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J. Valstijų Merai Prašo $3,000,000,000 Bedarbiams
REIKIA SUTEIKTI DARBO 3,500,000 

BEDARBIU
EXTRA

18,000,000 vyrų, moterų ir vaikų gauna 
pašalpos šiandien

į - f ■’^’t,< 
' A'fe > -į'.

Net Scrantone Tau 
tininkai Prakišo

WASHINGTON, D. C., bal. 
g. _ Jungtinių Valstijų merų 
konferencija penktadienį atsi
šaukė į prezidentą Rooseveltą 
pr^ymu. Prašymas buvo, kad 
prttidenh.s rekomenduotų kon
gresui asignuoti $3,000,000,000 
(tris bilionus dolerių) tikslu 
suteikti darbo 3,500,000 bedar
bių.

Merai atlankė prezidentą 
tuoj po to, kai jis spaudos at
stovų konferencijoj 'pareiškė; 
kad biliono dolerių sumos, nu
žiūrėtos iš seniau pašalpos dar
bams ateinančiais fiskaliais me
tais, neišteks, kad reikės tiems 
darbams didesnės sumos. Nors 
prezidentas nepasakė kokios 
sumos reikės, bet iš. kitų šal
tinių patirta, kad vyriausybė 
prašys sakytiems darbams asig
nuoti pusantro biliono dole
rių. . -

Pašalpos - teikimo problemos 
opumą penktadienį nušvietė pa
šalpos administratorius Harry 
Hopkins senato-komisijoje, tu
ri svarsito nedarbo klausimą ir 
ieško priemonių kovai su*juo. 
Pasak Hopkinso, 18,000,00b Vy
rų, moterų ir vaikų visoj šalyje

šiandien gauna pašalpos iš vi
suomenės.

Merai po konferencijos su 
prezidentu paaiškino, kad įvai
rus ,apskaičiavimai rodo, jogei 
tarp 3,500,000 ir 4,000,000 dar
bininkų neteko darbo nuo rug
sėjo. mėnesio pereitų metų iki 
vasario menesio šių metų. Nors 
dabartiniu laiku recesija, biz
nio ir pramonės atslūgimas, ne- 
.bein^_..tąip..snuj’kiai,.. kaip kad 
ėjo iki vasario mėnesio,* visgi 
tūkstančiai darbininkų ir dabar 
paleidžiama iŠ darbo. Ir juo to
liau, - tuo aršiau jaučiama rei
kalas pagalbos bedarbiams, nes 
jų su'taupos ,'vls labiau išsise
mia. >. i

Merų grupei, atlankiusiai pre
zidentą, vadovavo New Yorko 
mėras La Guardia, mėrų kon
ferencijos - pirmininkas. Kiti 
merai grupėje buvo: Daniel 
Hoan iš Mihvaukee, Harolęl Bur- 
ton iš Clevelando, Bernard 
Dickman iš St. Louis, Maurice 
Tobin iš Bostono, Ross Rogerą 
iš Amarilio, Texas, Joseph 
Scholtz iš Louisville ir R. E. L. 
Chancey iš Tampa, Fla.

Ndrthšvestc'rn universiteto ąlųdcn ai -pypąseone,- atsikėlę balandžio 6 dieną ryto, 
yo automobilius. Chieagoj sniegas buvo 8-riių colių storįo. ,
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rado tokiame stovyje sa-

SCRANTON, Pa., balandžio 
7 d. 1938 m. — (“Naujienoms”) 
Ir šioje tautininkų tvirtovėje 
Smetonos “vaiskas” tapo su
muštas. Balsuojant Pildomąją 
Tarybą SLA. 30-je kuopoje, ba
landžio m. 5 d., BagoČius, Ma- 
žųkna ir Dr. Staneslow gavo 
daugumas balsų. Kiti pažangie
ji kandidatai taip pat pasirodė 
stiprus. Iš tautiško “sleito” tik 
Kerševičius pašoko priekyn.

Bet jam teko smūgis, ren
kant delegatus. Jisai kandida
tavo —r ir prakišo. Kuopa iš
rinko .5. .delegatus, visus pažan
gius žmones. O nominacijose 
fašistai buvo dvigubai stipres
ni už mus. Tai ve kaip daly
kai pasikeitė.

Demokratas.

Hi ki "ils pasaulio6"’SL A W^Tąrybo«!
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PRANCŪZUOS MINISTERIŲ KABINETAS 
REZIGNAVO

Naują kabinetą sudaryti palesta 
Eduardui Daladier

PARYŽIUS, Frrncuzija, bal. 
8. — Premjero Blumo vado
vaujamas liaudies fronto ka
binetas rezignavo penktadieni, 
kai senatas atmetė Blumo pa
siūlymus šalies finansams per
organizuoti.

Daladier tikėjosi šio p/kvie- 
timo ir, sakoma, jau buvo pa
sirinkęs daugumą ministerių 
naujam kabinetui.

Po karštų debatų prieš Blu- 
md programą senate paduota 
223 balsai, o už programą 49. 
Debatai ėjo 1,500-ms policinin
kų ir sargų apsupus senato rū
mus ir saugojant juos nuo de
monstrantų, kurie grąsino riau
šėmis.

Tuoj po balsavimo Blum ap
leido senato rumus ir atlaikė 
susirinkimą su kabineto na
riais. Iš susirinkimo ministeriaF 
nuvyko prįs prezidentą Lebru- 
ną ir įteikė jam savo rezigna
cijas.

Prezidentas paprašė Eduardą 
Daladier’ą būti prisiruošus, at
silankyti pas jį, prezidentą, nes 
jis bus pakviestas suorganizuo
ti naują ministerių kabinetą.

Laukia Vatikano ir 
Hitlerio derybų

VATIKANO MIESTAS, bal. 
8. — United Press pranešimu, 
diplomatai paskirti prie Vati
kano nužiūri, kad artimoje at
eityje įvyks svarbios derybos 
tarp popiežiaus ir Hitlerio.

Derybų pasėkoje 27,000,000 
Vokietijos katalikų gali susi
laukti tam tikrų lengvatų, ar
ba Austrijos katalikų bažnyčia, 
ilgą laiką vaidinusį svarbų vaid
menį Austrijos gyvenime, gali 
netekti privilęgijų.

Reiškiama nuomonė, kad Va
tikanas ir Hitleris susitars, nes 
Hitleriui reikalingas yra prita
rimas Austrijos gyventojų, ku
rių dauguma yra katalikai.

BERtYNAS, Vokietija, bal. 
8. — Rudolph Hess, nazių‘paiv 
tij os vądąs .padėjėjas, kalbę- 
įdamas;; ry§ium; , šu . ateįpūričici 
plebiscito bą^ą¥imais,; pen(<ta- 
dienį pareiškė: “Dėmokratij 0^ 
yra kaltos dėl sudraskymo tau
tų ir dėl begėdiško iškraipymo 
centralinėš Europos žemėla
pio. " j,
• r‘ •

Kitas' stambus nązių vadas, 
propag'apdds ministėris" Goe- 
bbels, kalboje Nurembęrgę pa
sakė: ‘‘Pasaulis anuo laiku (po 
Pasaulinio karo) pastatė reika
lavimu^ mums. Dabai* mes sta
tome reikalavimus pasauliui'” 
Įr toliau Goebbels paaiškino; 
kad Vokietija atgaūs koloni
jas.

Iš šių pareiškimų daroma iš
vadas, kad Vokietijos naciai 
dar nepatenkinti Europos ir ki
tų pasaulio dalių žemėlapiu ir 
kad jie taikosį daugiau terito'* 
rijos gauti ateityje.

bal

Britų rūpesčiai 
dėl Ispanijos

/, . • -----

LONDONAS, Britaniją,
8. — Anglai pritariantys yy^ 
riausybės užsienio politikai ma
no, kad Ispanijos sukilėlių ląi* 
mėjimas ei viliame kare nebeto
li. Tuo pačiu laiku pas juos kL 
la opus klausinias, ar, sukilė
liams laimėj usy italai pasitrauks 
iš Ispajįiijoš, kaip kad jie' ne 
kartą -y^a pareiškę. Dar ląbiaU 
varginą britus kitas klausinius: 
ar pasišalins-iš Ispanijos 10,- 
000 vokiečių, pramonėj e. , -

***'. . ‘ ' \ ,» , ■ f ? • /’
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Čekoslovakijos na-* 
ziai protestuoja

PRAHA, Čekoslovakija, bal. 
8. -— Naziai, Čekoslovakijos 
park mento nariai, demonstra
tyviai išėjo iš parlamento rū
mų penktadieni, protestuoda
mi, . kad vyriausybė neišpildė, 
prieš kurį laiką įteiktų tautk 
nlų mažumų reikalavimų. Mie
ste Marienbad ir miestelyje

Rūpinasi 500 ameri 
| kiečių likimu

Ispanijoje
i.v'- ..‘''h ,J.'. »i‘-' t '.i ■

n1

Chicagai ii* apieu 
ralio oro biuras šiai 
našauja:

Apsiniaukę; sniegas ir drėg
na; šalta; saulė teka 5:21, lei- Grossichfuer nazių perti jos na- 
džiasi 6:28 valandą. Sekmadle* riai iškėlė nazių vėliavas virš
n j giedra; šilčiau popiet. rotušių greta Šalies vėliavų.

< ;'|RMiinU-Rėžuitatai ;
-''V W/'.

(Bendre tai ii 13,\16, 21, 25, 31, 35, 36, .40, 46, 56, 60, 68, 
r 109,IŽŠį 129;i3(5,139, 148, 152, 158, 178, 188, 
226, 227, 236, 260, 262į 274, 284, 297, 325, 352,

. ’359 ii* 3tfO'kuopti) , '

/ Į PREZlDD^TUŠ

V., Lą u kaitini?;
K. Jiirgelbpis <

JI K. Mažuliu:. 
V. Bukšnailis

C-. . jį.ijif'?. rfV. j ■; * ■.
į VICE PREZIDENTUS 

v'/'"':'. ''-’/Sv 1 1 ■

’ML J. Vinikas
E Miliauskas
J. And^iuląįlis-Anscll

I SEKRETORIUS

K P. G ūgis
S. Trečiokas 
Siinokaitis

Į IŽDININKUS

I IŽDO GLOBĖJUS

1001
272

976
325

519
657
103

918
278

Paneigia Honey 
combe pareiš

kimą

Kinai skelbia lai 
mėjimus >

.... ■■■■■■■■ . . ■
NEW YORK, N. Y., bal.

— Pareiškimu tūlo John Honey-' 
combe, kuris sakosi buvęs A po
litiniu komisaru Ispanijos civfc TSierchvvang Shantungd pro- 
lįame kare, viso rmerikiečių yincijos pietinėje dalyje. Japo

nai pasitrr ūkė 15 mylių į šiau
rę. Tai skaitoma svarbiausiu ki
nų laimėjimu dabartiniame ka
re.

8.
HANKOW, Kinija, bfl. 8. — 

Kinų armijos vadovybė penkta
dienį skelbė, kad kinai galuti
nai. įstūmė japonus iš miesto

E. Mikužiutė
S. Mockus
J. Marcinkevičius
J. K. Urbonas
V. A. Ketsevičius
M. P, Soponis

l DR. KVOTĖJUS
Dr, J.S. Staneslovv ($tahislpvaitis) ’ 
Dr 
Dr

S. Bježis ;
S. Stanulionųs

925
498
623
95

268 
. 52

828
315

.121

LOJALISTAI VERŽIASI I SUKILĖLIŲ
c '.7.

TĘią|0iRiJA
•'ii u'. '.'. i#'C • < ifkį į’ ' .

:■ į, PARYŽIUS,į:

’tadienįt
Veržėsi; į Cacores ■ provincij ą, 
125 mylir.s pietnse nuo Madri
do. Gaceres p ro v inci j a pasiek i a
PdbtUgąlijųe tubežiy ir 
grandinyš, "jungiąs sukilėlių
šiaurės ir pietų teritoriją.

■ '■ ■' »' '■ J. • >■ ; ■ * ''p./ '■
■•■j’ d,1

Padidinimas taksy
A'; S'-V?-' '-i" i?, .

Rojalistai paėmė miestelį Car- 
rąSdąlejo. Pranešimai gauti Pa
ryžiuje sakė, kad lojalistai žy- 
giavo pirmyn 25 mylių frontu.

PARYŽIUS, Ispanija, bal. 8 
— žymus asmenys ; amerikiečių 
kolonijoje Paryžiuje ’ daro žy
gių tikslų sugrąžinti į Ameri
ką nuo 500 iki 700 amerikie
čių, kurie dabartiniu laiku tar
nauja kariuomenės arba m^dU 
kaliuose būriuose lojalistų pu
sėje, jeigu Ispanijos sukilėliai 
laimėtų civilį karą.

lįame kare, viso rmerikiečių 
nuvyko į Ispaniją kariauti apie 
9,000.- Iš jų šiandie belikę tik 
pora šimtų.

New York e Lincolno briga
dos draugai išleido pareiškimą, 
kad Honėycombe niekuomet ne
buvo politiniu komisaru ir kad 
jis apleido Ispaniją, negavęs 
brigados vyriausybės leidimo.

Sulaikė departamen
tų perorganizavimo 

bilių

Japonai nori įeiti 
Meksikos alie

jaus biznį
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, bal. 8. — Britanijos vy
riausybė pareiškė, kad ji skai
to, jogei Meksika pasielgė ne
teisingai, paimdama valdžios ži
nion svetimų šalių*aliejaus kom
panijų savastį. Pranešama, kad 
Japonijos interesai nori nu
pirkti šėrų Meksikos aliejaus 
biznyje.

WASHINGTON, D. C., bal. 
8. — A'tstovų butas 204 balsų 
dauguma prieš 196 penktadienį 
nubalsavo sugrąžinti buto ko
misijai valdžios departamentų 
perorganizavimo bilių. Tai reiš
kia, kad bilius tapo “palaido
tas” bent šioje kongreso se
sijoje.

Akcijų kainos kįla

Jie kovoja tarp 
savęs

CROCKET, Cal., bal.
Kuone 1,000 darbininkų- 
rikos Darbo Federacijos 
penktadienį iš Oakland skubi
nosi į šį miestelį, kur eina cuk
raus refinerijoj streikas. Ry
šium su streiku kovoja tarp sa-

8. — 
Ame- 
narių,

mą-jvęs C.I.O. ir A.D.F. šalininkai, 
no, kad .lojalistų ofensyvas tu-* 
ri rinjtos reikšmės civiliame ka- 
rė ir gfįi suskaldyti sukilėlių 
įeritorfją. '■
4..y„Ji,;a;, ?-.■

Pelnų taksai atmes-

nymą padidėti taksus , stip
riems gėrinĮftipą įki ’ ga* 
lionųi. Dabęr mę’kąųja tlj/ tak- 
sų $2 galionui; toki takšai iį? 
palikta 

..‘c*

-j. v - ti senate

ON, D. C., 
Senatas ketvirtadienį

NEW YORK, N. Y., bal. 8. 
— Penktadienį akcijų (Šerų) 
kainos New Yorko biržoje žy
miai pakiio. Kilimo priežastis 
aiškinama tuo, kad laukiama, 
jogei valdžia pradės daryti dau
giau išlaidų ir biznis sukrus.

Detroito streikas 
likviduotas

DETROIT, Mich., bil. 8. — 
Detroito gatvėkarių streikas ta
po likviduotas penktadienį.

Ir iŠ Oaklando vyko darbinin
kai į Crocket tikslu, parodyti, 
jogei A.D.F. nariai nepatenkina;
ti C.I.O. narių taktika.

Del audrų žuvo 
37 žmonės

- . - J • .7

Jusu Giminės 
LIETUVOJE

Dar suspės gauti
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS
(arba Atvelykiui)
Jei Siųsit

TELEGRAMŲ
per

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St.

BIRMINGHAM, Ala., bal. 8. 
— Dėl Viešimo siautusio Alaba- 
ma-Mississippi srityje penkta-’ 
dienį žuvo mažiausia, dešimt 
žmonių. Pietinių valstijų fer
meriams grąsino potvyniai. Vi
soj šaly dėl audrų žuvo 37 žmo-1 

,nės.
r- . ■ . : :

bal. 
nu-

WASH 
8. 
balsavo panaikinti neišdalintų .'•v'i? x• • • 
Ipelrių taksUs. Pirmiau atstovų 
butas buvo užgyręs tuos <tak 
sus.



NAUJIENOS, Chicago, III. ,

1937 Plymouth
Touring Deluxe, 5 keleivių, įbu- 
davotas Trunk Sedan, su radio, šil
dytuvu ir t. L Motoras, tairai, ap-

. Edgewater, Florįda
į mėnesį. 
PRUDENTIAL FINANCE CO. 

1637 N. Cicero 
Atdara Vak. ir Sekm.

HEMORROIDAI
GARANTUOTAS $1 AA
GYDYMAS ...........................X I -UU
Specialistas su 20 metų sėdimosios 
betvarkiu patyrirtių, dabar įrodo, ka<į 
galima pagydyti be peilio ąr pįpera- 
cijos. Rimtuose, atsitikįmuųse ofiso 
gydymas $2.00^ 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. SCRYMAN, Speciąliatąs 
1869 N. Damen. Avė. ARM. 8200

Pirkite savo apiejinkes 
krautuvėse

Šis tas iš saulėtos Floridos
I

Gyvendamas tolokai nuo lie
tuvių centru, norėčiau sd savo 
tautiečiais pasidalinti savo į- 
spūdžiais. Būtent, su tąįs, kur 
rjeips niekuomet dųr neteko 
Floridą aplankyti. Sąyo laiku, 
kai gyvenau šiauriuose, aš vis 
manydavau, jog žmones va
žiuoja į FJprįdą tį|s žj^iųos me- 
įu, kadą ^įąųringję Ąpi^riFos 
galyje prasideda šaįčiai. Tacia11 
flabar pąįyriąg, tąįp nėra. 
Nemažai |mpųių atyąžiupja į 
Floridą if vą$arps ni^lų. Ąjtya-

žiupja, jie pia tuo tįk$lur kąd 
galėtu ątyėštį. Dalykas tokia, 
ka<| VRsaFOš metu ėją ęrąs nė
ra jiek įkyriai karštas, kaip į 
šiaurius. Floridoje visada >7ra 
vėjas, kMs Qtv,ėsipa prą. ŠJąi 
kodėl tie žmonės, kurie vasaros 
metu atvažiuoja čja atostogų, 
yra visai patenkinti.

Floridoje aš jau praleidau 
dvi žiemas. Vieną žiemą gyve
nau prię pat Miami. Tai bųyo 
1&I4-35 nąeįais. Antrą žįemą 
prąleidąų netoli Dąytona Bąąch 
(lQ3Įj-37). Dąbar jau baįgiu iš-

■■ - 1 1|" 1 , " ■—

Wątepnap WįlIianĮ Popter už 
naudojimą pąšto žmonių ąp-

Šeštadienį -baland, 9, law .

T

• PENKJ METAI Už AP-
(JALDIYjEJIMĄ jPEp PAŠT^
Federalis apeliacinis tejsmas 
pptvirfino 5' rųetį kąl.ėjim.o gaudinėjimyj.. Jis iSviJjojo apie 
bausmę LaSalle, Iii., brokeriui 

».■■■? i. a-----------------------

$1,500,000.

wROYAL
HOUSE CLEANING SERVICE 
' and TAP1Ę LAMP

“O’CONNOR 
Kyšo kaipo 
Lainiotojaan

JOHN H. O’CONNOR demjokratų kandidatas į vąįsįijųs repre
zentantus nuo 11-to senatorinio distrikto yra skąįĮopaąs Iainipjusiu 
šiuose karštuose primary rinkimuose,

O’Connęr gimęs ir augęs Byidgcporte ir gerųį žinpipąs lietu
viams. Jis žino ir jų reikalus. Jis stovi už valdžios ekonomiją ir 
pasižada kovoti prieš besaikį mokesčių mokėtojų pinigų švaistynąą. 
Jis stovi ir prieš dabartinius trijų centų Sules Tax mokesčius. 
Mr. O’Connor sako: “Numušti tūps trijų centų mokesčius iki vieno 
ir leisti juos suvartoti vien pašalpos reikalams. Tada mažieji namų 
savininkai vėl neš valdžioj išlaikymo išlajdas. Neturtingieji tup 
kiek tiek būti aprūpinti. Numušti mokesčius. Tai vienintelis kelias 
į gerbūvi.” ,

Mr. O’Connor stovi už senatvės pensiją nemažesnę kaip $30 
| mėnesį virš 65 metų amžiaus visiems, kurie jos reikąliųgl.

Visi 13, 15, 16, 18 ir 19 vvardų gyvehtojai yra raginami reipti 
JOHN Q'CONNOR dė|to, kad jis Vra vienintelis kandidatas į Val
stijos Reprezentantus, turįs konstruktyvi, žmonėms naudingą pro
gramą. —

Amerikos Lietuviai Demokratai Balsuotojai, Marųųette Park 
gyventojai^ visi raginami balsuoti ir remti John H. O’Connor, lie
tuvių draugą. ’ > > .............

toje. Taigi, kaip matote, per vi- 
aš uųrčjau pr.og.os 

I ici )l()ga i si i.s i pa z i 111 i su 1*’ lorj da.
v Tųrįii pąsąK<ylį, j.og Fl^rld^ 

pasižymi itin įdomiomis vieto- 
nįis gąiųtįskų, tięjk jsjorjįš- 
kų ą^yj|^ių. FųĮiaį dąų^ isto
rikų pąųiiĮikĮų ųžsįlįFd iš tų 
ĮąiF^, J<ądą FįonęU ispa
nai. Ąpie trĮd^iint įpylįiį į 
pįe^s nųp Jąę^oųyiĮJę yrą ių> 

^gustijie mį^eslųkąs. 
Įį.jfiįi žįniąųą, tai yra $enįąųsią,s 

jųiestąs. ŲžsįįiFęs yr 
ra labai syepą^ M.at'Wb ŲQFtas, 
q ląį^ jiąf iš senų ląi|<^ “Fpmjį- 
tąįų of Ytądji0 (“jaimystėę 
loųlųpąs”). Senaisiais ląikąįs 
ŽJųpų.ės tįsėjo visokiais prieta
rais ir ąlvąžiupdąvo čia iš to- 

yįę,tų vandens gęrįį. 
Mat, jie tikėjosi atsįjąųpinti tą 
yąndępi begerdami.

Apie penkios įn ylios nuo S t. 
Apgustinc yrą Matauzas porlas. 
O visokiausių misijų tai visur 
užtinki pakelyje. Nemaža taip 
pat yra įvairių šaltinių. Kai ku
rie jų labai gražiai aptaisyti, iš

FORĄ 
LIMITED 

TIME ONLY

95
f>NO y OUR 
010 Cl 1anfr

K''

4 gabalų kombinacija ... KANDŽIŲ PURftšTYKEIS — RANKŲ 
VALYKLIS—pilnos mįeros. judąš šepetys GRINDŲ VALYKLAS ir 
grąžį tikra “PĮN-JT-ŲP” STALO LEMPA su išsiskėtusių bĮiądu 
4-pąstovų. Viskas su 100 WATT Mazda lempa.

ROOSEVELT
FU R NI TU R E CO. 1^-

| 2310 W. Roosevelt Rd. Tel. Seeley 8760 J

, ■ . ■ . v. . ..' ..AMaždaug ųž penkių dešjmęių 
mylių į vakarus yra Silver 
Springs prie Ocala įpiesto. Tai 
labiausiai pagarsėję šaltiniai vi
soje Floridoje. Jei atvažiavęs į 
Floridą turistas peaplanko Sil
ver Springs, tai sakoma, kad

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Naudokitės Proga!

Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE
TUVIŲ DRAUGIJON per įpusų konteslantųs, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAIVĮATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 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 nedaliomis nuo 
/ ^9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

chicagos Rietuvių
DRAUGIJA

1739 So. Halfsted Street
Jill'SJIJHft u

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI
1 ■ »■»*>* r* ■> i;< r1t1*1 w 

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

i • • f • k - . frDYKAI
AMĘULANGE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 08831
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

X

£2

■L r

•1 ;

ANTANAS M. PHILLIPS

Pirmiau buvusi A. Mąsąlą^io Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANĮCĄ AVENUE

Tel. Boulevard 4139

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUlflBING 

SUPPŲIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 4540

Viskas dėl plumbingo ir apšil
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt .................................... $5.25
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiįetas $10.50 

Mes mokame patarnauti.
'r7T

M r s. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

an<J Midwįfe*' 
6630 So. WesterD 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

r*"^1 1 »■ f >.» i . ."■■i i

ADVOKATAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Asąerįkos Lietuvių Daktara 

Drąųgijoa N ariat

Phone £1ANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Seredomis ir ne,<j$.l. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Tplefnnsa Reunblic 7H6R

Ofiso Teb Rouleyard 5918

DK. BERTASH 
756 West 351h St 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. ^IICpiGAN BLVD. 

T«|. K«»nw«»Qd 5107
Ofiso Tei. Virginia 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

^157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

ųuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT A V11
Valandos—9—10 A. M. 
Npdėlipj pagal sutarti.

8939

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CH1RURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 va k.
. 1957 W. Garfield Blvd.

Cor. Dameh ' Hemlock 6699

n

i?t

I

Į

* O VJ V7 V* *
ADVOKATAS

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

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310 
f į

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

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

2400 WEST MAD1SON STKEE1 .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 va4

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunawičk 0597

Dr. A. J. Shimkus
G1D1TUJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS 1R REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tek Lafayette 8016

Visi pripažįstą, jog Pąytona 
; Beapii: maudynes Jyra ‘ vienos 
gražiausių visoje Amerikoje. 
Pajūrin apie dvidešimt mylių 
vanduo taip gražiai yra sulygi
nęs smėlį, jog kelias atrodo tar
si koks stiklas. Kai yra rengia
mos automobilių lenktynės, tai 
|<elio visai nereikia lyginti. A- 
pie vidurdienį, kai vanduo nu
slūgsta, tai apsidaro apie trijų 
šimtų pėdų platumo keliąs, ku
riuo galima važiuoti nors pen
ais šimtus mylių per valandą. 
Ir reikia pasakyti, kad čia ir 
|iko sumušti visi greitumo re
kordai. Kiekvienais metais čia 
įvyksta automobilių lenktynes 
įr daromi pasauliniai greitumo 
rekordai.

Šiaip į Daytona Beach visada 
suvažiuoja nemažai žmonių. 
Jaunuoliai čia su savo automo
biliais daug visokių triukų iš
kertą. Pavyzdžiui, jie važiuoja 
visu smarkumu ir staiga užmi
na ant stabdžių.. Tokiu atveju 
automobilis apsisuka ant vietos 
kokius penkis kartus, kaip tai 
atsitinka ant ledo.

šiyo atveju aš tik kelis įdo
mesnius dalykus suminėjau. 
Tačiau jei kas iš ‘‘Naujienų” 
skaitytojų norėtų plačiau apie 
Floridą patirti, lai tegul para
šo man laišką, — aš inielti' no
ru atsakysiu ir suteiksiu infor
macijų apie tą kraštą, kur žie
mos nėra.- Progai pasitaikius 
daugiau parašysiu apie Floridą 
ir į ‘‘Naujienas”. Mano adre
sas: Box 152, Edkewater, Flo
rida. —Joe Beleckas

ŠAKNŲ GYDYMAS
Pasiliuosokite nuo žiemos nuo

dingų rukščių ir yisų huno nega
lavimų. Vartokite geriausias kom
binuotas Rytų Indijos, Europos ir 
Amerikos šakųią, PŲR-EĘB TONI
KA No. 1, natą rajų Jiuųsintoją ir 
Valytoją už $1.00. Tūkstančių var
tojamas virš 40 metų. Tinka vi
sai šeimai. Kitoki TUR-ĘRB VAIS
TAI nuę negalavimų. Kreipkis dėl 
TYKAI bandymo, konsultacijos ar 
egzamįpącįjos į lajismuoĮą $aknų 

Gydytoją
PUR-ERB SVEIKATOS 

PATARNAVIMAS
4738 S. Ashland Avė.. 2-rąs aukštas 

Atdata kasdien iki 6 P.’M. 1C 
Ketv. ir šešt. iki 9:30 P. M.

.................Tel. Yards 3415

SENIAUSIA, IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
: ■ ' -. .DIENĄ IR NAKTJ "' "
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Ąye.
4447;-Soųth ' Fairfield Avenue

• Tel. I.ALAYETTE 0727
1 ....... 1 i ■■'■■u, "■* i i.. ....................

S koplyčios visose
J J y FC csL 1 Chicagos dalyse
. ■ ( • j . - r - f , < .

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H.' F. C. stoties (1'420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
... ■* T i . v ‘ ‘

X

Laidotuvių Direktoriai

Boulevard 40893354 So. HalsUd

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių . 

Laidotuvių ' 
Direktorių s 
Asociacį jps

P. J. RIDIKAS
Street

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

v > I. J. ZOJuP Phone Boųl. 5203
1646 West 46th^Street t ĘouĮeyard 5566

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

' '■ I' 'V t',___________ '' ‘’

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica'Avenue

Yards 1139
Yards 1138

i-v. : -----------
b LACHAWICZ ĮR SŪNUS

£314 We$t 23rd PJące Phone Candl 2515
SKYĘĮUS: 4Į2-44 feąst Į08th Street___________ Tel. Pullman 1270

PETKUS IR EUDĘIKIS
4704 So. Westęrn Ąve. Phone Virginia 0883

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

J. LIŲLEVIčilJS
4,748 So. (Califotpia Ayenufe Phone Lafayette 3572

", ANTRONY PĘTKUS
6334 So, Wcst^rti Ąve. a Phone Gpovąhill 0142 
141Q Šoiilh 49tį Cpųrt Cicero Phone Cicero 2109 įini,,’ i......... ..... ; .............................. - .............. . ,

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

, . T*lephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH: ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvrell St.
Telephone:' Republic 9723

KL. JURGELIONIS
■ t • • ■ r 4 T ” * į ’ , ♦ ■

,3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. D.earborji Si.
Room 1230

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

KAI. & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj ir Pėtnyčįoj nuo 2 iki 6 y. v. 
Sūbatoj nuo 12 iki 6 v. v. 

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKO L’ 1S
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. 1N ėdė ho j pagal susitarimą p 
_,Ų»fįaft Tel.: Boulevard 7820 , >

Namą Tek: Prospect 1930 '

phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DEN TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaru 
Seredoj pagal sutarti.

R*ti 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 BOULjEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

I

TURJME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

DR. VAITŲSR, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 • metų praktikavimas, 
' jūsų , garantavimas.

> Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigirpo, 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. Spėcialė atyda atkreipiama 
L mokykloj vaikus Ryejvos akys ati
taisomos. ■'* > 3 '
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NED.ELIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomok 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v, 

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS ĄKltf GYDYTOJAS

Tęl. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DirbtuvėOfisas ir
r. 756 y¥e«t »5tb St.

kampas Ęalsted St.
Valandos: tfiio 16 iki 4, nuo 6 iH 

Nedėliomis pagal sutartį.

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 yal. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

lor 9454 ar Central 7464

<Dr. Charles Segal
'OFISAS

;4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

\ CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. v

Phone MJPW4Y 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK.
.» Ofiso valandos: .

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 įki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedif. inio 10 iki 12

}
T

.v

M
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id

4AĮ



i *">"5 V<

šeštadiepb, halinį. 9, 1938

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RI 
REZULTATAI KUOPOMIS 

• j • » * * r •

1937 Ford Roselando Kongreso A,nerikos Lie,uvių K°ngreso
te (budavotas Trunk Sedan, . ■ . skyriaus parengimas. Komite-

•T*"-1-1•

(Bendrų rezultatų lentelė telpa.Į Prezidentus 
pirmam puslapy j) | F. Jį’ Bdgočius

' W. F. Laukaitis
Į Vice-Prezidentus

J. K. Mažukna
: V. fiukšiiaitiš

| Sekretorius
M. j; Vinikas .
J. Miliadskaš-
J. Aridziulaįtis-  Anseli

„ . -rį,- /><•,

Į Iždininkus
K. P. Gugis
A. S. Trečiokas •

Į Iždo Globėjus
S. Mockus .
E. Mikužiutė
V. A. "KerševiČius.
J. Marcinkevičius-Martin

Į Dakt. Kvot.
Dr. J. Š.’ Staneslow
Dr. S. Biežis

• »■ į ' •

, Pildomosios Tarybom Balsavi
mų Rezultatai iŠ 100 

RACINE, WIS.
Į Prezidentus

F. J. Bagočius
W. F. laukaitis* • .» • < *

Į Vice Prezidentus
J. K. Mažukna
V. Bukšnaitis

Į Sekretorius
M. J. Vinikas
J. Miliauskas

Į Iždininkus
K. P. G u gis
A. S. Trečiokas

Į Iždo Globėjus
S. Mockus
E. Mikužiutė
V. A. Kersevičius
J. Marcinkevičius Martin

Į Dakt. Kvot.
Dr. J. S. Staneslop 
Dr S. Biežis
Dr. S. W. Stanulionis

kuopos.

9eLuxe Įbudavotas Trunk Sedan, e
Šildytuvas, dual Įrengimas, puikus 
iriginalis nubaigtoms. Šis karas (□UjUdUO ▼ tlikdl dS 
važiuotas mažai ir . tikrai gražus. '
Puri būti parduotas tuojau sąskai
dai uždaryti. $65.00 ar karas kaip 
(mokėjimas. $23.50 į mėnesį.
PRUDENTIAL FINANCE CO.

? 1637 N. Cicero
Atdara Vak. ir Sekm.

BIZNIERIŲ

Beveik 25 Metus Laiko 
Kpntraktorius

’ z:’ ‘ .
Ryloj 7 vai. vakare Darbi- 

inku salėje ivvks Roselando

tas praneša, 
tas vaizdelis 
luoja”. Po 
Įžanga 25c.

kad bus suvaidin- 
“čigonelčs Neme- 
vaidinimo šokiai.

......................  I|l llllll .11  ..........................................................................................■■■■■——II II I I

MASTER WIND0W SHADE 00.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERU0JAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ART| WOOD ST.)
■ - r ■ . • ............................... ■ . ■ - - -..................

DEL GERESNIO POILSIO

SLA 35 kuopos, Wilkes-Barre, 
Pa., balsavimo pasekmės:

Prezidentas
Bagočius 

W. F. Laukaitis 
Kl. Jurgelionis

Vice-Prez.
J. K. Mažukna
V. Buknaitis

Šekr.
M. J. Vinikas
J. Miliauskas
J. Andžiulaitis-Ansell

Iždininkas
K. P. G ūgis
A. S. Trečiokas
B. Simokaitis

Iždo Globėjai
S. Mockus
E. Mikužiutė
V. A. KerševiČius
J. Marcinkevfčius-Martin
J. K. Urbonas
M. P. Soponis

Dr-as Kvotėjas 
S. Staneslow 
Biežis 
W. Stanulionis

Apie Joniškiečius 
ir jų genis 
Darbus

Sekmadienį jyyks Kliubo 
susirinkimas

šį sekmadienį, balandžio 10 
dieną,'Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd Street, įvyks Joniškie
čių Kliubo susirinkimas. Pra
sidės pirmą valandą po pietų. 
Visi nariai yra nuoširdžiai pra-

Joniškiečių Kliubas gyvuoja 
apie 10 metų laiko. Per tą sa
vo gyvavimo Įaikotarni daug 
prisidėjo prie kultūringų ir lab
daringų darbų.4 Išaiikavo suvirs 
tūkstantį dolerių, kur matė rei
kalo. Kas tik kreipėsi prie Kliu-

SCOTT W. LUČAS

BRIGHTON PARK. — Pla
čiai žinomas namų statybos 
kontraktorius, Bruno Šhukis, 
4131 Sq. Franeisco avė., jau 
bus netoli 25 metai, kaip, jis 
praktikuoja namų statybos biz
nį.; Vadinas, jau gerai, patyręs 
meistras ir biznierius toj srilyj.

Dabar, atėjus pavasariui, 
koiitraktOrius Shukis yra pasi
rengęs Visiems teikti gerą pa- 
įėrnavimą, kaip naujų namų 
statyme taip ir senų taisyme.

Kaimynas.

PROGRESS
KRAUTUVE

, REKOMENDUOJA SIMMONS

Beautyrest

Dr. J.
Dr. S.

. Dr. S.

Rezultatai iŠ 139 Kp., 
ROSELAND, CHICAGO

Prezidentus
F. J. Bagočius 
W. F. Laukaitis 
Kl. Jurgelionis
Vice-Prezidentus
J. K. Mažukna 
V. Bukšnaitis
Sekretorius 
M. J. Vinikas 
J. Miliauskas
J. Andziulaitis-Ansell
Iždininkus
K. P. Gugis
A. S. Trečiokas
B. Simokaitis
Iždo Globėjus

Mockus 
Mikužiutė 
A. KerševiČius 
Marcinkevičius-Martin 

K. Urbonas
M. P. Soponis
Dakt. Kvot. 
Dr.

s.

Dr.

17
14
49
16
17

&

3
' 35

0

33

J. S. Staneslow
S. Biežis
S. W. Stanulionis

........
Rezultatai iš SLA. 109 kuopos, 

WESTSIDE, CHICAGO
(Dėl blogo oro narių daly 

vavo mažai).

TONYS LUKOŠIUS
Seniausias ir geriausias drabužių 

valytojas ir taisytojas Brighton
■ ... Parke.-

2555 W. 43rd St.
, ‘ k <*••,*,* * . • '

Tel. LAFAYETTE 1310

\ ŠAKNYS
50 metu patyrusi herbalistS Helena 
Szymanskiend pasiūlo jums geriau
sias . Amerikos kombinuotus, Rytų 
Indijos ir Europos šakninius vais
tus. Greitos pasekmės visuose ne
galavimuose už vos tik $1.00. Kreip
kite* ar rašykite dėl $1.00 pasiūlos. 
DYKAI bandymas ar patarimas.

“HELENA” ŠAKNŲ GYDYMO 
• ' NAMAI

1869 No. Damen Avė. ARM. 8200 I

Gerųjų demokratų kandidatas į Suvienytų Valstijų 
senatorius nuo . Illinois valstijos; Jis yra darbo; žmogus 
ir visuomet kovojo už darbininkų ir .neturtėlių < tėises. 
Jis buvo pirmutinis prezidento Rooševelto rėmėjas 1932 
metais, kuomet Chicagos politikieriai . prieš jų norą bu- 
v0 palenkti prie Rooševelto. Dabar jis yra Illinois vals
tijos kongresmanir ir turi būti išrinktas . j senatorius. 
Prieš jį stoja tik Chicagos. bosai su savo samdinių ma
šina.' Drąsus žmogus jiems .nepatinką. Bet žmonės nuo 
savo senatoriaus nori drąsumo. : ,

bo, tai kiekvienas gavo para
mos. Joniškiečių Kliubo vardas 
yra “Labdarybės ir Kultūros 
Kliubas”. Tas vardas tikrai, jam 
tinka. Ką veikią Ąr dįVba, taį 
ne vien savo labui ir naudai, 
bet ir visuomenei. Kliubas nė
ra atsilikęs nuo kitų ir nenori 
atsilikti,? bet eina pirmyn šū 
pažangia visuomene.

Taigi, kaipo. tokį visuomenė 
turėtų; Rliubą . paremti priejo 
prisirašydami. Jis: yrą' škaitlin* 
gas nariais ir stiprus?.:finansi
niai. ĄloKėstis yra: tik :du'\dolė- 
riai įcirietus, ’ o moka <$50 bb-

mirlinčs ir suteikia gfliiį vaini-

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

Suširįnkirnąi yra laikomi kas 
antrą sekmadienį, Yuškos sa
lėje, aukščiau paduotu adresu.

• Iš vakaro . '.
Kovo 20 d.. toj ę salėje įvyko 

Kliubo, suruoštas Būnco vaka- 
. z ’ i . *•. ; 1 ,. ■'’■«. • *.• . • ! '•

ras. Joniškiečiai,.yįsį jų svečiai, 
kaip Jaunimo Kultūros: Ratelis 
ir visi kili, ‘ ‘ linksma i praleido 
laiką. Po losinių, Vjįų, (loyanų

■ / ... «. r </ - •• - ■ I ■padalinimo, kurių gavo beveik 
kiekvienas, Ratelis įdainavo, se
nesnieji j įeins pagelbėjo, susi- 
organįžąvę į chorus'. Rateliečiai 
gana getai ,Sųs.irh6kiiię. . .
• / žmOpių\I)ų\o, , nepci^laugiau- 
siai, turbūt dėl įšilto., dro, :‘bėt 
parengimas buvo linksmas, be 
to, ■ Kliųbųiį paliks keletas: de
šimkių pelno; ! '< J

Komitetas-taria , visiems - do
vanų aukotojams, taipgi atsi
lankiusiems svečiams', širdingą 
ačiū. -M. M. ■

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas i§ impor-' 
tuotų pirmos rųšies produktų. ' .

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir- kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. " - J ;1

Franlt

2415 W. 64th Street TėL Hemlock 6240

O 30 DIENŲ OAK FOREST 
KALĖJIMŲ -—Taikos teisėjas 

inski nuteisė Oak 
• » • ■ ‘ f

Poresto senelį Emanuel Faken
30 dienų prieglaudos kalėjime 
už kito senelio George De 
Bulir, 78 metų amž., sumušimą. 
Nuo žaizdų Buhr mirė. Sene
liai susiginčijo dėl kėdes prie 
radio laike Louis-Thomas kum
štynių. ■ ;; ?. ■’ .

APGINKITE SAVO BALSAVIMO TEISĘ. BALSUOKITE UŽ

JARECKIa EDMUND
I COOK PAVIETO TEISĖJUS

Bosai Jo Bijosi. Todėl Visi Žmonės Eina Už Jį, ,
____________   i ~ L., ., ' ■ ’ * ■. * * * - ■

iijf

• ' •• , u

aiTiidMiiBaMBiMiiMi Ifciiii lai r n n it r iv '

Biznierius Kareiva 
La|)ąi Užimtds

T0WN OE LAKĘ. — Arte- 
jant Velykų šventei, visi val
gomą daiktų biznieriai savo 
krautuvių patalpas prisipildo 
valgomais produktais, nes tada 
vartotojai tos rūšies produktų 
dvigubai daugiau išperka, negu 
paprastai. Kadangi biznierius 
Wm. J. Kareiva, 4644 So. Pau
lina st., yra valgomų produktų 
dealeris, tai jam dabar prisiei
na varyti darbas su didesniu 
tempu. Jis yra sviesto, kiauši
nių ir sūrių bizny.

Greta , savo bizniškų pareigų 
jis dar suranda laiko ir visuo
menės labui pasidarbuoti.

Rep. B. P.

Naujoj Vietoj
f - ■ r—----------------------------- ;

BRIGHTON PARK. Gerai 
žinomas “muveris” Niek Pet
raitis, kurs per eilę metų buvo 
žinomas adresu 4626 S. Rock- 
well st.,’ siomiš, dienomis persi
kėle į sąVo; namą adresu 2539 
W. 46 st. Jis visada kostume- 
riąms duoda, gerą patarnavimą,

taip . ir anglių pristatyme. Gi 
telefonas pasilieka tąs pats — 
Lafayet|e 6946. —Kostumeris.

Siuvėjas
Naujoj Vietoj

BpiGĮITON PARK. — Jau 
kuris laikas, kai siuvėjas Anta
nas Ydciuš nuo Fairfield avė, 
persikėlė į naują vietą, adresu 
4457 So. Talman avė. Vieta iš 
bizhiško atžvilgio kur kas ge
resnė ir patogesnė, negu senoji. 
Siuvėjas Yocius yra savo ama
to geras žinovas, todėl jis ir 
darbo visada turi į valias. 
Taipgi Siuvykloj kartu darbuo
jasi ir jo žmoną Jadvyga.

Kaimynas.

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

SPRINGSINĮ MATRACU

Beaųtyrests Matracai yra scientifiškai padaryti dėl geres
nio iriiegojimd, jų viduje yra 873 suraitytos sprendžinė- 
lės arba Colis, kurios staigiai prisitaikina prie žmogaus 
kūno atsigulus — be skirtumo kokioje pozicijoje žmogus 
negulėtų.

Tegul Simmons Beautyrest duoda tikrą poilsį 
ir sutaupo sveikatą.

šią savaitę PROGRESS KRAUTUVE Parduoda 
Beautyrest Matracus ant specialių Išlygų

Užeikite — Pasiteiraukite

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 16 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 uentais gausit tris 6 cdlių lėkštšes svies
tui ii* duonai pasidėti. Be jų setas bus nepilnas. Susitaupykit pilną setą. 

Likusi setui indai eis kas savaitę.
) SU ŠIUO KUPONU

Galėsit dar gauti iki balandžio 16 d. pagal pirmus tris kuponus — lėkš
tes, puodukus ir bliudukus dėl oatmeal arba košelės. Pažymėkit ką norit

1739 So. Halsted Street
ChicagOi Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas
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1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.76

. 8c 
18c 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia^ Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halst 
III. Telefonas Canal

cago,

Uiaakymb kalnai
Chicago je—paštu:

Metams ---------------------
Pusei metų _________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ________
Savaitei _____ _____ __
Mėnesiui _____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ------------------------- $5.00
Pusei metų _______________ 2.75
Trims mėnesiams .......  ~ 1.50
Dviems mėnesiams _______  1.00
Vienam mėnesiui___________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ________ _ ____   $8.00
Pusei metų -----------   4.00
Trims mėnesiams ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Reorganizacijos bilius

tų išrinktas arba jeigu Bago
čius dėl sveikatos negalėtų už
imti prezidento vietą, — kad 
tokiame atsitikime Laukaitis 
nebūtų užkluptas nepasiruošęs.

Kiekvienas žmogus , sveiku 
protu gali suprasti, kad, šitaip 
rašydamas, adv. Bagočius rašė 
p. Laukaičiui, norėdamas jam 
suteikti konfidencialų patari
mą, — kas toliaus tame laiške 
dar ir pabrėžiama žodžiais 
“strietly for your own privatė 
knowleclge and informaiion” 
(griežtai tik Tamstos vieno pri
vatinei žiniai ir informacijai). 
Bet, akivaizdoje šitokių aiškių 
laiško žodžių, p. Tysliava drįs
ta tvirtinti, kad tas laiškas bu
vęs ne privatinio pobūdžio!

Antra, savo laiške Bagočius 
nesako, kad jisai “nesirengia” 
priimti SLA. prezidento parei
gas arbri dalyvauti Sdrantono 
seime, bet jisai nusiskdhdžia 
savo sveikata (tai buvo sausio 
mėnesį) ir, bijodamas, kad dėl 
blogos sveikatos jisai, gal būt, 
nebegalės toliaus eiti 
to pareigas arba net 
seimą, jisai rūpinasi 
cijos ateitimi ir nori 
savo oponentą.
Laukaitis žino gerai, kad nuo 
(o laiko, kai adv. Bagočius ra
šė tą laišką, jo sveikata pasi
taisė, nes dabar SLA. preziden
tas dažnai lanko centro raštinę, 
sako prakalbas kolonijose, ir 
atlieka savo darbą, kaip orga-, 
nizacijos viršininkas. Taigi jie 
žino, kad aplinkybės, kurios 
Bagočių paskatino prirašyti tą 
draugišką laišką adv. Laukai
čiui, jau išnyko. O betgi juodu 
neturi sarmatos skelbti, kąc 
laiško autorius atsisakysiąs nuo 
prežidento vietos ir neatvylo
siąs į seimą!

Adv. F. J. Bagočius parodė

Lietuvos visuomenės 
sujudimas

LANKŪKŲIŽULUS REIKALAVIMAS. — JAUNIMO PA
SIRYŽIMAS. — DEMOKRATIJOS. — JUSTAS PA
LECKIS PRABILO. — DEŠIMTS TŪKSTANČIŲ 
ŽMONIŲ SUSIRINKO PRIE NEŽINOMO KAREI
VIO KAPO. — AŠAROS DĖL VILNIAUS. — APIE 
LIETUVOS ĮVYKIUS SUŽINOME Iš UŽSIENIO 
SPAUDOS. — TAUTININKŲ. .. SĄJUNGOS. NA
RIAI ĖMĖ STOTI, I LENKŲ ORGANIZACIJAS. — 
VISUOMENĖS BURNA YRA, KIETAI UŽČIAUP
TA. — PILSUDSKIUI DOVANA . . .

(Mūšų specialaus korespodento Lietuvoje) į

J. V. kongrese eina atkakli kova dėl įstatymo su
manymo apie administracijos įstaigų perorganizavimų. 
Roosevelto priešai vadina tą sumanymų “diktatoriaus 
bilium”. Jie sako, kad kongresui jį priėmus prezidentas 
įgysiųs tiek galios, kaip diktatorius.

Tiesa, tame biliuje yra pravestas valdžios koncen
tracijos principas. Visi administracijos skyriai, pav. yra 
pavedami prezidento priežiūrai. Departamentų viršinin
kai atsako prezidentui, o ne kongresui.

Bet tokia tvarka juk buvo ir iki šiol. Jungtinės Val
stijos neturi ministerio pirmininko, kaip Europos Vals
tybės. Čia prezidentas yra kartu ir kabineto pirminin
kas. Kabineto nariai vadinasi Amerikoje ne ministe- 
riai, bet “sekretoriai”. Jie yra prezidento įsakymų vy
kintojai. O kadangi prezidentas yra renkamas visų gy
ventojų ketverių metų terminui ir negali būti atstaty
tas (jei nepadaro kokio sunkaus nusidėjimo), tai admi
nistracija beveik visai nepriklauso nuo žmonių atstovy
bės.

Tokia tvarka nesutinka su parlamentarizmo pa
grindais. Bet republikonąi, kurie dabar taip smarkiai 
atakuoja “diktatoriaus bilių”, iki šiol tai tvarkai nesi
priešindavo. Tai ko jie karščiuojasi?

Dėl paprastos priežasties. Jie bijo, kad, pavedus ĮpOn7u LaukLičiu?d?;7giškiunX 
Rooseveltui perorganizuoti valdžios aparatą, jisai sukis pasitikėdamas juo, kaip inteli- 
į visas svarbias vietas savo žmoųes, ir republikonams gentu ir tos pačios profesijos 
paskui-per daugelį metų nebus progos gauti gerų “dža- narto, o tuo tarpu šis panaudo- 
bų”. To bijo ir konservatyviškieji demokratai, kurie ne- U° j° griežtai privatinį laišką 
remia Roosevelto Narsios Dalybos. <>^<’-edituofi ir

, ... . ... .,4 dabar Tysliava bando šitą Lau-žodžiu, kova opozicijos puseje eina daugiausia dėl kaičio ..(lirty trick„ pridengti; 
dzabll , O ne dėl principo. [ per akis meluodamas ir iš-

Antra vertus, reikia pasakyti, kad Amerikos Vai- kreipdamas Bagočiaus laiško 
džios mašinerija yra pusėtinai • pasenusi. Jai reikia yė- prasmę.
monto. Gaila tik, kad nebuvo sumanyta tuo pačiu laiku *^e ^lo pažemino ne Bagočių, 
padaryti pakeitimus ir pačiuose valdžios pagrįnduosė, Ibct tlktai Palys save* 
atskiriant tam tikras administracijos funkcijas nuo 
prezidento pareigų. Jo atsakomybė yra perdaug didelė.
Vienam žmogui krauti ant pečių labai sunkių naštų ne
išmintingų.

NAUJI “VIENYBĖS” MELAI

Brooklyno “Vienybės” vie
nas behdradarbis per du kartu 
skelbė, kad adv. F. J. Bagočius 
“nekandidatuos” į SLA. prezi-

bet tame

kė, kad to įrodymui busiąs pa- 
skelbtas paties F. J. Ragožiaus 
laiškas.

Laiškas, iš tiesų, buvo “Vie
nybėje” paskelbtas,
laiške nėra nieko panašaus j 
trii, kų skelbė to laikraščio ben- 
dradarbis ir redaktorius. Jame 
adv. Bagočius sęko adv. Lau
kaičiui, savo 
tlniuose SĖA. 
ihuose: ,

“Atrodo, ......... _
fia’ Tamsta ir aš busim prie
šingi vienas antram kandi
datai į musų Susivienijimo 
prezidento vietų”.
Ar šitie žodžiai reiškia, kad 

adv. Bagočius atsisako nuo 
iandidaturos? Kaip tik prie
šingai: tais žodžiais adv. Bago
čius pasako, kad jisai kandida
tuoja prieš adv. LaukaitĮ.

Taigi laiškas, kurį p. Tyslia
va ir p. Laukaitis bandė pavar
toti SLA. narių apmulkinimui, 
Įrodė, kad “Vienybės” pasaka 
dpie tariamų adv. Bagočiaus 
“nekandidatavimą” buvo me
las.

opohentui dabar- 
viršininkų rinki-

kad ‘žmonių va-

>1

preziden- 
atvykti į 
organiza- 
apšviesti

Tysliava, ir

KĄ SAKO F. J. BAGOČIUS 
Į LAUKAIČIO ELGESĮ

Bet pradėjęs eiti apgaules ir 
melo keliu, p. Tysliava jau ne
begali sustoti. Jisai dabar “Vie
nybėje” mėgina pateisinti netei
sėtą ir nepadorų elgesį p. Lau
kaičio, kuris be autoriaus (1\ 
J. Bagočiaus) žinios ir sutiki
mo davė Tysliavai paskelbti 
laikraštyje privatinį laišką, sti 
tikslu pakenkti to laiško auto
riui.

Tysliava sako, kad tas Ba
gočiaus laiškas esąs ne ptivri- 
čio'ipobūdžio, nes, girdi, —

\“į)> Bagočius pareiškia, 
kad jis negali išspręsti SLA. 
problemų, 2) Bagočius pra
neša, kad jis nesirengia pri
imti SLA. prezidento parei
gų it riet dalyvauti Scran- 
tono seime.”

se. Reiškia, ne visa Lenkija yra 
griežtai nusistačiusi prieš Lie
tuvą. Vilniuje demonstracijose 
nukreiptose prieš Lietuvą daly
vavo tik lenkai nacionalistai/ ir 
tai daugumoje jaunimas ir tos 
pačios demonstracijos buvo 
gana skystokos.

Lenkų generalinio štabo ka
rininkai priešakyje su jų ka
riuomenės vadu buvo atvykę į 
Vilnių. Dabar jie aiškinasi, kad 
buvęs atvykę J. Pilsudskio ka
po aplankyti, mat, kovo 19 die
ną būdavę Pilsudskio iškilmin
gai švenčiamos varduvės ... Ir 
kaip tik tai dienai lėnkai pritai
kė Lietuvai notą ir tą dieną te
ko Lietuvai tą įžūlią notą pri
imti. Lenkų nacionalistai dėl to 
dabar džiaugiasi . . . Suprask, 
mirusiam J. Pilsudskiui 
ną atnešę . . .

Ar reikia kalbėti, kad 
jų džiaugsmai Lietuvos
menę tik dar daugiau padilgi
na.

Ne,( dar kova nebaigta. Ji lik 
įgijo atvirumo ir savo griežtu
mo. Lietuvos pasienis neramus. 
Lietuvoje niaukiasi dangus ir 

; jokiu pragiedruliu greitai ne-

1936 Dodge
4 durų Tourlng Sėdau, {būda* 

uotas Trunkris, Šildytuvas, Radio. 
Originalus nubalsimas. Tobulus są
lygos. -Perleis už labai žemą kai
ną. $85.00, ar karas kaipo (mokėji- 
rtias. $25 i mėnesį.
PRUDENTIAL FINANCE ŲO.

1637 N. Cicero * » 
Atdara Vak. ir Sekm.

ateityje bendradarbiauti auko
čiau išreikštais principais;

IR TAIPGI LAI BŪNA NU
TARTA, kad šių rezoliucijų 
nuorašai butų pasiųsti Suvieny
tų^-Valstijų šiaurės Amerikos 
Valstybės Sekretoriui, Ambasa
doriui Didžiosios Britanijos, 
Francijos Respublikos, Rusi
jos S. S. Respublikos, Vokiečių 
Reicho, Italijos karalystes, Ja
ponų imperijos, Čekoslovakų 
Respublikos, Lenkijos Respub
likos, Latvijos Respublikos, Es- 
tonijos Respublikos, Belgijos 
Karalystės, Olandijos Karaly
stės, Norvegijos Karalystės, 
Danijos Karalystės, Švedijos 
Karalystės, Suomijos Respubli
kos ir kitų valdžių ir šalių at
stovybėms, o taipgi Amerikos 
ir lietuvių spaudai, ir dar £$vo 
šteito kongresmonams ir sena
toriams.

jų tarpe butą žymių valdinin
kų...

Spėjama, kad iš bankų įdė
lių iŠithta Keletas milijonų litų. 
Litu prasidėjo spekuliacija. Juo
doje biržoje jau už dolerį tas 
dienas pradėjo mokėti iki devy
nių litų... Tiesa, šiandien jau į- 
dėliai į bankus grįžo atgal; tie
sa, jau doleriu nespekulihoja- 
iria. Aptingo.

Gaiitohiiš žiniomis visoje 
Ėuropbjė faš dienas biržose 
stipriai susvyravo vertybių po
pieriai. Lenki joja zloto kursas 
staiga krito. Kai kurios verty
bės popieros teitais visai nebu
vo kotiruojamos. Lenkijoje pir
miems gandams apie‘ karą pa
sklydus ir pradėjus jų kariiio- 
ihetię Lietuvos pasieniu kon
centruoti, kai kuriose vietose 
Sitstreikrivo darbininkai. Tokių 
įvykių buvę Lodzėje ir kitur. 
Reiškia, Lietuva turi pritarimo 
lenkų radikaliuose sluogsniuo-

(Tęsinys) ,
šta| mes šiandien i| užsienių 

spaftdbš ėš’amė patyrę, kad už- 
sierijo Reikalų ministėris Lozo
raitis Įfefes raMą apie atsistri- 
tydinimą. įraukiama mmisterių 
kabjiičtė atmainų. Taip sako 
užsienio spaudą, taip praneša 
per radiją, bet mes čia Lietu
voj č hiėko apie tai tiėŽinolrie; 
nes niušų spaūdri ripie tai rašy
ti įlegaiii.

Žmonės tikrai nerimauja. 
Nori žinoti, kame yra dalykas. 
Visi žino, kad lenkų reikalavi
mas buvo žymiai griežtesnis, 
negu musų spauda rašė ir ne
žinome iš mūšų spaudos dčlko 
tasai jų reikalavimas vėliau žy
miai sušvelnėjo....

Tik mes žinome iš Užsienio 
spriudds, kad visa tai įvyko 
prancūzų vyriausybei lenkus 
stipriai paspaudus . . . Tai dėl- 
ko musų spauda apie tai nega
li duoti platesnių paaiškinimų?

Dėlko seimui teko tik minis- 
terių kabineto nusileidimą len
kams patvirtinti, dėlko seimas 
buvo tik sušauktas tą momen
tą, kaip jaū tasai sutikimas 
buvo lenkams įteiktas?

Delkb seiiųo posėdyje taip 
viskas tyliai apeita ir tokių gy
vybiniai Lieįuyrii į svarbių klau
simų nepasisakyta, nėpasiaiš- 
kinta? Ir mažai politikoje nusi
manančiam bendroms visi tie 
klausimai skverbiasi ir išvadų 
■prašosi. ,

Šiandien Lietuvos Aidas pra
nešė, kad tose,Lietuvai sunkio
se valandose valdininkų tarpe 
atsirado tokiij kinkadrebių, ku
rie jau pašiskubo įiadūoti pa
reiškimus, kad jiev stoją į len
kų organizacijas jų nariais. Vi
sai galimas tai daiktas, bet Lie
tuvos Aidas turėtų ir tai pri
durti, kad jei jisai tas tų valdi
ninkų pavardes išsišifruotų, tai 
tikrai patirtų, kad jų dauguma 
tai tautininkų sąjungos nariai! 
6 dėlko taip • įvyksta ? Tik to
dėl, kad visuomenės burna yra

dova-

šiokie 
visuo-

tenka laukti.
dar 
ta- 
bet

tenai vis svaigulio pagauti 
riasi didžiulę kovą laimėję, 
vargu iš tų šiaudų bus grudų.

Tai tiek šiuo tarpu. Laukite 
kitų laiškų. Visa skubiai prane
šiu, kaip tie visi įvykiai ritu- 
liubjasi. Gaila, kad taip ilgai 
laiškai eina. Spėju, kad ir jums 
smalsu žinoti, kas dabar Lietu
voje dedasi. —P. B.

(GALAS) .

Jonas GriganaviČius, 
Prezidentas.

Juozas Ivanauskas,
Sekretorius.

IŠ LIETUVOS
LIŪDNAS KAUNO “EMI

GRANTŲ” KELIONĖS 
GALAS

LABAI PAVYKĘS PHILADELPHIJOS 
LIETUVIU MASMITINGAS

Mitinge dalyvavo per tūkstantį žmonių ir sudėjo 
aukų $327.25

1 KUD. NAUMIESTIS. — Ne
seniai II. 7. į Kud. Naumiestį 
iš Kauno buvo atvykę du jau
ni žydų ir vienas vokiečių tau
tybės piliečiai ir norėjo slaptai 
pereiti Lietuvos — Vokietijos 
sieną, bet policijos buvo sulai
kyti. Visa tai patikrinus, pa
aiškėjo gana Įdomi tų trijų 
kauniškių keliones į Kud. Nau
miestį istorija.

žydai jaunuoliai Hiršaš Gen- 
kindas 17 m. amž., gyv., Kau
no m. Kalvių gtv. ir Berelis 
Migancas, 17 m. amž., gyv. Kau 
no m., Gedimino g., buvo pabė
gę, be tėvų žinios, iš namų su 
tikslu nelegaliu budu nuvykti i 
Ameriką. B. Migancas tam rei
kalui nuo tėvų dar pasiėmę 
(žinoma vogčia) 500 lt. Perves
ti per Lietuvos-Vokietijos sie
ną ir nulydėti tuodu žyduku iki 
Stalupėnų buvo apsiėmęs pami
nėtos Adolfas Muleris, 26 m. 
amž. kirpėjas, gyv. Kindeviškių 
vienkiemyje, šalia Kauno. Nuo 
Stalupėnų A. Muleris turėjęs 
perduoti tuodu žydukus kitam 
asmeniui, kuris turėjęs parū
pinti užsienio pasas ir nuvežti 
iki Hamburgo ruošto. Aiškinant 
dalyką toliau, pasirodė, kad pa
čią žydukų “emigraciją” ir jos 
įvykdymo planą A. Muleris bu
vo sugalvojęs tik tam, kad ga
lėtų iš juodviejų pinigus išvi
lioti. Atvykę į Kud. Naumiestį 
jie apsistojo restorane. A. Mu
leris tuojau paėmė, matyti, 
“skubiems” kelionės ir sienos 
perėjimo reikalais iš žydukų 
180 lt. ir palikęs juodu resto
rane, pasišalino. Tik po kiek lai
ko jis buvo policijos sulaikytas 
Darbininku g. pas E. R-ką be
girtuokliaujant.

Visi sulaikytieji buvo perduo
ti Kud. Nąumiesčio apylinkės 
.teismui, kuris tą pat dieną, iš
sprendęs jų bylą, A. Mulerį nu
baudė 9 men. kalėjimo ir vie
toje suėmė. Hiršą Genkindą ir 
Bereiį Migancą išteisino.

kamai įnešta, paremta ir vien
balsiai priimta sekanti rezoliu
cija:

Kadangi Lietuvos Bespublika 
yra ir buvo nuoširdžiai trok
štanti pasilikti taiką mylinti 
tauta, įsigijus savo nepriklau
somybę ilgų mėtų sunkiu dar
bu, kurios palaikymas yra jo
sios galutinis siekimas ir ne
ras;

KADANGI ji pati, visados, 
buvusi priešinga užkariavimui 
bei užgrobimui kitų tautų;

Kadangi ji yra priešinga su
sijungimui su užgrobikėmis tau
tomis, ar tai liuosu noru ar tai 
priė varta;

Kadangi Lietuvos Respubli
ka stengėsi ir dabar stengiasi 
išvengti būti įvelta į pinkles ne
sveikos bei nelaimingos ir ne
ramios sąjungos su bile agre- 
syviška šalimi;

1R KADANGI patarnauti ge
riausioms interesams pasaulio 
tautoms palaikyti vienybę ir 
nepriklausomybę Lietuvos Res
publikos, turi laikytis nuošaliai 
nuo visokių nedemokratiškų ša
lių ir valdžių ir- gintis nuo to
kių;

IR KADANGI Lietuvos Res
publika geidžia atsteigti josios 
DEMOKRATINĘ FORMĄ 
VALDYMOSI;

IR TAIPGI KADANGI demo
kratinė forma valdymos yra 
ideališkas Valdymas ir yra ge
riausia forma valdymo užtik
rinti pasaulio taiką; .

DABAR, TODĖL YRA IŠ
KILMINGAI NUTARTA, kad 
Lietuviai Amerikos piliečiai 
Lietuvių kilmės Philadelphijoj 
ir apylinkėse atsišauktų į visas 
pasaulio valdžias ir tautas pa
gelbėti Lietuvos Respublikai iš
laikyti savo vienybę ir nepri
klausomybę bei taiką ir pasau
lio DEMOKRATYBĘ;

IR TAIPGI LAI BŪNA NU
TARTA, kad Kongresas iš de
legatų, atstovaujančių Vitus 
lietuvius ir Amerikos piliečius 
Lietuvių kilmės Suvienytose 
Valstijose šiaurės Amerikoj 
butų sušauktas labai artimoje

Masiniame lietuvių mitinge 
kovo 27 d. Liet. Muz. Svetai
nėj tapo sutvertas Lietuvai 
remti Komitetas ir išrinkta ši 
Valdyba: pirm. Jonas Griga- 
navičius, rast. Juozas Ivanaus
kas, ižd. K. Bajoriunas. Padė
jėjais buvo išrinkti šie veikė
jai: adv. K. Celadinas, adv. M. 
šlikas, K. žadeiko, Jonas Gri
nius, A. Tvaranavičius, J. Lie
pa, J. Zakarauskas, Jul. Mas- 
lauskas, Vol. Norkus, J. Kle
mas, A. Kaniušis, P. Pūkas, A. 
Užumeckis, V. žitoVeckas, D. 
įlivinas, M. Monkelevičius, N. 
Dailida ir J. Sutkaitis.

Mitinge dalyvavo tūkstantis 
suviršum lietuvių. Aukų sudė
jo $327.25 ir priėmė Lietuvos 
gyriirilūi rėz'oliuciją. žemiau se
ka stambesnių aukuoto jų var
dai. Jos. Matulis $20.00, Pranas 
Liulevičia $18.00, adv. K. čela- 
dinaš $11.06, Jos. Ramahriųskas 
$11.00, adv. M. šilkas $16.00, 
Vol. Norkus $10.00, A. Užumec
kis $10.00, P, Kižis $7.00, Ed, 
Žaveckas $7.00, K.
$6.00, A. Kaniušis $6.00; A 
Dėsrius
$6.00, A. Tvaranavičius $5.00, 
Jonas .Grinius, $5.00, K. žadei- 
kb $5.00, S. Agentas $5.00, P. 
Pūkas $2.00, A. žemaitis .$2.00, 
J. Baltaduonis $1.00, Mrs. Bra 
zaitiš $1.00.

Iš viso stambesnių aukų su
dėta .............................   $152.00

Aukavusių po 1 dol. ir ma
žiau vardai1 nėra pažymėti; jų 
sudėta .......................... $175.25

Nešvarus blofaš, kui-į “Vie
nybė” padarė su adv. F. J. Ba- 
gočiaus privatiniu laišku, rrišy- 

1 tu p. Laukaičiui, iššąukė Ba
gočiaus pareiškimą, kuriame 
tarp kitoko sakoma:

“Nereikalinga sakyti, aš 
esu daugiau negu nustebin
tas, kad žmogus, kuris uži
ma teišėjo vietą, kuriučm 
mes visi pa^itikčjtįm kaipo 
prakilniu žmogum bent, ku
ris kokirim netikėtam atsiti
kime butų galėjęs ritsistotl 
mano vietoje vadovauti, kad 
taip žemai prisielgtų, perduo- 
dąniris paskleisti tok( asme
nišką laišką spriudai. šitas 
yra nesiimušatpriš faktas įro
dantis, kad kokibš rųšies 
žmogus kaip Laukaitis turi 
būti. AŠ esu ne tik nustebin
tas, aš esu pasibiaurėjęs ir 
užsigavęs, ir dabar gailiuosi 
Susivienijimo (pirm to, aš 
negalėjęs bučiau tikėt, kad 
Laukaitis, kaipę 
taip, žemai pasielgtų! 
tokios rųšičš žmogi 
išrinktas Prezidentu 
organizacijds.

“Kaipo prakilnus žmogus, 
jis ifegaletų žemiau pasielgti, 
manū supratimu.”
Ponas Laukaitis tuo 

elgesiu padarė gėdą ne tik sau 
bet ir draugijai, kuriai jisai 
priklauso.
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teisėjas, 
), 
ils butų

musų

ri

Aleksandras Kerėnskis, buvęs

savo
9

cagon bal.,17 čf. pasakyti kal
bą apie demokratiją Ašhltind 
Boulevdrd . Auditorijoje, AsH?. 
lancl ir Vau Burėm

Čia yra du Tysliavos tvirtini
mai — ir abudu, melagingi.

Bagočius savo laiške nesako, 
kad jisai negalįs išspręsti SLA. 
problemų. Jisai sako, kad, jam 
beprezentaUjarit, teko grumtis 
su problemomis, kitriaš išsprę
sti joks žmogus riėgrili, susidū
ręs su jomis urnai (“at a mo- 
ment’s notice”). Todėl prezi
dentas Bagočius siūlosi supa
žindinti adv. Laukaitį, neturin
tį jokio patyrimo SLA. reika
luose, su tais kebliais klausi- 
rfiais, kad, j'e^gu pastarasis bu-

šai pasisakyti ir nurodyti, kur 
Lietuvos priešų esama. Valdi
ninkas visagalis, jam žodžio 
nepasakysi ir jis todėl gali ge
rai užsimaskuoti!

Persekiojami tikri, nuoširdus 
lietuviai ir vien tik todėl jie 
persekiojami, kad jie nepasi
duoda monopolistų įtakai, kad 
jie drįsta tįirėti savo nepriklau
somas pažiūras, bet pažiūras 
lietuviškas, patrijotiškaš!

Daug kas iš lietuvių jau ne
kalbant apie valstybines įstai
gas net negali valdžios kontro
liuojamose visuomeniškose į- 
slaigose gauti užsiėmimą. Už
tiksi fenais kitatautį, bet nerasi 
fenais tokio IfėtUVid, kuris rie
tą pasidavęs monopolistų jta- 

' kai!
Karui ištikus, tasai lietuvis, 

ne monopolistas, kaipo geras 
savo krašto patriotas stos ginti 
srivo tėvynės, juk visi be jokios 
pažiūrų išimties’ stoja ir dekla
ruoja, kad jie esą nepriKiauso- 
nios Lietuvos tvirti šalininkai, 
bet tik monopolistų politikai 
nepritaria ir štai jią yra nu
stumti, kartais net skaudžiai 
riūsRriausti. . Tiek kinkadre- 
biai, šiaudiniai patriotai ir tas 
dienas skubėjo iš bankų afsi- 
imti šavo įdėtus įdėlius ir net 
patsai Lietuvos Aidas sako, kad

žemaitis

$6.00, S. Laurutis

Iš viso $327.25

Philadelphijos Lietuvių Dr- 
jų' Sąryšio sušauktam viešam 
masiniame susirinkime, ‘ repre
zentuojant per 50 tūkstančių 
Amerikos piliečių lietuvių kil
mes Philadelphijos, Pa., ir apy
linkės, masiniame susirinkime 
laikytame Lietuvių Muzikalėje 
Svetainėje, 2715 E. Allegheny 
AVe7 Philadelphia, Pa. sekma
dieni, kovo 27 d., 1938 m., an
trą valandą po pietų, buvo tin

McDowell N. Y. so 
cialistų partijos sek 

retbriiis
NEW YrORK, N. Y., bal. 8. 

— New Yorko valstijas socia
listų partija išrinko savo se
kretorium Arthurą McDowell, 
chicagiėtį, buvusį nacionalį par-. 
tijos sekretorių McD0well yra 
aktyvus. ..unijistas, Chičagdš 
mokytojų lokalo narys.
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INSURED PINIGU?'?
SVEIKATOS SKYRIUS
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. Dictator 6, 4 durų touring Sedan, 
Jbudavotas trunkas, šildytuvas, vi
sas kaip naujas. Turi parduoti.Šiam 
fllien turtui sutvarkyti. $95.00 ar 
karas kaip įmokesnis. $26.50 į 
nesį. 
PRUDENTIAL FINANCE

1637 N. Cicero 
Atdara Vak. ir Sekm.

me-

co.

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

KREIPKITĖS Į _

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN AŠS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUĖ. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, <$ia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

BOSE ENCHER, Secretary

GYVENIMO PRADŽIA
fiaio f)r G. I. Bložis

FRANK MICKAS
RŪBU KRAUTUVĖ IR SIUVYKLA

4146 Archer Avernie

Didelis pasirinkimas vyriškų 
siutų, marškinių, svederių,

Daug metų gerai patyręs lietu
vis siuvėjas. Siuvame naujus 

siutus už prieinamų kainų.
Išvalome ir sutaisome vyriškus 
z ir moteriškus rublis.

esiškubinkfrne savo suipa- 
nyniio įvykdinti urnai, vykdin- 
kime palengva ir rūpestingai,, 
neš gyvėhįmaš yra labai įvai
rus, p aplinkybės dar įvaires
nės. Taigi^ asmuo kiek ilgai gy
vena, nek ilgai mokosi ir ne
baigęs gyvenimo mokyklų turi 
mirti.

K .
Šių dienų civilizacija negali 

tų įvairenybių tinkamai išaiš
kinti, kodėl taip, ne kitaip yra.

Štai kad ir gyvenimo perio
do tikrenybėje, mes nežinome, 
kuomet mes pradedame gyven
ti, kuomet musų mintys pasi
daro netaip greitai pamifštįn- 
čios. Taigi, gyvenimo pradžio
je, kūdikystės dienomis, kada 
žmogaus mintys pradeda veik
ti ir kasdieninių gyvenimo

pasilieka atmintyj su paženkli- 
fiiniu,' kas yra geras ir kas yra 
blogas, nuo tada vaikai vaiz
duojasi, kad mama ir pąpa, ar
ba tėvai yra visų galingiausi 
pasaulyj žmonės; teisingi, pro-

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA —• 

' JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, —

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

A. G. KARTANAS, Sav.
2555 West 69th Street, Chicago

Telefonas HeAilock 0318
r J U! JI J1. 7

AKINIŲ
IŠPARDAVIMASŠlifuoti*

i ’rastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS A ...

Ofisas k Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Gafantūotšš.
756 West 35th Street Telefonas Yardš 1829

susimylejimų ir 1.1. O apie ki
tus žmones nedaug ką mąsto, 
ypačiai apie gydytojus bei dan
tų gydytojus. Dažnai kūdikiai 
dargi yra gąsdinami; jei busi 
negeras, tai aš tave vesiu pas 
deiįtist^ ir jis tau dantį ištrauks 
ir t.t.

Panašus išsireiškimai yra tie
siog barbariški, reiktų vengti 
jų. Užuot gąsdinę savo vaiką, 
aŠ manyčiąu, kad motinos yra 
šventa pareiga bandyti savo sū
nelį arba dukrelę supažindinti 
su dantų gydytoju. Reikia nu
sivesti ‘vaiką pas1 gydytoją, ka
da einate sau dantų taisyti, lai 
jūsų jaunasis vaikutis susipa
žįsta šu gydytoju iš anksto, 
pirm negu gydytojas pradės jo 
ar jos dantukus apžiurinėti, 
taisyti arba traukti.

Patyrimas mums sako, kad 
kUriŠ vaikas eina drauge su 
motina pas dantų gydytojų ir 

c -•
turi progos matyti,, kaip mamai 
yra taisomi dantys, tai Vaiku
tis mano, Rąd įnėmai neškėu- 
da, galima kęsti, kėip gręžia, 
tai ir aš duosiu, lai ipąn tas gy
dytojas pagfęžia biskutį. Na, ir 
štai atsargdš gydytojas (kiiris 
myli vaikus). piriną kąrtį ap
žiūrinėja kūdikio dantis ir pa
krapšto biskį, ir dar pasikalba 
su vaiku, o jeigu dar kų duo
da, tai jau antrą kartą vaikas 
ir klausia mamos; “kuomet ei
sime pas gydytoją”. Mat, vai
kas jaučią draugiškumą gydy
tojo atžvilgiui Kūęm'et pirmą 
kartą gydytojas vaiką neužga
vo ir buvo draugiškas, tai vai
kas mano, kad tas draugiškas 
gydytojas negali užgauti. Jei 
vėliau vaiką ir užgauna biskli
tį, Idi jis mano, kad nelaimė 
atsitiko, tai VdikaS ir toliau do-

’ . t I . » • ** • ’ ■ ■ ' • 1 ■
vanoja, su gydytoju nesibara,

ra į juos dėmesio kreipiama, 
ra į juos dgmesio kreipiama, 
kol vaikas nepradeda skųstis, 
kad jam skauda dantis arba fi
ziškai pradeda sirguliuoti.

Štai pavyzdys, kas atsitiko 
su ponios Duobienės dukrele, 
Luse. Lusė buvo jau beveik ke
turių metų, kada motina paste
bėjo, jog jos dukrelei ko tai 
trūksta, yra nenormališka. Pra
dėjo lankyti mokyklų (kinder- 
garten)’ vos būdama penkių 
metų amžiaits. Lusė mokslo 
pirmos dienos buvo visai ne
pavydėtinos, nes per tris me
tus voš pasiekė antra laipsnį. 
Vadinasi, jau vienus metiiis pa
siliko nuo savo normališko 
laipsnio.

Na> ir štai, Lusė juo tolyn 
vis darėsi nenormaliŠkėšiIė, nu
stojo apetito, negalėjo miego
ti normališkai, buvo pageltus, 
žandukai įkritę ir dažnai skųs- 
davoši, jog jai galvų skauda, 
taipgi dažnai pykdą voš ne tik 
su savo draugėmis, bet ir su' 
motina a įkarto Lina i pykosi. O 
iiiokykloš darbas visai pradėjo 
nesisekti Lūšei. Jinai pasidarė 
Visai melancholiška, vieniša.

Ponia "Dųobienė pradėjo ne
rimauti dėlei savo dukrelės, 
nes tiesiog nebegalėjo sųsiro- 
kuoti. Netekusi kantrybės, pra
dėjo teirautis savo kaimynkas: 
girdi, kų čia dabar ddryti su 
mano mergaite, kad jinai pasi
darė tokia nepaklusni, visai ne
nori mokytis, net tingi žaisti, su 
vaikais, ir išrodo vis lyg ser
ganti. Kaimyhka pataria, kad 
reikia vesti pas medicinos gy
dytojų, bet jMiiia Dųobienė at
kirto, girdi, o iš kur pinigų 
gausiu, juk tėvas jau trys me
stai kaip nedirba. Nagi, visgi 
neleisi savo dukrelei mirti, —

savo drauges. Reikalo verčia
mas, o šiek tiek noro turėda
mas tai žmogus gali viską pa
daryti, ypačiai dėl mylimo šei
mos nario.

Už kelių valandų jau •‘lak ta
ras. atsargiai apžiūrinėjo Lūšę 
ir lyg nusiminęs molinai tarė: 
blogai, ponia Dųobiene, man 
atrodo, kad jūsų dukrelė yra 
labai sumenkus ir turėsite siųs
ti į sanatorijų pasilsėti, permai
nyti vietų ir aplinkybes. Jinai 
turi gauti švaresnio oro. Bet 
Štai gydytojas urnai pakeitė sa
vo mųitį; mat, jis apžiūrinėda
mas Lusės tansulus pastebėjo, 
kad kūdikio dantys buvo labai

te bėdą dantims, būtent; Lusės 
liga, nepaklusnumas, barniai ir 
hesišekimaš mokykloj pareina 
nuo blogų dantų, štai medikas 
šu šypsena aht yejdo kreipėsi į 
susirūpinusią motiną: “Tur 
bu t, suradau jiisų dukreles li
gos priežastį. Bet aš negalėsiu 
t . •*» .

juos valyti ir kų vartoti valant 
bei kaip dažnai valyti. Kada 
sniageniukai 'nsiškai sugijo, 
maždaug po keturių mėnesių 
turėjo gydytojas uždėti ant 
dantų braisus (tam tikrus iš 
metalo prietaisus), kad dantis

metų Taiko bėgyje tūrėjo gra
žius dantis ir nprmališką syei* 

į katą, ir tuomet nesipyko nei su 
motina, nei su draugėmis ir 
mokyklos darbe stovėjo aukš
čiau kitų mokinių.

Tai, matote, ką hežinysle pa
daro. Motina pati save kanki
no, dukterį ęlar daugiau kanki
no. Tokie dėlykąi galėtų būti 
išvengti, jei tik butų laiku pa- 

j si tarta su medicinos arba su 
,ddntų gydytojais'.

AfitradififiĮ, 
Balandžio 12 
CICERO LIETUVIAI 

BALSUOKIT
ŠIUOS KANDIDA

TUS!

PEOPEES
KRAUTUVĖSE

22-jį METU SUKAmiŲ
Paminėjimas ir Pavasario Sfezono Atidaryirio

DIDIS

Išpardavimas
Pasiūlo specialiai didelius bargenus ant Rakandų. 

Proga — didelė proga viską susipirkti su 
didžiausiu pinigų sučėdymu.

TAI

MORUS PLEČIASI! 252LL2531 s’.^PuUSki Rbad
TeĮ Crawford 4088

Kaldras padarome iš jūsų 
plunksnų arba vilnų pagal 

užsakymą

DYKAI
perkant iš, mu.su impor

tuotus impilus.

39 c Yt>.
IR AUKŠČIAU

ONDRUS 
KALDROS
DOVANA KIEKVIE

NAI JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Kartais paklausi vaikučio 
“Ko Atėjai?” Gauni atshkym’ų: 
“Pasikalbėti”, na ir duoda ratu
kų pašikratyti ir tęsiama pasi
kalbėjimas., Suprantama, iš to 

maža

Suprantama, ( motinai buvo 
neapsakomas išgųstis, kada gy-

gydytojas labai, labai 
^atidos turi, nes reikia daug 
laiko ir ehėrgijos tam pašvęsti. 
Kartais gerokai ir nervus ap- 
ardo, bet sau blogo nepadaręs 
negali kitam gero padaryti, tas 
yra teisybė bile kokiame dar
be. Tai «yra labai svarbu, kad 
tėvai su gydytojo pagelba rūpi
nasi vaikučių dantimis ir jų 
sveikata, kad i uos užlaikyti 
normališkai, kad užaugę vaiku
čiai butų linksmi ir dėkingi tė
vams už jų rūpestingų auklė
jimą. . J

’•«!* •) ‘.L ■ .Dabar pašikliUisykhnė, kas 
atsitinka su vaikų dantimis ir 

•bendra sveikata, kuomet jie y-

gelbėti. Bet gydytojas suprato, 
jog išgąsdino motinų, lai su
skubo pasiaiškinti, kad su Lū
šė bus viskas gerai, tik reikia 
vesti pas dantų gydytoją, iies 
Lusė turi labai prastus dantis.

Ponia Dųobienė tų pačių die
ną nuvedė savo dukrelę pas 
dantų gydytoj ąs kuris apžiūrė
jus surado, kad Lūšei net rei
kia ištraukti septynis dantu
kus; du pirmus krūminius: va
dinasi, dii pastovius dantis tu
rėjo ištraukti, nėš buvo per il
gai apTeįšti. Kilus dantis dan
tų gydytojas pataisė, kuriuos 
tik galima buvo pataisyti.

Lusė į pora mėnesių buvo 
visai kitokia mergaitė, nes gy
dytojas ne vvien sutaisė dantu
kus, bet dar pamokė ją, kaip

0 A. F. NlACIEJĖW-
• • f *

SKI
Demokratų kandidatas Kon
gresui šešto Distrikto. Dė
kite kryžiuką prieš jo var
dą ir pagelbėkite išrinkti 
atsakantį žmogų atstovauti 
šeštą D i strik tą Kongrese, 
ššeštas Distriktas vra vie
nai iš didžiausių Distrik- 
tų visoje Ainerikoje ir An- 
ton F. Maciejewski yra tin-

Distriktą at-kamiausis * šį 
stovauti.

Parlors setų kainos taip su
mažintos, kad parsiduod^

,ik po 28.95
. j 

Šis naujos mados Parlor Setas, 
. . ,rų$įes Friezcte, 2 šmotai, rcguliarė vertė $80.00,

apdengtas su aukštos

49-95

$18.00 vertės, naujos mados 
^pringsiniai malrasai

. po:

7.98

Didelės vertybės mfegdimį 
kambarių Setų platus pasi
rinkimas, gražiausių madų, 
3-jų dalių Setai 40 nuoš. že
miau Ver

S NICHOLAS
HENDRIKSE

Demokratų kandidatas dėl

kitę kryžiukų prieš jo var
dų ir pagelbėk!te išrinkti 
atsakomingų žmogų atsto
vauti Cicero Miestų Apskri
čio Taryboje. N. Hcndrikse 
yra didėlio patyrimo moks
lo žmogus ir valdininkas 
pasižynlis sumanumu ir at
sidavimu piliečių labui. Jis 
pilnai tinka užimti aukštų 
urėdų apskričio Komisio- 
nieriaus, j kurį jis kandida
tuoja.

116 d a po

Naujausi Eiiglish Coacbes 
reguliarus vertės $30.00, 

Peopleš Krautuvėse 
parsiduoda po -—

•18.50

Šis naujausios mados gėsi- 
nis pečius vertas $55.00, 

parsiduoda už —

29.75
Lengvus Tšmokėjimai Pritaikomi Visiems 

Didelė nuolaida už senus baldus, mainant ant naujų 
Specialiai sumažintos kainos ant visokių Refrigeratorių, , A ,. ę?Gasinių Pečių — Radios ir 1.1.

— PIRKITE DABAR —
PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS

KRUPICKA
AntoiųJ. Krupicka yra De
mokratų kandidatas dcl 
Townsliip Čommitteeman 
Cicerbje. Jisai tarnavo Ci- 
ecrieuiams kaipo Viešų Da 
bų Komisioniėrius ir tame 
urėde pasirodė kaipo tei
singas ir gabus žmogus. Jo 
departmentas pavyzdingai 
tarnavo Cicero pagerinimui.
»4 « * o a +

Balsuokite už šiuos 
kandidatus ir visą re- 

guliarę derridkiatų
z partiją

4179-83 Archer Avė. 2536 -40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tel. HeimrtlOCk 8400

, CHICAGO. ILLINOIS

mu.su


SUSIRINKIMAI
Teisybes Mylėtojų Draugystė laikys mėnesinį susirinkimą sek

madienį, balandžio 10 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. 12 vai. dieną. Visi nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti. —A. Kaulakis, rašt.

Garfield Parko V. ir M. Paš. Ęliubo narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, bal. 10 d. 1 v. p. p., 3929 W. Madison St. 
Būtinai patys dalyvaukite ir naujų narių atsiveskite, bus 
svarbių reikalų aptarti. —J. G.

................‘ ■ ■ ■ ■

P A R E N GI M A I
J - -   —- - -------------- ----------------- ----------- -- ------------------- - - -

Bunko ir kortų parų rengia Chicagos Lietuvių Pirmyn choro 
rėmėjai šeštadienį, balandžio 9 d., Armitage svetainėje, 
3804 Armitage avė. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 30c. 
Kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankyti. Parengimo 
pelnas skiriama finansavimui Pirmyn choro kelionės Lie
tuvon. —Rengėjai.

Lietuvių Kongreso Roselando skyrius rengia teatrą ir balių. 
Bus sulošta dviejų aktų komedija “Čigonėlės nemeluoja’’, 
tik ką gauta ir Lietuvos. Parengimas įvyks nedėlioj, ba
landžio 10 d. Darbininkų svetainėj, 10413 S. Michigan 
a'vČ. Pradžia 7 vai. vakare. Malonėkite visi atsilankyti ir 
paremti Lietuvių Kongreso skyrių, o juoko turėsite lig1 
valios. Kviečia Komitetas. 

----------------------------------------------------------------------------------

TEATRAS IR BALIUS 1
Rengia Lietuvių Kongreso Skyrius Roselande

Bus sulošta 2 aktų labai juokinga komedija “Čigonėlė Nemeluoja” 
Tik ką gauta iš Lietuvos

Nedėlioj, Balandžio-April 10 d., 1938
DARBININKŲ SVETAINĖJ, 10413 S. Michigan Avė.______

Prasidės 7 vai, yakare. —• , ~ Įžanga tik 25c
Dalyvauja gabiausios meno jėgos.1 Todėl visi kviečiami dalyvaut 

ir paremti Lietuvių Kongreso skyrių, kuris padeda Lietuvos liau
džiai kovoti su fašizmu, šokiams grieš S. LEŠČIANSKO Orkestrą.

- Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

“Avinėlis Nekaltasis”
KETURIŲ AKTŲ KOMEDIJA 

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

JŽANGAr PERKANT IŠKALNO 40c. PRIE DURŲ 55c.

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

Kviečiame visus Chicagos lietuvius atsilankyti.
RENGIMO KOMISIJA

I , ■ ■■ ................. ■ ■■ „U ■■ ■■ ............................. ■ ■■

Balsuodamas žvmėkv

balote tikrai

BALANDŽIO 12
Būtinai padek kryžių

prieš vardą

John

Kluczynski
Reguliarūs Demokratų Organizacijos kandidatas į

STATE REPRESENTATIVE
• 4 * t L'

f * < S 't

4-TO SENĄTQRI*IIO DISTRIKTO
Jis ištikimai tarnavo savo žmonėms per pastaruosius tris 

terminus tad ir perrinkimus teisingai užsitarnavo.
Jis General Assembly posėdžiuose dalyvavo visą 100%.
Darbininkų ir neturtingųjų draugas, palaikė visus įstaty

mus, kuriuos rėmė darbininkų organizacijos.
J j indorsavo Amerikos Legijonas, Užsienių Karų Vete

ranai, Reguliari 12-to WarĮo Lietuvių Demokratų Organi
zacija ir visos darbininkų bt^anizacijos. Reguliari Demo
kratų Organizacija ir visos vietinės biznio ir profesinės or
ganizacijos.

Jis turi užvydėtiną rekordą ir pilnai užsitarnauja jūsų 
paramos.
šį skelbimą dovanojo Town of Lake biznio ir profesiniai žmonės

GARSINKITE "NAUJIENOSE”
>■

Naujienos, chįeago, m
m.į i ~ i ........ į KLAIDOS ATITAISYMAS

šeštadienis, baland. 9, 1938
• • • /- ** * •» * / * * * •

Diena Iš Dienos

Pasveikino 
Vardadieniu

BRIGIITON PARK. — An- 
dai per Vincentų vardadienį, 
kuris1 pripuola balandžio 5 die
ną, susitarę muzikantai nuvy
ko pąsveikinti biznierių Vin
centą Razutį, kurs užlaiko ge
rai įrengtą taverną adresu 
2631 W. 39 Place. Tą vakarą 
Vincentas ir Antanina Razučiai 
buvo gerai muzikantų palinks
minti.

Šauniąją orkestrą sudarė šie 
įsmenys: F. Kuzmarskis, J. 
Grušas, J. Žukas ir H. Reksnis.

Kostumeris.

36-toji SLA kuopa delegatu 
išrinko ne adv. F. Brachulį 
(žiūrėk vakar* dienos “N.”), o 
p. J. Brachulis.

Pranešimas Naujie
nų Spulkos
Ščrininkams

Visi Naujienų Spulkos Ben
drovės nari i, kurie turite kny
geles, malonėkite priduoti sek
retoriui A. Rypkevičiūi dėl pa
tikrinimo, nes to reikalauja val
džios auditoriai.

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Ašsociation.

T. Rypkevičia.

Gražiai Minėjo 
Vardadieni

CICERO, III. — Teko repor- 
teriui nugirsti, jog ciceriečio 
Juozapo Augaičio, 1608 So. 50 
’ve., vardadienis gražiai pami- 
lėta... Juozapų dienos išvaka- j 
iėse susirinkę jo draugai ir gi-' 
minės gražiai jį pasveikino, lin
kėdami geriausios laimės ir il
go gyvenimo. Tarp kitų daly-! 
vių Juozapą pasveikinti buvo1 
atsilankę šie asmenys: Jovarau- 
ikai, Kazlauskai, Bergiai, Vil
kai ir Agota Kasparienė. Ka
dangi pastaroji yra lihinų šei- 
nininkė, tai jai prisfcjo prie 
šios pa rėš nemaža pasidarbuo
ti-

Prie progos reikia pabrėžti, 
kad Juozapas Augaitis iš ama- 
’o yra dekoratorius. Jis viso
kius namus gerai išpopieruoja 
r numaliavoja, kaip iš vidaus 
aip ir iš lauko pusės.

Rep. B. P.

°-nas Kuraitis
Trįžta iš Hot Springs, 
Irkansas

Savaitę laiko pasilsėjęs šil-. 
uose Hot Springs, Arkansas 

^raštuose, šįryt apie septintą 
zalandą p. D. Kuraitis sugrįš 
3hicagon.

P-as Kuraitis buvo išvykęs į 
lot Springs, kad tinkamai pa- 
Isėti, nes dėl labai įtemtų biz

nio pareigų jo sevikata buvo 
eikalinga pailsio.

Grįžęs Chicagon ponas Ku- 
’aitis vėl stos vadovauti, Milda 
Auto Sales įstaigai. Tad Buickų 
r Pontiacų pardavimas eis vi
li smarkumu. —R.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
' Chicago je)

Charles Huet, 23, su Frances 
Marcinkevich, 21

Russel Poole, 21, su Sophie 
Sinicki, 21 •

Frank Urback, 21, su Eu- 
ean Goree, 20

Stanley Pocius, 24, su Edna 
Dermody, 22 \

Reikalauja 
Perskyrų
> Betty Balsewicz nuo Louis
BaJsewicz . ,

Gavo
Perskiras

Veronica Slikas nuo Frank
Slikas *

Nellie Budris nuo Peter Bud- 
ris

Elizabeth Zalka nuo Frank 
Zalka

> METAI KALĖJIMO ALU- 
DININKUI. —-Miesto teisėjas 
Dougherty nuteisė aludininką 
George Kappos, 39, nuo 3541 
Ogden avenue, metams kalėji
mo už pardavinėjimą gėrimus 
nepilnamečiams, jo alinėje pa
sigėręs 16 metų jaunuolis Wal- 
ter Pijanowski, 1905 S. Kedzie, 
nudurė 17 metų berniuką 
Frank Gawel, nuo 1922 South 
Tfoy.

1936 Plymouth 
DeLuxe

’, • I

durų Tour. Sedan. Įbudavotas

KYLOS RŪPESČIAI

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
-ad pačios Naujienos ' 
yra naudingos.

N0W YOU CAN 

OWN 
A FAM0U5
Tsmemon

• Typical 
Emerson Per- 
formance

• Attractivo 
Walnut Bake- 
lite Cabinet

• Electro- 
Dynamic 
Speaker

• Built-in 
Aerial v

• Automatic 
Overload 
Control i

t

S TUBES

BROADCAST
KPOLICECALLS

Hew 1938 Model BA-199
• At this lovy price you can afford 
two or three Emersons so that every 
member oi the faipily mdy ėnjoy his 
own favorite radio programa. Be 
sure you see and hęar this grand 
httle radio. "

WHh the Amaxing 
"MIRACLE 

TONE CHAMBER"

R-167

2985
a Another Emerson sensationJI is this beautiful 5-tube

Zffiv superheterodyne, with the
„famous Emerson “MIRACLE 

TONE CHAMBER" — nat- 
«/ uralizes and eguahzes re- 

ception throughout the 
room. See this sėt today.

OTHER EMERSON MODELS— 
$14.95 to $139.95 

EAŠY TERMS

Jos. F. Sudrik, Ino.
• . ■ . ■ ■* * ■ ’ > ■ ■

3409-11 So. Halsted Str.
i : « •. • > ■ '

Namų Rakandai —- Refri- 
geratoriai —- Pečiai 

Skalbyklos

Radio programai: WCFL neda
liomis nuo 7:30 v, vak. WAAF 
Pėtnyčiomis ir riedėHomis nuo 
4 v. po piet. ir WHFC ketver- 

gais nuo 7 iki 8 vai. vak.

4 < 
Trunkas, šildytuvas, Dual įrengi
mas. Originalis finišas, šis karas 
atrodo kaip naujas. Turi būt par
duotas šiandien turtui sutvarkyti. 
'75.00 ar karas kaip |mokesnis. 

! *25.00 j mėnesį 
PRUDENTIAL FINANCE

1637 N. Cicero 
Atdara Vak. ir Sekm.

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

CO. DR. P. SCHYMAN. Specialistas 
Įsteigta 20 metų.

1869 N. Damen Avė. ARM. 8200

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRANKFURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
UHIOAGO. ILL. 3. P- RAKŠTIM. KAV.

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOM DEVVNEKIO8 
GINTARŲ .1 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

SAVĘS WORK!
PILSEN 

LIGHT FLOOR OIL
' Giliai persisunks į jūsų senas grindis. Išdžiūsta 

ir palieka gražų blizgantį varnišiuotą paviršių.
. Grindis lengvai galėsi nušvarinti. Galit nusi

pirkti kiekvienoj maliavų arba geležų krautuvėj.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

X

Šmotų Servizas 
Vienam 

k Žmogui

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais 99c
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti (t*ilną Setą

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

Tiktai po 990 už H 
kiekvieną setą 

- su 6 kuponais '

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS

6

$1.49

1.19

79<t
1.19

didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ..
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ...
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 3Šc extra)

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

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti 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, reikią atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais

Kupono No. 106

... Valstija

Balandžio 9 d.

TAUPYK. TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan ........... $750
PACKARD Sedan .............. 48o
TERRAPLANE Sedan ....... 425
DODGE Sedan .................. 345
PACKARD Sedan .............. 275
FORD Dėl. Sedans ........... 225
PONTIAC Coupe .................. 165
AUBURN Sedan ...................  75

37
35
36
35
32
35
33
31
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD - VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th SL Phone Midvvay 7272

—........................... ■—................ š

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

CRANE
COAL COMPANY. 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run <7.50 
(Screened) ...........   tonas
SMULKESNES $7.25
Tonas    .......... ...... ...... *

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marguette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai. 
Hemlock 2343

Y A N A S 
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

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

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street 

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti (vairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalit^ susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Bhnio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

-SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ J 2'50
GYDYMAS........................ SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

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

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

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

Tel. Lavndale 5727.

• RĘSTA URANTAI
■ ^•^W«^^*^*^**M^>****—<**^**^*^^^^*^^^^***

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

Tel. VICTORY 9670.

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LŲCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue
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Rinkimų tarybos 
narys Lipsky 
nerezignavo

Kelly ir Nasho statytiniai 
griebėsi desperatiškų įrankių 
sutrukdymui žmonių užuojau
tos teisėjui Jareckiui. Jie pra
dėjo kaltinti Jareckį nebučiau- 
siais dalykais. Kada pasirodė, 
kad Kelly ir Nash yra užregis
travę tūkstančius nesančių bal
suotojų, tai Kelleys- alderma-

Kelly ir Nash Mašina Nori Iš 
varyti iŠ Pręjto Ęįnkįmų 

Komisionierius

VERONIKA SAVICKIENĖ, 
po tėvais Bružaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 6 d., 2:00 vajandą 
po pietų, 1938 m., sulaukus 
44 metus amž., gimus Tau
ragės apskr., Rimšių kaime, 
Eržvilkio parap.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Pranciškų, dvi dukte
ris. Veroniką ir Oįgą, 2 sū
nūs: Bronislavą ir Edwardą, 
seserį ir Švogerį Oną ir Joną 
Juškus, 4 pusbrolius, Juozą 
ir Antaną Mankus, Juozą ir 
Antaną Survilus ir jų šeimy
nas, švogerką ir švogerį Ju
zefą ir Mykolą Korsakus ir 
kitus giminešf Lietuvoj brolį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Li
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, Balandžio 9 d., 
2 vai. po pietų. Iš koplyčios 
bus nulydėta į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Veronikos Savic
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys, Sunai, Se

suo, švogeriai, švogerkos, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

HARRY LIPSKY, 
Rinkimų Tarybos Komisionierius 

nai pramanė melų, kad 200,000 
gerų balsuotojų nėra užregis
truoti. Paklusnus Kelly kan
didatas Prystąjski įsikando tą 
melą ir pradėjo atakuoti rin
kimų komisionierius ir verž
tis į jų ofisą, kad duotų jam ir 
jo samdiniams prižiūrėti balsų 
čękiavimą. Jų vienu,tinis tiks
las yra trukdyti rinkimų ofiso

darbininkams, kad jie nespėtų 
savo darbo atlikti.

Šitokiose sąlygose vienas iš, 
rinkimų komisionierių Harry 
A. Lipsky išėjo iš kantrybės ir1 
surikęs “I qųit”, išėjo. Kelly jr 
Nasho klapčiukai tuojau pa
skelbė laikraščiuose, kad Lips- 
kis rezignavo. Bet Lipskis nere- 
zigpavd. Jis tuojau vėl sugryžo 
prie darbo.. Jis paaiškino, kad' 
Kelly ir Nash nori iš proto iš-- 
v.ąryti rinkimų komisionierius.

Rinkimų vagys nori visokiais
j / • • ? r 5 •

budais šiuos rinkimus pavogti. 
Vakar pasirodė, kad jie prikal- 
biųo prigązdino ne njažiau kaip 
500 precįnktų teisėjų .ątsisaky- 
ti nuo (jarbo. Sako vjsiems bu
vę pažadėta, kad jie gaus dau
giau pinigų negu jie uždirbtų 
būdami teisėjais. Teisėjui Ją- 
reckiui reiks skubiai paskirti 
naujus teisėjus. •

Tas viskąs turės vesti prie 
dar didesnio piliečių sukilimo 
prieš Kelly ir Nasho mašiną ne
gu buvo tikėtasi. Viši bėgs gel
bėti savo balsus ir savo balsa
vimo teisę. v R.

Ciceriečįai, pąrąjdy- 
kit entuziazmą 
saviems

NAUJIENOS, Chicago, BL 

1936 Olds. Sedan
DeLuxe 6 cil. 4 durų, įbudavotas 
trunkas Sedan, su šildytuvu, laik
rodžiu, gana extpas. Vienas iš pui
kiausiai mieste bėgančių ir at
rodančių karų. Turi parduoti tuo
jau, kad užbaigti' sąskaitą. $75.00 
ar karas kaip Įmokėsimas. $25 į 
mėnesi. f
PRUDENTIAL FINANCE CO.

1637 N. Cicero
” Atdara Vak. Įr Sekm.

^■ir.4—-.n  .......... .j i .i.i.iii -  ,, :

daug gero visam Cicero mieste
liui su apielinkėmis.

A. F. Maciejewskio vardąs 
bus pirmas sąraše kandidatų j 
kongresmanųs iš šešto distrik- 
to. Taigi padėkite prie jo var
do kryžiuką. >

Ponas Hęndriksel
ra ge-

; j ■ | t f
METINĖS MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

Poną A. F. Maciejewski de
mokratų partija Cook paviete 
vienbalsiai indorsavo kaipo sa
vo kandida.tą į kongresmanųs

Nicholas Hendrikse 
]rai mokytas ir išsilavinęs vy-i 
ras su biznio ir valdišku paly
pimu ir todėl tinka tam augš-1 
tam ofisui, kurio jis nori at
siekti. Jis tarnavo keturius me
tus kaipo Cicero trustisas ir 
prisidėjo prie didelio miesto' 
valdžios pagerinimo. Dabar jis 
yra musų miesto klerku.

Ponas Hendiksę turi gabu
mo rišti tuos klausimus, ku
riuos tenka rišti CooJ< pavieto 
komisionierių tarybai. Cook 
pavieto tąryba yra svarbi val
džios įstaiga, kuri išleidžia 
daug pipjgų payieto reikalams 
aprupįptį. Tai:, tarybai reikia 
toįdo žmogaus Jtajp p. Hen$- 
rikšė, J^iirs moka pinigus tau
pyti.

Pirmi penki vardai priemies
čių komisionierių sąraše yra 
reguliarės demokratų partijos 
indorsuoti. Pdnas Hendrikse 
prašo ciceriečių balsuoti už pir
mus penkis. (Sk,)

į teisėjus
Kadangi Municipalio teismo 

teisėjai, visi išskyrus vieną, pa
sirodė žijionėpais be savo nuo- 
rųopęs, aklai ątsidavę Kelly ir 
Nash komandai, daugelis bal
suotojų nenori paduoti nei vie- 
np balso mašinos kandidatams 
į teisėjus. “Iš tokių teisėjų ne
bus nieko gero, tai aiškų”, sa
ko balsuotojai.

Nepriklausomi nuo bosų 
kandidatai demokratų sąraše 
yra sekami:

Harry Michael Bicdka 
Asą Morris Bųrrouglis 
Davis P. Buzane 
Maurice L. Galia 
Francis J. Higgins 
Patrick J. Egam 
John Franklįn Lax 
Wm. S. McNamara 
Robert S. Nasliih.
Už juos tat patartina

paduoti balsus. Jie visi remia
yra

j CLASSIFIED ADS.^
Sįį i ii. —- ~ T~ _ ■ I . - _  — A

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai-įtaisai

ĮŠPARPUODAME BĄRŲ FIK- 
ČERIŪS 1937, visokio didžio su 
Coil JBaksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčėrius dėl bile kurio biznio 
.skaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cašh arba ant išmokė
jimo. Pamėtykite mus pirm negu 
pirksite kitur.
! S. Ę. SOSTHEIM & SONS 

1915 SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

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

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

setai ................................... „
$375 vertės 3 kamb. Įrengimas 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas 

de luxe .......... ................
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

$39—$49
$125

$175
5 v.v.

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmyk1- 
štė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai. 
ARROW OIL BURNER COMPANY 

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

PARSIDUODA ĘUČERNĖS Ice 
Boxis, 6x8 didumo. Pigiai. Gerame 
stovyje, Savininkas MIKUTIS, 
2539 West 69th St. atsišaukite apie 
6 vai. vakaro.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

STANISLOVAS MARTIŠIUS 
(MARTIS)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Bal. 6 d., 3 vai. popiet, 1938 
m., sulaukęs 49 m. amž., gi
męs Tauragės apskr., Upynos ' 
parap., Paupynės kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Josephine po tėvais 
Rupšlauskaitė, 3 dukteris He
leną Marguerettą ir Eileen, 
pusbrolį Kazimierą Martis, 2 
pusseseres, Mary Salton, Gen- 
ny Mąrtis, o Lietuvoje tėvą 
Petrą, 3 brolius ir 4 seseris 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, balandžio 9 d., 2 
valandą po pietų. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Marti
šiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat, nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąm paskutinį patar
navimą jr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, < 
Moteris, Dakterys, Pusbroliai, 

Pusseserės ir Giminės.
Laid. M/ L J. Zolp, Tel. 

Boulevard 5203.

PETRAS GALMENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

11 d., Balandžio mėn., 1937 
m., sulaukęs 19 metų amž., 
gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuįiudime 
motiną Anastaziją, patėvį Ka
zimierą Staškuną, brolį Joną 
Galmeną, dėdę Juozapą Ma- 
liauską, jo moterį ir šeimyną, 
gimines Kazimierą ir Domicė
lę Eidukus, gimines Pranciš
kų ir Domicėlę Jankauskus ir 
kitus gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus sūnelio ir brolio bus 
laikomos Šv. Mišios ŠV. Jur
gio parap. bažnyčioje, 10 d. 
Balandžio 1938 m., 10:30 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugas ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas, ©pas
kui ir į namus po nr'. 3329 
Lituanica Avė. Mes Tave md- 
sų brangusis sūneli ir broli 

•niekuomet neužmiršime. Mes 
tavo kapelį gėlėmis ąpsodin- 
sime ir ašarėlėmis laistysime 
kol ir mes ateisime anksčiaus 
ar vėliaus prie tavo šalies at
sigulti. Ilsėkis musų brangus 
sūneli ir broli ir lauk mus 
ateinant! Nuliūdę lieka,

Tėvai, Brolis ir Giminės.

to. O ponas Nicholas Hendrįske 
taip pat vienbalsiai buvo indor- 
suotas tos pačios partijos būti 
k^ąndjdatų į Cpok pavieto ko- 
mįsionieyiųs.

Jie jbųvo indorsuoti ne per 
politiką ar favoritizmą, bet jto- 
dęl, kad jie ąįsižyinėjo tarny
boje publikai, kad jie yra ge
ri piliečiai, ir palaiko savo par
tijos tradicijas.

Ponas Ma.ciejewski
*

A. F. Ma.ciejewski tarnauja 
jau antrą terminą kaipo Cice- 

d’OS A^vįzoriųs ?įn j^ininkas 
Kaipo 

šupervizorius jis taipgi yra Ci
cero trustisų tarybos nariu. 
Kaipo trustisų tarybos narys 
nuo 1932 metų ponas Macie- 
jewskiš parode savo bizniškus 
gabumus ir išmintį ir prisidė
jo prie Cicero pakėlimo.

F. Maciejewski kongrese, šeš
tas distriktas turės atstovą, 
kurs lyginsią su smarkiausiais 
politikais vųd-pvybėje, ir atsieks

bažnyčios Šaukia 
Žmones Balsuoti 
Balandžio 12.

pavieto teisėjus. —K. J.

JHŽAL JESTĄTE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS PIRKITE arba mai
nykite 2 flatų namą po 6 kamba
rius; muro beismentas. Kaina tik 
$250Q.00. Savininkas priims į mai
nus lotą arba grosernę.

NAMON REALTY CO. 
_ 6755 So. Western Avė. 

Grovehill 1038.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo ŠAPA priežastis apleidžiu 
miestą. Darbo turiu užtektinai dėl 
dviejų vyrų. Nemokantį išmokysiu.

3500 So. Union Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PĄRDAVIMUI FARMA Indianoj, 
172 arkrai žemės, įskaitant far- 
mos įrankius. Viskas pirmos rūšies 
sąlygose. Kreiptis Mrs. A- Drigot, 

3231 So. Ęmerald Avė., Chicago.

DIDELIS BARGENAS: 190 ak
rų ūkis 3 mylias nuo Elkhorn, 
Walworth County, Wisconsin, 3 
mylios nuo Delevan Lake, 4 my
lios nuo Geneva. Moderni budin- 
kai elektriką po Chicagos Pieninin
kystės priežiūra; 60 akrų tinka dėl 
truck gardening. Kaina $55 akras, 
terminai. Jei užinteresuotas rašyk 
ar kreipkis James Mason, Elkhorn, 
Wisconsin.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

į *
i

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

i

Chicagos bažnyčių federacL 
ja išsiuntinėjo paraginimą vi
siems kunigams, pastoriams ir 
rabinams, kad jie savo keliu 
paragintų žmones eiti balsuoti 
balandžio 12. Paraginimas ša- 
kp, kad Arperikos didelius mies
tus daugiausia kontroliuoja bo
sai ir. .taksį edikai, O tai todėl, 
kad didžiūma ^žiį^nių apsileidę 
ir neįną yiejtos rinki
muose. Bosai|ąkčiąi politi- 

šayo pakalikus, 
įloti. Q; kadą 
šuoti, tai b6r

[
•f^M I.l 1  

CUISSIFIEOAŪS Greitu laiku parsiduoda 
kendžių štoras. Barai. Pigiai arba 
gaji renduoti štorą. Prie bažnyčios 
ir mokyklos. Išvažiuoju ant farmų.

1817 So. Union Avė.
PJERSOjNAL 

Asmenų Ieško
IEŠKAU SAVO GIMINAIČIŲ— 

Jono Tamašiuno, pirmiaus gyveno 
Cleveland, Ohio. Paeina iš Pane
vėžio apskr., Smilgių vai. Esu at
važiavęs ant trumpo laiko iš Balti- 
rnore, Ohio. Norėčiau susieiti; pra
neškite į Naujienas. Ignas Žukaitis, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA KEPYKLA iš 
priežasties savininko ligos — galit 
pirkti su namu ar be namo. Atsi
šaukite J. MALELA, 925 
St., Waukegan, III.

8th

BUSINESS—TO EXCHANGE 
Bizniai Mainais

VINCENTAS MILERIS

kiečiai prjvąr* 
kad y^i plfo. 
žmonės ’ričina 
sams lengva laifeėįi Rinkimus ir 
paskui šienautjjįš žmonių sumor 
ketų tąksų'.

Bažnyčių, ll^^aciįa sako, 
kad j eigų žmbhe$ efs balsuoti, 
tai greitai bus -galima prašalin
ti iš miesto valdžios visokią 
korupciją, apgaules, graftąs 
pataikavimą krjminąlybei.

(Sp.)

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PELNINGA ir didelė GROSEBNĖ 
Mainysiu į lotą Turi būt South Si- 
dėje. Republic 9578.

Kluczynski kandidatuoja 
į valstijos atstovus

REIKIA, MOTERS prie namų 
deirbo, nakvynė "ant vietos ir. gera 
mokestis. -A. K./ 1439 West Mar- 
ąuette Rd., Tel. Hemlock 0419.

H^LP WANTĘD—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KEPYKLAI, mo
kantis kepti baltą ir juodą duoną. 
Atsišaukite 925—8th St., Wauke- 
gan,zIll.

REĄL ESTATE FOR SALE

TAUPYMAI. PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

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

arba
7.0.3 W. ISth St. Tel. Haymarket 5686

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

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

Pataisyk Stogą ir / 
RYNAS pABAR

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

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Co. 

3750 WALLACE STREET 
Td. jBOUrEVARD 0250.

iki

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

i

PARTNERS WANTED
 Partnerių

IEŠKAU PUSININKO ar pusi- 
ninkės į drugštorio biznį. Turiu 
steką 'ir fikčėrius. šaukite—

: Phone PROSPECT 3676

ei ŠTAI BARGENAS — rezidenci
ja pietų vakarų pusėje — naujas 
furnąsas, naujai išdekoruotą. Siū
lykite, makleriai nesikreipkite.

Grovehill 4374.

, PADAROME PIRMUS MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais 
nuaustais mokesčiais.

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

ze-

Metinės Mirties Sukaktuvės

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 7 d., 12:20 vai. die
ną, 1938 m., sulaukęs 60 me
tų amž., gimęs Lietuvoje^

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Apolioniją, ir daug 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
712 W. 31st St., Chicago.

Laidotuvės įvyks Pįrmadie- 
nį, balandžio 11 dieną, 9:30 
vai. ryto iš koplyios į Nąti- 
vity parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal- 

. dos už velionid sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Holly Sepul- 
chre kapines.

Visi a. a. Vincento Milerio 
gipninės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Pažystami

Laidotuvių Direktorius Blake 
and Lamb, Tel. Victory 1158.ANTANO BLOŽIO

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 11 d., 1937 m., 11:30 
vai. ryto, sulaukęs 20 metų 
ir 8 mėnesių amžiaus, gimęs 
Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Antaniną (Kavaliaus
kaitę) Bložienę, tėvą ^uozą 
Biožį, brolius Dennį ir 
tą, dėdes: Kazimierą ir 
Bložius, tetą, Petronėlę 
kienę, dėdę Edvardą 
liauską ir diedienę 
pusbrolius Petrą ir Joną Blo
žius, Gordoną Biožį, Algirdą 
ir Edvardą Kavaliauskus, Stel- 
lą ir Fred Černauskus, Eleo
norą ir Reymondą Kavaliaus
kus, Kazimierą ir Sofiją Ka
činskus, Juozapą Putrimą, Ju
lių Čivą, ir daug giminių ir 
draugų.

Nuliūdę, Tėvai Antanina ir 
Juozas Bložiai,

Broliai Dennis ir Ernestas.

Ernes- 
Dr. G. 
Daraš- 
Kava- 
Eleną;

1 nvFiKis SSF 
LUVLIllIU Visas Pasaulio

Dalis.
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 7314

AGNĖS BABICKIENĖ 
po tėvais StankeyiČaitė

Pirmįau gyveno po adresu 
3306 So. Union ĄVe.

Persiskyrė su Šiuo pasauliu
Balandžio 6 d. 7 :QQ vai. va
kare, 1938 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus yirbalės 
mieste, Vilkaviškio apskr.

Amerikoj išgyveno 38 rų.
Paliko dideliame nujiudimę 

dukterį Oną Shauklieųę, žen
tą Kazimierą, dųkterj Marijo
ną Karnelškienę ir žentą Jo
ną, sūnų Kazimierą, marčią 
Marijoną, sūnų Antaną ir 
marčią Mabęl, 3 anūkus, ir 3 • 
anūkes ir paanukus ir daug 
kitų giminių ir draugų. Lie? 
tuvoj—brolį Pijų Stankevičių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks Pirm., Balandžio 11 d., 
8:00 vai. ryto iš J. F. Eudeir 
kio kopi. į Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ger 
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero papines.

Visi a. a. Agnės Babickier 
nės gimines, draugai ir pažįs
tami eąat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarr 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnys, Duktė ir Giipinės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel.' 
YARDS 1741.

v
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11 R A Gėlės Mylintiems 
11 M A Vestuvėms, Ban- 

Įj AA kietams, Laido- 
V ■ ■ ■* ■ ■ tuvėms, Papuoši- 

mamą.
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
bužiu, bažnyčios patarnavimui, 
transportabijai, kapinių lotams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus1 pinigus gausite tudjau. Tik 
klausk jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY, 
33 Fran^lin 1593

Visiems Towp of Lake gy
ventojams žirihiųas Jolin C. 
Kluczynski vėl stato savo kan
didatūrą į valstijos atstovus.

Bendrai kalbąpt, p. Kluczyn
ski, bebūdamas per tris termi
nus valstijos atstovu, pasižy
mėjo tuo, kad yisuomet lankė 
posėdžius ir pajaikč darbininkų 
organizacijų remiamus įstaty
mus. Taip, kad jis buvo tikras 
darbininkų ir neturtingųjų rei
kalų gynėjas.

Todėl jis yrą remtinas kan
didatas ir šiaisi*- balandžio 
dienos rinkimui^. (Skelb.)

Chicagos bosų 
Mašina Nukniauks 
$21,000,000.00

FOR BENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

16,60 S. CHRISTIANA AVĘ. ar
ti Ogden, 7 kambariai, garo šilu
ma, moderni. $40.00. Kreiptis į 

Janitorįų, Buckingham 4582.

MARQUETTE MANOR, arti 59-tos 
ir Rockwell St. 2,-flatų plytinis 
budinkas, 5 ir 6 kambariai, ąžuoli
niai trimai, atskiras šildytuvas, 
kaina $7,500.00, mdrgičius $5,000. 
Šauk Proscpect 1734 po 6 P. M.
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RENDON ŠTORAS su Taverno 
fikčeriais —6 kamb. pagyvenimui. 
Renda pigi. 501 West 37tn St.

CEDAR LAKE Katčdž, $475.
JANATA, 4257 Cermak Rd.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

RENDON 7119 So. Ar tęsiau. 5-ki 
kambariai, pirmas aukštas, hot wa- 
ter heat. Patiems šildytis. Butų ge
rai be vaikų arba užaugę.

• FRANK KAZLAUSKAS.

RENDON KAMBARYS — Base- 
mente arba flate. Kad butų katali
kas. 7026 So. Talman Avenue.

TO RENT—WANTED 
Ieško Renduoti

IEŠKAU RENDUOTI nuo 1 iki 
5 akrtį žemės už miesto ribų su ar 
be budinkų — kad butų geras van
duo. Praneškite 6921 So. Western 
Avė., Tel. Kepublįc 3713 Stanley.

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir< ki

tiems reikąląmš.. Perkame morgi- 
čius, Judgement Notas, Kpntrak- 
tus, išmainom, parduodam bile 
kur, namus," ukius, lotus ir biznius. 
Taipgi apdrauda.

KAM REIKIA PINIGŲ
r

Arba greit išmainyti namą, ykę, 
lotą, biznį bile kur. Taipgi, perkam 
morgičius, judgement‘ notas, namų 
kontraktus, master certificates ir 
skolinam pinigus.

NAMON REALTY CC.
6755 South Western Avenųe 

Tel. Grovehill 1038.

COAL—VVOOD-^OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00

$6.00
$5.25

MINE RUN .................... .
BIG LUMP ...... .L............
EGG ............... -..44.:.....
NUT ... „..........................
SCREENINGS. ...1....

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENA ar naktį 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIĘSCIUOSE .

Tel. ARDMORE 6975
i

ti
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FURNISHED ROOMŠ—TO BENT 
Gyvenimui Kambariai

“City Managęr” organizaci
jos pirmininkas' Claręncę J}. 
Cahill štai ką pareiškė apie ma
joro Kelly ir jo aldęrmanų bu- 
džetą 1938 metams:

“Miesto bųdžetan yra pridėta 
įvairių ekstravagantiškų' išlai
dų ir gryno pinigų aikvojimo. 
Atsakominga auditorių firma, 
peržiurėjus miesto bųdžetą, jo
kiu budu negalėjo iš,aiškinti ir 
suprasti,/kokiems misteriškėms 
reikalams yra paskirta išleisti 
laba ddelč suma maždaug $21, 
000,000.00

Tai ta suma matyt misteriš
ka turės suplaukti į mašinos 
bosų kišeniųs. Tai nekalbąųt 
apie kitas ^rdideles ir' nerei- ?iu greitai inIorma.
kalingas išlaidas. (Sp.)lcijų kreipkitės Tel. Republic 8895.

KAMBARYS RENpAI, šviesus, 
prie mažos šeimynos; pusė bloko 
nuo Archer Avė. 4014 Brighton 
PI., 2-ros lubos. '

AUTOMOBILE^ FOR SALE

1937 CHEVROLET 4 durų kaip 
naujas 
mažai važiuotas.
CENTRĄL AUTO SALES & SER. 

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

FURMTIJRE-FIXTUBJe FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA BUČERNĖS IR 

GROSERNĖS FIXTURES At
skirai: Ice Ęox 8x10 $75. Mažai 
vartpta.s Ęlectric Šlicing Machįne 
$.50. Meat Grinder $35. Show Case 
Plato' gląss $Į£. Bloęks, Counters,

Touring Sedan, labai

PARSIDUODA iš FORCLOSE- 
RIŲ BARGENAI MARQUĘTTE 
PARKE. Naujas mūrinis keturfla- 
tis su mūriniu garažu, $12500.

Medinis duflatis ............ $3000.00 
tik $500 reikia įnešti.

Medinis cottage su plotu žemės 
$3000.00, tik $300.00 reikia įnešti.

Mūrinis 4 flątų apšildomas su 
taverno bizniu, kaina....... $7000.00

ROSELĄNDE — 3 flatai muro ir 
tavernas '........................... $8500.00

Medinis namas tavernas ir 2 fla
tai viršui.

BRIDGEPORTE — niedinis 7-nių 
kambarių Cottage, .......... $1500.00

Teisingas • patarnavimas.
CHARLES URNICH, Resyverioi 
Agentas, 56 W. Washington St.
Room 514, arba 4708 South 

Wėstern Ąvėnue.
Vakarais klausk Urniko.

BRIOHTON PARKE
Ant 39 St. prie Archer Avė. —. 

2 fletų po 4 amb.—visi įtaisymai. 
Ąukštąs cementųotąs beismentas— 
furnace šildomas—garažas. Kaina 
$3500. Mažas įmokė j imas. Turime

Fish Ice Box/ National Cash Re- visokių kitokių bargenų. Taipgi
gister, ete! Viskas kaip nauji. Tu- mainų.

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

I JEI TURIT 
|KĄ PARDUOT
Ė

PAGABSINKIT 
NAUJIENOSE

e s

8

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
IPGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos prj-
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1936 Chevrolet
DeLuxe Tour, Sedati, Įbudavotas
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TBKiKSMINCAS GAISRA RRIDGERORTE ''U MM u Sukak
17. . —1 -r. v. tuvės Baltic
Viso miesto ugnagesiai suvažiavo » H fn Tnr

mažo gaisro gesinti IHipon L0., Ine.

nes prekės saldainiai ir ginta
rai. • . ;

Tas prekes iš Lietuvos gal ištrunkąs, RaUio/ šildytuvas, DeLuxe 
nirkli flerosnėqe liofiįviii j*.!Įrengimas. Parduos už tą, kas liks ma pilku. geresncoę ueiuvių ar »ąskaitas sutvarkius. $15.00 ar ka.

Penktadienį prieš piet Chica- sro, kokio tikėjosi. Degė dvie- 
goje buvo duotas didžiausio jų augštų namas ir ugnis keti- 
gaisro ' alarmas, vadinamas 
3-11. Todėl viso miesto .gaisri- 
hinkai su visais instrumentais, 
kopėčiomis ir inžinais, spie
giant sirenoms, < pasileido — į 
Bridgeportą. Nes tas' gaisras 
buvo Bridgeporio - apielinkėje 
adresu 3850 South Morgan s t. 
. Vienas ugnegesių trokas su 
chemikalais, besiskubindamas j 
gaisrą, [burbėjo į gatvekario 
užpakalį Archer gatvėje lies 
Loomis. Priešakinis (foko ra
tas tapo sutriuškintas, bet ant 
laimės nieką? ^nebuvo sužeis
tas. z

SuvažiąvęFyįso miesto ugna- 
gesiai nerado tokio didelio gai-

no pasiekti trokų kompanijos 
vėradzę, xkur dirbo apie 100 
žmonių. Ugnagesiai labai grei
tai gaisrą Užgesino. Nuostolių 
sako busią apie $5000.

Degusio namo heizmente 
VVįlsono kompanija turėjo siu. 
krautų odų. Tos odos buvo 
lietos vandeniu.

Ugnagesių maršalas
J. Corriganas spėja, kad 
mas buvęs padegtas/

Didysis alarmas buvo duo
tas. todėl, kad degęs namas bu
vo netoli Stoėk Yardų. Manyta, 
kad . čia gal visi stock yardai 
dega. . . • ,

Micliall

amerikiečių krautuvėse. Tąipgį 
ir didesniuose “olscliuose”. 7

Vedėjas Baltic Iniport Co. J; 
P. Bakitis, tąipgį yęįkEis 
narys I dthuftniari Cftainrfbėn of 
Commerce of IIIinois^U J iš yra 
pirmininkas Užsienio >Renkalų: 

! Komisijoj. Trtjpgi/ jTą veiklus 
narys Na t ionąl į. Forėį^n Traile 
Week, gegužes 22 Jjįj: 28. Tą 
užsienių prekybos sąvąitę; rem 
gia Cbamber pf Čomniėrče of 
the United Stąte?< ' ■/?/'.

Apart to, p, įk P, ’Hąkšlis yra 
vaistininkas įr turi /įrengęs; tfio- 
dernišką vaistinę, <1900 S o I Iiil- 
sted St. Jo vaistinėj dirba 7

ras .kaipo {mokesnis. $25.00 i mę-
PRUDENTIAL FINĄNCE CO.

; 1«37 N. Cicero ,
Atdara Vąk. ir' Sekm.

s Šeitadiems, baland. 9, 1938
nmi.i.n.i n Į .. ■ <■■.■■»■•■*■.»'

“Chez Paree” kaba
retas gembleravimo 
urvas

žmonės.

J. P. Rakštis

Rytoj - 55 Kuopa, 
Pirmadienį 
3C1 Kuopa

Šiandien Pirmyn 
Rėmėjų Vakaras 
Northsidėje

Rinks Pildomąją Tarybą

- WEST PULLMAN.— šį sek
madienį, balandžio 10 d., 2 v. 
po . pietų, Bimbos svetainėje,

Northsidiečiai remia Pirmyn 
kelionę Lietuvon; pirmadienį 
Brighton Parke Madų Paro
da.
Šįvakar, balandžio 9 d., Gri

gaičio salėje, 3804 West Armi- 
tage avenue, įvyks bunco ir

55 kuopos susirinkimas. Bus 
balsavimai Centro valdybos, 
renkama delegatai į SLA -10 
seimą. Taipgi bus renkama ko
misija dėl surengimo išvažiavi
mo. Visi nariai ir narės būti
nai atsilankykite susirinkimai!

Jonas Tamašauskas, rast.

kuo-

Cicero kuopa balsuos 
. pirmadienį

CICERO.— Cicero SLA 
pa 301 rinks Pirdomąją Tary
bą ir delegatiLS į (SLA seimą 
pirmadienį, balandžio 11 d. va
kare. Susirinkimas įvyks J. še- 
meto svetainėje, 7 vai. vakare.

K. P. D.

■

-y*;

lietuviai — Pirmyn rėmėjai 
ruošia Choro Lietuvos Keliones 
parėmimui.

Visi yra kviečiami atsilanky
ti ir linksmai laiką praleisti. 
Tikim, kad SLA 226 ir 313 
kuopų nariai atsilankys. Taipgi 
kviečiam talkon ir Northwest 
Side Moterų Kliubą.

mininkas, kur tai gavo du įa-

18-ta APIELINKe. šį mė
nesį sukanka lygiai du mėtai 
kai įsikūrė Baltic Impbrt Co. 
Ši kompanija, gabena įvairius 
produktus iš Lietuvos. Tai yra 
Viena iš pirmutinių įstaigų ,A- 
inerikoje, kuri gabena prekes 
iš Lietuvos. Vedėjas šios sėk
mingos importo kompanijos y- 
ra p. J. P. Rakštis. I • •

Balandžio 21, 1936 metais, 
Baltic Import Co. gavo pirmu
tinį bandymo orderį iš Lietu
vos, iš “Maisto” ir “Pienocen
tro” bendrovių.. Pirmas orderis 
buvo prekių 803 svarai. Antras 
orderis jau buvo 162 svarai. Ir 
kiekvienu sykiu vis orderiai 
buvo didesni ir didesni. Vien 
tik Chicagoj, 1938 metais bus 
išvartota prekių iš Lietuvos a- 
pic į/2 milijono svarų, jei visi 
užsakyti orderiai bus prisiųsti.

narnos iš Lietuvos:
Kernio t i kumpiai ir 

nies”; rūkyti kumpiai; mėsa 
užkandžiams, dešrelės, liežuviai 
užkandžiams, rauginti ■agurkai, 
grybai keliukuose, pienas keliu
kuose, trejos devynerios, uodi-kurie juos gaus, bus labai lai

mingi. Komitetas parengimų 
surinko arba dapirko ir daug 
kitų dovanų, kurios bus „išda
lintos lošėjams ir prie durų. diečiai, atsilankykime šįvakar

Jau suėjo pusmetis, kaip bunco ir kortų vakarėlyje. Pra- 
choro nariai sunkiai darbuoja-| džia — 7 vai.; vakare.
si, kad pamatyti tą Lietuvą, ša- v Antanas V. Faiza.

vo tėvų gimimo kraštą? Parem- 
kinu tuos jaunuolius. Northsi-

Jau suėjo pusmetis

..

IACME-NAUJIENŲ Foto]
Kowalienė ir Katrė Kowaliutė, kurias valstijos prokuroras klausi

nėjo apie nušovimą telefonų darbininko Bergerio kurs buvo nušau
tas Jono Kowalio ir Jank Odenso arklių laižybų įstaigoj adresu 3455 
N. Clark St. Jonas Kowal liudijo,^kad jam revolveris nukritęs nuo 
lentynos ir išnetyčių išsišovęs o paskui jis įmetęs revolverį į upę. Ko- 
walio pati ir sesuo Katre čia pat buvo, bet nieko- nežinojo kaip šovi- 
mas atsitiko. Joseph H. Bergeris, atsiustas iš telefonų kompanijos, dir
bo prie telefono įvedimo.

. Linkiu L Rakš^iųi ddr ^i* 
dėsnio pasisekimo*

rA. :Žymontas
/O.'- - i-

EJtytie visi programai yra 
verti pasiklausyti visiems, kas 
ti^ radio turi savo namuose.
• Biidriko pidžiuįe Rąkandų 
ip^Radio Krautuvė, >3409-17 S. 
Ųaisted St, pirmadieniais, tre- 
čiaejieniais ir, penktadieniais 
burta atdara nuo 9 y/ryto iki 
6:^0 v. vakare, Antradieniais, 
ketvirtadieniai? ir šeštadie- 
nįąis nuo 9 v. ryto iki 0:30 v, 
Vilk. Dabar joje eina' dideli 
prieššventiniai išpardavimai. 
Atsilankykite pamatyti. —7R.

Vakar valstijos/ prokuroras 
Courtney pasiuntė policiją iš- 
krest garsųjį turtuolių kabare
tų “Ghez Paree”, kur į vienų

iniĮ ir poniu begirtuokliaujan
čių ir begenibleruojanėių ant 
ruletuos ir visokiais kitokiais 
gembleravmo budtis.

' Areštuoti buvo Stein, Ilurley 
ir O’Ęrįęn? /kaipo gebleravimo 
vedėjai.

Skelbimai Naujienose
naktį praleisti šimtų dolerių tai duoda DS-Ud^ dėlto, 
yra niekai. (kad pačios Naujienos

Čia atrado' daug turtingų po- yra naudingos, .

RADIO
: ; ' įUU

< r - • i za ’ •

Šaltimiero Radio 
Programai/'., /’-■■■!.• ■ ' *'U Č’’ .

Šio vakaro ^hltiihięro radio 
programas bus,; įiepaprąstai į- 
domus. Programas pasižy- 
mesė puikia muzika įr gražio
mis dainomis, ^altimie'ras ge
rina ir paįvairiną savo radio 
programus, kad plati lietuvių 
visuomenė butų vi^sada palen-, 
kinta. Ncpaiiurškile. atsukti 
savo 'radio priimtuvus ant W. 
II. F. C. stoties lygiai 7 vai. 
vakare. Rytoj kitas progra
mas, iš los pat stoties irgi 7 
vai. vakare. —Kiaušy lojau.

A v ... 
• (> r>

gražus

Budriko. Radio 
Programai

Rytoj bus duotas 
Budriko Radio prograinas iš
stoties WCEL 7:30 vai.' vaka
re. Bus sdlistdV/5' orkestrą ir

• • 7 ' . . . 'Makalai. Ketink7; būti įdomus 
pasiklausyti visi’cniš. ■

Penktadieniais ’ ir 1 scpliiita- 
dieniais iš stoties/ \VAAF, 920 
k. būnat gražųšr?akor(lionų jr 
lietuviškų dainų įr šokių pro
gramai 4 vai. ,pp pietų; ,

Ketvirtadieniai s i a Įčb'i’d i qn ų 
ir daųių programai iš stoties 
VZHFC, 1420 k.' htio 7 il<i 8 -v. 
vąkąrc. ■. ■ /

ProgreSs krautuvė 
Ruošia Specialiai 

[Gražų Programų
į Pr.imintiha radio klausyto- 
iąiiLs nepamiršti užsistą'tyti są* 
iyo; radio ir pasiklausyti gra- 
^aų? ir įdomaus... verbų sok- 
Įnadlenio programd, ryloj, 11 
V/ prieš piet iš stoties WGĘS, 
1360 k. /
■\ Patirta, kad yra užkviesti 
Čymųs dainininkai ir muzikai, 
kurie padainuos daug , gražių 
daiiielių atatinkamų šiam lai
kui-/ Prie . to, įvairios žinios 
bei; svarbus pranešimai bus 
švarbii kiekvienam girdėti, 
ypač tiems, . kurie . rengiasi 
prie , pagrąžinimo savo . namų 
naujom reikmenim pavasariui 
ir Velykoms. Girdėsite daug 
gerų žinių iš Progress krau
tuvės didelio ir specialiai pri
rengto pavasarinio išpardavi
mo :ir paminėjimo 6-tų • meti
nių sukaktuvių. Rep. J.

Demokratų Lygos 
Radio Programas
i ,Lietuvių Demokratų Lyga 
kviečia visuomenę . pasiklau
syti progrdmo - rytoj , vakare

riko}. Programas pašvęstas 
diskusavimui nominacijų klau 
'šimų\ ypač paliečiančių Mar- 
iįuętįe Parką.,' Kalbės Mįcha-

4goe, Michaęl ' J. Flynn; J. 
;T.iŽųris. ' / (Skeli).)

- n : 'it I

■ <:’ r^vyj;

Cž»V4 .

B*

f .. NaujWų-Acme -Telephdto
New Orleans, La., eksplodhvo dic|elis grųdiįyel^yą- 

torius, kurs valstijai pastatyti kainavo $4,000,000, Eks
plozija padarė daug nuostolių užmušė keturįtis; ir Jsu^ėi- 
dę 22 darbininkus, čia parodyti ugniagesiai ir gelbętp- 
jai, kurie padėjo darbininkams išeiti iš sprogusio ele
vatoriaus, '■ V; .-X F

TAI 1‘YKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGU INDĮ! SET4

/ v Kasdien pėr savaitę laike, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMINIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indųą,. tik PASIskUBINKIT, nes mažai jų be) 
liko. ; ? ? ■

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, v negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu, Išsikirpkit kuponą Šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius Šešiems arba 12 asmenims setus. 
_______________’— - ;

Vį ; ?.■ ■ -v: V.- T3 '•: * . •<,* j-*--*- • vm. - •* .* /

7^

iOl

•w-

Jūsų Pavasario Svenzlų

PASVEIKINIMAINAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ ...

• GIMINES
• DRAUGUS IR
• KOSTUMERIUS

. / .■ / Nes Visi Jie Skaito Naujienas

. Pasveikinimai tilps Dideliame Naujienų
■ Velykiniame Numeryje, kuris Išeis

BALANDŽIO-APRIL 16 DIENA 1938
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Panelė Christina Nicasio, viena iš trijų mergaičių, kurios apdegė degtukų dir

b tu vės gaisre, 6041 Grand avė. Chicagoj.’Viena mergaitė nuo ugnies mirė. Gaisro

priežastis nesurasta

įjĮ j/.
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MENO ŽINIOS
ONA KATKAUSKAITĖ 
DAINAVO SU HART- 
FORD’O SIMFONIJA

Neseniai Hartford’o Simfoni
jos Orkestras turėjo savo svar- 
giausią metinį koncertą, kuria
me- principalė solistė buvo Ona 
Katkauskaitė (Anna Kaškas), 
Metropolitan, operos kontraltas. 
Dainavo ji “Divinites du Sty.t” 
ariją, kurioje ji realizavo aukš
čiausio pasisekimo. Kritikai bu
vo labai etuziaztiški apie jos 
dalį programoje.

naluraliai

JAUNOS DAINININKĖS 
RECITALĖJE

Džiaugiaus turėjus progos iš
girsti bent dalį programos, ku
rią pildė jauną vietos daininkė, 
Genia Lukas, drauge su viena 
svetimtaute pianiste Perrin 
Hali, vidurmiestyje, pereitą 
sekmadienį.

P-lė Lukas : turi
malonų ir turtingą lyrinį sop
rano balsą, kurį ji dabar toli 
gražu nevartoja jos geriausiam 
pasirodymui. Visų pirmiausia 
jos mokytojas, matyti, nedaug 
dėmesio kreipia į tą pamatinį 
reikalavimą balso naudojime ir 
tobulinime—kvėpavimą. Laiks 
nuo laiko ji parodė iš tikrųjų 
pilnų, skambių tonų, ypačiai 
aukštųjų, iš kurių buvo galima 
tikrai džiaugtis. Kitaip sakant, 
p-lė Lukas turi medžiagą, ku
rią su tuo dideliu atsidavimu, 
kurį ji parodfi^aaxflL41arbe- ir 
gera mokyklą, j^galgtųjr tu
rėtų išnaudoti. Bet kol balso 
fokusas nebus kaip ir tvirtai 
pastatyta žvaigždė < dainininko 
galvoje, laikoma pozicijoj per 
jėgas viduje ir iš lauko jos kū
no, jis negalės tikrai gerai dai
nuoti. /

Programa buvo gan įvairi. 
Principalė arija buvo Micaelos 
arija iš operos “Carmen”. Gero 
pasisekimo tolesniam darbe, p- 
1c Lukas.

Iš KONCERTO J 
OPERETĘ

vieną aktą Naujosios Gadynės 
Choro, Jurgio Steponavičiaus 
vedamo, pastatyme operetės 
“Tulpės” praeitą sekmadienį. 
Todėl negalima sudaryti pilnos 
išvados apie pasisekimą šio 
spektaklio. Tačiaus noriu tikė
ti, kad iš artistinio atžvilgio jis 
buvo lygus pirmesniems Nau
josios Gadynės muzikaliams 
veikalams, kuriuose visuomet 
aiškiai jautei vadovybę gabaus 
ir muzikoj išsilavinusio žmo
gaus, ir choro norą naudotis ta 
mokykla.

muos programuos, buvo ir yra 
kaip ir antspaudas kažko ge
resnio, kilnesnio muzikos meno 
pasaulyje. Taip, per 31 metus 
Birutės Choras, nors ir pergy
veno visokių laikotarpių, aud
ringų momentų, tačiau viršum 
visko jis Įstengė išlaikyti idea
lą, ant kurio Mikas Petrauskas 
tvėrė šią draugiją “dailė —- dėl 
labo dailės”.

SPIETIMASIS ČIA 
GIMUSIO JAUNI
MO J BIRUTĘ

Maždaug dešimts metų atgal, 
kuomet senieji birutiečiai, ku
rie išbuvo nariais po 10 ir 15 
metų, kili dargi nuo draugijos 
įsikūrimo pradžios, pradėjo 
viens po kito išeiti iš narių 
skaičiaus, Amerikoj gimęs jau
nimas pradėjo užimti jų vietas. 
Kad toks jaunimas pilnai su
prastų vedėją ir vedėjas jauni
mą, Birutę pradėjo vesti Ame
rikoj gimę lietuviai muzikai.

navičius, vėliau Mikas Juozą Vi
tas ir dabartinis Birutes vedė
jas — Jonas Byanskas. Ypačiai 
pažymėtinas ir įdomus faktas 
yra tas, kad Jonas Byanskas iš 
to dešimts metų laikotarpio, y- 
ra Birutės vedėjas net per išti
sus penkis metus. Balandžio 18 
d., 1938 m. sukaks lygiai penki 
metai kaip Jonas Byanskas pa
darė sėkmingą debiutą kaipo 
Birutės vedėjas, kuomet jam 
vadovaujant Birutės 
pastatė Gilbert ir 
dviejų aktų operetę 
nius”.

Choras 
Sullivan,

‘■Ragą?

BIRUTĖS ISTORIJOS 
SVARBIAUSIAS 
ĮVYKIS

Paėmęs Birutės Choro vairą 
ir norėdamas ne tiktai tęsti B i-" 
rutės 27 metų rekordą, ir tu
rėdamas beveik išimtinai jau
nas, Amerikoj gimusias ir e- 
mergijos pilnas jėgas chore su 
kuriomis dirbti, p. Byanskas 
pasitaręs su, Birutės darbuoto
jais, kaip visų mylimu poetu 
Kleofu Jurgelioniu, kompozito
rium Petru Sarpalium ir kitais, 
nutarė statyti Petrausko operą 
“Eglė, Žalčių Karalienė”, tą 
skaisčią, grynos ir turtingos lie
tuviškos muzikos aušrinę, į ku
rią Mikas Petrauskas įdėjo vis
ką, ką jis geriausio turėjo. “Tai 
Miko Petrausko didžiausias ir 
garbingiausias veikalas, sukur
tas iš lietuvybės meilės, gražy
bės ilgesio ir lietuviškų melio- 
dijų idealizacijos”, kaip kad 
Kleofas J urgelionis išsireiškė 
savo aprašyme apie šią operą.

Ir šis spektaklis įvyko lygiai 
keturi metai atgal (buvo tai 
balandžio 8 d., 1934 m.) ture-, 
damas neužmirštino pasiseki
mo.
BOSTONO GABIJA IR 
CHICAGOS BIRUTĖ

Kitas įdomus faktas yra tas, 
kad tiktai dvi dainos draugijos, 
-— Boston’o Gabija ir Chicagos 
Birutė, — abidvi paties kompo
zitoriaus Miko Petrausko su
kurtos įstengė pastatyti šį svar-' 
bų kurinį Amerikoje. Lietuvos 
opera rengiasi statyti “Eglę” šį 
sezoną.

DIDELIS KREDITAS 
JONUI BYANSKUI 

- I

Ir taip per penkis metus,
būt, ilgiaus ne kaip kurią nors 
iš pirmesnių Birutės vedėjų. 
Jonas Byanskas, kuris yra in
žinierius iš profesijos, bet ta
lentingas ir gabus muzikas ir

BIRUTĖS CHORAS

/ 
lauke

kad nesumenkėtų iki
savo nuo profesijos pareigų at- jo darbe? Kas galėtų ją ten Ragino pasivaikščioti 
liekamą laiką Birutei ir jos vei- surasti? X<aįs pagalvoja tik apie “tik 
klai. Be abejonės, p. Byansko; Mediči rkyVaizdoje šitos tragiš- sveikatai pavojingo laipsnio.” 

l šiam vertingam. kos ir desperatiškos sielos, ga- 1534 m. rudenį jo gyvybė bu- 
tikslui yra labai adiniruotina. linga ir . liępsnojanti Sikstausvo pavojuje. Giovanni Baltis

tą di Paolo Mini rugsėjo 29 d. 
rašė Valori’ui: “Michelangelo 
yra suvargęs, jo jėgos išsisė- 
musios. Aš kalbėjau su Bugi- 
ardino ir Antonio Mini. Mes 
manome, kad jis ilgai nebegy
vens, jeigu niekas jo nepri
žiūrės.”

Klementas 
Michelangelo būkle, lapkričio 
21 d. 1531 m. specialiame lai
ške grąsindamas ekskomuni- 
kacija, sakė: “Išskyrus popie
žiaus J yliaus. ĮI monųincntą 
ir tą darbą, kurį mes jums 
pavedėme atlikti, nieko kito 
negalite dirbti (ne aliąue ino- 
do laborare debeas nisi in se- 
pulture et opera noslra quam 
tibi comisimus). Jus vis dar 
galite suteikti garbės Rymui, 
savo šeimai ir pats sau.”

Jis saugodavo MichclangcĮo 
nuo tų žmonių, kurie ateida
vo prašyti jį meno darbų. Jis 
stengėsi viską daryli, kad dai
lininkas nebepriimtų jokių 
užsakymų. “Jeigu kas jus pa
prašytų nupiešti paveikslą,” 
jis sakė, “jus prisiriškite šepe
tį prie kojos, padarykite kelti
mis brūkšnius ir pasakykite: 
‘'Paveikslas yra gatavas!’” Jis 
pasižadėjo sutvarkyti Michel- 

' angelo reikalus su Juliaus II 
testamento pildytojais.

Balandžio 29 d. 1532 m. jam 
pačiam tarpininkaujant, ket
virtas kontraktas buvo nutar
ta likviduoti tarp Juliaus II 
atstovo kunigaikščio Urbino1 Michelangelo,

kontribucija .v.*.j

tikslui yra labai adiniruotina.' linga 
Jo atsidavimas ir laiko bei e- 
nergijos aukojimas, kad supa
žindinti jaunimą su tuo, kas1 y- 
ra musų gyvenime gražaus — 
lietuvių daina — ir per šį jau
nimą skleisti tos dainos garsus 
pasauliui yra labai, labai įverti
nimas.

NACIONALĖ MUZIKOS 
SAVAITĖ IR BIRUTĖS 
PARENGIMAS

Su pirma gegužės diena pra
sidės Nacionalė Muzikos Savai
tė visoj Amerikoj. Ir rodos, 
kaip ir savo kontribucija šiai 
muzikos šventei, Birutė statys 
operetę. Manau, kad tai bus vi
sai atatirfkamas šio sezono ipž-' 
baigimo parengimas, kuriame 
turėtų dalyvauti visi lietuviai, 
ypačiai tie, kuriems rupi lietu-

mūšio jaunimo, ir kultūros 
veiklos ugdymas.

Kad Birutės veikimas yra lie
tuviams reikalingas ir naudin
gas, tatai liudija jos 32-jų metų 
gyvavimas. Bet nėra abejonės, 
J<ad jaunimas, kuris šiandien 
vadovauja Birutei, irgi nori 
jausti, kad lietuviai, jauni ir se
nesnieji, įdomauja jų darbuote. 
Birutės choro nariai turi per 
mėnesius lankyti po kelias re
peticijas per savaitę, p. Byans
kas pašvenčia beveik visus va
karus ir šeštadienius įvairioms 
repeticijoms, ir viskas, ' kas iš 
musų pusės* yra reikalinga, tai 
paskyrimas vieno vakaro atsi
lankymui į jų parengimą, iš
klausymas ir įvertinimas jų pa
stangų.

koplyčios; dvasia išsiveržia iš 
žiaurių šešėlių į aiškesnes for
mas. Bet čia viskas rodo dides
nį liūdesį , ir nusiminimą. Rodo 
sustingusią laidotuvių tylą, kur 
liko užmūryta milžiniškais ak
menimis galinga ir garsinga 
Medici’ų geiitkarbė. Tobuliausi 
technikos ranka iš marmuro iš
kalė dieviškai gyvenimiškas, 

’ be žodžių kalbančias heroiškas 
figūras, kurios saugoja kars
tus. Virš karsto sėdi galvą į 
šoną pasukat sargas. Prie jo 
kojų guli Dienar su vyliojan- 
čia išvaizda prie visko, kas tik 
gali būti vyliojančio; pro pra- 
sikišusį jos profilį matosi vei
das apsuptas debesimis. Naktis 
paskendusi miego sapnuose ra
mi ir nebylė. : * . •

Tarp Dienos ir Nakties sta
tulų ant karsto sėdįs C Žalnie
rius galvoja žiūrėdamas į die
ną panėręs galvį j šešėlius apie 
savo pasisekimus. Aušrą—gra
ži ir tyra, nenoromis atsibudus, 
gyvenimo nukankiąta, rodo mir
tinus skausmus. Priebanda— 
sėdi blakstienas nuleidusi že
myn, griežta, atsimenanti pra
eitį ir mokanti spėti ateitį. 

» ‘

Dvasios ir desperacijos išsi
veržime Michelangelo paskan
dino savo gėdą bųdavodamas 
Giuliano monumeptą. Privar
gęs ir susijaudinęs jis net 
susirgo. Klementas VII sten
gės jam padėti. Jis siuntė už
jautos laiškus per savo sekre
torių Pier Paolo Mąrzo, ragin
damas jį nesivarginti, dirbti,
jeigu jis gali, tik po truputį, pasižadėjo padaryti sumažin-

VII susirūpinęs

Trečia iš eilės pavasario se
zono paskaita Meno Institute 
įvyks ateinantį ketvirtadienį, 
bal. 14 d. Paskaitos tema bus 
“Daugiau apie Grafikos Meną”. 
Kaip visos paskaitos, taip ir ši, 
bus iliustruota grožinio meno 
paveikslais. Skaitys p-lė H. 
Parker. Pradžia 6:30 vai. va
karo. Įžanga nemokama. Vieta 
prie Michigan avė. ir Adams 
gat. (Art Institute).

Tenka pasakyti, kad publikai 
nemokamos paskaitos Meno In
stitute teikiamos jau per eilę 
metų. Paskaitų išlaidas paden
gia p. Florence Dibell Bartlett. 
Skaito žymi meno kritikė ir 
Instituto meno mokyklos istori
jos fakulteto narė p-lė H. Par
ker. Paskaitos nuolat daromi 
populiariškesnės. Kartais at
silanko tiek daug publikos, kad 
trūksta vietų. Į paskaitas lan
kosi daug lietuvių, ypač mote
rų.

Kas nori susipažinti su įvai
riais meno klausimais ir jo is
torija, patartina šias paskaitas 
lankyti, nes '■ tai reta proga ge
ras ir rūpestingai priruoštas 
paskaitas girdėti.

DEL LIETUVOS DAI
LĖS MONOGRAFIJOS

Praeitą šeštadieni “Meno Ži
niose” buvo išspausdinta Lie
tuvos Dailininkų Sąjungos atsi
šaukimas į Amerikos lietuvius 
dailininkus ir skulptorius, Lie
tuvoj spaudai ruošiamos Lietu
vos dailės 
lu.

Lietuvos 
nori gauti 
merikos lietuvius 
ir jų veiklą. Dabartiniu laiku,
rodos, amerikiečiu dailininkai 
nebeturi jokios organizacijos, 
kur bendrai šį svarbų reikalą 
butų galima aptarti, tai tenka 
kiekvienam ' paskirai 
savo autabiografines 
paveikslų nuotraukas 
Lietuvos Dailininkų .
yardu: Kaunas, Maironio g. 20 
nr.

paruošti 
žinias ir 

pasiųsti 
Sąjungos

Gainsborough kurinių 
paroda stipendijų 

fondui

Michigan avė. yra suruošta

pabaigos šio mėn. 
Pelnas eis Junior 
Chicago stipendijų 
rios bus išdalintos 
meno studentams.

Įžanga 50c. 
League of 
fondui, kti- 
gabesniems

“Meno Žinių” skyriaus ve
dėjas nuo savęs ragina Ameri
kos lietuvius dailininkus ko
operuoti su knygos leidėjais, 
kr d butų galima sumegsti ben
dros profesijos saitus su Lietu
vos dailininkais. Laikas yra ak- 
tingiau dirbti plastikinio meno 
srityje, nes tas yra musų kul
tūros darbas, šitas L. D. S. pa- 
kvietimas liečir; kaip Lietuvoj 
gimusius, taip .ir Amerikoj gi
musius lietuvius dailininkus

šį Lietuvos dailininkų pa
kvietimą į talką, reikia su 
džiaugsmu priimti ir pasveikin
ti juos, kad neužmiršo savo bro
lių gyvenančių užjūryje. Tik 
jiems reikia patiekti apie save 
žinirs greit ir sąžiningai, kartu 
pridedant geriausių savo ku
rinių atvaizdus (fotografijas).

Bet už vis svarbiau yra, tai 
žinios ap:ė Amerikos lietuvių 
meno vystymosi raidą, atseit, 
bendra plastikinio meno kultū
ros veikla. Nelaimei, Lietuva 
turi mažai žinių apie Ameri
kos lietuvius menininkus, ka
dangi jie nėra organizuoti ir 
išsiskirstę. Dauguma jų lie-

Chicagos lietuvių gyvenime 
Birutės Draugija pasidarė įstai
ga ne tiktai kaip papildymas 
normalių gyvenimo mažmožių, 
bet kaip ir tokią, kuri paėmė 
tvirtą poziciją rimtame musų 
kultūriniam augime.

Atiduodant visą prideramą 
kreditą musų gerbiamam kom
pozitoriui Mikui • Petrauskui, 
kuris buvo svarbiausias Birutės 
Choro tvėrėjas ir pirmas jos 
vedėjas, Birutė buvo ir yra dai
lės organizacija, kuri visuomet 
turėjo gabius ir autoritetingus 
vedėjus, rimtus, pilnai supran
tančius ir aukštai įkainuojan
čius dailę narius Birutės chore, 
gražų būrelį rėmėjų ir gausų 
savo vakarų lankytojų būrį. 
Todėl ir jos rengiami progra
mai arba dalyvavimas sveti- geras liteuvis, pašvenčia visą

tur

ILK

tą naują karsto modelį, pri
statyti šešias statulas, kurios 
jau buvo dirbamos, bet dar 
nebuvo baigtos, ir visa kita, 
kas buvo užbaigta. Monumen
to darbą buvo numatyta už
baigti per tris metus laiko. 
Darbo viela buvo nustatyta S. 
Piotro Vinculi, taip pat užmo
kėti visas išlaidas, įskaitant 
du tūkstančius dukatų, ku
riuos jis jau buvo gavęs. Po- tuviams nėra žinomi. Kas tą 
piežius leido jam kiekvienais medžiagą surinks, kai. nėra ofi- 
metais atvykti į Rymą mėne-jdaliai įgaliotų žmonių? Patys 
siui laiko tą darbą užbaigti, dailininkai vargiai begalės tą 

, pasižadėdamas darbą 
Francesco Maria della Rovere klausyti popiežiaus įsakymo, | riems 

tuo pačiu kartu pasižadėjo 
pats sau pakenkti 
griauti didžiausius savo gyve
nime užbrėžtus kūrybos pla
nus. Be to, jam teko panešti 
dideles išlaidas ir buvo 
verstas išparduoti visus 
daiktus.

Kaip Juliaus II planai, 
ir Medici’ų planai sugriuvo. 
Klementas VII mirė rugsėjo 28 
d. 1538 m. Michelangelo tuo n^s R^rą nieko nėra gereo- 
laiku Florencijoj nebuvo ir po nj°* išaukštintų žmogaus 
Klemento mirties jis niekad s*eiU *ki Jų aukštybių, kur yra 
daugiau ten nebegrįžo. Kuni- Dievas. Kad tą atsiekti, pirma 
gaikštis Allesandro de’ Medi-|ręikia nugalėti sunkumus, ku- 
ci jo neapkentė ir tik prisibi- r^e trukdo, pasiekti dieviškos 
jojimas popiežiaus, apsaugojo tobulybės aukštumas. Gera tą
jį nuo tyrono rankos, kuri no->yba yra tobulumo kopija, šepe- 
‘irėjo atimti jam gyvybę. Michel- &<> šešėlis; ji yra muzikos me- 
angelo Florenciją apleido ta- lodija, kurią tik labai aukštas 
da, kai mirė jo broliai. Buo- intelektas tegali jausti su vi- 
narroto mirė sausio mėn. 1534 sais jos sudėtingumais ir per
ui., o birželio mėn. pasimirė matyti kliūtis tam tobulunpri 
kitas jo brolis Lodovico. Mi-I siekti. Dėl to ji yra taip reta ir 

^rus broliams niekas jo dau- štai dėl ko tik- aprubežiuotas 
giau nebevyliojo į gimtąjį skaičius žmonių tą supranta ir 
kraštą ię^nenorėjo jo daugiau moka ją kurti. Tapyba yra Die- 
nė matyti. ’vo muzika ir šviesios Žmogaus

(Bus daugiau) sielos atspindis.”

ir Michelangelo. Michelangeio

i E

| Michelangelo Į
Miliniui........Illl■lllll|llllllllllllllllllllilllllllllllllll•lllil■llllll?

(Tęsinys)
Privargęs Sunkiai Suserga
“Diena ir naktis tarp savęs 

kalbasi: Mes greit bėgdamos, 
atnešėme mirtį kunigaikščiui 
Giuliano. Ir tuo pačiu jis tu
rėjo pats sau atkeršyti. Jo 
kerštas, dabar nebaisus, kai 
mes jį užmušėme, užmerkda- 
mos jo akis, ir ^timdamos nuo 
jo šviesą; jis norėjo užmerk
ti musų akis, kad jos/daugiau 
neapšviestų žemės. Ką jis bu
tų padaręs su mumis, jeigu jis 
butų buvęs gyvis?”

Tai nėra nublukusi interpre
tacija, kilusi iš išmintingos, bet 
audringos jo dvasios. Bet kiek 
ištikrųjų šitos minties yra likę Beatriče 

Theobald

“P-LB LUCY FRANCES CAVVDIN” 
šis gražus pastele padarytas portretas yra Alenos 
x < Slutz piešinys. Buvo parodon išstatytas Paul 

męno salone.
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ir net su-
rašyti 
lykas.

tinkamai atlikti. Paski- 
menininkams apie save 
juk nėra malonus da-

pri-
savo

taip

Michelangelo apie ta
pybą kartą išsireiškė 

taip:
_ “Gera tapyba savaime yra di
dinga ir dieviška. Kai ji būna 
gera, tai negali būti geresne,

H
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ONA KATKAUSKAITĖ 
DAINAVO SU HART
FORDE SIMFONIJA

Neseniai Hartford’o Simfoni
jos Orkestras turėjo savo svar- 
giausią metinį koncertą, kuria
me principais solistė buvo Ona 
Katkauskaitė (Anna Kaškas), 
Metropolitan, operos kontraltas. 
Dainavo ji “Divinites du StjK” 
ariją, kurioje ji realizavo aukš
čiausio pasisekimo. Kritikai bu
vo labai etuziaztiški apie jos 
dalį programoje.

JAUNOS DAINININKĖS 
RECITALĖJE

Džiaugiaus turėjus progos iš
girsti bent dalį programos, ku
rią pildė jauna vietos daininkė, 
Genia Lukas, drauge su viena 
svetimtaute pianiste Perrin 
Hali, vidurmiestyje, pereitą 
sekmadienį.

P-lė Lukas . turi natūraliai 
malonų ir turtingą lyrinį sop
rano balsą, kurį ji dabai’ toli 
gražu nevartoja jos geriausiam 
pasirodymui. Visų pirmiausia 
jos mokytojas, matyti, nedaug 
dėmesio kreipia į tą pamatinį 
reikalavimą balso naudojime ir 
tobulinime—kvėpavimą. Laiks 
nuo laiko ji parode iš tikrųjų 
pilnų, skambių tonų, ypačiai 
aukštųjų, iš kurių buvo galima 
tikrai džiaugtis. Kitaip sakant, 
p-lė Lukas turi medžiagą, ku
rią su tuo dideliu atsidavimu, 
kurį ji parodė, savo. darbe ir 
gera mokykla, ji. gąjėtųjr tu
rėtų išnaudoti. Bet kol balso 
fokusas nebus kaip ir tvirtai 
pastatyta žvaigždė dainininko 
galvoje, laikoma pozicijoj per 
jėgas viduje ir iš lauko jos kū
no, jis negalės tikrai gerai dai
nuoti.

Programa buvo gan įvairi. 
Principais arija buvo Micaelos 
arija iš operos “Carinen”. Gero 
pasisekimo tolesniam darbe, p- 
1c Lukas.

Iš KONCERTO Į 
OPERETĘ

Turėjau progos išgirsti tiktai 
vieną aktą Naujosios Gadynės 
Choro, Jurgio Steponavičiaus 
vedamo, pastatyme operetės 
“Tulpės” praeitą sekmadienį. 
Todėl negalima sudaryti pilnos 
išvados apie pasisekimą šio 
spektaklio. Tačiaus noriu tikė
ti, kad iš artistinio atžvilgio jis 
buvo lygus pirmesniems Nau
josios Gadynės muzikaliams 
veikalams, kuriuose visuomet 
aiškiai jautei vadovybę gabaus 
ir muzikoj išsilavinusio žmo
gaus, ir choro norą naudotis ta 
mokykla.

BIRUTĖ
Chicagos lietuvių gyvenime 

Birutės Draugija pasidarė įstai
ga ne tiktai kaip papildymas 
normalių gyvenimo mažmožių, 
bet kaip ir tokią, kuri paėmė 
tvirtą poziciją rimtame musų 
kultūriniam augime.

Atiduodant visą prideramą 
kreditą musų gerbiamam kom
pozitoriui Mikui • Petrauskui, 
kuris buvo svarbiausias Birutės 
Choro tvėrėjas ir pirmąs jos 
vedėjas, Birutė buvo ir yra dai
lės organizacija, kuri visuomet 
turėjo gabius ir autoritetingus 
vedėjus, rimtus, pilnai supran
tančius ir aukštai įkainuojan
čius dailę narius Birutės chore, 
gražų būrelį rėmėjų ir gausų 
savo vakarų lankytojų būrį. 
Todėl ir jos rengiami progra-

inuos programuos, buvo ir yra 
kaip ir antspaudas kažko ge
resnio, kilnesnio muzikos meno 
pasaulyje. Taip, per 31 metus 
Birutės Choras, nors ir pergy
veno visokių laikotarpių, aud
ringų momentų, tačiau viršum 
visko jis įstengė išlaikyti idea
lą, ant kurio Mikas Petrauskas 
tvėrė šią draugiją “dailė — dėl 
labo dailės”.

SPIETIMASIS ČIA 
GIMUSIO JAUNI-. 
MO Į BIRUTĘ

Maždaug dešimts metų atgal, 
kuomet genieji birutiečiai, ku
rie išbuvo nariais po 10 ir 15 
metų, kili dargi nuo draugijos 
įsikūrimo pradžios, pradėjo 
viens po kito išeiti iš narių 
skaičiaus, Amerikoj gimęs jau
nimas pradėjo užimti jų vietas. 
Kad toks jaunimas pilnai su
prastų vedėją ir vedėjas jauni
mą, Birutę pradėjo vesti Ame
rikoj gimę lietuviai muzikai. 
Pirmas jų buvo Kazys Stepo
navičius, vėliau Mikas Juoza^i- 
tas ir dabartinis Birutės vedė
jas’ — Jonas Byanskas. Ypačiai 
pažymėtinas ir įdomus faktas 
yra tas, kad Jonas Byanskas iš 
to dešimts metų laikotarpio, y- 
ra Birutės vedėjas net per išti
sus penkis metus. Balandžio 18 
d., 1938 m. sukaks lygiai penki 
metai kaip Jonas Byanskas pa
darė sėkmingą debiutą kaipo 
Birutės vedėjas, kuomet jam 
vadovaujant Birutės Choras 
pastatė Gilbert ir Sullivan, 
dviejų aktų operetę “Ragar 
nius”.

BIRUTĖS ISTORIJOS 
SVARBIAUSIAS 
ĮVYKIS

Paėmęs Birulės Choro vairą 
ir norėdamas ne tiktai tęsti Bi
rutės 27 metij rekordą, ir tu
rėdamas beveik išimtinai jau
nas, Amerikoj gimusias ir e- 
nergijos pilnas jėgas chore su 
kuriomis dirbti, p. Byanskas 
pasitaręs su Birutės darbuoto
jais, kaip visų mylimu poetu 
Kleofu Jurgelioniu, kompozito
rium Petru Sąppalium ir kitais, 
nutarė statyti Petrausko operą 
“Eglė, Žalčių Karalienė”, tą 
skaisčią, grynos ir turtingos lie
tuviškos muzikos aušrinę, į ku
rią Mikas Petrauskas įdėjo vis
ką, ką jis geriausio turėjo. “Tai 
Miko Petrausko didžiausias ir 
garbingiausias veikalas, sukur
tas iš lietuvybės meilės, gražy
bės ilgesio ir lietuviškų melo
dijų idealizacijos”, kaip kad 
Kleofas Jurgelionis išsireiškė 
savo aprašyme apie šią operą.

Ir šis spektaklis įvyko lygiai 
keturi metai atgal (buvo tai 
balandžio 8 d., 1934 m.) ture-, 
damas neužmirštino pasiseki
mo.

BOSTONO GABIJA IR 
CHICAGOS BIRUTĖ

Kitas įdomus faktas yra tas, 
kad tiktai dvi dainos draugijos, 
-— Boston’o Gabija ir Chicagos 
Birutė, — abidvi paties kompo
zitoriaus Miko Petrausko su
kurtos įstengė pastatyti šį svar-' 
bų kurinį Amerikoje. Lietuvos 
opera rengiasi statyti “Eglę” šį 
sezoną.

DIDELIS KREDITAS 
JONUI BYANSKUI

Ir taip per penkis metus, tur 
būt, ilgiaus ne kaip kuris nors 
iš pirmesnių Birutės vedėjų. 
Jonas Byanskas, kuris yra in
žinierius iš profesijos, bet ta
lentingas ir gabus muzikas ir 

pašvenčia visąmai arba dalyvavimas sveti- geras

BIRUTES CHORAS

savo nuo profesijos pareigų at
liekamą laiką Birutei ir jos vei-

jo darbe? Kas, galėtų ją ten 
surasti? Kas pagalvoja tik apie

klai. Be abejonės, p. Byansko • Mediči įkyvaizdoje šitos tragiš- sveikatai pavojingo laipsnio.” 
kontribucija šiam vertingam ’ kos ir desperatiškos sielos, ga- 1534 m. rudenį jo gyvybe bu- 
tikslui yra labai admirtiolina.' Hnga ir liepsnojanti Sikstausvo pavojuje. Giovanni Battis-
Jo atsidavimas ir laiko bei e- 
nergijos aukojimas, kad supa
žindinti jaunimą su tuo, kas1 y- 
ra musų gyvenime gražaus — 
lietuvių daina — ir per šį jau
nimą skleisti los dainos garsus 
pasauliui yra labai, labai įverti
nimas.

NACIONALĖ MUZIKOS 
SAVAITĖ IR BIRUTĖS 
PARENGIMAS

Su pirma gegužės diena pra
sidės Nacionalė Muzikos Savai
tė visoj Amerikoj. Ir rodos, 
kaip ir savo kontribucija šiai 
muzikos šventei, Birulė statys 
operetę. Manau, kad lai bus vi
sai atatinkamas šio sezono už
baigimo parengimas, kuriame 
turėtų dalyvauti visi lietuviai, 
ypačiai tie, kuriems rupi lietu
vybės palaikymas tarp čia gi
musio jaunimo, ir kultūros 
veiklos ugdymas.

Kad Birulės veikimas yra lie
tuviams reikalingas ir naudin
gas, tatai liudija jos 32-jų melų 
gyvavimas. Bet nėra abejonės, 
kad jaunimas, kuris šiandien 
vadovauja Birulei, irgi nori 
jausti, kad lietuviai, jauni ir se
nesnieji, įdomauja jų darbuote. 
Birutės choro / nariai turi per 
mėnesius lankyti po kelias re
peticijas per savaitę, p. Byans
kas pašvenčia beveik visus va
karus ir šeštadienius įvairioms 
repeticijoms, ir viskas, kas iš 
musų pusės’ yra reikalinga, tai 
paskyrimas vieno vakaro atsi
lankymui į jų parengimą, iš
klausymas ir įvertinimas jų pa

koplyčios, dvasia išsiveržia iš 
žiaurių šešėlių į aiškesnes for
mas. Bet čia viskas rodo dides
nį liūdesį , ir nusiminimą. Rodo 
sustingusią 'laidotuvių tylą, kur 
liko užmūryta milžiniškais ak
menimis galinga ir garsinga 
Medici’ų gentkartč. Tobuliausi 
technikos ranka iš marmuro iš
kalė dieviškai gyvenimiškas, 

;be žodžių kalbančias heroiškas 
figūras, kurios saugoja kars
tus. Virš karsto sėdi galvą į 
šoną pasukai sargas. Prie jo 
kojų guli Diena, su vyliojan- 
čia išvaizda prie visko, kas tik 
gali būti vyliojančio; pro pra- 
sikišusį jos profilį matosi vei
das apsuptas debesimis. Naktis 
paskendusi miego sapnuose ra
mi ir nebyle. A.

Tarp Dienos ir Nakties sta
tulų ant karsto sėdįs < Žalnie
rius galvoja žiūrėdamas į die
ną panėręs galvąj šešėlius apie 
savo pasisekimus. Au^rd—gra
ži ir tyra, nenoromis atsibudus, 
gyvenimo nu kankinta, rodo mir
tinus skausmus. Priebanda— 
sėdi blakstienas nuleidusi že
myn, griežta, atsimenanti pra
eitį ir mokanti sjičti ateitį.

Dvasios ir desperacijos išsi
veržime Michelangelo paskan
dino savo gėdą budavodamas 
Giuliano monumeptą. Privar
gęs ir susijaudinęs jis net 
susirgo. Klementas VII sten
gės jam padėti. Jis siuntė už
jautos laiškus per savo sekre
torių Pier Paolo Marzo, ragin
damas jį nesivarginti, dirbti, 
jeigu jis gali, tik po

stangų.

Į Michelangelo Į
^<iiiiiiiiii tiiaiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiaiiuiiiiiiiMiililiiiiiti?

(Tęsinys)
Privargęs Sunkiai Suserga
“Diena ir naktis tarp savęs 

kalbasi: Mes greit bėgdamos, 
atnešėme mirtį kunigaikščiui 
Giuliano. Ir tuo pačiu jis tu
rėjo pats s^rtr^atfceršyti. Jo 
kerštas, dafoar nebaisus, kai 
mes jį užmušėme, užmerkda- 
mos jo akis, ir atimdamos nuo 
jo šviesą; jis norėjo užmerk
ti musų akis, kad jos/daugiau 
neapšviestų žemės. Ką jis bu
tų padaręs su mumis, jeigu jis 
ibutų buvęs gyvis?”

Tai nėra nublukusi interpre
tacija, kilusi iš išmintingos, bet 
audringos jo dvasios. Bet kiek 
ištiktųjų šitos minties yra likę

Ragino pasivaikščioti lauke 
“lik kad nesumenkėtų iki 

ta di Paolo Mini rugsėjo 29 d. 
rašė Valori’ui: “Michelangelo 
yra suvargęs, jo jėgos išsisė- 
musios. Aš kalbėjau su Bugi- 
ardino ir Antonio Mini. Mos 
pianome, kad jis ilgai nebegy
vens, jeigu niekas jo nepri
žiūrės.”

Klementas VII susirūpinęs 
Michelangelo būkle, lapkričio 
21 d. 1531 m. specialiame lai
ške grąsindamas ekskomuni- 
kacija, sakė: “Išskyrus popie
žiaus Juliaus. ĮI j monumentą 
ir tą darbą, kurį mes jums 
pavedėme atlikti, nieko kito 
negalite dirbti (ne alique mo- 
do laborare debeas nisi in se- 
puiture et opera nostra quam 
tibi comisimus). Jus vis dar 
galite suteikti garbes Rymui, 
savo šeimai ir pats sau.”

Jisl saugodavo Michelangelo 
nuo itų žmonių, kurie ateida
vo prašyti ji meno darbų. Jis 
stengėsi viską daryti, kad dai
lininkas nebepriimtų jokių 
užsakymų. “Jeigu kas jus pa
prašytų nupiešti paveikslą,” 
jis sakė, “jus prisiriškite šepe
tį prie kojos, padarykite kelti
nus brūkšnius ir pasakykite: 
'^Paveikslas yra gatavas!’” Jis 
pasižadėjo sutvarkyti Michel
angelo reikalus su Juliaus II 
testamento pildytojais.

Balandžio 29 d. 1532 m. jam 
pačiam tarpininkaujant, ket
virtas kontraktas buvo nutar
ta likviduoti tarp Juliaus II 
atstovo kunigaikščio Urbino 
Francesco Maria della Rovere 
ir Michelangelo. Michelangeio 

padaryti sumažin-truputį. pasižadėjo

< “P-Le LUCY FRANCES CAVVDIN”
Sis gražus pastelė, padarytas portretas yra Alenos 

Beatriče Slutz piešinys. Buvo parodon išstatytas Paul 
Theobald mėno salone.

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

Vieša Paskaita
Trečia iš eilės pavasario se

zono paskaita Meno Institute 
įvyks ateinantį ketvirtadienį, 
bal. 14 d. Paskaitos tema bus 
“Daugiau apie Grafikos Meną”. 
Kaip visos paskaitos, taip ir ši, 
bus iliustruota grožinio meno 
paveikslais. Skaitys p-lė H. 
Parker. Pradžia 6:30 vai. va
karo. Įžanga nemokama. Vieta 
prie Michigan avė. ir Adams 
gat. (Art Institute).

Tenka pasakyti, kad publikai 
nemokamos paskaitos Meno In
stitute teikiamos jau per eilę 
metų. Paskaitų išlaidas paden
gia p. Florence Dibell Bartlett. 
Skaito žymi meno kritikė ir 
Instituto meno mokyklos istori
jos fakulteto narė p-lė H. Par
ker. Paskaitos nuolat daromi 
populiariškesnės. Kartais at
silanko tiek daug publikos, kad 
trūksta vietų. Į paskaitas lan
kosi daug lietuvių, ypač mote
rų.

Kas nori susipažinti su įvai
riais meno klausimais ir jo is
torija, patartina šias paskaitas 
lankyti, nes tai reta proga ge
ras ir rūpestingai priruoštas 
paskaitas girdėti. 

/1 1 4
Gainsborough kurinių 

paroda stipendijų 
fondui

Findley meno salone, 424 Š. 
Michigan avė. yra suruošta 
speciali T. Gainsborough pa
veikslų paroda, kuri truks iki 
pabaigos šio mėn. Įžanga 50c. 
Pelnas eis Junior Leaguc of 
Chicago stipendijų fondui, ku
rios bus išdalintos gabesniems 
meno studentams.

tą naują karsto modelį, pri
statyti šešias statulas, kurios 
jau buvo dirbamos, bet dar 
nebuvo baigtos, ir visa kita, 
kas buvo užbaigta. Monumen
to darbą buvo numatyta už
baigti per tris melus laiko. 
Darbo vieta buvo nustatyta S. 
Piotro Vinculi, taip pat užmo
kėti visas išlaidas, įskaitant 
du tuksiančius dukatų, ku
riuos jis jau buvo gavęs. Po
piežius leido jam kiekvienais 
metais atvykti į Rymą mėne
siui laiko tą darbą užbaigti. 
Michelangelo, pasižadėdamas 
klausyti popiežiaus įsakymo, 
tuo pačiu kartu pasižadėjo 
pats sau pakenkti ir net su
griauti didžiausius savo gyve
nime užbrėžtus kūrybos pla
nus. Be to, jam teko panešti 
dideles išlaidas ir buvo pri
verstas išparduoti visus savo 
daiktus.

I

Į

i,

Kaip Juliaus II planai, taip ’ “Gera taPyba savaime yra di" 
ir Medici’ų planai sugriuvo. din*a ir dieviška. Kai ji būna 
Klementas VII mirė rugsėjo 28 &era» negali buti^ geresnė, 
d. 1538 m. Michelangelo tuo n^s 8^'4 nieko nėra geres- 
laiku Florencijoj nebuvo ir po n’°’ išaukštintų žmogaus 
Klemento mirties jis niekad sie^ ’^i aukštybių, kur yra 
daugiau ten nebegrįžo. Kuni-'Dievas. Kad tą atsiekti, pirma 
gaikštis Allesandro de’ Medi-|ręikia nugalėti sunkumus, ku- 
ci jo neapkentė ir tik prisibi- r^e trukdo pasiekti dieviškos 
jojimas popiežiaus, apsaugojo- tobulybės aukštumas. Gera tą
jį nuo tyrono rankos, kuri no-.pyba yra tobulumo kopija, šepe- 
‘.rėjo atimti jam gyvybę. Michel-jčio šešėlis; ji yra muzikos me- 
angelo Florenciją apleido ta-!lodija, kūną tik labai aukštas 
da, kai mirė jo broliai. B u o- intelektas tegali jausti su vi- 
narroto mirė sausio mėn. 1534 sais jos sudėtingumais ir per
ui., o birželio mėn, pasimirė matyti kliūtis tam tobulumui 
kitas jo brolis Lodovico. Mi-Isiekti. Dėl to ji^yra taip reta ir 
rus broliams niekas jo dau- štai dėl ko tik aprubežiuotas 
giau nebevyliojo į gimtąjį skaičius žmonių tą supranta ir 
kraštą ir nenorėjo jo daugiau moka ją kurti. Tapyba yra Die- 
nė matyti. *vo muzika ir šviesios žmogaus

No. 84

DEL LIETUVOS DAI
LĖS MONOGRAFIJOS
Amerikos Dailininkams Reikia 

Sudomėti

Praeitą šeštadienį “Meno Ži
niose” buvo išspausdinta Lie
tuvos Dailininkų Sąjungos atsi
šaukimas į Amerikos lietuvius 
dailininkus ir skulptorius, Lie
tuvoj spaudai ruošiamos Lietu
vos dailės monografijos reika
lu. /

Lietuvos Dailininkų Sąjunga 
nori gauti medžiagos apie A- 
merikos lietuvius dailininkus 
ir jų veiklą. Dabartiniu laiku, 
rodos, amerikiečiai dailininkai 
nebeturi jokios organizacijos, 
kpr bendrai šį svarbų reikalą 
butų galima aptarti, tai tenka 
kiekvienam paskirai paruošti 
savo autabiografines žinias ir 
paveikslų nuotraukas pasiųsti 
Lietuvos Dailininkų Sąjungos 
vardu: Kaunas, Maironio g. 20 
nr.

“Meno žinių” skyriaus ve
dėjas nuo savęs ragina Ameri
kos lietuvius dailininkus ko
operuoti su knygos leidėjais, 
kr d butų galima sumegsti ben
dros profesijos saitus su Lietu
vos dailininkais. Laikas yra ak- 
tingiau dirbti plastikinio meno 
srityje, nes tas yra musų kul- 
tujjąs darbas, šitas L. D. S. pa- 
J<yietimas liečir; kaip Lietuvoj 
gimusius, taip ir Amerikoj gi
musius lietuvius dailininkus

Šį Lietuvos dailininkų pa
kvietimą į talką, reikia su 
džiaugsmu priimti ir pasveikin
ti juos, kad neužmiršo savo bro
lių gyvenančių užjūryje. Tik 
jiems reikia patiekti apie save 
žinirs greit ir sąžiningai, kartu 
pridedant geriausių savo ku
rinių atvaizdus (fotografijas).

Bet už vis svarbiau yra, tai 
žinios ap;ė Amerikos lietuvių 
meno vystymosi raidą, atseit, 
bendra plastikinio meno kultū
ros veikla. Nelaimei, Lietuva 
turi mažai žinių apie Ameri
kos lietuvius menininkus, ka
dangi jie nėra organizuoti ir 
išsiskirstę. Dauguma jų lie

tuviams nėra žinomi. Kas ta 
medžiagą surinks, kai nėra ofi
cialiai įgaliotų žmonių? Patys 
dailininkai vargiai begalės tą 
darba tinkamai atlikti. Paski- 
riems menininkams apie save 
rašyti juk nėra malonus da
lykas.

Michelangelo apie ta
pybą kartą išsireiškė 

taip:

(Bus daugiau) sielos atspindis.”
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korespondencija

■BROOKUNO 
NAUJIENOS
‘‘Laisvės” BėndfOvės dhli- 

niiiklĮ suvažiavimas ir jo 
nuotaika

Balandžio 3 d. Grand Para- 
dise svetainėje buvo “Laisvės” 
dienraščio dalininkų suvažiavi
mas. Suvažiavime dienraščio 
dalininkų dalyvavo iš visos ą- 
pylinkės 'miestelių, net ir iš 
Chicagos V.wAndrulis buvo at
vykęs. Tad nebus pro šalį su
pažindinti ir “Naujienų” skai
tytojus, kas naujo buvo komu
nistų dienraščio suvažiavime. 
Juk visgi metinis suvažiavimas. 
Daug delegatų buvo iš kitų 
miestų, jie reiškė savo nuomo
nes dėl dienraščio “Laisvės” už
imtos pozicijos Lietuvos klau
simu bei dėl Sovietų Rusijos 
valdžios šaudymo savo draugų. 
Juk tai visgi verta susidomėti 
tuo nauju įvykiu, kaip reaguo
ja eiliniai komunistai į savo 
vadų politikų, o ji žymiai reiš
kėsi šiame suvažiavime. Tik la
bai nedrąsi, eilinių narių pozi
cija, bet smarkiai gązdinanti A. 
Bimbos ir V. Andrulio vadovv- v 
bę. Atrodo, kad anksčiau ar 
vėliau komunistų vadukai liks 
generolai be armijos, tik socia
listams reikia rimčiau ir ener
gingiau dirbti.
Kaip tarp komunistu demokra

tija toleruojama
1 ž redakcijų raportų išdavė 

R. Mizara. Jo raporte viskas 
puiku ir sklandu. Visur komu
nistų vadai ir vadukai ^teisingi 
ir išmintingi pravesti savo li
nijų. Po raporto, suvažiavimo

, pi miliukas kviečia kalbėti1 da- 

llninkus, imti balsus. Tyli ir 
niekas nekalba, rodos, kad 
koks sabotažas ir prišlėgihias 
užviešpatavo. Na, vos-ne-vos 
pirmininkas įsiprašo kelis ką 
nors-pratarti dėl redakcijos ra
porto. ‘Prasideda abejonės dėl 
^Laisvės” pozicijos. Bimbos 
brolis įtaria laišviėČiuis, kad 
jie perdaug virto Lietuvos pa- 
trijotąis ir bara už pitlaikymų 
pozicijos, kad rinkti ginklų 
fondui pinigų ir siųsti Lietuvon 
ne lenkams šaudyti, bet šaudy
ti tuos pačius Lietuvos valstie- 

/čius. Apie Sovietų husijos troc- 
kininkus irgi neaiškiai išsireiš- 
kia. Jo nuomone, žmonės beti
ki, kad toks ’Buclmčinas ir kiti 
buvo savo šalies išdavikai, ži
noma, J. Bimba kalba ne savo 
lupomis, Bet “žmonės sakė, 
žmones kalba!” Tai žiopla “gu
drybė”. Tai ne žmonės, bet jau 
pats J. Bimba tais dalykais ne
tiki.

P. Bieliauskas irgi panašių 
mintį pareiškė. Po jų kalbėjo 
visa eilė ir sudarė daugumų 
kalbėtojų “LhisVės” dienraščio 
suvažiavime, kurie netiki ką 
pati “Laisvė” rašo apie Sušau
dytus Sovietuose tčockistus. 
Vadai pasijuto nekokioje pozi
cijoje. Lietuvos klausimu irgi 
kailis pradėta akėti, kad jau 
tiek pavirto patrijotais, j/?g su- 
IcilktyniaVo J. Tysliavą. Kad A. 
Smetonos ir “Laisvės” redakto
rių pozicija lenkų atžvilgiu bu
vo viena ir ta pati.

V. Andrulis šoko gelbėti sa
vo draugučius. Jis aiškino, kad 
dabar komunistų pozicija taip 
turi keistis, kaip keičiasi vėjas. 
Kurie biskį nesuvokia, pasivė
lina, tie atsilieka nuo musų po
zicijos ir nespėja sekti. 0 ypa
čiai bėda su tais, kurie skaito 
svetinių spaudų. Jie pasiduoda 
svetimos spaudos įtakai ir pra
dedu musų neklausyti. Jis 
smarkiai agitavo, kad kitokios

spąudos neskaitytų, 
“Vilnį” ir “Laisvę^’.

Iš to Andrulio tikras jėzui
tas! Jis mano, kad visada bus 
galima laikyti darbininkus ko
munistų tamsybėje, kaip jėzui
tams savo aveles. Perdaug jus 
jtios Tamsinote, linijas . taikote 
ir 'pagaliau norite įtikinti, kad 
teroristinės priemonės yra ge
ras dhiykas. Vargu tas pavyks! 
žmonės ddčbihihkai turi pado-1 
čumą ir žiiioniškus jausmus, 
jie kiekviena žmogžudyste, 
kiekvienu žmonių galabijimu 
biaurisi, jie biaurisi ir Stalino 
atliktomis žmogžudystėmis.

V. Andriiliui nepavyko įti
kinti, šbkb daktaras Palevičius 
įtikinėti, kad trockistai pibkie 
ir kitokie. Bet kad ir daktaras, 
o prastai liuposmavo. Iš visos.

Advokatas C. P. Kai kalbės 
iš Rddio stoties W.H.F.C. šešta-, 
dienio vakare balandžio 9 d. 
kaip 9^30 vai. vak.

Kiekvienas lietuvis žino, kalu 
advokatas C. P. Kai praeityje 
gynė lieiuvių reikalus, gi šian
dien jis praneš lietuvių 'visuo
menei politiškų padėtį 'Chicago-. 
je.

NAUJIENOS, Chicago, III.
------------ -A-- -• ------------ ■

bet tik! jo ;khlbos įaliinh bučo subrhsttį 
jis labai fofeilko iluprhtinio' 

žmogutis aiiie {rOckišlus.
Na, po visų Įkalbų ir kriti

kų liko redakcijos raportas pri
imtas. Pd to prasidėjo pinigų 
rinkliavos. 'Žmonės jau netokie 
ilošnųs. į’iėšh, ^uririko šu pa* 
šVeikimniais pėr keturis ŠimtuŠ 
^dpiefiuz Tai :pšalyginti ‘mažai1.

Redkbrit iiirėktotiūs dar ĮceU 
'slėsnių dalykų j)asirode. Lidei
kis iš Gfeht Ndėk atsistojo ir 
įterškaite 'slėitą, kuris susidėjo 
iš ddmių ir bimbiškų vadelių* 
tokių kaip t). Šaloniskas ii* Ga
šlūnas. Juos jis pašiulėxdalinih- 
kams rinkti į diirėktorius. Dali- 
hiiikai kuždasi, kas čia brač 
pėr tvarka. Pirmiau nominuok 
davo kas ką norėdavo, o' dabar 
jau to nevalia: iš anksto pri
rengti ir paruošti delegatai į di
rektorius. Tai jums ir demo
kratija! Kiti sako ’jhokdUmie'sL 
“Įiiešti džgirti vienbalsiai I” ^Ki-; 
tur vėl pasigirsta: “Na, lai bu- 
ha tąjį), kaip Rokas su Ahtanu 
įiori!” Sakau, tikros sorkeS, 
tikras farsas, o he šhvažiavir 
rilhs. Na, po tų šukių išrenka 
šleito pastatytus direktorius. į

Vakarienė buvo neprasta, bet 
žmonių per pusę tiek kaip bu- 
davo prieš kelis metus. Atrodo, 
kad inUsų komunistukai dar 
turės keisti savo linijukę, nes 
žmonės pradeda nusisukti nuo 
jų ždddttio koiuuništinio dan- 
'gaus. Atrodo, kad socialistams 
reikia imties darbo ir tas iš
blaškytas ir suklaidihths mases 
pradėti rankioti j savo eiles. 
Laikas iiltisų literatūrą imti 
šiiiarkiau platinti.

—Ch. Knitas.

“Nekaltasis Avinė
lis” Lietuvių 
Auditorijoj

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

Prie 1340 W. 63rd St.
- * ¥

Kiėkur pasauly jus negalite rasti tokio modelių pasirinki-. 
iho taip juokingai žemose kainose.
Čia atstovaujama Kiekviena karų gamyba — virš 300 karų;

1937 iiQ1936 m. Buicks, Cadillacs, La Sales, Olds- 
ittobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sodos, Dodges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettes, Studebakers, Hud- 
šons, Terraplanes, VVillys, Packards.
Palygink — skirk tą, kurį mėgsti geriausiai 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERI V- GALI PIRKTI BE
VEIK NAUJITėLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 

%ĄIP Už $295.

Tik pamanyk, beveik naujitėlis karas tik už $295 su 90 die- 
tių garantija ir 10, diOnų bandymui.
Mes turime taipgi virš 260 kitų karų pertaisytų ir garan- 
tdbtų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, < 
Ėuičks, Oldsmobiles, Lincolns, Chryslers, Packards, 
Pohtiačs, Flymouths — už 'pigiai kaip $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
mEs pilnai užtikriname, kad sutaupysi šim-1 
^rus dolerių.
Ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro-' 
Ve Chiėagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei — virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 1 
SENĄ KĄRĄ KAIPO ĮMOKESN^ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
Dažais Mėnesiniais {Mokėjimais 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

šeštadienis, baląnd. 9, 1938

ticafcos Draugijų, 
Hiubų Valdybos 
1938 Metams

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ PI
LIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 1938
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. AdolfJhne- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Įžd. Rašt. Dhvid Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamhnauškaš ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip- , 
kitčs pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Majn5928.

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm., 8341

Evergreen AVe., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton ’Luhgevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Hūmboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne Stų T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pietce 
Avenue.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
BaceviČe—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—hUt. rašt^ 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; J. 
Malinauskas—kontrolės rašt.; Iz. 
Masaitjs—apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPAPRASTI

BARGENAI!
STAMSI.AI S E

BASINSKI
4 . j . • \

Taip, tai tikra tiesa. Balan
džio 10 d. 5 xval. vakare Liet. 
Auditorijoj visi turėsite progos 
pamatyti “Avinėlis Nekaltasis”1. 
Tai yra labai juokinga komedi
ja, kurių stato ir suvaidins Lie
tuvių Jaunimo Kultūros Rate

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ftS

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

3141 So. Halsted St.; P. Į’auzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 VV. 
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—Siektinas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentą^. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St. '

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

Kandidatas į kbngresmanus 
iš 4-to idistrikto.

Gerai žinomas daugeliui lie
tuvių lidčbkatas Stanislaus E. 
Basinski yrb ateivių kundidh- 
tas į Suvienytųjų Valstiją kon
gresą iš 4-tb distFiklo, kurs ap
ima lietuvių apgyventas vietas: 
Bridįcportą, Town bf Ldke, 
Bfiglitdh Park ir clalį W&t 
Side. ,>}

Visi, kurie mėgstate juoktis, 
tai nepraleiskite šios progos. 
Visi gausite progos skaniai pa
sijuokti, o po lošimo lietuviš
kai pasišokti ir padainuoti su 
tikrai lietuvišku jaunimu, taip 
sakant, su ‘^grinoriais”.

Pastaba: Tiems, kurie jau 
turite įsigiję bilietfis, bilietuose 
pasąkyta, jog^švetainė atsida
rys 2 vai. po pietų. Turi būti 5 
vai.; veikalo pradžia 3 vak, o 
turi būti 6 vai. Tą pakeitimą 
turėjome padaryti todėl, kad 
tą dieną nuo 12 iki 4 vai. toj 
pačioj salėje įvyks mitingas. 
Taigi, visi įšiteniykitė, jog vei
kalo pradži 
Punktualiai.,

i IrtUkAi
tarp '-Bičiuliu

—Aš girdėjau, kad tu išein 
iš tarnybos!

—Visai teisingai!
—Ar ta'vo viršininkas nenu 

S'tebo išgirdęs apie tavo išėji 
mą ?

-—Ko jis nustebs, nes jil 
Ankščiau už mane apie tą da

li vai. vakare.
-Rengėjai.

ifctafcHa* a......

Basinskis ta^į) Leonard Wolniak

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTĄDIENJ—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENI—

IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

PER BALANDŽIO PRIMARY
■Balsuok už 

LEON ARD

WOLNIAK
VALSTIJOS ATSTOVUS

Nuo 
4-TO SENATORINIO 

DISTRIKTO

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

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm, — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Pranas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Ąve.; Sekr. ižd.—Stasys YurČius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas nadjo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

PLATFORMA
Aš Pasižadu:

GARFIELD BARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALP1N10 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas 2335 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
niOiiis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rast. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. Ėnd Avė.; Knnt. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th Št., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gundefson Avė., Berwyn, Iii.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 
530 So. Lawndale Avenue; taipgi 
Juozapas 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 , Kitubo, tas vardas 
liekas permainytas j Garfield Pk. 
Kliubą.

Ateiviai neturi gero apgynė
jo kongrese, todėl jų reikalai 
dažnai nukenčia. Stanislaus E. 
Basihskis, kaįpo pats ateivis, y- 
ra pasiryžęs dėti visas pastan
gas, idant iškariavus ateiviams 
lygias taisos su senais ameriko
nais.

Stanis aus E
kitko užtikrina, kad jis dūds 
progos ir lietiivių vaikams įsto^ 
ti į VVast Point mokyklų, jeigu 
bus išrankias į kongresą.

Stariillaus E. Basinskis yra 
advokatas, geras kalbėtojas ir 
veiklus žmogus. Tokio kongres- 
mano mums teikia Washihgto- 
ne.

Teisėjas Jarečkįs rekomen- 
duojia Basinskį, ir Basinskis ži
noma/ eina už Jarečkį — prieš 
bosus.

Lietuviui^ balandžio 12 dienių, 
paduokite savo balsą už Stdnis- 
laus E. Basinskį, kaipo kandi-

šiais thętais primary rinki
muose balsuotojai turės tart 
savo pilietinį žodį ir už Leo
nardą Wblniaką, tUAvnoflakietį 
Jis stalo savo kahdiilaturą j 
llllhdjaus valstijos atslovus-re- 
prežėntantūs iiub ketvirto se
na turinio distrikto. Indbrsuotas 
Uor her-Courtney-Jareckio or 
gaiiizacijos.

Lėondrdas Woliiiak Town o! 
Lake apylinkėje žhibihas biz1 
rįlėrius* ylėlias iš stambesniu 
višubiiiėhės veikėjų, špbrto pa 
lengiiiiu Rengėjas. Veikia kair

TARNAUTI mano rinkikų interesams SU tokiu pat 
SMARKUMU -ir RYŽTUMŲ, kokiu man bus padėjęs 
laimėti jųsų pasitikėjimo balsas. 

į

Peržiūrėti ir SUMAŽINTI nenuosaikiuosius mokesčius.

Padėti darbininkams ginti savo TEISES ORGANIZUO- 
TIS ir KbLEkTYVIAI DERĖTIS per savo atstovus.
PADĖTI ir padrąsinti Amerikos NUSKRIAUSTAM 
JAUNIMUI KOVOJE už PAŽANGOS PROGAS.

d įstrik to. Balote jo vardas bus 
trečias nuo viršaus.

atigubių tūlį) ir jaunuomenės 
tarpe. Dar ne senas "žmogus

(Skelb.)

NUGALĖKI! BOSIZMA!
PIRMYN SU 

HORNER-COURTNEy-JARECKI 
IR WOLNIAK!

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirminįrikas -r-Pėt-

Fas Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Aihbrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dėarbom 
St.. Chicago III.: Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienč, 1218 Sbuth Inde- 
pendence Blvd., Chicago, UI.: Ka- 
sierka—F. Ambroztenė, 11731 S. 
Indiana Avė., ChJgo; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
tield Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juožas Salakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, H!.; Ka-

• sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, Iii.
Susirinkimai laikomi vieną syki 
j mėnesį kas ketvirtą nėdėldienr 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43td SL, Chi
cago, III. ____._______
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
kėjimą ir paėniė Amerikos ka-(rinkinio nėhirejo, nes nėra ga- 
pitalistų aliejaus nuosavybes 
Meksikoj.

Seniau dėl šito butų kilęs ka
ras. Dabar vargiai rastum ame
rikonų, kurie eitų kariauti už 
aliejaus magnatų pelnus, todėl 
jie turėtų grįžti Savo tėvynėn 
ir čia daryti biznį.

MAŽI IR DIDELI
ŽMONĖS

Žmonės nori būti svarbiais, 
žymiais, dideliais. Todėl jie 
bando būti tokiais, kokiais kiti 
nėra, arba imituoja tuos, kurie 
yra kuo nors pagarsėję, afba 
stengiasi tapti kitų valdinin
kais. Policistas, kitaip persirė
dęs ir apsiginklavęs, jau jau
čiasi esąs didesnis už kitus. Net 
žuvų gaudytojas žino turįs pri
vilegiją ant sportauti išėjusių 
gyvulių ir savo činu didžiuoja
si. Bile nusmukakelnis su titu
lu laiko save pagarboj, kad ir 
pusgalvis, gavęs diplomą iš 
mokyklos, kuri skiria jį į kokią 
nors profesiją, pasijaučia esąs 
didesnis už kitus. Kurio svar
bos ir didumo žmonės nepri
pažįsta, tas įsivaizduoja nesa
mą pasaulį ir jame stengiami 
pasižymėti pasninkais, maldo
mis, aukomis ir kita kuo. Kiti 
organizuoja visokias tavorčys- 
tes, kad galėtų tapti jų virši
ninkais.

Ir reikia pripažinti, kad ne
mažas žmonių skaitlius kuo 
nors pasižymi. Kada muzikan
tas, dainininkas, aktorė arba 
kokis kitas taip vadinamas 
menininkas nepajėgia atkreipti 
į save publikos dėmesio, ban
do tai atsiekti misterija ir kap
rizais. Nuduotas temperimen-

tas ir sentimentas vartojami 
kaipo įrankiai.

Akli žnionės išvysto aštrią 
klausą, jautimą pirštuose ir sai
ką judėjimuose. Jie yra taikus, 
nuolaidus ir atsargus. Daugelis 
jų pasižymi logika, ekzaktiškii- 
mu ir m

Menko’ 
nės pasi; 
jie butų 
nemokėti 
būti, jie

Patartina nesikišti
Illinois valstijos politikoj da-^ 

bar tokia maišatienė, kad Jung
tinėms Amerikos Valstijoms 
nepatartina maišytis į šį> reika-

Įima ją kvorumą sudaryti. O 
be visą Šėrininką ąutarimo, dė
ti bombą nėra etiška ir legališ- 
ka. Taigi šitas spėjimas atpuo
la. ♦

Nėta abejonės, kad tūrėjo 
būti suinteresuotas asmuo Su
sivienijimui atkeršyti ir musų 
detektyvai žvalgos ir ketina jį 
pagauti. —Žvalgyba

JUOKAI
/

GIMINĖS
zikalumu.
fizinės sudėties žmo- 

^nii ‘kalbumu. Jeigu 
irubi jonai, stačiokai ir 
išsiaiškinti ir atsikal- 

dažnai gautų į kailį
nuo stipresnių žmonių. Tas jų 
kalbumas kartais tiek išsirutu
liuoja, kad jie tampa dideliais 
oratoriais/ ir jau nereikia sau
gotis, kad negavus lupti, o gali
ma tikėtis hplodisnientų.

Žmonės, kurie nei kumščiu, 
nei grubijoniškumu, nei kalba 
savęs pasauliui nepajėgia pa
reikšti, kartais griebiasi plunk
snos ir tampa poetais, rašyto
jais, nes pasislėpus nuo svieto 
galime kitų idėjas paškudinti, 
o savąsias ir save reklamuoti. 
Barbariškų palinkimų keršti
ninkams retai kada tepavyksta 
susekti rašytoją ir aplamdyti jį. 
Tokiu būdu daugeliui rašytojų 
pasiseka tapti dideliais žmonė
mis. Reikia pasakyti, kad ne vi
si jie pavojingi. Kai kurie iš
moksta iš rašymo amato net 
duoną užsidirbti. Šelpti prisiei
na kur kas mažesnį skaitlių ne
gu menininkų, buvusių valdi
ninkų ir alkoholikų.

Yra žmonių, kurie pasižymi 
protu. Ar moksle, ar politikoj, 
ar dienos klausimuose jie rodo 
tokią protinę jėgą, kokios kiti 
neturi. Jiems nereikia puoštis,

Reikėtų likviduoti
New Yorko šteite į atstovką 

išėjusios mokytojos gyvena 
tiek ilgai, kad pensiją fondą 
išsėmė. Tai maždaug jreįškia, 
kad jos kenkia valstybei ir gal 
reikėtų fondą arba senas mer
ginas likviduoti.

Bandysime ištirti

Jaunasis Plaukius nutarė vės
ti. Pasirinko gana padorią mer
giną. Get jo giminės ėmė jairi 
prikaišioti.

Dėdė taria: ;
—Ji visai be pinigo.
Teta peikia:
—Jos tėvas buvo sargas.
Senutei niergiha atrodė per 

daug išstypusi.
Senukui per plona. .
Broliai išrado, kad ji negra

ži.
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DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Užgirta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos 

Amerikoje, Ine.
IŠPLAUKS MODERNIŠKUOJU

' MOTORLAIVIU

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorko 1938 ik.

Gegužės-May 28
TIESIOG I KLAIPĖDĄ 

NEPERSEDANT 
Per Gothenburgą, Švediją

MALIORIAU

CHICAGO STADIUM 
WEST MADISON ST. 

Pradedant
Penktad., Balandžio 15 

Metinė Trumpa Pavarinė Eilė

COLt~ 
BROS

ąKENMAYNARD
* FOREMOST WESTERN

Tai niekąd nebūta Amerikoniškų 
ir Europiškų mirties nepaisymo 

žygių bruožų eilė!
Šiemet duodarha daugiau žvaigž
džių ir bruožų nei visais kitais.

DU PERSTATYMAI 
KASDIEN
Kainos 40c — 75c — $1.10 — $1.65 
4,000 sėdynių po 40c ant .išparda
vimo dabar Bonds, 65 W. Madison 
St. ir Stadium Grill.

CLYDEBEATTV
WORLD’S GREAITEST 

Į W1L0 ANIMAL TgAINER, l ,

•j/teGPiAT

INSURANCE ]
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą aūto- 
, mobilzams
• Apdraudą namų nuo 

ugnies
• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagir
'fe Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gaiiėite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.L - - - -4

šiaip visi pripažįsta juos stam
biais žmonėmis.

Tikrai graži moteris nedaug 
laiko gaišino pasidabinimui ir 
mažai pinigų leidžia pasipuoši
mui, gi raganiško gražumo mo
teris vartoja vi’sdkilis pasidabi- 
nimo išinislus ir tik brangio- 

bei 
su

Vos tik spėjo Susivienijimo 
Pildomoji Taryba nutarti for- 
klozuoti Lietuyos Atstatymo 
Bendrovės namą, tuoj kokis tai 
šelmis ar šelmiai išbombavo jį.

Hm? Kas gi galėjo tai pada
ryti? Ir Už ką? Ir kodėl?

Tautiškosios gazietos nema
no, kad bombininkas turėjo 
liksią užmušti Strimaitį, nes 
sprogimas įvyko 2 vai. ryto, 
kada Strimaitis miega namie 
arba laiko konferencijas su 
tautininkais. Ir už ką kėsintis 
aiitz Strimaičio? Ar kad jam 
pagelbėti? Manote, kad namą 
forklozavtis jam bus sunku gy
venti? Mat, nebegaus po $30 ar 
$35 savaitinės algos už negalė
jimą sudaryti, kvorumo. Ta al
ga buvo gardus kąsnis per dau
gelį metų. Ir ji tęsėsi tik todėl, 
kad bendroves sekretorius p. 
Strimaitis negalėjo sušaukti šė- 
rininkų susirinkimo.

Nlisibodd it® Susivienijimui 
to susirinkimo laukti, nes ben
drovė nemoka palūkanų už ke
lias dešimtis tuksiančių dolerių

Seserims, kad neprotinga.
Visi sugebėjo šį tą pridėti.
Pagaliau, jaunasis Plaukius 

neiškentęs tarė:
—Bet ji .turi prieš kitas didė

lę pirmenybę!
—Na, ir kokią ?—-susidomi 

giminė.
—Ji neturi giminių, kurie 

brautųsi į mudviejų santykius.

Geresne ateitis...
Jaunas žmogus nueina pas 

burtininkę sužinoti ateities.
— Skaudu sakyti, bičiuli, ta

čiau kortos rodo, kad iki tris
dešimt metų kentėsi dėl pinigų 
stokos.

— O piaskui ?
— Paskui kentėsi ir nuo 

žmonos...
— O paskui?
-— Priprasi prie pirmo ir prie 

antro...

ARBA, . ARBĄ
Buto saviiiinkė nuomininkui: 

“Viena aš tomistai iš anksto pa
sakau: mano nusistatymas — 
arba 'nuomirilnkas moka nuo
mą, arba išsikrausto!”

Nuomininkas: “Labai puiku, 
ankstesni mano šeimininkai

Sakytume, kad behdrovės šė- 
rininkas bombą padėjo, kad at
keršijus Susivienijmui už for- 
klozavimą. Bet šėrininkai susi- abiejų reikalaudavo!

nė

mis dresėmis ir kailiniais 
visokiais prietaisais bando 
ččravoti vyrus.

Našus, darbštus žmogus
turi laiko bedavoti nepakelia
mais ir girtis daugybe nuveiktų 
darbų. Gi tinginys, gremėzdas, 
išgverėlis visuomet ir visiėriis 
kartoja apie savo didelius ir

nemoka, nesugeba ir tingi veik
ti, tas turi išmokti -girtis, nes 
kitai]) niekias nemanytų, jog tai 
didelis žmogus.

Yra žmonių, kurių niekas

dėti — dideli kimu. Nuimk nuo 
jų vieną pūdą aukščio ir dpie 
šimtą svarų mėsos — ir jų re
putacija dingusi. < Mažiukus 
žmones jie čeravoja s\wo storu 
užpakaliu ir drebėžnu kimu. 
Mažiukai vaizduojasi, kad to
kioj krūvoj arba kupetoj ihė- 
sos yra kas nors svdrbaus.

Kuoihct vyras nepajėgia nie
kuo atsižymėti ir pasireikšti, jis 
užsiželdina barzdą arba ūsus ir 
jaučiasi tapęs svarbesnis ir di
desnis už kitus.

Kaip greitai paprasta mergšė 
išteka už profesionalo, politi
kierių afba skambinus biznierio, 
taip greitai jos didybė išsipučia 
ir plyšta tik tuomet, kada vy
ras miršta arba ją pameta. , ’ į

keisti tie vokiečiai
Čekoslovakijos visas gyven

tojų ketvirtadalis yra vokiečiai. 
Teisių ir laisvių jie turi dau
giau, negu bet kurio krašto gy
ventojai. Bet jie kelia triukšmą 
ir ruošia dirvą Hitlerio atėji
mui, kad galėtų tapti jo ver
gais Ir pastumdėliais.

Kas kariautų
Meksikos valdžia konfiskavo, 

tikriau pasakius, paskyrė atmo-

w 1

MCHEAL J. FLY 
for Coimty Clerk

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

Sutatipysit pinigą pirkdami laivakortę 
ten ir atgal

Informacijų ir laivokorčių 'kreipkitės į
LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.

“Naujienų“ Laivokorčių Skyrius
1739 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Autorizuota agentūra

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į Vieną Dieną su

WALLEHDE!
Magiškas Wallhide atnaujina ap
šepusius kambarius į vieną dieną.
Taupo laiką. Duoda geriausias 
pasėkas. Pasirinkimas iš 27 

spalvų ir šešėlių.
VISOS SPALVOS M 7jt
Už gal........................... *£■■ ■ w

Specialė įvadinė auka

ACID TĘST
Greit ’ džiustantis Spar Varnišas 
visokiems išorės ir išlaukęs pa
viršiams <4 A J už
tiktai ........... 1 gaL
Turime šimtus naujų IMPERIAL 
PLAUNAMO_SIENŲ POPIERIO 
paternų savo naujame parodos

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

1-ma DIDŽIAUSIA
Lietuvių Federal Taupymo įstaiga Visoj 
Amerikoj.— čia taupykit savo pinigus! 

Kiekvieno- asmens pinigai

iipdrausti iki $5,000.00
TAUPYTOJAMS

išmokėjo m jb/tįz,
DIVIDENTO **7(9

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS 
Grand Tavern 

Geriausios rūšies 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.

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND I.OAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS

JS ROOSEVELTUI

for U. S. ScnatorJUDGE JOHN PRYSTAL'SKI 
for Couuty Judge

M1CHEAL L. IGOE

balsuokit Už Šiuos kandidatus
WlMĄ»?Y BALANDŽIO 12, 1938

Cook Apskričio Demokratų Centralio Komiteto indorsuoti, kurie nesvyruodami,parėmė Demokratų Partijos tikslus ir jos didį vadą 
Prezidentą Rboseveltą.

For Couhty Commissioners (City of Chicago)For U. S. Seriator [X] MICHAEL L. IGOE 
For State Treasiirer |x| BRUCE A. CAMPBELL 

For Superintendent of Public Instruction g] JOHN A. WIELAND
For Congressman-ai-Large[g] JOHN C. MARTIN 

LEWIS M. LONG
For Clerk of Siiprčme Coūrt [X] WALTER J. ORLIKOSKI 

For Shėrilf ‘ *[x] THOMAS J. O’BRIEN
For Appellate Court Clark|x] SHELDON W. GOVIER 

For CoūHty TreasiirerIX) JOHN TOMAN
For Coiinty Clerk[X] MICHAEL J. FLYNN

For Probate Court Clerk [x] ^ITCHELL C. ROBIN,

For Coiinty Judge
[x] JOHN PRYSTALSKI

For County SupėHhtendent bf Schools 
[X] NOBLE PUFFER

, ;Fpr Criminąl Court Clėrk X] THOMAS J. BOWLER
For Couhty Assessor |X| JOHN S. CLARK

Fbr Menlbėrs Board of Appeals 
|X] EMMETT WHEALAN 
gĮ-PAUL liRYMALŠKI

For Judge 'Frbbate Court[x] JOHN F. o’cONNELL 
g JOkN J. TOlJHY

, ,For Sanitary District Trusteex] ROSS A. WObDUULL
X] J- L. FRIEDMAN 

For Presįderit |of County Board[X] CLAYTON F. SMITH
Cook Apskričio Lietuvių Deihokratų Lygos ihdor sliOti — Teisėjas John

>< 
X

« . V . t ■ • A . ' AĄ J ’i,.- > •. f Ari- 1 • '* • "-'i**1!- • i ->■ *

CLAYTON f. smith 
MAUftlČE KAVANAGH 
FRED FISCHMAN 
EDWARD M. SNEED 
DAN1EL RYAN 
PETER TOSCO 
FRANK BOIlRYTZKE 
ELIŽABETH A. CONKE 
JOHN 'E. TRAEGER 
MARY McENERNEY

For CAunty Commissioners (C'ounty Towns)
[X] JOSEl’H LELIVELT 

ROMAN POSANSKI
>g WALTER W. L. MEYER 

NICHOLAS HENDRlKSE
g] VVILLIAM kiUZ

T. Zuris (Garbės Prez.)

GERAS ir NEBRAN
GUS DARBAS

Patyręs lietuvis plumberis atlie
ka darba sąžiningai ir nebran
giai

Namų savininkai, kurie nori, 
kad butų sutaisytas plumbingas 
arba įdėta gera ir saugi apšildy
mo sistema, kreipkitės į lietuvį, 
Antanų Varpucenų, kuris tų dar- 
bų žino gerai ir nėra branginin-

- kas.
Tik vienas blokas nuo Cicero 

Avė. ir pusė bloko nuo Roosevelt 
Road. i
ANTON VARPJUCEN
PLUMRING and HEATING

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

Garsinkitės “N-nose
Chicagos Draugijų, 

Kliubų Valdybos 
1938 Metams

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
PČS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 8237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So, Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Watnis, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olšaus
kas, 3145 W. 40th Placc, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
\V. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Striko!, 4645 So. Ashlahd 
Av.. Tel. feoUlevard 7820, Gydyto
jas: George Menkas, 127 N. Dear- 
born St.' Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
drbška, 2841 W. 40th St., Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė, 1423 So. 5Įst Ct, Vajaus 
Rašt; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St.,w Biznio Rašt; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

1 kas pirmą sekmadienį 12 vaL d.
Hollywood svet., 2417 W. 43rd‘ 
St., Chicago, UI. Mokesčiai pri-< 
fmami 11 vai. iš ryto.

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

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

DRAUGYSTĖ PĄLAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Ročkwell St.; Adam Subaitis 
—vice-ptrm., 1947 String St; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 

ySo. Artesian Avė.; Frank Micklln 
Jr. — finansų raštu, 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasicdUs, 3159 Emerald Av.; 
Frartk Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw AVe.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas 
Trustees.
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TIMELY INTERVIEWSA. S. VaivadaF. H. Sadauskas
JOHN BYANSKAS

I have ev-

by Mra> J. Dauivardts .

(Continued from lašt issue)

Chicagovvas

their
vvas

the 
the

Modesty Accom parties Real Accom - 
plishment

couldn’t
vvrite a

our •

to work as a Mechanical Engineer 
the Bethlehem Ship Building Corp., 
in 1921 he was back in 
again vvith BIRUTE.

von Suppe operetta “Gala- 
four solo parts vyere taken 
vvho were chosen for

of touch, sympathy, and color. 
Chorus vvas the best

in opera—both as to quality 
and as to colorful costuming.

, ' E ARLY BIRDS ON TIME, BŪT SPRING IS L AT E
‘‘No worms to catch, no seeds to peck. Brother and sister, can you 

spare a crumb of bread,—-just one or tu)o. Later on, TU chirp for you.” 
says the Robin to Humanity.

interesting, even thrilling at

PUBLIŠHED EVERY ŠATURDAY

NAUJIENOS ENGLISH SECT1ON STAFF

LOCAL ACTIVITIES OF 1MPORTANCE TO 
ALL LITHUANIANS

Chicago: The Scholarship Fund. The Lithuanian University 
Club has established a Loan Scholarship Fund. We urge 
general support to provide Endowed Scholarships.

Pittsburgh: A Lithuanian Room is being fumished in the 
Cathedral of Leaming. We recommend more yyidely- 
spread interest and concerh toward this accomplishment;

Kaunas: We advocate more frefjuent Communications and 
contacts between the University of Kaunas and Ameri- 
cans so as to link “them” and “us” more closely to- 
gether scholastically and culturally. o

Kudirkos Naumiestis: We extend a friendly and eager hand 
to Mr. Lalis, who is compiling a modem and up-to-date 
English-Lithuanian and Lithuanian-English dictionary.

Introducmg PIRMYN
SHARPS and ELATS

II
During the World War, Lithuania 

for Russian and Ger- 
was devastated through 
breadth. And štili the 
remained strong and

a battle-ground 
man forces. It 
its length and 
national spirit
unsuppressed. On February 16, 1918. 
a National Council of tvventy chosen 
men proclaimed the Independence of ( 
Lithuania. Shortly after Armistice, Li
thuania vvas established as an indepen
dent republic vvith Antanas Smetona as 
the first president, and the capitol at 
Vilnius.

Enjoyment of the 600 year old ca
pitol city vvas short-lived due to the 
rapacious ambitions of neighboring Po
land. On October 7, 1920. Lithuania 
and Poland signed a treaty in the pre
sence of representatives of the Allied 
Povvers. vvherein Poland pledged herself 
not to advance into Lithuanian terri
tory including the Vilnius distriet. Only 
<wo days later, October 9, the Polish 
general Zeligovvski. leading numerous 
Polish troops. seized the city. The 
League of Nations condemned this fla- 
grant act, būt vvas unable to effect a 
satisfactory compromise. Ousted from 
its rightful capitol, the nation estab- 
lisbed a temporary , capitol at Kaunas, 
būt has not given up hope that Vil
nius vvill be restored to her.

Although present Lithuania is small, 
yet it is larger than Svvitzerland, Hol- 
land. Belgium or DenmarK. It
population of approximately 2,500,000. 
About one million people reside in the 
area occupied by Poland. Another mil- 
lios Lithuanians live in the United 
States.

In lieu of routine news-items of 
Chorus activity vve devote this column 
to, a letter “Pirmyn“ received from 
Mr. Thomas M. MacBurney. The let
ter is interesting because it gives an 
dutsider’s, non Lithuanian's reactions 
to “Pirmyn’s latest presentation of 
valleria Rusticana“ and “Lovely 
latea“.

Mr. MacBurney is a prominent
cago voice teacher and former President 
of the- Chicago Council of Teachers of 
Singing.

We reproduce 
ing that it will 
myn 
of

ing at the footlighrs for bis big 
moment, no. blaring of orchestra be
cause the music vvas marked “ff“; 
no disr<gard for rubato; būt the 
vvhole thing coming to life vvith zesr, 
lightness

“The 
er heard 
of tone
There seems to be a lot of inherent abi- a 
lity tovvard acting and pantomime in 
these Lithuanian lovers of music, fot 
the atmosphere they created vvas gen- 
uinely 
times.

“In 
tea“,
by people 
native characteristics or else there 
a lot of coaching by experts. Miss Stu- 
paraįte vvas charming as the statue, and 
came to life delightfully. What a joy 
to see action on the stage both signifi- 
cant and gracious! Her soprano voice 
is one of excellent texture. Stase Rim- 
kaite performed her part vvith lots of 
spirit, Algerd Brazis is young, has 
fine presence, and a baritone voice of 
splendid range and povver. His acting 
inereased in ease and dramatic feeling as 
the operetta developed. John Rukstala 
vvas the deverest Midas I have ever seen. 
He vvas funny, sensitive to every op- 
portunity for comedy—and gifted vvith 
a genuine flair for pantomime and 
tone color.

The Opera

“The performance of

j;

has a

its 20 years of independent 
Lithuania has established an 
record of achievment in vari-

“Ca-
Ga-

Chi-

the
members 
chorus:

the letter here believ- 
be of interest to “Pir- 
and numerous friends

» » 8
vvas my pleasure to attend a per

formance of Galatea and Cavalleria Rus
ticana in Sokol Hali March 13, 1938, 
by the Pirmyn Lithuanian chorus of 
Chicago. For thirty years I have sup- 
ported and attended opera both in Chi
cago and in E u rope—--indeed eleven of 
my students are at present members of 
leading opera companies. I confess that 
my presence at this occasion vvas due to 
my interest in opera and to a persistent 
rumor in musical cirdes that a good 
performance might be expected. Yet I 
vvas vvholly 
both savv

“Here is a small būt cfficient orga- 
nization, directed by a man vvho has 
not only caught the correct spirit of the 
scores, būt vvho keeps his 
a sympathetic and colorful 
for the soloists and chorus.

For once in my life I
as a unit—no single individual stand-

“It

unprepared for vvhat I 
and heard.

orchestra as 
background

heard opera

“The performance of “Cavalleria 
Rusticana“ was professional in its pre
sentation and wholly artistic in detail 
and finish. The entire cast entered into 
the spirit of this intense music drama 
vvith a sincerity and sųreness of ap- 
proach that gavę the audience a sensc 
of being present at the actual spectacle 
portrayed by the opera.

“In the poignant role of Santuzza 
Alice Stephens proved herself worthy 
of national interest through her abi- 
lity as an aculess as we!l as because 
of the intensity and volume of hei 
tone. Every vocal inflection had the 
true significance of the word and 
scene.

“Mr. 
T uriddu. 
commend 
experience 
uable member of this fine 

Frank Jakavicius we 
imposing figure in

she fitted into the cast vvith an ease 
and sųreness of one longer accustomed 
to the operatic stage.

“Ona Skeveriute had the short būt 
essential role of Mama Lucia. Hct 
voicexwas of rare vvarmth and flexibili- 
ty, jyery promising for the operatic ca- 
reer she has elected to follovv. Her act- 
ing vvas sympathetic and adequate.

“The chorus did fine vvork. The pre- 
cision in entrances, pitch -and rhythms 
vvas exęeptionally good, and the tone 
was lovely indeed.

“Charles Stephens, the conductor, de- 
serves special mention for his expert 
handling of the orchestra and his sen- 
sitive directing of the stage action.

“I can only say in dosing, as a for- 
mer President of the Chicago Council of 
Teacbers of Singing, and as a teacher 
who has trained many operatic stars, 
that I hope this Chicago Lithuanian 
opera group vvill bring their vvork to 
the Loop and to th^Zattention of Chį- 
cago’s critics and music lovers.“

Raskey Huey

VANDA BYANSKAS
activity 
of the

Benderis vvas a satisfactory 
His voice KaS Miich to re- 
it to the public. With more 
he should be a very val- 

company. 
“In Frank Jakavicius vve had at 

lašt an imposing figure in the role 
of Alfio—such as is seldom seen in 
this short būt dramatic role. The 
voice of this boasting dramatic Alfio 
vvas exactly suited to the role. He has 
the range, the full vvarm quality of 
voice, and the abounding vitality to 
Y>ake him impressive and dominant.

role of Lola vvas taken by the 
soprano, Aldona Grigoniute: 
vvas both lovely to look at 

as to listen to. Tali, slendei

.1.3 H
lines, 

found

Hiš surprise when 
lopked dovvn on 
no script. It was 
in the middle of

“The
youąg 

and she 
as vvell
and graceful in person, with a voice 
of lovely texture and amp’.e range,

Bits for Your Scrapbook

of attendance and pro
fanai figures are not yet 
quite

receive
safe to say that 
its biggest check

of the affair is due to

The LUC Third* Annual Concert 
and dance of the Scholarship Loan Fund 
is history. It vvas by far the most suc- 
cessful concert vve ever gavę/ both from 
the vievvpoint 
fits. While the 
available, it is 
the fund vvill 
to date.

The success
the hard vvork and cooperation of all 
the members both old and nevv. It vvas 
gratifying to see everybody, especial- 
ly our nevvest reeruits pitebing in vvith 
a spirit of loyalty. With such a senti- 
ment so strongly inspiring our members, 
hovv can vve fail?

With everyone vvorking so earnestly 
an attempt to mention
vvorkers vvould result only in reciting 
the roll 
hovvever, a fevv people vvho deserve 
cial mention:

Helen Pech—Due to an error,
able director’s name vvas not mentioned 
on the program. She had complete 
charge of the program vvhich 
have gone on vvithout her.

Josephine Schultz—Helen’s 
sistant vvho capably assisted at 
during the concert.

John Balanda—The LUC’s “Noel 
Covvard“—author of “Laisvoji Spauda“ 
and translator of “Jis Sake ir Ji Sake“ 
and Shakespeare’s 
Shrevv“ (1937).

Belle Poser—The 
memorized the lines
case curcumstances prevented Genevieve 
Ketvirtis from performing that even- 
ing.

outstanding

call of the LUC. There are 
spe-

into the corner to make vvay for the 
entertainers, the telephone rang. Well, 
Al vvas supposed to have the script in 
front of him during the monologue, 
due to some Lithuanian “javv-breaking“ 
vvords, būt imagine 
he started his 
the table and
lying on the floor 
the stage vvhere it had dropped during 
the vvholesale rearrangement of furni-'u 
ture! Al had to ad lib his vvay out Į sj 
of that tight spot.

The publicity eut of the men’s 
let vvas certainly effective, After 
encores they staggered off the stage in 
sheer exhaustion. “Who said dancing 
vvasn’t hard vvork?

Wenetta Grybas danced for two pro-’ 
grams that day and seemed to be hec 
very best at her dance, and most ener- 
getic after the program.

* * *
Since our enthusiasm is on the af

fair, it is difficult to think of vvriting 
of our activities for the future and 
these shall be left for the coming is- 
sues. The next meeting has not been 
scheduled 

s vvill be 
the date, 
nounced 
column.

bal- 
tvvo

and in all probabilities it 
the Sunday after Easter and 
time, and place will be an- 

in

Here is a suggestion to all that1 
would$t interview notevvorthy person- ■ 
alities: first, learn a few facts about 
the one you wouldst interview; e’se, > 
you may have difficulty in discovering 
even the outstanding facts about his or 
her life.

Mr. John Byanskas burst into obt- 
right laughter when we approached him 
for an intervievv, because he 
imagine how anyone could
whole artiele about him! (It is 
turn to laugh, sir, for here we did it.)

Born in the Lithuanian colony around 
18th Street in Chicago, little John 
couldn’t help būt absorb some Lithu
anian spirit. Būt the biggest influence 
in that eonneetion was when, as a 
young man, he met Mikas Petrauskas, 
the famous Lithuanian musician and 
organizer of the Lithuanian Chorai So- 
cicty. BIRUTE.

Since then, the youth’s activity wi(h 
BIRUTE has not ceased, except for the 
few years when Mr. Byanskas, having 
graduated fręm Armour Institute, went 
east 
for 
būt 
and

.And soon, ’midst the happy 
<md delightful song and music 
chorus, handsome Johs’s heart began to 
sing a štili 
fair member 
became Mrs.

Today, it 
verside that 
life surrounding AMr. and Mrs.“ and 
their big boy of 12 years, who lends 
a keen car to mlusic and will possibly, 
some day, play the piano vvith the 
talent and skili of his dad.

Mrs. Byanskas. too, is no less a 
popular personality than her husband, 
taking part in numerous Lithuanian 
activities, besides helping promote all 
interests 
ing to 
vveekly 
while. 
cialized 
mistry. 
Cormick Institute, 

. sity and vvith Dr. 
versity of Illinois.
that she might štili have to spare, she 
sbares her motber’s hobby, for Mrs. 
Spranaitis stays vvith them and sees 
to it that there are flovvers and 
shrubs and more flovvers blooming all 
’round their home.

Perhaps, it is the florai setting that 
inspired Mr. Byanskas to compose the 
music to his “Kaimo Atsiminimai“, 
vvhich has been sung at Severai instan- 
ces on Lithuanian 
has a number of 
vvhich he modestly 
būt vvhich vve ąjte 
as delightful inspirations, vvhich he has

happier song to 
of BIRUTE, and 
Byanskas.
is at their home
onek finds fhe music of 

and Mrs.

another
Vanda

in Ri-

composed vvhen his mind sought to for- 
get his daily occupation.

Mr. Byanskas holds a responsible 
position with Western Electric, vvhere 
he is busy with comprehensive and de- 
tailed Factory-Planning Engineer work. 
Būt all those responsibilities are quick- 
ly dispelled at 
and BIRUTE, 
been conducting 
years.

the mention of music 
which he has novv 
for approximately six

the next issue of this

BIRUTE’S PRESENTATION
MAY Ist

of 
the 
in 

she

BIRUTE, and contribut- 
Women’s Page, app 

NAUJIENOS. Once 
štili deives into the

subject of Physiological 
vvhich she

in a
spe-

Che-
Mc-studied at the 

De Paul Univer-
Kendall of the Uni-

In the fevv houis

programs. He also 
other compositions, 
calls “little ditties“, 
inclined to describe

Even in this “snovvy“, slippery 
spring(!) vveather, rehearsals are car- 
ried on in preparation for the opera 
“La Pericola” by Offcnbach. tAc 
Lithuanian translation of vvhich vvas 
secured by Mrs. Byanskas vvhen she 
recently visited Lithuania.

“Perikola“, as it is entitled in Lith
uanian. vvas very favorably acdaimed m 
the Kaunas State Opera. It should please 
us as vvell. vvith the follovving capable 
artists taking leads: v

Eva Sirvaite, vvho makes her dc- 
but, Anton Kaminskas, K. Pazarskis, J. 
Balanda. V. Tarutis and the popular 
little songbird, Helen Vespender. assis- 
ted by the vvell-trained BIRUTE 
rus.

“Hovv is it coming?“ vve asked 
Byanskas.

The merry tvvinkle of his eyes
ansvvcr esough. We should have asked 
“When is it 
The ansvvcr

“May the
Save the

cho-

M r.

vvas

coming?“ and “Where?“ 
vvouid have been 

First. Sokol Hali.“ 
date. says Netvsy

issue) on our

could not

as-
March

Our

“Taming of the

KairiaMarch 21

Good-

membcrs for pic-

(To be continued)

had • mov-
We mace

other
Hour,

looks back 
principality 
present-day 

Sanskrit of

Clerk Mi- 
the bread-

hour the n^embers 
help and ready for 
And don’t think 

enjoy the program

vvilling-
Annual

and Germany.
1000 square miles around the 

that name—vvas detached from 
treaty. Lithuanians protested an

Bun- 
from 

lašt 
Dri-

agricultural count- 
population are en- 

The aim of the 
pplicy is to im- 

Formeriy,

understudy who 
of “Mariutė“, in

* * * 
members

in the 
Model 

courses 
they

ancient proverb, a 
ride into a forest on 

he will sūrely return 
riding in a coach. 
an

the Versailles 
administration under the Council of Am- 
provisional Lithuanian government was sėt

and Memel occupied by Lithuanians. A con-

vvelcomed 
returned 

their fold 
at Stanley

able 
the piano

into 
at a party 
Sat. April 2. Did you see 
in Life (week of

distribution of 
farms, exbibi- 

are available ta 
may acquaint 

approved

remained silent.

existence. 
impressive 
ous branches of activity. It has built 
itself up from a desolate vvar-torn field 
to a proud, modern statė. Lithuanians 
bave long been noted for their cbarac- 
teristies of tenacity and industry, as 
vvell as an aptitude' for handivvork. 
According to an 
Lithuanian may 
borseback, būt 
from the forest 

Lithuania is
ry. 72% of its 
gaged in farming. 
country’s economic 
prove farming standards.
farmers bred horses, and raised nothing 
būt f!ax and grain. Now they are ex- 
panding into the more profitable fields 
of iive-stock breeding. poultry raising, 
and dairy farming. The government 
conddcts bure aus, stations, and cooper- 
atives to help 
farm produets. 
tions, and free 
farmers, vvhere 
themselves vvith the latešt 
methods in farming. As a result, tre- 
mendous stridęs have been made in the 
agricultural field and in Industries di- 
rectly connected vvith agriculture, and, 
naturally, .the cbief exports of Lithuania 
are meat produets, butter, eggs, etc.

Lumber and vvood-pulp are exported 
in large quantities. (A large portion 
of these exports reach the United 
States.) Lithuania is ranked third am- 
ong flax-producing countries of the 
vvorld. Its linseed is regarded as best, 
in the vvorld. Preparation and tx« 
port of amber is another important 
industry, for amber is found only"'along 
the shores of the Baltic. Ancient Greeięs 
and Romans many, centuries ago sent 

• caravans to Lithuania for the precioūs 
amber used in their rellgious rites.

Echoes of Empire
The Christian Science Monitor (March 21 

Lithuania and her prospects

Lithuania, vvith an area about the size of Maine, 
for six centuries to recall the time vvhen its 
extended'' over territory greater than either 
France or Germany. Its language, elosest to
any remaining European dialect, is said to be older than 
Greek, Latin, Celtic or Slavonic.

Črotectuin against the Teutonic Knights, vvho laid the foun- 
dations of German expansion, as vvell as against the Mus- 
covites, led Lithuania to depend upon and finally merge 
vvith Poland in the latter part of the sixteenth c^/ntury, 
only to find most of her territory soon absorbed by Rus- 
sia vvith the partitioning of Poland.

Today‘$ problems of the little post-vvar statė involve diffi- 
cult relations vvith Poland 

Memel—a strip of less than 
important Baltic port of 
Germany by 
unsatisfactory 
bassadors. A 
up in 1923 
vention, negotiated under the League of Nations in 1924 

'regularized Lithuanian control, vvith guarantees for the 
rights of the German residents.

Vilna, vvhich the Lithuanians regard as their bistoric capitol, 
vvas included in Lithuanian territory under a boupdarv 
fixed in 1920. Sovereignity vvas disputed and on Oct. 9, 
1920, the Polish General, Lucian Zeligovvski, seized the 
city. Lithuania, refusing to recognize the coup, has since 
had no diplomatic relations vvith Poland. No railvvay lines 
cross the border.. Even letters, sent from Vilna to Lithuania, 
bave to be remailed in “neutral“ territory.

Tht ultimatum from Poland, accepted by Lithuania, calls 
for re-establishment of normai diplomatic and border re
lations. Agreeing under pressure of the large European 
povvers, vvho hoped thereby to avert a vvar, Lithuania has 
accepted. Būt the little Baltic country can only hope that 
this is not a step tovvard a “Greater Poland

This vvas certainly a heetie day. The 
excitement began early in the morning 
vvhen vve arrived at Pulaski and Wash- 
ington to find that WGES 
ed to Western and Madison. 
the broadeast in time.

Judge Zuris and County 
chael J. Flynn vvere also on
cast of the Progress Hour, and after the 
completion of the program, the f>oli- 
ticians ^osed vvith 
turės.

At the scheduled 
repprted all eager to 
vvork and pleasure. 
that they did not 
and all its preparation, and later the 
dancf music!

* * *
A “bbner“ in the first act of “Lais

voji Spauda“;. When. Karštuolis (Al 
Drigot) vvas unceremoniously- shoved

The LUC 
ni Sovetski, 
Loyalist Spain, 
Sunday and 
got’s Home, 
his pieture 
20-26)?

* * *
pincete Appreciation 

and gratitude to Naujienos and 
publications, Progress Radio
Budrik’s Radio program, and Saltimie- 
ras Sunday Hour. and our friends Dr. 
Graičunas, Mrs. Nora Gugis and out 
many other supporters vvho so 
ly helped to make our Third 
Concert and Dance a success.

A.

• Lithuanian Johnny 
man of Omaha, national ama- 
teur golf Champion, as special 
administrator for his father’s 
estate, filed suit for $15,000 ag
ainst Edward H. Gallinagh of 
Omaha as damages in the death 
of Goodman’s father, William 
Goodman, resulting from auto- 
mobile injuries incurred JaniT- 
ary 12th.

The younger Goodman claim- 
ed in his petition that his fa
ther died of injuries suffered 
when Gallinagh’s car ran over 
the elder Goodman after ano
ther machine had knocked him 
down.

(Continued from lašt week)
‘Tm Sally Crawford, Dr. 

Jonės,” she explained when 
with astonishment he saw that 
she was white. ‘Tm ’fraid my 
Johnnie’s goin’ t’ die. He’s got 
a terrible sore throat, and 
“doc” Ralston* can’t do nothin’ 
fer ’im.’ When deep sobs let 
her speak again< she exclaimed 
imploringly, “I^octor Jonės, yun 
gotta come ... Yuh gotta save 
my baby!”. As Kenneth stood 
looking at her with mingled 
concern and puzzlement on his 
face, Sally took his black hand 
in her white ones, and pleaded, 
“Oh, don’t refuse doctor! Yuh 
can’t kili my baby by not com- 
in’l”

“Būt Dr. Ralston is hand- 
ling the case, Mrs. CravvforU. 
So I can’t call upon your boy 
unless Dr. Ralston invites me 
to do so.” Kenneth knew that 
the quack would let the lad die, 
and would even die himself be- 
fore he would ask aid of his 
“nigger” rival.

‘‘Būt ‘doc’ Ralston ain’t got 
the case no more.
git out. He’ 
didn’t say 
quack had 
rel.

s no 
that 

had a

I told ’im t’ 
good.” Sally 
she and the 
lover’s quar-

Kenneth
Perhaps Johnnįe Crawford was 
not as seriously iii as his mo- 
ther imagined. Perhaps the lad 
merely had a “sore throat.” 
Then the physician recalled the 
two diphtheria cases he had 
found on his round that day, 
and he suddenly feared that the 
boy might have that dread di
sease.

To relieve suffering, to fight 
disease, to save life—to do that 
he, Kenneth Jonės, had spent 
long, hard years studying medi- 
cine. Ministering to man’s ali
mentų—that was a doctor’s du- . 
ty. And medicine, the work to 
which he had concentrated his 
mind and body—it knew no dis- 
tinction between race, or creed, 
or color.




