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78 žmones žuvo pietų Kalifornijos potvynyjee?

TURTUI ŽALOS PADARYTA $25,000,000 
VIEN LOS ANGELĖS NUOSTOLIAI AP

SKAIČIUOJAMA $3,000,000
/ - - -

20,000 žmonių neteko pastogės. Miestelių 
gyventojams trūksta maisto ir net tinka

mo gerti vandens.
LOS ANGELES, Cal., kovo filmų žvaigždės atskirtos, izo- 

4. — Potvynio vandenys pie- liuotos, kitos išgelbėtos.
Santa Ana upė paprastai bu

rna sausa. Ji tačiau potvynyje 
prarijo 20 gyvybių ir sujau
kė du miestelius. Apsėmė 15 
mylių ilgio, 7 mylių platumo 
žemės plotą.

Malibu miestelis atskirtas 
nuo kitų vietų, žmonės netu'ri 

Įtinkamo gerti vandens. Saint 
Į Bernardino miesteliui gręsia 
| maisto trukumas. Visi apielin- 
kės tiltai nunešti, keliai išgrau
žti. Palm Springs neteko švie
sos.

Kodėl ištiko taip sunki ner 
laimė Los Angeles ir apielin- 
kę? j

Apielinkė yra beveik vieno
da lyguma. Tik 30 mylių tolu
moj 6,000 pėdų aukščio kai
nai. Per keturias dienas ir nak
tis, palijo 11 colių vandens. Tas 
vanduo didžiausiu smarkumu 

• J 1

veržėsi nuo kalnų į jurą siatf- • • . • . į v. J .. ■ .

tinėje Kalifornijoje penktadie
nį pamažu pradėję sltfgti. Reik-, 
šta viltis, kad didžiausias pa
vojus praėjęs.

Bet potvynis brangiai kaina
vo. 200 žmonių pasigendama. 
78 iš jų, jau žinoma, yra žu
vę. Manoma, kad ir kiti bus j 
žuvę. Los Angeles mieste ir j 
kitose valstijos dalyse 20,000. 
žmonių neteko pastogės. Vien 
Los Angelėse 2,000 turėjo ieš-Į 
koti prieglaudos svetimuose 
namuose arba viešose įstaigo
se.

Turtui padaryti nuostoliai 
apskaičiuojama $25,000,000.

Los Angeles mieste nuosto
liai siekia $3,000,000. Geležin
kelių patarnavimas sutrukdy
tas. Kitos susisiekimui priemo
nės atsteigiąmps.

Hollywoode krufainųJu pa
veikslų stučHjoą praneša apie'romis upių vagomis, kurios jo 
didelius nuostolius. Kai kurios viso nepajėgė suimti.

FILLMORE

■Mtl

TOWN UNDER 
3 FEET OF WATER

17 PERSONS ' 
RERORTED 
MISSING "

WALL OF WATER 
CLAIMS 5 LIVES

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PLEČIAMAS ORINIS SUSI

SIEKIMAS LIETUVOJE.

250 FAMILIES 
FLEE 4 FEET 
OF WATER

/ Clara 
River y

SANFERNANDO
HALF OF DOHENY PARK 
WASHED INTO OCEAN

CAPISTRANO

River» CLEMENTE
N \

KAUNAS. — Lietuvos Vy
riausybė paskyrė 300,000 litų 
orinio susiekimo Kaunas-Klai- ' • |x .pėda organizavimo pradžiai. 
Taip pat planuojama įvesti, ir 
orinį pašto išsiuntinėjimą į kai 
kurias tolimesnes Lietuvos vie
tas. Iki šiol per Lietuvą susi
siekimą orlaiviais palaiko Vo- 
kiečių-Rusų orlaivininkystės 
bendrovė, bet su Klaipėda su
sisiekimo orlaiviais nebuvo. Tai
gi, Lietuva kuria pirmą nuo
savą orinio susisiekimo liniją 
su savo pajūriu.

Japonai koncentruo- čekai kariaus už ne 
jami dideliam mušiui priklausomybę

PRAHA, Čekoslovakija, kovo
4. — Čekoslovakijos premjeras

-HŠRIDGE V/ASHED OUT;
TEN DROWNED 

-'V'f ' r ' -------..J...Z
' ■ . IACME-NAUJIENŲ Koloj

CALIFORNIJOS potvynio topografiškas žemėlapis, kuris parodo labiausiai nukentėjusias vietas. Apskaičiuo
jama, kad dėl potvynio žuvo apie 150 žmoniii, o 20,000 liko be pastogės.

{VAIRIOS LIETUVOS ORGA
NIZACIJOS SVEIKINA UŽ

SIENIO LIETUVIUS.

VALDŽIA LAIKYSIS NAUJOSIOS D ALY- PAPASAKOJO APIE PLANA NUŽUDYTI—L - -L. . —  : ; — — —u. . —- 1 - • į,

STALINĄBOS- SAKO PREZIDENTAS

pagal Peiping-) riauti visomis pajėgomis ap- 
savo nepriklausomy-

SHANGHAI, Kinija, kovo 4.
— Kinų-japonų karo neutraliai 
stebėtojai penktadienį pranešė, Milan Hodza penktadienį pa- 
apie koncentravimą didelių . Jh-1 reiškė pilnam atstovų butui, 
ponų jėgų, ypatingai mekani-(kad šalis yra pasiryžusi ka- 
zuotų dalių,
Hankow geležinkelį, šiaudinėje1 gynimui
IJonan dalyje, Chengchow apie-.bes, savo rubežių ir savo savi- 
linkėje. čia yra stipriausios ki- stovimo. Tačiau' Čekoslovakija 
nų tvirtovės ir geriausioji jų nori atsiekti susipratimo su 
kariuomenė. Laukiama svar-. Vokietija absoliučios lygybės 
baus mūšio.

Paaiškino prez. Roo 
sevelto pažiūras 

anglams

WASHINGTON, D. C., ko-iliai didesnės įperkamosios pa jė-
vo 4. — Penktadienį sukako S’os. <
penkeri prez. Roosevelto admi- Vienas svarbiausių jo adrti- 
.. .. ... .nistraęijos laimlėjimų laike pen-mstracijos metai ir prasidėjo . . . , ., . ,■- - - a'į [Mū ’uietų^ pasak prezidento,

■ ” yra tas, kąd žmonės pradeda
protauti tupiami domė j ė ben
drus šaji'es’ reikalas, o ne vien ' 

i savąsias, asmeniškas proble- 
!mas’ 'bos komisaras, o dabar vienasJo manymu, ūkių .produktų ... . , lv (' 1 (teisiamųjų bolševikų vadų by

loje, ketvirtadieni papasakojo 
apie sąmokslą užgriebti krern-

Vienas svarbiausių jo admi-

šešti. Kalbėdamas spaudos at 
stovų. > konfęreųę;įįoj apie pen
kerius jo darbuotes metus prez. 
Rooseveltas pareiškė: “Senasis 
Valstybės Laivas tebcplaukia I 
ta pačia kriptimi.” > j

Prezidentas akcentavo, kad kontrolė pakels šalies perkomą- 
valdžia nesiliauja kovojusi tik- ją pajėgą.. Gi/ algoms reikalin- 
'slu panaikinti specialias privi- gos yra grindys, o darbo va- 
legijas. Akcentavo reikalą ša- landoms lubos.

Teisiamieji tarėsi su lenkų generaliu šta 
bu. Taikėsi atskirti Uzbekistaną 

nuo Rusijos
’’ dejd a'^ėŠtūbti. Priklausė jiems 

taipgi M. Golodied, Raltgudijos 
liaudies komisarų pirmininkas, 
ir ^Nįkolai Antipov, buvęs liau
dies komisarų tarybos vice-pre- 
zidentas.

ši grupė dažnai tarėsi su N. 
jlį ir nužudyti Juozą Staliną ir Bucharinu, kuris dabar irgi yra

MASKVA, Sovietų Rusija* 
kovo 4. — O. P. Rosengoltz,

i buvęs sovietų užsienio preky- ]
Ia/a™ Ir t n n v»n n i

kitus sovietų vadus gegužes teisiamas, ir G. I. Piatakovu. 
kuris buvo nubaustas mirtimimėnesį 1937 metų. Sąmokslo

NAUJOSIOS DALYBOS ŠEŠTI METAI vadas buvęs maršalas Tucha-|po 1937 metų bylos.

. Prez. Roosevelto administra-
so- i

pagrindais.
Hodzos pareiškimą klausyto

jai priėmė audringa ovacija.

depozitų apdrhuda, Tennessee1 
Valley Authority ir kiti.

Kalbėdamas ketvirtadienio

Buvęs Uzbekistano respubli
kos prezidentas (centralinėje 
Azijoje), Faysula Chodžajev,

KAUNAS. — šiais metais 
užsienio lietuviai prisiminta ir 
nuoširdžiau sveikinta negu bet 
kada anksčiau. Mincdamos Lie
tuvos 20 metų Nepriklausomy
bės sukaktį, įvairios organiza
cijos nutardavo sveikinti užsie
nio lietuvius. Visur buvo pa
brėžiama, kad Lietuvos Nepri
klausomybės džiaugsmo švente 
yra netik Lietuvoje gyvenan
čių, bet ir po visą pasaulį iš-
^laidžiusių brolių lietuvių.

visi ir

Lietu-

Visi dirbome Lietuvos 
klnusomybę atstatant, 
džiaugiamės.

Taip pat šiais metais
vcje ruošiamasi atvykusius už
sienio lietuvius priimti kaip 
galima iškilmingiau ir nuošird
žiau, tuo pabrėžiant dėkingu
mą už prisidėjimą darbais ir 
aukomis prie Nepriklausomy
bės atstatymo.

LONDONAS, Britanija, kovo 
4. — Joseph P. Kennedy, Jung
tinių Valstijų ambasadorius Di-. 
džiajai Britanijai, penktadieni 
atlankė premjerą Chamberlai- 
ną. Jis pareiškė, kad prez. Roo- 
seveltas mano, jogei demokra
tijos turi tvirtai laikytis prieš 
diktatorių grūmojimus ir turi 
sustiprinti save, pagerindamos 
prekybinius santykius vienos Į 
su kitomis. Kennedy, be to, pa
žymėjo, kad Amerikos gyven
tojai nepritaria diktatorių tak
tikai, kuri grūmojimais taiko
si laimėti ekonominių ir poli
tinių sutarčių.

Biednuomenei prie
glaudos uždaromos

WASHINGTON, D. C., ko
vo 4. — American Association 
for Sočiai Security buletenis, 
kovo mėnesio laidos, pažymi, 
kad per paskutinius metus mar 
žiausia 75 biednuomenei prie
glaudos buvo uždarytos, šim
tuose kitų panašių įstaigų skai- 

įčius įnamių mažėja.
Priežastis šio mažėjimo 

įvedimas senatvės pensijų, 
ko biuletenis.

tai
sa-

ORnSu

Mirė žinomas redak
torius ir laikraščių 

v leidėjas

WASHINGTON, D. C., ko
vo 4. —. Penktadienį preziden- cijos jau išleisti įstatymai: 
tas Roosevėltas pradėjo šeštus cialio saug.umo farmų> bankų 
prezidento tarnybos metus. Į 
šeštų metų pradžia, palyginus 
su pirmosiomis Naujosios Da
lybos dienomis, atrodo rami.

Parėjęs jau bankų krizis. vakare, 25 metų Darbo Depar- 
Nors recesija spaudžia šalį, bet tamento sukakties proga, prezi- 
praėjuši yra ir pramonės su- dentas Rooseveltas dar kartą 
irutė, šiandien senatas ir at-' pareiškė: “šiandien visuomenė 
stovų būtas darbuojasi tik ry-. bendrai pripažįsta, kads reikia 
šium su keturiais svarbiais bi-'padėti grindis algoms ir lubas 
liais: taksų pakaitos, laivyno ‘ darbui.” Kitaip sakant, kad 
didinimo, algų-dąrbo valandų reikia įstatymo minimum 
standartų ir valdžios bitfrų per-igoms ir maksimum darbo 
organizavimo. , ’ landoms.

tamento sukakties proga, prezi-

$600,000,000 Britani
jos laivynui

LONDONAS, Britanija, kovo 
4. — Alfred Duff Cooper, Bri- 
tani jos admiraliteto pirmas 
lordas, penktadienį paskelbė, 
kad pinamaisiais metais šalies 
karo laivynui yra numatyta iš
leisti $618,535,000 arba $93,- 
210,000 daugiau nei pernai.

Į šią sumą neįeina išlaidos' 
skyriamos naujų karo laivų sta
tybai." , ■

aD
va-

čevski. Kaip žinoma, Tuchačev- 
skiu‘i buvo i įvykdyta mirties 

, bausmė birželio 13 d. 1937 m.
| Pirmasis liudininkas ketvir- taipgi liudijo ketvirtadienį. Jis 
padienį buvo V. F. šarangovič,!aiškino apie savųjų sąmokslą 
praeityje-tarnavęs lenkų komu
nistų partijos sekretorium. Jis 
prisipažino, kad nuo 1921 me
tų šnipinėjęs lenkams, šaran
govič aiškino kontaktą tarp| Chodžajev papasakojo taipgi, 
lenkų armijos generalio štabo kad Nikolai Bucharin, dabar- 
ir sęyietų išdavikų Baltgudijo- tinėje byloje svarbiausias kal- 
je. JSovietų išdavikams,. pasak tinamasis, iš anksto žinojęs ap^Į 
šarangovičiaus, priklausė A. V. prieškomunistinį paktą, kurį 
Červiakov, kuris nusižudė, kai;vėliau Italija, Vokietija ir Ja- 
jo bendrus Stalino valdžia pra- ponija pasirąšė.

Japonai išblaškė 8,- 
000 kinų kariuomenę

NUMATOMOS DIDELĖS SU
MOS LIETUVOS MOKYKLŲ 

STATYBAI.

Dar tebeieško pra? 
žuvusio lėktuvo

FRESNO, Cal., kovo 4. >- 
60 lėktuvų pasiųsta penktadie
nį ieškoti Transcontinental & 
Western Air Lines pasažieri- 
nio lėktuvo, kuris pražuvo pra
ėjusio antradienio vakare kal
nuose, Castle Peak apielinkėje,

SHANGHAI, Kinija, kovo 4.
— Shansi provincijos šiaurės 
vakarų dalyje, japonų praneši
mais, jų kariuomene netikėtą 
ataka naktį į penktadienį ties 
Poateh smarkiai sumušė 8,000 6Q myli(j atstumojc { rytus nuo 

pa egę, m gino yfesno Kartu su lėktuvu pra- ii/zbimorn lomi1
kinų, ktfrie, 
persikelti pėr užkimštų ledų 
Geltonąją upę. žuvo ir 9 jo pasažieriai.

atskirti Uzbekistaną nuo Ru
sijos. Leonas Trockis jų veik
lai pritaręs, nors rašytų sutar
čių su4 Trockiu neturėta.

5 užmušti alaus va
ryklos eksplozijoj

. NEW YORK, N. Y., kovo 4. 
— Penktadienį kilo ekspįozija 
Horton alaus varykloje,' kuri 
randasi prie 128 gatvės ir Am- 
sterdam avenue. Keturi žmo
nės . buvo užmušti, o daugiau 
nei dvylika sužeista.

Chautemps darbo bi

SAN DIEGO, Cal., kovo 4. 
— Ketvirtadienio rytą 3 va
landą mirė savo jachtoj Ro- 
bert P. Scripps, 42 metų, Scri- 
pps — Howard dienraščių gran
dinio stambiausias ir kontro
liuojantis šėrininkas. Sakoma,

ta

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

Gal būt snigs; pamažu? ki-
ląnti temperatūra; lengvi ir vi- jis kontroliavęs net daigiau 
dutinio stiprumo pietų rytų ve- dienraščių

KAUNAS. — Atstatant Ne
priklausomą Lietuvą buvo pa
leistas šūkis: “Gana lūšnose 
gyventi,” kuris su dideliu pa- 
siryžimu* įgyvendinamas. Pa
statyta daugybė gražių namų 
įstaigoms ir mokykloms vieto
je rusų paliktų lūšnų. Vis dau
giau ir daugiau gražių muro 
namų ptfošią Lietuvą, o sama
notos bakūžės lieka istorine 
praeitimi, švietimo Ministerija 
išdirbo planą per ateinantį de
šimtį metų pastatyti nuosavus 
namus visoms pradžios moky
kloms, išleisdama tam reikalui 
trisdešimts septynis milijonus 
litų, ir įsteigti 900 naujų mo
kyklų komplektų. Kitos Minis
terijos svarsto priemones pa
remti privačią murinę statybą 
kaime ir miestuose. G. K.
New York City, 1938-III-2 d.

liūs priimtasNukirsta galva 
nacių priešui

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
4. -— Kaliniui \ vardu Ewalde 
Funk penktadienį čia nukirsta 

linį, ieškodama reikalingo mieš- *740 asmenų. Dabar, jos samdo'galva. Funk buvo, kaltinamas 
nors teliui vandens. 269 pėdų gįlu-6.47,800 asmenų. Dėl recesijos j tuo; kad pietų Vokietijoje mė-

Ieškojo vandens, su
rado aliejų

KETCRUM, Okla., kovo 4.
— Vietos vandens kompanija

Darbai sumažėjo 
Wall gatvėje

NEW YrORK, N. Y., kovo 4.
1937 metų pradžioje New

miestelio pakraštyje gręžė Šų- Yorko biržos firmos samdė 51,*

PARYŽIUS, Francuzija, 
VO 4.

_____ ________ _ __už Hearstą, : -a ;

jai; saulė teka 6:20, leidžiasi daugelis jo dienraščių leidžią- moj gręžėjai surado 
5:44 valandą. ma mažesniose miestuose. vietoj vandens.

aliejų ir biržoje samda sumažėjo^8.6.ginęs įkurti kbn^unistinę 
t j nuošimčiais.' Inizaciją. ”: j nuošimčiais.

ko- 
Francuzijos senatas 

penktadienį priėmė 191 balso ( 
dauguma < prieš 71 darbo ko
dą, nusileisdamas mažoms pa- • 
taisoms, kurias padare ketvir-' 
tadienį atstovų būtas. Taigi 
Prancūzijos valdžios krizis dėlorga-

* darbo kodo tapo likviduotas.
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Ministerio pirmininko dr. Negrino 
kalba Madride
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(Tęsinys)

Tautų Sąjungos paktas — 
politinių spekuliantų 

objektas
Pasauliui mes įteikėme savo 

reikalavimus, bet jie nepant/rė- 
jo jų šitokioj formoj priimti. 
Raštinės stengėsi juos apdirbti. 
Tuo metu,.kai musų moterų ir 
vaikų mirties šauksmas sieke 
dtngų, žudomų vokiečių bombič 
nių lėktuvų ir italų artilerijos, 
tautų sąjungos paktas buvo par
verstas politinių spekuliacijų 
objektu, kuris, jei Ženevoj reiš
kia vien negyvas raides, Ispani
joj virsta

Daugelį 
užsienyje 
valstybes
naujos atramos, kuri palengvin
tų jiems įvykdyti savo planus. 
Išlošti kelias savaites, gal net 
kelis mėnesius, kol -bus ginčija
mus!, kaip turi elgtis tyrinėji
mo komisija vienoje ar kitoje 
pusėje — tai vis reiškia išlošti 
laiko.

Iš čia aš siunčiu pavojaus 
signalą visoms pasaulio šalims, 
nes musų reikalai 
jų-

Ispanija imsis 
nių, kurios gaisrą 
tų sumažinti, bet
me, kad Demokratijos leistus 
dar kartą apgaunamos pikčiau
sių jų priešų kaukių, ir dar 
taptų mulkinimo aukomis. Kad 
jos dar kartą nebandytų musų 
teisių apleisti nurodinėdamos į 
pasižadėjimų nesilaikymą. Mes 
tereikalauji me tik savo teisių. 
Mes atmetame kiekvieną labda- 
ringųmo aktą, kaipo žeminantį

teisėtumą, ir jaučiame pareigą 
iš Madrido pareikšti palankumą 
toms tautoms, kurios parodė 
mums paramos nepriklausomy
bės iškovojimui.
Mes norime laimėti visai 

tėvynei ir visiems 
? ispanams

TAI ŠEN, TAI TEN B BROOKLYNE 
PASIDAIRIUS

Taigi sakt.ii, ot, tai tau ir A- 
meriką! Rodos, nei pančius rei
kia sukti, nei virves vyti, bet 
ilgi žiemos vakarai taip šuoliais 
prabėgo, kad nė nejutau kai pa
vasaris jau pradeda artintis ir

žudomu gyvenimu.
kartų musų priešai 
bandė demokratines 
apmulkinti. Jie ieško

yra kartu ir

visų priemo- 
viduje gale- 
mes nenori-

Mes turėjome laimėjimų ir jau vieversėlio šventė atėjo, z— 
pralaimėjimų. Iš vienių ir kitų tai yra. šv. Kazimiero. Nors did 
mes semiamos įkvepiamosios 
jėgos, kuri mus įgalina būti įsi
tikinusiais laimėjimu. Pralaimė
jimai mums sukelia 
nes Ispanijai priseipa kentėti, 
o musų laimėjimai nesukelia 
mumyse pliko džiaugsmo, nes 
karas neša didžiulius žmonių ir 
gėrybių sunaikinimus. Paga
ili u,, respublika nekovoja laimė
ti vienoje tėvynės dalyje, neko
voja' vienai piliečių daliai; ji 
kai ko daugiau trokšta: ji nori 
laifaętl visai tėviškei ir visiems 
ispanams.

Kovotojų heroizmas visad 
mumyse kėlė kartu ir pasidi
džiavimą if širdgėlą. Jei kada 
mes begaliniai džiūgavome, tai 
būtent tada, kai 
viai -t- narsumu 
apsiginklavimo 
užsieniečių divizijas 
turėjusias 
Madridą, 
mės ir džiaugėmės. Be šio įvy
kio, visi kiti laimėjimai ir pra
laimėjimai vienodai mus skau
dino. Ir taip bus ligi karo galo, 
ligi respublikos laimėjimas su 
pirmąja atgirpimo aušra, nu
švies laukus ir miestus, kalnus 
ir juras musų nukankintos tė
viškės.

miestyje gyvenant pavasario 
skelbėjų negirdėti, bet už tai 
musų lietuviški radijušai skel- 

širdgėlą, “bia apie kazimierines Engiau

dabar prie naujo manadžmento 
driskai kiek ir gerėja., bet tai 
iš kitos pusės prastėja; girdi, 
darbininkai “kikina” ir nenori 
ilgiau skiepe dirbti, — reika- 
jaują persikelti į kitą yietą. Kai 
kurie net ir išėję. ’ Tuo tarpu 
suvyniojo bonką “karčiosios” ir 
pakalbėję kai ką išsiskyrėme.

Kižin ar tai toki neramus

kaip paukščiai.

Taip praleidęs visą, žiemą ir 
nieko neparašęs savo dienraš
čiui “Naujienoms”, nors ir ga
vau gražią plunksną Kalėdų do
vanoms kaipo bendradarbis, da
bar sumaniau pamėginti kaip ji 
rašo. Ta proga, pasidairęs po 
musų slauną miestą Brooklyną, 
sakau, ir parašysiu šį bei tą.

T--l<

musų karei- 
išlygindami 

trukumus —- 
išblaškė,

įsakymą užgrobti 
Tada mes didžiava-

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

> Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVių LAIVOkORČlŲ AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į Ll ET U VĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU GRIPSHOLM 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
Per gotu en ilgą , nepersėda nt Į K L AIP Ė DĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUČINSKAS. švedų Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas išplauks iš New Yarko liepos 1 d. 
Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPĖDA 

Iš Stockhohno laivu S. S. “MARIEHOLM” 
Kiti išplaukimai iš New Yorko 

Kovo 19, Kovo 26, Balandžio 16, Gegužės 3 
.Geriausia jums patarnaus musų agentas, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
181 No. Michigan Avė., Chicago* III.

Prieš kelis metus pasėmus į- 
sistengė kelios lietuviškos radio 
programos, kurios ir neduoda 
žmonių ausims ramybės. Lietu
viškos, radio programos yra ge
ras dalykas, tik k^d jos butų 
kultūringesnės bei < įvairesnės. 
Bet dabar tos pačios plokštelės,' 
kurias jau klausytojai mintinai 
išmoko ir tos pačios lenkiškos 
polkos su nepaliaujamais galiū
nų ir graborių garsinimais, taip 
jau nusidėvėjo, kad ir koktu 
klausytis. Žinoma, kai kurie “a- 
nauhseriai” įterpia, vieną kitą 
di inininką arba orkestrą paį
vairinimui. Arba ir vėl suteikia 
vieną kitą paskaitėlę kultūros 
reikalais. • Už visus smarkiau
sias ir seniausiai išlaiko radio 
programas, tai garsusis Matu
sevičius su pagėlbininku V. 
Bukšnaičiu. Jiedu ir lietuvių ir 
anglų kalbomis pa
triotais vedimi ir“^n’lw;"kad jų 
vedama, programa, tai yra. visų 
lietuvių. O kadangi ji lietuvių, 
tai lietuviai privalą ją ir remti 
Įvairiais budais. Bet jau kitą 
minutę jie šaukia apie kokį 
nors žydelį girdami, buk pas jį 
ir pigesnės ir geresnės prekės, 
negu pas kaimyną lietuvį, kuo
met visur vienodos prekės ir 
kainos, o ypač degtinės mono
poliuose.

4

4 NTANAS M PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

TeL Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

Andai eidamas Grand strytu, 
sakau reikia • užeiti į lietuvišką 
monopolį, žiu . . . Strumskis sė
di cigarą kramtydamas ir ret
karčiais leidžia durnus į mono
polio atmosferą. Skaito “Nau
jienas”. “Tai ką,” sakau, “ar 
jau reikia žinių ieškoti po Chi
cagos laikn ščius ? Juk turi ir 
vietinį, taip sakant, savo laik- 
raštj.”

* žmogus numojo nepatenki
nančiai ranka ir pradf;?me žo
dis po žodžio kalbėtis apie kas
dieninius reikalus ir, žinoma., 
priėjo ir prie šiandieninės spau
dos. Girdi, “Vienybei” daug lai
ko. esą pašventęs ir daug pini
gų įdėjęs, o atvažiavo iš kur 
koks supoetėjęs tipas, priėmėm 
redaktoriauti, o dabar nė vie
nam ne gero. .Laikraštis, taip 
sakant, liko visai palšas, be tik
ros laikraštinės etikos, be lini
jos. Nėra nei vedamųjų, nei ap
žvalginių straipsnių. O kad ir 
daro Tysliava savo apžvalgas, 
tai kartais lyg pajuokai, dar 
mus pačius mėgina įkąsti. Nors

DYKAI
AMBULANCE

Tel. Virginia 0883 ’
4704 SOUTH WESTEKN AVENUE, CHICAGO

ETKUS ir EUDEIKI
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS .DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ

riVK A I šaknų U I n/lkl gydymas
Herbalistė siūlo jums, "nežiūrint 
kokia jūsų negale butų, Amerikos 

indėnų, Rytų indė
nų ir Europos ša
knų vaistus. Neša 
greitas, saugias pa
sėkas visuose rim
tuose ir švelniuose 
atsitikimu o se.

ELENA” Kreipkis ar rašyk 
dėl DYKAI bandymo.
“HELENA” NAMŲ GYDYMAS 
1869 N. Damen Avė. Chicago 

įsteigti 40 metų. 
■ .. .. ... ..... R".....

’................... '■ tai

laikai ar kas, kad neramumai 
yra pa$ visus. Jau buvome pra
dėję džiaugtis, kad turėsime 
“bendrą frbntą” ir visi galėsi
me’ veikti iš vien. Žinoma, vei
kiant vieningai visas veikimas 
lietuvių visuomenei, o ypač 
darbininkijai butų naudinges- 
niš. Bet kur tau! Ką pažangus 
veikėjai' nuveikė, tai Bimba a 
la Co. įsigeidė kritikuoti ir 
tempti ant savo kurpalio. Išda
voje, bendras veikimas neįma
nomas. Taip ir Lietuvių Kon
greso Brooklyno skyriaus reng
tas Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas nuėjo velniop. Čia 
komunistai pašiaušė savo kete
rą ir atstatė ragus. Tolimesnis 
bendravimas su tokiais elemen
tais neįmanomas,1 Bet nereikia

—1—:............. . .... —i---------------

dėl to ir rankas nuleisti. Lie
tuvių pažangus veikimas gali 
vystytis ir be komunistų prita
rimo, tik energingai pirmyn!

Kovo 13 d. turėsime vėl smi> 
gią pramogą, nes bus “Naujo
sios Gadynės” šėrininkų suva
žiavimas Grand Paradaise sve
tainėje,’ 318 Grand St., Brook- 
lyne. Kadangi “Naujoji Gady
nė” turi šėrininkų visur po pla
čiąją Ameriką, tai reikią tikė
tis, kad bus tą dieną Brookly-

(Tąsa ant 3-čio pusi.) ,

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonai Reonhlic 7868

. ........... ...

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKU -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA-----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE,

NIDA
AlkalineDigestant Powder Miltelius

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

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
' , Telefonas Hemlock 0318

TAISOME VISO-' 
KIUS RADIOS

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

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Westen» 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ ■

Visi ®fonai YARDS 1711-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 

. 4447> South Fairfield Avenue
< Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose
L—J 2^* pCčil Chicagos dalyse

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

P. šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

.tt

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

_______________ i ... t|. -— .....................................  -------- --------------•  ................................ ........................................... . ...................... ■ '  

! O j. MULEVIČIUS
4348 8b. Caliifornia Avenue_____ Phone Lafayettę 3572

6834 So. Westėrn Avė.
1410 South 49th Court

A. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cičero Phone Cicero 2109

J P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsįed Street Boulevard 4089

' L X ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

i . ............................................. ■ ——-  e—      I.., Ra-,—   

y S.M.SKUDAS
718 West 18tli Street Phone Monroe 3377...  —  ———  ----- -— ----------------------

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lilitąnic|i Avėpue Yąrds 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plače Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman '1270
u ■ i   . u     ibii'.ii'I i ■ . ■ i. .n. i.t i i. n i ii ii i   ..i.,. i .u I m ,i»

JUOZAPAS EUDEIK1S IR TĖVAS
4704 So. AVcstern Avė. PŲone Virginia 0883i . )

A i i\. ’rB * įįfri J.

: t: •c
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Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted StB.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

x Tel. Kenvood K107

Y‘

St.

o <4 <7 va *
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Triephone: Boulevard 2800 

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

1 Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. yVestern Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI
TURINE

KOPLYČIAS ' 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIĖTUVIS

J Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS #AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yarda 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
* Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.
8

Ofiso TeL V ir girna 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakar< 
Rezidencija:

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

8939

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswičk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. ^rak. Trečiadieniais ir

Sekmadienjais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland.Avė.
arti 47th Street

Vąląndos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredol pagal sutarti.

_____ Kiti^Metuvia^paĮ^ral____

Dr. Margeris >
3325 So. Halsted St '

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

Šventadieniais tik susitarus a

Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wcntworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
. Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: r

Superior 9454 . ąr Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo ________ _ ,
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AV& 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez, Telephone PLAZA 2400

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

< i

:(i

j')

■ 3$
• 1^

.B J

•JI

trr

v

1 i
ii 
M
*

I * v *

?

M



W?WW W 
NAUJIENOS,- Ohicago, Iii

. , , i .. . ..........................  i . ——

3

KORESPONDENCIJOS
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

ne daug iš visur svečių. Suva
žiavimas, rodos, prasidės 10 vai. 
ryto, o vakare bus toj pačioj 
svetainėj ir suvažiavimo daly
viams bei LDD atstovams su
rengta skani vakarienė su įdo
mia programa.

« » »
Brooklyne iš visų lietuviškų 

klubų A. L.( Piliečių klubas be
ne gražiausiai gyvuoja. Turi 
gražų namą ir gana didelį skai
čių narių. Aną naktį nežinomi 
piktadariai šį kiubą i piplėšė iš
nešdami kelias dėžes degtinės 
ir apie $60.00 smulkiai*3 nini- 
gais. Taip pat padarė ir kitų 
liuos'tolių. Klubas jau buvo ir 
seniau kelis kartus apiplėštas. 
Di rbąs labai įtartinas ir atro
do, kad apiplėšimas padaromas 
gerai klubą žinančio asmens, 
šiuo kartu išrodo, kad piktada
rio pasislėpta viduj ir laukta 
iki visi išeis, kadangi nei lan
gai, nei durys nebuvo išplėšti.

» « #
Anąsyk pas mane svečiavosi 

mano giminaitis iš Baltimorės. 
Daug ką papasakojo apie savo 
miesto lietuvių ir abelną gyve* 
nima. Ten lietuviai dirba dau
ginusia siuvyklose, bet šiemet

siuvyk’os labai prastai dirba ir 
kai kurios visai darbo neturin- 
šios ir žmonėms šis sezonas ga
na sunkus. Kurie nuo seniau 
yra geriau įsigyvenę, tai tie 
dar didelio vargo neturi, bet 
kurie gyveno tik iš tos dienos 
uždarbio, t i sako, šiemet turi 
gana daug vargo. O kada dar
bai prastai einą, tai ir visas 
lietuviškas veikimas kažkaip 
: pmiręs.

» » »

Tarp kitų dalykų papasakojo 
kai ką ir nuostabaus. Girui, 
“Vienybės” Tysliava pas juos 
pasidaręs labai dažnas svečias 
ir veik kiekvieną sekm: dienį 
atvažiuojąs į Baltimorę su tiks
lu teisėją Laukaitį prikalbinti 
leisti naują laikraštį. Buk tai 
Laukaitis galėsiąs iš vietiniu 
biznierių ir visuomenės veikėjų 
sudaryti leidėjų būrį, o Tyslia
va tą laikraštį redi guosiąs, nes 
esą, skundžiąsis, kad jau jam 
Vienybėje atėję sunkiosios die
nos. Buk dabar naujasis direk- 
toriatas neklausąs jo įvairių 
planų ir sugalvojimų. Ką jis sa
kąs, ti i laiką tik paprastu b!o- 
fu. Kapitonas, girdi, labai pa
taikaująs dabartiniams “bo
sams” ir tuo budu jam lipąs

ant kulnų. Dlrektoriatas taipgi 
*š jo reikalaująs viso to kup iš 
redaktoriaus, o už vis blogiau
sia tai, kad Strumskis verčiąs 
edi'torialus rašyti, kurie jau se
niai buvo panaikinti ir juos at
gal įvedus, — vadinasi, r e dik
toriui prįseina dirbti.

»• B B
' Tuo klausimu jau buvę ir 
šiokių tokių tarimų, nors ir 
slaptai, bet toki dalykai greit 
Išeina aikštėn, o ypač pas 
imančius. Kai kurie į šitą daly
ką tik n nka moja, kiti, žino
ma, abejoja, bet kai z prieina 
prie piniginio klausimo, tai e- 
iant dabartiniam nedarbui irgi 
sunkiai kas galima. Tysliava, 
žinomai, stengiasi įtikinti Lau
kaitį, kad įsteigimas naujo laik
raščio jam padėsiąs laimėti pre
zidentu SLA rinkimuos. Bet

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 
Į LIETUVĄ! 

- - x-

“GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS, TGJRIAI Aš 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?

Plauk tiėsiog i

KLAIPĖDĄ
laivu

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

* - w f • • 4

gražus viešieji katn- 
baseinai, geras valgis, 
patarnavimas ir gražus 

vaizdai plaukiant per pagarsėjusi Kiel 
nalą. •

nominacijoms praėjus ir pasiro
džius, kad Laukaitis žymiai že
miau stovi už Bagočių,' kr.žkaip 
jo ūpas nupuolė ir jau Tvsiia- 
v.os saldiems žodeliams netaip 
tiki. Kas blogiausia, kad vėliau
siu laiku Tysliavai pasirodžius 
Baltimorėje, teisėj: s’ vengia ji 
sutikti ir nenori leiutis į jokius 
kokusus. Kaip matyt, iš tų 
šiaudų vargiai bus grudų.

» & # / ’ 4 ’ *

Tai tiek papasakojo mano gi
minaitis, kuriam irgi tekę kal
bėtis su tais, kurie turėjo pra
dėti organizuoti leidėjų grupę 
nauji m laikraščiui. Biooklyne 
apie tai irgi buvo kilę įvairių 
nuomonių, kada prasidėjo Tys- 
liavos nuolatinės kelionės į Bal- 
timorę. Vienu itarpu net' ir sa
vo direktoriatą pagązdinęs, kad 
Baltimoreje busiąs įsteigtas 
nauji s laikraštis ir kad jeigu 
jie tik pradėsią perdaug smar
kauti, tai jis galįs jiems ir špo
są iškrėsti, žinoma, Vienybės 
leidėjams tuo kartu buvo staig
mena, bet 'vėliau ir patys paty
rė, kad tik poetiškos svajonės...

» » B

Taip ir slenka brooklynicčlų 
gyvenimas diena ir dienos. Pra
ėjo jau ir Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimai iš kurių kai 
kurie ir savo naudai pasipelny
mo turėjo. Būtent, “Vienybe” 

' prisitraukė kai kurias tautiškas 
grupes į bendrą Lietuvos nepri
klausomybes minėjimą ir savo 
met.nį koncertą. Taip jau darė 
pernai ir turėjo geras pasek
mes, taip dirė ir šiemeti Bet 
šiemet pasekmės buvo žymiai 
mažesnės, ries daug žmonių pa
matė, kad tautos šventė yra iš
naudojama s. vrems asmeni
niams tikslams. Ypač šiemet 
rengiant paminėjimą, kai ku
rios tautininkų viršūnės į tai 
pro pirštus žiurėjo ir dabar ne
pasitenkinančiai i pie tai kalba. 
Tokios dienos suimtas iš visuo
menės pelnas turėtų būti ir ski
riamas tautiškiems kultūri
niams Lietuvos, bet ne asmeni- 
niams, reikalams.

- » » Š
Iš viso to atrodo, kad musų 

kolonijoj tokias ti Antiškas' šven
tes suvisai nugyvens. Pirmiau 
katalikai Vasario šešioliktas 
minėjimus pasigrobdavo ir sa
vo naudai juos rengdavo, pas
kiau perėjo į ti utinįnkų ran
kas, o šiemet jau. ir komunistai 
pradėjo, bet buvo jų'minėjimas 
visai nevykęs ir žmonės į jį vi
sai mažai atsilankė. Be to, jų 

f »

kalbėtojams visą laiką t.’kint ir 
sakrnt, kad jie Lietuvos nepri
klausomybės dar nepripažinę, o 
ant kart kalbėti, apie Lietuvos 
nepriklausomybę, nežinojo kaip 
kalbėti ir klį sakyti. Iš viso to 
praeities vaizdo susidaro, kad 
visuomenėje kils minfis dau
giau nesidomėti jokiais minėji
mais. —Petras Scriba

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausi 
Automobilių Išpardavimą pas 
COOK COUNTY FINANCE C0

Prie 1340 W. 63rd St.

Niekur pasauly jus negalite rasti tokio modslių pasirinki
mo taip juokingai žemose kainose.
čia atstovaujama kiekviena karų gamyba — viiš 330 karų 
■— 1937 ir 1936 metų Buicks, Caddlacs, La Sales, Olds- 
mobiles, Pontiącs> Chevrolets, Chryslers, De Soiios, Dodges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafaycttes, Stud.bakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SKIKK TĄ> KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIU. GALI PIRKTI BE
VEIK NAUJITĖLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
KAIP Už $295.
Tik pamanyk, beveik naujitėlįs karas tik už $295 su 90 die
nų garantija ir 10. dienų bandymui.
Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, *1935 — Fords, Chevrolet^, 
Buicks, Oldsmobiles, Linco’.ns, ChrysLrs, Packards, 
Pontiacs, Plymouths už pigiai kaip $45.
NELAUK ■— ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ.
Ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei— virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS ĮMOKĖJIMAIS IKI 2 METŲ.
Paklausykit musų lietuviškosios valandos iš W.G.E,S. radio 
stoties kas antradienį 7:40 P. M. to 8:00 P. M.

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

Stal yra Jums gera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog j Klai
pėdą per vaizdingą Kiet Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmenii. 
kai vadovaują PIJUS BUKSNAITIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

Patogus kambariai, 
bariai, plaukiojimo 
pramogos, mandagus

Ka-

EUCHARISTŲ KONGRESAS BUDAPEŠTE 
Nuo Gegužės 23 iki 29 / 

Specialė kelionė:
QUEEN MARY balandžio 27, gegužės 14 
BERENGARIA. balandžio 20, gegužės 4,-18

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas

NAUJIENOS 1739 sč^gToEDillTKEET
CUNARD WHITE STAR

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS
——-K L AU s Y K I T E S

Š A L T I M I E R O
ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI— • „ — 9:00 VAU VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ—  •— 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ IŠTAIGOJ

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

Andi.i Tysliava verkia savo 
skiltyje ir Grigaitį kolioją, kam 
šis pasakęs, kad Trečiokas į- 
nešdamas $1,500/ * * i&gelfcėjęs 
Vienybės dienraštį nuo pražū
ties. Girdi, Grigaitis toks senas 
laikraštininkas, tai turėtų žino
ti, kad su tokia suma dienraš
čio negali išgelbėti, čia tai fak
tas. Tokia suma dienraščiui 
mažai ką reiškia, bet gyvenime 
mes matome, jog ir mirštan
čiam žmogui duoda vaistų, kad 
jo gyvybę p: ilginus. Taip ir 
šiuo atsitikimu — buvo tik vai
stai.

Tikėsit ar ne, bet vieną kar
tą su reikalu telefonuoju į Vie
nybę. Ogi, iš centralinės gaunu 
atsakymą ■— telefnoas išjung
tas. Kitą dieną susitikęs vieną 
iš štabo narių užklausiu, kas 
atsitiko? šis tik skaudžiai nu
sišypsojo ir, girdi, geriau ir ne
klausk. Telefoną,, gesą, elektrą 
uždarė, popieros irgi daugiau 
neduodą bargan, o algų jei šeš
tadienį negaunam, tai ir į dar
bą daugiau neinam. Kiek pane
lei vadovaujant algų užsiliko 
neišmokėta, tai visai apie jas 
dabar nieko negirdėt. ' Tiek tik 
tikimės, kad naujas vedėjas 
perimdamas į savo rankas, ža
da įnešti kiek paramos.

Tai, rodos; labai aišku, kad 
kartais ir tokia maža suma, bet 
labai būna naudinga ir reikalin
ga. Vadinasi, ir išgelbėjo.

Šeimininkė :—Mąryt, duok 
kitą peilį! 'Šitas nešvarus!
■ Tarnaitė:—Tai labai keista, 
ponia šeimininkė E (Jurk aš pas
kutinį kartą su tuo peiliu pjo
viau muilą. . , 1

IŠMOKAM 
DIVIDENTO

Duodam, paskolas ant saugią pirmą morgičią.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEĄVITT STREET
zZ Telefonas C ANA L 1679

CHICAGO LINOIS

Pas mus būna kartais kaip 
toj pasakoj: kylys kylį varo ... 
Kai tik kartais musų garsusis 
radi jos vedėjas Matusevičius 
negauna kokių “lockų” Vieny
bėje, tai tuoj kur nors prie ba
ro atsistojęs ir rėkia: Va aš tu
riu kišenėj Tysliavos parašą, 
kad jis man...” ,^O Tysliava, 
kada.'direktoriai prisimena jam 
apie laikraščio patobulinimą, į- 
vairesnį patvarkymą, tai jis 
tuoj grąsina, kad jis turįs iš 
vieno realestatininko gautą 
kontraktą dešimčiai metų būti 
reduktorium ir jam nieks nieko 
negalįs sakyti. Atrodo, lyg ir 
daugiau, negu keista...

■ » » «

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

V ■ ■ " '■ • 1 '

GARSINKITE “NAUJIENOSE”
’ ; , ■ t ’ * • ■ . ‘ • • * - • ■ ' . ‘ ‘

»«. . • . • ■ . . •»
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Budrik Furniture Mart
3409-17 So. Halsted Street

• Tel. Boulevard 7010
. I

, f > •, f ' . • į' '

Jau dėl pavasario iškrauti nauji rakandai: Parlor setai, Bedroom 
setai, Karpetai, Lovos, Matrasai, Valgomo Kambario setai 1938 m. 
KAINA ŽEMA. Senų parlor setą ar stalą priimam mainais

KAINOS NUO S49.50 and up

Čionai rasite geriausius: General Electric elektrikinius išdirbi
nius: Refrigeratorius, Pečius, Dulkių valytojus, Skalbiamas ma
šinas. Norge produktus: Refrigeratorius, Gasinius pečius, Skal
byklas. Crosley muzikališką Shelvadon Universal Gas Rangės. 
Kelvinator produktus, Simmons ir visas radios. -

B U D R I KO PROGRAMAI: •
WCFL, 970 K. Nedėliomis, kaip 7:30 P. M. WAAF, 920 K. Petnyčiomis ir Nedaliomis 4 P. M. 

WHFC, 1420 K. Ketvertais, kaip 7 vai. vakaro.

GĖRAS ir NEBRAN-' 
GUS DARBAS

Patyręs lietuvis plumberis atlie
ka darbų sąžiningai ir nebran.- 
giai

Namų savininkai, kurie nori, 
kad butų sutaisytas plunibingas 
arba įdėta gęra ir saugi anšildy- 
mo sitĄema, kreipkitės j lietuvį, 
Antanų Varpucena, kuris ta dar
bų žino gerai ir nėra branginin
kas.

Tik vienaa blokas nuo Cicero 
Avė. ir pusė bloko nuo Roosevelt 
Road.
ANTON VARPUCEN
PLUMBING and HEATING

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

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą ' 
Kraujo Spaudimą 

22-uos iš 26 a t si tik m ų
Dr. Frederic Damrau, žymus New 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 
kraujo spaudimų 22-uose iš 26 atsi
tikimų su ALLIMIN, česnakų-Pet- 
uškų esencijos tabletėmis. Nevien 

kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
;r naliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo veik visuose atsi
tikimuose. Kad g-tuti tas prČiis t b- 
lėtos, kurias vartojo t>r. Damrau, 
klausk vaistininko ALLlMlN česna
kų -Petru škų esencijos tablečių ir 
neimk padirbimų ’b->i pamėgdžioji
mų. No int gauti DYKAI sampelio 
ar vertingos knygelės, rašyk
VAN PATTEN CO.. 64 W. Illinois 

Street. Chicago.

Y A N A S
GELEŽIES PREKHI Itl MALE- 

VŲ KRAUtUVfi
Maliavos, Varnijius, Geležies iš
dirbiniai, plumbinero reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Paraiščiy—Kylos
PATAISYMAS

Jei norite naujo ar senų parai- 
šti pataisyti su užtikrintu pri
taikymu, tai kodėl neįsigvti tik
tai nuo 20 metų spec;ališko. lai- 
sniuoto M. D. paraisčių ir kvlos 
eksperto gydytojo Chicagoj. Pa
tarimas ar ekzaminacija dykai, o 
kainos žemos kaip $3.00

arba pinigus grąžinama. Jei jau
nas. viduramžis ar senyvas ir ne
nori operacijos ir ■
i£šl(ai 1 tyiido, kaip 

.išvengti operacijos, 
peilio* ligo n H! 5 s, '' 
skausmo, tikėk ar 
ne, tai galima at-
siekti už taip že- p'1
žą kainų, kaip $50 I

Dr.Schyman 
ant išmokesčio, su garantijos de
monstracija į dvi savaites, arba 
pinigai grąžinami kaip pasiren
kama. Nieko nekainuoja pamaty
ti jei jūsų reikalas yra priima
mas (arba atatinka šiam gydy
mui). Patarymas ar egzaminacija 
dykai kad patirti “kaip” ir ma
tyti įtikinančius paliudymus už
tikrintų atsitikimų nuo žmonių 
virš 70 metų amžiaus. Venk pas
maugimų. Stabdyk paraiščių ne
patogumus į mėnesį ar du. Kreip
kis ar rašyk šiandien, ir rask 
“kaip”. Valandos 11 iki 8 P. M.'

DR. P. SCHYMAN, 
Specialistas 

įsteigtas 20 metų.
1869 N. Damen Avenue 

2-ras aukštas. ARMITAGE 8200
. . 1.1

’ INSURANCr
| (APDRAUDA)
I

• Pilną apdraudą auto* 
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
| • Apdraudą nuo vagiu

• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite
. '''NAUJIENŲ

raštinėje
. per A. Rypkevičių

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

po pietų.

GERB. Naujienų skaityto* 
Toe ir skaitytojai prašomi 

. drkinių reikalai* eiti i ta* 
krautuve*, kurio* akelbiasi 

I Naujienose.

i
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NAU1ICNOS
The LithnanįaB Daily News 

Publlshed Daily Except Sunday 
The LithnaniaB New» Pub. Ce^ Ine.

1739 South Halsted Street
Tetephone CANAL 8500

by

Subecription Kates:
$8.00 per year in Canąda
15.00 per year outside of Chicago
$8,00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75c

Apžvalga
“KELEIVIS” APIE MASKVOS 

BYLĄ.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Bost Oftice 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 173» S. Halsted St., Chicago, 
UI, Telefonas Canal 8500.

Ubakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams —_____,,______ __ -
Pusei metų .......---- ------- —
Trims menesiams _________
Dviem, mėnesiams -------  —
Vienam mėnesiui • • • Į * • •• 3 * W 

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ____________
Savaitei ...................................
Menesiui ___ 4.................... ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metama .......................—...... $5.00
> Pusei metų ....... ...................— 2.75

Trims mėnesiams, ..... .............. 1.50
Dviems menesiams ...--------- 1.00
Vienam menesiui _____ —... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metama $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ..........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Per 
leivis” 
ti vis 
dėdavosi

------------------  .... .................................3----------------------------

Penkeri metai Naujos Dalybos
Vakar sukako penkeri metai, kai Franklin D. Roose- 

veltas buvo įvesdintas į J. V. prezidento vietą. Jo ad
ministracijos politika yra populiariai žinomą, kaipo 
“Naujoji Dalyba”.,

Roosevelto naujoji dalyba reiškia valdžios pasiryži
mą padėti įvairiems visuomenės sluoksnianjs, esantiems 
bėdoje dėl ekonominės depresijos, ir kartu pravesti tam 
tikras reformas, kad, depresijai praėjus, ji daugiau ne- 
beatsikartotų.

Bendrai imant, pirmoji naujosios dalybos dalis su
tiko mažiau opozicijos, negu antroji.. Tam, kad valdžia 
teiktų pagelbą farmeriams ir šelptų bedarbius, beveik 
niekas nesipriešino. O kai valdžia davinėjo paskolas 
bankams ir geležinkelių kompanijoms, tai ir. stambiųjų 
kapitalistų spauda jį gyrė.

Šelpimo klausimu buvo smarkaus pasipriešinimo 
Roosevelto administracijai tiktai dėl metodų. Ji buvo 
atakuojama už premijų mokėjimu farmeriams, kurie 
sėja mažiau kornų ir augina mažiau kiaulių. Taip pat 
ji buvo aštriai kritikuojama už finansavimą viešųjų 
darbų bedarbių naudai. Roosevelto priešai rėkė, kad tuo 
budu' valdžia eina į kompeticiją su privatiniu bizniu.

Bet didžiausios opozicijos susilaukė naujosios daly
bos reformos. z

Rooseveltas pasiūlė įvesti aštresnę priežiūrą ban
kams ir investmentams, panaikinti vadinamas “Hold
ing” kompanijas, pastatyti po valdžios kontrole viešo 
patarnavimo (elektrikos, gazo ir t. t.) įmones, sunor- 
muoti žemės ūkio gamybą. Kita sritis, kurioje jisai sto
jo už reformas, socialinė: ąpdrauda nuo nedarbo, se
natvės pensijos, kolektyvių sutarčių teisė darbininkams, 
uždraudimas vaikų darbo pramonėje ir t. t.

Prieš kai kurias šitų reformų sukilo net ir dauge
lis Roosevelto partijos narių, net ištisa eilė buvusių ar
timų jo bendradarbių.

Rooseveltą, kaipo^ socialinį reformatorių, jo priešai 
atakavo ir tebeatakuoja pikčiausiai. Jisai yra piešia
mas, kaipo biznio ardytojas, konstitucijos laužytojas ir 
—- bolševikas. O tuo tarpu yra aišku, ir pats Roosevel
tas ne kartą yra tai pabrėžęs, kad jo reformų tikslas 
ne sugriauti dabartinę ekonominę sistemą, bet ją ap
saugoti.

Rooseveltas nėra kapitalizmo sistemos priešas. Ji
sai tik mato giliau, negu tie egoistai, kurie, xbesivyda- 
mi paskui dolerį, užmiršta-viską kita. Rooseveltas ma
to, kad šių dienų ekonominėje sistemoje turi būt paša
lintos įvairios ydos, jeigu norima, kad toje santvarkoje 
žmonės galėtų gyventi be pavojingų sukrėtimų. .

Daryti Rooseveltui priekaištą dėl to, kad jisai sto
ja už kapitalizmą^ butų be prasmės, nes jisai juk kito
kios sistemos nesiūlė ir žmonės jį išrinko tokį, koks ji
sai yra. Ką jau bekalbėti apie Rooseveltą, kad net dau
guma organizuotųjų darbininkų Amerikoje šiandie dar 
neįsivaizduoja, kaip jie galėtų gyventi be kapitalistų 
globos!

Bet penkeri metai Roosevelto naujosios dalybos,, 
reikia pasakyti, labai didelių rezultatų nedavė/ Roose
veltas atėjo į valdžią be plano ir be' programa, todėl bu
vo daug bandymų, kurie kaštavo iždui milžiniškas su
mas pinigų, bet ne visi jie buvo sėkmingi.

Nepasiruošęs buvo ne tik Rooseveltas, bet ir visa 
Amerika. Jei naujoji dalyba tęsis dar penkerius metus 
— o Rooseveltas žada savo nusistatymo laikytis tai 
ims geriau susiorientuoti naujose gyvenimo problemo
se ir valdžia, ir žmonės.

LATVIAI PADĖJO GESINTI 
MAŽEIKŲ UNŲ FABRIKO 

GAISRĄ

ra-MAŽEIKIAI
šo, kad Mažeikių ugniagesiams, 
kurie kovojo su baisiu linų fa
briko gaisru, į pagalbų atsku
bėjo iš Latvijos Vainiodes u*g- 
njagesiai. Vainiodiečiai savo ge
sinimo mašinas, sukrovė j .spe
cialiai prisiųsta traukinį ir jąu 
11* vai. dienų atvyko . į ?Mažei*

kius. 3 valandas pakovoję su 
gaisru lietuvių ir latvių gais
rininkai, gaisrą likvidavo. Laik
raštis /, rašo, kšd vaimodieoiai 
puikiai atsimeną prieš keletą 
metų Mažeikių ugniagesių 
jiems suteiktą pagalbą, kai 
smarkiai degė Vainiodė. Laikr 
raštis apie gaisrą gana plačiai 
painformavo savo skaitytojus. 
Toks bendradarbiavimas bėdoje 
—gražus pavyzdys lietuvių- 
latvių broliškumo.

paskutinius metus “Ke-1 
stengdavosi interpretub- 
iš geros pusės tai, kas 

i Rusijoje — matyt, 
nenorėdamas būti panašus į 
tuos, kurie bolševikų valdžią 
kritikuoja. Bet naujoji “Mas
kvos byla” ir mųsų draugų 
laikraščiui Bostone jau atrodo 
perdaug keista, kad butų ga- 
ima ją pateisinti.

Paminėjęs teisiamųjų vardtfs, 
kurių tarpe yra buvę žymiau
sieji bolševizmo ir; sovietų val
džios vadai, “Keleivis” sako:

“Kaip seni revoliucionie
riai, komunistai, patys sto
vėdami prie valdžios vairo, 
galėjo prieš tą valdžią dirbti 
ir ‘svetimų valstybių naudai 
šnipinėti’, taį dalykas, kurį 
Šveiku protu sunku išaiškin-. 
ti.

“Ir, kas įdomiausia, tie 
žmonės ne dabar tokie pasi
darė, bet buvę tokie jau nuo 
pat 1918 metų, kai tik bol
ševikai paėmė valdžią j sa
vo rankas^

“ ‘Jau 1918 metais/, sako 
kaltinamasai aktas, ‘tuojau 
po Spalių Revoliufcijos, kuo
met Brest-Litovske buvo ve1- 
damos taikos derybos, Bų- 

. charinas kartu su Trockio 
ir vadinamais kairiaisiais sa
vo komunistais ir kairiaisiais 
socialrevoliucionieriais orga
nizavo sąmokslą prieš V. I. 
Leniną, kaip Sovietų Valdžios 
galvą.’ ” .
Kaltinimus prieš Trockį, kad 

jisai jau prieš 20 metų (bū
damas raudonosioš armijos va
du), norėjęs nugalabinti Leni
ną ir padaryti valdžios pervers
mą, “Keleivis” laiko “nevyku
siai sufabrikuotais”. Taip pat 
ir panašius* <? rkaltinimus prieš 
Butehariną. Toliaųs Bostono sa
vaitraštis tęsia:

“Bet užvis įdomiausia Bu- 
charinui ir jo draugams kal
tinimas tai — ‘nunuodijimas’ 
Gorkio Menžinskio, Kuihy- 
ševo ir kitų. Kaip žinia, Gor
kis buvo džiovininkas, ir kai 
1936 metų 18 birželio jis mi
rė, tai oficialiai buvo paskelb
ta, kad jo mirties priežastis 
buvo plaučių uždegimas, ku
ris įvykęs dėl džiovos nu
silpnintų plaučių. Menžins- 
kis gi turėjo Užsisenėjutefą 
ligą, kuri po valiai 1934 me
tais jį nukankino, O KUiby- 
ševas mirė 1935 metais šir
dies liga. Taip tuomet buvo 
oficialiai paskelbta. O dabar 
staiga — juos ‘nunuodijo" 

/ Bucharinas su kitais ‘trocki- 
ninkais’l

“Kaip sau norit* Sovietų 
Rusijoj darosi nepaprasti da
lykai!’*
Visai teisinga pastaba.
Bet* deja, tie nepaprasti da

lykai n.^ra atsitiktini (pripuo- 
lamiK Jie yra vaisiai tos siste* 
mos, kurią Rusijoje įsteigi 
bolševikai. >

Po /‘proletariato diktatūros** 
priedanga Leninas įsteigė kli
kos diktatūrą/ Tą klika prad
žioje smaugė ir žudė visus ki
tus žmones, o’ kai ji šituo ke* 
Ku sustiprino savo galią> tai ji 
pradėjo plautis tarp savęs. Pir
ma buvo, išspirtas iš valdžios 
Trockis. Paskui gavo “kiką” 
Zinovjevas ir Kamenevas.

Galų gale, visą galią pasi
grobė vienas asmuo — 
nas. Dabar jisai skerdžia savo 
buvusius bendradarbius, kad 
jam nebūtų jokio pavojaus iš 
opozicijos. Tai tikroji prasmė 
šitos ir kitų “Maskvos bylų’1.

Kdkie kaltinimai, kuriuos 
Stalino žvalgyba kelia jo buvu
siems, esantiems arba, numato/ 
miems oponentams* tai nesvar
bu. “Kas nori mušt, tas ir laz-

dą randa”, sako patarlė. Kai 
despotas nori nugalabinti sa
vo priešus, tai jisai visuomet 
suranda, kuo juos apkaltiflti. 
Jeigu pats nesugalvoja, tai šni
pai, ir prokurorai tai atlieka.

Kaltinimų turinys yra menk
niekis. Svarbu pats faktas, k&d 
leninizmo sistemoje išdygusi 
diktatūra jau žudo net pačius 
tos diktatūros steigėjus.

Nesvarbu net ir diktatoriaus 
asmuo. Jeigu diktatoriaus so
ste šiandie sėdėtų Trockis, o 
,ne Stalinas, tai jisai taip pat 
visus galąbintų. z

_ —...................- ■ » ....—-
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“Tėvynės” redaktorius labai 
įsikarščiavo dėl tilpusio “Nau
jienose” pranešimo apie tauti
ninkų konferenciją Brooklyne, 
kurioje dalyvavo taip pat ir 
p. Vitaitis (dabar paaiškėjo, 
kad dalyvavo ir p. Vinikas). 
Nors “Naujienose”! buvo daro
ma priekaištai tik p. VitaiČiui, 
kaipo asmeniui, bet net “Tėvy
nei”,, tačiau jisai pašventė sa
vo asmens apgynimi*! redakci
nį straipsnį. Tai tik dar kartą 
parodo, kad tas ponas dažnai 
užmiršta, jogei “Tėvynė” yra 
ne jo laikraštis, bet Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje.

Be to, jau benf redakcinitio- 
sę straipsniuose nepadoru plūs
tis. O p- Vitaitis į tą edįtoria- 
lą pridėjo tokių žemčiūgų, kaip 
“isteriškas riksmas”, “siauras 
davatkiškumas”, “žemos rųšies 
demagogija” ir 1.1. Argi SLA. 
Pildomoji Taryba padidino sa
vo organą iki 8 puslapių tam, 
kad p. Vitąitis turėtų kur iš
lieti savo tulžį?

Tarp plūdimų p. Vitaičio edi- 
toriale 
tas:

nose”, kad butų pasakyta, jo- Lietuvių Amerikoje vesti kovą 
gei pats faktas jo dalyvavimo 
Smetonos garbintojų konferen
cijoje esąs “prasižengimas”? 
Čia p. Vitaitis parašė aiškią 
netiesą, ir kai jisai dar pridū
rė prie šios netiesos tokius 
priekaištus “Naujienoms”, kad 
jos vartojančios prieš jį “po
litinį terorą” ir prasižengian
čios su savo demokratiniais 
principais, tai jisai tiesiog mus 
apšmeižt*. Negražu, p. Vitaiti, 
vartoti SLA. pinigais leidžia
mą laikraštį šmeižtams!

“Naujienos” nepalaikė prasi
žengimu p. VitaiČiui jo daly
vavimą slaptoje konferencijoje 
su? tautininkais ir jo pasitursi- 
nimą prieš Smetoną, bet jos 
atkreipė SLA. narių dėmesį į 
tai, kad toje smetonininkų kon
ferencijoje buvo tariamasi apie 

' nežiūrint to fakto", 
kad kai kurie konferencijos da
lyviai dagi nėra SLA. nariai.

Ta Smetonos garbintojų kon
ferencija nutarė Susivienijime

SLA,

prieš “radikalus”, t.y. prieš tam 
tikras sroves. Ir šituo tikslu 
ta konferencija nutarė sukelti 
fondą, kad galėtų vesti agita
ciją SLA. Pildomos Tarybos i 
rinkimuose ir prigabenti kaip I 
galint daugiau saviškių dele
gatų j SLA. seimą.

Ar p. Vitaitis mano, kad bet 
kokia srovių atstoVų konferen
cija turi teisę šitaip kištis į 
SLA. reikalus?

Ar jisai mano, kad SLA; na
riai (ir dagi viršininkai) gerai 
daro, eidami į tokias konferen
cijas ir prisidėdami prie tokių 
partinių intrigų varinėjimo Su
sivienijime?

Tegu1 p. Vitaitis atsako į ši
tuos klausimus, užuot kolioję- 
sis ir metęs pėdas pasakomis 
apie kokį tai “politinį terorą”. 
Tegu jisai aiškiai pasako, ar 
jisai, kaipo SLA. tarnautojas, 
stoja už fraternalizmą toje or
ganizacijoje, ar už smetoniz- 
mą.

lų, kad jie padėtų Smetonai už- 
valdyt SLA.

Tai mat ko susilaukėme.
Mahanojietis

Naujos konstitucijos 
išvakarėse

(Musų specialaus koresponden
to Lietuvoje)

yra šitoks argumen-

Slapta smetonirkinKtą 
Konferencija

to riešuto yra

(Specialus 
j ienoms ” iš

pranešimas “Nau- 
Mahanojaus.)

“šis dienraštis tik tauti
nio nusistatymo SLA. virši
ninkams skaito prasižengi
mu bent kokioje veikloje da
lyvauti, kas nesutinka su 
‘Naujienų’ pėlįtišku nusista
tymu. Ištikro, tai nepaken
čiamas politinis teroras, ko
kio iki šiol dar niekas, ne
bandė SLA. viršininkams 
skelbti. Kur čia bent šešė
lis tų demokratinių laisvių, 
apie kurias ‘Naujienų’ redak- 

' torius taip garsiai nuolat šu- 
. kauja?”

Kaip pavyzdį, kad sis dien
raštis (“Naujienos”) vartojąs 
negirdėtą “politinį terorą” prieš 
tautinio nusistatymo SLA. vir
šininkus, p. Vitaičio editorialas 
nurodo:

“Pavyzdžiui, SLA Iždo 
Globėja, p-l'ė E. Mikužįute, 
yra Amerikos Lietuvių Kon
greso, centralinė sekretorė,..

4 Vienok niekas to neskaito 
prasižengimu p-lei Mikužiu- 

i tei?”
čia p. Vitaitis mėto' pėdas. 

Nei pJei Mikužiutei, nei p. Vi
taiČiui niekas nedrąudžia daly
vauti tokiame visuomeniniame 
judėjime, koks yra vienam ar
ba antram jų prie širdies* — 
kol tokiu savo dalyvavimu juo
du neužgauna kitų organizaci- 
jij reikalų.

Taigi p. Vitaitis gali, kiek 
tik nori, laikyti konferencija^ 
su sandariečiais, su fašistais 
arba su kuo jam patinka. Kai 
jisai su fašistais' .konferuoja, 
tai pasidaro šiek-tiek įdomi ži- 
inia laikraščiui* kuria apie tai 
patiria. Nes Vitaitis senians 
buvo žinomas, kaipo fašizmo 
priešas, kuris yra parašęs daug 
Straipsnių ir išrėžęs daug pra
kalbų apie “Kauno smi^tipįn- 
kus”. Keista, kad p. Vitaitis, 
pats būdamas laikraštininkas, 
taip - labai nervuojasi dėl pa
minėjimo šito fakto “Naujie
nose”* /: / .

i. Bet kuri jisai matė “Naujie-

Kaip jau “Naujienose” buvo 
rašyta, vasario 12 d. įvyko 
Brooklyne slaptai sušaukta kai 
kurių tautininkų ir sandariečių 
šulų konferencija, kurioje svar
biausias klausimas buvo, kaip 
užkariauti SLA. Aš dar turiu 
prie tos-žinios kai ką nuo savęs 
pridėti, nes turiu rankose doku
mentus ir gavau informacijų iš 
žinančių žmonių.

Pirmiausia, įdomu, kas toje 
slaptoje konferencijoje dalyva
vo.
Dalyvavo Vinikas, Vitaitis ir k. 

♦

Konferencijoj dalyvavo koks 
pusantro tuzino žmonių. Jų tar
pe buvo: Dr. M. J. Vinikas su 
žmona, p. Birštonas, Tysliava, 
Vitaitis su Ziose* Bajoras ir dar 
koks desętkas žmonių. ' Reikia 
pastebėti tai, kad p. Vitaifienė 
yra išmesta iš SLA., o betgi ji 
dalyvavo konferencijoje, kuri 
svarstė, kokius kandidatus sta- 
ttyti į SLA Pildomąją Tarybą!

Tą konferenciją sušaukė (ar 
bent ant laiško pasirašė) p,p. S- 
Gegužis, A. B. Strimaitis, Pet
ras Jurgėla (aišku fašistas ir 

i ne SLA narys), J. Ambraziejus 
(veikiausia, Gegužis tik jo var
dą panaudojo) ir adv. K. F. 
/Paulauskas.

Kovosią prieš “radikalus”.
Kvietimo laiške su aukščiaus 

paminėtųjų asmenų parašais 
tarp kitko sakoma:

“Rytinių valstybių tauti
nės-‘.minties veikėjai priėjo 
išvados, kad Amerikos, lietu
vių išeivijos tautinis gyveni
mas verste verčia susirūpin
ti Amerikos lietuvių ' likimu. 
Kasdien drąsiau ir įkiriau 
kelia galvą lietuvių radikalis 

i elementas* siekdamas apžioti 
Visą musų visuomeninį gyve
nimą. Prieita net prie to; kad 
tautinio nusisthtymo vęikė’ 
j arus j au skaitoma prasižen-. 
girnų (!—-M.) ’ kandidatuoti į 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje viršininkų urėdus. Ra
dikalai jau drįsta tautinio 
nusistatymo veikėjų reika
lauti viešai išsižadėti tąuti- 

( nių idealų ir savo įsitikini
mų, kuomet jie kandidatuoja 
į viršininkus tos organizaci

ją?
M.)

piet; Balkan Cafe, 294—8th 
Avė., kampas 25th St., New 
York City, j

Paskui nurodoma konferenci
jos dienotvarkė, kurioje pažy
mėta tautinio veikimo konsoli
davimas, tautinės spaudos pa
laikymas (tur būt, Smetonos 
pinigais), jaunosios kartos auk
lėjimas — ir 4-tas punktas:

“Tautinės visuomenės nu
sistatymas jos pastangomis 
sukurtos organizacijos — Su
sivienijimo Lietuvių 
koje reikalais.”

Vyriausias konferencijos tiks
las — užgrobti SLA.

Kaip matote, ir kvietimo laiš
ko pradžioje, ir konferencijos 
dienotvarkėje figūruoja SLA. 
reikalai. Aišku, kad pasitarimas 
apie SLA. buvo vyriausias tos 
konferencijos tikslas..

Gegužio klika kartu su “vie- 
nybininkų” klika susirinko ap
svarstyti planus, kaip pagrobti 
į tautininkų rankas Susivieniji
mą.

Apie konferencijos partyviš- 
kumą negali būti jokios abejo
nes, nes pačiame kvietimo laiš
ke nurodoma, kad reikia kovoti 
su radikalais Susivienijime.

Todėl labai įdomu, kad toje 
konferencijoje dalyvavo p. Vi
nį kas ir 
net įėjo 
ir kartu 
pasiuntė 
nai!

Tokiu budu tenai iš tiesų bu
vo smetonininkų sąmokslas 
prieš didžiausiąją Amerikos lie
tuvių organizaciją.

Ta konferencija, nutarė su
kelti fondą iš $700 ir išrinko 
finansų komisiją, kuri kaulys 
aukų iš biznierių ir profesiona-

gaivas per-

kad konsti- 
nauja, juk 
pasakyta ir

Ameri-

Šių metų Seimo sesija jau 
prasidėjo. Laukiame, kada sei
mas pradės naujos konstituci
jos projektą svarstyti. Jokių 
dyvų čia niekas nelaukia. Bet 
vis dėlto kaip kam įdomu, kaip 
seimas naują konstituciją pa
skelbs. Mat, dabar veikiančioje 
konstitucijoje yra pasakyta, 
kad dėj šios konstitucijos veiki
mo pratęsimo, arba jos pakeiti* 
mo turi būti gyventoj ų * atsL 
klausimas, tai yra referendu
mo keliu turi būti atsiklausta. •

Kaip jau šitą riešutą seimas 
įkąs, tai sunku dabar pasaky
ti, bet lukštas
tiek nestiprus, kad tenka ma
nyti, kad seimas greit visa tai 
suvirškins ir ras tas lytis, ar
ba tuos kelius, ar budus kaip 
reikia naują konstituciją įgy
vendinti. žinoma, jokio gyven
tojų atsiklausimo nebus. Ne to
kie laikai, kad tokiais klausi
mais kas nors sau 
daug kvaršintų.

Bet viena aišku, 
tucija- bus priimta 
jau apie tai viešai
parašyta. Nors jau apie tai ir 
kalbama, bet beveik niekas ši
tais klausimais nesidomi. Viii 
moja ranka ir tvirtinte tvirti
na, kad nieko naujo nebus, — 
gyvenimas kokia vaga ėjo iki 
šiol, jis ta patimi kryptimi eis 
ir toliau.

Iš tikrųjų tai tiesiog stebėtis 
reikia, kad net pačių tautinin
kų tarpe konstitucijos priėmi
mo reikalas jokio intereso ne
sukelia. Mažiausiai gal jų tarpe 
tuo reikalu kalbama. Jei dar 
kas interesuojasi, tai pačios tik 
viršūnės, kurioms tiesioginiai 
tenka šitas klausimas rišti.

Tiesa, bent kiek yra susido
mėjusi katalikų bažnyčios auk
štesnioji dvasiški ja, kuriai ru
pi, kad jos reikalai, tai yra jos 
luomo reikalai nebūtų į antrą 
vietą nustumti. Bet netenka 
abejoti, kad jų Reikalai nebus 
pamiršti. —B.

p. Vitaitis. Pastarasis 
į rezoliucijų komisijų 
su visa konferencija 
pasveikinimą Smeto-

Daug “importuoja” 
žvyro

ŠAKIAI. — šakių apylinkė
je niekur arti nėra žvyro. Da
bartiniu žiemos keliu — rogė
mis iš Gelgaudiškio žvyryno, 
kuris yra net už 16 km veža
mas į šakius įvairiems staty
bos ar remonto reikalams žvy
ras. žvyrą veža daugiausia Gel
gaudiškio v. ūkininkai — nau
jakuriai, kurie, sakosi, neblo
gai uždirbą. (j)

Taupant Rytojui

jos, tautininkai sukorė 
tur būt, devenijadą. - 
ir išauklėjo. Didesnio įžeidi
mo ir paniekinimo taukinei 
visuomenei negali būti.’*
Tokiais žodžiais tas kvietimo 

laiškas prasideda. Galite patys
1 ko-r

įsitikinti — čia prisiunčiu
1 piją. (Kopija gauta. Laiško da
ta: Vasario 7 d., 1938. — 
Red.)

Toliau nurodoma konfermei- 
jos laikas ir vieta: vasario 12 
d., šeštadienį 2-rą valandą

‘N.”

po

MES.KALBĄM LIETUVIŠKAI

Ar jau įsigysi narna, ar ka ki
tą, apie ką tiek galvoji? Galima 
sakyti įsigysi, jei jau turi susi
taupęs tam tikrą sumą, dėdamas 
po tam tikrą sumos dalį kas sa
vaitę, ar mėnesi.

Bet, jei dar ne, tai ir tuomet 
dar nėra pęrvėlu pradėti. Kviečia
me mažas ir dideles sumas lygiai 
taip pat ir investmentus. ‘

■77IC HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS
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SUSAN RICKER KNOX piešinys

PAŽYMĖTINAS ĮVYKIS 
KAUNO TEATRE

Savaitę, kuri prasidėjo su va
sario 14 d., kada Valstybės Te
atre buvo statoma inscenizuota 
pasaka “Aliutės Sapnas” ir o- 
pera “Gražina” teatro festiva
lio vaikų proga, sekė visa eilė 
lietuviškų kūrimų. Viso jų bu
vo dešimts per savaitę, ir 
yra kuo džiaugtis.

DAROMA SUTARTIS 
TRANSLIUOTI LIETU
VIU MUZIKĄ IR DAI
NAS AMERIKOS IR 
KANADOS JAU
NUOMENEI

Columbia Broadcasting
pany London’o direktorius pra
nešė per Lietuvos pasiuntinį 
London’e, kad kovo 17 d. norė
tų transliuoti iš Lietuvos — lie
tuvių muzikos ir dainos — A- 
merikos ir Kanados mokyklinio 
amžiaus vaikams ir jaunuome
nei.

r ĮŠiai transakcijai muzikų ko
misija baigia sudaryti progra
mą.

Gricaitė. Ketvirtadienio Tribū
ne deda didelį paveikslą p-lės 
Gricaitės, kuris taip-gi tilpo va
karykščioj Naujienų laidoj. P- 
lė Gricaitė, tur būt, pirma lie
tuvaitė, kuri susilaukė ameri
konų spaudoje tokio ilgo apra
šymo apie savo debiutą. Tarp 
kitko raporteris rašo, kad “Lie
tuviškas jos vardas yra Jadvy
ga Gricaitė. Jos motina ir tė
vas gyveno senoj šalyje. Tėvas 
mokėsi dainuoti Maskvoje, kur 
jis gan daug dainuodavo prieš 
atvykdamas į šią šalį, ir jis sa
vo dukterį mokė liaudies dainų. 
P-Iė Gricaitė gimė farmoje 
Spring Valley, III. Netrukus šei
ma persikėlė Chicagon, kur jos 
tėvas mirė keli metai atgal. Ji 
gyvena su savo našle motina, 
kurią ji ir užlaiko.” Pasirodo, 
kad p-lė Gricaitė turi gražių y- 
patybių, visos kurios drauge 
padaro ją ta. simpatinga asme
nybe ir, be abejonės, atspindi 
jos mylimoj dainoj. '

aštria disciplina ir dik- 
kaip Mi- 

jo iš- 
meno 
ištck- 

taip
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MENO ŽINIOS
Vedh MIKAS ŠILEIKIS

(origi

JAPONIETĖ ARTISTĖ 
KAUNO OPEROJE

Neseniai Kauno operoje ope
ros “Madam e Buterfly” spek
taklyje principalę rolę dainavo 
japoniene artistė Teiko-Kiva. 
Teiko-Kiva dainavo šią rolę 750 
kartus visose Europos, Ameri
kos ir kitų kontinentų valsty
bėse. Kaune ji dainavo pirmą 
kartą ir turėjo didelio pasiseki
mo.

NAUJAS DAINŲ RIN
KINYS MAŽIEMS 
VAIKAMS

Lietuvoje neseniai iš spaudos 
išėjo J. Čiurlionytės vaikams 
pritaikintas dainelių rinkinys, 
susidedąs iš 30 dainelių.

MARTINELLI MINĖS 
SAVO 25-tą SEZONĄ SU į 
METROPOLITAN OPERA

Paminėjimui to garsaus ita- i 
lų dainininko, Giovanni Marti- 
nelli, 25 metų asosiacijos su 
Metropolitan Opera New Yor- 
k’e, sekmadienį, kovo 20 d. o- 
peroje statys specialų spektak
lį. Operos valdyba užtikrina, 
kad Martinelli pats dalyvaus 
šiame jubiliejuje. Tie, kurie 
klausosi šios operos šeštadie
niais teikiamų operų per radio, 
žino, kad Martinelli rimtai su
sirgo dainuodamas sava didžią
ją ariją “Celeste Aida” tos pa
čios operos perstatyme praeitą 
šeštadienį. Jis taip nusilpo, kad 
uždanga buvo nuleista ir kitas 
dramatinis tenoras, r-,;d«nck 
Jagel, kuris gyvena New Yor- 
k’e, ir klausėsi šios operos per 
radio, išgirdęs pranešimą apie 
Martinelli, ir kad spektc.klis 
pertrauktsa, tuoj atvyko ope- 
ron ir pabaigė dainuoti Rada- 
meso rolę.

Jubiliejinio spektaklio pro
gramą sudarys ištraukos iš tų 
operų, kuriose Martinelli dau
giausia pasižymėjo. Metropoli
tan Operos sąstato pirmaeiliai 
artistai dalyvaus šioje progra- 

f moję veltui, ir visas pelnas eis 
į fondą užlaikymui Metropoli
tan Operos.
✓ —o•—
AMERIKONŲ SPAUDA 
J. GRICAITĖS 
DEBIUTO PROGA

Visi Chicagos didieji laikraš
čiai deda įvairius straipsnius 
apie naujai susitvėrusią Chica
go International Opera Compa- 
ny, kurios pirmas spektaklis j- 
vyks Aiiditorium Teatre kovo 
13 d. Statys tą visų mėgiamą 
Verdi operą “Rigoletto”. Pi’in- 
cipalėje Giklos rolėje debiutuos 
lietuvaitė dainininkė Jadvyga

NEW YORKAS SMAR
KIAI RUOŠIASI PRIE 

PAS. PARODOS

NEW YORKO PASAU
LINE PARODA 

1939 M.

nį, kuria, pradedamas naują 
darbą, degdavo. Nauji darbai 
buvo niekas kita, kaip tik ma
rinimas neužbaigtų darbų, 
nuo kurių dailininkas atšal
davo. Gal nė vienas tų laikų 
Idalijos dailininkas nebuvo po 
tokia
tatoriška politika, 
chelangėlo. Tik dėka 
tvermei ir geniališkiems 
srityje kurybiniems 
liams, tik jis tegalėjo
aukštai iškilti. Jis buvo baisiai 
apkrautas visokiais darbais, 
kurių nespėdavo atlilUj. Kai 
meno darbe reikalinga laisvė 
ir ramybė, tai ji visokiais bu
dais trukdė ir už jį visi var
žėsi. KAs neįstengė konkuruo
ti, tas darė visokias pinkles 
ir iš pavydo bandė keršyti.

Aukščiau sakyti trys kont
raktai buvo svarbiausi Michel
angelo gyvenime kūrybos dar
bai. Iš šių trijų kontrak'uotų 
darbų tik viena tikslaus kop
lyčia buvo, pilnai užbaigta. 
Kaip vėliau matysime, popie
žiaus Juliaus II monumentas 
pasiliko neužbaigtas. Statulos, 
kurias tam monumentui jis 
padirbo, liko po pasaulį išmė
tytos ir iki šiai dienai tebe
stovi įvairiuose muziejuose.

Qrįšime vėl prie S. Lorcn-

Jis kai- 
šimtus

Bus pasaulyje didžiausia meno 
paroda

Nc\v Y o; ko Pasaulinei Para
dai 1939 metais yra planuoja
ma pastayti specialų — nuo ug
nies saugų — črofcesį, kuriame 
butų galima sutalpinti $20,000,- 
000 vertės meno parodą. Tokį 
trobesį pastatyti apsiėmė viena 
Californijos kompanija. Namas 
busiąs vien iš plieno, 
nuosiąs apie keturis
tūkstančių dolerių, bet paiodai 
pasibaigus, jį busią galima nau
doti hangarui nauji me aviaci
jos lauke.

Šito pavilijono vidus turės 
lQ0,0()0 ketvirtainių pėdų. Jis 
bus taip pastatytas, kad viduje 
nebus stulpų. Bus tik suskirs
tytas į 72 įvairaus didžio kam
barius, kur bus ir paskaitų au
ditorija. Centrinėje salėje bus 
išstatyti įvairių periodų seno
vės dailininkų meno darbai. Ma
žesniuose kambariuose bus pa
talpinta privatinės ir įvairių 
kutų meno kolekcijos. Bus iš
statyta. dešimtmečio Amerikos 
meno rinkiniai. Svarbesni Eu
ropos gyvųjų menininkų kuri
niai. Specialus skyrius bus į- 
rengtas Amerikos menininkų 
darbams parodyti, kurie gyve
na užsieniuose.

Be to, norima parodoj tureli 
vadinamą “Pagecnt of the Pa
cific”. Tuo reikalu rūpintis yra. 
pakviestas Dr. Langdon War- 
ner, žymus Fogg muziejaus vei
kėjas ir autoritetas, šitan sky- 
riun įeina: Kanada, Alaska, Be- 
ring Straits, Kinija, Japonija, 
Pąmbodia, Siam’as, Antipodes, 
Australija, Naujoji Zelandija ir 
grįžtant i ’tgal prie indėnų civi
lizacijos — Mayan’ų, Inkanų ir 
Tol tekų.

Visas parodos trobesys bus 
mokslinėmis priemonėmis ap
šviestas. Bus išbandyta > visos 
geriausios apšvietimo priemo
nės. Jau dabar yra daromi mi- 
niaturiniai bandymai pritaiky
mui tobulų šviesų.

bus lygiai 150 
Washingtb- 
Yorką savo 

pirmas S.

Simboliškos statulos puoš 
parodą

Su pradžia šių metų New 
Yorkas sukruto smarkiai ruoš
tis 1939 metų Pasaulinei paro
dai. Parodos centre (Mali) bus 
pastatyta gigantiška Jurgio 
Washingtono statula, kuri savo 
proporcija primins Egipto Re- 
mesis’o II statulą prie Nilio u- 
pės. Washintono figūra be pe- 
destalo bus 65 pėdų aukščio. 
Skulptorius yra James Fraser. 
Statula žiūrės skersai “Wash- 
ington Sąvare”.

1939 metais
metų, kaip Jurgis 
nas atvyko į New 
inauguracijai kapo 
V. prezidentas.

Aplink Wrshingtono statulą 
stovės kitos, kiek mažesnės fi
gūros, kurios simbolizuos res
publikos pagrindus: “Spaudos 
Laisvę”; “Susirinkimų1 Laisvę’’; 
“Religijos Laisvę”, ir “žodžio 
Laisvę”, šitas statulas darys 
skulptorius Leo Friėdlander.

Mali centro originatoriai yra 
Williams ir Geofrey Platt. Jie 
suplanavo per abi alėjų pusi at
vaizduoti “rytojaus pasaulį”. 
Tarp sakytų Mali alėjų stovės 
po 120 pėdų aukščio kolonos su 
primityvio žmogaus statulomis. 
50 pėdų ore kabos laiko rodyk
lės (Sun Dial), nuo kurio at
spindės šešėlis ant žalios žolės 
žemėje.

Washingtono statula bus ci
viliuose rūbuose, rankoje lai
kanti savo kepurę. “Spaudos 
Laisvę” atvaizduos lengvuose 
rūbuose moteriška statula, ku
ri rašo ant popieros, o gudri 
pelėda, žiuri. Apačioje bus spau
stuvininkas Benjaminas Frank
linas su senovišku presu, šalę 
jo spausdintą popierį skaitys 
jaunas berniukas. “Religijos 
Laisvę” atvaizduos jauna mer
gaitė su pakeltu veideliu į dau
sas. “Susirinkimų Laisvę1’ at
vaizduos taip pat jauna motę- 
riškė, laikydama rankas lyg 
svarstykles į aukštį pakėlus. Po 
jos kojomis bus parodytas su
triuškintas smakas. “žodžio 
Laisvę” atvaizduos jaunas vy
riškis prie mikrofono, aplink 
kurį bus minia klausytojų.

tams sykiu; Kunigaikštis, ta 
skaisti tenoro rolė; Gildą,, svar
biausioji ypąta, mylimiausia ro
lė visų koldraturos sopranų. Vi
si šie charakteriai buvo ir yra 
“favorites” su dauguma žy
miausių dainininkų.

Adęlina Patti dainavo Gilfa 
savo operos debiute NeW\Or- 
leans, vas. 6 d. 1861; Enrico 
Caruso padarė savų sensacingą 
debiutą Amerikoje dainuoda
mas Kunigaikštį Mantua su 
Metropolitan Operai lapkr. 23 d. 
1903; Titta Ruffo pirmas pasi
rodymas Amerikoje buvo rolėje 
Rigoletto lapkr. 4 d. 1912, Ham- 
merstein’o Metropolitan Opera 
House. Lapkr. 18 d. 1/916 m. į- 
vyko triiimfalis pirmas Ameri
koje pasirodymas Amelita Gal- 
li-Curci, kuomet ji dainavo Gil
dą su Chicago^ Civic Opera. Mel- 
ba ir Tetrazzini irgi skaitė G T- ■ 
dą tarp savo mylimiausių rolių.

Ir taip ši opera turi intrigos, 
centralinį' charakterį gilios dra
matinės svarbos ir bent du ki
tus stipraus žingeidumo cha
rakterius. Daug galimu pasaky
ti šios operos kreditui. Kcsgi 
nepažįsta tą paskutinio veiks
mo kvartetą? Ka.s nežino tą. te
noro ariją “La Donna e Mobi
le” arba Gildos ariją “Caro No- 
me”. žodžiu, ši ištisa kompozi
cija turi išraiškumą meliodijos, 
įvairumą harmonijos, spalvota 
ir turtinga orkestracija, ir vis
ką tą, kas padarė ją atsižymė- 
tina opera.

P-lės Gricaitės draugai, kurių 
ji turi nemažą skaičių, visi lin-i 
ki jai geriausiai atsižymėti šia
me debiute. Ji yra rimta mer
gaitė, sunkiai dirba ir užsitar
nauja. dideles moralės paramos 
šiame jos taip svarbiam žings
nyje. Geriausio pasisekimo tau, 
Jadvyga.
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KITI LAUKIAMI 
PROGRAMAI

Pirmyn Choro spektaklis 
Mascagni operos “Cavalleria. 
Rusticana” ir operetės ‘‘Gražio
ji Galatea” —- von Suppe.

Birutės Choro perstatymo 
Offenbach’o linksmos operetės 
“Perikola”, Kauno operoje tu
rėjus didelio pasisekimo,’ Ame
rikoje šis bus pirmas pastaty
mas.

Vytauto Beliajaus šokių pro
gramos. Tai bus jo atsisveikini
mo koncertas prieš išvykstant 
Lietuvon šį pavasarį.

Visi svarbus parengimai, bet 
apie/j.uos kitą kartą. ‘ •

įihh............. linui (III............ .

i Michelangelo I
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(Tęsinys)

zo*s rūmų.
Svarbiausias S. 

rūmų darbas, kurį 
gėlo turėjo padaryti, buvo rū
mų priešakio statulos. Archi
tektas Baccio d’Agnolo pirmas 
Paruošė savo planą. Paruošė 
savo planą ir Michelangelo.

Lorcnzo’s
Michelan-

NENUSISEKU DIDIEJI
PLANAI

APIE RIGOLETTO 
ĮDOMU ŽINOTI

Ši opera yra keturių 
naliai buvo trijų) veiksmų;
muziką parašė Giuseppe Verdi; 
libreto Francesco Mario Piave, 
pagrįsta ant Viktoro Hugo vei
kalo “Le Roi s’Amuse”. Pirma 
pastatymas buvo Venezijoj, ko
vo 11 d. 1851 metais. New Yor- 
k’e pirmas pastatymas buvo va
sario 19 d. 1855 m.

Matydamas svarbų reikalą 
dėl naujo veikalo La Fenice te
atrui, Venezijoj, Verdi paprašė 
Piane , kad pritaikintų Hugo 
veikalą “Le Roi s’Amuse”, ku
ris, neatsižvelgdamas į jo mo
rališką pusą ,buvo pripažintas 
per Verdi kaipo turįs operetiš- 
kos galimybės.

Libretto buvo tuojau parašy
tas ir vardas pamainytas ant 
“La Maledizione” (Prakeiki
mas). Bet nelaimė. Nežiūrint 
kiek buvo reikalingas šis nau
jas veikalas viršpaminėtam te
atrui, tačiau šio miestelio poli
cija nedavė leidimo statyti vei
kalą, kuriame karalius yra per
statomas tokiam abejotinam 
charakteryje. Reikia turėti o- 
menyje, kad Venezija tuomet 
buvo Austrijos rankose, ir tik
tai trumpam laike prieš tai -— 
1848-49 metais^— buvo italų 
sukilimas. Kadangi Verdi atsi- 
sakė priimti kitą planą, tad te
atro vyriausybė buvo 'visiškai 
nusiminusi. Bet pagalba atėjo 
iš visai nesitikėto šaltinio šiam 
policijos vadui, Martelio, kuris 
buvo didelis muzikos ir dramos 
entuziastas ir uolus administra
torius kompozitoriaus Verdi. 
Jis. permatė, kad pakeičiant 
“Duke of Mantua” vieton Fran
cais I, ir vardą operos ant “Ri- 
goletto”, dar, kad visi “prakėi- 
kimai” kristų ant kunigaikščio, 
tad veikalas galėtų būti persta
tomas be jokių svarbių permai
nų originalių dramatinių situa
cijų. Verdi priėmė jo pasiūly
mą. Jis nuvažiavo į Busetto, ne
toli jo gimtavietėš, kalnuose ir 
sugrįžo po 6 savaičių su už
baigta muzika šiai operai. Nau
jas kūrinys buvo tikrai sėkmin
gas ir taip padėtis buvo išgel
bėta teatro perdėtiniams.

Pažymėtinas veikalas, grei
tos kompozicijos, būdamas pa
rašytas į mažiau nekaip 40 die
nų, “Rigoletto”. vis išlaiko tvir
tą poziciją repertuare visų ope
ros įstaigų per netoli 90 metų. 
Bet “Rigoletto” ne be reikalo 
išlaikė savo populiarumą, nes 
.Hugo drama, net ir su Piave 
[kelioms permainoms, yra labai 
i efektingas libretto operai.

Dar toliau, ji suteikia tris į- 
domius charakterius,
protą Rigoletto, gyvai centrali 
zuojanti dramatinė figūra, ku
ri apeliuoja publikai ir artis

Be popiežiaus Juliaus II mo
numento kontrakto, kuris bu
vo vykdomas ir kur buvo 
daug darbo padaryta, atsira
do daugiau pasiūlymų. Mi
chelangelo, nujausdamas Ra- 
faelio išgarsėjimą Romoje, ku
ris tuo metu buvo prie būda
vo j imo šv. Petro bazilikos 
vyriausias ūžveižda, nenorėjo, 
kad jam tektų darbai, kuriuos 
jis pats galėtų paimti. Bet 
kontrakte jis buvo pasižadė
jęs nepriimti svarbesnių dar
bu kol monumentas nebusbų kol nionumentas

Sikstą ūš., ; koplyčios 
darbas,! kurį jis dirbo 
turis metus, pakenkė jo svei
katai. Mat, sprande gavo skau
dėjimą dėl nuolatinio žiūrė
jimo į lubas. Tas įtempimas 
padare jo> sprandą paliegusiu 
iki pat mirties. Naujojo popie
žiaus Leono X ir. jo patarėjų 
raginamas, jis galų-galę nusi
tarė, kad galėsiąs du darbus 
tuo pačiu laiku atlikti.

Juliaus II įpėdiniai nusi\ai^ 
kovoti gaisru prieš gaisrą. Jie 
bandė Michelangelo —pririšti 
prie trečio kontrakto. Liepos 
mėn. 1516 m. jiems pasisekė 
tai padaryti. 'Prieš darysiant 
naują kontraktą, buvo nutar
ta popiežiaus Juliaus II mo- 
numeiftas sumažinti per pu
sę. Stabilų skaičius buvo su
mažintas iš 32 iki 20. Nežiū
rint to, kad prie monumento 
jis jau tris metus dirbo, po
piežius davė dar devynis me-

per ke-

damas priėmė Michelangelo 
planą. Tačiau pasirodė, kad 
architekto planai nesutinka su 
Michelangelo planais. Tuomet 
įvyko tarp dailininko ir ar
chitekto susikirtimas. Baccio 
apskundė jį popiežiui esant jį 
savo priešu. Michelangelo a!>- 
sisakė nuo viso kontrakto ar
ba su ta sąlyga, jeigu Baccio 
padarys sulig jo nurodymą 
naujus planus. Baccio padarė 
naujus plamis ir popiežius 
juodu sutaikė. Viskas ėjosi 
kuopUikiausiai. 1517 m. Mi
chelangelo savo draugui para- 

kita 
pa- 
vi- 
ar-

šė laišką, kuriame tarp 
ko sako: “Aš stengiuosi 
daryti S. Lorenzo rumus 
sos Italijos skulptūros ir 
chitekturos veidrodžiu.”

Trečiąsis kontraktas buvo 
truputį kitoks nei pirmieji du. 
Mat, kontrakte buvo pasaky
ta, kad Michelangelo kurinius 
gali dirbti ir kiti dailininkai 
sulig jo nurodymais ir pla
nais. Bet dailininkas buvo 
toks žmogus, kad niekam iš 
savo planų neleisdavo dirbti. 
Jis,pats viską padarydavo. Jis 
sakydavo, kad meno kūrinys 
negalįs būti kito žmogaus da
romas, nes menas yra toks 
dalykas, kad turįs buii sukur
tas iš savo sielos.

Popiežiaus Juliaus II monu- 
mentąs laipsniškai liko už
mirštas, nes S. Lonrenzo’s rū
mai buvo pirmoj vietoj. Abu
du Medicinai (esamasis po
piežius Leonas X ir kardino
las Giulio Mediči, busimas po
piežius Klementas VII), norė
jo, kad S. Lorenzo rūmai butų 
pirmiau užbaigti. Tačiau Mi- 
chelangelui davė pilną laisvę 
atliekamu laiku dirbti prie 

i Juliaus monumento, lyg tas 
darbas butų buvęs visiškai ne
svarbus. <

(Bus daugiau)

• Chicagos Dailės Instituto ra
portas rodo, jog penkių metų 
laikotarpyje buvo parduota 424 
tapybos kuriniai; 20 skulptūros 
kurinių, ir 3,546 įvairios gra
viūros, piešinių ir akvarelės 
darbų.

I tus laiko jį užbaigti. Prie to
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’ Kathąrine Kuh,-540 N. Mich- 
igan Avė., Carlos Merida. c kva
pelės piešinių paroda.

Maudei Brothers,. 9 aukšte, 
šiandien atsidaro Chicagos 1Bu
siness Men’s Art, Club narių 
dailės darbų paroda. ;‘

Dailės Institute rytoj pasku
tinė diena pamatyti tris dideles 
parodas? Tiepoių, švedų ir ruso 
Remisoffo.
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Ateinančiam ketvirtadienio 
vakarui, (6:30 v.) kovo 10 d. 
Dailės Instituto Fullerton salė
je paskaitos tema bus “Women 
as Great Artists Have Seen 
Thetn”. Iliustruota paskaita lai
kotarpyje npo Egipto karalie
nės Nef r etės iki musų gadynės. 
Įžanga nemokama.

gavo sąlygų palengvinimą t. 
y., kad jis galįs pasirinkti dar
bui vietą Florenciją, Pišą ar
ba Carrarą.

Trečias kontraktas.
Nežiurjn4v to, kad Sikstauš 

koplyčios / darbas dar nebuvo 
baigtas, Juliaus II monumen
tas taip pat neužbaigtas, po
piežius Leonas X jam pakišo 
pasirašyti S. Loren?o’s rūmų 
darbą, vadinasi, trečią kont* 
raktą. Kontrakte buvo pasa
kyta: ‘Opus sultim magni mo- 
menti”. Vadinasi, popiežius 
Leonas X reikalavoj kg d Mi
chelangelo, apart Juliaus H 
monumento, kurio darbas, dar 
buvo tęsiamas^ jokio kitą dar
bo neapsiimtų pęr aštuonis 
metus laiko.

Popiežius Leonas X buvo 
GioVauni Mediči, Medici’ų šei
mos narys, kuri visą laiką su 
Michelangelo > buvo geruose 
santykiuose. Dailininkas, su
prantama, darė visa tai, ką 
jam liepė daryli. Tik visa bė
da buvo ta, kad naujieji1 pla
nai užgesino jo. kūryboje ug-

:'į :Ą

Šis piešinys yra padarytas jauno meksikiečio 
dailininko A. X. Peną, kuris Gbicagojc turi pir
mą savo kurinių parodą Thcobald meno salone 
(3 lubos), 104 S. Michigan avė. Paroda truks iki 
kovo 7 d.
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Diena Iš Dienos
b

imtas švento Juozapo parapi- Mr. and Mrs. Franciškus Be
jos bažnyčioje, South Chicago- lakas džiaugiasi susilaukę su- 
je. Jonas S. Bauža ne tik buvo naus vasario 10 dieną, Mercy 
gyventojas Burnsidės, bet 
užaugo šioje kolonijoje.

BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL

Rosc-

Baigė Slaugės 
Mokslų

Panelė Andrukaitis, 
lando ligonbutyje baigė 4 metų
slaugūs mokslą. Regis tas įvy
ko sausio mėnesyje. Nors ži
nia pavėluota, visgi geriau ne
gu nieko. Josios pagerbimui 
buvo surengta■' •vakarienė li- 
gonbučio kambariuose ir įteik
ta diplomas. P-lė Audrukaitis 
pirmiaus gyveno Clinton, Indi
ana. Josios giminės dabartiniu 
laiku ten tebegyvena.

Neteko patirti ar ji pasiliks 
Roselando ligonbutyje tęsti sa
vo profesiją ar tarnaus kur ki
tur. S

Gimimai Tarpe 
Lietuvių

ir ligonbutyje. Naujas gyventojas 
į bus vadinamas Danielius ir 

S. Franciškus. F: Belakis gyvena
.ties 11143 Sc*. Peoria * Str., 
West Pullman kolionijoj.

Sudegč Gaisre 
Nuo Cigare to
' 38 metų Frank Trainor, 3227

Walnut strect, užmigo berūky
damas cigaretę. Nuo cigareto. 
užsidegė lova, nuo lovos na
mas. Trainor žuvo liepsnose^

gyve-
87th

Burnsidiečiai 
Apsivedė

Jonas S. Bauža, kuris 
no su tėvais 426 East
Place, apsivedė vas. 12 d. Ma- 
rie Hrabar, kuri gyveno su tė
vais 9226 Avalcn avė. šlubas

i Mr. and Mrs. Edvardas Pu- ggj*ga Vera 
lakis linksmai susilaukę dūk- 
terš, kuri sveria 9 svarus. Gimė 
vasario 16 dieną švento Kry- ; 
žiaus ligonbutyje. Vardas bu- d 
siąs Edviną ir Ona.

Edvardas Pulakis gyvena ties gyventojai ir biznierei 
10604 
landė.

So. Michigan avė

« *
and Mrs. Victoras 

džiaugiasi

18 APIEEINKĖ — Kovo 2 
. St. Luke’s ligoninėje buvo 

| padaryta operacija senai vietos
• • - . , . X,;.. .<!■; yeraJ

West 
išim-

Income Tax
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

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

Kiekvienam , patinka pasi
klausyti gražaus radio progra- 
mo, ypatingai savo prigimtoj 
/kalboj. Tad patartina nepra
leisti radio programo šį sek
madienį kovo 6 iš stoties WCF£ 
970 kil. nuo 7:30 iki 8 vai. va
karo. Išgirsite gražių dainų, 
žymi Budriko simfonine radio 
orkestrą gros gražius, muzika
lius kurinius. Taipgi girdėste' 
kas dedasi Makalų šeimynoje, 
o Makalai bus tikrai žingeidus.

Beje, reikia pastebėti,- kad 
šiuos programas jau 9 metai 
be pertraukos leidžia J., F, Bu- 
drikas, kurio, radių ir rakandų! 
bizniš yra sukoncentruotas da
bar naujam moderniškam na
me, adresu 3409-11 S. Halsted 
St. Kainos nupigintos ant viso 
1938 metų stako. Pas Budri
kę viską pirksite su dideliu 
taupymu.

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRAN’KFURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTU AGURKŲ

SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
"PICN’K!” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.
' PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, JLL. J. P. RAKŠTIS, SAV.

KONDENSUOTO VIENO 
TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARŲ 
SKANINI V DAIKTŲ

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Rose^- Cukur-Cukrienei, 732 
Cermak Road. Jai buvo 
tas vidurių tumoras.

Operacija 'pasisekė ir ligonė 
netrukus vėl bus sveika. Jos 
kambario numeris yra 716,.

Senas Petras;

Ma-Mr.
rinskas džiaugiasi susilaukę 
dukters irgi vasario 16 dieną, 
Roselando ligonbutyje. V. Ma- 
rinskas gyvena ties 12327 So*. 
Wallace Str., Westpullman, III.

* *
Mr. and Mrs. Jonas Jackšis 

linksmai susilaukę sunaus va-

Gimtadienio
Vakarėlis

MCKINLEY PARK — Vasa-
sario 19 diena Roselando ligon-’rio 26 d., įvyko Antano Plonio, W zv ww T z Z*Y-X • i ibūtyje. J. Jackšis gyvena 11403 
Champlain Avė., Roselando ko- 
lionijoj.,

1858 W. Pershing Road “Birth- 
day Party”. Jaunuolis sulaukė 
23 m; amžiaus.

&

PIRMYN KELIONĖS FONDO ALKOS
(Tęsinys)

Ona Banikaitė (Pelnas šokių 
kuriuos ji surengė 18-toj apie- 
linkej

SLA 77 kuopa,
III. (Auka) 5.00

Pp. Ascitai, Milleriaį, kiti ci- 
cerieČiai (antra dalis pelno j į 
nurengtos bunco 20.00
Pirmiau pridavė $39.77, tad vi
so pasidaro $59.77) .

Lietuviai! Remkite “Pirmyn” 1 
Choro Ekskursiją Lietuvon ir • 
suteikite progą Choro jaunuo- 

$130 00 l*ams aPlank,yti tą kraštą, apie 
Rockfn’rrf ikUrl jie jąU PCr daUg metU 

’ dainuoja, bet kurio dar nėra: 
į matę. |

Atsišaukiame, prašydami šią Vedyboms 
Pirmyn Choro Kelionę paremti, (Ch.cagoje) 
ir į visas pažangias organizaci
jas, kurioms ęhoras visuomet 
mielai patarnaudavo, dalyvau-

Į vakarėlį susirinko daug 
svečių, lietuvių ir kitataučių. 
Buvo skanių užkandžių, muzi
kos, etc. Atrodė, kad visi sve- 

y čiai linksmai leido laiką.
Jaunuolis A. Plonis, taip ir 

jo motina Marijona * Kuchins- 
kienė yra visiems širdingai dė
kingi už dovanas ir atsilanky
mą. Senas Petras

Išsiėmė Leidimus

EdvVard Kabes, 27, su 
Brasnick, 33

Blanch
H

SU-.

PIRMYN” SAGUTES damas jų parengimuose, jiems ĮJeiĮ£alaufa
AUKAVO

Paul Wilkas 
P. Ncmonas 
P-s Kaminskas 

Geležinis 
Stakauskas 
Miller

P. Anglickas 
P-s Baszko

P-S

P-s

Pirmiau paskelbta

Apdegė Nuo 
Benzino

Albert Suther, 35 metų 
žiaus, 7026 Cottage Grove 
kiai apdegė bepildamas benzi
ną į anglinį krosnį.

am- 
šUn-

Išmušo Romovės 
langus, kam prekes 
parduoda pigiau

dainuodamas, suvaidindamas
■i ori veikalus e r kitaip pagelbėda-. 

mas. | Petronella Giza nuo Stanley
J* Jei dar neaukavote, tai pa- Giza 

siųskite savo auka šiuo adre-^ . ----------1,00 r; su:...,,2.00. ,
1.00' Fondas Pirmyn Choro Ke
1.00 Honei Lietuvon, Antanas Vilis,1
1.00 pirmininkas, 4142 Archer avė,,!

- ------  Chicago, Ilk, arba Walter Nef- Vakarykščioje “Naujienų” 
9.00 tas, Iždininkas,.. 2435.. South laidoje, žinutėje iš Nor'ih Si-

-------- į Leavitt Street, Chicago, III. | dės, aprašyme apie “Bijunė- 
$164.001 “Pirmyn” Choras ir Fondas lio” rengiamą

I^erskirų

Nežinomi piktadariai išmu
šė Ramoves Maisto ir Gėralų 
krautuvės, 3526-30 So. Halsted 
str. langus. Nusikaltimas įvy
ko po pakartotino 
pakelti kainas arjia. 
sėkmės. • -

’ Langas išmuštas
ant kurio buvo sekantis užra
šas: “Kelk kainas arba kD 
taip’’. Vadovybė duos $100.00 
dovanų tikslu nuMkaltėliui su
rasti.’ f (Skelb.)

įspėjimo 
kęs (i pa-

akmeniu,

Klaidos Pataisymas
Sinkų neprašo.

ŽINGEIDU! ĮDOMU! SVARBU! 
VIEŠAS SUSIRINKIMAS

Įvyks 1938 m., Kovo mėnesio 6 
dieną, pirmą vai. po pietų.

MILDOS SALfiJErW2 So. Halsted 
St., Chicago, III.
.. s iš Lietuvos Arki

vyskupas Steponas A. Geniotis kal- 
. . bie- 

“vi- tuvą. / •
sos ‘Bijūnėlio’ dainininkų, ma-Į Kyvenimo'^ikl:

Šiokioms tokioms dovanėlėms'

__ bunco party” Neseniai grįžęs
bus visiems nuoširdžiai dūkiu- antrame paragrafe, 4 eilutėje, bg^kdamTprlntšimą"^^ 1

$794.11 gi- Visų aukotojų pavardės bus kur turėjo būti pasakyta: 
pr\skelbtos “Naujienose.

FONDAS PIRMYN CHORO mos yra prašomos prisidėti su lafs.
KELIONEI LIETUVON.

VISO $958.11
(Bus daugiau)

išlaimėjimams, arba maisto 
produktais užkandžiams.” Vie
toje to pasakyta, matyt per 
zecerišką klaidą, kad: “visos 
mamos yra •prašomos prisidėk 

dovanė- 
i klaida

AMERIKOS KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS VALDYBA.

L. M. Norkus I
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

TOM

■

DARIUS-GIRĖNAS AMERICAN LEGIONAS

Vienas iš didžiausių pasauly laivų ’ 
NORMA. N D I* E

Išplauks Gegužės 18 dieną, 1938 m.
Platesnių informacijų kreipkitės

B. R. PIETKJEWICZ, Laivakorčių Agentas
2608 WEST 47-TH STREET. Tel. Lafayette 1083

M

akinivOiljIŠPARDAVIMAS

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVINGj
Perkraustom forničiųS, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi prostatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

RAUDONGYSLIŲ
KLINIKAS

Dr. Schyman raudong.vslių kli- 
nkas yra įsteigtas tik apribotam 
laikui, kad įrodyti, 
kaip švelniausiais 
taip ir rimtaisiais 
atsitikimais galima 
išgyti be peilio, be 
operacijos. Mokėk 
tik $1.00 už dalį
? uvartotų v a i s tų. Dr. Schyman ' 
Nekainuoja patarnavimas ar eg- 
zaminacija. Nepaisymas gali rei
kšti galimą vėžį. Ateik pirm ne
gu bus pervėlu.

DR. SCHYMAN KLINIKAS 
1869 N. DAMEN AVĖ., 

Specialistas per 17 metų.

/

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubo susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 6 d. Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 43 St. 
Per pertrauką rodys krunamus paveikslus apie c/eikatą 
kliubo gydytojai Dr> Strikol ir Dr. Zv.bas. Nepraleiskite 
šios progoj, ypatingai tie, kuriems svarbu sveikata. O su
sipažinti apie sveikatą yra 'svarbu visiems kliubo nariam:. 
Pertrauka bus apie 2 vai. popiet. Kviečia

James Sholtcman, pirm.
Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 6, 

1 vai. po pietų, p. rapijos svetainėj. Nares,’ malonėkite pri
būti. —A.' Laurenevich, rašt.

Kruopiškių P. Kliubo susirinkimas atsibus šeštadienį, kovo 5, 
8 v; 1. vak., J. Betten namuose, 2806 So. Union avė. Kvie- 
č am visus atsilankyti ir naujų narių atsivesti.

Rašt. V. čcpulcvičius.
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis sushinkimas įvyks sek

madienį, kovo 6 d., 12 vai. dieną, Chlėagos Lietuvių Au ii- 
torijos svetainėj, 3133 S. Hilsted St. Susirinkimas
svarbus, tcdėl kiekvienas būt.nai atsilankykite. Kurie esa
te dar nemokėję duokles, pasirūpinkite apsimokėti.

su šinkoms tokioms < 
lems” ir tt. Šiuomi ta 
atitaisoma.■>

BIRUTE
šiandien vakare, Birutės 

choro 'narių, draugų, rėmėjų 
ir šiaip atsilankusių pas Birutę 
svečių
niškas vakarėlis.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap; 
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi 
ir galvos skaudėjimą, jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, sinti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandykit

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE . X.

šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musą skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairią pap
rastų ir nepaprastą daiktą, intaisą 
ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančią čia 
skelbimą negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jąs 
gausite informaciją, jeigu tik ją bua 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS

yra

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelis ir vėl rengia šokius. Mildos

CONRAD
FOTOGRAFAS 

-tudija jrengta pir- 
tu rųšies su moder- 

nikėmis užlaidomis ir 
dollywood Šviesomis, 

’arbas garantuotas.
420 W. 63rd ST. 

!'#»• ENG 5883-UR40šiuos nuostabius akinius.

SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS 

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

snu- 
salo- 

šauk- 
kitas

LIGONINES— 
HOSPTTALS

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, vide’čius,

pasilinksminimo šeimi- toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o

Birutietės mergaites ne tik'dezertui valgyti, šie šeši šmo- 
yra geros virėjos moka kaip 
prirengti skaniai valgius, bet 
moka ir kaip svečius priimt ir 
mandagiai patarnauti jiems. 
Bus smagi muzika, šokiai, dai
nos. Programą išpildys vietiniai 
birutiečiai.

Vakarėlis įvyks Lietuvių 
Auditorijoj, mažosiose svetainė
se, 3133 So. Halsted St. Pra
džia 8-tą vai. vak, įžanga tik
tai 50c. Ne vien tik bus pa
silinksminimas, bet bus padary
ta ir rimtaus darbo. Norintieji 
prisidęti prie Birutės veikimo 
meiio . srityje busite subrganL 
zuoti į vieną organizaciją-—rč-

svetainėj, 3142 So. Halsted St., kovo mėnesį 6 dieną. Pra- mėjų draugiją. Visi esate ma 
džia 2 vai. po pietų ir tęsis iki 7 vaL vakare. Tai tik trum- loniąi kviečiami 
pi šokiai, kur galima bus praleisti liuesą po pietų laiką.

Alfred’as J. B atkus.

1 ‘į atsilankyti, 
prisidėtu prie gražaus darbo 
ir sykiu linksmai laiką pra-' 

“Bunco party” rengia “Bijūnėlis” sekmadienį, kovo 6 d>ną, leisti. Ducky
pradžia 5 vai. po pietų, J. Grigaičio mažojoj svetainėje, 
38C0 W. Armitage avė. Įžanga 35 centai. Užkandžiai, 
zai — visiems. Kviečia visus dalyvauti

Ducky

pn
Kom. '

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit j Naujienas; Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink
si t gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progoš. s

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS 
Grand Tave^n 

Geriausios rųšies gėrįniaį> 
Šokiams Salė. Piknikam bar
žas už mažą atlyginimą, Vieš

butis dėl pakeleivių. 
Grand Avė., Manheim Road, 

(U. S. 45) 
Telefonas Franklin 

A. J. SEDLIN,
Park 
Sav.

383

LIETUV1S 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve. 
756 West 35th Street

Ii\ Amerikiečiai Skaito( arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas ’
Eina XV metus. ..^Redaguoja garbės priof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi -Lietuvos mokslininkai/rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kainai metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pųsin. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

v ' Nr. 153. LITHUANIA.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ J g.50
gydymas"................še n.OO
LIGONINĖJE .................... vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727. v

• RESTAURANTAT
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGT^K VALGYKLA 

750 We«t. 31st Street 
. A. A. NORKUS, Savininkai 

Tel. VUtorv M70

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLINSTRUBAS 
719 So. Western Avenue. 

Tel. SEELEY 7032.



“Ką Krikščionybe 
Davė Lietuvai?”

Paskaita Laisvamanių 
Susirinkime

Lietuvių Laisv. Etines Kul
tūros Draug. 1 Kuopos buvo 
nutarta, prieš susirinkimų tu
rėti prakalbas bei paskaitas. 
Taigi pirmos prakalbos įvyks 
antradienį, kovo 8 d. 7:30 v. v., 
Liet. Darbininkų svet.

Kalbėtojas bus H. Jagminas. 
Jo tema: Ką Krikščionybę da
vė Lietuvai? Kurie interesuo- 
jatės, tai nepavėluokite, nes 
kalba prasidės minimu laiku, 
o po prakalbos Laisvamaniai 
laikys mėnesinį susirinkimą.

Stepukas

Scenos Mylėtojų 
Susirinkimas

Liet. Scenos Mylėtojų Bate
lio mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, kovo 7 d., 
7:30 v. v. Pučkorių namuose, 
10049 So. Perry Avė. Ratelie- 
čiai-rėmėjai susirinkite skait
lingai, nes randas keli užkvie- 
timai, kuriuos turėsime apsvar
styt. S. Dilis, rašt.

Čia Vyrai Galės 
“Vyriškai” 
Lošti

Moterims Bus “Moteriški 
Lošimai”

Išpildęs programų Oak Fo- 
resto seneliams, “Bijūnėlis” 
pradėjo kuo greičiausiai rūgin
tis savo “Bunco Party”, kuri 
įvyks rytoj vakare, tai yra ko
vo 6 d., kaip penktą valandą 
po piet. Įžanga 35c. Tai visai 
mažai, atsižvelgiant kiek už 
tuos pinigus bus galima gauti 
Prizų ir užkandžių bus užtek
tinai visiems. Vyrai, kurie ne
norės “moteriškų” žaismų, ga- 
Ips-lošti “pindklį” arba t “66”.. 
Tjkimės,-^qkl visi bu^-patenkim 
ti. šis pasilinksminimo vakarė
lis įvyks Grigaičio mažojoje 
svetainėje, 3800 W. Armitage 
avė.

Prizai bus atnešti ? vaiku- 
tai yra Bijūnėlio choro narių. 
Nariai yra prašomi subrinkti 
svetainėje kaip antrą valandą 
po piet (2:00 P. M.) repetici
jai. Buvo nutarta, kad nariai 
galės lošti “Bunco”, kai užsi
mokės už tikietą.

Mes tikimės pamatyti visus 
savo draugus, ir palinksminti 
juos kuo gražiausiai.

L C. M.

GRAŽUS MEZGINYS LOVAI APKLOTI

CROCHETfcp MEDALLION PATTERN 16S4
No. 1694 —- Iš mėgstu medalionų apklojimas lovai, tai 

tvirtai ir gerai numegsit, paskui gražiai ištempsi!, turėsit gra
žų miegkambario papuošimą.

«W"
’ NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1694 , į
* 1739 So. Halsted StM Chicago, III. -

r . ■ 1ČU įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ______ ■I I
i Vardas ir pavarde

| Adresas

Laisvamanių Sekr.
Rezigancijos
Reikalu
J. J. Pranokus Turi Paaiškin

ti Plačiau

“Naujienose”, kovo 2, 1938, 
J. J. Pranckus praneša apie sa
vo rezignačfją- iš Laisvamanių 
Centro sekretoriaus vietos, ir 
sako, kad rezignacijos smulk
menų kol-kas neskelbsiąs laikJ 
raščiuose.

Priežastys rezignacijos turi 
būt viešai paskelbtos be atidė
liojimo, laisvamanių kuopoms 
ir visuomenei reikalinga žinoti.

Kad atplėšė privatiškus laiš
kus, nelaukiant turi pranešti 
federaliam paštui.

Kokios intrigos buvo varo
mos, ir kas jas varė—praneš- 
kie. Juo greičiau* viešai paskelb
si, tuo bus geriau dėl Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos. Paaiškėjus kas yra 
kaltas daryme intrigų, bus pra
šalintas iš minėtos draugijos, 
nežiūrint kad jisai bus ir jos 
viršininku.

Todėl, J. J. Pranckus pa- 
skelbkie viešai vardus tų, ku
rių intrigos privertė jus re
zignuoti. T. J. Kučinskas

Legiono Ekskursija 
Kas Kart Didėja

Beveik kasdieną vis įregi
struojami nauji ekskursantai 
Dariaus-Girėno Posto No. 271, 
the American Legion, rengia
mą į Lietuvą ekskursiją, ma
tyt, ‘suinteresavo ne tik čika- 
giečius, bet ir toliau gyvenan
čius lietuvius.

Buvo atsišaukimų iš Penn- 
sylvaniai Massachusetts, iš to
limos Seattle, Washingtono 
valstijos.

Kadangi šie metai yra labai 
reikšmingi ir džiauksmingi vi
sai musų tautai, Dariaus-Gi
rėno postas būrelis lietuvių 
legionierių pašiūrė surengti 
pilgrimišką dar negirdėtą eks
kursiją, kaipo karžygiai ap
lankyti savo tėvų žemę. Prie 
šios Legiono ekskursijos prisi
dėjo jau labai skaitlingas bū
rys svečių, kurie keliaudami 
kartu su legionieriais turės 
progos pamatyti ir pasigerėti 
tokiomis vietomis ir dalykais, 
kurių dar savo' gyvenime nėra 
gal ir nebūtų matę, jeigu ne ši 
Legionierių ekskursija.

Laiko paliko jau neperdaug. 
Ir užsakytos ant laivo vietos 
greit, bus užpildytos, tad ma
nantieji važiuoti su Dariaus-

su

Business Chances
• Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAILOR SHOP, 
Cicero. Nauji įrenginiai. Turi ap
leisti miestą. Kreipkitės raštu, 1739 
So. Halsted St., Box 797.

Pirmyn's presentation . of “Graži 
Galatea“ was warmly. received in Rosc- 
land Slinday, Fėb. 27th. Deserving 
credit goe$ to thė stars, Lillian Stupar, 
Johnny Rukstalai Al Brazis, and Sta$h 
Rimkus .

Today’s, Saturday 
English Section will 
appear in Monday’s 
paper.

B. J. PAUL—EDITOR

Girėno posto ekskursija, krėP 
pkitės kuo greičiausiai pas 
ekskursijos sekretorių B. R. 
'Pielkiewicz, 2608 West 47th 
St., Chicago, III., telefonas La- 
fayette 1083, ir paduokite sa
vo registraciją. Ekskursija iš
plauks gegužės, (May 18) did
žiausiu laivu pasaulyje į Lie
tuvą per Francuziją.

—Frank Krasauskis, kates p. 
(ap'gb

Daug Kas 
Norėtą Būti 
Prezidentu
Sumišimas >tarpt republįkpnių

Susirinkę Chicagoję, repub- 
likonų partijos lyderiai ir ly- 
deriukai prieš keletą dienų 
pradėjo kalbėti apie 194Q pre
zidentinius rinkimus, ir. parti
jos programą. Prograino su-; 
darymui jie pasikvietė prof. 
Glenn Frank, buvusį Wisęon- 
sino universiteto prezidentą,

Bet republikonai nustebo iš
girdę, kad Frank nemano pa
sitenkinti vien- lipdymu pro- 
gramo, bet pats norėtų būtį 
partijos kandidatų į prezi
dentus 1940 metams. Prezif- 
dentines mintys suko ir kai

Tarp republikonų, kurie no
rėtų būti prezidentais yra Her- 
bert Hooveris, pulk. Knox, 
“Chicago Daily News” leidė
jas ir senatorius Vandenberg

Iš demokratų į prezidentus 
siūlomi arba los garbės trok
šta Paul McNutt, buvęs India
nos gubernatorius . ir dabarti
nis J. V.. komisipnierius Fili
pinų salose* Chicagos Univer
siteto profesorius Robcrt May- 
nard Hutchihs, adv. Robert 
Jackson, J. V. teisių departa
mento monopolių skyriaus 
viršininkas C. I. O. viršininkas 
John L. Lewis ir keletas’ kitų'. 
Kai kurie vadai yra pasiryžę 
remti dabartinį prezidentą F. 
D. Rooseveltą trečiam termi
nui.

Kelionę Europon
Nusinešė Vagys

Chicagietis Nino Haušer, 
3101 Franklin, ruošėsi šią 
sąrą, kaip ruošiasi ir daugelis 
lietuvių, važiuoti Europon atos
togoms. Susitat/pė $554 kelio
nei. Bet vakar ; “kelionės” ne
teko. ,Visus pinigus nusinešė 
vagys. '

L0VEIK1S
KVIETKININKAS 

Geiša Vestuvima. BanlrifUrna 
ir Fagrabama.

3316 So. Halsted 8tr«et 
tel BOULEVAKU 73t4 v

Ilfl R A Gėlės Myliotiems 
11M U A Vestuvėms, Ban-

■ kietams, Laido-w ■ ■ • » tiivėms, Papuoši
mams. ;

G Ė L I N I N K A S 1
4180 Archer Avenue

Pilone , LĄFAYĖTTE 5WI>
.< ■ ■

PIRMYN
SHARPS and FLATS

A fcw N. G. members were down 
in Rosdand to sėe Pirmyp present 
“Qraži Galatea”. The N. G.'s have 
asked Pirmyn for a baseball ganu be
fore Pirmyn leaves for Lithuania. They 
somehovv don't $eem to get enpugh o f 
us.

—O—
A fortune telkr toki Lil Stupar thit 

she would be married before she 
teached the age of 21. I wonder who 
the lucky guy is?

So- 
on 

this

Cottection. The? trio Miss Nemunas, 
Miss Kri$ciunas, >ajid Miss Barčus sing 
on the Lewis’ Style Shop pręgram, 
phie Barčus eondueting, and not 
the program stated previously in 
column. > '.

c a r;

the

Mike Oaksas has bought a new 
folks. It’s a De Soto.

Petc Kitchas’ birthrday falls on 
Ist of March. On the 5th of ‘March
Peter’s parcnts are arranging - a surprise 
party for him. (Good luck, Beit 
Wishes and Happiness on your birth- 
day Mr. Kitchas.) 1

—O—
’ Lilliail Baronas and Evelyn Kazy re- 

semble one another so, muęh that t^fcy 
are usually asked if they are sistets, 
much to their annoyance. 1

sis teis,

soughtA rollcr skating rink is bęing 
for by our sočiai, chairman Aldona Gri
gonis and it sėėths tbat it won’t be 
long before ,we have a rollcr skating 
pa«y-

Mildred ■■ Baroncss (Mrs.. Vajvadj’s) 
father is štili Very iii.

Whatever happened to Aldona Cui- 
kar and Al Stupar? Miss Novickį is 
štili another 
locate.

.Ali those; 
minds about
Lithuania štili have a 
just themselves''pVoperly.

Thė deadline is March 15th. 
ųuestionnaires mušt be properly ’filled
and returned to Ktr. Stephens. •

Don’t forget rehearsals Tuesdays and 
Ftidays promptiyi at ėighn The few 
remaining rehęairsals depend upon our. 
success . .i.n puttibg. i. tdver. our . concert. 
March 13th. So, let’s all be down 
Tuesdays and Pęidays. Until we meet 
again, I remain your

? RASKEY

pe rso n we are trying to

whp have 
going, or

changed- thtir 
not going 

chance to
to 

ad-

Ali

HUEY

Birutės Sočiai 
Šatųrday

Here’s another of those Birute so
čiais for vvhich you’ve been longing! 
Dancing, entertainment and refręsh- 
ments will be yours in the most con- 
genial company, Saturday, at the Lith- 
uaniaą auditorium, af 8 p. m. ĄU for 
50c. ■ ASD

■ ........................................................

CLASSIFIEDADS
Miscellaneous 

įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST#

Mes dengiame ir pataisoma .vif^os. 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtięs 

’ larbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama,

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

; PARSIDUODA POMERANIAN ' 
vėilsės ;šunukas 2-jų /mėnesių.
;■ 4034 So. • Moptgomery Avenue, 

. 2-tasr‘aukštas. »>

FURNISHED ROOMS

FURNIŠIUOTI KAMBARIAI, kar
štu vandeniu > šildomi — maža šei
ma —< ‘arii Western avė. Prieina
mai, 2436 W. 45t St. 1 lubos.

KAMBARYS vaikinui ar vedu
siai porai, prife , mažos šeimynos, ga
ru apšildomas. ' 4029 Brighton PI. 
Pusė bloko nuo Archer Avenue.

...... .

i APŠILDOMAS KAMBARYS prie 
mažos Šeimynos pavieniam, arba ve
dusiai, norai. Tol. REPUBLIC 6160, 

‘7011 $o. Oakley. Avė. 
____ 

z; i i lįiii.iin r i, j, n

CLASSIFIED 
> SKELBIMAS' 

“N.” RASTINE priima
Kasdien nuo, 8 v. ryto 

IKt
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. C ANA L 8500 

» =s =......... ' ' '........'

Furnished Roonis
| ll|ll|l|ll||b—IW»il«Hi Į ■■■

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas prie mažos šeimynos. 3310 So. 
Lowe Ąve., 1 aukštas. Pijokai ne
atsišaukite.

ŠVIESUS KAMBARYS ant ren
dos su valgiu arba be / valgio 
visais patogumais.

6815 So. Maplewood Avenue 
Republic 6251.

, RENDON KAMBARYS karštu 
Vandeniu apšildomas. Galima val
gyti gaminti. 1810 So. Peoria St. ■

KAMBARYS DEL VAIKINO AR 
vedusios poros. Su valgiu ar be 
valgio. 1825 So. Halstėd St. 2-ros 
lubos po dešinei.

ForRent 
RENDON NAUJA KRAUTUVĖ, 

žiemiu vakarų kampas 69-tos ir 
Rockwell gatvės, všale National Tea 
Company, nuosavybė dabar. 
BARCH, 2442 West 63rd Street, 

> Prospect 9000.

PASIRENDUOJA ROADHOUSE 
su visais įrengimais, pigiai, ant 83-s 
ir Kean Avė., gyvenimui kamba
riai ant vietos. Buvusi Svilainio 
vieta, Atsišaukite 3428 So. Halsted 
Street. < -

Personai
Asmenų Ieško

SOPHIE MAROZĄS-Shidlauskienė 
paieško savo sesers Caroline Mato- 
zas po vyru Mrs. Carl Evanauskas ir 
brolio Juozo Marozas, paeinanti iš 
Kauno gub., Panevėžiu pav., Ramy
galos stancija. Prašau juos ar ži
nančius apie juos atsišaukti arba 
rdfyti. SOPHIE MAROZAS-SHID- 
LAUSKIENĖ, 1521 W. 47th St, Chi
cago, 111.

Situatibn Wanted
Darbo Ieško

PAJEŠKAU DARBO už BUČERJ 
—tame darbe ešu patyręs per daug 
metų. Galiu dirbti kelias dienas ar
ba pilną laiką.' Tel. SEĖley 6127.

Help Wanted—- Female

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
ATERKAr ant .trumpų valandų, nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Gera mokestis. 
Atsišaukite 506 West Pershing Rd. 
BERNICE LUNCH.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų Reikia

ŠHORT ORDER VIRĖJAS nak- 
^^g^lįjsiAUEANt: 4’‘ ' '■ 

1745 So. Halsted Street.

. REIKALINGAS '• DARBININKAS 
į ukj. Rašykit Naujienos, Box 798

REIKALINGAS patyręs KAR
PE NTE RIS—turi sutikti investuoti 
$500.00. Rašykite ‘ 1739 So. Halsted 
St., Box 799.

SKUBIAI PARSIDUODA labai 
geras TROKAS. Bargenas —r arba 
mainysiu ant automobilio.

3845 So. Pamplį Avenue
;lll .1 > v .Į. . I ■ ' .!■ . .1 "I III U, ■ .............

Furnit.iire & Pixtures.
i Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius jdel bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registefluJi lr..*!ce 
baksius. Cash arba ant F'cokejimo 
Pamatykite mus pirm pirksi- 
te kitur. "

S.- K SOSTHEIM & SONS 
SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

4

.. V T r-n-.. JT

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytąs enamelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardąvimo kai ha $89.59; sezo ną 
uždarant $25.00; veik greitai: 
ARR0W OIL BURNER company 

505 Lake St., Oak Park, Illinois 
' < Phoue Austin 4300.

visaš barberio įrengi
BARBERN8S FIKČERIAI PAR- 

DAVIMUI — visaš barberio įrengi
mas. 3256 West lllth Street’, Be
verly 0229.

v Business Chances
Pardavimui Bizniai

BIZNIS — kampinis budinkas
< v* 1' 1 1 • * ’ • T •

biznis verčia parduoti.

PUIKIAI EINANTIS TĄVERNO 
BIZNIS — kaippmis pudinkas —’ 
aukštos kliasps fikČeriai — kitas 
biznis verčiu parduoti, ,veik grei
tai. RepuhUc 2802.

.............................................    . - --------------j----------

PARDAVIMUI MĖSOS MARKE- 
TAS prie bižųiavos gatvės lietu
vių apylibMėl vos % bloko nuo 
lietuvių bažnyčios. YARDS 6220

PARSIDUODA BUČERNĖ ty- Gro- 
sernė. Labai pigiai. Gėrai įrengta 
—Electric refrigeratioh. Priežastis 
pardavimo—liga. Rašykite, Naujie
nos, Box 794.

NAŠLĖ PARDUODA TAVERNA 
ir budinkus—6 kambariai, flatąs 
viršuj-—2-jų \ karų garažas. Viskas 
pilnumoje. 617 W. 43rd,St. YARDS 
2887.

TAVERNAS, 2 flatis, plytinis — 
karštų 'vandeniu Šildoma — gara
žas. Bargenas, Pardavimui ar mai
nymui. Radcliffe 7471.

739 Best 92nd Place.

RENDON arba pardavimui gaso- 
lino stotis LONE STAR INN, ant 
Archer 4A, 25 mylios nuo Chica- 
gos. Tinkama dėl tavernos, 5 kam
bariai, vienas akeris parko su me
džiais dėl parking. Rendos $18.00. 
Klauskit savininko 3346 So. Halsted 
St. Kriaučįaus štore. šitos vietos 
klauskit per visą kovo mėnesį.

TAVERNAS su budinku ir Beer 
Garden pardavimui, prieinama kai
na. 3256 W. lllth St. Beverly 0229

Real Estate For Sale
N a m ai-Žeme Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

MODERNĄ PLYTINĖ KRAUTU
VĖ, viršuj flatas, plytinis garažas, 
karštu vandeniu šildoma — ieško 
didesnio. Savininkas 6515 So. Ash
land Avenue.

arti 64-tos ir . Artesian

10 APARTMENTŲ — -$22,500 — 
geriausias Marųuette Manor moder
nas budinkas — refrigeratorius — 
plytų garažas — pajamų $4700 per 
metus — arti 64-tos ir . Artesian 
Avenue. Veik greitai.

MANOR REALTY
z 2532 W. 63rd St Hemlock 8300

DIDIS PIRKINYS! 2 flatų fręi- 
mas, šviesus, švarus 11 kambarių, 
plytų garažas; savininkas apleidžia 
miestą, puiki transportacija arti 
bažnyčios ir mokyklų, grynos paja
mos 16%. Lengvus išmokėjimai.

\6339 PARNELL AVENUE.

PARSIDUODA KAMPINIS MŪRI
NIS NAMAS, dviejų flatų, kožnas 
po penkis kambarius su dviem 
garažais, 4601 So. Fairfield Avenue. 
Parsiduoda nupiginta kainą. Krei
ptis vakarais ant pirmo aukšto.

BARGENAI PRIE FOX RIVER 
Lotai 50x125—$150 ‘ir aukšč. Kate- 
džės ir namai — $1600.00 ir aukšč. 
Upes frontas ir teisė. Specialas:— 
kampinis lotas 100x125 ir namas 
-$2700.00 3 mylios į žiemius nuo St. 
Charles prie Route No. 25, ieškok 
sainės Fox River Estates — įva
žiuok ir klausk Frank Tykalsky R, 
1, Box 88 A, St. Charles, 111. Rašyk 
ar telefonuok pasimatymui nu
rodyti Elgin 9811-Y-3.

TURIU PARDUOTI 2 aukštų 
freiminį ir ,katedžę /Užpakaly su ar 
be tąverno įrengimų — $500 cash— 
likusią ant išmokėjimo. Šauk po 
5 vai. po pietų, 629 West 16th St.

SAVININKAS aukoja 8 kambarių 
namą; 6125 Calumet avenue, 2 auk
štų plytinis; darbui,, šapa ir gara
žas užpakaly, fumasu šildomas; lo
tas 50x161; viskas pilnumoje. Kaina 
$5200, išmokėjimais. Telefonas Nor
mai 9549.

5

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

2 pagyvenimų medinis namas, 4- 
kambarių, 50 pėdų lotas, arti gat- 

vėkarių ......... ?....................... <$2450.00
Medinis namas taverna su 4 kam

bariais ir 6 kambarių flatas viršui, 
kaina ..... ........    $2500.b(

4 flat mūrinis, apšildomas su 
tavernų ir didele svetaine $7000.00

4 gyvenimų mūrinis namas po 5 
kambarius, 4 karų mūrinis garažas, 
kaiųh ............. 1...’.:.$14,000.00

18 apąrtmentų namas su 3 sto
rais, 8 metų senumo, rendos neša 
į metus $8220.00, nekeltos rendos, 
kaina ............   $3,000.00
tinkama vieta dėl coal yardo ir 20 
akrų žemės, Chicagos priemiestyje, 
labai pigiai. Pilną aprašymą su
teiksime ant pareikalavimo.

Teisingas patarnavimas.
CHARLES ŲRNICH,

56 W. Washington St., Room 514.

6540 SOUTH HERMITAGE 1V2 
aįukšto, 2 flatai, 5 ir 4. Plytinis, 30 
pėdų lotas, furnaso. šildymas fur- 
nasas pirmame, pečius antrame. 
$5900. \ : - •
........... ■ >11 I     Hll^l ■ UI Wl| II

REAL ESTATE — WANTED
KAS TURITE PARDUOTI cot- 

tage ant Ce.dar SLake arba kito eže
ro netoliau kaip 50 myliu nūn Clu- 
cagos. Rašykite Naujienos Box. 795,
* < wgggftgBireem.tu uctetg

Business Service
Bizniu Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogu dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

jr

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

EXTRA BARGENAS 
FLORIDOJE

Kas nori gyventi be žie
mos apskritą metą, tas 

supras šį bargeną.
Dėl priežasties mirties turi būti 

greitai parduota pavyzdinga farma 
Floridoje. Yra 319^ akerių žemės 
su pilnais įrengimais,—mašinomis ir 
du setai budiukų. Galima .lengvai 
padaryti dvi arba tris skirtingas 
farmas. Vaisiniai medžiai visi dabar 
išduoda vaisių ir neša gerą pelną. 
Yra 1100 Tung OR medžių, 520 Pe- 
can medžiai, 200 grėpsų, 1200 gra
šiu, 340 Blue Berry bušių ir daug 
orandžių. Pernai buvo parduo
ta 14,000 svarų. pecan riešutų. 
Savininkas yra miręs, todėl turi būti 
greitai parduota palikimui sutvar
kyti. ' '

Ūkis randasi prie dvejų State Hi- 
ghway kelių tik 9 mylios nuo Pen- 
sicola miesto. Be sodno yra galima 
auginti visokias daržoves apskritą 
metą. Gerai auga komai, bulvės, 
kopūstai, tomeitės ir įvairios uogos. 
Tai yra tikras dvaras su visais mie
sto įrengimais ir patogumais. Yra 
elektra ir bėgąs vanduo. Tinkamas 
gaspadorius paėmęs šią farmą ga
lės daryti lengvą pragyvenimą vien 
iš chicagos lietuvių, kurie kas me
tą važiuoja į Floridą žiemos laiku 
pasimaudyti saulės spinduliuose. *

šis visas dvaras parsiduoda už 
trečia dali jo tikros vertės. Kas nu
sipirks, tas nesigailės. Dėl smulkes
nių žinių kreipkitės j:

JULIUS BASKIS 
4431 So. Hąlsted St. 
Tel. Boulevard 2512

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ FAR- 
MA su budinkais. Juoda žeme, visa 
dirbama. Pagal naujo kelio. Agentai 
nesikreipkite. TONY SHARPINSKI, 

R. 3, Box 356, Knox, Indiana.

160 AKRŲ FARMA prie U. S. 
vieškelio 41,4 mylios į žiemius nuo 
Tifton, Georgia, du rendos namai; 
trys barnės, rezidencija, visi moder
ni patogumai įskaitant šviesą; van
denį, telefoną; $100 už akrą. Ra
šyk JOHN T. FERGUSON, Tifton, 
Georgia.

Financial
Finansąi-Paskoloa

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

MOKĖS PINIGAIS tuojau už 1 
morgičius, bondsus ar kitokius ver
tybės įkaitus, išsimokančius ar de- 
foltuojančius, aukščiausią kainą. Ra
šyk ar kreipkis HARRY BLOOM, 

188 West Randolph Street, 
Telefonas STATE 7416.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje :ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

COAL 
Angį,b

Kainos Numažintos 
ANGLYS

$5.75
$6.00
$6.00

$6.00
$5.25

MINE RUN ....... ...
BIG LUMP .. ....................
EGG ..................................
NUT ...... ............................
SCREENINGS .............r-...

PIRKIT DABAR!I
ŠAUKITE DIENA AR NAKT( 

PRISTATYMAS MIESTE U 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
I , : ’ - •

M
I KĄ PARDUOT

PAGAHS1NKTT
NAUJIENOSE ;

i JEI IEŠKOT
BA RGE NŲ 

t SKAITYKIT 
f NAUJIENAS
| NELAUKIT 
j ILGAI

Pašaukit mus tuojau
Į CANAL 8500 
f Apgarsinimų kainos prb 
= einamos. Už pakartoji* 
Į mus gausit nuolaidą. .
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PILDYS INCOME TAX BLANKAS “NAU- JULIAUS MICKEVI-

Patarnaus lietuvis A. S. Walons-Valonis
Pradedant kovo 7 d. 1938 m. gus, pilietis ar ne pilietis, ku-

ČIAUS PADĖTIS
RIMTA r

“žvaigždė” Operoj
“Cavalleria
Rosticana”

rys garsaus “Grenadierių Kvar
teto” ir neseniai padarė debiu
tą operoje “Evgenijųs Onie- 
,-gin”; dainuos ir Jonas Rukšta- 
la, , Stasė Rimkaitę ir Lilija 
Stuparaitė. . C

Paliuosavo Šun
daktarį, Jo Du 
Talkininkus

Negražus
Incidentas 2
Gatvekaryje

Suv. Valstijų Federalė valdžia 
atsiųs į Naujienų raštinę A. S. 
Walons (Valūnas) Inte.nal 
Re venų e darbininką pagelbėti 
lietuviams išpildyti Income Tax 
blankas ir duoti atsakymus į 
visus klausimus apie Income ir 
Sočiai Security Tax

P-as Valūnas bus Naujienų 
raštinėj per visą savaitę nuo 9 
vai. ryto iki 6 V. v. Išpildymas 
blankų ir ridtarizavimas bus 
teikiamas veltui.

Kas turi pildyti Income Tax 
blankas? . v

(a) Kiekvienas nevedęs žmo-
. , ■ ' ' , t

į . ’ ■ ■ , ' L............. ..

rio įplaukos buvo $1,003 ar 
daugiau iš algos, nuoš mč*ų, di
videndų, pelno iš pardavimo na
mų, stakų ir t. t. per 1937 me
tus;

1 (b) Vedę žmonės, kurių įp
laukos buvo virš $2500, nežiū
rint kiek vaikų turėtų. Kredito 
po $400 galima imti už kiek
vieną vaiką, kuris yra 18 metų 
amžiaus ar mažiau;

(c) Biznieriai turi išpildyti 
blankas, jeigu įplaukos buvo 
$5,000 ar daugiau.

Income Tax b'ankos turi būt 
išpildytos ir priduotos nevėliau 
kaip kovo 15 d.

Registruokitės 
Nominacijoms, 
Jeigu —

Jeigu po paskutinės balsuo
tojų^registracijos persikėlėte į 
naują butą;

Jeigu pakeitėte pavardes ve
dybomis;

Jeigu palikote piliečiais arba
Jeigu palikote pilnamečiais, 

tai šiandien būtinai užsiregis
truokite, jei norite balsuoti ba
landžio mėnesio nominacijose.

šiandien, nuo 8 valandos ry
to iki 9 vakare įvairiose Chi- 
cagos dalyse bus atdaros 379 
registracijos stotys.

Jeigu negalėsite užsiregis
truoti šiandieni tai galėsite tą 
dar padaryti, nevėliau kovo 14 
d., miesto rotušėje, City Hali, 
kambarys 308.

Vienas Užmuštas, 
Du Sužeisti 
Nelaimėje

Organizuos G. M. 
“Baltakalnierins” 
Darbininkus

• - ...... .--
Protestuoja Prieš Algų 

Nukapojimą

7 vai. šįvakar Midland vieš
butyje, Chicagoje, įvyks pasi
tarimas tarp CIO viršininkų ir 
General Motors automobilių 
firmos “baltakalnierių” darbi
ninkų suorganizavimo reikalais. 
“Baltakalnieriai” yra G. M. ra
štinių tarnautojai, atstovai ir 
visi kiti darbininkai, kurie ne
dirba prie automobilių gamini
mo. r

Noras organizuotis pasireiš
kė, kai G. M. paskelbė, kad nu- 
kapoja 10% visų “baltakalnie
rių” darbininkų algas. CIO ža
da juos suorganizuoti į auto
mobilių pramonės United Au
tomobile Workers unijos sky
rių.

i i ■

Julius Mickevičius, Chicagos 
Lietuvių Draugijos preziden
tas, jau serga nuo gruodžio 
mėnesio. , Sveikatai pataisyti 
jis buvo nusitaręs vykti į Ftor 
ridą, tačiau kaip tik *ju.o motu 
buvo bronchų įdegimo už
kluptas. Teko atsigulti į lovą.

Nuo kalbamos ligos išsivys
tė komplikacijos su plaučių 
išgėdintu ir puliavimu. Nors 
ta liga yra sunki ir įkyri, vie
nok ilgainiui nugalima.

Skubiai liko padaryta kon
sultacija tarp šių daktarų: L. 
Holding, F. Ticc ir Montyido. 
Reikia pasakyti, jog Dr.' Ticc 
yra vienas iš labiausiai pasi
žymėjusių krutinės ligų spe
cialistų visoje Amerikoje.

Platesniam ligčs 'yrimui ir 
gydymui ligonis liko išgaben
tas į Chicagos universitato li
goninį, kuri paprastai yra ži
noma kaip Billings ligoninė. 
Ant nelaimės, čia pradėjo vy
stytis nauja komplikacija, bū
tent, bronchinis plaučių įdegi
mas. Suvargintos sveikatos li
goniui bus nelengva šią ligą 
nugalėti.

Liko užsakyta kraujo trans- 
fuzija ir kitos radikalios prie
monės jo gyva s te i gelbėti. Da
ktarai dieną ir naktį thriasi 
apie jo gydymą. Jo žmona 
taip pat pasirengusi viską da
ryti, kad tik butų galima jo 
gyvastį išgelbėti.

Prašo Kraujo 
Aukotojų 
J. Mickevičiui

Dainuos vedamąją tenoro 
partiją

šis iškilmingas parengimas 
bus bene paskutinis choro mu- 
zikališkas vakaras prieš išvyki
mą Lietuvon. Visas jo. pelnas 
yra skiriamas- ekskursijos fi
nansavimui. Pirmyn __ . _ ....
nuoširdžiai kviečia visus savo kaltinimą kurį vienam šundak-' berniukai . . ... (j.'-.. • • i _•__  < ii • • t:.

Ėuvo Kaltinami 10 Metų Mer
gaitės Numarinimu

Važiuojant Western avenue 
gatviakariu, apie 6 valandą 
vakare, teko matyti štai koks 

Miesto Felony teismo teisė-'įvykis.
choras jas Oscar Caplan ]

rėmėjus, draugus ir visą lietu
višką publiką parengime daly
vauti pamatyti du puikius ir
įdomius veikalus scenpje ir pa
remti “Pirmyn” kelionę Lietu
von. -

Bilietai yra po 50 centų. Pir
kite juos “Naujienose” arba 
nuo choro nerių. Programas 
prasidės 3:30 valandą po pietų. 
Po programo šokiai prie dviejų 
orkestrų muzikos.

Sveikinam p., Gricaitę

panaikino į ‘ Prie 63-čios įlipo trys jauni 
’ i, apie 14 metų .am-

tariui .ir jo dviems taikiniu-žiads. Jie atsisėdo prie durų, 
karh^ išnešė “numarintos” 10 Gatviakaris buvo beveik tuš- 
metų mergaitės tėvas. } čias, važiavo tik trys kiti žmo-

Išteisintieji yra William F. 
Hubert, “šundaktaris” ir Mrs. 
Adell Lonergan su Mrs. Mary 
Lou Glenn.

Juos kaltino Edward M. 
Whitney, ehieagietis keliaujan
tis agentas...Jo 10 metų duktė 
Audrey sirgo cukrine liga. Ją 
nuolat laike po gydytojų prie
žiūrą, bet priverstas laikinai

nes. Berniukai, kaip berniukai, 
—netrukus ėjo juokauti, šo
kauti, nekaltai “jodytis”. Nie
kam jų elgesys nekliuvo.

Bet įėjo konduktorius. At
rodė girtas, po pažaščia turėjo 
neištūštintą butelį degtinės. 
Priėjęs prie berniukų suriko 
“Šarap”. Berniukai nutilo ir 
nuleido galvap. Bet kondukto
riui to neužteko. Vienam dro-

Prie Damen ir Webster dve- 
nue įvyko keista, automobilio 
nelaimė, kurioje vienas žmogus 
buvo užmuštas, o du sužeisti. 
Automobilis pirmiausiai užkabi
no vežimą. Smarkiai sukęs į šo
ną, šoferis trenka į gana smar
kiai einantį gart^ekarį, kuris 
automobilį sudaužė.

Mirė Thomas Ožecbovvski, 
1813 N. Kimball avenue, šofe
ris. Sužeistieji — Frank Czo- 
sek, 2448 LeMoyne avenue ir 
John Bilat, 1911 North Whip- 
ple Street.

19 Metų 
žmogžudė

19 metų Walter Pi-janowski, 
1905 S. Kedzie avenue, prisi
pažino peiliu nudūręs 17 mptų 
berniuką Walter Gawel, ties 
1917 S. St. Louis avenue, kur 
pastarasis tarnavo. Susiginči
jęs su Gaweliu, Pijanowski su
varė jam į širdį keturių colių 
ilgio kišeninį peilį.

Sunkiai serga Chicagos Lietu
vių Draugijos pirmininkas

B iii i ngs Memorial ligoninė
je, 950 East 59th stęeėt (netoli 
Cottage Grovc) guli sunkiai 
susirgęs Julius Mackevičius, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininkas.

Vakar ligoniui buvo duoda
mas Ikmujas (darė transfuzi- 
ją), rb/kės duoti daugiau 
šiandien, bet reikia žmonių, 
kurie apsiims kraujo paauko
ti-

Draugai, kurie sutiks duoti 
ligoniui kraujo (turi būti ne
daugiau 35 metų amžiaus) yra 
prašomi šįryt kreiptis į ligo
ninę ir susižinoti >su ligonio

Viktoras Benderis<*
Kas Viktorą Benderį girdėjo 

koncertuose, vaidinimuose, tas 
pripažįsta, kąd jis yra. bene ge
riausias tenoras Chicago j e. Jo 
balsas nepaprastai malonus ir 
švelnus, smagu jo klausytis. 
Norisi, kad jis’ dainuotų ir dai
nuotų be pertraukos/

Visi Viktoro Benderio mėgė
jai gaus progą jį išgirsti sek
madienį, kovo 13 d., Sokolų sa
lėje. Jis dainuos svarbiausią 
rolę operoje “Cavalleria Rusti- 
cana”, kurią stato Chicagos 
Lietuvių Choras “Pirmyn”. 
Benderis bus. “Turiddu”, kai
mo frantas, kuris žr.izdamas 
moterų širdimis, sudaro kom
plikuotas situacijas, už ku
rias Jis užmokai savo gyvybe.^

Apart Benderio, sąstate da
lyvaus pasveikęs ir balsą pil
nai atgr vęs Pranas Jakavičius, 
Anelė Steponavičienė, Aldona 
Grigoniutė ir Onuks Skeveriu- 
te. . / ■

Opera “Gavallėria Rųsticana” 
sudarys tik! dalį “Pirmyn vaka
ro. Choras taipgi suvaidins ne
paprastai juokingą komišką 
veikalą “Gražioji’Galatea”, ku
ri atvaizduoja skulptoriaus bė-l 
das, kai tasai įsimyli į stovylą, 
kurią nukalė, inęji, kokiu tai 
stebuklingu budu< palieka gy
va.. To kurinio ’ ro'es daiguos 
Algirdas Bijazls/ nauja spėka 
“Pirmyn” eilėse, kuris yra na-

. “Pirmyn” choras džiaugiasi, 
kad lietuvaitei p. Jadvygai Gri- 
caiitei laimė nusišypsojo ir kad 
ji gauna progą operoj pasiro
dyti. Tuo pačiu laiku apgailes
tauja, kad jos debiutas supuo
la su “Pirmyn” /vakaru rip ne
duos progos chorui debiutą iš
girsti. “Pirmyn”, nors ir nega
lėdamas' dalyvauti, linki p. Gri- 
caitei pasisekimo ir po gražaus 
debiuto toliau kopti į muzikos 
pasaulio viršūnes. 1

Pirmynietis.

Nuteistas Kalėti 
Reikalauja 
Mirties Bausmės

' 1 ■ ■

“Nenori puti kalėjime”
’ Kriminalis teismas Chicago- 
je nuteisė du jaunuolius žmog
žudžius į kalėjimą visam am
žiui (199 metams).

Vienas iš jų buvo Russell 
Grant, 23 metų amžiaus, 6225 
Stewart avęnue, kuris nužudė 
gazolino stoties tarnautoją, 
William Hendele,' 540 W. 60th 
Street. Tai įvyko lapk. 20 d., 
1937, laike apiplėšimo. Grant 
džiaugėsi išvengęs mirties bau
smes.

Bet netaip su Paul Reeder, 
19 metų jaunuoliu, kuris nuT 
šovė Raymondą Sedlacek, api
plėšdamas jo krautuvę ties 1121 
Madison Street, Oak Parke. Iš

išvažiuoti iš Chicagos, tėvas gg per veidą ir pastūmė galvą 
pereitų metų pabaigoje paliko į iangą. Stiklas išbyrėjo. Ske- 
dukteri giminaitės Mary L. veldros galėjo berniuką gero- 
Glenn globoje, 1317 Estes avė- kai apipiaustyti, bet laimei, iš-
nue. Ta giminaitė buvo narė pko sveikas.
tikybinės sektos “Christianl Kiti keleiviai> matydami to- 
Sciencc”, kuri nepripažįstą ki kon(luktoriaite elgėsį, pasį. 
medicinos. Moteriškė pasišaukė ■ šaukg niotormoną ir tas pa. 
sektos šundaktarį W. Hubert ir ga|jau triukšmadarį nuramino, 
pavedė jam mergaitę išgydyti) Gatviakariuose tokie dalykai 
maldomis. Bet ji mirė gr. 10)netur5tų atsitikti.
d- įvykį Matęs

Teismas nusprendė, kad nėra 
įrodymų, jog trys kaltinamieji 
numarino- mergaitę.

Padidino Cook
/

Apsk. Asesmentus
3 Miliūnais Dolerių
Viso turto vertė siekianti su- 

virš bdliono septynių šimtų 
. milionų

Nacionalė Vartotų 
Karų Savaite

Prasideda šiandien ir Baigiasi 
Kovo 12 d. 

v

šįandien prasideda nacionalė 
vartotų automobilių maino sa
vaitė, kurios tikslas yra, kaip 
.jau buvo Naujienose pasakyta, 
išjudinti automobilių industri
ją, pirmą, išjudinant vartotų 
automobilių prekybą, o paskui 
'ir naujų.
i Nacionalė 
: no savaitė 
j industrijai vėl 
biznio gaivinimo darbui vado
vauti,—sako Nacionalės Auto
mobilių Pardavėjų Sąjungos 

! prezidentas E. M. Lied.—Jis 
įbeto, sako, kad panašios savai- 
itės paskelbimas yra geriausias 
įnašas į krašto biznio atgaivi
nimo indėli, norint • milionams 
bedarbių dirbtuvių duris atida
ryti.

Tai vienas dalykas, kitas 
■ ypatingai svarbus tiems, ku-

vartotų karų mai- 
teikia automobiliu i ® 

progą krašto

gydytojo. Visos instrukcijos girdęs nuosprendį, Reeder ėmė 
bus suteiktos .prie informacijų raudoti ir > šaukti, kad “neno- 
štalo, ligoninės laukiamąja- riu boti kalėjime, leiskit man 
me, aukščiau paduotu adresu, degti elektros kėdėj”.

Cook apskričio asesorius! 
John S. Clarke paskelbė, kad; 
Cook apskričio nejudinamas 
turtas 1937 metams įvertintas 
$1,704,759,453. (bilionas, septy
ni šimtai keturi milionai, šepty- j 
ni šimtai penkiasdešimts devy
ni tūkstančiai, etc....)

Tai yra apie pusketvirto mi-! 
liono daugiau už 1936 asesmen
tus. (1936 — $1,701,455,655). 

1 Ta suma apima Chicago ir 
turtą už Chicagos, bet Cook ap
skričio ribose. Didesni asesmen- 
tai buvo uždėti daugiausiai už-irie yra reikalingi geresnių au- 
miestyje, kadangi statyba buvo tomobilių 
žymiai didesnė priemiesčiuose, proga bus galima rasti ir ypa- 
negu Chicagoje. . tingas sąlygas. (Skelb.)

nes šios savaitės
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VENICE, CAL. — Potvynio vaizdas. Vanduo gatvėse pagilo nuo trijų iki sesių penų.

I ACM t-r» A J lt A V FuUjj

LOS ANGELES, CAL. — Gaisrininkai ieško p-ios Ruth Randall ir jos sūnaus lavonų. Abu jie žuvo po
tvynyje.




