gimnazija pasiliko senose pa 
pose, o mergaičių buvo per 
ta į buvusios marij ampolės : 
kytoją seminarijos rumus. 
kįu būdų šįr.is mokslo me 
vąlstybįnęį ^iškR Jono g 
nazijai sukaka dyi didelės 
kaktys: 70 metų nuo gimn 
jos Marijampolėje įsteigimo 
20 metų nuo lietuviškos M 
jampolės “Žiburio” gimnazi 
kąri yebąų yirto dabartine : 
glškių Jono gimnazija.

RygišKU Jono gimnaziją r 
šiąsi iškilmingai slavo dvigi 
jubiliejų.paminėti. 1
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APIE LIETUVOS MIŠKŲ REIKALUS
Mišlęų departmento direktorius karos žemės ir medžiais 249,539 
Rukųižą davė spaudąi paąiškini- ha ir miškų—84,967 ha. Taigi 
mų ąpie lietuves miškų reiką- iš viso apie 5.00,000 ha plote, jau 
lira. Visos Lietuvos valstybinių 
ir privačių miškų plotas yra 
|,024>Q00 hektarų; bendrus 
krašto miškingumas sudaro 18.5 
procentų, iš kurių valstybiniams 
miškams tenka 15.7 procentų; nustojame. Už servitutų likyi- 
tuo budu Lietuvoje valstybei 

.priklauso (Mažiausi miškų plu
tai—beveik visi miškai. Todėl 
miškų reikalus galima tvarkyti 
vienu plačiu valstybiniu planu.

Miškingumo atžvilgiu, jei pa
lyginsime su kitais kraštais, 
Lietuva iš 25 valstybių stovi 17 
vietoje. Daugiausia p^iškų yra 
Suomijoje, Švedijoje, Austrijoje, 
Čekoslovakijoje, Rusijoje. Mu
sų kaimynų miškingumas yra 
toks—Latvija 27.1%, Estija 
19.9%. Mažiausiai miškų yra 
Prancūzijoje, Belgijoje, Ispani
joje, Olandijoje, Graikijoje ir 
D. Britanijoje. Miškingumo pro
centas yra glaudžiai susijęs su 
gyventojų skaičiumi. Pagal 
miško plotą tenkantį vienam gy
ventojui, Lietuva yra 11 vie
toje, nes pas mus vienam gy
ventojui tenka 0.4 ha miško. 
Nors musų krašto miškingumas 
ir nėra didelis, tačiau* galime 
verstis ir su savo mišku, dar 
nėra reikalo įvežti. Tačiau ki
tų kraštų pavyzdžiu, reikėtų 
ir mums ekonomiškiau miško 
medžiagą vartoti, ypač kurą. Už 
kitus kraštus kuro atžvilgiu es
ame blogesnėje padėtyje, 
neturime nei žibalo, nei- 
mens anglių.

Bet to, Lietuvoje miškai 
ne vienodai pasiskirstę: 
žiausia miškinga Vilkaviškio ap
skritis—6%, p Marijampolės
apskr.—33%, tačiau šios apskri
ties miškai neproporcingai vi
same apskrityje išdėstyti, bet 
yra viename dideliame masyve 
.—apie Kuzių Rudą, Jurą jr k t. 
Taip pat ir Šiaulių apskr. apie 
Joniškį,' Žeimeli—nemiškinga,
o kitose vietose jau* daugiau 
miškų. Toks nevienodas miškų 
pasiskirstymas apskrityse 
kuriuose rajonuose, sudaro 
ko ir kuro stoką.

Dabartinis., musų miškų 
tas nėra pastovus, nes turi ten
dencijos mažėti. Ypač mažėją

davimą atskiriems ūkininkams 
jau atiduota 31,949 ha. Viso ser- 
vitutininkams. numatoma ati
duoti apie 55,000 ha. Be to, 
tiesiant miško sienas ūkinin
kams teuka taip pat atiduoti 
šiek tiek miško. Visi šitie rei
kalai ir mažina miško, plotus*.

Mūšų miškų pajėgumas, prie
auglis ir kiętiąĮąą, Ęasmetinis 
musų misijų prieauglis yra 2, 
800,000 kt

išskirstyta. Išskirstytose žemė
se jau kertami medžiai, žemė 
kultūrinama, nusausinama. Tuo 
budu ir tame plote esančio miš
ko kasmetinio prieauglio jau

... rš .j ' j-. " v1' " . **

PI R M Y N
SHARPS and FLATS
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NAUJIENOS, Chicago, III.

1

CHICAGO. — James Bla- 
kely, viešbučiu darbįųinkų 
unijos, biznio, agentas. Jis 
yra kamantinę j amas ry
šimu su Lloyd Rourke nu-

. t. o drąvge sv PT*’ 
vačiais miškais jis sudaro apie 
4 mil. kilometrų. J • 

Privatinių miškų yrą 5,338 
savininkai ir jų turimas miš
kas sudaro apie 59,000 ha. Pri
vatus miškų-savininkai jau yra 
iškirtę miškų normą dešimčiai 
metų pirmyn, taigi 10 metų jie 
dabar piršti nęgąli. Ląbai daug 
miško iškirtę ir besis^irątą į 
viensėdžius ūkininkai, likviduo
jant bendrąsias ganykląs ir tt. 

Valstybiniai miškai kertami 
3 metais pirmyn. Tpkie staigus 
ir didelis kirtimai buvo reiką- 
lingi dėl skubaus viso krašto 
atstatymo (naujakuriai, maža
žemiai, savanoriai), dėl kaimų 
skirstymo į viensėdžius kuris 
vykdomas ypač smarkiu tempu. 
Visa tai pareikalavo nepapras
tai daug statybinės miško me
džiagos, be to, daug miško me
džiagos pareikalavo miestelių 
atstatymas, sparti mokyklų ir. 
kitų namų statyba, šiemet ir 
dabar stengiamasi pereiti prie 
normalių miško kirtimo nor
mų.

Visame krašte, kaip statisti
kos duomenys rodo ūkių yra 
per 300,000. Jei vienam tokiam 
ukiui kasmet reikalinga po 10 
ktm., tai visiems jau reikalin
ga per 3 mil. ktm., o iš viso 
valstybinių miškų kasmet gali
ma kirsti tik per 2 mil. ktm. 
Taigi, vėliau, kaip dabar atro
do su mišku bus dar striukiau. 
Bę to, reikalingą kuru aprūpin
ti mokyHkUb. pienines, plytines, 

privatus miškai. Nuo 1919-193$ dirbtuves, reikalinga pątenkin- 
m., išskirstyta bendrų ganyklų, ti naujų statybų reikalavimus, 
apaugusių mažiais ir kruipais, Visa tai kelia susirūpinimo mal- 
123,495 ha, atsikriems ukinin- kinį kurą pakeisti kitu, pąvy^.,

nes 
ak-

yra 
ma-

kąi
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KOL JAUNAS, sėk 
r 

pasėlio gradus^
Tada, kada jausi kaip kūnas ima 

susnudus,stingti, dvasią jįąų 
juk prie darbo: 
nė sesi, nė piausi.

vėlų

J

■

JJ^STAI KAIP
I y '

Svięta§ Skubą
• Kur?
A Ten kur saugu ir 

mąįanu, . . -
• GREIČIAU, PASALK KUR?

i NAUJIENŲ SPULKĄ
neša sunkiai sutaupytus centukus.

• Gerai, tad, einu ir aš, ' . .. ■
* * ‘ f 1 • *

• Ir tada, kada tave vargas ir didi reikalai 
suspaus, rasi tikrą paguodą sau ir tu.

yra

Thęre wcre many favorable 
comments on Pirmyn’s sing- 
ing at the Naujienos Concert 
Feb. 13th. We really dįd well. 
The only bad commęnt was 
t ha t certain Pirmyn members; 
were critičized by a reporter 
in the Vilnis newspapeF for be- 
ing noisy and unruly during 
the program. (And thxat was 
no t ’trųe.)
• Our next affąir in Roselaųd 
Feb. 27th will be ųuite a big 
task and everyone is asked to 
come down and cooperate ful- 
ly, so that we can put !over 
this concert in a bįg way. ‘

Ypur reporter found oųt 
that Gęoi’ge Miller’s birthdąy 
fęll on the 13th of Feb. Cpn- 
gratųlations Georgę. (Hope 
wę’rę nęt .too lątę.)

M,il$ręd Vąivą<įa’s. fąthęr is 
štili gravely ilk Thąt is the 
reason Mr. and Mrs. Vaivada 
havę net attended these past 
rehearsals.
• Sąlly Aleksunas can’t hold 
those long jiote$. Prącticę 
makes pe^fect, §ally. If you 
fail oiice, try, try again.
@ The 3 Pirmyn warblers \vhę 
sing every Sunday over the 
radio, on the Barskis Fuijni-

Co. program arę ,nonę 
than Miss Krisciunas, 

Nemunas and Miss Bar^

;     Į .1! . UJI J »l ...... - 1 1 ■ 1
.• . - • •V-M***’ ■*■'**•’ f'

durpių kWr bfc to^-Skubiai rei- 
kalingas tiksiąs įpiškp kirtingo 
ir gyventojų miškų .aprūpinimo 
pląuąs ypąč susirūpintą hemis- 
kingų rajonų gyventojais. Rei
kia skubiai, plėsti Plytiiąių sta
tybą, duodant ūkininkams ply
tinėms steigti atitinkamas pa
šalpas. Reikia susirūpinti gerų 
krosnių statyba, tuomet dabar 
suvartojamą^ kuro, kiekis su
mažėtu bent du kartus. Reikia 
ekonomiškiau vykdyti statybą. 
Reikia dąųgiąu plėsti durpių ga
mybą, o mąlkinį kurą dau’giąu 
taupyti.

Kartais priekaištaujama esą 
savo krašte stingant miškp, 
kam reikia dar jį vežti į užsie
nį. Tai nepagrįsti priekaištąi. 
Juk brangią, fanerinę medžia
gą negalime sukūrenti—mes ją 
turime išvežti ir parduoti. Tai 
yra visai normalu ir nę.sųdaro 
jokios skriaudos vietos gyven
tojams. ■' .

Vyriausybei paruošas ir sei
mui priėmus m^ko medžiagai 
perleisti įstatymą, dabar miško 
varžytinės vietosę einą sklan
džiai. šiemet miško pardavimo 
varžytinėse vietos gyventojų 
reikalams dalyvauja mažiau 
įmonių ir1 Visi 'nauja tvarka pa
tenkinti—nęra nei skundų, nei 
grumtynių. Spekuliacijai taip 
pat padarytas gąlas.

Miško sandėliai dabar
Vilkaviškyje, Kalvarijoje, Jo
niškyje, Linkuyoje ir du Kaune. 
Jie įsteigei nemlškbighose ra
jonuose. ^iua mętu vietos mi?- 
kų administrąęiją renka žipiąs, 
kiek bus reikalinga miško ne- 

. miškingų rajojąų ūkininkams 
L93S metams.

i ^ška žeJĮdym^8’ išleidus miš- 
kams želdyli Įstatymą, Įėjo Į 

■nauju, eepai miškipinkų laukią, 
Vagą. Iš miškams šeldyV fondo 
šiemet 22l,0.0,(), jį, p 19j38 
numatoma gauti per 700,000 lt. 

h Taigi, miškų želdynas jąu 
sutvarkytas. Iš miškamą žęl- 
dyti fondp bus perkama miš-- 
kąms žemė, šiemet jo. jau, apie, 
2()0 ha nupirkta. Be to, iš ūki
ninkų bus perkama apie 15,0pQ 
hą. Fondo lėšomjs bus tęsiamas 
medelynų tinklas. \

Dabar daugiau kaip 5 ha. 
medelynai yra Alytųję, .Kretįn- 
goje, šjaųiiųpse ir Kėdainivose. 
Steigiamas medelynas Raudon
dvaryje; be to, numatoma ipe- 
deĮynaį įsteigti Vilkaviškyje, į- 
tęnoje, Hiętave ir Panevėžyje. 
Prie visų urėdijų yra po 2 ha. 
medelynai. ■ ’ '

Sudarytas penkeriems’
ams miškams želdyti planas, pa
gal ku‘rį numatomą apžejdyti 
apie 30,000 ha. Apšėj amo jo ir 
apsodinamojo'lauko plotas kąs- 
met didėja,. š

Į)ąug dėmesio skiriamą iif 
miškuose esąptiems keliams, 
vąųdmiams tiesiams, tiltams 
ir kt. įrengimams. Ryšium su 
miškų ūkio pagerinimu, nįima^ 
tyti ir miškų adm’inistraęijps 
pertvarkymai. ■

Rūpinamasi aukštosios mįšr 
kų mokyklos steigimų. Miš^ų
ūkio įstatimlcidystė taip pat. 
nėra užmiršta* Be naujai pa^L 
rodžiusių įstatymų, ruošiamas 

. lietuviškasis miškų statutas ir 
kiti reikalingi įstatymai.
į ' Tsb.

STREET

other 
Miss 
cus.
@ I hope ėvęrybody had a joy- 
ous time at our Valentine Party 
Friday, Feb. 18th. The future 
contains sŲll many more joy- 
ous events, parties, and con- 
certs. So, if yo<u don’t want tp 
miss out on apy of the songs 
and fun, edme down to all re- 
hearsals. > '■ .X. •

9 The Cunard Line is issuing 
ą very attractive folder ac|- 
yertising “Pirmyn’s” L Kepu
sio n to Lithuąnia. Here is the 
itinerary of the trip the cho
rus members. and other mem- 
bers of the exęursion will eų- 
joy, as described in the folder:

“M. V. BRĮTANNIC ... ą gal
iant' Queen of the Atlantic... 
leaves New York in Jųne llth, 
a month unparąlleled for Ąt- 
ląntlę travęl... seven beąutifpl, 
iresįful $ays on the Oceąn.... 
Inimencę deęks, library, bėąų- 

‘tįful salons, lęunge^, gyms, 
gąmęs, ą concert daily, ąlert 
stewards ever at yoųr Service 
... dęck ąt Havre, Franęe ... 
trip to Paris with first-hąnd 
view ęf chąriping French couą- 
tryside ... Eiffel To.wer, Louv- 
re, ..MontiKiartre, Napojeon’s 
Tom b., a concert... hext Ber- 
lin, colertul Gerpiąn Ųapitpl... 
Wintergarten ... then ... Lithų- 
ania, a land of our Ųathęrs, 
a land of hearty, of simple, būt 
happy life, a land cf mėlio w- 
ness and peace ... Kaunas,. Prq- 
visionąl Capitol, a city bf tu
maus histprical culfural relies, 
situąted in a valley betweeri 
kilis and on junetion of two 
rivers famousi in poetry: Ne- 
nįunas and Neris . ; . numerous 
OKPesiticns, festivals. commę- 
morating the 20,th Anniversary 
of Lithuąnian ipdependence ... 
Festival of St. John’s (Joninės) 
flo.atįpg .. .candlerlit . ...wreath)S 
doWn Nemunas.Song FestL 
vals and Concerts... an entire 
month of picturesflue pageanf- 
ry and fĮestivitįęs... back tei 
the States via Londąn, sombre 
Giant aųiong vcitieš of .the world 
\vith famous Westminster Ab- 
hey, Royal Palace, Big Ben and 
fqgs.. at Liverpool we ..say 
farewell to Europe and begin 
journey hameward«. . ocean ag-

ain and then, we §.igh| tfye

The stątųe Liberty, sigųal- 
įųg ąp ęąį <9 ą jęųrney yąų’h 
ųęyer forget nor regret... Sail 
with the Chicago Lil įmaniau 
Chęrus ‘Tiriąyn’^ op thę fįr§t 
Cho<a| eKciirsioų te lAthuaąįa 
in the BRITĄNNIC June 
193S!” •

Be s^iųg.’ yo.u Tuesday,^ 
pre^ptly ąt ęight. Ųųtil then f 
į remain, yoųr

Įlaskęy Rųcy tuvoje.
---------  —,-------- ----------- ----------------------------- j—:—

DęĮ Naujojo Rumuni
jos Režimo Nukenęją ir 

Lietuvos Piliečiai
KAUNAS- — Kaip žipoma, 

dąbąr Rumunijoj pradėta smar
kiai persekioti žydų tautybės 
žmones. Pasirodo, kąd Rumu
nijoje nemaža gyvenę ir Lie
tuvos piliečių žydų, kurie, ne- 
pąhęsdami persekiojimų, dabar 
gjįžta į Lietuvą. Apie sayę su
grįžimą jie jąu rašę savo gi
minėms ir pažįstamiems Lię-

Income Tax
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALĄ
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

Kasdien nuo 9, vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

F r Tobulasis Ą^IĖllfŠ 
'l Padaro Pečių ar

-

Kodėl Neleisti Pinigams 
Daryti Pinigus

Žinojimas ir ambicija eina ran
ka rankoj su taupymu. Chicągos 
kylančioji žmonių dalis susidaro 
kaip tik iš tų žmonių, kurie in- 
vestmentus daro ir taupmenas pa
sideda HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANKE! Jie žino, 
kad tai yra saugiausia ir gudriau
sia vieta pasauly pinigams, kad 
PADARYTI pinigo!

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

®eHALSTED EXCHANGE
'NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE 
Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS fR 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORAČUOS

yntį.* įsa jp

VASARIO
MENESIO DIDIS

Rakandų Išpardavimsa
^špa^ųodam visus floor sąmples, sugrąžintus ir naujus 1938 mados 
tąkandus. Ęarpetųs, pečius, radios, refrigeratorius, skalbiamas ma
šinas ir t.t.

Kainos Sumažintos iki 50%
2 Šmotu PARLOR SETAI

.. *19.50
' , Ąlodęęn’ški

MIEGAMO KAMBARIO SETAI
Walnut f ; $AQ 75
Ko.įnbinacijęs ........... ""M" * w

7 šmotų VALGOMOJO 
KĄMRARIO 
ftETAI .......

5 šmotų ĄŽUOLO 
PUSRYČIŲ $19
SETAI ..... ...... * ■

• ... .......................—.——į  —
NAUJOS MADOS

GELEŽINES QC
LOVOS ..................

*39.50

Šildytuvą
NAŠESNIU 

Tr Kaina Nedidesnė’

STOVOL
yiili

NEVADA ★ AUSTIN JMA 
| * VlHCiOH^ 4300

GRACELĄND 5800

MOTINOS GAMTOS 
GYDYMAS
VISŲ NEGALIŲ 

Nę niekink užkietėįimo, 
skilvio, nevi rakinimo, 
ųugaros, pūslės, reu
matizmo, kosulio, ner
vų, spaugų, vočių ir. 
moterų lig^Ų. Neleisk 
visai įveikti, kąd pas-!.
kui operaciją daryti. 

Venk rimtų ligų vartojant GAMTOS 
GYDYMĄ ŠAKNŲ VĄISTAIS. 
DVK AT ' PATARIMAS U X EKZAMINAQJA

SU vaistais ąr pą^ąmavirnu 
“Helena” gamtos šąknys yra pasek
mingos tūkstančiais atsitikimų dau
giau kaip per 40 m. Ateik j musų 
Herbai Hopie šiandien ir dykai ban
dyk. Ne niekink savęs daugiau. Veik 
dabar kol nevėlu.

‘HELENA” HERBAL HOME 
1869 N. Damen Avenue, 

Įsteigta 40 metų.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, , 
ad pačios Naujienos 

■’:a naudingos.

MADOS

Garantuoti
CONSOLE $1Q R
RAPIOS ..................

Vėliausios Mądos

?SA1..... *27.50

Garantuoti
REFR1GERATORIAI 
taip žemai $49.50
lęaip  .............. .

Innerspring 
MATRACAI . *8.95

Geros Išdirbystės
PULL UP 
KRĖSLAI .... *2.95

**
Dįdeli

MINKŠTI
KRĖSLAI .... *12.95

Helical Top Coil
LOVOS QO
SPRINGSAI ..............

DIDELĖ NUOLAIDĄ DĖL SENŲ BALDŲ 
.MAINANT ANT NAUJŲ

Krautuve atdąra Antradienio, Ketvirt. ir Šeštad. Vakarais

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

D,VI IIID.EŲĖS KRAUTUVĖS

4183 Archer Avė. 2536 West 63r4 St- 
arti Richmond Št. arti Mapleyvęad Ąvę.

No. 4706 — Grąži pavasarinė ar
ba vasarinė suknelė. Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dąy- 
giąu virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
KUtę arba priduoti pavyzduk 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
tę pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Raiškus ręikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dep.t., 1739 
So. Hals^ed St., Chicago, III,

.1 ■ I ■ ... * ■ ■——■■■■T"1
NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chięąpo, HL

Čia Įdedu 1$ centų ir prašau 

ątaiųęti mąų pąvyvti Ke —» 
Mieroi_ p$r

•••••••—• • • • • ••

_ (Vardas Ir pavardė)
TT"' ...... .— ------ - —• ------- —r

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, vas. 19, 1928

KONCERTUOS
Diena Iš Dienos
t

Lietuvon Išvyksta 
H. Ivanauskienė

Praleidusi Chicagoje 
mėnesius laiko, šiandien į 

p. Honoreta
garsaus Lietuvos 
prof. Tado Ivanau- 
Ji gyveno Chicrgo-

kelis
Lie-j 
Iva-tuvą grįžta 

nauskienė, 
gamtininko 
sko žmona,
j e pas savo giminaičius pp. V. 
Mišeikas, Wood ir 86th st.

Pirm'Sėdant į laivą, viešnia 
žada aplankyti Pittsburgho 
plieno liejyklas, Pittsburgho 
universiteto Mokslo Katedrą; 
Washington, D. C., ir kitas įdo
mesnes rytų vietas.

Vakar vakare bridgeportietė 
p. A. Miščikaitienė surengė 
Ivanauskienei išleistuves, 
riose dalyvavo daugybė 
Chicagos lietuvių. —R.

p.
ku-

žymių

Gimtadienio Parė
MARQUETTE PARK. — čia 

neseniai šios kolonijos jaunos 
gyventojos Sofijos Schnich 
(žemaites) namuose, 7040 So. 
Rockwell St., įvyko gimtadie
nio parė. Buvo paminėta jos 
dukters vienų metų gimtadie
nis. “Pi rty” suruošė “grand 
ma” Josephine Samuilienė 
(Šermenė), gyv, ties 6553 So. 
Rockwell St.

Surengtoji parė pavyko vi
sais atžvilgiais. Gražiai pasi
linksminta ir palinkėta mažutei 
puikiai rūgti.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad p-ia Samuilienė (Shernie- 
nė) yra susipratusi lietuvė ir 
linksmo budo moteris.

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS 
Grand Tavern 

Geriausios rųšies gėrimai, 
Šokiams Salė. Piknikam Dar
žas už mažą atlyginimą, Vieš

butis dėl pakeleivių. 
Grand Avė., Manheim Road,

Telefonas Franklin ’Park 383.
A. J. SEDLIN, Sav.

The Will Rogers Memorial Chorus, kuris ruošiasi kon
certuoti rytoj 2-rą valandą po pietų salėje ties 32 West Ran- 
dolph Street. Choro vedėjas yra Angelo Desfis, žinomas grai
kų muzikas. Įžanga 50c. Pelnas skiriamas labdarybei, (sp.) 
;—1•

Susirgo Mrs. Justine 
Urbik

22 d. sausio staiga susirgo 
Mrš. Justine Urbik, savininkė 
užeigos užvardintos Hawaiian 
Gardens, 9858 S. Artesian avė. 
Pašauktas gydytojas, apžiūrė
jęs ligonę, suteikė jai laikinų 
pagelbą. Buvo Jcilęs kraujaplu- 
dis iš tumerio, kurio be opera
cijos negalės prašalinti ir kur 
sustiprėjus turės pasiduoti 
operacijai. Ligonė jau per kiek 
laiko gen i nesijautė, bet ligai 
nepasiduodama ėjo savo parei
gas iki sveikata beveik pakri
ko.

Justina Urbikienė būdama 
itin draugiško ir malonaus bu
do yra įsigijusi daug dn uju. 
Būdama sveika ji niekam ne
gailėdavo draugiško, nuošir-;
Jaus žodžio bei suraminimo ne-! —----------- -
laimėj. Todėl dabar draugi i tu-! [>lJS Šaunus Grand 
ri atjausti Justiną sergant ir Onpnįnfi’aS 
atiankymu parodyti jai užjau
timą, nes ligonio laikas nuobo-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(ęhicagioje)

Adam Filipowski, 25, su
nna Drabant, 22

Justin Noreikis, 25, su
uisa Stanex, 23

Joseph Martin, 29, su Estelle
Shimkus, 28 '

Joa-

Lo-

Reikalauja
Perskirų

Katherme Kasai nuo 
Kasai.

*•

Joseph

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

BRIGHTON P ARK. — Nau-
dus. Nuo savęs aš linku drau- jos tavernos biznieriai, Walter

♦ T _ 1 .• X T i n

gei greičk.usio pasve kimo bei 
pasisekimo ateityj.

A. Kriaučiūnienė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos ir Pašelpimo Kliubo 12 
Ward Brighton Pi.rk svarbus susirinkimas įvyks. sekma
dienį, vasario 20 d., Hollywood svet., 2417 W. 43rd St. 1 
vai. popiet. Tad skaitlingai susirinkite.

Paul J. Petraitis, raštininkas.

Lietuvių Rubliuvių Unijos Lokalo 269 balius programų 
įvyks šiandie, vasario 19 d., Amalgameitų svetainėje, 333 
S. Ashk nd boulevard.

Dr-stė Garsaus Vardo Lietuvaičių rengia brlių dėl sušelpimo 
Oak Forest lietuvių senelių. Įvyks subatoj, vasario 19 d., 
Hollywood Hali, 2417 W. 43rd St, Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 25c.

Pinigai Lengva Gauti Ir Lengva 
Atmokėti

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas LAFAYETTE 8248
Siūlo pinigus ant pirmų morgičių, su leng
vais atmokėjimais per ilgą laiką su mažu 
nuošimčiu, ant jūsų namų Chicagoje ir apie- 
linkėje.

JOSEPH C. ENCHER, President 
ROSE ENCHER, Secretary

MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK

Hi-Lites
has finally been decidedit 

that we are to present our co- 
medy' “Raudonas Parasolis” at 
Oak Forest on Feb. 27. Prepar- 
ations are now in full swing 
to fur£her this plan. Būt kids’J 
Please come down to rehear- 
sals. We cannot prepare a full 
program unless everyone is 
thėre to offer tlieir assistance.

Again everyone disagreed 
about reserving a bus for the 
trip. Būt finally, afternumer- 
ous hęated arguments it has 
been decided that it will be1 ta- 
ken. This is the finai agree- 
ment. Since the charge is $20 
—it will cost each member of■ -v , t
the chorus or( the committee 
fifty cents. Please do not ask 
your parents or friends to 
come along, unless they ūse 
their own automobiles,- as the 
bus will accomodate only 40 
persons.

It, is evident that we have 
two supporting societies will- 
ing to help us out with the 
“after entertainment” ėnd of 
our visit. The Garfield L. Be- 
nefit Club is providing $10 for 
the inmates of Oak Forest and 
the Northwest Lithuanian Wo- 
aen’s Club is also joining with 

$10 and might even sponsor re- 
freshments.

NOTE!—I have
ųuested to inform 
young gentleman (a senior 
member of the chorus) that 
be is mistaken if be thinks a 
certain young lady is interes- 
ted in him. Also that notebooks 
are ! private property—-not 
tlpngs to be pried into!.

Sec you next Sunday.
—I. C. M.

ir Josephine Yunulevičiaį, ku
riuodu neseniai įsigijo . naują 
taverną į dresu* 3965 Archer 
avė., dabar rengia' šaunų grand 
openingą šiandien ir sekmadie
nį, vasario 19 ir 20 dieną.

Bus šauni muzika, gaidys už
kandžiai ir gėrimai. Visi atsi
lankiusieji galės gerai pasilink
sminti ir pabaliavoti.

Rep. B. P.

Budriko Programas

Ryt vakare, t. y. sekmadie
nį, iš stoties WCFL, 970 kil. 
nuo 7:30 iki 8 vai. vakaro, gir
dėsime puikų lietuvišką radio 
programą. Naujus muzikalius 
kurinius gros Budriko simfoni
nė radio orkestrą, susidedanti 
iš 12 muzikantų: Vokrlė pro- 
gramo dalis susidės iš gražių 
dainų. „

Bus ir Makalai, kurie visus 
taip giliai suįdomina. Išgirsite 
ką tai tokio nepaprasto, šiuos 
programos leidžia ir finansuoja 
Juozas Budrikas, kuris užlaiko 
patogiausią lietuviams radio ir 
rakandų krautuvę Chicago j e, 
adresu 3409 S. Halsted st. —K

Progress Nedėldienio 
Radio Programas. Gra

žiai Palinksmins 
Klausytojus

' “Raudonas Parasolįs”

T. M. B. Ernent Tavern 
Atidarymas z

BRIDGEPORT. — šįvakar 
rytoj vakare — per dvi dienas 
— tęsis atidr rymas “Grand 
Opening” Ernest alinės, ties

ir

3119 South Morgan street. Ali
nę įsteigė dvi kridgeportieies, 
veiklioji p-ia J. A. Miščikaitie- 
nė ir p. D. S. Gapėhis.
joms biznierėms linkiu kuo ge
riausio pasisekimo.

Draugas.

Nau-

3!l| ’ ~~ “ *
d SPECIALUS
isl __  ; ' _

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas 
Vienam
Žmogui

į

EXTR
SPEŪIAL
OLD 79 BRANb .
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus

x gėrimas. 
Gerkit

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
_Wine & Liąuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, XILL.

been re- 
a certain

Radio “Tūbai” 
Nevisūomet' 
“Tūbai”

Šmotu

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
Visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotus. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Repuhlic 8402 
POCAHONTĄS Mine Run $7.50 
(Screened) .... :....... tonas 
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
* iš 6 šmotu

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.

TIKTAI Už

99 Setas

Su 6 Kuponais

------------ ;-----c+f- “

Apie “didelius” radio “bar- 
genus” x

>

Chicago Better Business 
Bureau praneša, kad kai ku
rios firmos Chicagoje, kurios 
garsina nepaprastai “didelius” 
radio “bargenus” (lietuviškų 
firmų šis perspėjimas nelie
čia) parduoda pirkėjams abe
jotinos vertės aparatus.
. Tos finuos paprastai krei
pia pirkėjų dėmesį į dideli ra
dio ^tubų” skaičių. Bet pasi
rodo, kad tie tūbai aparatuose 
įdėti tiktai imponavimui pir
kėjui, bet aparato veikime ne
turi jokios rolės.” Pavyzdžiui, 
viena firma garsina 15 “tūbų” 
radio aparatą už $39.50. Iš 
penkiolikos “tūbų” tik septy
nios yra geros. 8-nios — imi
tacijos. Kitam aparate iš 7 
“tūbų” tik 3 geros.

.Biuras pataria visiems radio 
pirkėjams saugotis perkant 
‘didelius” radio bargenus.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą 

4*

»
Aukštos Rūšies—Visam Amžiui Garantuoti

'.''H A '■ ■' ‘ ■ i

Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 
Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

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

šmotų ROGERS t 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

TIKRAI PRITAIKOMI
RYLOS PARAIŠČIAI

ŠALINA PASMAUGIMĄ
Tik daktaras gali pritaisyti, kad 

kyla pasveiktų Keitimas, pataisy
mus, kad kylą išlaikyti tikroj vietoj, 
gali daryti tik daktaras. Ne naudo
kis paika operacijos proga. Sprogs
tanti skilvio siena, kylos smaugimas 
yra per dažni pavojai.

PATIKIMAS PARAIŠTIS '
Š;s daktaro patarnavimas nekai

nuoja nieko. Leisk parodyti jtikinan 
čius laiškus apie pilną kvlos atstn- 
tymą be operacijos. Paraištis už $5. 
Ateik šiandien, nerizikuok. Gauk 
draugišką patarimą absoliučiai dykai. 
Veik dabar. *

DR/ P.< SCHYMAN, 
Specialistas,

1869 N. Damen Avė. ARM. 8200

Lmm S«rvln< Spoon 
BttttėnuUf •. *Mgar Spės*

f
Šioj dėžėj jūsų 

sidabras nepaju6s
Dėžė dėl 6 ar 8 setų 

tiktai $1*75 
su 6 kuponais

( 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. y

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

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
’'«> d načios Naujienos 

naudingosDAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—-ALFABETO 

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

Radio klausytoj ai kviečiam^ 
užsistatyti savo radio ant sto
ties WGES rytoj, nedėldlenį, 11 
valandą prieš piet ir pasiklau
syti gražaus programo bei smar 
giai valandėlę praleisti, žymus 
drinininkai, Naujos ’ Gadynės 
Choro nariai, 'vadovaujant J. 
Steponavičiui, išpildys rinktinų 
kompozįcjjų ir gražių liaudies 
dainelių. Prie to, smagi muzi
ka, įdomus pranešimai ir ži
nios bus naudinga ir įdomu 
pasiklausyti. Teigi nepamirški,- 
te užsistatyti savo radio.

Rep. J.

kitas

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

Sėtas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus, i 
įškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdiert telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro, ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios progos.

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

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

Siunčili .

Atsiųskit man

Vardas *

Adresas

Miestas

Kupono No. 67

kuponus. Taipgi pinigais

”"4 Valstija

Vasario 19 d.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd ST
Tol ENG K888-5840

$

W -K

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI J>

už ........................................ ■
PALAGUI PAGELBA CEfi

LIGONINĖJE _________
PALAGO PAGELBA $9ft

NAMIE už ................. ........
EKZAMINAVIMAS C 4

OFISE ---------------------..... ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lavvndale 5727. *•

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

z Tel. Vlctory 9670



NAUJIENOS,Chicago, M.

Darbai Sumažėję, 
Bet Kriauciai

■ V r ’/

Nenusimena
Ruošiasi .puikiam vakarui

• sekmadienį

Štai penktadienį, vasarioŠtai penktadienį, vasario 11 
dieną, Ajnalganieitų centre, 333 
$. Ashland avė,, įvyko Lietu
vių Kriaučių 269 lokalo mėne
sinis susirinkimas.

£iuo laiku tarpe kriaučių nie
ko naujo nėra. Kaip visur, dar
bai . buvo sumažej ę- Neaplenkė 
nei kriaučių. Nėra abejonės, 
kad kai kuriems teko atsidur
ti nelengvoj ekonomiškoj padė
tyj. Bet yra 'viltis, kad į pava
sarį darbai pagerės.

Nors kriaučiams žinios nėra 
linksmos, bet/ organizacijos da
lykai eina savais keliais, štai 
vakaro rengimo komisija pra
nešė, kad lokalo metinis paren-i 
girnas įvyks šiandien, vasa-‘ 
rio 19 dieną, Amalgameitų cen
tre, 333 S, Ashland ir Van 
Buren gt., o kad publikai butų 
smagiau, tai pakviesta Chica- 
gos Lietuvių Vyrų choras.

Seniausias Chieagoje z
Čia reikia pridurti, kad Ghi- 

cagos Lietuvių Vyrų Choras 
yra seniausias choras Chicago
je ir pats kamienas susidėjo 
daugiausia iš kriaučių.

Taigi Chicagos kriaučiams 
dar sykį teks pasigerėti savo 
senaisiais dainų ‘ mylėtojais, 
su kuriais augoj lietuvių pažan
gos ir kultūrinis gyvenimas. 
Užtad gi Chicagos kriauciai, 
nežiūrint į šį nesmagų laikotar
pį, pagal išgalės stengsis atsi-

lajijkyti ir raginti kitus atsilan
kyti į šį organizacijos parengi- 
mą. . j

Tik su stipria organizacija 
darbininkai galės apsiginti nuo 
darbdavių didelio išnaudojimo, 
o kaip visiems yra žinoma, 
Kriaučių Amalgameitų Unija 
yra viena iš pažangiausių orga
nizacijų ir gina darbininkų rei
kalus. Todėl kaip kriaučiams, 
taip ir nekriaučiams nereikia 
pamiršti, kad vasario 19 dieną, 
tai yra šiandie įvyksta lietuviu 
kriaučių linksmas balius, o prie 
to dar dainuos Ghicagos Lietu
vių Vyrų ęhoras. —X. š.

Šis Jaunas » 
Lietuviukas Ieško

Ai* atsiras kas jį priglaustų?

MADOS

41/4703 { / /.J

No. 4703--Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos imeros 12, 14, 16, 18, 20,' 
taipgi 30r 32, 34 , 36, 38 ir 40 colių 
pe£ krutinę.'; ■

gauti vieną ar dau
giau viri nurodytų pavyzdžių

jramerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti aavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
▼ygdzio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš- 

' to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

MAUJIENOS Patiem Dept.

(Vardas fcr pavarde)

( Adresu)

(MMm ir valstijai'

“Kazoko Golotos 
Daina”

Vakar Sonotone Kinoteatras, 
V'an Buren ir VVabash avenue,’ 
pradėjo rodyti naują filmą, ga
mintą sovietų Ukrainoje, var-1 
du “Kazoko Golotos Daina*? 
Filmas yra paremtas legendo
mis ir dainomis, kurios susida-; 
re liaudyje apie Kazoką Golo- 
tą. Jis buvo ■ ukrainiečių 
savanorių vadas, kovojąs prieš 
kraštą užpuolusius lenkus.

(Apg.)'

PADĖKAVONĖ

A.+A. 1
STANISLOVAS JONAITIS 

kuris -mirė 10 d. Vasario ir 
palaidotas tapo Vasario 15 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ■ 
negalėdamas atsidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. “

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą i§ mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam tė
vam, kunigams Gim. Pan. šv. 
parap, Bažnyčios, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo 
s’į^ą; dėkavojąme ,glrat,briul. . 
S. P. Mažeikai, kuris savu ge- ų 
ru ir mandagiu patamavimū 
garbingai nulydėjo jį į am- 
žinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliudymą ir rūpes
čius, dėkavojame Všv. Mišių 
aukautojams, ir gėlių aukau
tojams ir grabnešiams ir pa-1 
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems' laidotuvėse žmo
nėms, o tau musų mylimas 
yyre ir tėveli, sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka,
Moteris ir Duktė.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

KAZIMIERAS ŽIMKAITIS
persiskyrė šiuo pasauliu vasa
rio 21 d... 1937 metais, sulau
kęs 23 metų amžiaus, gimęs 
Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
\ tėvą Kazimierą, motiną Mari; 

joną, brolį- Kazimierą, seserį 
Marijoną ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų bran 
gaus sunaus bus laikomos 
Šv. Mišios Nekalto Prasidėji
mo Pan. Šv. parap., bažnyčioj, 
vasario 21 d., 1938 m. ,8 valan
da ryto. Kviečiame visus gimi- 
.nes, draugus ir pažįstamus 
atsilankti į painaldas, o pas
kui ir i namus po nr. 4047 ■So. 
Talman Avė. Mes Tave musų 
brangusis sūneli 1 
neužmiršime. Tu pas 
nebesugrįši, bet mes 
ar vėliau pas Tave 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Tėvai, Brolis, Sesuo 

i nes.

niekuomet 
; mus jau 
; anksčiau 

ateisime.

ir Gimi-

I nVFIKIR '“h 8L U 1 La I lt IV Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

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

Papuošimams
'4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

' Naujas Profesiona 
Jas — Laidotuvių 
Direktorius ■ .

I jo gyvenimo pradžios smul
kmenas nesigilinsime, bet nori
me visus geros širdies žmones 
supažindinti su šiuo jaunu lie-' 
tuviuku. >

Jis visos savaites, net septy
nių dienų amžiaus. Jis sveria 
devynis ir pusę svarų; Jis gra
žus. Jis sveikas ir malonus.

Tąm jaunam lietuviukui la
bai reikalinga pastoge, labai 
reikalingi ir tėvai, kurie jį my
lėtų, maitintų jr augintų į svei
ką,stiprų jaunuolį. Kūdikiui 
reikia tėvų, kurie jį priims už 
sūnų. Musų jaunas lietuviukas 
tikisi, kad atsiras geraširdžių, 
žmonių, kurie jo balsą išgirs. 
Jis nekantriai lauks atsakymo 
į Šį atsišaukimą. - x

Pildydamos neruviuko prašy
mą, i4‘Naujfe©0.s^ apsiėmė pa
stoges ir tėvų reikale patarpi
ninkauti. Tad visi asmenys, 
suinteresuoti kūdikio įsunijimu, 
yra prašomi susižinoti su “Nau
jienų” administratore, p. Miaria 
Jurgeloniene. Telefonas Canal 
8500, nuo 9-tos iki 1-moš šian
dien ir nuo 9-tos iki 5-tos po 
pietų paprastomis dienomis.

1 R.
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gimė 18 
persikėlus

ELENA VAIŠVILIENĖ
, (po tėvais Ęlažytis)

Persiskyrė su šiuo pąsauliįu 
Vasario 17-tą d., 3:30 valandą 
po pietų. 1938 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Lietu
voj, Šiaulių apskr., Žagarės 
parap., Pabalių kaime.

i Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Aleksandrą, sūnų Stanis
lovą ir marčią Barborą, anū
kus Elzbietą ir Stanislovą Vai- 
šyįlus ir kitas v gimines Ame- 

brikoje, .jEietuyojte %>aeseris El
zbietą, Julijoną įr Marijoną 

!^Rauskiė^Čf iF*kitas
Gyveno • po-' antrašų ' 2006 

Canalport AVe. Kūnas pašar
votas koplyčioje, 718 West 18 
St. Laidotuvės įvyks Pirma
dienį, Vasario 21-mą d., 8-tą 
vai. iš ryto iš koplyčios į Ap- 
veizdos Dievo parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa* 
maldos už velionės sitejąj b iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kaži- 
miero* kapines.

Visi a. a. Elenos Vaišvilie
nės giminės, draugai ir pažįs-, 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nulrudę liekame.
Vyras, Sūnūs, Marti, Anūkai^ 

ir gimines.
Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulevard 4139.

HELENA SNIAUKŠTA, 
po tęvais Uselaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario IŠ d., 4:15 vai. popiet, 
1938 m., sulaukus pusės amž., ! 
gimus Tauragės apskr., šviek- 
šnos parap, Pimpįškių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimas 5 dukteris Oną, He
leną, Barborą, Anelią ir Geno
vaitę ir sūnų Juozapą, 5 žen- 

' tus Michael ( Griffin, John ’ 
Toth ir Roy Forst ir Stanley > 
Stajų, Frank Losch, marčią 
Emily, seserį Oną Shedwill ir 
jos šeimyną ir daug kitų gi- » 
minių. j

Kūnas pašarvotas 532 West 
41st St. Tel, Boulevard 2315.

Laidotuvės įvyks Antradienį, J 
Vasario 22 d., 9 vai. ryto iš ■ 
namų į St. Georgės 'parap. į 
bažnyčią,. 39 St. ir S. Went- 
worth Avė., kurioje atsibus ge- ! 
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė- f 
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. . Helenos Sniaukš- 
ta giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti 
paskutinį patarnavimą ir 
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, Sūnūs,' žentai, Mar-

jai 
at-

Gimines,
Laid. Direktorius J. F. Eudei 
kis, Tek YARDS 1741

garsinasi 
NAUJIENOSE
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome vise’dos 
rųšies stogus, taipgi dirbame bleties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Stieet

^FURNISHĖD ROOMS
'KAMBARYS ANT REND0Š dėl 

vaikino apšildomas didelis prie ma
žos šeimynos. 6120 Evans Avenue, 
,TeJ, Hįde Park 3505.

RENDON KAMBARYS dėl vaiki
no -r- pečium apšildomas — maža 
šeimyna — antros, lubos 

2416 West 45th St.

kENDON KAMBARYS apšildo
mas vedusiai porai, ’ar pavieniam 
ant 3 lubų, geroje vietoje. Kreipki
tės 3300 So. Halsted St.

FURNIŠIUOTI KAMBARIAI kar
štu vandeniu apšildomi — maža 
šeiina. Kreiptis šeštadienį ar sekma
dieni — paprastoms dienoms po 6.

3310 So. Lowe Avė. 1-mos lubos

For Rent

TRECIĄ TA- 
NEW DEAL INN

ATIDARAU 
VERNĄ - 
—po antrašu 673 W. Madison 
St. ir 117 So, Halsted Street, 
taipgi 6826 Šo. Racine Avė.

Mano užeigoje gausite ge-. 
riausias arielkas ir visokio 
alaus, cigarų ir cigaretų. Man
dagus patarnavimas. Kviečiu 
visus draugus - ir pažįstamus.

, BILL- DUDORO and 
GENE PITRO.

PARDAVIMUI TAVERNAS —da
ro gerą biznį — pereinamas kam
pas, arti didžiųjų Stockyardų vartų 
—Pardavimo' priežastis — liga.

4143 So. Halsted Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
barais labai pigiai.

2301 South Leavitt Street.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geras lysas ir gera apylinkė — Lie
tuvis' gali padaryti gerą biznį ' 

4129 So. Sącramento,

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui '

SAVININKAS parduoda hizniav^ 
kampini LOTĄ: 52%xl25 pėd. Mar- 
ąuėtte Parke — dalys — be.skolų. 
Nepaprasta vertybė. P. KNOP, 190; 
W. 65th St.

' .1 !,J■ ■ Jim-j, ' I1" . 1 1IFFSB^

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

VIŠTŲ FARM A —
Pasistatyk kelis- kambarius ir ga-, 

ražą, augink vištas, zuikius, daržo-* 
ves ir tt. Didelis plotas % bloko 
ilgio, turtinga žemė. Reguliari kaina 
$550, dabar numažinta iki $250; įs
kaitant akmens kelią, viskas jau ap
mokėta. Tiktai $25.00 įmokėti, leng-i 
vųs išmokėjimai. Taipgi 5 akrų f ar-; 
ma. Pamatyk šiuos bargenųs pir-f 
ma. Atsakyk Naujienos Box 790.

PARDAVIMUI 12 akerių FARMA 
į frondą Cravvford Avė. Namas, 
barnė . ir vištininkas. 166 St. ir S^ 
Crawford Avė.
.*..... ..... ............... ...........!■■.......  „"'"■I! y rif'H II mm II IR"1 *'■

MAŽAS ŪKIS RENDON — ne
toli Beloit, Wis. Geriems žmonėms 
duosiu pigiai už prižiūrėjimą.

A. P. 2155 Kilbourne Avenue, 
Albany 7904.

• ' ■■ 1 įl »

Albertas Vytautas Petkus
Sulaukęs vos 24 metus - am

žiaus, šis jaunuolis, jau yra 
profesionalis laidotuvių direk
torius, baigęs- kolegiją ir dip
lomuotas prąktikuoti 
ir Illinois valstijoje.

Albert V. Petkus 
Apielinkėje. .šeimai
Bridgeportah, ten pradėjo mo
kyklą. .Baigė pradinę Gimsau- 
lus mokyklą Brighton Parke, o 
High school mokslus ėjo Lind- 
blom mokykloje. Apleidęs high 
school, p. Petkus persikėlė į 
Indiana Harbor, kur tarnavo 
laidotuvių. į įstaigoj e. Grįžęs 
Chicagon. gyveno su tėvais. Am 
tanu ir Sofija Petkas Mar- 
ąuette Parke iki 1935 metų ir 
vedybų su p-le Anne Miklovas 
■iš Brighton Parko. Jis dabar 
gyvena Brighton Parke su žmo-

Celestinas
W. 45th

RENDON 2 gražus ofisai, tinka
mi dėl dentisto, Beauty parlor, ac- 
countant, arba kitokiems profesio
nalams. Kreipkitės į advokatą Gri- 
šių. 4631 So. Ashland Avė., Boule- 
vard 2800.

PARSIDUODA GRQSERNĖ — pi
giai —^4 kambariai gyvenimui — 
biznis išdirbtas be r daugelį metų. 
Tinkama vieta dėl bučernes.
, 2955 So. Emerald Avenue.

RENDON KEPYKLA, Storas ir 
pragyvenimas, gera vieta dėl gerų 
duonkepių. L J473 West 15th St., 
Gary, Indiana.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ parsi
duoda iš priežasties^ ligos. Didelis 
ibargenaš. 5419 So. Ashland.

PARDAVIMUI už CASH arba 
mainais arba rendon 37 akerių far- 
ma South West 30 .mylių nuo Chi- 
cagos. Yra vasarnamis ir reziden-, 
cija, visos farmų mašinos, arti mau
dynių ir Ęig Run golio course. šau
kite Victory 6375.

RENDON residencijos 6 kambarių 
FLATAS, naujai dekoruotas, švie
sus, karštu vandeniu apšildomas.

6816 So. Maplewood Avenue.
Šaukite Prospect 2151.

GR0SERNĖ ir mėsos -t • MARKE-- 
TAS pardavimui su nuosavybe. Re- 
strieted apylinkėj. 5700 So. Honorė 
Street.

34 AKRAI CENTRAS Mississippi 
gelžkelio, flag stop ant Illinois Cen
trai; 12 kambarių, *modernas gyve
nimas! didelės barnės; mokykla, 
kasdien paštas. $2800.

KRUGER, 39 Chatham Street, 
Chatham, New Jersey.

Real Estate For Sale
Namai-žėmė Pardavimui

Personai
, j Ąsmenų Ieško

V PAIEŠKOJIMAS
Pąieškaų savo tėvo Antano Pau- 

liko. Paeina iš Klibių kaimo, Kre
tingos apskr. Gyveno Philadelphia, 

•Pa. Išvažiavo į Wilkes Barre, Pa.
1925 m. Gyveno ant Main St. Duktė 
Marėncijana Paulikaitė, 4222 South 
Waslitenaw Avė, Chicago, III.

direkto-
Worsham

Atsimi
nei-

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

87 AKRŲ PIENO FARMA. gera 
žemė, budinkai, stakas, mašinos, 
derlius; Chicago Milk Check, eina 
ilsėtis; $10^996, 2/3 įmokėti. Sa
vininkas JAS. CHRISI’ENSEN,

R. 1, Box 331. Knox, Indiana.

Exchange—Mainai

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

Republic 9578.
na ir jos tėvais pp. 
Miktovas ties" 2507 
place- ’ h, A A

A. V. Petkus laid 
riaus mokslą? i$ej o
Collėge of Embalmmg, 
,nus jo 24 metus amžiaus, 
kia, manyti, a kad jis yra bene 
jauniausias praktikuojąs lietu
vis laidotuvių djroktorius Chi- 
cagoje. Jis. prade j d praktiką, 
užmegsdanįas ryšius su fi^ma 
Eudeikis and Šuns, kuri dąb.ąr 
bus žinoma naujų vardu Piet- 
kus and Eudeikis ‘ Fu^eral 
Service. Fitmos / adresa^' yrą 
4704 S. We.stern avenue. ,,uf.

Linkime pasisekimo jaunam 
Petkui. (Sp) . '

’ PAIEŠKAU APSIVEDIMUI vai
kino arba našlio,,, pasiturinčio far- 
merio, nuo 4Q,. iki 50 metų senumo. 
Aš-!-dSu našle; 40 metų amžiauš. Pla-t 
čiati >pa#sikafbešime pėr laiškus.’ Atsi
liepiantis , geistina, kad prisiųstų ir 
paveikslus. A. M. 6V2 Oak St. Sher- 
man, Pittston, Pa.

NAŠLĖ AUKUOJA gražią fręi- 
minę rezidenciją; 12 didelių kam
barių; -puiki dėl- ruimingauzės, visa 
transportacija;. platus lotas, siūlyk; 
arti 62-ros ir Stewart Avenue; krei
ptis SHORE 3877

Automobiles
NORIU PIRKTI vartotą AUTO- 

MOBILIŲ — kad butų geram sto
vy —• nesenesnį kaip 1932 modelio.

Šaukite Hemlpck 8716.

PARSIDUODA
Gerai subudavoti namai, vienas 

Roselande, kitas Beverly Mills; pri
einama kaina, tik reikalaujame 10% 
įnešimo, balansą lengvais mėnesi
niais atmokė jimais. Klausk apie 
bargenus JOHN P. EWALD REAL
TY Co., Ine., 346 West -33rd‘St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
! ■ RYNAS DABAR . 
Pašauk mus dėl dykai apskaitljavi- 
mų. 25 metai patyrimo, Biėkoriųs ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co„

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskolos

Furniture & Fbdures
Rakandai-Įtaisai

Meirose Pk. Vaka
ras Davė $115 Pelno 
Pirmyn Chorui

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

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

CALumet 5269.

ĮMOKĖK ,$300 —Marųuette Parke 
6 kamb. mūrinis bungalovv — gara
žas. Kainavo $9500 — dabar už 
$5200. Kas ką turite .mainyti arba 
norite pigiai pirkti,. kreipkitės pas 

C. P. SUROMSKIS,
2502 W. 69th St. Grovehill 0306 
Nedaliomis nuo 11 iki 3 po pietų.

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

1739 SO. HALSTED STREET

BARGENAI: Trijų flatų namas 
pardavimui prie 6936 So. Talman 
avenue. Pašaukti Hemlock 3646.

P p. Navickų ■ padėka atsilaii- 
.kiusiems. 

i ' . ■ • ■ . '

<

Gerbiami Melroseparkiečiai:
Širdingai . dėkoj u visiems 

lietuviams, kurie atsilankė į 
Koncertą Eagles salėje, saus. 
23 d., surengtą Pirmyn Choro 
LieIuvon keliones jjaudai. At
silankė musų draugų ir pažį
stamų nevO iš Meirose lPar-J 
ko, bet ir iš Chiiagos. Pasi
rodo, kad melroseparlciečiai, 
užsimoję ką nors padaryti, 
darbą vykusiai padaro. Meiro
se Parko kolonija palygina
mai maža, bet ji gali dideles 
našias pakcl-ti. Mclrosę Par
kas rėmė gausiai įvairius ki
tus lietuviškus sumanymus, 
pav., skridinius Lietuvon, ir 
dabar vėl gausiai parėmė gra
žų sumanymą — Pirmyn Cho
ro kelionę Lietuvon. Lai musų 
jaunuoliai laimingai važiuoja 
Lietuvon, žinodami, kad mes 
“seniai” norime jiems paro
dyti savo gimtą kraštą, iš ku
rio atvykome čia Amerikon.

Dar kartą nuoširdžiai ačiū 
visiems. , ;

—Ona ir Viktoras Navickai

PARSIDUODA 2 NATIONAL 
CASH REGISTERIAI nebrangiai.

6637 South Ashland.

ALIEJINIS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas ėnamelio nubaigimas: 
niekad nekrinta iš gurbos pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai; 
ARROW OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Qak Park, Rjlinois 
Phone Austin 4300.

2 FLATŲ plytinis, penkių kamba
rių kiekvienas; Loomis arti 91-os 
gat.. R, I. Priemiesčio traukinys 2 
blokai; gatvekaris; arti jnokyklos, 
naujas furnasas, aliejinis Šildytuvas; 
karštu vandeniu šildomas, 2- karų 
garažas, ne agentams.

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

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

COAL
Anglys

Kainos Numažintos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI KENDŽIŲ ir mo
kyklos reikmenų krautuvė prie pat 
lietuviškos mokyklos. Šaukite nuo 7 
iki 11 vai. ryto. Stewart 1025.

NAŠLĖ AUKUOJA gražią frei- 
minę rezistenciją; 12 didėlių kam
barių; puiki dėl ruimipgauzės, visa 
Itransportacija; platus lotas, siūlyk; 
arti 62-ros ir South Shore Stewart 
Avenue,; kreiptis SOUTH SHORE1 
3877,

$5,75
$6,00
$6.00

$6.00 .

TAVERNAS ir LUNCHROOM da
ro gerą biznį, pereinamas kampas, 
Stockyardų pačioj širdyje — mai
nys i budinką ar ką turite. , 

YARDS ‘2454.

Pastaba'.
, Laiške , minimas vakaras da 
įve $115 pelno. Pirmyn Chorai 
pildė progT^ą, bet vakarą''Su
rengė, rękliamavd, bilietus pla
tino ir viską tvarkė pp. Navic-

kai. Pelnytus $1.15, jie jau per
davė Fondui Pirmyn Choro Ke
lionei Lietuvon, kuris rūpinasi 
Choro ekskursijos finansavimu.

i

“Pirmyn” Choro ir Fondo 
'vardu trriu ' pp. Navickams 
nuogirdų ačiū. Mums, “Pir
myn” Choro jaunuoliams, sma
gu, kad musų tėvai ir bendrai 
senoji gentkartū musų pastan
gas įvertina ir duoda mums 
progoj savo svajones įvykinti.

Antauas Vaivada;
Pirmyn Choro Pirmininkas.

G. W. S. IŠPARDAVIMAI
Marųuette Parke 16 flatų mūri

nis, kampas $186G0.0(). 2 fiatų po 
5 ir ,6 kambaj’iųs apšildomas. $6500. 
5 kambarių cottage, apšildomas, 
garažas, 50 pėdų lotas, $2800.00. 2 
pagyvenimų medinis $2950.00. 5
kambarių oefagon frontas buugalow 
garažas, $4800.

Brigrton Parke:
4 pagyvenimų mūrinis naujas na-: 

mas, , bungalow stogas, garažas; 
$8500100. 4 fiatų mūrinis namas,; 
apšildomas po .6 kambarius ir što-į 
]‘ ‘y 

kuom $6000.00.
CICERŲ — t 

rius mūrinis, 2 karų mūrinis gara
žas, $6750.60.

20 akerių Chicagos priemiestį (už 
cash. labai pig^i arba mainysiu.

Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICHr

Suite 514, 56 W. Washington St. , 
arba vakarais 4708 S. Western Avė.

Klauskite Mr. Urniko.
" |» I m .11,^;  ■ .i.iim ■J|||M ■! 1.1   

GEROJ VIETOJ kampinis budin- 
kas, lotas 80x125, pietų rytų kam-1 
pas 78 ir Green St. 11 apartmentų 
—3 plytiniai garažai, automatiškas 
Aliejaus šildytuvas, Gen. Electric.

metinė renda $6,-

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

PIRKIT DABĄRU 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
i -s

$85OO1O0. 4 fiatų mūrinis

ras su kambariais, tavernų su visu
• I

2 fiatų po 5 kamba-

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO SARGĖMIS

naujienų 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

Pirkite savo ąpleliiufcės 
krautuvėse

Refrigeration — metine 
0244)0 10.0% išrenduota. 
kartus rendos — 1-mas 
$12,000.00 
Agentams 
rodys —

Kaina 4 
morgą čius 

likusi cash —nemainyti, 
komisija. Savinųikas pa- 

7800‘Green St.

P Ai A U K1T MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kalno* 
prieinamos. Už pakarto ji- 
mus duodame gerų nuo-
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Apie “Naujienų”
Koncertą ir 4»
“Pirmyn” Chorą —

“Kuris toli pasilikęs nuo 
kultūros”

“Naujienose” buvo nemaži! 
raštų apie sekmadienio koncer
tą, tad nesinori kišti savo dvi- 
grašį.- Bet rašau reika’o verčia
mas ir tikiu, kad gerb. “N.” 
redakcija kampelį laikraštyje 
man suteiks.

Po koncerto komunistų dien
raštyje “Vilnyje” tilpo įžei
džiantis straipsnis, kuris tur
tingą koncerto programą išva
dino “skystu” ir išpylė visą ki
birą pamazgų ant “Pirmyn” 
Choro. z

“V.” reporteris uiškina, kad

II ........ —1*1 IMW

choras “labai prastai dainavo”; 
bot kadangi prastas ar geras 

■ dainavimas yra asmen ško sko
nio reikalas, tad apie tai nėra 
ko ginčytis. •

.Į * i • * *

Diskredituodamas Pirmyn 
Chorą, “V.” korespondentas1 sa
ko., kad choras .“toli pasilikęs 
nuo kultūros” ir ’ kai kili dai
nuoja, “tai kelia“ kačių'koncer
tą”. Choro nariai publikoje buk 
kalbėjosi, alaSi.vo ir kėlė tokį 
triukšmą, kad programo nume
rių nebuvo girdėti, .jis ’ tęsia 
“buvo .nuostabi!, kai išėjo vie
nas iš tų alasavotojų griežti 
smuiką, tai ga’vo tokį pat at
mokoj imą, kaip kad jis darė 
dėl kitų. Ta grupė, kurią jis pa
liko sėdint,. nesustojo plepė
jus...” ’ ..

Tai buvo ne smuikininkas, 
bet violįstas. Dainininkas, bet 
ne “Pirmyn” choro narys.

“Pirmyn” choras, nė “alasa-

. -C- . i .',
■ imi I, III II. II MimiMnifninii

I 
vojo”. Kaip pačiam reporteriui 
teko pastebėti, “Pirmyn” Club* 
ro ne riai scenoje dėvėjo Uni
formas.* Choro’ valdybos įsaky
mu,’ nariai negali pasirodyti 
publikoje su uniformomis. Tas 
griežtai uždrausta. Tad per vi
są pirmą' programo dalį “Pir
myn” choro narių pub ikoje ne
buvo. Savo dalį atlikę scenoje, 
“Pirmyn” neriai nuėjo j persi
rengimo kambarius po svetai
ne persirengti. Tad ir per di
džiuma antros programo dalies 
“Pirmyn” narių nebuvo publk 
koje.- , \ '

Keista, kodėl “V.” bando 
“Pirmyn” chorą purvinti. “Vil
nis”, rengdama savo koncertus, 
kiekvienais metais kreipiasi 
prie Choro prašydama solistų. 
Kartais kviečiai net patį chorą. 
Choras dėl įvairių priežasčių • ' Iturėdavo atsisakyti dainuoti, 
bet visuomet mielai parupmda-

NAUJIENOS, Chicago, III.
i • . . ✓ I

vo solistus. Pavyzdžiui,' vienais 
ft^taiš “Vilnie^’ * kbftčerte ‘diiįc 
navfi Pranas Jakavičius. Pel
nai dainavo Onuks SkeVeriutė. 
O šių metų koncertui “Vilnies” 
pasįkvielė “Pirmyn” choro na
rį Viktorą Bęnderį.

■' • ■ ■ ■ S'V- '
Jei “Pirmyn” choras ir jo 

nariai tokie blogin tai kam juos 
kviesti į “Vilnies” koncertus 
ir kodėl vėliau nepamatuotai 
dergti organizaciją, kuri neat
sisako ateiti “Vilniai į talką so
listais?

“V.”, be to, apsilenkė su tie
sa, tvirtindama, kad Pirmyn 
Choras negavo oficialią užkvie
tinio važiuoti į Lietuvą. “Pir
myn” tokį užkvietimą turi ir 
jį gavo prieš kurį laiką nuo 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Lemti per Lietuvos Konsulatą 
Chicagoje. ■ ,

Pirmyn Dainininkas S. S.

X.

Oak Foreste Mirė 
Senelis Simonas 
Raupys
Velionio Sesuo Marijona Ma

linauskienė Prašoma Alsi- 
saukti.

T()WN OI? LAKE. — Vasa
rio 16xd., Oak Forest senelių 
prieglaudos ligoninėje mirė 
70 metu amžiaus lietuvis Si- 
man as Kaupys. ,

Velionis praleido prieglau
doje apie keturis metus laiko. 
Prieš tai jis gyveno Town of 
Lake, lies 4533 South Ilcrmi- 
lage avenue. Velionio kūnas 
dabar randasi J. F. Eudeikio 
koplyčioje, ties 4605 South 
Hermi tage avenue.

Simanas Kaupys nepaliko 
šeimynos, bet turi seserį Mari

joną Mališauskienę, kuri gyve
no ar tebegyvena Gary, India
noje. Ji yra prašoma tuojau 
susižinoti su p. Eudeikiu, au
kščiau paduotu adresu arba 
šaukiant telefonu numerį 
YARDS 1741. —R.

\. ------- !----- \

Išpylė ir Pataisė
4 Miliūnus Pėdų 
Šaligatvių ' •

WPA skelbia, kad per pasku
tiniu du metu laiko Chicagoje 
išpylė ar atremontavo apie 4 
milionus ketvirtainių pėdų ša
ligatvių Chicagoje. Apie (pus
antro mil. k. pėdų išpilta ar 
atremontuota Nor'thsidėje ir 
milionas 200,000 k. p. South- 
sidėje. 900,000 pėdų šaligatvių 
gavo parkų distriktas, kuris 
valdo Chicagos bulvarus.

šeštadienis, vaš. 19, 1938

Peoples Furniture 
Company

4183 Archer Avenue
2536 W. 63rd Street

Tai yra dvi didelės lietuvių 
rakandų krautuvės. Dabar šio
se krautuvėse eina didelis va-, 
šerio mėnesio rakandų išparda
vimas. (Tėmykit jų skelbimą 
šios dienos “Naujienose”).

2 šmotų parlor setą galite 
nusipirkti net už $19.50. Nau
jos mados geležinės lovos po 
$2.95 ir tūkstančiai kitokių 
bargenų. Kam reikalingi na
mams reikmenys, nuvažiuokit 
į Peoples Furniture Co. Ten ra
site didžiausį pasirinkimą. Ver
ta pirkti d: bar, kol kainos že
mos. —Ant-flhas.
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MIRTIES

Martynas Jankus

D r. Jonas'
1 1 Vasario 16 dieną sukako neCVIen

20 metŲ HU6 Lietuvos nepriklausomybėm 
paskelbimo, bet ir 11 metų nUo mirties 
Lietuvos Patriarcho Dr. Jono Basanavi- 

. čiaus. Jis. mir ė Vilniuj ė ; vasario 16, 1927 
V metais.. '' j..; . ■ : ;. 1 -■ .

C1US

Prieš 15 metų išlaisvinto Klaipėdos krašto vaizdai- Priekulės lietuvaites per tautines iš- 

kilmes raitos. ' • . • ‘ V i

Mažosios Lietuvos1, patriarchas Martynas Jaukusi; 'Jis yrą yie- ‘ ‘ ‘ ' i ’/• ' \ i n. 'i' i- < ' v**-* .
■ . ; .*7 •■i. i A r

nas iš seniausių lietuviu veikėjų. Jis prieš 15< m?, 'vaduojant
' ' . '• • ’ - ' -T ■ ; t .. l.,/;:'y t?....y

Klaipėdą, buvo Mažosios Lietuvos Gelbęjimo. Komiteto pirm.

Oi

LIETUVOS VALSTYBĖS TARYBOS NARIAI 1918 M. VASARIO 16 D. PASIRAŠĘ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO AKTĄ. Viduryje 
sėdi Dr. Jonas Basanavičius j*)., jo kairėje Valstybės Tarybos pirmininkas, pirmasis ir dabartinis Valstybės 'Prezidentas Antanas Smetona; kan. K. 
Šaulys, inž. St- Kairys, Jonas Smilgevičius; kairėje: Narutavičius (*), vysk. .1. Staugaitis, Dr. Jurgis šaulys, Jonas Vileišis; iš kairės į dešinę stovi: K. Bi
zauskas,.!. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, kun. A- Petrulis (*), S. Banaitis (*), O. Klimas, A. Stulginskis, J., šernas (P) ir 
Pr.-Dovydaitis. Kryžiuku pažymėti yra jau įnirę. > ' ,....

: GRAŽIOJO LIETUVOS PAJŪRIO VAIZDAI

Prieš 15 metų atvaduoto Klaipėdos krašto vaizdai- Klaipėdos 
• ■ _ • f f- . z. ■ . z

krašto lietuvininkai senovės lietuvių tautiniais drabūžiaisj
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BRONĖ DRANGELIENĖ 
DARLYS CHICAGIĘTĖ 
DAINININKĖ TRE
ČIOJE OPEROJE

s
I

Į

ANTRA
DALIS

Veda—NORA

Kauno operoje sausio 26 
pirmą kartą šį sezoną statė 
perą “Travatore”. Ir pirmą kar
tą Leonoros rolę dainavo chica- 
gietė dainininkė Bronė Drange- 
lienė-Darlys. Kad ji turėjo di
delio pasisekimo šioje x operoje, 
liudija p. VI. Jakubėno recenzi
ja tilpusi “Aide” sausio 28 d. 
Ištrauka iš recenzijos skamba 
taip:

B. Drangelienė, — visų pir
ma, gilios muzikalės kultūros 
dainininkė; tai jaučiama visa
me — gražiai vestoje sugestio
nuojančioje frazuotėje, visuo
met grynoje ir+onacijoje, rit
miniame tikslume, skoninguose 
niuansuose ir t.t. Jos balsas — 
šviesus, minkštas liriškai dra
matinis sopranas su skaidriu, 
skambiu ir skaidriu, skambiu 
skambiu aukštutiniu registru ir 
jaučiamai blankesniu viduriniu. 
Vartojamų priemonių skala 
gan turtinga: šalia gražaus 
“bei canto” turime ir lengvas, 
aiškias “dramatines koloratū
ras” kurių ir reikalauja ši par
tija. Iš viso yra nemažo tech
niško užbaigtumo dainavime. 
Ko dar norėtųsi, tai kad kvėpa
vimo ėmimas butų mažiau pa
stebimas. šiaip atrodo, kad 
švelniai dainininkės, asmenybei 
tiktų ir lengvesnes_ '.lirikO-'*-
dramatines partijos. 'Sceniniai 
žiūrint — B. Drangelienės vai
dyba visų pirma natūrali, nuo
širdi, duotas vaizdas ypač švel
nus; vaidybos detalėse tačiau 
dar įgytina daugiau laisvumo 
(rankų gestai per vienodi ir k.) 
Gera sceninė išvaizda. Ypač 
gražiai, su nuotaika ir švelniu 
balso skambesiu praėjo 7 ir 8 
paveikslo arijos. Tokio masto ir 
kultūros jėgą, kaip B. Drange- 
lienę norėtųsi dažniau girdėti 
musų operoje.

Spektakliui dirigavo p. M. 
Bukša. Tai buvo p. Drangęlie- 
nės trečioji rolė pildyta Kauno 
operoje. Pirma buvo Aidos, vė
liaus sekė Tosca ir dabar 
norą — “Travaitore”.

Tito 
. šių

TITO SCHIPA KONCER 
TE CIVIC OPERA 
HOUSE-—RYTOJ

* •

Harry Zelzer presentuos 
Schipa, vieną įžymiausių
dienų tenorą, narį Metropolitan 
Operos, New York’o, įdomiam 
koncerte, kuris įvyks sekmadie
nį, Ci'vic Opera House, 8:30 va
landą vakaro. Asistuojantis ar
tistas bus Michael Wilkomirski, 
smuikininkas.

Savo pirmoj grupėj Schipa 
pildys tokius kurinius kaip 
Liszt’o “Liebestraum, Schuber- 
t’o “Serenata” ir kitus taip pat 
visų mėgiamus.

* .

Antra grupė susidės iš arijų 
operų Andrea Chenier, Cavalle- 
ria Rusticana ir Martos.

Trečioje grupėje randam 
Schipa ne tik dainininku, bet ir 
kompozitorium. Tarp kitų ‘ nu
merių jis pildys '- savo kurinį 
“Kalbėk man apie meilę”.

—o— 
NAUJIENŲ KONCERTE 
PASTEBĖTA
* Kad Chicagos Vyrų Choras 
daug skaitlingesnis su kiekvie
nu pasirodymu galima pastebė
ti daugiau harmonijos jų dai
navime.

Leo-

MUZIKOS DARBAI
Lietuvos muzikų Draugija, 

norėdama pagyvinti ir išplėsti 
muzikos ir dainos meno darbą 
Lietuvoje, atgaivino jau prieš 
kiek laiko ėjusį muzikos žurna- 

. lą “Muzikos Barai” ir jau nuo 
vasario 1 d. pradeda jį leisti.

mėno

buvo
darži-

,, f . .U., ■—    , I > 

Chicago, III, šeštadienis, Vasario-Fcbruary 19 d., 1938
Andrejevo šokėjų grupė užsi

tarnavo viso to, kas jau pir
miau buvo pasakyta apie jų da
lį programos ir dar daugiau. 
Andrejevas, matyti, turi didelį 
gabumą ne vien tik kitus mo
kyti, bet ir pats šokti ir vaidin
ti. O jo energijai, rodos, nėra 
galo. Vaikučiai iš kitos pusės 
yra talentingi, noriai mokinasi 
ir matyti, gauna daug smagu
mo iŠ savo darbo. Jų . motinas 
reikia įvertinti už atkreipimą 
tiek daug dėmesio ir tokį nuo
širdų sekimą savo vaikučių vei
klos.

Naujosios Gądynęs Chofras 
turi irgi gerą reputaciją tarp 
skaitlingo būrio muzikos mylė
tojų, ir esu tikra, kad šis skai
čius padidėjo išgirdus jų “Va
karą Pajūryje” pereitą sekma
dienį . J ■. ,

v Pradžioje sezono buvo daug 
rašyta apie musų artistę—dai
nininkę Genovaitę Giedraitienę. 
Per daugelį metų esu įsitikinu
si, kad čia yra retas talentas. 
Ir maždaug tokį pat įsitikinimą 
turi kiti koncertų lankytojai, 
sprendžiant iš to, kaip publika 
sutiko ponią Giedraitienę, ir ko
kie entuziastiški aplodismentai 
lydėjo jos dainas.

Vienas iš numerių, kurio dau
gumas laukė su įdomumu, buvo 
pasirodymas Adomo Micevi- 
Čiaus, violisto. Viola, kurios to* 
no spalva yra skaitoma lyg tru
putį liūdna,'melancholiška arba 
kaip pats Micevičius pasakė, 
misterišką, yra naujenybė lie
tuvių koncerte. Taip kad publi
kai buvo malonu padaryti pa
žintį jauno, talentingo ir pusė
tino tobulumo atsiekusio muzi
kos Adorhp Micevičiaus ir jo 
valdomos** Violos.* Klausant p. 
Micevičiaus griežimo, gėrėjausi 
jo tono turtingu švelnumu ir 
gražumu. Jo rankose./ viola, ro
dos, tikrai gyvas dalykas, su 
.kuriuo jisai turi didžiausio ma
lonumo pasikalbėti. Jo ir ponios: 
Raben-Micevičienės duetas Hal- 
vorsen’o “Pasacaglia” (be a-: 
kompanimento) buvo įdomiai 
išpildytas. Jo Solo numęris bu
vo Bruch’o “Romance”. žinoma,t 
kad gauti patį geriausią įspū
dį iš tokių numerių, reikia tik
rai koncertinės svetainės, su 

balsą, gera akustika, kur ! nė vienas: 
iškią dikciją, įdomią interpre- £arsas» nežiūrint kaip tykus

Buvo daugiaus nekaip malo
nu išgirsti p-lę Heleną Pačiu- 
kaitę • solistės rolėje. Ji turi 
nors ir nedidelį, bet gražaus 
tembro lyrinį soprano ’

taciją ir virš visko ji yra tobu
li muzikė, taip kad beklausant 
jos dainavimo suteikia vien 
smagumo, šiame koncerte p-lė 
Pečiukaitė ypačiai gražiai atro
dė. ?

Seniai girdėtas ir mėgiamas 
dainininkas Stasys Rimkus iš
pildė savo dainas labai vyku
siai, nors jis ir skundęsi, kad 
esąš “blogam balse”. Gaila, kad 
p. Rimkus neranda galimybės 
pašvęsti i“ 
balso ir muzikos 
jis turi tokią turtinga balso me
džiagą.

daugiau laiko savo 
mzikos studijoms, nes

P-N I O Si. %

Šis puikus portretas, pieštas Ernsto Joscph- 
sono, įyra išstatytas švedų trijų šimtmečių sukak
ties jpihėjimo, atseit, pirmųjų švedų kolonistų ap- 
sigyv^niinb Amerikoje, meno parodoje Dailės Ins
titute* kuri truks iki kovo 6 d.

Į Ateitį Šviesią..
. .... - •

Į ateitį šviesią
Pasaulis jau tįešią
Ir lygina kėlią per aukštį kalnų.

Vergiją ir gamtą
Įveikti juk lemta
TVirtąjam fiaršumui draugų

[milžinų.

Nevięnas parpuola* z (
■ ■ ■ , • • ' ■ ■ *

Nevienas pabėga pabūgęs mir-
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Bet minios vis eina'
Ir pergalės dainą
Dainuoja siekėjai Šviesios ątei-

, ■ [ties.
J. Janonis.

Ateitis
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Sikstaus koplyčia 
(Tęsinys) ,

Popiežiaus Sikstaus koplyčia 
yra keturkampės formos. Jos 
ilgis yra/keturias dešimt met
ikų, trylika metrų ‘ pločia ir ga
na aukšta. Lubų Centre yra de
vynios geometriškos formos imperijos geležinės rankos des- 
scenos — Pasaulio kūrėjo vizi- potizmas, primityvaus žmogaux

pranašų žmoniškų veidų žvilgs
niai, kartu krinta pasmerktųjų 
žvėriškumas ir desperacija. Kū
nai, kaip medžių kamienai, ran
kos ir letenos kaip rąstai, grą- 
sina nukristi nuo aukštų lubų 
ir kiekvieną po savim sutrinti.

Šitie vaizdai yra tiesiog bau
ginanti. Beveik čia nieko nėra 
žmogiško, nieko, nėra nežmogiš
ko. Ten nėra gamtos, nėra lau
ko, nė erdvės — yra tik sim
boliai tik žmogaus fantazija ir 
psichologija. Stebėkis, džiaukis 
arba nekęsk, čia kartu sukasi 
pamišimas, emocijos, kaip Dan
tės poemoje, pamišimo apimti 
žmonės būriais bėga ir galvo
mis atsimuša į sieną. Audrin
guose judesiuose sukasi Dievo 
išmiptis ir jo galia bei paslap
tis. Į visa tai žiūrint nukrečia 
šiurpas.

Šito didingo kūrybos darbo 
paslaptis iki šiol dar nėra išaiš
kinta, nors di.ug buvo rašyta ir 
tyrinėta. Butų pavojinga steng
tis atpasakoti “Paskutinio Teis
mo” viziją. Tai yra visai nega^ 
Įima. Jeigu bandytum analizuo
ti ir pavyzdžiais atpasakoti, tai 
užmuštum vaizduotę ir • įkvėpi
mą. šita Michelangelo kūryba 
yra psichologijos dalykas, nes 
kiekvienas savaip mato, su
pranta ir savotiškus įspūdžius 
gauna. Iš jo kūrybos dvelkia 
elinų klasikos grožis, Romos

ir ruošėsi apleisti Romą. ” Bet 
popiežius tuoj pas jį atsiuntė 
jauną vyrą, vardu Accursio, ku
ris davė jam penkis šimtus du
katų ir popiežiaus Juliaus II 
vardu atsiprašė. Michelangelo 
atsiprašymą priėmė. Ant ryto
jaus, kaip ten nebūtų, jie vėl 
pradėjo ginčytis. Popiežius, ne
sulaukdamas uarbo pabaigos, 
grąsino numesti jį nuo palaip- 
tų. Pats dailininkas atėmė pa
koptus ir atidengė lubas daug 
anksčiau negu jis norėjo, ‘"štai 
dėl ko,’ jis pasakė, ‘darbas ne
buvo užbaigtas kaip aš norėjau. 
Popiežiaus nekantrumas viską 
sugadino’.’*

Pirmoji tapybos dalis buvo 
užbaigta rugsėjo mėn. 1 d. 1510 
m. ir popiežius, prieš išvažia
vimą į Bologną, galėjo pamaty
ti keturias vyriausias lubų 
kompozicijas. Sausio ir vasario 
mėn. 1511 m. Michelangelo nu
piešė keturis kartūnus—“teste 
e faccie attorno d i ditta capel- 
la”. Tai buvo paveikslai į lune- 
tas ir kampus. Rugpiučio mėn. 
1511 m. pop. Julius II atlaikė 
mišias Sikstaus koplyčioje, bot 
Visas darbas, išskyrus “Pasku
tinį Teismą”, buvo užbaigtas 
tik spalių mėn. 1512 
po to koplyčia buvo 
publikai.

Vasario mėn. 21 d.
popiežius Julius II pasimirė.

(Bus'daugiau)

m. Tuoj 
atidaryta

1513 m.

VAIKU FESTIVALIO 
PROGRAMA KAUNE

Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukaktu
vėmis Lietuvos Valstybės Teat
ro Vadovybė rengė teatro 
festivalį vaikams.

šių sukaktuvių proga 
statoma drama “Jaunieji
ninkai” — “Aliutės Sapnas”.*ir 
Karnavičiaus opera “Gražina’*. 
Taipgi buvo statomas lietuviš
kas baletas “Jūratė ir Kasty
tis” ir “Piršlybos*’ Baigimui 
festivalio “Eglė, žalčių karalie
nė”.

Buvo numatom*, jog daUgifU 
nekaip 5,000 Kauno pradžios 

a mokyklų vaikų lankys šiuos 
Spektaklius. Buvo ^daroma žy
gių, kad šiuos. spektaklius dau
giau galėtų knkyti neturtingų
jų ievų vaikai, kuriems ligi 
Šiol menas buvo neprieinamas.

Prie ponios Lulu Raben-Mi- 
čevičienės smuikos griežimo nė
ra ko daugiau pasakyti, — 
kiekvienas jos pasirodymas ro
do, kad ji yra visapusiška me
nininkė. Kaip visuomet, ji išlai
kė tą artistišką aukštumą, ku
riame ji, kaipo talentinga ir to
buli muzikė, stovi. Jos dalyva
vimas programe visuomet už
tikrina gėrėjimosi valandėlę 
kiekvienam dailės mylėtojui. 
Jai šiame koncerte buvo įteik
tas didelis bukietas gražių gė
lių.

Pirmyn Chorą reikia pasvei
kinti už- švelnesnį ir daugiau 
spalvotą dainavimą, šiame kon
certe pirmą kartą pastebėjau 
tiek lygumo ir ekspresijos jų 
dainų pildyme. Bravo Pirmyn!

neprapuola, yprčiai kad tiek' 
smtiikas, tiek ir viola yra švel
naus tono instrumentai.

Nėra teisingesnių žodžių, 
kaip ta daina, kuri sako, jog 
“Lietuviais esame mes gimė, 
lietuviais turime ir būt . . . ” 
Kaip tik šie artistai pradėjo pil
dyti ‘ Šimkaus “Plaukia sau lai
velis”, tuojau pajautei publikos 
artimesnį ryšį, kaip ir malonų 
sutikimą seno draugo.

žodžiu, esu tikra, kad visi> 
dailės mylėtojai džiaugėsi, kad 
turime tokį talentingą jaunuolį, 
kaip p. Micevičįų, musų tarpe. 
Ir esu tikra, kad jie visi gei
džia matyti jį dažniau daly vau-' 
jant musų parengimuose atei
tyje. ;

Birutės per trisdešimts metų 
su viršum reputacija yra turėti 
repertuarą, susidedantį dau
giausia iš lietuvių kompozitorių 
kurinių. Ir šiame programe jie 
išpildė savo paprastu švelnumu 
ir gražia interpretacija tris to
kius, gan nelengvus muzikaliai 
kurinius.

Buvo tai Šimkaus “Oi, Sau
lužėle” ir “Šią Naktelę” ir “Oi 
Berneli Vienturį”. Pažymėtina, 
kad choras padidėjęs 
gražios medžiagos.

ir turi

Kaip pavasarį mergeles, 
Laukdamos Žydint žiedų, 
Džiaugiasi kvapniu rūtelės 
Po sunkių dienos darbų;

Aplanko savo darželį, 
Išravi piktas žoles, 
Laisto kiekvieną žiedelį, 
Ramsto sunkias galveles;

Kad gražiai joriis pražydėtų, 
Svaigintų savo kvapsniais, 
Kad žemėnis neabdulkėtų, 
Laisto rytais, vakarais,—

Taip ir liuosybės idėją 
Ravi, laisto žmonija, 
Jos žiedus kasdien auklėj a,- 
Greit pranyks tą vergija,

Kuri kaip žiema žiaurioji 
Stabdo vasara dienas, 
Betgi gyvybė jaunoji 
Naikin mirštančias jėgas;

Kaip po žiemai gėlių diegas, 
Apšildytas spindulių,
Taip kil’ mokslas* nyksta mie-

[gas
Išauga troškimas žmonių.

—Klevelis

ją., ,Michelangelo Ritose scenose^dvasią.5Trumpai sakant 
vaizduoja Genesio padavimus 
Šitaip: Dievas „ atskiria šviesą 
nuo tamsos, sutveria saulę ir 
menulį, atskiria vandenis, su
tveria žmogų, Kainas ir Abelis, 
potvynis, girtas Nojus, Rojaus 
tragedija ir t.t. ir t.t. Kiekvie
name šitų 1 paskirų scenų kam- 
,pe, fantastiški rėmai apjuosia 
visas devynias venietes, visa 
eilė1 nuogų jaunuolių figūrų,' temperamentu 
kurios sėdi ant pedestalų. Viso 
jų yra dvidešimt. Vasari jas 
vadina “Ignudi”. Kiek žemiau 
sakytų jaunuolių figūrų, kur 
susibėgai skliautai ir susineria 
su pilioriais, ant pedestalų sė
di dvylika pranašų ir šešios 
pranašės, apsuptos mažais vai
kučiais. šitos didingos figūros 
sėdi maždaug šitokia tvarka: 
pranašas Ezekelis, — Kurna jos 
.pranašė; pranašas Esaias—E- 
ritrejos pranešė; pranašas Jo
nukas — Delfijos pranaše ir t.t

šonuose koplyčia turi dvyliką 
langų. Langai yra romėnų ar
chitektūros stiliaus. Virš langų pų buvo persekiojamas, __  _
vėl susineria truputį panašus į jaukg kop jįs suklups. Jis jau 
trikampį skliauteliai, kuriuos nor6jo darbą mesti ir b?Į?ti iš 
Michelangelo taip pat rupestin- Romos Kai jis prtdgjo piešti 
gai užpildė įvairiomis figuro- .<Tvaną-( visos lubo's apsitrau- 
mis. Horizontaliame skliaute, Į-agĮtokia migla dėl ko figu- 
kuris skiria pranašus ir jaunuo- ros pasjdarg neaiškios. Dėl tos 
liūs, yra įdėta apvalus bronzo prježasties jis kaįihio save ne- 
spr Ivos medalionai, kuriuose fi
gūros vaizduoja istorijoj žino
mus karus ir t.t.,

duota tas, kas yra dieviška — 
žmoniška ir kas yra bėstiška. •— 
gyvuliška. Nieko panašaus pir
miau nebuvo sukurta, kur ben
dram vaizde butų atvaizduota 
žmogaus kova paties su 
žodžiu šitoje koplyčioje 
atvaizduota visa biblija, 
krikščionių tikėjimas su 
noma fantazija ir

savim, 
buvo 
visas 

neįma-
audrjngu

Tai buvo 15rl metais. Bet 
“Paskutinį Teismą” Sikstaus 
koplyčioje Michelangelo sukurė 
tik trisdešimt metų vėliau. Jo 
darbas dar nebuvo baigtas. Jis 
daug prisikankino dirbdamas 
pirmąsias dekoracijas. Jo laiš
kai rodo nuolatinį nepasitenki
nimą darbu, net i” stebėtina jo 

j vizija nepadėjo. Tėvui rašyda- 
imas laišką jis pasakė: “Tai ne 
mano profesija. Aš aikvoju sa
vo k.iką ir neturiu pasėkų. Dle- 

‘jVe, padėk man.”
Tačiau jis desperatiškai sten

gėsi atlikti darbą, nors ir šni- 
kurie

“The VVashington 
Post” apie Petrą 

Rimšą

Washingtono anglų dien
raštis “The “Washington 
Post” labai gražiai aprašė 
musų skulptoriaus, Petro Rim
šos, atsilankymą į Washing- 
toną ir jo darbų parodėlę, 
kuri buvo suruošta pp. Wag- 
ganianų rezidencijoj. Tarp ki
ta ko, laikraštis sako:

“Pp. Floyd Waggamąnai su
ruošė arbatėlę šeštadienio po-

Lietuvos 
Rimšos,

,, it . ■ , .

akompanisto. ši&me programe 
jo dalyvaviftias pąšižymėjo fce-j 
liais atvejais.

Nebūtų rimtas ir aukšto mu
zikalaus tobulumo programas, 
kuridme nedalyvautų ponas Jo
nas Byanskas rolėje pianisto-

Ir tokiai programa besigėrė
dami praleidom muzikalę dalį 
Naujienų 24-to metinio paren- 
gimo. .

“i woAder”, ką 254ų metų 
sukaktis mums duos ? .

žinojimu freskos darbo paslap
čių. Bet San Galio surado jog 
tas negerumas paėjo iš kalkių, 

šitaip , buvo išplanuota koply- kuriose buvo perdaug vandens, 
čios lubų vaizdas ~ dieviškoji Popiežius dailininkui liepė dar- 
vizija. Šimtai įvairiausių figų- bą baigti. ‘ , 
rų, senų, jaunų, mažų, nuogų Popiežių Julių II erzino užsi- 
ir su drabužiais čia buvo sūdė- tęsęs darbas, prie to prisidėjo 
ta, atvaizduota. Tačiau nėra nė dar ir tas, kad dailininkas nuo 
mažiausios- monotonijos, jokios jo šiepdavos ir nenorėdavo, kad 

i konfuzijos. Stebėtinos pozos, jis lįstų. Tarp jų pasidarė daž- 
I sutrumpinto perspektyvo pnA 
porcija žmogaus kūno anatomi
nė technika ir grožis bei aišku
mas yra tiesiog viršžmogiškais 
gabumais išpaęodyta. Nežiūrint 
šitokios daugybės figurių, kur 
kiekviena vaidina atskirą vaid
menį, taip gražiai rišasi į ben
drą harmoningą vaizdą.

Iš lubų trykšta užsimąsčiusių chelangelo skubiai parėjo nemo

nas trinimąsis.
“Vieną dieną”, sako Condivi, 

“popiežius paklausė jį, kada už
baigs koplyčią dekoruoti, o Mi
chelangelo, kaip ir paprastai, 
atsakė: ‘Kai aš galėsiu.’ Popie
žius atkartodamas jo žodžius: 
‘Kai aš galėsiu, kai aš galėsiu 
kirto jam lazda į pašonę. Mi-

pietyje pirmaeilio 
skulptoriaus, Petro 
garbei, kuris dabar Ameriko
je viešėdamas ruošia savo ku
rinių parodas. Užsibaigus jo 
darbų parodai Baltimorėje, p. 
Rimša atvyko į VVashingtoną 
su geriausių savo kurinių ba
gažu, kurie buvo išstatyti pp. 
Waggamanų namuose antrašu 
R gat. puikiame svečių kam
baryje. šeimininkė dėvėjo rau
dono krepo suknią ir gražius 
karolius su. safiro žvaigžde. 
P-nia Waggaman priėmė sve
čius kiekvienam įteikdama po 
iliustruotą knygutę apie Pet
rą Rimšą ir jo meną.

“Tarp svečių buvo Lietu
vos ministeris p. ir p-ia Ža
deikiai, kurie pasveikino savo 
tautietį; Rumunijos Legacijos 
finansų patarėjas ir p-ia Bon- 
šesco, pp. L* Corrin Strong, 
pp. Howard Sutherland, p-ia 
Slitherland Mayo, -pp. Charles 
Wheeler, p-ia Lauren John
son, p-ia R. F. Mackenzie, p-s 
Waggainan motina ir p-ia Ru- 
dolph Max Kauffman, kuri 
gelbėjo paruosti arbatėlę.” 
Buvo ir daugiau svečių.

Svečiai labai gėrėjosi p. 
Rimšos “Artojum”, “Lietuvos 
Mokykla”, “Satyru ir Pelėda” 
ir kitais kuriniais.

(Pabaiga 2-am puslapy)
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NO-JURY SOCIETY

LES PARODA

Vaši rio 15 d.’ Goldblatt (krau
tuvėj e atsidarė 13-ba metinė 
No-Jury Society > of Artis t s dai
lės paroda. Viso eksponatų yrą 
išstatyta 317. Paroda nedaro 
didelio įspūdžio: apyprasčiai 
sutvarkyta beveik grustinai su
grusta eksponatai, šviesos pras
tos, nėra distancijos.

Šioje parodoj žymesnieji dai
lininkai, išskyrus vienų-kitų, ne
dalyvauja. Daugumoje amato- 
riai, savamoksliai ir mokiniai. 
Mat, eksponatus parodai priė
mė kas kų prisiuntė — jie ne
buvo sprendėjų “išstudijuoti“

Tačiau iš mėgėjų yra keletas 
ir neblogų daiktelių. Profesio
nalė dailininkė Maceha Barton 
jau kitur rodytus d-u ekspor
tus — “Portretų” ir “Duonų” 
— išstatė parodai. Jos kūrinė
liai, ypač “Duona”, labai gra
žus ir geri. Jos sesutė, Rosana 
Barton, taip pat gerai pasirodė. 
Fritzi Brod prisiuntė gigantiš
kų moteriškės 
b: rbariškumo 
“Moderniškos 
ras. Jt rošlavo
gas kūrinys vardu “Magnetas”. 
Elizabeth Eisher prisiuntė gra
žų savo; kūrinėlį vardu “My Ru- 
ler No. 1”. Tai nėrė, paveikslas, 
bet dekoracija, t; čiau originali 
ir savotiška. Eugenie Glamano 
•peizažas su avimis gražus ir ge
ra kompozicija. Walter Perke
lio portretas, bus vienas iš ge
riausių portretų. H. Clarke du 
akvareles etiudai labai geri. 
Matyt, ji besimokydama pas p. 
Kreighbel, gerai išsilavinusi 
kompozicijos srityje.

Iš skulptūros'yra labai geras 
John Reed’o ‘^French Lands-

cape Artist”. Maęgo Alexander 
gražus ir didelis kūrinėlis var
du “Souvenirs”, vaizduoja mo
derniškų -stiljefą. AVellingtoa 
Reynolds ir Gari Hoeckner abu
du turi po du gražius kūrinė
lius. P-as Reynolds yra Dailės 
Instituto Akademijos ^skyriaus 
profesorius.

I Paroda truks i iki kovo 45 d. 
Įžanga nemokama.
<tiiiiiii>iiuiiiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiii>tiiiiiiiiniiiuitti......... ...
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Dailės .Institute trys paro
dos: il84o šimtmečio .italų te-? 
vo ir sūnaus Tiepolų •. tapyboj 

■ paroda, -švedų meno paroda ir 
ruso Nicolas Remisoff’o deko- 
ratyvės dailės paroda.

Katharine Kuli Diana 
ne, 540 
Alexander

, ’Mičhigan 
ArchipenkO’s

salo- 
ave.i 
dai-

krautuvejc, 9-am 
No-Jury, Chicagos

Goldblatt 
aukšte yra 
nepriklausomųjų dailininkų ir 
mėgėjų dailės paroda.

Marshall Field galerijose 
atsidarė V. Shoemaker’o dien
raščio Daily News karutnisto, 
akvarelės ir piešinių paroda.

-J

Lietuvių veikla ir nedarna didėja
—Tikėk manim, pasiilgau ta* 

vęs, mano, mielas Jurgi. Nors 
kelis kartus tavęs ieškojau* 
bet buvo veltui—-buvai išvykęs 
į musų šalies sostinę; taigi ne^ 
kantriai laukiau ir linksma, 
kad jau grįžai, o turiu daug 
klausimų, daug reikalų, kuriais 
tu man gali padėti. Na, kąip jū
sų sveikata ... ?

—Bendrai, jaučiuosi smagiai. 
O namie visuomet smagiau nei 
kįtur, nes namie ir likusį nuo 
pareigų laiką galima tiksliau

tas, apženytas, o kai i mirsiu, 
tai ir palaidos katalikiškai. Juk 
tu žinai, kad didėlį musų tau
tininkų dauguma i tdjkie, Ikaip "nį 
aš,—širdingai aiškino Raulas. ■ 

—[Tiesa, žinojau, kad fak- 
tinai ir juridiniai esi katalikų 
tikybos praktikuPtojąs, bet iš 
to, ką pasisakei suprantu esi 
Romos katalikas, neš šv. Kry
žiaus parapija • priklauso Romos 
katalikų vyskupui—airiui. At
sigeni, andai nagrinėdami Mor
kaus filosofavimą radome, kad 

suvartoti. Ve kad ir musų lai- Romos < kunigai netikri—Morkų s 
i , galima tiksliai pa- pats tai tvirtino. Jei taip, tai 

ir Romos katalikas netikras ka
talikas ?-y-šypsodamasi paklau
sė -Jurgis.

—Jfru suprantu, kad viso
kių klaidų versmė—patsai žmo
gus, ų kur daug klaidų, ten daug 
ir nedarnos. Nors priguliu ir 
Jankau R. i katalikų bažnyči ą, 
bet . jaučiu ir visur sakausi— 
lįetuvis katalikas. Andai pas

figūrų, kuri turi 
ekspresijų. Tai 

dvasios” šedev-
Broziko neblo-

' Chicago Galleries Associa- 
tion, 215 N. Michigan avenue, 
trio paroda.

PASKAITA
va- 

vakaro 
Dailės Instituto FiiHerton sa
lėje įvyks 'iliustruota paskai
ta’tenia: “Grėat Styles nf In- 
terior Architecturc”. Skaitys 
p-lė Helen Parker.

Ateinantį ketvirtadienį, 
sario 24 d., 6:30 vai.

mus buvo ližSjęs ir maho bičiu
lis, Tai wiši,, kartu ir piano žmo
na, • šiuo klausimu ilgai kalbe- 
jome-Aiet pradėjome karštai 
ginčytis, bet vis dėlto prie nie
ko 'konkretaus nepriėjome, nes 
mano žmona, numojus ranka; 
karštai pasakė, kad .jau katali
kas, tai. katalikas ir gali bile 
bažnyčioje nueiti—visur toks 
pat Dievas, tokie pat žmonės, 
kuo jau Čia skiriasi tas lietu
vis katalikas, ar taurininkas 
katalikas nuo kitų katalikų..., 
Matai, mano mielas Jurgi, su 
tuo ir musų .pasikalbėjimas bai
gėsi ... .vyrui. juk sunku savo 
žmoną įtikinti. 'Na, gal tu šiuo 
klausimu galėsi man pagelbė
ti; Tiesa, kad esu katalikas, bet 
save vadirtti Rymo ar Romos 
kataliku4, tikiu' ir suprantu, bu
tų nesąmonė—vadinuosi visa
dos ir visur tik lietuviu katali
ku ir, jei butų musų kolonijoj 
Am. Liet; katalikų bažnyčia, 
romiškosios nelankyčia.—karš-i 
tai pabrėžė Raulas.

—Nors karštai, bet širdingai 
pasisakei. Iš viso matyti, kad 
dar esi subjektyvus šiuo klau
simu, bet‘labai'korektingai sie
ki supratimo. Kad ir tavo žmo
nos pasisakymas, mano galvo
jimu, neneigiamas. Jį puikiai 
nujaučia katalikybės principą. 
Manau, jau4 žinai, kad moterys 
tikyboje1 labiau subjektyvios nei 
vyrai—bendrai mažai tokių, 
kurios > mėgsta filisofuoti ir są
moningai galvoti, juk tai sun
ku. ‘Todėl suprantu, kad tavo 
žmona, iš to, ką ji pasisakė, jau 
galima skaityti išimtyje...

—-Smagu, kad ir mano mote
rį vertini. Bet man butų labai 
svarbu šį vakarą (pažiūrėjęs 
laikrodėlį) iš tavęs-išgirsti, kas 
yra pati katalikybę .. . perkirs
damas Jurgį klausė Raulas.

-—Kaip 1 tik prie to ėjau, bet 
tu4 matytis nerimauji ir nori 
jau namo eiti. Gerai. Trumpai

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausį 
Automobilių Išpardavimą pas 
COOK COUNTY FINANCE

Prie 1340 W. 63rd St. i

Niekur pasauly jus negalite rasti tokio modelių pasirirtki-į 
mo taip juokingai žemose kainose. * 
čia atstovaujama kiekviena karų .gamyba — virš 300 karų 
— 1937 ir 1936 metų Buicks, Cadillacs, La Sales, Olds-. 
mobiles, Tofttiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sodos, Dodges,r 
Plymouths, Tordš, Nashs, tLafayettes, Studebakers, Htfd- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PAIiYGINK — SKIRK TĄ, KURĮ M&GSTI GERIAUSIAI1 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKTI -BE
VEIK NAUJITfiLĮ 1837 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
ICAIPUŽ $295.
Tik pamanyk, beveik naujitėlis karas tik už $295 su:190 die
nų varanti ja ir-10, dienų bandymui.

., , i ;
Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir ^garan-^ 
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Ęords, Chevrolets,.

Packards.,

kraščius galima tiksliai 
sekti, su musų gyvenimo eiga 
arčiau susipažinti—-to viso, es-i 
ant I kelionėje, arba kitur gy~ 
venant, negalima. Iš tikro man 
labai malonu ir su tavim Paulai 
Vėl susitikti, na, o kai jau Vsa* 
kai turi daug klausimų ir rei
kalų, tai bus malonu bent pa
viršiniai tuose tavo klausimuo4 
se ių reikaluose įsigilinti, pa
sikalbėti.— linksmai pabrėžė
Jurgis. <

—Iš viso matau, kad su šiais 
metais Amerikos lietuvių gy
venimas aplamai imant, pagy
vėjo ir, galiu sakyti, padidėjo. 
Taip pasisakau remdamasi mu
sų spauda. O gal aš, šiuo • atve
ju, busiu klaidingas, , nes .pir
miau skaitydavau4 ir sekdavau 
tik tautininkų laikraščius, bet 
kai pradėjau su tavim, Jurgi, 
pasikalbėti ir kai tu man da
vei brangių patarimų, pradėjau 
veik visus—net ir marijonų, or
ganų sekti. Gal dėl to man ir 
rodosi, kad lietuvių veikla ir 
nedarna žymiai didėja,—lėtai
ir abejingai pasisekė Kaulas.

—Suprantu, mhno patarimų 
ir jau ma

tomos. »Iš tikro gal tavo pasi
sakyme ir bus daug iliuzijos, 
nes kai tu seki tik tautininkų 
spaudų, buvai siaurai vienpu- 

įsiškas, subjektyvus, jautrus ir 
(nesugebėdavai suprasti, kad 
lietuvių veikla, toli nepilnai, pa
sireiškia per vadinamus tauti
ninkus—jį, kaip matai, kitur 
daug gyviau reiškiasi. O kai 
jau dėl nedarnos, tai turėtum 
žinoti, kad esant žmogui neto
bulam ir jo;kūryba taipjau4 ne
tobula—-visa žmogaus kūryba 
duodasi taisoma. Tad juo dau- 

Į’giau ir gyvesnės veiklos, juo 
daugiau matoma klaidų ir tos 
nedarnos, kurių ir tu Kaulai 
pastebėjai...

—Tavo aiškinimas man lim
pa prie širdies ir, atleisk, pri
siminiau net šventraščio posa- 
:kį—^bukite taip tobuli dkaip Tė
vas dangiškasis, kad tobulas. 
Arba vėl \Jezau's atsakymas fa
riziejams, kai jį vadino “geru” 
-4Jis atsakė: tik ;Tčvas dangiš
kasis . tėra geras, o aš esu tik 
žmogaus sūnus. Taigi, taigi, 
žmogaus simus-Mnės visi neto
buli ir, dažniausiai, nesąmo
ningai kurdami daug klystame, 
o dėl klaidų ir nedarna taip.gau- 

| šiai reiškiasi—perkirsdamas 
Jurgį tarė Raulas.

—Stebiuosi, taip korektjngai 
galvoji ir net bibliška tiesa re
miesi—netikėjau, kad tu, kaipo 
tautininkas, taip tiksliai švent
raštį galėtum vartoti,—rimtai 
tarė Jurgis.

—Komplimentai visuomet ža
dina savimylą. Sakoma—ir ka
tinas -glostomas uodegą riečia, 
—taigi, bijau, kad ! tu mane 

' komplimentuodamas nesužadin- 
tum manyje savimylos. Beje, 
nors jau žinai, bet vis dėlto 
randu reikalinga pasakyti, kad 
mane, - mano vienminčiai vadina 
net ^šimtaprocentiniu tautinin
ku, 1 bet aš : tokiu tyru tautinin^ 
ku nesijaučiu, nes 1 priklausau 
šv. Kryžiaus parapijai,'O mano 
žmona ne tik į parapiją, bet 
ir sodalicijose* priklauso. Am 
dai tavo aiškinta kun. ‘Juodaičio 
filosofija mane visiškai • pagavų 
—juk esu krikštytas, dirmavo-

Datoje buvo klaida.
Praeitą šeštadienį ‘iMeno ži-

ĮUif skyriau^ Straipsnyje apie pasekmVteFgiamos“i
11 /IaiLio r I o Imium'Cricpohj dailės parodų, buvo 

išspausdinta, kad “Giambat- 
tista ,-Tiepolo .gimė 1 ($96 m., o 
lųirė \~i~H m?’ Turėjo būti: 
mirė 1770 m. 
------------------------- -——

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

[ AČME-NAUJIENŲ Foto ]

Kathleen Kennędy, aštuo
niolikos metų Joseph P. 
Kennedy duktė, kuri Lon
done eis šęimyninkės parei
gas, kol pasveiks jos moti-

pasakysiu, kad katalikas, kata

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

IŠMOKAM 
DIVIDENTO

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

' OF CHICAGO ’
• J USTIN M ACKIEVFICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Tfclefonag CANAL 1679 

. CHICAGO, ILLINOIS

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKLA ----- j
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRšKINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA,   C

NIEKO NELĄUKDAMI NAUDOKITE =

■ NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius;

Didele Dėžė Tik už 50 centų- .
Klauskite Vaistinėse, arba Pirkit tiesiog, nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAd, Sav. --

2555 West 69th Street, Chicago >
Telefonas Hemlock 0318

žinia, eis Londone Ameri
kos ambasadoriaus parei
gas.

likybe nei blogi nei geri; nei 
tikri nei netikri, o tėra tik 
abstraktiški ir jokios konkre
čios1 kokybės nevaizduojanti si-( 
nonimai. Jau žinai, kad katali
kai rušiuoj ami—-tasai rųšiavi- • 
mas, kaip matei Romos Kun.' 
Vienybės slaptame rašte, afba 
marijonų “organe tiesiog n tiru-; 
šluojamas iki absurdo ...

—Nei -aš, nei visi kiti- lietuviai! 
katalikai nesutinkame boiko-s 
tuoti Lietuvos ir jos atstovų. 
Tai tik - Romos kunigų darbas, 
kuriam, esu giliai įsitikinęs, Am.-į 
•lietuviai ’ katalikai nepritaria. 
Mes ‘dėkingi “Naujienų” redak
toriui ; ir: tam Liet. kat.' kunigui i 
‘“Vienybėje”, kurie mums tą 
romiečių -kunigų klastą .atiden
gė ir išaiškino,—perkirsdamas i 
Jurgį aistriai pasireiškė Rau-! 
las.

—-Vis dėlto -karščiuotis nėr
reiktų. O iar :.)gali būti tikras, 
kad ,jau- 'Vlsl^-kad ir lietuviai 
katalikai i sąmoningi ? Gal kai 
kurie ; ir lietuviai katalikai dė
sis į tą Romos : kunigų , planuo-’ 
j amą “katalikų ■ bendrą frontą”! 
ir boikotuos- Lietuvą ir jos tat-! 
stovus? Jau-regėjai,-kad-iš ma
rijonų Tvirtovės, nelyginant 
/vištos.-pradėjo kvaksėti. Dėl ta
vo karščiavimpsLnet nuo temos
nukrypome, o aš norėjau dar 
aiškinti, kad jei katalikai rų- 
šiuojami, reik panagrinėti tų
žodžių, k. v. Romčs, . Lietuvos, 
Graikijos, Amerikos katalikai, 
ętc. Jukx kokybė turi juose ras
tis,-—baigė Jurgis.

—Taigi svarbu, kitą kart apie 
tai. Su diev.—išėjo Raulas.

—K. M.

NŲFoto]lAOME-NAUJIE

CHICAGO. — ty 
Ilarrison, kurios-buvęs vy
ras Paul Harrison .pabėgo 
iš •Chesler psichopatinės Ii-, 
goiiinės. Ji dabar slapstosi, 
nes bijosi, kalę! ^pabėgėlis ga
li jų nužudyti.

Tėvai Draudė Mylėti— 
y 'Užtat -Pasikorė

ŠIAULIAI — Sausia 11 d. 
apie 13 vai. Miciškių km., Lin
kuvos vi., ant kūtes ! labų pa- 
•sikorė 19 -m. amž. Juknevičius 
Ant. Jis mylėjo viend to pat 
kaimo męrg-ihą ir ją lankyda
vo, bet tėvams ji netiko, ir vai
kinas namuose • dažnai gaudavo 
barti* Tą dieną jis parėjo nuo 
merginos ir, motinos baramas, 
taip susijaudino, kad nuėjęs ku- 
tėn ■ pasikorė.

Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chryslers, 
Pontiacs, Plymouths — už pigiai kaįp $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA. i

MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ.,
ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro-: 
ve Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie-1 
šiai visuomenei — virš 20 metų biznyje. i
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ1 
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS ĮMOKĖJIMAIS IKI 2 METŲ.
Paklausykit musų lietuviškosios valandosiiš W.G.E;S. radior 
stoties kas antradienį 7:40 P. M. to 8:00 P.’M.

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

r

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

Keliaukite

GRIPSHOLM

Meguzes zo a., i:
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

' . Trečia Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą.................
Į abi pusės ...................... .....................

Turistinė Klesą:
Iš New Yorko 4 Klaipėdą...... ............. -$152.00

tĮ . abi puses ............................................ $289.00
Taksai $5.00. atskirai.

Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
-kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. .Laivakorčių 
•Sąjungos.

Dėl dokumentų ir visų informacijų .kreipki
tės j .patikėtiną lietuvių Įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois.

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

.GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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BETWEEN THE LINES
t ‘ •

Bruno John Paul

or more/ Lithu- ( nations our country, and other 
countries, are madvertently the 
sponsors of wrs.ilt is no won- 
der that war is inevitable —- 
that ve will continue havirig 
war. Yes, xvar is a racket—r-a 
deadly rackėt, with big busi- 
ness, money and. profiteering 
as its reason and backbone.

The 1G0,i 
anians residing in Chicago join- 
ed their count?ymen in 'Lithu- 
ania and Liths throughout the 
’vvorld in - cėlebrating 'Li»thua- 
nia’s ' twentieth • year of Indep
endence this *week. To all Liths, 

(February 16 isThe day similiar 
to America’s Fourth of July. 

’Looking over a bit of history 
on Lithuanians in'Chicago, we 
find that the ifiršt .Lithuanian 
family <to settle in Chicago 
(which is the Jargest ;Lithu- 
anian' center 4n America) was 

■the Biltramaitis family. Jonaš 
Baltramaitis, his wife, and 
children fled the homeland be- 
oause of religious persecution, 
and came to these shores in 
T834—one hundred and four 
'years ago. They landei! in New 
York and “pioneered” thfėir 
way to Chicago on a covered 
■wagon. Descendents of their 
'famjly-štili reside herę įrudįj-L 
cago.

Tomorrow, Sunday,“ February 
2<), at 2 :30 p. m. at the. Audi
torium Hdtel, Congress and 
Michigaii blvds., “JAUNIMAS” 
will sponsor a meefing comme- 
morating the 20th. Anniversary 
of /Lithuanian Independence.

Outstanding youth .leaders 
Will attend. Guest .speaker will 
be ’ Conšul Dr. P. Dauzvardis. 
Other-speakers vvill linėlude: 
Judge John T. Zuris, “JAUNI
MAS” editor, J. Poška, Algerd 
Rulis, _Mr. K.: Savickas, Ray- 
mond Matijosaitiš, and others.

'A varied mušical progrėm 
will follow, which will, include 
Kazys Šimkus, “Pirmyn” -and 
‘■Birutes” choruses,:the “Belia- 
jaus” dance grpup, soloists: 
Helen Vcspenderaite and Ona 
Juozaitiene. .

The frublic is invited to at
tend. Admission is f ree. . 1

I **"------------------------------ |

Malė students of a leading 
midvvestern collfege referred to 
the coeds jas being dowdy. .The 
coeds deeply irked by such ac- 
cusations retėliated by “dowdy- 
izing” the men. On the school 
btilletin board they posted 
these uriflattering suggestions 
for the men students to see: 1. 
Shavc regularly. .Don’t be -a 
“‘bluebeahd” on.a blue'\Monday.
2. Wash your necks every day.
3. Wear shirts. '4. *Wašh your 
«weaters every so often. 5. 
Press your trousers so that 
they don’t k>ok likę birrlap 
bags. 6. Carry a “hankie”. And 
put a dash of “Irrestible” per
tame on the ’kerchief, maybe?..

^Dopc” the poisonous nardot- 
ic that brings Hellish “peace” 
to addicts is hėlping to finance 
the Japanesc *war of “divijie 

. peace” in • Ghina. Over 90 per 
cent of the \ nareoties produced’ 
in Japan were;soid in the Unit
ed States. The money :thus 
gained '*was used :to purchase 

vwar materials from rthe >U. :S._ 
We Jronically think of the 
bombing of the American 
steamer, Panay-4-the horrible 
slaughter x>f non-combatants, 
•women-and; children, to which 
we laudly .shout: “Humanize 
war.F” In all wars, big businėss 
is?the main factor that naakes
war. By -dealing <with warring of

This Tuesday, February 22, 
we again commemorate the 
birthday of George Washing- 
ton. This year we will cėlebrate 
his 206th birthday. We remem- 
ber George Washington for; his 
generalship of the armies dur
ing the Amrican Rvolution, and 
his leadership of the country 
as the first President. of these 
United States. Little has been 
said, though, about the foreign 
deaders -who ihelped Washing- 
ton-in his fight for ■ Independ- 
ence. Outstanding foreign men 
who • aided bur country wcre: 
Gasmir Pulaski, a i Pole, who 
led the rcavalry; VonSteuben^ 
the German Lieutehant-Gene- • . f I
raj, who fought for nothing ųn- 
less the Americans won; and 
Tadeusz Košeiuško, claimed by 
the ’ Poles as being one- of their 

! nationality, .būt \who in reality 
was a Lithuanian, loaned his 
-Services most'ably and aided in 
.the. finai vietory at Yorktown. 
He was a Brigadier General. 
Kosciusko (nee Tad Kosciuška) 
wąs willing to die to prove that 
he was a Lithuanian. Marquis 
de Lafayette, a Frenchman, did 
much to bring the French over 
.to - our side, -and . .finally >was 
mede a Alajor General. The 
seaman, John Paul Jonės, 
vvhose real name was .John 
Paul, an Englishman, helpcd.us 
on the sea and fought his own 
country to pro ve that their 
t-King was unjust. To these men 
we mušt give due credit' for 
their fight in a worthy cause, 
that made us a free country 
today.

Cadetship in U. t S: 
Military Academy

Open į

> Your reporter who witnessed 
the three round knockout of 
Chester Balutis at ( the hands 
of Max Marek lašt Wednesday 
night found that the Lithuanian 
boxer had a deadly right hand 
uppercut as his favorite punch. 
It was not effective, however, 
against the high guard of the 
heaviėr Max Marek. The Det- 
roit Lith needs more experi- 
ence to continue successfully 
in big time. A - glaring fault 
in Palutis’ defense is bis fail- 
ure to' keep his head pinned 
įdown to his šhoulders... His 
high extended chin was an ea- 
sy target for the hard sniping 
rights and lefts to the ,jaw by 
Marek whičh dropped him for 
the count.

The Wng “Bei Mir Bist ?Du 
^jas written in ,1932 in 

the..Jewish language for a Yid- 
dišh ■ mušiesi comedy. The wri- 
ters of the song sold it. for $30. 
Published lašt December ■ it >has 
become the senšation df the 
music wobld.i lt is said to have 
surpassed the record in sales 

The Music Goes ’Rouhd”. i

SabathCongressman .A. J 
.annourices that therei. is a ’ va- 
cancy to be filled for a cadet- 
ship in . the United -States Mi- 
itary Academy., ?

Any young man residing in 
the Fifth Gongrešsional Dis- 
triet from 17 to 20 ?years of 
age, who has r graduated from 
iigh school or has attended 
two years of college, and who 
can pass thė Navai Academy 
entrance • examinatioh .as well 

, <

as the physical examination has 
a chance < for the appointment.

Prospective candidates should 
immediatėly • send their writ- 
ten applibations outlining their 
quali£cations to Congressman 
A.. J. Sabath’s Office, 10 South 
LaSalle Street, Ghicago.

A competitive 0xamination 
will > be held 'Saturday, Febru- 
ary 26th, jand the candidate 
with the ’highest' rating .will 
be i immediately appointed.

We are pleased to hear that 
Chuck ApOlškis, blond-haired 
Lithuanian, yvho played end for 
Be Paul* has been signed by 
the Chicago Bears, professic-nal 
football ’team. /Chuck is one of 
the lads whom this columnist 
grew • Up with,, |md we' recall 
vividly his athletic ability while 
living in Cicero yyears back. 
He is a fine, ice-skater and bas
ketball J01ayer. ’/This year he 
played Jjbašketball .,with the 
Hank’s Ali -Štats alongside of 
Paul Mattei, captain and star 
of lašt -year’s 'Be P-aul football 
teanf. -

Sorority Sponsor “Big 
Apple” Revels Tonight

' —i------------

With “The Big Apple” štili 
holding sway, and with some 
mighty good ‘Big Applers” dor 
ing the -“swaying”, you are icorr 
dially .invited to attend “The 
Big Apple” Dance given by the 
Sigma Epsilon Theta Sorori- 
ty on Saturday, February 19th. 
The dance wilb be held at the 
Ma.rquette Hall, 6908 S. Wes- 
tern .Avenue.
;A “Big Apple” Contest will 

be held to determine the per- 
son, or persons, who are the 
best t exponents • of' this new 
form of dancing, and prizes 
will be given to the lucky win- 
ners. iBešides the contest, there 
will be a floor :show, with a 
very lovely young lady as the 
headlining feature. < Young 
Gearaldine Ydvąish, from Rock- 
ford, Illinois, is going to give 
her version of the “Big Apple” 
along with other dances.

Admission to the dance is 
forty cents and tickets may be 
obtained at the door. A good 
orchestra will provide music 
for dancing and the Dance 
Committce promises all a grand 
time.

Sigma Epsilon Theta Soro- 
rity is an' organization com- 
posed entirely of Lithuanian 
girls, and is now four years 
old. In the past, bunco and 
card parties were given, būt 
with “The Big Apple” sway- 
“ig all around, a dance won 
ovėir the traditional card par- 
ty.:

Remember the date, this ev- 
ening, Saturday, February 19; 
Place, iMarquette Hali, 6908 S. 
Western Avenue; Entree 9:00 
P. M.; Admission, f-orty cents; 
and music provided by a famed 
group of musiciaiis. Come on 
and “Big Apple” with us'I.

THEWORLDAT 
AGLANCE

B R IE F S
B0WLING ris the oldest 

sport in America. The Dutch 
who settled iĄ Manhattan and 
the Hudson River region in 
1620 are ^eredited as being the 
firšt ones to introduce ;it in 
this country.

what little matches 
■ to explosions, colds 

to pneumonia!” the

4 - 1 .- /• • •
Lašt Stmday-’s basketball 

scores in the Marquette Park 
basketball -league were: 13 th 
Ward Liths 43, Shągs 34; Eąg- 
les 38,. Phantoms 16; ’St. Tvans 
42, Aces 25; Dead Eyęs 36, 
Olovers 29; Blackhawks 30, 
LazyrFive 18; Dragons 24, Clo- 
vers. 26; Satans 50, Airport' 17.

A TOTAL of nearly 8,000,000 
telephone calls a year are re- 
ceived by the Chicago Police 
department. These come^zfrom 
the regular police call boxes. 
About 750,000 are received 
fronu the public.. About .250,: 
000 radio mėssages Avere broad- 
cast lašt year. .' ,

.iThe town of Cicero has ąuite 
a number of Lithuanian' giri 
basketball teams. Some Of the 
outstanding basketball court 
“cagerš” are: Stusha, Zupkis, 
LSI ‘ Ynknis, ’Ėtifh Ynknis, and 
Bernice Cherkauskas of the 
Sijvjer Strėaks> Helen Vaicu- 
nas and Bernice PeChulis of the. 
Shining ^Stars; į‘.atid ^Mildred 
Kelly, Della Zoper Violet Rus- 
šell, JuMa -Markūnas, Anne 
Stutz and Marjorie CeCil of the 
Teenya Club. ?

Night Schools Offer 
College Courses

The popularity of night 
schools in Chicago is increas- 
ing. .‘Chioagoans who work by 
day and attend school at night 
wi!Ffind an increased curricu- 
lum of advanced studies equal 
to that of any courses offered 
in cdlleges. Thirty-two cour- 
ses level with those offered in 
colleges are now being. taught 
in the night schools. Hcreto- 
fore night schools had afford- 
ed students no work,compar- 
able ;to that of ręgulation col
leges..' :The higher subjects of 
learning were added because 
of pppular idemand.

It is estimated that over 
twenty thousand :are attend- 
ing night.schools under the su- 
pervision of the. Board of Edu- 
cation.

Colds Are Likę “Little 
Matches”: Dangerous

To Health
—AN INTERVIEW—

With fickle Old Man. Wea- 
ther as the incentive, • we 
thought- the health problem as 
the most timely one this'week ; 
accordingly, we interviewed thė 
keenly alert and vivacious, yet 
serious and sedate, physician 
and surgeon, Dr. M. T. Stri
ksi.

“Just 
may be 
may be
Doctor warns, and hę says that 
čannot be too emphatic jn stres- 
sing the advice to “take care 
of yourself” if you have caught 
a cold.

•ItJis especially in this mild 
weather that germs -are -most 
active and, unfortunately, it 
is in this mild -weather that 
human beings are most inac- 
tive in health matters. A cold 
sets in, būt we do nothing 
about it; the germs, however, 
“paint the town” (or your 
throat) red, and you are not 
only “under the weather” būt 
also under the “feather-tick” 
and if the germs grow into 
pneumonia bugs, that higli mor- 
tality rate might plače you 
“undęr the sod.”

-Shall we follow the Doctor’s 
advice today? How many* of 
uš Avilį cancel our dates and 
retire carly and Take Care. of 
Ourselves and not let thosę 
germs > go rampant ?

And by the -wąy, when y-ou 
once start a doctor talking 
about germs, it is a mighty 
difficult task to stąrt him talk
ing about himself, which I was 
contemplating' to do, remem- 
bering that Dr.( Strikol enjoyed 
the honor of beComing. a Fel- 
low of the American College of 
Surgeons just lašt year. Būt 
being a doctor,. he soon had me 
t^lling liim my troubles and 
possibly our interyiew would 
have continued if a “real” ’pa- 
tient (and not just a reporter) 
had not come in and put an end 
to my monopoly of the doctor’s 
time. —Newsy

The Power of a r Kiss
The Power of a Kiss

A kiss, symbol of love, what 
a power it has to bless or 
eurse, to swing open the gates 
of paradise or plūnge one into 
the torments Of heli! * • ’ z

Crazed at the. sight • of his 
wife kissing his friend, Aviator 
Wright killed both in the ivild 
fury of titanic passion, and 
now faces a prison term. A 
kiss woūld.have meant.life to 
Mrs. William Quigley of New : 
York; the .lack of one,meant 
death. Because her husband, 
with whom šhę had guarreled, 
refused to kiss her when he 
started to work, that beautiful 
yoUng w.oman ended her Jife 
by turning on the gas iii what 
had been her home, būt what 
waš now the graveyard of; all 
her fondest desires and long- 
mgs.

.Werner von Blomberg, Hit- 
ler’s minister of war, lošt his 
post and created a crisis in 
Nazi Germany because ;he in- 
sisted upon wedding his low- 
Jjy-horn secretary. And :-Ed- 
ward VIII tossed aside the 
crown of the mightiest empire 
in the world rather than give 
up Wally’s kisses. 

’ r r

; Vvhile Romeo and Juliet, 
most widely, known: chaiiacters 
in literature, were so madly in 
love that eaoh committed sul
eidę for fear of losingone other; 
Markf Anthony, < warrior ;<and 
statesman of antiquity, gavę 
up - half the world at A-ctium 
for another kiss from the = lips 
of Gleopatra#serpent of .the 
Nile.

A kiss is the symbohof Jovė. 
And love, the flowering: of • the 
profound mystery; &udtremen- 
dous passion of. sex, is at the 
core . of all existence through- 
out the wholef range and swecp 
of nature.

. Musa?c
by < HARObD LEONARD 

Music, what < majesty, > what tone, 
AVhat depth, -vhal startling change, 
FrivoHty, sweeping crescendo ascending .( 
To ia Jtiagnificent • thtanderous chmaxl!— . 
Drifting away to a lullaby pianissimo, 
Carrying dreams, wonderings, —

-Magic of -mysterious implied sorceries of sounil 
M-usic—breathing a message of love, whisperiug ■ tfeesi 
TeUing ininytable >wonderings of the spirit 
That soats to heavenly ■ heights
iWith the - impassiondd /drcam Of the SoiiI -eJtprcssed so 

.pathetically, '
Beautiful and liarmanious dissonance, nuance \ 
Imperious comntander -of wordless indescribable betttity, 
I adore theo—-Misic—

A baseball throvvn from ?bit- 
cher to catcher iš said to tra- 
vel at. the speed 
and hotir. ./ ' ■

of 120 nules

Milwaukee 
°dry” , night

PASTORS i n/ 
plan opening a 
club-—with chaperons. Evident- 
ly, it isn’t the liquor būt na- 
ture Which they aim to sup- 
press, othervvise, why the cha- 
perbus?

SPORTIES <. .The Armour 
relays #hich will be Shęld in 
March ^will.. -attract- aihletes 
from 400 colleges >artd universi 
ties. Mr. J. "SChommer, direc- 
tor of athletics at /the Armour 
Institute, informs us s that he 
is h'Obefal of having some Lith
uanian participants ... The A- 
merican League baseball film, 
“Batter ^Pp/’/šhoAving 'big lea
gue stars in action, -iš loaned 
to any intere’sted ;groups or 
ganizatiožš J for the merė pay- 
ment. of express chargeš> The 
Fisher Body company , of Det- 
roit are .the dišlributon 
Chicago and vicinity interėst- 
ed groups may. contact Lew 
Fonseca, - former : big 
baseball star...

RODEO QUEĘN

league

Lou Sowelį. (above), l 
Arizona co-cd, has b 
as <iueen“o riile ove 
de los Vaųueros, the j 
to . be held in Tucson 
19 tą 22.

“iss ’Sammy 
iove), University of 

has been, selected 
over the Fiesta 

annual rodeo 
Aria;., Feb.

‘In Marquette Park’
BASKETBALL DANCE

The Marquette Basketball 
League will sponsior the First 
Annual Basketball x Frolic on 
Friday, March 4tli at the park. 
fieldhouse. Music will be fur- 
nished by Jimmy Stanley’s Or
chestra which has pro ved so 
popular >at the regular Wednes- 
day night danccs. The pročeeds 
will be used for prizes to be 
awarded to the vvinner of the 
league. Tickets -can be secured 
from .any one of the 21 teams 
entered in the race at the park 
fieldhouse. Entertainment and 
rėfreshments will help to make 
the night of Friday, March 4th 
a pleasant one for all, those j 
who attend.
iMARQUETTE ART yCRAFT 

. NEWS
Walt Disney had bettLr look; 

to his laurels. The children’s. 
art eraft group isx busily eq- 
gaged in reprodueing “Sno\v 
White and the 7 Dwarfs” in 
Marionete forms. If you enter 
the fieldhouse any Monday or 
Thursday afternoon, you will 
liind an enthusiastic group of 
clay^modelers, wood carverš, 
painters and costume designers 
at. -\vork. They expect to be 
ready to prgsent their shoyv to

an eager public during “Open 
House” week at Marquette’ P^rk 
during March 14th to r X9th 
inc. _

The women are continuing 
their1 good work in art eraft. 1 
Severai mothers of the child- 
ren in .the pVe-school class are 
making leather moccasins un- 
;der the tutelage of Mrs. An- 
derson, art. eraft instractor, to 
be worn by their darlings vvhile 
in the gymnasium. Raffia knit- 
ting and shopping bags are.al
so being made.

AVOMEN’S GYM NEWS
Next Wednesday, Fčb. 23rd , 

the ' basketball league at the 
park vvill open with Fuller 
Park opposing AMarquettc {at 
Marquette Park at 7:30 P. M.

March 14 :Deadline For 
Priniary Registration 

..........
Chairman of the board of 

eleetion 'Corniftissioners, A. J. 
McKay, warned voters that 
March 14 is the deadline«for 
registering for the Ąpril 14 
primanęs.1 Persons who haven’t 
registered as yet, or who have 
moved since the lašt eleetion 
and are registered in another 
precinct mušt appear at thė 
commission-offices in the city 
hall before tllat day to be eli- 
gibltų. ‘

... . nA i
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MOTERIJ ^KYRIUŠ
__________ WOMEN-^|/^KC-T1ON _ >_

kktvirtAdięni

Nepri kla usom a ^Lietuva 
ir Laisve ' it

“ŽEMAITĖ”

-M 
■*

Rašo Danute

ir spaudos drausmė

įniršdama ir 
neužmarinama

RuSija.i Lietu-

supūdė, kalėj i-
Sibįran, kur

šimtais iškorę, 
mupse, ištrėmė 
galvas padėjo tūkstančiai Lie
tuvos sūnų ir dukterų.

Bažnyčias uždarinėjo, draudė 
lietuvių kalbų naudoti. Visur 
užviešpatavo rusų kalba, neat
sižvelgiant į tai ar . mokykla, į- 
staiga ar bažnyčia. Vienok lie
tuviai savo širdyj lietuvybę ug
dė ir laukė kantriai progos. 
Taip vargo 40 mt. be' savo 
spaudos. Slaptai kovoti nepalio
vė. Atsirado knygnešiai. Jie ne
šiodavo slaptai, užsienyj spaus
dintas knygas ir laikraščius po 
visų Lietuvų. Kiek šiame darbe 
pasiaukuota, kiek lietuvių krau
jo pralieta. Kiek ašarų išliejo 
netekę sau brangiųjų Lietuvos 
motinos,, tėvai, žmonos, sesės, 
broliai ir vaikai . .. . Kad įr pa
skutinė kruvinoji Kražių žudy- 
nė. Kiek nukankiho lietuvių, 
kuricf nenorėjo leisti ■ uždaryti 
bažnyčios. Kazokai, nebodami, 
arkliais trempė moteris ir vai
kus, bizūnais iki kraujui juos 
plakė, o vėliau nukankintus su
grudo •drėgnuose urvų kalėji
muose, kur savo galvas padėjo 
— vis dėl laisvės savo ir vi
sos Lietuvos.

Matydami šitokį lietuvių nar
sumų ir atkaklų kovojimų 1904 
mt. Rusija grųžino spaudos lai
svę, didvyriams Dr. Kudirkai, 
Dr. Basanavičiui, Vysk.’Valan
čiai ir S. Daukantui pasidarba
vus tam reikalui,

Julia Žymantienė — “žemaitė”, 
Amerikos lietuvė palikusi bene 
geriausia Lietuvos rašytoja. Ji 
yra palaidota Lietuvoj.

turi daug savo amžiaus admira- 
torių. . Tikiu, kad' visi turės 
smagaus juoko. Tad, mamytės, 
nuveskite savo 'vaikučius pa
matyt “45 Fathers” Tuoj aus bus 
rodoma apielinkių teatruose.

Atsi ’tniiiimai
Rašo O. V

žodžio 
slėgė Lietuva ir jos sūnūs virš 
250 metų.

Rusijos caras ne tik žemę už
griebė, bet žiauria galia mėgi
no užslopinti lietuvyje jam 
brangių ir įgimtų lietuviškų 
dvasia, meilę savo kalbai raš
tams ir papročiams.

Nors maža Lietuvos vaike ms 
teko pasiekti aukštesnis moks
las, vienok ir mažas skaičius 
daug dirbo savo ir tėvų šalies 
gerovei, nebodami kalėjimų ar 
gyvybės praradimo. Stengėsi 
įsėsti lietuviškų žodį nuo išsila
vinusio turtuolio rūmų iki su
griuvusios lūšnos. Mokslo ar a- 
tostogų metu, švęsdavo savo 
laikų eidami vakarais iš kaimo 
kaiman skaitydami knygutes, 
duodami paskaitas, drauge-gai
vindami gal jau baimės išblaš
kyta lietuvybę. Stojo petys pe
tin didžiuma lietuvių, kovojo ir 
laukė, lyg aklas regėjimo, sau 
laisvės . . . Laukė kada laisvai 
galės paskaityti ir laikyti lie
tuviškų raštų ant stalo, krda 
nereikės drebėti pamačius atei
nantį rusų žandarų. Rusija sa
vo žiaurufhu kankino lietuvius 
kas kart labiau 
piktindamos jų 
lietuvybės meile.

Vos užgriebus
vų, ji uždėjo savo geležinę le
tenų ant visos šalies gyventojų, 
paversdama vergijos šalimi, lei
sdama turtuoliams savo paval
dinius net pardavinėti, o už j Vėliau 1914 mt. kilo didysis 
menkiausį prasižengimų bausti 
sulig savo noru išsiunčiant Si- 
birįjon ar Šiaip žiauriausios 
bausmės griebtis. Jaunus, svei
kus, bręstančius vyrus mobili
zuodavo kariuomenėn, kur tu
rėdavo net 25 metus tarnauti, 
neapsakomai sunkioj drausmėj 
ir grįždavo susenę nuvargę, nu
sikamavę vyrai.

Bijodami šios baisios tarny
bos ir jos išvengimui, vyrai 
griebdavosi įvairių priemonių 
nors ir sveikatų pavojun statė. 
Pavyzdžiui mano senelio brolis 
šiek tiek apsiskaitęs sužinojo 
kaip padaryti tam tikri nuodai, 
kurie sudarydavo smarkų šir
dies plakimų. Tas, žinoma, juos 
apgindavo nuo kariuomenės. 
Bet esant neperstipriausiam 
sveikata, tas amžinai pakenk
davo. Naudodavo ir tam tikrų 
skystį, kurį užpildavo ant į- 
skiepytos žaizdos. Tie nuodai 
padidina pūdydami jau padary
tų žaizdų ir padaro medikalei 
profesijai nesuprantamų ir ne
pagydomų ligų. Bet mano se
nuolis — dėdė turėjo naminės 
“skėpijinės mosties, Kufioš pa
galba užgydydavo tik po kele-

> tos metų gydymo. Tai jis šim
tais tokių pači j en tų turėdavo ii 
juos gelbėdavo, nes jam tekc 
rusų kariuomenėje tarnauti ii 
buvo patyręs jos sunkumų.

Visų baudžiavos laikų, lietu
viai nepaliovė kovoję už laisvu 
ir žmogaus teises, žmogaus tei
ses atgavo caro Aleksandro II 
laikais, t 
nuo pre 
vergijos ir tai buvo 19 šimt. vi

• dury j. Nuo tų laikų pradėjo lie 
tuviai laisviau gyventi ir švies
us. Lietuviai, negalėdami dai 
šia laisve pasitenkinti sukilo. 
Vienok vietoj laimėjimo, dau
giau žalos pasidarė, nes tuo 
metu žiaurus Muravjovas, pasi
žymėjęs lietuvių korikas, vieš
patavo Vilniaus gubernijoj. Jis

ta ir už kokių kovota? A.,Sme
tona pats buvo kovotojų eilėse, 
kurie troško laisvės, bet atro
do, kad žodį “laisvė” nevisi vie
nodai supranta. Kodėl Antanas 
nepagalvoja, kad kaip jis troš
ko lietuviškos spaudos ir lais
vės, taip trokšta ir dabar, lietu
viai žodžio laisvės. Kaip skau
du prisiminti lietuvių pralietų, 
caro kardų kraujų. Dabar dar 
biauriau girdėti apie lietuvių 
žuvimų, nuo lietuvio rankos.

Ar tai laisvė ir nepriklauso
mybė?! Argi mes su džiaugs
mu galime tas 20.mt. sukaktu
ves švęsti? /
ištikrųjų ji yra taip laisva, ar 
dabar, valdaht Lietuvos sunui, 
yra visiems laisvė kokios norė-

—Ankstybos iš' jūsų 
tytės! Maniau, kad tebemiega- 
te. Ką čįų' darote ? ~ meiliai 
prabilo senyva ‘moteris, įeidama 
į dailiai, ,bėt kukliai apstatyta 
kambarį, viena vėlyvų rudęns 
šventadienio rytmetį. Tai buvo 
stambi 'ūkininkė vienam Žemai
tijos užkampyje.

Kambaryje, prie stalo, už
versto tautiškų spalvų popie
riais, 7 Sukarpytų į juostas, sė
dėjo'dvi merginos, kurių viena 
buvo; jos duktė, ir skubiųi kli
javo ir karpė popierį į trikam
pius.. širdingai ‘pasveikino įėju
sių ir viena kitai pertraukda- 
mos pasakoji. ■, ,

—žinai,, motute, jau viskas 
prirengta. Iškilmes bus tokios 
puošnios kaip ■ niekur . . . Bet 
kad ne pagalba musų gerojo 
daktaro, jo simpatingos žmo
nos ir kai kurių stambiųjų u- 
kininkų, tai sunku butų buvę 
musų jaunimui ką padaryti. O 
musų klebonėlis su sykiu atsi
stojo ir vėl sėdos gavęs vysku
po sutikimų ne tik iškilmingai 
pašvęsti priešįsuplikacijų tau
tiškųjų vėliavį bet leisti giedo
ti bažnyčioje ( himną. (Gaila,

paukš-

GARSIOS MOTINOS DUKTĖ

Dr. Aldona šliupas, garsi duktė 
garsios motinos Amerikos lietu
vių piohięrės L. Šliūpienės ir 
Dr. J. Šliupo. '

liko pa]
-ujamos -ži

...........................................• • t .

Nepriklausomybė
Rašo Vanda Byanskiene

karas. Vargšė Lietuva tada dar 
labiau visų buvo trempiama, 
draskoma ir išnaudojama. Nors 
ir iki paskutiniam laipsniui nu
alinta Lietuva, nepaliovė ieško
jusi būdų nepriklausomybę at
siekti. šiam tikslui 1917 mt. su
šaukė susirinkimų Vilniuje kur 
išrinko Lietuvos tarybų su A. 
Smetona priekyje, o 1918 vas. 
16 d. paskelbė Lietuva nepri- 
klaūsomyba, bet dėl jos prisiė
jo smarkiai pakovoti su, vokie
čiais, bolševikais ir bermonti
ninkais. Jų skriauda. Lietuvai 
buvo begalinė. Jie iššlavė visus 
ūkininkų aruodus, atėmė visus 
gyvulius, audeklus, daržoves, 
viską ka užmatė ir įgriebė. 
Nepakenčiant, šios padėties, su
siorganizavo Lietuvos . savano
riai ir išvijo priešus iš krašto 
likdami laisvi.

Ir, štai, jau 20 mt. kai Lie
tuva skaitoma nepriklausoma, 
valdant A. Smetonai. Bet ar

jiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiaiiiiitiiiiiBiiiiiin

I KINO TEATRAS
Į (MOVIES)

Adele'
bitini m kimu imu imu 11111111111111111111111111111 linini m imu

kurie

Hepbirrn ir Adolphe

KANADIETĖ' BENDRADARBĖ

S. Batkienė, veikli Moterų Sky
riaus bendradarbė, gyvenanti 
Toronto, Kanadoje. Ji taipgi 
korespondentauja j Kanados ži
nių Skyriui,. kuris pasirodo “N- 
se” trečiadieniais.

Kino kuriniai, dabar rodomi 
vidurmiesčio teatruose, 
verti matyti, yra šie:

“STAGE DOOR”
Moderniškas, dramatiškas 

vaizdas su Ginger Rogers, Ka- 
tharine
Menjou. Pasakos tonos yra te- 
atralis merginų kliubas, kur 
jaunos, artistiškų troškimų pil
nos, mergaitės gyvena. Kur jos 
dalinasi savo vargais, linksmy
bėmis, pasisekimais ir nepasi 
sekimais, net ir drabužiais, 
taipgi ir aštriais žodžiais. Ta
čiaus po to aštrumo kauke tan 
kiai pasirodo gan jautri širdis

-Pasaka moderniškos dvasios, 
tačiaus. turi gražaus sentimen
to, gabiai dramatizuota, vaidi
nimas labai greito tempo, gy- 
ras ir įdomus. Patartina matyt, 
lodoma Palace teatre.

“THĘ7 HURRICANE”
' Teknišku ir fotografišku at
žvilgiu ;labai įspūdingas vaiz- 
las. Pasaka, ir vaidinimas vi- 
turtinis. Dorothy Lamour ir 
fan Hali, lųisvi 'salos jaunove 
Ižiai, ir Thomas Mitchell kaipo 
;ruputį apygirtas daktaras iš 
’aryžiaus, gan simpatingai vai 
liną. Tačiaus svarbiausia ku 
•inio dalis tai pati vėsula “Hur- 
’ieane.” Ypač svarbu• paminėti, 
tad visas tas vėsulas siutimas 
padaryta mašinomis, o atrodo 
abai realus. Verta matyti. Ro- 
loma Garrick teatre.

“45 FATHERS’'
Smagi komedija su jaunute 

Jane Withers. Labai tinka ma
žiems kino lankytojams. Minė
ta artistė yra labai populiari ir

Chicagos, gatvėse

ii:'

paste
bėtos vėliausios mados skry- 
belaitėsi • < • ■ • ■

kad dabar to> nedaro). Mat, kai 
prašėm, tai buvo atsisakęs. Tai 
labai gerai, musų žmonės, iš
girdę himnų bažnyčioje, gerbs 
kaip šventų giesmę. O dar, pa- 
riianyk, brangioji! Atvyks visa 
kuopa. Pirmo Žemaičių Pulko ir 
da|yyaus vėliavos pašventinimo 
iškilmėse, 6 po pamaldų — pa
rade. O kokia iškilminga bus 
eisena į bažnyčių! Nuo švento
riaus. vartų iki : altoriaus, sto
vūs iš abiejų pusių kelio vaikai 
su vėliavukėmis. Pirma eis še
šios merginos tautiškais rū
bais, po jų kuopos vadės neš 
musų vėliavų, dviejų karininkų 
lydimas. Toliau rikiuotė. Gros 
orkestras, kuris per pamaldas 
pritars vargonams.
' Mergaitėms net ašaros bliz
gėjo akyse iš susijaudinimo, 
mat, jos gerokai prisidirbo, kol 
viskas pasisekė sutvarkyti. Ir 
dar prašė:

—Motute mieloji, o kaip su 
pietais? Brolelis nepraleis pro
gos aplankyti namus, o tuo la
biau nenorės palikti tų draugų, 
kurių tėvai nearti gyvena. O 
beveik visi tos kuopos kariai 
šios apielinkės gyventojų sūnus.. 
Kaip nudžiugs jų motutės, tė
veliai, pamatę tikrus karius, 
pilnoj rikiuotėj, ir pirmų kar-

Sujaudinta mergaičių entu
ziazmu, ir greitu pasimatymu 
su sūnumi, kuris buvo minėtos 
kuopos vadas, grįžęs iš vokie
čių nelaisvės ir pastojęs sava
noriu į Lietuvos kariuomenę, 
šeimininkė žadėjo viską paga
minti laukiamiems svečiams.

Tai buvo 1918 metais. Tas 
Pirmas žemaičių pulkas turėjo 
dvi kuopas, po §0 narių — sa
vanorių, daugumoje apsiginkla
vusių medžioklės šautuvais. O 
visa uniforma — kepurėje Vy
tis, o aiit rankovės trikampis 
tautiškų spalvų’.’.

Prabėgo 20 metų. Krs ir 
kiek nuveikta, papasakos dabar 
gyvenantieji musų Tėvynėje. 
Aš tik linkiu, kad

Ir šviesa ir tiesa
Mus žingsnius telydi!
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težyr” S

Lietuvos moterų visuomeni- ‘ 
nė veikla labiausiai išsišakojo 
ir išsiplėtė tik po Didžiojo ka
ro, atgavus savojo krašto ne
priklausomybę, tačiau pačia sa
vo pradžių ji veda jau, iš pric'š- 

, karinių laikų.
Niekas, tur būt, neginčys, 

kad šalia vyrų veikėjų‘prieš ka
rų jau buvo ir moterų. Jei pa
imsim Lietuvos kovų už spau
dų, tai vyrų ir moterų vaidme
nį toj kovoj butų galima taip 
subalansuoti. Vyrai daugiausiai 
raštus rašė, o moterys, jeigu 
jau ne daugiausia, tai bent ne 
mažiau už vyrus, juos gabeno 
pas skaitytojus. Kai nuo spau
dos nukrito vergijos pančiai, 
moterys — inteligentės, kiek 
jų tada buvo, aktyviai prisidėjo 
ir prie spaudos gaminimo. Pri
sidėjo ir 'kitokiais budais prie 
nenuilstamos nuolatir.ėš kovos 
atgauti laisvę. Kražių skerdy
nėse (caro laikais) nukentėjo 
skaudžiai ir moterys. Tas fak
tas įrodo, kad moterys, begin- 
damos Kražių bažnyčios mūrus, 
simboliškai gynė Lietuvybę ir 

*tų laikų lietuvių tikėjimų—kar- 
talikybę, nuo ruso tautos pra
voslavo tikybos. Kovoj už širs 
dvį brangenybes, spaudos ir ti
kėjimo laisvę, Lietuvos moterų 
aukų ir pastangų skaičius yra 
labai didelis.

A

Yra žinių, kad ir prie nepa
lankių sąlygų moterims viešai 
pasireikšti jo's yra pirmosios 
Lietuvos visuomenėj, kurios pa
siryžo plačiu mastu burtis or- 
ganizacijon ir organizuo«tu bu- 
du veikti. Po spaudos laisvės 
atgavimo ir Didžiojo Vilniaus 
seimo, 1907 m. rugsėjo mėn., į- 
vykęs Kaune didžiulis moterų 
suvažiavimas, yra vienas di
džiųjų įvykių žengiant į valsty
binės ir organizacijos laisvės 

. atgavima ir į Lietuvos moterų 
susiorganizavima. Nuo to suva
žiavimo prasidėjo organizuota, 
lietuvių moterų visuomeninė 
veikla.

Dabar nepriklausomoje Lie
tuvoje visuomeninė moterų vei
kla plečiasi ir erdvės ir objektų 
atžvilgiu.

Lietuvos moterų veikla eina 
šiomis kryptimis: kova už abie
jų lyčių teisių lygybę, sociali
nė globa plačiausioj jos pras
mėj,. krašto saugumas, ir pačių 
moterų kultūrinimas joms pa
dedant lengviau atlikti savo, 
kaip pilietės šeimininkės ir mo
tinos pareigas.

Socialinės globos sritis yra 
pati plačiausia, kurioj pasireiš
kia Lietuvos moterųi veikla. Jos 
čia yra padariusios ir tebedaro 
karžygiškų pastangų skurdui ir 
vargui pašalinti Lietuvoje.

Kita svarbi Lietuvos moterų 
visuomeninė veiklos sritis yra 
valstybės saugumas. Nepriklau
somybės kovose 'moterys rėmė 
Lietuvos kariuomenę ^maistu, 
šiltais rūbais, ir kitais budais 
palengvindamos kareivių neiš
pasakytai sunkių našta.
' Kįta taip pat plati moterų vi
suomeninio darbo sritis yra pa
čių moterų plačiųjų masių kul
tūrinimo lygesnis kilimas. Tas 
darbas daugiausiai eina per mo
terų draugijas. Darbas pradė
tas prieškariniais laikais, kad 
susirupinus žemės ūkio ir jau
nų lietuvaičių mergaičių supa
žindinimas su namų ruošos rei
kalais nebūtų pamirštas. Kaimo 
moterims stengiasi tos pačios 
moterys priduoti auklėjimo ir 
higienos žinių. Tautiniai papro
čiai, tautinės tradicijos, krašto 
gaminių palaikymas, savos'ko
operacijos išplėtimas yra tik 
dalis klausimų. Su kuriais Lie
tuvos moterys, yra susirūpinę 
dabar.

Taigi nėra abejonės, kad Lie
tuvos moterys dabar, kaip ir a- 
nais laikais, kovoja. Pirmiau, 
kad išgavus nepriklausomybę, o 
dabar kad jų palaikius. *

LIETUVOS MOTE-1
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RAŠO APIE MOTERŲ
VEIKIMĄ LIETUVOJ

Moterų Skyriaus 
Tęsinys

Nors pereito ketvirtadienio 
“Moterų Skyriaus laida susidė
jo iš dviejų puslapių, vietoje 
vieno, vienok visų raštų- nebuvo 
galiipa sutalpinti. Tad, štai ant
roji '“M. S.” laida šių savaitę.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Klaipėdos Moterų 
“Globos” Draugija

Neseniai “Viktorijos” vieš
butyje Klaipėdoje Moterų lab
darybės “Globos” draugja pa
minėjo savo 10 metų gyvavimo 
sukaktį iškilmingu aktu, "ku
riame dalyvavo Klaipėdos kraš
to gubernatorius ir visi drau
gijos nariai, rėmėjai.

Per savo gyvavimo dešimt 
metų, ši draugija atliko didelį 
labdarybės darbų. Per 10 metų 
suruošė 16 labdarybės balius 
ir loterijas, 6 paskaitas. 1927- 
28-tais metais vargšams išda
lino 2,000 litų, 1929 m. sušelpė 
daug skurstančių motinų, 1930 
m. įsteigė vaikų darželį, ku
riame vaikai buvo aprūpinami 
pietumis, pusryčiais, ir drabu
žiais, nuo J931 m. maistu su
šelpta 2,671 asmenys; drabu
žiais ir avalyne—1,857, o vaikų 
darželi iri išleista 29,028 litų, 
vaistams ir medicinos pagel- 
bai išleista 5,786 litai. 1935 fn. 
įsteigta valgykla, kurioje kas
diena pietauja 350-450 asme?

Byanskiene, chicagietė, 
kuri atydžiai seka moterų vei
kimų Lietuvoje ir informuoja 
apie tai amerikietes per “Nr 
Moterų Skyrių. /■

Draugija ir toliau yra pasi
ryžusi stropiai dirbti labdary
bės darbų—ir neužilgo mano 
pasistatyti savus namus Smel
te, kurie kainuos 300,000 litų. 
Tuose namuose bus įsteigta 
prieglauda. 
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