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Kunigas Vladas Mironas 
Liko Lietuvos Premieru

Pagelba ir tiems, ku-Į 
rie kenčia nuo bolše
vikų ir fašistų teroro

Koalicijos nesudaryta. Senasis kabinetas 
tapo tik perorganizuotas

kad visas Lietuvos ministerių 
kabinetas su Juozuf Tabeliu 
priešakyje rezignavo. Preziden
tas Antanas Smetona priėrtie 
rezignacijas Juozo Tūbelio ir 
kitų jo ministerių.

Po to prezidentas Smetona 
pakvietė savo gerą draugą ku
nigą Vladą Mironą, kad suor
ganizuotų naują ministerių ka
binetą ir butų pirmuoju minis- 
teriu arba premieru. Kunigas 
Mironas bandė suorganizuoti 
koalicinę valdžią, kviesdamas 
įeiti valdžion ir priešingų tau
tininkams partijų žmones, bet 
tas kunigui Mironui nepasise
kė. Tuomet jis nieko nelaukęs 
perorganizavo senąjį kabinetą.

CHICAGO. — Iš Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone per 
konsulą Petrą Daužvardj Chi- 
cagoje vakar gavome patvirti
nimą, kad tikrai senasis Tūbe
lio kabinetas režigifšvo ir nau
jai kabinetas tapo suųrganizuo- 
tas daugiausia iŠ tų pačių Tū
belio ministerių.

Naujas Lietuvos kabinetas, 
kaip pranešta iš pasiuntinybės, 
dabar susideda iš sekamų žmo
nių:

KUN. VLADISLOVAS MI
RONAS
nes kepelionas, 
pirmininkas 
(Naujas).

teisingumo

vyriausias kariuome- 
ministeris 

(premieras). —

KAUNAS, kovo 24. -r šian- STASYS LOZORAITIS — 
dien oficialiai tapo paskelbta, užsienių reikalų ministeris. 

(Tas pats).
JUOZAS TŪBELIS, buvęs 

premieras ir finansų ministe
ris, dabar žemės ūkio ministe
ris vietoj Putvinsko.

MASIULIS,
ministeris. (Naujas, vietoj ši- 
tingio).

Generolas STASYS RAŠTI
KIS, kariuomenės vadas, — 
krašto apsaugos ministeris.

STANIŠAUSKAS, — susisie
kimo ministeris. (Tas pats).

TONKŪNAS, — švietimo mi
nisteris. (Tas pats).

Pulkininkas LEONAS, — vi
daus reikalų ministeris, vietoj 
gen. Čapliko. (Naujas). 

; INDRIšIUNAS, 
ministeris, vietoj 
(Naujas).

Tokiu budu iš ministerių vie
tų galutinai pasitraukė gen. Ča
plikas (vidaus reikalų), Stasys 
šilingas ' (teisingumo) ir., Put- 
vinskas (žemės ūkio). Kun. V. 
Mironas pakeitė J. Tubelį pre- 
miero vietoje, o Tūbelis paėmė 
žemės ūkio ministerio vietą. 
Kiti pasiliko tie patys. Kuomet 
šie pakeitimai įvyko, Juozas 
Tūbelis rodos nei nebuvo Kau
ne, nes jis vėliausia gautomis 
žiniomis tebesigydo Šveicarijoj 
ir jam yra suteiktas vieno mė
nesio vakacijų pailginimas.

finansų
Tūbelio.

Lenkijoj kalbama 
apie bloką nuo 
juros iki juros

Lietuvoj skambino 
laisvės varpą

24 
katego- 
iš Lie-

VARŠAVA, kovo 24. — Len
kija ir Lietuva rengiasi tuo
jau pradėti tarybas apie atstei- 
gimą telefono, telegrafo, pašto 
ir geležinkelių komunikacijų. 
Sykiu su <tuo kalbama, kad da
bar galima busią įsteigti “Bal- 
tijos-Juodmarės ašį”, kuri bu
tų kaipo buferinė zona tarp 
Rusijos ir Vokietijos. Šitą “ašį” 
sudarytų valstybės: Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija ir 
Rumanija. Jeigu šios valstybės 
sudarytų bloką, tai jis butų 
neutralis ir gal neturėtų palin
kimo kooperuoti su Vokieti
ja.

Tarybos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos apie susisiekimo at- 
steigimą prasidės rytoj Lietu
vos mieste Suvalkų pasieny
je.

ekKAUNAS. — Kovo 
Valdžios sluoksniuose 
riškai pabrėžiama, kad 
tuvos pusės be diplomatinių
santykių su Lenkija užmezgi
mo, jokių kitų pažadų neduo
ta. Visa tauta subruzdo, pavie
niai asmenys gausiai aukoja 
Ginklų Fondui, visi pasižada 
prireikus iki paskutiniųjų gin
ti nepriklausomybę. Kaune prie 
Nežinomojo Kario Kapo susi- 

skam- 
davė

rinko milžiniška minia ir 
binant Laisvės Varpui, 
priesaiką ginti Lietuvą.

Amerikiečiai laimėjo
puspenkto miliono

Anglijos loterejoj

WARM SPRINGS, Georgia, 
kovo 25. — Laikraščių kores
pondentai čia apspito preziden
tą Rooseveltą klausinėti apie 
pagelbą politiškiems kanki
niams, kurią nori suorganizuo
ti Amerikos valdžia. Ar ta pa
gelba bus teikiama tik tiems., 
kurie yra persekiojami nazių 
šalyse, Vokietijoj ir Austrijoj ? 
Ar tik žydams? Ar ir tiems, 
kurie kenčia nuo bolševikų te
roro Rusijoj arba nuo fašistų 
teroro Italijoj ir Ispanijoj? 
Prezidentas Rooseveltas pasa
kė, kad visiems.

Pakvietimą organizuoti pa
gelba politiškiems kankiniams 
Amerikos valdžia pasiuntė vi
soms Amerikos respublikoms, 
o taipgi . Anglijai, .Franciju, 
Belgijai, Šveicarijai, . Holandi- 
jai, Italijai, Norvegijai, Švedi
jai ir Danijai. Taigi pakvieti
mo nesiųsta Vokietijai, Sovie
tų Rusijai, Ispanijai, Lenkijai, 
Lietuvai, Čechoslovakijai ir 
mažesnėms valstybėms. Gal būt 
be reikalo buvo siųstas pakvie
timas ir Italijai.

Politiškiems kankiniams vie
nok nelengva bus atvažiuot; 
Amerikon, 'nes imigracijos kvo
tos neleidžia čia daugeliui at
važiuot, o kvotų pakeisti Ame
rikos valdžia visai neketina. 
Visos kvotos paprastai yra iš- 
anksto suvartotos, tik iš Vo
kietijos pastarais keliais me
tais neatvažiavo Amerikon tiek 
žmonių, kiek Amerika gali įsi
leisti. Tai todėl, kad naziai ne
leidžia išsivežti pinigų iš Vo
kietijos, o be pinigų mažai kas 
gali važiuoti. Iš Vokietijos ir 
Austrijos sykiu dabar galėtų 
įvažiuoti Amerikon 15,000 žmo
nių kasmet.

’ Amerikos valdžia neketina 
duoti pinigų kankiniams, bet 
ragina, kad pinigai tam tikslui 
butų privatišku keliu sukelti.

Fansteel kompanija 
nepriėmė atgal strei- 
kierių ir padavė ape

liaciją
CHICAGO, kovo 25. — Dar

bo santykių taryba buvo palie
pus, kad Fansteel kompanija 
North Chica.goje priimtų atgal 
į darbą 90 streikierių, kurie 
vedė sėdėjimo streiką tos kom
panijos dirbtuvėje North Chi
cago, III. vasario mėnesy 1937 
m. Dabar Fansteel kompanija 
padavė apeliaciją, sakydama, 
kad darbo santykių taryba ne
turi tiesos jai tokių paliepimų 
duoti.
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z . Naujienų-Acme Telephoto
SIŪLO AKI DUKTEREI — Mrs. Irene Laverthy, 

North Wales, Pa., kuri sutinka duoti vieną akį 2 metų 
sunui, kad jis vėl galėtų praregėti. Berniukas apako po

Popiežius davė $1150 
žydų mokslininko

'■ ■■■' našleiv ...-.A
LONDONAS,' ■'škovo 25. -4- 

Popiežius Pins parode, kad jis 
rūpinasi ir kitų tikybų nu
skriaustais • žmonėmis, kuomet 
jis r tsiuntė/Anglijos kardino
lui Hinsleyv'ftokį prašymą, ąr 
įsakymą: “Prašau: gausiai su
šelpti mirusio žydų mokslinin
ko Heinricho Herzo z našlę ir 
dvi dukteris, kurios dabar, gy
vena labai vargingose sąlygo
se”. Pildydama popiežiaus pra
šymą, katalikų vyriausybė tuo
jau inteikė Herzienei. čekį su
mai .-$1,450.

žydų mokslininkas Heinrięh 
Herz atrado elektromagnetišką 
šviesos pobūdį. Jis mirė Vokie
tijoj 1894 metais. Kuomet na
ziai užviešpatavo Vokietijoj, 
Herzo našlė su dviem dukte
rim priversta buvo bėgti An- 
glijon, kur ji dabar gyvena 
Cambridge mieste.

Išarė puodą aukso

Kasyklų apgriu- 
vimai

< xHA$RISBtlRQ, III.,. kovo ‘25. 
— žemės ir uolų apgri u viniai 
anglies kasyklose sudarė pavo
jaus urmams Harrisburge ir 
apielinkėje. Pietinėje Harris- 
*burgo daly žemė indubo dide
liam plote. Gaskins City į ry
tus nuo Harrisburgo žemė in
dubo keliose vietose ir vienas 
namas . beveik visai nugriuvo 
nuo pamatų. Apleistos 
los Sąhara No. 3 ir 
No. 9 yra patvinusios 
daugiausia buvo žemės 
vimų.- Iš tų ki sykių yi 
puojamas vanduo.

i kr.syk- 
O’Gara 
ir jose 
apgri li

ra pu ni

Kaltinama Fordo 
slaptoji policija, kad 
muša CIO organi

zatorius

Kinijos karui galo 
nesimato

Kinija perdaug didelė japonams 
apžioti. Kinai turi daug amu
nicijos.

HANK0W, Kinija, kovo 25. 
— Kinijos valdžia trejetas mė
nesių atgal turėjo bėgti be
tvarkėje iš Nankingo. Dabar 
yra įsisteigus toli nuo japonų 
pavojaus Hankowo mieste, čia 
ji nebebijo japonų, ypač kad 
jie randasi dar už trejeto šim
tų mylių nuo Hankow. Kinie
čių drąsą visur yra didesnė. 
Dar labiau jie įsidrąsino, kuo
met japonų veržimasis j Kini
jos vidų pasidarė daug silpnes
nis ir lėtesnis. Japonams sun
ku aprėpti milžiniškus Kinijos 
plotus. Jie niekad negali turin
ti tiek armijos, kad tirštai pa
dengus nors vieną liniją išilgai 
Kinijos. Jų armija dabar la- 
,bai plonai išsitęsųs šiaurinėje 
ir centralėje Kinijoj. Ji nebe
gali daryti tokių koncentruotų 
užpuolimų, kokius darė karo 
pradžioj.

Japonai dabar randasi už 30 
mylių nuo Hsuchow. Labai ga
li būti, kad jie tą miestą pa
ims ir tokiu budu užvaldys ge
ležinkelį nuo Nankingo iki 
Tientsino. Bet tas nebus dar 
didelis’ smūgis kiniečiams. 'Ja
ponai pasidarytų pavojingesni, 
kuomet jie 
250 mylių 
kow.

Kiniečiai 
ką gauna
Jie jau tiek daug turi jos pri
sikrovę, kad jos užtektų jiems 
visiems metams. Kiniečiams da
bar patarimus duoda vokiečių 
generolai ir militaristai, ir jais 
pasinaudodami kiniečiai kantais 
surengia pasekmingų kontra- 
atakų.

Išrodo, kad japonų karas Ki
nijoj bus ilgas ir išsunkus gy
vybės jiegas ir vienoj ir kitoj 
pusėje. Viena pusė mano apie 
kitą, k:d ji yra ant pražūties 
krašto, bet abi gali dar ilgai 
laikytis. Kiniečiai sako, kad jie 
beturi pasirinkimo. Nori ar ne
nori, jie turi kariauti. Kinijos 
žmonių toks yra] dabar ūpas, 
kad apie jokią negarbingą tai
ką negali būti nei kalbos.

Nazis, kurs neužčia 
pia burnos cechų 

žemėje
PRAGA, kovo 25. — čecho- 

slovakijos vokiečių nazių va
das Konrad Henlein dabar nie
kad nebeuŽčiaupia savo burnos. 
Jis dabar pareikalavo, kad tuo
jau butų paskelbti nauji atsto
vų rinkimai čechoslovakijoj. 
Jis giriasi, kad kontroliuoja 
daugiau kaip pusantro miliono 
balsų ir kad jo partija yra ir 
bus didžiausia čechų parlia- 
mente. « »

Naziai varo propa 
gandą ir Francijos 

žemėj
PARYŽ S, kovo 25. — Vo

kiečiai v o smarkią nrzių pro
pagandą Alsace-Lotaringijoj/ 
kurią Francija atsiėmė nuo 
Vokietijos po didžiojo karo. 
Taip pranešė Paul-Boncour už
sienių reikalų komisijai. Aišku 
yra, kad Hitleris turi akį ir 
ant Alsace-Lotaringijos, nežiū
rint jo pareiškimų, kad jis 
Francuos žemių neliesiąs.

'Fašistai imą Buja- 
ralozą

paimtų Chengchow, 
į šiaurę nuo Han-

tuo tarpu visą Įti
nau jos amunicijos.

MERIDIAN, Miss., kovo 25. 
— šiam artojui tikrai pasitai
kė laimė išarti puodą aukso. 
Jack Green beardamas savo 
k.uką pataikė nuoragu į puo
dą, kurs buvo pilnas auksinių 
pinigų vertės maždaug $15,000. 
Didžiuma buvo labai seni, ki
ti net 1514 metų

HENDAYE, Francija, kovo 
25. — Fašistų kariuomenė Ara- 
gono fronte pasistūmė pirmyn 
iki punkto, kurs randasi už tri
jų mylių nuo lojalistų tvirto
vės Bujaraloz.

Fašistų pulkai ir kavalerija 
per naktį ėjo Zaragoza-Lerida 
vieškeliu, čia suimta buvo daug 
valdžios kareivių nelaisvėn.

neužilgo pa-
Bujfralozą, kurį jau pra- 
bombarduoti iš kanuoliu *

Fašistai tikisi 
imti 
dėjo 
i|r iš aeroplanų.

Blumo kabinetas 
bando išsilaikyti

PARYŽIUS, kovo 25.—Leon 
Blumo kabinetas nutarė šian
dien prašyti tik vienos pasko
los sumoje $160,000,000 vietoj 
dviejų, idant tokiu budu išven
gus valdžios krizio. Kabinetas 
nutarė vėliau paduoti pilnesnę 
finansinę programą.

CHICAGO, kovo 25. — Au
tomobilių darbininkų unija pa
davė skundą darbo santykių 
tarybai, kad Fordo slaptoji po
licija sumušė tris C.I.O. orgą7 
nizatorius prie Fordo dirbtu
vės ties 126 gatve ir Torrence 
Avė. Tyrinėjimas prasidėjo 
šiandien pas egzaminatorių 
Cohalan. C.I.O. organizatorius 
Irvin Brown liudijo,.kad gegu
žio 10, 1937, keturi Fordo 
slaptieji policininkai išmetė jį 
ir du kitus organizatorius iš 
dirbtuvės ir sumušė, kada* jie 
dalino lapelius.

“Ja” didelis, o “Nein”
mažas Naziai paleido 300 

areštuotųBERLINAS, kovo 25. — Ka
da austrai balsuos Austrijos 
prijungimo klausimą balandžio 
10 d., tai ratukas pažymėjimui 
“Ja” bus pusės dolerio didu
mo, o ratukas pažymėjimu* 
“Nein” tik dešimtuko didumo. 

, Tokie yra pagi minti balotai.

VIENNA, kovo 25. — Pa
skelbta, kad šiandien tapo pa
leista iš kalėjimų 300 žmonių, 
kurie buvo areštuoti po Aus
trijos, prijungimo prie Vokie
tijos. Vienok žymesnieji žmo
nės nėra paleisti. Areštuota 
buvo arti dviejų tūkstančių.

Ką pasakė Estija Lietuvai
KAUNAS. — Kovo 16 d. 

Naujasis Estijos" Pasiuntinys, 
Ministeris Warma, įteikdamas 
Valstybės Prezidentui Smeto
nai skiriamuosius raštus, parei
škė sieksiąs dar glaudesnių Es
tijos su Lietuva ryšių.

i. lį ii J linu „> i|, ••

NEW YORK, kovo 25. — 
Anglijoj yra lotereja paremta 
šokikų arklių reisu kasmet ties 
Antree, Anglijoj, vadinama 
“Irish Hospital SvveepstaJkes”. 
Baisi daugybė tos loterejos ti
kėtų yra parduodama Amerikoj 
ir Kanadoj. Tas reisas dabar 
įvyko ir paaiškėjo, kad ame
rikiečiai šiuo sykiu daug lai
mėjo, būtent 14 žmonių laimė
jo po $150,000, daugelis po ma
žiau, išviso $4,671,946. Nerei
kia manyt, kad laimėjimas pri- 

____ _ _____ __ ► arklių parinkimo, tuojau butų sušaukta tautų ly-(ne, 
lė teka 5:44, leidžiasi 6:08. MC- Kaip ir kitose loterejose, lai-Hga apsvarstyti Europos apmal- Šiauliuose, Palangoje, Birštone 
nulis užtekėjo rytą 2:43 vai. mėjimas čia yra aklas. Išinimą. ' ir Alytuje. G, K.

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

Šiandien lengvi lietus, šal
čiau. Vėjas iš šiaurvakarų. Sau-įklauso nuo

Daugiau viešbučių turistams 
Lietuvoj

Kovo 24 d. --KAUNAS

Reikalauja tautų ly
gos susirinkimo '• ------ 4.

LONDONAS, kovo 25. — 
Darbo unijų kongresas ir dar
bo partija turėjo bendrą pasi
tarimą, po kurio rštriai kri
tikavo Chamberlainą už jo ne- Tobulinant turizmo sąlygas 
tikusią užsienių politiką. Dar- Lietuvoje, Valdžia statys nau- 

. bininkų vadai reikalavo, kad jus turistams viešbučius^ Kau- 
Zarasuose, Dubingiuose,

Kongresas rengiasi 
tyrinėti T.V.A.

WASHINGTON, D. C., kovo 
25. - Senatas šiandien priėmė
rezoliuciją dalyvauti sykiu su 
atstovu butu T.V.A. nesusipra
timų tyrinėjime. Kada ir at
stovų butas priims tokią pat 
rezoliuciją, dar turės po ja paariu pradėjo juos pardavinėti, 
sirašyti prezidentas Roosevel
tas, idant ji butų galėję. Bus 
tyrinėjamas atstatyto T.V.A. 
pirmininko A. Morgano elgesys, 
kodėl jis kaltino ir šmeižė sa
vo draugus direktorius, ir vi
sas jų nesusipratimas.

Vėl puola šėrai
NEW YORK, kovo 25. — Še

rų kainos- vėl pradėjo labai 
pulti, kuomet daugybė broke-

NEW YORK, kovo 25. — 
Rusijos ambasr dorius A. A. 
Trojanovskis čia išsireiškė, 
Rusija nesitiki išsilaikyti 
stojus į karą, jeigu visos 
ropos karas prasidėtų.

kad 
ne- 
Eu-

Anglija pritaria 
Kulio sumany

mui
LONDONAS, kovo 25. — 

Anglijos valdžia oficialiai parė
mė Amerikos valdžios sumany
mą bepdrai rūpintis Vokietijos 
ir Austrijos politiškų kankinių 
likimu ir duoti jiems prieglau
dos laisvose šalyse.

i
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Radio Generolas
Rą$o F. c, Kmilghen

1*^*S Wl.l 

(Tęsinys)
Kelios savaites šios rušies pa

sikalbėjimų baigėsi garsiuoju 
Quatro Vientos aerodromo su
kilimu. Reikalinga buvo drąsos, 
nes kiek anksčiau už panašų 
sukilimą buvp sušaudyti keli 
karininkai, Ęet Kyeipo nebuvo 
bąįįya. Sąmokslo rengėjai buvo 
susitarę su Madrido respubliko
nais ir tridunionais, davus žen
klą sukelti generalinį streiką,

Abu vadai su dviem lėktu
vais pakilo virš liesto ir pra
dėjo mėtyti | Maanao gatves 
atsišaukimus, raginančius visus 
sukilti. Po ketvirčio valandos, 
kai geltoni tramvajai vis dar 
važinėjo, jiems buvo pakanka-

$1.00 Pradeda Polisą
KURS IŠMOKA IKI $3,000

Polisas Siunčiamas Dykai
Pasiūloma nuostabų naują gy

vybės apdraudos pplįsą be medi- 
kalčs egzarpinacijos vyrams, mo
terims ir vaikams nuo 10 amžiaus 
metų iki 74. Tas polisas aprūpi
na naturalčs mirties atvejuj iki 
$1,500, nelaimės atsitikime iki 
$3,000, kaip specifikuota, imant 
amžių pagrindam Tūkstančiai 
per visą kraštą pasinaudojo šiuo 
žemos kainos planu. Parduodama 
paštu tiktai, štąi dėlko jus gali
te pirkt tiek daug gyvybės apr 
saugos tik su $1.00 pirmiau {mo
kesčiu. Pinigų nesiųsk. Gali gaut 
polisą persižiurėjimui dykai ir 
visas smulkmenas be prievolių, 
paprastai pasiunčiant atvirutę, 
joj pažymint vardą ir antrašą, į 
Guaranty Union Life Insurance 
Co., Dept. 94D, Beverly Hills, 
California. Siųsk šiandien. Agen
tai nesikreipkite.

HU '1 ■

mąi aišku, kad įvyko kokia 
rimta kliūtis, Jeigu jie nusileis
tų, tikriausiai juos atiduotų ka
ro lauko teismui. Nieko kito ne
liko kaip pasukti lėktuvus prie 
sienos. Nusileidę Portugalijoj, 
savo prieglaudą jie surado ta
me politinių tremtinių rojuje — 
Paryžiuj ę.

Beveik kiekvieną dieną galh 
ma buvo Kveipą pamatyti kai
riojo kranto kavinėje “Capou- 
lade’\ tarp daugelio puodelių 
kavos, pasakojant prancūzų 
žurnalistams apie Alfonso dar
bus. Dąžniąųsiai jis būdavo vie
nas. Respublikonai tremtiniai 
nepasitikėjo juo, o jo ginklo 
draugai, bijodami nustoti Al
fonso malonės jo vengdavo.

Toje pačioje kavinėje prie ki
to stalelio apsuptas respubliko
nu tremtinių sėdėdavo nedide
lis storulis respublikonų vadas 
Indąlecio Prieto. Retkarčiais jie 
du kartu papietaudavo. Nelabai 
jie tarp savęs sugyvendavo. 
Prieto mėgo prancūziškus val
gius, o Kveipo ilgėjosi Arroz 
con polio. Jis sakydavo, ka.d 
prancūzai yra pilvo garbintojų 
tauta ir rštriąi pažiūrėdavo į 
Prieto sandėlio langą. Politi
niuose reikaluose, Kveipo pasi
sakydavo vis už sukilimus, kai 
Prieto tikėjo atsišaukimu į 
žmones.

—Bet, generole, politikoj pro
blemos nesprendžiamos kavale
rijos atakomis, sakydavo' Prie
to.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
"PICNIC" KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ

“FRANKFUBTEĘ8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERĮOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

Ateikit j musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 
Krautuvėms ir draugijoms specialia pątąrpavimaą.

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTU SKANUMYNU IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILŲ. J. p. RAKŠTIS, 8AV.

Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkėje ant lengvo ‘'Direct Ręduętion” 
plano, kur nuošĮpitis einą žemyn tąip greitai, kaip skolą sųnąokania.

KREIPKITĖS T

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASS’N.
4125 SOUTH FAIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų • 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Lpan In
surance Corporation, Washįngton, p. C.

ROSE ENCHER, Secretąry
....................................................................................................... ■ > JIĮ i ........ .. ■! '■ A 1 H..I' J, l|,l...lll
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS irEUDEIKI
. ........................................... »" ■ — « i......——.——

rXVŲ A I K°PI-YČIOS VISOSE 
JL) I IXAl CHICAGOS DALYSE.
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirhiiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

—Tą aš žinau. Gera kalba 
vjską gali pataisyti, atsakyda
vo Kveipo, Šie du vyrai vėliau 
likimo dėka turėjo susitikti par 
našiose rolėse.

Kai Alfonsas buvo nuverstas, 
Kveipo sugrįžo Madridan ir ta
po prezidento Alkala Zamoros 
adjutantu, šie du vyrai vienas 
prie antro pritapo, nes jie buvo 
tik tiek tikri respublikonai, 
kiek jiedu neapkentė Alfonso. 
Bet kai 1936 metais buvo iš
rinktas prezidentu Azanja, šis 
tučtuojau pavarė Kveipo. Fa- 
starojo įvairus nupasakojimai 
apie garsias karpas ant naujo
jo prezidento žandų ne tik kad 
netiko skelbti per laikraščius, 
bet ir nepritiko jam, kaip pre
zidento adjutantui. Azanja pa
siuntė jį į pietus kariško guber
natoriaus vietai užimti. Tai bu
vo didžiausia Azanjos klaida.

Bet tai buvo Kveipo ir kar
tu tų generolų, kurie ruošėsi 
sąmokslui, nors jie pat pradžioj 
to ir nenujautė, didžiausia lai
mė, Kveipo įtūžęs prieš Aząnją, 
Visa širdim prisidėjo prie są
mokslininkų.

Išaušo istoriška ir kruvinoji 
liepos 19 diena. Franko sukilo 
Maroke in paėmė visą koloniją. 
Bet Madride, Barselonoj, Bil- 
bao, VaJencijoj ir kituose di
desniuose miestuose sukilimas 
nepavyko. Bet iš Sevilijos, kuri 
buvo Kveipo globoj, Franko ne
kantriai laukė žinių. Ar ir jis 
turėjo, apvilti?

Tikrenybėje, sąmokslininkų 
junta Kveipą buvo pastačiusi į 
sunkią padėtį. Del didelio vy
raujančio anarchistų elemento 
tenai, miestas buvo pramintas 
■•Raudonoji Sevilija”, Kai suki
limas išsiveržė, tai anarchistai 
kaip paprastai, nebuvo susior
ganizavę.

Kveipo turėjo atsargiai ir lė
tai veikti. Pasklidus pirmie
siems gandams apie neramu
mus, pašauktieji tarnybon ka.- 
riai nejučiomis'išsislapstė. Tik 
kelios kuopos civilinės gvardi
jos paklausė Kveipo įsakymų. 
19-tąją dieną, Kveipo pamatė, 
kad anarchistai pajuto negero
vę. Didelės minios rinkosi dar
bo klasių patalpose.

Reikėjo ką nors staigiai pa
daryti. Kveipo nubėgo į Sevili
jos radio stotį, nušovė direkto
rių respublikoną, kuris mėgino 
jo neįsileisti ir su revolverio 
pagalba privertė kitus tarnau
tojus užrašyti ant fonografo 
plokštelių siunčiamas iš Madri
do radio žinias. Madridas pra
nešinėjo, kad apgaulingai res
publikonais pasivadinę, sukilo 
prieš 'vyriausybę keli išdavikai 
generolai. Visur sukilimas ne
pavykęs, tiktai Maroke, kuris 
greitu laiku lojalistinio elemen
to bus užgniaužtas. T™ u Hudu 
per Kveipo staigumą daugelis 
radio kalusytojų, ypač tamsiose 
gatvėse, kur buvo anarchistų 
kvartalas, nieko nežinojo apie 
perversiją.

Tuomet Kveipo priėjęs prie 
mikrofono paskelbė šį praneši
mą:

—Sevilijos gyventojai, gene
rolas Kveipo de Ljano kalba. 
Man vadovaujant, respublikos 
generolai užgniaužė sukilimą, 
kurį ruošė komunistai, nuvers
ti vyriausybę. Laikykitės ra
miai, Sevilija mano rankose. Vi- 
va la Republika.

Del komunistiškos tendenci
jos pranešime, anarchistų įtari
mas pakilo. Pagaliau, argi ne 
už rengimą pučo prieš monar- 
ęhiją Kveipą buvo ištrerpę iŠ 
šąlies ?

Bet Kvejpo nebuvo pątenkip- 
tąs. Civilinė gvardija su juokin
gom savo kepurėm ir apsiaus
tais nebuvo rimta jėga. Tad jis 
pasiuntė Marokan PUS Franką 
lėktuvą prašydamas kareivių. 
Franko atsakė siu pilnu krovi
niu svetimšalių legijonierių ir 
maurų. Kai jię atvyko SevilK 
jon, Kveipo vėl paėmė mikro
foną.

(Bus daugiau)

Lietuvos Naujienos
r ■ n. * i.

gražus oras ir man rašyti ma
žas noras, jei kada prądės snig
ti ar lyti, tada imsiu aš dau
giau rašyti,

LIETUVIAI
A. A. POV. JURGAUSKIS

b'. T—1.'t

ŠIAULIAI. —- 1938 m. vasa
rio mėn. 15 d. atsiskyrė iš mu*- 
sų tarpo vienas šeimos narys, 
mirė a, ą. Povilą^ Jųrgau$kis 
iš Kalnų vien. Velionis gyvas 
būdamas yra daug pasidarba
vęs visuomenės labu|. P. Jur- 
gayskis dalyvavo Gynimo kp« 
piitete, Savivaldybėje, Sm. kreti. 
D-jos buvo išrinktas iždininku 
ir be jokio atlyginimo iždo pi
nigus nešiodavęs kišenėj (spin
tų nebuvo). Puolant bermonti
ninkams Šiaulėnuose įkūrė par
tizanų (dabartf šaulių) būrį. 
Jis pats pirmas' stojo savanoriu 
tuo momentu, kąi Bermonto — 
Avalovo gaujos aplink siautė 
ir Lietuvos laisvei grėsė pavo
jus (tik gaila, ką<J šauliai pa
miršo savo burk) įkūrėją ir jam 
mirus neatidavę paskutinės pa
garbos). į

Pradėjus kurtis Liet,. Val
stiečių S-gąi pirmas stojo na
riu ir jo dėką buvo susiorga
nizavusi L- V,’ Sąjungos Šiau
lėnų valse, ktiopa. Skaitė pa
žangiąja spaudą, prenumeravo 
“Liet, žinias”, “Liet. Ūkinin
ką”, ^žemaitį” ir kt. laikraš
čius, kol galėjo (su “Liet- Uk.” 
iki mirties nesiskyrė). Velionis 
pasirgęs keletą metų apleido šį 
pasaulį, turėdamas apie 65 m. 
amžiaus. Buvo doras ir teisin
gas žmogus.

Jam atiduoti paskutinės pa
garbos ir palydėti į amžino po

ilsio vietą susirinko labai daug 
Žmonių. Velionio kunąs palai
dotas Šiaulėnuose R. K. kapuo
se. Tebūnie jam lengva žeme
le.

PAVASARIŠKOJ DZŪKIJOJ

ALOVĖ ■— Vieną gražią die
nų iš storu sniego sluoksniu 
apklotos Žemaitijos išdundėjau 
į Dainavos šalį kur svetimam 
malonus gyvenimas. Keliauti 
teko dienos metu, todėl gana 
įdomu bu’yo, kai pavažiavus 50 
km. pradėjo mažieti sniego ptis- 

|nys. O pasiekus Dzūkiją teko 
ląbąi nustebti, pamačius plikus 
laukus ir kelius. Vietoj rogių 
čiužųpnėlių visur barška ratai 
barškuončliąį. Man kažkaip bu
vo malonų tai išvysti, nes nors 
ir neilgos atostogos tebuvo, bet 
įgriso iki gyvo kaulo metrinės 
pusnys ir alkani paukščiai bei 
žvėreliai. Čia saule šiltai švie
čia, į orą iš gryčios kiekvieną 
kviečia, likusį sniegą ir ant A- 
lovėlės upės ir ežero likusį ledą 
į ožio ragą, riečia. Kai lauke

HĘMORROIDAI
GARANTUOTAS C-f A A
GYDYMAS ........................ Į
Speciąlistąs su 20 pietų sėdimosios 
betvarkių patyrimu, dabar Įrodo, kad 
galima pagydyti be peilio ar opera
cijos. Rimtuose atsitikimuose ofiso 
gydymas $2.00j. Veik dabar—venk 
vėžio. Kreipkis dėl patarimo ir ar 
ekzaminacijos Dykai—ar rašyk. Gauk 
bandymo $1.00 pasiulyma. Pasėkos 
Garantuojama arba pinigus graži
nama.

DR. P. SCILYMAN, Specialistas 
1869 N. Damen Avė. ARM. 8200

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
' DIENĄ IR JSfAKTI ...

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield A venų e

Tel. LAFAYETTE 0727
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t—a „ _-| J koplyčios visose
j—J KZ X Chicagos dalyse

■ „ II. 'Į I I II .1 V Į I III- ,11, Į, III   I Į ■),l»|ll ĮĮJĮ,., Į. , ,w

Klausykite mysy Lietuvių rącjio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 ya!. vakaro ii W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. šaltimieraš.

Laidotuvių Direktoriai
y* 

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir Naktį

TURIME 
f KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

I, J. ZOLP Phone BouL 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566
........ ... ...... S. M. SKUDAS
718 Wcst 18U1 Street Phone Monroe 3377
- — — j

S. P. MAŽEIKA Yąrds 1139
3319 Lituanica Avenue > Yards 1138

L ACH A WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd piacę Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street „ Tel. Pullman 1270

PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Pilone Boulevard 4139

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. PETKUS
6834 So,'Western Avė. * Phone Grovehill 0142
1410 South' į9th Court Cicero Phone Cicero 2109

REIKIA UGNIAGESIŲ 
KOMANDOS

ČEDASAI — Šioje apylinkė
je dažnai pasitąiko gaisrų, o 
ypač vasarą. O tie gaisrai ūki
ninkams padaro didelių nuo
stolių, pav.,( nuo vieno trobe
sio užsidega dažnai ir daugiau. 
O Rai ųgniegesių arti nėra (daž
nai reikia juos kviesti iš už 2- 
16 km), tai jų taip greitai ki
lus gaisrui nepakviesi (nes, gai
srai daugiausia kyla naktį), 
tai gaisrus dąžnai lieka neuž
gesinamas. čedasiškiams, ypač 
jaunimui, reiktų susidomėti ug- 
niagesybos klausimu ir įkurti 
uginagesių komondą.

Mrs, Anelia K, Jąrųsz
Physical Therapy 

ąąd Midw|fę 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Henjock 9252 

Patąrnąųju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu maąsage 
ęlectrlc ' t r e at
mest Ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Garsinkites “N-nose”

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvio Daktaru 

Draugijos Nariai.

Pkone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

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

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

Telefonas Renuhlic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvood 5107
Ofiso Tel/ ^V ir girna 9086

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 val« vakaro
*k- Rezidencija:

8989 SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos—9—10 A. M.
Nedalioj pagal sųtąrti,

♦
Dr. F. Pulsucki Le Van i
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY ; 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd. į
Cor. Damen Hemlock 6699

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamh. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telėphone; Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rocknell SL 

Telephone: Republic 9723

KL. JURGEI IOMS
ADVOKATAS

3407 Lowe Ąvę. Tel. Yards 2510

A. A.SLAKIS~
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avė.
VALANDOS: 

Papedčlį, Utąminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Spbatoj nuo 12 iki 6 v. v/

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 75SJ9.

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
Y 756 85th gt.

kampaą Halsted SL 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis pagal sutarti.

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

2«V0 WEST MAD1SON STKEfcl .
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7830 
hiamy telefonas Brunsvnck 0597

Dr. A. J. Shimkus
GIDYTOJAb IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vaLzNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 
vak. Nedėlioj pagal susitarime : 
- Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
. Namų leL: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’LS 
DENTISTAS 2

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaru 
Seredoj pagal sutarti.

KjH Lietuviai _ PnkĮyjoĮ .

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483 j

Tel. Office Wentworth 6330
Rez, Hyde Park 3395 , »

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatornįs

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas . 
vyrų, moterų ir vaikų pa^al naujau
sius metodus X-Rąy ir kitokius ele- 
tros prietaisus. I

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal į
OFISAS

4729 So. Ashland Ąve.
2-ros lubos

CHICAGO, ILU
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 ' 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomip nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
... ■ ■! ■ —— ^..Į Į *--------

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos;
Nuo 10 iki 12 dieną, ? iki 8 pp pistų 

7 iki 8 vąl. Nedėl. nuo 10 Hd 12
Rez. Telephons PLAZA 2401
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ATYDA
Automobilių Pirkėjai!

F1NANCE
COMPANY 

OUTLET
Skelbia drąsiausią 
metų kainų nurau

simą
Jus neperkate karą kas savaitę, 
tad užeikite tikrai per šį išpar
davimą. Palyginkit IŠVAIZDA, 

; SĄLYGAS ir KAINAM musų 
karų.

ŠIĄ SAVAITĘ TIKTAI 
VISIŠKAI NAUJI 

1937
CHRYSLER 
PLYMOUTH

Chevrolet, Buick, Dodge, Fords, 
VVillys, Pontiac, De Soto, Stude- 
baker, Hudson, Packard, Terra- 
plane, Lincoln, ir Cadillac.

nuo $290 aukštyn.
Jei supranti apie automobilius 
tikrai greitai įvertinsi, kad tai 
yra tikri bargenai.

Mes esame per 22 metus šioj 
apylinkėje ir žinomi savo pati
kimumu ir patarnavimu... nė ap- 

i vylimų, nė apgailestavimų. Jus 
j čia rasite ir gana puikaus 

1933—1934—1935
Buick, Chevrolet, Oldsmobile, 

Plymouth, Lincoln, Pontiac, 
Ford stako nuo $40 aukštyn.
Jūsų karas ar $2. įmokėti.

Be atskirų mokesčių, be pasira- 
. šinėjimų, be atidėliojimų. Visi 
karai parduodami po musų

90 Dienų Garantija ir
30 Dienų Bandymo.

šia specialiai ŽEMA KAINA 
ir terminais Jus galit įsigyti ka
rą tokį, kokį norite. Pamačius 
musų parodos KAMBARY, į- 
sitikinsite kad mes turime didelį 
pasirinkimą PUIKIAUSIU AU
TOMOBILIŲ.
Jūsų karą priimame kaipo įmo- 
kėjimą. Likusi 12 ar 24 mėne
siais.

Atdara Sekmadieniais.

Firiance Company 
Outlet

3910 Ogden Avė.
-----------------------------

>.
NAUJIENOS, Chicago, UI

$50.00

Sutaupysit
Dideles mieros Elektriniai 
Šaldytu vai Refrižeratoriai 

vertė $179-00 po $129-00

Galima pirkt ant metinio 
plano, ix> 10 centų į dieną.

Pas Budriką rasit didžiau** 
sį pasirinkimą visų Standard 
išdirbysčių: General Electric, 
Norge, Kelvinator, Crosley, 
Shelvador ir kitų.

Budriko
Rakandų Krautuve
340917 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

WCFL Sekmadienį žymus pro
gramas kaip 7:30

WAAF Sekmadieniais ir penk- 
. tadieniais kaip 4 P. M.

WMFC Ketvirtadieniais 7 vai. 
vakare.

Garsinkitės “N-nose”

(Spring fever malady has affec- 
ted many, būt, believe it or not, 
the LUC membėrs have beėn 
too busy to even realize the 
appearance of Spring. Shall 1 
say “busy and how”—pardonez- 
moi, slang? Bctween rehear- 
sals, programs, meetings ana

With Spring here, one’s 
thoughts wander a\vay from 
every d; y duties and activities 
reąuiring concentration. The

group working earnestly for 
the benefit of the organiza- 
tion.

There have been rehearsals 
for the drama group who are 
presenting “Laisvoji Spauda”
written by J. J. Balanda, and 

Į “Ji Sakė ir Jis Sakė” a trans- 
conferences the members carry'lation by J. Balanda. This is 
on their routine duties as \velfan important part of the pro- 
as those assigned for the LUCJ.gram much broadcr.sted for 
Būt for all the busy days, the Mareli 27.
members seem to continue i n The chorai group under He- 
their happy t nd congeni.il len Pech’s direction has been

Members of L. U. C......
practicing faithfully for their'such fund instituted by an in

dividu: 1 organization among 
the Lithuanians in the city and 
should claim the interest 
everyone. Can wc depend 
you.

part of the program. And 
lašt būt not least, we have had 
tjhe men’s b; liet first mention- 
eęC first heard of, and perhaps 
first spoken of for March 27— 
a surprise and a rio-t!

B B »
The LUC meeting lašt Sun

day afternoon at the Lithuan- 
ian Auditorium wi s follovved

of
on

i teThe organization has for 
members young men and wo- 
men boru and reared on Ameri

can soil. Yet each is rble to 
speak and write 

well. Each
by a rehearsal, and later by a| understand, 
“spread” at Miss Blanche Stan’s( Lithuanian fairly 
home. Severai of the giri mem-. professes and interest in acti- 
bers brought sandvviches ind|vities and in the Lith. culture. 
other refreshments, birt these ;our 
were all enjoyed at the home įhe 
vvith coffee, and we discovered noį 
that the Als in the 
claim their own as to cake eat- 
ing. Later the thirty members 
procecded to Cicero for the ra- 
dio broadeast over the Sr.ltime- 
ras program. The LUC presen
ted Severai of their chorai num- 
bers and a skit. • \

club couldj

parents t nd friends of 
previous generation will 
see this Lithuaniąn dangti-

rge or spiri t dre. It #hįines no\v 
and 
generation will yet encourage 
us \vith suggestions. and their 
conscientious support.

l

Thurs. eve. March 23, the 
group again presented a short 
program on the Budrik Furni- 
čure Hour on WHFC. Mr. Bu-j 
drik t nd Mr. Valencius have 
always cooperated and their; 
support is sincerely apprecia-j 
ted. |

Another ardent supporter of 
LUC activities and programs 
has been M r. Romanas of the' 
Progress Furniture Co. A va-, 
ried musical and dramatic pro-1 
gram has been planned for the' 
Sunday morning program at 
11 A. M. on WGES. Won’*t you' 
listen in ?

Finale
And the finai of all this rush 

and planning is the LUC “Dra
mos and Dainų Vakaras” Sun-1 
day eve. at 6, March 27 at the’ 
Lith. Auditorium. For a truly 
enjoyable and different e'ven- 
ing we cannot urge you enough' 
to atend. If you fail to sec it' 
you will forever regret it.

The reason for all these end- 
less efforts on the part of all 
members is the Scholarship 
Loan Fund. This is the first

will continue if. our older

The LUC wishes the speed- 
iest reeovery to Mrs. Pech, mo- 
ther of our director and Mrs. 
Ketvirtis, mother off our 
rintė.

Ma-

membership 
by ler.ps

has 
andbeen elimbing

bounds and we are happy to 
infroduce the following to you:

Al Daunorius, Wilson Jr. Col- 
lege, Education;

RYLOS RŪPESČIAI
Gana Kyla Rūpintis F Dabar už ma
žas išlaidas leisk žymiam su 20 me
tų patyrimu laisniuotam daktarui— 
specialistui sutaisyti, jus tikrai pi
giai kaip už $3.00 {arba pagydyti 
be operacijos. .Kreipkis dėl patarimų 
ar ekzaminacijos be užmokesčio ar 
prievolės, — arba rašyk.

DR. P. SČHYMAN, Specialistas 
įsteigta 20 metų.

1869 N. Damen Avc. ARM. 8200 
0 ... • i* > .

MES JUMS DĖKOJAM
už Jūsų Gausingų Atsilankymų

į Musų Atidarymą pereitą šeštadienį 
Tiems, kurie negalėjo iki šiol atsilankyti 

MES TĘSTAM- SAVO
. GRANO OPENING IŠPARDAVIMU '

NAUJI PAVASARINIAI

. COTTON FROCKS 
Visokių Petrinų 
Mieros 14 iki 52

Kay Hosiery Specials
Nauji Pavasariniai 

RINGLESS CHIFFON

2 Poros 90c 
VIENA PORA 47c 

Kuogeriausi

$100
Up

Dvinyčiai ar Trinyčiai 
GENUINE CREPE
2 Poros $’|.33
VIENA PORA 69c

Kuogeriausi

ottons
3436 S. Halsted St., Chicago

Louis Ferant of Armour In-I 
stitute and a student in archi- 
teeture;

Josephine Schultz a “school- 
marm”, a graduate of Universi- 
ly of Chicago, and also a gra
duate of music at Cohimbia,
and Chicago Normai Sc.hool;

Ray Mathews, who is abtend- 
ing DePaul and also working 
on the “Jaunimas”.

» » »
So we leave you, hoping to 

see you all Sunday at the Li- 
thucnian Auditorium.

A. Kairis

“Šalaputris”
Ryloj Darbininkų salėje, 

10413 Michigan avenue, bus 
suvaidinta komedija “šalaput
ris”. Programe dalyvaus ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho-

Ekskursija 
Į Lietuvą

Apuokas.

lietu-

9 NORI ĮSIGAUTI KALĖ.JI- 
MAN. — Ppeš kiek laiko Jo- 
seph Klinowski apleido State- 
ville kalėjimą, kur sėdėjo de
vynis metus už žmogžudystę. 
Vakar grįžo atgal prašydamas

viršininko Ragcn vėl jį uždary
ti. Klinowski skundėsi, kad ne
gali gauti darbo, neturi kur 
miegoti nei ką valgyti. Virši
ninkas jį pavalgydino, bet at
sisakė sodinti už grotų.

Vaisių Bargenų Išpardavimo 
Iškilmingas Atidarymas

ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI. KOVO 26-27

MUSŲ RECEPTŲ
APTARNAVIMO BŪTYBĖ

Musų receptų darbo budo savybė yra rū
pestingumas. Jūsų receptus daro pilnai iš
lavintas štabas, pilnai modernoj laboratori
joj su moksliškų įrankių pagelba . . . Visi 
receptai patikrinami du kartu.

DYKAI PAMINKLAI IR DOVANOS
SU KIEKVIENU 25c AR DIDESNIU PIRKINIU

50 c C H A M O I S 
50c S P O N G -E ..

MOTH BALLS
Kūno Termometras yc™s

Abu
už //C

Daugelis Amerikiečių 
nusigandę, kad gali 
tarp Lenkijos ir Lie
tas pavojus jau pra- 
gal niekuomet neat-

vių bu'vo 
kilti karas 
tuvos. Bet 
ėjo ir jis 
sikartos.

Lietuva užmezgusiDabar
biznio reikalus su Lenkija, lai
mės daug. Lietuvoj, prisiruo
šimas prie 20 metinių sukak
tuvių eina visu smarkumu.

Amerikos lietuviai, kurie bu
vo pasirengę ir rengiasi šįmet 
aplankyti Lietuvą, nebeturi jo- 
ikios baimės.

B. R. Pietkiewicz, 2608 W. 
17th St., kuris rengia Dariaus- 
Girėno Posto ekskursiją, sakoj 
kad daug žmonių telefonuoja 
į jo ofisą ir prašo, kad tik kuo- 
greičiausiai galėtų visus savo 
dokumentus sutvarkyti ir va
žiuoti Lietuvon. o

Lietuviai,, nu,važiavę į Lietu
vą, galės netik Kauną, bet ir 
Vilnių aplankyti ir patys pa
matyti, kaip ten viskas tvarko
ma. ir veikiama.

Ekskursijos laivas “Norman- 
die” ‘išplauks iš New Yorko 
gegužės 18 dieną. Kas mano 
važiuoti Lietuvon, dabar laikas 
kreiptis pas B. R. Pietkiewicz. 
Pastebekit jo skelbimą “Nau
jienose” kitoj vietoj.

— Susiedas^

Atsidarė Nauja 
Vaistinė

Šiandien, ties 2958 West 63- 
čia gt. formai i s Marųuette 
Drug Co., Ine., tikriau, naujos, 
modernos ir ilgų metų patyri
mo vaistinės atsidarymas, 
transliuos Budriko Radio pro-

Vais'tiriės savininkas p. Jo- 
seph F. Šlama šia proga žada 
visai apylinkei dovanų, pamin
klų, o kas svarbiausiai daug 
santaupų, jei kas įpirks bent 
už 25c ar daugiau.

Beto, jis sako, kad jo vais
tinės svarbiausiu Šukiu yra rū
pestingumas. Tai lengvai esą 
galima atlikti su gerai išlavin
tu štabu, kokį jo vaistinė ir 
turi. Laboratorijos įrengimas 
moderniškas ir todėl teisingas 
patarnavimas yra galimas.

(Skelb.)

LIUOSINTOJAS
BROMO QUININE

17c

Pilnas Svaras 13c 
, , , ,.z ; 69c 

'FOUNTAIN 
SYRINGE 
sloo a?-

GARANTUOTAS
DANTŲ BRUSH

35c *Qr
Vertės I wU

25c <
feen-a-Mint

19c
Russian Mineralinis Aliejus . Paintė 180 
250 Lyon’s Dantų Pauderis 150
250 West’s Dantų Pašte 3 už 50

ALKA-SELTZER
24c ir 4Sc

500’s
28c

PEROXIDE
4 UNC.

6^

EPSOM
SĄLTS

5 sv. 15<
KOTEX

12’s
- 200

75c 50c TRINAMASIS
Noxzema BARBASOL Alkoholis

490 290 Tube 80 paintė
750 Bayer’s Aspirin
NORVEGIJOS
COD LIVER ALIEJUS , r .

....................  •    -----------------------g * *• ■ *

SąuiblTs Mineralinis Aliejus .
ASPIRIN 

100’s 
90

60c
Pertussin

510

590lOO’s
PILNA PAINTfi 

390 
590 

GEM 
BLADES

290___

V 1 Vx£Lz STORES
MARQUETTE DRUG CO., INC

JOS. F. ŠLAMA, R. Ph.
2958 WEST 63RD STREET

TEL. REPUBLIC 10327-8 ^“'^pristatymui

9Ū

DARIUS — GIRĖNAS
POST 271 AMERICAN LEGION

P I L G R I M I Š K A ę,
EKSKURSIJA I LIETUVĄ

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO
GEGUŽES-MAY 18 D., 1938 M. 
Didžiausiu ir Gražiausiu Laivu “NORMANDIE”

DĖL INFORMACIJŲ JR REGISTRACIJOS KREIPKITĖS PAS

B; R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47th St. Laf. 1083, Chicago, III.

STEAMSHIP AGENT

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 2 D.

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit du puikius puodukus 22 
karato aukso apvadais. Susitaupykit pilną setą. Išsikirpkit ku
poną ir kreipkitės į
NAUJIENAS

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER P'AšTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI •

Vardas............ .............................................. ....................................................

Adresas................................................................................................................

congeni.il


KSUJU^DS, Chicago, m, J šeštadienis, kovo 26, 1938

NAUJIENOS
The UthtUnhn Daily Newa 

Publiahed Daily Except Sunday 
The Lithoanian New« Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada

'■ $5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Dfcakymo kaina:
Chlcagaje—paštu:

Metams — — Irr -----
Pusei metų ----------------
Trims mėnesiams ___ —
Dviem menesiams  
Vienam mėnesiui ...

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei rmiil-----------r~‘i

Mėnesiui ______________
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštą:
$5.00
2.75
1.50 
1.00

. .75

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .76

. 8c 
18c 
75c

Kalbos apie Lietuvos 
valdžios pasikeitimą 

..... .......................... .................... \

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Kritika ir Polemi :a
KATALIKYBES 

“MACE”

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
IŪ. Telefonas Canal 8500.

Metams ---------------
Pusei metų ---------
Trims mėnesiams .
Dviems menesiams
Vienam menesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

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

Orderiu kartu sU užsakymu.

Kun. Mironas vietoje Tūbelio
Vakar atėjo oficiali žinia iš Kauno, kad jau yra su

darytas naujas ministerių kabinetas. Tuo gi tarpu dar 
kovo mėn. 23 d. Kaunas buvo pranešęs per Lietuvos pa
siuntinybę Washingtone, kad nė vienas ministeris nere
zignavęs ir kad “vyriausybė veikia vieningai”! Pasiro
do* kad gandai apie Tūbelio ir kitų Lietuvos ministerių 
rezignavimus buvo tikri, o Smetonos valdžia iki pasku
tinės valandos bandė paslėpti nuo visuomenės tiesą.

Po tokio patyrimo, ar visuomenė galės tikėti kitais 
Kauno pareiškimais?

Tūbelio vietą ministerių kabineto priešakyje dabar 
užėmė senas Smetonos šeimos draugas, kun. Vladas Mi
ronas, kuris iki šiol buvo vyriausias armijos kapelio
nas. Bet ir Tūbelis neišėjo iš kabineto; dabar jisai bus 
žemės ūkio ministeris.

Iš kabineto pasitraukė šilingas (buvęs teisingumo 
ministeris), gen. Čaplikas (vidaus reikalų ministeris), 
Putvinskas (žemės ūkio min.) ir gen. Dirmantas (ap-Į 
saugos). Nauji ministeriai, be Mirono, yra Masiulis, i 
gen. Raštikis, pulk. Leonas ir Indrišiunas.

Žodžiu, kaip pirma, taip ir dabar visas kabinetas 
susideda iš tautininkų. Iš to galima numanyti, kad val
džia yra pasiryžusi ir toliau eiti tuo pačiu keliu, kaip 
ėjo iki šiol.

Įdomus dalykas, kad “Naujienų” specialus kores
pondentas jau beveik prieš dvejetą savaičių numatė, 
kad kabinete įvyks pasikeitimų. Jo laiške, kuris šiandie 
telpa “Naujienose”, minima kun; Mironas ir gen. Rašti
kis, kaipč kandidatai į ministerius pirmininkus, ir kal
bama apie St. šilingo atsistatydinimo galimumą. Miro
nui, kaip matome, teko premjero vieta; Raštikui — ap
saugos ministerio, o Šilingas pasitraukė.

Taigi atmainos, kurios dabar įvyko vyriausybės 
sąstate, buvo planuojamos seniai, dar prieš lenkų ulti
matumo įteikimą. Nebus, gal būt, nuostabu, jeigu kada 
nors išeis aikštėn, kad ir tas lenkų ultimatumas buvo iš 
anksto suplanuotas.

Svarbiausias Lietuvos vidaus politikos klausimas, 
vadinasi, dar nėra išspręstas. Kraštą tebevaldo mono
polinė tautininkų partija. Kun. Mirono vadovaujama 
naujoji vyriausybė, gal būt, bus dar blogesnė, nes Miro
nas yra fanatiškas tautininkas.

Britanijos konservatorių politika
Premjeras Neville Chamberlain išdėstė parlamente 

Britanijos valdžios nusistatymą klausime gynimo kitų 
valstybių, kurioms gręsia pavojus iš fašistiškų užpuoli
kų pusės. Jisai pareiškė, kad1 Britanija stotų į karą, jei
gu butų užpulta Francuzija, Belgija, Portugalija, Egyp- 
tas arba Irakas, nes tas šalis ginti ją verčia sutartys 
arba gyvenimiški imperijos reikalai. Bet kai dėl gyni
mo Čekoslovakijos, kuriai galanda peilį Hitleris, tai, 
anot konservatorių premjero, Anglija negalinti iš anks
to duoti-jokio prižado. Ispanijos klausime Chamberlai- 
nas pasisakė laikysiąsis ir toliau “nesikišimo” politikos. 
O su Italijos Mussoliniu jisai bandysiąs susitarti.

Taigi Britanijos konservatorių valdžia dar kartą 
pasakė, kad ji neis su demokratinėmis šalimis prieš fa
šistiškų valstybių bloką, kuris Europoje, Azijoje ir Af
rikoje ardo tarptautinę taiką, ginklo jėga ir teroru ata
kuodamas silpnesniasias tautas. ,čia nėra nieko naujo, 
nes Britanijos lordų ir kapitalistų valdžia seniai taip 
daro. Tokia jos politika drąsina viso pasaulio banditus 
prie naujų plėšimo žy^ių.

Kol galingoji britų imperija laikysis šitokios politi
kos, tol nebus saugumo nė vienai taikos troškiančiai 
tautai. Bet kas gali žmoniją nuo šito slogučio paliuo- 
suoti ?

Kiekvienos šalies žmonės, kurioje viešpatauja fašis
tai ar jų pamėgdžiotojai, turi burtis i daiktą ir steng
tis tų despotų jungą nuversti.

Neįkainuojamą patarnavimą žmonijai gali taip pat 
atlikti Anglijos žmonės. Jeigu jie pašalintų nuo valsty
bės vairo konservatorius, tai Mussolini, Hitleris, Lenki
jos militaristai ir kiti panašus grobuoniai netektų galin
giausio savo užtarėjo. *

Lietuvos ministerių kabineto 
pirmininkas J. Tūbelis išvykęs 
į užsienį pataisyti savo sveika
tos, tenais staiga sunkiai susir
go. Tiek liga jo pablogėjo, kad 
reikėjo jį į ligoninę padėti.

Dabar jau kalbama, kad 
sveikata taisosi.

Savaime suprantama, kad 
Tūbelio sveikatai pablogėjus I 
tuoj susimesta kalbėti, kas ga
li likti jo pavaduotoju, nes Spė
liojama, kad vargu jau J. Tū
belis galėsiąs prie savo pareigų 
grįžti. Tautininkų tarpe spėlio
jami trys asmens, kurie tiktų 
ministerių kabineto pirmininko 
pareigoms eiti, tai generolas St. 
Raštikis, A. Merkys, Kauno 
riiiesto burmistras, ir kun. V. 
Mironas vyriausias kariuome
nės kapelionas.

j. Visi šie trys vyrai savo poli
tinėmis tendencijomis ir visuo- 

į meniniais užsimojimais yra 
skirtingi. Generolas St. Raštikis 
yra tolerantas, linkęs netolimą 
praeitį užmiršti, neliesti skau
džių visuomenės žaizdų ir ves
ti taikesnę liniją. Kaipo karys, 
daugiau yra susirūpinęs kraš
to apsauga, todėl su visais no
rėtų • taikiau sugyventi.

A. Merkys, griežtas fonialis- 
tas, individualistas, linkęs eiti 
su klerikalais į kompromisus, 
kietas biurokratas ir maža tu
rįs visuomeninio nujautimo. Jis 
jau yra buvęs krašto apsaugos 
ministerių, Klaipėdos krašto 
gubernatorium, kurio metu 
Klaipėdos krašte vokiečiai pu
sėtinai atkuto.

Kun. V. Mironas, tautininkas 
fanatikas, kuris nekenčia kai
resnių pažiūrų žmonių, bet gi 
ir klerikalą įtakai sunkiai pa- 
siduodąs, gal tiek tik, kiek 
katalikų bažnyčia, kaipo tokia, 
gali jį kaipo kunigą paveikti.

Bendrai sumetus, visvien, 
kuris iš jįj taptų ministerių ka
bineto pirmininku, vidaus gy
venime netektų laukt j bet ko
kių atmainų, o tik gal bendro 
kurso sušvelnėjimo, arba dar 
didesnio jo sustiprinimo, jei, 
sakysime, A. Merkys arba kun. 
V. Mironas šias pareigas pasi
imtų.

Betgi, reikia laukti ir tikėtis, 
Į kad J. Tabelio sveikatai bent 
kiek pasitaisius, jis vėl grįš 
prie savo pareigų. i

Viena, reikia sakyti, kad J. 
Tūbelis Lietuvos ūkiškame gy-l 
venime nemėgo bet kokių di
desnių eksperimentų, netrukdė 
ūkiškame gyvenime įsigalėti vi
suomeniškoms organizacijoms, 
kaip štai kooperatyvams, arba: 
tolygioms bendrovėms. Kito to
kio žmogaus, kuriam butų taip 
artimas ukiškasai gyvenimas 
tautininkai savo tarpe neturi. 
Tai jei J. Tūbelis pasitrauktų, 
iki šiol Lietuvoje veikiančios 
visuomeniškai ūkiškos organi
zacijos turėtų didelių nuosto
lių. Reiktų laukti, kad jų vie
toje tuomet labiau įsigalėtų 
privatus verslininkai, KURIE 
[DAUGELIU ATSITIKIMŲ IŠ
NAUDOTŲ SAVO PRIVA
TAUS biznio reikalams valsty
bes iždo lėšas.

Taip pat pusėtinai nesvei
kuoju Lietuvos banko valdyto
jas V. Stašinskas, kuris jau to 
banko melimante susirinkime] 
net dalyvauti dėl blogos svei-] 
kates negalėjo. Taigi, tenka' 
laukti, kad ir čia bus skirtas 
naujas asmuo. Kaip kas spėlio
ja, kad gal šias pareigas pasi*j 
imsiąs patsai J. Tūbelis, jeiij 
jam tektų dėl silpnos sveikatos; 
iš ministerių pirmininkų pasi
traukti.

Labai įdomu, kad Varšuyos 
radijas greičiau paduoda žinias■ 
apie J. Tūbelio sveikatos stpyį’ 
ir net padavė tokią smuikine*

jo

daktaro iš Kaimo pakvietimą Į 
Šveicariją J. Tabelį slaugyti. 
Reikia todėl spėlioti, kad len- ■ 
kai deda vilties galimam Lietu
vos užsienio politikos kurso 
pasikeitimui, jei J. Tūbeliai 
tektų iš ministerių pirmininko 
pasitraukti.

Betgi netenka jų šioms vil- 
Įtims daug svarbos duoti. Mat, 
I lenkai įsitikinę, kad dabartinis 
Užsienio politikos kursas Lietu
voje tik kėlerių asmenų veda
mas, o. šiaip jau platesni visuo
menės sluogsniai esą palankus 
lenkams, žinoma, tai pagrindi
nai klaidingi lenkų įsitikinimai.

Bet,*kad pasikeitus asmeni
niai Lietuvos binisterių kabine
tui lenkai mėgintų kokius nors 
žygius daryti provokuoti Lietu
vą—tai yra visai galimas daik
tas. • x

Žodžiu, J. Tūbelio liga Lietu
voje vėl sukėlė visokių spėlioji
mų ir kalbų.

Bet visos tos kalbos nesako 
ir nematyti (nėra Jokių realiai 
apčiuopiamų davinių), kad Lie
tuvos vidaus politikos kursas 
staigiai pakitėtų.

Labai galimas daiktas, kac 
ministerių kabineto asmenine I v
sudėtis’ bent kiek pasikeis. Spė
liojama, kad teisingumo minis
teris S. Šilingas pasitrauksiąs, 
— apie jo pasitraukimą jau se
niai kalbama.

d šia proga tenka pasakyti, 
• j kad visos tos kalbos išeina iš 
d tautininkų tarpo. Opozicijos 

I žmones dabar iš viso mažai 
kalba ir dar mažiau domisi vie
no ar kito valdininko pasitrau
kimu. Visiems yra aišku, kad 
dėl vieno ar kito, kad ir aukš
to valdininko, pasikeitimo ben
dra valdymo sistema nesikeis. 
Juo labiau ji negali keistis kon
stitucijai aiškiai patvirtinus e- 
samą padėtį. —J. K.

Prierašas, šį laišką musų 
specialus korespondentas iš
siuntė dar prieš Lenkijos ulti
matumą Lietuvai. Kaip matyti, 
jau tada buvo plačiai kalbama 
apie kai kurias permainas val
džioje. Ir štai vėliausiomis ži
niomis, kun. Mironas likęs pa
kviestas sudaryti ministerių ka
binetą. Iš to kabineto, kaip mu
sų korespondentas rašo, nieko 
gero negalima tikėtis. Veikiau
siai kun. Mirono valdžia bus 
blogesne nei toji, kuriai vado
vavo J. Tūbelis. — “N.” Red.

K LIETUVOS
APSINUODIJO JAUNA 

MERGAITĖ*

lai-ŠIMONYS — Prieš kurį 
ką Puzionelių kaime apsinuodi
jo muilo akmens skiediniu Ona 
Janiulytė. Skiedinys buvęs pa
ruoštas skalbiniams mazgoti ir 
nelaimingoji pavartojusi jį per 
neapdairumą. Nukentėjusi 
smarkiai* susirgo ir buvo nuvež
ta apskrities ligoninėn ’ gydytis.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]
UNIVERSITETO PREZI

DENTAS — Dr. Hųman 
Wells, 36 metų mokšlinin-

ną, kurią Kaime retai kas ži*] kas, paskirtas Indiana Uni 
noj.o, kaip, sakysime, vtcwo versiteto - viršininku.versiteto - viršininku.

1938Drauge vasario 23 d, 
m. kažkoks Lietuvos Tautinin
kas rašė apie tai, kad katali- ■ 
xybė esanti Lietuvos gelbėto
ja. Girdi, Lietuvos istorijoj 
bent du ryškiu kartu kataliky
bė išgelbėjo Lietuvą nuo sunai
kinimo, lietuvius nuo nutauti
nimo. Girdi, buvo taip: “Vy
tautas Didysis pamatė, kad jei 
lietuvių neapkrikštindins, ne
begalės Lietuvos apginti nuo 
besiveržiančių priešų. Krikštas 
išgelbėjo Lietuvą, katalikybė 
lietuvius.”

Tai, mat, kokia yra kataliky* 
bės “macė”. Katalikybę išpa
žįstant ieji vokiečiai ir lenkai 
grėsė Lietuvai sunaikinimu, o 
lietuviams nutautinimu. Kaip 
žinoma, lygiai tokią “macę” tu
ri mahometonižmas. Skirtumas 
vienok yra tas, kad Mahometas 
pavelijo skleisti jo -mokslą ug
nimi ir kardu, o Kristus ne.

Toliau Lietuvos Tautininkas 
sako, kad antrą kartą kataliky
bė išgelbėjo Lietuvą ir lietuvius 
iš rusų.

Lietuvos Tautininkas šitaip, 
nebūtų rašęs, jei jis butų per-: 
skaitęs, ką buvo parašęs Lie
tuvos Mylėtojas Drauge vasa
rio 19 d. 1938 m. O tada ten 
buvo šitaip išvedžiojama: “Jau 
šiendie kaimyninė Latvija yra 
kultūringesnė už Lietuvą, nors 
gyventojų skaičiumi mažesnė. 
Latvija nuo pat pradžių rodė; 
didelį palankumą katalikų baž
nyčiai ir rodo iki šiai dienai. 
Niekur nelietė jos turtų, nors 
sakysime tokia Aglona turi 
apie 300 hektarų. Rygoje padė
jo atgauti protestonų valdžioje 
esančią šv. Jokūbo bažnyčią, 
kurioje arkivyskupas įsteigė 
savo katedrą. Buvusius stačia-, 
tikiu arkivyskupo rumus ati
davė katalikų arkivyskupui.”

Vadinasi, protestantizmas 
yra geresnis tautinės gyvybės 
eliksyras, negu katalikizmas.: 
Protestantizmas išgelbėjo lat
vius nuo surusejimo geriau?, ne
gu katalikybė lietuvius. Protes
tantizmas pagelbėjo latviams 
kultūroje pakilti aukščiau, ne- 
gu lietuviams katalikybė.
Protestantizmas išgelbėjo nuo 

surusejimo ne vien latvius, o; 
taipgi estus ir suomius. j

Jei katalikybė yra toks ger
as tautines gyvybės eliksyras, 
kaip Lietuvos Tautininkas iš-, 
rodinėja, tai kodėl katalikybė; 
neišgelbejo lietuvius nuo sulen
kė jimo. . i

Jei lietuviai butų’ buvę pro-i 
testantai, kaip kad latviai, ‘ es
tai ir suomiai, tai jie butų atsi-; 
laikę ne vien nuo surusejimo, 

io ir nuo sulenkėjimo.
Tačiau4 mums rodos,'kad Lie

tuvos Mylėtojas be reikalo taip 
džiaugiasi tuo, kad Latvija ne
lietus! bažnyčios turtų, kad, 
mažai Aglonos parapijai lei
džia turėti net tris šimtus hek
taru ir kad Romos katalikų ar
kivyskupas Rygoje apsigyveno 
pravoslavų arkivyskupo rūmuo
se. I , ,

Tai parodo Romos katalikų 
dvasiški jos žemiškus apetitus 
ir jų keistą tiesiog laukinę do
rą. Ar Kristus savo gyvenime 
ir savo mokslu rodė, kad reikia

atsitinka atvirkščiai? Ar gerai 
buvo» kad caro vyriausybė, užė
mus Lietuvą, atiminėjo Romos 
katalikų bažnyčias, vienuoly
nus ir jų žemes ir jas pavesda
vo pravoslavų dvasiškijai? Jei 
netinka, kad Romos katalikų 
bažnyčios turtai butų nusavina
mi ir pavedami kitai tikybai, 
taip lygiai negerai, jei pravo-' 
slavų nuosavybės nusavina
mos ir pavedamos Romos ka
talikų bažnyčiai.

Tokią dorą išpažįsta ir prak
tikuoja laukiniai žmonės. Lau
kinis žmogus 
gerai , butų, jei 
pavogtų tavo 
kad negerai. O 
gerai butų* jei tu savo kaimy
no karvę pavogtum, atsako: 
“O tai butų labai gerai!”

Tai va kokia yra Romos ka
talikybė kaipo tautinės gyvybės 
eliksyras ir kokią dorą ji iš
pažįsta ir praktikuoja.

Agnostikas

paklaustas, ar 
tavo kaimynas 
karvę, atsako, 
paklaustas, ar

matavo gilumą, neturėjo mais
to atsargos, o ypač, kad leido 
penkiems jūreiviams plaukti 
gelbėjimosi valtimi, nežinoda- * 
mas, kurioj vietoj yra laivas, 
ir dėl to žuvo trys jūreiviai. 
Jeigu ne Juodkrantės žvejų pa
sišventimas, galėjo žūti visi 
“Neringos” nariai. Žvejai ma
žomis valtimis visus nelaimės 
ištikto laivo jūreivius, 11 asme
nų, išgelbėjo, kai didesni laivai 
dėl audros ir seklumos prie 
“Neringos” negalėjo priplaukti.

“Neringos” kapitonas areš- • 
luotas ir jį teis valstybinis teis
mas. “Neringą” laivą tenka lai
kyti visai žuvusiu, nes per. kele
tą dienų smarki juros audra jį 
visai sudaužė ir pusiau paskan
dino. Tsb.

Cukraus Gamyba 
Lietuvoje

JURŲ TEISMAS AP 
KALTINO “NERIN
GOS” KAPITONU

Lietuvoje cukrus gaminamas 
cukrinių runkelių. Keli tūk

stančiai ūkininkų išaugina kas
met po 150-160,000 tonų run
kelių, kuriuos vežimais ir trau
kiniais pristato į du cukraus 
fabrikus—ties Marijampole ir 
ties Kuršėnais. Dabar cukraus 
fabrikai jau pagamina tiek cuk
raus, kad jo užtenka savo kraš
to reikalams. Iki šiol buvo gami
namas tiktai smulkus cukrus, 
o nuo šių metų gamins ir ga
balėliais supiaustytą cukrų.

Cukrinių runkelių auginto* 
jų jau dabar yra tiek daug, 
kad jų užauginamus runkelius 
cukraus fabrikai nebegali su
pirkti. Todėl tenka siaurinti 
runkelių auginimą. Reje, cuk
rinius runkelius gali auginti 
tiktai tie ūkininkai, kure gyve
na nuo cukraus fabrikų ne to
liau, kaip 15 kilometrų. Iš to
liau, runkelių fabrikams pri
statymas butų persunkus ii 
perbrangus.

Cukraus gamyba keliais at
vejais yra reikšminga Lietu 
vos ekonominės geroves kėli 
mui. Nereikia dideles pinigu 
sumos, už cukrų sumokėti už 
sieniams, ūkininkai iš cukraus 
auginimo turi naują pajamų 
šaltinį. Cukrinių runkelių au 
ginimas reikalauja gero žemė^ 
įdirbimo, įtręšimo, runkelii 
praretiirimo, ravėjimo, kartais 
ir laistymo, čia daug darb( 
gauna beturtės miestelių mo 
terys. Cukrų gaminant fabri 
kuose turi darbo apie l,00( 
darbininkų. Apskaičiuota, kac 
abu cukrau?s fabrikai per sese 
tą metų yra išmokėję ukinin

čiau jų, prie didelio vėjo ir ju- kams už runkelius apie 42,000 
ros užjmo, krante niekas, nega- 000 litų, darbininkams 4 mil 
Įėjo girdėti. Jūreivių nusaky- litų, geležinkeliams 7 mil. litų 
mu, gelbėjimosi juostos buvu- valstybės iždui cukraus akcize 
sios senos, ne visai tinkamos. 53,000,000 litų, šios sumos ro 
Taip pat neaišku, kaip buvo su do, kokią didelę reikšmę Lie 
laivo kompasais. Vieni sako, tuvos ekonominiam 
kad kompasai buvę-- tvarkoje, turi cukraus gamyba, 
kiti teigia, kad jie buvę suge-

iš

Neseniai gana sėkmingai pra
dėtas ugdyti Lietuvos prekybi
nis jurų laivynas “Neringa” 
žuvimu patyrė skaudų smūgį., 
Lietuvos visuomenės dideliu1 
susidomėjimu sekė “Neringos” 
nelaimės priežasčių aiškinimą. 
“Neringos” avarijos aplinkybės 
dvi dienas buvo aiškinamos 
Klaipėdos jurų teisme. Teisine, 
apklausus “Neringos” jūrei
vius, paaiškėjo daug naujų ap
linkybių, kurios anksčiau ne
buvo žinomos. Pavyzdžiui, lai
ve maisto buvę tik tiek, kad jų 
užtektų iki Klaipėdos. Papras
tai, gi, tam tikri nuostatai rei
kalauja, kad tokiame laive bu
tų maisto atsarga. Todėl, kai 
“Neringa” užplaukė ant seklu
mos, įgula jau neturėjo ko val
gyti, ir dėlto teko kęsti ne lik 
šaltį ir nuovargį, bet dar ir al
kį. Tam tikros taisyklės reika
lauja, kad užėjus miglai suma
žinamas laivo greitis ir laivo 
sirena duodami signalai. “Ne
ringa”, nežiūrint tirštos miglos, 
plauke pilnu greičiu ir jokių 
signalų nedavė. Tik užplaukus 
ant seklumos laivo sirena buvo 
duodami pavojaus signalai, ta-

gyvenine

Taip pat keista atrodo ir ta 
aplinkybė, ką tikrai nežinant, 
kurioje vietoje yra laivas, bu
vo nuleista gelbėjimosi valtis 
su 5 žmonėmis. Jie turėję, 
plaukti į Klaipėdą... Neaiškumų 
kilo ir -dėl šios valties įgulos 
savanorių. Pradžioje buvo sa
koma, kad šios valties įgula 
surinkta iš savanorių, kurie pa-i 
lys pareiškę noro ja plaukti.1 
Posėdžio metu kai kurie liudi
ninkai parodė, kad ne visi lxi- 
vo savanoriai. Esą ir į valtį į- 
detas kompasas taip pat nevei-

varytis, kad kuodaugiau?siai že-: 
miškų gerybių prisigrobus? Ar;

i Kristaus bažnyčios mažai para-
• pijai tinka turėti SOO hektarų 
! žemės, kada jos parapijonai 
! skursta ant mažų sklypelių že-j 
! inės. Rusijoje, Meksikoje, Is-j 
pairi jo j Romos bažnyčios ėjo;

' turtų grobimo keliais. MatomeJ 
prie ko tas privedė.

Dabar dėl pravoslavų arki
vyskupo rūmų, kur dabar ap
sigyveno Romos katalikų arto* 
vyskupas. Kunigams, matyt,: 
išrodo teisinga ir gera atim
ti kitos tikybos nuosavybes ir 
jas pasisavinti. O «r gerai, lai •'»* plaukė piluu greičiu,. ne-

Bendrai paaiškėjo, kad laivo 
į vadovybė ne visiškai ru|>es t in
gai elgesį ne tik pačios kelio-! 
nes melu, l?el iš viso tais reika
lais, kurie ypač didelio rūpes
tingumo reikalauja, (tinkamas 
gelbėjimosi valčių įrengimas, 
gelbėjimosi juostų tinka niu
rnas, raketos, maisto atsarga ir 
Lt.). Visa laivo vadovybe kapi
tonas, I-sis šturmanai ir vyr. 
mašinistas —- Latvijos piliečiai.

Jurų teismas “Neringos” ka
pitoną apkaltino, kad jis nerū
pestingai laivui vadovavo, inig-

Lietuvoje žmonės dar per 
mažai suvartoja cukraus. Ka 
daugi cukrus yra svarbus mais 
tas žmonių sveikatai, tai nori 
ma cukraus suvartojimą jmdi 
dinti. Busianti suruošta \ie 
cukraus vartojimo propagan 
dos savaitė. Jeigu padidėtų cu 
kraus suvartojimas, tai tekti 
statyti trecią cukraus fabriką 
Ukmergiškiai ir uteniškiai ūki 
ninkai labai rūpinasi, kad tre 
čias cukraus 1‘abrikas butų pa 
statytas Ukmergės-Utenos ra 
jone. Greičiausia, tame rajone i: 
bus pastatytas. Trečiam cuk 
raus fabrikui lėšų '“Cukraus’ 
bendrovė lengvai surastų. Kliu 
tį sudaro rūpestis, kur padėt 
cukraus perteklių, jeigu jis ne 
bus krašto suvartojamas. Api< 
cukraus išvežimą į užsieniui 
beveik netenka galvoti, nes už 
sieniuose cukraus kainos laba 
žemos, taigi eksportui cukrau; 
gamyba neapsimokėtų. Geri 
yra, kad Lietuva visai pakan 
karnai savo reikalams pasaga 
mina cukraus. Tsb

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



šeštadienis, kovo 26, 1938

np*
[ 1 
v.

9

LIETUVA GIRDĖJO 
BOSTONIEČIŲ 
PROGRAMA

Lietuvos radijo klausytojai 
turėjo malonios progos išgirsti 
Amerikos lietuvių programą, 
skirtą Lietuvos dvidešimtmečiui 
paminėti. Programą buvo siun
čiama per Bostono trumpų ban
gų stotį W1XAL.

Daugelis klausytojų sukiojo 
imtuvus, ieškodami šios stoties. 
Pradžioj buvo girdėt kiek silp
nokai ir buvo jaučiami dviejų 
telegrafinių stočių trudymai, 
bet vėliau sąlygos pasitaisė ir 
priėmimas pasidarė visai ge
ras.

Programa buvo įdomi ir įspū
dinga. Gilų įspūdį klausyto
jams padarė Lietuvos Himnas, 
radijo bangomis nuaidėjęs per 
visą Ameriką, Atlanto vande
nyną ir Europą. Gražiai buvo 
girdėti choro ir solistų* dainos. 
Ypačiai aiškiai buvo girdėti 
prmininko kalba. Programa už
truko apie % valandos ir klaiK^skandalais sudrumstė taip rim- 
sytojams suteikė malonių per
gyvenimų.

• Lietuviško žodžio ir dainos 
translacija tiesiog iš Amerikos 
į Lietuvą sukėlė plataus susi
domėjimo.

Pažymėtina, kad visą progra
mą pertransliavo dvi radio mė
gėjų stotys LY1J ir LY1AU..

Tsb.

DARBŠTUS JAUNIMAS
SKROBLIŠKIS — Rokiškio 

valsč. Dauguma šio dvaro nau
jakurių yra iš Sibiro sugrįžę 
lietuviai. Būdami Rusijos gilu
moj ne tik nenustojo lietuviškos 
dvasios, bet dar išsiauklėjo 
(ypač . pažymėtina Galvydžių 
šeima). Vasario m. 16 d. darb
ščių šaulių—girininko Rimkaus 
ir mokytojo Grigonio iniciaty
va Selynės mokyklos salėje bu
vo surengta 20-ties metų nepri
klausomos Lietuvos paminėji
mas. Skrobliškio jaunimas su
vaidino vieną veikalėli. Jauni
mas ir vaikučiai padoriai links
minosi. Bet į tą vakarą atsi
bastė ir mušeikų, kurie savo

tą vakarą. Mušeikas reiktų 
smarkiau bausti.

INDEPENDENT MOTOR FINANCE CO.
įsteigta 1916 Metais

2700 16 W. MADISON ST.
Ateikit i Chicagos didžiausią Finansinės 

Korporacijos išleidimą praktiškai naujų ga
rantuotų karų, kurie dabar parduodami už 
atimtus neišmokėtus balansus.

Niekur visose vidurvakarinėse valstijose negalite rasti 
tokio pilno pasirinkimo aukštos rųšies automobilių, to
kiomis žemomis kainomis. Pasirinkit sau norimą modelį, 
geriausių ir sutaupykite sau keletas šimtų dolerių.

DAUGIAU NEGU 300 IŠDIRBYSČIŲ 
IR MODELIU

Parodoj turime 1937-36 metų Touring-Sedans, 5 Pass., Trunk 
Coaches, Rumble-Seat Coupe’s, Roadsters, etc. Buicks, De Soto’s, 
Chrysler, Ford, Chevrolet, Plymouth, Dodge, Packard, Oldsmobile, 
Pontiac, Auburn, nuo $275 ir aukščiau.

Turime taipgi pilną staką apie virš penkiasdešimts 1934—1935— 
1936 komercinių'trokų, Ford, Cherolet, Dodge Tono ir Tono Įr pu
sės, Dual Ratais, Panelš ir Cab ir Chassiš Bodies. Atnaujinti ir pil
nai garantuoti. —nuo $145 aukštyn.

Galite pasirinkti iš 200 modelių iš 1933—1934—1935—atnau
jinti ir pilnai garantuoti. Kai kurie su radijais ir šildytuvais nuo 
$65.00 aukštyn.

Nelaukit, ateikit šiandien, ATDARA VISĄ DIENĄ SEKMADIE
NI IR VAKARAIS iki 10 vai. vakaro. Musų pardavėjas reprezen
tantas lietuvis mandagiai jums padės. Klauskite p. RODYKAS. 
Ši yra didžiausia tiesioginė Finance Co. Out- 
let naujų ir atimtų karų, kuri gali finansuo
ti musų pačių ofise ir sutaupyti jums gana 

pinigų žemais mokesčiais.
Jūsų senas karas įmok ėjimui. Balansas iki 2 metų išmokėjimais. 

“7 Dienų važiavimo bandymas”
”37 PACKARD, Custom—120—6 wh*eel Convertible and De Luxe 

Sedan.
”37 DE SOTO Trunk 4 door tour., Sedan. Gun-Metal finish, 400 

.Milės, never Titled.
DODGE 4 door Trunk tour., Sedan.
CHRYSLER Royale 6 Custom 4 door Senda. 
OLDSMOBILE — 8 cyl. Tour., 5 Pass. Sedan. 
PLYMOUTH’S 2 door and 4 door Sedans. 
PONTIAC Sport 5 Pass. 4 door Sedan. 
CHRYSLER Imperial Air-Flow Sedan.
BUICKS —2 door and 4 door—41 Sedans. 
FORDS, Trunk Sedan and Coupe. 
DODGE Trunk 4 door tour., Sedans.

Dauguma tų karų yra su radiais ir šildytuvais ir De Luxe acce- 
sories. Taipgi naujutėliai 1938 Plymouths, De Soto su dideliu dis- 
kauntu.

INDEPENDENT MOTOR FINANCE C0.
AUTHORIZEI) DE SOTO—PLYMOUTH—DEALERS

270016 W. MADISON ST.

”37
”37
”37
”36
”36
”36
”36
”36
”35

KORESPONDE NCI JOS
< y Visi Kenosha lietuviai yra;
I kviečiami dalyvauti kalbama-į 
me masiniame mitinge. Bus 
kalbėtojų ir iš Chicagos. —T. j

NAUJIENQS, Chicago, IBf

IŠVERSTKAILI AI
Musų Specialaus Korespondento Lietuvoje)

Jau Naujienų skaitytojai iš 1937 metų Nr. 133, birželio 7 die
nos turėjo progos susipažinti su trumpute, bet drūta Br. Railos 
biografija, šitas vyrukas dabar sėdėdamas Paryžiuje kaip švie
timo ministerijos stipendiatas mus per ofiziozą supažindina su 
užsienio politika ir tos politikos ne tik mus, bet net prancūzų 
vyrus moko, šia proga čia žemiaus dedamos railiškos eilės, ku
rios turėjo 1931 metais Trečiojo Fronto Nr. 6 pasirodyti, bet 
kadangi tasai numeris buvo uždarytas, tai yra neleista jam pa
saulio išvysti, tai ir tos eilės nepasirodė. Vis dėlto pravartu su 
tomis eilėmis susipažinti, nes jos rodo tkrąjį kelią, kuris iš 
Br. Railos pagimdė Alg. Daumanta, o vėliau Vulkaniškį, kitaip 
tarus, kaip vienas vyras atsirado trijose “asabose”, arba kaip at
rodė railiški kailiai iki jie nebuvo išversti,

šios eilės tinka vietoj tikrosios Br. Railos biografijos. Štai jos:
Prašom susipažinti—

tautietis—
tarnavo

Rockford, III Kenosha, Wis

carui,
velniui,

mamonui,
buvo visako pilnas,

pritekęs.
krovė rublį prie rubli/),

o žmonai
rusei ar lenkei

aukojo
jausmų sa

vo. perteklius.
Gyveno tautietis.

Ir būt sau gyvenęs.
ir gal būt nė karto

neprisi-

savo—

v minęs
savo tčvų žemes

žandarą čebatais—
primintos tėvynės.

Bet atsitiko,—
Viešpatie, kas atsitiko!

Caras gavo į sprandą,
o carbėrnis į pasturgalį, 

;ada jis prisiminė aiškiai,
savo tėvynę turi.

?arbegu uždusęs.
Tautiečiai!

Ak, tu Lietuva
mano

<ai caro kdiičelIArija^

Pralinksmėjo tautietis,

Broliai!

tėvyne!
Tai tau mesjaisvę

iv:

klynu* mes trynėm.

iškovojom!

nusitrynė ašaras
skaičių?) j a nuopelnus

'' ir
į didvyrių eiles prašos!
Prašom!

Mum juk negaila.
Didvyrių pas mus—

kaip mėšlo! •
Bet šito tautiečio

butą nekvailo
jis dairos

ministerio krėslo 
Prašom ir du!

Mum juk negaila! 
Buk nors ministeris

_ pirmininkas!
Tautiečio ir šų"kąrt butą nekvailo 
(iš nuskurusių lietuviškų žemiu 
tuojau susikūrė tautietis kišenių) 
jis—

Lietuvoje
milionierius pirmas.

Krovė litą prie lito,
centų prie cento,

Operetė “Nastutė” scenoje
Neprigulmingas Lietuvių Pi- 

rengia 
Gady- 
suvai- 
Saky- 
Jurgis 

Steponavičius. Parengimas į- 
vyks kovo 27 d. Aragono sve
tainėje, 320 Kent St. Prasidės 
2 vai. po pietų. Visus kviečia
me atsilankyti, šokiams grieš 
šaunus orkestras. 
... . ... , ...... . . ... .

Kenoshlečių bendras protestas 
lenkų valdžiai

liečiu Pašalpos Klubas 
gražų spektaklį. Naujos 
nes choras iš Chicagos 
dins operetę “Nastutę”. 
tam chorui vadovauja

Kovo 27 d., 12:30 vai. popiet, 
Sv. Petro parapijos svetainėje 
yra šaukiamas masinis mitin
gas, kurio tikslas bus užprotes
tuoti prieš grobuoniškus Lenki
jos pasimojiinus pavergti Lie
tuvą.

Yra sudarytas platus komite
tas, kuris rūpinasi mitingo su
rengimu.

ŠAKNYS
50 patyrusi herbaliatS Helena 
Szymanskiene pasiūlo jums geriau
sias Amerikos kombinuotus, Rytų 
Indijos ir Europos šakninius vais
tus. Greitos / pasekmes visuose ne- 
galavimuoae nž vos tik $1.00. Kreip
kitės ar rašykite dėl $1.00 pasiūlos. 
DYKAI bandymas ar patarimas.

“HELENA” ŠAKNŲ GYDYMO ') 
NAMAI ;

1869 NO. Damen Avė. ARM. 8200 i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra napdingosta

DB. NYSTUL GYDO BE VAISTU, 
APSAUGODAMAS Nuo OPERACIJOS

girdėjęs apie tamsto 
šauktis t tam.

iškarto Va"

GYDYMAS KAIP 
SĄNITORIJOJ 

Vienkart namuose būdamas be 
laiko sugaišties

kiekvienas su įsisenėjusia li
eja gali asmeniniai kreiptis 

konsulinei jai absoliučiai

DYKAI
Dt. 0. A. NYSTUL'į

Turintį O. P. Illinojaus 
Valstijos laisnį

BE JOKIŲ
PRIEVOLIŲ

Štai Faktai

Gruodžio 20,

V ŽmonfelnehXiSk.i“ki,na8 n5™. .v!eninte,iu- Dažnai atsitinka, kad , 1, S chroni^kai ser£Q» pabijoję operacijos, ateina į Dro Ny 
stul o sanatoriją, apsidžiaugia, kad nereikia operacijos ir kad 

«ah ataaut sveikatą .rodytu natūraliu budu be skausmo ar ehirurgb

pr. Nystul qanitoriia
n^T^^Darnen Avė. 

oq52 N. Damcy 
Chicago, Illinois
Gerbiamas

Kada speci 1- t
ta_,ę mane pave-raugaS) Kurs 
humonitarinę įstaigą, Prl- _______
paKepSas Pasitarimai^^b^ 
drąsino Paikintiems, ReJai j^10 O^den, ir J*, 
vyriziurint atsa ,,4-niams Beribe, L .. abejingos P^ 
Gray" cWrurg° peilio «

proS "
Tuo pačiu ^išties. ’ k ne vien tik uz
* «gSasae^ svorio
sveikatos sugrąžinim^u tai> kad netekan ,fevaizdą> at-

iaunysUS svc1' >
" nui Dairai ir visam štabui širdin^ 

pa^&^buotės
Su pagarba,

vaistu

_ buvo 
įkalbėjo mane

jnacija

AA.Z-AB U (^Chirurgijos DT pavojingų 
D k priemonių D k skausmų

UCDA AukStų HkllH kainų

Jei sergate chroniškai ... jei “viską išbandėte ir neatradote pa
gelbės . ateikit taip kaip jau tūkstančiai atėjo j -žinomą sanatoriją ir 
pasakykite ištiktųjų kokią PRIEŽASTIS negsiiavimų. Kol to nepada
rysit, negahmą išgyt!, čia stengiamasi patirti ligos pradžią ir pra
dedama gydyti negalavimus gamtos budu, kol nesužadinama normalų 
kūno veikimą, kol negrįžta sveikata, ir gyvumas, čia nesitenkina ir 
negydoma tik ant puses. Musų tikslas yra duoti ligoniui ne vien lai
kiną pagelbą, bet tikrą sveikatos sugrąžinimą tuojau pajaunintą gy
vumą, kurios teisingai mieliems pageidaujama.

Storosios žarnos liga
Skilvio ir Nervų Negalavimai 
Hemeroidas, geluonys, niežėji
mas ir’ t.t. dabar yra lengvai 
pagydomi AMBULIATOR1NIU 
BUDU ... be laiko sugaišties 
nuo darbo, be skausmo, be pa
vojaus — labai prieinama kai
nai Nepkisymas tų pavojingų 
negalavimų dažnai priveda prie 
rimtų įvykių'. Veikite tuojau! 
Rūpinkis su, priežiūra.

Laisnioto Gydytojaus ir 
Chirurgo

MOTERŲ LIGOS
Moterų ir dukterų skyrius 

Atskiros tovos atskiram skyriu
je ... . viskas atliekama prižiū
rint laisniuotam gydytojui.
UŽtikrinU moksliška $4 iki

Priežiūra 1 c
Masažas
Osteopatija
Chiropraktika
Vandens terapija
Storos žarnos 

terapija 
Fizioterapija

PILNA
EGZAMINACUA

kraujo spaudimo ištyrimas 
ir šlapumo analizes “

Ar Sergate

Storosios Žarnos ir Skilvio Ligomis?
kas. PaSekm>^atrXsr»aX%r\Pa?to^

Ligos Priežastimi Yra Galimybė
negalavimas^ kepenų ® Mulė? Arb “ • \ užkietėjimas,

hemoroidas, aklosios žarnos uždeSml? I?
ir smarkus storosios žarnos užde^r^ ’ s<)asmatinis
negalės. ' zdegimas, prostatos ligos ir moterų

Klektro-terapija 
Trumpų bangų 

terapija 
X-Ray skyrius 
V ana 
Dietetika 
Diethenna

FIZINft

•čia trigubų alga
Čia keturgubas kyšis,

Kaune—mūras

t

mus

vieš-
Addrecs

10ta

OPERETES

rara

ONDRUS PLEČIASI! 2539-2531 S. Pulaski Road
Tel, Crayyford 4088 ■*■■■**

Kaldras padarome iš jūsų 
plunksnų arba vilnų pagal 

užsakymą

DYKAI
perkant iš musų impor

tuotus impilus.

39c™
IR AUKŠČIAU 

ONDRUS
KALDROS

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI JAUNAJAI

Atdara kasdien įki 9 v. P. P. 
Trečiadieniais iki 5.

užsieny akcijos,
provincijoje centras, 

nesigraužč tautietis tėvynėn sugryžęs
Tai štai kokios tos railiškos eilės, kurios štai vos šešetai me

tų praslinkus visiškai tinka Bronaus Railos autobiografijai.
šiokių Railų Lietuvos pilkoje padangėje dabar netrūksta, jie 

didvyriai, kurie savo klynu trina karjeras.
Jie visi taiko į ministerius, ar diplomatus. Jie drumstame 

vandenėlyje gaudo žuvytes, vykusiai intri$u6ja, kitus įskundi- 
nėja, kad savo pasturgaliu aukščiau pasistūmėjus, aukščiau pa
kilus.

Lygiai tais'pačiais keliais žengia ir mums žinomas Alg. Dau
mantas,—kuris jau tyko, kuomet Paryžiuje atsidursiąs Lietuvos 
pasiuntinybės apartmentuose. O kolkas, kolkas Br. Raila 
per Lietuvos Aidą supažindina su užsienio politika.

Šiokių Railų dabar nestinga ir .užsieniuose, kurie plačiu 
keliu žengdami ir vadus garbindami žioja, ką tik apžioti

—Komo Lituaniens

MAIL COUPON
DR. NYSTUVS SANATORIJA

3952 N. Damen Avė., Chica<o
Prašau prisiųst man nemokarrai 

ir be ©rievei iu knveele ”PLAN TO 
RĘSTORE HEALTH” D. C.-3

tET 7100

I a u j c:
NEUŽMIRŠKIT ŠIOS



NAUJIENOS, Chicago, UI Šeštadienis, kovo 26, 1938
__________________________u_______ ---------------------------------------.------------ »| .^■<..11 .. ............................. .... .............., I - ------------------------- " “

Juozų ir Juozapinų 
Parė

šeštadienį, kovo 19 d., buvo 
Juozapų diena. Visur Juozai 
minėjo savo varduves. Bet, 
štai, šįmet įvyko nepaprastos 
Juozapinės, kurias yra verta 
pažymėti.

Susitarę keturi Juozai, bū
tent Juozas Blauzdis, Juozas 
Bagučiauskas, Juozas Stulgaitis 
ir Juozas Bendokaitis surengė

toj 11 valandą prieš piet užsi- 
statykite savo radio ant stoties 
WGES. Turėsite daug malonu
mo ir įdomumo pasiklausyti 
tikrai žingeidaus programo. Jo 
išpildyme, kaip viršuj pažymė
ta, dalyvaus nauji ir negirdėti 
talentai, kurie padainos rinkti
nų kompozicijų, o kalbėtojai 
pareikš daug gerų minčių kiek
vienam pasiklausyti.

Progress Krautuvės vedėjas 
J. W. Kaledinskas praneš įdo
mias žinias apie didelį 6-tą me
tinį išpardavimą, prie kurio ši 
krautuvė yra gerai prisirengus. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. J.

V. Beliajaus Šokių Koncerto Programa
(Chicago Women’s Club rytoj, 3 vai. po pietų)

Chipanitas — Meksikietiškas šokis Collette Reynolds
Espana Cani — Ispaniškas šokis Vytaut: s Beliajus
Panelė Moka šokti, Kolo—Kroatų V. Beliajus ir Elena Smetko 
Hasidiški Jaunuoliai — Žydų-Hasidų Vyt. Beliajus ir W. Grybas 
Linksmos Vestuvės — žydų-Ht sidų 
Sesutė Kermošė — Lietuviškas 
Tykiai Nemunėlis Teka — Lietuviškas 
Nokturnas — Lietuviškas
Piemenų šokis — Lietuviškas V. Beliajus ir Wenetta Grybas

Pertrauka

Vytautas Beliajus 
Wenetta Grybas

Vytautas Beliajus 
Vytautas Beliajus

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan ......
PACKARD Sedan .....
TERRAPLANE Sedan 
DODGE Sedan ............
PACKARD Sedan ....
FORD Del. Sedans ....
PONTIAC Coupe ........
AUBUBN Sedan ........

I Dar 61 Packard Bargenų pasirinki- •
Cicero Pirmynites mainly Mr.’Tuesdays and Fridays due to mui žemomis Kainomis.
and Mrs. Ascilla 
Mrs. Miller with

money for the Pirmyn Fund. Mickey Linon’s Orchestra.
» s a

• Having asked Pirmyn for 37 
was the first afftir held and' support, they expeot many 
drew a. good crowd. Let’s hope them to be on hand. 
the other affairs will be as 
successful as <the Cicero Bunco 
was. The credit goes to the being hfeld twice a

The Cicero Bunco Party

» » » 
Pirmyn reher.rsals

e 35
01 36

i 35
82

i 35
now 33

31
are 
week on

421 
345 
275 
22C 
165

75

and Mr. and the new songs that 
Mr. Yuška. learned. So, until 

again, I rėmam 
partner,

have to be 
we meet 

yobr silent

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

svetainėje (Hollyvvood Inn). 
Šiame parengime dalyvavo 
apie 20 Juozų ir apie 15 Juze- 
finų. Išviso dalyvavo apie 150 
svečių. Buvo duodama skani 
vakarienė ir gėrimai. Griežė 
Batučip orkestras. Svečiai išsi
skirstė *su didžiausiu užsiganė- 
dinimu linkėdami Juozams ir 
Juzefoms sulaukti dar daug 
daug panašių Juozapinių.

Steponas.

Tillie

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Dennis Galos, 52, su
Sruoga, 37

Anthony Zaleski, 27, su Al- 
f rieda Balon, 18

Joseph Coates, 28,
Burkis, 31

su Ann

Progresą Radio
Programas

Gavo
Perskiras

Marie Tanke nuo
Tanke

Mary Petravich nuo 
Petravich

Susan Kam i n sk i nuo Stanley 
Kaminski

Walter

Domime

Dainuos Chicagos Lietuvių 
Universiteto Kliubo daininin
kai, kalbės teisėjas J. T. Zuris, 
krautuvės vedėjas J. W. Kalė
ti inskas, adv. K. Gugis, County 
(derk M. J. Flynn ir kiti. By-

Reikalauja
Perskirų

Pear Zagon nuo William Za- 
. ffon.

L. U. C. — Lietuvių Studentų Kliubo 3-čias metinis muzikos 
ir dramos vakaras Chicagos Lietuvių Auditorijoje, kovo 
27 d. 6 vai. vakare. Dalyvauja ęhoras, solistai, šokėjai ir 
vaidilos, kurie suvaidins įdomią satyrą apie Amerikos lie
tuvių laikraščius, “Laisva Spauda”. Bilietai 50c. Po pro
gramų šokiai. Visas pelnas skiriamas neturtingų studentų 
stipendijų fondui.

Rožių ir Lelijų Kliubo bunco party — Pelnas Oak Forest se
neliams. {vyks šįvakar pn. Žitkų bute, l.')28 Canalport 
avenue, 18-toj apielinkėj. Pradžia 7:30 vak. Įžanga 25c.

Au Couvent (Klioštoryj)—Moderniškas 
Visgalingasai Dieve! — Samanietiškas 
La Midbar (Į Tyrumus) — Arabiškas 
Trukkiyeh — Turkiškas 
Persų Rinkoj — Graikiškas 
Šanti Šri (Suteik man ramybės) Indusų 
žugernautas — Indusų 
Bubnų šokis — Siamiškas 
Vestuvių šokis — Lietuviškas

Prie Piano — Elena Pečiukaitė

Busiškas M. Gamboni 
Vytautas Beliajus 
Vytautas Beliajus 
Vytautas Beliajus 
Michele Gamboni 

Vytautas Beliajus 
Vytautas Beliajus 
Vytautas Beliajus 

Grupė

PIRMYN
9HARPS and FLATS

grLve was decorated by her 
mother Sunday, Mar. 20th.

C. is holding, 
a conęert and dance Sunday, 1 
Mar. 27th, at the Lithuanian (7^ V|Lit“N.nOCo”

Auditorium. Time 6:00 P. M. vttl Mllikllvb llvbv

RASKEY HUI^Y. f

----- ----- -------------- --- ---------------
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

(DOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Victor Bagdonas 
z LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING —- ----
Perkraustoih forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halstėd St.
. šaukit Tel. YARDS 3408

—7 IKI 8 V AL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

23rd PI. Vyrams įžanga vienas doleris, o moterims puse.
Už tą gausit valgyti ir įsigerti iki soties. Kviečia

Rengimo Komisija.
Jungtuvių bankietą rengia Liet. Socialistų Sąjungos Chicagos

pa (sklokininkais) šeštadienio vakare, kovo 26 dieną, W. 
Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt st., pradžia 7:30 vai. vak., 
įžanga 60c ypatai iš anksto, prie durų 65c. Vakarienė, 
programas, kalbos, šokiai prie G. Stevens muzikos. Tikie- 
tus galima gauti pas organizacijų narius ir Naujienose.

Reng. Kom.
Vytauto Beliajaus šokių" koncertas sekmadieni, kovo 27 d., Chi- 

cago Women’s Club salėje, 72 East 11 tli Street (prie Wa- 
bash). Pradžia 3 vai. p. p. Bilietai 55—$1.10. Galima gau
ti “Naujienose”.

MĖGSTI KĖDĖM UŽKLOJIMAI

CROCHETED CHAIR SĖT PATTERN 1705
1705 — Kam tinka tas gali nusimegsti ši gražų motyvą 

kėdės arba langų.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Hatated SL. Chicago, II).

O “Pirmyn” wr.s very happy 
to receive the following letter 
and thanks Mrs. Lulu Raben 
sincerely for the sentiments 
she expresses about the chorus:
“Dear Mr. Vaivada —

“The recent pleasure I 
pcrienced, playing with 
Stephen’s orchestra for

Lithuanian-Polish 
doubt kept mosi 
thinking of what 

would hold. Būt, 
well, and a peace-

ex- 
Mr. 
the

e The 
eonfliet no 
Pirmynites 
the future 
now all is
full settlement has been reach- 
ed between Lithuania, and Po- 
land. Lithuania opened friend- 
ly relations with Poland in 
spite of a cabinet dispute in 
Lithuania. i

The Memel ųuestion is not 
yet settled, būt we hope for

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

i (Screened) ................... tonas
SMULKESNĖS $7 25
Tonas *................. ..................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Pirmyn operas, was a most en- the best whatever the out-1 
joyable contact.

“It was the first time I had įo exist al'though compa.rative- 
been invited to participate in jy small in size to other na-i 
any of the concerts of that or- tions. Therefore, there is no 
ganization, and I w< s impressed need to worry . that Pirmyn 
with the cordial reception I re-Į wiu not be unable to į>o to Lith-j 
ceived by the 'various mem- Uania. The work and dreams 
hers- ' shall not be iiu^in.

“To you as President of Pir- ‘ A
myn, I wish to make known 
my appreciation and

come, Lithucnia will continue

» » 3
© Every extended effort of 

esteem,.peOpie of Lithuanian extraction' 
of your group. For an organiz-ito aid Pirmyn in getting to 
ation of i mateurs (with the ■ Lithuania will vbe appreciated 
exception of Mr. and Mrs. Ste- heartily. n ' >
phens), their work is admir- 
able and there is indeed some 
promising talent within their |jnt0 groups of £jorthsiders and j 
ranks. To the Stephens, great Southsiders. There are about 
credit is due for their untiring.4 groups rcpreš'ėhted, mainly 
efforts and sincerity to a j Southsiders, which include
vvorthy cause. Mrs. Stephens isl Brighton Park, Maręuette Park,

» » »
O The chorus has divided

To the Stephens, great; Southsiders. There are about

truly an antist on the stegej cicero, 
and M r. Stephen’s I 
energy and conscientious mu- 
sicianship, sūrely obtain results 
such as were manifested lašt i 
Sunday. Į

“My very best wishes to a 
splendid choir and many thanks’ 
for the privilege of rendering' 
assistance tovvard the success 
of 'the opera performance.

“Very sincerely yours —
“Lulu Raben.”

» » »
• Into the folds of Pirmyn 

came 2 people. One a. new mem- 
ber, the other an old timer. 
Mr. Al Petris is the new mem- 
ber.

Yours truly did not get the 
name of the old timer. Būt, 
we can flrmly statė without 
deniai that she’s eute and is 
getting ųuite popular among 
the boys, especially where Bony 
is concerned.

» 8 »
• Aldona Grigonis, 

Zygmont, and George 
Bern Miller, sold the most tick- 
ets for our concert.

« » «
e Raffle books 

drawings will be 
for Pirmyn’s pienie 
at Birutes Grove, 
Kean Avės. Ali members are 
asked to sėli 2 raffle books.

which include

_____, Garfield Park, 
boundless'.Rumboldt Park.

Each group will hold 
sort of affair in order to

and

some 
raiše

Tautiškų Kapinių 
Istorijos Knyga 
Eina Į Spaudų

Liet. Taut. Kapinių Istorijos 
Knyga, kovo 27 d. bus atiduo
ta į spaudą. Kurie pasižadėjo 
prisidėti, turite pilnai užsimo
kėti neveliaus kaip kovo 27 d., 
kitaip nebusite įdėti į knygą.

TONYS LUKOŠIUS
Seniausias ir geriausias drabužių 

valytojas ir taisytojas Brighton
l

Parke.

2555 W. 43rd St.
Tel. LAFAYETTE 1310

Miss
Miller,

prizefor 
distributed
May 15th
79th and

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS 
Grand Tavern 

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

butis dėl pakeleivių. 
Grand Avė., Manheim Road, 

(U. S. 45) 
Telefonas Franklin Park 383.

A. J. SEDLIN, Sav.
dėl

No. 1705

čia Įdedu 10 eentų ir prašau ataiųati man PavvrdĮ No.

• Thursday, Mar. 31 st is 
Lillian Stupar’s Birthday. Con- 
gratulations ‘'Graži Galatea”. 
Psst (She’ll be 19 years, folks.’)

Vardas ir pavardė • k

Adresas

• Al Brazis sang a solo at 
the funeral of the late Ieva 
Tikutienė.

Coal-Ariglys

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00

Į Miestą* ir valstija Our late Albina Trilik’s

MINE RUN 
BtG LUMP 
FGG ...........
NUT ............................................ $6.00
SCREENINGS ............................ $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Šmotą

“Faun 
Design

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

...9 9c

su

Paštu 
35c 

Extra

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos 

f Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

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

ais

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

t

. ■ ■ ■ ■ -

■
■

Tiktai po 990 už M _ -

kiekvieną setą /> ■■ • 4

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti aame- 
niai 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, ręikia atsiųsti ekstra 35c:

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No. 94

Y

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Kovo 26 d.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Maręuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenae 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ 7

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

£
KASDIENINIS BIZNIO SĄ

RAŠAS—ALFABETO 
TVARKOJE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir
mos njšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvrood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel ENG 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPlTALS

SVEIKATOS KLINIKAS 4.
TONSILAI IŠIMAMI $12-5°
gydymas'“.”.............SCn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

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

greitai palengvinama ....... ~
VISAS LIGAS GYDOMA $*f,00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANT AI

Universal restaurani
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 We«t 31st Street
A. A. NORKUS, Savininke*

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY SPOT
Didelis pasirinkimas degtinės, vyno, 
cigarų. Fortune alaus, Barbi kių 
Ribs, šeštadieniais ir muzika. Taip 
pat ir mandagus patarnavimas.

Savininkės LUCILtE SELENIS
3862 Archer Avenue

' * ■ v. .1. ■ I. '.a . . •• ’v,. .... : ...j . <: .......... i •. J?.' .‘./.Į - J ,.:.V 5 \ ■'Iii r..,..; t . ■. \ '""N.
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šeštadienis, kovo 26, 1938 NAUJIENOS, Chicago, III. ’

Pasižymėję Lietuviai Svečiai Ciceroj Iš 
Grand Rapids, Michigan

Bunco, Bunco, Bunco ir kiti Cicero Reikalai

Rytoj Svarbus 
SLA 238 Kuopos 
Susirinkimas

radio
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMAS Automobile^ Building MoteriaiReal Estate For Sale 
Namai-Žemš Pardavimui

BUNCO

CICERO — Madoj bunco pa- 
rės. Trys, »viepa paskdi kitą. 
Bunco nors nėra legalizuotas, 
bet jo niekas netrukdo. Štai, 
šį šeštadienį, jaunų mergaičių 
kliubas “Masųuerettes” ruošia 
bunco parę Liuosybės svetai
nėje. Kliubas naujas, bet jau 
užsirekomendavo gana gražiai, 
todėl, kad valdyboj figūruoja 
gabios lietuvaitės ...

VĖL BUNCO
Sekmadienį bunco, ir tai pir

mas Draugystės Lietuvos Ka
reivių. Patyrimas pąrodo, kad 
bunco praktikuoja daugiausia 
moterys, merginos. Bet Karei
viai vyrai irgi ruošia bunco. 
Tikrai bus žingeidu. O, sako, 
tų dovanų, dovanų! Kiekvienas 
gaus, ir dar ne po vieną. Tad, 
ateik pasiimti. Pradžia 3-čią 
valdaną po pietų, Liuosybės sve
tainėje ...

DAR VIENAS BUNCO
Po sekmadienio, trečiadienį 

ir vėl bunco Liuosybės svetai
nėje. Tai 30 d. šio mėnesio. Šią 
parę ruošįa Liuosybės namo 
bendrovės direktoriai. Prieša
kyje stovi ir gerai dirba Ignas 
žilius. Atrodo, kad jisai vienas 
dauginus padarys negu visi 15 
direktoriai. “Go and do it, Mr. 
Žilius.” . ..

Iš KLOVAINIŲ
Šį sekmadienį po pietų p. še- 

meto svetainėje susirenka Klo- 
vainiečių Kliubo nariai ir na-
--- --- y----------------------------------------- ----

MADOS

rėš. Tai pripuola paprastas sų- 
sirįnkimas. Nariai turėtų paro? 
dyti gyvumą savo reikaluose, 
Poilsio laikas jau baigiasi. Pa
vasario saulutė šviečia, visą 
gamta atgija Iš po sunkaus žie
mas miego. Tad, verta ir mums 
pasijudinti, parodyti gyvybę. 
O prie to,o dar tik vienas susi
rinkimas ir imsim vasaros .ato
stogas. O prieš tai turim visą 
ką sutvarkyti, patęsti planus 
ateičiai. O kąip su duoklėmis? 
Tai kliubo pamatas. Ateikit vi
si, atsiveskt naujų.

Ęeje, gal turėsme laimę iš
girsti gyvą žodį iš savo gim
tinės, Klovainių. Pavasario 
Kregždutė atskrido. Ar tai ne
bus puiku ir malonu girdėti 
kalbant apie tą žinomą kraš
tą, kur takeliai praminti buvo. 
Taip buvo, bet jau nebėra. Su
minti, užžėlę. Juk ten karas 
siautė ir vėl rengiasi. O, bau
gu!..

SVEČIAI Jš GRAND RA- 
PIDS, MICR

Svečias iš Grand Rapids, Mi- 
chigan! Šiomis dienomis čia vie
šėjo p. A. T. Kortz, Krivickas, 
vedėjas Grand Rapids Die and 
Tool Works. Chicagon atva
žiavo biznio reikalais. Ta pro
ga aplankė senus gerus drau
gus, pažįstamus B. Korsakas, 
plačiai žinomas “Happy Bill”. 
p. Kortz dukterį paliko pas p-lę 
Korsakaitę, o abu tęvai atva
žiavo į didelį miestą, Cicerd 
pas K. ir A. Deveikius.

Kadaise čia yra gyvenę. Tai 
buvo tik mažas Grant Works. 
O dabar negalima nei pažinti. 
Tiesa, vargiai bepažjstąmas ir 
p. Kortz. Gerą duoną turi. Iš 
visko puikiai atrodo.

Rytoj 2 valandą po pietų K. 
Gramonto salėje, 4535 S. Rock- 
welj Street, įvyks svarbus 238 
kuopos susirinkimas. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirįn- 
kime, nes įvyks Pildomosios 
Tarybos balsavimai. Nuo pačių 
narių priklauso kokius virši
ninkus išrinks rūpintis organi
zacijos ateitimi ir gerove.

Perskaitę šį pranešimą pasi
ryžkite dalyvauti susirinkime 
ir atiduokite balsą tiems Rąn- 
didątams, kurie užtikrins SLA 
gerinusį rytojų. Be to, nariai 
atsilikę su duoklių mokestimis 
prašomi atsilankyti, kad nebū
tumėte suspenduoti.

J. Povilaitis, rašt.

“Jungtuvių”
Bankietas
Šį Vakarą

“Susituoks” Socialistai 
su “Sklokininkais”

SU

4716—Mažai sesutei suknelė ir 
apatinis rūbas. Sukirptos mieros 2, 
4, 6, 8 ir 10 metų mergaitėms.

Morint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių

kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 
yarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky« 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern *fepU 1739 
So. Halsted St, Chicago, HL

NAUJIENOS Pattera Dept

(Vardas ir pevardi)

(Adiezas)

(Miestas ir valstija)

Rytoj vakare, stotis WCFL 
translliuos Budriko Radio pro
gramą, kuriame dalyvaus Bu
driko Radio Orkestrą su gra
žiais naujais muzikos kuriniais 
ir Makalų šeima su 
nos vaidinimu.

savo sce-

1937 DOĘGE 4 durų Touring Se- 
dan, labai gerame stovyje, nebran
giai, naujo karo garantija.

CENTRAL AUTO SALES and 
SERVICE, Boulevard 2510.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

Programas ketina 
įdomus. '

Budriko Rakandų

buti labai

Budriko Rakandų ir Radijų 
Krautuvėje, 3409 So. Halsted 
S t. dabar eina didelis pavasa
rinis išpardavimas skalbiamų 
mašinų, gasinių pečių, refrigera-. 
torių ir radijų. Ant visų tų 
dąiktų yra duodama didelė 
nuolaida. Taį, rodos, hus pas-t 
kutinis 
šįmet,

IŠPARDUODAME BARU FIKČĘ- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Story 
fikčerius dėl bile kurie biznio iškai
tant svarstykles, registeriųn ir ięe 
baksius. Čash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
tę kitur.

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

CALurpet 5269.

PATRAUKLI, šviesi, oringa 8 
kambarių freįminė rezidencija 2524 
West 38th St., konkrito pamatas, 
moderną, pagerinimai, naujas furna- 
sas, tinkanti didelei šeimai, arti 
viešos, parapijinės mokyklų, bažny
čių, gera transportacija, 30 pėdų 
priešakis, kampinis budinkas, gara
žas, Kreiptis Lafayette 1384.

PARSIDUODA KAMPINIS MŪRI
NIS NAMAS, dvieju flatų, kožnas 
po penkis kambarius su dviem 
garažais, 4661 So. Fairfield Avenue. 
Parsiduoda nupiginta kaina. Krei
ptis vakarais ant pirmo aukšto.

toks didelis bąrgenas

nuo 91/2 
pietų.

krautuvė bus atdara 
ryto įki 2 valandos po 

—R.

Šaltimiero Programas

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ....................... $15—$20—25
$|5Q Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ........  1.............. $39—$49
$375 vertės 3 kamb, įrengimas $125
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

je luxe ........,..... -..... —...... $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

KAS KĄ TURITE MAINYTI AR
BA NORITE PIGIAI PIRKTI 
Turime daug bargenų Marųuet- 

te Parke ir Brighton Parke.
2 flatų mūrinis su taverno bizniu 

—randasi 63 St. Kaina $8500.
6 kambarių cottage kaina $2400
2 flatų naujas, mūrinis, kaina 

$5800.
5 kambarių nauja murinę bun- 

galow, kaina $3900.
2 flatų medinis, kaina $2200.
Galima pirkti su mažais įmokč- 

jimais, kitus kaip rendą.
C. P. SUROMSKIS, 

2502 Wesf 69th Street, 
Tel. Grovehill 0306.

Atdara Nedėliomis nuo 11 iki 
po pietų.

3:00

$200,000 VERTĖS 
LENTOS — SIENOMS LENTOS — 
PLYWOOD—STOGAMS, GELEŽIES, 
PLUMBINGO IR STATYBOS MED

ŽIAGA AUKOS KAINOMIS 
Atdąra kasdien iki 9 vak vakaro 

Sekmadienį iki 6.
$8000 vertės rockwool insoliaeijos 

roliai, batts ir maišai; geriausi pilni 
maišai ............................... ;------ 69c

Insuliacijos lentos visų mieyų 
((sheets) ketv. pėda ..............  3c

Insuliacijos lentos 4’x5’ sheets, 
ketvirtainė pėda ...................... V&c

$5,000 vertės maple ar ąžuolo flg. 
lentos pėda ..........................  8c

$8,000 vertės 2x4 pėda .......
$7,500 vertės 1x6 sheeting pėda 1c 

600 ketv. plytų s’dg. (print)
Ist’s ketvirtainė pėda ........... $3.75
100,000 pėdų eglinės 1/4 lolių ply- 
wood panels 4’x5’ iki 4’x8’ ketv.
pėdą sheets ....................r.-...... 8%c
Freimai ir langai, glazuoti $3.00 
Nauji mldgs visų rūšių pėda l/4c

Naujos 5 cross paneled durys pi
giai kaip ...........   $1.00
1x6 beadded partišenai pėda l%c 

LENTOS SKOLON PIGIAI NET 
$5 MĖNESIUI

Musų jardas užima 3 miesto blo
kus su didžiaųsįa aukųjarpa verty
be. Ūžtikrįname, kad sutaupysite pi
nigo. Prisiųskit savo reikalavimus. 
Pildome užmiesčio užsakymus.

KING MIDAS TRADING POST 
2221 S. Asland Avė. Lafayette 5900

Patarlė sako; “keičiasi lai
kai — keičiasi papročiai”. Bu
vo laikai, kuomet mes kuone 
visi buvome labai griežti ir 
drausmingi; įsigijome tam tik
rą pasauliožiurą, nusprendėme, 
kad tik ta yra teisingiausia ir 
už tai buvome pasiryžę kovo
ti, žut-but. Kas su piumis ne
sutiko tą apšaukėme savo prie
šu ir baigta. Pasėka to, įvyko 
skilimai, pasidalinimai ir skir
tingas grupes, srovės, griežti 
kivirčai. ~

Šaltimiero sekmadienio radio 
programai yjabar prasideda 7 
vai. vakarei o ne 9 vai,, kaip 
pirmiau. Šį sekmadiepį Šąlti- 
mieras, kaip ir visada, suteiks 
klausytojams visą valandą mu
zikos ir visokių “netikėtumų”. 
Šaltimicras dabar leidžia tris 
programus į savaitę — penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį 
iš WHFC stoties 7 vai. iki 8 
vai. vakare. (Sp)

PARDUODU ICECREAMO ir 
kendžių storo fikčerius, gerame 
stovyje, nebrangiai. Tel. Republic 
8214. 1

3 NAUJI ir 3 VARTOTI refri- 
geratoriąi; 1 15 kub. pėdų taverno 
ar restauranto refrigeratorius; 2 
nauji valykliai, 2 radio, 1 skalbyk
la. 1/3 nuolaidos duoda žmogus 
kurs meta biznį.

5442 Augusta Blvd., Columbus 
1850.

ALIĘJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai.
ARROW OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois.
. Phone Austin 4300.

SENA MOTERIS parduoda 2 mū
rinius namus. Vienas neša $122.00, 
kitas $115.00. Priimsiu lotus. 
1883 So Spaulding Avė. 1-os lubos.

2 apartm. plytinis 7-8 kambariai
7041 PRAIRIE AVENUE lotas 

50x175 pėdų arti St. Columbanus 
bažnyčios ir mokyklos, dviejų ka
rų Tile priešakiu garažas — įya-

automatiškas vandens
žiavimas automatiškas stokerio Šil
dymas
šildymas — elektrikinis refrigera- 
torius. Budinkas kainavo $21,000.00 
1928. Kaina $9,000.00. HOLC pas
kola išmokėta iki $7,000.00 mėnesi
niai mokėjimai $59.11. Pamatymui 
kreipkitės į 1 apąrtmentą.

Business Service
Biznio Patarnavimi?'

KAMBARIUS 9x12 pčd. eksper
tas išklijuoja popieriais, įskaitant 
popierių už $2.98. HEMlock 0166.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba ,vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 

10:30 vakare.
CHERLES GAVCUS 
6100 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.

iki
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Business Chances

Pardavimui Bizniai

O už-vis geriausia tai tas, 
kad musų tautiečiai,’-lateifikP įyŲg 
prasimušė į viršų. P-s Krtz, 
Krivicką, labai gerai žinau net 
iš pat senos gimtinės, čia atva
žiavo kaip ir daugelis kitų gri- 
norių. Neatsivežė jokių turtų. 
Ir jeigu jis 
augščiaus už 
Čius, tai jo 
rezultatas.

šiandiena stovi 
kitus savo tautie- 
paties pastangų

K. P. Deveikis

Bunco Brighton 
Parke

BRIGHTON PARK. — Ry- 
vakare Hollywood 

Inu salėje, 2417 W. 43rd St., 
įvyks bunco ir šokių vakarėlis, 
kurį rengia Brighton Parko 
Moterų Kliubas. Visas parengi
mo pelnas yra skiriamas Oak 
Foresto prieglaudos lietuvių se-

Įžanga asmeniui 25 centai, 
Rengėjos nuoširdžiai kviečia 
visus brigbtonparkiečius atsi
lankyti. —A, Z.

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

Pinigai duodami tuojau, išanks- 
to, belaukiant apdraudos išmo
kėjimo. Skubus fondai dėl dra
bužių, bažnyčios patarnavimui, 
transportącįjai, kapinių lotams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jųsų laidotuvių direktųriųs, o 
jus pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Ellis planą.

L. I4. ELLIS COMUANY, 
33 N. La Šalie St. Franklin 1593

P—.

1 n VFikL U 3 LIIU V Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Banktefams 

ir Pagrabams,
3316 So, alsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

«
• Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, įBan- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800 |

Sakoma: “laikas yra geriau
sias mokytojas ir gydytojas”. 
Įvyko taip ir čią; įsitikime, kad 

j.OĮj vianyįėję yra ga
lybė, pradėjome darytis tole
rantiškesni, iš naujo bendrintos 
— jei ne visuose, tai bent kai 
kuriuose klausimose — ėmėme 
tikėti, kad ir skirtingai san- 
protaujautieji dar ne būtinai 
turi būti priešu — jei tik jie 
butų pažangus ir nuoširdus sa
va idealuose. Taikiu pudu, min
čių apsikeitirnu, diskusijomis 
juk galima daugiau pasiekti 
negu neapykanta,
“Veiks Bendromis Spėkomis”

šį vakarą įvykstantis jung
tuvių bankietas ir yra išdava 
pastarojo sanprotavimo. Rer 
kelioliką metų socialistai ir opo- 
zicijiniai komunistai, , geriau 
žinomi kaipo ^sklokininkai”, 
buvę griežtai .atsirubežiavę vie
ni nuo kitų, gabaus priėjo su
sipratimo, kad vietoje kovoję 
tarpe savęs; verčiau eiti prie 
artimesnio suaibendrinimo ir 
bandyti draugiškai rišti savo 
skirtumus. Kur bus galima, 
dirbti bendrai sujungtomis 
spėkomis, Kaip politiniame, taip 
ir kultūriniame lietuvių visuo
menės darbe vaisiai bus žy
mesni. šio 'vakaro bendra su
eiga —. jungtuvių bankietas 
duos progą iš naujo vienus ki
tiems arčiau pamint ir patirt, 
kad visi yra idėjų karžygiais.

Bankietas Neffo Salėję
Jungtuvių bankietas įvyks 

W. Neffo svetainėje, 2435 g. 
Leavitt St., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga iš anksto 60 
centų ypL'tai, prie durų 65 cen
tai. Tikietus galima gauti iš 
anksto pas organizaciją 
ir “Naujienose”. Rengia 
vių Socialistų Sąjungos 
gos Centralė kuopa ir 
vių Darbininkų Draugijos 4 
kuopa (sklokininkai). Bus pa
teikta vakarienė, alučio, pro
gramas, kalbos, šokiai, šį va
karą, šeštadienį, kovo 26 d-, 
7:30 vak vakare. Kas gali so
cialistų ir sklokininkų turėtų 
dalyvauti toje sueigoje.

— Tarpininkas.

Miscellaneous 
t IvMrųa

RENDAI KRAUTUVĖ su naujais 
fikčeriais — grosernč ir mėsos 
marke^as $50.00 mėnesiui arba par
duos fikčerius labai nebrangiai. Tel. 
Melrose Park 9724.

PARDAVIMUI mūrinis 2 aukštų 
namas, 2—6 medinis 2—5 South 
Sidėje. Parduodu grosernę, rokun- 
das. atskirai arba sykiu. Priežas
tis važiuoju Lietuvon. Pigiai.

1951 Canalport Avenue.

narius 
Lietu- 
Chica- 
Lįetu-

v Tel.^Victory 4965. / 
STOGDENGYSTĖ IR 1BLĖKOS 

DARBAI
85 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už durbus. Lėngvųs išmokėjimai, jei 

..norite.
BRIDGEPGfcT ROOFING AND 

SHEET MSB CO.
3316 ^9. > palsted SUęet

FUftNiŠHED ROOMS

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
Luhbhruimi^, biznis išdirbtas; 30 
pėdų-’ftatefš' ir 51 kambaritį' viešbu
tis. Pigi renda, garu apšildomas, 
arti main Stock Yardų gatvės. 
Užtektinai darbo dėl 6 žmonių. 
Priežastis pardavimo—turiu 2 vie
tas arba priimsiu partnerį.
3143 So. Halsted St. po 8 v. vak.

66th ir Maplewood 6 KAMBA
RIŲ plytinis bungalovv, garažas— 
$5,800; 64th Talman — 6 kamba
rių plytinis namas — garažas $6250 
62nd ir Rockwell—2 flatis plytinis, 
5 kambariai, garu šildymas, plyti
nis, 5 kambariai, * garu šildymas; 
garažas. $8500.

Mr. MEDORA, Stewart 3601.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengęjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250. .

Financial
Finansai-Paskoloa

PARSIDUODA PIGIAI BUčER- 
Ne ir grosernė. Priežastį patirsite 
ant vietos. 3156 So. Wallace St.

MIESTE geriausis pirkinys, mo
dernas kampinis 10 apartmentų, re- 
frigeracija, plytinis garažas, geros 
pajamos, 65th and Campbell. Tik
ras

$10,W0.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

RENDON KAMBARYS dėl vai
kino, naujai fornišiųotas prie ma
žos šeimynos.

2416 W. 45th St, 2 lubos.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
sas arba priimsiu pusininką, 
vienai moteriai persunku.

2042 So. Halsted St.

vi- 
nes

pristatymas, kaina $22,750. 
MANOR REALTY CO.

2532 West 63rd Street.
Hemlock 8300.

RENDAI išfornišiuoti kambariai 
—su valgiu ar be valgio. 1540 Mil- 
waųkee avenue antros lubos, Fate, 
Tel. Humboldt 5114.

PASIRENDŲOJA kambarys prie 
mažos šeimynos, netoli gatvekarių, 

Bųngaloyv. 6318 So. Albapy Avė.

Furnished Rooins Wianted
PAIEŠKAU ' Marųuette Parkev 

kambario prįe blaivų žmonių; aš 
nerųRaų ir negeriu ir su geriau
siais references. Adresuokite 1739 
3o. Hąlsted St. Box 807.

For Rent
RENDAI KAMBARYS prie ma

žos šeimynos. 2-ros lubos. Renda 
pigi. 3446 Ęmerald Avenue.

RENDAI 5 KAMBARIAI su va- 
ną naujai dękoruoti. $16. 1905 S.
Rublę Streęt.4'

."■r........— —

2500 West 63rd St. RENDAI gra
žus ofisas su priėmimo kambariu, 
tinkamas bile profesijai ar bizniui. 
C. URNICH, Tel. Lafayette 6404.
rj.ffT.T-Į,11.. FJU1 ■,!■■■», .'■■■KTJ'" T ■' ■■■ .y—-y —

RĘNDON šviesus švarus kam
barys — blaivam ir švariam žmo
gui. Įte Valgio. 5£$5 So. Ęmerald 
Avenue. '■ : ' y1 , \

ji, ,11 U Į, ! !eas-jgraaro. uji. ai --------------7_—

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo TĖVO Nikode
mo Gacho? Mylimas tėveli aš Ed- 
vvardas Gaęhas norėčiau greitu lai
ku su Tamsta susižinoti.

Tel. YARDS 0314.

Help Wanted-~Ma|e
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
rai išdirbta vieta, priešais didelį 
teatrą, priežastį patirsite ant vietos.

3517 So. Halsted St.

ČEVĘRYKŲ TAISYMO ŠAPA ant 
pardavimo labai pigiai. Priežastis— 
liga. 4556 So. Paulina St. Savinin
kas -45,58 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI SHOE RĘPAIR 
ŠAPA, bedarbis vargo nematysi jei 
šita šąpa įsigysi. Pamatykite.
M. J. Peteręlevich, 10703 So. State 

St- Chicago, III.

PARSIDUODA pusė tavernos.— 
Paieškau pusininkų — vienai mo
teriai persunku. 936 East 75th St.

Exchaiige-—Mainai
PELNINGA ir didelė GRŲSĘRNĖ 

Mainysiu į lotą Turi būt South SL 
dėje. Republic 9578.

ReąJ Estete For Sale
NąrnM-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA FORKLOEERIŲ 
NAMĄI-BARGENAI, Marąuette 
Park ir Southsidėje.

2 fletis muro, apšildomas $6000.
4 fletis naujas muro, mūrinis ga

ražas..............................  $12,500.00
10 fletis muro naujas $18,000.00
15 flatų ir 5 štorai muro kam

pas, pečiais šild., rendos neša 
$4500.00 į metus ........... $16,000.00

4 šeimynų naujas muro, gara
žas ......................   $9000.00

4 flatis ir Tavernas didelė salė,
apšildoįnas .......................... $7000.00

Štoras (tavern) ir f lėtas viršui, 
medinis ............................. $2,500.00

8 štorai vieno aukšto muro, ap
šildomas .............................  $9,500.00

5> pagyvenim ... medinis viskas iš- 
renduota ............................. 2,500.00

2 pagyvenimų medinis, 50 pėdų 
lotas ................................. $2,500.00

5 šotrai, 5 ofisai viršuj ir fle- 
tas muro, apšildymas, kampas

Kaina .......................... $28,500.00
2 fletis medinis apšildomas Cice- 

roje ...................................   $3,500.00
2 fletis mūrinis, apšildomas Ci- 

ceroje ................................. $6,500.00
Turiu ir daugiau mažų namelių 

ir didelįų pasirinkimui visur. Pirk
dami per mane sučėdysite pinigą. 
Teisingas patarnavimas. Turiu ir 
mainų. Rašykite ir aplaikysite na
mų nurodymus.

CHAS. URNICH, 
Suite 514. 56 W. Washington St.

REIKALINGA $3000.00 ant pir
mo morgičio ant propertės vertos 
$14,000.00. Praneškite laišku 1739 
So. Halsted St. Box 808.

PADAROME PIRMUS* MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais — 
miausiais mokesčiais.

LOUIS MORRIS and CO., 
10 N. Clark Street.

ze-

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Coal-Anglys

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00

$6.00
$5.25

VIETINĖ ' ILLINOJAUS korpo
racija ieško gąbąųs vedėjo kaipo 
bendradarbio. $1,000 iki $1,500. 
Reikalaujama išpirkti mažęsniuo- 
sįųs akcininkus, reikalinga tuoj au
tinis veikimas. Naujienos, Box 809

Help Waptę(l—Male-Fęmalc)
Darbininku Reikia * j.

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, pamuš pirkt, parduot, ręn- 
iduot, ąpdraust.

Kreipki tęs pas:
J. p. £WALD RIALTY CO, < 

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

708 W, 18th St. Tel. Raymarket 5686

kam reikia pinigų
Arba greit išmainyti namą, ūkę, 

lotą, biznį bile kur. Taipgi perkam 
morgioius, judgement notas, namų 
kontraktus, master certificates 
skolinąm pinigus.

NAMON REĄLTY CO. 
6755 South Western Ąvenue 

Tek Grovehill 1038.

BARGENAS
Kampinis biznius, namas, štoras, 

3 flatai, platus lotas, 7 karų ga
ražas, E. S. kampas Canalport ir 
Union Avė. 1983 Canalport Avė. 
Kaina $3800.00, $380.00 įmokėti, 
likusius po $35.00 mėnesiui, pris- 
kaitant nuošimtį .Atsišaukite Frank 
Jenetta and Co. vienintelis agentas 
4257 Carmak Road, Tel. Lawndale 
4949.
l-ĮgBSTI Į 1 1. , ■ILi. g.__ L?

Farnis for Sale
Ūkiai Pardavimui

ir PARDAVIMUI FARMA Indianoj, 
172 arkrai žemės, įskaitant far- 
mos įrankius. Viskas pirmos rūšies 
sąlygose. Kreiptis Mirs. A. Drigot, 

3231 So. Emerald Avė., Chicago.

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

PIRKIT DABAR!I
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Į JEI TURIT
KA PARDUOT

I

I

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENV

SKAITYKIT
NAUJIENAS

6 KAMBARIŲ plytinis BUNGA- 
LOW, 2 4carų garažas, plieno kon
strukcijos stokeris, karsto vandens 
šildymas. 8635 So. Wood St.

PARDAVIMUI 2 aukštų freimi- 
nis su keturių kambarių katedžiu

PARDAVIMUI FARMA arba mai
nysiu ant namo loto, ar kokio biz
nio. Mauston, Wis. Route 4, Box 12

RĘIRALJNGA VIRĖJO restau- nis su ketum. kambarių katedziu 
rantui, vyras ar, moteris, mokestis užpakalyje, pigiai. Atsakyti angliš- 
vąlgis ir kambarys, 5702 West 65th kai. Josephine Kenkei, 5342 South. 
Št. Portsmouth 7037. \ Wentworth Avė. |

PARDAVIMUI FARMA 105 ake- 
rių, 7 bildingai, mašinerija ir gy
vuliai. Almond, Wis. Parduosiu ar 
mainysiu ant Chicagos propertės.

Atsišaukite bile vakare.
5103 So. Carpenter St. 

Mrs. Fitzpatrick

■ i

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau
CANAL 8500

Apgarsinimų . kainos pri
einamos. Už pakartoji- 
mu3 gąysit nuolaidą,



šeštadienis,’ kovo 26, ‘ 1938 
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LIETUVA NEKANTRIAI LAUKIA “PIR
MYN” CHORO EKSKURSIJOS

Ruošiasi dainininkus iškilmingai priimti, 
“kaip tikriausius brolius”

Prieš kelioliką dienų Chica- 
gos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
valdyba gavo kelis laiškus iš 
Lietuvos Pirmyn Choro eks
kursijos reikalu. Vienas laiš
kas buvo nuo p. Antano Kal
vaičio, buvusio Lietuvos kon
sulo Chicagoje. Kitas nuo Lie
tuvos Turizmo Sąjungos, Kūno 
Kultūros Bumų ir Lietuvos 
Spaudos Biuro.

Laiškuose visi praneša,\ kad 
“Pirmyn” Choro Lietuvi! ne
kantriai laukia ir įvairios įstai
gos rūpinasi, kad Chorą kuo 
gražiausiai priimti, apgyven
dinti geriausiomis sąlygomis, 
etc.

Spaudos Biuro laiškas

P-nui Antanui Vaivadai, 
Chicagos Lietuvių Choro 
“Pirmyn” Pirmininkui

Dėkojam Tamstai už Tams
tos š. m. sausio mėn. 29 d. raš
tą dėl “Pirmyn” choro ekskur- 
sijDS-4"L4etuvą.

šiomis dienomis Lietuvos 
Konsulatams Amerikoj buvo 
pasiųstos naujos instrukcijos 
Amerikos lietuvių (Amerikos 

ar Lietuvos piliečių, ir tų, ku
rie nėra nei vieni nei kiti) vy
kimo į Lietuvą reikalu. Malo
nėkit kreiptis į p. Daužvardį ir 
jis Jums duos visus reikalingus 
paaiškinimus.

Man labai malonu Tamstai 
pranešti, kad iš visų žinių, ku
rias galėjau surinkti apie Jūsų 
choro priėmimą, atrodo, kad 
viskas bus daroma Jus šiltai 
priimti, apgyvendinti geriau
siomis sąlygomis, surengti 
Jums koncertus ir parodyti 
.Jums Lietuvą. Lietuvos chorai 
labai džiaugiasi Tamstų pasiry
žimu aplankyti Lietuvą šiais 
jubiliejiniais merais ir priims 
Jus kai]) tikriausius savo bro
lius. Bus stengtasi viską daryli, 
kad grįždami į Ameriką išsi- 
vežtule kuogražiausius atsimi
nimus.

Laukdama .Tusų malonaus 
atvykimo ir linkėdama geriau
sios kelionės į seną tėvynę,

Su aukšta pagarba,

M. Avietenaite,
Spaudos Biuro Viršininkas.

Nuo Kūno Kultūros Rūmų
p. Antanui Vaivadai:

“Labai dėkingas Tamstai už 
laišką ir platesnes informaci
jas.

Sveikinu kuonuoširdžiausiai 
Jūsų milžiniškas pastangas at
lankyti Lietuvą su daina, su 
gražiu buriu jaunimo.

Šį jūsų atsilankymą Lietuvo
je parenisime kuo tik galėsi
me. Konkrečiai išdėstysiu, kuo 
galėsime jus paremti ir kaip.

'Tautinei Olimpiadai ruošti 
komitetas turi suorganizavęs 
priėmimų ir ekskursijų komi
tetą.

Tas komitetas, susitaręs su 
Vyriausiuoju 20-lies melų Ne
priklausomybei minėti komite
tu, kurio narys yra ir rašantis 
šias eilutes, aptarnaus ir jus.

Mes rūpinamės, kad galėtu
me jus Lietuvoje išlaikyti, pa
rūpinti pastoges, maistą, pave
žimą ir aplamai, sudaryti, kai]) 
amerikiečiai sako, “gerą laiką” 
musų kaštu. (

Dainų Šventes, kiek girdėjau, 
bus trijuose rajonuose — Kau
ne, Klaipėdoje ir Ukmergėje. 
Kiekviename šiame mieste bus 7 
suorganizuoti komitetai, kurie 
jūsų dainininkais ir kitais pa
sirūpins.

Pačiomis dainų šventėmis ir 
reperi narais rūpinasi muzikų 
draugija. Apie jos darbus 4 
dainas smulkiau man mažai

NAUJIENOS, CMcago, ffl.
— i....................................... .... .. M"’"1 1 "

kas dar žinoma. Tačiali dėl pa
stogių, maišto ir keliavimo — 
mes pasirūpinsime. ‘

• .. į*;’”-

Musų pagarba ir sveikinimai 
Vyt. Ąugustauskas,

Kūno Kultūros Bumų Direk
torius.

“Pirmyn” Choras išplauks 
Lietuvon birželio 11 d. didžiu
liu laivu “Britannic”. Asmenys 
norintieji vykti su choru pra
šomi kreiptis į choro dirigentą 
p. K. Steponavičių, 4142 Archer 
Avė., arba į “Naujienų” laiva
korčių skyrių. —R.

Stebuklai su 
Forduku Brighton 
Parke

, i „r__________  • ‘ .

Juozas Blauzdis', 4318 South 
\Veslern, užlaiko automobilių 
ligoninę. Kas tai atvežė “sužeis
tą” forduką>ir*paliko prie li- 
gonbučio durų, kad Blauzdis 
galėtų jį pagydyti. Blauzdis nu
ėjo atsinešti, reikalingus įran
kius padaryti Fordukui “opera
ciją”. Fordukas tik suprunkštė 
ir iš ha i m cK pradėjo bėgti tie
siai į Jono >Yuškos taverną, 
2117 W. I3r<l Šf. Laimei Blauz- 
(lis pasivijo Forduką jau neto
li nuo taverno durų ir pagavęs 
už skiau turės sulaikė. Ant vie
los buvo padaryta operacija ir 
Fordukas iki šiai dienai dar

1 

Paremkite Oak For- 
esto Senelius, Jų 
Naudai Bunco Party
Rengia Rožių ir Lelijų Kliubas

18 APIELINKĖ. — šiandien, 
šeštadienį, kovo 26, kaip 7:30 
vai. vakare, įvyksta Bunco 
Party, pp. Žitkų (kriaučiaus) 
patalpose, 1928 Canalport Avė. 
Šios paros visas pelnas skiria
mas Oak Foresto seneliams. Ją 
rengia Lietuvių Rožių ir Leli
jų Kliubas. Kliubas nusitaręs 
balandžio 10 d., sekmadieni, 
Verbų sekmadienį važiuoti į 
Oak Fores't, aplankyti musų 
lietuvius senelius, kurie ten 
vargingai baigia savo, gyveni
mą. Ateikite,' i.ukok/ite, parem
kite naudingus darbus. Sutei
kite bent.vieną džiaugsmo aša
rėlę tiems seneliams lietuviams, 
.kurie yra atsidūrę ant gyve
nimo .dugno.

Bunco Party šiandien, pas 
Žitkus, 1928 Canalport Avė. 
Daug dovanų, daug laimėjimų. 
Darbščios narės, pačios smuika
vo tas dovanas ir duoda jas 
prakilniam tikslui. Įžanga tik 
25c. Nepamirškite. Visi yra 
prašomi.

Komitetas eina per biznius 
----------- - -------1.... —-...................

nesusinaravijo ir nesibaido.
Steponas.

ir gerus žmones. Prašomi au
kauti. Bus visi aukautojai pa
skelbti spaudoje. Daugelis au
kavo, bet dar yra likusių. Vi
si už vieną, vienas už visus.

Narė.

Sviestas
Atpigo

Vakar sviesto urmo kaina 
nukrito iki 28 centų už svarą. 
Pasinaudodami tuo atpigimu 
krautuvininkai dabar užperka 
didelius sviesto rezervus atei-
v • •ciai.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Buvęs Karininkas 
Į Apie Dabartinę 
Lietuvos Padėti

šiomis dienomis man teko 
kalbėtis su buvusiu Lietuvps 
karininku Jonu \Villiamu, 4222 
S. Washtenaw avė.

Jono Williaus nuomone, 
Lietuvos valdžia neturėjo nusi
leisti lenkams, nes lietuviai ne 
tik butų laimėję karą su len
kais, bet butų atgavę ir Vilnių. 
J. Williams yra pilnai įsitiki
nęs, kad rusai butų atėję lie
tuviams į pagelbą ir, visų pir
miausiai, butų išviję lenkus iš 
Vilniaus ir atidavę lietuviams.

Steponas.

DEL INDU KUPONU SVARBI 
INFORMACIJA

Kasdien per savaitę laiko, pradedant nuo šeštadienio iki 
šeštadienio Naujienose tilps skirtingos rųšies kuponas. Su tuo 
kuponu gausit pažymėtus kupone indus tiktai PER DVI SA
VAITES. Kai išeis dvi savaitės tų indų daugiau nebegattfeit* lies 
kiti tame indų sete indai bus garsinami. ’

Dabar eina vidutinio didžio lėkštės, paskui eis didesnės 
lėkštės, puodukai, sriubai lėkštės, grietinei ir cukrui indai/ bau
dai ir t. t., kas savaitę skirtingi Indai. Todėl jeigu . nusitars# 
įsigyti tą puikų setą, tai yf^AUPYKIT KUPONŲ, bet JUOS 
TUOJAUS, tą pačią savaitę kai kuponas tilps Naujienose, išsi- 
mainykit, primokėdami 44 centus su kiekvienu kuponu. Neati- 
dėliokit, nes tokios kitos progos vargiai turėsit.

Indai yra aukščiausios rųšies ir daug brangesni, negu mo
kėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 

j pradėkit sau rinkti gražų setą.

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS

ILi-aN A-pd 1 Ab V j? u J

DAVĖ IPRADŽIĄ KARJE
RAI — Gloria Stuart, žymi 
filmų aktorė, kuri davė 
pradžią Olivia de Havilland 

i’ pagarsėjusiai ekrano

AGE 17

k-;
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AGE 17

AGE 16 AGE 16

IACME-NAUJIENŲ Fotol

$20,000 GROBIO — Keturi Rooscvclt ir Limo High School mokiniai kurie prisi-

William Hanscn ir Mikolas Laub.
E. Schuinackcr,*

V/HEELER DAM 
72,. feet high, 6,500 wide. 
Ultimate cost, $44,757,000

1,380,000 aere feet storage

> . . ■ • *V. ' ' ' 7^
ui.

Dam now generates 64,800 
kilowatts. Has single laęk 

with 53 foof lift,
i

Oi
g

. KOR ?

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

“fVA” — Du vaizdai tvenkinių Tennessee slėnyje, kur valdžia pažabojo įvairias 
upes elektros gaminimui. Viršuj Wilson Musele Shoals tvenkinys, prie Florence, Ala- 

bama, apačioj Wheeler tvenkinys. .

v .

* S''/'
O

5 ACME NAUJIENŲ Foto J 

BUSIMOJI PARODA — Modelis busimosios pasaulinės parodos, kuri bus atidaryta sekamais metais prie San
Francisco, Californijoj.
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Žinios
Chicago, I1L, šeštadienis, Kovo-March 26 d., 1938

LIETUVIŲ UNIVERSI
TETO KLUBO REMTI- 
NAS VEIKIMAS

Vedd—NORA

“Per jos begalinę tamys- 
tą muzika spinduliuoja gro
žį ir saulšviesą, ^sukelia vil
tį ir naują pasiryžimą.”

MOTERŲ ORKESTROS
Savo tyrinėjime, kiek mote

rys prisidėjo prie muzikos ug
dymo Amerikoje, per grupių 
veikimą klasiškoj linijoj, p-lė 
Frederiųue Petrides, jauna bel- 
kė vedėja, atrado įdomių fak
tų. Ji įrodo, kad 10 simfonijos 
orkestrų, kurie susideda iš apie 
900 muzikančių, šiandien eg
zistuoja Suv. Valstijose. Yra ir 
mažesnių grupių kamerinės mu
zikos ir šiaip įvairių kitų gru
pių. Nėra oficialaus rekordo, 
kuris padarytų kiek grupių pa
sišvenčia - populiarės muzikos 
platinimui, kadangi tokios gru- 
pėš yra daugiau arba mažiau 
laikines.

Seniausia Moterų Simfonija 
yra Los Angeles, Cal. Ji yra 
seniausia moterų simfoninė 
grupė pasaulyje. Turi 70 narių 
ir per 40 metų su viršum gyva
vimo duoda tarp trijų ir aštuo- 
nių koncertų kas sezoną.

Philadelphia turi .antrų se
niausią orkestrų, kuomet Long 
Beach, Cal., turi didžiausią šios 
rųšies organizacija su apie' 
šimtu narių. Chicagos Moterų 
Simfonija yra sekhnti savo am
žiuje, ir stovi pirmoj vietoj sa
vo atsižymėjime.

New York’e Jzuri-dvi orkes
tras,—Orchestrette _ Hąssiąųe, 
kuri 1930 metais prasidėjo su 
6 narėmis, o dabar turi 30, ir 
Moterų Simfonijos Orkestras, 
kuris turi 78 nares. Visus šiuos 
orkestrus vedai moterys.

Portland, Ore., Cleveland, 
Pittsburgh ir Baltimore irgi 
turi moterų orkestrus, bet kai 
kuriuos jų veda vyrai dirigen
tai .

zikos Mokytojų Nacionalė 
konferencija laikys savo 25tą 
metinį suvažiavimą St. Louis 
nuo 27 d. kovo iki 1 d. balan
džio.

Be reguliarių sesijų, kurios 
truks per savaitę, bus specia- 
lės programos rengiamos. Apie 
6,000 pradinių mokyklų moki
nių, kurie sudaro bendrą chorų 
ir ’instrumentalės grupės iš 
augštesniųjų mokyklų, pildys 
vienų dalį programos. Užbaigi
mui konferencijos pasirodys 
nacijonalis aukštųjų mokyklų 
orkestras iš 250 parinktų mu
zikantų, nacijonalis aukštųjų 
mokyklų dūdų orkestras irgi iš 
250 studentų, ir nacijonalis 
Muzikos Festivalio Choras, su
sidedąs iš chorų reprezentuo
jant įvairias valstijas, iš viso 
apie 2,000 dainininkų, po vado
vyste Nobel Cain.

Ypačiai svarbią vietą 
konferencijos programoje 
ims: 1) muzika socialiam 
venime; 2) muzika kaimo 
kyklose; J 
mokyklose.

Helena Pečiukaitė—Muzikos 
Vedėja

rengimų. Negalima suprasti Ona Kairiutė, ir ponais S. Dri-' 
nuširdesnio jausmo, kaip vieno'gotu ir Algirdu Ruliu, kurie 
studento atjautimo ir įvertini-'yra taip entuziastiškai atsida- 
mo kito siekime mokslo.

Paprastai mes mėgstame at- admiruoti jų tvirtą
kreipti dėmesį ir didžiuotis pa-’m§> didelę energiją ir atsidavi-

. . . • . ak/ • . - ' _ • _ •-’l*___ __ ____ 1. • 1 1žintimi tų- iš mus lietuvių, ku- nią siekime savo tikslo, 
rie yra atsiekę aukšto laipsnio Kaip per pastaruosius kelis 
ir jau stovi; viršūnėj savo pro-'me^us’ taip ir šiemet, šis kliu- 
fesijoj, o ypačiai jeigu jie darbas rengia įdomią programą, 
suranda kokio nors pripažinimo Jię turi vietos parodyti sa- 
tarp kitataučių. Kiek toks as-’v0 kūrybinius ir artistiškus ga- 
muo turėjo vargti ir pasiauko-į bumus. Vieni rašo veikalą, ki
ti, kad galėtų atsiekti savo tik- ti muziką, kiti mokina, dar kiti 
slo—šios aukštumos—įgyti -ki- vaidina, dainuoja, šoka, žodžiu 
tų įvertinimą, mes, žinomą^ ne- visos sritys dailės yra čia re- 
matėmė, nenorėjom suprasti ir! prezentoujafnos, kaip matysite 
net suteikti -tas mažos morales programos rytojaus parengi- 
paramos, to taip vadinimo “en- 
couragement”, kuris

mo, kuris įvyks Chicagos Lie- 
kartais tuvių Auditorijoj, šeštą valan- 

labai reiškia,‘ir pagelbsti kovoje1 dą vakaro. Programa bus to- 
su gyvenimo audromis, irgi ne
matėm reikąlo suteikti. O tas
jog taip nedaug tekainuoja... NEUROTIŠKA MENO

kia:

No. 72

MENO ZINI05
Veda MIKAS ŠILEIKIS

dies meno linkine, kai meni-fnotonija ir spalvų lermu, kaip 
ninkai nemato net tos pačios ir dziažišką^inuzika, kuri pa
gamins, kokių matydavo seno- sak “modernistų”, esanti labai

šios 
uz- 
gy- 
mo-

muzika pradinės

Laikas nuo laiko girdisi rei
kalavimas naujo nacijonalio 
himno Amerikoje. Žmonės nori 
ką nors vietoj “The Star Span- 
gled Banner,” nori muzikų, ku
rią gali vadinti savo, ir kurios 
reikalavimai nebūtų tokie di
deli tiems, kurie nepasiekė tų 
aukštųjų tonų, nori 
kuri bus liuosa nuo 
sprogstančių ore..; 
toliau.

poemos, 
“bombų 

ir taip

Jau keli metei kaip mes skai
tome ir pažįstame veikimą gru
pės Amerikoje gimusio jauni
mo, kuris yra susiorganizavęs 
į Lietuvių Universiteto Kliubą. 
Šis kliubas yra viskas, ką jo 
vardas reiškia,—susideda tik
tai iš universitetų baigusių ir 
lankančių jaunuolių ir jų vei
kimas tikrai kultūrinis. Rodos, 
du metai atgal šis kliubas įstei
gė stipendijos fondų, kurį jie 
patys sukelia, iš pelno savo pa-

Todėl mari rodos, kad įstei
gimas stipendijos fondo pert 
pačius jaunuolius yra kilnus 
gestas, vertas didelės paramos. 
Praeita, meta vienas labai ver
tingas jaunuolis gavo dalį sti
pendijos,—tjek, kiek minėtas 
fondas galėjo ištesėti, šiemet 
kliubas trokšta suteikti dar di
desnę paramą 
daugiau studentų, ię pasikalbė
jus šiuo reikalu su valdybos ir į 

rengimo komisijos nariais, p-lė

PARODA
(Bendri bruožai iš Meno Insti

tuto parodos)

'Praeitų savaitę Chicagos 
Meno Institute atsidarė 42-ra 
metinė meno paroda, kuriai 

j atstovauja Chicagos ir apylin- 
i kės dailininkai ir skulptoriai, 

vienam ar _a(yjS()‘ eksponatų yra pustrečio 
šimto.

Kaip žinia, paskutiniais he
leriais metais Amerikos plasti
kiniame ir fonetikiniame me-

vos dailininkai ir jų atvaiz
duodavo. Kodėl ihusų daili
ninkai nemato gamtos taip, 
kaip visi žmonės jų mato? 
Maždaug tokius klausimus 
parodos lankytojai stato. At
rodo, kad meno šarlatanai 
viską daro atvirkščiai, tiksliai 
eidami prieš prigimtį, bandant 
atžymėti “naujo” žmogaus 
gymį, jo ūpą, madas ir, paga
lios, visa tai, ko šiandien A- 
merikoje, ištikrųjų, negalima 
nė suvokti._ Mat, viskas greit 
kaitaliojasi, o menininkai, be
ieškodami naujų stilių bei for
mų, pasilieka užpakalyje be
jėgiai.

Kuomet kūrybiški bendros 
parodos etapai • įsipina į ben
drųjų Amerikos. meno kultū
ros istorijų, lai aikštėn iškila 
ir pagrindingesnis branduolys, 
iš ko tenka daryti bendras iš
vadas. Čia ne tiek svarbu pas
kiro menininko kūryba, kiek 
pati versmė, iš kurios veržiasi

nė
kiek negeresnė už pradinės 
mokyklos vaiko darbą. Atro
do, kad didžiumoje šitie daili
ninkai yra visiški ignorantai 
—arba nemokų miešti. Pama
čius visų šitų mizeriją, niūriais 
ir bjaurias karikatūras, ku-

tos, prisimena inkų ir estekų 
padermių primityvaus meno 
impresija. Tai finalas įsivaiz
duotos “protavimo periodo” 
akčijfe?. Išskyrus desėtką bū
dingesnių kurinių, šflos paro
dos dominuojančio] grupėje, 
kaip kas metai tikfmąsi ko 
nors geresnio,, nieko Raciona
laus nėra. Gaila, bet tai tiesa!

Sveiki gyvi!
Musų Daina

Petrauske, s

Lietuvių Universiteto Kliubo Choras

liaus ieškojimas. Visose bcrU l’iai, 
drosc plastikinio meno paro
dose matosi menininkų savi
veiklos atvaizdas, imant pa- 
grindan paprastus kasdieniš
ko gyvenimo etapus. Dabarti
nis menininkas visiškai nesi
rūpina pažinti klasiškojo me
no didingumą ii* jam tas ne

it pienas yra

srutos, ir tai, k|is 
publikai būna patiekta suvirš-

Buvo tai 1871 metais, kada 
pirmų kartą Amerikoj buvo 
girdimas moterų orkestras. Tai 
buvo Vienos Moterų orkestras, 
ir senoji Steinway Hali Ne\v 
York’e buvo prisigrūdusi įdo
maujančios pub. Tai buvo nau
jas, nepaprastas dalykas, šian
dien tai jau ne naujiena: mo
terys turi išlaikyti kompetici
ją muzikoj su vyrų orkestrais, 
arba tie orkestrai negali egzis
tuoti. Atsakymas—jie egzistuo
ja-

Paskiausias toks mėginimas 
į šią pusę ateina nuo kvarteto, 
susidedančio iš Lawrence Tib- 
bett, garsaus "amerikiečių dai
nininko, Jascha Heifetz, įžy
maus smuikininko, Dr. Henry 
Leach, redaktorius The Fo
ram ir Padraic Colum, prezi
dentas Poetry Society. Visi 
šie asmenys sutinka, kad rei
kia ką nors daryti dėl pakei
timo dabartinio himno. The 
Forum- žurnalas paskyrė' prizą 
vieno tūkstančio dolerių taip, 
kuris sugalvos tinkamiausią ku
rinį šiam reikalui. Iš kitos pu
sės p. Pierre Keys, redaktorius 
Musical Digest, pataria For- 
um’ui taupyti savo pinigus, ka
dangi nacionaliai himnai gim
sta,, ir negali būti padaryti, 
kaip koks apsiaustas, ant užsa
kymo.

AR ŽINOTE, KAD?
Olin Downs, pagarsėjęs mu

zikos autoritetas ir kritikas, 
kurį, be abejonės, daug kartų, 
girdėjote kaipo aiškintoją ku
rinių New York Philharmoni- 
jos Orkestro ir kitų radio pro
gramų, buvo paskirtas direk
torium dėl pasaulinės parodos, 
kuri įvyks New York’e 1939 
metais. Jo didžiausia užduotis 
bus surengti muzikos festivalį. 
Toliau skaitai, jog .Mario La- 
broca, direktorius Florentine 
Musical May, kuris buvo pa
skirtas per Italijos valdžią, kac 
sutvarkytų Italų muzikalią vei
klą šioje Pasaulinėje Parodoje, 
mano atvežti net La Scalos o- 
pera dėl eilės spektaklių.

Kažin, ar lietuviai ims 
nors akciją, kad galėtų 
tinkamų reprezentaciją 
muzikos šioje parodoje, 
laikas pradėt.

—o—

kokią 
turėti

savo
Butų

Pažymėdami savo 1938 me
tų programų paminėjimui vieno 
šimto metų nuo pradžios moki
nimo muzikos Amerikos viešuo
se mokyklose (1888-1938) Mu-

Toks nusmukimas reikštų 
lyg ir grįžimą prie rekonstruk-

I cijos išnagrinėjant senojo gy
venimo procesą, būtent — ar
čiau prie gyvenimiškumo ir 
pačios gamtos.

Tikrasis menas yra belaikis. 
, Nė laikas, ne žmonių psicho
logijos pasikeitimas tikr^joų 
meno nepakeičia. Keičiasi tik 
momento išrutulos, kol jos iš- ' 
davos subręsta ir pagalios su
sikristalizuoja liaudies atvaiz- 

, de, kurį gali matyti ir supras
ti milijonai žmonių.

. *** IŠ" kito žemės kontinento 
"pasisavinti ’ izmai čia negali 

prigyti, nes jie priklauso tik 
t tam kraštui, iš kurio jie buvo 

l kilę. Lyginai taip Jmvo, kai 
J Italijos renesanso dailininkai k °

ba, atseit, tapyba ir skulptū
ra,—nežiūrint dvidešimt me
tų bandymo,—iki šiol nepa
sisekė žmonėms įkalbėti, kad1 
menininkai “pagyvino” tapy
bą ir muziką, kad jie dedasi 
deriną naujosios dvasios ihe- 
no raidą su mokslu if'gyvc- 
nimiškųja sąvoka. Senoji mu
zika esanti “negyva,” perdaug 

geras daly- nudailinta ir 
menininkų kai]) ir klasikinis 

senovės menas. !__________
belaikio realizmo menininkai s°novės klasiką, 
tik svajoja, buk atskleidę nau
jojo meno sintezę kartu su 
aplinkinės tikrovės suvokimu 
ir realizavimu. Bet kas iš to, 
kad “naujoji epocha” nėra 
įyisuomeninta ir, gal būt, nie
kad neims galima “sumeni- 
ninti” visuomenę, kad ji klau
sytų menininkų direktyvos, 
kai jie iš visuomenės daro 
juokus.

Ir

(Parašė ■— Jonas J. Balanda)
Vaidintoj ų Sąstatas

— • — Ann Skrickus
Genevieve Ketvirtis1 svarbu. Liaudies
— Algirdas Drigot itin bildfhgesnis ir supranla- 

— _  Algirdas Rulis mesnis, kai jis kuriamas iš
kasdieniško gyvenimo sinulk- 

| menų. Ir tas yra 
kas, jeigu musų 
“kasdieniškame’’ mene nesi
matytų tai]) ryškus trukumai 
ir jų pačių silpnybė.

Meno Instituto visuotinoje 
Chicagos menininkų darbų pa
rodoje matosi nesubrendimas 
iš pačių menininkų pusės. Juo 
labiau tenka stebėtis, kad 
žmonės, kurie parinko paro
dai eksponatus, turėjo menką

Sekretorė Ona — 
Sekretorė Mariutė 
■RbVlaktori’us —' 
Reporteris —•' —
Dainininkė — — — — — — — — Helen Vešpender
Baleimistras Padrytukas — — — — — — Vytaut Šlakis|
šokėja — — — — — .— — — _ Wenetta Grybas
Vyrų Baletas — Wi.lly Pozer, Charles Matekonis, Al Childs, Al

Daunorius, Anthony Faiza, Stanley Drigot, John 
Balanda. •

“JI SAKĖ’ IR JIS SAKĖ” 
(Lietuvių kalbo'n išvertė — J. J. Balanda) 

Dalyviai

o - išėjo 
tik renesansas. Praeitis negrį
žta, ir neapsimoka bandyti jų 
gaivinti. Jeigu amerikiečiai 
dailininkai nebūtų “gaivinę” 
prancūziškų izmų, nebūtų pa-

daug daugiau butų atsiekta.

Enida Aldejnanienė — 
Feliksai Aldemanas — 
Ponia Pakardiene — 
Dana Cešbriuliutė —

— — Helen Blauzdis
— — Anthony Faiza skonį ir dar menkesnį suprati-

— Salome Aleksiunas mą apie meno vertybes. Prc- 
— Birute Rutkauskas mijos buvo paskirtos, palygin-

kuriniams. 
šioj parodoj yra 

lygi nuliui. Peizažas gyvenimiš- 
nesiderina nė 

su pačia

Programa užsibaigs su koncertine dalim, kurią išpildys Kliubo h, menkos vertės 
Choras su Helen Vešpender, soliste, vadovaujant Helenai Pačiu-' Porlrelistika s _ 
kaitei. Jie dainus: ’,

1) Skamba; skamba kanklės.
2) štrauka iš operos Tannhauser—Wagner

(sutaisyta lietuvių kalba)
3) Lakštingalč — -—‘ — ■— — — — Gretchaninoff

Helen Vešpender su choru .

koje sąvokoje 
su gyvenimu, nė 
gamta. Parodos 
nieku bildu negali suvokti 
“meniškos kalbos”, kai jos tu
rinys nesikristalizuoja liau-

žmogus, atėjęs 
mato. Koloristinė 

skemalika — mėlyna ir ruda, 
tai pas visus melancholiškos 
tapybos pamėgdžiotojus ta 
pati. Eksponatai parinkti tik 
vienu-kitu ‘triukingesniu” brū
kšniu skirlingesni, bet ben
drai sutampa su bendra mo-

“moderniškas” menas yra blo
gas. Toli gražji ne. Visapusiš
kai geras kūrinys yra tik ge
ras, lai viskas. Bet kai yra rei
kalas kalbėti apie sugadintus 
ir “nedakeptus” eksponatus, 
tai > vėl kitas reikalas. O

i
lancholiškos mozonierijos 
paroda pilną, daugiausiai 
grūsta iš WPA barakų ir 
cagos neurotiškos meno

me- 
šita 
pri-

mo
kyklos, kuYle ieško naujų ta

VYTAUTAS DIDYSIS prie Naugardo. Naujasis lietuvių dailininko Mackevičiaus paveikslas, kurį įsigijo Karo Muziejus Kaune.

Profesionaliai ir rimtesni 
dailininkai dabar susispietė į 
kitas organizacijas, būtent: 
Indiana Hoosiers, All-Illinois 
Society of the Fine Arts ir ki
tas mažesnes grupes. Jų dailės

iriais laikais Meno Instituto 
irusio globojamos “oficialės”

Antano Skapo kūrinys 
parodoje.

Lietuvis dailininkas 
nas Skapas turi išstatęs 
doje gan gerą kūrinėlį, 
dintą “Paul, in Red

Anta- 
paro- 
pava- 
Snow

Suit”, kai. nr. 188. Jo paveiks
las atvaizduoja berniukų rau
donuose rūbuose, pasiruošusį 
rogutėmis pasivažinėti. Labai

vos ir gera kompozicija. Rei
kia sveikint p. Skapą už tai, 
kad šitoj parodoj atstovauja 
lietuvių vardų. —Š.

(Nukelta į 2-rą pusi.)
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

SVEIKATOS SKYRIUS
miešto 'fortifikacijų. Algos jis 
gavo vieną atikstisį dukatą d i e-

šį Skyrių Tvarko ir Priduri 
amemkos urrcwp draika

Bakterijos, Imunitetas Ir Atsparoms
Rašo Br. A. Ywška'

ŽINIOS
. (Atkelta iš 1-mo pusi.)

1 MenoParodos

. , f I

Daug buvo rašyki lietuvių terijos liga. Čionai paduota dif- 
terijafvien tik kaipo pavyzdys, 
tokiu pat budū žmogus būna 
imunizuojamas ir ntlo kitokių 
limpančių bakterijų arba kitaip 
sakant palinosuojamas nuo už
sikrėtimo limpančiomis ligo
mis.

Dėl iniunizavimo nuo kurios 
nebūtų ligos yra vartojami čie
pai, arba vakcinas, kuris yra 
pagamintas iš tos ligos sterili
zuotų bakterijų. Atmieruotas 

moksliškas į kiekis va kc ii to įleidžiama po o- 
da, kad suerzinti kimo krauje 
esančius chei-irikalus, kad jie 
pasigamintų didesnę atsargą, 
daugiau apsiginimo kūnelių ar
ba vaistų. Bet kada žmogus už
sikrečia ar vienos ar kitos li
gos bakterijomis, tada yra var
tojamas gatavai prirengtas im
unizuotas serumas arba kraujo 
baltasis skystimas paimtas iš 
sirgusio tokia pat liga žmo
gaus, ar atitinkamai gerai imu- 
itiziloto gyvulio, {leistas po oda 
•serumas tuoj kūne Veikia, nai
kindamas ten esančias bakteri
jas ir jų nuodlis. Dėl to seru
mas yra geras vaistas, pagelb
sti -gydymui užsikrėtusių bakte
rijomis sergančius ligonius, bet 
ant tolesnio laiko u no užsikrė
timo limpančiomis ligomis se
rumas neaiTsaugoja, tai yra li
gonio ne imunizuoja.

Iš prigimilno fiziškai ir pro
tiškai sveikas, norUTaliai ir hl- 
gtenišl<ai užsilaikąs žmogus, tu
rįs sveikus sąnarius, nejučio
mis apsigina nuo užsikrėtimo 
visokiomis ligomis, tdi yra turi 
gerą atsparumą. Taip jis yra 
apsisaugojęs nuo figų. Bet ne
tinkamas maistas, trukumas vi
taminų, stoka saules '-šviesos,, 
nuovargis, peršalimas ir kito- 

, kios žinomos ar neži nomos i 
priežastys gali sveiko žmogaus 
kūną nusilpninti. Nenormalioje 
padėtyje būdamas žmogaus kū
nas yra patogi dįrva dėt bakte
rijų, jis greitai pasiduoda užsi
krėtimui

f mis. Tai jra jo atsparumas bu- 
na sumažėjęs ir jis negali atsi
laikyti n^ieš susirgimą arba li-

laikraščiuose ir aiškinta oro. 
bangomis apie bakterijas, kas 
jos yra, kaip veisiasi, kaip jos 
pagamina kai kurias ligas, kaip 
jomis galima užsikrėsti ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Daug Imvo 
aiškinta apie žmogaus kūno at
sparumą arba atrilaikytivą nuo 
užsikrėtimo -nuodingomis, įvai
riomis bakterijomis. Taipogi 
neseniai laikraščiuose tilpo su- 
prantama kalba su pavyzdžiais 
išaiškintas tikrai i------------
Dr. Zubrick’© aprašymas apie 
IMUNITETĄ, kuris iš prigim
ties žmogaus kūne randasi ar
ba būna pagamintas kunan į- 
leidus eiepus. Imunitetas, tai y- 
ra šių laikų medicinos pama
tas.

Paskiausiam dešimtmetyj vis

Meno institute—42 Chica-’
ios ir apylinkes meno paroda.'

Stevens Hote'l — All-Ulinois' 
Society *of tire Fine Ari’s ak-i 
vare'lės kurinių paroda.

Ghicago Gąlleries Ass’h. 215 
N. Michigan Avė., 'Frank V. 
Dudley ir Oskar Grošs tapy
bos paroda.

Į Michelangelo |
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Flo-
Mi- 

n erode

gamininuii čiepį dėl imu (ūža
vimo vaikų ir suaugusių nuo į- 
vairių bakterijų, kurios būna 
priežastimi savo rūšies ligų. 
Čiepai yra pagarniFiami beveik 
nuo visokių limpančiųjų ligų, 
bet nevisi žmonės įčiepyti būna 
pasekmingai imunizuoti: Čiepai 
geriau&tti imunizuoja žmogų, 
nuo raupį] ir difterijos, o nuo į 
skarlatinos, kokliušo ir daug, 
kitokių ligų, bakterijų imtini-.

galutinai neatsiekia savo tikslo..

čiepai nėra pilnai ištobulinti,! 
bet galima tikėti, kad ateityje, 
nuo visokių ligų imunizavimas’ 
bus sėkmingas ir užsikrėtimas, 
nuodingomis bakterijomis, tai- 
yra TimparrcioTms ligomis gali- 
Imti, jei nevisai prašali irta s, tai: 
lient sumažintas. t

Sveiko žmogaus kraujo Lai-, 
tam. skystime arba soithuV vi-, 
sados ra^H-iasi ktineliai (intėfr- 
bodies), kurie gali simaikitati, 
mažą kiekį vienos ar kitos rū
šies l/aktcrijas. l’rileiskim, ka
da mes norime imunizuroti 
užsikrėtimo difterijos bakteri
jomis, tai yra k-ad vaikas Ne
sirgtų difterijos liga, tai’ į jo 
kraują įleidžiame tam tikrą do
žą vagamitrtų difterijos bakte
rijų čiepų, kuriuos kraujo «- 
s-anti kūneliai lengvai sunaiki
na. Ne tik simaitcina įleistus 
čiepus arba toxin-antitoxm’^, 
bet stKa’zintas kraujas pasiga
mina daug daugiau savotiškų 
dar tvirtesnių cdnentikaių, tai y* 
ra (antilTodies) airtitexin’ų, kli-- 
rle j m liek a vaiko krauju j e ant 
ilgo taiko ir pasitaikius užsi
krėsti difterijos bakterijomis* 
lengvai jas sunaikina. Taip ma
žas vaikas arija žmogus būna 
apsaugotas nuo susirgimo dif- gomis.

isokios rūšies ligo-i

. /f
Visa sutraukę galime pasaky

ti, kad bakterijos yra niažiau- 
t si augalai, kurie pragami-na lim- 
ipančias ligas.

Imun-Uetas yra 'kūno apsigy- 
4 irimo jėga nuo limpančių 'ligų, 

kuri gali būti natūrali s 
suteikiama per 
dirt) tini u bildu
vaistais.

arba 
įčrepyjimą,

sveiko <žmo- 
alsi laikant igaus kūno jėga 

prieš susirgimą visokiomis ii

MM

Kam Kentėti Nuo Sugedusią Vidurių?
JEI vmtrRIAl NEGERAI VEIKIA ---- -
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRšKINA
JEI G ASAI VIDURIUS IŠPUČIA, —

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

. Didele D6ž| Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog ttuo

Nida Laboratories
A. K. KART ANAS. Sav. ,

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemiock 0818 .

................ ■ -- ........................ - i . ................................... .... i

Valdiška Tarnyba Laike 
Revoliucijos

Balandžio mėn. 1527 m. 
rencijoj kilo revoliucija, 
chela-ngelo ir tuomet
jokių palinkimų prie politikos, 
dėl ko jis pats ir jo menas 
daug nukentėjo. Vėliau jis nie
kad 'neturėjo tos laisvės kokią 
jis turėjo -būdamas Mediči dva
re, ir kurios jis troško visą gy
venimą. šis didingas genijus 
visuomet, buvo 'lėto budo ir bai
lys. Jis (nemėgdavo triukšmin
gų momentų. Tačiau jis ir 
■nemėgdavo kovoti dėl laisVes 
Į/rieš religines; ir politines jė
gas* Jis visko bijodavo ir bū
davo nuolatinėje l-iai-mėj'e. Dėl 
savotiško savo budo ir tylėji
mo ji-s galėjo pirmas patekti 
Florencijos revoliucijos suku
riu. širdyje jis buvo respubli
konas. Visgi jis ttmėj’O šiokį to
kį įsitikinimą ar pažvalgas. A- 
V’e tai grupė -rašytojų 1545 m.

i Luigi dėl Riccio, Antohio Pel- 
reo ir Donato 'Giannotti savo 

•dialoguose Dantės Dieviškoje 
Komedijoje sako, jog Michct- 
angclo entuziastiškai palaiky-, 
davęs tyro n ų prisę.

Kai gegužės mėn. 6 d. 1527 
m. pasiekė žinios Florenciją, 
jog nacionalistų ir respubliko
nų susikirtimo imperialistai už
ėmė Rymą, jis Imvo Tespulrit- 
ko-nų kovoje prieš imperialis
tus. I'i^-jolito ir Alcssandro 
d’Medici’Ai buvo išvyti iš Dlo-- 
•rdncijos gegužės 17 d., kurie 
N^a-ldė -mieštą. Su jais kartu ;lm- 
vo išvytas ir Cortohos kardino
las. Rcs-publikon’ų; prezidentu 
buvo išrinktas Niccolo Cappo
ni. Michelangelo Florencijoj 
sukilimo metu išbuvo apie du 
metiis.

Daugiausia meniškų dariny 
jis gaudavo iš respublikonų. 
Jam -buvo patiektas užshkyWias 
.padaryti dvi milžiniškas grupes, 
figūrų kaipo Dovydo kompa- 
momis.—Hėroules’ą ir CacusSisą.; 
Kiele vėliau jis permainė tuos į 
planus ir padarė naujtis blai-į 
žmirts dėl Sanvsono, kuris ’ 
muša I^rilistin'ės. z Padėtis, btiVoj 
nerami ir jis buvo išverstas, 
■dalyti lai, ką jam liepė. Spalių- 
mčn. 1528 m. Mioheta-ngelo bu-' 
vo pakviestas ‘dalyvauti San j 
Miniato rūmuose susirinkime, 
kuriam pirmininkavo pats pre-> 
ridentas Gonfalonier Niccolo; 

, Caį^yoni ir kur buvo svarsto-' 
mas miesto fortifikacijų reika-! 
tas. Florencijos miešto vyriau
sybe pakvietė architektą Sebas-į 
trano Seriio ir inžinierių Fier-į 
francesco d’Urbmo. Da San! 
Galio ir Amadio d’Alberto pa-'> 
siuntė ištirti Prato, Pistoia, l2*!-* 

' sa ir MvoTno fortifikacijas, i 
- Sausio mėm 10 d. 1529 m. iš! 
eilės buvo fiašauktas ir Midhėl- 
angelo. Jį pakvietė Collcgium! 
Nove di Miiizzia (9 asmenų ka
po -taryba) vesti aiisigynimo

ftlrchetangeTo nuomone, -svar
biausias apsigynimo punktas, 
buvęs San Miniato kalnas. Jei
gu priešas paimtų šitą kalną/ 
tai ir miestą užvaldytų”. Čia jis 
-nutarė sustiprinti pozicijas, ta
čiau jis įtarė Gorifalonierą Ca- 
poni blogais sumetimais siunti1- 
nejan't jį iš Florencijos miesto 
šti įvairiomis misijomis.

Birželio mėn. 15 d. jam buvo 
įsakyta ištirti Pisos, Arezzo ir 
Divortio tvirtoves. x Liepos ir 
rugpiučio mėn. jis buvo išsiųs
tas,į Fertfarą ištirti paškilbusią 
-atsigynimo vietą, kUr 'buvo 
■stiprinamos tvirtovės. Be to, 
jam buVo įsakyta pasitarti su 
kunigaikščiu, kuris bUvo didė
lis žinovas fortifikacijų kons
trukcijos. Kunigaikštis pasitiko 
jį garbingai ir juodu kartu 
yaileščiojo po fortifikacijas, pa
rodydamas jam visus planus 
ir pagalios, išTodė jam visus sa
vo meniškų daiktų rinkinius ir 
prašė duoti jam vieną savo lat
rinių. (Kiek laiko vėliau Mi
chelangelo nupiešė garsų pa- I 
veikslą vardu “Leda”, kurio | 
kunigaikščiui heįteike, kai Fėr- 
raros ambasadorius pasiprieši
nęs neva dėl to, buk paveikslas ' 
turįs nemoralį sentimentą.). j 
Bet Michelangelo įtarė Cappo- 
ni (prežidenlą) ir Mcdici’ų ša
lininkus, esant jam nuošaliai 
nuo Florencijos, ką tai darant, 
kad fortifikacijų stiprinimas 
butų vilkinamas. Kad pašalinti 
trukdymus ir apsileidimą, jis 
prisirišo prie San Miniato, iš 
kur daugiau neątsitTaUk’e. Jis 
sužinojo, kad prieš jį buvo va
rinėjamos intrigos ir daromi į- 
tarimai. Bet vėliau pasirodė,.; 
kad Michelangelo savo darbą 
atliko sąžiningai.

Capponi, įtartas ueištikimy- ■ 
be respublikai, buvo pakeistas, 
Francesco Carducci kaipo pre
zidentas. Michelangelo netru
kus pamatė, kad Florencij,os 
kariuomenės vadas, condott’iere 
Mala testą Bagliohi, nėra ištiki
mas ir pavojingas respublikai, 
.lis jį apskundė Cardocęi. Mala- 
tesla Bagliohi buvo pašauktas j 
pasiteisinti, Tačiau jis buvo' 
Florencijoj labai įtakingas 
žmogus kaipo Gėneralissimo. 
Tokio rango žmogus, supranta
ma, negalėjo nusileisti, kai jis 
buvo kvočiamas. Michriangėlo 
pasijuto esąs pražuvęs. Rugsė*; 
jo 25 d. 1529 m. Michelangelo, 
savo draugui -Battista Uolia Pal- 
la (Prancūzijos karaliaus Pran
ciškaus I meno rinkėjas—agen
tas) rašė: “Aš priesickiau, kas 
ne atsitiktų, be baimės laukti 
karo pabaigos. Bet antradienio, 
rytą, rugsėjo 21 dieną, atėjo 
nepažįstamas žmogus prie Por
tą San Niccolo, kur aš tuomet 
buvau prie tvirtovės ir patylo
mis man į ausį pakuždėjo: ‘jei
gu aš norįs išgelbėti savo gy
vybę, tai privalau Utojatiš apr’ 
leisti Florėncij-ą ? Jis kartu su 
•iwirim mflėjo iki mano bwto,! 
pavėlavome, jis atvedė man 
arklUte it palydėjo mane už 
miesto. Aš hežirta'iii ai; tas 
žmogitš buvo Dievas ar velnias, 
kui'S luaiie išgelbėjo.”

(Bus daugihu)
' • , . ... '!

■itį ."r,-!, .r.ir.r.agsa.

'bakūžėj, arba sėdėk po 
skiedrų stogu, kurio reikalau
jama ypatingai iš miestelėnų. 
Ragina šiaudinius stogus pa
keisti nedegama, medžiaga arba 
skiedromis. Viskas galima bu-, 
tų padaryti, kad miško medžia-

ga nebūtų taip brangiai įvar- 
žoma. Butų gera, kad gautu
me mes, miestelėnai ūkininkai, 
triobešių remontui miško me
džiagos su pašalpa, kaip gauna 
skirstantis į vienkiemius ūki
ninkai.

NEPAPRASTI

BARBENAI!

šeštadienis, Kovo 26, "'1938 
..... ■««■■'■■■ .............. .......... .... i...,,..

GERAS ir NEBRAN- 
GUS DARBAS

Patyręs lietuvis pi am beris atlie
ka darbą sąžiningai ir nebran.- 
gial ‘ .

Namų savininkai, kurte nori, 
kad butų sutaisytas plumbingas 
arba įdėta gera ir saugi apšildy
mo sistema, kreipkitės į lietirit 
Antaną Varpuceną, kuris tą 4ar- 

i bą žino gerai ir nėra branginiti-
I kas.

Tik vienas blokas nuo Cicero 
, Avė. ir puse bloko nuo Roosevelt 

Road.
ANTON VARPUCEN
PLUMBING and HEATING

II 4708 W> 12th Place
Tol. CICERO 3355-W

PER BRANGUS MIŠKAS

SKAPIŠKIS —• Nors musui 
apylinke kadaise buvo miškin-, 
gas kraštas it* nereikėdavo dėl’ 
■kuro ar sta/tybinės medžiagos j 
laužyti galvos (visuomet už*; 
tekdavo ir nereikėdavo v tiek 
dc-ug įšiVaržyti per viešus mįiŠ*! 
kų pardavimus), bet dabar rėi-i 
kia laužyti galvą kaip įsigyti; 
kelis metrelius žabų kurui. Jelį 
kam ir leistų kišenė pagalvoti 
-apie statybinę medžiagų, tai 

.....viešus miškų pardavimu^;
darbams. Balandžio mėn. B d-.' reikia palaužyti1 šonkauliai ir 
Govematere Generale ir Pro-’vietoj nustatytos kainos 28 Ii- 

1 i '• ’V i • 1 • i • t »

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE” curatore pastatė 
prižiūrėtoju prie

jį vyriausiu tų įvaržyti 75 litus ir daugiau. 
FforeUcijds Tai. vot-, kad nori ir gyvenk

Kam mokėti brangiai 
už sk albia m ą m a šin ą, 
kad jus dabar galite 
nusipirkti

Maytag

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm.,

8141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pageli)., 8427 So, Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Unidn Avė.; F. Kasparas —

‘ fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623 So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas, Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadieni, 7:30 vai. vakare. Crica-, 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St. «

MAYTAG prosinimo
masina

Pašaukit telefonu, mes at
vešim prosinimo mašiną iš
bandymui DYKAI.

RGOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
231O’W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760

CHICAGOS, LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St,; 
Vice-pirm.
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius 
Avė.
209
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak.-, 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

Mike Sinko, 115—

10831 So. Edbrooke 
Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
E. 107th St.; Iždo Glob.—

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA:

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

GARFIELD PARK LIETUVIU VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPIN1O 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas 2335 Central 
Avė,; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 283 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kariūnas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas ZuboviČius, 
580 So. Lawndale Avenue; taipgi 
Juozapas Waski, 1451 W. Van 
Buren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinj Kliubą Naujienų Šeriu inkų 
susirinkime. Klubas turi tris Šerus 
nupirkęs po vardu Garfield Bark 

' Liet. Janitorių Kliubo, tas vardas 
liekas permainytas j Garfield Pk. 
Kliubą.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, '6504 
So. Rockvvell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper PakeltiS—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevi'čia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 tV. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia"' ir P. Augustinas — 
Trustees.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1038 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, UI.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaite, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
11!.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St., Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės PagelbininkS — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, IR.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
Williatn Putris, 4730 So. Spring
field Avė., Chicago,/ III.; Kores
pondentas — Juozas Salakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.

rusirinkimai laikomi vieną sykį 
mėnesį kas ketvirtą nedeldienį 

pirmą valandą popiet Hollywood 
svėtainSje, 2417 W. 43rd St, Chi

cago, III. *
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Padaužos skolina 
nulius

Kadangi depresija dar nėra 
visai pasibaigus, o Huverio už 
kampo buvusi “prosperity” vi
sus žmones paliko subankruti- 
jusiais visose Jungtinėse Valsti
jose, o turtingų žmonių yra di
delė stoka. ;

Gi Šiais laikais pilni laikraš
čiai paieškojimų turtingų žmo
nių, kaip tai apsivedimui, į biz-; 
nį pusininkų ir kitiems galams.

Taigi Padaužų visapasaulinis 
sjezdas (suvažiavimas — Zece- 
ris) nutarė visiems, kas tik 
kreipsis j juos pagelbėt. O pa-i 
gelbos planas šit koks:

1. Jeigu mirė biednas žmogus, 
o davatkos būtinai spiriasi lai- 
dbi į rymionų kapines ir su 
bažytinėmis apeigomis, bet kle
bonas be 150 dolerių in kalbėt 
nenori, o visas nabašninko tur
tas siekia vos tik pusantro šim
to centų, tokiu atsitikimu Pa
daužų pinionzų ministerija sko
lina iš savo iždo nabašninko lai
dojimui du nulius be jokių nuo-; 
šimčaų. Pridėjus gi du nulius 
prie pusantro šimto centų, su
daro 150 dolerių. Toki didelė 
suma pinigų aukoja vien tik to
dėl, kad jo dūšių butų galima 
siųsti į dangaus karalystę.

2. Skaitai gazietą ir randi 
šit kokį garsinimą: “Pa j ieškau 
apsivedimui turtingo vyro ir 
taip toliau, ir taip toliau”. 
Tamstai norėtųsi apsivest, bet 
visa velniava, kad kišenėje yra 
vos tik du šimtai dolerių, ši
tuo atsitikimu tamstai Padau
žos irgi gali pagelbą suteikti. 
Betgi tamsta turi kreiptis jau 
į pinionzų ir užpakalinių rei
kalų ministerijas. Šių abiejų 
ministerijų atstovai pasitaria 
ir tamsta gauni paskolos iš 
abiejų ministerijų po vieną nu
lį. Pridėjus gi du nuliu prie 
200 pasidaro jau 20,000 dole
rių. O šiais laikais turint dvi
dešimt tūkstančių dolerių, jei
gu tamsta tik truputį dūsuoji, 
tai gausi merginą kaip leliją. 
Ir tik pasidėkojant padaužų pa
skolai.

3. Tamstai norisi uždėti ko-, 
k į nors biznį. Daleiskim, kad 
ir taverną. Tamsta savo kapi
talo turi vos tik vieną šimtelį 
dolerių. Kreipiesi tamsta į Pa
daužas ir gauni paskolos du 
nuliu. Prie šimto pridėjus du 
nulius pasidrro 10,000 dolerių.. 
Su tiek pinigų, tai ir žioplys 
gali biznį runyti.

Be to, Padaužų pinionzų mi-

tikslams: ekzekvijų ir mišių 
užpirkimui, krikštams, įvairių 
šventųjų stovykloms, specialų 
dėmesį kreipiama į vienuolynui 
steigimą ir seserų namus, žo-i 
džiu sakant, į įvairias rymiokų 
įstaigas.

Be to dar, skoliname pasau
linei revoliucijai įvykinti, šni-' 
pų išgaudyrųui ir tautos reika
lams.

O, well, kad kiek bučiau ir 
pamiršęs, kad paskolas teikia
me visam 100 brenčių snauda- 
rokam. —H'°mo Novus, 

pinionzų ministeris. t

k EPIGRAMA
Tai čia tu stovi taip nulindęs, 
Name Vienybės, ką byrėjai 
Už skolą, nuošimtį ir taksą.
Tai čia tie tūkstančiai pražuvo 
Vargdienių dolerių klaikiųjų, 
Kad srovę tautišką paremti.
Dabar nešpetnas tu išrodai 
Desėtkus tūkstančių suėdęs 
Puošniam remontui padaryti.
Paminklas buvusios tarybos, 
Tave branginti nesustosim, 
Nes tavo kainą mes pažįstam.

—x. k.

KAVALERIJA
Smetonos valdžia maišais 

siunčia mcdalikus tiems, kurie 
pasiryžę yra nukariauti pažan
giuosius Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje. Kiekvienas, kas 
gauna medaliką, tampa kava
lierius, nors tai butų sena da
vatka ar kokia kita žmogyste.

Kavalierių jau daug. Bus dar 
daugiau. Tik reikės kumelių į 
Scrantoną jiems joti. Fondas 
tam tikslui jau keliamas.

Pažangiuosius smetoninė ka
valerija tikisi įveikti lengviau, 
negu paliokus.

[ ACME-NAUJTENŲ Foto]

PERDAUG “DRĄSOS” — 
34 m. Joseph Labno, chica- 
gietis, eidamas teisman by
linėtis su žmona, ištraukė 
kelis stiklus “ant drąsos”. 
Kaip paveikslas parodo, ir 
“drąsos” jis paėmė perdaug. 
Pats negalėjo pastovėti ant 
kojų ir gavo šešis mėnesius 
kalėjimo už teismo'panieki
nimą.

Dabar tautininkų ir sanda- 
riečių sargybos komitetas pa
skelbė, kad Susivienijimui “Ge
resnio negalima turėti” sekre
toriaus už M. Viniką. Kodėl ge
resnio negalima turėti? Argi 
Susivienijimas yra tokia bloga 
organizacija? Ar išeitų aikštėn 
kokie skandalai, jei geresnis 
butų? Mes nesuprantame ir 
sargybininkų kalbos. Jie sako, 
kad dabartinis sekretorius yra 
“apsipažinęs su organizacijos 
reikalais ir tvarka”. Mažu jis 
yra apsipažinęs.

Ir visas Sargybos Komiteto 
manifestas parašytas ne lietu
vių kalba, nors ji biskutį pana
ši į lietuviškąją. Ąr tik nesili- 
losi kokie totoriai j lietuviškus 
patriotus ir Susivienijimo glo
boj us ?

nisterija skolina nulius be jo-’pas

JAUDINIMAS
Rutgers Universiteto profeso

rius surado, kad pokerio loši
mas, apie draugo mirtį prane
šimas ir fluktuacijos biržoj 
labiau sukelia emocijos, negu 
bet kokis menas. Jokia muzi
ka, jokia daina nesujaudintų 
šandariečių ir tautininkų tiek 
daug, kaip žinios apie pažan
giųjų laimėjimą Susivienijime.

KAS GALIMA IR KAS NE
Vicnoš jau mirusios Bostono 

lietuvių “tavorčystės” konstitu
cijoj skaitau šit ką: “Pas kasie- 
rių neturi rastis daugiau kaip 
$25.” Išrodo, kasieriui buvo ne
maža rūpesčio, kur dėtis,' jeigu 

jį atsirasdavo daugiau pi-
kio nuošimčio dar ir šit kokiems nigų.

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ IŠTAIGOJ

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000 00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washingtonv 
D. C.

IŠMOKAM JI n/ 
DIVIDENT0 Ar/U

Duodam paskolas ant saugių pirrtių morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. >

2324 SOUTH LEAVITT STREET
\ • Telefonas CANAL 1679
\ CHICAGO, ILLINOIS

* ■ y

NAUJIENOS, CKicago, M

jokių paminklų neturėjo, išsky-i 
rus Albumą, kurį likusieji prie 
Susivienijimo sandariečiai irgi, 
įbrangino. Taip, tai yra brangi 
knyga, brangesnė, negu pra-; 
džioj buvo manyta. Keliais1 
tūkstančiais... —X. K.!

Plaukai ir
cenzūra

(JUMORESKA) :
Na, jau, sakysite, ką gi ben

dro gali turėti žmogaus plau-i 
kai ir spaudos cenzūra?

Jums tai taip atrodo, o iš 
tikrųjų Va' kaš. Vienos valsty
bėlės tautos vĄ^as jau ls seno 
gulŠčiai į šoną Šitkavo plaukus. 
Plaukai taip šukuojami pripra
to ir jam tai patikb; Tautos va
do patarėjas vieną kartą dirste-i 
Įėjęs į jį pasakė: i

—Vade, sensti, butų gerai, 
jei plaukus eželiu, stačiai šu
kuotum, jaunesniu atrodytum, 
žmonėms labiau patiktum.

— Manai? — tarė vadas.
—Ne tik manau, bet taip rei

kėtų daryti, tvirtai jam atsake 
patarėjas.

Ryta melą vadas ilgai savo 
plaukds mėgino kitaip šukuoti 
ir juos eželiu pastatyti, bet iš 
jo truso nieko neišėjo. Matyti, 
plaukų, kaip ir vado budo, bu
tą kietai konservatyvaus. Plau
kai šukuojami nepasidavė jo
kioms naujovėms, jie gulė 
guiščiai ir tiek. Senas priprati
mas jiems neleido atsistoti.

Ilgai vargęs tautos vadas, pa
galiau nutarė savo sostinės 'su
šaukti visus kirpėjus, kad jie 
jo plaukus kitaip sutvarkytų. 
Susirinko visi kirpėjai ir išgir
dę, ko iš* jų reikalaujama, vi
si vienu balsu tvirtai atsake,

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausį 
Automobilių Išpardavimų pas 
COOK COUNTY FINANCE CO.

Prie 1340 W. 63rd St.

Niekur pasauly jus negalite rasti tokio modelių pasirinki- s 
mo taip juokingai žemose kainose.
Čia atstovaujama kiekviena karų gamyba — virš 300 karų į 

1938, 1937 ir 1936 m. Buicks, Cadillacs, La Sales, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sodos, Dodges, 
Plymouths, Fords, Naglis, Lafayettes, Studebakers, Hud- 

; sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURI 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.
Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, 
Buicks, Oldsmobilės, Lincolns, . Chryslers, Packards, 
Pontiacs, Plymouths — už pigiai kaip $45.

! NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKI KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ.
ši Įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro- 

i vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei — virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS ĮMOKĖSIMAIS IKI 2 METŲ.

I
 Paklausykit musų lietuviškosios valandos iš W.G.E.S. radio 
stoties kas antradienį 7:40 P. M. to 8:00 P. M.

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

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

INSURANCE
<APDRAUDA)

• Pilną apdrat^lą auto- 
z mobilzams į

• Apdraudą namų nūO 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vngię
• Apdraudą Jangų
• Apdraudą gyvasties

gausite
NAUJIENOJ

raštinėje j
• - per A. RypkeviČių

1739 S. HalSted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 
v po pietų.

/
,  ■ ,;,f

—Onute,- ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKOJE

MADOS
—Brooklynietis

Kadangi ir Padaužų kalba 
nėra grynaLdieluviška ; kaip ir. 
Sargybos Komiteto, tai norėtų
si jo visą manifestą paskelbti 
spaudoj, kad svietas suprastų, 
jog didžiausiais lietuvių patrio
tais jau skelbiasi tokių rasių ir 
tautų žmones, kurie nemoka 
ietuViškai nė kalbėti, nė rašyti. 

Ką sako Sargybos Komitetas? 
Ar duos mums pazvaleniją'jų 
manifestą atidrukuoti?

BALSUOKITE Už 
REAKCIONIERIUS!

Mums įkyrėjo Amerikos lie
tučių rietenos dėl Susivieniji
mo. Mes norime ramybės, todėl 
patariame balsuoti už visą san- 
darietiškai tatibininkiškąjį šlei
fą. :

Kol Susivienijimas bus gy
vais, barniai, ginčai ir vaina ne
sibaigs. Kada sandarifečiai jį 
valdė, mes jau džiaugėmės, 
kad jie mokės padaryti jairu 
galą. Skolino pinigus savo k'a- 
marotams ir kišo juos į tokius 
ihdėiiUs, kad apie grįžimą ijė- 
reikėjo nė rūpintis. Dar biskį 
ilgiau jie buhj pa valdę, ir stei- 
tij .valdžios butų uždariusios 
musų besibarančią organizaci
ją. Bet kipšas davė galybės pa
žangiesiems narsiau užvdjavoti 
ir išgelbėti tą nacionalį sajuzą. 
Dabar jizs ir vėl gyvuoja ir 
spardosi. Vėl batniai, Mynės ir 
nepakajus.

Mes išegzaminavome visus 
tautiškojo šleifo kandidatus ir 
galime tikrinti, kad jiems ne-* • • • ’ imtų ilgai Susivienijimą pri
baigti, todėl, susimildami, bal
suokite už juos ir padarykite 
galą tam, kas ardo pas mus pa
ką jų. ’ i

GIRTINAS DARBAS
Labai gerai Pildomoji Tary

ba padarė, atstatydama Vieny
bes namą. Nors prie šito griki-; 
vesio prikišo dar, regis, apie 
$38,000, bet nariai žinos, kad 
gegužinė taryba ten palaidojo 
apie $30,000.

Geri paminklai brangiai at
sieina ir iš jų pelnų negalima 
laukti. Iki šiol Susi vieni j imas

kad nesą tokios jėgos, neturį! 
tokių priemonių gulščius plau
kus stačiai pastatyti.

Tdutbs vadas rūsčiai jiems

—Pagalvokite!
Ką gi čia išgalvosi. Jie savo 

senu patyrimu gerai žinojo 
plauko būdą. O plaukas toksai 
padaras, kad visvien ant kieno 
galvos jisai augtų savo įpročių 
neišsižada. Čia jokie vado, kad 
ir tautos vado, įsakymai ne
gelbsti.

Bet gi vienas kirpėjų, daug 
savo gyvenime matęs ir girdė
jęs sako tautos vadui:

viena priemonė, kurią šiuo at
sitikimu, butų galima panau
doti ir plaukus paveikti, tik ne
žinau, ar jūsų ekscelencija su
tiksite ją išmėginti?

—Sakyk, gal pasinaudosiu!
—Jysų ekscelencija, ponas 

tautos vade, panaikinkite spau
dos cenzūrą ir spauda tiek 
jums teisybės parašys, kad 
plaukai savaime ant galvos at-; 
sistos!

\ ' iTautos vadas tai išgirdęs vi
sus kirpėjus išvarė, kirpėją 
drąsuolį suėmė ir spaudos cen
zūros nepanaikino.

—Geriau , turėsiu gulščius 
plaukiis, spaudos cenzūros ne
panaikinsiu, tai ‘ ir galvos ne
prarasiu, — tarė sau vadas kir
pėjus išvijęs. .Štai dclko toje 
valstybėlėje tautos vado valdo
moje iki šiol spaudos cenzūra

O jus manėte, kad tarp žmo
gaus plaukų ir spaudos cenzū
ros nieko bendro nėsama?

Taip, gal tik tuose kraštuose, 
tose valstybėse, kur spauda lai
sva tarp plaukų ir cenzūros 
nieko bendro nešamą. 'O tenaiš, 
kur cenzūra kietomis ruplėmis 
laiko spaudą, tenai, jei tik stai
ga cenzūra būva panaikinta, vir 
suome,t vadams, net tautos va
dams plaukai ant galvos atsi
stoja, jei tik jie plaukus turi.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

No. 4719—Paprast/, bet praktiška 

 

ir elegantiška suknelė. Sukirptos 
mieros 14. 16, 18, , taipgi -32, 34,

36* 38. 40 ir 42 coĮių per krutinę.

Norint gauti vieną ar den
giau virš nurodytų pavyzdžių

$106.50
$206.00

$152.00
$289.00

GRIPSHOLM 
23,000 tonų įtalpbs 

Gegužės 28 cL, 1938 
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

\ Trečia Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą .......
Į abi puses ........ ......... ...............

Turistine Klesa:
Iš New Yorko i Klaipėdą............
Į abi puses .................... ...............

f ' Taksai $5.00 atskirai.
Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

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

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois.

kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti -savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 ceri 
te pasiųsti pinigus 
to ženkleliais karta 
mu. Laiškus reikia a
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NEVYSTANČIU GELIŲ VAINIKAS
Jo Malonybei »
Pralotui M. L. Krušui, 
šv. Jurgio parapijos klebonui, 
Chicago, Illinois.

Sveikiname Tamstą laimin
gai sugrįžusį iš tolimų šiltų

f

klebonavimo sukaktuvių musų 
parapijoje.
' Nuo daugelio metų mes jau 
žinome, kad Tamsta žiemos 
metu apleidi savo šiltą ir pato
gią kleboniją ir važiuoji į šil
tus kraštus, kad išvengtum 
Chicagos šiurkštaus ir nemalo
naus oro, o vasarą Tamsta ap
leidi ir kleboniją ir savo far- , 
melę ir iškeliauji į vėsesnius 
kraštus. Šiemet Tamsta ėmei il
gesnes atostogas ir keliavai to
liau, negu bet kuriais metais 
praeityje.'

Mes Tamstos parapijonai, li
kę namie, besirūpindami savo 
rūpesčiais, bedergdami savo 
vargus ir bekentėdami savo 
kančias, šnekėjomės, tarėmės 
ir nutarėme nupinti Tamstai šį 
nevystančių gėlių vainiką. Prie 
to ypač mus akstino Tamstos 
20-ties metų klebonavimo jubi
liejus šv. Jurgio parapijoje.

Pirmiausia mes pranešame, 
kad šiemet, kaip ir kitais me
lais, mes pasigedome Tamstos 
atsisveikinimo žodžio. Nei iš 
sakyklos, nei parapijos susirin- 

. kime apie tai nieko nesužino- 
; jome. Apie Tamstos iškeliavi

mą į tolimus šiltus kraštus su
žinojome tik iš šv. Jurgio Par. 
Žinių numerio trečio, sausio 9 
d., 1938. Iš ten tai sužinojome 
apie Tamstos kelionę kartu su 
kun. J. Raškausku, Visų Šventų 
par. klebonu, į Braziliją, Uru
gvajų ir Argentiną. Ta žinia 
sukėlė parapijoje visokių svar
stymų, kalbų diskusijų. Dauge
lis klausė, kodėl pralotas taip 
dažnai atostogų ima. Į tai vieni 
sakydavo: “kur jis pinigus 
dės?” Kiti sakydavo: “Pralotas 
kaip ir kiti žmonės tik kartą 
tegyvens”. Girdėjom ir kitokių 
aiškinimų, bet visus negi su
rinksi.

Toliau pranešame, kad minė
tame Šv. Jurgio Par. Žinių nu
meryje radome Tamstos straip
snį apie ‘testamentus ir paliki
mus. Tą straipsnį parapijonai 
karštai diskusavo. Tame straip
snyje Tamsta rašei: “Prieš ke
letą savaičių mirė vienas mu
sų parapijos asmuo palikdamas 
gražią kavo su ta lipų (apie 15,- 
000) sumą. Kadangi nebuvo 
palikęs jokio testamento, jo pi
nigai liko bankoje ir kitiem, 
kuriem palikti nenorėjo. Jais 

.naudosis netikintieji, žydai ir 
gal net 'aršus katalikų bažny
čios priešai.”

Toliau nurodei, kad tokie as
menys turėtų pinigus užrašyti 
parapijoms, vienuolynams ir 
kitokiems Romos katalikų baž- 

7 nyčios reikalams.
Po šio Tamstos straipsnio 

diskusijų parapijonų tarpe 
paaiškėjo štai kas: Jei pinigai 
lieka be testamento ir nesiran
da artimų giminių, tai tada to
kie pinigai lieka miestui. Ka
dangi Chicagos miesto vyriau-

sybės priešakyje stovi airiai 
Romos katalikai, tai tokiais pi
nigais negali naudotis nei žy
dai, nei laisvamaniai, nei kito
kie Romos katalikų bažnyčios 
priešai. Tokiais pinigais naudo
sis tik airišiai, ištikimi Romos 
katalikų bažnyčios tarnai. To
liau sakėme, kad jei palikimai 
parapijoms yra toks geras 
daiktas, tai kodėl kunigai to 
pavyzdžio nerodo? Kodėl pats 
pralotas savo išleidžiamus pini
gus dažnoms atostogoms neski
ria savo mylimai parapijai.?

Toliau duodame žinoti, kad 
mes Tamstos parapijonai vis 
Tamsios neužmiršdavome < ir 
prie kiekvienos progos prisi
mindavome. Sakysime, prisi-

brolius "Kristuje, skaitydami 
Romos katalikiškus laikraščius. 
Štai “Laive” iš vasario 19 d., 
1938 m. radome straipsnį 
“Tamsybės Sūnus prieš Šviesos 
Vaikus”. Ten sakoma: “Kris
tus savo išrinktiesiems čia že
mėje nežadėjo patogumų, nes 
ir'Jis visą laiką savo viešojo 
veikimo ėjo gerą darydamas, 
neturėdamas nei kur galvos 
priglausti.” Čia mes sakėme: 
iš tikrųjų Kristus nežadėjo sa
vo išrinktiesiems patogumų čia 
ant žemės. Bet pažvelgę į savo 
Romos bažnyčios kunigus, ma
tome, kad jie kitaip gyvena, 
negu Kristus sakė. Matyt, Die
vas kunigus taip numylėjo, kad 
Jis apdovanojo juos ir gausio
mis dangiškomis dovanomis ir 
kartu suteikė jiems tiek žemiš
kų turtų, kad ne tik didelių, o 
ir mažųi parapijų kunigai gali

' NAUJIENOS, Chfcago, HL

naudotis visokiais patogumais 
gyvenimo malonumais ir ke
liauti net į pasaulio pakraščius.

Toliau pranešėme, kad mes 
malėme Bostono Darbininke iš 
vhsario 18 d., 1938 m. ant pir
mo puslapio vieną žinią šito
kia antrašte: “Bažnyčia reika
lauja išdalinti pelną darbinin
kams”. Tai labai gerai, mes pa
rapijonai sakėme. Bet jei Ro
mos katalikų bažnyčia tokia 
gera, lai kodėl ji savo pavyz
džiu nemokina? Kodėl nesako, 
kad ir kunigai privalo dalytis 
savo įeigomis su bažnyčios tar
nais? Kodėl jie nežinodami kur 
pinigus dėti trankosi į pasaulio 
kraštus, o savo sunkiai dirban
tiems janitoriams ir zakristijo
nams moka ubagiškas algas, iš 
kurių su šeimynomis neg 
žmoniškai pragyventi.

Dabar truputį apie orą. Per 
sausio ir vasario mėnesius Cbi- 
cagoje oras buvo labai nepasto
vus. Sykį temperatūra buvo nu
šokusi iki 3 laipsnių žemiau 
zero, o kitą sykį užšokusi iki 
63 alipsnių šilumos. Dviem at
vejais žaibavo ir perkūnija 
griovė. Apskritai imant, per tą 
laiką oras buvo labai drėgnas. 
Biednuomenė tada Tamstą pri
simindama sakydavo: “Bepigu 
pralotui, jis kaip buržujus ke
liauja šiltuose kraštuose, o mes 
skurstame" drėgnuose šaltuose 
kambariuose”. O visokie ligo
niai, reumatikai ir kitokie sa
kydavo: “Musų pralotas kaip 
turtuolis gėrybėse skęsta, šiltų 
kraštų saulėje kaitinasi, o mes 
nekūrentuose skiepuose, kaip 
Lozoriui kenčiame”.

Toliau duodame žinoti, kad 
musų kunigėliai, Tamsios pa
vaduotojai, buvo iš sakyklos 
užsakę parapijos komitetų su
sirinkimą. Pasakė, kad tuč tuo
jau iki Tamsta sugrįši reikia 
surinkti liek pinigų, kad atmo
kėti parapijos skolas.

šeštadienis, kovo 26, 1938
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[ACME-NAUJ1ENŲ Koto]
BYLINĖJASI — Ameri

kietė šokėja Blanche' Yzvon- 
ne Stacy Lloyd “Zorine”, ku
ri užvedė bylą Chicagoj e 
prieš rusę filmų šokėją “Zo
rine”, reikalaudama atlygi
nimo už nuostolius, kuriuos 
panešusi dėl vardų panašu
mo.

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

ROSELAND
TEATRAS, DAINOS IR BALIUS

Rengia LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ ETINĖS KULTŪROS
• DRAUGIJOS 1 KUOPA.

BUS SUVAIDINTA KOMEDIJA

“ŠALAPUTRIS”
Dainuos garsus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras. Vėliau bus šokiai 

prie LESCH muzikos.

KOVO-MARCH 27,7 vai. vakare
LIETUVIŲ DARBININKŲ SVETAINĖJE

10413 SOUTH MICHIGAN AVENUE.
z Įžanga 25 Centai.

Kviečia Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugija.

Valstybių lietuvių tarpe. To pa
sėka esanti Brazilijoje, vilią 
Zelinijojc, lietuvių bažnyčia. 
Bet daugelis chicagiečių. žino, 
kaip iš tikrųjų Tamsta ir kiti 
klebonai pasitarnavo kunigui 
Sugintai. Bridgeporle Upiniš- 
kiai vedžiojo po žmones kun.gą 
Sugintą didžiausioje slaptybėje. 
Kunigas Sugintas su didele šal- 
ka buvo apsirišęs kaklą, kad 
niekas nepamatytų jo kunigiš
ko kalnieriaus. Vienas garbin
gas klebonas, paprašytas sales 
kunigo Suginto išleistuvėms, 
supykęs grūmojo, kad prane
šiąs kardinolo kancelerijai, jei 
kun. Sugintas pasirodys jo pa
rapijoje. Todėl kunigui Sugin
tu! išleistuvės buvo rengtos ta
vernos salėje, nes kaip Kristui 
nebuvo vietos užeigoje, taip 
.kun. Sugintu! nebuvo vietos 
Romos katalikų bažnyčių salė
se.

Toliau tame pasikalbėjime a- 
pie lietuvybę Šiaurės Amerikos 
lietuvių ‘tarpe Tamsia pareiš
kė!: “šiuo metu mes ne liek 
kreipiame dėmesio į pačią kal
bą, kiek į lietuviškos dvasios 
palaikymą, kad lietuvis, nors

parapijonai buvo kalbinami sa
vo aukomis gerą pradžią pa
daryti. Senieji parapijonai at
sakė: “Nei jus kalbinkite mus, 
nėi mes dėsime. Mes jau tiek 
darbavomės ir Hek dėjome, 
kad parapijos skolos jau seniai 
galėjo būti išmokėtos. Be mu
sų, rodos daromi visokie para
pijos pataisymai įrengimai ir 
pagerinimai, be musų tegu bai
gia ir skolas mokėti”. O para
pijos komitetai| susirinkime ku
nigėliams pasakė, kad jie eis 
per žmones kolėktuoli, jei sy
kiu ir kunigėliai eis. Sumany
mas griuvo ir kitą sekmadienį 
viskas iš sakyklos buvo atšauk-

Toliau pranešame, kad para- 
pijonams buvo-ikaišiojama kny
ga ir prašoma į ją įrašyti Tam
siai linkėjimus ir kartu duoti 
pinigįšką dovaną, 
su pasipiktinimu

Parapijonai

joje tiek biednų ligonių skurs
ta, o kaulijama aukų turtin
gam klebonui. Parapijonai sa
ke, kad tiesiog nuodėmė butų 
aukuoti.

Kaip prasidėjo Tamstos su
tiktuvių vakarienės tikietų pla
tinimas, tai senieji parapijonai 
buvo ypač kalbinami atšilau-

ir jauslų lietuviškai”. Girdi, ai
riai savo kalbą užmiršo, bet li
ko geri palrijolai.

Tuo pat tarpu katalikiškoje 
spaudoje pasirodė visai priešin
gų nuomonių. Drauge, vasario 
18 d., 1938 m., tūlas Lietuvos 
Mylėtų jas rašė apie sulenkėju
sius lietuvius. Pasakė: “Di
džiausia ir tikybinė, ir dorinė, 
ir kultūrinė tamsuma viešpa
tauja lenais, kur lietuviai ver
čiami ir nfelstis ir klausytis pa
mokslų ne sava, bet svetima 
lenku kalba.”

Vėl Draugas vasario 21 d., 
1938 rašė: “Netekome trečdalio 
Lietuvos rytuose su sostine Vil
nium. Ne lenkai mums lai iš-i 
plėšė, bet lenkiškai kalbantieji 
lietuviai! Drebame dėl Klaipė
dos. Ne vokiečiai ją valdo, bet 
vokiškai kalbantieji lietuviai”.

Tai va, kokie vaisiai iš Tam
stos skelbiamos lietuvystės. Čia 
nieko nereiškia ir airišių pa
triotizmo paminėjimas. Rusų 
priežodis sako: “šio ruskomu 
zdorovo, to niemcu sinerl”. 
Taipgi matome, kas airiui svei
ka, tas lietuviui mirtį neša.

Toliau pranešame, kad • Šv. 
Jurgio parap. Žinių numeryje 
5-me radome aprašymą apie 
Tamstos nuopelnus musų para
pijoje. Turime pasakyti, kad 
toje tamstos nuopelnų apžval
goje praleista keletas labai 
svarbių Tamstos nuopelnų. Ten 
nepaminėta, kad Tamsia pir
mutinis bC) jokio reikalo įvedei 
į grynai lietuvišką šv. Jurgio

kėlė savo išleistuves klebonijo
je, tai jis apie mus nežinojo. O 
kai sutiktuvės rengiamos su į- 
žanga, tai atsiminė ir mus. Pra
lotas apsiėjo be musų išleistu
vėse, tai apsieis be musų ir su
tiktuvėse.

Šv. Jurgio parapijos Žiniose 
numeryje 5, kovo 6 d., 1938 m. 
laidoje skaitėiųe apie Tamstos 
pasikalbėjimą isu pietų Ameri
kos spaudos ątstovais. Ten sa
koma, kad Tairistos ir kitų ku
nigų dėka Pietų Amerikos lie
tuvių kunigas Sugintas gavo 

progos kolėktuoli Jungtinių

ĮSPŪDINGAS IR NEPAPRASTAS

Vytauto F.

Tamsta panaikinai giesmę Pul-

goje nepaminėta, kad Tamsta 
iš sakyklos bažnyčioje nepalan
kiai atsiliepei apie Romos ka
talikų dienraštį Draugą. Nepa
minėta, kad Tamsta pirmutinis 
pradėjai rengti lietuvių vai
kams misijas anglų kalba. Ne
paminėta, kad parapijos mo
kyklos vaikų skaičius nupuolė 
nuo 9b0 iki nepilnai 300. Nepil
nai išaiškinta apie x parapijos 
tris garažus.

šiam vainikui nevystančių 
gėlių turime ir daugiau, bet vi
sų negi sunaudosi. Taigi šiuo 
ir baigiame savo vainiką.

'—Parapijonų ratelis

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Užgirta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos 

Amerikoje, Ine.
IŠPLAUKS MODERNIŠKUOJU

MOTORLAIVIU

CRIPSHOLM”
Iš New Yorko 1938 m.*

Gegužės-May 28
TIESIOG Į KLAIPĖDA 

NEPERSEDANT
Per Gothenburgą, Švediją

iŠplauks gražiausiam vasaros laike. Laive 
mandagus patarnavimas, skanus maistas, nepaprasta 
švara. Laive lietuviškos knygos, plokštelės, laikraščiai 
kelionės laiku yra jūsų. Įdomi ir linksma kelionė. Kas 
gali būti malonesnio kelionėje, kaip įsėdus į laivą New 
Yorke išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ, kurią 
numatoma pasieksite birželio 9 d. ryte.

Sutaupysit pinigą pirkdami laivakortę
, ten ir atgal

Informacijų ir laivokorČių 'kreipkitės į

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO. i|
“Naujienų” LaivokorČių Skyrius

, 1739 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILLU';'
Autorizuota agentūra r -

^išpardavimas!

50 “d
Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap: 
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsitę su jais 
skaityti mažas . raides, siūti ir aiškiai
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
.LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

jOfiaab ir Akinių Dirbtuvė.
756 West 35th Street

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

ATEIK Į ŠI BANKĄ
Dėl

NEJUDOMO TURTO
PASKOLŲ 

NĄUJOS STATYBOS 
PIRKTI AR PERFINANSUOTI

Kooperuojant Federal Housing Administracijai mes 
priimame aplikacijas

& & įėJJA * * 

Apdraustų Morgičių Sistema
• žemos Palūkanos •Liberalus Terminai •Greitas Patarnavimas 

Chicago City Bank and Trust Company 
HALSTED AT SIXTY-THIRD Wentworth 8800

Federal Deposit Insurance Corp. Narys

* ŪSE

TOUR

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiy suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists. j
turite for Free Eye "Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Prie Pian o Elena PečiukaitėAsistoja: Wenetta Grybas, Michele Gamboni, Helen Smetko ir Grupe

uis ŠOKIU KONCERTAS
RYTOJ, Kovo 27 mo iw CHICAGO W0MAN’$ CLUB

Įžanga 55c, 83c ir $1.10 ,62 E. llth Street




