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PAĖMĖ TRIS KAIMUS, ATAKAVO DVI 
EILES KALNŲ

Žinios apie Leridos likimą prieštarauja 
vienos kitoms
L —------f.

HENDAYE, Francuzija, bal. 
1. — United Press pranešimu, 
Ispanijos respublikos gynėjai 
išvystė staigų ir smarkų ofen- 
syvą ilgą laiką aptylusiame 
Guadaljara fronte, arti Madri
do, kur sukilėliai grūmojo nau
jomis atakomis Madridui.

Lojai i staN paėmė tris kaimus 
ir pradėjo 2at^kuoti dvi eiles 
kalnų. Šie kalnai dominuoja su
kilėlių rinkose esantį miestelį 
Abanades.

Abanades yra pagrindas su
kilėlių linijos Guadaljara fron
te. Jei lojalistai paimtų Aba
nades, tai sukilėliams iš karto 
tektų siųsti į Guadaljara fron
tą daugiau kariuomenės, o tai 
reiškia,, kad jiems tektų atšau
kti dalį savo jėgų, kurios da
bar veržiasi į Kataloniją.

Respublikos valdžios prane
šimais, prie Leridos, kurią prie
šai yra kuone apsupę, sukilė
lius ištiko skaudus' smūgis. 
Tūkstančiai lojaMMų karių pa
sislėpė Leridos pamudse ir ant

Grąsina generaliu 
streiku Francu- 

zijai
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

1. — Francuzijos parlamento 
konservatoriai ir atžagareiviai 
taikos^ nuversti liaudies fron
to valdžią, kuriai vadovauja 
premjeras Leon Blum.

Leon Jouhaux, Generalės 
Darbo Konferencijos sekreto
rius, kalbėdamas angliakasių 
suvažiavimui, ketvirtadienio va
kare pareiškė, kad Federacija 
eis i|ck galo remdama valdžią, 
net paskelbs generalį streiką, 
jei bus reikalas.

Blum rengiasi pateikti par- 
limentui planą ateinantį antra
dienį šalies finansams tvarky
ti. Nužiūrima, kad konservato
riai ir atžagareiviai mėgins Blu- 
mo kabinetą sugriauti dėl to 
plano.

šešios firmos paskel
bė algų kapojimą
NEW YORKSjJ. Y., bal. 1. 

— General Electric, Goodrich 
Co., Goodyear Tire Co., Fire- 
stone Tire and Rubber Co., Bohn 
Aluminum & Brass Co. ir Stu- 
debaker Corporation paskelbė 
algų kapojimą ofisų samdi
niams. z

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

Debesuota; šalta kaip buvę; tis yra tokia pat, kokia buvo 
vidutinio stiprumo šiaurės ir iki šiol veikusi. Unijos virši- 
^ieurės rytų vėjai; saulė teka/įlinkai pareiškė, kad sutartis 
5:32, leidžiasi 6:15 valandą, bus pateikta tuojau nariams 
Sekmadienį giedra ir vėsu. -užgirti.

Sukilėlių infanterija pradėjo 
maršuoti į miestą. Tuomet lo- 
jalistai atidarė smarkiausią ug
nį — tankų patrankas prieš 
tankus, priešlėktuvines kanuo- 
les j sukilėlių lėktuvus, o ma
šininius šautuvus ir rankines 
granatas prieš sukilėlių infan- 
teriją (pėstininkus).

Sukilėliai pasitraukė, palik
dami tankus ir daugelį užmuš
tų bei sužeistų kareivių Leri
dos priemiesčiuose. Tačiau vė
lesni pranešimai skelbė, kad 
sukilėliai nesiliauja dėję pa
stangas miestą visai apsupti.

Vėliausios penktadienio ži
nios prieštaravo vienos kitoms. 
Jos skelbė, kad lojalistai pasi
traukė iš Leridos atgal 10 my
lių į paruoštas pozicijas ir 
kad sukilėliai paėmė miestą. 
Antrą vertus, jos skelbė, kad 
sukilėliai neis į Leridą iki jų 
armijos sparnai neprisiartins, 
reiškia, kad sukilėliai dar ne
paėmė Leridos.
stogų. Atrodė, kad jie pasitrau
kė iš miesto.

3,000 — 4,000 lojali- 
stų perėjo Francuzi

jos rubežių
PERPIGNAN, Francuzija, 

bal. 1. — Penktadienį tarp 3,- 
000 ir 4,000 Ispanijos lojalistų 
kareivių per Pirinejų kalnus 
pasiekė ir perėjo Francuzijos 
rubežių Luchon apielinkėje. Pa
siekė Francuziją ir nemažas 
skaičius civilių gyventojų.

Generolas Juan Gallol paaiš
kino, kad jiems teko pasirink
ti arba pražūti, arba mėginti 
pereiti į Francuziją.

Kalnuose dar tebėra apie 6,~ 
000 lojalistų, kurie irgi tikisi 
pasiekti Francuziją. Lojalistų 
aiškinimu, jiems prisiėjo ka
riauti be sustojimo nuo kovo 
24 dienos su italais, maurais 
ir svetimšalių legionu. Sukilė
lių lėktuvai atakavo juos iš 
oro, jie tapo atskirti nuo loja
listų pagrindinių jėgų. ‘

Francuzijos valdžia! svarsto, 
ką daryti su perėjusiais rube
žių lojalistais — internuoti juos 
Francuzijoj iki Ispanijos karo 
galo, ar sugražinti į Kataloni
ją, kuri randasi dar lojalistų 
rankose ?

Chrysler korporaci
ja pasirašė sutartį 

su unija
DETROIT, Mich , bil. 1. — 

Chryslerio motorų korpora.cija 
ir United Automobile Workers 
unija, (dalis C.I.O.) atnaujino 
sutartį ' vienieriems metams. 
Sutartis buvo pasirašyta ket
virtadienio nakt;, vos keletą 
minučių prieš išsibaigsiant se
nąjį i sutarčiai. Naujoji sutar-

IACME-NAUJIENŲ Foto]

ŠTAI KAIP IŠRODĖ PRADINĖ MOKYKLA COLUMBUS, KAS., kuomet bai
si viesulą su ja apsidirbo. Kambariai buvo pilni nugriuvusių akmenų ir sulau
žytų daiktų. Kuomet" prieš viesulą kilo dideli vėjai, mokytojai paleido vaikus 
namo, ir tokiu budu išgelbėjo jų gyyastis.

Darbininkai užėmė 
elektros įmonę 

Michigane
«JĄCKSON,-Mieh., bal. 1. —

Penktadienio vakaro praneši
mais, darbininkai išvarė iš 
Consumers Power kompanijos 
Zilwaukee įmonės perdėtinius 
ir užėmė įmonę, kai C. I. O. 
organizacijai nepavyko atnau
jinti sutartis su samdytojais.

• Albert Stonkus, viešųjų įmo
nių tos dpielinkės darbininkų 
organizacijos direktorius, pa
reiškė, kad darbininkai elekt
ros teikimo nesulaikys, ši įmo
nė parūpina elektrą tarp kitų 
ir Flint miestui.

4.

Jersey City meras 
nusileis C.I.O.

JERSEY CITY, N. J., bal. 1. 
— Jersey City mėrr.s Hague 
keliais atvejais išvijo C.I.O. or
ganizatorius iš miesto. Jis kart 
kartėmis uždraudė C.I.O. orga
nizatoriams dalinti organizaci
nius lapelius.

Tačiau šiomis dienomis Jung
tinių Vi.lstijų Vyriausias teis
mas pareiškė, jogei drausmė 
dalinti spausdintus lapelius yra 
spaudos laisvės varžymas ir 
priešinga šalies konstitucijai. 
Taigi ir meras Hague pi skel
bė, kad ateityje Jersey City po
licija nebekliudys darbininkių 
kai ir politiniai literatūrai pla
tinti. Teks merui leisti ir C.I.O. 
literatūra dalinti.

Austrijos kardinolas 
sveikina Hitlerį

VIENA, Austrija, bal. 1. — 
Laiške rašytame Jose Buercke- 
liui, Austrijos nazių lyderiui ir 
plebiscito direktoriui, kardino
las Innitzer drr kartą pareiš
kė Austrijos katalikų, vyskupų 
troškimą, kad Austrija koope
ruotų su nazių režimu plebis-
eito balsavimuose balandžio 10 
dieną.

Kardinolas Innitzer užbaigė 
šį savo laišką nazių šauksmu 
“Heil Hitler”.

Lietuvos pasiuntinys 
nusikalto lenkams į)

Nepadėjo vaikino ant nežinomo 
kareivio kapo •

VARŠAVA, Lenkija, bal. 1. 
— United press pranešimu, vie
nas smulkus įvykis aptemdė at
naujintus lenkųv-lietuvių diplo
matinius ryšius. Lenkijos poli
tikieriai nepatenkinti dėl to, 
ki d Lietuvos pasiuntinys Ka
zimieras Škirpa, po įteikimo sa
vo įgaliojimų^ prezidentui Mos- 
ęickiui, nepadėjo vainiko ant 
nežinomo kareivio kapo.

Ne visi slovakai rei
kalauja autonomijos

PRAHA, čekoslovi kija, bal. 
1. — Vokiečiams grumojant 
Čekoslovakijai, šalyje esamų 
mažumų —■ lenkų, vengrų, vo
kiečių ir slovakų — atstovai 
pareikalavo autonomijos mažu
mos. Bet penktadienį parlamen
te slovakų atstovas pasmerkė 
reikalavimą autonomijos. Jis 
pažymėjo, kad slovakų lojalis
tai rinkimuose gavo 660,000 
balsų, gi vadinamieji autono- 
mistai tesurinko tik 489,000 
balsų. Reiškiat, autonomijos rei
kalauja. tik mažuma slovakų.

Anglijos deficitas 
$180,000,000

LONDONAS, Britanija, bei. 
1. Britanijos iždo departa
mentas penktadienį paskelbė, 
kad valdžia einamais metais 
turėjo pajamų $5,360,000,000. 
Tai yra skaitlinė $50,000,000 
didesnė, negu apsiskaičiavimai 
numatė.

Išlaidų padaryta $4,115,000,- 
000. Tai yra skaitlinė $95,000,- 
000 mažesnė, negu buvo nu
žiūrėta išlaidų turėti. Reiškia', 
vildžia turėjo $145,000,000 per- 
'viršioj

Tačiau opozicija nurodo, kad 
valdžia išleido ginklavimuisi 
kuone $325,000,000 skolintų pi
nigų. Priskaitant šią skolą tik
rumoje, pasidaro $180,000,000 
deficitas.

Reikalauja, kad J. V. 
nepripažintų Austri

jos naziams
N. Y., baV'T:

— Daugiau kiip 100 vadų iš 
teismo ratelių, bažnytinių, civi
lių, apšvietos ir darbininkų or
ganizacijų penktadienį atsišau
kė į prezidentą Rooseveltą pra
šydami, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia nepripi.žintų Vokietijai 
Austrijos.

Austrijos vyskupai 
nesiklausė Vatikano

VATIKANO MIESTAS, bal. 
1. — šiomis dienomis Austri
jos kardinolas Innitzer ir pen
ki kiti aukšti kunigai išleido 
atsišaukimą į katalikus, ragin
dami juos remti Hitlerį busi
muose plebiscito balsavimuo
se.

Penktadienį laikraštis “L’ 
Osservsitore Romano”, Vatika
no organas, pi reiškė, jogei jis 
yra įgaliotas paskelbti, kad 
Austrijos kunigų deklaracija 
buvo padaryta be Vatikano ži
nios, kitaip sakant, neatsiklau
sus popiežiaus ir jo patarėjų.

Sudužo didžiulis 
lėktuvas

BRUSSELS, Belgija, bal. 1.
— Prie Avere aerodromo sudu
žo n: u jas, ką tik pastatytas 
lėktuvas, 'bandęs pirmą lėkimą, 
žuvo lėktuvo vairuotojas.

Lėktuvas svėrė dešimtį tonų. 
Jo sparnų ilgis siekė 77 pėdas. 
Lėktuvas buvo pastatytas 20- 
čiai žmonių gabenti ir lėkti 
20,000 pėdų aukštumoje.

Kinai stumia japo
nus atgal

HANK0W, Kinija, bal. 1. — 
Kinų kariuomenė išmetė japo- 
nūs iš miesto Taierchvvang ir 
nustūmė juos pustrečios my
lios į šiaurę. Kinų pranešimai, 
be to, skelbė kinų laimėjimus 
kituose frontuose.

Žinios Iš Lietuvos
Susitarimai su Lenkais.

KAUNAS. Kovo 29 d. — 
Lietuvių-lenkų delegacijos Au
gustave susitarė, kad abiejų 
valstybių vyriausybės t įvairiais 
klausimais susisieks per savo 
pasiuntinybes Kaune ir Varšu
voje. Taip pat delegacijos susi
tarė, k^d susisiekimas paštu, 
telefonu ir telegrafu prasidės 
kovo 31 d., sauskeliais kovo 29 
d. ir geležinkeliais balandžio 9 
d.

Pirmasis Lietuvos Pasiuntinys 
Lenkijai Išvyko.

KAUNAS. Kovo 29 d. — 
Pirmasis Lietuvos Pasiuntinys 
Lenkijai įgaliotas Ministeris 
Škirpa išvyko į Varšuvą, kame 
įteiks Lenkijos Prezidentui sa
vo skiriamuosius raštus ir pra
dės eiti pareigas.' (Jau praŽėjo
— “N.” Red.).

Miškininkystės Skyrius Prie 
Vyt. Didžiojo Universiteto.
Iki šiol veikė Alytuje Aukš

tesnioji Miškininkystės moky
kla, kuri ruošdi.vo žemesnio 
ęa.ngo miškų specialistus. Auk
štąjį miškininkystes muksią 
baigti Lietuvos studentai vyk
davo į užsienius. Dabar prie 
Lietuvos Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Kaune steigiamas miš
kininkystės skyrius, ku|?is tą 
spragą užpildys.

NEW YORKAS. Kovo 30 d.
— Lietuvos Generalinis Konsu
las J. Budrys, Užsienio Reika
lų Ministro įgalioti s, šiandien 
pasirašė sutartį su Pasaulinės 
Parodos Komitetą atstovaujan
čiu p. GroVer Whalen, dėl Lie
tuvos Paviljono. Lietuvių Die
na Parodoje bus rugsėjo 10 d. 
.(sekmadienį).

G. K.
N.Y.C.
1938-111-30 d.

Tikisi likviduoti Bel- 
videre streiką

BELVIDERE, III., bal. 1. — 
Penktadienį vėl buvo ved; mos 
National Sewing Machine kom
panijos ir darbininkų atstovų 
derybos streikui likviduoti. 
Reikšta viltis, kad tikslas pa
vyks atsiekti artimoje ateityje. 
Streikas prasidėjo kovo 14 die
ną. Darbininkų ; tstovai kalti
na, kad kompanija, išprovoka
vo streiką, atsisakiusi nusi
lenkti Darbo Santykių Tary
bos reikalavimams.

X

Pacifiko manievruo- 
se 11 kareivių pra

rado gyvastį
HONOLULU, balandžio 1. 

— šiuo laiku Jungt. Valstijų 
laivynas daro manievri^s. Iki 
šiol pražuvo 3 lėktuvai, o su 
jais 11 žmonių jų įgulos. At
einantį pirmadienį manievrai 
bus tęsiami toliau.

CAIRO, Egiptas, bal. 1. — 
23 c asmenys buvo užmušti 
Egipto rinkiniuose ketvirtadie
nį.

Argentinos valdžia 
uždarė vokiečių 

mokyklą
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 1. — Provincijos Enter/is 
mokyklų taryba penktadienį 
uždarė vokiečių mokyklą. Pa
sak tarybos, mokykloj buvo 
skleidžiamos priešingos Argen
tinai idėjos. Mokiniai, įeidami 
į mokyklą, atiduodavo nacių 
pasveik'nimą.

Įspėjo apie potvynio 
pavojų

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 1.
— J. H. Armington, Jungt. Val
stijų oro biuro meteorologis- 
tas, įspėjo piliečius gyvenan
čius Wabash ir White upių pa
kraščiais būti prisiruošus pietų 
vakarų Indianos valstijos pot
vyniui. Potvynio laukiama pa-' 
sekoje smarkaus lietaus, kuris 
lijo trečiadienio naktį. <

Kariuomenė patru
liuoja So. Pekiną
SOUTH PEKIN, III., bal. 1.

— Nacionalė gvardija penkta
dienį- patruliavo šį miestelį, kur 
viesulas užmušė 8 ^piones ir 
padhrė didelės žalos turtui. ‘

Illinois valstijoj^ viesulas su
griovė 273 namus, o 272 na
mus sužalojo. Nuostolių turtui 
visoj Illinois valstijoj viesulas 
padarė per $1,000,000.

Delaware ir Penn- 
sylvania apvaikščios 

300 metų sukakti
PHILADELPHIA, Pa.K bal. 

1. — Pennsylvania ir Delaw; re 
valstijos balandžio 8 dieną mi
nės 300 metų sukaktį nuo 4o 
laiko, kai čia atvyko pirmieji 
kolonistai 1638 metais.

Siunčia Italijos ko
misiją į rytus

ROMA,- Italija, bal. 1. — 
Mussolini ketvirti dienį tarėsi 
su Italijos komisija, kuri arti
moje ateityje išvyks į Japoni
ją ir į Machukuo. J komisiją 
įeina svarbiųjų Italijos pramo
nių atstovai. Komisijos kelio
nės tikslas yra išplėsti italų-ja- 
ponų pramonės ryšius.

■Priėmė bilių bizniui 
pagelbėti

WAŠHINGTOn7~D. C., bal. 
1. — Senatas penktadienį pri
ėmė bilių, kuris suteikia Re- 
construction Finance Corpora
tion plačios galios teikti biz
niui paskolų. Bilius duoda ga
lios teikti paskolų ir viešiems 
darbams. D; bar bilius eis į at
stovų butą.

,WASHINGTON: D. C., baL 
1. — Robert Fechner, Civilian 
Conservation Corps direktorius, 
penktadienį pi skelbė, kad per 
pirmąsias 20 balandžio dieiyj 
bus priimta į Civilian Conser
vation Corps 55,342 jaunuoliai 
amžiuje nuo 17 iki 23 metų. 
Be to, į stovyklas bus priimta 
3,580 veteranų.
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Kas Turi Būti Valstybėje Viršesnis, — 
žmonių Valdžia Ar Romos Bažnyčia?

Dienraštyje “Drauge” kovo 3 
d. 1938 m. tilpo straipsnis ant
rašte “Akių Muilintojai”. Po 
straipsniu pasirašo tūlas Lietu
vos Tautininkas. Ten visas 
straipsnis pašvęstas plūdimui 
Lietuvos valdžios. Girdi, dabar
tine konstitucija ir valdžia at
ima Romos katalikų bažnyčios 
teises.

Nors, tiesa, dabartinė Lietu
vos konstitucija nėra tobula, ir 
daug mažiau teisių teduoda vi
siems piliečiams, negu Steigia
mojo Seimo konstitucija, ta
čiau Romos katalikų bažnyčia 
negali perdaug šūkauti, kad ji
nai tik viena'esanti persekioja
ma.

Svarbiausia, dėl ko las Lietu
vos Tautininkas sielojasi, yra 
las, kad girdi, Romos bažnyčia

ŠA BERGMAN

63-čios ir Justine kampas Eina 
BERGMAN’S DIDIS 

PAVASARIO IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus ir langų 
šeidų. Ateik pamatyti musų nau
jų gražių sienų popierių paternų 
Sienų popierių nutrimuoja dykai 

Pristatymas dykai.
Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir 
visos naujausios spalvos virtu
vėms ir maudynėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms 
ir miegamosioms balta ir 12 spal. 
Ess-A-Bee 4 valandų varnišas ge
rai dėvisi ir nesidėmėja baltai 
vandeny. $1.95

GALIONAS .............. ■

turinti didesnę teisę auklėti 
jaivmiomčilę, negu valstybė. Jis 
sako: “Bažnyčia, pagal kano
nus ir Plaus XI enciklikos Ue- 
p rasenta liti nuostatus turi dau
giau teisių auklėti jaunuomenę, 
negu valstybė”. /

Taigi, matote, ko musų Ro
mos katalikų kunigėliai užsi
geidė; daugiau teisių auklėti 
jaunuomenę, negd valstybė. Ir 
jie tą teisę išveda taip, kad pats 
Dievas Romos bažnyčiai tą tei
sę suteikęs. Py

Na, tai dabar nors trumpai 
pažiūrėkime, kas iš tikrųjų tu
ri daugiau teisių auklėti jau
nuomenę, — valstybė ar Ro
mos bažnyčia. Pirmiausia rei
kia atminti, kas reikalauja ar
ba savinasi tam tikras teises, 
tas turi priimti ant savęs ir pa
reigas link valstybės. Visi žino
me, kad nežiūrint kokioje val
stybėje jei, sakysime, pilie
tis turi tam tikras teises —• lai 
jis turi atlikti ir tam tikras pa
reigas. Imkime paprastą pilie
tį arba svietiškas bendroves. 
Jos, be teisių kokias turi iš 
valstybės, turi tai valstybei ir 
pareigas atlikti. Tadgi ir Lietu
vos valstybėje, ar pavienis pi
lietis, ar bendrovė, turi valsty
bei mokėti mokesčius, pavienis 
pilietis turi eiti tarnauti kariuo
menėje ir, jei yra reikalas, tu
ri dėl valstybės saugumo ir sa-' 
vo galvą padėti ir 1.1.

O pažiūrėkime į šventą Ro
mos katalikišką bažnyčią, ką 
jera duoda Lietuvai už polici
jos apsaugą visokio turto pa- 
liuosavimą nuo mokesčių? Nie
ko. Romos katalikų kunigai iš
siderėjo, kad jiems nereiktų ei
ti j kariuomenę, kad nereiktų 
mokesčių mokėti, — nei vals-

lAOME-NAUJIENŲ Koloj

PERMAINOS VIENOJE— 
Pirmiau Vienos žymiausia 
aikštė buvo žinoma vardu 
“Rathausplatz”. Dabar ji 
perkrikštyta vardu “Adolf 
Hitler Platz.”

Popieriaus valykliai 3 už'I9c 
HRH 3 už 19c

Atdara antradieniais, ketvirtad. 
ir šeštadieniais ikj 9 P. M.

Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkeje ant lengvo “Direct Reduction” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITĖS J

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

BOSE ENCHER, Secretary

aukščiau valstybės. Nori pasi
savinti las teises, kurios išimti
nai priklauso valstybei, o ne 
kokiai ten tikybinei oi’ga'niza- 

kurios valdininkai yra 
ištikimybę svetimos 
galvai. Juk Romos 
dabar yra svietiškas 
turįs savo valstybę

cijai 
prisiekę

popiežius 
valdovas 
vadinamą Vatikanu. Taigi, kaip 
Lietuva gali prileisti išimtinai 
auklėti savo valstybės jaunimą 
kitos valstybės valdininkams? 
Suprantama, kad. tokio absur
do nedaro jokia valstybė, to ne-

be.
Ir labai gerai daro Šiuo rei

kalu Lietuvos valdžia, kad to
kiems svetimos valstybės valdi
ninkams, nors jie save kažin
- '' ' --------- - i ■ ■«>. L

ir--..... 1 1 =

kaip pasivadintų (ar tai Romos
Romos
Dievo

bažnyčios kunigais, ar 
popiežiaus konsulais, 
ambasadoriais, ar rfc-r 
taip) uždeda apinasrį. Jie ko
kie buvo, tokie ir pasiliks: Lie
tuvos valstybės išnaudotojai ir 
savo tanios priešai. Tokiais jie 
pasirodė praeityje! lokiais jie 
jau spėjo pasirodyti ir dabar. 
Ir tik galima padaryti labai 
mažą išimtį dėl Romos lietuvių 
katalikų kunigų. Per visus 550 
melų, nuo kada Lietuva patapo 
neva krikščioniškai katalikiška, 
daugumas jos kunigų pasirodė 
didžiausi savo tautos išsigimė
liai, svetimų valstybių Šalinin
kai, Lietuvos darbo žmonių iš-

Sovietų Rusijos vėliausias 
paveikslas!

“Pačiūžų Batalionas”
Iš Sovietų Karelijos jaudinanti 

apysaka ir
“RED ARMY ENSEMBLE”

Dainos ir šokiai, Šokant garsiąjai 
raudonos armijos grupei, armijos 
20 metų sukakties paminėjimui

SONOTONE
Teatras—>66 E. Vali Buren

Tęsis nuo 11 A. M. iki Vidunakčio
Šiokiomis dienomis 25c iki 1 p.p.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vandos: nuo 1—s ir 7—« 

‘Seredomip ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

’OInfnnaR Renuhlir 7K6R

—Perkūno Sargas

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos)

10846 S. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 4540

Viškas dėl plumbingo ir apšiL 
dymo. Anglių pečius vanderĄ 
šildyt ................................. $5.25
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiletas $10.50

Mes fnokame patarnauti.

tybinių, nei savivaktybinių. Na, 
o kad auklėti jaunuomenę, tai 
tie patys Romos kunigai drįsta 
reikalauti, kad jie turi kokių 
tai teisių, daugiau negu valsty
bė. Rėiškia, kad užlaikyti vals
tybinį aparatą, tai tie romiškie
ji kunigai atsisako. O kad jau
nuomenę auklėti, tai jie savina
si kokias tai teises, ir dar net 
kokiais tai Dievo įstatymais re
miasi. Na, kaip sau norite, o 
didesnio absurdo niekas negali 
išgalvoti, kokį Romos lietuvių 
kunigai išsigalvojo.

Toliau las didelis pairi jotas 
rašo ir nusiskundžia, kad, ser
gėk Dieve, atimama privilegija 
daryti, ką tik nori vienuoly
nams. Jis sako: “Reiškia, vie
nuolynams, brolijoms konstitu
cija tepripažįsta tik skelbti ti
kybą ir atlikinėti tikybines ap
eigas. Jei vienuolynaii mėgintų 
ką nors daugiau veikli, laisvės 
neturės”.

Matole, kaip blogai bus vie
nuolynams. Jie nori veikli ir 
daryti ką lik nori. Ir liems jų 
norams valstybe neturinti tei- 
sės pasipriešinti. O tie jų norai 
yra nemaži. Jie nori steigti 
gonines, labdarybės įstaigas

ATEIK i šį banką
1 Dėl

NEJUDOMO TURTO

PASKOLŲ
. NAUJOS STATYBOS

PIRKTI AR PERFINANSUOTI 
Kooperuojant Federal Housing Administracijai mes 

priimame aplikacijas
N \ ; * * FHA * * ■

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ir

Visiems yra žinoma, kad li
goninės yra grynai biznio įstai
gos. Ir čia Amerikoje ir kituo
se valstybėse iš ligonių Romos 
katalikų bažnyčia daro puikų 
biznį ir daug pelno pasidaro 
dėl savo brolių ir seserų Kris
tuje. O jau iš tų jų labdarybių, 
tai niekas pagalbos negaus, 
kaip tik jų tikybos nariai. O 
šukas jie kaulins iš visų pilie
čių. Kad konstitucija jiems pri-

atlikinėti tikybines apeigas, lai 
to jiems dar neužtenka.

Juk Kristus, įsteigėjas krikš
čionybės, ir neragino užsiimti 
įvairiais bizniais ir lobius krau
li. Krislus liepė savo sekėjams 
mokyti pasaulio tautas tikybos, 
meiles ir atlikinėti tikybines 
apeigas. Na, lai ko tie Romoš 
kunigėliai dar daugiau nori? 
Jeigu jie nori bu Ii biznieriai, 
lai Jai pasideda savo atbulus 
kalnierius ir lai eina į biznį. 
Dabar jie po tikybos priedanga 
nori užsiimti įvairiais bizniais, 
nenori mokesčių valstybei mo
kėti, nenori kariuomenei tar
nauti, o dėl savęs iš valstybės 
reikalauja visokių privilegijų. 
O kada la valstybė jiems to ne
nori pripažinti, lai jie šaukia;

bedieviška, 
persekioja!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

žiūrėkite, valdžia 
valdžia katalikus
Tai yra didžiausi veidmainiai ir 
fariziejai, kokius pasaulis yra 
kada matęs.,

Keisti tie lietuviai Romos 
kunigėliai. Jie dėl savo luomo

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
; DIENĄ IR NAKTĮ ■ ■

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 ! ii) . .. .
4605-07 So. Herrtiitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

t —x 1 2 koplyčios visose
1—J LsL cSL 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio Vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. G. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

s. p. Mažeika Yards 1139
3319 Lituanica Avenue ’ Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therap? 

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

RETKUS ir EUOEIKIĮ
Ą | KOPLYČIOS VISOSE

JųJ I Ik Al chicagos dalyse.
■ AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

I Tek Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

- - ‘ . .i - -•-j-..-i |t

Visokių lengvatų iš valstybės. 
O lai valstybei nenori atsily
ginti, jokių pareigų nenori pri
siimti. Tačiau jie* nori būti

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

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue , Phone Boulevard 4139

KYLOS RŪPESČIAI
Gana Kyla Rūpintis! Dabar už ma
žas išlaidas leisk žymiam su 20 ine- 
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,

DR. P. SCHYMAN, Specialistas 
, j, (steigta 20 /metų. ,

1869 N. Dameų „Ąve. ,v,ARM. .8200

arba rašyk.

4

J. LIULE VIČIUS
4348 So. Galifornia Avenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY PETKUS
6834 So. Wcstcrn Avė. . Phone Grovehill 0142
1410 South 49 th Court Cicęro Phone Cicero 2109

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TmL Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 003b 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo

8939
Rezidencija:

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

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

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

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2

St.Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir/ Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4632 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Ros. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

A. Montvid, M. D
West Town ^tate Bank Bmg. 

2400 WEST MADISON STREE1 .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 va;.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Hruuawick 0597

Dr. A. J. iShimkus
GYDYTOJAI IK CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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 akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 1)2 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
• •- Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutarti. ♦ *
8

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

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

Ofiso Tei.: Boulevard 7820
Namų Tei.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti.

_____ K»H Lietuviai Daktarai

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

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 subatoiffis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISĄ S

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OY1SO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki $:30 vai. 
vakaro. Nedėliomįs nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880 

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rex. Telephone PLAZA 24M



šeštadienis, baland. 2, 1928 NAUJIENOS, Chicago, Ui.

MASTER WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FI RANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

AKINIŲ011 Iki O L VĮ. IŠPARDAVIMAS

Prastą regėjimą, silpnas ir kreidas akis 
galima dažnai atitąisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Dr. NYSTUL sako: 
m

ŽMONIŲ, KURIE 
ATEINA PAS 
MUS...

N ereiKalingai
KENČIA

Nuostabu ir gaila kaip kenčia žmonės per metų metus, kol jie pri
sirengia padaryti žygius negalavimams pagydyti. Jie bando piliu
les, vaistus, palliativus, pakeitimo budus — viską, tik BE vieno 
dalyko:—
Surasti pamatinę priežastį . . . paskui panaikinti ją!
Kaip tai paprastai skamba, bet visgi mažai kas tai daro pirm negu 
kentėti per metų metus skausmus ir negalę ir paskui praktiškai 
vilties netekti. Daugelis ateina į Dr. Nystul’s Sanitoriją pasisaky
dami, kad tai jau kaip ir “paskutinis rezortas.” Viskas jau išdaryta. 
Musų budai skiriasi nuo paprastų metodų taip^kad veik nuo pat 
pradžios musų ligoniai atgauna viltį. Musų pilnas ir giliai sie
kiantis Diagnosas iškelia jūsų negalės pamatines priežastis, be 
spėjimo ar klaidos. Mes ligonį įtikiname, pasakome, kaip mes ma
nome daryti — ir kodėl. Dr. Nystul’s Prirodyto Terapeutikos kom
binuota metodika tai atsiekia, nes jos tikslumas ir pilnumas ne
duoda gamtai progos savo darbe neištesėti, atstatant normales 
funkcijas. Tad, nuoširdžiai sakome: “Jei sergi įsisenėjusia liga, su
stok bereikalingai kentėjęs”. Musų tikslas tai pastovi sveikata vie
šiems ligoniams, kurie kreipiasi į Dr. Nystul.

DYKAI
ASMENINĖ 
konsultacija 

su
DR. O. A. NYSTUL

Illinois O. P. Licentiate
A 

SANITAR1UM0 
GYDYMAS

Namuose būnant, be laiko ir 
darbo sugaišties

BE vaistų BE skausmo 
chirurgijos pavojaus

OT? didelių 
mokesčių

RECTALĖS LIGOS
Skilvio ir Nervų Betvarkė

Į Raudongįslės, Fissures, Pruritis 
ir t.t. galima pasekmingai dabar 
pagydyti AMBULANT METO
DU ... be atsitraukimo nuo dar
bo, be skausmo, be pavojaus — 
labai nebrangiai. Nepaisant tų 
pavojingų lig. .. paprastai priei
nama prie rimtų pasėkų. Prižiū
ri Willard E. Ogden, M. D. Proc- 
tologistas, Laisniuotas Gydytojas 
ir Chirurgas.
MOTERŲ ir DUKTERŲ DEPT.

MOTERŲ LIGOS
Atskiras kambarys, atskiram 

dept. Darbą atlieka laisniuotas 
gydytojas ir slaugė.

Prirodytas moksliškas

GYDYMAS

$ 1 IKI $2

Saugokis nepaisyti
STOROSIOS ŽARNOS LIGŲ
Dažnai vadinama “Skilvio” liga 

Jei kenti
Širdies ligą, Galvos Gėlą, Slo
gas, Nervas, Užkietėjimą, Tulžies 
ar Inkstų ligas, Odos Ligas, Re
umatizmą, Arthritis, Tonsilitis, 
Sinus, Dusulį, Bronkitą, Raudon
gįslės, Storosios žarnos negales, 
Įsisenėjusį Apendicitą, Spastic ir 
Mucous Colitis, Prostatos ir Mo
terų Negales.
Nuo storosios žarnos ligų dažnai 
ligos persigauna į žarnas ir už- 
nuodina kraują ir tolimas kūno 
dalis. Štai kodėl chroniškai ser
gi. Storosios žarnos ligos pašali
nimas yra būtinas, jei nori svei
ku būt. Vilkinimas gali būti pa
vojumi.

Ilgų Metų Chroniškiems 
Kentėtojams, Dr. Nystul 

‘ Pagelbėjo
Brangus Dr. Nystul:

Norėčiau tamstai pareikšti 
savo didį tų nuostabių pa
sekmių įvertinimą, kurias į- 
gijau besigydydama Tamstos 
Sanitorijoje. Džiaugiuos, kad 
vykau gydytis pas Tamstą, 
nes kentėjau galvos skaus
mus ir daug kitokių ligų per 
daug metų, o dabar betgi 
jau galiu teisingai pasisaky
ti, kad li^os manęs nebevar
gina. Taigi, jaučiuos didžią 
naudą iš Tamstos gydymo 
budo atsiekusi.

MRS. LINA ROELLKĘ 
5470 Gettysburg S t.

Colon Hydi'o-Therapy
Therapy X-Ray Dept
Osterophathy Vanos
Chiropractic Phisio-Therapy
Dlathermy Masažas
Electro-Therapy Short Wavp
Dietetics • Theraphy

JEI NEGALITE ATEITI DABAR, TAI PASIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ
D R. NYSTUL’S

SANITORIA
Dr. O. A. Nystul, O.P. Ir Associates

Įpėdiniai
LINDLAHR SANITARIUM

3952 N. Damen Avė.
prie Irving Pk. Blvd.Ar Lincoln Avė.

Atdara 19 A.M. iki 8 P. M. 
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Cicero Kultūros 
Draugija Rengia 
Koncertą

Šį sekmadienį, balandžio (AJ 
pril) 3 d., Cicero Kultūros 
Draugija, Chicagos Lietuvą 
Draugijos skyrius, rengia kon
certų, kurį išpildys, Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras (o ne 
Pirmyn Vyrų choras, kaip klai 
dingai buvo “N.” Draugijos 
"skyriuje paminėta).

Paįvairinimui *«o koncerto. 
Vyrų choras j ta*ų pasikvietė 
Roselando “Dramos” Ratelį, 
kuris sulos komedijų “Tarnas 
Įpainiojo”, o Vynų choras iš
pildys kitų dalį koncerto.

Apie narius
Cicero, Kultūros Draugija y- 

ra gana skaitlinga, bet narių 
tarpe trūksta didesnio kultūri
nių darbų susidomėjimo.

Kultūros Draugijos, Chica 
gos Lietuvių Draugijos skyriai, 
buvo suorganizuoti įvairiose 
kolonijose ne vien tik tam, kad 
butų kur sumokėti narines 
duokles, bet kad butų ir veda
mas kultūrinis darbas. Del to 
tie skyriai ir buvo pavadinti, 
Kultūros Draugijomis. Tolimes
nės nuo centro kolonijos, šioj 
dirvoj, kaip matosi iš spaudos, 
darbuojasi gana pasekmingai, 
bet Cicero daugelis nariu per 
daugelį melų priklausydami 
Chicagos Lietuvių Draugijai, 
taip prie centro priprato, kad 
ir dabar savo skyriumi visai 
nesidomi.

Kita^gi didele dalis narių su
sideda iš perėjusių iš kitų drau
gijėlių, kurie dalinasi į įvairias 
pažvalgas ir taip pat jokiu bū
du vieni prie kilų negali pri
prasti.

O daugelį šios draugijos na
rių katalikų demoralizuoja jų 
“smarkusis” klebonas, su savo 
visokiomis atakomis prieš 
draitgijų. Bet jei' mes norim 
turėti stiprių, .gerų draugijų, tai 
visi ja turėtumėm ir rūpintis, o 
svarbiausia, kad/draugija neuž
siima jokia politika ir nariai 
visi yra lygus.

Visiems Lietuviams
Šis lošimo ir dainų koncer

tas yra rengiamas ne lik narių, 
bet’ ir visų Cicero ir apielinkės 
lietuvių kultūriniai ir artimes
nio draugiškumo naudai. Įžan
ga gana pigi, tik 35 centai. Visi 
lietuviai, nariai ir nenariai yra 
kviečiami skaitlingai atsilanky
ti. Pamatysit gi;ažų koncertų — 
lošimų ir paremsi t kultūrinį 
darbų.

—J. L. A.

Žagariečiai Rengia
si Prie Vakarėlio 
Balandžio 24

Vasarų Kada Rengti Du 
Piknikus

Žagariečių Kliubos turėjo sa
vo susirinkimų kovo 27 dieną 
Hollywood svetainėje. Susirin
kime d( lyvavo šimtas su vir
šum narių.

Susirinkimą atidarė pirmi • 
ninkas P. Arlauskas, pereito 
susirinkimo protokolų perskaitė 
sekretorė p-lė Sofija Ambrozak 
tė. Įstojo du nauji nariai: Al 
Unites ir Povilas Zurba, abu 
jauni vyrai.

Pramogų komisija raporta
vo, kad ateinančią vrsarą yra 
rengiami du išvažiavimu: vie
nas bus liepos 4 dįenų, o kitas 
rugsėjo 4 dieną, abudu J. Spai- 
čio darže.

Nubarta balandžio 24 dieną 
surengti vakarėlį. Komisijoj 
apsiėmė dirbti sekami nariai: 
ponia Mieravičienė, ponia Ra- 
mašauskienė ir p. Arlauskas. 
Komisija žadėjo surengti kų 
nors prašmatnaus ir tai be abe
jo ji padarys, nes ji susideda 
iš atsakančių darbininkų.

žagarietis

Wm. J. Szepietowski
The Li've Stock National Bank 

1150 S. Haluted Street, jau per 
70 mėtų teikia žmonėms tinka
mą ir atsakantį patarnąvimą. 
Kiekvienas banko tarnautojas 
yra patyręs savo darbe.

Wm. J. Szepietowski yra ve
dėjas užsienių skyriaus reika4 
lų. Jis jau tarnauja 20 metų 
tame skyriuje. Jo pagelbininke 
yra lietuvaitė p-lė Ona Macas.

Taigi, lietuviams, kurie nori 
susikalbėti lietuviškai, šiame 
banke patarnaus lietuvaitė.

Kadangi bankas yra vienas 
didžiausių, tai nėra jokios abe
jonės, kad čia kas nori taupyti 
pinigus, pasisamdyti apsaugos 
dėžutę arba pasiskolinti pinigų.

šiame banke tūkstančiai lie
tuvių veda savo bankinius rei
kalus ir visuomet gauna atsa
kantį patarnavimų.

—Susiedas

“Nęzaležninkų” 
11-mos Sukaktuves

_ ________  -C.t < 1

Rytoj1 Lenkų Tautiška Baž
nyčia (“nezaležnikai”) Chica- 
goje švęs 41-mas sukaktuves 
nuo bažnyčios įsteigimo. Bažny
čia turi 6-ias parapijas Chica- 
goje, o visoje Amerikoje—153. 
Jų įsteigė Franciškus Hoduras, 
Scrantone, Pa.

Iš ryto visos bažnyčios lai
kys iškilmingas pamaldas, o va
kare įvyks balius% Amalgameitų 
salėje.

Ragina Cicero 
Balsuoti Už 
R. Krejci —
ir James Novotny su Antanu 

žičkum į taikos teisėjus.

Nepaprastas SLA > 
o-to Apskr. Kon- 
certas-Balius
Įvyksta rytoj, Westside salėj
Buvo ir bus įvairių parengi

mų, bet toks, kokį rengia SLA 
6-tas apskritis, tai vargu kada 
yra buvęs. Kodėl?

štai kodėl: viena, jau yra ži
noma, kad iš šių miestų atvyk
sta žymus yeikėjai, k. t. Gary, 
Ind.; Indiana Ilarbor, Ind.; 
Melrose Park, Cicero, Mount 
Gręenwood, So. Chicpgo, na, ir 
patys chicagiečiai iš įvairių 
parkų bei kolonijų; antra, ar 
žinot, kad specialiai jau atvy
ko iš Ncw Yorko p. St. Moc
kus, SLA centro iždo globėjas, 
kad pamatyti musų koncertų. 
O gal p. S t. f^ockus ir Heilo 
nuo estrados prisakys.

Kaip matot, lai bus naujovė 
šiame vakare. Todėl, gerb na
riai ir svečiai, padarykite “(įei
tų” balandžio 3 d., šį sekmadie
nį, 4-tą vai. po pietų būti salė
je, 2244 W. 23rd PI., West Side 
Hali. Bukime visi.

K. J. Semaška, 
SLA 6-to Aps. sekr.

Cicero
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Cicero skyrius (Kultūros Drau
gija) rengia koncertų ir teatrų 
balandžio 3 d., 7 vai. vakaro, 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
49. Ct. ir 14 St., Cicero, III.

Koncertinę dalį išpildys Chi
cagos Vyrų Choras su savo so
listais, kurį vadovauja K. Ste
ponavičius. Taipgi bus sulošta 
juokinga vieno akto komedija 
“Tarnas Įpainiojo”, p progra
mai pasibaigus bus šokiai.

Cicerietis.

• SPROGIMAS UŽMUŠĖ sprogimas, kuris užmušė pieni- 
PIENlNINKĄ — Elektros ki- ninką Peter Machieslson, 2711 
Virkščiai uždegus gasolino du- W. 96th. Gaisras, išsivystęs po 
jas, Borden-Wieland pieninės sprogimo, sunaikino 40 pieno 
garaže (320 W. 70th PI.) įvyko’vežimų. w

JŪSŲ TAUPOMOSIOS 
SĄSKAITOS ŠIAM BANKE 

t

YRA GERIAUSIAS .TUSŲ 
INVESTMENTAS PER 
DEPRESIJĄ

19381868

Jų Vertę Nenukrito.

BUDAVOKIT JAS AUKŠTYN.

ryto iki 3:00 vai. p. p. kasdien 
ryto iki 2:00 vai. p. p. šeštad.

ATDARA:
9:00 vai.
9:00 vai.

Jos visuomet neša jums 100% 
savo vertės.

THE LIVE STOCK 
NATIONAL BANK^CHICACO

Narys FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

4150 SO. HALSTED ST.

• NELEGALU) ALKOHO
LIO BYLA — Federalis teis
mas Chicagoje traukia 12 as
menų atsakomybėn už parda
vinėjimą mielių’ ir cukraus ne
legalioms alkoholio varykl(Tms. 
Jie yra viršininkai įvairių fir
mų ir mielių dirbtuvių. Alkoho
lio biuras apskaičiuoja, kad dėl 
to nelegalio biznio valdžia pra
rado apie $18,000,000 mokes
čiais per devynis mėnesius lai
ko.

CICERO. — Reguliarė demo
kratų organizacija ragina cice- 
riečius balsuoti už Rudolpha 
Krejci į miesto trustees, balan
džio 5 d., rinkimuose.

Krejci yra patyręs ir senas 
biznierius; jis yra tarnavęs at- 
sakomingose valdžios vietose, 
patyręs visuomenės tarnas ir 
•turi kitas ypatybes, kurios už
tikrina, kad jis bus geras Ci
cero miesto tarybos narys.

Jis yra tokios pat nuomonės 
kaip didžiuma dabartinės tary
bos. Jis pažangių minčių apie 
miesto reikalų tvarkymą. Kar
tu su dabartiniais tarybos na
riais jis gries bendrai, sutar
tinai dirbti Cicero naudai. Jo 
išrinkimas į trustees neįneš 
mažumos, kurį įėjusi tarybon 
tik trukdytų didžiumos darbą 
visų gerovei.

Krejci yra iš Cicero distrik- 
to, kuris savo tiesioginio atsto
vo miesto tarybai neturi.

Kam rupi Cicero gerovė, tas 
neabejodamas balsuos už Krej- 
c\ Antradienį balsuodami pa
dėkite kryžiuką prie vardo Ru- 
dolph Krejci, demokratų kan
didato į Cicero trustees.

Taipgi nepamirškite padekite 
kryžiuką prie vardų James No
votny ir Anthony P. žičkus, 
kurie kandidatuoja į taikos tei
sėjus.

(Skel-mas)'

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJON per mjĮsų kontes antus, Draugijos 
narius at ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne- j?
mokamai tikietų į Draugijos .Konkurso Finalo bankietų, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND, BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuviu Drau- 
gijon, tai kviečiame pasinaudoti proga ir tuojau įsirašyti.

Draugijos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, ir nedėliomis nuo 

9 val> ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street ,

DEL PASTOVAUS CICERO MIESTO PROGRESO

BALSUOK 01 VISA DEMOKRATU
TIKIETĄ ?

MIESTO , RINKIMUOSE

Antradienį, Balandžio 5 d., 1938 m.
I

RINK RINK RINK

RUDOLPH J.
KREJCI

I

TRUSTISU JAMES NOVOTNY
Taikoj TEISĖJU

ANTHONY P.
ZICKUS

Taikhs TEISĖJU

BALSAVIMO VIETOS ATDAROS nuo 6.00 A. M. iki 5:00 P. M.
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Amerikos “neitralųmas”
G^mgtinių Valstijų kongresas paskubomis priėmė 

vadinamą neitralumo įstatymą, kuriuo draudžiama ga
benti iš Amerikos ginklus kariaujančioms šalims, sko
linti toms šalims pinigus ir t. f. Šitą įstatymą Roosevel- 
to administracija pritaikė Ispanijai, uždrausdama tei
sėtąją! respublikos valdžiai pirkti Amerikoje ginklus ir 
karo lėktuvus, — tuo pačiu laiku, kai Ispanijos sukilė
lius atvirai remia ne tik ginklais, bet ir savo1 armijomis 
Italija ir Vokietija! •

Bet Japonijos-Kinijos kare, kuris yra dar didesnis 
už Ispanijos karą, Amerikos valdžia elgiasi kitaip. Ji 
to karo “nepripažįsta” ir vadinamojo neitralumo įsta
tymo ne vykina. Šitame atsitikime Washingtonas su
pranta, kad, taikant tą įstatymą konfliktui, kuris eina 
Azijoje, nukentėtų silpnesnioji šalis, Kinija, kuri turi 
daug mažiau ginklų ir amunicijos dirbtuvių, negu Ja
ponija. Taigi kinams Amerikos ginklai ir aeroplanai 

• yra pardavinėjami.
Kodėl gi Amerikos valdžia tą patį įstatymą viena

me atsitikime vykina, o kitame ne? Todėl, kad tuose 
dviejuose atsitikimuose nevienodi jos kapitalistų inte
resai.

Ispanijoje Amerikos kapitalistai turi daug mažiau 
investmentų (ir biznio prospektų), negu Kinijoje. Be 
to, Ispanijos sukilėlius remia Anglijos kapitalistai, o 
Anglijos kapitalas visuomet turėjo ir tebeturi daug 
“draugų” Amerikoje.

Tokiu budu Amerikos valdžia Ispanijos klausime 
faktiškai stovi fašistų pusėje, nežiūrint visų skambių 
prezidento RooseVelto deklamacijų apie “demokratiją”.

Jeigu fašizmas paskers demokratiją Ispanijoje — 
o pavojus, kad taip bus, diena is dienos didėja — tai bus 
dalinai už tai atsąkominga ir dabartinė Amerikos val
džia. Prezidento Roosevelto pasakyta Chicagoje kalba 
apie “kvarantiną prieš puolikus, ardančius pasaulio tai
ką”, skamba kaip piktas pasityčiojimas iš Ispanijos dar
bo žmonių, didvyriškai ginančių savo kraštą nuo fašis
tiškų plėšikų.

ferencija, kuri išrinko Lietu
vos Tarybą, sudarytą iš visų 
srovių atstovų. ,

1918 m. vasario 16-tą buvo 
paskelbta Lietuvos Nepriklau
somybės Deklaracija, po kurią 
pasirašė visų , srovių atstovai.

Lenkams 1920 m. užpuolus 
Lietuvą, vėl buvo sudarytas iš 
didžiųjų partijų komitetas ka
rui ves|i prieš Lenkiją:

Tokiu budu kiekvienam 
svarbiam momente susidėdavo 
į daiktą visos srovės, ir niekuo
met nebūdavo taip, kad vienai 
kuriai partijai butų pavesta vi
sa galia ir uždėta visa atsako
mybė. Nes tik tokia sudėtinė, 
iš visų srovių sudaryta atsto
vybė gali turėti visos tautos au
toritetą ir pasitikėjimą.

Taigi “Dirvos” nusistatymas 
yra ne tik nelogiškas, bet ir 
priešingas Lietuvos tradici
joms. Jisai yra pasiskolintas 
nuo italų arba,rusų.

MIZARA STOJĄ UŽ AUKŲ 
SIUNTIMĄ LrIMKLŲ 

FONDUI

Dėl Lenkijos ultimatumo Lietuvai

“Naujienose” jau buvo minė
ta, kad Brooklyno komunistai 
pasidarbavo bendrame “Lietu
vai Ginti Komitete”, kad į Lie
tuvos valdžios kontroliuojamą 
Ginklų Fondą butų pasiųsta 
tūkstantis dolerių, surinktų Co- 
oper Union mitinge.

’ Tačiau, iš šalies žiūrint, dar 
galėjo atrodyti, kad komunis
tai čia išsišoko petyčią, neš už 
aukojimą ginklams masiniame 
mitinge agitavo “karingas” ku
nigas Balkonas. Bet pasirodo, 
<ad komunistų atstovas sąmo
ningai stojo už aukų paskyri
mą ginklams, o ne kitam ku
kiam tikslui.

Klausimas,, ką daryti su au
tomis, buvo svarstomas /komi- 
te to posėdyje, po masinio mi
tingo. “Naujosios Gadynės” re
daktorius, S t. Strazdas, siūlė 
paskirti pinigus “Lietuvos švie
timo, jos kultūros reikalams”.

ope-radę tiek ryštingumo šią 
raciją pradėti!

Reikia laukti ir tikėtis,

- Prancūzijos ir Anglijos bėdos. tika -uks kitu ke|iu Tik rei. 
T Ąpgliją niekuomet nebuvo nuoširdi mązoms tau- kajo isiklausyti Kaune j tas 
teo- -7 -IW R?rS1^’ ^Un su^t.I»Je.va( an- kalbas, kurias leido visokie vo- 

_.\°kletl]ia-ir H,tleE° Ša: kieeiams pataikūnai, ypač iš pesgoj”. — VoKieciįį patąikuhų kalbos. — Ko nori 
Lenkija? — užsispyrimas. — Deklamacijo-

vi^™enes »*“<>“«• - Per v,s3 tuv, SSSR galutinai apleido 
^ayąitę Lietuvą jaudinosi ir gaude is visur zimas. —1 
'Mnerįkps Iį£tuyiiį Balsas. — Užjūrio broliams Lie
tuvą bus amžinai dėdinga. — Skaudu... — Lietuvą 
ątbusk: tik tas laiiiii, kas kovoja!

LIETUVOS ŽINIOS

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

kad 
poli- Nemune Jau 

Plaukioja Laivai
Kaunas yra vietoje, kur į Ne- 

jmuną įteka’Neris (Vilija)'. Pa
voldemarininkų pusės. Jie visa vasarį dažniausiai šių upių le- 
burna šaukte šaukė, kad Lie- ^ai ties Kaunu susigrųdžia ir • 

qqqt? 2Ql"+,r'°’ orkUlz1° irijnįestui sudaro potvynius. Kai 
ift-1 v*enas beliko išganymas sutik- kurjais metais tie potvyniai es

ti su lenkų reikalavimais. Iš jų įį i,8.bai dideli ir nuostolingi.
i’ ir lenkų agentų pusės netruko pasĮiufiniąis’ 'heleriais metais 

pikAų žodžių anglų ir prancūzų buvo aukštinamos ties miestu 
adresu. Tai buvo gudriai fabri- Nemuno ir Neries pakrantės,

ti su lenkų reikalavimais. Iš jų ti labai dideli ir nuostolingi

7**

V LOGIKA?

rimu nebuš galima nięko pa
siekti, dagi gali būt pakenkta 
Lietuvai, kuomet ji veda tai
gos derybas su Lenkija. Bet 
ioniunistų Centro Biuro dele
guotas į Lietuvos gynimo (<oini- 
tetą “Laisvės” redaktorius R. 
ĄJizara tam priešinosi ir reika
lavo, kad $1,000 butų paskirta 
Ginklų Fondui, 
nė” sako:

“Komunistas 
tam siūlymui 
’ . * » f I

K
r

“Dirva” sako, kad “šio krizio 
laiku iš visų musų srovių vadų 
rimčiausia padėčiai į akis pa
žiurėjo Naujienų redaktorius 
Grigaitis”, kuris išreiškė ,tą 
nuomonę, kad-bus geriau Lie
tuvai nusileisti lenkams, negu 
eiti su jais į karą. Tačiau, pri
pažinusi, kad šita nuomonė bu
vo rimčiausia, ji da*bar Šaukia 
Amerikos lietuvius “rinkti au
kas Lietuvos Ginklų Fondui”.

Tai kur čia logika?
Jeigu Lietuva negali kariau

ti prieš galingesnį * priešą, tai 
ne ginkluose yra jos išgany
mas. Aišku, kad su tuo priešu 
Lieįuya turi kitokiomis prie
monėmis kovoti.

Ginklus visai mesti į šalį, ži
noma, butų rizikinga, bet svar
biausios kovos priemonės Lie
tuvai bus kultūrinės. Juk ir 
prieš Ęusijos carizmą Lietuva 
sugebėjo tolyn vis griežčiau at
sispirti, kai liaudis pradėjo 
skaityti laikraščius, organizuo
tis ir tautiškai susiprasti.

Juo labiau Lietuva kils kul-
L f —O M { * » • • • • ' C

turimai*, juo mažiau bus jai 
pavojaus iš lenkų pusės.

Bet krašto kultūra gali kilti 
tiktai visos tautos pastangomis. 
Milžiniška dauguma Lietuvos 
žmonių susideda iš valstiečių 
ir darbininkų. Taigi tiems žmo
nėms reikia grąžinti pilietines

I •ir poli|ines 
kant, reikia atsteigti demokra
tinę santvarką.

Tuo tarpu “Dirva” šaukia, 
kad visi remtų dabartinę Lie
tuvos vyriausybę. Ji smerkia 
tuos, kurie reikalauja Lietuvai 
koalicinės vyriausybės. Girdi, 
“ne laikas mainyti arklius, kuo
met važiuoji per upę”. Bet per 
upę Lietuva jau pervažiavo: 
santykiai tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos jau užmegsti, karo 
pavojus praėjo! Todėl tas ame
rikoniškas posakis apie “ark
lių mainymą” (keitimą) čia vi
sai netinka.

Be to, patys tautininkai 
“mainė arklius” kaip tik tuo

perlaiku, kai jie “važiavo per 
lipę”: ministerių kabinetas bu
vo perorganizuotas, dar len
kams neatitraukus nuo pasie
nio savo armijos.

Pagaliau visa Lietuvos nepri
klausomybės istorija priešta
rauja tai pozicijai, kurią užėmė 
4į)irva”. Kąi 1905 rp. Lietuva 
sujudo prieš caro valdžią, ta i 
visų srovių atstovai suvažiavo 
į (Udįjį ‘yilniaus seimą, kuris 
suformulavo lietuvių tautos 
reikalavimus ir paskelbė juos 
kiekviėnaifie Lietuvos kampe
lyje. ' \ \

Pasaulio karo metu, kai Lie
tuvoje’ prasidėjo judėjimas de 
nepriklausomybės, buvo su
šaukta Vilniuje (1917 m.) kon-

Mizara 
(kad pinigai 

butų skiriami apšvietus rei
kalams) pasipriešino. Jis ak
centuotai pasisakė už kuri. 
Balkono propoziciją, kuris 
nėra komiteto nary# ir ne
buvo įgaliotas tokią propozi
ciją daryti! Vadinasi, Mizara 
išstojo už ‘kalbą su ginklu?.'/*
Taigi komunistai, iš tiesų, 

stojo j lenktynes si nacionalis
tais, remdami Smetonos Gink-IŠ LIETUVOS
Vėliavomis Puošiasi 
Ir Lietuvos Sodžiai

Iki šiol per Lietuvos šventes 
vėliavomis pasipuošdavo tiktai 
miestai ir miesteliai. Lietuvos 
nepriklausomybes 20 metų su* 
kaktųvems paminėti apskričių 
ir valsčių komitetai, norėdami 
sukaktuves įspūdingai atšvęsti, 
šiemet paragino ir ūkininkus į- 
šigyti Lietuvos trispalves vė
liavas. Koperatyviai, jaunųjų 
ūkininkų rateliai ir kai kurios 
kitos organizacijos pagamino 
daugybę gražių vėliavų ir labai 
pigia kaina. Ūkininkai labai no
riai pirko vėliavas.

šių metų vasario 16 
minėjime kai kuriose

dienos 
___ v__  ... vietose 
prie visų ūkininkų namą ple
vėsavo gražios vėliavos ir jos 
labai didino šventės įspudinįii- 
mą.____________________ Tšl).

Laiškus datuoju, nes įvykiai 
einą galvatrūkčiais. Suprantu, i 
tų laiškų turinys bus pusėtinai :

Vp K t ’ 1 , •. % > ’pasenęs, kai juos skaitysite, bet ' 
bėht turesife medžiagos musią i 
pergyvėntoms ir gyyenarAonįs 
valandoms pažinti. V

Taigi, rašau kovo 19 d., tai 
yra dar tuomet, kuomet Len
kijos paskelbtam ulitirrtatumui 
laikas nėra išėjęs. Jisai baigiasi 
tik šio vakaro devintą 'valan
dą. Viskas dar gali būti, nors 
jau Lietuva tautininkų vyriau
sybės lupomis yra sutikusi len- 
kų ultimatumą patenkinti. Pa
dėtis dar labai yra rimta. Juo 
labiau ji rimtėja, nes lenkai, 
tiek čia Kaune, tiek pasienyj e 
jų kariuomenė nesiliauja viso
kių provokacijų krėtusi.- Turė
kite galvoje, kad lenkų kariuo
menė prie demarklinijos visai 
mušiui pasiruošusi stovi, ji net 
jau apkasus spėjo išsikasti. 
Lietuvos kariuomenė taip pat 
{nesnaudžia. Dėlko gi Lietuva 
lenkams nusileido?

Jau kelios dienos atgal vie
name laiške rašiau, kad atro
do lyg butų Lietuva viena sau 
palikta. Mano tie spėliojimai 
'veik ir pasitvirtina. Prancūzi
ja savo sąjungininkei Lenkijai 
abai prieštarauti nenori, nes 
prancūzai turi daug savo rū
pesčių ir vargų. Juos jau visai 
nejuokais verčia susirūpinti Is
panijos frontas. Juk dabar te
nais jau <visai ''atvirai vokiečiai 
ir italai stiprina savo pajėgas ir 
vyriausybininkų kariuomenei 
daro daug žaibs. Prancūzijos 
X . . > .1 , Xpasienyje 'Ispanijoje vokiečių, 
italų kariuomenės pajėgos žy
miai stiprinamos ir koncentruo
jamos. Visai rimtai yra dėlko 
Prancūzijai susirūpinti, nes Vi
duržemio juros greitai gali lik
ti išimtinai italų juromis, o iš 
tenais visai lengva, yra įsigalė
ti Afrikoje. Turėkime ir tai gal
voje, kad ' Austrijos jau nebė
ra. O tai reiškia ne ką kitą, 
kaip Italijos ir Vokįetijos ben
drą sieną, \ arba kitaip tarus, 
Italijos • ir Vokiečių kariuome
nės jau be tarpininkų tiesiogi
niai susisiekia. Tuo pačiu me- 
tu Anglija vis dar varo savotiš
ką delsimo politiką ir jų reak
cingi konservatoriai nerodo at
viro nuoširdumo demokratiškai 
Prancūzijai.

Anglija niekada nebuvo nuo
širdi mažoms tautoms ir jų at
gimusioms valstybėms. Anglija 
įpratusi urmu prekiauti. Ji ge
rai žino, kas tai yra valdyti at
gimstančias tautas. Todėl kon- 
servatiška Anglija dėl Lietuvos 
ir Lenkijos kilusio. konflikto 
perdaug nesijaudina. Pagaliau, 
paskutiniu laiku Anglijai taip 
pat parupo Ispanijoje vyriausy
bininkų pralaimėjimai. Jai taip 
lygiai, kaip ir Prancuzjai nėra 
pakeliui vokiečių ir italų Ispa
nijoje įsigalėjimas. Tai visai 
nenuostabu, kad šios dvi 'valsty
bės visai rimtai patarė Lietu
vai su Lenkija taikintis. Paga
liau tų valstybių akimis žiū
rint ir iš esmės imant vis dėl
to atrodė visai nenatūralu ir 
tarptautinei politikai nesveika, 
kad iki šiol tarp Lietuvos ir 
Lenkijos nebuvo jokių bendra
darbiavimo ryšių, kad tos val
stybės lyg karo stovyje buvo. 
•O be to, jų akimis žiūrint, pa
galiau ir Lenkija nedaug ką iš 
Lietuvos rejkalauja, o rfeikalau- 
ją tik diplojmatinių ryšių už
mezgimo ...

V ’fr v ’ ’ ikuojamos provokacijos. Dabar t 
pažiūrėkime iš esmės, ko gi 

Lieka dar SSSR, sena taria-1 Lenkija iš Lietuvos reikalauja, 
ma Lietuvos "bičiulė. Tai viena Paviršutiniai dirstelėjus atro- 
iš skaudžiausių vietų Europoje, dytiį lyg butų visai nekaltas 
Tai tikras ligonis, kurio pa- reikalavimas,—tai išsižadėti
sveikimas daug kam nevisai Vilniaus ir sudaryti diplomati- 
reikalingas ir todėl į jį daug nius santykius. Visai butų lyg 
kieno žiūrima savotiškomis a- ir normalus jų reikalavimai, bet 
kimis. Bet svarbiausia šitas Ii- tie reikalavimai buvo pareikšti 
gonis yra jau praradęs savotiš- visai nepriimtina ir skaudžiai 
ką pasitikėjimą.

Ir tikrai šitas ligonis sunkė
joje Lietuvai valandoje netarė 
savo tvirto žodžio. Jisai delsė 
ir^paskui susimetęs tarė tai, ką 
patarė Prancūzija su Anglija. 
Lietuvai liko tik vienai atviro
mis akimis žiuręti į arfeitį ir išim
tinai savo pajėgomis pasiti
kint .stoti su lenkais į atvirą 
kovą ir laukti iki toje mirti
noje kovoje kas nors išties sa
vo ranką, pagalbos ranką. Tai 
reikėjo daug drąsos ir pasiry
žimo. Aišku, Lietuvoje tokios 
drąsos ir pasiryžimo tikriau
siai butų pakankamai atsiradę; 
rodos, nebūtų buvę bailių, ku-| Sekmadienį, kovo 27 d., 2 v. 
pių ranka toje kovoje butų su- po pietų Lietuvių Svetainėje 
drebėjusi. Bet... turime dide- Binghamtono lietuviai turėjo 
les savo vidaus gyvenimo bė- didelį masinį • mitingą protes- 
das. Tai tos bėdos pavidale mo-|tui prieš lenkus. Susirinkimą

Amerikos Lietuvių 
Binghamtono sky-

visą tautą įžaidžiančia forma. 
Kitaip ' tarus, prievartos keliu 
reikalaujama patiektas vekselis 
pasirašyti nežinomoje sumoje.

(Bus daugiau)

kad potvyno pavojus sumažėtų, 
kasmet, dar prieš ledų upėse 
pasijudinimą, sudaroma. Kaunui 
nuo potvynio gelbėti komisija, 
kuri rūpinasi gyventojus apsau
goti nuo potvynio nelaimių. Ir 
šiemet buvo tokia komisija su
daryta ir ruošėsi potvynio pa
vojų atremti. Tačiau’ šiemet 
Nemunas ir Neris, lyg susitarę, 
savo ledus, nuo kovo mėn. 5 
dienos, labai ramiai nuplukdė. 
Jokio potvynio niekur nebuvo. 
Upės nuo ledų greitai apsivalė, 
o jau 
mimu 
Viai.

kovo mėn. 10 dieną Ne
pradėjo plaukioti garlai- 

' Tsb.

KORESPONDENCIJA Lietuvoje Trečias 
Stiklo Fabrikas

Binghamton, N. Y
Didelis masinis mitingas 

prieš lenkus
sti-
ru-

pa-

nopolių, kurie yra įsigalėję sušaukė 
tiek visuomeniniame, tiek poli- Kongreso 
tiniame gyvenime. Tie, kurie rius.' 
tuos monopolius turi, jų prara- Kal|jCt()jai |juV() ( S(a. 
sti nenori. Tai skaudi drama Jasilionis> K. Ahuanas 
Lietuvos gyvenime. Apie ją L p B Balįik()nis; (ai maž. 
net sunku kalbėti... , ... • ndaug nuo trijų srovių. Buvo

Tenka dar nepamiršti šioje kvifeštas ir vietinis klebonas'K. 
būdoje ir kito Lietuvos kaimy- skripta> bet dčl nežinonnj prie- 
n0’..tai Vokietij°s' Seniau v°- žasčių neatsiiankė. Tačiau ka- 
kiečiai lietuvius, kad ir nevi- (aĮįkų srovūs žmonių dalyvavo 
suomet nuoširdžiai, bet vis dėl- apSįiai. Publikos prisirinko lie
to palaike prieš lenkus. Dabar|vcik |)i]na salg> iškiaus5 kalbs. 

tojų kalbų ir priėmė tris rezo
liucijas: viena pasiųsta valsty
bes sekretoriui p. Cordell liuli, 
antra lenkų ambasadoriui Wa- 
slhngtorie ir trečia Lietuvos 
ambasadoriui P. Žadcikiui.

Aukų surinkta $19.72. Taip
gi Kongreso skyriaus valdyba 
tapo įpareigota sutverti iš visų 
srovių, jeigu bus galima, Lietu
vos gynimo komitetą Bingham- 
toiie.

Rytojaus dieną vietos anglų 
(abu) laikraščiai gerai ir stam
biai aprašę tą lietuvių masinį

Hitleriui įsigalėjus, turime vi
sai ką kitą. Štai kai lenkų mi- 
nisteris Bėkas grįžo iš Italijos, 
tai jisai buvo sustojęs Vienoje 
,ir tenais matėsi su Hitleriu. 
Hitleris šitam lenkų ministęriui, 
kuris dabar yra ne kas kitas 
kaip vokiečių nacionalsocialistų 
“Šabesgoj”, pastumdėlis, aiškiai 
davė suprasti, kad jis visai pri
taria ir pritars, jei Lenkija 
rimtai pagrūmos Lietuvai ir pa
sistengs tenais sayo įtaką iki 
begalybių sustiprinti. Tai yra 
Hitleris pavedė šitam “šabes
goj” Lietuvą, kartu su kitomis 
Baltijos valstybėmis įtraukti j 
Romoš-Berlyno politikos ašį ir 
su jomis sudaryti antikomunis
tinį bloką. Hitlerio rytuose už
simojimas būtinai reikalauja 
šias valstybes turėti savo įta
koje, reikalinga, kad pakeliui į 
rytus niekas po kojų nesipai
niotų. Juk šios visos trys val
stybės sudaro žymią teritoriją 
ir visai rimtą karišką pajėgą. 
Geriau jas praryti be mūšio, 
negu čia • turėti su jų kariuo
mene kokius nors susirėmimus. 
Geriau jas palaidoti lygiai to
kiu pat budu, kaip palaidota 
Austrija.

Nejaukų įspūdį šios Lietuvos 
nelaimėje daro Latvija. Jos 
spauda visą laiką, skelbė ten
dencingas žinias,^ kurios buvo 
labai palankios Lenkijai ir Vo
kietijai. Taigi Lietuva šiuo at
sitikimu ip latviuose neturėjo 
nuoširdaus pritarimo ...

Tai kaip matote, Lietuvo to
je didelėje savo nelaimėje liko 
Veik vieniša ... čia skaudžiai 
klysta Prancūzijos politikai, ku
rie tas bedas vilkina ir tuo pa
čiu laiku leidžia vokiečių įta-

Votis 
ope- 
teks 
atsi-

tanas Pagiegala, sekretoriavo 
J. Ą. Kaminskas. Jie ir po re
zoliucijomis pasirašė.

Reporteris.
I

kai Baltijoje įsigalėti, 
tiek yra išaugusi, kad ta 
racija anksčiau ar vėliau 
padaryti. Lietuvoje būtų

.Jau kelioliką metų ties Kau
nu Aleksote veikia stiklo fabri- 
<as, kurs gamina įvairias bon- 
kas ir stiklinius indus. Pernai 
rudenį, taip pat ties Kaunu, Pe
trašiūnuose atsidarė antras 
klo fabrikas su tokios pat 
sies bonkų ir indų gamyba.

Dabar finansų ministerija
tvirtino naują akcinę bendrovę 
su 400,000 litų kapitalu. Ši 
bendrovė ties Radviliškiu sta
tys trečią stiklo fabriką, ku
riame gamins he tiktai indus, 
bet ir langams bei durims stik
lą. Kadangi Lietuvoje eina spar
ti naujų namų statyba, tai 
daug stiklo langams tekdavo 
įsivežti iš užsienio. Radviliškio 
stiklo,, fabriką^ pagamins pa
kankamai langams stiklo ir jo 
jau iš užsienio nereiks įsivežti.

Tsb.

Prof. Voldemaras 
Prancūzijoje

Prof. Voldemaras, Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
proga amnestuotas ir paleistas 
iš kalėjimo, porą savaičių pagy
veno Zarasuose pas savo gimi 
nes. Kovo mėn. pradžioje jis 
atvažiavo į Kauną, čia aplan
ke kai kuriuos savo pažįsta
mus profesorius, ir tuojau su 
žmona išvažiavo i Prancūziją,

užsiimdamas moksliniai# dar
bais. Prancūzijoje prof. Volde
maras apsigyvensiąs Biaritže. 
Kalėjime būdamas prof. Volde
maras buvęs labai religingas ir 
parašęs knygą apie Kristaus 
gyvenimą. Tsb.

Dabar “Naujienose”
— Ką Lietuva Pergyveno Gavusi Lenkų 

Ultimatumą?
— Ką Jautė Lietuvos Žmonės Laike Krizio?
— Kaip Jie Sutiko Valdžios Nusilenkimą 

. Varšuvai?
— Kaip buvo Austrija pavergtą?

/ • l f* l v
• “Naujienos” gavo nepaprastai įdomių žinių nuo 

savb korespondentų I Lietuvoje apie įvykius krašte laike krizio 
su Lenkija. Korespondentai' smulkmeniškai nušviečia viską kas 
darėsi Katine, provincijoje, kaimuose; viešumoje ir už kulisų... 
ką Lietuva pergyveno per tas kelias kritiškas dienas... ką jautė 
ir kaip | dalyką žiurėjo žmonės.

Nepraleiskite neperskaitę tų nepaprastų pranešimų! 
Pradėkite juos skaityti.

3
“NAUJIENOSE”

CENTAI KOPIJA -— — — NUO IŠNEŠIOTOJŲ AR ANT KAMĘŲ



šeštadienis, baland. 2, 1938

1UALIQRIAU 

MALEVOK

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Šienas į Vieną Dieną su 

VVALLHIDE!
Magiškai Wallhide atnaujina ap
šepusius kambarius! vieną dieną. 
Taupo laiką. Duoda geriausias 
pasėkas. Pasirinkimas iŠ 27 

spalvų ir šešėlių.
VISOS SPALVOS CO *7 E
Už gal........,L......... ...... I M

Specialė įvadinė auka

ACID TĘST
Greit džiustantis Spar Varnišas 
visokiems išorės ir išlaukęs pa
viršiams ' €4 ’<> A už
tiktai ....... gal.
Turime šimtus nąujų IMPERIAL 
PLAUNAMO SIENŲ POPIERIO 
paternų -savo naujame parodos 
kambary.
Kainos pritaikomos kiekvieno 

kišenei.
Leiskite mums padėti jūsų deko

racijos problemoms išspręsti

R. Frederick Paint Co.
4141-43 West 26th Street 

Mes pristatome
Tel. Lawndale 7871

HEMORROIDAI
GARANTUOTAS *’ '$100 
GYDYMAS L....................  ■ ■uy
Specialistas įsu 20 metu sėdimo’sibs 
betvarkiu pątyrimu, dabar įrodo, kad 
galima ^pagydyti be peilio ar opera
cijos. /Rimtuose atsitikimuose ofiso 
gydymas $2.0(L Veik dabar—venk 
vėžio. Kreipkis dėl patarimo ir ar 
ekzaminacijos Dykai—ar rašyk. Gauk 
bandymo $1.00 pasiulyma. Pasėkos 
Garantuojama arba pinigus grąži
nama.

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

Remkite tuos, kurie 
garsinusi 

“NAUJIENOSE”

R ADIO
Progręss Krautuvėj 
Programas .

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, nedieldienį, li
tą valandą prieš piet, užsista- 
tykit savo radio ant stoties 
WGES, pasiklausyti Progręss 
bendrovės leidžiamo gražaus 
ir įdomaus programo, kuris su
sidės iš žavėjančių dainų, gra
žios muzikos ir įdomių kalbų. 
Jų išpildyme dalyvaus žymus 
dainininkai, muzikai ir kalbė
tojai. -

Kadangi šiomis dienomis 
Progręss Krautuvė mini 6-tas 
matines sukaktuves sėkmingo 
gyvavimo, tai jos vedėjai de
ja pastangas gerai pavaišinti 
savo klausytojus ir rėmėjus ne K 
tik dainomis ir muzika, bet ir 
didžiausiomis prekių vertybė
mis. Patartina nepamiršti pa
siklausyti. ' Rep. J.

pro-
WA

Budriko Radio 
Programai

Rytoj du Budriko Radio 
gramai. Vienas iš Stoties
AF, 920 k. ketvirtą valandą po 
pietų; antras iš Stoties W(tĘL 
7:30 valandą vakare. Juose (da
lyvaus Budriko Simfonijos Or
kestrą, solistai ir antrame pro- 
grame—Makalai. Programai ke
tina būti labai įdomus, todėl 
atsisukite savo radijas 
•tomis valandomis ir 
smagiai lai)<ą praleisti.

Budriko Krautuvėj,
Halsted St. dabar yra didelis 
nupiginimas įvairiems nami
niams daiktams ir ypatingai pi-

nurody- 
galėsįte

|409 S.

MADOS

GERAS ir NEBRAN
GUS DARBAS

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

Namų savininkai, kurie nori, 
kad butu sutaisytas plumbingas 
arba Įdėta gera ir saugi apšildy
mo sistema, kreipkitės į lietuvj, 
Antana Varpucena, kuris ta dar
bą žino gerai ir nėra branginin
kas. 1 •

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

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

9 ' ■ • t i 4 ‘ i i
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FILIPINŲ /PREZIDENTO 

 

žmona, ponia Quezon. Fili
pinų prezidentas Manuel 
Quezon reikalavo sociajio 
teisingumo darbininkų kle- 
sai. Po to jo žmonos po
nios Quezonienes kumečiai 
atsiuntė jai rezoliuciją, kad 
ji pasidalintų su jais peiliu, 
kurį gavo už cukrų.

pardavinėjama tik-ką gail
is Lietuvos gintaro graž- 
karoliai, sagutės, ir t. t.

giai 
tos
nos, 

Temykjte paskelbimus.
—R.

Šaltimiero
Programai

šįvakar 7 vai. šaltimero 
nų ir muzikos programas iš 
ties WHFC. ' '

Rytoj, taipgi 7 yal., muzikos 
programas iš stoties WHFC. 
Dalyvaus šaltimiero 8 šmotu

■ . ■. * • > f

orkestrą. (Sp.)

dai- 
sto-

(Sp.)

Rytoj SLA 6-to Ap 
skričio Koncertas-
Balius

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Dr. Graicunas
42 Metų Senumo Lie 
tuvių Finansine 
Įstaiga

“Neapsimoka”
Svarbiausiam momente, kade. 

reikia sukaupti visą protinę ir 
fizinę jėgą, tankiai užgirsti nuo 
draugų ir praeivių ir taip sau 
žmonelių': “Neapšimoka per
daug savęi aukauti lietuvybės 
reikalams.”

Ar tai ne Ironija, ar tai ne 
įžeidimas žmogaus, kuris save 
užmiršo ir viską dėjo ant tautos 
ankuro kad ipalengvinus lietu
vių tautos nariams gyvenimo 
naštą—užgirsti žodį: “Neapsi
moka!”

Keistučio Spulka

• ATMOKĖS DEPOZITOR- 
IAMS $464,073 — Užsidaręs 
valstijinis bankas Chicago Bank 
df Commerce netrukus sugrą
žins depozitoriams 10% užda
rytų pinigų — $464,073. Praei
tyje bankas grąžino 25%.

M • . . . -7 / ..

i TONYS LUKOŠIUS
• * ’ • • • ■* • • B’ ’"”U^

Seniausias ir geriausias drabužių
* • " • •<- 'n
valytojas ir taisytojas Brighton

Parke.

2555 W. 43rd St.
Tel. LAFAYETTE 1310

Keistučio Skolinimo ir Buda
vojimo Draugija No. 1, jau gy
vuoja 42 metus. Tai yra geras 
rekordas. Ir per tokį ilgą laiką 
šioje finansinėje įstaigoje nei 
vieno žmogaus nežuvo nė vie-1 
nas centas. Tai jau yra antras 
* ■ f •’ v* ‘ . I 1
geras rekordas.

Dabar ši įstaiga persikrau
stė į naują ir šauniai įrengtą; 
ofisą adresu, 3236 S. Halsted 
St.’Phorie Calumėt 4118^

Sekretorius šios didelės ir! 
sėkmingos finansinės įstaigos 
yra John P. Ewald.

Iškilmingas atidarymas nau
jo ofiso įvyks balandžio 9 diė-; 
na. Dabar naujas ofisas jau 
yra atdaras. Ęas mano taupy
ti pinigus arba pasiskolinti pi
nigų pirmiems nlbrgičiams, ga
li visuomet kreiptis į naują ir 
modernišką ofisą.

Jų skelbimas telpa šios die
nos “Naujienose”.

— Susiedas.

ROYAL
HOUSE CLEA^ING SERVICE

and TABU LAMP
, ' . * Z t 9 -t •

7

FOR A
LlMlTEt)

TIME ONLY

!?OYAiJei musų pionieriai lietuvy
bės dirvoje butų savęs neisiža- 
dėję, nepasiaūkavę, tai tikrai 
šiandien nebūtumėm turėję at
gimusios lietuvių tautos; nebū
tumėm įgiję1 savystovės nepri
klausomos valstybės. •

Ir akliausias mato, kad netik 
lietuvių tauta atgimė, bet ir 
savystovė nepriklausoma val
stybė tapo įkurta ir jau 20 me
tų sukaktuves savo nepriklau
somybės atšventė. Ir jiems vis 
dar neapsimoka! ? Tai kada 
jiems apsimokės ? .. .

Lai bus leista tiems visiems, 
kurie drįsta pasakyti “neapsi
moka”, pasakyti drąsiai ir at
virai: “If a thing’s wonth doing, 
it’s worth doing well!”

Jau daug padaryta nuo pir
mo numerio “Aušros”. Pasilie- 
,ka tik galutinai išlaisvinti lie
tuvių tautos narius iš po liku
čių baudžiauninko budo minti
jimo: “Kas svetima tai kilnu, 
gražų,—kas savo t^ii peiktina!” 
Teisybe neviskas ir pas mus 
kilnu, gražu. Yra ir peiktinų 
dalykų. Tai kuo greičiau mes iš 
tų ‘peiktinų dalykų pasiliuosuo- 
sime, tuo rpums patiems bus 
sveikiau.—Krikščionybė t davė 
kilnių ir gralių sielai ir protui 
idealų, bet .Romos Katalikybė 
atgabeno mums skurdą, panie
ką, pažeminimą, vergovę kūno 
ir dvasios. Tai kuo greičiau 
mes iš tų .žą bangų Romos ka
talikybės 
geriaus ir s'veikiaus bus lietu
vių tautos nariams. r

štai Romos katalikybė vary
te mus varo ir prievartą fizinę 
panaudoja, kad mus atgal su
jungus neatmezgamu mazgu 
su Lenkija, kad uždėjus nau\ 
jus retežius dvasios vergo ir 
kad musų motulė Lietuva tap
tų paniekinta ir galutinai nua
linta ir į amžiną atilsi palydėta, 
iš kur niekas negryžta. Tai štai 
kaip musų lietuvių tautų na
rius myli Romos katalikybė. 
Vargšui lietuviui dangaus ka
ralystė, o Lenkijos ponams ir 
kunigams bei jų pakalikams 
rojus ant žemės priėdan riebi 
pensija iki gyvos galvos už iš
davystę tautos ir valstybes.

Dr. A. L. Graičunas

Nubaudę Lietuvį už 
Neatsargų Važia
vimą '

Saugumo teismo teisėjas J. 
M. Brande nuteisė lietuvį Napo
leoną Kosinkį, 4515 S. Fairfield 
avenue, išsėdėti 22 dienas ap
skričio kalėjime už neatsargų 
važiavimą. Jam taipgi buvo a- 
timta teisė per tam tikrą laiką 
valdyti automobilį.

1

Oood llou.rkwping <

4 gabalų kombinacija ... KANDŽIŲ PURKŠTYKLIS — RANKŲ 
VALYKLIS—pilnos niieros judąs šepetys GRINDŲ VALYKLIS ir 
graži tikra “PIN-IT-UP” STALO LEMPA šii išsiskėtusių' bliudu 
—pastovu. Viskas šu 100 WA’rt’ Mazda lempa.

ROOSEVELT
FURNITŲRECO. JNCi 
2310 W. Roosevelt Rd. fel. Seeley 8760

4-tą Valandą Po Pietų

tik

Tąi yra Rekordas
)

rakandų

SYMUI

i

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

nuo vagiu 

■angį

namų nuo Senas Kvieslys
■ r ■\ <

pasiliuos nosim, tuo

NAUJIENOS P^ttern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia . įdeda 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No------------
4 ............................ 'f ........... ..

per krutinę

Atidarė Tris

Pilną apdraudą auto
mobiliams

Keistučio Skolinimo m
Budavojimo Dr-jos N°1

3236 South Halsted S t

• No. 4730. Įdomus namie dėvėti 
rūbas. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę ar|ja priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir (adresą. Kiekvieno pa-vardę 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 Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

INSURANCE
(APDRĄŲRĄ)

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą; gyvasties 

gausite
■ ■■ t ” *■

raštinėje 
per A. Rypkevičių

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

po pietų.

Visi kalba-snabžda, ne 
SLA nariai-rės, bet ir jų drau- 
gai-pritarėjai, kad, girdi, bū
tinai reikia tenai dalyvauti, nes 
rinktinė publika susirinks. Sce
nos programą pildys Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras, p-nios 
Zabukienės grupė ir kiti.

Šis , apskričio parengimas tu
rės kitokią atmosferą, labiau 
šeimynišką-draugišką, štai ko
dėl reikia čia dalyvauti. Mat, 
SLA nariai yra fraterrialistai, 
ką pas kitus rasti nėra gali
ma.

Mozę daug pranašavo apie 
viską, bet musų pranašystę, tai 
tikrai išsipildys; vakaras įvyks 
rytoj, balandžio 3 d., 4-tą vai. 
po pietų, 2244 W. 23rd PI. I^o 
koncertui bus šokiai ir midų 
gėrimas.

Iš Springfieldo pranešama, 
kad publikai jau atidaryti trys 
vąįstijimai parkai—Giant City 
State Park — Jackson ir Union 
apskričiuose ir Starved Rock 
Parkas, netoli Ottawa, III. Abu 
parkai, ypatingai Starved Rock 
yra labai gražus ir gerai įreng
ti lankytojų patogumui. Yra 
didelės aikštės automobiliams 
sustatyti, pievos “piknikavi- 
mui”, valgykla, etc. Parkai yra 
dideli ir turi įvairių įdomių is
toriniu liokami. Drive

• $Į,200,000 GATVIŲ TAI-
— Miesto taryba pas- 

kyre $1,203,500 įvedimui nau
jų šviesų neganėtinai apšvies
tose gatvėse, praplatinimui El- 
ston avenue gatvės tarp Mil- 
waukee ir Ashland ir panašiems 
darbams Grand avenue gatvėj 
tarp DearJporn ir Lake Shore

•• \

42-ri Metai
SAUGIU INVESTMENTU
•r*/*-1- ■ «

INSURED
___________________i
ŪMO V? 
15000. y

JŪSŲ TAUPOMI PINIGAI ARBA 
DEPOSITAI ŠIOJE ĮSTAIGOJE YRA 

APDRAUSTI IKI $5,000.00

Paskolas Galite Gauti Ant Pirmų Morgičių
5 ( U f * J “ •

FEDERAL HOME LOAN BANK OF CHICAGO 
FEDERAL SAVINGS AND LOĄN INSURANCE CORPORATION, 

WASIIINGTON, D. C.
ILLINOIS BUILD1NG AND LOAN LEAGUE 

UNITED STATES BUILDING AND (LOAN LEAGUE

JOHN. P. EWALD, Sekretorius
CALumęl 4118

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 9 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris nedidelius bl udukus 
košei arba kitiems cereals paduoti. Be jų Setas bus nepįlhhS. Susitaupyk it 

pilną1 setą. Likusi setui indai' eis kas savaitę:
SU ŠIUO KUPONU

Jei pasiskubinsit, galėsit dai- gauti iki' Balandžio 9 d. pagal pirmus du 
‘kifpdnus lėkštes 'ir piioduktis. su Pažymėkit ką norit.

Vardas

Adresas



• PASIKORĖ* — Praradusi 
sveikatą, vakar pasikorė 32 me
tų moteriškę Mrs. Mary Stollf 
5246 S. Union .avė. Diena 1$ Dienos

NAUJIENOS, Chicago, III Šeštadienis, baland. 2, 1938

kapdus pirko Roosevelt Furni- 
ture kompanijoj.

Jų Draugas.

VINCENT VAIČEKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 1 d., 7:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 52 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoje, Kaune. 
Amerikoj išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Anną, sūnų Carl ir 
marčią; 2 dukteris Nellie ir 
Sophie, ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mc qpmpbeH’s koplyčioj, 6453 
Irving Park Boulevard.

Laidotuvės įvyks Panedėlį, 
Balandžio 4 d., 9:30 vai. ryto 
į Šv. Ferdinand parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Vaiče
kausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 

kitos giminės.
Laidotuvių Direktorius 
Mc Campbell’s Mortuary 

Pensacola 2693

PADĖKAVONfi

A. a. Franciškus Matulaitis, 
kuris mirė Kovo 22 d. ir tapo 
palaidotas kovo 25, 1938, o da
bar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteik jam paskutinį pa- 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą

Mes atmindami ir apgai
lėdami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams., Dė- 
kavojame musų dvasiškam tė
vui, šv. Jurgio parap. klebo
nui, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; dėkavo- 
J‘am graboriui J. F. Radžiui, 
:urs savu geru ir mandagiu 

patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, mums pa
lengvino perkęsti nubudimą ir 
rūpesčius. Dėkavojam grabne- 
šiams, giminėms, pažįstamiem 
ir pagalios dėkavojam visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse; o 
tau musų mylimas, sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

CHICAGOJ LANKĖSI 
PONIA LUKAS
Mrs. Lukas iš Ludington, Mi- 

chigan, buvo Chicagoj ir čia 
praleido porą savaičių. Ponai 
Lukai turi savo ūkį Michigan 
valstijoj. Verčias iš sodo, už
augina labai daug vyšnių — 
nuo 30 ligi 40 tonų į metus ir 
dar 
Tai
vių ūkis

Lukai

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Theodore Birr, 33, su
Balėhen, 33

Fred La Flame, 45, su
Ambroz, 22

Anna

Anna

si

tiek 
yra

pat obuolių ir gružių, 
pavyzdingiausis lietu- 
Micbigan valstijoj.
atvažiuoja Chicagon 
arba du į metus. Šį

sykį Mrs. Lukas prisipirko vi
sokių drabužių ir rakandų. Ra-

Reikalauja 
Perskyrų

Elizabeth Rainys nuo 
Rainys

Louis

Gavo 
Perskiras

K

Antoinette Bielskis nuo John 
Bielskis

Violet Nalevaika nuo Michael 
Nalevaika

I fiVFIKRLU V Lili 10 Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Nubudę liekame, Tėvas Juo
zapas, brolis Juozapas, Bene
diktas ir sesuo Marijona ir 
moteris Agnės ir‘visos giminės

■ a M| n m Gėlės Mylintiems U U A Vestuvėms, Ban- 11 H U kietams, Laido- w I I W II tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

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, 
transportacijai, kapiriių lotams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY, 
33 N. La Šalie St Franklin 1593

AUGUSTAS RANČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 31 d., 2 vai. popiet, 1938 
m., sulaukęs pusės, amžiaus, 
gimęs Varlakojų kaime, Kra
žių parap., Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliam nuliudime 

sesers dukterį Stellą Budrec- 
kienę, jos vyrą Kazimierą ir 
šeimyną, pusseserę Oną Angr 
lukienę, jos vyrą Joną ir šei
myną, pusbrolį Pranciškų But
kų ir gimines ir draugus. O 
Lietuvoj gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Petkaus koplyčioj, 1410 S. 49 
Ct., Cicero, III.

Laidotuves įvyks pirmad., 
Balandžio 4 d., 8 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Antano parap. 
bažnyčią,' kur atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Augusto Kančiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutekti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesers duktė, pusseserė ir 

giminės.
l aidotuvėse patarnauja d’r. 

Ant. Petkus, Tel. Cicero 2109

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

VARDINIŲ PRAMOGA
Vardinių proga p. Bernice 

Suromskienei • yra rengiama 
pramoga nedėlioję, balandžio 
3 d., C. & B. tavern, 2041 W. 
63 S t. Bus muzika, užkandžiai 
ii kiekvienas atsilankęs liks pa
tenkintas.

Nudvėse
Su-Lin

PADĖKAVONĖ

pašarvotas

Metmėfe Mirties Sukaktuvės

LOUIS SAUTKUS
PADĖKAVONĖ

ŽFVAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

balandžio 
iš namų į 
bažnyčią,

ANTANAS PETRIKAS
(ANTON PATRICK)

favorite 
nudvėse.

A. a. Antanas Petrikas (Anton Patrick), kuris mirė kovo 26 
dieną, 1938 ir palaidotas tapo kovo 30, 1938, o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus ir mišias. Dėkavojame musų dva
siškam tėvui, kun. švarliui, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą; dėkavojame graboriui I. J. Zolo, kur s savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į arržinastį, o mums 
palengvino perkęsti nubudimą ir rūpesčius; dėkavojame grab- 
nešiams ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms. O tau, musų mylimas Tėveli, sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Sunai, Duktė, Marti, Žentas, Anūkai ir giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 4 d., 1938 m., sulau
kęs pusės amžiaus, gimęs Zubunų kaime, Tvėrių parap., Telšių 
apskr.

Paliko dideliame nubudime moterį Barborą, po tėvais Pu- 
žaitę, 3 sūnūs, Petrą ir marčią Oną. Louis ir marčią Mari:oną, 
3 anukus, Kazimierą, Juozapą ir Pranciškų, seserį Josephine 
JnkuKauskienę ir šeimyną ir gimines, o Yietuvoj seserį Emi
liją Verketienę ir gimines.

LIŪDNAI ATMINČIAI musų drangąus Vyro ir Tėvelio, 
bus laikomos šventos MIŠIOS Nekalto Pras. Pan. švenčiausios 
bažnyčioje balandžio 4 d., 1938 m., 8 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus atsi’ankyti į pamaldas.

Mes Tave Musų brangusis vyr* ir Tėveb niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas, Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliuclę lieka,
Moteris, Sunai ir giminės.

įdomių ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
♦ PENKTADIENĮ- w __ ~ —7 IKI 8 VAL.
♦ ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
♦ SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrių®

. A.tA
KAZIMIERA VITARTIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 31 d., 4 vai. popiet, 1938 
m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Panevėžio apskr., Upy
tės parap.

Paliko dideliam nubudime
3 sūnūs: Joną, Steponą, Juli
joną, marčią Uršulę; dukterį 
Oną Jankevičienę ir žentą Jus
tiną, ir 3 anūkes, 1 brolį Juo
zapą Ilgūną ir seserį Elzbie
tą Škutienę, švogerį Joną Sku
tą, draugus ir gimines.

Kūnas randasi 
3363 S. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks
4 d., 8 vai. iš ryto 
Šv. Jurgio parap. 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a.a. Kazimieros Vitar- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai, Duktė, Brolis, Sesuo, 

žentas, Švogeris, Marti ir 
giminės.

Laidotuvėse patarnauja dir. 
J. F. Radžius. Tel. Canal 6174

A. a. Petras Grigaliūnas, ku- 2 
ris mirė kovo 18 d. ir palaido- R 
tas tapo kovo 22 d., o dabar | 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse, | 
amžinai nutilęs ir negalėda
mas ’ atsidėkavot tiems, kurie S 
suteikė jam paskutinį patar- K 
navimą ir palydėjo jį į tą ne- S 
išvengiamą amžinybės vietą. g

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo
jame musų dvasiškam tėvui, 
kun. Urbonavičiui, Aušros 
Vartų parap. bažnyčios, kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą; dėkavojam grabo
riui J. Liulevičiui, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jį į am
žinastį, o mums palengvino 
perkęsti nubudimą ir rūpes
čius; dėkavojam gėlių aukau
tojams, šv. Mišių aukauto
jams, grabnešiams, taipgi Bal- 
zekas Motor ( Sales ir Wpi. 
Kranklys už jų malonų pa
tarnavimą, ir pagalios dėka
vojam visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms. O tau, 
musų mylimas Tėveli, sako- I 
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudę lieka,
Dukterys ir Sunai.

Ne vienas vaikis apsiverks 
sužinojęs, kad jų 
Brookfield žvėryne
Nebėra linksmos meškutės-pan-
dos Su-Lin, kuri 'taip daug vi
sokių juokų prikrėsdavo kas 
vasarą Brookfie’do žvėryno lan
kytojams.

Užvakar Su-Lin, sargi ms ne
matant, pradėjo griaužti krū
mų šakučių. Dalis vienos šaku
tės įstrigo gerklėj Ir ją gero
kai apdraskė. Nuo to Su-Lin 
ir nud'vėsė.

• PERDAUG ŽMONŲ — 
Profesionalas Donžuanas Ray- 
mond Clipper, 2911 W. 64 th 
.atsidūrė teisme. Ketvirtoji žmo
na reikalauja divorso, sakyda
ma, kad nėra persiskyręs su 
trečiąja. Negana to, turėdamas 
dvi žmonas, jis ruošiasi vesti 
ir penktą, ketvirtos Clapperie- ‘ 
nes draugę. Jau prašęs jos ran
kos. Pirmos ir antros žmonų1 
klausimas nėra visai aiškus. 
Jos buk divorsuotos, bet su 
Donžuanu Clapper susidūręs 
teismas nieko nenori paimti už 
gryną pinigą. Ck pperio roman
tiški jausmai turbūt turės at
vėsti kalėjime.

ŠAKNYS
50 metu patyrusi herbalistė Helena 
Szymanskienė pasiūlo jums geriau
sias Amerikos kombinuotus, Rytų 
Indijos ir Europos šakninius vais
tus. Greitos pasekmės visuose ne
galavimuose už vos tik $1;00. Kreip
kitės ar rašykite dėl $1.00 pasiuios. 
DYKAI bandymas ar patarimas.

“HELENA” ŠAKNŲ GYDYMO 
NAMAI

1869 No. Damen Avė. ARM. 8200

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS 
Grand Tavern ;

Geriausios rųšies 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.

Coal-Anglys

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

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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

Indėliu Apsaugos Dėžutė
....THE HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANKO vaultai ap
saugos jūsų vertybes nuo ugnies 
ir vagies.

Ar žinote, kad jus galite nu
sisamdyti, sargą už vos kelis cen
tus savaitėje jūsų vertybėms ap
saugoti? Ir kad savo vertybes ga
lite laikyti modernuose, nedega
muose ir neišvagiamuoke vaul- 
tuose, kurie yra elektrikimo lai
krodžio ir alarmo kontroliuoja
mi.

Jus galit išnuomuoti dėžutę 
metams už nebrangią kainą—už 
truputį daugiau negu vieną cen
tą į dieną. *

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

37 PACKARD Sedan .............. $7*
35 PACKARD Sedan ............... &
36 TERRAPLANE Sedan ....... 42f
35 DODGE Sedan ......................:. 34?
32 PACKARD Sedan ............... 275
J5 FORD Del. Sedans .............. 22F
33 PONTIAC Coupe ................... 16?
31 AUBURN Sedan .................. 75
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

^HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

r ”

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS’ 3408

k---------- , --------..... . .. 7

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOS1T INSURANCE KORPORACIJOSGERA PROGA ĮSIGYT

Rogers Sidabrinius Setus

Su 6 Kuponais ,.,..99c
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 99<t UŽ 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Paštu 
35c 

Extra

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS

NA UJIENOS
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 
sėtų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai; o už dėžę 6 kuponus ir $1.75,

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

i .

Siunčiu ...............  kuponus. Taipgi pinigais ....... -................

Atsiųskit man ................................................ ................................................

Vardas .......................................  —......................... _

Adresas ................................    -.................. .......................

Miestas ..............   y........................ Valstija ..........................—

Kupono No. 100 Balandžio 2 d.

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) ....................  tonas

I SMULKESNĖS $7.25
Tonas ............ ...........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marouette Radio
AL ENZULIS 

5610 So. Map)ewood Avenae
Kalbame Lietuviškai^"* *
Hemlock 2343

i Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 

VŲ KRAUTUVĖ
Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 

! kur galima nusipirkti įvairių pap- 
į rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
I 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 įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Ta! ENG 5ft88-f>840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

už ........................................ ■ "
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . 515 00
RAUMATIZMAS ?J>.00

p-reitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $4,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAT

Universal restaurant t
GERESNIU VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31«t Street
A. A. NORKUS, Savininkai

T*l VIrtnrv M70

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue
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POLITIKOS ŽINIOS
.... --..a. u. .1 . ■ ■■ , , ■ M.' -1 r..- ,.Į.x1 y i.

Moterų Organizaci- Rietuvių Precinktų 
jos Stoja Už Kapitonų Dėmesiui 
Jareckį

lietuviai nėra turėję tiek Savo 
tautiečių įvairiuose valdiškuo
se darbuose kiek dabar turime. 
Ir reikia atminti, kad tų pripa
žinimą gavome dėka pažadus 
pildančių politikos lauko1 lyde
rių.'

COOK APSKRITYS
Fanus, for Salerinkimų

)
) SS.-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ILLINOJAUS COOK 
APSKRIČIO 
KLERKO OFISAS

ILLINOJAUS VALSTIJA

NAUJIENOS, Chicago, IU.
- . ; ... .. . ——   --------------------------- —

ptų pavieto teisė-

Keletas įtakingų ir pažangių 
moterų organizacijų pasižadėjo 
dėti visas pastangas, kad teisė
jas Edmund- K. Jarecki gautų 
kuodaugiaįisia balsų nominaci
jose ir v
j u. Tarp tų organizacijų pirmoj 
vietoj sitovi didžiausias moterų 
miesto kliubas (Woman’s City 
Club).

Darbuotis už teisėją Jareckį 
taipgi pasižadėjo visiems žino
ma Miss Harriet Vi Hum iš 
Northwestern universiteto set- 
lemento, Miss Jessie Binford, 
direktorė Juvenile 
Association ir ponia 
Bridges, atstovaujanti 
gos etinę draugiją.

Miss Vilium pasakė, 
visuomet balsavus kaip 
likonė, bet dattar balsuosiant 
kaipo demokratė, tik dėl to, kad 
padavus savo balsą už teisėją 
Jareckį. P. D.

Lietuvių precinktų kapitonai 
iš visų wardų, taipgi iš viso 
Cook county, yra prašomi pra
nešti savo vardus ir adresus, o 
taipgi duot žinią apie savo dar
buotę į Lietuvių demokratų or
ganizacijos kampanijos ofisą— 
“headųuarters”, Room 430, 
Hotel Sherman, kampas Clark 
ir Randolph gatvių, Chicagoje.

(Sp.)
............ ................... ■ " ■ 1 ■■

Demokratų Lyga 
Remia “Reguliarius 
Kabdidatus

Lietuvių remiamo County 
teisėjo vietai kandidato^ John 
Prystalskio oponentu yra teisė-, 
jas Jarecki. Tai tas pat žmo
gus, kuris 1936 metais kada 
musų dabartinis teisėjas Zuris, 
siekė tos vietos, atsisakė Zurį 
indorsuoti ir jo kandidatūrą 
remti. Pas jį atsilankiusiai lie*- 
tuvių delegacijai Jarecki pa
reiškė, jog jis Zurio negalįs 
remti, esą jo vieta neleidžia 
jam to daryti. Nežiūrint to jis 
rėmė daug kitų, jam patinka
mų žmonių. J. L. J.

Sutinkant su pirmųjų 
įstatymų skyriaus 34 nuostatais, 
šiuo aš liudiju, kad balotų popie
riaus spalva, kuri turi būti varto
jama atatinkamų partijų pirmuo
siuos rinkimuose Cook apskrity, iš
laukinėse miestuose: *Berwyn, ChL 
cago, Chicago Heightš ir Harvey, 
Cicero miestely ir Evergreen Park, 
Elmwood, Park, Morton Grove, 
Niles Cienter, Summit ir Stickney 
kaimuose, antradienį, balandžio 12, 
1938 m.Nkaip seka:

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLeKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET įfSE CO.
3216 So, Halsted ' Street

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
Lunchruimis, biznis išdirbtas; 30 
pėdų baras ir 51 kambarių viešbu
tis. Pigi renda, garu apšildomas, 
arti main Stock Yard.... gatvės. 
Užtektinai darbo dėl 6 žmonių. 
Priežastis pardavimo—turiu 2 vie
tas arba priimsiu partnerį. 
4143 So. Halsted St. po 8 v. vak.

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

(SkeLmas)

DEMOKRATŲ PARTIJOS Mėlyna
REPUBLIKONŲ PARTIJOS Balta

Ką patvirtinimui pasirašiau ir 
Cook Apskričio antspaudą pri
dėjau šiandien, kovo 24 dieną 
1938 metais.

MICHEAL J. FLYNN 
Cook Apskričio 
Klerkas, Illinois

Protective
Horace
Chica-

kad ji 
repub-

Cicero Lietuviai už 
Teisėją Jareckį

Kovo 28 d. Ciccroj buvo ma
sinis mitingas teisėjui Jarec- 
kiui ir kitiems ne-mašinos kan
didatams paremti. Mitingas įvy
ko Karei salėje, 5510 W. 
25th str. Tarp kitų tautų buvo 
čia* daug ir lietuvių. Teisėją 
Jareckį visi sutiko su didžiau
siu entuziazmu. Už ką kitą ei- 
ceriečiai nebalsuotų, bet pir
miausioj vietoj jie balsuos už 
teisėją Jareckį už tai, kad jį 
Chicagos bosai nori “iškikinti”. 
Mat, jis atsisakė jiems patai
kauti.

Lietuvių demokratų lyga ku
ri yra viena iš veikliausių tau
tinių grupių Chicagoje, dabar
tiniu metu, artinintis rinki
mams ypatingai smarkiai dir
ba. Vadovaujama teisėjo Jono 
T. Zurio, ši lyga šiomis dieno
mis yra pasinėrusi į masinių 
susirinkimų bei radio kalbų 
rengimą.

» » »
Primaiy rinkimai įvyksta an

tradienį, balandžio dvyliktą ir 
Liet, demokratų lyga remia' 
juose, taipgi raginą visus lie
tuviu
balsais sekančius kandidates:

balsuotojus remti savo

Senatorius—Michael
L. Igoe

Judge—John Prys-
talski
County
Flynn.
Apart čia suminėtų L. D. L. 

rekomenduoja ir visus kitus 
regularus tikieto kandidatus.

Clerk—Michael

—Cicerietis 
(SkeLmas).

Šie asmens turi lietuvių pa
ramų už tai, kad jie 'visados »už 
lietuvius stovėjo ir pildė lie
tuviams padarytus pasižadėji
mus. Niękad pirmiau Chicagos
------- *------------- 4- . -■

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Scenos mylėtojų Ratelio mėnesinis susirinkimas įvyks 

pirmadienį, balandžio 4 d., Pučkorių namuose, 10049 
Perry avė., 7:30 vai. Susirinkit laiku. —S. Dilis, nut. rašt.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvieta” reguliaris susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 5-tą, 7:30 valandą vakare, San
daros svetainėj, 814 W. 33rd St. Narės yra maloniai kvie
čiamos atsilankyti, nes pereitam mitingui neįvykus užsili
ko draugijos svarbių reikalų. —Užrašų rašt. A. Jonikienė.

Draugijos Šv. Petronėlės jusi 
pietų šv. Jurgio parapios svetainėj.

A. Laurinavich, 
Lietuvių Demokratų 
61-mu, 67-tu ir 68-

rast.
Kliubo sy-Marquette Parko 13-to Wardo 

kiu su 48-tu, 49-tU, 50-tU, 
tais masinis susirinkimas 
dieną, 2 vai. popiet, Lietuvių parapios salėje, 68-tos 
Washtenaw avė. Programas bus vienas iš geriausių.

Kruopiškių Kliubo susirinkimas įvyks šeštadienį, balandžic 
dieną, 8 vai. vak., 2806 S. Union avė. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra keletą svarbių dalykų aptarti.

Valdyba.
Simono Daukanto, Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį, balandžio 3 d. 12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
jos svetainėje, 3133 S. Halsted St. Kiekvienas privalo bū
tinai būti, o kurie esate pasilikę su mokesčiais būtinai pa
sirūpinkite apsimokėti. —P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 3 d. Hollywood svetainėj, 2417 W. 4Br4 St., 12 vai. 
dieną. Mėnesinės duoklės bus priimamos nuo 11 vai. ryto. 
Malonėkite atsilankyti. —Helen Chapas, rašt.

ir

S. svetainėje, 1126 W. 18 St. Pradžią 4:30, durys 
atsidaro 3:30. Įžanga tik 65 centai. Vaidins Naujos Gady
nės choras, vadovaujamas G. Steponavičiaus. Operetė 
dviejų aktų, vaizduojanti olandų tulpių šventę; su gražia 
muzika, žavingom dainom, puošniais kostiumais. Po loši
mo šokiai prie Stephens Revelers orkęstros.

Cicero, III. — Chicagos Lietuvių Draugijos skyrius rengia kon
certą ir teatrą nedėlioję, balandžio 3 d., Lietuvių Liuosy
bės svetainėje, 14 St. ir 49 Ct., Ciceroje. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Bus suvaidinta komedija “Tarnas Įpainiojo’’.

Komitetas.
ir balius įvyks sekmadienį, 
pietų, Wcst Sidc Hali, 2244
SLA nariai ir draugai širdingai 
šiame parengime. Kviečia SLA

SLA 6-to Apskričio koncertas 
landžio 3 dienų, 4 vai. po 
23rd PI. Įžanga 
esate kviečiami 
Apskr. Valdyba.

4Oc. Visi 
dalvvauti

n

ba- 
W.

Bridgeporto 
Lietuviams

Bridgeporto lietuviai kviečia
mi yra atsilankyti į bendrą vi
sų tautų mitingą Chicagos lie
tuvių auditorijoj antradieny, 
balandžio 5 dieną, čia kalbės 
visų remiamas teisėjas Edmund 
K. Jarecki, o kartu Supreme 
teismo klerkas Adam Bloch, 
kandidatas i senatorius Lucas 
ir kiti, čia taipgi kalbės lietu
vių kandidatė į valstijos sena
tą ponia Antonette Nausėda.

Vėliau balandžio 8 dieną bus 
vien lietuvių mitingas Chica
gos lietuvių auditorijoj, mažo
joj salėje. Čia gal kalbės pats 
gubernatorius Horneris, taipgi 
teisėjas Jareckis, Adam Bloch, 
ądv. 
ma, 
rius

Kl. Jurgelionis, ir žino-' 
musų kandidate į senato-; 
ponia A. Nausėdienė.

— Litas, i

Kiovainiečiai 
Nutraukia 
Susirinkimus
Nori laiko atostogoms

— Du svarbus parengimai
— Politika

vasarą

reikalai.

CICERO— Klovainiecių Klu
bas pereitą sekmadienį turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą J. 
Šemeto svetainėje. Narių susi
rinko vidutiniai. Chicagiečiains 
kreditas, jie aktyvesni.

Apkalbėti
Pasirodė nieko naujo, o pava
sario oras ir skaisti saulutė vi
sus vilioja į laukus.

Tadgi, liko nutarta ' turėti 
pertrauką susirinkimuose per 
vasarą, kad būti liuosais atos
togauti. To viso dėlei sekantis 
susirinkimas bus šaukta: 
rutemis. Bus atlaikytas 
cial”, kaip Amerikonai

mai suruošti. Taip ir bus.

Parengimai

atvi-
“so-

D.

eina tarpe Demokratų ir Repu- 
bl ikonų.

DemokrataL dabar “bosai”. 
Jų valdžia, jų darbininkai, pas 
juos pinigai? Tokiu bildu įai- 
mėjimas, rodos, užtikrintas.

Republikoiiaj kadaise lošė tą 
pačią rolę, bet atėjo laikas kad 
prarado viską. Demokratai, už
imdami vietas prižadėjo viso
kių gerybių. Didžiuma jiems 
'patikėjo ir tuomi pašiepė Re-' 
publikomis ir jų sdną valdžią. 
Bet neilgai trukus visiems akys 
atsidarė. Kai paragavo Demo
kratų gerumo: taksai ant tak
sų. Jų neišmokės nei vaikų vai
kai. Pats vanduo gyventojais 
reikalingiausias produktas.’9o 
kaina pakilo kelius kartus. Bet 
to negana. “Gišefto” neužtekti- 
nai. Gerieji gaspadoriai, Demo
kratai, sumanė vandenį imli iš 
kitur. Michigan ežero jau ne
skanus. Naujas plianas — dau- 
giaus naujų pinigučių. Mato
mai, jie vartoja metodą: “Kol 
karšia geležis, kalk”.

Šie rinkimai nors ir nežy
mus, vienok yra proga parody
ti, kad piliečiai mato ir supran
ta, jog visoj' šalyj pavojus. 
Kaip Sakiau,' yaikų vaikai sko
lų neišmo^ės-į).^ . r

Kaip kitos gautos, taip h* lie
tuviai šiuose rinkimuose ima 
akciją. Kimbąrkas, Pocius, Se
non i s ir daug kitų, kurių prie
šakyj stovi Jęrry Dolezal. Nuo
širdžiai dirba, kad pavesti 
Trustee darbą Antanui Venri
ky. Tai senas vielos pilietis ir 
už pinigą nepaperkamas. Bosai 
Demokratai jo labai bijo ir jo
jau buriu nenori įsileisti val
džion. Bet tas priklauso nuo 
pačių Cicerus gyventojų.

Tad penktą dieną balandžio 
eikite visi ir balsuokite už Re- 
publikonus. ■Vui. bus protestas 
prieš aukštas.,taksas ir vande
nio pardavimą. ( SkeLmas )

FURNISHED ROOMS
RENDAI FORNIŠIUOTAS KAM

BARYS. Marčiuette apielinkėj dėl 
vaikino, prie mažos šeimynos. Gali
ma matyti po 7 vai. vakare.

2510 W. 69th St„ antros lubos. 
Prospect 7160

KAMBARYS RENDAI apšildy
tas, prie mažos šeimynos. Girtuok
liai neatsišaukite. 3310 So. Lowe 
Avenue, 1 lubos.

RANDAI KAMBARYS su pa
togumais švariai moterei ar vaiki-r 
nui prie pavienės moters. 2-ros 
lubos. 3446 Emerald Avė.

RENDON KAMBARYS, pigiai 
geram žmogui. Maža šeimyna, Mrs. 
MILLER, 4062 S. Campbell Avė.

RENDON fornišiuoZis KAMBA
RYS su ar be valgio. Republic 6251 
6815 So. Maplewood Avė.

KAMBARYS RENDAI, šviesus, 
prie mažos šeimynos, pusė bloko 
nuo Halsted. 4014 Brighton PI., 2-os 
lubos.

For Rent
RANDAI KRAUTUVĖ — gera 

vieta visokiam bizniui. Žiemių va
karų kampas 31 ir Emerald Avė.

MR. MARTIN, užpakaly.

RENDAI AR PARDAVIMUI bun- 
galow 6 kambarių, 2 karų gara
žas 10627 S. Homan. Mike Kraujalis 
1943 Cermak Road.

. RENDAI 6 kambarių flatas, kar
štu vandeniu apšildomas. 6047 So. 
Sacramento Avenue.

RENDAI FARMA arba pardavi
mui pigiai su staku ir mašino
mis, 1271 Augusta Boulevard.

RENDON ŠTORAS su Taverno 
fjkčeriais —• 6 kamb. pagyvenimui. 
Renda pigi. 501 West 37tn St,

RENDON 4 kamb.FLETAS — 
šviesus — naujai išdekoruotas. dėl 
jaunos poros. Yra porčiai. 827. W. 
34th PI., Pirmos lubos užpakalyje.

Help Wanted— Female 
/'/r ’-Rė! kią r' ' *

’REIKALINGA patyrusios Beau- 
ty operatorės. Geras darbas, pasto
vus, gera alga.

1747 So. HalstecJ St.

Automobiles
STUDEBAKER pardavimui, 4 du

rų sedan, kaip naujas. Savininkas 
priverstas parduoti už teisingą par 
siūlymą. 4236 So. Richmond St. J

SKUBIAI PARSIDUODA Ply- 
mouth ’36, 4 durų sedan. šildytu
vas, įbūdavotas trunkas. Savinin
kas 3427 S. Litūanica Avė. 2-ros 
lubos. Chicago.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ. Priežastį patirsite ant 
vietos. 5740 West 64th Place, Clear- 
ing, III.

GROSERNĖ, VAISIŲ ir daržo
vių marketas labai nebrangiai. 

1700 West 51st Street.

PARSIDUODA pigiai BuČernė 
ir grosernė, geroj apielinkėj.

Naujienos Box No. 81.

AUKSINĖ PROGA — tam kuris 
turi $3000 ar daugiau. Tokia pro
ga pasitaiko tik sykį gyvenime. 
Investavęs viršminėtą sumą galite 
turėti gryno pelno kas savaitę ne
mažiau kaip $100. Darbas yra leng
vas ir nenuobodus. Dėl daugiau ži
nių pašaukite JOHN BUTKUS, 
Hemlock 2310 arba ypatiškai 2749 
West 63rd St.

PARSIDUODA SALDAINIŲ, Ice 
Cream ir Grosernė, 5 dideli kamb. 
gyvenimui. Parsiduoda dėl priežas
ties ligos. 839 W. 51st Place.

TAVERNAS PARDAVIMUI 418 
W. 63rd St. Biznis išdirbtas nuo to 
laiko kai sugrįžę alus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI FARMA Indianoj, 
172 arkrai žemės, įskaitant far- 

i 
ąlygose. Kreiptis Mrs. A. Drigot, 
3231 So. Emerald Avė., Chicago. ---------------------------------- x
PARDAVIMUI 83 akrų farma, 

geri budinkai, sunki žemė. Par- 
įduoda pigiai; rankpinigiai; savi
ninkas turi dvi farmas.
JOHN MILOSH, Irons, Michigan 

Route 1, Box 60

mos įrankius. Viskas pirmos rūšies 
sąlyg<

Exchange—Mainai
PELNINGA ir didelė GROSERNĖ 

Mainysiu j lota Turi būt South Si- 
dėje. Republic 9578.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

GREITAM PARDAVIMUI: 80 
akrai prie North Jndson, Indiana; 
pagerinimai: 9 kambarių stucco na
mai, konkrito. blokų barnė, tile, ši
las, du extra dideli vištininkai, ki
ti budinkai, 3 akrų vynuogynas, 20 
akrų miškas, kita dirbama. Išgrįs
tas vieškelis eina pro šalį jungda
mas miesto ir kaimo patogumus. 
Nuosavybė duodama dabar. Kaina 
$7,000, gali priimti mažą be skolų 
nuosavybę kaipo daliną įmok ė j imą.

C. F. HURBURGH, 
6 North Clark St. Room 1006, Chi
cago, Illinois.

PARDAVIMUI 183 AKRŲ farma 
Kenosha, Wis. 7 mylios nuo Keno- 
sha, 5 mylios nuo III. State kelio 
ant Router 41. Atsišaukite pas savi
ninką. 'STEVE ALEXIK, 3431 West 
Shakespeare Avė., Tel. Spaulding 
8563.

Business Service
Biznio Patarnavimai*

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

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA-1 
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

Musų raštinėse
Lietuvos Spulkos — galite taupyti, 
pasiskolinti, namus pirkti, parduoti, 
renduot, apdrausti.

J. P. EWALD REALTY CO.
3236 So. Halsted St., Calumet 4118 

arba
708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

Keistučio ir

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS d€! 
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 

į vieną bušelį už pristatymą* nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

CHERLES GAVCUS 
6100 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.

KAM REIKIA PINIGŲ
Arba greit išmainyti namą, 

lotą, biznį bile kur. Taipgi perkam 
morgičius, judgement notas, namų 
kontraktus, master certificates ir 
skolinam pinigus. i

NAMON REALTY CO. 
6755 South Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038.
2 AUKŠTŲ freiminis NAMAS su 

kampiniu tuščiu lotu. Kreiptis va
kare po 5 vai. Normai 8851.

Ūkę,

Pataisyk Stogą, ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavL 
mų. 25 metai patyrimo. BlėkoriUs ir 

stogų dengėjus.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET
- Tel. BOUlEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskoloa

MARQUETTE PARK Foreclose- 
riai. Parsiduoda pigiai mūrinis 2 
po 4 apšildomas^su karštu vande
niu, už ............... '.................. $7000.
4 po 4 apšildomas su štymu už 
$10,000.

2 po 6 ir 2 karams mūrinis ga
ražas, apšildomas už .......... $6,500

2 bizniavi lotai, kampas. Parduo
siu pigiai. Atsišaukite. '

6820 So. Campbell Avenue.

PARDAVIMUI 2 flatų plytų bu- 
dinkas arti bažnyčios ir mokyklos. 
Agentai nesikreipkite. 4300 So, Sa- 
eramento Avė. Lafayette 1490.

MARQUETTE PARKE 5 kamba
rių cottage apšildomas, garažas; 
įmokėt $375. Kitus po $25 pakol 
išsimokės. Paskola be komišeno. 
80 akerių farma su trioboms, kai
na $1800. Turime daugiau visokių 
kitokiu bargenų ir mainų.

. ‘ C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69 St. Tel. Grovehill 0306

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

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

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičįų Chicagoj© ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 888?

Coal-Anglys

Kainos Numažintos

šį sekmadienį yra du paren
gimai kurie verta atlankyti. S. 
L. A. šeštas Aspkritis turi pra
mogų buvusio Meldažio svetai
nėje. Jeigu SLA narių tik vie
na dalis ateitų, tai svetainė bu
tu kupina. Tuo parengimu turi 
pasinaudoti kuopos priklausan
čios Apskrityj. Gauna pusę pel
no nuo parduotų tikietų...

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Cicero skyrius turės savo meti
nį parengimų Liuosybės svetai
nėje. Įvyks vaidinimas ir kon
certas. Programų pildo Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras ir 
kitos spėkos/ nelik vietinės, bet 
ir apielinkės. Lietuviai turėtų 
atsilankyti. Įžanga labai pigi.

D.

• PERKŪNO NUTRENKI’- 
AS — Perkūnas užvakar hu- 
trenkė savo namų verandos 
laiptais lipanti 17 metų berniu- 
ką Peter Trotjsky, 4543 S. Kee- 
ler avenue. Grįžo iš krautuvės, 
kurion motina jį buvo pasiun
tus.

• SAVAITĖ MIELAšlRDIN
GUMO GYVULIAMS — Šian
dien prasideda savaitė pašvęs
ta mielaširdingumui gyvuliams. 
Mokyklos ruošia konkursus, o 
įvairios organizacijos mokins 
suaugusius kaip prižiūrėti gy
vulius., ; .

• MIRŠTA SWEITZER — 
Robert M. Swėitzer, buvęs ap
skričio iždiriinkaš, kuris buvo 
prašalintas 1935 metais ryšy su 
finansiniais neaiškumais, yra 
arti mirties. Guli St. Anne ligo
ninėje. Serga cukrine liga ir 
kraujo užhuodijimu.

O GĖLIŲ PARODA — šian-

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ........................ $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

■ setai ............................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ...................  $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI KENDŽIŲ STO
RO BARAI ir visi fikčeriai. Ne
brangiai. Gali laikyti ir tą pačią 
vietą ir gyventi; prie mokyklos ir 
bažnyčioj.

1817 So. Union Avenue.
--- --------------------- .>■ «...... ■   .X-. ■.— ______________________________________„

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; stezoną 
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. 
1833 So Spaulding Avė. 1-os lubos.

BARGENAS! BARGENAS!
Rezidencijų distrikte bizniavas 

namas su groserne ir bučerne par
siduoda už labai nužemintą kainą 
arba išsimaino ant didesnio apart- 
mentinio namo, jeigu reikalas bus 
tai savininkas pridės ir pinigų. 
Biznis yra senas ir gerai išdirbtas. 
Preižastis pardavimo — senatvė.

Atsišaukite.
670 West 18th Street, 

Kampas Union Avenue.

MEDINIS NAMAS plytų funda
mentas, geram stovyje, kampinis, 
prie mokyklos ir geros transporta- 
cijos, 2 flatai po 6 kambarius ir 2 
karų garažas. Southsidėje. Parsi
duoda už $2200.00. Tai yra didelis 
bargenas. Atsišaukite 670 W. 18th 
St. kampas Union Avenue.

Pęlitika Cicero j
Truputį apie politiką. Kaip 

jau visiems žinoma, 5 dieną ba^ 
landžio musų mieste rinkimai. ;dien Navy Pier patalpoje, atsi- 
Labai maži: rinksime 1 trustee daro dvylikta metinė Gėlių Pa-
ir porų taikos teisėjų, Justicc rodą. Paroda, tęsis iki balahdžio
of the Pcace. Nors vielos nėra 
dideles, vis dėl to varžytinės

10 d. Atdara nuo 10 ryto iki 
,10 vakaro.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ALAUS RAUTAS PARDAVIMUI 
LAFAYETTE 0401.

Tarpe 6 ir 7 po pietų.
FRANK FISHER

PARDAVIMUI ar RENDAI — 28 
kambarių Summėr Resortas prie 
Indiana Lake arti Dowagiac, Mich. 
prieinamais terminais. Kreipkis ar 
rašyk: HAYmarket 7640 po 6 P. 
M. savininkė Mrs. Agnės Syc, 1471 
W. Huron St., Chicago.

PARDAVIMUI SHOE REPAIR 
ŠAPA*. bedarbis vargo nematysi jei 
šita š^Pa įsigysi. Pamatykite.
M. J. Teterėlevich, 10703 So. State 

St. Chicago, III.

PARSIDUODA 5 fletų namas, 
štymu apšildomas, mūrinis. Rendos 
neša $200 į mėnesį. Parsiduoda už 
$10,000. Taipgi turiu ir daugiau

J— 
_______ Dėl dau

giau žinių šaukite JOHN BUTKUS 
Hemlock 2310 ar ypatiškai 2749 W. 
63rd Street.___________ t

i visokių rusių forklosubtų namų 
už labai žemas kainas. Del da

MINE RUN ............. $5.75
B1G LUMP ........................ $6.00
EGG .......................    $6.00
NUT ...................  $6.00
SCREENINGS .......................$5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
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JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

Hi
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JAMES THOMAS KELLY PALIKIMO 
KLAUSIMAS VĖL TEISME

Velionio “Giminės” Nusigandę, 
Kad Nieko Negaus

Jei elgeta-turluolis' James 
Thomas Kelly butų žinojęs, 
kad jo $140,003 turtas pasiųs 
kelis lietuvius kalėjimai! ir 
tampys eilę kitų žmonių po 
taismus ir kurstys ginčus, tai 
jis turbūt butų iššvaistęs tūps 
pinigus “geriems laikams“ 
prieš savo skurdaus gyvenimo 
galų.

Jis vargo, elgetavo, dirbo 
kraudamas turtus, greičiausiai 
tikėdamas, kad jiezgai bus kam 
nors naudingi. Bet ieigu jis 
taip manė, tai labai klydo.

Kelly turtų klausimas, kaip 
“pikta dvasia“ neišsikrauslo iš 
Chicagos teismų ir tiek.

Kelly mirė vasario 26 dienų 
1935 metais. Kokių tai budii jo 
liekanos ir žinios apie jo turtų 
atsirado pas laidotuvių direk
torių J. J. Bagdonų, kuris tu
rėjo ofisų prie 63-čios, netoli 
Fairfield. Kaip galima spręsti 
iš teismo žinių, Bagdonas, Bul- 
manienė ir keli kiti lietuviai 
suklastavo testamentų,, pasi- 
skirstydami sau pinigus ir jį 
įteikė palikimų teismui patvir
tinimui. Žygis nepasisekė, nes 
Bagdonas su BHmaniene ir ki
tais atsidūrė kalėjime.

Pinigus tada savo globon pa
ėmė viešas administratorius ir 
pradėjo ieškoti velionio tikrų
jų giminių. Surado jų net 18. 
Visi subėgo pasidalinti turtu, 
bet susidūrė su netikėta klin
timi. Federalė valdžia, suradu
si, kad Kelly niekuomet nemo
kėjo income tax mokesčių, pa
reikalavo $80,000 nesu mok ė- . *. ...tais income taksais, nuošim
čiais ir palikimų mokesčiais.

Matydami, kad jiems mažai 
paliks, jei federalė valdžia tiek 
pasiims, giminės nusisamdę ad
vokatų Jrwin N. Walker (ap- 
švietos tarybos narį) turtų nuo 
federalės valdžios apginti.

VValkeriui pasisekė. Teismo 
keliu sumažino fedferalius mo
kesčius nuo $80,000 iki. berods, 
$15,000. Už patarnavimą parei
kalavo $23,000. Bet giminės at
sisakė mokėti, tvirtindami, kad 
tai perdaug. Advokatui Walker 
nenusileidžiant, giminės nuėjo 
vėl į teismų, šį kartų užvesda- 
mi bylų prieš VValkerį. Bet 
teisme advokatas laimėjo.

Dalykas butų tuo ir užsibai
gęs, bet turtui vakar vėl atsi
dūrus palikimų teisme paskirs
tymui tarp giminių, advokatų 
ir federalės valdžios, giminės 
vėl sujudo protestuoti prieš 
adv. Walkcrio $23,000 suskai

tą už patarnavimų. Gavęs gi
minių naujo advokato peticijų, 
teisėjas paskyrė balandžio 11 
d. posėdžiui, kad dalyką išriš
ti, “jei Dievas duos“, kartų ant 
visados.

Tuo tarpu Kelly turtai mąž
ta. Federalė valdžia atsiima sa- 
vo dalį, VValker’is savo, nauji 
advokatai — savo.' Kai giminės 
nustos bylinėtis, tai atras, kad 
beliks tik trupiniai.

Lietuviai vaikinai 
intarhini policisto 
užmosime

Sulaikė Lauraitį, Panavų ir 
Misevičių

Policijai bej ieškant jaunų 
žmogžudžių, kurie nušovė 'po- 
licistą Martiną Wolskį McKin- 
ley parkutyje savaitė atgal, de
šimts jaunų vaikinų buvo nu
vežta Norllnvestern universite
tan ištirti ar jie meluoja ar ne. 
Septyni išlaikė melo bandymus 
ir buvo paleisti. Bet (rijų pa
sakojimai pasirodė melagingi, 
ir jie sulaikyti tolesniam tyri
nėjimui.

Trys sulaikytieji yra Felik
sas Lauraitis, 18-kos metų vai
kinas nuo Tovvn of Lake, Bru
no Panavas 18 metų ir Jonas 
Misevičius 19 metų irgi nuo 
Town of Lake. Lauraitis ir Pa
navas tai buvo tie du vaikinai, 
apie kuriuos Bruno Muzydlo 
sakė, kad jie pasiskolinę nuo 
jo pistoletų, eidami į McKinlcy 
parkų pasivogti automobilių.

Traukinys Ties 
Harvey Užmušė 
Du Žmones

Grand Trimk and Western 
gelžkelio ekspresinis traukinys 
ties 147'th ir Spaulding Avenue, 
Harvey, užmušė du plieno dar
bininkus, važiavusius automo
bilyje. Vienrs buvo Irwin Mohr, 
nuo 17116 Oak Park avenue, 
Tinley Park, o antras — M. F. 
Tychewicz, 27 meti] amžiaus, 
nuo 14905 Page avenue, Har
vey.

Vyrai pakliuvo po traukiniu 
vakar anksti rytų važiuodami 
namo iš darbo plieninėj. Poli
cija sako, kad raudoni signa
lai ties kryžkelio dirbo. Trau
kinys sudaužė automobilį į ši
pulius ir juos išbarstė kelių 
šimtų pėdų plote.

Daro Lietuvio 
Pomirtinį 
Tyrinėjimą
Kalba, kad Kazys Tamošaitis 

buvęs nunuodytas

Užvakar švento Kryžiaus li
goninėje mirė 58 metų lietuvis 
Kazimieras Tamošaitis, prieš 
trumpų laikų įsivėlęs į keistas 
bėdas..

Tamošaitis per kurį laikų už
laikė alinę ties 1900 W. 63rd 
Street. Pereito gruodžio mėne
sį vienas pirkėjas, vardu John 
King, supažindino jį su mote
riške Cccilia Douglas, 6 pėdų 
aukščio, 280 svarų svorio. Sa
kėsi esanti 45 metų amžiaus.

Moteriškė, matomai, vieno
kiu ar kitokiu bildu užkariavo 
Tamošajčio širdį, nes už savai
tės po susipažinimo, abu “elo- 
pino” į Crųvvn Point ir susituo
kė. •

Šeimyninio gyvenimo laime 
Tamošaitis džiaugėsi labai 
trumpai. Už mėnesio laiko jis 
skundėsi policijai, kad trims 
dienoms praslinkus po vestu
vių, žmona įkalbėjo jam, kad 
jo gerklė labai skauda ir kad 
privalo atsigulti apskričio ligo
ninėj. Tamošaitis tų padaręs, 
bet prieš tai perdavęs žmonos 
priežiūrai $1,700 pinigais, o 
Kingui perrašęs alinės namų 
su sąlyga, kad tasai laikinai 
prižiūrėtų alinę. Išėjęs iš ligo
ninės Tamošaitis* nieko nebe
rado. Nei žmonos, nei pinigų, 
nei alinės. Namas tebestovėjo, 
bet viduj sienos buvo plikos.

Tamošaitis tada užvedė bylą 
civiliame teisme reikalaudamas 
atgal savo t.urlo ir vedybų pa
naikinimo,' bet vėl susirgo. Ko
vo 20 d. atsigulė ligoninėn, o 
užvakar mirė. Dr. J. J. Simo
naitis, kuris Tamošaitį gydė, 
yra nuomonės, kad velionis sir
go gerklės vėžiu ir negalėdavo 
priimti jokio maišto.

Bet Pranas Slėnis, 6833 So. 
Campbell avė., Tamošaičio pir
mos žmonos brolis mano, kad 
Tamošaitis buvęs nunuodytas. 
Prašalinimui visų abejonių Dr. 
Simonaitis pareikalavo Cook 
apskričio koronerio padaryti 
pomirtinį skrodimą ir tyrinėji
mą. Inkvestas, pradėtas vakar 
rytą Petkaus-Eudeikio koply
čioje, 4704 S. Western avė., 
bus tęsiamas balandžio 19 d. 
miesto lavoninėj.

K. Tamošaitis bus palaidotas 
šiandien iš Petkaus-Eudeikio 
koplyčios šv. Kazimiero kapi
nėse. Gedulingos pamaldos 
įvyks Marųuette Parko bažny
čioj. —R.

Lietuvių Biznierių 
Pasekmingas 
Bankietas
American-Lithuanian Business 

Men’s Organization
Kovo 27 d. Juciaus Restora

no patalpoj, 3241 So. Halsled 
St._ įvyko American-Lithuanian 
Business Men’s Organization of 
Cook Coun.ly bankietas. Kadan
gi šios organizacijos nariai di
džiumoj yra naujieniečiai ir 
beveik visi yra “Naujienų“ 
skaitytojai, tad matau reikalo 
plačiau parašyti apie jų veiklų 
ii' siekius. «

Viršminėlos organizacijos 
valdyba susidedi'^ iš sekamų as
menų: A. K. Valūnas, pirminin
kas; P. Barshęak, sekretorius 
ir A. Zelon (Zalagėnas) — iž
dininkas. Rodosi* kad valdybos 
pasidarbavimu ir šilas bankie
tas buvo surengtas.

Apie 8-lų vai. pirmininkas A. 
K. Vai ūkas savo trumpoj kal
boj pabrėžė organizacijos tiks
lų ir paaiškino kodėl šitas ban
kietas buvo surengtas. Persta
tė kalbėti organizacijos sekre
torių P. Barsheack. Po to kal
bėjo, dhugiau ar mažiau, visa 
eilė žymių lietuvių, biznierių ir 
profesionalų, bet vakaro prin
cipais kalbėtojas buvo Dr. Ta
das Dundulis.

Dr. T. Dundulio kalba buvo 
ilga ir žingeidi. Dr. Dundulis 
palietė feudalizmų ir bendrai, 
politinę ekonomiją, žodžiu sa
kant, kalba buvo pamokinanti 
ir naudinga.

Buvo perstatytas kalbėti ir 
“Naujienų“ korespondentas S t. 
Narkis: St. Narkis pasiaiškino, 
kad jis nėra įgaliotas iš “Nau- 

I j ienų“ kalbėti ir neturi autori
teto kalbėli “N-ilų” varde. Bet 
kaipo “Naujienų”'*šandarbinin- 
kas visgi mato reikalą kalbėti 
kaipo asmuo. Todėl esant pro
gai Si. Narkis 1 ragino biznie
rius kooperuoti sli “N-nų“ 
dienraščiu, nes didžiuma ' Chi
cagos lietuvių biznierių lanky
tojų ir kostumėrių yra “Nau
jienų“ skaitytojai. Taip jau nu
rodė, kad “Naujienos“ yra ašis, 
apie kurią visas Chicagos lietu
vių biznis sukasi.

Vakaro Dalyviai
Be virš pažymėtų, dar daly

vavo sekanti biznieriai ir pro
fesionalai: Klimas, Blabas, V. 
Petkus, J. Zalatorius, C. Gura, 
F. Sutkus, P. Danišius, J. Fur- 
gcl, B. T. Petkus; Z. Mickeviče, 

i J. Strumilas, A. Nekrosh, W. 
i ir J. Jaukštai, C. Bakas, adv. 
I B. Zalatorius, B. Lechavičia, A. 
Balchunas, M. Valaskas, J. Pet- 

rilla, L. Lapinskas z ir J. Na
mon. Atsiprašau, kad visų da
lyvių negaliu sužymėti, nes vi
sų aš ir nepažinau, o kai ku
riuos ir nepastebėjau.

Ant galo, noriu pažymėti, 
kad šitas bankietas buvo įspū
dingas ir gerai prirengtas. Val
gėme, gėrėme ir geriausioje 
nuolaikoje išsiskirstėme. Man 
paliko bankieto tvarka. Patiko 
visi bankiete dalyvavusieji žmo
nės. Tai buvo nuoširdi lietuviš
ka publika, su kuria aš norė
čiau tankiau susitikti.

—Steponas
< r. •

Lietuvių
i Organizacijos 
Haivey, III.

Gerai Laikosi, Nežiūrint 
Bedarbės -

HARVEY, ILL. — Paskuti
niais laikais Harvey lietuvių 
kolonija yra kaip ir apmirus. 
Jokio veikimo nesimato. Nei 
laikraščiuose nepasirodo iš šios 
kolonijos jokios žinios, tarytum 
čia visi lietuviai butų išmirę.

Bet taip nėra. Vistiek dar 
lietuvių čia randasi pusėtinai, 
ir daugelis jų laikosi savo or
ganizacijose.

Paimkime Harvey Lietuvių 
Kultūros Draugijų, ' kitais žo
džiais tariant Chicagos Lietu
vių Draugijos skyrių. Nors tai 
dar visai jaunutė draugija, apie 
metai laiko kaip susiorganizavo, 
bet narių jau turi 130. Tai skai
tlingiausia organizacija Har
vey istorijoj. Dar nėra čia bu
vę tokios draugijos ar kuopos, 
kuri butų 'turėjus tiek narių.

Lietuvių Skaičius^ Didėja
Lietuvių skaičius apskritai, 

reikia, pripažinti, nemažėja bet 
didėja. Organizacijai augti yra 
medžiagos, tik reikia prisitai
kyti prie čia augusio jaunimo. 
Musų jaunimas yra musų orga
nizacijų ateitis. Kad ir Harvey 
kultūros draugi j?, turėtų dau
giau dėmesio kreipti į ‘jaunuo
lius. Neužtenka jaunuolį įra
šyti į draugiją, bet reikia rū
pintis palaikyti jį draugijos na
riu. Tai yra. senesnių narių už
davinys. Aš manau, kad šiais 
metais jaunuolių reikale Kul
tūros draugijos valdyba pada
rys daugiau pažangos.

čia dar gyvuoja SLA 289 
kuopa, kuri gyvuoja jau apie 
18 metų ir neblogiausia laiko
si.

Dar yra šventos Onos mote
rų draugija. Nors tai yra jau 
sena draugija ir finansiškai 
neblogiausia stovi, bet narių 
skaičium nepasižymi. Turi apie

BUVUSIO KONSULO A. KALVAIČIO LAIŠ- 
, KAS IŠ LIETUVOS

“Lietuviai gyveną Lietuvoj niekuomet 
nepamirš amerikiečių paramos”

Lietuvos konsului A. Kalvai
čiui išvažiuojant iš Chicagos, 
Pirmyn vedėjas K. Steponavi
čius ir kai kurie valdybos na
riai kalbėjosi su juo apie cho
ro važiavimą Lietuvon šiais 
metais. Tam sumanymui jis la
bai pritarė ir pasižadėjo, kuo 
galėdamas, pagelbėti.

Patyręs apie galutinus choro 
pasiruošimus Lietuvą aplanky
ti šią vasarą, p. Kalvaitis šio
mis dienomis prisiuntė iš Lie
tuvos įdomų laišką, iš kurio 
paduodame čia kai kurias iš
traukas:

“Sveikinu Jus ir visus geros 
valios čikagįečius, kurie pasi

23 nrres, ir žinoma anksčiau 
ar vėliau turės glaustis prie di
desnės draugijos, jeigu norės 
savo nares apsaugoti.

Darbai šiuo laiku eina visai 
menkai, Kaikuriose dirbtuvėse 
dirbama tik po vieną arba dvi 
dienas savaitėje. Daug darbi
ninkų yra paleisti iš darbo. Iš 
kitur nepatartina čia važiuoti, 
nes nei vietiniai gyventojai dar
bo negali gauti.

“N.“ Koresp. A. L. S.

Roosevelt Furniture 
Co. nusipirko namą

Kai kurie biznieriai nusi
skundžia, kad jiems biznis ne
kaip eina. Vienok kai kurie ne
tiktai kad verčiasi gerai, bet ir 
didelį progresą padaro.

štai Roosevelt Furniture 
Kompanija neliktai išaugo iš 
mažos krautuvėlės į didelę 

krautuvę, bet dabar nusipirko

ryžote šiais metais aplankyti 
musų Lietuvą. Aš asmeniniai 
įsitikinęs, kad Jūsų vizitas bus 
visiems malonus, naudingas ir 
sveikas, nes jaunuoliai savo 
akimis galės pamatyti tą išsva
jotą kraštą, realizuoti troški
mus kiekvieno Amerikos lietu
vio jaunuolio.

“"Atvykę Lietuvon, turėsite 
galimybės įsitikinti lietuvių 
vaišingumu, nuoširdumu ir 
broliška meile, kurią reiškiame 
užjūrio lietuviams. Lietuviai 
gyveną Lietuvoje niekuomet 
nepamirš tos paramos, kurią 
Lietuvai suteikė amerikiečiui 
jos sunkiais kūrimosi metais ir 
dabar, šiek tiek jau aptvarkė 
savo reikalus ir kviečia užjūrio 
brolius ypatinga’’ įaunąją kar
tą, iš kurios Lietuva ir ateity 
tikisi didelės moralės paramos, 

i kuri ji\i bus reikalinga vykdin- 
ti savo paskirtį bei užduotis. 
Todėl nėra nė mažiausios abe
jonės, kad Jus choras, Jūsų 
jaunuolių grupė bus priimta 
Lietuvoje su dideliu nuoširdu
mu.

“Prašau perduoti mano lin
kėjimus p. Vaivadai ir visiems 
geros valios čikagiečiams. Pa
raginkite visus šiais metais ga
linčius vykti Lietuvon skaitlin
gai atsilankyti ir pasidžiaugti 
kartu su mumis nuveiktais Lie
tuvos labui darbais.

“Jūsų, A. Kalvaitis.“
Rep.

nuosavą namą krautuvei. Na
mo patalpos yra 22,000 ketvir- 
tainiškų pėdų. Roosevelt Fur
niture Kompanija gyvuoja dar 
tik 9 metai ir pusę, bet ne tik 
pasivijo kitas įstaigas, o» dar ir 
pralenkė. Jie daro pusę savo 
biznio su lietuviais, o antrą pu
sę su svetimtaučiais. Jų .krau
tuvė yra svetimtaučių koloni
joj.

Roosevelt Furniture Kompa
nija turi naujausios mados ra
kandus, kuriuos parduoda že
mesnėmis kainomis, tur būt, 
dėlto, kad turi didelę apyvar
tą. Dabar ten eina didelis pa
vasarinis išpardavimas visokių 
daiktu nužemintomis kainomis.<•

Roosevelt Furniture Kompa
nija nesikelia niekur. Jie atpir
ko tą pačią krautuvę, kurioj 
yra. Jų adresas yra 2310 W. 
Roosevelt Road. Jie sako, kad 
nuosavam name stengsis dar 

i geriau savo kostumerius užga
nėdinti. Juos žinantis.

PA SAULINIAI NUO T Y K I A I PAV E I K S L A I S

S®

( ACME-NAUJIENV FotoI

TELEVIZIJA jau greit tur būt įeis į vartojimą, nes galų gale pasisekė perduoti 
oro bangomis gražios blondinės paveiksi.^ čia matome tą blondinę panelę loby 
Wing, aktorę, kuri pasekmingai tapo perduota radio bangomis iš Philadelphijos 
stoties. Ji čia stovi prieš televizijos kamerą.

SARAGOSOS kunigai kiš- Ė 
lis, buvęs kitą syk Ispanijos , | 
karaliaus Alfonso čambcr- =

" • . Į 3

lenu, dabar yra Ispanijos
pabėgėlis Francijoj. Su ki-

3

tais nacionalistais jis pabė-
\ • s

go iš Barcelonos. Čia jis nu
trauktas bevalgant pietus i

i 
franeuzų stovyklos kieme 
ties Pcrpignan.

SOUTH CHICAGOJ adresu 9423 Commercial avė. mirė senukė moteris Mrs. Au
na Smith, kuri su nieku nedraugaudavo, bet sau kompanijai palaikyti turėjo 20 šu
nų ir 10 kačių. Paveiksle matome keturius iš jos 20 šunų, kurie paliko ‘našlaičiais“.
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International Broadcasting į- 
staiga praneša, kad buvo 69,- 
700,000 radio priimtuvų nau
dojamų pasaulyje pabaigoje 
1937 metų, palyginus su 63,- 
450,000 — 1936 metais. Yra 
spėjama, kad klausytojų skai
čius padidėjo ant 25,000,000 
bėgyje metų, su 15,000,000 natir 
jų klausytojų Europoje.

—o— :
Kitais metais Kirsten Flags- 

tat švęs 25 metų sukaktuves 
jos dainaVimo operoje. Ir po 
ketvirtos dalies šimtmečio lo
kio - dainavimo p. • Flagstadt 
šiandien stovi eilėse pačių ge-

—o—
Wągner’io operos ir praeitą 

sezoną vyravo Metropolitan ()- 
peros (New York’e) repertua
re, turėdamas ,41 perstatymą. 
Verdi sekė su 27 perstatymais.

Komp. M. PETRAUSKAS Dali. Miko šileikio tapyba
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Lietuvos Dailininkų 
Atsišaukimas į Ame
rikos Dailininkus

Kompozitorius 
Mikais Petrauskas 
Gimė Rūgs. 29, 1874 
Mirė Kovo 23, 1937

yraJeigu “fontanas 
širdyje, ir kiekviena prakilni 
mintis iliustruoja sienas šio 
^<ambario”, kaip kad Bacon-as 
pasakė, tai šis gerbiamo 
kompozitoriaus MIKO—PET
RAUSKO paveikslas, kurį ar
tistas MIKAS ŠILEIKIS specia
liai nupiešė Miko Petrausko 
Gedulo Vakarui praeitą pava- 
saVį, turi būti pridėtas prie tų 
ir jau taip gausingų gražių 
darbų, kurie puošia Miko Šilei
kio veiklą dailėje. Tai yra gra
ži iliustracija, kaip vienas me
nininkas įvertina kito darbuo
tę-

Buvo tai nevisai dvi savaitės 
prieš tą Miko Petrausko atmin-

Pasaulinis Dainininkas 
Valstybės Prezidentu

Yra kalbama, kad garsusis 
tenoras John Mc Connack su
tikęs būti Airijos prezidentu, 
jeigu jo šalies žmonės to norė
tų. Ir keistesnių dalykų yra pa-

taklius ir opera angliško; 1.....-
statoma du kartus.

—o—
Metropolitan opera savo pa

vasarinėse * gastrolėse davė per
statymą operos “Faust” Bosto- 
n’e šią savaitę jauniausiai pu
blikai, kuri kada nors klausėsi 
šios svarbios ir pasauliui žino
mos m'uzikalės organizacijos. 
Iš viso 2,968 vietos Boston’o o- 
peros, išskyrus 5 rezervuotas 
dėl vieno gydytojo ir keturių 
slaugių, buvo užimtos jaunimo 
iš Boston’o mokyklų. Didžiau
sia dalis lėšų šio spektaklio į>u- 
vo padengta operos associaci- 
jos ir Boston’o mokyklų komi
teto.

—o—
RYTOJAUS PAREN

GIMAI
f -----O-----

šiai priėjom, ponia Maria Jur- 
gelionienė ir šių žodžių rašyto
ja, prie p. Šileikio pasitarti dėl 
tinkamiausio papuošimo scenos 
šiai programai, turėdamos min
tyje Miko' Petrausko portretą, 
kurio iki to laiko Chicagoje vi
sai nesirado.

Geras Sumanymas
Dabar, kada šalies didžiausi 

orkestrai reikalauja finansinės 
pagalbos įvairių rūšių 'sporti
ninkai turėtų sekti Gene Tun- 
ney, buvusio bokso čampijono, 
pavyzdžiu. Jis paaukojo nema
žą sumą pinigų Kansas City 
Philharmonijos Orkestro fon
dui dėl naujų instrumentų. Jei
gu tik viena pusė vieno nuo
šimčio įplaukų įvairių sporto 
parengimų butų paaukota pa
laikymui orkestrų, tai vadina
mieji “drives” nebūtų reikalin
gi. Didesnius sporto parengi
mus lanko tarp dešimties ir 
šimto tuksiančių žmonių. To
dėl lai sportas ateina į pagal
bą muzikai.

■—o—

Jaunos Dainininkės 
Genia Lukas 
Koncertas

Genia Lukas, jauna lietuvai
tė dainįninkė, kurią mes pažįs
tame iš jos pasirodymų keliuo
se musų parengimuose, duos 
savo, rodos, pirmą koncertą 
rytoj — Perrin Svetainėje, Au
ditorium Building, 431 South 
VVabash Avė. Pradžia 3:15 va
landą popiet. Neturiu informa
cijų apie turinį jos programos, 
bet, be abejonės, ji rimtai,ren
giasi šiam savo pirmam kon
certui. Asistuojanti artistė bus 
Jeanne Fitchnunn, pianistė.

. • . IACMĖ-NAUJ1ENŲ Kolų]

‘ “PONIOS D. N. HUSTON PORTRETAS” i
Šį puikų ponios D. N. Hustoh portretą pasku

tinėmis dienomis nupiešė dailininkas Oskar Gross, 
tas pat, kurs lietuvių dailės parodoje buvo premijų 
komisijoje. Be šito portreto, p. Gross turi daugiau 
įdomią portretų ir piešinių parodai išstatęs Chica
go Galleries Association salone, 215 N. Michigan 
avenuę, kuri truks iki bal. 5 d.

Be p. Gross kurinių, tame pačiame meno salo
ne yrą garsaus landskepislo Frank V. Dudley kuri- 

^pių pąroda. Talkininkė šiems dviems dailininkams’ 
yra Mario E. Blanke su savo gražiais peizažais. 
Įžanga bemokama.

Pasirodo, kad gražios, paya- GRAŽI KONSERVA-
sario dienos nė kiek neatima e- 
rtergijos tiems, kurie mėgsta 
dirbti, veikli. Daugiau jėgos 
jiems visiems.

TYVIŠKA PARODĖLĖ

O musų šio sezono uždary
mui gegužės pirjmą dieną Biru
tes- Choras, tas.seniausias iš vi
sų Amerikos lietuvių chorų, 
kurį paskutinius penkis metus 
veda gabus muzikas Jonas By- 
anskas, statys Offenbach’o link
smą gražių mėliodijų ir įdo
maus veiksmo kupiną operetę 
“Perikola”. Režisorė šiam spek
takliui yra ponia Genovaitė 
Giedraitienė, kuri savo gabu
mus ir šioje kryptyje parodė 
mums nekartą praeityje. Bet a- 
pie šią operetę vėliau.

PASKAITA

Nors laikas buvo labai trum
pas ir turėdamas savo kasdie
nines atsakomingas pareigas 
pildyti, Mikas Šileikis pasižadė
jo nupiešti Miko Petrausko pa
veikslą. Mudviejų įvertinimas 
šio kilnaus gesto iš Miko'Šilei
kio pusės buvo didelis. Ir visa 
ta gausingai susirinkusi publi
ka tame vakare įgijo gilaus ir 
jaudinančio įspūdžio matyda
ma lyg ir, gyvą Miką Petraus
ką scenoje ir girdėdama garsus 
jo paties sukurtos muzikos — 
aidai, kurie, rodos, apsukę ir 
glamonėdąmi jį 
aukštai, aukštai 
se . . .

2,000 Mokytojų 
Konferencijoj

Per 2,000 muzikos vedėjų, į- 
vairių mokyklų muzikos mo
kytojų dalyvauja konferenci
joj kuri prasidėjo praeitą sek
madienį St. Louis ir truks per 
visą savaitę. Šie mokytojai da
ro daug vadovavime muzikos 
likimo apylinkėse, kurioms jie 
atstovauja.

—o—

Chicago Civic Orkestrą,’ liaus 
Lange vadovaujant, duos savo 
trečią šio sezono koncertą? Or
kestrą Hali, 3:30 valandą po
piet. Programa susidės iš Wag- 
ner’io ir Strauss’o kurinių, šia
me orkestre irgi yra keli lietu
viai jaunuoliai.

Meno Institfito švietimo sky
rius paskelbę eilę naujų paskai
tų, kurios truks iki gegužės 19 
d. Ateinančio ketvirtadienio, 
bal. 7 d. paskaitos tema bus: 
“Įvadas į grafikos meną”. Skai
tys p-lė Helen Parker. Pradžia 
6:30 vai. vakaro. Įžanga nemo
kamais

Redakcijai,
Maloniai prašome patalpinti 

Jūsų laikraštyje šį pranešimą:
Lietuvos Dailininkų Sąjunga 

rengia spaudai Lietuvos dailės 
monografiją, kurioje bus talpi
nama bendra apžvalga apie lie
tuvių dailės raidą ir lietuvių 
dailininkų reprodukcijos. Lei
dinyje norima duoti pakanka
mai vielos ir užsieniuose gyve
nančių lietuvių menininkų kū
rybos apžvalgai. Neturėdama 
reikiamos medžiagos, Lietuvos 
Dailininkų Sąjunga šiuo krei
piasi į Amerikoj gyvenančius 
lietuvius tapytojus, skulptorius, 
grafikus ir kit., o taip pat ir į 
menininkų organizacijas, pra
šydama galimai greičiau pri
siųsti informacinės medžiagos 
apie užjūrio lietuvių meninin
kų veikimą, biografinių žinių 
ir meno kurinių nuotraukų.

Visais monografijos reika
lais kreiptis ir siųsti medžiagą

Lietuvos Dailinin-

Jis sugrįšiąs į Florenciją, jei
gu jam bausmė bus dovanota. 
Signori prižadėjo numatytą 
bausmę dovanoti ir pasiuntė 
jam sargą, vieną akmens kir
tėją, vardu Bastiano di Fran- 
cesco saugiam sugrįžimui iš Ve
necijos į Florenciją.

šiuo adresu:

g. 20 nr.

L. D.

Michelangelo vardas buvo 
tiek išgarsėjęs, kad vyriausybę 
gėdijos įrašyti jį į pabėgėlių 
sąrašą. Jis sugrįžo į Florenci
ją lapkričio xmėn. 20 d. 1529 m., 
o lapkričio 23 Signori atšauku 
baudžiamąjį aktą. Tačiau Mi
chelangelo •turėjo miestui su
mokėti tūkstantį penk/s šimtus 
dukatų. Po to jis vėl užėmė tą 
pačią tarnylios vietą San Mini- 
ato fortifikacijose. Miesto bom
bardavimas truko visą mėnesį 
laiko be pertraukos. Apsigyni
mui Michelangelo parūpino mai
šus prikimštus vilnų ir žemių. 
Paskutinis mušis ir pažymėti
nas apsigynimo rekordas buvo 
vasarįo ^ėn. 22, 1530 m. Jis 
įlipdavo į katedros bokštą, iš 
kur tėmydavo priešo atakas. 
Bet nelaimė, kurią jis iš anksto 
permatė, įvyko rugsėjo mėn. 2

Kaunas, Maironio

V. Vizgirda, 
S-gos Pirmininkas

d. 1530 m., kai Malatesta Bag- 
lioni išdavė respublikonus. 
Rūgs. 12 d. Florencija buvo 
imperialistų nugalėta. Kara
lius paskyrė Florenciją valdyti 
popiežiaus atstovui vienam des
potiškam Baccio Valori. Tuo
met ir prasidėjo baisios skerdy
nes.Bėgyje dviejų pirmųjų im
perialistų siautimo dienų žu
vo daug gyvybių, kurių tarpe 
buvę keletas geriausių Michel
angelo draugų kritusių nugalė
tojo aukomis. Žuvo ir Battis- 
ta de|la Palla. Kai miestan įsi
veržė priešas, Michelangelo pa
sislėpė S. Niccolo o’tr’ Arpo 
bokšte. Jis labai bijojo keršto, 
nes buvo, p: sklidę girdai, buk 
Michelangelo norėjęs sunaikin
ti Medici’ų palocių. “Kai Kle
mento VII piktumas praėjo”, 
;sako Condivi, “jis parašė Flo- 
rencijon laišką, reikalaudamas 
suieškoti Michelangelo. Jeigu 
jis butų surastas ir jeigu jis 
sutiktų vėj dirbti prie Medici’ų 
kirstų, tegul bus jam suteikta 
visa tai, ko jis užsitarnavo.” 
Michelangelo, dagirdęs tokias 
žinias, paliovė slapstęsis. 1530 
m. rudenį vėl pradėjo dirbti 
prie karstų. Jis dirbo tų žmonių 
garbei, prieš kuriuos jis kovo
jo.

Jis dabar dirbo monumentus 
ne Medičių garbei, bet neap
kęsdamas jų ir esamos padė
ties. Tik dėl to dirbo, kad ne- 
/buvo kitos išeities.
taip atsitiko ir su Juliaus IT 
monumento statyba 
gėlo neturėjo ]_
gos atsisakyti nuo tos' naštos, 
kuri, ištikrųjų, jo genijui ne
buvo verta. Jis gaišino daug 
laiko dirbdamas tai, ko jis ne
norėjo, bot buvo priverstas 
dirbti. Jis ne tik kad priėmė 
įsakymą, bet ir siužetui pro
gramą pats sutaisė, kurio pą- 

I^grindan įdėjo nusivylimą, liū
desį ir pasigailėjimą šio dide
lio žmogaus, kurs buvo verčia
mas meluoti. Jo paties ranka 
rašyta pastaba iš Časa Buon- 
arroti aiškina vieno • Medičių 
monumento mintį sekamai:

(Bus daugiau)

Stevens viešbutyje (3 auk
šte) dabar vyksta graži akva
relės piešinių paroda, suruošta 
All-Illinois Society of the Fine 
Arts. Parpdą truks iki balan
džio 23 d. Įžanga nemokama.

Sakyta menininkų organiza
cija praeitą rudenį buvo suruo
šus! aliejinės tapybos metinę 
parodą, kuri turėjo didelio pa
sisekimo. Kaip ir kasmet, taip 
ir šį pavasarį, akverelės tapy
bos paroda yra įdomi, įvairi 
ir graži. “Modernizmo” čia 
kaip ir nėra. Kone visi paveiks
lai vaizduoja ką nors iš kasdie
niško gyveninio arba šiaip sau 
naturališki peizažai, kurie tei
kia malonumo parodos lanky
tojams.

Negalima nepastebėti kad ir 
S. Langfordo gražaus paveiks
lo, vardu “Lapių Medžioklė”, 
kuris savo rudeniška spalvų 
skemątika ir figūrų judesiais 
tiesiog intriguoja žiūrėtoją. 
Anthony Buchta turi porą la
bai gražių kūrinėlių, padirbtų 
Gloucester, Mass. juros prie
plaukoje. Dale Nichols, kaip ir 
visuomet, patiekė stilizuotus 
kurinius. Šį kart jis turi išsta
tęs tik du nedidelius temperos 
darbo landšaftelius. Nichols 
leidžia naują knygą,
“Estetikos Filosofija”. Jo kny
ga bus gausiai iliustruota jo 
paties kuriniais.

Yra ir daugiau kurinių, ku
riuos vertėtų smulkiau pana
grinėti, tačiau visų jų čia nega
lima. suminėti.
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iš 
įsi-

- .r^ (Tęsinys) '•
Florencijos žlugimas

Michelangelo, bėgdamas 
Florencijos, į marškinius
siuvo dvyliką tūkstančių auk
sinių florinų. Iš miesto išbėgti 
nebuvo sunku, nes vartai buvo 
mažai saugojami. Jis važiavo 
pro Ferrarą joje nesustodamas. 
Pasiekė Veneciją tik rugsėjo 
25d. Signori tuoj pasiuntė du 
vyrus jam į pagalbą, jeigu jam 
butų bet kokia pagalba reika
linga. Michelangelo nuo visko 
atsisakė ir išvyko į Giudeccą. 
Jis buvo nusitaręs vykti Pran- 
euzijon ir tuo reikalu kalbėjosi 
su Babtista della Palla, kara
liaus Pranciškaus I agentu Ita
lijoje. Po pasikalbėjimo su 
agentu Prancūzijos ambasado
rius Venecijoj Lazare de Baif, 
karaliui parašė laišką, kuriame 
nurodė, jog garsusis dailinin
kas norįs Vykti Prancuzijon, ir 
kad dabar esaąti proga, kuria 
jis ragino pasinhudoti, kad' gau
ti Michelangelo.

*> Karalius iš krrt Michelange-

Ypačiai įvairų programą ren
gia SLA 6-tas Apskritys, West 
Side Svetainėje,. 2242 West 23- 
rd Place, 4 valandą popiet, šio
je programoje bus atstovauja
ma įvairios dailės sritys. Daly
vaus Valerija Čepukaitė, smui
kininkė, seniai jau dalyvavusi 
musų parengimuose, Anelė Za- 
Jnikiene su savo jaunuolių gru- 
pe, kuri dairrtibja ir šoka. Bus 
Vyrų Choras ir dainininkių 
grupė, rodos, iš Roseland’o. 
Rengimo komisija deda daug 
pastangų, kad padarytų šį va
karą tikrai įdomų ir vertingą.

švedai Turėjo Kitą. Parodėlę

. LyginiaiPraeitą šeštadienį Chicagos 
švedų Meno Klubas vidurmies- 
čio patalpose atidarė savo 19- 
tą metinę meno parodą. Paroda 
truko tik vieną savaitę, bet ji 
buvo tikrai sėkminga. Kiekvie
ną dieną ten buvo koks nors 
parengimas su muzikaliu ir pa
skaitų programų.

vardu lui pasiūlė pensiją ir gerus na
mus. Bet laįškas su karaliaus 
pasiulymu atėjo Venecijon ta
da, kai jis jau buvo sugrįžęs 
į Florenciją.

Jo pabėgimas sukė’ė didelę 
sensaciją. Rugsėjo mėn. 30 d. 
Signori paskelbė, jog visi tie, 
kurie pabėgo, turi bu*ti skaito
mi sukilėliais. Jeigu jie nesu- 
\grįšią iki spalių 7 d., tai turės 
būti iš Florencijos ant visados 
pašalinti. Michelangelo iki pa-į 
skirto laiko nesugrįžo., Akte bu
vo pasakyta, kad jeigu suskilę-' 
Iii i, pabėgėliai ir respubliko
nams neištikimi asmens nesu
grįš, jų turtas bus konfiskuo- 
tas.Bet Michelangelo vardo są
raše nebuvo paminėta. Mato
mai, jie davė jam • dar vieną 
progą. Dvi dienas vėliau, Flo
rencijos pasiuntinys Ferrc.ro j e 
Galeotto Guigni, Signori’ui pra
nešė, kad Michelangelo apie de
klaraciją

ityba. Michelįn- 
pakankamos Ję-

Ar Žinote, Kad ,
Tito Schipa, pasaulinis įžy

mus italų tenoras, vaidins svar
bų vaidmenį Italų muzikos vei
kloj Golden Gate International 
Exposition, kuri įvyks San 
Francisco kitais metais. Jis yra 
paskirtas būti generalis vedė
jas grupei jaunų italų daininin-

MENO PARODOS

sužinojęs per vėlai.

laikė iškėlę 
meno dauso-

tStevens VieŠbūtyj, All-Illinois 
Society of the Fine Arts dailės 
paroda.

yra artistas

a ir 
ypa-

Bet p. Šileikis 
neyien tapybos srytyje. Jis turi 
ir literatūrinių gabumų. Kasgi 
neskaito ir nesidžiaugia jo ve
damomis Meno žiniomis. Jis 
turi parašęs net tris knygas, 
kurios netrukus bus išleistos.

Vadinasi, Mikas Šileikis ne 
vien turi kūrybinių gabumų, 
bet nuoširdžiai ir nenuilstan
čiai dirba ir dalinasi jais su vi
sais, kurie domisi gražesnėmis 
musų gyveninio pusėmis.

Erno Rapee, National Broad- 
casting kompanijos, vedėjas, y- 
ra tos nuomonės, kad radio nu
svėrė muzikos balansą naudai 
Amerikos -simfonijos orkestrų. 
“Kuomęt musų orkestrai gerė
ja, Europos silpnėja”, pasakė 
neseniai p. Rapee. “Ir radio y- 
ra priežastimi šios permainos”.

Naujos Gadynės Choras, Jur
giui Steponavičiui vadovaujant, 
statys “Tulpes”, dviejų aktų o- 
peretę, C.S.P.S. Svetainėje, 
1126 Wešt 18th Street. Pradžią’ 
lygiai 4:30 valandą popiet. Pa
vasaris, jaunimas, mų: 
“Tulpės” turėtų sudary
čiai malonią kombinabiją ir 
gražų vaizdą ilgam atsimini
mui tų, kurie lankysis šiame 
rytojaus perstatyme*

AMAYLIA CASTALdO’S tapyba “Bil-Bil” Chicagos Me
no Institute 42-oj chicagiečių, dailininkų darbų parodoje, 
kuri truks iki balandžio 17 d.

Ferrc.ro


Šeštadienis, baland. 2, 1938

KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa

Protokolas
Pittaburgho ir apiellnkės 

draugijų sanryšio konferenci
jos, kuri Įvyko vasario 27 d. 
1938. Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetaihėj, 142 Orr Str., 
Soliu Pittsburgh, Pa.

Konferenciją atidarė pirm. 
Juozas Baltrušaitis kaip 2 Vili, 
po pietų. Seka komiteto vardo- 
šaukis: pirm. J. Baltrušaitis, vi- 
ce pirm. E. K. Šiurnlaitienė, 

- sekr. S. Bekonas, ižd. J. Urbo-; 
naS, turto globėjai, Pi Norkus, 
A. Žvirblis, A. Bočenas.

Mandatų komisija J. 
čiauskas, J. MllleriS ir V. 
čienė. Kol mandatai buvo
komi, plrbiininkas pakvietė tar
ti keletą žodžių Di Lekavičių ir 
S. Bakeną. Toliau seka delega
tų vardošadkis: nuo SLA 3^člu 
apskričio J» P* Milleris, M. 
Zdankienė, H, Saveikiehė, M. 
Dalkiene, S. Bakanas.

142 kuopus, 
J. Kvederas

Par-
Koli- 
tvar-

Pitis- 
ir J.burgli, Pa.

Purtikas.
Nuo SLA

(’cnter, Pa. B. Dutsh.
Nuo ALDLD 87 kuopus N. S. 

Pittsburgh, Pa. J. Deimontas;
Nuo LDS 10 kuopos NčW 

Kcnslngtoh, Pa. A. Stulgis ir P. 
Kriščiūnas.

Nuo ALDLD 40 kp. Pitts
burgh, Pa. J. Mažeikis.

Nuo SLA 353 kp. Pittsburgh,

95 kuopoš Cottl

Pa. I).

ta “Skyrius’*. Po diskusijų ir 
palikta po senovei kaip dabar 
yra ir kad komitetas veiktų pa
gal seną nustatymą.

įnešimui, *kad butų šauktas 
lietuvių 'kongresas. IŠdiskusa- 
vUs nutartu, kad šio suvažiavi
mo dalyviai pageidauju, kad 
sekančių vasarų butų šaukia
mas Lietuvių Kongresas Scran- 
tom Pa»

įnešta, kad sahryšis prisidė
tų prie Lygos. Po diskusijų li
ko atidėta ant toliau.

Įnešta ir nubalsUota delega
tų didžiuma balsų, kad kiek
viena draugija, kuopa ar( klu
bas, kurie dalyvaują ir pritaria 
demokratijai, prisidėtų prie 
sanryšio finansiškai, tam pa
skirta kvota t Iki 50 narių vie
nas doleris metams, virš 50 na
rių iki $2.00 į metus.

Skaityta rezoliucija ir priim
tu su pataisymu didžiumos bal
sų. Rezoliucija skamba sekan
čiai t “Kadangi visuomenės pro
gresas ir žmonių gerove kyla 
Iš politinės ir pilietinės laisvės 
ir demokratijos:

Kadangi lietuvių tauta per 
penkis šimtus metų Veikė iki 
galui 19-J o šimtmečio kaipo de
mokratija be savo turčių ir 
tautos Vadų, bet išlaikė savo 
lietuviškų kalbų, kultūrų, menų 
Ir gražius tautiškus papročius. 

Todėl Inos, draugijų įgalioti 
delegatai, suvažiavę į Pittsbur- 
gho ir apielinkūs Lietuvių 
draugijų sanryšio suvažiavimą, 
vasario 27 d. 1938 m. Lietuvių 
Mokslo draugijos svetainėje,

i ,
diskusijas, paskaitas, protekci
jas ir rengtis prie teatro loši
mo. Vykinimui musų Užbrėžto 
darbo buvo išrinktos tam tik
ros komisijos. Prolekcijų, dis
kusijų rengimui komisija susi
dėjo iš S. Bakano, A. žvirblio 
ir J. Gašlūno. Lietuvių Kalbos 
Mokyklos reikalais rūpintis bu
vo pavesta gerb. J. Baltrušai
čiui. Teatro rengimo komisija 
susidėjo iš i A. Žvirblio, S. Ba
kano ir J. Baltrušaičiu.

Visais virš minėtais reikalais 
buvo veikiama pagal geriausias 
musų Išgales, buvo laikomi su
sirinkimai, tariamasi, diskusuo- 
jama. Bet nuveiktais darbais 
negalime pasigirti. Sunku butų 
pasaldyti dėl kokios priežasties, 
gal būti kad yra daug priežas
čių, ikttrios trukdė musų veiki
mą:’ ,

čionai norių paminėti nors 
keletą.

Pirmoji priežastis gal bus ta
me, kad musų Draugijų Sąry
šis kaip Ir neturi jokio iždo. O 
iždo neturint yra sutiku veikti.

Antroji priežastis gal bus ta
me, kad musų Komiteto nariai 
yra kartu ir kitų draugijų dar
buotojais tai Jiems kartu 
ir kitų draugijų reikalai.

Trečioji priežastis tai, 
musų Draugijų Sąryšis 
jauna organizacija if dar 
po tokia nėra užkariavus
tinkamos vietos mhšų lietuviš
kame veikime ir tas žinoma 
priklauso ne tik nito Draugijų 
Sąryšio komiteto, bet ir nuo ' mažai yra ir farmerių. Jau aš

rupi

yra 
kai
šau

kitų Višų pažangių draugijų 
darbuotojų.

Draugijų Sątyftio Komitetas 
betgi bUVo sargyboje musų life* 
tuviško veikimo ir visais reika
lais stengėsi veikti pagal shVo 
geriausių išgalių. Apie abelną 
veikimą aš tikiuosi kad mano 
šį pranešimą papildys kiti mu
sų komiteto nariai.

Turiu pasakyti, kad komite
tas yra laikęs 10' susirinkimų, 
kuriuose aš dalyvavau. Yra pa
rašyta apie 70 atviručių komi
teto susirinkimo šaukihio rei
kalais.

Esu išsiuntinėjęs ’ apie 125 
laiškus šaukiant š| Draugijų 
suvažiavimą ir kitais reikalais.

žodžiu sakant, techniško dar
bo buvo daug* >

Tai šiuo it baigiu savo šį 
trumpą pranešimą.

•***^. Bakanas, sekr.
■ aąffiifri y

Ir mano Žodis* Mano supra
timu turėtų visvien būti geriau 
iiegU ikišiol buvo* Kiekvieno 
sveikai protaujančio lietuvio ar 
lietuvės yra tikra pareiga orga
nizuotis į grupę ir sutartinai 
Veikti svarbiam tikslui gelbėti, 
kaip galint savo giminėms Lie-* 
lUVbj, kurie jau po nepakenčia
mu jungu prispausti gyvena. 
Iš mano pątyrimo tokį kaip šis 
draugijų sanryšio suvažiavimai 
lai turėtų būti ne su 40 dele
gatų, bet tikrenybėje 140 dele
gatų turėtų stivažitioti nuo į- 
vairių draugijų. Pltlšburgho 
apielinkė yra plačiai apgyven
ta lietuvių kolonijomis, o ne-

Lekavičius
ir K. Kairys.

Nuo LDS 105 kuopos, S. Do- 
čys, nuo LDS 153 kuopos Coal 
Centcr, Pa. A. Kubilskis, nuo 
SLA 40 kuopos Solio Pitts
burgh, Pa. K. Šimkūnas, V. J. 
Količienė, O. Gutauskienė, V. 
Kuličius, J. Poviliunienė. ' Nuo

kalaujame, kad iminy senojoj 
tėvynėj Lietuvoj butų praša
liu ta fašistinė, despotiška tau
tininkų partijos Valdžia, ir jos 
vietoj privalo būt įsteigta pa
čių žmonių Valdžia — demo-

Pa. S. Karsokiene, J. Ripkas, A.( 
Dovidas, B. Wilimienė. Nuo 
LDS 1 13 kuopos Cartiegie, Pa. 
J. Gataveckas. Nuo APLA 1-os

Mhžiukna, A. Janulevičllts, W. 
Sadauskas, A. Kazeva. Nuo 
Lietuvių PaŠelphiės draugijos 
McKces Rucks, Pa. J. Paiševs- 
kas, M.- Imbtaslenė, M. Bečlls, 
ir J. Marazovskas, nuo SLA 
128 kuopos Carnegie, Pa. K. 
Vaišnienė, nuo LDS 1 15 kuo-

nūs, E. K. Sliekiene.
Tvarkos Vedėjais didžiuma 

šie asme- 
paaknas, vlce p,

Išrinktas ir vienbalsiai už- 
girtas sanryšio bendras komi
tetas veikti demokratijos atstei- 
gimui Lietuvoje. Į komitetą į- 
eina šie veikėjai: Juozas Bal
trušaitis, S. Bakanas, P. Dar- 
gis, J. Gataveckas, V. J. Koli- 
členČ, E. K. Sliekieitė, J. Ma
žeikis, V. Rūkas, A. Pipiras, A. 
žvirblis, J. Parčiatiškas, F. 
Bodgers, O. Imbrozlcne.

Kurni tetas tarp savęs pasi
skirstys sau urėdus ir darbus. 
Mes jiems linkime dirbti iietlU- 
‘Istančiai su geriausiomis pa
sekmėmis.

Kitas, suvažiavimas paliktas 
komitetui paskirti vietą ir lai-

apie pčr 20 metų dalyvavau 
PiltspUrglife jvairių organizaci
jų suvažiavimuose, konferenci
joje it Seimuose, o 'dar neteko 
matyti nors nuo kokios organi
zacijos atstovo farmerio. Ar tai 
jie taip yra visu kuom pasiten-

kinę ir jiems neapeina visuo
menės ir tautos reikalai. Man 
teko pastebėti užrašuose, kad 
tik Allegheney Gounty, kur pri- 
klauso prie Plttsburgho, skai
čiuojama 30,000 lietuvių.

E, K, šiurmaitienė

Chicagos Dra

1938 Metama

Kai-

pra- 
Priimtas 

valdybos ir

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Užgitta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos 

Amerikoje, Itic.
■« • IŠPLAUKS MODERNIŠKUOJU

MOTORLAIVIU

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorko 1938 m.

Gegužės-May 28
TIESIOG I KLAIPĖDA 

NEPERSĖDANT 
Per Gothenbutgą, Švediją

NEPJBIGULMINGO LIETUVIŲ PI
LIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sėkkma: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wtn. Evahs; 
Ižd. Rašt. David Baront Jždo glo
bėjai: P. Tamanauskas Ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam Žinią, kad 
tuoi galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Majų 5928.

HUMBORLtff PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 JttETAMB: \Valskis—pirm., 8341 

flvergreen Avė., tel. Belmont 
678; John Kuprevičius—vice-pir- 

mininkas, 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Bungevicž—nut. rašt, 1814 
Wabanšia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

Ekškufsija išplauks gtfežiaUsiam Vasaros laike. Laive 
mandagus patarnavimas, skanus maistas, nepaprasta 
švara. Laive lietuviškos knygos, plokštelės, laikraščiai 
kelionės laiku yra jUsg. Įdomi ir linksma kelionė. Kas 
gdli būti malonesnio kelionėje, kaip įsėdus t 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.
“Naujienų** LaivOkorČių Skyrius

1739 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.
Autorizuota agentūra

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METĄMS SE
KANTI: Viiic. Kriščiūnas—pinn., 

9257 Sb. Cattage Grove Avė.; J. 
Baceviče—pirm, pagelb., 8826 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut rašt., 
8347 So. Lituahiea Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
83rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; J. 
Malinauskas—kontrolės rašt.; It.' 
Masaitįs—apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny* 
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligonių, prižiūrėtojas; > Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halstejl St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadięnį kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

i r r iiĮitc .t

PAVASARINIS SUDRIKO RAKANDU

IŠPARDAVIMAS
3409 SOUTH HALSTED STREET Telefonas Boulevard 7010

r*
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JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta -L- pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kuųevičia—nut, rašt., 3220 
So. Union A ve.;*'F. Kasparas — 
fip. 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 pZn- 
ktadienj, 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

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

sausio-Jali. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10936 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; .Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Setr. iŽd.—Stasys Yurčilis, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka '—Kastas Reni utis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas j Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Mičhigan Avenue.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠ ALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas 2335 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin«, Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. Ehd Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikaš, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike KaziunaS, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, 111.; 
Maršalka Juozapas ŽuboviČius, 
530 So. LaWndale Avenue; taipgi 
Juožapas Waski, 1451 W( Van 
Buren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuvių Vyrų ir Moterų PaŠal- 
pinį Kliubą Naujienų Šėrininkų 
susirinkime. Klubas turi tris šėrus 
nupirkęs po vardu Garfield Park 
Liet. Janitorių Kliubo, tas Vardas 
liekas permainytas j Garfield Pk. 
Kliubą.

Suvažiavimas užsidarė kaip 
0f 110 vai. vakare.

Pirm. S. Bakanas, 
sekr. E. K. Sitirmaitienė

RAPORTAS
Pittsburgho ir Apielinkės 

Draugijų Sąryšiu Komiteto se
kretoriaus, Draugijų Atstovų 
suvažiavimui laikytam Vasariu 
27 d. 1938 m. LMD svetainėje, 
142 .Orr S t., Pittsburgh, Pa.

— ■ ■ ■ I ■ I ■ u

Gerb. Delegatai ir Delegatės:
Iš savo darbuotės kaipo 

Draugijų Sąryšiu Komiteto Se
kretorius noriu padaryti trum
pą pranešimą. Praeitas Draugi
jų atstovų suvažiavimas, kuris 
atsibuvo lapkričio 15 d. 1936 
m. šioje pat svetainėje, išrinko 
malte į komitetą kartu su ki
tais musų komiteto nariais: J. 
Baltrušaičiu, J. Gasiunu, P. 
Norkum, A. žvirbliu, E. K. 
Šiurinattiefie ir A. Bačenu.

Naujai išrinktas komitetas 
pirmam savo stisirinkime, lai
kytam gruodžio 4 d. 1936 m., 
pasiskirstė pareigomis sekamai: 
J. Baltrušaitis, piriilinifrkas, E. 
K* Slurmaltleiiė vicė pirminin
ke, S. Bakadas sekretorius, A. 
žvirblis Finansų sekretorius, J. 
Gttsiunas iždininkas ir iždo glo
bėjais.1 P.' Norkus ir A. Bade
nas.

Tame pirniain susirinkime 
musų komitetas pasibrėžė ir

balsų tapo išrinkti 
nys! pirm.
J. Gataveckas/sekr. E. K. Šiur- 
maltienė, pagelbhiitlku V. Ru
kus, Rezoliucijų Komisija, J. 
Baltrušaitis, A. žvirblis, K. 
rvs.

Skaityta dienotvarke ir 
imta. y

Skaitytas/protokolas iš 
eito suvažiavimo, 
vienbalsiai. Seka 
komisijų raportai.

Pirm, ir vicepirm. raportas 
priimtas. Sekr. raštiškas rapor* 
tas priimtas. Kasieriuus ir koih 
trolierių raportui priimti. Ižde 
kapitalu randasi $1.18. J, Bal
trušaitis, nuo sanryšio delega
tus išdavė raportą Iš tarp tau t Iš* 
ko atstovų suvažiavimo kon
gresu prieš karą ir fašizmą, ku
ris įvyko lapkričio 26-28-29 d.r 
1937 m. Pittsburgh, Pa. Rapor
tas buvo svarbus ir naudingas. 
Suvažiavimo dalyviai eilttižltfz- 
tiškai Išklausę, priėmė tulikų 
aplodismentais!

Iš eilės sekė draugijų atstovų 
pranešimai. Kiekvienas delega
tus, paėmęs balsą, Raibėjo Viė- 
ša i pasisakydamas ir agituoda
mas Už demokratijos alsteigi- 
mą Lietuvoj, kad butų laisva 
neprigulminga Lietuvoj demo
kratiška Lietuvos piliečių iš
rinkta Valdžia.

yuvo paskelbtas .klausimas, 
____ _ . v vietoj

Smiryšio**, kad butų užvardy- platų vėiklnio planą: rengti 1

Buvo paskelbtas xkh 
kajl perkeisti vardų:

200 Gražių Parlor Setų pasirinkimui po
po $29.00 $45.00 ir $89.00

200 Bedroom Setų po $35.00. $SŠ«00 ir $89.00
200 Ratilo Setų po $9.95, $16.00.

$29.00 ir $95,00

yfektts dėl namų ir žemos kainos, lengvata išmokėjimais

200 Skalbiamų Mašinų po $29.00, $35.00 
ir 69.00

200 Elektrinių Rcfrigeratorių po $69.00, 
$99.00 ir $139.00

' ' BU D R I K O PROGRAMAI: ’
WdFL 970 k. Septlhtadleniais kaip 7:30 P. M. WAAF 920 k. Septintadiėniais it Pirmadieniais kaip 4 valandą po pietų. 

WHFC 1420 ki Ketvirtadieniais- kaip 7 P. M.

*M*i

ŽAGARiEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th SL, Chicago, III,; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago 111.; Finansų Rašti- 
Sinkes Pagelbininke — Emilija

amašauskienė, 1218 South Inde- 
pehdeilce Blvd., Chicago, 111.; Ka- 
sierka^F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiaha Avė., Ch’go; Maršalka— 
VVilliam Putrfs, 4780 So. Spring
field Avė., Chicago, UI.: Kores
pondentas Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, tll.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė,, Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną syk; 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.,_ Chi- 
cago, UI. ... __ _ .....__ i
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Medalis ai* Ordinas
“Tėvynės” redaktorius rašo, 

kad tie daiktukai, kuriuos Sme
tona dalina savo agentams A- 
merikoj nesą medaliai, ordinai.

Gal sandariečiartis nepatogu 
prisipažinti, jog ir jie gavo me
dalius nuo Smetonos.

Lai “Tėvynės” redaktorius iš* 
aiškina kokis yra skirtingumas 
tarp medalio ir ordino. Tuomet 
visi žinosime, kad jis yra smart 
vyras. —X. K.

Lengva Pranašystė
Kitų dalykų Padaužos nesi

ima pranašauti, bet kuris A- 
menkos lietuvis gau$ nuo Sme
tonos medalį, tą galima pasaky
ti iš anksto, tikrai ir už dyką.

Mums yra žinomi visi Smeto
ninės valdžios agentai, patai
kūnai ir propogandistai.VJVieni 
jų jau gavo po medalį, kiti dar 
gaus. Jų pavardes turime su
rašę iš eilės. Ir Smetona seka 
musų sąrašą, nors ir nemato 
jo. Jeigu jis pamatytų, tyčia 
galėtų sugadinti musų prana
šystę ir pakenkti musų biznio 
reputacijai.

Net ir kis musų pranešimas 
gali duoti minties smetoninei 
valdžiai paskirti vienam kitam 
pažangiam arba pasižymėju
siam Amerikos lietuviui, kad 
išrodytų, jog Padaužos ne vis
ką žino, čia jau butų ne musų 
kaltė, o tikslus noras pakenk
ti musų pranašystės bizniui.

Mes vis dėlto tikime, kad rei
kalai eis normaliu keliu. Todėl 
visi atžagareiviai, Smetonos
agentai, pataikūnai ir kiti bala- 
mutai gali kreiptis pas mus ventoj,^. Vien tik Lenkijos žy- 
dėl informacijų. Žinant, kas ih dus paleidus prieš Lietuvą ka- 
kada medalį gausite, galėsite riąuti, nelengva butų atšilai- 
be keblumų ruošti sau pagerbi- kyti. Bet prileiskime, kad žy-

1-ma DIDŽIAUSIA
Lietuvių Federal Taupymo įstaiga Visoj 

r Amerikoj.— Čia taupykit savo pinigus!
Kiekvieno asmens pinigai 

apdrausti iki $5,000.00 
TAVPYTOJAMS

IŠMOKĖJOM JĮ nf 
dividento <|»tO

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO 
JUSTI N MACKIEWICH, Eres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, iLlINOI3

Kam Kentėti Nuo Sugedusią Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ----- ,' ’ i
JĖt VIDURIAI SUKIETĖJA ‘-----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -»— 
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NĖLAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
, Alkalinę Digestant Powder Miltelius 

Didele Dėžė Tik už 50 centų
• Klauskite Vai^tinė&e arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

’ 2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemleck 0318

mo bankietą, kur medalis taps 
įteiktas. Ir už šitokį paranku* 
mą ir patarnavimą Padaužos 
neima nieko,—kad ir geriausio 
daikto pasaulyj.

Atminimui
Ant pataisytojo buvusiojo 

“Vienybės” namo užrašyta SL 
A. Tai negerai. Reikėjo užrašy* 
ti “Sirvydo atminimui”, nes vi
si nariai atsimena, kada SLA 
tuos $25,000 paskolino.

Paminklas, kaip matote, jaU 
yra. Tik reikia dar biografijos.

Kas Žino
Oficialiai, dar hepranešta, ar 

Devenis gavo medalį nuo Lie
tuvos valdžios, ar ne. Kiti jo 
artimi kamarotai jau turi. Tur
būt, už tą paskolą. Tai irgi bu
vo savo rųšies pasidarbavimas.

i tniji' Ii

Vajaunas Nusiteikimas
Pranešame, kad Lietuvos vai- 

skas kelia triukšmą už Valdžios 
nusilenkimą Lenkijai ir neleidi
mą su paliokais vajavotis. Tą 
patį darė ir Lenkijos žalmie- 
riai už neleidimą visos Lietu
vos užgriebti.

Mat, saldotų amatas yra mu
štis, todėl jiems nereikia pa- 
dyvyti.

Keistumas tas, kad ir Ame
rikos lietuvių tarpe atsirado 
vajaunai nusiteikusių žmonių, 
kurie kelia ginklų fondus.

Iš Lenkijos 32 milionų gy
ventojų yra apie pusketvirto 
miliono žydų, o Lietuvoj yra iš 
viso per pustrečio milionų gy-

j—r 

dų lietuviai nebijo, nes yra bai
siai drąsus žmonės. Kaš daryti 
su tokia eibe paliokų?

Vienintelis Lietuvos draugas 
turi pilnas rankas trobelio su 
Japonija ir naminėmis dėtomis, 
o dar ir Ispanijai pagalbas rei
kia duoti. Tas draugas žino, kad 
pradėjus Lietuvą nuo Lenkijos 
ginti, tuoj prisikištų ir Vokie
tija ir Italija ir įvyktų tokia 
vaina, kurią velnias žino kas 
laimėtų. O jei ir draugas lai
mėtų, ar jis nepasiimtų Lietu* 
Vos į savo uniją.

Kol lietuviai baugindavo sa
vo vaikus žydu, vienas žydas 
galėdavo subaidyti visus juos 
po lova. Kada Italijos orlaiviai 
užklupo puslaukinius etiopus, 
lengva buvo su jais apsidirbti. 
Kada moderniškai paruošta Ja
ponijos kariuomenė pliekia kai* 
lį atsilikusiai Kinijai, vėl ašku 
darosi, kur reikalas. Bet Lietu* 
Va neturi nei madrešnių gink* 
lų, nei mandresnės karinome* 
nes už lenkus, vokiečius it Tu* 
sus. Būdamas nykštukas milži* 
nui Į akį nešoksi. Mums visai 
nesvarbu, ar Smetonienė su Ttb- 
belienė ir kitomis savo lenkiš* 
koms tavorškomis paprašė, kad 
Lenkija padarytų parėdką sU 
Lietuva) bet mes žinome, kad 
Lietuvos vaiskas nebūtų pajė* 
gęs savo tėvynės apginti;

Tas vaiskas, ypač vajaunoji 
ndčalstva yra labai drąsus na
mie. Jis gali ant kumelių at
sisėdęs jas šporais spardyti ir 
šoblėmis švaistytis, kad mer
goms pasirodyti herojais. Jis 
gali nuversti žmonių išrinktą
ją valdžią, pastatyti samozvan- 
cus valdininkais ir nUšlopihti 
žmonių judėjimą prieš tokią 
valdžią.. Bet jis negali apginti 
krašto.

Todėl mes jau seniai puta* 
riame Lietuvai neturėti dide
lės kariuomenės. Moterų ir pa* 
triotų patenkinimui kiekvienas 
kraštas privalo turėti šiek tiek 
saldotų. Esama vienos šalies, 
kuri turi armlj iš T8 ždorovų: 
vyrų it vieno generolo.

Tai yra ne šyderst'va, o šven
ta tikrenybė. t

Kas Išėjo
- t- -•

Pas mus atėjo moteris ir pa
rodė biauriai sužeistą smakrą. 
Norėdami ištirti, ar jos žandi
kaulis nėra trukęs, mes bandė
me nutraukti jos veido paveik
slą X-spinduliais, bet išūj.o mu- 
ving pikčerls.

i •

Nesusikalba
“Girdėjau, tu susilaukei nau

jo broliuko. Kaip jo vardas?”
“Mes dar nežinome, nes jo 

kalbos niekas nesupranta ir 
negali paklausti.”

Laikosi Įsakymo
“Kodėl tu užsimerki gerda

mas degtinę?”
“Mano daktaras neleidžia man 

į degtinę ne pažvelgti.”

Akcija, o Ne žodžiai
Ji: “Man patinka tokis Vy

ras, kuris bekalba, o veikia:”
Jis: “AŠ šuvesiu tamstą su 

savo broliu. Jis yra nebylys ir 
turi švento Vito šokį.” 

i' ,

Nenori Atlyginiino
Vyras užklupo Vaikiną, pavi

liojusį jo pačią, ir smarkiai su
mušė. “Aš tau atlyginau ir dar 
atlyginsiu, jeigu tu nesiliausi 
su ja draugauti,” pagrąsino vy
ras.

Pro šalį einantis advokatas 
pakėlė Vaikiną ir tarė: “Eik sU 
manim. Tu gausi atlyginimą.”

“Susimildamas, pasigailėk,” 
maldavo vaikinas. “Ar dar ne
gana nukentėjau?”

■, - ............ r.; ------------ -

• RADO SKENDUOLĮ — 
Maxpell policija ištraukė iš upės 
ties Canaf Street kūną nežino
mo žmogdlis. Atrodo apie 45 
metų amžiaus. Skenduolio čĮĮr- 
žė buvo raidė “L”.

KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
Balandžio 5 d. įvyks balsa

vimai. — Kandidatuoja į 
miesto tarybų J* Marti
nas#
Kitą antradienį įvyksta bal

savimai. Tai bus balandžio 5 
d. Į tuos balsavimus yra ktei- 
piaitia daug dėmesio. Tai bus 
lyg savo rūšies kvotimai, kurie 
parodyš musų miesto piliečių 
subrendimą, atseit, jų mokėji
mą ir sugebėjimą ginti shvo 
reikalus. <

i

Reikia tiesą pasakyti, jog Ke- 
liosha miesto darbininkai yra 
gal labiau organteuuti ne tik 
Wiscoiisino valstijoje, bet ir 
visoje Amerikoje, ypačiai vadi
namame “Middle^ West” dis*- 
trikte. Apskaičiuojama, jog a- 
pie 90 nuošimčių vietos darbi
ninkų priklauso Unijoms. Tai 
toks rekordas, kuriuo galima 
pasidžiaugti.

Vienok reikia turėti galvoje, 
kad ir organizuoti darbininkai 
dažnai nesugeba tinkamai savo 
reikalais rūpintis. Tai faktas. 
Praeityje darbininkų vadai pa
tardavo darbininkams balsuoti 
už “gerus žmones”, o politiką 
iš viso nelabai tesidomėti. Dar 
ir šiandien kai kurie vadai tos 
nuomonėj laikosi, nors darbi
ninkams daug kartų teko labai 
skaudžiai nusivilti tais vadina
maisiais “gerais žmonėmis”.

Šiais rinkimais mes turime 
progresyvių kandidatų Sąrašą. 
Kiekvieno dari?o žmogaus ir 
smulkaus bižnierio pareiga yra 
balandžio 5 d. ^alsuoti už tą 
sąrašą. Ir jei mes vieningai 
veiksime, tai konservatoriai ne
turės jokios progos laimėti.

Musų priešai?vato didžiausią 
propagandą. Jie griebiasi net 
ga na nešvarių priemonių: bū
tent, gąsdiną, jbg dirbtuvės vi
siškai užsidarys, jei progresis- 
tai laimės. I£sį, bedarbiai gal 
ir pašalpų neteksią.

Tie gąsdinimai, žinoma, ne
turi jokio rimto pagrindo: jie 
yra vėjo pagrįsti. Todėl visų pi
liečių pareiga yra balandžio 5 
d. parodyti tiems humbugie- 
Hams, kad jie supranta savo 
reikalus. O to jie atsieks bal
suodami už progresistų kandi
datus. •

Į miesto tarybą' progresistų 
sąrašu kandidatuoja trys žino
mi vietos Veikėjai* J. Martinas 
(Marcinkevičius), l£d\vard We- 
slon ir Fabian Fotbes. Pirmieji 
du ir dabar eina miesto tary
bos narių pareigas. Pasistenki
me, kad ne tik jie laimėtų, bet 
taip hj Fabian Forbes. Tąsyk 
miesto tafyba galės labai daug 
nuveikti. Kaip ten bebūtų, O 
įneš visi lietuviai turime bal
suoti už J. Martiną, kuris jali 
antrą terminą baigia ' miesto 
taryboje. Mes visi matome, kad 
musų tautietis Martinas, tikrai 
sumaniai eina savo pareigas. O 
jeigu taip, tai be jokio svyra
vimo ir vėl Už jį balsuokime.

Beje, į rezignavusio konšil- 
mano vietą stato savo kaiidlda- 
tlirą Stepheli Peek. Tai pažan
gus žmogus, todlė balsuokime 
už jį, ,

Progresistų kandidatai {.mo
kyklų tarybą yra W. G. Kult ir 
EdW&rd Ricfe: balsuokite iiž 
juos. Jdo labiau, kad tiek Vie
nas, tiek kitas kandidatas yra 
gerai žinomi darbininkų judė
jime. Turėti palankius žmones 
progresyviam judėjimui^ moky
klų taryboje yra labai svarbu. 
Mokyklų pastatai ir salės ture* 
tų priklausyti Visiems miesto 
piliečiams, kurie moka mokes
čius. Tačialt dažnai pažangieji 
žmonės neguli gauti Vnokyklų 
salių ir visai nekalto pobudžįo 
mitingams. Tuo tarpu reakcio
nieriai tortiis salėmis gali visai 
laisvai anudotis. Taip tikrai 
nebūtų, jei progresistai mokyk
lų taryboje turėtų bent kelis 
savo žmones. .

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausį 
Automobilių Išpardavimų pas 
COOK COUNTY FINANCE C0.

Prie 1340 W. 63rd St.
• \

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

1938, 1937 ir 1936 m. Biiicks, Cadillacs, La Sales, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sotos, Dodges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettes, Studebakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Paekards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI 
1R SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKTI BE
VEIK NAUJITėLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
KAIP Už $295.
Tik pamanyk, beveik naujitelis 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, Oldsmobiles, LiitCOlns, Chryslers, Paekards, 
Pontiacs, Plymouths • už pigiai kaip $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKlRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAMI KAD SUTAUPYSI ŠIM
TŲ^ DOLERIŲ. 1
Ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei z— virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS ĮMOKĖJIMAIS IKI 2 METŲ.
Paklausykit musų lietuviškosios valandos iš W<G.E.S. radio 
stoties kas antradienį 7:40 P. M. to 8:00 P. M.

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

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

ONDRUS PLEČIASI!
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Į laikos teišėjus (Justice of 
Peace) kandidatuoja advokatas 
John Kuenhl. Tai visais atžvil
giais tinkamas žmogus, ir bal
suodami už jį klaidos nepada
rysime.

Turėsime ir atskirą balotą. 
Mat, norima įvesti militarišką 
muštrą į aukštesnes mokyklas. 
Taigi, piliečiai turės pasisakyti 
ar jie tokio muštro nori, ar ne.

Militarizmo dvasia baigia Eu
ropą prie katastrofos privesti. 
Man rodosi, kad eiti Europos 
keliais Amerikai nedera. Juo 
labiau nedera skiepyti milita- 
rizmą jaunuoliams. Štai kodėl 
aš ir patariu balsuoti prieš kal
bamo muštro įvedimą. —H. L.

—i .. bI.r j “i I ■ i

Indiana Harbor, Ind.
l.to .1 I ■

Pasikorė Ona Tolerskiene.
Dr. Joseph Rudžius 

kandidatuoja į miesto ta
rybos narius. (
Iš musų kolonijos įnašai ka

da tenka laikraščiuose pastebė
ti žibučių, o tuo tarpu jų ne
trūksta. Tad šia proga aš bau* 
dysiti nors trumpai apie vieną 
kitą dalyką parašyti.

štai kovo 27 d. tragiškai bai
gė savo gyvenimą lietuvė Ona 
TotorskiCnč: kaimynai ją rado 
pasikorusią namų rūsyje (3882 
Pennsylvania Avė.).

Tolerskiene buvo nuo vyro

3934 W. 26th Street 
2539-2531 S. Pulaski Road

Tel. Crawford 4088

Kaldras padarome iš jūsų 
plunksnų arba vilnų pagal 

užsakymų

DYKAI 
perkant iš musų impor

tuotus im pilus.

39cYD-
IR AUKŠČIAU

ONDRUS
KALDROS

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI JAUNAJAI

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

fcr" i-J. ------.......... —

atsiskyrusi. Spėjama, kad prie 
tokio tragiško galo ją privedė 
.didelis girtavimas.

Vielos lietuviai vargu kada 
buvo tiek susidomėję politika^ 
kaip dabar. Mat, stalo savo 
kandidatūrą į aldermanlis lie
tuvis Dr. Joseph Badžius (Ra- 
gets). Labai daug šansų yra, 
kad jis bus išrinktas. Vietos lie
tuviams jis yra gerai žinomas. 
Nėru mažiausios abejonės, kad 
aldcl’inano pareigas ji galės 
tikrai tinkamai atlikti.

Plačiau apie Dr. Radžiu bus 
paaiškinta balandžio 3 d. iš 
Hammond stoties W.W.A.E. 
Kalbama bus HeluviSKai. Toji 
radijo programa prasidės 2 vai. 
po pietų. Tad nurodytą Valan
dą visi atsisukite savo radijo 
aparatus ir pasiklausykite kas 
bUs pasakyta apie rinkimus bei 
Dr. J. Radžiu.

—Harbo<ieUs

• UOSLI POLICIJA — Į 
barzdaskutykią ties 4541 So. 
Ashland kas tai įmetė dvokian
čią bombą. Policija surašą pro
tokolą ir išėjo, bet prie 47-tos 
ir Ashland staigiai sustojo. Jų 
uoslės pajuto kaltininkus. Su
ėmė John Tano, nuo 1927 S. 
Oakley ir J. Pattisto, nuo 2163 
DėKalb. Abu d'vokė dvokiančios 
bombos dujų kvapu.

Chicagos Draugijų, • 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PASfeL- 
POS KUUBO VALDYBA 1988 ME- 
TAMS: Jomfes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Taiman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- >, 
len Ghapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; ^Valter Starkių 4635 
So. Washtenąw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. I^edzie 
Avė., KaSierka; Petras Ohšaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikdl, 4645 So. Ashland 
Av„ Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata- . 
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. • 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St., Kont- * 
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė, 1423 So. 51 st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas, Su
sirinkimai atsibuna kožnų mėnesį 
kas pirma sekmadienį 12 vai. d. 
Hollyvvood svet., 2417 Wf 43rd 
St., Chicago, 111. Mokesčiai priT 
imami 11 vai. iŠ ryto.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1988 METJJ 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.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell 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—kontir. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitls, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

Garsinkites “N-nose”

MADOS
i ...................  1

No. 4747—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 2, 4, 6, B, ir 10 me- 
t... amžiaus mergaitėms.



4 - . ■ NAUJIENOS, Chicago, TU, "
'« ..............’l 1 ....—■ "■ .......... .............         —

šeštadienis, baland. 2, 1938

SVEIKATOS SKYRIUS
S| Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Panašus į Tvėrėją
Žmogus yra panašus j savo 

Tvėrėjų. “Banašų į save Visa
galis jį sutvėrė”. Tai buvo la
bai, labai seniai, bene Adomo 
ir Jievos laikais. Nuo to laiko 
ta dieviškoji žmogaus išvaizda, 
tur būt, žymiai keitėsi, įvaira
vo, nes vargu butų galima ras
ti nors vieną žmogų visiškai 
panašų į kitą.

žmonių skaičiui didėjant 
kiekvienas asmuo priėmė, kaip 
mums atrodo, naują ir vis ki
tokią išvaizdą; nors nėra nė 
mažiausios abejonės, kad ben
dra dieviškoji išvaizda nebūtų 
jame pasilikusi. Iš aukštybės 
žiūrint mes* visvien esame pa
našus į savo Tvėrėją,

Daugelis musų nei savyje, 
nei savo kaimynuose tos ypa
tybės nepastebime. Bet užtai 
lengvai ir greitai pastebime lai
ka klaidų įgyvendintas ypaty- 

T>es, ypačiai savo kaimynuose. 
Daug sunkiau ir vėliau jas pa
stebime savyje. Kaip vienos, 
taip ir kitos ypatybės reiškiasi 
žmogaus veide. Ne be reikalo 
yra priimta sakyti: gražus kū

dikis, graži moteris, gražus 
žmogus, ir priešingai, Kalbėda
mi apie grožį turime pasakyti, 
jog gražaus veido svarbiausia 
dalis yra burna: lupos, dan
tys.
Nežiūrint kaip graži burna bu
tų, ją žymiai pagražina arba 
pablogina dantys. Kaip sveikai 
ir tvarkingi dantys veido gro
žį akcentuoja, taip netvarkin
gai suaugę ir pagalbos reika
laują šiaip malonų veidą, gra
žią burną žaloja.

Jei mažiau praeityje, tai 
nors dabartiniais laikais žmo
nės vis labiau stengiasi tą gra
žios burnos svarbiausią dali 
pažinti ir aukščiau vertinti. 
Ypač musų komerciniai intere
sai, k. t. teatras, kino, viešoji 
tribūna ir įvairus sudėtinis ko
mercijos su žmonėmis susidū
rimas vis daugiau pageidauja 
tų jaunuolių, kurių burnas puo
šia dvi sveikos ir gražios eilės 
dantų,—ant kurių veido “ne- 
užšala” saulėta šypsena. Tokie 
jaunuoliai turi daugiau galimy
bių prasimušti pirmyn, dau
giau pelnyti ir, bendrai sakant, 
būti laimingesni.

Daugeliui žmonių dantys—

NEPAPRASTI

BARGENAI!

MAYTAG prosinimo

tik dantys; daugumas jų nejau
čia, nepastebi, lyg jiems nepri
klausytų. Veidas ir lupos gali 
būti ‘‘rožėmis” nudabytas, 
skruostu saidoko lanku išpe
šioti, bet dantys, tam pačiam 
taip pageidaujamam grožiui, 
lieka nepastebėti! Retai kuri 
panelė savo tikrai puikiais dan
timis didžiubji si ... Neretai 
šios rųšies panelės tą brangų
jį turtą užmiršta, paveda liki
mui, kad po laiko gailėtis.

Kaip veido ruožai, burnos 
grožis, taip ir dantų santvarka 
dažnai priklauso nuo deivės 
Laimės. Tačiau yra tokių auk
lėtojų, kurie vaikų gerovę turė
dami mintyje savo patyrimu 
daug Laimei pagelbsti. Jie duo
da vaikams paprastą, balansuo
tą ir apykietį maistą, švaroj 
palaiko esamus dantis ir nere
tai atsiklausia daktaro patari
mų. Taip elgdamiesi jie dauge
liui nelaimių užbėga už akių.

Yra motinų, kurios su di
džiausiu entuziazmu sutinka ir 
kaimynėms išpasakoja gražu
mą ką tiktai išdygusių dviejų 
pirmutinių dantų, o jau vaikui 
dviejų metų sulaukus nepaste
bi jo dvidešimties (dantų) dvie
jose eilutėse suaugusių. Kaip 
greitai toki dantys lieka pa
miršti, taip greitai jų nelaimės 
prasideda. Ir kiek vargo prisi
eina nekaltam pakęsti!

Vakar tikęs dailės instituto 
statulai, šiandien, nelaimingojo 
dantys jau apgriuvusiu kelmu 
riogso... ' •

Savo pareigų ner.pleisdami ir 
mažiau klaidų darydami galime 
laipsniškai tobulėti.

Tiktai rūpestingų tėvų prie
žiūroj ir gydytojo patarimais 
augdami žmonės ^palieka dau
giau panašus į savo Tvėrėją!

’ —D r. Kazys Drangelis

Anapus profesijos 
ribų

Dar netaip senai lietuvių vi
suomenė turėję pjpgos susipa
žinti su Dr. K. Draugelio straip
sniais sąryšyje su Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos 25 
metų gyvavimo sukaktuvėmis. 
Autorius tų straipsnių bendrais 
bruožais palietė svarbesnius 
draugijos momentus. Be tos 
draugijos susikūrimo pradžios, 
jos vystymosi ir pažangumo, 
kiekvienas skaitytojas galėjo 
dar kitus dalkus pastebėti, bū
tent, kad Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija rūpinosi ne 
vien tik savo profesiniais arba 
moksliniais reikalais, bet taip- 
pat stengėsi pagal galimybę, 
prisidėti prie žadinimo lietuvių 
tautinio susivokimo, atstatymo 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybės ir įsteigimo aukščiau
sios mokslinės įstaigos, Lietu- 
Vos universiteto. Jos darbas 
buvo visapusiškas. Nors dau
gelis Draugijos narių per ke-

TIK TRIS MĖNESIUS — 
June Marshall, šokėja ir 
dainimnke, reikalauja di- 
vorso lNėw Yorke. Ištekėjo 
birželio mėnesį, pernai, o 
rugsėjo mėnesį jį paliko.

tuvą savarankišką, savistovia 
ir nepriklausoma valstybe. Jos 
sąžinės pabudimas ir didėjan
tis tautos atsparumas iššau
kė džiaugsmą ir laimės jausmą 
kiekvienam rimtai protaujan
čiam lietuviui, štai, Lietuvos 
vyriausybė yra sumaniusi savo 
tautiečius (net ir svetimtau
čius-) pasidarbavusius dėl lie
tuviškos visuomenės ir tėvynės 
labo atžymėti tam tikrais ženk
lais, vadinamais medaliais. 
Šie medaliai nešioja buvusių 
Lietuvos kunigaikščių vardus. 
Kiekvienas vardas reiškia ati
tinkamą ordeną. Asmuo, kurs 
skaitomas priimtu į ordeno 
narius, gauna medalį. Tai yra 
savos rūšies gąrbės suteikimas. 
Nerašysiu apie įvairias medalių 
rūšis ir jų klasifikacijas. Ne 
man spręsti apie medalių teisė
tą arba teisingą padalinimą. 
Ne ‘tie klausimai rupi man (iš-

kelti. Lai nuodugnus dalykų,ži
novas, kompetingas žmogus, 
sprendžia ir išsireiškia tuo rei
kalu. Mano tikslas yra supa
žindinti lietuvių skaitytojų vi
suomenę su Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija ir jos atski
rais nariais, kurie vienokiu ar 
kitokiu budu yra atsižymėję 
savo profesijos, Švietimo, kul
tūros ar visuomenės veikimo 
srityse. Laiks nuo laiko lietu
vių periodinėj spaudoj pasiro
dys tokie straipsniai informa
cijų reikalu, nes veiki i ij ir su
manių žmonių su geromis inten
cijomis ir nuoširdžiais atsidavi
mais—nežiūrint kuriam tikslui 
darbuotųs—pasitaiko gana daug 
ir gydytojų tarpe? šia proga 
noriu paminėti du gydytoju, 
kurie už savo nuopelnus buvo 
atitinkamai pagerbti. Vienas iš 
jų yra Dr. A. J. Zimontas, ki
tas Dr. J. P. Poška.—Kovo 27 
d. 1938 m. buvo suruoštas me
tinis Sandaros bankietas. šia
me bankiete, tarp kitų dalyva
vusių svečių, buvo galima ma
tyti ir 'Lietuvos Konsulą Chi- 
cagoje, Dr. Daužvardį. Konsu
las, Lietuvos Vyriausybės var
du, įteikė Dr. A. J. Zimontai 
medalį. Medalio įteikimas reiš
kė jo priėmimą <į atitinkamo 
ordino’ nariu. Nario teisės yra 
duodarribs tiktai už šiokius to
kius pasidarbavimus lietuvybės 
naudai. Tiesa, Dr. J. P. Poška 
ganai žinomas kaipo rašytojas 
ir visuomenės .veikėjas nėra 
gavęs tos garbės. Ką Lietuvos 
vyriausybė neatliko, tą kiti pa
sirūpino išpildyti. Įvairios or
ganizacijos įvertindamos jo as- 
ipenybę suruošė prieš kelius 
mėnesius puikų pagerbimo ban- 
kietą. Nors ordino laipsnio ne
gavo, tačiau musų tautiečiai 
suteikė nemaža gąrbės suruoš- 
dami jam malonų pokylį. Kaip 
matome, gydytojai nėra tik sa* 
v,o profesijos ržmuose užsida
rę, bet eina į plačiąją visuome
nę dirbti, nors jų darbas nevie
noda kaina būna įvertintas. Yra 
ir daugiau atsižymėjusių gydy
tojų, kurie. priklauso Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai, 
bet apie juos kada nors vėliau 
pakalbėsime.

Dr. Br. J. Zubrickas, sekr.

ŠIAIS METAIS
AŠ VAŽIUOJU

"GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAT Aš 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
laivu

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

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

Patogus kambariai, gražus vienieji kam
bariai, plaukiojimo baseinai, geras valgis, 
pramogos, mandagus patarnavimas ir grąžys 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusį Kiei Ka
nalą.

EUCHARISTŲ KONGRESAS BUDAPEŠTE
Nuo Gegužės 23 iki 29

Specialė kelionė: j
QUEEN MARY balandžio 27, gegužės 14

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas

NAUJIENOS 1739 S. HALSTED STREET 
• CHICAGO. ILL.

CUNARD WHITE STAR

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor
I

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

Telefonas SEELEY 8760

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

4 . I

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kaVąi, o kitas 
dezęrtui valgytu Šie šeši šmo
tai kainuoja tiįktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponas iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prįsiųskit į Naujiena^. Jšlelng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit grąžų, setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi-

lioliką metų nebuvo matę ir ne
galėjo atlankyti savo gimtinės 
tėvynės, vienok jų meilė ir pri
sirišimas prie jos neatšalo. Vie- 

^ni dirbo mažiau, kiti daugiau. 
Tačiau visi rodė gyvo susirūpi
nimo dėl savo tautiečių ir tė
vynės likimo. Nei toks didelis 
atstumasjį nei svetimas kraštas, 
su skirtingomis gyvenimo są
lygomis ir papročiais, galėjo 
atšaldyti jos iškeliavusių sūnų 
mintis ir svajones nuo (tolokri 
^atskirtos tėvų šalelės. Kada;
reikėjo, visi stojo darban pa- gią kainą niekur negausit. Nau- 
jniršdami visokius tarpusavio jienoš* specialiai parinko jjios 
nesusipratimus. Gydytojai, kaip tiktai savo skąitytojams. Ne- 
ir visi kiti, troško matyti Lie- praleiskit šios progos*

IŠ LIETUVOS
Kiek Lietuvoje 
Gyventojų?,

Centralinis statistikos biuras 
paskelbė, kad šiemet sausio 1 
dieną neprikl. Lietuvoje buvo 
2 milijonai 549 tūkstančiai 668 
žmonės. 1937 metų sausio mėn. 
1 dieną buvę 2,526,535 žmo
nės. Tokiu budu per praėjusius 
metus Lietuvoje priaugo 23, 
133 žmonės.

Kaunas dabar turi apie 130, 
000 gyventojų, Klaipėda apie 
50,000. Šiauliai—30,000, Pane
vėžys—25,000 gyventojų. Pas
kutinis Lietuvos gyventojų su
rašymas buvo padarytas 1923 
metais. Nuo to laiko kasmetinį 
gyventojų skaičių centralinis1 
statistikos biuras nustatę pagal' 
gimimų ir mirimų metrikas ir j 
pagal kai kuriuos kitus davi-Į 
nius.- Tokiu budu sužinomas, 
visai tikras gyventojų skaičius 
ir jų priaugimas. Tiktai miestų 
gyventojų skaičius tiksliai nu
statyti be surašymų yra sun
kiau, nes miestuose tie skai
čiai nuolat keičiasi. Tsb.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse .

KONCERTAS^TEATRAS
CICERO, ILL.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS CICĘRO SKYRIUS
— Rengia —

KONCERTĄ IR TEATRĄ
Nedelioj, Balandžio-April 3 d., 1938
LIETUVIU LIUOSYBĖS SVETAINĖJE

14th Street ir 49th Court, Ciceroje.Pradžia 7 valandą vakaro

Bus suvaidinta komedija “Tarnas Įpainiojo”
Taipgi koncertinę programo dalį išpildys VYRŲ PIRMYN 

choras su savo solistais.
Visi tad ciceriečiai ir chicagiečiai esate kviečiami atsilankyti į pa

rengimą, kur turėsim progos smagiai laiką praleisti.

“Avinėlis Nekaltasis”
KETURIŲ AKTŲ KOMEDIJA

1 — STATO SCENOJE —
LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS RATELIS

SEKMADIENI

Balandžio-April 10.1938
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 S. Halsted St., Chicago, III.
Durys atsidaro 5 vai. Veikalo pradžia 6 vai. punktualiai

ĮŽANGA: PERKANT IŠKALNO 40c. PRIE DURŲ 55c.

Bilietų galima gauti pas visus Ratelio narius
ŠOKIAMS GRIEŠ M1CKEY LINON ORKESTRĄ

Kviečiame visus Chicagos lietuvius atsilankyti.
RENGIMO KOMISIJA.

ŠOKIAI

— Rengia —
AKTŲ OPERETĘNAUJOS\GADYNES CHORAS ž

DURYS ATSIDARO 3:30—Pradžia 4:30 • ĮŽANGA iš Anksto 50c—Prie Dury 65c
S. SVETAINĖJE

1126 WEST 18 TH STREET

D . » ** : < -f! r' 'dte. ' •»*. i’.L /j ' t. ’




