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Italijos fašistai nu-Hitlerio Kariuomenė stebo Hitlerio žygiu

Maršuoja Austrijon
Austrijoj

šušningas rezignavo. Plebiscitas atšauk
tas. Naziai džiūgauja. Karalius siūlosi 

į sostą.
——--------- - -------------------- —— * > ..

VIENNA, Austria, kovo 11 jau nei policija nei kariuOme- 
d. — Austrijos kancleris Dr. 
Kurtas šušningas, išsigandęs 
Hitlerio, išpildė Hitlerio griež
tą reikalavimą ir rezignavo, o 
taipgi atšaukė paskelbtą bal
savimą apie Austrijos nepri
klausomybę.

Vokietija padavė Austrijai 
reikalavimą, kad tuojaus butų 
atšauktas plebiscitas ir kad 
tuojaus rezignuotų kancleris 
šušningas, o jeigu ne, tai pa- 
grąsino, kad vokiečių kariuo
menė tuojaus maršuos į Aus
triją. < * z

Vokietijos ultimatumą padą? 
ve asmeniškai Vokietijos spe- 
cialis pasiuntinys Josefas Bųęr- 
ckel,. vokiečių ^ą^a^jįįatrikto 
komisaras, kurs busiąs nauju

je. Grąsinant vokiečių/ kariuo
menės maršavimu Austrijon 
dar buvo pasakyta, kad vokie
čių artilerija tuoj aus pradės 
bombarduoti kiekvieną -Austri
jos miestą, kurs randasi Vokie
tijos pasienyj.

Vietoj rezignavusio šušnin- 
go busiąs paskirtas ' kancleriu 
Hitlerio šalininkas vidaus mi- 
nisteris Dr. Arthur von Seyss- 
Inųuart.

Atėjo žinių, kad Vokietijos 
kariuomenė jau eina į Austri
ją, perėjus rubežių ties Pas- 
sau. Hitlerio ministeris Arthur 
von Seyss-Inquart per radio 
šaukė žmones, kad jie nesiprie
šintų Hitlerio kariuomenei 
nazius kvietė 
plinos.

Austrijos 
apie Hitlerio
džiūgauti visoj Austrijoj.

Nėra abejonės, kad nazių 
Austrijoj yra mažuma. Jeigu 
butų įvykęs balsavimas, tai-jis 
butų parodęs menkas Austri
jos nazių spėkas. Todėl Hitle
ris ir įniršo. Griebėsi aštriau
sio įrankio ir tuo tarpu pasta
tė ant savo.

šušningas per radio pranešė 
žmonėms apie Vokietijos ulti
matumą ir pareiškė, kad jis jį 
priims, idant išvengti vokiečių 
kraujo praliejimo. Vokietijos 
ultimatumas buvo paduotas ne 
šušningui, bet Austrijos prezi
dentui Wilhelmui Miklui.

Vienoje naziai pradėjo triuk
šmingas demonstracijas, kurių

o
prisilaikyti disci-

naziai, sužinoję 
pergalę, pradėjo

nė nebebando suvaldyti. Na
ziai užpuolė tėvynės fronto par
tijos buveinę, nuplėšė fronto 
vėliavą su dvigubu kryžium, o 
vietoj jos iškėlė vėliavą su 
svastika — Hitlerio vėliavą. Tė
vynės frontas iki šiol buvo vie- 
nutinė Austrijos legalė partija 
ir rėmė šušningą.

Prieš priimsiant Vokietijos 
ultimatumą Austrijos karo mi
nisterija pradėjo rezervo ka
riuomenės mobilizaciją, o iš ki
tos pusės ėjo vokiečių kariuo
menės mobilizacija Austrijos 
pasieny.

Monarchistų kandidatas Au
strijos sostui Otto Hapsburgas 
per telefoną ragino savo drau
gus, kad prikalbėtų prezidentą 
Miklą pašauukti. _jį ssostan ' ir 
sutvarkyti Austrijos reikalus, 
nes, sako, dabar esąs patogiau
sias tam laikas.

RYMAS, kovo U d 
lijos fašistų valdžia’ neparodo, 
jokio džiaugsmo, kad Hitleris 
bando paminti po savo koją 
Austriją. Italija rodos norėjo", 
kad Austrijoj butų plebiscitas^ 
Sakoma, kad pats Mussolini ir 
pataręs šušningivi paskelbti 
plebiscitą. Tas klausimas sako 
buvęs apkalbėtas italų pasita
rimuose su Anglijos valdžios 
atstovais. Mussolini nesitikėjo,, 
kad Hitleris pasielgs taip kaip 
jis dabar pasielgė. Dabar tu
rės galvoti, kas daryt. Vienok 
savo keliu Italija stropiai ren
giasi iškilmingai pasitikti HiL 
lerį, kuomet jis atvažiuos pas 
Mussolini į svečius gegužės mė- 
•nesy.

Lojalistų armija rengiasi su
stabdyti frankistų puolimus.

Frankistai paėmė 
Belchite miestą Nazių Vadas Naujas 

Austrijos Kancleris

Reikalauja mirties 
bolševikų vadams 
vardan demokra

tijos

J A^^kujĮftNŲ Foto]

Lillian Gish, pasižymėju
si artistė, kuri kalbėdama į 
senato komitetą pareiškė, 
jog būtinai ;reikiai įsteigti fe- 
deralį meno bintą.

................      m | n 
' * » j. .

Šios Dienos
Žinios i Trumpai

Anglijos valdžia 
keblioj padėty

LONDONAS, kovo ll d.
✓ I

Anglijos valdžia labai susirūpi
no Hitlerio pasiejgimu sū Au4- ____________  _ ,
atriją. Anglija turi palauką na- ų Atst0Vlj butas priėmė 
ziams ambasadorhj'lteriyneflor-
dą Henderseną/Jis pranešė, jog šięk tiek . palengvina korpora- 
jis norėtų tikėti, kad Vokieti- cjįųĮ taksus. Bilius eina sena- 

tan.

WASHINGTON, D. C., kovo 
r- Atstovų butas priėmė

MASKVA, kovo 11 d. — So
vietų v prokuroras Višinskis sa
vo kalboj teisme reikalavo mir
ties dvidešimt vienam apkal
tintųjų komunistų vadų už par
sidavimą ir žudymą. Mirties 
jis nereikalavo tik buvusiam 
sovietų diplomatui Kristijanui 
Rakpvskiui ir buvusiam sovie
tų prekybos delegatui S. A. 
Besanovui. Jiems jis reikalavo 
25 metų kalėjimo. Reikalauda
mas mirties Jagodai, jis pasa
kė: “Mes negalime tokių žmo
nių laikyti gyvais. Jie tą gali 
daryti Amerikoj su Al Capo- 
niais, kurie užmušinėja ir kid- 
napina stovinčiu^ ant kęlio 
jiems žmones. Bet Rusija, Die
vui dėkui, nėra Amerika.”

Tąs reiškia mirtį Aleksui I. 
Rykovui, N. Bucharinui, N. Nę. 
Krestinskiui, G. Jagodai, A. P. 
Rosengoltzui, Gregorui Grinkai 
ir kitiems bolševikų lyderiams. 
Višinskis pareiškė, kad šių žmo
nių nužudymas pasitarnaus pa
saulio taikai ir demokratijai.

ja sutraukia kariuomenę Au
strijos pasienyje tiktai’ sienos 
apsaugai. Įvykiai Austrijoj yra 
smūgis (kitaip sakant demar- 
šas) Chamberlaino valdžiai, ku
ri bando susigerinti su dikta
toriais Hitleriu ir Mussolini. 
Anglijos valdžia tuo tarpu ne
žino ką ji darytų, jeigu* Hitle
rio užsimojimai prieš Austriją 
eis toliau. Ji tik perspėjo- Vo
kietiją, kad ji nesiųstų savo 
kariuomenės Austrijon. Tuo 
tarpu Cham beriamas turėjo 
pietus su Hitlerio pasiuntiniu 
Ribbentropu. Bet pietus su jais 
valgė ir Churchill, kurs yra 
priešingas haziams. Tai esąs 
ženklas, kad Anglija* nebandys 
perdaug nusileisti Hitleriui Au
strijos klausime. ' <

GARY, Ind., kovo 11 d. — 
čia mirė Dr. Wm. A. Wirt, mo
kytojas, kurs pasižymėjo i pa
reiškimu; kad .Roosevelto pata- '

HENDAYE, Francija, kovo 
11 d. — Iš sukilėlių gauta ži
nių, kad mūrų pulkai genero
lo Juarf Yagne vadovybėje pe
reitą naktį paėmė lojalistų 
miestą Belchite po ištisos die
nos bombardavimo, šitą vietą 
Ispanijos valdžios kariuomene 
turėjo užėmus nuo pereito rug
sėjo. Tarp suimtųjų buvo ame
rikiečių ir anglų liuosnorių.

Valdžios kariuomenė pasi
traukė į EI Saso lygumą į ry
tus nuo Belchite. Valdžios re
zervai yra sutraukiami tarp 
Alcaniz ir Hijar. Sukilėlių spė
kos taip pat traukia į Hijar, 
kas reiškia, kad čia. bus svar
bus susirėmimas, 

e
Iš Madrido pranešta, kad val

džios kariuomene savo kontr
atakose paėmė į nelaisvę dide
lį skaičių italų. Italų divizijos 
visose atakose labiausia 
Šitose atakose sukilėliai 
dė baisią daugybę savo 
vių

Lojalistų valdžia, sutrauku
si savo kariuomenę, tikisi ne
užilgo sustabdyti frankistų žy
giavimą, kadir dėlto reikėtų 
stoti į didelį nulemtantį mu-

veikė, 
pražu- 
karei-

ORH!te

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

šiandien giedra
šilčiau. Nedidelis
vėjas. Saule teka 6:07, leidžia
si 5:53' Mėnulis nusileido 3:39 
šįryt.

dienai pra-

ir truputį 
pietvakaris

VIENNA, Austrija, kovo 11 d. — Pranešta, Kad 
vokiečių armijos motorinė divizija atvyko Vienos, mies
tan. Nazių triumfui pabrėžti iš Vokietijos atvyko čia 
Hitlerio feldmaršalas Hermann Wilhelm Goeriftg ir na
zių partijos atstovas Rudolph Hess. Sakoma, kad vokie
čių kariuomenę Austrijon pasikvietęs Arthur Seyss- 
Inųuart. Austrijos kariuomenei paliepta užleisti vietą 
vokiečių kariuomenei. .,

LONDONAS,: kovo 11. -- Šiandien Anglijos valdžia 
pasiuntė “tvirčiausią protestą” prieš Vokietijos ultima
tumą Autsrijai, po kurio kancleris šušningas rezignavo.

VIENNA, 
vadas Arthur 
kancleriu.

Austrija, kovo 11 d. — Austrijos nazių 
Seyss-Inquart tapo paskirtas Austrijos

RYMAS, kovo 11' d. — Italija atsisakė prisidėti prie 
Anglijos ir Francijos pastangų ginti Austrijos nepri
klausomybę.

Grąsinta užmušti
> . ~ ~ . 1 k:

Francija dar vis

Hitleris 
senių, 
jai.

įsidėjo Austriją į ki- 
Pavojus čechoslovaki-

Legislatura spręs .•
rėjai, bevalgydami .su juo ’pie-: MoOIiey likimu
tus, kalbėjo- apie valdžios per
versmą Amerikoje. .,

ka

Prezidentas tyrinėja 
Tennessee klonio 
direktorių vaidus
WASHINGTON, D. C:, kovo 

ll d. — šiandien prezidentas 
Rooseveltas pasišaukė tris Ten
nessee klonio direktorius, kad 
jam išdėstytų faktus, kodėl jie 
susivaidijo. Trys susivaidiję di
rektoriai yra pirmininkas Ar
thur E. Morgan ir direktoriai ITALIJOJ. 
Harcourt Morgan ir David LL 
lienthal. Du direktoriai kaltina 
pirmininką, kad jis trukdąs

AUSTRIJOJ. — Vokiečių 
riuomenė įmaršavo Austri
jon, c motorinė divizija 
pasiekė Austrijos sostinę. 
Rezignavus šušningui, kan
cleriu tapo paskirtas Hit
lerio/ statytinis. Naziai 
triumfuoja. “Hitleris įsi
dėjo Austriją kišenei)”.

FRAKCIJOJ. — Leonui Blu- 
mui dar nepasisekė suda
ryti kabineto. Be valdžios 
ir be stipraus oro laivyne- 
Francija jaučiasi be jiegė 

»pasipriešinti Hitlerio užsi
mojimui prieš Austriją.

ANGLIJOJ.
su Hitlerio atstovu 
terių pirmininkas Cham 
beriamas pasiuntė

PARYŽIUS, kovo 11 d. — 
Kada buvo inteiktas Hitlerio 
ultimatumas Austrijos prezi
dentui, buvo grasinta ne tik 
Austriją užimti, bet ir šušnin- 
gui atimti gyvastį. Hitlerio pa
siuntinys pasakęs: “Mes nega
lime 'atsakyti už tai, kas atsi-

Pavalgęs pietus
minis-

pil JLkCLML J 10 vi

Kinų lakūnai bom- progresą. Ką prezidentas pada

bardavo japonų 
aerodromą

ii

rys su direktoriais, nežinia, nes
jis negali pašalinti jų iš jų vie- ISPANIJOJ, 
tų.

Prezidentas pradėjo asm e
niškai egzaminuoti tris pašaukSHANGHAI, Kinija, kovo

d. — šiandien Kinijos karo tuosius 11:10 vai. iš ryto. Laik- 
įvykiai buvo ore. Du kinų or- raščių reporteriai nėra įleisti, 
■laivių skadronai netikėtai už- bet laikraštininkai gaus mimio- 
puolė japonų orlaivių stotį ties grafuotus pranešimus kaip tik 
Nankingu. Japonai sakė, kad kas nors bus pranešta.
jie nepadarę nuostolių, o kinai ---- —-----—
sakė, kad jie ten sunaikinę 10 WASHINGTON, D. C., kovo 
japonų aeroplanų.

Japonų aeroplanai bombarda- koms išpildyti ir užsimokėti 
vo Siano miestą, -sunaikino

Pa jaipų taksų blan^

aštrų 
protestą Vokietijai prieš 
kišimąsi į Austriją. 

»

Italijos fašistų
valdžia nustebo z Hitlerio 

L žygiu Austrijoj, nes tas 
reiškia, kad iy Italija bus 
pc- Hitlerio “globa”.

r— Sukilėliai ph- 
ėmė lojalistą miestą BeL 
chite. Lojalistams sutrau
kiant jaugiau kariuome
nės, laukiama didelio mū
šio.

AMERIKOJ. — ^Prez. Roose- 
veltas pradėjd kamantinė
ti susibarusius Tennessee 
klonio direktorius. — Moo
ney nęgavo dovanojimo iŠ 
Californijos I

California,
Californijos 
atvežtas iŠ (

Thomas J. Mooney, įtiks su vokiečių veislės išdavi
kais ir su jų šeimynomis.”

Panašų grąsinimą šušningas 
jau girdėjo mėnuo atgal Berch- 
tesgadene, kuomet ėjo jo dery
bos su naziais.

šušningo rezignacija reiškia 
didžiausią permainą Europos 
santykiuose nuo Hitlerio per
versmo Vokietijoj. Tas reiškia, 
'kad Hitleris įsidėjo Austriją į 
savo kišenių. Tas reiškia, kad 
Hitleris turės ir savo “draugą” 
Mussolinį po /š£vo padu. Mus- 
solinis jau 
klausys nuo

Ikia, kad Hitleris turės progą 
{pasidaryti bosu visuose Balka
nų kraštuose, o taipgi Rumu
nijoj;

Dabar eilė ateis čechoslova- 
kijai. čia manoma, kad Hitle
ris ir su4 čechoslovakija taip 
pat lengvai apsidirbs.

SACRAMENTO, 
kovo 11 d. — Į 

t atstovų butą buvo 
kalėjimo
nuteistas kalčjiman už taria
mą metimą bombos į karo de
monstraciją 1916 metais San 
Francisco mieste. Iš Mooney’o 
paaiškinimų atstovai nesužino
jo daugiau negu jie jau žino
jo iš kitų paliudijimų apie tos 
bombos metimą.

Atstovų butas priėmė rezo
liuciją' suteikti dovanojimą 
Mooneyui 37 balsais prieš, 33. 
Bet tokią pat rezoliuciją turės 
priijnti ir senatas. Sakoma, kad 
tokios rezoliu*cijos priėmimui 
senate dar trūksta keturių se
natorių balsų. Mooney šalinin
kai darbuojasi, kad prikalbin-) 
tii tuos senatorius balsuoti už 
rezoliuciją.

Ar legisjatura išviso gali to
kį aktą priimti, yra diskusuo- 
tinas legalis klausimas. , /

(Gauta vėlesnė žinia, kuri 
sako, kad legislatura atmetė 
rezoliuciją dovanoti Mooney, ir 
jam yra atimta paskutinė vii-, 
tis.) V

PARYŽIUS, kovo 11 d. — 
Socialistų vadas Leon Blum, 
kuriam pavesta sudaryti mini- 
sterių kabinetą, dar vis jo ne
sudarė. Abejojama ar jam pa
siseks. Pasilikusi be valdžios 
Francija nei negalėjo atsiliep
ti į Hitlerio užsimojimus prieš 
Austriją. Yra ir kita priežas
tis dėl ko Francija negalėtų 
šioj valandoj pasipriešinti Hit
leriui: Francija yra atsilikusi 
nuo kitu karo aeroplanų gami
nime. Francijos valdžiai reiks 
pasirūpinti aeroplanų gamy
ba.

Hitlerio pasiuntinys Paryžiu
je grafas von Welczek pranešė 
veikiančiam užsienių ministe- 
riui Delbosui, kad Vokietija 
stabdysianti betvarkę Austri
joj ir yra priešinga plebiscitui 
(nes jis parodytų nazių silp
numą Austrijoj).

Naziai džiaugiasi

same kame pri- 
litlerio. Tas reiš-

10 milionų bedarbių
WASHINGTON, D. C., kovo 

11 d. — Valdžios ekonomistai 
apskaičiavo, kad bedarbių skai
čius Amerikoje šiandien pasie
kė 10,450,000. Pastaruoju* biz
nio nupuolimu 4,300,000 žmo
nių neteko darbo.

10 teliko trys dienos. Kovo 15 yra
paskutinė diena

Brokeris kriminaliai 
apkaltintas

NEW YQRK, kovo 11 d. — 
Subankrutavusios brokerių fir
mos prezidentas Richard Whit- 
ney tapo vakar kriminaliai ap
kaltintas už vagystę ir areš-

BERLYNAS,‘kovo 11 d. — 
Naziai Vokietijoj labai džiau
giasi Hitlerio pergale Austri-. 
joj. Jie sako, kad šušningas' tuotas. Prasidėjo tyrinėjimas 
rezignavo ne dėl Vokietijos ul-|k^ jis darė su savo klientų pi- 
timatirmo, bet, kad* jį privertė nigais . ir šėrais. Į tyrinėjimą

legislaturos. rezignuoti Austrijos armija ir taip pat įsikišo ir federalė val- 
Bedarbių skaičius AmC- policija, nes jis ketinęs pada- džia. Whitney turėjęs paėmęs 

i lOjryti f‘pučą” (prievarta pasiim- nu10 savo klientų $798,376 ver-rikoje siekia su viršum

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
UŽ1937
Raštinė Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
y

Sekmadieniais nuo 9 iki 
l vai. popiel

. NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST. ,

tęs šėrų ir bonų.
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Perkūno Sargas
z ■ ’ 1

Kritika ir Polemika
.... . ................... .

(Tęsinys)
Kad tas Liėfuvos inylėtojas 

aiškiai gina lenkų ir nd- 
piėžiaus politiką,x galima maty
ti iŠ sekančio jo Straipsnyje pa
reiškimo. štai jis: “šv. Tėvas 
padr rč LietUvii labai didelį pa
tarnavimą, neš neleido Viihiatis 
prijungti prie VaršhVos bažny
tines provincijos, kaip kad len
kai troško it ^naudojo tarti 
tikslui visas savo jėgas. Ginda
mas Vilnių rtuo lėnkų, šv. "tč- 
vr.s pakėlė Vilniaus vyskupiją į 
arkivyskupiją ir sudarė visai 
atskirą bažnytinę provinciją 
tuo tikslu, kad Lenkijos Vysku
pai neturėtų jokio balso Vilni
jos bažnytiniuose reikaluose.”

Tai matote gerbiami skaity
tojai, kaip labai didelį if nepa
prastą patarnavimą dabartinis 
popiežius Pius XI padarė Lie
tuvai. Taip, jis pakėlė Vilniaus 
vyskupiją į arkivyskupiją, bet 
tuo pat sykiu popiežius gražiu 
budu pašalino iš Vilniaus vys
kupijos lietuvį vyskupą Matule
vičių, o į jo vietą paskyrė ne
mokantį lietuviškai vyskupą 
lenką. Kad popiežius atskyrė 
Vilniaus vyskupiją nuo Varšu
vos bažnytinės provincijos, tas 
dar nereiškia, ked jis butų Vil
nių gynęs nuo lenkų. Jis tai pa
darė tik dėl lietuvių akių apdu- 
mimo, o ne dėl Vilniaus apgy
nimo nuo lenkų.

Jei jau Romos oopiežius taip 
širdingai gynė ir gina Vilnių 
nuo lenkų, anot to ‘‘Lietuvos 
Mylėtojo”, tai kodėl jis nė Sy
kio neužtarė Vilniaus lietuvius 
katalikus per pereitus 16 metų 
ir nė sykio nesudraudė labai ge
rų katalikų lenkų už katalikų

Vilniaus lietuvių persekibjimą? 
i'as, kuris save vadina Dievo 
vietininku ir Romos katalikų 
bažnyčios' galva, ‘daiig sykių 
matė, reikalo užtarti ir apginti 
Meksikos, Ispanijos ir Vokieti- 
jėš Ofštblch’š, tačiau nė Sykio 
Jiš rtčfaatš reikalo apginti ir 
užtarti Vfthiauš iri što katali
kus lietrivihs. , Kode! to intfšų 
j&tfnos ktlfligėliį skelbiamo ne
klaidingo lt nėf paties Diego 
vietiniriko yra iftfp keista Širdis 
link Vienatis katalikų 
o visai kitokia dėl kitų tautų 
katalikų? Kodėl jis taip dažnai 
ir taip garsiai kalba ir užtaria 
tiž Vokietijos katalikus perse
kiojamus nacių, o kai dėl Vil
niaus krašto persekiojamų lie
tuvių katalikų, tai jis tyli kaip 
akmuo?

Jau sukako 550 metų, kai 
Lietuvos katalikai vergauja ir 
šftfltUS inllijorių dolerių aukų 
sudėjo tam Romos • bažnyčios 
galVai, ir už ką? Už kokį tai iš- 
gahymą, kurio nei jis pats ne
turi, nei kitiems negali duoti. 
Ir dabar, kada lietuvių tauta 
per tiek šimtrnečių vergavusi ir 
aukas jam dėjusi, liko prispaus
ta kitos taip pat katalikiškos 
tautos, kuri praklauso prie tos 
mat tikvoos organizacMM, šau
kiasi jos pagalbos ir užtarimo, 
tai tas save vadinąs Die'vo vie
tininku tyli ir nė ausies ant lie
tuvių maldavimų nekreipia. Na, 
ar tai taip Kristus mokė arti
mo meilės? Ir ar tai taip tas 
Kristaus vietininkas pildo Jo 
skelbto mokslo tiesas?

į Kadangi ta Romos katalikų 
bažnyčios galva, o ypač dabar
tinis popiežius Pius XI per

' NAUJIENOS, Chicago, III.
Į . ........................— ’ " .............  ................. ...........*..........   ' ’................ ■ ............................................................... 1

tiėk mėtų lietuvių tautai verga
vusiai riėparbdtf jokio užtarimo, 
jokios užuojautos, t£d kyla 
klausimas ar ta Romos katali
kų organizaciją kuri paprastai 
vadinasi bažnyčia; turi ką nors 
bendro su moralybe, su dora, 
su papra&tu žmoniškumu, ne
kalbant jau apie Kristaus mok
slą ? Išrodo, kad Romos katali
kų organizacija seniai jau kAiį) 
neturi nieko bendro su teisybe 
!if teisirtgttmu, o dar mė žiau su 
rį&Čau JČrištaus mokslu.

Kad j$fddyti, jog tas “Drati- 
:gb” ‘^Lie'itivos Mylėtojas” me
luoja Sakydamas, busią tai da
bartinis popiežius Pius XI esąs 
labi i palankus Lietuvai, kad 
riet jis gynęs Vilnių nuo lenkų, 
tai supažindinimui Naujienų 
skaitytojų noriu pažymėti, kad 
dabartirtiš įioį)iėžiuš PittS it y- 
ra tai tas pats arkivyskupas 
Ach’iilėš Raiti, kuris bttVO Len
kijoj kaipo Romos popiežiaus 
nuncijus iki. pat fo‘ laiko, kadri 
jis btivo aprinktas į)bpi6žitim 
vasario 6 d. 1922 metais. Kaip 
jis buvo palaikus Lietuvai ir 
ką gero jis velijo dėl LietrivoS, 
tegul kalba už mane Viski lie
tuvių Romos katalikų visuome
nei žinomas rašytojas ir pUbli- 
cis>tas Vaižgantas Kan. Juo
zas Tumas. Jis savo raštuose 
(tonus III, puslapis 231) štai 
ką sako: .

(BUS daugiau)
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L Mo Parodos
3-j • p a,

S

Dailės Institute, ateinantį 
: ketvirtadienį atšidaryš Chica- 
goš ir Apyliritces Dalies Paro- 
dsi. •

- • ■* - f ,■ ,■, - ■ y ■ • ■

Katharine Kuh galerijoj, 540 
N. Michigan avė., Garlos Meri- 
,da dailės paroda.

• • . į f • , JI

Maudėl į ros-. Chierigo Ėusi- 
hėšs Mėri’š dailės paroda.

Goldbiatt' —- No-Jury dailės 
parėda'.

l’he Arts (Jub, 400 N. Michi
gan avė., , Marie ” La.urencin, 
Gauguin, ; etc. > U 4

T

t

M.ni.ihm. X.
Penktadienis, koVo 12, 1938

Laiškas iŠ Kauno

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Dvidešimtmečio minėjimo 
IlkiImių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIĖTUVlŲ LAIVOkORČių AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai, lydimą Metifi^ 
tiesiodihe Ekskuršiją į LlEtUVĄ 
mOderJiBkuoju baltu ms gripsUolm" 
Išplauks 15 Nei/Vo r ko GEGUŽĖS 28 d. 
PerCOTHEN&ukGĄ^epersėdant (KLAIPĖDĄ

Tuo pačitf motėrlaiviu “Gripshblm” 
Antra, ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUČINSKAS. SVėdų Amerikoj Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas išplauks ijL^K- -__
Kelionė: GOTHENBU kG-STOU^.— ----- -

Iš Stockholmė laivu S. S. “MaRIEHOLM” 
K-iti išplaukimai iš New Yorko

Kovo 19, Kovo 26, Balandžio 16, Gegužės 3 
Geriausia jums patarnaus mūšų _agėntas, arba 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 No. Michigan Avė.,, Chic4g<v. .UL... ■ i M » ...... i*. i 4.. 1. ĮU ''** ■

vedėjas išplauks iš ,New Yofko liepos 1 d.
GOTHENBURG-^TOCKHpLM-KLAlPĖDA

Kiti išplaukimai iš New Yorko 
19, Kovo 26, Balandžio 16, Geg

Lietuvaitė, norėdama susira- 
• šinėti su Amerikoj ųjtįVėnan- 

čiais Lietuviais, tašo šdi)o gi
minaičiams Marųuette Parke pp. 
A. V.emecklarhs, prdŠgddtiia pa
tarpininkauti. -To '' laiško ' iš
trauką čia talpiname.

Apiė save galėčiau daug ra
šyti, bet nėra vietos, rašysiu 
tai, kas šiuo atveju svarbiau
sia.

Jau esu rašiusi, kad aš stu
dijuoju ėkohomiją. Jąu antri 
metai kaip univėęsįtetę^ įsira
šiau įi į žemaičių -4 #k<^orkčij^ 
(draugiją). Esame iš viso apie 
5Q mergaičių—žemaičių. Esam 
didelės patrijotes, važinėjam 
po Klaipėdos kraštą, kuT musų 
lietuviai yra pasidavę vokiečių 
įtakai ir ten ruoniam lietuviš
kus susirinkimus, paskaitas, 
vakarus, vaikams eglutes ir t.

___ ‘ ~ Į^K’-r- ...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

11
ETKUS Ir EUDEIKIl

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALASE.DYKAI

AMBŪLANCĖ DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 08831
4704 SOtltH tVĖSTERN AVENUĖ, CIIlCAGO

A NTANAS M. PHILLIPS

Dąbar gavome įsakymą susira
šinėti su užsienio lietuviais. 
Turini pasiskėlbt laikraščiuose, 
kur įsas tiirim pažįstamų, kad 
norim susirąšificti. Ne vėdybil 
tikslu, kaip dau'gėlis daro, bet 
šiaip susirašinėti, Sdžinoti, kaip 
liėtuviai kitur gyvena ir jiems 
parašyti, kaip čia: Lietuvoj 
yra. Viėnos pasirinko PrariČu- 
ziją, kitos Italiją, dar kitos 
Afriką, aš pasįrinkau Ameri
ką. Taigi noriu prašyti p. Ze- 
mecką, jeigu tai brangiai nė- 
kainuotų šią žinutę į kokį nors 
laikraštį įdėti. Kiek žinau p. 
Zėmečkas dirba kaž ’ kokio 
laikraščio redakcijoj ar admi
nistracijoj, o gal spaustuvėj, 
gerai nežinau.

Aš irgi dirbu beveik didžiau
sios Lietu’yoj spaustuves kon
toroj, tai, kad man tie visi dar
bai g’erai pažįstami,/todėl, ka
da nors parašykit kokį darbą 
dirba p. Zemeekis. Mari labai 
įdomu. Pas mus tokie skefbi- 
mėliai labai pigiai kanuojaj 
vien niekus,, todėl aš ir i'šdtįsau 
prašyti. Už tai p. Zemeckiui jei 
vasarą parvažiuos, kuo ' nors 
pasitarnausiu. Bet jeigu bran
giai kainuoja tai nereikia.

Antrašas Nele Venclauskai- 
tė, Kaunas, LTS spaustuve Vil
tis,* Maironio 3, Lietuva.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANICA AVĖNUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga 
.... .............—.........................         ■ "... .........   n.-illiyT4 *

HEMORROlDAt
GARANTUOTAS $ f ftfi
GYDYMAS    ......... ^ laUU
Specialistas su 20 metų sėdimosios 
betvarkių patyriinū, dabar Įrodo, kad 
galima pagydyti be peilip ar opera
cijos. Rimtuose atsitikimuose ofiso 
gydymas $2.0 (K Veik dabar—venk 
vėžio. Kreipkis dėl. patarimo ir af 
ėkzaiųinaciįos Dykai—^ar rašyk. Gauk, 
bandymo $1.0’0 pašiu^ma. Pasėkos 
Garantuojama arba pinigus grriži- 
narna. ;

DR. P. SCft.YMAN, Specialistai 
1869 N. Damen Avė. ARM. 82(/d

Išškyrris Dailės Institutą, į 
viša^i kite parodas įžanga ne- 
mėkamži. bailės Insi. įžanga 
iiėmbkama tik šeštad.; sėkm. ir 
treč. 7

. rr^‘ ' w. «ra» A*** m » 4

JUOKAI
♦

. ŠAKNYS
50 mefo patyrusi herbalistė Helena 
Szymanskiene pasiūlo jums geriau
sias Amerikos , kombinuotus, Rytų 
Indijos ir Europos šakninius vais
tus. Greitos pasėkmės visuose ne- 
galaviriiuose už vos tik ($1.00. Kreip
kitės ar rašykite dėl $1.00 pasiūlos. 
DYKAI bandymas ar patarimas.

“HELENA” šaknų gydymo 
NAMAI

1869 l^o. Damen Avė. ARM. 8200

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

t

Svajonė
Ponas Plikis grįžta rytmetį 

iš kaukių briliaus nešinas ba- 
lionri. Pamatęs tarpduryje žmo- 
hą su pagaliu, sustoja su iš
keltu į viršų balionu.

—Ko tu taip vėpsai kaip į- 
bėstas—taria žmona.

I • . , ■ ■

—Aš svajdju, kaip britų ge
ra, jei tas balionas butų tikras, 
—paaiškina drebėdamas ponas 
Plikis. 1 * .

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—-dykai 
apskaičiavimasatliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas viėnieirts metams.

Marųuette Radio
- AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avente 
Kalbame Lietuviškai.
Henilock 2343

GYDYTOJAS CHIRURGAS
2201 West 2£hd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8
Seredomia ir nedėl. pagal sutartį
Rez. 6631 So. Califoruia Avenue 

Telefonas Rennblic 7868
• - » - ■’ ■ - ■*»

Ofiso Tel. Boulevard 59; 3

756 West 35th St 
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
Nedaliomis pagal sutarti , 

Rez. 4910 ŠO. MICHIGAN BLVD 
’ •- Tat Ken^ood 5TO7

L M. Norkus
AMBROSIA & NECIAR

’ . . \ ''..'ir

Bėėr Distributor

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therdpj 

and Midwife 
6630 So. W estem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

L
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residencė Tel. BEVERLY 8244
n d 't nTikmiTrJLr JL • U I.N JLP U JLj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare

8939
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVfc
Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį...

GERKIT tik GERĄ ALŲ, pridarytą ČhicagOj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų; kurį užvardino NĘOTAR. Šis Altis yra pagamintas iš impor
tuotų pifmdš rųšiės pfodttktųf. ♦

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alinės ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitį ir teisingą patar
navimą. 1

I

2415 W. 64tli Street

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

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

2400 VVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 va.i

Tėl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswičk 0597

Tel. Hemlock 6240

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■ AmBUUANCB',''..
•< ji *'/, U J ję'.i -< >

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 i South Fairfitkl Avenue 

! Tėl. LĄFAYETTB; 0727
1 ’ ’ ’ f K IS ■«* m i-,.i t 1, * W M ,

j koplyčios visose
•' • vį .

Klausykite 'musų Lietuvių radio pręgramų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro ik W. H. F. C* stoties (1420 K.) -j- Pranešėjas 

P. ŠALTIMIĖRAS.

-u

Laidotuvių .Direktoriai
NARIAI
ChiėagbSį J

Cicero
Lietuvių # 

Laidotuvių V 
Direktorių 1 
Asociacijos ,

Į WV

Ambulancc 
PatarnUvi- 

. mas Dieną 
į ir Naktį

/ -"'j,; J. tiULEvicius
434Š Sp._ CaliCornią Avenue Pilone Lafayette 3572

T

A. PETKUS
6834 So. Westęrn Avė.
1410'Soti(h 49tli Coitrt

Phone Grovfchill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

- ■ U .r. . ■< .. ■ 4 .. - -___________ •__________  ■

p. J. ridikas
3354 So. kaišlėd Street 

« f 5 .» r * • 4 *• *' r ■" 1- ■ ’ • *■ ■ * • • r f > ■
Boulevard 4089

I. J. ZOLP ’ Piiorie Boul. 5203
1646 Wėst 46th’ Slrfeet . \ Bpųle^ąrd. 5566

S.M.SKUDAS
718 Wėst 18tli Sfreet Phone Monroe 3377

S.P. MAŽĖiKA
3319 Lf litaiircą Avefitfė

Yards 1139
Yards 1138

... LACHAWICŽ Hl SŪNUS
2‘Jl 4 Wešt 23»d Place ’ Plione Cailal 2515
SKYRIUS! 42-44 Kast lO'Sth Streėt Tel. I'ullman 1270

' - ■ A. M. PHILLIPS '
't. ' ■ ■ • • • ■ '

3397 Lįluanica Aveiiue ' "Phone Boulevard 4139

ADVOKATAI

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

Telefonai Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJA* IK CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir

> Sėkinadienlais susitarus
OhlbAb IR REZIDENCIJA ,

4300 8o. Fairtield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki h 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 193U ...

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
: teplionė: ’ BoUleW 2800 * 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Retu 6515 So. Rockwell St.

Tėlephone: Rėpublic 9723

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

464S So. Ashland Avė.^
‘ ‘ ‘arti 47th. Street >

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namu Tel—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
h. VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

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

Šubatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospeet 1012 

■ * •* , ’< I < ' ■ ! . ’ 4 i •> ‘ i « « X A i . / » -■ . • ' . » • M. K» . «

AKIU SPECIALISTAI
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIĘSTO 

. DALYSE

DR. VA1TUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas, 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ė^ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvųotu- 
mb, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
giu teisingai, akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos v&ikuš' Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Dailgely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashląnd Av. 

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER 
LIETUVĄ AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St. ’ . 

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

NedėliOnils pagal Nutartį.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna 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 žinomai 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 Laboratorijai
L034 W. 18th St., netoli Morgan SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar 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 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pjet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MTDWAY 2880
z Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH t ASHLAND A VE.

Ofiso valandos: <
<|Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų 

7 liti 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telenhone PLAZA 2400

8

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



BRIGHTON PARKO NAUJAUSIA IR 
MODERNIAUSIA VALGYMO VIETA

Lafayette 0170-71

KVIEČIAME Į BRIGHTON BLOCK!

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md

Detroit, Mich

Grand Rapids, Mich

šiai visuomenei

- virš 300 karų 
La Sales, Old >

viai yra Visiškai apsileidę

Prieš kiek laiko lietuvių bal- 
• uoto j ai j kurie priklauso lygai, 
laikė savo susirinkimų. Buvo 
plačiai gvildenami visokie rei
kalai, kurie yra susiję su besi
artinančiais rinkimais.

Vienas kandidatas kreipėsi į 
lygą prašydamas paramos. Su
sirinkimas nutarė rinkimų va
jui paskirti dešimt dolerių.

Prieš tai aš nieko neturiu. 
Mano manymu lietuviai visada 
turėtų paremti savo tautietį, 
kuris bando politikoje praskin-

dienas 
žmonų,

BRIGHTON PARK. — Mo
derniausiu ir naujausiu šios 
apylinkės restaurantu beabejo 
yra Syrena- restaurantas. Trij ų 
aukštų budinkas naujai pertai
sytas, permodeliuotas, įtaisy
tas puikus valgomasis kamba* 
rys, puikios poilsio vietos— 
Lounge ir bankietams salė.

Visas tas pertaisymo darbas 
apsėjo apie $30,000.00. Už tai 
norint pavalgyti moderniausioj 
vietoj, reikia vykti į Syrena 
valgyklų. Naujienose šiandien 
telpa ' skelbimas, kuriame pasa
kyta, kad: /‘Mes didžiuojamės 
savo puikiais) valgiais, draugiš
ku patarnavimu, malonia at
mosfera”. Taigi, neapsiriksi. 
Antrašas 4270 Archer avenue.

(Skelb.)

Baisi nelaimė Ramanausjnj 
šeimai

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
svetainėje įvyko kažkoks bend
ras parengimas. Kai nuvykau į 
svetainę, tai pasijutau kažkaip 
keistai, žiuriu 
pažįstamų kaip 
dau prie vieno 
kas čia toliau

ti sau kelių.;Jei visokie Silkių* 
žę airiai gana dažnai galį labai 
Tambų vaidmenį vaidinti, tai 
kodėl turi atsilikti lietuviai? 
Jie juk nėra blogesni už kitų 
■.autų žmones.

Tačiau su musų tautiečiais, 
kurie bando, politikoje veikti, 
blogumas 
lietuviais 
tada, kai 
balsai bei

geras 
darbininkas.

Velionis Pranas buvo 
lietuvis ir geras 
Palaidotas liko kovo 4 d. 
bažnytinėmis apeigomis.

Lai. jam būna lengva šios 
lies žemelė!

Korespondentai bando ir pa
siteisinti. Esą, mes* kartkartė
mis parašytumėme apie įvairius 
parengimus bei kitokius nuoty
kius, jei iš to Kam butų nau
dos. O tuo tarpu tenka pusėti
nai sugaišti ir d: r išlaidų turė
ti. Juk jei nori žinių parinkti, 
tai turi ir vienur ir kitur nuva
žiuoti, turi parengimuose daly
vauti. žiemos metu reikalingas 

mano, jog musų miesto lietu- šiltas kambarys. Susidaro išlai

dų ir su siuntinėjimu korespon
dencijų.

Kad. ngi laikai dabar gana 
sunkus, tai tie nusiskundimai 
/ra gana pagrįsti. Tačiau vis 
dėlto tos kliūtys butų ga ima 
jašalir.ti. Kiek teko pastebėti, 
tai kai kurios kolonijos kores
pondentu bando veikti vienin
gai. Vadinasi, jie susitvarkė 
taip, kad visa našta negultų . ant 
vieno pečių. Jeigu kitur l^ores- 
jondentai g: Ii susitarti, tai ko- 
jei čo negalima padaryti pas 
mus? Aš manau, kad musų ko- 
onijos korespondentams irgi 
iravartu butų sukurti savo ra- 
.elis ir veikti bendrai. K s ne
galima padaryti vidnam, tai jo
čio sunkumo nesudaro keliems. 
Todėl aš čia ir noriu padaryti 
pasiūlymų. Būtent, visi kores
pondentai, kurie sutiktumėte 
nudaryti ratelį; esate kviečiami 
epie savo sutikimų pranešti 
man šiuo adresu : 632 W. Lom- 
bard St. Vėliau gagėtumėme su- 
.iritakti* ir pasitarti.

• i -—Ant. Kurelaitis

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

Kai sąjūdis praėjo, tai jo bu
vo paklausta, kodėl jis taip 
žiauriai elgėsi. Hart ciniškai at
sakė, kad, girdi, nejaugi jus ti
kėjotės cigaretų ir kvepalų, vie-, 
toje buožių ir dujų?- ** -

Tai buvo toks šlykštus ir ci
niškas pareiškimas, kuris, rodo
si, galėjo darbininkus nubaidy
ti. Tačiau atrodo, jog šiuo at
veju katalikai bando pildyti 
švento rašto žodžius, būtent, 
jei kas tau suduoda ' per viena 
žandų, tai tu atsuk kitų.

Taip sakau dėl to, kad į to 
nevalyvo politikieriaus mitinga 
Susirinko nemažas skaičius pa
vapi jonų. Reikia tik stebėtis iš 
tokio lepšiškame.

MES PRIIMSIME JŪSŲ 
LIKUSĮ MOKĖKIT

Čia įvyko šiurpi tragedija, 
kuri jaudina, vietos lietuvius. 
Dalykas buvo toks: vasario 20 
d. šv. Jurgio parapijos svetai
nėje įvyko Šv. Jurgio draugi
jos vakar; s. Kadangi V. Ra-' 
mųnauskas yra. tos* draugijoT 
narys, tai ir jis atsilankė.

Kalbarna, kad jis su buriu 
vyrų pradėjęs pusėtinai > links
mintis. Jis tiek įsilinksminęs, 
jog nelengva bebuvę su juo Su
sikalbėti. Kai kurie draugai 
kalbinę jį eiti namo. Jie pasi
siūlę dagi parvesti jį namo. 
Vienok Ramanauskas spyręsis 
ir nenorėjęs eiti. Todėl taip ir 
pasilikę.

Apie 2:30 vai. ryto visi aplei
do svetainę. Drauge su kitais 
išėjęs ir Ramr.na^kas. Tačiau 
jis buvęs tokiame stovyje, jog 
jau nebenusivokęs, kas aplin
kui dedasi. ’

Apie trečių valandų ryto Ra
manauskų šeima yavo nepa
prastų žinia, būtent, kad V. Ra
manauskas visai baigiasi ligo
ninėje. Girdi, jei norite jį dar 
gyvų matyti, tai tuoj atvažiuo
kite.

Nors šeima niebo nedelsda
ma nusiskubino' į ligoninę, bet 
jau su V. Ramanausku nebe
galėjo susikalbėti > netrukus jis 
amžinai užmerkė akis.

Vėliau paaiškėjo, jog Rama
nauskas greičiausiai buvo nu
žudytas. Maža to, per jį dar ir 
su automobiliu pervažiuota.

Policija 'veda tyrinėjimų, kad 
galėtų išaiškinti, kaip iš tiesų 
ten atsitiko.

Mes, velionies draugui; reiš
kiame velionies šeimai didžiau
sių užuojautų.

Jo nuliūdę draugai.

Tikri eudai. — Bendras 
frontas. — Lygiečiai 

domisi politika.
Dabartiniu laiku pas mus tik

rų “eudų” įvyksta, balykas to
ris, jog ir visai menkutis aspi- 
antas į politikierius turi savo 

draugų, kurie vienokiais ar ki
tokiais sumetimais dirba, kad 
jų kandidatas laimėtų.

Prieš kiek laiko Petro ir Po
vilo Draugijos svetainėje įvyko 
Hart’o “busterių” mitingas. P-s 
Hart vietos darbininkams yra. 
?erai žinomas. Kada darbinin
kai streikavo, tai tas ponas į- 
sakė jiems galvas daužyti.

JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------ -
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, —

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

GERAS ir NEBRAN
GUS DARBAS

Patyręs lietuvis plumberis atlie
ka darbą sąžiningai ir nebran
giai

Namą savininkai, kurie nori, 
kad butu sutaisytas plumbingąs 
arba įdėta gera ir saugi apšildy
mo sistema, kreipkitės i lietuvį, 
Antaną Varpuceną, kuris tą dar
bą žino gerai ir nėra branginin
kas. ,

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

4708 W. 12th Place
Tek CICERO 3355-W

Kai tenka su kitų kolonijų 
lietuviais susitikti, tai jie tuo, 
prikiša, kad, girdi, jus nieko 
neveikiate. O jeigu bandai p: - 
aišk nti, jog ir pas mus įvyks
ta įvairių parengimų,. tai tuoj 
su nusistebėjimu klausia: “Bet 
jeigu jau veikiate,* tai kodėl 
nieko apie tai laika šėluose ne- 
pranešate?” p

Nenoromis tenka pris!paž‘n- 
ti, kad visi tie priekaištai gana 
teisingi, ^{Taip, musų korespon
dentai pusėtinai apsileidę, štai 
prieš kiek laiko pas mus mirė 
pagarsėjęs laidotuvių direkto
rius Jonas Grebliauckas. Jeigu 
ne angliški laikraščiai, tai apie 
jo mirtį taip ir nebūčiau paty
ręs, nes lietuvių laikraščiuose 
rpie tų įvykį nieko nebuvo ra-

yra tas, kad jie sU 
bando susiartinti tik 
jiems yra reikalingi 
medžiagiška pagalba. 

O šiaip jie nuo lietuvių laikosi 
kaip galima toliau. Aiškus daik
tas, kad tok:e po itikieriai ne
dali tikėtis nuoširdžios p; ra* 
mos iš savo tautiečių.

—Mociejus

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

Prie 1340 W. 63rd St.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN-EUROPA

Apsileidimas ar kas kita
Nekartų teko girdėti barimų, 

kad musų korespondentai yra 
apsileidę ir retai praneša žinu
čių į laikraščius iš šios koloni
jos.

Kas tiesa, tai tiesa, nes taip 
iš tiesų yra. Ir tai labai nege
rai. Šiaip ar taip, o musų kolo
nijoje įvyksta visokių parengi
mų. Tačiau apie juos laikraš
čiuose beveik nieko nerašoma. 
Dėlei to nukenčia rengėjai, o 
tolimesnių kolonijų lietuviai

Mirė Pranas Klilys. —1 Ba
ra korespondentus

Kovo 1 d. mirė Pranas Kli- 
šys, senas siuvėjas. Atvykęs į 
Ameriką jis visų laikų dirbo 
prie siuvėjų. Sulaukęs senatvės, 
j‘s pradėjo silpnai bem: tyti, o 
Gėlei to ir dirbti nebegalėjo. 
Baigė savo paskutines 
gana vargingai. Paliko 
tris dukteris ir sūnų.

Greiti traukiniai prie pat laivų 
BREMEN ir EUROPA Bremerhaven 

užtikrina patogių Kelionę į Kauną -
Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
i Bremen, ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imi 
gracijos vizas jūsų Europos giminėms 

, 1
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE &
Ei NORTH'GERMAN* LLOYD I®

130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO

Niekur pasauly jus negalite rasti tokio modelių pasirinki 
mo taip juokingai žemose kainose.
Čia atstovaujama kiekviena karų gamyba

1938, 1937 ir 1936 m. Buicks, Cadillac
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Salos, Dodges, 
Plymbuths, Fords, Nashs, Lafayettes, Stud^bakers, Hud- 
sons, Tęrraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SĘIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKTI BE
VEIK NAUJITĖLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
KAIP Už $295. '

*

Tik pamanyk, beveik naujitėlis karas tik už $295 su 90 die
nų garantija ir 10, dienų bandymui.
> « / ■ • S

Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, , 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, 
Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chryskrs, Packards, 
Pontiacs, Plymouths
NELAUK
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM 
TUS DOLERIŲ.
ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro 
ve Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie 

virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ
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 DIENA ŠVENTADIENĮ

1934, 1935 — Fords, 
Lincolns, Chryskrs 

už pigiai kaip $45.
ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ

vienur kitur, o 
ir nėra. Atsisė- 
stalo ir laukiu, 
bus. Štai įeina 

du vyrai ir atsisėdo prie, stalo. 
Prieina patarnautojas. Vienas 
š įėjusių 'vyrų ir sako: “Duok 
keturis alus.”

Patarnautojas išplėtė akis, 
pakratė galvų ir pareiškė, kad, 
girdi, “po litevpku nerozu- 
miem”.

Kas čia, manau sau, pasida
rė: nejaugi musų lietuviai tiek 
sulenkėjo, jog ir lietuviškai ne
begali susikalbėti?

Tačiau vėjiau paaiškėjo, jog 
tai tikras tautų mišinys, čia 
buvo ir žydų, ir vengrų, ir uk
rainiečių, ir čekoslovakų, ir len
kų, ir kitokių. To dėka ir susi
darė Babelio bokštas, būtent, 
kai kuriems buvo labai sunku 
susikalbėti. . s

NIDA
Alkaline Digestant 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

■ . \

3

NAUJI
REKORDAI

PO

Tikra Kaina Yra po 
75 Centus

TAUPYKIT PINIGUS .
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ IŠTAIGOJ

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000-00 per Federai Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, 
D. C.

IŠMOKAM J| /TĮZ 
DIVIDENTO fcfr 7(9 „

STANDARD FEDERAI
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
.Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

MES DIDŽIUOJAMĖS SAVO
• PUIKIAIS f VALGIAIS

• DRAUGIŠKU PATARNAVIMU
• MALONIA ATMOSFERA

Sofos... Valgomasis .Kambarys... Bankietų Sale
- ALUS . . . VYNAS . . . LIKIERIAI

“Gera Vieta Sdsirinkti ir Valgyti”

4270 ARCHER AVENUE

16247-F—Dumblas (dialogas) ir Sis-Tas 
(dialogas) V. Dineika ir J. Petraiti"

10152-F—Pasaulis stovi ir Man/ tik 
rodosi, A. Vanagaitis. \

1 GI52-F—Pasaulis stovi ir Man tik ro
dosi, A. Vanagaitis.

1G2O4-F—1-2-3-Bar. Kupletai ir Polka 
Jovalas, J. Petrairskas ir V. Dineika

16174-F—Eisiu mamei pasakysiu ir Ber
nužėli. nesvoliok, M. Petrauskas.

16102-F—Trauk, Simniski (polka) ir
ftjo Mikas (polka), Jonas Dirvelis ir 
orkestrą.

1G208-F—Patarimai ūkininkams ir Ait
varų Polka, Petrauskas ir Dineika.

1G212-F—Augo miAke baravikas ir Pupų 
senis, Jonas Butėnas.

1G259-F—Dziedukas (liaudies daina) ir 
Tyliai, tyliai (liaudies daina), •Mikul
skio’'orkestrą. I

1G2GG-F—Aukso miglos ir Merps tu 
mums nedainuok. St. Paura*. A

1624H-F—Čigonės akys (fokstrotas) ir 
Onytė, einam su manim paAoJcti, Liet. 
V. Orkestras. /

16272-F—Namo (1. daina) Oi, kad 
iSaufctų (1. daina), Mikulskio ork.

1G257-F—-Vasaros grožybė ir Atsiskyrus 
hu mylimąja. S. Pauras, ir J. Girai- 
ti«.

1G2G1-F—Svetima padangė. S. Paura* ir 
Studento sapnas. J. Giraiti*.

1G270-F—Rytų daina ir Turkų vestu
vės. Liet. Viefibuėio Ork.„

162G3-F—Atbulinis ir Vargonininkas, 
Vincas Niekus.

10266-F—Aržuoliniai pamatai ir Moks
las darbas žygių Šuoliai, S. Paura*.

1G268-F—Ar tu žinai, broli? ir Miss 
Lietuva, V. Dineika ir J. Petrauskas

16203-F—Ar afi ne jauna ar ne vaini
kuota ir Tekėk. dukra už čigono. 
Kast. Menkoliuniutė ir St. Kazemekas.

16123-F—Gieda gaideliai ir Netur pie
čio. A. Vanagaitis, K. B. Krauciunas. 
ir M. Žemaitė.

1G273-F—Kaukazo vaizdelis. dviejose
dalyse. Liet. VieSbučio Orkestras.

2G074—Ant kiemelio (polka) ir Pas 
malūnėli (valcas), KariSkas Bonas.
26071—Klaipėdos valcas ir Gaidys (pol

ka), KariSka* Benas. ,
26003—šiUs Šokis dėl v!sų (polka) ir 

Kas bus (polka), Kaimo Bonas.
26028—BernužMi, nesvoliok ir Dul-dul 

dūdelė. Kipras Petrauskas.
26038—Teka upė per beržyną ir Josiu 

jomarkėlin, J. Butėnas.
26040—Aria iŠ operos Rigoletto, K. Pet

rauskas ir Neverk brangi, A. Sodeika.
26045—Pusiaunakti musų brangiai ir 

Blusa. P. Oleka.
26056—Sesutė (valcas) ir visiems tinka 

V (polka). Kauno Orkestrą.
26048—Varguoli* ir Kad galėčiau, Liu

da Sipavičiūtė.
B60PĄ—B^ųguliukrt Ii- Frazėm-pasakyti, 

įiuaa ^Smavičiutė.
26065—Kazbek ir Sugodojau aS godele* 

J. Babravičius.
26062—■Eisim grybaut (one stf*p) ir Kar

velėlis (valcas). Kauno orkestras.
26092—Prirodino seni žmonės ir Ant 

marių krantelio, J. Butėnas.
26091—Agotėlės valcas ir Linksmas jau

nimėlis. Šokių orkestrą.
26104—Noros polka ir Bernelis (polka) 

P. Sarpalius.
26099—Obuolys ir Amatininkų Daina, 

Petras Petraitis.
26098—Barborytė nosj trina ir Alutis 

ir Žemės rojus, S. Pilka.
26100—Busiu vyru (kom. scena) ir Ant 

laivo (konr. scena), J. Uktveris ir 
Adelė Zavistaitė.

20082—Tai gražumas dukreles. EI. Ra
kauskienė ir Suktinis, J. Olšauskas ir 
Elena Rakauskienė.

20095—Leyendrelis (duetas) ir Grybaj 
(duetas). M. Strumskienė ir J. Pet-

I raitis.
26094—Ganėm aveles (duetas) ir Oi, 

čia, čia (duetas), M. Strumskienė ir 
P. Petraitis.

26105—T^Mają naktį ir. Angelai gieda 
danguje. P. Petraitis.

26097—Jonas pas Rože ir Gaspądinė 
Rozalija. S. Pilka ir M. žemaituitč.

20102—Didmiesčio polka ir Karės laiku 
(polka), J. Sosnausko orkestrą.

26087—Bernužėl, neverk pačios ir Si
biro tremtinys, J. Olšauskas.

26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Ne
munas ir Dauguva. J. Olšauskas.

26093—Žolynėlis (polka)D ir I Sveikatą 
(polka). Smuiką ir armonika.

V-14022-Ajau saulutė leidžias ir Vaik
ščiojau po žalią girelę, J. Namieka.

V-14014—Klausyk, mylimoji ir Burdin- 
gierius praktikuoja. J. žuronas.

V-14O18—Caspian Polka. M aki Trejetas 
ir Onytė (polka), Velička.

16-81442—Marytė ir Skrendam kaip 
paukščiai, St. Pilka.

V-14025—Pas močiute augau ir Sėdžiu 
po langeliu, Z. Krasauskienė ir Vik
torija Volteraitė.

V-14021—Gaspadinė* bankietas ir Pas 
motinėle. J. Žuronas

V-14029—UŽgavėnios ir Linominls, J. 
žuronas ir grupa.

V-14062—Rytiečių meilė (f oks tratas) ir 
Spaudos balius valcas, A. Sabaniau*- 
kas.

V-14064—Rudens pasaka ir Veltui pra
šysi, A. Sabaniauskas.

V-14066—Nepamiršk manės (anglų vai- 
cąs), A. Sabaniauskas. v

V-14065—Paskutinis sekmadienis ir Vy
rai, užkim (fokstratas), A. Sabaniau- 

* sk&s.
JB—3002, Keturi ratai ir Meilės kara

laitis, Pažerskas.
JB. 7 Pačios ir Daktaro daina, S. 

Rimkus.

Jos. F. Budrik
INCORPORATED

3409 So. Halsted St;
Chicago, I1L

Tel. Boulevard 7010

. BUDRIKO 
RAKANDŲ, RADIO

ILLjJCztY 1 KllkliM IV 
LEDAUNIŲ 
KRAUTUVE

Radio Programai W. C. F. 
L. 970 k. nedėlioję kaip 7:30 
P. M. WAAF 920 k. Pėdny
čiomis ir nedėliomis kaip 
4:00 P. M.



(Mūsų specialaus korespodento Lietuvoje)

70 mėtų Bankininkam

sAkė, kad tuos pini

Entere
March T

Kunigo Adomo Jakšio■■ Aleksandro 
Dambrausko -Druskio mirties proga

KOKS PRISIPAŽINIMŲ TIKS 
I.AS MASKVOS BYLOSE?

vardų ——- 
hdri jtros

Beh- 
cagb

— kas ga 
feititoA da

ina kasdien, išskiriant 
Leidžia

na save-— 
hori juos

$M0
2.76
1.50 
1.00

Naujienos 
sekmAdfefritis. _.„™-
drovė, 1780 S. Kalstai

teliko
eiti išvien su tais,
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KRIMINALISTŲ PRISI 
* PAŽINIMAI.

Teisiamieji klampi 
Uėl to, kad Stalinas 
nužudyti! ,

Jie purvina savo 
dėl to, kad Stalinas 
diskredituoti.

O kokiomis prieirtonėhiis ji 
S'ai to pasiekia •— ar rimšiniu 
ar grašinipiU kaltinamųjų Šei
momis, ar apgavyste 
Ii tikrai pasakyti! 
lykūs, gal būt, kada nors iš 
kelS 'aikštėn istorija.

tai — gauti teismo pasigailė ji-Į 
Wią, tuo tarpu; kūi tokie pikta
dariai, kaip HaUptmannas, ku
rie Užsigina savo kaltės,' pasi
tiki sAvo advokatų gabumu ir 
savo mokėjimu sukelti abejo
nę prisaikintųjų teisėjų galvo
se.

Kaip matome, rtei vienas, nei 
antras teisiamųjų kriminalistų ’ 
Elgimosi būdas nesutinka su 
tŪO, ką sako Mizara. ir Mask
vos bylose, pradedant Zinovje- 
vo-Kamenevo byla ir baigiant 
dabartine Bucharino-Rykovo- 
Jagodos byla, teisiamieji elgia
si ne taip, kaip “kitų kraštų 
kriminalistai”.

SLA. Pildomoji Taryba, kū- 
ri tik-ką pabaigė SAVo posėd
žius New Yorke, nutarė; kad 
Susivienijimo Liet. Amerikoje 
40-tas sėftnas turi prasidėti šių 
metų birželio (Jufte) 27 d. Jb 
sai bus Scrantone (Pa.).

“Teisiamieji prisipažįsta, 
bet prisipažįsta tik prie tų 
daVbų, kurie iškilo aikštėn, 
apie kurių atlikinejimą 
kttroras turi smulkmeniškas 
davinius.

“Nereikia -manyti, kad tei
siami kriminalistai Maskvoj 

, yra geresniu kaip kitų kraš
tų kriminalistai. v
“Gyvate visur bus gy

vatė!”
'Čia Maskvos bylų “aiškinto

jas” nudardėjo nuo sveiko sen- 
šb it logikos.

IŠ vienos pusės, tie “MaskM 
vos kriminalistai” prisipažįsta 
daug aršesniuose nusidėjimuo
se, negu kad juos prokuratūra] 
kaltina; iš antros pusės, jie 
daug dalykų užslepia.

' Sakysimo, kai buvo teisiami 
(sausio mėn. 1937 m.) PiAtaJ 
kovas, Radekas, Sokolnikovašj 
ir k., tai Radekas pasisakė esąs 
kaltas ir dėl tų nusikaltimų; 
kurių jisai nebuvo atlik'ęs. Be
veik tą patį pasakė ir dabar
tinėje byloje Bucharinaš, kuris 
pareiškė, kad jisai laiko savė 
kaltu ir dėl tų piktadarybių, 
apie kurias jisai nieko nežino 
— hfeš, mat, jisai buvęs Visų 
Sąmokslininkų “ideologinis Va
das”, tai jisai imąs atsakomy
bę ir Už jų nežinomus jam' nu
sikaltimus !

Tačiau tie patys “krimina
listai”, kurie šitaip noriai pri
siima kaltę dėl savo atliktų ir 
neatliktų ir net jiems nėžinb- 
mų nusidėjimų, iki paskutinio 
laiko slėpė, kad Trockis ir jo 
Sėbrai buvo “parsidavę” Ang-

pastatęs didžiausius niekšus 
(anot Mizards, “gyvates”) ir 
dagi bukapročius? i

Ne musų Veikalas tas bUVU- 
sias komunizmo žvaigždes gin
ti. Bet SVelkas prOtAs sako, 
kad tie kėisti “Maskvos kri- 
mihalištų” prisipažinimai turi 
prasmę tiktai tuomet, jeigu Jie 
yra Stalino žvalgybos pacįiktuo-

(TęsiUys)
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, kunigas Dambrauskaš 
kaip neabejotinai gabus publi
cistas galėjo žymiai iškilti if 
šių dienų gyvenime vaidinti žy
mų vaidmenį, bet gi taip neįvy-

Lietuvoje kunigas AL Dam- j 
brauskas buvo žymiai garses
nis prieškariniais laikais, negi! Į 
nęriklauSomybės metu. Mat, 
Lietuvai nepriklausomybę atga
vus jau jisai tose naujose gy-1 
Veninio sąlygose negalėjo prigy
ti. Juk jo vienas iš tvirtinimų,] 
kad lietuvių tauta esanti tik ca-J 
ro valdžios įnami* — kampinin
kas gyvenimo tikrovės pagrin-j 
dinai buvo sugriautas, taigi rei
kėjo taikintis kitoms gyvenimo 
apystovoms.

.0 taikintis kitoms gyvenimo 
apystovoms bUvo begaliniai 

I sunku, 'nes senoji klėrikalizmO 
dvasia jali buvo žūvūši, reikėjo 
iV pačiam ( klerikalizmui taikin
tis radikalioms gyvenimo sąly
goms. Reikėjo katalikų bažny
čiai, kad savo išorę galutinai 
nepraradus, laiminti ir vykdihti 
net tokį reikalą kaip žemės re
forma. Nuosavybė taip pat ka
talikų bažnyčios iš 'seno yra lai
minama ir čia reikėjo iš d vari-j 
ninku tą šventą, bažnyčios pa
laimintą nuosavybę atimti ir at
imti visai radikaliomis priemo
nėmis, net nežadant jiems tuoj 
atlyginimą duoti, ir šią žemės 
reformą turėjo vykdinti he kaš 
kitas, kaip tik katalikų bažny
čios kunigas fcrupavičitiš.

Jei šiokia žemės refotma ne
būtų bUVusi Vykdoma^ tai kata
likų bažny^i'Ok/Mtoritetaš Lie
tuvoje buftrbūvęš amžiams pa
laidotas. \

Kunigas Dambrauskas SenoS 
klerikalizmo mokyklos mokinys; 
įpratęs Carus ir dvarihihkUš 
garbinti ir šventą nuosavybę 
laiminti šitokioms gyvenimo 
■griežtoms apyštovoms savo šir
dies geliuose hngalejo pritarti, 
todėl jįš jau Veik maža rodosi 
politikos gyvenimo horizonte it 
ieško hUsiramihimO' moksle it 
karts hūo katto vis 'dar pirmei
vių plydime. Taip, jisai pažan
gos žmones veik tik kolioti mo
kėjo, šiaip jaU retai kada liors 
rimtai apie juos kalbėjo. Todėl 
tektų skaityti, kad * Adomas 
Jakštas-Aleksandras Dambfaus- 
kas-Drtiskis dar prieš karą kaL 
po visuomenininkas, kaipo po
litikas jau buvo palaidotas, d 
dabar tik mirė visais atvejais 
ištikimas katalikų bažnyčios 
tarnas, kuris kaip mokėjo- vi
sur ik višūomėt atsidėjęs gynė 
jos reikalus.

Jis kaip įmanydamas ėtiprL 
ho Lietuvoje katalikų bažny
čios įtaką prieš karą it jau po 
karo tie argumentai, kurie bu
vo tvarkoje prieš karą, dabar 
jau bustojo savo galios.

Kai ZinovjeVas ir KAmėfteVaš 
1936 m. liudijo apie savo ir 
Trockio slaptus išdavikiškus 
santykius sti?' svetimų šalių Val
džiomis, taif !jie minėjo Vokie
tiją, Japoniją ir Estiją, bet nie
kuomet neprasitarė apie k'O- 
kį nors “parsidavimą” Ang
lijai. Už pusės metų laiko Ra
dekas, Piatakovas ir k. teisia
mieji vėl smulkiai pasakojo 
apie savo ir Trockio “išdavy
stes” užsienio fašistams, bet 
Anglijos neįvelė.

O dabar pasirodo, kad jau 
daUgiau kaip prieš dešimtį me
tų laiko Trockis tarnavęs An
glijos slaptajai policijai ir liep
davęs savo šalininkams imti 
instrukcijas iš jos agentų!

Koks gi tikslas buvo slėpti 
šitą “faktą”, jeigu nebuvo sle
piamas “trockistų” parsidavi
mas daug piktešniėmš sovietų 
valdžios priešams (hitlerinin
kams, japonams ir k.) ?

Koks gali būti tikslas tokių 
“prisipažinimų”, kūriūose tei
siamieji kaltina patys save kuo- 
biauriaUsiais nusikaltimais ir 
tuo pačiu laiku stengiasi pa
slėpti tai, kas jiems yra ma
žiaus pavojinga? šitokiais pa
rodymais jie negali nei sumink
štinti teišėjų' širdis, nei išsitei
sinti. 1

Mizata sako, kad jie taip el
giasi dėl to, kad jie —- “gyva
tės”. Bet atrodo, kad jiė ne tik 
gyvatės, bet dar labiau — di
džiausi glušai. Savo gyvastis 
gindami teisme, buvusieji bol
ševikų vadai elgiasi žiopliaU, 
negu žmogžudys Hauptmannas 
arba bet koks sugautas “hold- 
Up'eriš”1 JU<k ji'ė ta' W0 nėlb- 
giška ir beprasminga taktika 
teisme nieko nepasiekia — nė- 
išgelbsti savo gyvasčių ir ga
lutinai supdl-Vina savo Vardą.

Kuo išaiškinti tokį Zinovjė- 
fcamenėvo, Radeko, PiaU- 

kovo ir dabar teisiamųjų BU- 
ėharinb, Bykovo, Jagodos ir k. 
keistą nesugebėjimą apginti, 
j'ėi hė š'avo kailį, tai bent Savb 
reputaciją,? Juk tie asmehs ki
tąsyk stovėjo soVietų valdžioš, 
komunistų partijos ir viso ko
munistų iiiteth'acibhaio prieša
kyje. Ar tai reiškia, kad Leni
nas į tas aukštas vietas buvb

as Second Class Mattfer 
1914 at th'e Post Office 

h, 111. undefr the act bf 
1Š7A.

Čia Veikėjo imtis tokių prie
monių, kaip staigi ir radikali že-į 
mes reforma. Lietuvis iŠ seno 
nekentė dvaro. Tasai dvaras ne-l 
še jam tikrą vergovę. Tasai 
dvaras jį slėgė medžiaginiai ir] 
dvasiniai. Tasai dvaras išgyVen-1 
dino lietuvio senovės Perkūno] 
gražią tikybą, jam įbruko ilgai] 
mažai suprastą katalikų tikėjL] 
mąj Tašai dvaras darkė jo gra
žią akambią kalbą ir katalikų] 
bažnyčia Šitą kalbą dar stropiau 
padėjo darkyti. Tasai dvaras] 
p'adėjo sunaikinti Lietuvos vals
tybes galybę ir galutinai lietu
vių tautos savarankiškumą pra
žudė. Tasai dvaras nutautino 
lietuV'išką inteligentiją^ kuri 
metusi savo gimtą kalbą ėjb< 
svetimiems tarnauti. Tasai dva
ras Visais atsitikimais ir atve
jais migdė lietuvio sąmonę. Ta
sai dvaras lietuvį pastatė že
miau gyvulio ir visur, kur tik 
galėjo; jį niekino, jį žemino.

Ir tasūi dvaras ilgai, ilgus 
Amžius sėbravo su katalikų baž
nyčia. Katalikų, bažnyčia, jos 
kunigija visur palaikė to dvaro 
ptišę. )

Lietuvis keikė dvarą ir degte 
doge neapykšnta. ir jei lietuvis 
stojo į savanorių burius ginti

,įi.m r - ‘r’TTi’maft

Šiandie bus laidojamas Chicagos Lietuvių Draugi
jos pirmininkas, Julius Mickevičius. į

Jo asmenyje ne tik Chicagos lietuviai; btet ir Visa 
Lietuvos išeivija Amerikoje neteko Vieno g'eĮčiiausiiįjįį 
savo darbuotojų. Paskutiniais metais velionis buVo taip 
pat Lietuvių Socialistų Sąjungos Pildohibj'o Komiteto' 
narys ir Amerikos Lietuvių Kongreso pirmininkas. Bet 
daugiausia savo jėgų jisai pašvęsdavo draugijai, kuri 
jo vadovybėje pasiekė daugiau kaip 5,000 narių, užim
dama pirmą vietą tafrp'ė visų lietuvių štisišėlpimo df^ii- 
gijų šiame krašte.

Julius Mickevičius vėike daugiau, kaip 25 metus, 
Amerikos liėtUViiį judėjime, Visuomet eidamas su pa
žangiausiuoju jo sparnu. Jisai buvo laisVamaiiys ir so
cialistas, ir Savo įsitikinimą jisai nekeitė. Kai po Pasau
lio karo papūtė iš Rusijos bolševikiškas Vėjas ir dauge
lis buvusiųjų socialistų; katalikų ir liberalų virto dikta
tūros garbintųjais, velionis pasiliko ištikimas demokra
tinio socializmo idėjai.

Jisai kovojo su komuhistais, gindamas LSS.; kovo
jo su jais, gindamas ^NaUjienas’S ir kovojo, gindamas 
Savitarpinės Pašalpos Draugiją, iš kurios išsivystė da
bartinė Chicagos Lietuvių Draugija. Šiandie komunis
tai nenori nė prisiminti tų laikų, kada jie kėldaVo “re
voliuciją” Savitarpinės mitinguose ir dėdavo visas pa
stangas “išėsti” jos pirmininką. Bet yra faktas, kad, 
jeigu velionis Mickevičius nebūtų mokėjęs toje organi
zacijoje sumobilizuoti Visas konstruktyves jėgas komu
nistų atakoms atremti, tai jie butų ją “užkariavę”^ ir 
pavertę savo parlijąS, įnagiu. Tuomet, žinoma, ši drau
gija nfebUtų galėjusi išaugti į tokį milžiną, kokiu ji yra

Šiais hitais musų bankas mini 70 metų savo gyvavimo ir kartu 
tiek įat tnaftdagaus patattiavittio sukakti.

Vlbrij b'anlfe galite attikti Visits savo finansirtiūs reikalas ir savo 
kalba stoslkalbetk *

Be paptfasio bankinio patarftavimo turim jūsų reikalams Užsie
nių ir LMvakorčių skyrius, kur gausit patyrusią valdininku patarimą.

THE LIVE STOCK
NATIONAL BANK^/CHICAGO

Narys FEDERAL DEPOS1T INSURANCE CORPORATION

4150 S& ftALSTED ST.

Iš TIESŲ: KODĖL JIE 
“PRISIPAŽĮSTA?”

R. Mizafa rašo, kad “ŠoviČtų 
Sąjungos priešai” pirmiaus latfc 
kę “prisipažinime

Mizara pūsakoja niekus, tei^ 
damas, kad Maskvos bylos tėL 
siamieji elgiasi taip, kaip kifį 
•kraštų kriminalistai, t.yi “pri
sipažįsta tik prie tų darbų, ku
rie iškilo aikštėn”. Apie kitį> 
Šalių piktadarius kriminalinių 
bylų istorija'rodo ką kita.

Amerikos kriminalinėse byl
iose paprastai būna šitaip: Ar
ba tfeisiainAsiš frėį>risipAžįst A 
jpHė ftiekO ir gihaši iki galo, ne
žiūrint*, kaip aiškus tie įrody
mai, kuriuos prieš jį turi pro
kuratūra; arba jie prisipažįsta 
iki galo — prie tų nusikalti
mų, apie kuriuos prokuratūra 
yra surhikusi aiškius įrody
muos, ir prie tų husikaitiiUų; 
apie kuriuos prokUhatura netu
rėjo jokių davinių.

Pirmajai rųšiai, pav. priklaū- 
so Hauptmanno (Lindberghd 
kūdikio užmušėjo) byla.

Hauptmannas, kaip žinoma; 
gynėsi iki paskutinosios, nors 
valstybeš gynėjas buvo suradęs 
tokių neužginčijamų jo kaltės 
įrodymų, kaip sužymėti pini
gai, kuriuos Lindberghas buvo 
sumokėjęs kūdikio pagrobi- 
kams; telefėhd numeris, užra
šytas ant kamaraitės sienų 
Haūptmanho naihųose — tą te
lefono numerį buvo davęs pik
tadariams, reikalavusiems pini
gų už kūdikio gyvastį, Lind- 
bergho draugas, kuris bah'dė 
kūdikį išpirkti; lentos Haūpt- 
manno namo aukšte, iš kurių 
buvo padarytos kopėčios, kurio
mis piktadariai (ar piktadarys) 
■lipo į kūdikio miegamąjį kafti- 
barį; ir 1.1. •» »

Iš šitų ir kitų inkriminuojan
čių faktų buvo visai aišku, kad 
HaūĮ)tmannas dalyvavo kūdikio 
pagrobime if iškaulihime pini
gų, -kurie buvo sumokėti už kū
dikį. Bet teisiamasis vistifek 
prie šitų dalykų neprisipažino, 
—- jau? nekalbant apie kūdikio 
nužudymą. Jisai ne tik gynėsi 
nepagrobęs kūdikio ir jo neūži 
mušęs, bet teisinosi ir dėl su
žymėtųjų pinigų patekimo į jo 
rankas
gūs pas jį pasidėjęs jo pažį- 

I štahias pirklys. ■
Taigį Haūptinannb elgesys 

; tei šiūe VisA i prieštarai! j a tai 
“taisyklei”; karią Padarė “ki
tų kraštų kriminalistams” gu
drusis Mizara. Tačiau reikia 
pastebėti; kad Hauptmannaš ši
tuo atžvilgiu -'.nebūVO išiintis 
tarpe teisiamųjų kriminalistų. 

: Tūkstančiai kitų piktadarių el- 
> giasi visai panašiai; jei lik jie 
nebūna “pagauti Ūž rankos”, 
b'ėdarant nusikaltimą.
'Antros rųšies nūsikhltėliai, 

kai "pradeda prisipAžihti, tai pa
prastai atlieka “pilną išpažin
tį’ \ papasakodami ir Apie to- 
kiŪS savo darbus, Apie kūriuos 
valstybės gynėjas (ptokūtOras) 
nieko' ftėžihojo. Taip Jdątaau- 
sia būna su jaunais plėšikais: 
Aūiūiti dėl Viėrtos pikiadArybes 
ir matydami, kad išsišūkimo 
nebėra, jiė prisiiiAžįsta savo 
kaltėje ir - paskui papasakoja 
apie visą eilę kitų ^‘h'oTd-Ūp’ų”, 
kur jiems buvo pasisekę lai
mingai pabęgti. Ir taip atsitin
ka h'e tik Su husik'altėliais jau
nuoliais;- nėretai “išpažintį” iš 
savo gyvenimo atlieka ir seni, 
užgrudirfti piktadariai.

» Šitokių prišipažiriimų tikslas
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bylose išgautais kAhkiMmd kė
liu arba tam tikrais nuodais; 
bet dabąt jaū, girdi, vTiė le
mentai” aiškina, kad teisiamie
ji tikrai Atliko tūps nūsikalli“ 
mus, dėl kurių jie yra kaltina
mi, tačiau j uOs privertęs nulsL 
kaisti pats Stalinas.

Mizara tęsia:

“ ‘O kėdei tie kriminalis
tai prišipūžįstA prib kAlčiU?’ 
Užklausk tų elementų.

“Jie tylės.”
Bet Mizara tylėti nenori. JL 

MaskWš sai j aūčiasi žinąs kūopuikiaū-

Apžv 
liirinf Iii... 

........... . ■ 
SLA. SEIMAS BIRŽELIO

Lietuvos nėpriklaūšbmybę, 
tik daugel atvejų ėjo rtedėi, kad 
jisai buvo tikras jog dvarų liz
dus išardysiąs ir šią piktžolę iš 
Lietuvos dirvos amžiams išraū- 
siąs. Tai katalikų bažnyčiai,'jos 
akylesniems kunigams 
tik viena
kurie pasiryžo Lietuvoje dvarų 
lizdus ugnimi ir kardu išnaikirt-į 
ti ir sau tas žemes paimti.

i Ir čia katalikų bažnyčia nea
bejotinai laimėjo, ji vėl savo 
autoritetą atgavo. Bet laimėjo 
ne ta katalikų bažnyčia kunigo’ 
Aleksandro Dambrausko vedi-: 
ma, kuri garbino pravoslavų 
carą, bet laimėjo Ja katalikų 
bažnyčia, kuri sutiko šventos 
nuosavybes teises peržiūrėti ir 
lietuvių' savanorius dvarų žeiųe

1 apdovanoti. •
čia jau buvusiems caro beį’- 

] bartis nebuvo kas veikti. Jie tu
rėjo arba visai pasišalinti, ar
ba .gyvi būdami mirti, nes toji 
žiaūri kova galėjo juos amžinai 

JAūgniuždyti.
Kunigas Adomas Jakštas-A- 

lleksandras Dambrauskas, tasa: 
icaro ištikimas tarnas toje ko
voje nedalyvavo, jis gudriai nu
tilo, nes žinojo, kad ir ši žemės 
reforma eina katalikų bažny
čios sustiprinimui, jos autorite 
to atstatymui, todėl jis tylėjo.

Jau jis tuomet buvo miręs 
Šiandien jis laidojamas kaip< 
kiekvienas eilinis katalikų ku 
nigas. —H. L

(GALAS)

Velionis buvo nepaprastų. gabumų organizatorius. 
Jisai žinojo, kaip prieiti prie žmonių, kaip Šu jais kal
bėti ir kaip juos įtraukti į darbą. Nors jo nusistatymas 
visuomenės, politikos ir pasaulėžiūros klausimais buvo 
aiškus ir griežtas, bet jisai neturėjo neapykantos kitaip 
manantiems žmūnėms. Todėl jam buvo nesunku rasti 
bendrą kalbą su draugu ir sti priešu. ;

Kaip gaila, kad toks šviesus ir gabus vyras turėjo 
aplėkti mūsų he perdaug tortingą VisUomeiiės difVą, 
tesulaukęs vos 49 metus 
ihūihs hepaV'adUojaihą Veikėją. Jo draug 
labiau suremti Rėčius, kad kilnus velionio dalbas butų 
tęsiamas toliaųs be sustojimo.

Nepadori agitacija
Tautininkų ^arg^bčs bokštas” išsiuntinėjo į SLA. 

kuopas '(atrodo, kad Visiems nariams) agitačinitiš 
lius; kuriuose jisai ragina Susivienijimo nariUš balsuo
ti “tik už tuos kahdMatuš, kurių pavardės pažymėlės 
čia pridėtame paVyždihiam balote* (prie lapelio pridė
tas ir tas “paVyždinis balotas”). v

To lapelio autoriai neSisarmatija prikaišioti dabar
tinės SLA. Pildomos darybos daugumai “priešingumą 
lietuvybei 
tokių šmeižtų skleidimas tarpe fratėrhalės organizaCi 
jos narių diskVeditUoja pačius lapelio autorius ir jų re 
komenduojamus kandidatus. '

Inhiat
Čhlcagoje-^phftii: . , .

Metams _________________ $8.00
Pusei metu______________
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mSndsiaitis _ ____   1.5C
Vienam mShesiUi __________ .76

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopijh 8c
Sfivait a!
Menesiui 75<

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj

Metams --------------
Pusei metų ______
Trims mėnesiams .
Drieriš rtiSn^siaffiš
Vienam mėnesiui
Lietuvoje Ir kithlr užsieniuose

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metu ................... 4.00
Trims menesiams 2.50
Pihigus Įteikia siųsU pašto Mohey

OrdeHu kartu su VŽsakymu.
. .X. . r ... A > U

. \ -f' ■ -
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Tai -yra užrašas vienoj iš ma
no kėlią didelių knygą, kuribsė 
randasi labai daug to, kas lie- 
'čia Wiušų lietuvių rnUzikds veik
lą, ypačiai ChičagOj'e per maž- 

2 d'auį paskūGniuš dvidešimts 
metų. Ir kiek čia gražios ir įdo
mios praeities. Kiek malonių it 

■ brangią’ atsiminimą aną laikai 
j darbuotės muzikus pasaulio prb! 

simenU ‘'‘PaŽvėlgUš Atgal”. j
Ir taip vakar be vartydami j 

šiuos puslapius sustojau prie iš-! 
karp'oi, kuri tilpo “Naujienose*! 
birMiO d. 1927 motaiš. Bu-1 
VO tai “Įdomus Koncertas”, a-’ 

! piė kurį riašo N-a. “Visi tie lie-; 
tuviai, kUrie bUVO vidurmiesčid 
didžiajame Chicagos Auditoriui 
me vakar, birželio ‘22-rą, pasi-' 
klausyti 4i-mO metinio ‘Ameri-! 
ėan* Gonservatory of Music^ 

! ptbgr?.m0S', šUtifcs SU manim, 
kad praleisti tą vakarą nepasi- 
daimuš įspūdžiais su musų mu- 
^ikoS mylėtojais, tais kurie ne- 
tdčljo progos bUti toje tuks- 
taUUftįjė IbiniOje, butų kaip ir 
■“špinsh?’. J,

Minėta konservatorija yra. 
Vfpfia. didžiausių muzikos mo
kyklą Ghi’cagdje, turėdama tarp 
savo mokytoją plačiai pagarsė
jusią žmonių,* o mokinių iš vi
sos Am'erikos, iš kUrių apie dū 
šimtu vakar užbaigė savo kur- 
sūs .gaudami diplomus, etc. Pa
minėjimui šitokio mokslo užbai
gimo buvo parengtos tam tik
ros įspūdingos ebrėmonijos ir į- 
domus koncertas, — įdomuš 
tuo, kad jame dalyvavo tie kon
servatorijos mokiniai, kUrie lai
mėjo konteste; kiekvieno" sky- 

kilus aikštėh, įvyksta tarp Tu- riaus teisėjai buvo profesoriai 
riddu ir Alfio dvikoVa pėili'ai's, hėturintys ryšiiį su Ši'akonser- 
krtrioje Turiddu žūva. vatorija.

Veda^NORA 
....................... 4 <i........ . .........  r.'. naudi JUO.

—o—
Padaryk muziką savo draugu — neapsunkinama 

priederme, barbo valandoj rasi džiaugsmą 
toje jėgoje Ir enetgijbje^ kiirią muzika Nu
teiks tau. 

—
Šiužėtas

Našlė LuČia, smuklės laikyto
ja, tUrėjb Minų Tbrid'dU; jis pa
milo kaimo mėrgaitę Lola, ta
ri jam taip pat buvo palanki. 
Bet Turiddu pašaukė katiiiomO- 
nėn ir atskyrė jį bUO jo myli
mosios; ši noilgai Ihid<ėjusi OU- 
isiramino ir iŠfcėkŠjo UŽ yoŽfejb 
Alfio.

Sugrįš iŠ kariuomėnes, 
riddu pamatė, jog jo mylimoji 
Lola kitan) tekusi. NU’sitehicęis 
likimui, mčtė apfe ją gatifoj^., 
kaime jis pažino kitą mefginą<, 
Santuzza, kuri patikėjo jam ir 
jo meilės prižadama.

Bet Lola besitėnkino beteku
si mylimo kadaise bernelio; ė- 
mė ji persekioti ir viliOtiy norė
dama grąžinti sau Turiddu mei-

RYTOJAUS PROGRAMA f 
PILNA OPERŲ — 
VIENI DEBIUTUOJA, 
KITI ATSISVEIKINA

Mes chicagiečiai ir apylinkės 
lietuviai rytoj turėsime progoĖ 
ir, be abejones, malonumą pa
sidžiaugti rezultatais ilgaus ir 
intensyvAUš darbo pnPėhgfftfe 
operos ^'CAvalleria Busticana” 
musų scenai ir publikai, ir mu
sų lietuvių kalba. Tokį darbą 
Pirmyn Choras dirba jau keĖ 
mėnesiai ir rytoj mes tutėshnė 
progos matyti jį scenoje;

ši opera yrA Vieno veiksmo', ; 
muzika italų kompozitoriauš 
Pietro Mascagni. Turinys pa
grįstas rašytojo Vergą pasaka.. 
Pirmą sykį buvo pastatyta Ry
me 1890 metais ir Amerikoje , 
pirmą sykį Philadelphijoj 1891;’ 
m.

“Cavalleria Rusticana” atne
šė savo tvėrėjui garbę ir tur
tą beveik momentaliai. Prieš' 
šios operos perstatymą Mascag
ni buvo kovojąs mužikoš mo-; 
kytojas vienam Italijos mieste-! 
lyje. Jisai gimė gruodžio 7 d. 
1863 metais, sūnūs biedno duonb 
kėpio, kurio ambfcija buvo iš 
jauno sunaus padaryti advoka1- 
tą. Bet Pietro labiau mėgo muv 
ziką ir simpa’tango dėdės padė
damas finansiškai, jis mokėsi 
niekam nežinant.

Netrukus jo kėli mėginimai 
su kompozicija atkreipė dėmesį 
vieno turtingo pono, kuris tuo
jau pasiuntė Mascagni į pagar
sėjusią Milano konservatoriją 
tęsti savo studijas.

Čionais jis nebuvo sėkmin
gas neatsižvelgiant į simpatin
gą paskatinimą jo mokytojų, 
tarp kurių buvo Ponchielli (tas 
kompozitorius, kuris tarp kitų 
operų, parašė operą Vardu “Lie
tuviai”) ; nes Mascagni negalė
jo pakęsti rutiną studijų, iV be
trukus pabūgo iš konservatori
jos. Kelis metUr iis bUVo diri
gentu mažų keliaujančią operos 
grupių ir netrukus apsivedė.
MASCAGNI APKABINĖ
TAS MEDALIAIS 
Už OPERĄ

1889 metais viehas muzikos 
leidėjas paskelbė prizą gė- 
riausią vieno akto operą. Mas
es gni įsigijo libretą “CAvalIeria 
Rustįcana” (Sicilijos sodieėių 
dora) ir netikėtai greitu laiku 
paraše muziką. Jis įteikė savo 
šį kurinį leidėjui ir laimėjo pir
mą vietą ir prizą.

Kitais metais gegužės 17 d. 
1890 m. ši opera buvo pirmą 
sykį pastatyta Ryme ir pusei o- 
peros dar iieužsibaiguss publika 
buvo užsidegusi entuz:rzw” ’’ 
su judinimu. Mascagni tuojau p 
gijo garbę ir medaliai buvo pa
daryti jo pagerbimui. Jo gim
tas miestukas sveikino jį su di
džiausiomis procesijomis ir iliu
minacijomis. Italijos karalius 
apdekaravo jį aukštomis žymė
mis, tokioms kurių gQrsūsis 
Verdi besulaukė iki saVo vidur
amžio.

“Cavalleria Rusticana” buvo 
statortfra visur muzikos mylėto
jų pasaulyje visuomet su stebė
tinu pasisekimu, šis kūrinys į- 
nešė madą vieno Ve&šmo ope
roms. Masčr.gni dažnai Ibėgibo 
duplikuoti šį pirtną pasisekimą 
— “Cavalleria Rusticana” — 
bet vis su nepasisekimu, ši o- 
pera paliko viena popuiiariš- 
kiausių operų moderniškoj ^sco** visai svetimų žmonių, žiurėda- 
noj. Ji išsiliks dėl to, kad jos 
paprasta paseka talpina tikrą 
dramą, ir dėl tb, kad prie šios- įsitikinimų, kurie priėmė ir ap- 
paprastoS, spalvingos pasakos kainavo musų p-lę Salaveičikiu- 
Sicilijos gyvenimo, yra surišta t£ kaipo artistę-dainininkę, pa-

; muzika panašaus spalvingumo 
ir jautrios spėkos.

Lola sūžadino Turiddu senus 
jausmus ir jie ėmė atšalti prite 
Santuzžos.

. Netekusi gero vardo, bažny
čios ir žmonių pasmerkta, ne-, 
bepakeldama pavydo, Sabtužza; 
apie viską pasipasakoja Turid
du motinai Liucijai Ir Lolos vy
rui, vežėjui Alfio. teisybei iŠ-'

-

' ?■

šteponuvičiebė
Programoj dalyvavo didėlis 

simfonijos orkestras, priė k'UriO 
pildė visi artistai savo humė- 
rius, —trys pianistė UU Smui
kininkai ir trys duihiblhkfcš, 
tarp jų musų FėtUvaitČ p4ė A- 
nelė Salavei'&kiuifo, kuri it bu
vo priežastimi m&Wo ėjime mF 
nėtan koncertan, ir kurfoš dbr- 
bą dailės srityje turėtų sekti 
kiekvienas lietuvis, ypačiai dai-, 
lės mylėtojas. . ‘

P-lė Salaveičikiutė yra dar 
jauna mergaitė, turi daug ėher^ 
gijos ir pasiryžusi dirbti, ir tu
rėdama. šiuos reikalingumus sy
kiu su dideliu dramatiško so*' 
prano balsu ir budamA muzika-1 
liška turi atsiekti savo tikslą.

-šioje programoje ji išpildė a-, 
riją “Ititorna Vincitor” iš Ver-: 
di "operos Aida. Ji išpildė ją ar-! 
tistiškai, parodydama ly^dmą, 
ir gerą valdymą jbsios plačios 
skal'ėš balso, aiškią dikciją, mu- 
žikališką gerą išpildymą, liuosą 
užsilaikymą scenoje, taip kad 
ausims ir akims yra m'aldnU.

'Sėdėdama auditorijoje tarp

ma į tų arinių, kuri nežino ne 
partijų, nė pažvalgų, nė kitokių

‘greitai, ląbui 'greitu lai-į 
ktt? ‘

Tfer tuos ftčtioli 14 ftfetų ntid; 
•šios atnlinGh'O's dienus, p-lėš; 
^ŠąteV'ėi'čiii-iUtčš, .dabartinės Ste- 
pohąVičiėhės^ darbhi iUusų mu- 
žlko's Vėikiojė būvo priežastimi 
^'ŽTąšyiUd dž.hg gražios ir labai 
VėiTingos istbrij'os.

Rytojaus p'ėrstatyme operos 
“Crvalleria Ruštfcana” p-nia 
Steponavičienė bus rolėje San- 
tuzzos. ši rolė reikalauja nė 
Vieū tiktai didelių bAlso režur- 

f ’

sų, bet ir gilaus dramatinio šu- 
pratlmo. Rodos, p-nios Steponą- 
vičtenūs pasirodymai F'-rnojė 
praėityj'e p'atviFtiha, kad ji tu
ri šias kvalifikacijas. i

Eitose rolėse bus p-les Ona 
Škeveriutė*'(Lučia) ir Aldona 
GrigOniUtė-, Lola. Vyrų sąstate’ 
ranciaši Frahas Jakavičiu's, kai
po Alfio, kuris buvo labai po:- 
puliarUs ir mėgiamas daibihin- 
kas, kuomet pirmiau dalyvau
davo musų scenoje, ir Victoraš' 
Benderis* tenoro, Turiddu rolė
je. Chorais turi ypatingai gražių 
ir labai įspūdingų ' dainų šiojte 
operoje, ir rodos Kazys Stepo
navičius, Pirmyn vedėjas d'edą 
visas pastangas, VišApu-šiškam

GRAŽIOJI GALATEA
Antroj daly j programos “Pir-; 

m y n” suvaidins kompozitoriaus 
Von Suppe komišką operetę 
‘‘Gražioji Gblatea”, kurios akci
jų vyksta sehovės ''Graikijoje, 
kada, dievaičiai valdė pasaulį ir 
Stebuklui btivo kasdienįnis ap
sireiškimas.

Skulptorius Figmalionas nu
lipdė Statulą, kuriai suteikė 
vardą, Galateą. Belipdydamas 
statulą, Fi'gmalionas naktis ne
miegojo, per ištisas dienas kąs
nio į burną neėmė. Išliejo ant 
kurinio Visą savo- Sielą. Neste
bėtina, tad, kad Galatea išėjo 
nepaprastai graži.

Bet susidarė netikėta kom
plikacija. Dailininkas į st.vo ak
mens G'alateą ėmė ir įsimylėjo. 
Negražinamos' meilės kankina
mas, Pigmalionas maldomis 
kreipėsi į grožio dievaitę Vene
rą, prašydamas įkvėpti Galatė
jai gyvybės. Kadangi tai buvo 
senovės graikų laikais, kada 
stebuklai buvo galimi, tai Ve
nera savo dievišką malonę Pig-' 
malonui suteikė ir pavertė Ga
lateą į gyvą moteriškę.

Pamačiusi Pigmahoną — tai 
buvo pirmas vyras puolęs jai į 
akis — Galatea jį tuoj pamilo. 
Bet Pigmalionas turėjo tarną 
Ganemedą, kuris buvo ir dai
lesnis ir jaunesnis už šeiminin
ką. Pastebėjusi Ganemedo gro
žį, Galatea užmiršo savo pirmą
ją meilę ir širdį atidavė antrą- 
jtam.

Negana to. Atsirado turtin
gas dailės patronas Midas. Pa
milo ir jis Galateą. Bandė už
kariauti jos jausmus deiman
tais, auksu, bet jam nesisekė. 
Galatea dovanas .mielai priėmė, 
bet duošnųjį Midą atstume. Ji 
mėgsta deimantus ir auksą, bet 
myli Ganemedą.!

Pamatęs kas darosi, skulpto
rius Pigmąlionas nusiminė. 
Puolė jis ant, kelių ir ėmė mal
dauti Veneros, paversti Galateą 
atgal į akmenį. Tas moterų 
meilės nepastovumas! Venera 
ir vėl prašyrųą, išpildė, o nUsi- 
kratydamas komplikacijų kalti
ninkės, skulptorius statulą par
davė turtuoliui Midui, tuo už- 
jaigdamas savo širdies vargus 
ir skausmus.

Vedamas . partijas “Gražiojoj 
Galatėjoj” dainuos Lilija Stu- 
paraitė, Stasė Rimkaitė, Jonas 
Itukštala ir Algirdas Brazis.

—o—
SVARBUS ĮVYKIS 
JAUNOS DAINININ
KĖS KARJEROJ 

V

Rytoj iš tikrųjų bus diena 
pilną operoms garsų, dėl tų, ku
rie domisi, kas dėdaši šioje pa
dangėje. Manau, kad p-lės Gri- 
caiteš širdis plaka trupučiriką 
greičiau tlab'ar, kuomet p‘o ke
lių* valandų reikės padaryti pir-. 
mą žiuįsnį sčenoje, kurioje dai- 

i nuoja tiek daug žymiausių pa
saulio dainininkų, ir kurioje 
kiekvienas dainininkas tūri vil
tį kada nors pasirodyti — tai o- 
pęroje. Jeigu linkėjimai draugų 
ir pažįstamų gali pagelbėti, o 
p-lė Grfčaitė. išširėišlcė man; 
kad žihojinlas, jog publikoj 
randasi jos žmonės, lietuviai, 
priduos j ai daug moralės para
moj ir drąsos,' manau, kad to
kių lietuvių su tokiais, draugiš
kais jausihaią rasis publikoje, 
kuri sueis pasiklausyti Verdi o- 
peros “Rigoletto” rytoj vakare, 
AUditoriUrti teatre vidur'mies- 
ty.je. Apart p-lės Gricaitės dai
nuos Metropolitan ir Chicagos 
operos dainininkai, kaip Ar- 
mand T.okaityan, Charles Royer 
ir kiti. . ’

'3iiiiiiniiiiuiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiihų.i>>iiiiiiiiiiii>iitiiiiiiii<ig 

| Michelangelo I 
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Michtelangelo grasina-, 
irias tėisftru ir nauja 

našta
Ant galo ir visas monumen

to darbas buvo sustabdymas ir 
numarintus. Vienas Michelan
gelo rankraštis šitą reikalą 
liudija šitaip: “Popiežius Leo
nas nenorėjo, ‘kad aš baigčiau 
pop. Juliaus II monUnientą.” :

Kartą Michelangelo sumanė, 
dar tęsti pirmiau taip pamėg
tą Juliaus monumento darbą, 
kur jau buvo daug darbo pa
daryta ir kur jis l(aip džiau- 
gėsi nusisekusia Mozės statu
la, tačiau sUsidūrė sU didelė 
kliūtim. Jani reikėjo daugiau 
marmuro, jis nusiuntė darbi
ninkus į Carrarą, kur pirmiau 
imdavo nihriiiurą, ir kur mar
muras buvo geresnis, kur jis, 
turėjo pažintis su catrarie- 
čiais. Bė't Florencijos kardino
las Giulio Mediči, busimas po
piežius, Klementas Vii, už
draudė imti marmtirą iš Lat
rams, bet, jeigu jam reikią 
daugiau marmuro, tai galįs jį 
imti iš Fleita Santa akmens 
laužyklos. Michelangelo nepa
klausė kardinolo įsakymo. Dėl' 
politinių santykių su Floren
cija, carrarieči'ai taip pat at
sisakė su Michelangelo koope
ruoti. Jis negavo laivų mar
murui gabenti iš Cąrraros. 
Tuomet jis sumanė išvesti ke
lią per kalnus. Visos jo pas
tangos nuėjo niekais.x' Darbi
ninkai jį apgaudinėjo. Mar
murą vis lik teko gabenti iš 
Piel»ra Santa laukų. Dvi ge-i 
riausias koluninaS bevežant 
sulaužė. Pagalios kardinolas 
sti popiežium, matydami, kad 
dailininkas vargsta ir gaišina 
daug brangaus laiko, nutarė 
paliuosudti jį nuo abiejų pro
jektų—Juliaus II monumento 
ir nuo S. Lorehzo rūmų dar
bo. -

Dailiiimk'aš įpuolė nusimi
nimai! • jausdamas save su
klupdytu, kad negalėsiąs už
baigti riė vieno, nė kito darbo.

maniau sau, kada taip bus ir 
pas mus. “I hope”, kad tai at-

MENO
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' ' ■ • • ■ ■ ■ -' J-; ■■• —-■*--

MOTINOS IR VAIKO
muziejus Kaune
Lietuvos Motinoms ir Vai

kams 'Globoti 'Organizacijų Są
jungos Motinos ir Vaiko muzie
jus (Laisvės ai. 12 nr.) labai 
daug dėmesio skiria sveikatos 
ir higienos žinių skleidimui vi
same krašte. Prie muziejaus y- 
ra sudaryta speciali ‘muziejaus 
komisija, kuri šiemet muziejui 
nupirko naujų plakatą^ knygų, 
('eldinių ir išleido daugybę įvai
rių sveikatos ir švaros reikalu 
lapelių. Išleistosios knygutės

jon, kur vistik bandė baigti 
monumentą. Jis pa'is sako: 
“Medičį, kurs vėliau tapo po
piežium Klementū, knis tuo
met buvo Florencijoj, pamatė 
mane dirbant prie monui'nen- 
t'o. Jis man neleido darbo tęs
ti. Dėl tos įU’iėžasties aš nu
traukiau darbą kol Mediči li
ko popiežium.’’

Dailininkas nė, nežinojo 
priežasties, dėl kurios jis buvo 
apstatytas puo darbo. Marmu
ru, kurį Michelangelo supirko 
ir darbininkams algomis daug 
pinigų išmokėjo, popiežius Le
onas atėmė. Dailininkas su
gaišo daug melų ir neteko 
sveikatos prie sakytų neįiusi-

PASKAITA
——....... ....... -

Ateinančio ketvirtadienio, ko- 
Vo 17 ?d. paskaitos tebiū bus: 
“Pritaikomasis Meda's”. Skaitys 
“Pritaikomasis M?enaš”. Vieta— 
Dailės Instituto Fullerton salė- 

geriausiam pasirodymui, šiame je. Pradžia 6:30 yal. vakaro. Į- 
paskutiniame žanga nemokama;

parengime, pribš vykstant Lie- < P-lė Jlelen Parker serga. Jos. 
tuvon šią*vasarą.

Pirmyn Choro

vietoj bus kitas prelegentas.

Uiasi, 
prisidės pati 
ba.

MM

1 IMI, ft »i tMrtti .MM*

ftiUzfejaus statai

astronomija
DAlLfcJE

Katharine Kuh galerijoj, 540 
R. Miėhigan avė., Meksikos im 
dčnas Galios Merida tūri fcfero- 
idon išstatęs 31 savo kurinį. Y- 
ra įdomu, kad Meksikos Indė
nas neranda savo gimtoje že
mėje gamtos grožio, kur gamtą 
įvairi, kur kalnuotas kraštas-, 

r kur skaisti saulė ir mėlyna pa- 
“SV'eikas maistas vaikams” bu- dange. Jis savo mehiii pasirinko 
Vo platinamos visoje LietUvo j e. moderniosios tiviiižabijoš kfe 
BėVeik iš visų apskričių & vals-F1, * . . . v
^ahs savivaldybių šios khygu-; 
tės pareikalavimas didelis. Taip 
pat ją noriai pirko ir plačioji 
visu'omehė, ypač motinos. Viso 
ši'OS knygutės buvo išdalinta 
nemokamai 20,000 egz. Tiesiog 
iki šiol negirdėtas buvo ir mu
ziejaus išleisto “Naikink mu
šės” plakato pareikalavimas.

>1 
lią — ibstraktlšką meną, kuts 
vis labiau ir labiau populiarėja 
ij’ plinta. Tačiau ir ab
strakti s abstraktui, kaipo 
minties sąmata, nėra ly
gus. Abstraktas tik esmėje ga
li būti lygus, bet pri smčje ir 
priežastyse — jis būna visai 
skirtingas. Visi Meridos abs- 
Iraktai Meksikai davė ką tai

Šiemet buvo išdalinta 48,000 nauja, ko iki ši'ol nėra būvą.

Uis laikę jis nieko neužbaigė.; 
Gėriausį savo metų laiką pra
gaišinu ir pagalios liko be pi-į 
nigų. Jis pats sako: “Aš pasi-: 
likau su 5‘00 dukatu, bet atga
vau savū laisvę.”

Kai Florencijos kaidiholas 
Ghilio Mediči paliuosayo Mi- 
cherangelo nuo kontraktuotų 
darbų, jžm pasiūlė naują planą; 
—■ padaryti S. Lorenzo rūmuo
se naują zakristiją ir keturis 
Medici’ų karstus: kunigaikščio 
Lorenzo, Giuliano, jo brolio, su- 
naūs Giuliano ir Lorenzo Urbi- 
ho kunigaikščio. Lapkričio men. 
1<5Ž() in.. jis paruošė planus, ku
riuos ka'rdin'dras priėmė. Praė
jus metams bUvo pradėtas dar
bas, bet tas darbas.ėjo labai 
lėtai kol 1522 m. kardinolas Me
diči tajio popiežium Klementu 
vii.

G'egdžėš mėh. 1524 m. vienas 
politikierius vardu Salviati, po
piežiui Klementui davė sugesti
ją, kad mirusio po p. Leono ir e- 
samo pop. Klemento sarkopagai 
butų padėti garbingoje vietoje. 
Dailininkui teko Įsnaują daryti 
planus. .Tuo pačiu kartu jis pa
ruošė iMAUus ir S. Lorenzo pa- 
lociaus knygynui.

egz. lapelių apie vaikų rachitą, 
apie kūdikių saugojimą nuo 
džiovos, nėščioms! ir gimdyvėms 
patarimai. Be to, buvo rengia
mos paskaitos ir demonstruoja
mos sveikatos srities filmos.

Daug dėmesio skiriama, ir' 
muziejaus bibliotekai. šiemet 
muziejus įsigijo' daug naudingų 
medicinos, higienos ir socialinės 
medicinos srities knygų įvairio
mis kalbomis: lietuvių, prancū
zų, vokiečių, rusų, latvių ir kt. 
Bibliotekos knygoniis muzie
jaus lankytojai naudojasi vieto
je. Bibliotekai išrašomi žurna
lai, kurių dalis gaunama nemo
kamai, dalis už pinigus.

Muziejaus lankymas auga. 
Šiemet, tik iki spalių 1 d., mu
ziejų aplankė 9,223 žmonės, iš 
jų vyresniojo ir jaunesniojo 
medicinos personalo—21, moks
leivių — 2,110, įvairių’profesi
jų inteligentų — 1,029, karei
vių — 858, ūkininkų — 1,557, 
šeimininkių — 1,171 ir darbi
ninkų, — 2,477. Be to, muziejų, 
per tą laiką f plaukė 92 ekskur
sijos.

Toks gausus muziejaus lan-. 
kymas rodo jo reikalingumą, 
todėl sąjunga dėjo, ir tebededa 
visas pastangas, kad jis butų 
tinkamai išplūstas ir sutvarky
tas. Esrmose patalpose tai pa
daryti labai sunku, nes labai 
ankšta. Sąjunga jau įsigijo 
Kauno mieste sklypą ir numato 
statyti modernų Motinos ir Vai-, 
ko muziejų, kuriame butų są
jungos patalpos ir pr.vyzdingas 
sveikatos centras. Namų plano
projektas jau paruoštas ir tiki-. N. Michigan avė.

Jiš išplaukia iš primityvatfs in
dėno gyvenimo, iš siauromis du
rimis urvo į astronominius pa
saulius, į geografines ribas ir 
t.t. Tenka stebėtis Meridos ku
riniais kaip: “Astronomija”, 
“Jurininkų Geografija”, “Kris
talas” ir “Medžiagos Daina”. 
Kiekvienas jo Kūrinys turi ką 
nors bendra su matematikos 
problemomis ir nėra sausi tri
kampių bei geometrinių linijų 
braižiniai, bet kartu turi este
tiką, emocijas ir grožį.

Jis yra kūrėjas, kuris 
kos priemonėmis, geriau 
kius, topografijos budu, 
dotavo vaizduot5*'* 
kurie nieko neturi ocndra su re
alizmu arba gamta.

Savo kūrinyje, “Medžiagos 
Daina”, jis l#bai gerai interpre
tuoja muzikos nasauliUs, jos 
b:<!so koloritą ir kirčius. Ta
čiau ir šitas kūrinys, kurio te
mas labai mėgsta Europos abs- 
trakcionistai, pas Meridą yra 
tik indėniškas, bet mažiau in
dėniškas, negu jo “Siauros Du
rys”, kuris primena senovės as- 
tekų religinių simbolių abstrak
tiškus piešinius. “Jo aliejinis 
kūrinys “Galvijai”, daug dau
giau primityvus indėniškas šar
žas. ’ į

grafi- 
pasa- 
nuro- 

pasaulius,

MENO PARODOS.
Šiandien atsidaro garsaus In

dianos kopų dailininko Frank 
V. Dudley, tapybos pafoda Chi-1 
cago Galleries Association, 216

<(

BERNICE NEWMAN tapyba 
Q -A Vt 17 A



] J A U Y V A. U H. IM V1 s i
”IRMW CHORO MORE’’
SOKOLŲ SALĖ - Pradžia 3:30 p.p.-- Įžanga tik 50 c- Muzikos žiniose)

■ Dainuos Motinos Rolę
Diena 1$ Dienos

Marė Jtisienė jau 
Namie

Marė Jusienė, žmona Antrno 
Juso ir motina west-sidės Nau
jienų išnešiotojo EdvvardO Ju
so, po sunkios vidurių operaci
jos, padarytos šv. Kryžiaus li
goninėje ir ten išgulėjusi apie 
dvi savaites, jau ganėtinai su
stiprėjo ir pabaigoje praėjusios 
sr vaitės grįžo namo. Nors li
gonė dar turės gulėti lovoje ke
lias savaites, bet jaučiasi gana 
gerai ir sparčiai taisosi. Ji bu
vo daktarų Juškos ir Strikol 
priežiūroje ir yra jiems labai 
dėkinga už t' ip rūpestingą ir 
stropią priežiūrą. Taipjau 
džiaugėsi ir ligoninės patarna
vimu — buvusi viskuom paten
kinta.

Jusai gyvena po nr. 2131 W. 
24 St., antrame aukšte, — no
rintiems aplankyti namuose.

K. M.

Dar Vienas 
Nauiienietis Serga

Praėjusį sekim dienį tapo iš- i 
vežtas į St. Mary’s ligoninę! 
skubiai apendicito operacijai 
jaunutis Rupert Rudis, Naujie
nų išnešiotojas Humbo’dt Par
ke, gyvenąs 
avė. Rašantis šiuos žodž us kal
bėjosi su Rupertu praėjusį šeš
tadienį ir tuomet jis nei ne 
svajojo apie sirgimą, o dieną laikotarpiu jį pavaduoja 
vėliau jau daktarai galando

Rytoj po pietų ji dainuos 
tragišką Motinos LuCijos rolę 
operoje “Cavalleria Rusticana”, 
kurią Sokolų salėje, 2343 So. 
Kedzie Avė., stato “Pirmyn” 
Choras. Kartu su opera choras 
suvaidins labai juokingą ope-

Ona Skeveriutė yra daininin
kė, visų mylima, visų gerbia
ma. Ji deda dideles pastangas 
savo balso gerinimui, nors ir 
taip dainuoja gražiai. Tuo pa
čiu sykiu, nors dienomis dirba, 
vakarais ima balso pamokas, ji
suranda laiko mokinti Northsi- retę “Gražioji Galatea”. 
dės veikų draugiją “Bijūnėlį”.

į Ji čia gimusi, vienok geresnių gramo įvyks šokiai, prie dviejų 
orke strų muzikos, ir vaišės. Bi
lietai tik po 50c ir juos bus 
galima gauti prie :durų. Pra
džia pųnktuališkai 3:30 po pie
tų.

Kviečiam visus lietuvius at
silankyti.

Šis vakaras yra paskutinis 
“Pirmyn” pasirodomas scenoje 
prieš išvažiavimą Lietuvon. Vi
sas jo pelnas yra skiriamas 
Kelionės Fondam —Narys*.

lietuvaičių už “Onuką” vargu 
kur r; si. *

3319 Evergreen peilius Ruperto operacijai. Lin-
kiu jam greitai pasveikti ir 
grįžti pr'e jo mylimo užsiėmi
mo — skleidimo Naujienų, šiuo 

jojo
draugutis. —Kaimynas.

Po nepaprastai gražaus pro-

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Paše^inio Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
Hali, 3929 W. Madison St

• Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis i 
sekmadienį, kovo 13, Liet. Auditorijoj 
St., 12 vai. d. Visi kviečiami dalyvi uti.

• A. Kau'akis, rast.

kovo 13 d., Lawler
1 p. m. —Sekr.

susirinkimas įvyks
3133 So. Halsted

I

Budriko Programas

Rytoj Pirmyn Choras vaidina operą “Ctvalleria Rustic?na” ir 
komišką operetę “Gražioji Galatea”, Sokolų salėje, 2343 S. 
Kedzie Avenue, 3:30 po pietų. Po programo šokiai ir vai
šės. Gros du orkestrai. Įžanga tik 50c. Bilietai prie durų.

2EMAKIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENI—
• PENKTADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

— 9:00 VAL. VAK. 
—10:00 VAL. VAK.
— 7:00 VAL. VAK.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ

‘‘FRANKFURTER^ 
BARA 1

ąauftKv I
 KONDENSUOTO PIENO / 

TREJOS DEVYNERIOSf 
OINTARŲ \ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ- ■ J RACCU . 7. „ _

Ateikit į musų “sample room” ir pąmatykite šių importuotų produktų.
Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas. v 

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. ' Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, nx. t. P. RAKŠTIS, SAV.

NAUJIENOS, Chicago, III

a

i

”4
i

aity tojams
Serviząs 
Vienam 
Žmogui

Penktadienis, kova 12, 1938

Income Tai
* / ‘

RAPORTUS PRIRENGIA

‘ J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

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

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Nauja Biznierė 
Town of Lake • '

Angelą Sjmaniute yra gimu
si ir augusi Town of Lake. Kal
ba labai gražiui lietuviškai ir 
yra popuriariška mergąptč. Tu
ri daug draugų ^itoj kolonijoj.

Per ilgą laiką, ji buvo vedė
ja kito grožio saliono ir dabar 
atidarė si vo salioną po vardu 
Angela’s Beauty Shoppe, 4645 
S. Ashland Avė., antram aukš
te. Vieta yra įrengta labąi mo
derniškai ir yėlįąų^io.s mados 
mašinomis r. itymui ir dž ovini- 
mui plaukų. \

Naujai biznierei linkiu gere 
pasisekimo. —Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms .
(Chicago je)

Stanley Kuster, (Chicago 
Heights), 48 su Ainanda Ka- 
minski, 45 (Chi. Heights)

Viešas Susirinkimas
v Įvyks 1938 m. kovo mėnesio 
13 dieną, antrą vąl, po pietų, 
MILDOS. SALĖJĘ, 3142 South 
Halsted St., Chįęago, IĮĮ.

Bus kalbama ir aišk narna 
šioj temos: ausinė išpažintis; 
pasninkų reikšmė ir reikalin
gumas; lietuvių geraldlka ir 
“medalikoti bajorai.”

Kalbės J. E. Ark. Steponas 
A. Geniotis ir gerb. kun. Jonas 
V. Liūtas ir kiti, <’ . •

širdingai kviečiame visus at
silankyti, o tikriname, kad iš
girsite daug įdomių ir naudin
gų minčių.

Amerikos Katalikų Bažnyčios 
z Valdyba.

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS 
Grand Tąvęrn 

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

butis dėl pakeleivių. 
Grand Avė., Manheim Road, 

z. (U- S. 45) | 
Telefonas Franklin Park 383.

A. J- SEDLIN, Sąv.

Ryt vakare, t. y. sekmadienį, 
pasiklausykite puikaus rad.io 
nrogramo iš stoties _WCFL, 970 
kil. nuo 7:30 iki 8 vai. Turėsi
te tikrą malonumą klausyda- 
mies didžiulės Budriko rr.dio 
orkestros, o ypatingai bus įdo- 
nųs “Makalai”. Tai tikra rea
lo gyvenimo drama, kurioj da- 

’ y vau j a gabiausios musų meno 
pajėgos.

Šiuos programos leidžia Jos. 
F. Budrikes, savininkas didžiu
lės moderniškos rakandų, muzi
kalių instrumentų ir radio .... , .
krnntnvon Chirairnip 17 > specialistui sutaisyti jus tikrai pi-krautuves cmcagoje, 34U9-IU• *ifti kaip už $300 arba pągydyti 
S. Halsted st., kurioje visi lie- be operacijos. Kreipki? dėl patarimų 
tuviai gali viską pirkti gėrės- prievolės?11^Cljarba^erąU§yk0^^Č1°

KYLOS RŪPESČIAI
Gana Kyla Rūpintis! Dąbar už ma
žas išlaidas leisk žymiam su 20 me
tų patyrimu laisniuotąm daktarui—

giai kaip už $3.00 ayba pagydyti

nėmis sąlygomis *r pigesne kai
na laike šio mėnesio didelio iš
pardavimo.

Budriko radio 
girdimi ne tik 
visose lietuvių 
miestuose Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje. -Nepraleiski- 
me jų.

“International Popuri”, du 
Budriko accordioriistai išpildo 
programą iš stoties WAAF 920 , , r, ,r.
k. nedėliomis ir pėtnyčiomis RRIGHTON^ PARK NĄUJĄ UŽEIGA 
kaip 4 valandą po pietų. Links- LUCKY SPOT 
ma muzika. —K.

DR. P. SCHYMAN, Specialistas 
Įsteigta 20 rtiėtyL 

1869 N. Damen Ayę. ĄRM. 8200

Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Gražus R O G E R S Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Iškirpkit Kasdien po
KUPONĄ

Kai sutaupysit 6 kuponus 
■ pridėkit ........ ............ .........

TIKTAI Už

99 Setas

Su 6 Kuponais

Gausit 6 šmotų servizų vienam žmogui.
Tuo budu galit už mažus pinigus susitaupyt 
gražų 'sidabrinį setą šešiem, aštuoniem arba 

. dvylikai asmenų.

Visam Amžiui Garantuoti Setai
if ■ ■ . .

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

y* x v

•

✓

1 •

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

programai yra
Chicfgoje, bet

apgyventuose
TONYS LUKOŠIUS

Seniausias ir geriausias drabužių 
valytojas ir taisyįpj^s BrigĮiton 

Parke.

2555 W. 43H St. <
Tel. LAFAYETTE’ 13Į0.

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

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvienų 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75,

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

Siunčiu

Gavo
Perskiras

Helen Telega nuo Stanley Te
Jėga . v
t Estelle Barstaitis nuo James
Barstaitis

LUCKY SPOT
Didelis pasirinkimas <|egtaų§s, vyno, 
ęigarų, Fortune alaus, Barbikių 
Ribs, šeštadieniais ir muzika. Taip 
pat ir mandagus patarnavimas.

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue

-  1 > 1    •—■ I. ' 'iy»<■, i.Įfi.’ tnįi, ................

Pirkite savo apięlipkės , 
krautuvėse

kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas ......

Adresas

Miestas Valstija

Kupono No. 85 Kovo 12 d.
nuimi

f CRANE
i COAL COMPANY 

5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402 

POCAHONTAŠ Mine Run $7.50 
Į (Screened) ......._......... tonas
SMULKESNĖS $7.25

į Tonas .....................................
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkrąustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus ^liestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00
$6.00
$5.25

MINE RUN ........................
BIG LUMP .......................
FGG .....................................
NUT ....................................
SCREENINGS .....................

PIRKIT DABAR’!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies* iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa- 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
liudija įrengta p 
uos rųšies su moder

niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
' darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
Tel ENG. 5883-6840

a?

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-5°
GYDYMAS.........................SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ....... $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $4,00
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA UR ANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vlrtorv M7«

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS' — 
Geras Lietuvis x 

PETRAS BLINSTRUBAS 
719 So. We«tern Avenue. 

Tel. SEELEY 7082.



Penkiadienis, kovo 12, 1998
rvV • J W !• <X‘llrnirtiniitn CiaUSUžuojauta Juliaus 
Mickevičiaus šeimai
Gerbiamos “Naujienos”:

Leiskite man išreikšti gilią 
užuojautą, a. a. Juliaus Mickevi-

hio vyro ir tėvo. Mirtis iširau-. vmugt, mes
kė iš musų tarpo Julių, kurs Tavęs neužmiršim. Gal ir mums 
buvo linksmo budo žmogus ir '>us lemta greit pas Tave atei- 
su višais šifcyfėbb santaikoje. Nuliūdęs C. K. Braze.

Į------ ------------ ---------- :—    ............
Gaila, kad taip jaunam ir 

energingam žmogui prieš laikų.

NAUJIENAS, CHIėago, IH,

Trockio Advokatas
■ ' ■ ■, * * . -ta \

Apie Maskvos Byl|~

STEFANIJA NORBUTAITE
Atsiskyrė iš gyvųjų tar- 

po kovo 14 d., 1937 m., su- [T 
laukus 21 m. amžiaus, gi
musi Chicagoje. Paliko di- 
džiausiame nuliudime moti- X H I
nėle Barborą, tėvą Vincen- 
tą, du brolius B r o n i s 1 o v ą i r 
Edvvardą ir broliene Elino- 
ra. Kaip tu brangiausia - J M- ■
akeles užmerkei amžinai už- 
gęso ir musų meilės žibu-

■ rėlis, kuris vykdino mums ' IK®"" f
džiaugsmus. Gyvenimas mu- J?
sų liko tik dejavimas ir X
ašaros ant visados. Slenka Ji JF
ilgos tamsios ir liūdnos die- OF
nos be tavęs musų bran- ..y >r ->į
giausia dukrelė ir sesytė -ig.
gyventi nemalonu. f

Liūdnai atminčiai bus 
laikomos šv. Mišios Nekal- ;
to Prasidėjimo Panelės .šv. 
parapijoje, kovo 14 d., 8:00 
vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus pažįsta- 
mus atsilankyti į pamaldas.

Stepele mano brangioji, s 
aš nelaiminga tavo motinė- v
lė be tavęs nerimstu, mano L_ 
širdis visados su tavim ka- t #
pūose. Tave slegia šalta žemelė, mano širdį slegia didžiausias 
nuliūdimas ir gailėsis. Tavęs neužmiršiu kol gyva busiu.

Nuliūdę liekame: Tėveliai, Broliai, Brolienę ir Giminės.

ai a
ANELIA POCIENĖ iŠ ųamų 

Nutautaitė
. Persiškyre šū šiūp pasauliu 

Kovo 9 d. . 11:45 vai. vakare, 
193Š m., sulaukus pūsės amž./ 
gimus Užvinčių parap., Jungi- 
rio. kaime, Šiaulių apskr.

Paliko dideliariie nuliudime 
šunų Antaną ir dukterį Oną, 
marčią Sophie ir žentą Alek
sandrą Bell; 3 brolius Aleksan
drą, Antaną ir Joną Nutautus, 
seserį Petronėlę, 3. šyogerius: 
Liudviką PoCių; Grigbrį Viš- 
niauską, Jurgį Baškį ir gimi-, 
nes. '

Kūnas pašarvotas 1826 Dęs- 
plaities St. (String. St.) Namų 
telefonas CAnal 8544.

, Laidotuvės įvyks kovo 14 
d., 8:30 Vai. išryto iš namų į 
Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už veliones slėlą 
o iš ten bus ą' nulydėta į šv. 
KkzimierO kapines.

Viši a. a. Anelioš Pocienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nitoŠirdžjąi. Avi^Čiūmi da
lyvauti laidotuvėse' ir suteikti 

• jai t pasjęutįųjį- patarnavimą įr 
dišišveikinimą. ' J'"

Nuliūdę liekame, >
Sūnūs, Duktėj .Broliai, Pusse

sere, žentai, Marti ir Gim.
Laid. Direktorius J. F. Bad
žius. Tel. CANAL 6174

Advokatas Alberta? Gold
man, kuris atstoVaivd Trockį 
laike , John I)‘ewey komisijos 
“teismo”,' rytoj 3:30 po pietų 
kalbės apie dabartinę Maskvos 
politinę bylą, \ Iškeltą 21 aukš
tam sovietų Rusijos valdinin
kui. '

Paskaita įvyks Capitol Btiild- 
ing, 159 N. State Street. '

PADĖKOS žodis

Miscellaneous
{vairus

i Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BEeKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą
UŽ darbus. Lengvas išmokėjimai, jei 

, norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

FURNISHED ROOMS
RĘNDON KAMBARYS Brighton 

Parke vaikinui ar merginai — ne
toli -gatvekarių. 2444 West 48th St. 
antros lubos.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

4 FLATŲ PLYTINIS — 2 karų 
garažas — pigiai Marąuette Parke.

6837 So. Maplewood Avė.

Vytautas R. Žilius
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 11 dieną, 7:40 valandą ryto, 

J938 m, sulaukęs 16 metų amžiaus, gimęs Chicagoje.
Paliko dideliame nuliudime Mylimą tėvą Augustiną, seserį 

Estelle, 2 tetas Brooklyne Magdaleną, jos vyrą Joną ir šeimyną 
Valinkevičių, Marijoną ir jos vyrą Juozapą ir šeimyną Masai- 
čitis, pusbrolį* Joną ir jo moterį Rika Sinkevičius, pusseserę Ju
liją, jęs vyrą Vladislovą Gobusius, o Lietuvoje — seną močiutę, 

,tetą Oną ir šeimyną, dėdę Joną Sinkevičių ir kitas gimines ir 
'(traugus. ' . • > .

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje, 2246 West North Avenue, 
Damų telefonas Spaulding 6038.

• į i ' . JI’ ’4 '■

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, kovo 14 .dieną, 1:30 valandą po 
pietų. Iš koplyčios bus nulydėtas į Liėtuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. VYTAUTO R. ZILIAŲS giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, .
Tėvas, Sesuo, Tetos ir Kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius J. Liulevičius, Tel. LAFAYETTE 3572.

PRANCIŠKUS PAŽKAUSKAS
Persiskyrė ^u Šiub pasauli^ 

Kovo 11, d., 2:30,,vai. ryto;* 
1938 m., sulaukęs 42 mėtų am
žiaus, gimęs Panevėžio ap
skrity, Cidabravo parąp., Reč- ■ 
kų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame , nuliudime. 

2 dėdes. Pętfą1 Paškauską ir 
jo šeimyną, Juozapą Paškau
ską ir kitus gimines.

Kūnas pašąrvotas Phillips 
koplyčioj, 3307 Jjituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Kovo 14' d., 8 vai. ryto iš ko
plyčios į švento Jurgio''parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Pranciškaus Paš- 
kaūšR6'‘gifniriėš, di^ugdi ir pa
žįstami . esat , nuošifdžiai kvie
čiami dalyvauti laįdptuyėse ir 
suteikti jatfi bąškMtihį j>atąr-, 
navimą iy atsisVeikininią.

Nuliūdę liekame;
Dėdės ir Giminės.

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

Laidotuvėmis' rūpinąs! Pet
ras ir Pėtronėle PaŠkauskaįti, 
4186 S. Artesian Avė. Tėlefo- 
nas Lafayette 1859;

ALBINOS' TRILIKAITĖS 
į Prisimindami 4 savaičių lai
kotarpį nuo laidojimo dienos 
(ji rnifė vOsArifr 8 d.) velionės 
'tėveliai, po taįn skaudaus per
gyvenimo, kiek ’/aptsirąmihę, 
Šiuomi stengiami j pareikšti sa
vo nuoširdų dekinguihą ‘ vi
siems žmon&ns; Jfurįe vieno
kiu ar kitokiu' "būdų prisidėjo 
velionės, laidotuvių, laiku, kaip 
tai: 'Radio valandų, leidėjams 
Pedpleš Furnitiife Co.;, Budri
kiu; Vanagaičiui; Sophi^ Bart
kus — už pranešimus; Nau
jienoms ŪŽ aprašymus; Pir
myn Chorui už dainas,, gėles 
ir suteiktą 12. grabnešių (6 
vyru ir 6 merginų kaipo gar-r y 
bes nėšėjos); visiems gimi-. 
nems, draugams ir draugėms 

\ už gėles ir dąlyvavirną laido
tuvėse; taip jau laidotuvių 
direktoriui Si. Mąžėikai už jo 
mandagų ir gražų patarriavi- ' 
mą.

Sunhu ViSUd prisiminti ir 
■suminėti, kųrįe suteikė pa-1 
tarnavimą bei parodė savo 

-simpatiją musų, nuliūdimo 
valandoje. ’

Šiuomį taviamę visiems kuo 
širdingiausį ačiū

Albina ir Jonas Trilikai— 
TČvai. <■

BARBORA BAUZIENė 
po tėvais Stonike

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 10 d.i 4:45 valandą po 
•pietų 1938 m.į suktukus pusės 
amž., gimus Raseinių parap. ir 
apskrity.

’ ' Amerikoj, •Sšgyveno X31 m.
Paliko didėliaipe: nuliudime 

vyrą Kazimierą, £ dukterį BfO-
■ ■ nislavą 1 3 s&mts: ’ ■ Kazimierą* < 

įr , marčią i Katriną, Joną ir 
marčią Marijoną ir Antaną, 
2 ahukus, brolį Izidorjų Stonų, 
ii* gimines j Lietuvoj motiną ir 
2 seseris/; Ti ;

Kūnas pašarvotas 432 East 
87th Place. Tel.' AK~" — 
5381. ; '

Laidotuvės . įvyks
namų į šv. 7 Juozapo

120' KANARKŲ ir CHOPPERS— 
. 1742 West 18th. Place.

2nd Floor užpakaly.

Personai
Asmenų Ieško

SOPHtfe , MAROZAS-Shiidlauskie- 
nė paieško savo sesers Caroline Ma- 
rozas po^ vyru Mrs. ;Carį Evanaus- 
kas ir brolio Juozo Marozas — 
einančių iš Kauno 
pavieto. Ramygalos stoties. Prašau 
juos ar žinančius j”"" 
šaukti arba rašyti.

Sophiė Marozas-Shidlauskiėnė 
1521 Wėst 47th St. 

Chicago, III.

pa-r
gub. . Panevėžio

apie juos atsi-

H PA IEŠKAU ATSIVEDIMUI mote
riškes be šeimynos, ne daugiau kai 

•viena, ėsu pusamžis ir pasiturin
tis,, tinku prie visokiu biznių. Rašy
kite 1739 So. Halsted St/ Box 802.’-----_----- ---------------

JAUNA lietuvaitė einanti* aukš
tuosius ihokslus nori susirašinėti su 
Amerikos, lietuviais. Rašyti: Lietu
va, Kaupas, LTS spaustuvė “Viltis”, 
Maironio 3. Nelei VericlPuskaitei.

Help Wanted— Female
Darbininkių Rei kia

REIKIĄ patyrusios MOTERS se
niems vilrioniams skudurams skir
styti, kreiptis DlVERSEY 8444.

1408 Ą'rmitage" Avenue.

REIKĄLINGA MOTERIS prida
boti 6 inetų mergaitę — valgis ir 
guolis. Atsišaukite 6637 So. Ash
land.

lįeip Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs KAR- 
PENTERIS—turi sutikti ‘ investuoti 
$500.06. Rašykite -1739 So. Halsted 
St., Box 799.

v REIKALINGAS į ŲK[ senyvas 
žmogus, kuris myli be rūpesčio gy
venti, $15. ar daugiau. į mėnesį —; 
darbas ant visados. A. SAVICKE, 
R. 2, Gobies, Mich.

......... L../' ■'

į ? Partiiėrš Wantėd
:Partnerystės Reikia

PASIRENDUOJA švarus ’ KAM
BARYS Brighton Parke, prie žmo
nių be v.ąikų. Atsišaukite po 6 va
kare. 4023 So. Montgomery Avė. 
antros lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NAŠLĖ PARDUODA grosernę ir 
delicatssen geroj vietoj Naujas sta- 
kas, pigiai. 3735 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI pusės savo DA
LIES, tąverno biznio, nes turiu nuo
latinį darbą — negaliu taverne sto
vėti. 3600 Emerald Avenue.

PARDAVIMUI TAVERN su fik- 
čeriais. 4 kambariai, pragyvenimui. 
Priversti parduoti pigiai arba rei
kalauju partnerį.

2301 So. Leavitt St.

PASKUTINĖ PROGA 
taip pigiai pirkti namus ir farmas

3 pagyvtnimų Brighton Parke už 
$2,450.00. Išrėnduotas už $48.00 į 
mėnesį.

2 pagyvenimų mūrinis po 6 kam
barius, už $4,500.00.

Murinę bungalow su 2 lotais už 
$4,800. Randasi tik 1 blokas nuo 
MarųUette Parko.

15 akerų farma prie Čhicagos. 
Tinkama dėl gasolino stoties ar ki
tokio biznio už $3,250.00.

10 akerų vaisių farma, tinkama - 
dėl rezorto, prie U. S. didžiojo vieš
kelio arti Michigan ežero ir St. Jęę. 
Galima nupirkti pusdykiai nuo mor- 
giČio savininko.

' 100 akerų įrengta farma prie Do- 
wagiac, Michigajų 3 arkliai, 10 kar
vių ir tt. už $4,750, ir daugelis kitų 
bargenų, lengvais išmokėjimais ar
ba mainais.

JOHN J. SINKUS, 
.2442 W. 63rd Str. Prospect 9006

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠA
PĄ su visomis mašinomis. Biznis iš
dirbtas per daug metų, Grays Lake, 
III. Vienas kriauČius tam miestuke. 
Savininkas J430 So. 50th Ct. . 
Cicero, III. Tel. Cicero 3554.

— i ..„i,—  — — „ ■ -,■■■ ... .......................—

GROSERNĖ pardavimui pilna 
prekių •— gėras biznis. 1725 So. 
Desplaines St.

PARDAVIMUI SHOE REPAIR 
ŠAPA, bedarbis vargo nematysi jei 
šitą šapą įsigysi. Pamatykite.
M. J. Peterelevich, 10703 So. State 

St. Chicago, III.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir bu- 
černė. Gera vieta, 4 kambariai gyve
nimui. Rašykite. 1739 So Halsted 
St. Box 804.

-J-J J — ---------- J - ----------- »

Real Estate For Sale
Nąmai-žemė 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

JULIUS MICKEVIČIUS

Aberdeen
. r •

' L.
Pirmad.,

, Kovo 14 d,, '9:Q0 vai. ryto, iš 
namų į šv. ,Jubzapd parap. 
bažnyčią. So., Chicago, kurioje 
atsibus gedulių'gos pamaldos 
už velionės sielą, o' iš ten buš 
nulydėta Į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Barboros Bauzie-, 
nes giminčs, draugai ir pą^įAr; 
tami esat 'mloširdžiai ( daly vau- j 
tf IdidotUvėšę ir slitėikti ■ ja’i i 
paskutinį pątarnayimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sunai, Marčios, 

, Anūkai, Brolis ir Giminės.
Laid. Dirėktorrūs J. F. Eudėi- 
kis, Tel. YA^DS 1741. .

gedlmhg-os

; PAIESKAU PARTNERIO i biznį, 
pienui išvežioti, turi turėti biskį pi
nigų, darbas lengvas, turi būti ap
sipažinęs su Bridgeportu. 1739 South 
Halsted St., Box 803.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

| PARSIDUODA PIANAI — geri ir 
gražus, — parduosiu pigiai. 6925 S. 
Artesian Avė. Antros lubos. Chicago

Filrrtiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coi 
Baksais ir sinkom. Taipgi štoru 
fikčėrius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstyklės, registerius ir icė 
bąksius.. Cash arba ant i Mokėjimo 
Pamatykite mus piim Begu pirkai
te kitur.

S. E.
. 1915

KAS NORITE
Greit išmainyti narna, ūkę, lotą arba 
biznį bile kur. Q kurie ieškote pirk
ti batgeną, nes mums dabar yra pri
siųsta parduoti 1QO forklozuotu 
namų, tai kreipkitės pas—

NAMON REALTY CO.
6755 So. Western Avenue.

Tel. Grovehill 1038.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 akerių farma 
su budinkais juoda žeme visa dir
bama. Pagal naujo kelio. Agentai 
neatsikreipkite.

TON Y SHARPINSKI 
R 3, Box 356 

KNOX, INDIANA.

PARDAVIMUI 3 akerių. farma, 
gera dėl vištų .arba vegetable augi
nimo. Blue Island, III. Pigiai, ge
rom sąlygom, yra sodas, 6 kamba
rių namas, ir kitos triobos.

Šaukite Tel, Beverly 2677.

PARSIDUODA KAMPINIS MŪRI
NIS NAMAS, dviejų flatųr-kožųas. 
po penkis kambarius su dviem 
garažais, 4601 So. Fairfield Averse. 
Parsiduoda nupiginta kaina.Krei
ptis vakarais ant pirmo aukšto.

$650 PINIGAIS PIRKS dideli 5 
kambariu plytų bungalow — karš
tu vandeniu Šildomą — plieno 
strukcija. — 30 pėdų lotas — 
arti Artesian. Kaina $5500.

SACK REALTY CO. 
6527 So. Halsted Street 

Wentworth 7464.

kon- 
67th

PIGIAI 5 kambarių apšildomas 
cottage 7246 So. Campbell avė. Gro- 
sernė ir 4 kambarių medinis 2649 
West 43rd St. galima mainyti. 1934 
mėtų Oldsmobile mainysiu j naujesnį- 
karą. t ........ •_

STANKOWICZ, Agentas 
Grovehill 1965.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

, * 3750 WALLACE STREET 
■’-“Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Pėskolos

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

PERKAM UŽ CASH Spulkų cer- 
tifikatus. Kreipkitės laišku Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Box 801.

, -.-k

SOSTHEIM & SONS 
SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

BRIGHTON PARK
3 flėtai medinis po 4 kambarius, 

maudinės, cimentuotas beismentas, 
skalbykla beismente, namas beveik 
kaip ir naujas $3800. Klausk 

CHAS ZEKAS, 
4708 So. Western Avė.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDĖRAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

CHICAGOS LIET. DR-JOS PIRMININKAS
Vasario 15, 1889 — Kovo 8, 1938'

Laidotuvės įvyks šiandien, kovo 12 d. Ktihas yrd 
pašarvotas laidotuvių direktoriaus AntanO Phillips 
koplyčioje, ties'3307 South LitUaiiica AventiO (Telei'O' 
nas Boulevard 4139).

Laidotuvės prasidės šeštudiėiiį, 1:30 valandų po 
pietų. Po ceremonijų koplyčioje, kūnais bus išlydėtas į 
Lietuviu Tautiškas Kapinei, Justiče Parke, 111.

Velionis paliko žmoną Stefaniją (po tėvais Gėtohi- 
bowski), sūnų Algirdą, dėdę Antaną Mickevičių (Liė- 
tiivojė), švogėfę Aleksandrą ir švogerį Kaziiniėfą Lai
kas ii* jų šeimyną; Mykolą ir Pranciškų Gelombotvskius

JUOZAPAS STURONAS
Persiskyrė h su šiuo pasauliu 

kovo 9 dieną^ 8:35 vai. vakare, 
19Š8 m., gimęs Tauragės apsk. 
ir parap;j Kalpoku kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tČVais Wilkėf- 
tOitę, 2 dukteris Frajncės Gri
cius; žęntąiJųn^^ Ąnjią Stu- . 
ienas, anuką^ Joną, svogėrj ir; 
švogerką'.’Albnk.slandrą- ir Ce
cilija Wilkertųs it kitus 'gi- 
minesį o Lietuvoje—-seserį Ma
rijoną Engelhart ir giminės.

• Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-jčs it Čhicagos. ■ Lie
tuvių Draugijose ir SLA. 86 
kuopos. ė v - ,

. Kūnas pašarvotas 7222, So. 
Mozart St. Tel. Republic 0*767 

Laidptuvės įvyks Panedėlį, 
Kovo 14 d., 8'.00’ vai. ryto iš 
namų į Gimimo Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velid- ! 
nię sielą, o iš ten bus nulydė- i 
tas į Šv. Kazimiero kapines.

I
Visi a. a, Juozapo Sturono I 
gimines, draugai 4r pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidėtūvėse ir suteikti | 
5 jam paskutinį patari 
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
Moteris. Dukterys

Giminės.
Laid. Dirėktorius S.

PIRK elektrikinį Refrigeratorių 
ir gauk dykai geso pečių, skalbyk
lą, radio ar. dulkių valytoją pirk 
sau skalbyklą, valyklį ar geso pečių 
ir gauk dykai puikų radio.

’ AL. ALESAUSKAS, JR.
7126 So. Rockwell St.

TAVERNAS PARDAVIMUI 5340 
Wcst North Avenue. Priežastis — 
liga. Merrimac 3443 po' 6 vakare.

COAL
Anglys

Rainos Numažintos

n’avirhą; ir

ir kitos

P. Mažei
ką, Tok YARDS ,1138. x .

01 n fi Gėlės MylintiemsI n fa Vestuvėms, Ban-
IiiIUfI kiętams, Laido- W B 1 f • Puvelns> Papuoši-, 

. . thams.

4180 Archer Avenue

j ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaigirnas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tę pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.0'0; veik greitai.
ARROW OIL BURNER COMPANY 
'505 Lake St., Oak Park, Illinois 

Phonė Austin 4300.

PARDAVIMUI 2 aukšt plytinis 
NAMAS 6—7 kambariui, karštu van
deniu šildomas, turi btiti parduotas 
turtui sutvarkyti. Geriausis pasiū
lymas. 640 West 35th St. 2 aukštas.

$5.75 
$6.00 
$6.00

$6.00 
$5.25

PARDAVIMUI NATIONAL CASH 
REGISIER. 4501 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI bizniavus LOTAS 
Archer Avė. netoli Harlem pigiai ar
ba mainysiu ant groserhey. Kad bu
tų kampinė į vakarų-pįetų dalį arba 
į mažą farmikę netoli Čhicagos. Pri
dėsiu cash. 246.0 W. 45th PI.

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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

For Rent
MAŽAI ŠEIMAI įiarendliosiu 4 

kambarių namelį, su ar be forni- 
šių. 'Viškai,. basementasj didelis kie
mas, puse bloko Archer gatvekariai 
—arba parduosiu įmokant $400.

5323 So. Monitor (600 W.) 
Šaukite POrthsmouth 9402.

. TURIME PARDUOTI du namu 
puikiausia įrengti, karštu vandeniu 
apšildomi —. abudu mūriniai. Vieną 
keturių kambarių bungalow. Antras 
dviejų flatų, abudu geram stovy.
Tavenekas, 7006 So. RočkweII St,

i iviiil
LUwl«l«liO Visas Pasaulio I

p Dalis.
RVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams |
t ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street ‘ I
Tel. BOULEVARD 7314

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

PIRK NAMUS NUO REVEICERIO
2 fl. medinis po 4 kamb. Kaina 

tik $1900.* 'Įmokėk $500. Storas, gy
venimui kamb. užpakalyje ir flatas 
viršuje, kaip naujas niuro' namas. 
Kaina tik $4800. įmokėk $1500.

Vieno pragyvenimo narnąs ir ga
lima padaryti kamb. viršuj, kuris 
randasi Manjuette Parke. Kąina tik 
$4200.

4 kamb. niuro bungalow, randasi 
Marnuettė Parke. Kaina tik $38o6. 
įmokėti $1200.

Mainysime 4 flatų modernišką 
namą, kuris randasi Marųuettė Par
ke ant seno namo.

Mes turime biznio namų: bunga- 
ovvs, 2 flatų, apartmentinių namų 

ir lotų, kurie tapo atimti už skolas* 
ir kurie dabar parsiduoda už labai 
žemą kainą. Kviečiame persitikrinti 
Kreipkitės pas įgaliotinį:

K. J, MACKE-Mačiukas, • 
2346 Węst 69th Street,

Tel. Pruspect 8140.

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE ,

JEI IEŠKOT
BARGENV

NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
eiti a mčs. Už pakartoji
mus gausit nuolaidų.

muhihiuiuumuuuuui MtMMM



Netekus gabaus veikėjo
DĖL JULIAUS MICKEVI

ČIAUS MIRTIES

M

DĖL JULIAUS MICKEVIČIAUS LAIDOTU-

Per paskutinius kelis metus 
ii aš turėjau progos pažinti ve
lionį Julių Mickevičių. Tik, de
ja, ta mudviejų pažintis buvo 
labai trumpa. Tie keli ar kelio
lika metų kaip bemetant prabė
go ir štai jau žinia, — Julius 
Mickevičius mirė.

, Į artimesnę pažintį su vėliom 
niu teko sueiti, kai Chicagos 
Lietuvių Draugijos kontesto 
metu buvo pradėta steigti Kul
tūros Draugijos. Tame organi
zavimo darbe ir man teko veik
ti ir tuo budu sueiti į i.rtimeš- 
nes pažintis su velioniu.

Kultūros Draugijų steigimas 
plačiu ruožu lietuvių kolonijose 
už Chicagos ribų buvo paskuti
nis velionies Mickevičiaus su
manymas. šio sumanymo tiks
las buvo toks: subendrinti pa
žangiųjų lietuvių veikimas ki
tuose miestuose ' su Chicagos 
lietuviais.

Šis sumanymas įvykinti gy- 
venirm.n nebuvo lengvi. Vienur 
lietuviai priešinosi ir sakė, kad 
jiems užtenka vietinių draugi
jų, o kitur buvo rasta dvasinis 
apmirimas ir niekas nesidomėjo 
bet kokiu bendru kultūros dar
bu. Nežiūrint kokioje aplinku
moje buvo rasti lietuviai, velio
nis nesutiko priimti jokių pasi
teisinimų. Darbas turėjo būti 
: tliktas. Kolonijų veikėjai ak
tyviam kultūros darbui liko iš
judinti.

Čia Julius Mickevičius buvo 
laimėtojas ir savo atsiekė. Kur 
1 ko įsteigta Kultūros Draugi
jos, dabar jos sėkmingai gy
vuoja. Kolonijų veikėjai domi
si savo užduotim, — bendrai 
dirbti kulturinį darbą. Vadinas, 
šis kilnus velionies sumanymas 
prigijo. Tačiau liko nebaigtas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
kontesto darbas. Jis buvo pasi
ryžęs Draugiją išauginti iki 
šešių tūkstančių narių. Padary
ti ją didžiausia lokale organiza
cija visoje Amerikoje. Deja, 
šiame darbe jis suklupo ir savo 
darbo vaisių nesusilaukė. Kon- 
testui einant prie galo žk uri 
mirtis jį išplėšė iš gyvųjų tar
po.

Julius Mickevičius kaip orga-i 
nizatorius turėjo nepaprastų! 
gabumų. Jis buvo sukalbamas, 
nuoširdus, savo draugus ir ne
draugus gerai pažino. Suma
niai veikė organiz’acijose ir nie
ko žymesnio nepradėdavo dary
ti rimtai neapgalvojęs. O ką 
jau pradėdavo, t°i — kam pa
tiko ar nepatiko — ns atlikda
vo. Žodžiu, buvo plačių pažiūrų, 
tvirto ir aiškaus protavimo

žmogus. Vienas iš nuoširdžiau
siai atsidavusių kultūriniams 
darbams Atnerlkos lietuvių iš
eivijoje. t

Netekus Chicagos Lietuvių 
Draugijai prezidento, susidarys 
nemaža spraga. Teks ilgai pri
siminti jo gabus vadovavimas 
šiai Draugijai, kurios, jis buvo 
vienas iš iniciatorių. Nemažesni 
nuostolį pajus ir bendrai visas 
progresyvis lietuvių judėjimas 
Amerikoje.

Julius Mickevičius savo ne
sveikata pradėjo skųstis jau 
praeitą žiemą. Ilgainiui taip su- 
negalėjo, kad jam į antrą aukš
tį “Naujienų” name, kur yra 
Draugijos ofisas, užlipti būda
vo persunku. Kad ir užlipdavo, 
tai 'įėjęs negalėdavo atgauti 
kvapo ir imdavo bent kelias mi
nutes iki* jis pradėdavo kalbėti. 
Ženklas jo sveikatos pakrikimo 
buvo ganat ryškus, bet jis vilki
no su gydymu ir nenorėjo pasi
imti ilgesnių atostogų poilsiui. 
Jam Draugijos kontesto darbas 
buvo pirmoje vietoje.

Kai draugai prisimindavo, 
jog butų gerai, jei jis nutrauk
tų kontesto darbą ir tinkamiau 
pasirūpintų savo sveikata, tai 
jis atsakydavo, — “... to nega
lima. daryti. Kai baigsime kon- 
tešto darbą, tuomet aš važiuo
siu j Lietuvą ir ten, savo tėvy
nėj pailsėsiu”.

Kai velionis visai susilpnėjo 
ir toliau negalėjo^ eiti savo pa
reigų, tai jis namuose būdamas 
dar vis ragino kontestantus, 
kad aktyviai veiktų, bei rašė 
žinias “Naujienoms” apie jų 
darbo vaisius.

Kai paskutiniomis jo gyveni
mo dienomis aš įėjau į namus 
jo r plaukyti, tai tiesiog matėsi 
nekantravimas, kad jis negali 
aktyviai veikti. Tuomet jis 
džiaugėsi, kad busią jo sveika
ta taisosi ir jis greit galėsiąs 
grįžti prie darbo. Bet kaip tik 
buvo priešingai . . .

Kiek Julius Mickevičius pasi
tarnavo gyvendamas lietuviams, 
čia nėra pilnai suminėta. O kad 
jis sumaniai veikė, įsigijo daug 
draugų ir paliko gražių prisi
minimų apie save, tai visiems 
Amerikos lietuviams yra žino
ma. Jis greit nebus užmirštas. 
Savo aktyviu darbu jis pasista
tė sau gyvą paminklą.

—F. Bulaw

19 Metų Jaunuolis 
Papildė 75 Vagystes

Sidney Satter, 19 metų jau
nuolis nuo 2850 W. Rooseve’t, 
prisipažino policijai prdaręs 75 
apiplėšimus Ciceroje ir Westsi- 
dėje.

NAUJIENOS, Chieago, UI. ‘ /

O Here’s hoping* the Bureau 
of Missing persona does not 
inerease adding to the list, Jo- 
sephine Aleksas, Paul Norbut, 

prior to Aldona Cukur and 
Miss Novickį.

* V,T

šiandien iš Phillips koplyčięs bus išlydėtas Juliaus' 
Mickevičiaus kūnas į Tautiškas kapines* Chicagos Lie
tuvių Draugijos valdyba, kurios priešakyje stovėjo ve
lionis Mickevičius, prašo visus draugijos narius, o taip 
pat Kultūros draugijų narius, gausingai dalyvauti laido
tuvėse. ' į

Prieš 1 vai. popiet Lituanica Avė. pašaliniam susi
siekimui bus uždaryta. Tačiau laidotuvių dalyviai abie
jose gatvės pusėse galės pasistatyti automobilius. Visi 
automobilistai yra prašomi atsukti savo autdmob’lius į 
šiaurę, kad laidotuvių procesija galėtų tvarkiai išva
žiuoti.

Programa bus koplyčioje ir kapihėse. Prie 
kalbės P. Grigaitis, “Naujienų” redaktorius, ir 
vaus Pirmyn choras. ■ į>:'

Šiandien Live Stock 
Bankui 70 Metų

Penktadienis, kdvo 12,1938

I
i-

kapo 
daly-

PI R MY N
SHARPS and FLATS

0 At Neffa’s *Sunday Mar. 6th 
1-3 o’clock.' At Sokol Hali Tučs-. 
day and Wednesday nights. 
Then, the finai and most im- 
portant rehearsal Friday Mar. 
llth. That was the schedule 
for this busy week.

• A jug of wine is 
for the person who 
most tiekets for Pirmyn’s Con- 
cert.

• Florenče Oshel and Johnny 
Faiza are in the šame class at 
the Central YMCA: College.
• Johnny Oshel! a member of 
the* Lithuanian University Club, 
is also in the. šame class ąt the 
Central YMCA;
• The LUC has asked Pirmyn 
to suppbrt their Concert Mar. 
27th to be given a t the Lithu
anian Auditorium. The . time 
6:00 o’clock. Mickey Lcnon’s 
Orchestra.

• Until < then, 1’11 be seeing 
you. all’at Sokol Hali, 2345 S. 
Kedzie Avė. at 3:30 promptly. 
And folks, may we all show 
our true colors this Sunday af- 
ternoon. This Conččrt greatly 
depends upon. you, you and 
you. Yes, in fact cvery one of 
us. It is our lašt concert this 
season and its perfect comple-, 
tion depends on yOu4r effdrts.

Raškėy Huey

Los Kortas-Bunco 
Sušelpimui 

ins^he.^^ių Našlaičių

® Among the supporters ' of 
Pirmyn was the Scenos Mylė
tojų Ratelis Organization thąl 
supported Pirmyp in Roseland 
Feb. 27th. Also the žagariečių 
Organization helped Pįrmyn by 
giving $52. of their earned mo- 
ney in a sočiai for the Pirmyn 
Fund. Many thanks to these 2 

4145 South organizations and all the other 
friends of Pirmyn for their ex- 

savo operacijas pra-jtended aid in enabling our Li-

David H. Reimers, prez.
šiandien sukako 70 metų nuo 

įsisteigimo vieno iš trijų se
niausių Chicagoj bankų, būtent, 
Live Stock JBanko, kurs savo 
būstinę turi ties ■___ .__
Halsted St.

Banka
dėjo vesti 1868 metais, dar ta-ithuanian-American„ , sons 'and 
da, kada pats Chicagos mjes- į daughters to visit the land of 
tas teturėjo, tik ąpię 250,000] their forefathers. '
gyventojų. Bankas pradėjo; e Plu'ggcrs and 4jletters .10,000 
veikti su $240,000 kapitalu. Ka-iin number were nsent out and 
dangi tuomet mieste veikė jau! distributed to pęople of Lith- 
trys bcnkal, kas buvo skaitoma uanian extraction in order to 
pakankamai, tai Live Stock; have their support in aiding 
Bankas pradėjo plėsti savo ope-! Pirmyn to get to Lithuania.

ir agrikultūros srity, @ Cabins on the ship Britan- 
nic have already been assigncd 
to many Pirmyn members who 
are going to Lithuania.

racijas
kas sudarė geras sąlygas uki- 
ninkijai ir, vienkrrt, bankui sa
vo ribas išplėsti. Dabar bankas 
su pasididžiavimu taria, turįs 
savo kapitalo apie <$27,000,000.

Banko direktorių sąstatą su
daro žymus mėsos apdirbimo 
atstovai. Prezidentu šiuo metu 
yra p. David II. Reimers. Da
lyvauja Frederick H. Prince ir 
Hobert H. Cabell kaip atstovai 
nuo Armour and Company, A.
G. Leonard, Union Stock Yard būt nevertheless we wish them 
& Transit Company • preziden- welcome into our midst and 
tas ir Thomas E. Wilson, Wil- may they stay for many years 
son and Company pirmininkas, to come.

• Al Mickevičiu’s father died 
Mar. 8th a t the Billings Memo- 
rial Hcspital, 950 E. 59th St. 
Our sincere smpathy to Al.

• Into the folds of Pirmyn 
came 4 new members. Yours 
truly did mot get their narnės,

ŠL A Pildomosios Tarybos
/ ' . 4 ■ * i *• ’ /

Rinkimų Reziiltatai
■ ' ' ■' — - " ■■ ’4

StA pildomosios tarybos rinkimų eiga 
(Bendri Rezultatai iš 148, 56 ir .227 kuopų)

‘ | PREZIDENTUS s

BagoČius

J. K. Mažukna
V. Bukšnaitis *

M. J. Vinikas 
J. Miliauskas

K. P. G ūgis
A. S. Trečiokas

E. Miku'žiutė
S. Mockus
J. Marcinkevičius
J. K. Urbonas

Į ‘ VICE-PREZIDENTUS

vf? ■ ’ ■

Dr; J. ;S. Staneslpw 
Dr. S. Biežis 
Stanulionis

I SEKRETORIUS

Į IŽDININKUS

Į IŽDO GLOBĖJUS

Į DR. KVOTĖJUS
(Stanislovaitis)

47
: 17

63
39
14

60
3

Telšių našlučiams, seneliams 
ir vargšams, rengiamas “card 
ir buncb” vakaras sekmadienį, 
kovo 13 d., 4 valandą po pietų, 
mažojoje West Side svetainėje 
(buvusioje Meldažio), 2244 W. 
23rd Place.

Įžanga tik 25c. Bus daug 
gražių dovanų, alaus, gėrimų ir 
įvairių užkandžių.

Visi širdingai kviečiami atsi
lankyti, mes taikysime jus 
linksminti. —Rengėjos.

— • * —■

Padarė Operacija 
“N.” Redakcijos ‘ 
Nariui V. Poškai

Jo sveikata eina geryn

pa-

Rezultatai iš 14840 Kuopos, Rezultatai iš 56 
nette,

Prezidentus 
F. J. Bagoeius
Vice Prezidentus
J. K. Mažu'kna

Nokomis, III.
Į Prezidentus

F. J. Bagoeius
Į Vice-Prezidentus

J. K. Mažukna
Į Sekretorius

M. J. Vinikas
J. Miliauskas

Į Iždininkus
K. P. Gugis

J

Į Iždo Globėjus
Mikužiutč

Į Dr. Kvotėjus
J. S. Staneslow

Birutės “Vakarėlis 
Gerai Pavyko

10

Kuopos, Jean-
Pa. >

36
Sekretorius
M. J. Vinikas
Iždininkus
K. P. Gugis
Iždo Globėjus 
E Mikužiutė 
S. Mockus
Dr. Kvotėjus 
Staneslow
...............   ~r

vimu keletą lietuvių dainelių ir 
Lietuvos himno.

Pelnas Šio vakaro skirtas iš
laidoms operetei “Perikolai”,

' Pirmutinis šių metų Birutės kuTią choras neužilgo statys 
choro “šeimyniškas vakarėlis” (scenoj.. Apie šią operetę ir jos 
pereitą šeštadienį gerai pavy- vaidintojus bus plačiau aprašy- 
ko. Susirinko net arti du šim- ta Naujienose ateinančiomis 
tu Birutės draugų, kurie links- (dienomis. r
minos iki anksti ryto. Trumpas Jacąues Grandmesnil.
kalbas pasakė Konsulas Petras' -----1~~
Daužyardis ir Birutes narių Ir Vėl Bankietas 
“dėdė” A. Micevičius. Vak'lI’R

Programų! vadovavo Bronius, * _____
Bruknis, gerai žinomas lietirvių | šį vakarą, kovo 12 dieną 
komikas. Akvilė Ančiutė ir Ele- įvyks šaunus bankietas Sokolų 
na Vespcnderiutė išpildė muzi- mažojoj svetainėj, 2347 South

Senam na.ujienięčiui ir “Nau
jienų” redakcijos nariui Vincui 
Poškai užvakar buvo padaryta 
sunki aklosios žarnos (apendik
so) operacija.""

Operavo Dr. A. Montvidas. 
Nors operacija buvo, sunki ir 
pavojingesnė, negu kitos tokios
rūšies operacijos, ji pasisekė ir kalį dalį programos, Akvilė dai- Kedzie Avė., kurį rengia Nau- 
jokios komplikacijos neiŠsivys- ’nuodama lietuvių liaudies dai- jos Gadynės Choro rėmėjai, 
'te. Ligonis vakar žymiai page-.jneles, Elena anglų. Lulu Raben choro naudai. Bus pateikta ska
rojo ir manoma, kad už savai-(palinksmino susirinkusius smui- ni vakarienė, 
tės daugiau galės grįžti namo ka. i
iš ligoninės.

, gražus progra
mas ir šokiai. Įžanga tik 65

'■1 1 I ■

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Ponia Mikaitiene išlaimėjo centai iš anksto perkant, o prie 
moderninę lempą, kurią choras durų bus 75 centai ypatai. Pra
leido dovanai. Programas bai- džia kaip 7:30 vai. vakare, 
gosi visos kompanijos sudaina- — Draugas.

• t

*

APIPLĖŠĖ 20 — Carl Coduto, 18, ir Carl Munno, 17, 
kurie prisipažino Chicagos policijai, apiplėšę 20 gazolino 
stočių.

JAUNI KRIMINALISTAI — Trys jauni Chicagos kriminalistai nuristi kalėti 
už vagystes: Iš kairės dešinėn: Willaim Paskali, 23, nuo 1 iki 10 metų kalėjime; 
Sigmund Komorowski, 24, nuo 1 iki 20 m. ir Walter Paskale, 16, metus kalėjime.

;? U

lACME-N’At’JIENV Fotu J

NEPAPRASTAS DRĄSUMAS — Trys vagys užpuo
lė namus chicagiečių Louis Gamer, 86, ir jo žmona 36, 
605 Scoft St. Abu supančiojo. Bet moteriškė išsiNuosavo, 
pasigriebė seną, surūdijusį revolverį ir du plėšikus nu
šovė. Kitas pabėgo nieko’ nepešęs.




