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NACIAI NORI VIE 
NYBĖS SU AUST

RIJA
Schuschnigg akcert 
tavo Austrijos ne

priklausomybę
VOKIETIJOJ HITLERIS PA
SKELBĖ NAUJĄ KAMPANI

JĄ PRIEŠ ŽYDUS

Toliau, 
vienybes 
vokiškai, 
kalboje,

BERLYNAS, Vokietija, va
sario 25. — Kancleris Schusch
nigg, kalbėdamas ketvirtadienį 
parlamentui, turėjo progos pa
rodyti draugingumo Hitleriui. 
Jis neišnaudojo tos progos. To
dėl Schuschniggui teks pasi
traukti. Tokių nuomonę parei
škė kai kurie žymus naciai Ber
lyne po Austrijos premjero kal
bos.

Pasak nacių, ' Schuschnigg 
galėjo pasakyti Hitleriui kom
plimentų, kaip kad Hitleris pa
sakė Schuschniggui. 
Vokietijos naciai nori 
visų šalių kalbančių 
o Schuschnigg 'savo
kaip tik priešingai, akcentavo 
Austrijos nepriklausomybes 
idėjų. .

Dėlto, nacių manymu, .-4)chu- 
schniggo karjera baigta. Nes 
naciai Austrijoj daba? kontro
liuoja policijų ir vidaus reika
lų ministerija. Naciai kontro* 
liuojų žymių Austrijos kariuo
menės dalį, taigi jie, naciai, pa
jėgs nusikratyti Schuschniggu.

Hitleris, atvykęs ketvirtadie
nio vakare į Municha iškil
mėms tikslu atžymėti 18 me
tų nacių judėjimo sukaktį, 
klausės Schuschniggo kįbos. 
Po to jis nuvyko į nacių mi
tingų, kur paskelbė naujų prieš 
“žydų agitatorius Vokietijoje“ 
vajų.

Chamberlain pasky
rė Halifaxą užsienio 
reikalų sekretorium

MM®®.
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Dailininko Adomo Varno 30 metų kūrybinio darbo sukaktuvių iškilų 
Dešinėje iškilmėms minėti komiteto garbės pirmininkas, teisingumo mini 
džio dalyviai. ■ .

5s sausio 30 d. Joniškyje. Ovale sukaktuvininkas su savo 83 metų močiute, 
tevis SI. šilingas, Joniškyje atidaro Varno gatvę. Kairėje iškilmingojo posė-

Iš LIETUVOS
Jau surastos višos by
los, kurias pernai pavo

gė iš apyg. teismo

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo tituluoti 

anglai
Cal.,

- Ketvirtadienio

Sumokėjo, $321,000,- 
000 gazolino taksų
SPRINGFIELD, III., vasario 

25. — G. A. Primm’o,, Illinois 
Petroleum Industries Committee 
sekretoriaus apskaičiavimu,.šios 
valstijos automobilių ir sunk-

LOUIS OBISPO, 
25. 
atlėkė lėktuvu iš Los 

į plačiai žinomo laik-i . , • • ,
Hearsto dvarų lgazol.no taksų v}so $321 00/_ 

me ų, jo nuo laiko, kai gazolino

SAN 
vasario 
vakare 
Angeles
rašė i ų leidėjo 
lordas Plunket, 
ži^ona ir jų sūnūs James Law-Į 
rence Plunket, 14 metų, 
miglos lėktuvo vairuotojas T> 
J. Phillips nušileisdamas už
kliudė sparnu žemę. Lėktuvas 
sudužo ir u’žsidegė. Pats Plun
ket, jo žmona ir lėktuvo vai
ruotojas žuvo, o Plunketų vai
kas randasi ligoninėje, sunkiai 
sužeistas. t

Dėl

Neleido kritikuoti 
diktatorių per 

radiją

MEKSIKOS DARBI 
NINKAI ŠAUKS' 
KONGRESĄ
PRIEŠ KARĄ

Naciai rodo galią Darbiečiai kovos Ha 
Austrijoje

LONDONAS, Britanija, va
sario 25. — Nežiūrėdamas Dar
bo Partijos įspėjimo, kad ji 
kovos paskyrimų lordo Hąli- 
faxo Britanijos užsienio reika
lų sekretorium, premjeras 
Chamberlain paskyrė Halifaxą 
tai vietai.

Kadangi Halifax yra lordų 
buto narys ir, kaipo toks, ne
gali pagal Britanijos parlamen
tarių praktikų ( duoti atstovų 
butu'i paaiškinimų arba, atsa
kyti į kritiką, tai premjeras 
Chamberlain pareiškė, kad jis 
pats asmeniškai turės reikalų 
su atstovų butu užsienio rei
kalų politikos klausimais.

Lordų Halifaxą skaitoma 
esant Vokietijos draugu. .

AlO a’® v* rs n O/ite
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai'pra- 
’ našauja:

, MARIJAMPOLĖ •— Savotiš
ka sensacija ir daug kalbų per- 
nei sukėlė stambi vagystė A- 
pygardos teisme, kur buvo iš
vogta per 160 svarbių ir ma
žiau svarbių bylų. Dalis tų by
lų buvo atsitiktinai surasta 
miesto sode esančiam nenaudo
jamam širiinyj, bet kitos din
go, tarytum vandenyje, šita 
vagyste buvo apkaltinti marij
ampoliečiai—'Bliuyas ir Raga- 
žinskas, turėję teisme daug by- , * 
ly, bet jie kalti neprisipažino. 
Tik neseniai visai atsitiktinai 
buvo surasta likusios bylos se
nų kapy koplytėlėje po grindi
mis. Tarp surastų bylų -trūksta 
6-šių, kuriose kaltinami Bliu- 
vas it Ragažinskas.

Bliuvas ir Ragažinskas da
bar sėdi kalėjime už įvairius . 
nusikaltimus.

lifaxo paskyrimą už 
sienio reikalų minis 

teriuVIENA, Austrija, vasario 25 
—- Ketvirtadienio vakare dėl 
riaušių kėlimo Vienoje buvo 
areštuotas, tūlas skaičius nacių. 
Penktadieni, vidaus reikalų mi- 
nisterio - 
visi areštuotieji

LONDONAS, Britanija, va
sario 25. — Per eilę metų įėjo 
į Britanijos politinio gyvenimo 
praktika skirti premjerą iš at- 

paleisti. Naciai sukėlė riaušes (st°vŲ buto narių tarpo. Atsto- 
taksų įstatymas buvo priim-.. ” parSžkįi *!>. kad ...kancleris Sehusch- butas nori, kad ir kiti svar-

. ' , . .> kad Koitfeaeracija sušauks pareiškė, Austrija
tarpfautinĮydfdrbihinkįi ko’ngie*'savo xWepriklairšomybę.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, vasario? 25. -— Vincente 
Lombardo Tjledano, Meksikos 
Darbo Konfederacijos

Žemės ūkio darbi
ninkai

prezi-

tas. O

Amerikiečiai nesi 
trauks iš karo zO 

nos Kinijoje

sų Meksikoje tikslu apsvarsty
ti priemones kovai prieš karų.

nacionalio įsakymu, 
naciai buvo

MANKO W, Kinija, vasario 
25. — Japonų armijų vądovy- 

įbė neseniai pareikalavo, kad 
Jungt. Valstijų piliečiai, gyve
ną karo zonoje cėntraliiiėje Ki-

LONDONAS, Britanija, va 
sario 25. — Du Britanijos par
lamento nariai, darbiečiai pulk 
Josiah Wedgwood ir Dr. Al
fred Salter, buvo užkviesti de
batuoti per radijų temoje “Ke- 
las į taikų“.

Kadangi Wedgwoodo argu
mentuose pasirodė lengvos kri
tikos diktatoriams Hitleriui ir 
Mussoliniui, tai radijo stotis 
pareikalavo kritikuojančias pa
stabas pašalinti iš kalbos. 
Wedgwoodui nesutikus reikala
vimo išpildyti, radijo stotis ne
leido debatams įvykti.

8 japonų, 30 kinų 
lėktuvų nušauta

Nori priverstinos ka
ro- tarnybos Jungt. 

Valstijose

Japonijos valdžios 
krizis dar nelik

viduotas
TOKIO, Japonija, vasario 25. 

— Japonijos ministerių kabi-

Žymiai apsiniaukę; šilčiau; 
lengvi vakarų vejai pasikeičia 

» j pietų vakarų vėjus: saule -te
ka 6:33, leidžiasi 5:34 valan
dų. Sekmadienį — debesuota, 
lengvą temperatūra.

KAUNAS >— Atitinkamose 
įstaigose projektuojama žemes 
ūkio darbininkams išduoti spe- 
ęįale* >4arbp $ knygeles: Tose 
knyg. turės būti daromi darb- 
daVib‘"paž^ė7miai,Vkkiit' ir ka
da darbininkas dirbo. Jei dar
bininkas vasarą pas ūkininkus 
nedirbs, tai knygelėje nebus 
daroma jokių pažymėjimų. Jei
gu kuris darbininkas iš kai
mo žiemos meti? ateis į miestų 
prašyti darbo prie viešųjų dar
bų ir knygelėje nebus padary
ta pažymėjimų, kad vasarą ji
sai dirbo žemės ūkio darbus, 
jam bus daromos atitinkamos 
kliūtys tų darbą gauti.

bieji ministeriai butų si'o buft) 
nariais * ............ •

Dabar betgi, užsienio, reika
lų sekretoriui Edenui rezigna
vus, premjeras Chamberlain 
ketina pakviesti u'žsienio reika
lų sekretoriaus vietai lordų Ha- 
lifaxų — lordų buto narį.

Del to Darbo Partijos vadai 
parlamente įspėjo Chamberlai- 
nų, kad jie griežtai kovos lor
do IIalifaxo klausimu.VVASHINGTON, -D. C., i Va-.’ , , , . .

sario 25. - Atstovu buto karo'"6'^8 P^®'ke Parlamentui pri-
komitetas, priešingai i I™11 pa<IStlcs b1’

lių, kuris taikoma japonų sa
vasčiai, bizniui ir privačiam 
gyvenimui reguliuoti. Atstovų 

;^|buto nariai pasipriešino biliui 
ir pavadino ji ‘‘nacių planu“. 
Japonijos karo ministeris gcn. 
Sigiyama pareiškė, kad susida
rė labai rimta padėtis.

Po karštų debatų parlamen
te bilius buvo pasiųstas apsvar
styti 45 narių komitetui.

nijoje, išvažiuotų. Jungt. / Vai- i rf 
stijų valdžia i 
pareiškė japonams, kad ji- ne
ketina įsakyti savo piliečiams 
pasitraukti iš sakytos zonos.

Dauguma amerikiečių^, kurie kariuomenėje vyrams amžiuje 1 
randasi dabartinėje karo zono-inuo 21 iki 31 metų, jei karas 
je centralinėje Kinijoje, yra Jr/ngt. Valstijose bus paskelb- 
misionieriai. , tas.

... . •?“ I reikalų
stiprioje, no oje j pre7j(|en^o įraše į

Į ruošiamų senatui bilių punktų, 
kuris įgalioja šalies prezidentą: 
paskelbti priverstiną tarnybą

Vėl reikalauja refe- Trečdalis bedarbių

. SHANGHAI, Kinija, vasario 
25. — Japonijos lėktuvai, ker
šydami kinams dėl jų lėktuvų 
atakos prieš Formosų salų, už
puolė penktadienį kilių oro lai
vyno bazę prie Nanchang, 
Kiangsi provincijoj. Japonai 
sakosi nušovę 30 kinų lėktuvų, 
o kinai skelbia numušę aštuo
nis japonų lėktuvus. -

\

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS DARBININKŲ 

SPORTO ORGANIZA
CIJOS.

MALKŲ KIRTĖJŲ KAUNE 
E£Ą PER 1060 ŽMONIŲ

rendumo karui 
paskelbti

jaunesni nei 25 
. metu

KAUNAS. — Prie Darbo Rū
mų įsteigta Darbininkų Sporto 
Organizacijų Sųjunga, kuri rū
pinsis visais darbininkų spor
to reikalais.

KAUNAS — Kaimo turga
vietėse, malkų sandėliuose ju
dresnių gatvių kertėse dažnai 
galima pamatyti būrelius vyrų 
kirviais ir pjūklais- “apsigin
klavusių”. Tai malkų pjovėjai.

Malkų kirtėjai tvirtina, kad 
jie daugiau neuždirba 5-10 Lt 
savaitei. Daugumo jų turi gau
sias šeimas, jokio turto nebe
turi.

Miesto malkų kirtėjai nusi
skundžia, esu šią žiemų į Kau
ną suplaukė daug vyrų iš kai
mų, kurie iš miąstieČių paver
žta darbus pigiau pjaudami. 
Šiuo metu už vieno metro mal
kų supjovimų mokama 1.50-2 
Lt. Tačiau dabar padidėjus 
malkų kirtėjų skaičiuj, kartais 
per dvi dienas uždirba 50 ct.-l 
n.

PALAIDOTAS PRELATAS 
DAMBAUSKAS.

KAUNAS. — Vasario 22 d. 
iškilmingai palaidotas arkika
tedros kriptoje, valstybės lėšo
mis, Lietuvai ir lietuvių tau
tai nusipelnęs, profesorius pre
latas Dambrauskas-Jakštas. 
Laidotuvėse dalyvavo Vyriau
sybės atstovai, visuomenės vei
kėjai, menininkai, rašytojai, 
studentai, moksleiviai ir dide
lė minia kauniečių.

General Motors vir 
šininkų algas ap

karpys
va 
as 
ne

WASHINGTON, D. C., va
sario 25. —/Senatorius La Fol-! sario 25. — Kalbama, kad 
lette ir vienuolika kitų senato.menys 40 metų ir senesni 
narių penktadienį įnešė kon-' gali gauti darbo. Tačiau atro- 
gresan bilių, kad šalis referen- do, jogei ir jaunesniems dar- 
dumo balsavimu paskelbtų kų- bas nelengva susirasti. Nes štai

VVASHINGTON, D.

rų arba nutartų kariavai kitoj John Biggers, federalio bedar-/ 
pusėj jurų. Referenduhio ne-jbių cenzo direktorius, raporta- 
reikalaujama, jei Jungt, Valsti-(vo prezidentui, kad daugiau 
joms tektų gintis nuo užpuoli- kaip trečdalis Visų bedarbių

žemdirbystes Valstijose yra as- . 
menys jaunesni nei 25 metų

mo savoje šalyje.

Mūšiai aprimo Te
ruelio fronte

HfiNDĄYE,. Francuzija, va
sario 25.
lių . pranešimais,

DETROIT, Mich„ vasario 25. 
— Alfred P. Sloan,- General 
Motors .direktorių tarybos pir- 

iiyininkas, penktadienį paskel
bė, kad bus apkarpytos korpo
racijos vadinamų /‘baltakalnie- 
rių” samdinių algos.

Asmenų, gaunančių iki $10,-
000 metams, ajgos bus apkar- KAUNO I KLAIPĖDĄ

Chautemtts reikalai!- V.v^mn-• IRK kurie gauna iki $50,000
J3. paSltlKeJlmO - metams, algos bus apkapotos

10 POlltlkžl po 20 Ruošimčių virš dešimties muį žėngjant pirmyn greitėja

kų, kurie gauna iki $50,000
PER VALANDĄ.

KAUNAS. — Kultūriniam ir 
ekonominiam Lietuvos gyveni-

Traukinys nušoko 
nuo bėgių

REED, Mo., vasario 25. — 
Golden State Limited, važiavu
sio į Chicagų traukinio devyni 
vagonai ir lokomotyvo aliejaus 
tankas n iššoko nuo bėgių nakr 
tį į penktadienį netoli šio mie
stelio. Iš pasažįerių nė vienas 
sunkiai nebuvo sužeistas.

jo politika
ii, ...—1.1.1,1 ji II. iiI 1

PARYŽIUS — —"S) sario 25. - Frahcuzijos minis- P°, $5°-00() metams, algos bus įkaitant” to, kad įer Lietu-

Ispanijos sukilč- 
, jie sulaikė 

ofensyvų, kad jų kariuomenė, 
paėmusi Teruelį, pasiustų. Ta/™r kabineto‘pFmininkas'ca- apka£°tos po 30 n«0ŠimčilI virš 
Ąau sufaleha. tvirtina, kad ar- mineChal^^

jie a naujins kreįpgsj« į parlamentų prašydų- Algų kapojimas palies kor- Įima pasiekti per valandą, Su
mas išreikšti stipry pasitikėji- poracijos 50,000 baltakalnierių sisiekimo Ministerija įveda tie-' 
mų valdžios užsienio politika, (samdinių. 1936 metais Šiems sioginį oro susisiekimą su Klai* 

sukilę- 29 atstovų, buto nariai užsi- samdiniams korporacija išmo- pėda. Susisiekimas orlaiviais 
apšaudė registrąvo( kalbėti užsienio po- kėjo daug maž $100,000,000 ai- Lietuvoje mažai brangesnis už 
gynėjų litikos klausimais. Debatai ’ tę- gomis. Karpymas algų šutau- susisiekimą geležinkeliais, todėl

timojė ateityje 
ofensy vų, > verždamiesi Vidurže- 
mio juros linkui.

Y

- Naktį į. penktadienį 
liai dviem atvejais 
Madridu. Respublikos 
patrankos atsakė j

tukstančių. Stambiesiems šu
lams, kurie ima daigiau kaip V ■

ir gyvenimo tempas, o si? tuo 
tobulinamas ir "'susisiekimas.

vą eina kelios oro linijos, ku
riomis Karaliaučių ar Rygą ga-

mą valdžios užsienio politika. I samdinių.
t > *

netrūksta.

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštine Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chicago, 111. Šesta'dienis, vas. 26, 1938

Jonas Kodin • *
L d.’ > o> J •• . < .

Kelionės įspūdžiai
Visų pirmą n95įu ‘ pareikšti 

padėką savo draugam^ ir į>. Dl 
r -J”-’ ■’ ; ; . ® ■■ /

''tt'tai
pogi širdingu dėkoju ‘,‘^uuji^- 
ųoma” už malonų patarnavimą 
laivakortės pirkime ir yizį pa- 
rupinimę, kas man labai paleng- 
yjno išsięengimą kelio^eį. ^aitar

v* *■ *7*>r*** *v<* epo dvylikos tris sykius sugau- 
’įė sirena ir laivas11 

r— — — —c    — o—j.».yią X"-* ysT7 T’ i

Kuraičiui už jųjų malonų pR- 'slinkti iš uosto.

į PlaukiameL- ? ’ • * -<4» •<■.

Atsisveikinome su Amerika. 
Kai kurie iš žmonių atsisveiki
no su “savo'mylimaisiais, kurie 
buvo atvykę juos' lydėti. Lai- 
va£ jaukti' ir
irife’. ’l.Š buvo
matomus tik’ vanduo if dangus.,J 1 ' • • 
iTaipi dvi ir. pusę, dienoa niUSJA

W W vafend^
wl VP’ 4vwW

i;iu viąjęjęę^ v^žiuo-
i ^4 $r|M kiįi,ir, ^reip-' 

tis į “Naujienas’, nes taip da
rydami išvengsite daug rūpes
čių, Įai-ko įr, gausi-,
te malonų, patarnavimą. Jię^ 
j umš'parūpina vizas, ir duos pą^ 
tąrimuą, Įfąs ęei|$$-

—i

ĄPl?idžiLt Ciuęąg^ 'IrauKas, 
D*. Kiįraijtis sp nauju Buickų 
pu vežė į' sto^- Tenai po trupipd, 
ątsisveįkiįimd į traukinį,’ 
kuris iš palengYo pradėjo" ju- 
diŲtis, mai po mąz greičiau, po^ 
trunipo ląiko ^įeįdome Cjiic^. 
gą į 'tolima kelionę. Sėdėįamai^ 

pi.ę gyveniįn^ ir draugus. Taip; 
svarstydami ir užmjgafu, bei 
neilgam. Trauki: 
Kįads^‘: “Ro^f
nys užmušė jaunikaitį, Huris 
autorpobiiiu užvažiavo skepĮ^į 
;nt kęfip!’’ — bpvą atsakyma|.

Ųėl toą 
vająndįą p^yeląvę Atvąžįayomę, 
į i\Tęw Yorką ii vąi. ryto- 
samdžiau ąų.tę, 
prie ląivo. Ąp^iurpjaų, it 
pęrsiUkrinr.iL kąd su jųp„ gali^ 
tikėtis pasiekti sąvo ąįrnįi^$į( 
Aštuntą valandą vakaro pradė
jome eiti į laivą, kątią mane 
nustebino savo, cljidumu ir gra
žiais įrengimais. Pusę valandos

•s-

f ‘ i

namų nuo.

m wu

INSURANCE■' ... lt'' ■
(A^URAUDĄ) . ;

mobįhams

ę Ąpdraųdą
u$iw
Apdrąudą

ę Ąpįlrąų^Į

• Aptjraudą langų
• Ap.drąudą gyv^jięĄ

gausite

NAUJIENŲ."i, 
rąŠUnėlę 

kypkęslffe . '

1739 S.. WstS.d Sfc 
Rašt)iii,ė atdarą kas, vąkąr 
ęąs iki 8 vai. Sęjcnotąįg^ 
niais nuo. Vyte iki I yM

PP PįPtU‘ <

..."T

a 
s!š

>k

1 ’< \ /
t i
\ /
V;
4

v
AU.HNNŲ li'otol

(xAMil)KN N j — MarvM • -v

W W 11ąeių. vietos
kątĮąhkų ąukstes nes nąokyk-
Įjos, Uiękięę, l^ur i yrą kąlti-
namą p.ęmkių mtitų. amžiaus
nįęęgąi,tęs iiuž.udynm,.

kJ.i.t-V.*--. i., V *'4 **••**

Nię>w ęWns $ P,avis 
$ UlpŲS^tKl clęar eaęh 

I yveek. '
I wish I wąs a little egg 
il’^l ^it‘ upop a tree.
,Ąnd ey^ry;. ti,paę; tjiat you would 

pass - -
f r

,1’d splatter mę, ęn thee.
1 (Dęd.įcąted. to. johhny Rukštąla)

T*‘ i ■

I am youy. Įiumor, wi;i,tęr 
‘ I kp^ro^, ke^, ę,nd jįtėal •-

peal.
• Be sure to be down at re- 
b.ęarsąl Tuęądąys aud, Fridąys 
^s oųr coųcęyt ią not Tai; ayvay, 
'and thę tiinę is limited. Doų’t 
forget thąt wę siug iu Roseland 
th-is Sunday, Fęb/ 27th. Plące. 
J. Stancikas lįall. Time, 5:30, 
addręss, 205, E. jl5th St. Re- 
hearsąls proipptly at eight.

tlntil we m.eet ag A iii, I re- 
main your

kaip įępgvi^usi^ plunksnelę.
4 ■

Visi rodo savo galybes
Prancūzijos, uoste pamačiau 

; * V- A * - V • • - ». M ‘ • • ■ 4M 4 ’ « • 4

nepaprasta judėjimą, k^ps pąsi- 
'daro man nesmagų įspūdį. Man 

k«4 iį ša^s ęię- 
s.?v9. iv

'tį vokiečius. Visų nirma pama
čiau orlaivius, sukančius musų 
laivą ir toliau žiūrėdamas pa- 

ąub^ari^ą (ppYąpęięni-

;^is, kę^p^tįU uegaUdąn^ajS sų- 
ępąŲ, ąr. tįk nęąąmę imąmi į

'V.k
savų -'galybę, norėdami truputį 
lWą,z(linU vokiečius.
7Atkaukę Angliją kąnąĮą 

WeI^Fr 
■mę, Oriaiviąį ir ę.ią s^įąidė/ b,et 
'pęyc ^dęniųio laivo, nemačiau. 
Visa įai iįuį^a,’ kad Eįucopą 
sfevį didžįąiįe ’ nęyą^iurąe/ kaip, 
kofeaipė drugyje, ir ga^n.ą

f. . v )

! Laidotuves \
J Uųiįelįę žip.o.ęįy, l^iį-
;k^.-a^tįilauįiąjįčio k i,VQ, kuris 
buVo apie pusantros valandos 
paįv^yęą. Šyąij^CįPiay su tau
tiečiu Ąįįęlfiį‘ ^įseyięįu.m, kuris 
važiavo į Ka^ą ię atsivežė au- 

;tombbilių. Jis buvo vienas ir 
Fpjęc*'šo, kad valiuočiau su juo. 
.pąmAūiąu, kad automobilių va

iruojanti garsiu daugiau pama- 
itYjį ię.- priėmiau malonų pasiur 

j;lymą^ Kol laukiau, mačku lai- 
• .dotiives nuo •- laivo. Nežina.u,

A kas bixv.o numiręs. Atnešč gė-_

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — tįUKlWK|S — ARTISTĄLeS

JDOMIU IR NUOLATINIU

“"A— ' V . .. _W V4L. VAK.
—10:00 VAL. VAk. 
— 7:00 VAL. VAK-

• SEKMADIENI—
• PlRMADlEfeNU.
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LAIDOTUVIŲ DlftElW0KlAI IR PATARĖJAI
< *»w, ^*rr—»vr K A . t1

ETKUSirftlDĖlKlf
’ I ■*.»■■■■.■.■ i n.l | i Ji ,1 i I. /m IW»

A I !W’AtWs viso^
r U i B

; AMBULANCE įjĘNĄ ir NĄ^Į

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTEįii‘AVENUE, CHICAGO 

■ ■; a.,'.,«'rtlll ■„linini to'lĮI I !>!■ ■■ I Ii WI|»R»WW|1»»^||»""— 1 ■i|i|i,ii II ■" "■■‘H'l ll'lll —
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lįįų.,, ^vąžiavp laido tuvių, vęžį- 
tajM įpuįįąntąi. i^ėjo ląvor 
n^ į Įrarątą ir gražiai su n^uzb 
:įą, paUd-Įj9f Nęįęko rnan yisp

w ii
( ^itiftę. Po d.0 Padėjo

me kelionę po Vokietiją.

i Vokiečiai
Vokietijos žmonės labai ma

lonus šu svetimšaliais ir mielai 
patąrnauja. Jei -teko pak-l^rpsti 
k^Įįį taį k.jį>a,i paro.dė,
patys sjįjgai^dapai; savo laiką. 
Kai vienam jaunikaičiui už tai 
padėkojome, jis atsakė: “Tai y- 
ra kiekvieno gero vokiečio pa,- 
reiga!” Kelki Vokietijoje geri 
ir Vakarų Vokietijoje sniego■ \ ’ ■ , -.1 , • ■ . A‘-’ r.
įiebuvo, tai. per penkias valan
das padarėme gerą kelionę. Nu
važiavome į miestą Piene apęi- 

■ nakvojome viešbutyje. Mus ge
rai priėmė ir automobilį įvažia
vo pęstogę. Kambarys' buvo 
su i dviem, lovom. Lovos minkš- . į / • • r ’ ;• L 1 .iv ■ , - ---- -
tos ir geros. Gražiai pasilsėjo
me. ,

Lenkų kerjclurius
Rytą iš^ęliąyą. apįp pipty lai

ką pasiekime \ Bę^ną. Tenal 
nusipirkome maisto ir apžiūrė
jome miestą. Tikrai gražus ir 
dipjęljs miestas. I; \Visur mums 
ptalo.nįaj patarnavo. Laikas pra- 
čją labai greitai. Berlyną ąplęįP 
dę, keliavoųie toliau ir vakare 
ątyykon^e į mieštą Kueštrįn, 
l^ur y.ėl apsinakvojome viešbu
tyje. Tai p pa t gražiai pąsilsę- 

,lop?P gerose, minkštose lovose. 
Iš tę.n • išvažiaVę, artinomės prie 
Lęnkyoa, taip vadinamojo “len
kų,. koridoriaus” sienos, čia jau 
buvo daugiau spiegi*' ir vienoje, 
vietoje prąd|5jo.me važiuoti at-

l Berl^nį.'
liūs užsispyrę ir nenorėjo mus 
vežti pirmyn, bet leidosi. nuo( 
kalno atgal į Berlyno pusę. Vos, 
,ne^irt9.mę į griovį. ’.Tfuę -įaįt, 
nenorėjo, vykę .į Var-
giai išsikrapštėmę, ’iš * sniego, 
nes buvo š^M^ hp slį^u. Galų ga
le a t važiavom.ę v pas kaimynus 
Išlikus, kurie. mjtsų dpkU^P^ds; 

(p^Įį;ėj^, “p.eleidp j aunis Y.ą- 
^udtį'per jų
mę lėnkiį Yį^og. Jie. patą^ 
inurps ęjęį^i^o kilęmptr.ą, at^aj 
ir/feų gauti yj^ą. įįo/ėjp, kąį-^ 
jmynėliaf' iš. m.Įįsų pąsjp£lnyti. - 
Brerųene mums buvo pasakę, 

•vokiečiai, kad galėšime su savo, 
dokumentais laisvai- pervažiuoti. 
Kad dįb^r vokiečiams apie tai 

1 pranęž&mę, kąd neleidžia, tai 
Ijic buvo nepatenkinti. Jie davė 
imums patarimą siųsti aiitomo- 
’bilį geležinkeliu į Kaun^ ir pa
iriems taip pat važiuoti įeležiri-. 
‘kėliu, kas iŠ dalies buvo pigiau 
• h’ gerk u. Todėi nutarėme ,'ge
riau duoti vokiečiams pelnyti 
nekaip lępkamą. Yįen^s iš Į^ri-

drąjUgo^. kųrįą mokę j o gerą! įęp 
kiškai, padaryti lenką, bet mąr 

,^o ^ąųgąs, grięžtąj paąį- ,

(Bus. daugiau)

Į -y ■ ■ -y ■’ '<*;■*.*

įį pur Vuįę.npi.ie p^-jy t,u91©! 
0111 to be a grėat success. Lil 
Stupar knd įohnny Rukštals 
rece'ived thie most valentines 
among thę girls anibboys. Each 
received a ’prize. Every mem- 
ber read one of .their most hu- 
morouą? yalentines, whilę re- 
■įreąlimen^ weęe bęmg perved.
Thęn, thft Wl« of oQįack M? darhng Pjrnjynites to 
Ųhac'li” was Wyed. Daricing, To hear thelr tau«hter P' 
and singiug. followed through-. 
ęųt thę. whole ęvening, ąnd ęęn- 
^įnue^' irntil' the weė bours of 
'the. night Ą maryelouš ti^ie 
;was had by ąlį ąnd: we th.aųk 
ęųr.sočiai chąįrįįąąn Aldona 
Grigonis for hęr •untirįng ef- 

‘fdrtą įn pląuuiiig ąuch ą pleą- 
!§anj pąrty for. uš. C 
:• Mr. Stephens received ą 
beautiful baton from the cho- 
irus in remembrance of his 
birthdąy Feb. 14th.
i< Frances Matekunas ręęęnt- 
jly received $40-—from hęr mo- 
thęr as a bįrthday gift. She’ll 
irise it for expeu$e monęy 

i’she goes to Europe. 1 . .'x ■'’/ • * ', Į '
Tomorrow Pirmyn wi.ll; sing 

Įįn Įtoseląnd and wįil p^ęsę^ 
ithe operetta “Graži Gūlatea-. 
Lillian JStupar, the un,der$tudy 
of our Intę, Albina Trilik, yyiiįj 

splay the leading role of “Graži 
Galatea.”

Yoųrs truly hąs ti<rnęd pęr ‘ 
.eTię aprii ^įsjręjs to ęxpręąs >■ 
himsęįf. Sįo, hęrę goęę :.

Bau? ‘gydytojus, kurie 
atsisako skubiai vykti 

pas silpną žmogų
- Ii • ■■* * i »•

• -^V*. 4» • *■ rv

—KAUNAS — Spądoje buvę 
rašytu, kad keletas Kauno gy

dyto j y atsisakę nakties metu 
vykti pąs ligonius. t ’

Teko „patirti, kad šiuo reika
lu yra sutrupinusi prokuratū
ra, kutri įsake atitinkamoms 
įstaigoms kai kuriuos, minėtu 
atžvilgiu, pasireiškusius gydy
tojus iškvosti.

t GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
v Amerikos Lietuviu Daktaru

Draugijos N ariat

r 7 Phone CĄNAL 6122

i Valandos: nuo 1—8 ir- Z—&
• Seredomis ir nedėl. pagal sutartį

Rez. 6631 So. C<p£dmia Ątenue 
Telefoną r Reonnlfr 786R

« •• HT*— M, «•.-«» AR.**1'

Ofiso TeL Bouleyard 59.
DR. BERTAS1

)<•}

o n

Raskęy Huey
■ ' ’y' . " ./

.-5 V flijl /> A- V i . » . ,\l ■? • >:> .-.r ■ t

T0N$IU««<7ro?
TŪKSTANČIAI PA
GYDYTI be ęperaci- 
jd$, 'skąusrio dr lai
ko sugaišties.

Užkrėtimo pūliai gali sukelti ku
lio havęsų. Patirk ąpjg mano, 

‘ greitų; ‘ 'poprastį'“ būdą'. Kreipkis 
dėl ėkzaniiriacijos, dykai rirm ne
gu bus pervėlu.

Mokėk kiek išgali.
• \

ŪK, P. SCBYMĄN ,
Į8^9i N. pamen Ay: Tep Ąrm. 8260 
ŠiPĖClALIŠTAS, Per virš t7? m. 
„'i', -j i' iii»n iii o’ iii .įiiiii-1 i............ i...... ’............ ■■■..
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F, Eudeikis
r.

*

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto rądio taisymas—dykai 
ąpškaičidvimąs  ■— atliekama jusi; 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

—i.

Mrs. Anelia K. Jarusz
7 Physical Therąpy 

. and Midwife 
6630 So. Wesforp 
Avė., 2nd floor 
Hendock 9252 
Patarnauju prie

Moterim h mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

Nedėliomis' pagal sutarti
’*Y*

i AL iĮenwpoo yyj

Ofise Tel. Vjrgųua 
Resider(ęe T<1. *BEVERLY‘ 8244 

DK. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ' IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiąo ▼alanČ^s:-"' 

nuo 2—4 ir 4įo '^"v^ 
Rezidenciją:

893.9 SO.UT^'CL’ĄKKMO^T ĄVE 
Valaųd9.s--9—1Q A. M- 
Nedėlioj pagal

A. Alontvid, M. D
West Town State Bank Bld«. 

2400 MADISO^ ŽĮTREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Secley '7330 y

Namų telefonas bruns’teuik 0597

e’

.i

ADVOKATAI

Dr. A. J. Slūmkus 
GYDUVM8 1# cmąUĘGAS 

VaL nuo 2 iki 4 y. p. p. ir ųųo 7, 
iKi y v. vak. Tęeciadiėijiai's ’ ir 

Sekmadieniais sUsitartiš ’ “ 
OEi&fcS 1U R$:4WENC1JA 

430V So. Fajrfield Ava 
Tek LaCayetĮe 8016

ADVOKATAS
Miesto ofisą?—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2, 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.

< Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
< Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

. ’ ’ ' pagal sutarti.'

St.

SENIAUSIA Uįt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAAMBULANCE
i DIENA Ui NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ąve. 
4447 Southx^airlield ~

Tel. I.AI'AVKTTE 0727
t"“-.'i 1 'r'fiU? y.'*■*'(*■ M ’i -J. - v’'*’-’- —

I 'A 1 -. 4 koplyčios visose
. —'I<C-c3L'jį. Chįcągos'dalyse
u., . a >. A>r -K ” /'< V-ri -• i G-.r J jiudąrfrrvv •' r r» r r v i <' .

Klausykite musų Lietuvių rądip programų ęir^ądiwo Yąka^is. 
10:6q rv<I. vakaro iš -VYl ■ H. F. C., Štotieę X1420 K.) — PrąneŠejąs

<< P, $ALTIMIERAŠ. \

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Tflephone: Boulevard 2800 

463 į i^OUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 Sq. Rockvell St.

Telephone: Republic 9723

klIurgelionis
3407 Lowc Ąyę,' Tel, Yards 2516

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas

ODnas SO. ĄSULAtĮD
Ofiso vai-:. Nuo ? iki 4 ir uųą (į iki* 

vak. Nedėlioj pagal ęusitariipą 
Ofiso TėL: Boulevard 7820
N dinų Tel.: Prospęct 1930

Phone Boulevąrd 70.42
DR. C. Z. VEZĖL’IS 

DENTISTAS '' ’ ' ' 
4645 So. Ashland Avė.
Z . Y . - ---------- ....į., v ?

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro .' 

Sere^of pagal Sutarti.*

c

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 
' ’ 4 ‘ • 4 ,» * ■ - K ‘ * *" > *"» •

Valandos; nuo 1Q r. iki 2 po pietų 
,r ir nuo 6 iki 8 vakaro
Šventadieniais tik susitarus

Pboųę BOULEVARD. 8483,

Res. Phone: O/fice Phone:
Laj. 7383 :,PrO8.10i^

Dr. S. Jąkubs 
£>ENTlSt ' 

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį

Tel. Office \Vcntwortb 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

•' f '•* $ ♦s«

Pr. Sušauną Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

69.00 Sq, Hąlstęd St 
Valandos 1—4 po pietų,' "7—Š v.' vak, 

išskyrus seredomis ir subatomis ‘

t

te *
.. t
•• *

t
t r

* « 
* > 
te f
« t 
»» > 
U i 
A t 
» >KAI. & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI 
6322 S(h Wėsterp Avė, 

VALANDOS:
Panędėlį, Utarninke ir Ketverge / 

nuo 2 iki, 9 vąl. vakare, 
Selredoj ir Pėtnyčioj nuo 2. ilp 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 V. v.
Tel. Prospęct 1012

"Tl'-I ,'l Į" 1 J I I V "IV ' - ' ■ I I I ! ■    .' I < ■ . I 'I III,

AKIŲ SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
. .'■! I. . .. • ,. . C- . V " ■ 1

>

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 
Pritaiko* Akinius 

Kreivas Aki?
IStai^o. .

Ofisas ir Akiniu Dirbtu vi 
’ 756 West 3$th St.

kampas Halsted St.

A'ti av':La/i

Valandoj: nuo 1Q'iki 4, ptio 6 iki Šj

NARIAI
Chicągos, 

Cicero
Lįėtųyių 

paidotųviįj 1 
Direktorių 
Ąsopačiiąą

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
h Naktį

‘ TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE“ MIESTO

......... ... j; U( Į.KM. U s -
4348 §9,- C»Vf9.V»W Avenue PIi.oųc I,.;if;iyelte 3572

' — JT 'PETKUS
Węstęrn Avė. 

1114) Sbųth 49th Court 
■Įlllt II te »    U.hfRH?  A Ml ji Ilki II Ml* te."lf

' ..........'*• ";i .. >4-, * • į «■■ ».O#*,4r* m, ‘ • » ■*-<

P. J. RIDIKAS
3354 So,. Halstęd Street , Boulevard 4089

. L. •'*. ■ 1 t .. ■ a'. . ■ - . *i . ■

! 6834 So. Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109 --- -J—-------- :---- Į-------------------------- ;-------------- ------- r

' L J. ZOUR PhoflP Bpiil. 15203; 
jį(įio 4>Q(,1jl ą,t-|ęę<,‘t B.oulėyard 5566

' : ■ sf ąi sKUDAs ‘
718 yfegjį;18th, Stęęet * . Į*lioue. Monrp.ę !j.y7

^"■^•"t‘'Š;P.MAžWKA' ’Yardsiiao 
3319 LRuamęa Ąvėuuė Yards 1138

__        17 LL. ■•■■>■■ '■ , •   C __________ > f.A et j

"T

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mejtį ęraktilkavimas,' 
jūsų garantavimas.

Optometricall^ Akių Specialistas
Palengvina akių ' įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptėriliriio, nervuotu- 
mp, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daroipas 
su( elektra,, parbčančią mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mpkyklps vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NKDĘLIOJ. ndo 10 lyto iki 12 pielty 
Paugely atsitikimų ąkys atitaisomos 
be akinių. Kainbs. pigiau kaip pirma 
4712 South Ashlahd A v.

, Phone Boulevard 7589.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS ‘
i Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas 1 chi
rurgas ir akušęrią. •

čydd staigias ir cjj^ąiiškas ligas 
vyrų, moterį ir yaikR pajfat nhujad- 
siųs metodus X-Rųy tr kitokius elę- 
tros prietaisus. ‘

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. Igth SU, Retoh Morgan Si.

Valandos nuo 49—13 plotų ir
• nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro. 

TeČ. Čanal 3119
Rezidencijos telefonai.: 

gųperipr 9454 ar 7464
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'”;p"^-'^"yiAWW^JR'suNW' ■ '23U WeSt 23ęjl Place ' - ' ' Rlioše Ganai 2515 
ŠkYRIt/S:/42-ai Ea?t .I98th ątrSę.t Tel. PuUman 1270
„Uiti H /:»•; Yi. il i'J.yj.:-rf., r. j : ■„   —:—

JUOZAPAS EUDEIKIS iR' tEVĄ^ '’'^
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OFISO VALAUDOS:

Nuo- 10 iki 12 vai. ryto, t»uo 2 iki 4 
vai. po pįet ir X»uq 7 ikį §:30 vai. 
vakaro. KėdSlioiftis nuo 10Hki 12 
valandai diena. - ... ”

Phone MIDWAY

Telefonas Yards 0994 
—  f1’, JL-T. j.- r -'-♦ k

Nuo 10 iki 12 ‘f’iki S^po^ pietų
I
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šeštadienis, vas. 26, 1988 ,
'i .

Vienbalsiai už
Laisvę ir
Demokratijų
Iš SLA 125 kuopos darbuotės

MELROSE PARK. — Vasa- 
rio 6 d. įvyko SLA 125 kuopos 
susirinkimas. Narių atsilankė 
neperdaugiausiai. Buvo keletas 
laiškų, kurie liko perskaityti ir 
priimti.

1 laiškas nuo SLA Centro 
sekr. narių stovio patikrinimui. 
Labai gerai atitinka centro 
knygos su kuopos knygomis.

2 laiškas nuo Amerikos Lie
tuvių Demokratijos Kongreso^' 
p. E< Mikužiutės, sekretorės. 
Reikalaujama Lietuvos valdžios 
paliuosuoti Lietuvos politinius 
kalinius, suteikiant jiems pilnų 
amnestijų. Kadangi jau kai ku
rie buvom pirmiau pasirašę, tai 
tik pasirašė ant peticijų, kurie 
dar nebuvo rašęsi, ir visi, kaip 
vienu balsu, pritarėm tam, kad 
Lietuvoj butų atsteigta* demo
kratinė valdžia ir paliuosuoti iš 
kalėjimų Lietuvos sūnus ir 
dukterys, kurie kovoja už lais
vų ir demokratiškų Lietuvos 
atstatymų.

Jaunuolių žurnalo reikalu
3 laiškas nuo Amerikos Lie

tuvių Jaunimo grupės, kuri pla
nuoja išleisti jaunimo žurnalų. 
Reikalaujama aukų ir prenume
ratų. Kadangi, pas mus yra be
darbė, tai su aukomis sunku, 
o kai dėl prenumeratų, t i ne-

Tobulasis ALIEJUS 
Padaro Pečių ar 

Šildytuvą 
NAŠESNIU

’r Kaina Nedidesn55 ’ J

STOVOL
NBVADA * AUSTU AOAA 

★ VINCINNES ★ 40UU
GRACELAND 6800

■> ■ iinm .y ....................... ... .

butų taip bloga, musų kuopa 
jau seniai turi $1.50 pasiuntus. 
Pavesta musų kuopos jaunuo
liui J. Narsučiui Jr. pasidar
buoti žurnalo naudai. Sako, 
kad butų kas parodyti, kaip 
sempelis, tai butų nesunku, o 
jaunimo yra apščiai. Patartina 
žurnalo administracijų išleisti 
nors vienų numerį žurnalo, kad 
butų kas parodyti.

4 laiškas nuo SLA iždininko 
K. P. Gugio. Laiške praneša., 
kad didžiuma labdarybės komi
sijos nutarė, teikti pašelpų Juo
zui Kvederui iš SLA N. N. fon
do po $5 kas mėnesį per me
tus laiko. Senelis net susigrau
dino, kai jam buvo paaiškinta 
ir įteikta čekis. Nušluostęs 
džiaugsmo ašaras, dėkojo kuo
pai už užuojautų ir prašė padė
koti SLA labdarybės komisijai 
ir SLA Pildomąją i Tarybai. 
Reikia pasakyti, kad Kvederas, 
kol buvo sveikas, darbavosi 
kuopoj už iždo globėjų per 
daug metų. Buvo geras darbuo
tojas, todėl kuopa yra labai dė
kinga SLA labdarybės komisi
jai už sušelpimų šio nario. Ge
ras pavyzdys visiems lietu
viams, kurie dar nepriklauso 
prie Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj. Butų gerai prisirašyti, 
kol nepervėlu. Kų jaunas sesi, 
tai senas piausi. Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje yra geriau
sia ir didžiausia apdraudos, pa- 
šelpos ir labdarybės organizaci
ja ir nė viena kita negali ly
gintis prie jos.

Kuopos vakaras f ■ * .
SLA 125 kuopos biznio komi

sija raportavč, kad rengiama 
vakaras, koncertas ir šokiai šį 
šeštadienį, 7 vai. vakare, tai 
yra vasario 26 d. Veteran’s 
Field IIousc, 16*th avė. ir Hirsh 
St., Meluose Park.
.Komisija sako, k: d tai bus 

šaunus vakaras, paskutinis pa
silinksminimas prieš Užgavė
nes. Tikimės turėti daug sve
čių, mat, yra rengiama dviejų 
Organiz: cijų, tai yra SLA 125 

• kp. ir LDS 8$ kp. Komisija bu-

■ . ..................... .................... ..... .......................... .... ..................................................II.,,............................................
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vo planavus pakviesti kalbėto
jus, bet pasirodė,, kad tas už
ims daug laiko. Jaunimas nori 
šokti, turi užsigavėti. “Mes pla
nuojam 'vėlini surengti vien 
prakalbas organizacijos tiks 
lams, todėl šį vakarų neturėsi 
me jokių kalbų”, raportavo 
misija. —M. šeštokas.

Čia “Seniai”
Lyg “Špringsais”
Tampomi

Stebėtini žmonės, 
kriaučiai.

■> Ji ■■
NAUJIENOS, Čhieago, Iii

■! ‘
f
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LUC

šeštadienį, vasario 19 <1- įvy
ko Lietuvių Rubsiuvių loka’o 
2G9 metinis balius Amalga
moj tų unijos svetainėje.

sirinko gana skaitlingas bū
rys. Rodos, daugiaus ne kad 
pirmesniuosė jų parengimuo
se. .z

Kadangi rubsiuviai yra lin
ksmi žmonės, tai ir šiame pa
rengime nuotaika buvo gana 
smagi. Dar pirmu kartu šis 
lokalus rengė balių sii^ pro
gramų, kuriame dainavo Chi- 
cagos Lietuvių Vyrų Choras 
ir p-lė Skcvcriulė.

Publika buvo taip įsilinks
minusi ir taip draugiška, kad 
nė programo vedėjas negalė
jo visų draugiškų pasikalbė
jimų sustabdyti.

Galingi vyrai — dainoriai.
Bet vyrai, .susidedu iš apie 

40 dainorių, visgi publikų per
galėjo, sudainuodami keletu 
smarkių dainelių. Tarpe vyrų 
choro dainų panelė Onutė

- i ’

v-.
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1 rlelen B’.auzdis—
' - -t ....
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When Queen Gui-
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GRAND OPENING
Pranešama, kad J. ir C. Darwin rengia iškilmingą atidarymą savo 

naujos tavernos adresu

1429 West 45th Street
Subatoj ir Nedelioj, Vasario 26 ir 27, 1938

Bus šauni muzika, gardus užkandžiai veltui. Taipgi geri gėrimai, 
ypač Green River Kentucky Straight Bourbon Whiskey; 2 metų se
numo ir Atlas Prager Alus. Visi Draugai ir kostumenai kviečiami 
dalyvauti.

Mr.-and Mrs. DARWIN

KONCERTAS IR ŠOKIAI
-r RENGIA —

LIETUVIŲ LIUOŠYBĖS NAMO BENDROVĖ

Sekmadieni. Vasario (Feb.) 27, 1938
LIUOSYBES SVETAINĖJE,

14th ir 49th Court, Cicero, Illinois.
Durys atdaros 4 vai. po pietų, Programas — G vai. vak.

Programo pildyme dalyvaus L.- Kanklių Mišrus Choras, Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras ir garsus trys jauni Granadieriai.

ORKESTRĄ RHYTHM ACES. 
įžanga iš kalno 35c. prie durų 40c. Kviečia Rengimo Komitetas.

choro dainų panelė 
Skcvcrintė sudainavo 
gražių solo numerių.

Reikia pasakyti, kad 
lė Skevcriutė daro stebėtinai 
greitų ir didelį progresų savo 
dainavime. Kiekvienų kartų 
girdint jų jauti, kokius /dide
lius šuolius pįrjūiyn^įj^Į^r^i

Po panelės Skeveriutes vėl 
vyrų choras sudaniavo koletų 
tykesnių dainelių, nes jau ir 
publika buvo užinteresuota jų 
dainavimu.

Pabaigus programų 
svetainėje dar vyrai 
programų davė kitame 
baryje.

čia prie vyrų prisidėjo len
kų ir žydų lokalų broliški de
legatai, kas sukėlė pas visus 
labai smagų ūpų.

Žiūrint iš tolo į rubsiuvius, 
juokas ima kaip tie seni, pra
žilę, nuplikę “seniai” tiek pil
ni energijos, kad muzikam 
tams užgrojus, šoka taip mik
liai, visaip išsiraitydami, , kad 
nė jauni negalėtų to padaryti.

Kituose parengimuose tokie 
“seniai” pakampėmis sėdi, o 
čia rodos, kad ant “springsų’’ 
yra tampomi.

Kriaušius.

pane

šokių

kam

KODĖL NELEISTI
LITHUANIAN 
BUILDING, LOAN 

AND SAVINOS 
ASSOCIATION 
(NAUJIENŲ SPULKA) 

jums pinigo 
PADARYTI?

Ji; gyvavo prieš depresiją— 
jokia audra jos nepaveikė 
ir niekas čia ir cento ne
prarado.

TAUPYK IR SKOLYKIS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
& SAVINOS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
■7**

The lašt , two weeks have indeed 
been busy ones for very many pedp:e, 
what with sočiais, concerts and other 
activities schcdųled frequently. The 
LUC members have, I sboiild say, been 
doing very well vvitbl its “dates.” 
• The 1 Bunco Party> given for ' the 
Scbolarship Loan Fund was well at- 
tertded and supporte<į<. The LŪC ap- 
preciates che interest and co-operation/ 
towards its Scbolarship Fund. Many 
friėnds and accjuaintarites were present 
and an enjoyable even.ing was sperit. 
There were indeed $ome tense moments 
of suspense among che- players. The 
raffle and door prižes weire numeroųs. 
Acknovvl.edgement is here cKprcssejj to j 
People’s Furniture Co., Kartanap Phar-Į 
tnacy, Power’s Bakery, Ritz Distribut- 
ing Co., Annour Meat. Co., Dressel i 
Bakeries and Mrs. Grybas 
Drigot for their. donatiohš,. • 
a At the Naujienos ['^oncert and ’ 
Dance, Feb. 13, many of the LUC Į 
members vvere present. Here again the1 
concert was enjoyed with,.the company 
of many friends and acquaintances. 
We discovered that marty of our . mem- 
bers belong to chorai groups and some 
of the singers are featured vocalists. In ■ 
the Pirmyn group are included Ann 
Skrickus,- Charles Matekunas, Algird 
Mickevičius, Sally Aleksunas and An- 
thony Faiza. Birutes Chorus claims Bi
rute Rutkauskas, Helen . Vespender, John 
Balanda and Ray Mathevv. Kanklių Cho
rus has Belle and Waker Poser. ,

Feb. 16 was the Tiventteth Anni- 
versaty of Lithuanian, Independence and 
many, members betook themselves wirh 
their friends and families to the Lithu
anian Auditorium vvhefe there was a 
varied musical program and a^dresses 
by the editors of Naujienos and Vilnis 
nevvspapers respęctively. The young 
people have also , b,econj®į^cdnscious and: 
understanding of such activities and 
their importance to Lįit;Hūanian history.

The “Jaunimas“ invitation to the 
Auditorium Hotel Feb. 20 should not 
be unmentįoned as varię 
and leaders iri youth 
present to commemoraL

nvhile programs. In an organization wę I Helcn B’.auzdis—“r ’ *
are a mutoally connected people w:th nivęre of Britaip was a little wench’ 
Various ideals, % beliefs, and personali- LoVe’s LabpliĮ Losi- Į'*‘į 
t,iA*Veach accepting the systeniatic ąr 
rangėment for a definite purpose.

Ącross My Desk
Recently a brief ><harac(er 

of dur members vvritten in ! v • •
ien style came aeross m y desk. Here it is

Helen Pech-—“And ' I 'may hide my ( 
face. let mą pla.y Thisbe too: I’II speakį 
in a mohstrous little voice”-—A Mid- 
summer N.ight’s Dream.

Stanley , Drigo.t—“Double, double, 
toil and tfouble, firc burh and cauld- 
ron bubblė”—Macbeth.

Vytaūtas’ ’ Slakh^“! " to' *^he 
barbęrs, monsieur, for methinks I am 
marvelously. bairy about the face’’—-

* A Midsummer’s Night Dream.
\Vaunette Grybas—“I mušt go See^

.... .......... • • . - '• > lį

. in evety covvslip’s ear“—A ;Midsum- 
v j mer’s Night Dream.

John Balanda—“! had a thing to 
say, būt let it go’’—King John.

Ray Mąthews7—“A man
make him laug; būt that’s 
marvel, he drinks no wine.“—

description Waunette urybas— ’I mušt go $ee^ 
Shakespeat- ’ s«n»e dewdrop$ here, and hang a pearl

cannot 
no 

Henry
iv.

ąnd , Mrs.

's f‘ * l MMMI ♦ ' , '

$55,000 VERTES 
RADIJU TURI BŪT 
Išparduota

■ A

Sutaupysi iki $70.00 ant naujo Radio Philco, 
, RCA VictOr, Zenith, General Electric 

Radiono Crosley.

I active .groups 
iOvements were 

teH:he 20th An- 
niversary of Lithuanian Independence. 
A varied musical program, ’...’ 
ai addresses jin ^ęom^enj’orafioi 
cvent.. .were , givcnuiby^ ędnsiil i 
vardis, and Hon.lJ 

^membėiį.. and fb/nTejr ,̂ 
LUC. M r. A'.gird ;<Ru

with sever- 
n of the 
P. Dauz- 

vardis, t. and Hon.. . Judgc Zuris. Our 
,pre$įdent of ^he 

M r. A’gird Rulls, re.id a Ifcat 
ise ori the history of4 Lithuania ex- 
pbinlng 
tions and problems (acing oųr peop’e ' ' 1 r''“
in the present day. Other talks were 
given by Mr.r K. Savickas, Editor of 
Vytis, and Mr. Klimas’, Prės. of the 
K of L. Much emphasis was given to 
what . the Lithuanian-American yčuth 
can do here. h

Later many of the” membetlprė- 
sent joined their, frięndp at. the Vilnia 
Concert at Sakot Hali. «’ ■

f Let’s Ali Talk-
• ’ f

About ’ the LUC Concert and 
to be >given - March 27 at the 
Auditorium:

About the members participating in 
the program and who have been so bu- 
sy with rehearsals Severai/ times a week;

About the- dramatic and musical ta- 
lent vvhich has been called into action 

About the musical skit and burles- 
que that b^s been written by sevetal 
LUC members, and ' f

About the LUC Scbolarship Loan 
Fund for vvhich the proceeds of this 
affair will go. /

Let’s Ali be There!

the various 1 -political quįs-

Radijus, kurių kaina pir
miau buvo $99,50, dabar jū
sų pasirinkimui gražiuose 
kabinetuose už $29.95 ir 
jūsų seną Radio.

10 tūbų RCA Victor Radio 
automatiškas, groja 8 rekor
dus ant sykio, turi mikro
fonų kalbėjimui, galima pa
daryti rekordus. Kaina su 12 
lietuvišku rekordu tiktai -— 
$89.50 ir jūsų senas Ra
dio.

6 tūbų Midgel radios 1938 
melų po $9.98

/ - ’ . - M

.Tusų senų Radijų pataiso
me už 50 centų per patyru
sius Bud riko mechanikus.

V

<* ■

•v
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, Reminders
LUC meeting Sunday, Pefy. 27. at 

Miss Korsak’s. 151 <> Grand Ate. 
Any more “contrib*“?

—A. Kiirii
——*—'—--------

4720

UŽ $69.00 NAUJA RCA
VICTOR 1938 IR JŪSŲ SE

NA RADIO, KAIP ANT
/ PAVEIKSLO;

/ Pašaukite Boulevard 7010
Jus galite pirkti gerų accordionų pilnos mieres už $99-50 
1’20 •' *
t 
i’-

Y

Trumpas 3,200 WPA 
Darbininkų Streikas

Vakar rytų 3,200 WPA dar
bininkų sustreikavo Ghicagos 
municipiąliame airporte, bet už 
kelių Valandų grįžo prie darbo, 
kimėję dalį reikalavimų.

Darbininkai protestavo prieš 
6 valandų “šiftus”, aiškindami, 
kad turi labai anksti keltis, pa
sivėlinę būna nubausti ir sturi 
išleisti per daug “karterių”. 
Dirbdami po 6 vak.ndų “Šiftus” 
darbininkai turi dirbti 24 die
nas, kad išdirbti reikalaujamų 

i skaičių valandų, o aštuonių va- 
į landų šiftai — tik 14 dienų. 
. (Valandų skaičius 110).

Jų reikalavimai buvo paten
kinti. šiftai bus 8 valandų t ir 
darbas prasidės 7 vai. ryto, vie
toj 6-tos rytų ir dvylikos po 
pietų. \ v

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

No. 4720—Augesnei moterei pa
vasarinė suknelė. < Sukirptos ^npieros 
g4, 36. 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krutinę..

Norint gauti vienų at dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę ątbe priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietų ir aiš
kiai parašyti ųųvb vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kurtu su ųžsaky- 
mti. Laiškus reiklų adresuoti: 
Naujienos. Pattero ; Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicagd, 111.
t. r'J

Basai. Accęrdionai mokiniams* po $16.50. Mokėsite 
'• lik $1.00 į savaitę:' LEKCIJOS1 DYKAI? ’ <■>

Bud riko
RAKANDŲ ir RADIO GO.

3409-17, So. Halsted Street
I. v .. ■ ■ . ■ I ’ 'I .<

be

Dancė
Lith.

Už $69.00 80 BASŲ NAUJAS 
ACCORDIONAS, KAIP ANT 

PAVEIKSLO.

; . •; ■: .. >. L....
Naujas Elektrikinįs T938 m. Rė- 

frigeratorius Shelvador su radio 
įbudavota viduje. Nauji 1938 m. 
General Electric Refrigeratoriai, 

f nauji Norge Refrigeratoriai, su 
garantu^ 10 metų, Kalvinator ir 
kiti. Pirkdami dąbar jus sutaupy
site $50.00. 'Perdirbti Refrigerato
riai no $36.00. Nauja elektrikine 
skalbiama ir prosinimo mašina, 
kiekviena no $69.50. šią savaitę 
už abi $69.50.
?IŠ rakandų jus rasite dideli pa- 

sirirv’’ma didelei krautuvėj 5 lo
tų didumo, Krochler, Union, Par- 
lor Setai po $49.00 ir aukščiau, 
karpetas 9x12 dykai.

so.:
NAUJIENOS . Pattcrn Dept.
1739 S. Halsted Chicago, QL 

čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį _

mLL .. per krutinę
4 III l,„l. I. ................. —

< (Vardai ir pavardė.)

(Adresą^)

(Miertaa ir valstija)
'l " I ■ '.7

Tomorrow, Feb. 27. there will 
a regular LUC meeting and rehearsal 
at Miss Florence Korsak's home, 1516 
W. Grand Avė.- After the meeting there 
vvill also be a debate ,between several 
members on ,a eurrent political . jssue. 
We heard that after rehearsal there will 
be refreshments in the style suited to 
the Bohemian life of “Artists“. With 
the aftepioon so full of bactivity, the 
meeting vvill start promptly at 
o’clock. Prospective membeęs are 
tęd to attend.

BUDRIKO PROGRAMŲ TINKLAS:
WCFL, 970 k. nedėldieniais 7:30 iki 8 P. M. Simfonijos Or

kestrą ir Makalai.
WAAF, 920 k. petnyčiomis ir nedėldieniais 4 P.M. iki 4:30 P.M. 

Ketvertais WHFC, 1420 k. kaip 7 vai. iki 8 P. M.

two 
invi-

£ In organizations or club 
there mušt be a wiUingness to 
together or cooperate. Attitudes for 
such cooperation in any particular ac- 
tivity are invaluable and encourge many 
others to accept such a pursuit of ac- 
tivity. •

It has been interesting to note that 
very often many who hąve different 
ideals and beliefs step out, if theirs is 
not the accepted. Others among the. mi- 
nority continue to work with the ma- 
jority, strenghtening the unity of the 
organization. The old adage “In Ųnięn 
thęre is strength” is follovved. In a 
group of such Varied interests and 
beliefs there muse be a demonstration 
of patįence aut tplcrance. We may not 
always be right and eacb has bis word 
to <express. WitH understanding, wef 
can accomplish a 
the organization as

work, 
work

WitH understanding, 
i great deal, both in

Well as in its worth-

o

CHICAGO, ILL.y i

MOTERYS.
■ č V . ' •' .' . ■ ■

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
•' • ■ ■ • '

kaina su persiuhtirriu tiktai 51.10
i . ... ' . ♦ '

............'R—'!■ i ■ .......................... .. ....... . .......... ■■■■■ — 

Bandyk Negalių Gy
dymą Gamtos Budu

Jei nenori operaci
jos, tai ateik. Natu- 
re-tCure Herb vais- 
tų ($1.00 iki $3.00) 
namų ar ofiso gy- 
dymo budui ($1.00 

... ,ir $2.Q0). Pasiliuo- 
, “HELENA” suok nuo visų kū
no negalių: švelnių, rimtų ar už
sibuvusių. Tūkstančiai pagijo. 
Patarimas ir ekza- 
minacija DYKAI su 
vaistais ar patar- 
naViinu. VaL: 11 
iki 8 P. M. Sekma
dienį iki 1 P. M.

Dr. Schyman 
NATURE HEALTH INSTITUTE 

Dr. P. Scheimann, 
įsteigtas 17 mėtų 

Referuojantis dėktaras prie Po
nios Scneimann. įsteigta;40 metų 

1809 N. DAMEN AVĖ., 
2 aukštas, Armitage Š200 •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

:■ tor ECONOM? and 
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Pusei metų ................................ 2.75
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Pusei metų
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Chicagojė pėr išnešiotojus:
Viena kopiją ........-----------
Sąvąitę^
Menesiui

Italijos fašizmas subaiikrotav^s
Vienas Amerjko^ korespondentas J^oįndęne .praųęšą, 

kąd Anglijoje yra labai pląčįai paslidusi nuomonė, jogei 
Itajijoą fašistų diktatūra yrą subankrotąvusi. Jos aukso 
rezervąs išsekęs, kredito užsieniuose nebėra. Itąlįja ne- 
sjęijgįą atsiteisti sų tomis šalimis, kurias ji bandė pa
kreipti savb pusėn palankiomis jonas prekybos sutarii- 
njis/ I

Ąustmjai Italija esanti kalta už importuotas pire- 
kęs 82,000,000, lirų, Vengrijai — 50,000,000, Jugoslavi
jai 78,000,000. Šitie Austrijos, Vengrijos ir Jugosla- 
vįįbs kreditai Italijoje esą “sušalę”. Tos trys šalys da
bar yrą priverstos griežtai sumažinti savo eksportą į 
fašiznjo žemę. '

Mussolini tikisi gauti finansinę pagelbą iš Anglijos, 
ir Anglijos konservatorių valdžia, anot to koresponden
to, sutinka jam padėti. Premjeras Chąmberlain, sako 
jisai, dėl to ir nutarė pradėti derybas su Italiją, kad 
jam rūpėjo išgelbėti Mussolinį.

Pąųašią nuomonę išreiškė ir vienas philadelphįetįs 
(Dr. George Earle Raiguel), kuris atidžiai seka tarp
tautinę politiką. Atvykęs Chicągon laikyti paskaitą, ji
sai pasakė, kad Italija yra “desperatiškoje” ekonominėr 
je padėtyje. Dėl to' kad gręsią “ekspjųzįjo.s” pąy.ęjus 
Italijoje, tai Britanijos valdžia ryžosi ištiesti jai ranką, 
nes —-

\ Z , ] ' .f-

“Londonas nenori, kad Hitleris arba Mussolini: 
butų nuverstas, ir jisai suteiks jų šąlims pagelbą.” 
Taigi pasitvirtiną ta “Naujienose” seniai išreikštą 

mintis, kad vyriąųąięji Europos reakcijos rėmėjai sėdi 
Anglijoje. Be Anglijos lordų ir kapitalistų pagelbos Ita
lijos fašizmas seniai butų susmukęs, o Vokietijos hį,tle- 
rizmas niekuomet nebūtų galėjęs taip sustiprėti, kaip 
jisai dabar sustiprėjęs. /

Bet klausimas, ar tos britų pastangos fąšistišįkas 
diktatūras išgelbės? - f <

Jeigu Anglijos bankininkai duotų didelę paskolų 
Mussoliniui, tai jisai laikinai išsisuktų nuo katastrofos. 
Bet kąs gali JjąjJ$otui djdėles sumas pinigų, skolinti? 
Netylės ir Anglijos žmonės, jeigu valdžia pasiūlys tokią 
paskolą garantuoti.

Finansinė ir ekonomine padėtis Hitlerio ^reiche” 
•yra beveik tokia pat katastrofiška, kaip Italijoje. Nacių 
militąrizmas rįja krašto turtą ię žmonių ^kųtdąs tolyn 
vis labiau didęja. Tokį regimą apsaugoti n$p žlugimo 
vargiai galės ir Auglį jos kapitalistai

Fašizmo globėjai, Anglijos konservatoriai, ųžsiners 
patys savo kilpų .ant kaįkįlo, jeigu jie suriš sąyo likimų 
su Mussolinio ir Hitlerio dįįktaturų likimų.

Pralotas Dambrauskas-Jakštas

*

Apžvalga.
. ■ • J ■ •. • ' ............... '. I- . . . . .
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TAUTININKAI PLANUOJA 
“U^KARiĄŲTi” SLĄ.

Vienas ąsnato mums priąįun-i 
;ė .slaptą atsišaukiiną, kurį tau-* 
tininkų Sargybos komitetas iš-! 
sįuętinėįę “tautinio ndęįstąty-j 
mo SLĄ. yęikęjajųs”, prašyda
mas aukų agitacijai už Smeto-i 
nos kavalierius, kandidatuojan
čius į Pild. Tarybą.

Tri hektografuojąs Jąpėlįs. 
sų datą? 03j8 vasayįo 19i 
d. Atsišaukimo viršuje pažy
mėta:
LĄĮŠKĄS,\ Galę padėta guįd-1 
ne stajppa S- iĘtę^ųžįo, M- 
vydo ir g jpąra^ąi,;
kaipo ‘‘Sargybos Finansų Ko
misijos”, kuri stengeis sukėsi 
‘‘reikalingų finansų”. Ji buvu
si išrinktą, tęję slaptoje t^ų-s 
tininkų konfererfeijoje, kuri nę-į 
seniai įvyko Brooklyne, daįy-» 
vau jaut tuzinui <‘taųtiškų,? vĮęi-' 
kęjų, ir pasveikinę Antaną' 
Smetoną. . j

Išdėstę savo tikslą nugaįėjtii 
“rądikąlųą” Sųąjyįęrijftne» H 
slapto ątsišąukimo autoriai ‘ša-? 
ko: ~ ' !

įLĮetuvoję buvo pesejiįai valstybes lėšomis palaido
tas sęųąs klepikąlų. vadas, pralobs Ąlejtsand^ąs Pamb- 
rąųskąsr Jakštas. y

Reikia piipažinti, ka<į {jisai buvo darbštus žmogus 
ir, savo gyvenime daug ra|ė. Jisai redagavo jyąįrįųs -kle- 
rikajų žurnalus, -rašė polemiškus straipsnius klerikąių 
laikrąšęiams r?- pHeš lenkus, o paskui prieš <(pir- 
meivius”; kalę eiles {kurip^e buvo nedaug poezijos) įr 
"moksliškai^ gynė religiją, nuo “bedievių”, yiėnas įdo> 
mesnių jo darbų šitoje srityje buvo jo mėginimas įrody
ti, su aukštosios jUAtejnatikos pagelba “Dievo buvimą”

Pplįtiįęįe jp pažvalgos buvo labai atsilikusios nuo 
šių (Jienų prpgjrešo. Par 1906 m., kai visa Lietuva buyo 
sukilusi prieš Rusijos caro gaidžių, jisai žurnale “Drau
gijoje” jrpdjųejp? kad lietuvių tautą “ųęįųrj tęisęs” ^ęi- 
išauti Jisai išįsjėlė nęyą
dėsnį, iiętųyjai, įaipo rusų caro valdžios “įnamiai” 
(anieri^oųiškąj ęakagV '“btįrdingieriai”), galį tiktai ca^ 
ro prašytį įąd jįsą? jielUs duotų daugiau teisių.

Už šitas atžągąredyiškąs pažvalgas bu,tų u^ęisįn^ąj 
kaįtjįtį vįenų pralotų Dajnbrauskų. Jisai buvo savo Juo
nio ųąrys ir, jisai žiurėjo į Lietuvos klausimus per to 
luoųao interesų akinius. Savo laiku visa Lietuvos kuni
gija gynę ęąrizrųų. JįTęt toks “liberalas” tarp Lietuvos 
kunigų, kaip velionis Vaižgantas-Tumas, rašė, kad Lie-

padorius. Juk Rusijoje ne dar- Ir štai, tokios padėties ren 
bininkai skirią ir atstato fa- zuftate, šiandie Rusijos darbi- 

įbrikų vedėjus, bętz valdžia. Ne ninkas vidutiniškai uždirba per 
' Ldąrbiųinkai pasįskiria sau darr menesi tik apie ,250 ruplių (rub

lius fabrikuose, bet juos samr lio tikra vertė — apie du ar 
lygiki taip, kaip kapitą- trys amerikoniški centai), tuo

A'
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VVallnigford, Coan.
Mirė Marijona Strelkauskieni

do — lygiai taip, kaip kapitą- trys amerikoniški centai), tuo 
pripažįsta, kad žmoųės, į ku-Rištinėse šalyse — fabrikų vir- tarpų kai už vieną rūbų eilę 
rįuęs jiei krririąsįięsįįirUiąinkai. Jeigu tįe viršininkai reikia mokėti 240 rublių! Tai- 
teresuoja SLA. reikalais, o bet- darfnninkus skriąųdžia, tai ką gi tikras darbininko aHyginir 
gi su šitų snaudalių pągelba jie gali, daryti? Skųsties vai- mąs Rusijoje yra žemesnis, 
jie nori <“užkariautiv Susivienir džiai, kuri vįršinįnką pąskyrė? negu kurioje nors. Europos šą- 
įįmą! Ar nebūtų buvę geriau;, Bet, kaip rušąi kjtąsyk šaky- ly j e, neišskiriant ir fašistiš/ 
kąd p. $. pęgų^s, kurį sląpttę-|davo, hę,og visoj<o, ą car dale- kų. ’
ji tąųtininkų ‘konjereųciją pą- ko” (Dievas ąujkštąi, o caras, 
.skyrė j Sargybos Bokšto fiųanr toli). Nejaugi dąrbininkai siųs.
sų komisiją,, butų paprašęs ą,Ur delegatus į Maskvą ąąyę■ skuįnr gąspadoriai , ar jie bu* 
kų iš Devenio, užuot “tųrba- dus paduoti? , .jttų prįe to priėję?

’riįęs (tuos, kurie “sau tuno ha-L.... ... . - „ ■ .'."J ,, z=z
riAeje” įr niękomepaiso? 1 \jF •*
p. Ge^užįui buvo pavesta D.e- O 1*1^1 A
Venį surasti. Jisai, p-ui Gegu-I # 
žiųi prezidentaujant, apšmuti-, ? * 
ri?' d^pgiąą krip CMusu Specialaus korespondento Lietuvoje)
,ąpt ^5,.000,.. įaigį jįsąi -tįUr^į _
atlyginti tautininkams, f dųą- Tu^ įie.tuyęje yįąną gerą- 
damas stambią auką jų agita- pažįstamą panelę, kurios yąrdą?1 
cijoš refl^jiąms. tęns^uęiją/'' 1
Vjsi^sJuikumatuškdjeI i^d Jg

RUSIJOJE. į-g, graži panelė ir visai dęmo-'
■. / kratiškai husiteiktisi. tr ji, kaip*

8ęVieth valdžiav įvedė pąspor- ir visi bįvo' gimusi dide-'
- SĄk ^y^ribiąhtįęm.s įi įįU0Sg skausmuęse ir daug aukų’
b^t įr mįeętu gyyęųto-! pareikalavusi. Ret aukas nėtą’ 

jams šalies-viduje. Tai yra gri' jp/asta skaįtyti, visi džiaugiaši’ 
Mihas į policinę tvarką, kokią lainig-mais>( ta^ įr 
gyvayo Rusijdje prie car^mo.i Konstitucijai gimus visi ja* 
Niekur dęmękrątinęsę ąąjysę džiaugėsi, visi iš jos daug lau-! 
;tękm .žmonių laisvės, yąržymo kė ir tikėjosi; uo labiau, kad 
nėra ir nebuvo. Bet •• Vilnj.es | tai buvo gyvas gyvenimiškas' 
Abejas tokia tvarka yra par,Ipadaras, visiems daug džiaugs-' 
yėnkįRtas. Sako: Lno gįui^g Visai tad buvo he-‘

‘h . . Sovietuose šimtą sy- nuostabu, kad visi jai piršosi ir 
kįų dubininkai daugiau va- ištikimybę sąyo ikį mirties ža- 
žfnęįai ir kijnoįąsi iš yįętos dėjo. Buvo tokių įsikarščiąvu- 
į vietą, ųegu kąpitąUs’tįnęse1 šių, -kad, net galvą žadėjo už ją 
šalyse. Dėl gavimo pasportų paguldyti, kad tik ji sveikutė, 
jie bėdos neturi.” ' skaistutė amžius gyvuotų ir vi-;

- . v. , vv. , Į siems palaimą iir džiaugsmą'
. y as. p epį' heštį. Nenuostabu, Rad panelė'
as- iuk Abekas neturi skait- Koflstitucija žyd5te žyd6jo ir1 

?.sal. g^let?.,pa- jokie gyvenimo sambūriai jos 
Jyg^, W mgiėja ir kM^ietč, ji linksmutę skaistutė 
ją®i 4arbinbifcai Rusijoje ir k;- gyveno ir ^ gražiuose veiduo- 
tose salysė Antra vertus - jei- yisuomet • ayki š )a. 
gu rusai wtiesų kilnojasi “sim- piake.
Ją sykių daugiau”, negu dar- ‘ j
Ripkai Ąrherikoje, Anglijoje . -Mps« . Konstitucija! Jtoks; 
ftrba F^mSdzijoje, tai xusai gy- tai buvo^jsų, išdidus pasididzia- 
.vena puslapinių Pomadų' (kla- ?"’“1 Rp<Jos’ tokw?
j aklių) stovyje! - ' ' ! '

Tąi ar sovietų yąįdžįa. įyer f 
,dė vidaus pasportųs tąm, kadi 
tie klajokliai butų pririšti prie IT 
vietos, kaip baudžiauninkai? , .
\ v Tegu pamėgintų Amerikos'lgesl° ’Pagautas ėjau panelę^ 
yaldžją Xri^riariį, fcad kį^^^^ aplankyti. j
nas žmoguj, kĄris vąžį.uoja iš J<ai sutikau, tikrai Įabaij 
Chięagoš^į Rotifordą, ' Kena- ^stebau..IŠ tos skaisčios, gra-; 
shą arpą New Yęrką, turi pi^ ^jos panelės liko tik suniurus 
nja riti į' policiją ir išsiimti1 pikčiurna, kuriai nors dar dvi- 
įąsportą — tuomet Abekas iš-p ešin?ts metų nesukako! >
girstų, ką apie tokią “ląisyę” . pažinti negaliu. Ne-
mąnę Ąmęrįkęę žmonės. I Jab tai R, toji buvusi gražuolė 

jjejt tam žmogui viskas puL Prięš'mane stovi? .
kų, kas dędasi bolševikiškoje —Ęas gi pąnele^Kon^tįitų.ciįĄ' 

; Rusi joje. Kad Rusijos darbinin-iĮa;S^ z °’ bėdos jus slė-į
’ kai ųegali ląisyąi organiziąitis, ^a> *^a^ taip paniurusią atro-į 
negalį leisti ląikrąščįių, pepri-jH°^e>\ Į<ląųsįų ąš jęs.
klausančių • nuo valdžios kon- ~Nekiąųrinękite, —5trųnj.pai- 
trolės, kad jie negali skaityti 
to,; kas jiems patinka, arba iš- -Ą-Ar tik tekėti nesiruošiate,; 
reikšti savo nuomoję, tai,,pa^ tąip susirūpinusi?^
esą, labai gerai, nes ta laisvė -—Nutilkit’ ir • ųęsityčiokit, —; 
ątįmtą tikjai ‘^ockistąm^, 'fa- 
ristų šripajų, gąlojtęiįąm”. Vacįi/I —Aš visai riiptai kąlbu, ar-i 
naši, kitokių žmonių tarpę 170! įafca<u W ~ 
milionų Rusijos gyventojų ne- žmogaus gyvenime, yra trys 
ra, kaip tik stalincai ir tręckis,-.Ątąmbįausi įvykiai; tąi gimi- 
tąi! . ■ įpiW, yędybęs įr mintis. Gimšta-

1 Ląbai pųjkų ,psą įr tai, ką^' W F musų va-
Rusijęs darbininkai neturi tei- nedąlyvąująųt, bet vedame 
sės kovoti dėl savo būvio'-par visaiiWWaM W supranta- 
gerinimd streikais arba kito-; Imą, Kąd yyą i^olįęę susi jaudinti 
kiais budais. Abekas mąnę, katį, F ^DM^Vpmtį. 
tokia laisvę Rusijos darbiiiin?; ftękių ųęįšmanėliu,
kams butų “nesąmonė”, nes ^-r-i ^D|PrasK feą feąįbį?

< .L , .. v. J -^Ręt juk tai gulimas < visai 
-. ir^yal^ąi w 

^yra fąbrpkų jr kitokių uzve- jri?
dimų(įmonių. — *W? Red.)' r JĄ:™ tail
savininkai, gaspadoHai. joks žemė-
ką Jie turėtų streiku, ar ųčra gyvenime ;tlėkj 

< kartunių jšgęrę^, 4ek sunkumų
lj,Usįjos darĮJinJn^ąi y#i tos ^ųsjyyįįmy Pfttyręs, kąip aš. 

kįe .pat ^ąbrįkų . ‘Jęriaį”,į Rakyje, meldžiamasai, kąs gi

(t. . . Tędęl kreipiamės į! 
Tąm&tą, kaipo pąti-! 
kimų ir pastrigusį fOį. vei
kėjų, prašydami paraųioS' 
ąukščiąu mmętiems reiką- 
Įąms. Pąsitikime, kad patys1 
ąųlig išgalės kęjetų dolerių- 
paremsite šituos svarbius rėi- 
kąjųą, įr pasidarbĮd^te1 pa-( 
ringdami kiek galima ftųS; 
gauti pinigų tarpe sąyo drąų-' 
gų, pažįstamų, ir iįąip ge
ros valios SLA. narių. Kad ir 
po mažai dėsime bęt jei vi
si neatsisakysime po keletą 
dolarių tai sudarysime tin
kamą fondą sėkmingam rin
kimų kampanijos prąvedi-

• mui, ir kuopų delegatų pa
siuntimui j bųsentį SLA. Se|-

|
Matote, ką tie “tautinu” 

slapukai planuoja: sukelti pi
nigų saviškių delegatų kelio
nėms į SLA. Seimą apmokę^; 
ti! ' . j

Toliau? tame slaptame ląiš-i 
ke rašoma: ' 1

.. ' > V *■/

t^Mies žinome. taip kaip jir

Jąįmęti vįšr
jpų-’ 

stebėkite kiek bĄĮęų tųri tįe, 
kurie dąba^ Sų?i-
yįenijjmą valdo, jie įr Rinki
muose, .dąpgįąų balsų pegįa-i 
Ji surinkti, dėlto ririps

; aišku, O ,P’U MO* 
žmoąė? jy yjėnąm Wnų 
sųoti, p; vį^ai
nepaiso kąs atsitinka tyjei 
sau tųnę namieįe, ne^domi 
tįk ątsįįdedk m! M kyrįe įp- 
tensyyiai per rites (Įte
ką. Jūsų užduotis, pasirųriiU- 
ti vishs iki viekam įšvestj į 
kuopų susirinkimus* ir bąl-

J suoti už T’autinio nusiętąty- 
’ mo kandidatus?’ ! '
j Visame atsišaukime nė vįe-
• nę žodžio apie SLĄ. ręįkaiųs, 
;>pię prgam^ąriio? gerovę, o
• viep tiktai agituojama už tau-, 
1 tininkų politinę srovę. Apgąi- 
.lętįn^kąd toje riąpj^je 
^enęi jpje, kuri pd-^atė ^tų 
sįąurai partinę polįtįikė, gy
vavo ir StA. organo redakto
rius, p. S. E. Vitaitisį i

; Tie vyrai nori, kad įr ėi^ 
..dar taip, įtraukti 'SLŽA. į Sįme-' 
tonizmo pelkę, sukeliant orgą-; 
pi^ącijoję vąidųs Jr jĮięąpykąn-’

• tą tarpę parjų, H šiW
/ jie praktikuoja fyateirnalizųpą,1
kuris turėtų būti SįLĄ. pagrin-'

°dii? t-'V r
Patys atsišaukimo > autoriai koks y,rą"Ąbekąa iChicagos gąs-; mann J11#* kas gi panorės su

v

Jejgu Rusijos darbininkai

•jžmogaus, kuris nębųtų buvęs ją 
•įsimylėjęs. - ■ . (

Jau seniai buvau matęs pa-: 
jnelę Konstituciją. Taigi, užslėps 
J .to meilės jausmo vedamas ir il-į

J prieš mane stovi ?
—Kas gi panele Konstituciją,j

Rusijos darbininkai neturi tei- redąlyyąująr^t, bet vedame
sės kovoti dėl savo būvio pą- visai ■ sąiųęningąi, tąi sųpranta- 
gerinimo streikais arba •Ipto.-jĮJpą* Kąd yrą $člko .susijaudinti

ji — Nebufc;įe jtękįų neišmanėliu, 
Jsuprask ,ką jĮsąlbi ?

—'Rot juk tai gulimas <,visai

;.. ----------- ,-■> ,,!, , •• , .. .manim visam gyvenimui rišti
‘ ‘ ■ «* '" 1 * ■ j ei

tuvos nepriklausomybes .^balsis, kurį buvo iškėlę soriąl- 
depjokrątąį, tai — ^Uušęįa sbeialistij svajone”f! ‘ ?

Bet pralotas Dalnbrąuskąs bųyp nųę.ši^ps iyjtęi- Aš ’^
singas žmogus. Kaip ijanj 'protas ir sąžinė diktavo, Ąaip vįsąis y^tųvęs žmųųemią' pari-i 
jįsg ij- ^b^ ‘ ? v 1_

-s- EZZ
q1 Į Savo likiipą?

,į —Sakykite, dėl ko ne? 
kąip y^ą3 ’

/

j

- f i ' &

tikėjau! Tikrą buvąų, kad mą-

nė -visi myli ir kad už mane yi-1 
si galvas' guldys, o dabar štai! 
visų apleista, nėra kas man 
bent įjėi’ą žodelį tartų, kas ma-1 
ne pžįgųostų!... ’

—Sakykite, tai kas įvyko? '
—'Qėda prisipažinti, bet tąu! 

pąsąkysiu. Ar atsimeni, kaip j 
pikti žmonės J926 mętais, įruo-' 
ęlžio septynioliktą naktie^ metu 
ęiąne’ išgėdino. O kjęk aš tada 
kęntėjąu! Laukiau, tikėjausi/ 
kad .k^s norą mane apgins. Visą 
naktį kėntėjau,' gyniausi, kaip 
pąokejąu, bet mąjąo jaunos 
skaistybės tie nuobradai vįsai 
nepasigailėjo. Su manijų jie pa
sielgė tuomet, kaip su paskuti
ne mergše. Tiesa, jie mėgino tą 
įvykį paskui paslėpti. Kunigų 
padedąmi, yėl mane laimino,.bet 
nuo žmonių akių nieko nepą- 
slėpsį, manę ištikimiausi drau
gai tuoj mane apleido. Sako, 
su .tokią paleistuve nieko bend
ro negalimą turėti, Jyg bučiau 
aš čia kalta. Kaip kas dar mė
gino mano garbę ginti, bet toje 
nelygioje kovoje jie žuvo. Vė- 
Jiau mane gydė, slaugė, taisė, 
karpė, puošė, bet kas jau buvo, 
to negrąžįsi, skaistybė buvo 
prarasta.^ Savo vardo ir garbės 
jau aš nemokėjau atstatyti, juk 
daugelis , tuomet mane visai ap
leido. Supratimo neturi, kiek- 
ąš per tą visą laiką esu iškentė-: 
jusi, kiek nusivylimų esu pakė
lusi. Ir štai daba'* tiau visai vi
sų apleista, pajuokta, išgėdyta1 
laukiu ir negaliu suįąuktj mir
ties'! Nors mb’tj ramiai gale 
čiau.

—Be t palaukit, kam čia j urna i 
apie mirtį kalbėti, juk tokia 
jaunutė!

—žmogau, ne metais skaityk' 
mano gyvenimo dienas, bet įvy
kiais, — jie man^ visai palaužė 
ir jaučiuos, kad as ,ęsu niekam 
nereikalinga. Tokiu atsitikimu 
geriau mirti, negu gyventi iri 
tiesą sak^u a$ tąu,- jei ,dąr įlgąi 
teks man gyveptį, tai pąti nusi
žudysiu ! Gyventi ir būti Visų 
pajuokiamą, visų pašiepiama ir 
kartu yįsy kjękyįenąme Žings
nyje apgaudinėjam^, Jąi 
ąkaudžįąų ųęgu mirtis! Mąno^ 
Jienos jau yrą auąkąiJyjtbs! 
Stebiuos, ‘kaip dar išdrįsai pas 
mane atsilankyti, juk dabar pas 
manę atsilankymai yra lygu 
gerą vardą prarasti! Suprask 
maneJjT eik, iš įkur atėjęsl

Paąelė Kęųstitudja Šiuos £ą- 
džius tarusi nusisuko ir aš su
pratau, kftd Xęikia ją man ap
leisti.
Ėjau ir galvojau sau. Kas galė
jo tikėtis, kad iš tokios skais
čios, gražios, gyvenimiškos pa
nelės pagįliįks štai tokia pik
čiurna, .ąųręgusi, sukepusi mę- 
teriškė, kąri, y iriems taip .tapo 
ne'miela! v ■ - * i

vt jau tasai’ gyvenimas, k^ 
jisai kartais ir iš skaisčiausių 
padarų padaro !

O kadaise Šitaip Lietuvos 
Konstituciją visi mylėjo, visi 
gląmępėįję Įr tiek ,$aug iš jos 
laukė, ,o /dabar pajikę tik pik
čiurna visų nemylima moteris, 
kurios mirties taryjųm Visi 
laukte ląųkią. Ęoksąi jęs Įiąd- 
nas likimas 1 Tikrai verta pasi- 
galėjimo! .

—VISTASPATS
~ i

Šių metų vasario 13 d. pa® 
mirė Marijona Strelkauskien 
po tčyais Telerčiukė. Ji bu v 
kilusi iš Raseinių ap&kritiei 
Vidokles parapijos, Rilio n 
dvaro. Paliko dideliame nuin 
dime vyrą Petrą, septyniolįkc 
jęneįų dukterį Joniką įr tpyl 
kęs metų suųų Ąntaną. Re p 
Nevw Havene paliko seną męt 
nėlę įr seserį Julijoną žilinsiu* 
nę bei brolį Joną Telertį.

^Velionė buvo pavyzdinga m< 
teris, kuri mylėjo gražų ir d< 
rą gyvenimą. Ji pasižymėjo ® 
vo darbštumu. Palaidota ji 1 
ko New Havene Šv. - Laure< 
kapinėse pu bažnytinėmis ape 

i gomls. Palydėjo ją gražus bi 
: rys žmonių.

Velionė Marijona buvę gina 
si 1,888 metais, balandžio 1 
Tokią būdų ji mirė turėdąn 
beveik 50 metų ąiųžiaųs. Atk 
lįąyo ji į šią šalį 1912 ,m. Pi 
miaųsįą gyveno Chicagojė, b 
po metų laiko persikėlė į Ne 
Haven, kur per ilgus metus 
gyveno. Prieš kiek laiko nėt 
Ji Wąllingfordo nusipirko u 
ir ten baigė savo gyvenimo .di 
nąs, palikusi didžiausiame n 
liūdime visą šeimą ir girniju

Ilsėkis musų visų mylim 
Lai tau būna lengva šios šąli 
žemelė!

Petras Strelkauskas 
šeimyna.

Indiana Harbor, In
lą pojįftkos lauko

jĘąąt Chjcago ir Indiąną H: 
bor lietuvių Demokratų Ly 
smarkiai pradėję veikti* poli 
kęs srityje. įdat, subruzdo •< 
tę, .kąd gegužes 8 ,d. įvyks pi 
stO virąininkų pominącijos. K 
butų galima tinkamai tomis i 
minącijoms prisirengti, tai * 
sarįo 27 d. lyga rengia ne] 
prastą vąkarą su šokiais. ĮŽJ 
ga visiems nemokama.

Numatoma, kad atsilank 
nemažas skaičius kandidatų, 
kuriais susirinkusieji galės J 
sipažinti. .0 kai su jais susi] 
žins, tai tąsyk galės įr nuspr< 
ti, — už juos ar už kitus b 
suoti.

Patartina lietuviam^ gaus 
gai i tą vakarą susirinkti. Į 
sirodykiųie, kąd ir mes dor 
ąiiesi politika ir penorime b 
į šalį pastumti. Juo gausingi 
dalyvausime, juo labiau sų n; 
mis turės skaitytis.

Politikas.

IŠ LIETUVOS
Kauno restoranai tu 

5—6 tukst. šaldytų 
, kurapkų

KAUNAS — Kadangi paj 
Medžioklės įstatymą kurapk 
galimo pardavinėti tik JO d 
nų medžioĮdė^ sezonui pasib 
gus, o kai ^restoranai ir vėli 
pradėjo kurapka^ s vėžiams s 
lytį, tai pradėtą tikrinti. Paa 
^ėjo, kąd Kauno restorąnąi i 
n tukstąnčiųs šąldytų kun 
kų. Restoranai turi ir pažyn 
jimUs, kad kurapkos pirk] 
medžioklės sezoųo Jąiku.

Pasirodo, kad restoranai L 
rapky prisipirkę iš medžiote 
kurie praėjusiais metais tu 
stančius kurapkų iššaudė, ne 
visa bėda ,už kurapkų naiki] 
mą verčiama brakonięriąms 
šiaip kurapkų gaudytojau 
Jeigu kurapkas’ nenorima m 
sėmis paikinti, tąi patys n 
džiotojai, nors ir sezono m ei 
turėtų prisilaikyti—ir tiek da; 
jų nešaudyti.

i . ■

Vilnj.es
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Kritika ir Polemika
BET VISGI KOMEDIJA
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Sąusio 2^ “Nąujįenų” laidoj) džiai Amerikoje. Ąr tai dar rei 
straipsips “pendro 

Fronto kopiędija”, kuriame aį 
nurodinėjap, kad komunistę 
prisidėjo prie Amerikos Ųietu- 
vių Kopgre^o, demokratijai gim
ti ne dėl t<ę>, kad jie yra .nuošir- 
,dųs deipokpratijos užtarėjai ąr 
gynėįaj, het tik dėl savo parti
nių įšrokąyimp, kad jie tą der 
mokratijos gynimo frontą nau
doja saVo propagandai ir socia
listų skaldymui. Nors aš tas sa
vo pastabas parėmiau faktais, 
bet nesitikėjau, kad jos patikę 
^pn^unįstąms, nes tejsingop pa
stabos r pi e jų nesąmones jiems 
niekuomet nepatiko. Bet nesiti
kėjau, kad “Keleivis”, “Vilnis” 
ir kiti laikraščiai, rašydami a- 
pie tą mano straipsnį, vien tik 
kad padąrytj iš manęs (demo
kratijos .priešą, butų padarę to
kius neteisingus ir nerimtus 
komentarus.

•‘•‘Keleivis’’ rašo, -kad Sparvos 
straipspis yra nukreiptas prieš 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
daibą ir kad rinitam darbe aš 
mainąs komediją. Netiesa. Mano 
straipsnis nukreiptas ne prieš 
tą darbą, bet prieš tai, kaip jis 
yra dirbamas. Aš nemažiau už 
“Keleivį” sutinku, kąd tai yrą 
rimtas darbas, bet kad rimtas 
(d^r.i?^ 
tada jis pasidaro komedija. A- 
merikos Lietuvių Kongreso ko
vojimas už .demokratiją pavirs
ta į komediją dėl to, kad kovo
ti už demokratiją, pasiėmė sau 
į talką tokio politinio nusista* 
tymo žmones, -kurie iki šiol raš
tu ir žodžiu skelbė, kad demo
kratija yra buržuazijas retežiai 
darbininkams, su kurios pagal
ba “socialistai” mulkina darbo 
žmones. Komedija dėl to, kad 
tie patys žmonės šiandien siūlo
si į tąlką kovoti už demokrati
ją ne dėl to, ka& te niibinonės* 
pasikeitė, ne- dėl tę, kad per- ■ 
mainė savo pažvalgas demokra
tijos link, bet su tikslu tęsti sa
vo ardymo darbą, prisidengus 
demokratijos Skraiste.

Toliau “Keleivis” rašo, kad 
Sparvoj akimis žiūrint tas .dar
bas yra komedija dėl ;to, kąd 
demokratijos reikalaujama Lie
tuvai, o ne Rusijai. Visai ne
tiesa- Aš rasi,f u, kad jejgu ko- , 
munisti reikalauja demokrati
jos Lietuyąi tai kėdei ir ne'Ru
sijai. Aš paminėjau Rusiją dėl 
to, kąd komitetai įdunda, 
buk jie kovoja už demokratiją, 
o tuo patim laiku vįeš^j net di
džiuodamiesi z pripažįsta, kad 
Rusijoj yra šimtais šaudomi 
žmonės vien tik už jai, kad jie 
išdrįsta paabejoti diktatoriaus 
neklaidingumu. Jie didžiuoda
miesi pripažįsta, kad Rusijoj y- 
ra itųkstančiai politinių kalinių, 
tarpe jų socialreyoliucijonįerių 
ir sncįaldemokratų. Bet kad tą 
pateisinti, jie sako, kad social
demokratai ir snciąjrevoįjuęijo- 
nieriai yra Rusijoj Baudžiami'

v • » ■ ’ r - y

kią didesnes komedijos
Toliau “Keleivis” rašo, kad* 

;Sparva pripasakojo tokių baj^ių’ 
;dalykų, būtent, kad “Kqlej.yįQ” 
redaktorius užgiria Stalinė dik-' 
taturą ir apie atvirutes su pa.-, 
.veįksjai^ Ljet^ivos vąldžięs p,u-i 
.šautu k^mųte^tų ir, girdi, Spar- 
.va girdėjo skainbinant, bet 
.žino kur jr -kųp. ĮCažįu?

Aš tam savo straipsnyje 
šiau, kad girdėjau ąjpjė 
/‘skambinant” įr
įdėl aiškumo ąš p^cjtup^iu iš
traukas apie įą

štai “N^^įjds (ŲMy^ės’’ 
gruodžię įĮąidoj B.
'Tiškevį^ įą^rąšydM^ 
fikos IdOyte ĮBtedk-
dyno skyrįąųš pyakaįVąs, tarp 
jkit kp r-ąšp: i į

“Dr^. sav.e skąi-
,to soeįąligttu, jjs 
k ė fašistines ;bet jjs
pateisinę ’^ftąo idiktete^’ W 
silenkdarąąs su visiems žjnę- 
.mais faktaią. jDrg. .^(^^bnąs 
pareiškė ma^dąug ,šj|tąįp.: Sęyię- 
tų valdžios negalima lygjpti 
prie fašistų valcfžios; .ten pėrą 
■klasių, jąėya išnaudotojų ir iš
naudojamųjų; visi yra lygus 
šalies turto savininkai ir lygus 
piliečiai; jiepis užtenka viepęs 
partijos ...”

•Dabar pažiūrėkime, kaip ir’ 
kuo “skambina” apie tas atviri 
rutes.

“Naujienų” 12-to Sausio lai
mioj tilpo korespondencija iš 
Norwood, Mass., po k.urja pąsį-j 
rašo Marksistas.

Toj korespondencijėj Mark-’ 
si&tas aprašo Bostopo apskričio 
komiteto Lietuvos demokratijai: 
atsteigti veikimą, tarp kitko jis 
rašo, kad: . . . Toliau Bostono 
komitetas paskelbė, kad išlei-1 
siąs daugelį atviručiu su atvai^ 
dais keturių Lietuvos valdžios’ 
•sušaudytų komunistų ir visi tu
rėsime platinti . . .

Tai šitaip buvo “skambina
ma” iąijįrr’ščiųęi^e .ąpie 'tas “ne-1 
sąmones’’, Lųriąs ^Keleivis” sū-! 
rado mąpę jstraipspyj. Ar tos 
žipjos paduotos-
tll :ftOiWPte$Wte ne, tai jie: 
patys už tai .atsako.

“Keleivis” rašę ^etiesj, 
tas mano strąipsms miki-piptąsi 
prieš tą darbą, įtpį ;djpį>ą 
rikos Lietuvių Kopgrę^as. Mą-> 
no tas straipsnis buvo 
tas ne prieš patį įet
prięš to dąjlįę netblpįųnii^, 
ka.įl prie tįo .darįę yra Padė
ję tokių politinių pažvalgų ^ipo- 
nės, kiuriu prisidejima^'dąugįąu 
kenkia tam darbui, nųgp gelbs
ti. Už demokratiją gali ikoyotj 
tik demokratino pųsįstątyfpę 
žmonės. \

Bet “Kęlęiyip^ to mapė 
straipsnyj visai nem^ė .ąr pe-į 
•norėjo matyti, tik ištraukė iš' 
Viąę ^traipąpio J^ęjis žęd^įus,, 
kur tbuvo prisiminta apie “Ke-> 

___ _____________Meiyio” rędf^teri.ąus yPHfe
taip, kaip vagys arba žrpogžu- rią aš paminėjau tik kaip pa-

ne-

ra

LIETUVOS.
NEPRIKLAUSOMYBES 

Dvidešimtmečio minėjirtio . 
Baimių Lietuvoje proga
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LONDONAS.—Diana Bal- 
tye, kuri ištekėjo už įįU&ha- ‘ 

'jei įlįeur.y Aąąuith. Pą^tąi;o- 
jp ^iįė^ikas buvo Ą]Wi0S 
_■ L ~ v

PETTĘRSON, N. J. — 
* Conrad Moeller, 'seniausias .1 . '

aukštesnes mokykloj moki
nys. Jis yra 80 metų ’ ąm- 
žjąus. Mokytojai sako, kad 
Moesller . yra gabiausias 
mokinys.

vyzdį tų pasekmių to darbo, 
kokį atlieką komunistai atėję j 
talką demokratijos apginti. 
Kad komunistų dalyvavimas 
bendram fronte kovoj už demo
kratiją, būnant diktatūros gar
bintojais, nėra komedija, tai 
“Keleivis” visai nieku neįrodė.

Q, bejd. “Keleivis” ląbai nu
stebo, kad,<W’niano ‘“raštas” 
tilpo' “Naujienose”, o ne “Vie
nybėje”. Nežinąu, kodėl “Kelei
viui” “Vienybė” yra tokia la
bai baisi. įluk “Vjenybė” gar
bina tik mažą .“tautos vadą”, 
kuris i'eitkąi’čįąis 
mirtim po vieną tV’ .du žmones, 
o tuo tarpu “y-liuis” ir “Lais
vė” garbina VelikagiO yo/zlia, 
kuris išžudė šimtus net -savo 
buvusių draugu, — bet kažin 
kędėl '■■ĮKęĮeiVjis” nepatarė -man 
.pąt^jlpįnti ąąyp raštą “Vilnyj” 
ar “Laisvėj”.

“Vį^js” rąšydąma sąvo ap- 
fe straipsnį, 

d^o ištraukų iš
W su (į|tWuk(i“
{mi^P..4>/iurg^lpj5, p. ^eikaps i,r 
,K. ftappio,. tųy bųt, •norėdama 
pąi^dytįi sąyo ^kąitytbąms, kad 
Sparvą yrą kops tai baisus fa-

------------ -----------(--- :—— -—-—- 
džiaugsmo, kada ta 
demokratine valdžią buvo smur
tu nuversta? Tada demokratija 
komunistams buvo supuvusi 
lepše ir darbininkų mulkinimas, 
o dabar ir vėl staiga užsigeidė 
derpokratįjos. Niekas reo’alėtų 
nieko primesti komunistams už 
bendrų veikimą del^ demokrati
jos, jeigu jie išsižadėtų dikta
tūros ir taptų nuoširdžiais de
mokratijos šalininkais, jeigu jie 
įvestų demokratiją yisųpirma: 
jų pačių va ldomoj šalyj, nes ne
galimą vienoj šalyj remti ir 
gerbti diktatūrą, o kitur reik a-, 
lauti demokratijos.

’ f * » ■ '

Su kpniunistais negalima bus( 
bendrai veikti tol, kol jie ne
pradės veikti patys savo protu, 
savais įsitikinimais, vietoj veik-’ 
ti pagal diktątoriaus įsakymus.! 
Juk kada komunistams buvo; 
prisakyta (jemokratiją. ‘keikti, 
tri jie ją ir keikė; o dabar dek: 
tam tikrų politinių išrokavimų 
prisakyta demokratiją ginti, tai; 
kopiunistai statosi uoliausi ko^ 
vetojai už demokratiją. Pirma 
komunistaips buvo prisakyta, 
kad religija yra žmonijos nuo
dai, ir komunistai tuo tikėjo, 
negalėdami atsidžiaugti, -kada 
Rusijos “bėzbožnikai” visaip iš
juokdavo ir persekiodavo tikin
čius žmones; o dabar pagal dik
tatoriaus paliepimą jie siūlosi 
Popiežiui į bendrą frontą, šv.k 
Povilą ir kitus šventuosius sta-į 
to už pavyzdingiausius komu
nistus ir pasidarė tikri religijos 
draugaj. Komunistai ir patys 
nežino, ką jiems ryt ar poryt, 
įsakys daryti diktatorius. Ką 
jie vaka r dergė, tai šiandien tą 
garbina ir begėdiškai giriasi, 
kad jie visada1 teisingi. Ar gali 
būt dar didesnis kląuniškas vir- 
tųliavimasis.

>■ “Vilnis”, koliojąsi, kam Spar
va ra šo, jog komunistai tą de
mokratijosbendrą frontą iš- 
nąųdoja sąyo propagandai ir: 
socialistų skaldymui ir kad ko-' 
munistai į demokratijos gynimo: 
reikąją -bando įvelti jaunuolių' 
žurnalą, .ę^jkąs, gi yrą kišimas 
;to žurnalą.^ demokratijos - gy-* 
nimo reikalą,* jeigu ne varymas! 
partinėm propagandos? Ką gi 
demokratijos gynimo reikalas 
turi bendro su bile Rokię žur
nalo .leidimu, kad komunistai 
stengiasi net rezoliucijas perva
ryti demokratijos gynimo ko
mitetų posėdžiuose ? čia Ameri
koje nėra diktatūros, čia gali 
bile kas bile kada leisti bile ko
kį žurnalą. yApįe tąs komunistų 
rezoliucijas' buvo plačiai rašyta 
P. įiruęę “Nąęij’osiųs Gadynės” 
Šau^jo 6 d. Lidoj ir Marksisto 
“Naujienų” sausio 12 d. laidoj.

O kad komunistai skaldo so- 
cialistų ir kitų .pažangių žmo
nių vienybę, tai žinoma, kad 
taip. ĮComuni’stąi nuo pat jų at
siradimo daugiau nieko ir ne- 
.dąrė, kaip tik skaldymo darbą, 
žiūrėkit pranešimus iš Kana
dos, ;k,ur komunistai po prie
danga bendro fronto reikaiauja 
išnešimo ,papeiki,mo rezoliucijų 
prieš P. Grigaitį. ŽiurėJcit pa- 
yeiški.mą L.S.S. 19 -kp., žiūrėkit 
kę^unįstų pasielgimą Toronte, 
■kur po priedanga bendro fron
to varo skaldymo darbą. “Vii- 
* Z ;* (

nis”, Tašydama’ ir apie mano 
Straipshį, irgi vartoja slcaldymo 
darbą, .nors labai įkvailiu budu, 
— girdi, tas ne^orrs 'Sparva, 
išd.riso pavadinti keleivio” re
daktorių ponu, o ne draugu, 
Kaip sepiau Lietuvoj motinos 
bąrdąyo savo vaikus, kad pava
dino 'vyresnį už save -žmogų 
yar,du, o ne dėde.

Savo apžvalgą “Vilnis” baigia 
paprastu , komunistiniu antifo
nų: girdi, pas tokius žmones, 
kaip Sparyą, neapykanta- pyieš 
•bolševikus ir Sęvietų Sąjungą 
taip išsiplėtė, kad j Uos jau ne
galima atskirai nuo Karpių, 
Jurgėlų ir Žeįką.

Blogai kas ^prepdžia kitų® 
pagal saye, nes kerbtas ir nea
pykanta jai kopipnistų dąybąs- 
Kiek kerbto ir peąpykąntos ko- 
mtmis.taji pasėjo per visą .laiką 
savo gyvavimo tai ir nesuro- 
kuosi. O jeigu kas pesutinlęa

Lietuvos į. . >v_ . ,tai nereiškia, kad tas neapkem tokio tipo 
čia Rusijos. Stąl'inąs nėra -Rusi-j 
ja. Tik komunistams Stalinas!
yra viskas. O kas link Karpių, 
jurgėlų ir Zeikų, tai galima ne
sutikti su' jų nuomonėmis, bet 
jie yra bent atviresni negu 
“Vilnis”, jie ne veidinainiruja, 
neslepia savo įsitikinimą.

•Beje, kitam “Vilnies
ryj L. Pruseika irgi prideda sa-!

nume-i

vo trigrašį apie tą taip jiems 
skaudų Sparvos straipsnį. Gir
di, Vitąitis perkėlė Sparvos iš
mintį net savo editorialan ir 
priduria: “štai kame tarnauja

‘socialistai’ kaip 
Sparva.” Well, Mr. L. Pruseika, 
(o gal Comrade Pruseika, neži
nau kaip čia tikrai pavadinti) 
kaip anglai sako, “vou are 
barking .up the wrong tree”.į 
Spąrva, ne Pruseika — jis savo 
įsitikinimais niekam netarnavo 
ir netarnaus.

Baigdamas dar kartą sakau,’ 
kad Amerikos Lietuvių Kongre
so sumanymas kovoti už demo
kratiją buvo rimtas ir svarbus1 
darbas, bet įėję į tą dąąbą ko- 
pipnjstąi darę iš jo komediją

Sparvą

Moterys Įsigykit 
firąžą Sidabrinį
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Patikėtinas Banko Patarnayiinas imto 1882

įsi

Dabar kiekviena moteris, 
ri skaito NAUJIENAS, jęąli įsi
gyti gražų sidabrinį setų dėl $ 
arba 8 asmenų.

Setas iš šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo 
toms šakutė ir du maži šauk- 
štokai, vienas kavai, o kitas

< * T

dezertui valgyti, šie šeši ŠmO*- 
tai .kainuoja tiktai 99 centui 
Iškirpkit kuponus iš apgąrsinjP 
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 Rėptais 
pyi^ųskit į Naujiena?. Išlepę 
yo per keletą savaičių s,ų$įriųk- 
sit gražų sėtą. Tįe setai yra 
Bogers sidabro ir gąrajytųęti 
visam amžiui. Kitur už tąip pi
gią kainą niekur negausit. Nau- 
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne- • 
praleiskit šios progos.

ŠI INDELIŲ Dėže DROVERS BANKO 
VAULTUOSE APSAUGOS JŪSŲ VERTY

BES NUO UGNIES IR VAGIŲ
"Kasdien Cbįcagoje atsitipka kam pors petek.ti brąn- 

genybių, pinigų ir svarbių popierių, vagims atimant. 
Vieno ąpartniento šeima 5^00 bloke miesto pietų dply 
sękinądienio popietį, išvykus pasivažinėti, neteko 
$2350.00 vertės pinigais ir brangenybėmis, kitą buvo 
apvogta išvykusi vakacijoms. Ji nerado $850 vertybių. 
Tai tikros vagystės, paimtos iš policijos rekordų. Gali
ma dar šimtus .daugiau sužymėti. JŪSŲ NAMAS GALI 
BŪTI SEKANČIU, jei laikysite savo vertybes ten paslė
ptas.

Ar žinote, kad galima nusisamdyti sargą už kelis 
centus savaitėje jūsų vertybėms saugoti? ir kad jus 
galite laikyti savo vertybes modernuose, nedegamuo
se, neiš vagi amuose vaultuose, clektrikos laikrodžio ir 
ąlarmo kontroliuojamuose. j

Indėljų apsaugos dėžė Drovers Vaultuose visą tai pa
tiekia. J(ųs galite išsipuomuoti dėžę metams’už priei
namą kainą—truputį daugiau kaip1 už centą į dieną.
ATEIK IR APŽIŪRĖK MUSŲ VAULTUS • KLAUSK MR. LOUGH

GERAS ir NEBRAN-’ 
GUS DARBAS

Patyręs lietuvis plųmberis atlįe- 
ka darba sąžiningai ’ ir nebran.- 
giai

Namų savininkai, Kur*e .nori,, 
kad butų sutaisytas phnnbingas • 
arba įdėtą gerą ir sądgi aąšildy-■ 
mo sistema, kreįpkitčs į lietuvį,. 
Antaną Varpuceną, kuris tą dar
bą žino gerai ir nėra braųgiriin-- 
kas.

Tik vienas blokas nuo Cicero 
Avė. ir puse bloko nuo Roosevelt 
Road.
ANTON VARPUCEN 
PLUMBING and REAp^G, 

4708 W. 12th Place
Tel. CICERO 3355-W

...iv

K^SųiEN ,0 VALANDOS ą.YTO IKI 3 VALANDOS POPIET 
ŠEŠTADIENIAIS NUČ O V AL. RYTO IRI 8 VALANDOS POPIET

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank

MEMBERS, FEDERAL LJEPOSIT INSURANCE ęORPORATION

47TH STREtT AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

lietuvos-amerikos
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Termometras

BE OPERACIJOS!
KRONIKOS NEGALĖS 

DUSULIAI 
SLOGOS 

REUMATIZMAS 
ŠINUSITIS 

SKILVYS, KEPENOS 
ŽARNOS, INKSTAI 
TULŽIES AKMENS 

T'AN SULAI 
MOTERŲ LIGOS 

GOITERIŠ 
BLUŽNIS, PROSTATA

• RAUDONGYSLES 
V^RJCOSE VEINS

Ket jpan TO^os, kad tie aukš- 
;čį^u jĮnipSti asipenys yra daug 
m'tjmcsni komunistams, negu 
Spąrvąi, ųes jįe visi garbina 
diktatūrą. Bet Lietuvos dikta
toriaus garbintojąrps peikia ati
duoti kreditas, kad jįe neveid- 
rpainiauja ; jjo tiki į diktatūrą 
ir to neužsigina, o komunistai 
daro kaip tik atbulai, [vienur jįe 
diktatūrą kelia į padanges, ,o 
kitur dedasi karščiausiais de- 
mnkrątijos gynėjais. ' , ■

Gal Lietuvos diktatoriaus* gar- 
bintojąms dę.nĮękratijk nedau
giau apeina kaip ir komunis
tams, bet ją .pastabos apie ko
munistų tikslus ’bėndmme fron
te yra teisingos įr j^m,unist^i 
dėl to baisiai pyksta ir kad, ap
dumti akis sąyo skąd,tytojąm^ 
■patys dedasi dižiausiais ikovolę- 
jais už demokratiją, kitus va

idindami fašistais ir diktatūros
garbintojais. V

Ar komunistai jau užmiįršo, 
ką jie sake ir rašę apie deįmę- 

; kratiją Lietuvoj tada, kada Lie- 
• tuvoj buvo demokratinė/ vcldžia 

iš socialdemokratų ir .liaųdinip- 
kų? Ar komunistai jau užpiir- 
šo, kaip jie katutes plojo iš su Stalino kruvinu

Šis jdojnus terimr 
metras yįėnu jąiką 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
T o k į termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada-, 
rytas specialiai pa- i 
gal NAUJIENŲ už- i 
sakymą. Bet jus jį! 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
lįižąir^šy-gĮt “I^ąjįjįe 
nas” jaut metų ir 
prisiųsit i
Pųcag9ję . .. $8,00 
Kitur Suv, Valstijo
je ir Kanadoj nupi
gintą kaina .... $5.00

■ . • / l ' ■ . •/.

Siųskit mpney orde-

NAUJIENOS 
1739 Su. ' 

Hlited Sy >
HTG/.GO

Tūkstančiai pagijo nuo Nąture- 
Cure.- Gamta niekad nesąviha 
iKodel pębąądyt? Motinos ir su-J 
naus 40 ir 20 metų pasekmingas 
patyrimas visose negalėse ir liu- 
dymai įrodo patikimumą. Apsau
ga ir ^krūmas. Švelnus ir rimti 
•įvykiai gydomi su šaknų .Vaistąis. 
'dėl tikrumo, ąr tikru naminiu gy
dymu taktai, ar ofiso budu. Be 
laiko sugaišties—be skausmo — 
operacijos, gydykis - namuose su 
Nature-Cure. Ateik dėl namų gy
dymo pasiūlos. Gauk patarimą 
DYKAI. Mokėk tiktai už Nature- 
,Gure vaistus, arba atnešk dakta
ro “Be Prievolių Žiemos Pasiūlą” 
skelbimą apie dykai ekzaminąciją 
ir vieną Ęlectro-Magnętic maši
nos gydymą. Tęsk su ‘medicinos 
ar ofiso gydymu už $1.00 ir $2.00. 
Ateik dėl informacijų DYKAI be 
imi e volių. Matyk liudymus ar
siųsk $1.00 už $1.35 Gamtinio 
Lįųo^ųptpjo Toniką.

Dli. P. SCHYMAN 
SPĘCIĄLISTAS ' 

Įsteigtas 20 metų
1869 N. .Ųamen Av.ę. ARM. 8200

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi-
whipped to

nmazing creami-
ncas in the >«—L 
Kraft Mtf- (t
aelę Wh|p

djktet.Uį’U,
A

v

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 
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Šeštadienis, vas. 26, 1988

Diena Iš Dienos

Šiandien Išvažiuoja 
Į Floridą

šiandien į Floridą išvažiuoja 
p-ia Mary Makutėnas, Birutės 
daržo savininkų. Drauge su ja 
važiuoja ir duktė Anne. Va
žiuoja jos automobiliu. Florido
je žada svečiuotis apie dvejetą 
savaičių.

šimtai jo draugų ir pažįstamų 
susirinko prie koplyčios ir su- 
virš 50 automobilių palydėjo į 
Tautiškas kapines.

Išlydint kūną iš koplyčios ir 
prie kapo Paul šaltimeras pasa
kė įspūdingas ir graudinančios 
prakalbas. Apart to, išlydint 
kūną ir prie kapo dainavo ata
tinkamas dainas Al. Brazis, pri- 
tfriant kornetistams J. Rakau
skas ir A. Valeika.

Ke-

šitą 
and

In Memoriam 
Longin Turskis

Ix>n$inas Turskis persiskyrė 
su šiuo pasauliu vrsario 19 d. 
Buvo gimęs ir augęs Geručių 
kaime, Grinkiškės parap.. 
dainių apskričio.

Longinas atvažiavęs į 
kraštą gavo darbą Svvift
Co. skerdyklose, kur dirbo iki 
pat mirties. Nors jis dar buvo 
pusamžio žmogus, bet dėl gy
venimo aplinkybių ir darbo są
lygų prarado savo sveikatą. 
Dirbo šaldytuvuose.

Drg. Longinas Turskis pil
nai buvo pasiliuosavęs nuo vi
sų religinių “zabavonų” ir gy
veno savo protu. Mylėjo skai
tyti įvairias knygas ir buvo su
si prt tęs darbininkas. Apart to, 
Longinas buvo linksmo budo 
žmogus. Ant jo veido rūstumo 
niekada nesimatė. Mylėjo žmo
nes, o žmonės mylėjo jį. Ir 
ačiū tam,. Longinas Turskis tū
rėjo šimtus draugų. Ir kad taip 
buvo, štai yra faktas:

Longinas buvo pašarvotas 
p s J. F. Eudeikį, 4605 South 
Hermitage avė. Visą laiką kop- 

Jyčia buvo kupina Longino bu
dėtojų. Negana to. Vasario 28 
dieną, kada Loneino kūnas tu
rėjo būti nulydėtas į kapines,

Tautiškos Parapijos 
Parengimas
Lietuvių Tautos Katalikų Parapijos 
Nariai rengia du Pasilinksminimo 
vakaras. Rytoj ir Užgavę in vakare 
“KAUKIU BALIŲ”, Kovo 1 d.. Pa
rapijos Svetainėj“, prie 35 gatves ir 
Union Avė. Pradžia 7 vai. vakare 
Kviečia Kun. LINKUS ir KO-TAS

Žymėtina ir tas, kad Longi
nas Turskis 1909 įsirašė į Tė
vynes Mylėtojų Draugystę, ku
rioj ilgą laiką buvo sekreto
rium, o vėliaus draugijai prisi
dėjus prie Keistučio Kliubo bu
vo pavyzdingas ir visų gerbia
mas narys.

Lopginaš paliko didžiausia
me nubudime pusbrolį Augustą 
Misevičių, dėdę Augustą Mise
vičių, pusbrolį Frank Mason ir 
daug kitų giminių. Longinas 
buvo pasaulinio karo veteranas 
ir priklausė prie Amerikos Le- 
gijono Dariaus ir Girėno Posto 
271. Šitas postas pilnai atliko 
savo disciplinuotas militarines 
pareigas nuo pradžios iki pa
baigos. Ir reikia pripažinti, kad 
Dariaus ir Girėno Postas darė 
gerą įspūdį laidotuvių ceremo
nijose, išimant tą “maldą”, ku
rios, tur būt, ir pats Longinas 
nebūtų pageidavęs. Bet ką da
rysi, tur būt, Legiono nariams 
šita, “maldr;” ir prie la’svo žmo
gaus yra neišvengiama.

Taigi, baigiant, turiu žymėti, 
kad Longino Turskio gimines 
išreiškia širdingiausį ačiū vi
siems, kurie vienu ar kitu bū
du prisidėjo liūdnoj valandoj. 
Ačiū kidotuvių direktoriui J. 
F. Eudeikiui už tokia rūpestin
gą ir sumanią laidotuvių tvar
ką. Ačiū sugab;am kalbėtojui 
D. šaltimemi. Ačiū dainininkui 
Al. Braziui ir jo akompanoto- 
’ams kornetistams J. Rakaus
kui ir A. Vale k' i. Ačiū visiems 
vainiku aukauto i am s. o maliau 
ačiū Dariaus Girėno Postui 271.

Aš nuo savęs išreiškiu di
džiausią užuojautą' dėl mirties 
mano ypatiško draugo. Išreiš
kiu gilu us;a užuojauta ir jo 
visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems liūdesio valandoj.

Steponas Narkis.

NAUJIENOJ Ohleapi, III

SPECIALUS

giau, už papildyta 
apiplėšimi?. Iš nei 
galiuko jie pasig, 
vo imitaciją, ir j 
savo aukas.

Pirkite savo api.elinkės 
krautuvėse

Vyriausias kriminalio teismo 
teisėjas Ilarrington nuteisė de
vynis jaunuolius, dąugiausiai 
italus, į kalėjimą metams dau-

virš šimto j f 
Y) vanadžio. 
Ai o šautu-' 
gąsdindavo!

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas
Vienam 
Žmogui

Nuteisė Devynis
Kalėjimai! - r.XTRA

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

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHIČAGO, ILL.

a

“Faun”
Design
Gražus

R. '.V.\V

i Keturios gentkartės: Senu 
duktė Paulina širvinskienŠ; Norkienės aliukas Edvardas šir
vinskas stovi, o senute Norkiene laiko ant kelių 6-šių mėnesių 
jo dukterį Shirley Anne. Senute Norkienė yra kilusi iš Kauno 
gubernijos (seniau), miesto Kelmės. Dabar gyvena 1105 San- 
ford St., Rockford, III.

<P-nia Norkiene nors jau yra susilaukusi 77 metų amžiaus, 
bet gerai pasilaiko, ir myli dalyvauti (ir dalyvauja- visuose 
didesniuose lietuvių parengimuose. Jos duktė p-nia Širvins- 
kienė yra sena “Naujienų” skaitytoja ir sena7 SLA. 77-toš kp. 
nare. Be to, yra daug pasidarbavusi SLA. 77-tęs kuopos gero
vei. Jaunuolis Edvardas širvinskas taipgi yra SLA. 77-tos kp. 
narys ir buvęs 77-tos k]5. jaunuolių skyriaus p;irH>imnkas. Jis 
gražiai tėvų išaugintas rimtas jaunuolis.

Vertė
$2.50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą i» 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

99̂*8®^ Setas

Su 6 Kuponai«

PROGRAMAS IR
TŠAiė^ė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Repuhlic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) ................. tonas
SMULKESNES $T 25
Tonas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. TARUS 3408

PRANEŠIMAS VISIEMS
< LIETUVIAMS
(iraud Tavoru 

Geriausios rūšies gėrimai.
šokiams Salė. Piknikam Dar
žas už mažą atlyginimą, Vieš

butis dėl pakeleivių.
Grand Avė., Manheim Road,

Draugijos Lietuvos Ūkininko 
LINKSMAS METINIS VAKARAS 
šešt., Vasario 26, 1938 

WFST SIDE HALL 
2244 W. 23rd PI. Pradžia 7 v. vak 
Dalyvaus pagarsėjęs Andrejevo 
Baletas, susidedantis iš lietuvių 

vaikų, mažu ir didesnių
Po programų bus šakiai. Gros Lee 

Simmons and his Rythm B and 
Kviečia Komitetas.

MaryJacob Wasko, 55, su
Janick, 44

Martin Rasinski, 25, su Ca- 
therine Hargis, 22

Alfred Knudsen, 32, su
Karpus, 37

Charles Odum, 38, su
Waites, 24 '

Mary

Veola

4 Metai Bizny
WEST SIDE — Jauni biz

nieriai Juozas ir Stella Kaupai, 
kuriuodu yra savininkei J-K 
tavernos, adresu 2100 
Street. Šiemet švenčia 
tų biznio sukaktuves.

Reikia pasakyti, kad 
taip ir Stella Kaupai
moningi lietuviai. P-nia Stella 
Kaupienė (Bagdonaitė) savo 
laiku yra daug .dainavusi įvai
riuose parengimuose ir buvo 
populiari dainininkė-soliste.

Rep. B. P.

4 me-

Juoz s, 
yra są-

| Pen abi dien: s Užkandžiai 
bus veltui ir visi, galės šokti, 

: kiek t k nones, prie genos mu
zikos.
| Visi pažįstami, dnaugri in 
draugės malonėkite atsilankyti, 
o visi busite maloniai priimti.

Sav. D. S. Capšis, 
J. A. MišŽikaitis.

Aukštos Rųšies Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks..šie aukštos rųšies-.ROGERŠ sidabrinių daiktų setai. 

; ' Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
liu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. C.—2 

sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

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

šmotų ROGERS
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

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

Storai

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. varKala
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

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

Reikalauja
Perskirų

Martin Kliauda nuo
Kliauda

Rose

Pirmoji Peteliškė
Vakar į valgyklą ties 5475 

Lake Park avenue įskrido di
delė balta, geltonai ir juodai 
taškuota, peteliškė.

*

SUSIRINKIMAI
t"*"-u. ™ 11 .

Kruopiškių balius įvyks šeštadienį, vasario 26 d., k ip 8 vai. 
vakare, W. Neffo svetainėj, 2435 S. Leayiitt st. Pe’nas nuo 
baliaus skiriamas Kruopių laisvamanių skyriui Lietuvoj. 
Rėmėjai užprašo Chicrgos lietuvių visuomenę atsilankyti.

Komitetas. .

f

UŽGAVĖNIŲ P ARĖ
Biznieriai Antanas ir Marijona Povilioniai' 

šįvakar . Vasario 26 dieną 
Savo bizniavietėj, adresu

6825 So. Western Avenue
Rengia linksmą Užgavėnių parę. Bus šauni muzika, prie 
kurios visi galėsime pasilinksminti. Užprašoma visi drau
gai ir kostumeriai dalvauti.

18 Metų Kai 
Vaistininku

BRIGHTON PARK — Lie- 
tuvis vaistininkui Stanley Pri- 
hodski šįmet sukanka 181 me
tų toj profesijoje. Turi gerai 
įrengtą vaistinę vadinama 
Maplewood Pharmačy 
2533 W. 43rd St. 

s

Vaistinėj kartu darbuojasi 
ir jo žmona Frances. Ji taipgi 
suranda laiko aktyviai darbuo
tis ir lietuvių moterų draugi
jose ar kliubose. Pats plrofe- 
sijonalas Prihodski priklauso 
prie kelių lietuvių kliubų ii* yra 
aktyvus narys.

adresu

i

Rep. B. P.

Budriko Programas 
WCFL 

sekmadienį* 
lietuvišką radio
stoties WCFL,

B i • 'i.**- ' •

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

visi girdi 
progra- 

970 k ii. 
vakaro, 
tą pro- 

kuris su

SS

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1«75 

su 6 kuponais

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS’
CONRAD

FOTOGRAFAS
■t'k įrengta pn 

ųėiet- su moder 
.mis užlaidomis ir 
iollywood šviesomis.
arbas garantuotas 

420 W. 63rd ST 
I>1 ENG 5RRS-KR40

Kas 
gražų 
mą iš 
nuo 7:30 iki 8 vai.
Primintina nepraleisti 
gramą šį sekmadienį 
didžiule Budniko radio orkes
trą, dainomis ir Makalais.

šiuos programos lęidžia Juo
zas Budrikas, kuris užlaiko 
Chicagoje ^patogią lietuviams 
rakandų ir radio krautuvę ad
resu 3409 S. Halsted st. Bud
nikas ne vien chicagiečiūs apnu- 
pina namų nakandais, nadiomis 
in muzikaliai^ ; instntfmentais, 
bet viską pristato in į kitus 
miestus. Daban visos kainos 
yna žymiai nupigintos.

Paklausykite, be to, pnogna- 
mo iš -WAAF, 920 kc., sekma
dienį, 4 vai., po pietų. Gnos 
Budniko akondionistai. Z.

Progrėss Programas
Iš stoties WGES, kaip 

vai. rytoj rytą bus transliuo
jamas reguliaris Progress Fur- 
niture Co., sekmadienio ; pro
gramas. Dalyvaus 'žymus dai
nininkai. Apart dainų, vedėjas 

kalbėtojai , patieks įdomių . 'i * . ''t- ' /a-

n ■■.

11

Atidarymo 
Iškilmės

BRIDGEPORT. —. šiandien,!ir kalbėtojai, patięks įdomių 
šeštadienį, ir rytoj, vasario 27 pranešimų. Stoties numęriš 1880 
d., įvyks iškilmingas ' atidary- kc. Progręss Furn. Co. adres- 
mas naujos įstaigos, Ernest Ta- as, 32^2 South Halsted St. 
vern. Alinė buvo tik neseniai —... .| v V ......

js^eigta ties adresu 3X19. South /Pf) VCUYllrii'fiic!'
{Morgan Street. r (uaJĮ-oIlIIlll/Co lvllwC

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepaj uostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setą, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 

, butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, 111. '

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir athęškit su 99c. Jei norit ekstra 
setą, 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 išvisp $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. . .

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas
i ‘/v

Adresas

Miestas

... kuponus. Taipgi pinigais

Kupono No. 73

Valstija ..

Vasario 26 d.

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS SRn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS $9.O0

greitai palengvinama ’.......  *
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street < 
A. A. NORKUS, Savininkai* 

Tel. VUtorv

LIETUVIŠKA UŽEIGA
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS — 
petrT^bunstrubas 
719 So. Western Avenue. 

Tel. SEELEY 7032.



-^r'***^**“ ' "nri iTi.n- -

Mirė SenąsChicagįę- 
tis George Bush
Išgyv^ YM 3ft

Šįvakar Dr-jos “Lie
tuvos Ukinįriląp 

tinis Vakaras ;
Dąlyvąųą Andrejevo $aUUs,

Suteikite Draugui

ftąęjto ketvirtadienio rytą, 
syptęs ĮU& mirėJurgi? 
U uzas.
Jis priklausė prie žagariečių 
Kljubo. Gimęs ir augęs. Lietuvoj 
—-Tąurakių kaime, Gruzdžių 
valsčiuje, Šiaulių Apsk. Ame
rikoj, išgyveno. $1 metus, 1912 
metais buvę parvykęs, į Lietu
vą. Po motų laiko sugrįžo ąt-

Šįvakar, vasari,? 26 <U įvyk 
ąta, Draugijos Own
I-A, -nnniinia TXO vann'imO C! OI

bus gražus, ir 
įdomus, lies, j.ąme wmĮR

Regis penkis metus išgyveno 
vędęs. 1917 metais j,o žpiopa 
mirė ir paliko vieną mažą duk
relę kurią tėvas i^augiho iję 
davė aukštą mokslą. Dabąr yra 
vedus su sVetmįitaučiu ir gyve
na ^Viscons.ipe dideliam ūky j,.

■ ’ ' . * ' * ' ’ ■ ’

Iš amato buvo dailydė. Tau- 
piąi gyvendamas, turęjo ‘kele
tą tūkstančių dolerių pinigų ių 
iškalno apsirūpinę, ka.d butų 
sunaudoti teisingu keliu.

R. š.
t

■■^y" ■) "/l1 L
zK. t A..

STANISLOVAS LAŠĘENES 
Veliųnis gyveno 815 W. 59th 

Stį Tel. Wentworth 0481 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 23 d„ 11:30 vai.’ vaka
ro, 1938 m., sulaukęs puses 
* amž., ’ gimęs Lietuvoje Tra
ku, Žiežmarių mieste.

Amerikoj .išgyveno 23 m. 
, paljko dideliame nuliudime 

moterį Justiną, po tėvais Krei- " 
vaite, po pirmu vyru Šlepe- 
tiene, podukrą Jeanette, po
sūni Adomą ir 2, anūkų James 
ir Koše, 2 švogerius Btuno ir 

. Liudviką, švogerką Marijoną v 
Dobilienę ir jos du sūnūs Ka
zimierą ir Joną, cioėę Ievą 
Tumas, 3 dėdes Martiną, Pran
cišką ir Joną Tumus ir daug 
kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadieni, Vasario 26 
9. vai. ryto iš J. F. Eudeikio 
koplyčios bus nulydėtas į $v.

; Kazimiero kapines..
Visi a. a. Stanislovo Lashe- 

nes giminės, ' draugai ir pa- 
Žįstami esat nuoširdžiai kyie- 

■ čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
, suteikti- jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą. ’

Nuliūdę liekame,
' Moteris i y giminės.

: Laid;, Direktorius J. F. Ęudei- 
; kis, Tel. YARDS 1741/ '

pa
jai:Edvardas Oksas, Genovaitė 
Brazaityje, Genovaitė Saka-* 
-lauskaitė, Valerija Slažis ir RL 
•ti. ‘ '

Apie programa dalyvius di
delių komplimentų nereikalin
ga sakyti, nes daugelis jau ma
tė juos scenoje. Jie visuomet, 
publiką sužavi savo pasirody
mu. ■ >

Po progrąmo bus šokiai prie 
Lee Sįpipiopą ip. jo/Rbytljytp 
Band. Įžanginę ką^lbą pasąkys 
nenuilstantis draugijos veikė
jas, V. Duobą, kuris p.ep daug 
metų buvo pinpinįukų.. Taipgi 
kalbės ir dabartinis Dr-j,os pir-į 
rnininkas bei bigųierius Juoząs 
žurkauskas.

Programas .prasidės lygiai 8 
vai. v ak. Įžangą 40c. Valdybą 
ir rengimo4 komitetas kvĮeči^ 
visus atsilankyti.

Finansų Raštiniųjkę

A* ' - i

Budriko krautuvė turbut yrą 
labiausiai išsigarsinųsl tarpe 
Chicagos lietuvių, kuomet da
bar laikai pablogėjo, tai kiti 
biznieriai nusigando ir rankas 
nųlęĮdp,. O Bųdrikąą sako:

“Už dyką nieko negali gauti.. 
Jei nori daryti biznį/turi'gar-' 
sintis; turi' investuoti, tuomet 
ir biznį padarysi.”’

•f •’ •

Bud|rilfąs ir gąrąjįnąsi. JĮaųi 
djar bębyvo ^ęp^ęąi^/ ^ei‘už
eina blogesni laikai,’ jąi jią $$ 
ląbiąų gąrąinasi. Jis yrą įsjtiki- 

tnęs?' kąd gąrripimąi ą^nęšą 
naudą.

Pavyzdžiui,, jjs “Nąųjięnp^ę”: 
garsinasi jau j)cr dvidešimts 
kctuTis metus, keturis sykius 

’ų.ekvięn^ .savaitę. Už įaį' jis 
parduoda tavorų. daugiau,' ?egu 
kiją kokią liętųViųj Gm- 
ęagoję. Jąųi sekąsi/'

Nėra ąbęjęnės, jei ir kitį 
biznieriai tiek gąrsjntųsi, kiek 

1 Bui^kąg, tąi ir ■ jiė parduotu 
daugiau tąyįorų. Ir jaustųsi 
daug geriau.

Pastebėkite “Nląųjjenose” 
žymų Ir svarbų Budriko skel
bimą. O reikalui ęšąnl, atląnky- 
kį.t ję. 'ferąųtM,vę' ir n.ų.ąip^ųt 
kas ju*ms reikalingą.

—Susiedas

-V‘k Miscęllanepų?

Telegramų į
■»(** visas pasaulio

w Dalis '
^VIETKININKAS

į Gėles Vestuvėms. Banketams
i 1 ’■*''’* ir *Pagrabaniš.1"a • '■
! 3316 & Street

Tel, BOULEVARD 7314

WILLIAM YUSKY
Persiskyrė su' šiuo pąsaujiu 

Vasalo 22 d., 8:40 vai? ryte, 
193‘8 m., sulaukę^'pusės ąmz., 
gimęs Alvito kaime, Vilkaviš
kio parap. ir apskr.

Gyveno po, ^otKą^ą šq. 
Michigan Avė.

paliko dideliąme nuliūdimą 
moterį Ijerthą,' 2‘ šVogerius Jphn 
Fries; ir jo seimą ir Cląrence 
Longhelt ir .1Q moterį ir' uoš
vienę Qną Ęąnevičįenę, o Lie
tuvoj seserį' ir/‘švogerį ir. jų 
šeimynas; 1 ■' G

Kūnas pašarvotas L J„ Zolp 
koplyčioj, 1646 TV. 46th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
Vąšąrio 26 dieną, 2 vai, po 
pietį Iš / bus nu
lydėtas į Lietuvių '■ Tąutiškas 
kapines. "

Viši ą, a. Wįlliaipo Yųsky 
giminės, draugai pažįstami 
esat nuoširdžiai'kviečiami da
lyvautilaidotuvėse ir* 'suteikti, 
jaiji paskutini- pątarUąvįmą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sesuo, Švogeris ir 
įminės. f

Laid. Direktorius I. J. Zolp. 
TeJ. Bpulevard.' 5203. /’ '

Bali o tų Vogimas
Apskričio teisėjas Jarecki 

skelbia, kad laike jo adminis
tracijos žymiai sumažėjęs 'ba- 
liotų vogimas laike rinkimų. 
Pirmiau kiekviename precink- 
te būdavo payogiamąi apie 700 
baliotiį, dabar, tik po 15.

Urba Flovver Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
—Brinklėtanis—Laidotuvėms— 

papuošimams
4180 Archer Avenue

l’bone LAFAYETTE 5800

Į Skelbimai Naujienose 
į.djUO.da naudą dėlto, 
|Į kad pačios Naujienos 
į yra naudingos.

. GĘOĘGE DUSK
Persiskyrę ąų šiuo pasauliu 

. Vasario 23 (1., 6:15 vai. vaka
rę, m./ sulaukęs pusės 

: ą^žiauš', Lątvi-
1 jfmotįkoj. išgyveąo 26 m.

Pąl'iko/' dideliame 0 nubudime 
'.dukterį Eilė^h/ žėiitą ir anu- 
Į kė ■ Sihgler, seserį’'' Eleną ir 
į šybgęri 'Kaųrioekiųs ir jų sū

nūs. Lietuvoje5 gimines ir 
; d£ąugus.'.‘' ' - ....

' Priklausė prie žagariečių 
■ Kliubo; kūris. rupiąąsi jo laido- 
1 tuvėmis. gyveno po
I adrešų‘ 4J,42, Ąr^sian Avė. 
: Kūnas pašarvotas J. Liule- 
j vičiails koplyčioje; 4348 South 
• Gal i foruia Avė. Laidotuvės 

įvyks ŠeŠtadjėųi, Vasario 26 
: d,' ^:00 vai. nb, piętn. Iš koply

čios bus nulydėtas "f Tautiškas 
;,k^'in^.' . *

h,Visį a. ą. Gąorgę. Bush gi- 
; minės, draugai ir ~ pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da- 
: lyguti - laidotuvėse ir ■■ suteikti 

jam paskutinį patarnavimą - ir 
atsiSyėikihijną.

Nuliūdę liekame,

MįCGSTOS PJĮĘšTINeS

No. |G97 — pąlAaę panašius pirštinės labąi i^iątĮpj,. Q, kąįj 
vą^ayą ątęis j,vs bus/4ar prąktiškusųęs ir gra.žęąųcs.

■■■ MM* «HM MM. aaaa. MM

No, XdQ7NAUJIENOS NEĘPLĘCĘAFT DEPT.
■į^ So, Halsted St, W-
| 'čia Įdedu 10 centų ir prašau įtąiųsti piąn ^ąvyzdU No- —

ir. pavardl

I Miestas ir valstlĮa .....

čius

m

Lafayęttą 3572;

M^NkS WSW?
sukaktuves '

Ęersįskyijė sų šiuo pasauBu 
28 & V&šątio męą,, l^ į-; 
sulaukus bį įeįų amg, ^im^;

Fąljk.o didžiame ųuĮįudime 
motmą Barborą; 2 seseris Jbr 
šępliine Š^ęįkjenė ‘ąvbgęrį

'..I a J> .

1—~ir sęseįe^ 

to/prąši^jirio Tari.'šv. pąrąb. 
bašjnyčįo.fe,' %. (į,. SbvO: m., 190Š 
m.; 8 vąl. ryto, KVio.čidmę vĮ- 
Šus giriibes, draugus Į/ p'ažįs'-’ 
tąįųš.' ątsiiąųkyji L' ąąmaltfąš.,

Męs Tavęs musų brangioji, 
dukrelė ir xšesMč, nlękuoųi.et 
ątmžrni^iįnę,':Tu ’ pasėmus ją\i, 

; nėbėsugriši; bet įneš' ąhK.ščiąiįs1 
ąr 'yėliails paš. Tave Utbišlmė;, 
Lauk' riiūš- atęindhtf,

; Nuliūdę lieką—
A1.*.,L., <■ ‘

Motina, Seserys, šyogeris, 
r • ^>1 V ■ '■»*’* ‘ * K'-» v' .L*

Į’ątęyią ir Giminės.

Lųidmų 
brąngidš dukreles _ , 
bu# laikomės 'šv/Mišios. NėkąL

■■■• • -■ a. • .»;. ...-i -k.

Pipkite' savo apylinkės
~ ,1 it., .r >•. .

krautuvėse

W A
I-——- ' ' -...............

o® i,w-
i<iWĄ P,ąt».WYW5<, t X-

Pęti;ąs. Ved'ę.ekį? i$. p, J^ę^.
M 

bazny^oj; M<|| ^;.3O
ryto. Po' 
tas į šv. jjaįipiiępę kapines.

Velionis Veįectis nėra pla
čiai žinomas, nes neperseniai 
Chicagoj gyveno. O prie to, su 
virš du metus išgulėjo lovoj, 
sirgo. Priklausė S LA* 301 kuo
poj’, Cicero. Dėl' ekonominių ap
linkybių gjVėno Bridgeporto 
;kolohijioj. * ■ • ’ \ ’

Lietuviai, .jąt jauskite sayp 
itaūtietį, dalyvaukite laidotuvė
se. Savo nuoširdurpu suramin
site našlę, dukteris ir kitus gi
mines. Tai ? geriau'sia užuojau
ta l^ęs^/yfeįęje,

P. pęyęikis

NiEudetainga
Spaustuvininką

* ■ L

Furniture & Futures.
Ra kandai-Įtaisai

-- ----------------------------;--------------- :------- --------------------- --------

Farm s for Sale
< Ūkiai Pardavimui

^q^den?y|t^
fiamė fy "pataisome visokios 
įgys; taipgi; dirbame bĮėties 
>pęvos jai pągpi-

j Mes dengia:

I jarfos. Les 
! (paujama. ’ 
į ĘRIDGEPORT ROŲRING CQ.; ? 3%Į6 So. Bftįsted SŲeet
P W^jOLE$ALĘ FURRIER paduos 
j neatsisaukta Northern^ Seal furkaū- 
tį/Likt'aii $10.001 Gražį, naują šilver 
fox wljLol£sąle $49,50, :■ ‘

Hermano Gangel, Room 843.
■ 190r-North" State «trėet. ” :* v •• * 4
FUąNISlĄED ROOMS

RENboN* KAMBARYS - 
vandeniu apšildomas, su ar be val
gio—maža šeimyna — pavieniam 
ąr ženotiems. ' z 

■WArcher. Avenue.
' rėndo'n kambarys dei vaiki- 

no ar mėr&įnos, ąpšRdbmą^ su' Vi
sais pa/aįkuipais, ‘2642 w. 69th St.

karštu
pavieniam

KAMBARYS vaikinui ar vedu
siai porai, prie mažok šeimynos/ga
ru apšildomas. 4029 Brighton PI. 
Pusė bloko nuo Archer Avenue.

'V ..... 'f f. : ;

RENDON, KAMBARYS, puikus, 
šviesus, vieham arba dviems antros 
lubos. Atsišaukite Sekmadienį ir 
^Pjrnjądięnį; 4517 ' So.” Rockweir St. 
Ląfayettė, Q541..

‘ ■ ■ xl . ,v v*.’ , 1V” a

A Wajitc(i-- f emalą
kįa7:

' PATYRUSI MERGINA namų dar
bui; ' protestantė; vaikas f*" savas 
kambarys; $7.00. Greenleąf 4860, 
reserve charges.

. .r .. . . ______________________■ ____________

PARDAVIMUI TAVERNAS fik- 
čeriai geram stovy už ’ prieinajną 
kainą. J. ŠEŠTOKAS, ' .........'

5654 West 64th Place.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

i ATIDARAU TREČIĄ TA
VERNĄ — NEW DEAL INN 
—po antrašu 673 W. Madisop 
St ir 117 So. HąJste.d Street, 
taipgi 6826 So. Rącįnę Avę« 

, M;aųo užeigoje gausite ge
riausias arielka^ ip visokio 
alaus, cigarų ir cigaretų. Man
dagus, patarnavimas- Kviečiu 

:visus, draugus ip pažįstamus.
i1 ‘ BlįLL OJjpORŪ and

genėpitro.
TAVERNAS PARDAVIMUI — 

geras biznis, gerai įrengtas —gali 
susėst 106. žmonių. JORER CLUB, 
3600 So. 'Kedzie. ‘

1 PĄRSIDŲODA GROSERNĖ - 
giai' ~ 4 kambariai gyveriim

Rinkamą vieta dėl bųčernčs.

4 kambariai gyvenimui —- 
i Viznią išdirbtas; per' daugelį metų. 
Rinkamą vieta dėl bučerųčs,

2659 Šb. Emerald Avenue;

PARDAVIMUI TAVERNAS geroj 
vietoj ----
kampas. Pigi reridaį apšildomas.

vakarė.

gatvekarių mainymosi

4143 $o, Halsted St. Saukite po 8

Naktį įetjvijiĮcdįįeRię į 
penktadienį trys/nežinomi jau- 

.įįUęliąj rriįrt.ijiąį sumųšč; tųrtin- 
g-ą spąųstuyįųinRą Ęd,:wąrd Ęi- 
.cįąrds, . ThĮorpdąĮe ą.yę. 
Jie užpuolė velionį Retoji jo, pa
inų įp geležgaliais sudaužė jam

Policiją patarė, ki.d Ri- 
chąrd^;:mesutikdavęs su s^vo 
partneriu ir firmos prezidentu 
Charles J. Schmidt, 1654 Mel-

■ ■ j- - į ■ --4*•»-rose streeL ■■

.J .'.v'. 5 >■., (y.

Persiskyrė su šiuo. pasąųĮiu, 
Vasario 24 ' d„ R:4> «M’
X$38: m;, suĮaukųš.' gĮilip^ ’ sėha-’

Lįų.ttiyę'p
' Paliko dideUąipe nų.liudjme 2 . bUkt.ųrįs;</!Ąleį:šąijdrą ^uri,- 

įąitmnė ir•' -žeW "jjųČį'a’pĄr^a- v 
riiięhM 'Ąndrikąiueiię ir žęhtą 
Vladą; 4" u$nų$įš',' 'RdVmįRdą 
Jimmię, VVąltefį M.. Ąliče h/.ęir

Priklausė prie Dievo, Diųdįr

Drą^pąJvy^dėjM 
neckiė;
X •• • . ,

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčįbi; 3$54 §0. Hals- 
tėd St. 'Laidptuvėš Įv^ką Pir
madienį, f yąsąrio 2$ 4.-. 1;00 
vai. po pietų iš koplyčios į t 
Tautiškas kapines.
/ Visi a. a. /Alenos- Kraučiu- 

nienės gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar- 

! n.ąvimą )ir atsisveikinimą.
i : V' f •* *’• ’ ''' ' .

NuĮiudų liekame,
į P ’.y* t • ' •/ A-.':'. •■>*' 'K /

PųktyKy^, ir Giminės.
‘ Laid. DĮ^ektęrįųs P. J. Ridi- 
Į kas, Tel. Boulevard 4089.

Mpgįjį i

■v--' ■

. A.NT4N.4ę JUSAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
23;4h. 4:30 vai. popiet,;

19$?; ’rri., Sūląųk&Č 20 metų am- 
^įątįš, * Ufiicagoje.

, Paliko dhteJRupe nuliudime 
ųiyRthJ' Adelią, po

J tėvais ‘ Kaslųlriitę, iš Lietuvos 
i Cę'ld,škčšv^pąriipijps, Lebedžių 

k^iįįO/ 2. ^erįš’ Marijoną ir 
š'fdgdrį; Antaną Esposito ir jų 
Š'eįriiyną 4Mįrj’ Adelią, brolį viįcėriiį, patėvį ’Juozapą Ulis, 

— '■

Kūnas pašarvotas 939 West 
8aa"W Se»feės (vyks Va- 
SUito. 28 Ii.. vai. ryto.

Visį a. a. Ąr^ąiio Lusaičio 
ginųri^; d^ąųgąi; ir pažįstami 
esąi’4a- 
I^Vaųti TriidjotųVęse ir suteikti-

! j ąih pasiutų jį'' patarnavimą ir 
atšisveik'ihiįlą,' ; ?

y..r, .. • .

Nujiųde . liekamu,
f: l^otiųele, Jįęęrys,. švogėris, 
b.^pĮis/ piit<viį,, J^ėdės ir . gim.

, Laid,. ' Direktorius ,• P. Granata.
- -.u ."L ė - ■; f . v ,

I MERGINA AR MOTERIS namų 
darbui; būtį; $6.00,; geri namai.

• • .'U . steV^art 8559. ’■ "

, REIKALINGA patyrusi MOTERIS 
ar mergina prie plovimo indų ir 
pagelbėti virtuvėj. 'Turi būti ant 
vietos. BERNICE LUNCH ROOM, 

506 W. Pęrshing Roąd.

Help Wanted—Male-Female
į Darbininkų Ręikia

TUOJAU / REIKALINGA expe- 
rience Cook arba experience vei- 
terka. Atsišaukite į 1642 West 47 
Sftėėt. v

L PAIĘ$KQ PUSININKO, ąr pusi- 
minkeš ‘ i ’Su.mmb'r^Resort bižhi; Tik 
$500 pinigais' šėAsoiįui. Puse milio- 
po dplėrlų' 'ŠUmąt ’ res^rtas; f00 m y- 
diR hu.o Čhię’agoš, Labai puikiis eže- 
iįąs. 'Dįning'.•'■R66’m talpina 500 žmo- 
įųių; šokiams1 pąvįlįohas. 34 kamba
riai, ir kb^nąs ;vįenąs kambarys tal- 
jpįhk 4 ‘ ybhtas.'Bėgantis vanduo 
kiė^viėpąm kambaryj; Rakandai vė- 
li^Ršįd's nįadbiL Viskį he^alįma pa- 
;tąlbiiiti i ‘'įf garsip/į’ną. D§i daugiau 
jinfoririacijų rašykite įaišką.1 Kas 
pirm'as^-tąs Ihiniesl'' Taj ' yrą labai. 
.aĮįdė'ljds' rijtenyb'ėš prbga. Phsisku- 
Rihkite; Rašykit# Naujienos, Box

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Rakiais ir sįnkom. Taipgi štonj 
filrcerius dėl bile kurio biznio įskai
tant. svarstykles, registerius ir ice 
bakšius. Cash arba ant išmokėjimo 
P“mus W TO ?irksi-

S. Ė. SOSTHEIM & SONS

ALIEJAUS' ŠILDYTUVAS, nau
jas, de^ytUs eriamelio riubuigimas; 
niekad'nekrinta iš gurbo; pįrmykš- 
tė pardavimo kaina $89,50,;. sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai; 
ąRRow, oil Rurnęr. gompany 

505 Ląke/St., 0$ Rąrk, minois.
Pho%$ Ąustin ' 430pf

MYKOLAS LĄU^.YNA^
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

, Vasario 25 d>,' 1:45 vai. po 
pietų/ 1938 UL, sulaukęs pusės

■ amž;' giinęs Daugėliškiu kai
me, Švenčionių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Pąliko dideli,ame. nuliudime 

\ motėrpMarfJoįą^ 3’ supus Joną
■ Antaną ir Leoną, dukterį Oną, 
‘ žentą ^tani^bvą Kvieka^ską

A^įė ir Oną,

j. Kūpąs, pašarvotas 480p So. 
! Rostriįk Avė; Laidotuvės įvyks 
; Kd^b ' t d;/p vąl. ' po piętį^ Iš 

pąpjų bus nulydėtas į Tąutiš-
r Ras kapinės.’ ' ' ’ : J '

Visi a. a. Mykolo Lauryno 
gjiįtpęs, draugai ■ rir' pažįstami 
' ‘ “ LtoL'da-

sųteikti
b
' i^m '.' žąsKlįffit'' jęįiarnayiini ir 

^M'kinima. -... .......
Nuliūdę liekame,
Moįėrią, $unus, Duktė ir

■ .... * Giminus.

: Laid. Direktorius I. J. Zolp, 
Tel. Boulevard/5203.
j t.-?,.; t v U--? • r • į»
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PARSIDUODA TAVERNAS 

Northsideje su namu, kampinis na
mas muro, 2 storai ir 7 gyveni- 
nimai arba mainysiu ant mažesnio 
nąrno. šaukite SĘELEY 5716.

1EN^RA BARGENAS “ 
” FLORIDOJE <

Kas nori gyvęnti be žįe- 
:mos apskritą metą, tąs 
: supras šį bargeną.
i Dėl priežasties mirties turį būti 
greitai parduota pavyzdinga farpia 
Floridoje. Yra 319% akeriu žėmes 
su pikiais įrengimais,—mašinomis ir 
dti setai budinkų. Galima .lengvai 
padaryti dvi arba tris skirtingas 
farmas. Vaisiniai medžiai visi, dabar 
.išduoda vaisių ir neša gerą Pųlną. , 
Yra 1100 Tung Oil. rmjd^ių,’ 520 Pe- 
cbii medžiai, 200 grėpšų, T200 gra
šių. 34Q Blue Besy bušių ir dhug 
orandžįų. Pernai buvo parduo
ta $14,000 svarų Pečou riešutų. 
Savininkas yrą miręs, todėl turi Uti , 
greitai parduota palikimui sutvar
kyti/ ’ •.

Ūkis randasi prie dvejų State Ri-, 
ghway kelių tik 20 mylių nuo Pen- 
sicola miesto. Be sodno yra galinta 
ąuginti visokias daržoves ąpskrįtą 
metą. Gerai augą kofųąi, bĮlįves, 
kopūstai, tomeitės ir įvaįrįos uogos, 
Tai yra tikras dvaras su' visais mie
sto įrengimais ir pato^umaii. Yla * 
elektrA ir bėgąs vanduo. Tinkamas 
gaspadorius paėmęs Šią farfną ga
lės daryti lengvą pragyvenimą vien 
iš chicagos lietuvių, kurie kas me
tą važiuoja į Floridą' žiemok laiku 
pasimaudyti saulės spinduliuose.

Šis visas dvaras parsiduoda už 
itrečią dalį1 jo tikros vertės. Kas nu
sipirks, tas nesigailės. Dėl smulkes- 
mi(j' žinių‘.kreipkitės į: ( t
' JULIUS BASKIS

Tel. Boulevard 2512

GROSERNĖ ir mėsos MARKE- 
TĄS pardavimui su nuosavybe. Re- 
stricted apylinkėj^ 57Q0.' So. Honore 
Street.

PARDAVIMUI už CASH arba 
mainais arba rendon 37 akerrų far- 
mą South West 30 mylių nuo Chi-. 
cagos. Yrą vasarnamis ir. reziden
ciją, visos farmų mašinos, arti mau
dynių ir Big Run golfo course. Sau- 
'kite Victory 6375.

TAVERNAS PARDAVIMUI lie
tuviu ir lenkų apylinkėje, priežastis 
—apleidimas miesto $550;

4129 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, idea
liškas kampas Marąuętte Manot 
prieinamai 'už cash. Šaukti

Republic 2802,

KAS' ĮĘ$KO.TE PIRKTI Groser- 
nės, tai d^įai‘ YKa geriąusią proga 
nupirkti pigiai Gerą Grosbrnę.

3^31 UNION AVĘNUE.
/ > i J -. 4 * \ * A • . \ . J ..... .... . .. .......... ... ............. ..................

5®® Salc
>. ''y'/'1'
TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS ' APDRAUDOS

Musų raštinėse—Keistučio ir ’ Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, narinis pirkt, parduot, rpn- 
duot, apd^ąttšt. • 1 "

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO. 

840 W. 33rR St, TeL YĄRds ^60.
arba

708 W.18th St Tel. Haymarket 5Q8(

BARGENAS
$1500 pinigąiš pefką 4-4 plytin 

budinką su atiku, lotu 50x1251 pėdų. 
Kaina $4300. Brightop Parke.

2610 West’ 26 St. Stanley Skrzy- 
‘ necki,

■ DIRBANČIO ŽMOGAUS PRO
BLEMA, $25 jums pradės. Padalyk 
savo švėnčių naudą savo sodne: au
gink vištas, zuikius, daržoves, kur 
jus galite pastatyti porą kambarių 
ir garažą ant vieno iš ši ‘ didelių 
savasties sklypų apie V2 bloko il
gio: turtinga žem^ įvažiuojamas 
akmeninis kelias; pilnai apmokėta; 
arti Chięągbs miesto ribų, 95-įą gat
vė, didžiausias pardavimas bėtkada 
pasiųlytąs. Įmokėk $25, į mėnesį po 
$5. Dabar 30 dienų tiktai, Siųsk dėl 
'listos. Gali naudoti agentus dati- 
nam darbui per sekmadieųius, ' pa- 
geidąųjarfaa vyrų sū karais/Naujie
nos, Boxr 792.

• -* W • » -X • ' » -» •

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą
RąšąuY ųjus dėl dykaį apskajtliavL 
mų. 25 metai patyrimo. BlekOtius y 

į * _ stogų dengejaš.* T
Leonas Roofm^ G

3750 WA1.I,,\CE STBĘE-J
TėL BOULEVARD. 0250.

V

^ij^hsąi

BIZNIAVAS LOTAS 2.5^125 — 
Western. — 57th,' Stl Ftont^š. iš ry
tu, taipgi Bouįevai'd kąmpąš^ 38X125 
Marųuette Roąd k Mąpįe^ood; "

Cedarcrest 2216. ' 
\ /kr. t-. » 1 . z 1 *

NELAIMINGA MIRTIS priverčia 
parduoti 2 flatų naują mūrinį1 na
mą, randasi Marouette Parite ne
toli vienuolyn.O A Teisingas ' pasiūly
mas nebus atmesi/ 
ant seno namo bite ktiį Turi bųt 
parduota į 16 djjėnų. ‘ ‘

Grovehiįl 0306.

j y uąiME $10,000,00 aut raą- 
fcų, kųijiuęs iMtįogįRie pį-- . 
jOtę, ^orgįfiąuą lepgvais ižttįo- 
kėįįmąift. Ęręįp,kilęs į Stai&fe- 
ur Sp,ufe 173$ jį?/ Kalstei 
iStJceet

mvMi i w*»wwr ■ųrw ».|* u j*

Teisingas ' pasjųly- . 
tas arįa mainys 
>ile ktir Turi būt \

Anghrs 

*-w*^^fc*w*->^r*-**

PARSIDŲ.ODA KAMPINI MŪRI
NIS NAMA§, dviejų įlatų, kožn.as 
po penkis ' kambarius šu dviem 
garažais, 4601'Šo. Fajrfįeld Avenue, 
Parsiduoda nupigintą kaina. k^Į“ 
ptis vakarais ant pirmo aukšto.

BRIGHTON PARK, 3 flatai visi 
po 4 kambarius, maudynės, cemen
tuotas beismentas, skalbyklos b&se- 
mente. Namas beveik kaip ir nau
jas. Prekė $3,600. Klausk 

CHARLES ZEKAS, 
470$. $o. Western Avenue.

SAVININKAS parduoda bizniayą 
kampini LOTA: 52^x125 pėd. Mar- 
ųuette Parge — dalys — be skplų. 
Nepaprasta verįybA R. KNOR/1902, 
W. 65th $t. ' ' ‘

Kainos Numažintos
ANGLYS I

mink. run. ...... $5.75
B1G LUįII< ...............-.........
ĘGG ................................... $6.00
Nvt .................-........  $6.90
$CREENINGS ......................... $5.2&

PIRKIT DABARU 
ŠAUKITE DIENĄ 'AR' NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČJUOSĘ

Tel. ARDMORE 6975

■ 3
i z
I S:i
I

dalys
KĄ PARDUOT

PĄGARSIN^IT 
NAUJIENOSE

2 FLĄTįj plytinis, penkių kamba
rių k i e kv i e n a s; Lpomįs arti 91-os 
gat., R.f i’ PrięmięsČio traukinys Ž 
blokai;. gatvekaHs; aijti mokyklos, 
naujas furnasas,^ aliejinis šildytūvas; 
karštu vandeniu šildomas, 2 'kąrų 
garažas, ne agentams. ■ * • .

O. A. ARNSTON: Room 1918, 
201 North Wells St. " -

KAS TURI $4.900,00 CĄS.H, tai 
galite turėti pragyvenimą b.e darbo, 
nupirkęs šį namą; 6 flatų, kampinis 
muro namas, po "5 ir 4 kambarius,' 
gera vieta ir transpotacija South- 
sidėjc, garu apšildpm.as, reftdos ne
ša $215.00 mėnesyje, galima gauti ir 
daugiaus. Del ' forclozuotos priežas
ties. Kaina tik $ 12600.00'.. Matykite 

NAMON FINANCE CORP.
67515 Sb. Western Aveiiue.
/ Grovebill--1038.

ly KT j AI

PW.^‘ am
CANAL 8500

Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartėje 
tęųs gaišit Ruęląidą.



Obuolių Balius

su muse

<***'<<■

sušipralimų

Į^Š),

į. rtESELS RBACH < 
•«ATE TO VAteNCIA

Kas Daryti 
Kai Liga 
Aplanko Namus?

Suėmė “Inspektorių 
Apgaviką

N

K. Baronas 
Netrukus Apleis 
Ligonine

Iškilmingas Pirmyn 
Choro Muzikėlis 
Vakaras

Dainuos 
Roselande

Ispanijos žemėlapis,. kuriame yra pažymėtos smar kių musių vietos

Rytoj Cicero ‘ 
L. L. Namo Bend 
Vakaras

1 .. C.II1CAGO. 
sunkiai sužeista

Policija apkaltino 
.Toną , Oleszevvsk

Y.
SM®’’

kutjskaitlingiau
j. r.

Gavo beveik dvigubai daugiau balsų už 
nepriklausomą uniją ,

—Onute, ar tu busi mano?—Taip, bet pirma turi; pradėti taupyti—
NAUJIENŲ SPULKOJE

nepajėgia atmokėti.
4 N/* Rašėjas

Kovo 13. <1.- (sekmadienį) 
įvyks iškilmingas vakaras; ku
rį rengia Chicagos Y. Lietuvių 
Choras “P.irmyii”. Tai' bus pas
kutinis choro.,mužikėlis vaka
ras prieš išvažiavimą. į Lietuvą 
birželio menėsį, • • ; ' , \ ? i

Choras nuo pereito rudens 
laipsniškai Vengė repertuarą 
Lietuvai, bet po kovo 13’ d. pa-t 
švęs visą laiką tam darbui ir 
neturės progos surengti opere
tę ar mlizikalį vakarą prieš iš- 
vi žiavimą.

Kovo 113 d

Vaidins joperą “Cavalleria Rus 
ticana” ir “Gražiąją Gąlateą”

Bridgeporto Moterims 
žinutė

Rinkimus tvarkė Leoną rd C. 
Bajoi-k, o juos prižiūrėjo 40 
ėkohorhijos skyriaus; studentai 
iš Chicagos universiteto. —R.

šliaukyti ; į fellowsiiip 
l'lOt/SE, 831 Węsį 3$rd Place, 
Vasario Ž.8, 1938 , kai p pirmą 
valamlįVpo.Pietų. Mokytoja pa- 
moRų btis Raudono Kryžiaus 
slaųįfį (Red Grosš Nurse), tad 
stisirinkime 
siaii;

Svetainėje ties 3116 So. Ha! 
stęd štreet, šįvakar įvyks Lie 
tuvių • Moterų Kultūros Kliubo tai iškeisdavo mažus 

(“Obuolių Balius 
choras suvaidins .

Ar jus žiųotc ką pirmiausiai 
eik fa ’ daryti kai jūsų namus 
telauktoji liga aplanko? Jeigu 
ie,_tai dabar jums, moterims’ 
/ra proga plačiai? šiuo klausk 
nti susipažinti, nes BridgeporU 
Jbmmunity Council šiais klau
simais duoda pamokas. dykaL •

Jeigu jums, moterys, 
ra plės t i savo žinojimą 

sveikatą; ’ apie įvairias užkre
čiamas ligas ir kaip nuo jų ap
sisaugoti, tai; nepatingėkite at

labai įdomius 
agni’o Operą;

Nusižudė Apkaltin 
tas Neatsargiu 
Važiavimu

- ' ■ ? 1 . . . - • (AOME-NAUJIENŲ Foto] ’
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FILIPINŲ SALOS. — ; Monumentas keliauninkui 
Magėliau, kuris šias salas surado. Monumentas yra pa
statytas Mactan šioj ir fdpvtetoj, kur Magellan pasi- 
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Bronislavas Liudkevičius, 
senas, scenos darbuotojas ir 
mėgiamasvaidilą, kuris 
to j vaidins gomedi j oj ę ‘ ‘Ta r* 
haš įpainiojo”. Vąidininaąs 
|vyks Stanciko salėje, 205 
East 115th streęt, 5 vai.! 
po ; pietų.- Vakarą; rengia 
Rosėlapdo ;Šcenb Mylėtojų 
Ratelis bendrai su Chicagos 
Lietuvių .Choru “Pirmyn”. 
Choras su vaidins J juokingą 
operetę, “Gražioji .Galatea”. 
Įžanga tiktai 50 centų. Visi 
RoselandieČlai, kviečiami at- 
silankyti. . •. ■ . • ;

Ligonis žymiai sustiprėjęs
. “Naujienų” redakcijos narys 

■Kazimieras Baronas (Valys), 
3605 S. Marshfield avenue, ku
ris dabartiniu laiku guli Bill- 
ings MemorkJ ligoninėje, ne
trukus grįš namo. Ligonis žy
miai sustiprėjęs ir už kelių d’e- 
nų nebereikalaus medikalės 
priežiūros.

Vasario 8 d. K. Baronui bu
vo padaryta sunki, bet pasek
minga galvos tumoro operacija, 
žaizda jau užgijus.

Kadangi didelis i " 

draugų ir pažįstamų kreipėsi į 
“Naujienas” Klausdami apie 
lankymo valandas, šiuomi pra
nešt me, kad pirmadieniais,t tre
čiadieniais, penktadieniais ir 
sekmadieniais ligonį gal’ma 
lankyti nuo 2-ros iki trečios po 
pietų, o antr: dieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais — 
nuo 7 iki 8-tos vakare.

Lankytojai leidžiami. —R.
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OLANDIJA' - i— Tai hese-
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niaį gimęs’ Olandijos sosto 
įpėdinis;-’ ■

CICERO. — Rytoj įvyksta 
Cicero L. L. Namo bendrovės 
metinis parengimas savoj salėj. 
Programą pildys du 'chorai ir 
Trys Grenadieriai. Vietiniai ir 
kitų kolonijų lietuviai turėtų 
skaitlingai atsilankyti ir gau
siai paremti bendrovę, nes ji 
jau pasekmingai gyvuoja, per 
15 metų ir .pas'ryžus. kuo grei
čiausiai ątmokėti visas skolas, 
vadinasi, pralenkti šv. Antano 
parapiją, kuri kas savaitę su
renka šimtus dolerių, o skolų

' ' ’7^5'C.UE-jNAVliENŲ Foto],

Grafas Dino Graudi, Ita
lijos anibašadorius Anglijai; 
kuris konferuoja su Anglijos
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Ketyirta<Įięnį dirbtuvėje įvy
ko ir antri? rinkjmąl ^arp 
ibakęHų”, kūriubį-f^įhiejo fede- 
rrdijsfc AFLgavo ^4/; C. I. O.

18;/o k35O dar-
bininkų> pašięaįįp .$rięš visas 
imijaš.''f paiibiriihRaį^Yiirėjo tei
sę- \ pašitinkti • L; O. arba 
IHČSIA, įrašyti trečiu uniją ar
ba pasisakyti -prieš fvisas uni-

kurinius: 
Cavalleria 

Rusticana ir Von. Suppe komiš
ką muzikali kąrlhį “Gražioji 
Gąlatea”. Chorį;# |ąii kartą vai
dino abu veik^liįs prieš keletą 
metų, bet juo;s kąvtoja, kadan
gi abu yra labai-melodingi, tu
ri gražius; 'lurihius ir daug kas 
pageidavo juos pąkąrtoti.

Vakaras įvyks Chicagos So- 
kolų salėje, 2343 S. Kedzie av. 
Bilietai yra po .50 centų ir jau 
platinami. Juos galima gauti 
nuo elioi'o riariiL

G. ' Choristas. :

— ‘Masine Grav, dainininkė, kuri liko
■■ . •,.. y..

Wabash traukinio kolizijoj; VA

Meksikos Filmas 
Sonotone Teatre

Vi.kar. Sonotone kinoteatras, 
66 East Van Biiren street, pra
dėjo filmą vardu “Vilnis”, ku
rio fabula paimta iš Meksikos 
žvejų gyvenimo. Akcija vyks
ta Alvarado, mažame žvejų kai
me, prie Vera Cruz įfcnkos.

Žvejai gyvena labai vargin
gai. Kartais per ištisas savai
tės tinklai nieko neduoda. O 
prižvejoję žuvų jas parduoda 
perkupčiams pusdykiai. Atsi
randa Miro, jaunas, pažangus 
žvejas, kuris Šumano savo ko
legas suorganizuoti kovai su 
perkupčiiis. Bet atsiranda ir 
priešų tokiam sumanymui. Ko
va tarp Miro ir priešų užima 
didžiumą filmo akcijos.

Kartu su “Vilnim” rodomas 
trumpas vaizdelis “Milionai 
Musų” — apie darbininkus ir 
bedarbius. (Sp)

C. I. 0. LENGVAI LAIMĖJO McCORMICK 
D1RBTIVESE

Policija suėmė vieną John 
Kwiatkowski-John Casper, ku
ris persistatydamas federaliu 
gėrimų, inspektorių, apgavo ke- 
liasdešimts aludininkų.> Papras- 

netikrus 
- . I čekius. Jis jau sėdėjo kalėjime 
Narė. už apgavystes.

ęAi ’i£ •a<va t /J a‘L ų Ęo.t o ]
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Advokatas Marvin J. Bus ’ Ileuroįin 
ia i nore j'o ■ j į' pai itj I i “fbr 

automobilių įvilkti, piktadą-

Federales Darbo Tarybos Chi- 
;agos viršininkas Lebnard C. 
Bajork vakir paskelbę, kad 
3/ I. O. didele dauguma ;balsų 
aimėjo“ darbininkų rinkimus 
International . ĄarvesteT Di^b- 
Jivėje (“Mx5Corfnieke”)į Rinki- 
nai įvyko ketvirtadienį.. ; \ 
' C. I. O. laimėjo teisę -atsto- 
/auti virš , 5,000 darbininkų 
/t’ųdama 3,255 balsus prieš1 j:.s 
1,821, kuriuos gavo neprikląų- 
,otna unija, International Har- 
.ester Company Mutual Assb-’ 
iation. *

la - •: ■■

NAUJIENOS, Chicago, IK
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Stasė Rimkaitė, kuri dainuos 
operetėj “Gražioji Gajatea” ry
toj vakare, Roselando Stanci- 

skąičiusjko salėje, 205 E. 115th Street, 
Taipgi dainuos Lilija Stuparai- 
tc, Al Brazis ir Jonas Rūksta-

Yi •iiYiFiiiffiff i r ............. ... .........
(ACM »NA b Ji LA V rotu J

metų 
5451 Schu- 

riipi - bert d venue neatsargiu važia,vi- 
apie^mu ir paleido pa JflOD kaucija 

iki tei^mp? Parėjęs namo Ole- 
szewski nusižudė pį&tpiaudamas 
rankų gyslas. ’ ■ ’ /

/ . -■.* > . t.'. . 
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Kur Tavo dainos, kur sapnai? 
Giria tyliai niūniavo . . .

Kur atminimai tavo —
“Kur Tavo Dainos” 
Muzika Petro Sarpaliaus.

v

>33

308M
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pradėjo kreipti daugiau dėme
sio į kūrybinį darbą.

Kaipo kompozitorius jisai tu
ri bene didžiausią rinkinį liau
dies dainų ir nemažą skaičių jų 
sutaisė chorams; solistams ir 
taip toliau.

Savo originalių kurinių jis 
irgi turi parašęs gana nemažai. 
Kurie iš muzikos mylėtojų ir 
koncertų lankytojų nežino Sar
paliaus dainų kaip antai: Duk
ružėlė; Vakaras; Mudu Du; 
Tulpes; Kur Tavo Dainos; Dai- 
nutė; širdies žiburėlis; Myli
mas Kraštas ir daugybę kitų. 
Visos čia paminėtos dainos, 
kaip ir visos kitos Sarpaliaus 
sukurtos, pasižymi ypatingu 
stilium, švelnia harmonija ir 
meliodingumu. Šias ypatybes

i pastebėję net ir kitataučiai kri
tikai.

Petras
Kleofo

O

75 metų amžiaus. “Tas atsitin
ka daugumui”, sako šis pasau
liniai žymus virtuozas 
ra daug tokių, kurie
laukti 75 metų ir turėti karjė 
ra.”

i

Bedarbis
“bet ne
gali su-

MENO ŽINIOS g \|L| LIĮjĮIUiZ

“NEMENIŠKA DAILĖ IR NEMUZIKA 
LEKĄ MUZIKA”

PRISIMINUS
PETRO SARPALIAUS 
50 METŲ SUKAKTUVES

“Tamsta esi nuoširdžiai kvie
čiama dalyvauti apvaikščiojime 
gimtadienio sukaktuvių PETRO 
VYTAUTO SARPALIAUS 20 
metų amžiaus, Alden, Pa., Va
sario 29-tą d. 1908 m.”, skam
bėjo pakvietizpos,^_ kurį Dr.
Johanna Baltrušaitienė, tuo lai
ku’gyvenusi Plymouthf Pa., ga
vo 30 metų atgal. Tokiu budu 
pirmadienį musų Petrui Sarpa- 
liui sukaks penkiasdešimts me
tų amžiaus. * *

Sulaukti 50 metų amžiaus 
“pasitaiko daugumai”, kaip pa
sakė garsusis muzikas Moritz 
Rosenthal, kalbėdamas apie sa
vo karjerą, kai jis sulaukęs 75 
metų amžiaus. Bet svarbu štai 
kas, — ar užėjęs ant to pusam- 
žiaus slenksčio gali atsigręžęs 
pažvelgti atgal su įsitikinimu, 
kad žmogus nesaumylingai dir
bai kitų naudai ir malonumui. 
Ir Petras Sarpalius yra vienas 
iš nedaugelio, kurie tikrai gali 
tai padaryti.

Jeigu kada nors atsiras žmo
nės, kurie aprašys Amerikos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo is
toriją kaipo tokią, nežiūrint pro 
kokius partinius arba asmeni
nio nusistatymo akinius jie žiū
rės, nėra abejonės, kad Petro 
Sarpaliaus vardas muzikos sri
tyje užims tą svarbią vietą, ku
rios jo darbai nusipelno.

Būdamas tylus, gražios ir gi
lios sielos žmogus, Petras nie
kuomet nesigiria. Jo darbai 
muzikos pasaulyje pasako daug 
daugiau, nekaip žodžiai galėtų 
taip padaryti.

Dr. Baltrušaitienė prisiųsda- 
ma man sakytą pakvietimą ra
šo, kad “1909 metais Petras 
Sarpalius išlaimėjo stipendiją į 
Cornell universitetą muzikos 
mdkytis”. Būdamas Ithaca, N. 
Y. rugsėjo 9 d., 1909 m. Petras 
rašė Dr. Baltrušaitienei taip: 
“Brangi Daktarė: Aš buvau lai
mingas ir linksmas vaikas, kad 
laimėjau pilną stipendiją Itha- 
ca Konservatorijoj. Antradienį, 
rugsėjo 7 d. mano profesorius 
sakė, kad jeigu dirbsiu taip 
sunkiai, kaip iki šiol, tai jis pa
darys mane antru Kubeliku”.

Ir taip prasidėjo Petro Sar
paliaus rimtas studijavimas

< —o—
SARPALIAUS 
PIRMA OPERA

Prieš kai kurį laiką 
pradėjo rašyti muziką
Jurgelionio veikalui vardu “Už
draustas Geismas”. Tą muziką 
jis žadėjo baigti savo 50 metų 
sukakties paminėjimui. Tikiuo
si, kad jis šį savo nutarimą ir 
išpildys. Todėl esu tikra, kad 
ne tiktai šių žodžių rašytoja, 
bet ir didelis skaičius Petro 
Sarpaliaus muzikos veiklos ir 
kūrybos darbų admiratorių 
sveikina Petrą jo 50 metų su
kaktuvių proga, linkėdami, kad 
ateities metai atneš jam svei
katos ir., laimės ir kad jis galės 
pašvęsti daugiau laiko tam dar
bui, kuriame jis pats randa tiek 
malonumo ir kitiems suteikia 
naudingumo muzikos kūryboj 
ir jos platinime.

(Noriu išreikšti gilią padėką 
Dr. Baltrušaitienei už prisiunti- 
mą sakytų dokumentų. Dr. Bal
trušaitienė visuomet įdomavo, 
padrąsino ir rėmė kiekvieną 
jaunuolį, kuris siekė mokslo, ir 
visi tie, kurie turėjom laimės 
ją pažinti ir patirti jos draugiš
kumą, giliai įvertiname ją. —

Igor Stravinsky laimėjo bylą 
prieš Warner Bros, filmų kom
paniją, gaudamas tris centus. 
Jis skundė šią filmų kompani
ją už tai, kad jų filmą vardu 
“Ugnies Paukštis” (it u o pačiu
vardu yra parašyta jo baleto 
muzika) 1 
viena Vienos valco meliodija, 
“kad gilinti tema dramos pilnos 
nedorybių”. StraVinskis skaito, 
kad tai buvo didelis nusikalti
mas bei pažeminimas jo muzi
kos ir reikalavo atlyginimo.

Sakytą teismo sprendimą jis 
apeliavo į augštesnį teismą.

Kasdien pas dirbtuvės šekčnota- J *
: ; [jį mūrą]
' i v ■

škurliuos susiraukusi stypso fi-
Z . i,. [gura

Bedaužąnti koją į koją.

Tai v/rgšas bedarbis. Nabagas
[vis tiki,
Kad jį pavadins į dirbtuvę nors

•Bet užvaizdą jam nesumoja,r i»r>ei uzvaizcią jam nesumoja.
buvo sumaišyta, suz jr vafcarą liūdnas į “kampą” ji

[traukia,
■ .

Kur alkanas vaikas pareinančio
[laukia

ii • ‘

Ir klausia: “Tėtyt, ar pavyko?’
Jis nieko nesako, nes ką gi

> [sakyti
Jei žodžiais negalima alkio mal- 

[dyti,
Kišenėje gi — nė skatiko! . . .

J. Janonis

4'
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(Tęsinys)

NENUSISEKĘ DIDIEJI 
PLANAI

Tie, kurie kontroliuoja muzi
ką Vokietijoj, uždraudė “profe
soriams ne anijonams duoti mu
zikos lekcijas dr neari jonams 
imti tokias pamokas.”

1916 mt.

Mu- 
kad

Ir taip baigiu šios dienos 
zikos žinias su mintimi, 
muzika yra gausi — randasi vi
sur. Ir jei žmogus auklėja mei
lę muzikai, tai jis gali būti tik
ras, kad turės draugų ir malo
nių kontaktų.

E •' ■

| Meno Parodos
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,Dailės Institute baigiasi trys 
svarbios parodos: Tiepolų, 
Švedų ir Remisoff’o dailės pa
roda. Užsidarys kovo 6 d.

AR ŽINAI, KAD?
Piotro Mascagni tiki, kad at

eities muzika bus tokia, kaip 
praeities. “Kuomet pasauliui 
pakaks ir nusibos džiazo pur
vo vonios ir to prakilniausio vi
sų “arts” darkymas, tada mes 
ir vėl turėsime muziką. . . ” sa
ko Mascagni.

75,000 Amerikos mokyklų tu
ri radijo aparatus. Tai pasiekta 
nuo pirmo nacionalio transliavi
mo muzikos įvertinimo valan
dos 1928 metais, Dr; Walter 
Damrosch buvo iniciatorius, 
šiandien radijo yra reikalingas 
įrengimas kiekvienoj ‘mokykloj.

National Broadcasting Com- 
pany transliavo 51.9%> daugiau 
klasiškos muzikos ir pusiąu kla
siškos 1936 metais nekaip 1935; 
Mutual Broadcasting Company 
75% daugiau ir Columbia — 
22% daugiau

32,000,000 atsisuka savo ra
dijo s priimtuvus, kad galėtų 
klausyti New Yorko Philharmo- 
nijos koncertų kas sekmadienis 
popiet žiemos metu; 33,000,000 
klausosi Metropolitan Operos 
serijų šeštadieniais popiet.

Moritz Rosenthal (būdamas 
viduryje savo aštunto dešimt- 

muzikos. Bet bestudijuodamas'mečio) yra ir dabar aktyvus 
muziką, Sarpalius parodė ypa-| kaipo koncertinis pianistas. Jis 
tingą išraiškos talentą, ir jis sako, kad nėra.baimės sulaukti

Laisvamanių veikimas 
atgyja

< Maudei Bros. 9-am aukšte 
Dr. Alma Wells, C. Kelly ir 
V. C. Hoyt dailės paroda.

laiką 
d-jos

RASEINIAI — Ilgą 
vietos Laisvamanių E. K. 
skyrius, nerodęs jokių Veiki
mo požymių, buvo sujaukęs 
narių susirinkimą. Susirinkime 
išrinkta nauja valdyba ir tar
tasi laisvamanių kapinių stei
gimo reikalu. Kapines numato
mo atidaryti šalia liuteronų ka
pinių.

Goldblatt krautuvėje I 
aukšte dabar yra No-Jury 
liniukų ir mėgėjų darbų 
rodą.

9-am 
dai- 
pa-

Mi-Paul Theobald, 104 So.
chigan avė., A. X. Pena> mek
sikiečio muralisto, tapybos pa
roda. Cz *■ •

Katalikų kolegijos žurnalas 
“Christian Sočiai Art Quarter- 
ly” pirmam savo numeryje iš
spausdino Graham’o Carey 
straipsnį antrašte “Koks yra 
katalikų menas?”

Straipsnio autorius, daryda
mas apžvalgą per visą istorijos 
kursą--- nuo 134o amžiaus ir
baigdamas 20-tu amžium, ašt
riai kritikuoja šių dienų sekula- 
rinį (svietišką) meną. P-as Ca- 
rey šaukia, kad reikia remon
tuoti moderninį meną — dailę, 
muziką ir k. kol dar esą galima, 
kol, girdi, nėra vėlu. Jis sako:

Michelangelo, (atsipalaidojęs 
nuo Sikstaus koplyčios darbo, 
grįžo vėl prie skulptūros, kurią 
jis k biausiai mėgo. Jis savo 
širdyje turėjo Juliaus II monu
mento projektą, nuo kurio jį i 
buvo atitraukęs koplyčios dar
bas ir kurį jis buvo labai pa
mėgęs. Nuo to laiko Michelan
gelo tapybą' nebeužsiėmė per 
aštuoniolika metų.

Popiežius Julius II, mirdamas 
monumento darbą pavedė savo 
kardinolams, kad jie įvykdytų 
gyveniman užbrėžtus ir nereali
zuotus planusC Jis net patarė 
nestatyti tokio didelio monu
mento, kaip iš karto buvo su
manyta. Tačiau pasirodė, kr d 
testamento vykdytojai nesiskai
tė su jo noru. 1524 m. pats Mi
chelangelo rašė: “Po Juliaus 
mirties sostą užėmė Leonas A- 
ginensis (d’Ageno kardinolas). 
Jis norėjo, kad monumentas bu
tų dar padidintas, negu mano 
originaliame plane buvo numa
tyta. Buvo padarytas ir kan- 
traktas”.

Kovo 6, 1513 m. Michelange
lo turėjo pasirašyti naują kon
traktą, kuriame jis prits pasiža
dėjo pastatyti monumentą į 
septynis metus laiko ir, kad per 
tą laiką nepriims jokio kito di
desnės svarbos darbo, kol mo
numentas nebus užbaigtas. Už 
darbą buvo sulygta šešiolika 
tūkstančių penki šimtai duka
tų, kuriuos jis gavo iš pop. Ju
liaus II pradedant monumento 
darbą. Bet Aginensis pasakė, 

■' ' ' i.... . . . .‘

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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grindais. Renesansas atskyrė 
žmogų šilko rūbuose nuo drobi
nių rūbų; parodė skirtumą tarp 
aštrių kalto ašmenų ir skirtu-. 
mą tarp naudingo meno ir gro- ' 
žinio meno. Tas kelias buvo 
nuolat platinamas, kol mes ne
susipažinome su absurdiškai iš
krypusiu iš vėžių menu. Net žy
mus menininkai dabar laikosi 
formos dėl formos funkcijų, ar
ba funkcijų dėl formos.”

P-no Carey’o nuomone, kata
likų menininkai viską turėtų 
pradėti nuo paprasčiausių daly
kų ir padaryti juos gerai — nu- 

, stalus, 
kėdes, indus ir t.t. “Mums nė
ra reikalo žinoti apie bizanti- 
ką, gotiką arba Jurgio stilius. 
Ką mes apie tai žinome, gal 
būt, reikėtų užmiršti. Moder
niška dailė, palyginti senovės 
menui, yra perdėta ir klaidin
ga. Tačiau mes turime viską ži
noti apie visus keturis meno 
pagrindus, žinoti rpie ypatin
gus dAiktus ir dalykus, kurie 
mums yra skirti atlikti. Tai yra 
medžiaga, įrankiai ir formelė 
vaizduotė. Šituos dalykus, kiek 
tik galima, reikia žinoti, kad 
būti inteligentišku menininku, 
nežiūrint to, ar mes gyventume 
13-am .amžiuje Florencijoj ar 
20-am ąmžiuįe^ Chicagoje.”

Ką tik jis salkė, jog reikėtų 
viską užmiršti ką žinojome 
apie bizantiką, gotiką ir tt. 
Paskui vėl sako, kad norint 
būti “inteligentišku meniijji^- 
ku”, reikia žinoti visus keturis 
meno kūryboje pagrindus.

Argi renesanso menininkai 
nieko nežinojo apie “keturis 
pagrindus?”# Juk tų laikų me
nas buvo tik religinis, apie 
kurį pats straipsnio autorius 
kalba, kad tik “religinis me
nas turi tikslią lygsvarą ke- 
l u ri uose pagri n duose”. 
pasmerkdamas moderninį me
ną, nesako, kad reikia grįžti 
atgal prie viduramžių gotikos 
arba dar senesnės bizantikos 
laikų. Jis apie tai liepia už
miršti. Tokiu budu jis ragina 
prie naujojo modernizmo, tik 
nepasako kokio, kuris turėtų 
būti geresnis už dabartinį mo
dernizmą? Jis sako, kad baž
nyčia turi būti remiama, bet 
nesako, kad ji yra žmonių 
švietėja, nors ji buvo visokiu 
menu turtinga. Anot jo, “Jei
gu mes pažvelgsime istorijon, 
pamatysime, kad bažnyčia 
visuomet buvo turtinga me
niškais periodais, kaip ji bu
vo ir biedna.”

“The Art Digesl” jam pas
tebi: “Jeigu pažiūrėsime, tai 
pamatysime, kad bažnytinis 
menas nėra visiškai menas. 
Ten rasime vulgariškų pavei
kslų, netikusių statulų, biau- 
rių medalionų, mizernų baž
nyčių ir nemuzikališkos mu
zikos.”

Ant galo pats Carey sako: 
“Darant juokus ir guziką ga
lima skaityti geru menu, o 
katedrą arba operą — prastu 
menu. Dalykas yra tas, ne 
koks daiktas būna padarytas, 
bet meniškas tobulumas, me
nininko inteligentiškumas ir 
geri norai yra svarbu.”

Carey ilgame savo pamoks
le nieko nauja nepasakė, o tik 
sumaišė dalykus. Jo “keturi 
pagrindiniai meno kūryboje- 
dėsniai” yra labai siauri ir

(Tąsa 2-am pusi.)

“Tas, kuris klausiamas, kam Piešti namus, knygas,
jis tuos daiktus daro, supyksta,, 
nėra menininkas. Tačiau jis1 vi
są vasarą gyvendamas Provin- 
cctown’e (Mass. valstijoj), per 
visą dieną dažus deda ant dro
bės. Visa šių dienų produkcija 
yra pelno arba pasitenkinimo 
tikslui daroma.” O menininkas, 
kuris anot p. Carey, “negali to 
klausimo atsakyti, dirba arba 
dėl to, kad patys daiktai teikia 
jam estetišką skonį, arba įsi
vaizduodamas esąs dideliu me
nininku.”

Autoriaus nuomone, šitokia 
meno produkcija esąs labai ne
sveikas reiškinys. Jis kaltina 
modeminę civilizacija, kad 
gant individualizmo ?dėjaQį, 
stiprėjant sekularizmui, prigim
to grožio objektai tapę išmesti 
iš apyvartos... Girdi, meno kū
ryboje esą keturi elementai ar
ba pagrindai: 1) Formalumas, 
2) Medžiaga, 3) Veiksmas ir, 
4) Išdavos. Pirmas iš tų pa
grindų esanti menininko vaiz
duotė ir išreiškimas daiktų ir 
pats savęs. Antrrs — teisingas 
sunaudojimas medžiagos kūry
bai. Trečias — mokėjimas var
toti įrankius, kuriais yrą pada
lomas kūrinys. Ketvirtas pa
grindinis dalykas — kūrybos 
tikslas ir jos išdavos, kur būna 
įvelta ir visuomenė.

Visos keturios priežastys ir 
pagrindiniai dėsniai randasi tik 
'“krikščionių mene.” Tik ten e- 
santi tiksli lygsvara. “Moderni
niame mene matosi įdomus iš
krypimas. Funkcionalistai sako, 
jog ekonominė nauda esanti 
vienintelė priemonė menui ir 
meniškumui auklėti, iš ko sa
vaime randasi ir grožis.”

šveicarų architektas Le Cor- 
busier, kartą nurodė, jog na
mai tai yra tokia mašina, ku
rioj žmonės gyvena. Kasdien 
jie taikosi vis prie ‘ labiau me
chaniško gyvenimo. Tie»a, kad 
mechaniškos ir “sausos for
mos” vis labiau ir labiau įsigy
vena pas žmones. Iš to pat šal
tinio ^kyla ir žmogaus skonis 
bei estetika. Maždaug ta pačia 
mintim remdamasis, p. Carey 
kliba toliau: ,

“Jus turite abstrakcionistus, 
kurie sako, jog fęrma ir dailė
je įsivaizduojami elementai yra 
vienintelis dalykas, kuriuos rei
kia imti atidon kaipo grožio 
šaltinį, žmogus, kaip skulpto
rius Brancusi, kuris dirba sta
tulas, kuriomis niekas negali 
naudotis ir kurios, niekur kitur 
netinka, išskyrus estitinę reikš
mę.

“Funkcionalistai paneigia 
formalumo pagrindus ir duoda 
ypatingą svarbą galutinoms iš
davoms. Abstrakcionistai panei
gia išdavų pagrindus,, o kreipia 
ypatingą dėmesį formalumo pa-

Jis,
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(Tąsa iš 1-mo pusi.)pusi.)
.jog jią.buvęs nuskriaustas.

Naujame plane buvo pažymė
tos trysdešimt 'dvi didelės figū
ros. ^Monumentas ^<|įejo budi 
pi^udSĮWdtts .prie b^žnįęios-sie-^ 
ntfą, ant 3kurio Ą)edestdlp ceht-; 
re keturios (Figūros flaiko Ipopje- 
žiu. Kitos 'Šešios rjgUros stąyi 
šąie ant podestąlo. Monumento 
-aukštis buvo -numatytas dvide
šimt šešių pėdų ir trijų colių.

*Per 'tris metus Micheiangdlo 
atsidėjęs dirbo prie monumen
to. ^itno savo -darbu jis buvo 
Ipiltyąį -patenkintas. Iš vjsų sta
tulų ,‘geriausiai, nusisekė Mozės 
figųra. Nežiūrint savo gigantiš
ko, dydžio, Mo?ės stątula pro- 
pOTCija jr ekspresiją, gal bųt 
yrą ‘tobulinusias ^fidhelai^elos 
Skulptūros 'kūrinys., MoŽė, kąipo 
Vyriausias. Sikštaus koplyčios 
prapašų /brolis, turėjo sėdėti 
pačiame monumento viršuje.

(Tęsinys iš il-mo ;
menlkos svarbos. Visi žinome, 
o jeigu nežinome, taikančia
me, kad Tuiik-cio n aįistsi Šian
dien vaidina labtfi svarbų 
vaidmenį >ne ‘tik grožiniame1 
mene, bet ir inddstriįiiąme? 
Dvidešimtas amžius labai ‘škį* 
riasi -nuo viduramžiu. -Šiari-' 
dien pažanga daro šuolius, ta^ 
tai •negalima stebėtis, kad 
“per naktį” atsiranda £kas mors 
nauja ne tik moksle, bet ir. 
-mene. Funkcionalistai yra tie 
menininkai, kuriifos -p. Carey> 
pripažįsta nieko neišmanan
čiais apie “keturis pagripjjus^

* atseit visokios rities moder
nistai, kurie neigia reaflzmą,. 
o ieško grožio ir ekspresijos? 
savo vaizduotėje. Ar kitaip 
buvo senuvčję? Jttk religinis'į’ats dailininkas savo Možę ;la- 
menas buvo kuriamas tik 'Hr“1'“ 
vaizduotės ir padavimų.

Vaikams Muziejuj Tu
ras Dykai ;

. . ■ - ■ C /

Dailės Institutas praneša,: 
kad iki kovo 26 d. -kiekvieną 
šeštadienio rytą ;puo 0:z15 vai.; 
iki 9:50 vai. visięms vaikams, 
bus duodamas turas ,po gale-, 
rijas dykai. 'Turo vadas bus 
p-lė Helon Mackenzic, kuri 
dalyvaujantiems vaik a-m s 
skaitys paskaitą.

Susirinkti reikia apie 9 vai. 
rylo kaip tik «nuziejtts 
daro.

PASKAITA .
Ateinančio ketvirtadienio, 

kovo 3 d., paskaitos Tema L>'us 
“Meksika”. Pradžia 6:30 vai. 
vakaro. Vieta—Dailės Institu
to FiiHerton salę.

Remkite tuos, kurie 
.garsinasi 

“NAUJIENOSE”

bhi mėgo. Praėjus net keletui 
metų, jis ateidavo pcsižiurėti 
Šito milžino. Tarp šoninių Stulgų! 
turėjo stovėti dvi vergų figū
ros, kurios simbolizuotų vergus, 
įit'as dvi vęrgų figūras 15,44 m. 
pats ^kiilpiloritiB atidavė R. 
Strozži, kuris buvo išvarytas iš 
Florencijos ir išbėgo Francuzi- 
jon, kąrtu išsiveždamas ir sta-. 
•tūlas. Vėliau statulos perėjo per 
daug; savininkų, kol ant ’galo, 
pateko. Prancūzijos vyriausybės 
žinioft; JCaryatiįlo statula buvo 
patdkūęi į (Ermitažo muziejų 
-Petrograde, kuri priklausė ki
tai mopumentb Tigubų grupei, 
atseit, didvyrių nugalėtojų sim
bolis. , ‘
- ?Pasak čbndivi ii Vasari, vi
sas monumento siužetas yra 
grynai alegoriškas ir šaltas. Gal 
dėl to, kad kontraktuotas dar
bas liko kaįp ir Įpročiu, kas su
varžė jo laisvę. Jis dirbo tik iš 
pamėgimo su dideliu technikos 
pajautimu. Visų šitų figūrų 
Veidai bodo šaltumą, indefiren- 
tiškumą įr,kažkokį liūdesį Įauk
siną. Ši jo kųryiųa k bąi daug 
skyrėsi nuo pirmųjų didelių

iliniHkas Adomas Varnas
........................u • 't 1

■pasisekė nukeliauti į /Orio gu
berniją .pas savo mėno mokyk
los laikų draugą Aleksandrovs-. 
kį. 'čia jis gavo Aleksandrovs-; 
kio brolio pašą ir su juo /pasise
kė jam laimingai pasiekti Var^ 
šuvą, kurioje jis vertėsi pieš
damas bažnyčioms paveikslus. 
1903 m. atvyko į -Krokuvą ir 
įstojo į meno akademiją. Čia A- 
domas Varnas savo gabumais 
ir darbštumu išsiskyrė iš i’kitų; 
mokinių ;tarpo. 1906 metų pa
baigoje jis įstojo j Ženevos me-: 
no akademiją, kurią sėkmingai 
pabaigė 1908 m. Pabaigęs meno; 
akademiją, Adomas Varnas iš
vyksta 4 saulėtąją Italiją, 4 Si
ciliją ir čia įsikūręs Palermos 
-apylinkėse atsidėjęs studij uoja 
/gražiąją Italijos ^gamtą. ;Po me
tų jis sugrįžo į Lietuvą. Į Lie
tuvą Adomas Varnas grįžo sa
ve pasivadinęs prancūzo, nes 
kitaip jį butų susekę rusų žan
darai. Lietuvoje jis teišbuvo tik 
keletą mėnesių, daugiausia stu
dijuodamas jos gamta. Ilgesnį 
laiką Lietuvoje Adomas Varnas 
negalėjo būti, nes čia jam buvo, 
labai sunku surasti .pragyveni
mui lėšų. Tad iš Lietuvos jis 
vėl išvyko 4 užsienį. Kurį laiką 
jis patarnavęs Vado vienose vie
noje braižykloje, iškeliavo į Za- 
kopanių ir čia atsidėjo vien tik 
meno kūrybai. Čia Adomo Var- 
no talentas pasiekė aukščiausią 
savo subrendimo laipsnį.

- Iš Zakopaniaus Adomas Var
nas sugrįžo į musų sostinę Vil
nių, kur ttuo »metu itin smarkiai 
buvo dirbama lietuvių tautinės 
kultūros darbas. Prie šio darbo 
visa savo siela tuojau prisidėjo 
ir Adomas Varnas. Jis draug su 
dabartiniu Lietuvos teisingumo 
ministeriu ir valstybės tarybos 
pirmininku Stasiu šilingu ir po
etu, dabartiniu Vytauto Didžio
jo Universiteto profesorium/ 
Baliu Sruoga pradėjo leisti1 Ba
ro žurnalą. Adomas Varnas tam 
žurnalui darė įvairius papuoši
mus — inicialus, vinjetes, už
sklandas. A. Varnui besidarbuo
jant Vilniuje, kilo didysis ka
ras, kuris A. Varną, kaip ir 
daugelį kitų žmogių, atitraukė 
:nuo -tiesioginio kūrybos darbo. 
Lietuvių komitetas 'nuo 'karo 
įnukeptėjusiems beloti Adomą 
Varną pasiuntė ą 'Udesa padėti 
suorganizuoti pirpiąją rinkliavą 
nukęntėjusiems muo karo šelp
ti. Iš Odesos 1916 m, centrali
nis lietuvių komitetas A. Varną 
paskyrė į Petrapilį 'technikos 
skyriaus vedėju, čia bedirbda
mas A. Varnas 1917 m. dalyva
vo .'Petrapilio -lietuvių seime ir 

•Čia jis prisirinko gausiai 'me
džiagos savo garsiesiems šar
žams “Ant politikos laktų”, šie' 
šarkai yra didelės meninės ver
tes kūrinys. Jie rodo, kad -auto
riaus /esama labai pastabaus, 
stipraus, talentingo, kupino 
švelnaus jumoro paišytojo, ku
ris vaizdžiai, (meniškai moka iš
kelti ichat^kteringuosias vaiz
duojamojo asmens bruožus. Be 
minėtų šaržų Voroneže Adomas 
Varnas .<padarė keletą žymiųjų 
-musų veikėjų portretų, ^buten/t. 
Jono Jablonskio, Jono ir Marty
no Yčų, ĮPrano Mašioto jr Tomo 
Ferdinando .žilinskio. 1918 m. 
/pirmuoju i tremtinių ešalonu su-, 
/grįžo į Vilnių. Cjia netrukus 
pradėjo ‘dirbti 'gimnazijoje mo- 

, jkylojo -darbą ir verstis tapyba,.
Lenkams okupavus Vilnių, Ado
mas Varnas /grižo 4 'Kauną ir 
čia iš pradžių 'daugiausia >dirbo 
visuomeninį darbą, suorganiza
vo Lietuvių-Meno Kūrėjų Drau
giją ir Ilgą laiką buvo jos pir- 
•mininku. 1923—1924 ^m. Lietu
vos vyriuusybė Adomui Varnui 
/pavedė prižiūrėti spausdinimą 
/pirmųjų Lietuvos popierinių pi
nigų, kurie buvo spausdinami, 
įpagaljo paties paruoštas .pieši-,koks trui būti tavo iSrinktasai 
■pins. EPįj .pitiigU -spausdinimą vyras?
.pi-ižiurfedamas Pragoję, Ado- iKatvė:—-Jis turi -būti dribai 
mas Varnas tuo pat laiku pa.- protingas, daug .pinigų uždirbti 
gamino ir išleido nemažos me-', ir būti tiek kvailas, kad viską 
■niiiūs vertės litografuotų ait- ‘man atiduotų.

*Šių metų pradžioje Lietuva 
iškilmingai paminėjo savo Žy-V 
maus dailininko Adomo Varno 
30 metų L tarybos darbo sukak-' 
tuves. Dailininkas Adomas Var
nas yra ne tiktai vienas iš žy-- 
miausių, bet taip pa’t ir vienas 
iš • produktingiausių Lietuvos1 
daifmipkų. Jis per 30 savo kū
rybinio darbo metų yra sukū
ręs apie l;000 įvairių paveiks- 
ly. S

Adomas Varnas yra gimęs; 
1879 m. -sausio 2 d. Joniškio 
miestelyje 'Šiaulių apskričio. 
Pabaigęs Mintaujos gimnazijos 
4 klases, -įstojo į Kauno* kunigų 
seminariją, kurioje išbuvo 3 
metus. Adomas Varnas įsitiki
nęs, -kad beturi pašaukimo bū
ti -kunigu, iš seminarijos išsto
jo: Jį traukė menas. Todėl, nors, 
ir neturėdamas -lėšų menui sto- 
dijuoti, 1899 m. išvyko j .Petra
pilį ir ‘Čia 3 metus lankė meno 
mokyklas. Būdamas susipratu
siu dietuviu, Adomas Varnas 
negalėjo pakęsti tusų priespau
dos ir slaptai veikė Apries rtisų 
valdžią. Tą jo 'veikimą rusų val
džia susekė ir tuo budu Ado
mas Varnas turėjo1 bėgti į už
sienius. Jis -buvo nutaręs bėgti 
jį Krokuyą^uri' tuomet priklau
sė Austrijai. Tačiau šis pirma
sis kėsinimasis pabėgti iš Ru
sijos Adomui Varnui nepasise
kė: jį austrų valdžia sugrąžino, 
rusams. Gabenant iš pasienio įi 
Šiaulius, Adomui Varnui nak- 
ties motu Žeimių stotyje pasi
sekė iš sargybos -pasprukti į 
mišką. Atsidūręs 'Šėtoje pas sa
vo seminarijos laikų draugą ku
nigą Zelonką, jis persirengė -ku
nigo rūbais ir tuo budu jam

AMKROSIA & 5ECTAR
Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ .ALŲ, padarytą MChiięagoj. Viši geria Ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbSjaj .nusprendė padirbti dar-gėrės- 1 
nj alų, kuri užvardino ^NECTAR. ;§is Ąlus yra pagamintas iš dmpor- ’ 
tuotų pirmos rųšies 'produktų. j

•Urmo (wholesale) kainomis -pristato į -alines 4r kitas ištaigas. Vi- 1 
suomei kreipkitės pas NORKŲ, kur ;gau$jte .greitą ir teisingą rpdtar- I 
navimą. ‘ -. ¥> ' |
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į Naujajafiadyire”?
“NAUJOJI GADYNE” .yra ’poptiliąęus savaitinis laikraštis: 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du -doleriu metams.; 

Tai nedąug. x
“NAUUOJI G-ĄDYNK” lanko višpa įr kas savaitę, leikda-; 

ma ^vairiausiu pasiskaitymo, ■ . . į
“NAUJOJI CADYNĖ” dabar yra ipąskelbtis vajų ir ?kvie-( 

čia visus didinai jos skaitytojų šeimą.
■“NAUJOJI GADYNE” yra darbininkų laikraštis (ir tokiu 

ji liks. i
“NAUJOJI GADYNE” jos .parašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skąįtytoju.: ‘ v

AR JUS
SKAITOT
IĮ I HHIU I.NMIĮI

“NAUJOJI GADYNE” ' j
220 Lconard Streetį’ Bro&klyn, N. Y.'
Gerb. AdntlDistt’pcija:

Čia prisi-unčiu -'NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir.
mddžki ją riimtiheti sekamų adresu:

Vardas ....... ........ ...... .............į.
i • ■f'*

tf.

Numeris ir gatve .........
Miestas ir valąŲja ..4.—

darbų. Pats Michelangelo irgi 
.pasidarė truputį kitoks — ra
mus, šaltas, tylus ir nedraugiš
kas. Jis buvo užsidaręs, niekie
no nesuprastas iru užšimąstęs. 
Nąująsis popiežius Leonas X 
(Giovanni Mediči), davė jrm 

•pįlną laisvę ir nesikišo į pro
jektą.

Pęr .penkis 'metus Jis priėmė 
(tik vieną - pašalinį darbą, tai Mi
nervos Kristaus statulą, kurią 
turėjo padaryti trims romė- 
mams. ;

(Bus daugiau)

Tik ką gavome 
KULTU ROS NO. 1 
Turinys:

TURINYS
Masių psichologijos bruožai 

Bartkus.
Klajojimai

Nendre. 71 . ,
. 'Sovietų 'naujoji 1936 fmėtų ’kons- 
•tituci.ja — prof. M. Rome ris.

Fašistine Italija — A. Baikštį.
iMistriio Ripli elektros narięlis— 

•I. Ilif ir E. Petrov.
Iš poemos ‘Dailininkės tragediją’ 

—Salomėja Neris. i
. .... 0

A

Ks.

Kaz. Barauskas —

Lietuviško tipo beieškant 
B:fė.

•Didžiąjaipe Ispanijos kare 
Adalas.

'Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir. tt.

KAINA .45 CENTAI.

Jei bosas tave špaM-J 
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲ
SPULKOS

ir statykis narna*

-(litis.

vaizdų didžiųjų musų Veikėjų: 
Simano Daukanto, Jono Basaf- 
?navičiaus, Vinco Kudirkos, vys
kupo ^Motie jaus Valančiaus, Že
maites, Mikalojaus -Kastanto 
bJurlionieš, Vytauto Didžiojo ir 
kt.

Lietuviai turi -labai daug gra
žios ir meniniu atžvilgiu didžiai 
vertingos itautodailės arba, va
dinamojo liaudies meno, kuris, 
kaimams skirstantis į viensė
džius, pradėjo smarkiai nykti i 
•Jau prieš karą Lietuvių Dailės 
Draugija Vilniuje pradėjo lietu
vių liaudies meną rinkti. Sukū
rus nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, tas darbas buvo tę
siamas toliau. Adomas Varnas^ 
suprasdamas didelę tautodailės 
reikšmę musų menui, /pradėjo 
ją taip pait rinkti. Jis buvo pa
siryžęs, kiek galint, 
nufotografuoti Lietuvos kryžių. 
Jis per keletą pietų buvo su
rinkęs daugiau' kaip pusantro 
tūkstančio įvairių kryžių nuo
traukų. Apie 300 jų jis buvo 
padidinęs ir 1924 m. išstatęs že
mės ūkio, ir pramonės parodoje 1 
Kaune ir 1925 m. Italijoje tarp
tautinėje pritaikomojo menę 
.parodoje Monzoje, kur svetim
taučiai nepaprastai jais susido
mėjo. -Be to, Adomas Varnas 
taip pat yra išleidęs ir 2 albo- 
mug -Lietuvos kryžių nuotrau
kų, .'kurios taip pat sudomino 
svetimtaučius, o ypač prancūzų 
meno profesorius ir studentus.

į Paskutiniu metu Adomas Var- 
i nas moko Lietuvos meno mo
kykloje.

Adomas Varnas yra plataus 
masto menininkas. Jis: portre
tininkas, peizažininkas, natiur- 
mortininkas, .grafikas, žanrinės 
tapybos kūrėjas, šaržininkas ir 
1.1. Nors Adomas Varnas por
tretų yra padaręs daug, tačiau, 
pasak Vytauto Didžiojo Kultū
ros Muziejaus direktoriaus Ga
launės, Adomo Varno kūrybos 
stichija .pasireiškia , peizažuose. 
Gamtą jis myli .įvairiausiuose 
jos metų laikuose ir įvairia/usių 
vietų. Jis mėgsta pavasario,yva- 
■sa.ros, žiemos 'ir rudens .gamtą. 
Jis mėgsta kalnus, slėnius, ju
ras, upes ir upelius. Ypač Ado
mui Varnui sekasi vaizduoti 
Lietuvos gamtą, šios rūšies ge
riausiu .jo kuriniu yra laikoma 
žiema. jMažame vaizdelyje duo
ti tiek Lietuvos peizažo tikru- 
mos,. tiek nuotaikos gali tiktai 
tas žmogus, kuris yra nuošir
džiai su ta gamta susigyvenęs 
ir giliai ją jaučia. Adomo Var
no koloritą, pasak Meno Mo
kyklos'-direktoriaus J. Šlapelio, 
galima vadinti tonišku, o ne 
spalvišku:. jis yra švelnus, pil
kokas įr todėl iš jo vaizdų dvel
kia tylus ,ramus liūdesys, ku
rį .galima laikyti tautišku, bruo
žu, nes jame atsispindi pilka 
Lietuva su-savo pilka nuotaika. 
Addmas Varnas taip pat yra 
stipriai pasireiškęs ir grafikoje, 
kdje*. Siužeto ^atžvilgiu Adomo 
Varno grafikoje dominuoja 
simbolizmas, kurį, .pasak P. Ga
launės, taip pat galėtume pava
dinti varnišku, mes tai nėra 
mei jgrynas ^simbolizmas nei, va
dinamasis, realistinis simboliz
mas. Iš paskutinių Adomo Var-i 
.no grafikos darbų .paminėtinos 
iliustracijos Valstybės Prezi
dento Antano Smetonos kalbų 
dr raštų knygai. “Pasakyta — 
Parašyta”. ? Adomo Varno kuri
niai yra plačiai paplitę po visą 
Lietuvą. ^Keliolika žymesnių jku- 
srinių turi įsigijusi M. K. čiur- 
lionįes galerija. (Baigiant, reikia 
pažymėti, dcad Adomas Varnas 
yna ne tiktai vienas iš' žymiau
sių, ‘bet taip pat ir vienas iš 
^populiariausių lietuvių dailinin
kų. Tsb.

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIU ĮSTAIGOJ

paskolas ant saugių pirmų morgičių

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti ikij 
$5,000-00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washitigton, 
D. -C t ’

IŠMOKAM JĮ rįf
DIVIDENTO 4 zP

daugiau

(Idealusis Vyras
Marytė:—Kaip tu manai, 

koks trui būti tavo išrinktasai

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOGAHON •

OF CHICAGO į
JUSTIN MAGKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET i
Telefonas CANAL 1679 " ’a

CHICAGO, ILLINOIS

Siu MetvĮ.
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos 
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

TREČIA KLIASA «

Pirma ekskursija išplauks iš New 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 į 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damoketi $6.25.

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Gripsholm”, tiesiai į Klaipėdą per 11 die
ną, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75. v

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” Į Franciją, iš ten gelžkeliu 
į Kauną 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 “Aąuitania”.

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

Šešta ekskursija liepos 16 dieniį, laivu 
“Aąuitania”.

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

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

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka me
nesį ar daugiau laiku. 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 laivaknrčių ■skyrius, 
1739 So.Halsted St., Chicago, UL

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Stone so f the 
Operas

—— I 1 ............. *■ 1..........................

By Peter Zaluba
. >■ ... ,»

.Notė: This is a- second ar- 
ticle in the series of operas 
presented in story form. It

“‘In Marąuette Park”
S0CIAL CLUB ■NEWS

> *

Marąuette Park Sočiai Club, 
♦composėd of the !high school 
.Students, is progressing to the, 
♦extent of Iiaving 200 register- 
<ed members. A High School 
'Community Pępiriarity contest 
ižs to be launched on Wednes- 
•day, xFeb. 25th, at its weekly 
•sočiai dances to be hėld in the 
,paTk fieldhouse. It will continue 
.for several months. Valuable 
krizes will be awarded to the 
v/inners.

BASKETBALL LEAGUE
SCORES '

Results of the League games 
•df Sunday, Feb. 20th, held i n 
‘the Marąuette -Park gym' were 
as follows: 13th Ward Liths

ident, and the club has plans 
for some very interesam <>• do- 
ings on sohedule for the coming 
days. Helen Cook is yiceTpres- 
ident; Bernice Shvegzda is sec- 
retary; Jean Jaskunas Jis treas-j 
urer. On March 26, they will 
present their “Nite in Cicero” 
show at the Liberty ballroom.

% &
Mr. Carl Kishkunas and Aii-J 

toinette Mikutis are engaged,; 
būt they won’t reveal the date' 
when they Avilį wed . . . Mr.i 
Albert Brazis telis us that he| 
may be starred on the Shalti- 
meras radio program real soon. 
“It’s nice work .... . if you can 
get it”, we say.

When the recent cold spell 
hit the town, Larry Orban de-

is written with the ’hope that 
our readers will find more en- 
joyment in the finer forms of 
entertainment, of whięh the 
opera is one.

—“RIENZI” by Wągner— j
Rienzi a popular leader of 

Rome during the, 14th century 
has -a sister, Irene,. who is kid-į 
napped by a group of nobles. 
Adriano, son of one of the pat- 
rioians, rescues the giri and 
falls in love with her.

Adriano and Rienzi join ef-; 
forts and they sucęessfully 
lead the people in a revolt ag- 
ainst the nobility. Rienzi is 
then elected the Tribūne, a high 
official. Attempts are made 
against bis life, and his follow- 
ers begiu to desert him. His 
party is overthrown and the 
arigry populace turns against

1

It may he a hit too early dni 
the year to have the spring- 
fever bug biting us, būt the 
baseball hug has already beeri 
nibbling most sport fans. Likę 
Spring, baseball is just around 
the comer...“any old corner, 
tra-la-la” go the words of an 
old ditty we happened to re- 
call. Already coritingents of 
big league haseball atars have 
left f<5r the' warmer -climes to 
hegin spring haseball rtraining. 
Any day now we expect the 
umpire to shout: “Play .Bailį”

NEWS NOTĖS
FROM LITHUANIA

* '

5PRO JUVENTUTE BALTICA’
Uunder the above title, a 

monthly journal is being pub- 
lished in three languages, viz., 
English, French and German. 
Its chief purpose is to furnish 
essential Information regarding 
physical cultural and intellec- 
tual progress among the youth 
of the Baltic States. The edi
torial committee for Lithuania 
is composėd of the following 
members: Dr. Birutavičius, 
Professor Blažys, B. Novickie- 
nė, Dr. Grinius, Mr. šostakas, 
Professor Vabalas-Gudaitis,' 
and Mrs. Hunebeliėnė.

STAFF REPORTER INTERVIEWS MR. 
MICHAEL NARVID, HEAD OF UTHU- 

ANIAN CHAMBER OF COMMERCE

‘28, St. Ivans 18; Eagles .36, 
;Shags »30; Satans 51, Black- 
hawks 25; Clovers 41, Airport 
18; Aces 38, Dragons 12; Clo
vers 32, Phantoms 18; Dead 
Eyes 32, Swishers 23. x * » *

VVOMEN’S GYM NEWS
The yvomen’s varsity basket- 

iball team defeated Bessmer 
Park 68 to 22.

Lašt Thursday nights the 
married -men and women of the 
.gym classes.had a co-education-J 
•ai party. The men were rather 
vvorried about what was to 
ihappen to them. *Well , they 
found out, and they want more 
•parties. The program consisted 
♦Of volley bąli games, barn dance; 
mixers, sočiai dancing, sing- 
ing, and refreshments. Watch 
.-for the date of our next -party,1 
for inore real fun.

Do you belong to ą gyni 
•člass? “For health’s sake” youį 
•^ho iridi

HERE ‘N’ THERE '
Wanna go slummin? Take uh 

the “Shoebox” at 35th and Uni
on Avė. any Sunday evening. 
iHere you may dance to the not 
too sweet music of a three įpiecą 
<(off \key) orchestra accompa-; 
>nied by the cries of meglectedį 
tbabies and the screaming of 
hysterieal women whose hus- 
Ibands šust slapped the tar oud 
•df them for flirting.

Marąuette Park’s Ęig Zag 
Kilųb.is an ideal spot for danc- 
iing cheek to clieek. rGood food 
and »drinks topped off by ą fair 
?Show blend pcrfectly -vvith the 
icozy atmosphere.

The Lovers’ Lane along side 
of the Municipal ;airport is *a 
desolate sight these days* 
Something ought to *be doneį 
about the weather?

Interlude at Melrose Park: 
ICharlie Stephens bawling the 
Jieck out of a musician for woi< 
įking in -his shirtSleeves.

John Rukstela has been ha- 
<uing- a tough tinie lately. His 
aunt wants to know where he’sj 
igoing when he asks to ūse the! 
car.
KJHIT-CHAT ,

One of the most active little 
clubs i n Cicero is the Masąuer- 
ettes Sočiai Uląb. Josephine Pe
traitis is tire newly elected pres-

cided it was time to migrate to 
warmer climes. -Larry plans to 
leave for California over the 
week-end... It is only a tem- 
porary vacation... Petite and 
blonde Alice Yuknis sends word 
that she is doing right well for 
hcrself at -the University of 
Illinois... Estelle Stutz is tom 
between the desire to take up 
a career, or marry “a riijh 
man’s son.” She would likę to 
become an authorcss or a vo- 
calist with a bigl band ... That 
“big” man-about-town, Ray 
“Heinie” Tlalchitis, has fallen 
in a big way for lovely and so- 
pihisticated Sophie Meiron. 
Their constant company pleases 
the younger sočiai sėt of Cicero 
and they expect Raymond to 
“proffer the ąuestion” real 
soon ... Peter Zaluba is the 
leading exponent of thę tūba 
amongSt Lithuanian mufeicians, 
and his nickname is “Tūba” Za- 
luba...

Hitting the Mark
—ELEDA NORIEM—
BARE MEETS BEAR

“ ’Tis beautiful scenery, I do de- 
clare,” said Benny the Nudist, who 
AYas most įbare, as he whistled aud 
frolicked in the warm summet’s aif. 
Vnsuspectingly, Benny the Bare came 
upon -Bruin the Bear—and <Benny went 
off on a mile-a-minute tear. Būt Ihn 
sad do relate that the scenery is now 
rather bate—for there’s only one— 
•Bruin the Bėar.

■ ♦ ♦ ♦ *

“What day is -so .rare as a day įin 
June?” The twenty‘ninth of February!

♦ ♦ ♦

Will things -never stop J .popping? 
With the war in China, the ’kill-fest 
in Spuin, and politicians taking pot 
šhots at one another, we can forgive 
the ingenious .gentlman who cros$ed 
pop eorn with the 'Mexican jumping 
bcan. , ( i

* ’♦

“Laugh, and the world latighs wlth 
you.” My, wouldn’t that make a lot 
of >noise, though?

Former heavyweight Champion Gene 
Tunney i$ noW the head of a distil- 
lety firm. Bet the liųuor his company 
turns out has plenty of ”sock”.

T .. / ?
“It is ’improper for a gentlcman to 

kiss a young lady immediately after 
she ’has applied -her ‘lipstiekd’ -says nn 
authority oh proper ctiquette. Būt 
most -gentlemen with‘ osculatory in- 
tetjtions don’t jgive the lady any*time; 
to even apply the lipstičk.

him. Hę takes refuge from the 
mob in the Capitol. 

' v

Irene discovers Rienzi .pray- 
ing in theCapitol. She refiises 
to abandon him in this -trying 
moment. Adriano, who has de- 
serted Rienzi’s party, urges her 
to escape.

Įlienzi, aceompanied by 
Irene, faces the mob and pleads 
his cause. The pepple will not 
listen. They proceed to sėt the 
Capitol on .fire. When Adriano 
sees Irene and her brother 
doomed to die in the flames, 
he casts awąy .his sword and 
rushes into the burning Capi
tol to die Xvit'h his .beloved, 
Irene.

CURTAIN

STORY OF TVVO FROGS 
v z
They ventured into a dairy one 

night and fell into a pail of cream. 
The cream <was deep and all was blačk 
inside the pail.' It sūrely seemed -that 
the jig was up. One frog thought «as 
much. He didiji’t even try. His judge- 
ment told him the odds were too great 
and'df course he was drovvned. •

The othėr frog figured Bis lot ,was 
tough. He was green in 'this 'new si- 
tuation and did ;not know ;all he šhould 
about it—‘būt he had spunk and grit 
and ,set to work. -Someone mušt thave 
told him that bard work never fails to 
bring results. \

•He ;paddled and paddled -as ,hard 
as he could and at .sunup .next morn- 
ing he was sitting prttty. They found 
him sitting on ;top of the pilė of but- 
ter which ibis -energetjc .paddling -had 
churned. He had -vvorked bis' -way -out.

l^dff said-—NO HARD WORK ?IS 
EVĘR LOŠT.

' . < — EXCHANGE

Mae West aiticca in Chicago to fili 
ęngagement at >loop theatte.

Johnny Broaca, the bespec- 
tacled Lithuanian piteher, who 
“walked himself” out of a bįg 
league job withz the Champion 
New York Yarikees 'lašt year, 
has asked for another chance 
with the team.' Broaca desires 
to return to the Yankee fold, 
and the Yanks Will permit him 
to train witli them at their 
Florida training ąuarters pro- 
viding he pays his own train- 
ing expenses.

■ 1 - • < i ' ■ Ai___ .4<i, .. .1. !••••■

SPORTJES ... Vito Tamulis, 
leftrhanded eurve bąli artist 
who >played jwįth the Yankees, 
will he shooting ’em -over the 
pan -for-the St. Louis *Brownies 
this iyear.. . Jdhnny Krakaus- 
kas, )may tongite-tie sports an- 
nouncers and įgive writer’s 
eramp to ithe official ;seore 
keepers,; who itty to juggle liis 
name > around—but he .iš also 
expected to “handciiff” batters 
in the American 'league this 
year. {Buęky Harris, manager 
of ithe Washington Senators, 
expects big ithings from John- 
ny thisjyear. One-of the rookies 
up for trial. at the finish of ;the 
season .-lašt year, he made an 
impressive shovving with the 
Senators.... “Slinging” !Sammy 
Baugh, dast year’s ’outstanding 
professional footballer who sėt 
the ileague afire with his out- 
standing -play with the Wash- 
ington Redskins, will play with 
the St. -Louis iCardinal’s hase
ball team 'this year. >He is ex- 
pected to hecome a 'gredt “base- 
BAUGH” star,,.The Tuma- 
yick basketball 4eam of ‘Cicero, 
composėd of outstanding Lith 
cagers ds regarded ;as ithe “dark 
horse” team -to win the cham- 
pionship honors in the free 
lance diVision Of the Ghicagb 
'Evening American cage -tour- 
nainent which is -being played 
at ithe JPafk Uasino 4n the 4300 
block on west Madison Street.

Monday, February 28th, the 
Marąuette Park fieldhouse will 
be the scone of the regular 
boxing shows1 held there un~ 
der the auspices of the Park 
Board. The Marąuette boys 
will swap gloves -with the Chi
cago Boys Club. There will be 
ęight bouts and the lighting 
starts at 7:30.

THOŠE who desire the return 
of peace to Spain will be glad 
if there are any picces of Spain 
Įei t 'to. make peace on after the 
terrific “shęlkacking” the land 
has beeil subjected to.

A Danish View of Lithuania
“Hus og Hjem” (The House 

and Family) in its Christmas 
and New Year numbers pub- 
lished two articles on Lithua
nia by the editor, Frederick 
Opffer. The Tirst of these is 
devoted to Kaunas and a des- 
cription* of the city’s modern 
growth and ancient traditions. 
The second deals with the ro- 
mantic story .of the Lithuanian 
itinei’ant sacred image carvers. 
“It ‘is strange to reflect,” 
writes the author, “that even 
today, when the industrial spi- 
rit has .gaiped ascendancy 
throughout the world, there 
are1 nevertheless štili places 
wpėre craft&manship has not 
been ousted by it, and where 
there štili survivės the pride 
of craftsmanship and its Cre
ative joy characteristic of the 
Middle Ages. For the modern 
man it is perhaps somewhat 
diffieult to understand that in 
our times it is štili possible to 
produce something without ma- 
terialistic calculations, because 
Common sęnse demands that a 
humąn 'being should provide 
ndt only for today, būt for the 
future. None the less, these 
Lithuanian image carvers have 
created solely for the sake of 
their calling, and have taken 
no thought for their own ma- 
terial welfare. Is it not strange 
that in 1938 there are Štili /
people who live only for their 
ideals?” concludes 'the author.

A THOUGHT
New Truths
Are the resdlt
Of atkind .of cyystal clear 
Insanity
Known .to būt a iew men.

—^Carrou) JDe V ries

Chantber Has Interesting Plans k . ■ 1 11

“Congratulations, Mr. Nat- 
vid-” said your enthusiastic re- 
porter to that worthy gentle- 
man who bakes and supplies us 
with -tasty bakery goods.

“Why, what did I do now?” 
asked he, not knowihg whether 
to be annoyed or pleased by 
our mischievous smiling.

Būt soon he forgot that he 
-was being interviewed and so- 
did I, almost, after we got into 
the subject of the Lithuanian 
Chamber of Commerce, of 
which Mr. Michael Narvid was 
elected President for this year.

The Chamber certainly has 
some interesting plans for the 
coming season, būt what in- 
trested me even more is the 
way President Narvid is harid- 
ling the committees. He has 
appointed the chairmen for the 
several committees who in 
turn will choose the members 
with whose cooperation they 
feel they can accomplish most.

In this way, each Chairman 
will be working with more con- 
geniality and unity within his

committee. Since the Chairmen 
are also on the Board of Di- 
rectors, they will lose no time 
in formulating and announc- 
ing the plans Of their commit
tees at the Board of Directoičš 
meetings, not having to wait 
and delay activity until general 
meetings are called.

One of the activities, or 
shall we call it a project, is the 
Lithuanian Directory. This un- 
dertaking was definitely ap- 
proved and adopted by all the 
members present at the lašt 
regular meeting, and Mr. Nar
vid says that systematic .plans 
are just :about completed and 
that particular committee will 
soon have the gathering of all 
narnės, etc., well under way.

This Directory will be the 
beginning of broad, future 
plans in establishing the 
strength and importance of 
Lithuanians in America,—eco- 
nomically, politically, socially.

Hurrah!—to the Lith. Cham
ber of Commerce. Bravo and 
Gpod Luck to their energetic 
President! —Newsy

E D U C ATI O N VIA
RADIO

• J 1 < * i • ♦

■,from “Journal of Adult 
Educatiori’

THE W0RLD AT
AGLANCE ’

by Dr. E. G. Peters

Katj Etanas, Wather Erothet's slat, 
wha eacned '$209,100 lašt yeatA

There are seven hundred 
radio stations licensed by Fc- 
dęral Communications Com- 
mission to operate in the 
United States. Thirty-eight of 
these stations, or about 5.5 per 
cent are owned by statės, col- 
leges, or other public institu- 
tions- }Of these, twenty-isix take 
no advertising ‘whatevcr, and 
are devoted to sponsoring ra
dio programs of an education- 
al Services. These. non-profit 
stations, usually owned by lead
ing collegeš and universities, 
Offer educational programs 
covering a wide variety of 
subjects: agriculture, domes- 
tic Science, history, literature,- 
and languages.

The budgets of these ėdu4- 
cational stations when com- 
pared wilh the largo coniiiier- 
cial stations -are extremely 
lbw. The commercial stations 
have hundrods of thousands of 
dollars at their idisphsal, while 
the-budgets of the educational 
stations' vary from $1500 to 
$5000. The largešt budgėt is 
said to he $25,000-

The Americans who want 
to be eOutated, by radio are a 
small .ininority, būt this mino-, 
rity imust be šerved, for it dn- 
cludcs the majority of our 
most thoughtful and able ei- 
tizens.

For the cost of operatihg 
one dcpa rlment i n a largo un- 
iversity we could put any one, 
of our educational stations to 
work at its full (powcr- It 
would not reąuirc an ovor- 
whelming amount to give hallf 
a dozen of them -the strength 
necessary for good work. Būt 
we have ‘nev,er made 'the ex- 
periment even in a single case. 
We have never made a clear 
denionslralion of what broad- 
casting for jpublie sąrvice, and 
\vithout prdfit, can accomp- 
lish.

„ . 7 JiilL

Washington and the Dictators

With Europe and- mtfch of 
the ręst of the world now qua- 
king at the threat of dictators, 
George Washington stands out 
most strikingly.

Washington knew the grind- 
ing misery and dangerous 
ąuicksands ©f autoeratie r ule. 
After he had led the rebeilious 
colonists to vietory against the 
British monarchy, he did not 
intend to let lįhe miserable 
system of one-man rule again 
be sėt up in this country.

“The very ddea is odious to 
me,” Wasliington replied in 
disgust, when some of his 'for
mer officers asked that he be
come dietator to end the -Cha- 
os and ^uiarchy which follow- 
ed the Vietory at Yorktown. 
If -he -had merely nodded Jhis 
head, Washington might have 
been Caesar of the nation he 
had>done so muėh to free. Būt 
the father of diis country ha- 
ted kings and believed in the 
capacity of the people to gov- 
ern themselves, a belief nuw 
discarded by certain rich Ame
ricans whose big fortunes 
have ibeen piled up in the o?e- 
pufolic that Washington helped 
to found.

Though president of the con- 
vuntion which framed the con- 
>Stitution, NVashington was too 
sensible to fall into the error 
of some Americans today, and 
to dookk upon that doeument as 
perfect. “The constitution..... 
ds not free from imperfections,” 
he said when the convention 
was about to adjourn. Būt... 
“As ithe constitutional door lis 
opend for future amend- 
ments and alterations, I think 
it would be wisę in the peojile 
to accępt what is offered 
them.” He deemcd the consti- 
tutiou a living, growing or- 
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Ar Himalajų Viršūnėse 
Gyvena Žmones

Patys aukščiausieji žemes kal
nai yra Vidurinėj Azijoj. Tai 
Himalajai. Aukščiausioji jų vir
šūnė vadinasi Everestas, sie
kianti veik 9 km. aukščio. Su
prantama, kad tie aukščiausieji 
žemės kalnai yra padengti amži
nu sniegu: . J
ne vasaros metu, nė karščiausio
mis dienomis Himalajų viršūn- 
nėse neištirpsta sniegas, nepra

nyksta ledas
Aukštieji Himalajai—sniego ir 
ledo viešpatija, taip pat, .kaip 
ir tolimojoj šiaurėj.

Himalajai savo paslaptingu
mu jau senai viliojo mokslo 
žmones. Beveik visi žemesnieji 
žemės klodai iki musų dienų 
jau ištirti: į žemesniąsias vir
šūnes buvo įkopusios ekspedi
cijos, o pačias aukščiausias vir
šūnes apskraidė lėktuvai.' Tuo 
tarpu Himalajai amžiais stovėjo 
didingai dangun įsirėmę savo 
viršūnes, ir jokia žmogaus, bal
tojo žmogaus koja nebuvo tenai 
įkelta.

Bet paskutiniaisiais laikais 
susirūpinta ištirti ir iki šiol ne
žinomuosius Himalajus. Iki mu
sų dienų jau suruošta keletas 
didžiulių ekspedicijų, kurios 
bandė kopti į snieguotusius kal
nus, bandė pasiekti bent žemes- 
niąsias Himalajų viršūnes. Taip 
pat daug kartų bandyta Hima
lajų viršūnes perskristi lėktu
vu. Ir tos ekspedicijos nemaža 
yra patyrusios. Bęt, deja, nū 
vienai exspedicijai • nėra pavy
kę įkopti į aukščiausiąsias Hi
malajų viršūnes ir pasižvalgyti, 
kas dedasi tenai tokioj aukšty
bėj nuo žemės ir vis dėlto dar 
ant žemės. Gal būt kuomet nors 
ateity tas viršūnes žmogui ir 
pavyks pasiekti, o gal būt bal
tojo žmogaus koja ir niekuo
met nebifs tenai įkelta—įr tos 
aukštosios viršūnės pasiliks ne
žinomos, paslaptingos...

O kad tos viršūnės gali slėp
ti ir mums,dar nežinomų daly
kų, galima spėti ir iš jau bu
vusiųjų ekspedicijų, kurioms 
pavyko šį tų užtikti. Didžiau
sių įdomybę čia sudaro “sniego 
žmonės, kurie neva gyvena 
aukštuosiuose Himalajų ose. 
Mat, kai kurioms ekspedicijoms, 
kopiant į aukštuosius Himala
jus, yra pavykę užtikti paslap
tingas žmonių pėdas, o kai ku
riems ekspedicijų dalyviams 
yra tekę matyti net pačius pa
slaptinguosius “sniego žmones,” 
gyvenančius toje sniego kara
lystėj,—Himalajų aukštybėse, 
šitie “sniego žmonės”, gyvena 
aukštosiuose Himalajuose, tų 
kalnų apylinkėse paprastai yra 
vadinami “Miloh Kampei.”

šitų “Miloh Kampei”. pėdos 
pirmų'kartų bi^vo užtiktos 1921 
mt. per pirmųjų Himalajų eks
pedicijų. Tų ekspedicijų buvo 
suruošus Dr. Kelias. Ekspedicija 
pasiekė virš 7,000 metrų aukš* 
čio. Ir štai per tų ekspedicijų 
didelėj aukštumoj vienas tibe
tietis nešikas (vadinamas kulis) 
užtiko sniege žmonių pėdas. Iš 
kur tie žmonės galėjo tokioj

aukštumoj,—kur viešpatauj a 
Vien tik sniegas, šaltis, audros 
ir Himalajų .dvasios,—atsirasti, 
pasiliko paslaptis, nes Dr. Kel
ias ekspedicijoj žuvo.

Nepavykite Dr. K.ellas’o eks
pedicijai, buvo suruošta nauja 
ekspedicija, kuriai vadovavo 
pulkin. Howard Būry. Ir štai 
pulk. Būry, rašydamas apie eks
pedicijų, pamini ir apie tuos pa
slaptinguosius “sniego žmones;” 
Tai yra pirmasis baltasis, pa
pasakojęs apie tuos Himalajų 
gyventojus. Pulk. Būry rašo, 
kad įkopite virš 5000 metrų jo 
tibetiečiai palydovai, kulisai, 
pradėję baimintis. Jie papasa
koję, kad Himalajų aukštumose 
gyvena laukiniai, gauruoti žmo
nės, nepaprastai stiprus ir grei
ti. .
Bet pulk. H. Būry tuo nenorėjęs 
patikėti. Bet štai įkopus apie 
6000 metrų, užtikta ^naujos pė
dos sniege..Kieno tos pėdos, pul
kininkui Būry, žinoma, nepavy 
ko išaiškinti.

. Ir taip slinko metai, buvo dar 
suruoštos kelios ekspedicijos, 
kuriuos vietiniai gyventojai taip 
pat pasakojo apie kažkokius 
paslaptingus “sniego žmones”, 
apie “Miloh Kampei”, kurie gy
venų aukštuosiuose Himalajuo
se. Vienai kitai ekspedicijai taip 
pat pavyko didelėse aukštumuo
se, kuriose normaliai jau žmo
nės gyventi nebegalėtų, užtikti 
paslaptingus žmonių, pėdas. Bet 
nieko tikresnio ir'aiškesnio pa
stebėti nepavykdavo—ir taip 
niekas nieko tikro nežinojo apie 
tuos “sniego žmones.”

Bet štai šiomis dienomis apie 
tuos “sniego žmones” vėl prabi
lo Erikas šiptonas (Eric Ship- 
ton). Jis praeitų vasarų suruo
šė ekspedicijų į Himalajus ir tos 
ekspedicijos metu vėl buvę už
tiktos tos paslaptingosios pėdos, 
šiptonas pasakoja, kad įkopus 
virš 4600 metrų sniege buvu
sios' užtiktos keistos pėdos, 
šiptonui tos pėdos pasirodžiu
sios panašios daugiau į dram
blio ar kito kokio žvėries, bet 
ne į žmogairs pėdas. Tačiau jo 
nešikai tibetiečiai tuoj ėmė tvir
tinti, kad’tos pėdos esančios ne 
ko nors kito, kaip “sniego žmo
gaus”—“Miloh Kampei”. Bet pa
klausus, ar kas nors yra tuos 
žmones matęs, visi nešikai at 
sakė, kad
nė vienam jų nesu pavykę “Mi
loh Kampei” gyvo pamatyti. 
Tiktai esą pavykę užtikti žmo
nių kaulų, kurie tikriausiai yra 
buvę tų “sniego žmonių” ap
graužti.

Iškilus vėl kalboms'apie tuos 
“sniego žmones”, imta aiškinti, 
kas iš tiesų tai galėtų būti. Čia 
yra keletas nuomonių. Pirmiau
sia nurodoma, kad tai galį bū
ti tibetiečių vienuoliai asketai, 
kurie norėdami labiau savo die
vus garbinti ir nuo žmonių at
siskirti, įkopę į Himalajų auk
štumus ir gyvena. Antri nuro
do, kad čia gali būti nusikaltė
liai arba jų ainiai: esu, nusi
kaltėliai, bėgdami nuo bausmės,

■iii

Vaizde pusantro lono bunviųjnm cromas, Kuris puutu-« 
kuro ekonomijos rekordą. Jis, bėgdamas nuo Ottawa, Ka
nada iki Mexico City, viso 3,022.2 mylias, atsiekė 67.04 
ton-mylių su gesolino galionu;

APIE ŽEMES PERTVARKYMUS LIETUVOJ
/ • . , ■■ «

Kai vertiname, kiek didelę 
pažangą Lietuva yra padariusi 
savo nepriklausomybės metais, 
turime atsižvelgti į tuos sun
kumus, kuriuos jai teko nuga
lėti. šiaip visi numanome, kad 
tie sunkumai buvo labai dideli, 
nes Lietuva buvo ir taip jau 
labai nuskurdinta, didysis ka
ras ir vokiečių okupacija kraš
tą galutinai nualino. Greta to, 
reikia atsiminti, kad atgavus 
nepriklausomybę Lietuvai ne 
šiaip teko statytis, tvarkytis ir 
puoštis, o reikėjo atlikti milži
nišką žemėtvarkos darbą. Sun
ku apskaičiuoti,, kįęlę ši tas > dar
bas suėmė žmonėms laiko, jė
gų ir pinigų.

Lietuvoje 85 žmonės iš šim
to gyvena iš žemes ūkio. Taigi 
Lietuva perdėm yra žemės ūkio 
ir ūkininkų kraštas. Nepriklau
soma tapusi, Lietuva pasidarė 
dar ukininkiškesnė. Laisvosios 
Lietuvos vyriausybė iš pat pra
džių susirūpino žeme ir žemės 
valdymo pertvarkymais. Lietu
va neturi didelių žemės gelmių 
turtų — akmens anglies, žiba
lo, aukso, druskos. Visi Lietu
vos žemės turtai yra. paviršiu
je. Bet ir tas paviršius savo 
turtus duoda tiktai už sumanų, 
prakaituotą darbą. Tiesa, Lietu
vos žemė turi apsčiai statybi
nės ir kuro medžiagos: molio, 
smėlio, gipso, kreidos, kalkių, 
durpių, akmenų ir kitų. O šiaip

iki 150 hektarų žemės. Šių dva
relių . savininkai jau neturi iš
teklių užsieniuose lebaftti, o tu
ri palys rūpestingai riu••rinkan
ti. Dvarų — dvarelių Lietuvo
je dabar yra apie 5,000.

atsistatan-

įkopė į kalnus ir čia sniegų dy
kumose gyvena kaip laukiniai 
gaudydami žvėrelius ir medžio
dami paukščius. (Reikia atsi
minti, kad kai kurių žvėrių Hi
malajuos galima užtikti net 
7000 mtr. aukšty, kaip tai kiš
kius ir lapes, o žemesnėse vieto
se žvėrių gyvena dar gana daug. 
Taigi, 5susimedžiotu yra ką). 
Tretieji sako, kad čia nėra jo
kie “sniego žmones,” p tik bež
džionės. Šitą nuomonę ypač re
mia Džonas Hagenbekas (Jqhn 
Hagenbeck), ilgai tyrinėjęs In
diją ir daug kartų keliavęs po 
Himalajus. Bet netrūksta ir to
kių, kulrie sako, kad Himalajų 
aukštumuose galinti gyventi ir 
kokia nors mums dar nežinoma 
žmonių rasė, jnintanti iš me
džioklės. Tie žmonės, žinoma, 
nėra ten gausingi, neš niekuo
met jų nematoma, o tik retkar
čiais užtinkamos paslaptingos 
pėdos. 'i

Taigi,. kaip matome, Himala
jai dar iki šiol slepia paslaptį, 
kurios mes dar neįstengiame at
spėti. Bet reikia tikėtis; kad ne
tolimoj, ateity ir tai . bus ati
dengta ir bus sužinota, ar iš tie
sų Himalajų viršūnėse gyvena, 
žmonės.. J

viską duoda pilnoji žemelė, kai 
ji gerai įdirbama ir įtręšiama.

Kadangi naujai atstatytai 
valstybei' teko remtis daugiau
sia žemės ukiu, tai žemės reika
lais ir buvo labiausiai rūpinta
si. Pagal savo gyventojų skai
čių Lietuva žemės ne taip jau 
mažai turi. Dabar nepr. Lietu
va užima apie 58,000 ketvirtai
nių kilomertų žemės plotą, tai
gi 5,800,000 hektarų. Gyventojų 
dabar yra apie 2,500,000 žmo
nių’. Tuo budu kiekvienam gy
ventojui tenka po 2 su viršum 
hektarus. Lietuvos žemės dar 
galėtų išmaitinti kitą tiek gy
ventojų.

Pirmiausiai teko pasirūpinti, 
kad žemė butų lygiui ir teisin
giau perskirstyta, kad žemė 
butų rankose, kurie ją dirba. 
Didieji dvarai jau iš senesnių 
laikų buvo Lietuvos alintojai. 
Rusai, lenkai ar sulenkėję stam
besnieji ūkininkai savo, dvaruo
se negyvendavo, jie dažniausiai 
gyvendavo užsieniuose, jų dva
rų gaminiai būdavo parduoda ir 
išvežami į Vokietiją, o pinigai 
taip pat pralošiami, prašvilpia
mi užsieniuose. Jau vien grynai 
ekonomiškais sumetimais Lietu
vos dvarų. buvimas nebuvo pa
teisinamas. O be to, dvarai bu
vo lenkinimo ar rusinimo Jizdai, 
kur buvo žalojama lietuvių sie
la. Po karo dvarininkai nebūtų 
pajėgę savo dirvonuojančius 
dvarus atstatyti: greta to, žy
mi dalis lenkų dvarininkų išbė
go į lenkų legionus kovoti prieš 
Lietuvą. ,

Todėl jau 1919 metais! Lietu
vos vyriausybė .išleido įstatymą, 
kuriuo; buvo -uždrausta: dvarų 
žemes pardavinėti ir dalį tų že
mių paėmė kariškiams žeme 
aprūpinti, Į ;Lenkiją pabėgusių 
dvarininkų; dvarai buvo nusa
vinti ,valstybės, naudai. Vėliau 
(1922) buyb išleistas žemės re
formos, įstatymas, pagal kurį 
dvarams palikta tiktai po 80 
hektarų žemės. Visa kita dva
rų žemė buvo paimta išdalint 
savanoriams, bežemiams, maža
žemiams. Kartu buvo paimti 
'valdžios žinion beveik visi dva
rų miškai.

Vėliau buvo žemės reformos 
įstatymas pataisytas taip pat, 
kad dvarininkams palikta po 
150 hektarų. Šitas pataisymas 
padarytas todėl, kad neskaidy
ti mažus dvarelius, kuriems už 
nusavintą žemę vis vien tektų 
mokėti rinkos kaina. O didesni 
dvarai, teturėdami 80 .hektarų 
žemės, negalėjo išnaudoti esa
mų? trobesių ir ūkio invento
riaus. Tokiu budu dabar Lietu
voje tokių dvarų, kaip seniau 
buvo, jau nėra-.-tYra dvareliai

su-

ze- 
ne- 
im-

budavo

Pagal žemės reformos įstaty
mus iš dvarų atimtąją žemę 
valdžia išdalino savanoriams bei 
bežemiams ir mažažemiams. Iki 
1937 metų dvarų žemių išdalin
ta apie 800,000 hektarų. Iš tos 
žemės padaryti 72,000 žemės 
sklypų. Taigi apie tiek Lietuvo
je atsirado naujakurių ūkinin
kų. Valdžia naujakuriams - įsi
kurti davė paramos — pinigais, 
mišku, jaavis, paskolomis ir ki
tais budais. Tiesa, ta valdžios 
parama nebuvo labai didelė, to
dėl naujakuriams teko naujus 
ukius kurti per didelį vargątir 
darbą. Tūčiau naujakuriai pa
rodė daug sumanumo, taupumo 
ir darbštumo, .ir jų dauguma 
jau dabar yra gana įmanomai 
įsikūrę*.

Žemės reforma ąrba dvarų 
parceliacija naujai
čiai valstybei buvo^ liabai sunki 
našta, tą jautė visas tautos ūkis 
Parceliuojamoji žemė tam .tikrą 
laiką nebuvo apdirbama, neda
vė jokios naudos, o besikurian
čius naujakurius dar teko viso
keriopai remti ir šelpti. Numa
nu, koks yra milžiniškas darbas 
ant apleistų dvarų dirvonų 
kurti 72,000 naujų ūkių.

Dvarų parceliavimu visi 
mes pertvarkymo sunkumai 
sibaigė. Greta šito, reikėjo
tis kaimų skirstymo į vienkie
mius. čia lygiai didelis, sunkus 
ir svarbus darbas. Iki 1937 me
tų 6,000 kaimų išskirstyta į 
vienkiemius. Tų kainjų 140,000 
ūkininkų turėjo pertvarkyti sa
vo ūkininkavimą naujose vieto
se; didelė jų dauguma turėjo 
visus savo trobesius perkelti į 
naujas vietas, juos perstatyti, 
pataisyti, šių kaimų 1,491,475 
hektarai žemės naujai pertvar
kyti į. sklypus, kiekvieno žemės 
savininko žemę sujungiant į 
vieną vietą. Dar liko neišskirs- 
tyta į vienkiemius 3,540 kaimų 
516,000 hektarų žemes. Kadan
gi dabar matininkai nuo dva
rų parceliacijos darbų yra pa- 
siliuosavę, tai kaimų, skirstyt 
mas gali eiti sparčiau. Todėl 
manoma, kad visi kaimai į vien
kiemius bus išskirstyti iki 1943 
metų. Nuo tada jau Visai Lie
tuvoje bus išnykę kaimai, ku
riuose buvo nors sunkesnis gy
venimas, bet jis teikdavo ir 
tam tikrų malonumų,
palankesnės sąlygos žmonėms 
savitarpy bendrauti ir panašiai. 
Su kaimų išskirstymu nyksta 
senoji vargingoji bet kantu ir 
romantiškoji Lietuva. Dabar at
eina Lietuva turtingesnė, gra
žesnė, praktiškesne, kuri ir kai
mo žmonių budui deda savo 
antspaudą. •}

I

Dar tenka paminėti žemių 
sausinimo darbus, kurie jau ke
liolika -metų vykdomi. Lietuvo
je daug yra šlapių žemių bei 
pelkynų, kuriuos beveik nega
lima naudoti žemės ųkiui. To
kios žemės reikalingos nusausi
nimo. Vyriausybė, norėdama 
pagelbėti 'šlapių žemih ūkinin
kams ir jų Ūkius pakelti, kas
met vykdo didelius nusausinimo 
darbus. Kasami grioviai —< grio
veliai, tvarkomi išsiįiejantieji 
upeliai, ežerų krantai? šituos 
darbus vasaromis dirbą .7,000— 
8,000 darbininkų. Iki šiol žemių 
nusausiniftio darbams Vyriausy
bė yra išleidusi jau apie 40,000,- 
OO9 litų. Dalis šių pinigų ūki
ninkų žemių
O0Q litų. Dalis šių pinigų ūki
ninkų žemių sausinimo reika
lams duota pašalpomis, o kita 
dalis ilgalaikėmis bepfocentinė- 
mis paskolomis.

Taigi į dvidešimtuosius nepri
klausomybės metus L
žengia atlikusi milžiniškus že
mėtvarkos darbus. ’

etuva į-

Tsb.

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

J />;>..''S*?* , .

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausį.
Automobilių Išpardavimą pas 
COOK COUNTY FINANCE C0.

Prie 1340 W.63rd St.

Niekur pasauly jus negalite rasti tokio modelių pasirinki
mo taip juokingai žemose kainose.
čia atstovaujama kiekviena karų gamyba — virš 300 karų 
— 1937 ir 1936 metų Buicks, Cadiilacs, La Sales, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Salos, Dodges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettes, Studebakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards. * .*/
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKTI BE
VEIK NAUJITĖLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
KAIP Už $295.
Tik pamanyk, beveik naujitėlis kaVas tik už $295 su 90 die
nų garantija ir 10, dienų bandymui.

i

Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, 
Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chryskrs, Packards, 
Pontiacs, Plyrfiouths — už pigiai kaip $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ.
ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei — virš 20 mėtų biznyje. •
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS ĮMOKĖJĮMAIS IKI 2 METŲ.
Paklausykit musų lietuviškosios valandos iš VV.G.E.S. radio 
stoties kas antradienį 7:40 P. M. to 8:00 ’P. M.

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

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

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA

GRIPSHOLM
' 23,000 tonų įtalpos

Gegužės 28 d., 11
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Trečia Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą...... ..........
Į abi puses..... ....... :........................ .....

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

. > Taksai $5.00 atskirai.
. v l.

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 į patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

Chicago, Illinois.

■ GARSINKITES “NAUJIENOSE”




