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Lietuva ir Lenkija Pradės Pasitarimus Prekybos Sutartims
PASITARIMAI PRASIDĖS TUOJ PO 

VELYKŲ
Jie apims pašto, geležinkelių ir upių 

susisiekimo reguliavimą
KAUNAS, bal. 15. — Lietu

vos vyriausybe penktadienį pa
skelbė, kad diskusijos ekono
minėms sutartims tarp Lenki
jos ir Lietuvos prasidės tuoj 
po Velykų.
, Klausimai, kuriuos lietuviai 
ir lenkai svarstys, apims paš
to, geležinkelių ir upių susisie
kimo reguliavimą.

Penktadienį Wilhelm Mun- 
ters, Latvijos užsienio reikalų 
ministeris, pradėjo pasitarymus 
su valdžios vadais dėl klausi
mų, kurie yra svarbus Latvi
jai ir kitoms Baltijo valsty
bėms ryšium su atsteigimu 
normalių santykių tarp Lietu
vos ir Lenkijos.

Geležinkeliai nori 
algas kapoti dar- 
> bininkams

Kalba apie pakaitas 
japonų ministerių 

kabinete PREZIDENTAS !

GRAŽIOSJOS' LIETUVOS VAIZDAI: NERINGOS, BALTIJOS PAJŪRYJE, BRIEDŽIAI.

VALDŽIA NEBĖGAU BELSTI — SAM) derlingumo grąžinimui, ir tp. Kompanijos naikina 
savo rekordus

WASHINGTON, D. C., bal. 
15. — Penktadienį šalies gele
žinkeliai vėl iškėlė reikalavimą, 
kad darbininkai prisiimtų algų 
kapojimą.

J. J. Pelley, kompanijų at
stovas, pareiškė reporteriams, 
kad kompanijos privers iškelti 
algų klausimą oficialėse dery
bose, jei darbinįnkai geruoju 
nesutiks algų sumažihliMfu’. ’ ‘

Penktadienį popiet kompani
jų ir darbininkų diskusijos lie
tė algų kapojimą. Pelley pa
reiškimu, geležinkeliai dar ga
lutinai nenustatę kokio kapoji
mo jie reikalaus.

Priešingi algų-dar 
bo valandų biliui

TOKIO;1, Japonija, bal. 15. — 
Penktadienį Japonijoje plito 
gandai, kad 'artimoje ateityje 
įvyks japonų ministerių kabi
nete pakaitos. Pakaitos įvyk
siančios dėl japonu nepasiseki
mų. Kinijoje ir/premjeras Ko- 
taoye rezignuos.

Tačiau premjeras Fumimaro 
Konoye pareiškė keliems savo 
kabineto nariams, kad jis ne
rezignuos. •>

žinias apie ministerių kabi
neto perorganizavimą paskleidė 
mažas laikraštis, kurio cirku
liavimą policija sulaikė. Visgi 
kalbos eina, kad kabinete raiš
kias! nesutikimų ir kad dėl to 
|jf teks perorganizuoti.

Kiekviena diena, kurią darbininkas nedir 
ba arba mašina nevartojama, yra 

nuostolis šaliai
WASHINGTON, D, C., bal.|pininkų rankose. Pavyzdžiui, 

15. —' Ketvirtadienį, liepos 11 taipgi, automobilių išdirbėjai 
d., prezidentas Rooseveltas pa- ne tik išleido iš dirbtuvių nor-:

“Kainuos nemažai išbristi iš 
šio atoslūgio panašiu budu”, sa
ko prez. Rooseveltas, “bet pel
nai, padaryti išbrendant, apmo
kės kaštus keletą kirtų. Nedir
bamas laikas yra prarasti pi
nigai. Kiekvieną dieną, kurią 
darbininkas neturi darbo arba 
kurią mašina. nevartojama, ar
ba biznio organizacija delsia, 
yra nuostolis tautai. Dėl bedar
bių ir dėl mašinų neoperavimo

VVASHINGTON, D. C., bal. 
15. — Ketvirtadienio vakare 

^tstovų buto darbo komitetas 
priėmė bilių algų-darbo valan
dų reguliavimui. ,

Nr.ujas bilius taiko nustaty
ti žemiausią algą 25 centų va
landai, kuri per tris metus pa

giltų iki 40 centų. Bilius taip
gi nori sutrumpinti darbo lai
ką nuo 44>ki 40 valandų sa

kaitei į du metus.
Penktadienį priimtam komi

teto biliui pasirodė opozicija 
pietinių valstijų atstovų, tarpe. 
Atstovas McReynolds pareiškė, 
kad bilius niekuomet nepasieks 
pilno atstovų buto posėdžio.

Kinų ofensyvas 
sulaikytas

SHANGHAI, Kinija, bal. 15. 
— Po mūšių prie Taierchwan- 
go, kur kinai laimėjo svarbią 
pergalia, /japonų kariuomenė 
pasitraukė j Yihsien, 20 mylių 
atstumoje nuo Taierchvvang.

Kinų pranešimais mūšiuose 
prie Taierchwango žuvo 20,000 
japonų. Kitais pranešimais ja
ponų žuvo tik tarp 7,000 ir 
10,000. Kinų nuostoliai buvę 
dvigubai didesni, negu japo
nų.

Keliavimas Sibire 
sulaikytas

SHANGHAI, Kinija, bal. 15.
— liia gauta pranešimų,

Taksai valdžios 
bonams

Sukilėliai nukirto su
sisiekimą su Bar- 

celonaWASHINGTON, D. C., bal. 
‘,15. —- Senato Civilių Teisių ko
misija penktadienį raportavo, 
fcad didelės samdytojų asocia- 
pcijps p: naikino rekordus ir pa
darė pakaitų savo knygose, 
stengdamosi apsunkinti komi
sijai tyrinėjimą jų veiklos, a L 
kreiptos prieš darbininkų orga
nizacijas.'*

HENDAYE, Francuzija, bal. 
>5. — Associated Press pra
nešimu (iš Ispanijos sukilėlių 
šaltinių), sukilėliai penktadie
nį nukirto paskutinę Ibjalistų 
Susisiekimo... liniją tarp Barce
lonos, laikinosios respublikos 
fyynėjų sostinės, ir Valencijos, 

."'Senatoriaus La Follette 
misija pre šė kongresą. asignuo- ^‘yi6- 
ti dar $60,000 tyrinėjimui už
baigti.

siūle kongresui planą pramonei maliai padaugintą automobilių'®^ ®a^ turėjo nuostolių $100,- 
ir bižniui ? atgaivinti ir, beiį-, kiekį, bet spaudė tą kiekį pa- 000,000,000'nuo 1929 ii .8. 
drai, šalies ekonominiam j “dauginti įkL^enOrmĮaftų skait-1. \r S e" t * 
venimui išjudinti. Tą pačią die- tinių, vartodami kiekvieną žino-’ 
ną vakare prezidentas aiškino’mą priemonę juo daugiau au-1 
visai šaliai pasiūlytą planą per tomobilių parduoti.
radiją. Žemiau paduodama kai /‘Tokiu budu 1937 metų ru- 
kurios prezidento kalbos per ra- denį šalis vėl 
diją dalys:

“Prieš penkis metus mums’vartb j an>ti o-publika 
teko rišti labai rimtą ekonomi- pirkti, nes perkamoji publikcf metais šalies pajamos 
nio ir socialio pagijimo (reco- pajėga neįstengė susilyginti su $30,000,000,000 didesnės 
^ery) problemtf. Per puspenktų produkcija..

“Paleidimas iš darbo darbi- skola padaugėjo $16,000,000,- 
niiikų prasidėjo pereitą rude- 000, bet atminkite, kad į šią 
nį ir tęsėsi tokia skale, kad skolą įeina keli bilionai priedo 
visi mes, valdžia ir bankai, (assets) 
biznieriai ir darbininkai, ir tie 
iš musų, kuriems gręsia skur
das, pripažįsta reikalą imtis i 
akcijos.”

“Aš priėjau išvadą, kad šių 
problemos reikalauja 

taip Valdžios, taip žmonių ak
cijos, kad mes kenčiame i dėl 
stokos suvartotoji! pareikala- ..... .... ,, . . didele valstijų bei lokaliu val-vimo, nes jie neturi perkamos.z .............. t .
pajėgos.”

Ir toliau prezidentas aiškina, 
£ad jis prašė paskutiniame at
sišaukime į kongresą daugiau 
asignavimų pašalpos darbams, 
daugiau fondų farmų apsaugai 
jaunuomenės globos adminis 
tracijai, etc. Juk visos 
tikslams paskirtos 
suvartotojams, eis 
pirkėjams, < 
perkamąją pajėgą.

Antroje asignacijų grupėje 
prezidentas prašė kongresą už
kirti padauginimą kreditų biz
niui.

Trečioje grupėje jis yra nu- 
i duoti šaliai daugiau 

$81,000,000,000? darbų, čia stovi pirmiausias va-

drai, šalies ekonominiam^ gy*“dauginti ^ventojai, uždirbate $12,000,- 
[000,000 mažiau nei pernai.”
i įkalbėdamas apie valdžios 
'skolą, dėl kurios kritykai nuo- 

turėjo tokius'lat atakl,°Ja valdžią, preziden- 
stakus sandėliuose, kokių su-pas nurodė:

negalėjoj “Pavartų atminti, kad 1937 
pajamos buvo

i nei 
1932 metais. Teisybė, šalies

Teismas palaikė 
pensijų įstatymą

-Sukilėlių pranešimai sako, 
kad generolo Arandos kariuo
menė Užėmė miestą Vinaroz, 
foer kurį eina vieškelis tarp Va- 
lėncijos ir Barcelonos.

Vinaroz rande si 108 mylias 
į pietus nuo Barcelonos ir 83 
fnylias į šiaurę nuo Valenci- 
jos.

Pirmesni sukilėlių praneši
mai skelbė, kad jie apšaudė Va

jas nustato valstijos gerovei lencia-Barcelona vieškelį ir kad 
departamentas, o ne Circuit] vėžiavimas vieškeliu buvo sti- 
teismas. laikytas.

SPRINGFEILD, Ilk, bal. 15. 
— Illinois valstijos vyriausias 
teismas penktadienį išnešė 
hprendimą, kad senatvės peny>

metų atgijimas progresavo. Tik 
paskutinius septynis menesius 
jis atkrito.
; “Ir tik per paskutinius du 
mėnesius, valdžiai laukiant kan
triai, ar paties biznio pajėgos 
nesulaikys atkritimo, pasidarė 
aišku, kad valdžia nebegali del
sti ir privalo imtis atatinkamų. 
priemonių atkritimui sulaiky-. dienų 
ti....

“Aš žinau, kad daugelis iš 
jūsų netekote darbo arba ma
tėte, kaip jūsų draugai ar jū
sų seimui nariai neteko darbo, 
ir aš nesiuk.u< valdžiai užmerk
ti akis prieš tuos įvykius....

“Aš pareiškiau savo rašte, 
paskutinę kongreso sesiją 
atidarydamas, kad jeigu pri
vati iniciatyva neparupins 
dr.rbų šį pavasarį, tai valdžia 
£tos kovon su atoslūgiu — 
kad aš nesuvylsiu žmonių....

“Todėl dabar aš pasiunčiau 
kongresui plačiai siekiančios 
svarbos raštą. Aš noriu šį va
karą paskaityti kai kurias iš
traukas iš to rašto ir paaiškin
ti jums jas....

“Aš nurodžiau kongresui...
kad visos šalies pajamos 1929 žiūrėjęs 
metais siekė • !
1932 metais pajr.mos nukrito lymas griuvėsių distriktų ir 
Iki $38,000,000,000. Vėliau laip? vykdymas statybo's projektų 
sniškai, iki paskutinių kelių mė-'nuvalytuose distriktuose. Toliau 
nėšių, pajamos pakilo iki $68,- stdvi paskyrimas biliono dole- 
000,000,000 metams. Tai geras'rių reikalingiems pagerinimams 
pakilimas nuo žemiausiojo taš- paskirose Valstijose, kauntėse 
ko”. Bet ir vėl... Iflr miestuose. Paskui padau-

“Produkcija daugelio prekių ginimas asignacijų naujų vieš-
pralenkė visuomenės pajėgumą Kelią tęsimui ir senų taisymui.
pirkti prek’es. Pavyzdžiui, 1937 Apie šimtą milionų dolerių vaUnę, jogei Mink gali turėti gal
inėtų žiemą ir pavasarį medvll- |lžia nori gauti potvynių J kon-! j e pasikėsinimą prieš Troc-

( visur pasL nės fabrikai šimtais atvėjų dir- trolei ir rekkmacijai — pelkių j kio gyvybę. Sekretoriai charak-
primena vėjo bo trimis pakaitomis, krauda- nusausinimui, išteriotų miškiį terizavo Minką kaipo Stalino

Ijni prekes savo patalpose ir tar- atželdymui> nudėvėtos žemės Slaptosios policijos agentą.

mokyklų, kelių, til
tų, tunelių, viešųjų pastatų, par
kų ir daugybės kitokių daiktų, 
kurie pasitinka jūsų 'akį Jungt. 
Valstijų 3,100 kauntėse...

“Aš pakartoju, kad jeigu pi
liečių pajamas bus galima pa
kelti iki $80,000,000,000 me
tams, tai nacionalė valdžia ir

bal.WASHINGTON, D. C.,
15. — Prezidentas Rooseveltas

Čia gauta pranešimų, jogeL konferencijoje su spaudos at- 
rusų vyriausybe sustabdė viąas btoyais penktadienį pareiškė,

džių dauguma išbris iš defici
to.

Ypatinge.i svarbus prez. Roo- 
iševelto nurodymas lietė Jungt. 
Valstijų laisvę, šalies demo- 

’ Kratiją.
“Demokratija", pareiškė jis, 

šiems “Pražuvo kai kuriose didelė- 
sumos eis se tautose ne dėl to, >kad tau- 
reikmenu ^os nepakentė demokratijos, bet 

daugins suvartotojų todėl, ktjd joms nusibodo ne-

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

* 75 KUOPŲ BENDRI REZULTATAI
(Vakar paskelbta iš 11, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 35, 
36, 38, 40, 46, 50, 55, 56, 60, 63, 64, 68, 77, 86, 87, 90, 95, 100,
104, 105, 109, 122, 125, 129, 131, 135, 136 139, 143, 148, 152,
156, 158, 173, 178, 185, 188, 198, 200/205, 212, 222, 223, 226,
227, 236, 245, 260, 262, 274, 275, 284, 289, 297, 301, 325, 352,
353, 359 ir 360 kn.)

Naujos kuopos: 318 ir 57 Worcester, Mass.,x128 Carnegie, 
Pa.; 195 Pittsburgh, Pa., ir 286 McKees Rocks, Pa.

keliavimui per Sibirą. Manoma? 
kad sovietai skubiai siunčia ka
riuomenę į rytus, kur santykiai 
rusų ir japonų yra įtempti.

hd neužilgo jis prašys kongre
są sustiprinti įstatymus at
kreiptus prieš monopolius ir 
leisti dėti taksus visokiems val
džios bonams, kurie bus išlei
sti ateityje, o taipgi takšnoti 
visokias valdžios samdinių al-
gas.

šiais klausimais prezidentas 
pasiųs kongresui artimoje atei
tyje du raštu.

V SIAUTĖ SMARKUS VĖJAS

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

Tarpais griausmas su lietum;
povai kįlanti temperatūra; vi-' ŠIMONYS. — Kovo men. 7 
dutinio stiprumo šiaurės rytų .ir 8 d. nepaprastai smarkiai 
vėjai, pasikeičią į pietą rytų siautęs vėjas apardė ir rpgA- 
jr pietų vėjus; saulė teka 5:09,. dino labai daug šiaudinių Mto- 
leidžiasi 6:31 valandą. Sekma-igu. Kur nežiūri, 
<*ienj gal būt tarpais griaus-' š^ušę stogai 
Inas su lietum; šilčiau. <sūkuriais siautusią audrą.

padau-

darbas, neužtikrinta rytojaus 
diena, regėjimas kūdikių alka
nų, kuomet jie patys, tėvai, sė
dėjo bejėgiai, betvarkei viešpa
taujant valdžioje, dėl jos silp
numo, dėl stokos vadovybes.”

Trockis bijo pasikė
sinimo prieš jo 

gyvybę
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, bal. 15. — Gavę prane
šimų, kad į Meksiką vyksta tū
las George Mink, Leono Troc
kio sekretoriai išreiškė nuomo-

Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius ........r......................................................... 1750
V. Laukaitis  ...................................................................... 895
K. Jurgelionis ......................  ,72

Į VICE PREZIDENTUS
J. K. Mažukna .....       1786
V. Bukšnaitis ...............................  i...~............ 895

Į SEKRETORIUS
M. J. Vinikas ........................... .2........................................  1232
J. Miliauskas  .........................      1212
J. Andziulaitis-Ansell ........................................................... 183

I iždininkus
K. P. Gūgis .........................,............................................. 1712
A. S. Trečiokas ..... ......... . ..............  ...... ...................... 846
B. Simokaitis ..........     103

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. Mikužiute ....... .................... ............................................ 1668
S. Mockus ..............   1235
J. Marcinkevičius ..........►....................................................  1102
V. A. Kerševičitis ............................................................... 796
J. K, Urbonas* ....................................................................... 146

e M. P. Soponis............. . .... *...... .............    77
t T DR. KVOTĖJUS

Dr. J. S. Staneslow (Stanislovaitis) ..................................» 1555
Dr. S. Biežis* ...... ;..............................     843
Dr. S. Stanulionis ..................   190

1



2 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, balan. 16, 1938
r    111 miinm—Mi ii nf i ^, — ■■     ui

Saloje tarp okeanų
frlidl i t i 1^6* » ■ ■■!■■

Frank Bulaw
L - --------------------- -------------------- ---------------------------------------------------- - - '

Havanos uostas
Atplaukus j Havanos uosti) 

vienoje pusėje matyti aukštas 
pilkų akmenų kalnas Atlanto 
juroje. Tai čia gale įlankos 
rlogsb paskilbusios Kuboje 
Morrd ir Cabana tvirtovės.

Toliau juros krante matyti

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ 

Visiems Draugams ir 
Kostumeriams

UNIVERSAL 
RESTAURANT

A. Norkus, Savin.
750 W. 31bt Street

didelių ir mažų namų pastatai, 
tarp kurių auga vidutinio di
džio cedros. čia ir tie aukštie
ji. juros krantai yra apaugę 
paimu ir kitokių tropiškų kraš
tų medžiais.

Pažvelgus į kitą pusę mato
si pati RaVana, tas didžiulis 
Kubos kapitoliaUs miestas, kur 
pusė milijono Visokių tautų ir 
visokių rasių žmonės gyvena.

Tikrai iš vienos ir kitos uds- 
to pusės yra labai grąžus, akis 
vilioją vaizdai. O kad ir taip 
gražus, visgi tuo patim kartu 
dviejose vietose būti negalima.

t Miesto išvaizda
Pagaliau Niagra laivas, ku

ris per dvidešimt dvi dienas 
nardėsi Atlanto juroje, priplau
kė prie kranto, kur turėjo būti 
musų naujoji tėvynė. Laivui 
sustojus visi sulipome ant de
nio ir susigrudome j vieną lai
vo pusę. Iš čia atidžiai žiūrė-

. 1

Linksmų Velykų Švenčių Visiems Mano Pacientams • 
ir Draugams Velija Y

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

4204 Archer Avė. Tel. Lafayette 3122

Linksmu Velykų Š&enčių Vaisiems Musų Kostumeriams,
Draugams ir Pažįstamiems Linki

Green Valley Products
WM. J. KAREIVA, Savininkas

4644 So. Paulina St'. Tel. Boulevard 1389

*

PINIGU?
<

Mf Mū E R

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

KREIPKITĖS I

GEDIMINAS BUILOING AND LOAN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybes valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

ROSE ENCHFR, Secretary
v

flNTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3307 LITŪANICA AVENUE 

Tel. Boulevard 4139
■   —i ■■ ■» ■ ■■■—■<■■ ■ i .... ■ ■ ■   >■■■■  

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

T*

jom į tą grasųjį Itc.vanos mies
tą ir visokių figūrų ir spalvų 
muro namus. Tikrai Įdomus tų 
namų struktūros stilius. Veik 
visi namai yra plokščiais sto
gais. Ju sienos įvairioms sta
tuloms ir šiaip skirtingoms de
koracijoms išpuoštos. Langai 
geležinėmis stengomis užkalti.

Ant stogų matėsi sulipę vy
rai, moterys ir vaikai. Jie, gąl 
būt, laukė atkeliaunančių tu
ristų. Nes kai kurie jų žiyrė
danti į mus skepetaitėmis ir 
kepurėmis mojavo.

Kubiečiai
Gatvėje kubiečiai buvo r.p* 

sirengę trumpais meksikonų 
mados kostiumais. Jie dėvėjo 
didelius, kaju sietai, kepeliu- 
šius. Kai
šę j uosta s* per liemenį, už ku
rių laikė užkištus bent dvyli
kos colių ilgumo peilius. Ma
tėsi ir maži vaikai, kurie nešio
jo už prijuosčių mažesnius pei
lius. Vaikų peiliai, kaip ir su
augusių vyrų, buvo sukišti į 
skurines makštis, taip kad jų 
tik kotai buvo matyti kyšą iš 
po priejuosčių. Kodėl jie tuos 
peilius nešiojo, mes tik vėliau 
apie tai patyrėme.

Ir kubiečių eisena musų dė
mesį atkreipė. Jie visai paleng- 
vo niugavo gatvėmis, čia jie 
matėsi Havanos siaurose ce
mento bei asfalto išgrįstose 
gatvėse su dideliais vežimais 
pravažuojant. Vežimus tempė 
liesi lyg nuo karštos saulės su
džiūvę mulai.

sveikinę lipam ant krantu mu
sų naujosios tėvynės.

sietai, 
iirie nešiojo persiri-

Įkyrus juodveidis
Iš uosto keliauninkus ' gabe

no, ir vežimai traukė vienas 
paskui kito. Kaip bematant kas 
sau išvažinėjo, tik aš dar su
kinėjaus uoste, nes nežinojau 
kur eiti. Havanos mieste aš 
neturėjau pažįstamų, nežino
jau nė kur lietuviai gyvena. 
Man begalyojant kur eiti—tik 
pamačiau kaip prisistatė juo
das tarsi anglis ^automobilio vai
ruotojas. Jis kažką pradėjo pa-' 
hakoti akcentuodamas,—Puon- 
te de Agua Dulce—Ųuinta de 
los Malihos—ir riežinia ką tai 
mojuodamas su rankomis rodė J 
Į visą tai aš jam trumpai ir 
aiškiai atsakiau—nesuprantu 
ką kalbi! NugiJ:juodveidis ma
no kalbą išgirdęs tilt baltas akis 
pavartė ir griebė^už čemodano.1 
Aš čemodaną nulaikiau. Tada 
juodveidis, gal būt suprato, 
kad man jo patarnavimas var
gu bus re,ikalm^a^ ir, kažką 
dar sumurmėjęš,, nudūlino sau.

> (Bus cįąujgiau)

1937 Studebaker
Dictator 6, 4 durų touring Sedan, 

įbudavotas trankąs, šildytuvas, vi
sas kaip naujas. Turi parduoti šian
dien turtui sutvarkyti. $95.00 ar 
karas kaip {mokesnis. $26.50 į mė- upei
PRUDENTIAL FINANCE CO.

1637 N. Cicero
Atdara Vak. ir Sekm.

t
LINKSMŲ VELYKŲ 

VISIEMS I

. DIDŽIAUSIAS IŠ VISŲ 
SOVIETŲ PAVEIKSLŲ 

The New York Times sako: ‘Ge
ra istorija, gera biografija ir 
virš viso ko geri krutami pa
veikslai” ...

“Leninas Spalyje”
Visi New Yorko kritikai svajo
ja apie jį! Nepraleiskite! AteiKi- 
te anksti! Vengkite Susikimšimo!

sonotone
Teatras—66 E. Van Buren 

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

šešt. ir Sekm. Išimtis

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTIŠTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
______ Draugiįoa Narini.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Californta Avenue 

Telefone* Rennhlic 786R

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS /

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ.
Tel. Puliman 4540

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

Mes mokame patarnauti.

3261 So. Halsted St Mrs. Anelia K. Jarusz

Linksmų Velykų švenčių Linki

GRANT IVORK’S 
TAILOR SHOP

SUITS MADE . TO ORDER
Cleaning, Pressinig, Dyeing and 
Repairing. Fur Coats Cleaned, 

Glazed andRepaired
Cicero, III.

Plione Victory 5048

La Punto tvirtovė
Kiek toliau pažvelgus matė

si La Punto tvirtovė. ši‘ tVit- 
, tovė yra pravesta vakarų ir 
šiaurės Atlanto pakraščiu. Ne- 

1 priskaitant tos miesto dalies, 
kur užmūryta su Morro ir Ca
bana tvirtovėmis, La Punto 

■įsu požeminiais tuneliais apsu- 
!pa visą Havaną ir jos prie- 
jmiesčiUs. Pro šią tvirtovę čia 
tfis iipaskilbęs ir <;Malecon. vieš
kelis pravestais?' l šis (.-vieškelis 
nutiestas pačiu Atlanto pa
kraščiu. Su juo jungiasi ir gra
žiausias per vidurį Havanos 
pravestas Paseo de Marti bul
varas.

Visa tai matyti atkeliavusiam 
į didmiestį kaimiečiui buvo ga- 

Ina įdomu. Juk nepalyginti bu
vo didelis skirtumas šio istori
nio miesto nuo Lietuvos mies
telių ir kaimo samanotų baku
žių. Čia prieš mus stovėjo pui
kus dangoraižiai. Krautuvės 
tiesiog užverstos visokių reik
menų. čia ir žmonės gražiau 
apsirėdę. Ar tai palyginsi su 
kaimo gyvenimu. Tai musų gal
vose kvaitulingos mintys sukė
si ir mes pasijutom, kad tikrai 
esame patekę turtų salon, kur 
visi žmonės laimingai gyvena.

4905 W. 14th St

J. P. HERMINAS, Prop 
m ■iijĮ,-^i —

—r-1------------------- - ■   >' ----------------------

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ 

Linkiu visiems draugams, 
pažįstamiems ir lėmėjams

BELL’S FOOD 
MARKET

5022 W. 16th St. 
Tel Cicero 4495 

CICERO, ILL.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Henilock 9252 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th SL

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

e Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5107
Ofiso TeL Virgin ja 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo

8939
Rezidencija:

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

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

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

Eik kur nori
Juk čia mes laukiami sve

čiai. Uoste buvo susirinkus di
delė minia žmonių, čia ir viso- 
kie vertelgos musų laukė nu
lipant nub laivo. Jie turėjo uos- 
tan sugabenę visokių visokiau
sių ptekių. Kiekvienas jų balu
siai šaukė ir «avo 
kad tik pirkėjai 
juos.

Kai 
rinti, 
leisti,
me akimis tą milžinišką Niag- 
rą, kuris mumis atgabeno į šią 
turtų salą. Su laivo įgula atsi-

prekes gyrė, 
ateitų pas

buvo patikdokumentai 
mums įsakė laivą ap- 
Mes dar kartą perbėgo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
............ - -- -.........................

Garsinkites “N-nose”

ADVOKATAI

St.

A. Montvid, M. D
VVest Tita'ii blate Bank Biug. 

i$4UU VVEB1 MAUlBUN STKfcfe'i 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 nu <i va..

Tei. Seeiey 733U
Namų telefonas tirunswick 0597

• v ’ 'ffl. 'i .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ /'I ■

SENIAtMjA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
. . , DIENĄ IR NAKTĮ' ’
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447r South Fairfield Avenue 

’’Tel. LAFAYETTE 0727

— !_'4 4 koplyčios visoseJ y 2^/ CiJ-1 Chicagos dalyse
------ - ------------------
Klausykite muęų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais

7 vai. vakarę iš W. H. F, C. stoties (1420) K.)—Pranešėjas 
T P. ŠALTIMIERAS.
I

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorjų 
Asociacijos

* O VN M KJ

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniaib— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

.<!
į i Tdephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: TRepublic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 25111

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

St.
1821
3395

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

rfe/Oiiadieriiais susitarus
OFidAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield' Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ik-uuo 6 ik! 8 
vuk. N e Gėlių j. pagįal #utu tarimu -

Ofiso Tei.: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZEL’LS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaru 
Seredoj pagal sutarti.

K’ti Lietuviai Daktarai

ALBERT V.

ETKUS Ir EliOEiKi
r\-V’Lr A I KopLYčlos visose U I JV Ai CHICAGOS DALYSE.
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

šaknų gydymas
Pasiliuosokite nuo žiemos nuo

dingų rukščių ir visų kūno nega
lavimų. Vartokite geriausias kom
binuotas Rytų Indijos, Europos ir 
Amerikos šaknis, PUR-ERB TONI
KĄ No. 1, natūralų liuosintoją ir 
valytoją už $1.00. Tūkstančių var
tojamas virš 40 metų. Tinka vi
sai šeimai. Kitokį PUR-ERB VAIS
TAI nuo negalavimų. Kreipkis dėl 
TYKAI bandymo, konsultaciįos ar 
egzaminacijo's į laisniuotą šaknų 

Gydytoją
PUR-ERB SVEIKATOS 

PATARNAVIMAS
4738 S. Ashland Avė., 2-ras aukštas 

Atdara kasdien iki 6 P. M.’’ 
Ketv. ir šešt. iki 9:30 P. tM.

Tel. Yards 3415
LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME 

VISIEMS

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

KAL & ZARETSKY
< LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatohrisAKIU SPECIALISTAI

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Phobe Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

iu 8

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis e 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

KITATAUČIAI

ANTHONY b. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Weštern Avė. Phone Virginia 0883

lachawicz ir sūnus
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Puliman 1270

■ s. Eskudas
718 West 18tįi Street Phone Monroe 3377

i S. P. MAŽEIKA 1
3319 Lituaniča Avenue

■ n r • 1 ,’i i,    ............................ ■■ ■ ■■ ■ .i  

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Wcst 46111 Street Boulevard 5566

r . ;. ■ '. J. LIUL^VIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optonietrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

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 SL, netoli Morgan Su

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rq£ lubos 

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Mailrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

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

7 iki 8 vaL Nedėl. <uo T0 iki 12 
Rez. Telephorie PLAZA 24M



šeštadienis, balan. 16, 1938 NAUJIENOS, Chicago, fll.

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMU 
REZULTATAI KUOPOMIS

(Bendrų Rezultatų Lentelė 
Telpa Pirmam Puslapyje).

LINKSMŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Kostu- 
meriams

GEORGE SKOBY 
MERCHANT TAILOR 

2415 W. Marąųette Rd, 
Tel. Hemlock 6296

SLA 286 kuopos McKees 
Rocks, Pa.

Prezidentus ,
F. J. Bagočius ........... .......
Vice-Prezidentus
J. K. Mažukna .................
Sekretorius
J. Miliauskas .......... .•.......
Iždininkus

6

į

SVEIKINU VISUS SAVO 
Draugus ir Kostumerius 

ir linkiu sulaukt

N. ABARAVICZ
PIRMOS RŪŠIES VALGO
MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 

4600 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 1340 

CHICAGO, ILL.

MALIORIAU
MALEVOK

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas i Vieną Dieną su 

WALLHIDE!
Magiškas Wallhide atnaujina ap
šepusius kambarius į vieną dieną.
Taupo laiką. Duoda geriausias 

pasėkas. Pasirinkimas iš 27 
spalvų ir šešėlių.

VISOS SPALVOS 52 7 g
Specialė įvadinė auka

ACID TĘST
Greit džiustantis Spar Va raišas 
visokiems išorės ir išlaukęs pa
viršiams C 4 Q4 už
tiktai ........... * I gal.
Turime šimtus naujų IMPERIAL 
PLAUNAMO SIENŲ POPIERIO 
paternų savo naujame parodos 
kambary.
Kainos pritaikomos kiekvieno 

kišenei.
Leiskite mums padėti jūsų deko

racijos problemoms išspręsti

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

\ Mes pristatome
\ /Tel. Lawndale 7871

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagiu
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St.
t

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Iždo Globėjus
E. Mikužiutė ..................
J. Marcinkevičius-Martin
Daktarus-Kvotėjus
Dr. J. S. Staneslovv .......

128 kp., Carnegie, Pa.
Prezidentus

Vice-Prezidentus
J. K. Mažukna .............
Sekretorius
J. Andziulaitis-Ansell .... 
Iždininkus

Iždo Globėjus
E. Mikužiutė ..................
J. Marcinkevičius-Martin
Daktarus-Kvotėjus
Dr. J. S. Staneslow .......

195' kp. Pittsburgh, Pa.
Prezidentus .

W. E. Laukaitis .......
Vice-Prezidentus
J. K. Mažukna ..........
V. Bukšnaitis ...........
Sekretorius
M. J. Vinikas ...........
J. Miliauskas ...........
J. Andziulaitis-Ansell 
Iždininkus

A. S. Trečiokas ......
Iždo Globėjus
S. Mockus .............
E. Mikužiutė .........
Daktarus-Kvotėjus
Dr. J. S. Staneslow 
Dr. S. Biežis .........

14, 
14

318 kp. Worcester, Mass.
Prezidentus
V. F. Laukaitis

Vice-Prezidentus 
V. Bukšnaitis ... 
Mažiukna .........
Sekretorius
M. Vinikas ......
J. Miliauskas ...

LINKSMŲ VELYKŲ 
Linkiu Visiems Savo Drau 

gams ir Kostumeriams

JOHN SEIBUTIS
Bučernė, Grosernė 
ir Likerių Sandėlis

1840 So. Halsted St.
Phone Canal 5821

įf^^įįįįįįiįiįūįįjį^į^į

f Iždininkus
A. Trečiokas .......
K. Gugis .............

Į Iždo Globėjus
S. Mockus* ...........
V. Kerševičius .....
Mikužiutė ...........

Į Daktarus-Kvotėjus
Dr. S. Biežis .......
Dr. Stanislovailis

57 kp., Worcester, Mass
Prezidentus
Laukaitis .......
Bagočius ...........
Vice-Prezidentus
Bukšnaitis ..... ...
Mažiukna .........
Sekretorius
Vinikas ............
Miliauskas ........
Iždininkus
Trečiokas

"Emerson
world"s biggest sellinI little radio

Model BA-199

1937 Plymouth Į
Auunng ueiuAc, » ivctcivių, įuu- 
davotas Trunk Sedan, su radio, šil
dytuvu ir t. t. Motoras, tairai, ap
mušalai kaip tuoj iš dirbtuvės iš
ėję, puikus juodas finišas. Turi 
parduoti tuojau turtui sutvarkyti. 
$85 ar karas kaip {mokėjimas, $25 
į mėnesį. £495.
PRUDENTIAL FINANCE CO.

1637 N. Cicero
Atdara Vak. ir Sekm.

Touriftg beluxe, 5 keleivių, įbu- 
rQ davotas Trunk Sedan, su radio, šil- 

dytuvu ir t. t. Motoras, tairai, ap
20 ‘ ‘ ‘ ................  “ Velvku L,K,ERIų ■ GIJ RU SPECIALA1
.38
36

I Iždo Globėjus 
Mockus ............

Į Daktarus-Kvotėjus 
Biežis .............

StanisCovaiiis ......

lalsted gatvėje
17 mylių už 7c

Gatvekarių kompanija turės 
įvešti transportaciją busais Hal
sted gatvėje nuo 87-tos iki 
123-Čiai gatvei, taip kad gali
ma butų važiuoti Halsted gat
ve toliau už 87-tos gatvės, per- 
sėdus iš gatvekario i busą, už 
tuos pačius septynis centus. 
Prie 87-tos gatvės Halsted gat- 
vekariai pasisuka į Vincennes 
avė. Su šiuo pratęsimu trans- 
portacijos bustus dabar galima, 
bus važiuoti Halsted gatve 17 
mylių už 7c. Tik Western avė. 
gatvekariai veža toliau, būtent 
23 mylias už^ĮZc.

šį busų priedą Halsted gat
vėje paliepė įvesti Illinois ko
mercijos komisija.

Kalėjimai! už 
pašalpos ėmimą 
turint WPA darba

1 Metų Sena Straight 
WHISKEY aa. 
Švelni ir atsakan-’ Ul|v 
čiai sendinta me- ^B B Bdyje. V V

Kvorta

PORT WINE 
MUSCATEL

Grynas California 
pilnai stiprus vy
nas. šventėms spe
cialiai įkainuotas.

ALUS REISAIS
Aukštos Rųšies sta-( 
lo alus stein bu
teliuose. Niekad 
pirm tai taip pigiai 
neparduota. Vely
koms tiktai.

iš 24

4 Metu Senas j 
COGNAC BRANDY
90 proof grynas

California Cognac 
Brandy. Specialiai 
Velykoms — jūsų 
Šventėms malones- 
lioms padaryti.

e»TIH<

' |WEXBERC
PRISTATYMAS -J I Iflllfll!

tada 
lis.

Telefonas

CANAL 4738

WEXBERG’S
1908 SOUTH HALSTED STREET

Linksmų Velykų švenčių Visiems Musų Kostumeriams, Draugams 
i ir Pažįstamiems Velija

NICK PETRAITIS
MOVERIS ir ANGLIŲ PRISTATYTOJAS 

Naujoj Vietoj %
2539 W. 46th St. Tel. Lafayette 6946

5 TUBES AC/DC
AMERICAN BROADC^^.
AND POLICE CALLS |||! ■ :

AT THE BREATH-TAKIN& BWL— JIBB» "
LOW PRICE OF . . . . ; ■

1. ELECTRO DYNAJMIC SPEAKER — for Fui! ' ' '
2. FULL VISION DIAL — lor Easier Tuning
3. BUH.T-IN ANTENNA 4. POWER LINE NOISE FILTElt
5. AUDIO OVERLOAD CONTROL — Prevents blaBling 

ALNUT BAKE:6. CABINET

Another Great 
Emerson Value

The Famous Model R-167 
Wlth "MIRACLE TONE 

CHAMBER"

labiausiai ištobulin
tas radio nuo pat 
pradžios įvedimo 
garsikalbių — visai 
naujas typas garsia
kalbio, sujungtas su 'taip va
dinamu TONE CHAMBER. Jis 
paduoda balsą kuoaiškiausiai 
į visą kambarį.

5 tūbų AC 
Superhetero^ 
dyne, Stand
ard Broadcast
Policijos sto- BB BK 
tys, Amato- 
riai, Aeropla-^MMttMMjffiMB 
nai, riešutinis
kabinetas. . ;

Jus negirdėjot ką su radio galima padaryti, kol jus nesįklausėt 
Emerson radio. Emerson radio parsiduoda visokiomis kainomis 
nuo $9.95 iki 189.95.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Jos F Judrik,M
3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

\ Tel. Boulevard 7010 ' '
CHICAGO, ILLINOIS .

■H'-, ?■;'

Bridgeporto airys Dr.niel 
Gonnelly, 56 metų amžiaus, gy
venąs adresu 3004 Wallace st., 
vakar buvo nuteistas trisdešim
čiai dienų į pataisos namus už 
apgaudinėjimą Relief adminis
tracijos. Jis buvo kaltinamas, 
kad ėmęą pašalpą, kuomet jis 
dirbo kaipo WPA darbininkas 
ir trys jo 
bą.

Connelly 
apgaudinėti
pęs, kad jis dirbąs kaipo WPA 
darbininkas; kuomet ėmęs pa
šalpą, ‘

VisVįen teisėjas Gorman jį 
nubaudė kalėjimu.

vaikai turėjo dar-

aiškinosi, kad jis 
nenorėjęs ir neslė-

LINKSMŲ PAVASABIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
VISIEMS DRAUGAMS IR LIETUVIAMS

PAUL AMBROSE TAVERN
Didelis pasirinkimas geros rūšies gėrimų, Importuotų ir 
Amerikoniškų. Viešbučio kambariai, pasironduoja dėl 
pavienių. Taipgi esu garadžiaus biznyje

Palace Garage, Ambrose Bros
724-726 W. 19th St.
VIEŠBUČIO ANTRAŠAS

1843 So. Halsted Street

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Ass’n.

Naujienų Spulka
INSURED

b\ LP TO /£

Sveikina pavasario švenčių proga visus taupytojus, sko
lintojus ir visus Chicagos lietuvius

Dėkite pinigus j šią Bendrovę, nes ji yra apdrausta ir 
todėl saugi

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 16 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris 6 colių lėkštes svies
tui ir 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

1789 So. Halsted Street » *
Chicago, Illinois ___

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI t

Vardas

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

.. .



NAUJIENOS, Chieago; III ' šeštadienis, balan. 16, 1038

M
The 

Published 
The Lith

lUHENOS
ithuanlan Daily Newa
Daily Except Sunday

1739 South Halsted Street 
TolephODO CANAL 8500

Sutecription Ra tęs:
|8.0d per year in Canada
15.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered a* Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, ID. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted- St., 
11L Telefonas Canal 8500.
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Chicago je—paštu:
mietams —m

Pusei metų —______
Trims minėdama 
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 
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Pusei metų ________________ 4.00
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2.00 
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Darbininkų nesusitarimas
Taikos derybos tarpe Amerikos Darbo Federacijos 

ir Industrinės Organizacijos Komiteto (C. I. O.) nebu
vo sėkmingos, ir dabar industrinių unijų vadai ketina 
jau visai nutraukti ryšius su Federacija. Jie planuoja 
šį rudenį sušaukti steigiamąją konvenciją, kuri įkurs 
naują unijų sąjungą ir pagamins jai konstituciją.

Tuomet Amerikoje bus du dideli darbininkų^ unijų 
susivienijimai, tarp kurių, žinoma, eis nuolatinė kova 
dėl įtakos darbininkų masėse. Amerikos darbininkų ju
dėjimas sugrįš į tokią pat, daug maž, padėtį, kokioje ji
sai buvo prieš ketvirtadalį • šimtmečio, kai I. W. W. ve
dė kovą su Amerikos Darbo Federacija. “Industriniai 
pasaulio darbininkai” tuomet pralaimėjo. Viena prie
žasčių buvo ta, kad jie nukrypo į anarchizmą, ir nuo 
jų atsimetė socialistai, kurie pradžioje buvo veikliau
sias elementas industriniame judėjime.

Šiandie anarchizmas tarpe Amerikos darbininkų 
nebeturi įtakos. Taigi C.> I. O. unijos gali išvengti I. W. 
W. likimo, — jeigu joms nepakiš kojos komunistai, dėl 
kurių jau yra kilę nemažai kivirčų automobilių darbi
ninkų organizacijose

Bet nereikia manyti, kad tik Amerikoje darbinin
kai nemoka susitarti. Panašias vidujines kovas yra iš
gyvenęs darbininkų judėjimas ir kitose šalyse. Mat, ir 
darbininkų reikalai anaiptol nėra vienodi. Kadangi vi
suomet darbų yra mažiau, negu norinčių dirbti, tai tar
pe darbininkų eina kompeticija (varžytinės) dėl darbo. 
Juo blogesni laikai, juo ši kompeticija darosi aštresnė.

Ima daug laiko, iki darbininkai išmoksta suprasti,1 
kad jie gali daugiau laimėti, eidami kartu, negu kovo
dami prieš kits kitą. Dar daugiau laiko ima darbinin
kams suprasti; kad jie turi bendrus reikalus ne tik vie
noje dirbtuvėje arba pramonės šakoje, bet visame kraš
te. šitą supratimą jie igija, kai jie pamato, kad jų eko
nominiai reikalai yra ankštai susiję su krašto politika.

Amerikos darbininkų dauguma šitą susipratimo 
laipsnį dar nėra pasiekusi. Todėl jie nemato reikalo vie
nytis. Bet gyvenimas juos pamokins, — taip, kaip pa
mokino Anglijos, Francuzijos ir kitų šalių darbininkus.

vos priešus. Ji lenkams dvari
ninkams yra išmokėjusi dide
les sumas pinigų, kaipo “atlygi
nimą** už nusavintus dvarus, 
žodžiu, tautininkų valdžia poli
tiškai ir ekonomiškai stiprina 
Lietuvoje lenkišką elementą. 
Kai dabar Lenkija pradės da
ryti spaudimą iš Varšuvos, tai 
priešingas Lietuvos nepriklau
somybei gaivalas imsi dar la
biau Lietuvoje įsigalėti, šitaip 
Lenkija ilgainiui gali Lietuvą 
“okupuoti” visai be ginklo pa
galbos;

Taigi didžiausias pavojus 
Lietuvai šiandien yra tame, kad 
monopolinė tautininkų valdžia 
iš vienos pusės skaldo Lietuvos 
visuomenę, o iš antros pusės 
stiprina Lietuvoje priešingą lie
tuvių tautos aspiracijoms gai
valą. 4

Bet komunistai Rrooklyne 
šoko rinkti aukas tai valdžiai. 
Dabar aukų jie jau neberenka, 
bet dar vis tebeskelbia, kad 
Lietuvai £ręsia “karo pavojus’*, 
—kas palengvina Smetonos ša
lininkams tą aukų rinkimo 
darbą.

Tokiu budu komunistų “Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mas” tikrumoje yra fašizmo 
rėmimas Lietuvoje.

Iš ko kyla tas komunistų 
“patriotizmas”?

Bimba sako, kad komunistai 
gina Lietuvos nepriklausomybę 
“nuoširdžiai ir energingai”. Jie 
esą tokie dideli patriotai, kad 
nepaisą nė to fakto, kad Lietu
vą valdo smetoniniai fašistai.

Bet kaip šitą komunistų nu
sistatymą sutaikinti su tuo jų 
principu, kad darbininkai ne
privalą ginti savo tėvynes?

Per metų metus komunistai 
šitą principą skelbė darbininkų 
masėms** ir, juo pasiremdami, 
keikė socialistus, kurie pasau
lio karo metu stojo už tėvynės 
gynimą, “social-patrijotais” ir 
“proletariato išdavikais”! Tuo 
principu, kąj darbininkai ne
galį ginti “buržuazinės tėvy
nės”, Leninas ir jo vienminčiai 
vadovavosi, suskaldydami So- 
icialislų Internacionalą ir įsteig
dami Komunistų Internaciona
lą. Tą principą atmetus, Ko- 
miuternas* palieka be jokio pa
grindo.

Tačiau 
inerikos

Lietuvos žmonių nuotaika vis dar 
tebėra įtempta

JAUNIMO DEMONSTRACIJOS.—REIKALAUJA KO
ALICINĖS VALDŽIOS.—KOMENDANTO GRIEŽ
TAS ĮSAKYMAS.—VOLDEMARININKAI BRUZ
DA IR SKLEIDŽIA GANDUS. — ŠIS TAS APIE 
CHARVATĄ, — APIE TAI, KAS GALĖJO ĮVYK
TI, JEI BUTŲ KARAS PRASIDĖJĘS. — DIDELIS 
NUSIVYLIMAS SOVIETŲ RUSIJA. — LENKŲ 
MAŽUMA LIETUVOJE PALAIKO RYŠIUS SU 
VARŠUVA. — KĄ REIŠKIA ŽODIS “UNITAS”?

NUSIVYLIMAS SOVIETŲ RUSIJA

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

BIMBA GINS TĖVYNĘ.

Komunistų “centro biuro” 
vaikiu Antanas Bimba išleido 
ilgą pareiškimą Lietuvos klau
simu. Vienoje jo vietoje sako
ma:

“Visų pirma mes atmeta
me tą tvirtinimą, kuris sako, 
kad kol Lietuvoje nėra de
mokratinės.! santvarkos, tol 
mums nedaro skirtumo kas 

yten valdo — savas ar sveti- 
' mas priešas, ir todėl mums 

* nereikia rūpintis Lietuvos 
nepriklausomybės gynimu. 
Girdi, Lietuvos nepriklauso
mybės gynimas eina Lietu
vos fašizmo naudai. Mes sa- 
kome kaip tik priešingai; 
Nuoširdus, energingas* Lietu
vos nepriklausomybės gyni
mas kerta smūgį Lietdvos 
fašizmui ir pagelbsti Lietu
vos žmonėms pasiliuosuoti 
iš po tautininkų fašistinės 
diktatūros.”
Bet komunistų centro biuro 

sekretorius nepasako, kaip gin
ti Lietuvos nepriklausomybę. 
Jeigu ginti ją taip, kaip “gynė” 
M i žara New Yorke agituoda
mas* už aukų siuntimą į val
džios ginklų fondą, tai čia bus 
greičiau pagalba Lietuvos fa
šizmui, negu Lietuvai.

Lietuva į karą su lenkų mili- 
taristais nesirengia, ir vargiai 
galima manyti, kad lenkai drįs 
ginkluota jėga užpulti Lietuvą, 
nes tokia jų avantiūra galėtų 
iššaukti Vokietijos įsikišimą; o 
vokiečiai tuomet ne tik pagrob
tų Lietuvos Klaipėdą, bet ir su
vestų sąskaitas su Lenkija dėl 
Pamario (lenkų koridoriaus) ir 
Aukštosios Silezijos*.

Pavojus Lietuvai iš lenkų 
pusės yra tas, kad lenkai gali 
Lietuvą pavergti “diplomati
niu” keliu ir ekonominiai bei 
kultūriniai. Atremti šitokias 
lenkų užmačias Lietuva gMės 
tiktai tuomet, kai visa lietuvių 
tauta bus pasiryžusi nepasiduo
ti lenkų spaudimui. Bet tam vi- 
sųpirma reikia, kad prie Lietu
vos valstybės vairo stovėtų val
džia, kuri turi žmonių pasitikė
jimą ir kuri pati pasitiki žmo
nėmis.

O dabartinė Smetonos vy
riausybę pasitikėjimo visuome
nėje neimi ir bijo žmonių, štai, 
su Lenkija užmezgama “nor
maliai santykiai”, bet Lietuvo
je paliekama karo stovis.1 Prieš 
ką tas karo stovis, ar ne prieš 
Lietuvos žmones?

Be. to, kaip “Naujienose” bu
vo iškelta aikštėn, Smetonos 
vyriausybė laiko atsakomingo- 
se valdiškos^ vietose net Lietu-

“buržuazinę tėvynę”, bet 
ir tokią, kurią valdo fašis- 
Kol jisai nepaaiškins, ko- 

jisai šiandien atmeta “ne-

Antanas Bimba, A- 
Komunistų Partijos 

Centro Biuro vardu, 
dabar sako, kad reikia ginti ne 
tik 
net 
tai! 
dėl
klaidingą” leninizmo dėsnį apie 
tėvynės gynimą, tol niekas ne
patikės jo nuoširdumu, čia y- 
ra toks pat komunistų “nuošir
dumas”, kaip ir “gynime de
mokratijos”, kurios jie nepri
pažįsta pačiojė Sovietų Sąjun
goje.

Lietuvos* nepriklausomybės 
gynime reiškiasi pas komunis
tus ne jų nuoširdumas, bet tik 
politikavimas. Komunistai ragi
na Lietuvą ginkluotis prieš len
kus dėl to, kad jiems rupi įti
kinti publiką, jogei Lietuva ne
gali apsieiti be Maskvos pagal
bos. Aišku, kad, jeigu Lietuva 
rengsis prieš Lenkiją kariauti, 
tai ji turės ieškoti talkininkų 

i didžiosiose valstybėse, o iš tų 
didžiųjų valstybių artimiausia 
Lietuvai sovietų Rusija.

Maskvai svarbu, kad Lietuva 
laikytųsi įsikabinusi į jos skver
ną (nors kovo mėn. krizio me
tu ji atsisakė Lietuvai duoti 
ginkluotą pagalbąI), nes tuo 
budu Maskva nori užkirsti ke
lią Lenkijos įtakai Pabaltijo 
kraštuose. Ir iš Maskvos todėl 
eina instrukcijos mūsiškiams 
komunistams, kad jie agituotų 
už Lietuvos ginklavimąsi prieš 
Lenkiją. Maskvai nerupi, kas 
v^Įdo Lietuvą, kad tik Lietuva 
butų jos įrankis prieš Lenkiją, 

štai dėlko ir Bimba sako, 
kąd komunistairs reikia “ginti” 
Lietuvos nepriklausomybę, ne
paisant, kad ją valdo smetoni
niai fašistai. Jiems rupi ne Lie- reikalas.

. , (Tęsinys)
Taigi, spėliojama, kad Lįetu- 

vęs ir Lenkijos kariuomenių 
pajėgos į veik butų išsilyginę. 
Techniškai lenkai irgi vargu 
butų turėję persvarą. Svarbiau
sia lenkai butų turėję pirmieji 
pulti Lietlivą,. tai jos šiuo atve
ju ir teisinė ir morale būklė 
butų buvusi gerokai pasaulio 
akyse sudrumsta. Tiesa, su šiuo 
faktu dabar nelabai kas skaito
si. Bet Lenkijos vidaus gyveni
me opozicijai šitas argumentas 
butų buvęs labai reikšmingas.

O jei jau ir butų prasidėjęs 
karas, sunku tikėti, kad čia 
SSSR butų likusi visai rami. 
Tiesa, iš vakarų Lietuvai butų 
galėjusi grąsinti Vokietija, bet 
šiuo atsitikimu nebūtų pasili
kusi pasyvi, kad ir parblokšta 
Austrija, Čekoslovakija, Latvi
ja ir Estija. Be to," Vokietijos 
vidaus padėtis tokia, kad yra 
reikalinga tik gero spraktuko... 
Tikrai tokio karo pradžia gal 
butų prasidėjusi vidaus suiru
tėmis ir Lietuva gal butų išė
jusi laimėtoja, nors ir sunkiai 
nukentėjusi>ir skaudžiai nuvar
ginta.

Tai gal suprasite, delko Lie
tuvoje tam tikruose sluoksniuo
se esama nesitenkinimo, kodėl 
į Lenkijos ultimatumą nebuvo 
atsakyta staiga Lietuvos mobi
lizacija. Tokią mobilizacija, gal 
butų šaltu vandeniu .paveikusi 
Lenkiją. Dabar Lenkija kaip 
tik galėjo save išmėginti tarp
tautiniame forume ir dar kar
tą visiems parodyti ir įtikinti, 
kokia yra pajėgi tautų sąjunga. 
Be to, Lenkijos reakcijai su
teikta proga dar labiau; stiprė
ti, nes juk ji laimėtoja. Mažu
tę Lietuvą privertė nusileisti. O 
šiokie, kad ir tariami laimėji
mai, vis dėlto raminančiai vei
kia vidaus įtemptus santykius, 
šiaip samprotaujantieji visai 
mažai baukštosi, kąd Lenkija 
gali dešimts kartų daugiau iš
statyti kariuomenės prieš Lie-

Nevisuomet laimikis priklau
so nuo pajėgų santykio, bet 
nuo gerai išnaudotos situacijos. 
O kaip kas samprotauja, kąd 
šiuo metu Lietuvai buvo vis 
dėlto palanki situacija.

Esą dabar kova dėl Lietuvos 
sienų busianti žymiai sunkes
nė ir lenkams gali taip pavykti. 
Lietuvą išprovokuoti, kad ji vi
sai tylomis gali įtraukti čia sa
vo kariuomenę “tvarkai” palai
kyti. šia proga tenka pasaky
ti, kad Lietuvoje pasireiškia di
delis SSSR užsienio politika 
nusivylimas ir jos kariškų pa
jėgų nepasitikėjimas. Kiti tie
siog prikiša SSSR, kad jie iki 
šiol tik Lietuvą yra suvadžio
jusi. Štai,’girdi, kaip SSSR Lie
tuvos reikaluose reikėjo tarti 
visai atviras ir atsakingas žo
dis, tai ji, tai yra SSSR, tik už

vieni tų priežasčių, dėlko da- 
oar vis dar tebeina Kaune pa
triotiškos demonstracijos su la
jai nepalankiais vyriausybei 
Šukiais.

Šiokie vyrai, kurie yra len
kiško gaivalo veikiami, dabar 
Lietuvoje labai plačiai vadina
mi* “unitais**. Tiesa, jie iki šiol 
visai viešumoje nepasirodė, nes 
butų buvę labai nedrąsu ir 
karjerai nesveika bent kokių

simpatijų parodyti lenkams, 
bet juk dabar santykiai žymiai 
keičiasi, tai ir jie gali lenkams, 
sąmoningai arba nesąmoningai 
patarnauti.

Taip “unito** žodis dabar, 
bent Kaune, labai populiarus ir 
kartu lygus keiksmui arba pra
keikimui.

Tai tokios naujienos iš Lie
tuvos padanges. —P. B.

(GALAS)

KAUNAS — Kovo 7 d. Kau- liudytoju tardytoją Balčiūną, 
no apygardos teismas sprendė 
Angelės baudž. bylą.

Nors byla pradėta nagrinėti 
tik apie 12 vai., tačiau publi
ka, kurios buvo prisikimšus 
pilna sale, proceso laukė nuo 
9 vai. ryto. Matyt, nepapras
tos bylos aplinkybės vakar 
tiek daug sutraukė ponių ir pa
nelių į teismo salę.

Posėdžiui pirmininkavo apy
gardos teisėjas p. Valavičius, 
kaltino prokuroro pad. p. Ku
bilius civil. ieškinį (1 Lt) pa
laikė adv. Zarinas, kaltinamą
ją gynė iš paskyrimo adv. Bo
jevas.

Trumpais bruožais
bylos užuomazga tokia:

Angelė persiskyrusi su savo 
vyru ir palikus pas jį du maža
mečius vaikus, susidraugavo su 
L. banko Tauragės sk. buhal
teriu,, dvarininku nuo Panevė
žio, Vak. Europoj studijavusiu 
komercijos mokslus Andrium 
Peškevičium. 1936 m. Angelė 
iš Tauragės persikėlė Kaunan, 
bet su Andrium santykių ne
nutraukė: juodviejų meilė dar 
labiau išbujojus. ---------  -----
ne Angelė, Andriaus patariama, 
pradėj us mokytis mašinraščio. 
Buvo bedarbė, gyveno skur
džiai. Bet ir Kaune greit įsigi
jo plačias pažintis, dažnai lan
kė kavines, restoranus. Turėjo 
draugų. Vienam menininkui 
pradėjo pozuoti.

Su Andrium dažnai matyda
vos. Nuvažiavus į Tauragę, An
gelė nenoriai grįždavo į Kau
ną.

Andrius medžiagiškai ją 
remdavęs, bet ji tuo nebuvo pa
tenkinta ir reikalavo sutuoktu- 

' vių.
1937 m. rugsėjo mėn. An-

■ drius iš tarnybos atsisakė ir no- 
> rėjo išvažiuoti į užsienį. Kaune
■ jie susitiko Angelės kambary.

Čia iš savo Vyro prieš kurį lai
ką slapta paimtu revolveriu 
(“Liliput” firmos 6.35 kalib
ro) Angelė Andrių nušovė. To
liau pradeda veikti kriminali
nė policija ir teismo organai.

Angelė Kaltinamųjų Suole
Teisine kaltinamoji elegan

tiškai apsirengusi, veidas už
dengiąs juodu tinkleliu.

Ji vos 25 mėtų amžiaus, gi
mus Rygoj, išstojus iš ketvir
tos gimnazijos klasės ir jauna 
ištekėjo.

Teisiamosios gynimas adv. 
čius shiogsnius., štai gal ir bus Bojevas prašo teismą šaukti

kitų didelių valstybių pečių pa
sislėpė, pati jokio griežtumo 
neparodžiusi.

Kiti jau net juokauja, kad 
SSSR kariuomenės galybė esąs 
tik dekoratyvia propagandai į- 
rankis ir Stalinui ruošiamiems 
paradams papuošalas.

Aiškų, kad šiokios kalbos de
mokratijos įtakos Lietuvoje ne
stiprina ir užsienio politikoje 
šalininkų fašistiniai ašiai dau
giau atsiranda.

Atrodo, lyg kad SSSR prade
da visai trauktis iš Europos po
litikos, o Azijoje jos įtaka jau 
lygu veik nuliui. Atrodo lyg 
SSSR užsienio politikoje -atsi
dūrė visai antraeilių valstybių 
vietoje.

Bet toksai 
po tų įvykių, 
voje. Atrodo, 
vien tik yra 
diktatūros išlaikymu.

Tikrai, visos buvusios ir bu
simos SSSR politinės bylos nei 
viduj pas save jos pajėgų ne
stiprina, nei užsieniuose jos į- 
taką ne tik nedidina, bet žy
miai mažina.

Viena, betgi tenka pasakyti, 
kad Lietuvos visuomenės sluog- 
sniuose nesama tokios srovės, 
kuri butų šalininke Lietuvos 
užsienių politiką derinti su 
Lenkija, arba Lenkijos įtakai 
ir kartais atsitikimais pasiduo
ti.

Žinoma, išskyrus Lietuvos 
lenkų mažumą, kurios daugu
mas niekuomet Lietuvai, kaipo 
valstybei, nųra parodžiusi ne 

i tik palankumo, bet ir bent ko
kio pagarbos ženklo,

šioji lenkiška mažuma susi
dedanti daugumoje iš lenkų 
dvarininkų net ne visa yra pa
lanki Lenkijos Lietuvos unijai, 
kiti tiesiog trokšta visiško Lie
tuvos prijungimo prie Lenki
jos. Šią Lietuvos lenkišką ma
žumą stipriai remia patsai re
akcingiausias Lenkijos sluoga
ms, kurisr visokiais giminystės 
ryšiais yra surištas su Lietuvos 
lenkiškąja bajorija.

Dabar diplomatiniams santy
kiams užsimezgus, ši lenkiška 
ražuina Lietuvoje bus vienas iš 

kuris 
už*

lavos gerovė, bet Stalino politi
niai “skymai”.

Bet Lietuvos* demokratija ši
tokiam komunistų nusistaty
mui pritarti negali. Ji žino, kad 
Lietuvos neapgins niekas kitas, 
kaip tik patys Lietuvos žmo
nės. O kad jie galėtų ją apgin
ti, tai jie turi būti savo krašto 
šeimininkai. Todėl demokrati
nės tvarkos atsteigimas Lietu
voje yra šiandien vyriausias

susidaro įspūdis 
kas nutiko Lietu- 
kad Stalinas jau 
susirūpinęs savo

sasų, 
Lietuvosdrums visą laiką

sienio politiką.
Nepamirškime

kaip kas iš jų turi įtakos ir į
dabartinius Lietuvos valdau-

ir tai, kad

Prokurores prieštarauja.
Pirmininkaująs klausia 

Bojevą, kokias aplinkybes 
dytojas Balčiūnas nušvies.

Adv. Bojevas atsako,

adv.

kad 
kaltinamoji nevienodai aiškinu
sis: pradžioj sakius, kad tai bu
vęs nelaimingas įvykis, revol
veris išsišovęs netyčia, o vėliau 
sužinojus, kad Peškevičius yra 
jau miręs, prašius tardytoją už
rašyti kuo baisiausiai, kad ją 
kuo greičiausiai teistų ir su
šaudytų, nes ji velionį labai 
mylinti ir be jo gyventi nega
linti.

Teismas nutarė tardytoją 
Balčiūną lipdytojų šaukti.

Po to posėdžio sekretorius 
p. Variakojis skaito kaltina
mąjį aktą.

Kaltinamajame akte, 
be ko kita, sakoma, kad adv. 
Požėla paskambinęs telefonu 
pilicijai, kad jo namuose nu
šautas žmogus. Atvykusi poli
cija radus Peskevičių Angelės 
kambary negyvą, nuogą, dro
bule uždengtą.

Angelė kvočiama pasakius,
Būdama Kau-I^ad rūgs. 9 d. ji sutikus Kaune

lACME-NAUJIENV Foto]

Lincoln Parko konservatorijoj greit prasidės pava
sario gėlių paroda, kuri tęsis nuo balandžio 9 iki 24 d. 
Parodytas čia kryžius iš lelijų yra vienas žingeidumų 
toj parodoj. Parodoj galima pamatyti tūkstančius kitų 
velykinių gėlių. įžanga parodom veltui. Paroda atdara 
nuo >8 vai. ryto iki 10 vai. vakare.

Peškevičiaus buto savininką 
Rabinavičių, iš kurio sužino
jus, kad Peškevičius išėjęs ato
stogų. Ji tuojau paskambinus į 
Tauragę, Liet, banką, kur su
žinojus,! kad Peškevičius iš tar
nybos vi 
jus, kad 
t i darpo
Nuėjus į tą banką; direktorius 
pasakęs, kad
ličius Ūkio banke lankęsis tar
nybos reikalu, bet iš tikrųjų 
jis iš vykstąs j Belgiją.

Rytojaus dieną Peškevičius 
užėjęs, sugrįžęs vakare,ę kada 
ir buvo nušautas.

Teismo medicinos ekspertas 
nustatė, kad viena kulka pa
taikė į širdį; tas šūvis buvo 
mirtias; antra kulka į petį iš 
lauko pusės.

Angelė kaltinama ir patrauk
ta tieson pagal B. St. 453 str., 
t. y. už nužudymą.

Teisiamosios Pasiaiškinimai.
Perskaičius kaltin. aktą pir

mininkaująs klausia, ar teisia
moji prisipažįsta kalta patiek
tuoju apkaltinimu.

—Prisipažįstu, kad nušoviau, 
bet neprisipažįstu, kad bučiau 
tyčia nušovus,—atsako kalti
namoji.

Ir ji pradeda aiškinti:
—Rugsėjo 10 d. vakare, su

grįžus į savo kambarį, Andrių 
jau radau savo kambary, begu
lintį sofoje. Man įėjus, jis atsi
kėlė. Šviesos nedegėm. Aš jam 
sakau: viską žinau, viską ži
nau !... Noriu, kad ir tu man 
pasakytume! visą teisybę. Jis 
atsako, kad jo “mamusia” es
anti priešinga sutuoktuvėms.

Pradėjus apie sutuoktuves 
kalbėti, teisiamoji balsu ėmė 
verkti 4

—Aš jį taip gražiai prašiau 
pasakyti man visą tiesą. Aš 
jam pasakiau: tu Ūkio banke 
nedirbsi, važiuosi į Panevėžį, o 
iš ten ne į Belgiją, bet į Vai
šu vą. Sakau, aš nuo tavęs nie
kur nepasiliksiu. Po to, aš dar 
kartą buvau su juo. Prašau, 
kad jis pas mane nakvotų, jis 
nesutinka, keliasi ir eina. Išsi
ėmė iš kelinių kišenės revolve
rį ir klausia, ar grąžinti man 
revolverį. Sakau, atiduok, jis 
man reikalingas. Jo šauti ne-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

ai atsisakęs. Ji sužino- 
Peškevičius norfs gau- 
Ukio banke Kaune.

teisybė, Peške-
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UNKSMŲ VELYKŲ LINKI VISIEMS!

DR. A. J. GUSSEN
- ' DENTISTAS

HOURS: 9 A. M. TO 9 P. M.
Wednesdays and Holidays by Appointment 

X-RAY $3.00 '

4847 West 14th Street Tel. Cicero 39

NEPAPRASTA TEISMO BYLA

Linksmų Velykų švenčių Visiems Musų Kostumeriams 
ir Draugams Velija

Petras ir Elena Vengeliauskai
TAVERNOS IR SVETAINES SAVININKAI

4500 So. Talman Avė. Tel. Lafayette 4112

x • LINKSMŲ VELYKŲ LINKI VISIEMS!

LINGE’S TAVERN
FINE BEER, WINES AND LIŲUORS

Musie and Dancing
TONY LINGE, įProp. LADIES INVITED

4837 West 14th Street/' Cicero, III.

f Linksmų Velykų Švenčių Visiems Musų Kostumeriams 
ir Draugams Velija

JOE’S TAVERN
MONARCH BEER

Fine Wines and Whiskies
JOE SHAURIS JOE MIKULIS

4845 West 14th Street Cicero, III..

"p. PALLULIS, Prop. LADIES INVITED"
LINKSMŲ VELYKŲ LINKI VISIEMS! x

5 & 10TAVERN
LUNCIJ AND BEER

Where the Good Fellows Meet Together

2320 So. Cicero Avė. Tel. Cicero 3134,

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS MUSŲ 
KOSTUMERIAMS IJ1 DRAUGAMS

GRAND OPENING NEW DEAL INN
673 W. Madison St. )

IR VIENŲ METŲ SUKAKTUVĖS
NEW DEAL INN
117 South Halsled Street

Subatoj ir Nedėlioj, Bal. (April) 23 ir 24 d.
Skanus Užkandžiai • Gtra Muzika

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti.
Bill Dudor and Gene, Savibinkai

Linkime Linksmų Velykų Švenčių Visiems 
Kostumeriams, Draugams ir Visiems 

Lietuviams

Reo Packing Company
"CHERRY BRAND” Mėsos Produktai

NAPOLEONAS C. POCZULP
/? PRESIDENT

4538-40 So. MaiMtfield Avė. Tel. Yards 6040

(Tęsinys iš 4-to pusi.) 
galvojau, jei šaučiau, tai tik 
save. i

—Paskui sušukau ryt aš tu
rėsiu daug pinigų ir važiuosiu 
su tavim. Jis nepritarė. Tada 
suskambėjo šūvis. Jis griebė 
man už rankos. Suskambėjo an
tras šūvis. Ir jis krito ant grin
dų, sudejuodamas “Nemogu!”

Pirmininkaująs paliepė sek
retoriui paskaityti iš bylos tei
siamosios prisipažinimų.

Sekretorius skaito:
“Peškevičių nušoviau tyčia, ge
rai žinodama, ką darau, nes jis 
mane apgaudinėjo. Aš jam^Už 
tai keršijau. Jis man patarė 
grįžti pas Vyrą. Aš sakau, rei
kėjo apie tai anksčiau kalbėti, 
o ne dabar. Buvau smarkiai su
jaudinta. Atstačiau revolverį į 
jį, tiesiai į krutinę, o kai kri
to ant grindų—paspaudžiau gai
duką dar sykį. Jį nušovus ma
niau ir pati nusišauti, bet u- 
mai prablalvėjau. Revolveris 
visuomet būdavo, užtaisytas, nes 
rengiausi nusižudyti” ir t. t.

Pirmininkaująs: — Ką j tai 
pasakysi ?

Angelė: —. Kalėjime būdama 
aš sužinojau, ką reiškia nušau
ti iš anksto apgalvojus, ką rei
škia nušauti tyčia. Aš norėjdir 
mirties bausmės, žinojau, kad 
nušauti tyčia ir iš anksto ap
galvojus yra labai blogai, tai 
taip ir sakiau.

Adv. Bojevas: — Ką gali pa
sakyti apie sayo šeimą?

—Tėvas miręs prieš dešimt 
metų, motina invalidų namuose 
Stravininkuose. %

Liudytojai
Po margo teisiamosios pasi

aiškinimo teismas pradeda tar
dyti liudytojus.

Pirmiausia nuklausiama ve
lionės motina Peškevičienė. Ji 
ir civil. ieškovas.

Motina ! trumpais žodžiais 
papasakoja, kad sūnūs rengęsis 
išvykti į Belgiją. Apie sūnaus 
pažadus vesti ji negirdėjus.

Liud. Nekrasovas žino tik iš 
Peškevičiaus pasakojimų.

Peškevičius nervindavęsisi, 
kai teisiamoji^ atvažiuodavus į 
Tauragę ir nenorėdavus išva
žiuoti.

Prokuroras: — Ar nebūdavo 
atsitikimų, kad teisiamoji pa- 
silihdus po lova klaustus ką 
jus kalbatės su Peškevičium?

—Būdavo ir taip.
—Ar velionis ją šelpė?
—Mokėdavo Jai.
Liud. Benevičius sako, kad 

teisiamoji skųsdaVusis esanti 
nėščia, reikalaudavus iš Peške
vičiaus pinigipfrneštumui pagi
linti, bet iš /tikrųjų \nebuvus 
nėščia.

Prokuroras: -r- Ar Peškevi
čius davė tamstai revolverį, 
kad jį perduotom Angelei?

—Davė man ir aš perdaviau 
jai.

—Kada tai buvo ?
—Tiksliai neprisimenu, bet, 

regis, sausio ar vasarioVmėnesį 
1937 met. \

—Ką ji pasakė, kai jai per-i 
davėte revolverį?

—Sako, labai gerai revolve
ris man būtinai reikalingas..

Pankui dar buvo ištardyta p. 
Morkūnienė, kuri iš savo namų. 
Kauko g-vės teisiamąją nuly
dėjo namo ir p, Montvila, pas 
kurį Peškevičius buvo apsisto-1 
jęs. |

Tardytojas p. Balčiūnas tąr- 
donhas pasakė, kad spalių mėn., 
jau\kelintą sykį tardoma, An
gelė prašius užrašyti kuo bai
siausiai, pažymėti, kad ji Peš-

kevičių nužudžius tyčia ir hpi- 
plėšimo tikslu. Bet kadangi tie 
jos' pasakojimai neatitikę by
los aplinkybes, tai jis tai nė 
neužrašęs, o užrašęs tai, kas 
atitikę bylos aplinkybes, 

t
Medicinos ekspertas prof. dr. 

Oželis pareiškia teismui, kad 
abu šūviai buvę paleisti iš la
bai arti, ir vienas šūvis buvęs 
mirtinas.

Adv. Bojevas prašo, prie by
los prijungt Kauno kurijos pa
žymėjimą apie Angelės persi
skyrimo bylą ir kelis laiškus 
ir prašo bylą atidėti»ir patik
rinti teisiamosios nervingumo 
laipsnį, nes esą aiškus isteri
kes pažymiai. Teisiamoji tik 25 
metų amžiaus moteris, o jau 
esanti dviejų vaikų motina, 
darius penkis abortus.

Teismas adv. Bojevo prašy
mą bylą atidėti atmetė, tardy
mą .paskelbė baigtu ir leido 
pradėti šalių ginčus.

Prokuroras Kubilius pirmiau
sia stato klausimą, kodėl tei
siamoji Peškevičiui padariusi 
savo teismą. Juk anot jos pa
čios pasakojimų, jis su ja tada 
ramiai kalbėjęs, laikydamas 
ranką ant peties, šypsojęsis. Ir 
vis dėl to; ji nužudė savo myli
mą žmogų. /

Ji nurodo keturis nužudymo 
motyvus: a) melavęs jai, b) 
apgaudinėjęs, c) norėjęs išvyk-

U T I L, I T Y L I Q ¥ O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, sayi.ni.nkas ir visi 

darbininkai lietuviai.
—----------------------- . I — - -• - —

.......................ui.u................ u n ..........   n.

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius U*
Statom naujds ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis.

Reikalui• dsant kreipkitės:

4131 So!. Francisco
i Avenue

Tel. Lafayette 5824

1936 Plymouth 
DeLuxe

4 durą Tour. Sedan. Ibudavotas 
Trunkas, šildytuvas, Dual įrengi
mas. Originalls finišas, šis karas 
atrodo kaip naujas. Turi būt par
duotas šiandieii turtui sutvarkyti. 
$75.00 ąr karas kaip įmokesnis. 
$25.00 į mėnesį. $375. 
PRUDENTIAL FINANCE ŲO.

1637 N. Cicero 
Atdara Vak. ir Sekm.

ti į užsienį, d) pataręs grįžti 
pas vyrą.

Prikuroras sako, kad dabar 
tenka teismui išžiūrėti teisia
mosios motyvus, kuriais remda
mosi ji padarė sprendimą ir pa
daryt savo sprendimą dėl jos 
sprendimo. Ir remdamasis by
loje esama medžiaga, prokuro
ras visus tuos keturis moty
vus visiškt.i sugriauna: iš susi
rašinėjimo matyt, kad velionis 
jos neapgaudinėjęs, ne mela
vęs, apie išvykimą į užsienį ji 
jau iš anksto žinojus, jokių 
pažadų ją vesti jai nedavęs, o 
jeigu pataręs grįžti pr.s vyrą, 
tai užtai nesą ko velionį kaltin
ti. Kadangi Peškevičius neno
rėjęs savo likimo su ja surišti, 
tai ji velionį persekiojus. Ji net 
savo dienorašty rašo, kad jos 
norai esą begrlinįai ir ji norin
ti žaisti, ji mylinti begaliniai. 
Gyvendama Kaune ji mė
gus platų gyvenimą, velioniui 
nebuvus atsidavus. Kad Peš-

GARSINKTTĖS “NAUJIENOSE”

Linkiu Linksnių Velykų Visiems Musų Kostumeriams 
Draugams ir Pažįstamiems

THOMAS MAZENIS
TAVERNO SAVININKAS

3857 S. Kedzie Avė. Tel. Lafayette 9150
y** i“

Linksmų Velykų Švenčių Visiems Kostumeriams ir 
draugams linki

JOSEPH VILIMAS & C0.
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS — SEAL ESTATE

6800 S. Maplewood Av. Tel. Hemlock 2323

Easter Greetings to all my Lithuanian friends and citi- 
zens foY all the help I received duriųg my campaign as 
demoeratie candidate for Congress of the 4th Congres- 
sional District.
The pledge I have made to send a Lithuanian boy to West 
Point Officer’s School may yet be realized in the future.

STANISLAUS E. BASINSKI
ATTORNEY AT LAW

4915 So. Ashland Avė. Chicago, III.

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ

Visiems Draugams, 'Pažįsta
miems i^Kostumeriams

LIPSKY’S MUSIC & 
RADIO STORE 

4916 W. 14th Street
Tel. Cicero 1329 
CICERO, ILL.

kevičius nepatenkina, jos ka
prizų, jos užgaidų—žudo. Ji 
buvo nenuoširdi. Gilaus tauraus 
meilės jausmo jos širdy nebu-! 
v6. Instinktas būti laisvai joje 
neišdilo: ji žaidė visą gyveni
mą ir žaisdama atėjo į kalti
namųjų suolą. Kaip teisiamoji1 
padarius rustų sprendimą, taip’( 
ir teismas negalįs būti jai ne- 
r ust u s.

Civil. ieškinį palaikė adv. Za- 
rinas.
Teisiamosios gynėjas adv. V. 

Bojevas piečiai kalba apie tei
siamosios santykius su velio
niu, cituoja laiškus. Nurodo luo-( 
minį, pažiūrų ir išsilavinimo 
nelygumą tarp velionies ir tei
siamosios. Ji nuoširdžiai siekusi 
vedybų, o veljonis, šaltai, ko
merciškai viską apskaičiuo
davęs.

Baigdamas savo ginamąją 
kalbą prašo teismą pripažinti 
kad teisiamoji nusikalto būda
ma didžiai susijaudinus.

Teisiamoji paskutiniame žo, 
dyje prisipažįsta kalta, prade
dą verkti ir prašo smarkiai nu
bausti.

Apie 20 vai. teismas paskel
bė rezoliuciją, kad Angelė pri
pažinta. kalta ir nubausta ketu
riais metais sunk, darbų kalė
jimo su B. St. 28 ir 30 str. str. 
padariniais. J. Kn.

(“L. Ž.”)

\SKOLININKO PAAIŠKI-
■ \ NIMAS

— Gaila, a§ šią savaitę vi
sai nieko negalėjau įmokėti. 
Užtat ateinančią savaitę dvigu
bai tiek sumokėsiu.

LinksmŲ ir Laimingų
VELYKŲ ŠVENČIŲ V

Velija savo prieteliam ir rėmėjam bei
visiem Lietuviam

Pebples Rakandų Korporacijų Vedėjai 
ir visi darbininkai

C O M P/K

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

J. Nakrosis
J. A. Krukas
S. Krukas

2536 -40 W. 63rd St.
, Tol. Hemlock 8400

M. T. Kežas
A. Lapena's
D. Semaitis
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SUSIRINKIMAI
'Roselando L. D. N. Bendrovės direktorių ir draugijų delegatų 

susirinkimas įvyks pirmadienį, balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vakare L. Darb. svetainėje, 10413 S. Michigan avė. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Visi atsilankykite laiku.

• G. Kirkus, rašt.
D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant- 

rodienį, balandžio 19 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus, to
dėl kiekvienas draugas privalo būtinai atsilankyti, paskui 
kiekvienas draugas 
gutę į susirinkimą 
įstatų; kurie esate 
pinkite apsimokėti.

Velykų dienoj, balandžio 17 d., West Side svetainėje, 2244 W. 
23rd Place, 1 vai. po pietų, įvyksta Draugijos “Lietuvos 
Ūkininko” mėnesinis susirinkimai. Nariai ir nares prašo
mi susirinkti, nes išgirsite galutiną raportą iš knygų pa
tikrinimo komiteto. Nariai atsilikę su mokesčiais, malonė
kite užsimokėti. —J. žurkauskas, pirmininkas.

privalote atsinešti savo mokesčių kny- 
ir priduoti valdybai reikale pąfjaisymo 
pasilikę su mokesčiais, būtinai pasiru- 
—P. K., sek r.

LIETUVOS PRODUKTAI
KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNKRIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ 

šių importuotų produktų.

“FRANKFURTERS” 
LAAINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ 
rbom” ir pamatykite 
J draugijoms specialis patarnavimas. 
ATOM VISIEMS IR VISUR

ALTIC IMPORT CO., Ine
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ 

805 W. 19th St. - Tel. Haymarket 3555 
CHICAGO. ILL. 4. P. RAKŠTIS, SAV.

SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit j musų “sample

Krautu

SAVĘS WORK!
PILSEN 

LIGHT FLOOR OIL
Giliai persisunks i jūsų senas grindis. Išdžiūsta 
ir palieka gražų blizgantį varnišiuotą paviršių. 
Grindis lengvai galėsi nušvarinti. Galit nusi
pirkti kiekvienoj maliavų arba geležų krautuvėj.

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

Pirma vieta į pietus nuo Tautiškų Kapinių
Mes užlaikom modernišką Taverną, taipgi turime daržą piknikams. 
Yra pilnai įrengta virtuvė ir šokiam platforma. Daržas dėl drau
gijų ir kliubų ^ra duodamas dykai. Norintys turėti parengimus, 
turite p rma užsiregistruoti kurią dieną norėsite. Dar yra daug 
liuosų dienų nepaimta. Mes parūpiname valgius ir gėrimus pagal 
užsakymą. >

Rašykit arba atvažiuokite užsiregistruoti savo dieną.
Mrs. Wm. Jarsombeck (Atkočaitytė) 

8328 Kean Avenue Willow Springs.

Linksmų Velykų Švenčių Visiem*! Musų Kostumeriams ir 
Draugams Velija

TQWN OF LAKE GARADŽ1US
ALBF.RT JACOBS, Savininkas

4553-59 So. Marshfipld Avė.
^^.Tel. Yards 0748-0719

PROGRE^S FURNITURE KOMPANIJOS 
Vedėjai ir darbininkai sveikina savo 

‘rėmėjui ir visus Lietuvius su

Su linkėjimais geriausio pasisekimo 
gyvenime

Diena 1$ Dienos 1
Du banditai 
užpuolė busų stotį

Svečias iš Wisconsino
Plačiai žinomas Chicagoj ir 

Cicero j M. A. šarka jau suvirš 
20 metų kaip sėkmingai ver
čiasi Rhinelander, Witfconsine. 
Pp. šarkų sūnūs Aleksas hbte- 
lio ir Wonder Bar vedėjas, šio
mis dienomis lankėsi Chicagoj 
savo biznio reikalais. Ta proga 
atlankė vieną-kitą pažįstamą 
Ciceros P. C. Kakanauską po- 
licistą pensijonierių ir p. Palu- 
’į. Jaunas šarka atrodo gerai, 
sveikas, raudonas. Užklaustai 
kaip sniegas pas jus, atsakė: 
“Sniego jau seniai nėra ir vi
sur atrodo daugiau į pavasarį 
negu pas jus.” Vadinasi, už mė- 
nesio-kito galėsime važiuoti 
maudytis ir ramiai pasilsėti 
Rhinelander apylinkei.

Ponia šarka turi net kelis 
vasarnamius prie gražaus eže
ro Crescent Lake atostoginiu- 
kams. Tikrai puiki vieta. Oras 
gaivinantis, dienomis šilta, nak
timis vėsu. Sako, tai tikrai kaip 
Lietuvoj. Vaizdai puikus: pu
šys, beržai, e te.

K. P. Deveikis.

Lietuviškos, Vakaruškos”
Pagarsėjusi radio pranešėja, 

Sophie Barčus rengia “Lietu* 
| viskas Vakaruškas” su šokiais,

u

Velykų
Sokolų
Kedzie

svetainėje, 2345 South 
avė.
Lietuviškų Vakaruškų 

programas sucidės iš vaidini
mo, dainų ir muzikos. Vadinas, 
programas iš meniško atžvilgio

Beje, Sophie Barčus yra žy
mi artiste, kuri savo metu yra 
daug vaidinusi ir visados pub
lika žavėdavosi jos artistiškais 
gabumais. Todėl ir šis jos pa
rengimas publikai, patiks* ir vi
si turės valandėlę linksmaus 
’aiko. —Rep. A. B. C.

Busų stotyje prie Archer ir 
Cicero avenue vakar įvyko 
holdupas.

Stotyje tuo laiku buvo apie 
50 žmonių. Du banditai, įėję 
stotin su revolveriais, paliepė 
žmonėms iškelti rinkas. Išsi
gandę žmonės iškėlė rankas.
Tuomet vienas jų priėjo prie 
moteries, kuri turi biznį stoty
je, ir atkišęs jai revolverį at
ėmė nuo jos $900.

Linkime. Linksmų Velykų švenčių Visiems Musų 
Kostumeriams ir Draugams

ARCHER MARKET 
jonas ir 'Marijona waizdžiunai, s»v. 

4214 Archer Avė. Tel. Lafayette 4247

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga* 
•a n tuo tas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit Tel. YARDS 3408

SURADO SKENDUOLĮ
SPIRITUALISTŲ PAGAL-
— Lake apskričio Duče

“SU 
BA” 
ežere, prieš tris savaites \pri- 
gėrė jauni s chicagietis Chester 
Cygan, 22 metų amžiaus, nuo 
2758 S. Keeler avenue. Per tris 
savaites ieškota kūno nepasek- 
'mingai. Užvakar Cyganai nu
ėjo pas spiritualistą Chicagoje, 
Noah Willette, 838 S. 68th St. 
Tasai, įpuolęs į apmirimą, nu
piešęs ežero žemlapį, ir padėjęs 
kryžiuką, vietoj, kur kūnas at
randamas. Nuvažiavę ton vie
non Cygan: i sūnaus kūną atra
do. Taip bent apie atradimą pa
sakoja Cyganai.

DABAR
CHICAGO STADIUM

WEST MADISON STREET
Metinis Trumpas Pavasar. Pasi

žadėjimas

COLE BROS 
(IKUS
CLYDE BEATTY 
aKEN MAYNARD

ramatykue r’juORENZO,
tiesiog iš Europos su savo iš m r- 
lies juokus darančio, per galvą 

virstančiu automobiliu.
GERIAUSIA BEI;KADA BU
VUSI PARODA! DU PERSTA
TYMAI KASDIEN 2 ir 8 P. M. 

Atdara 1 ir 8 Ų. M.
Kainos 40c—75o—$1.10—$1.65

4000 Sėdynės po 40 centų.
Bonds, 65 W. MADISON ST. 

ir STADIUM GRILL

Mo-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Peter Samaras, 36, su A.
Taitis, 25

John Gira, 27, su Carol Ben- 
ty, 21

Charles Kucera, 28, su So
phie Louclus, 26

John Kelly, 24, su Katherine
Kumor, 23

Edward Druktenis,
Esthe Woloszkiewicz, 16

25, su

Reikalauja
Perskyrų

Paula Popel nuo David 
pcl

Po-

Gavo
Perskiras

Thercsa Stuke nuo Carl
Stuke

Margaret Olis nuo Ed'vvard 
Olis

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime Musų Draugams, 

Depozitoriams ir Visiems Lietuviams

Simano Daukanto
Federal Savings

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2202 W. CERMAK RD Tel. CANAL 8887

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam
Žmogui

CRANE 
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. PORTSMOUTH 9022
IPOCAHONTAS Mine Run $7.50 
! f Screened) ............  tunas
I SMULKESNES $7.25
Tonas ............................ ........

Į Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

LOANS & INSURANCE 
IN ALL ITS BRANCIIES . J

Building Management
JOHN P. EWALD 
REALTY COMPANY, Ine. 

3236 S. Halsted St.
Pilone CALUMET 4118

' Šmotu

Setas 99C

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORYVertė

$2'50
“Faun” 
Design

Operacijos
KRONIŠKOS NEGALĖS 

DUSULIAI 
SLOGOS 

REUMATIZMAS 
SINUSITIS 

SKILVYS, KEPENOS 
ŽARNOS. INKSTAI 
TULŽIES AKMENS 

TANSULAI 
MOTERŲ LIGOS 

GOITERIS 
BLUŽNIS, PROSTATE 

RA UDONGYSLĖS 
VARICOSE VEINS

Tūkstančiai pagijo nuo jungtinio 
Gamtos Gydymo ir moksliško 
medicinos budo. Gamta niekad 
nesuvilia. Kodėl nebandyti? 
Ypač tų gydytojų, kurie su pa
tyrimu pasekmingai tūkstančius 
pagydė. 40 ir 20 metų švelnus ir 
rimti įvykiai gydomi su šaknų 
Vaistais dėl tikrumo, ar tikrų 
naminių gydymu tiktai, ar ofiso 
budu. Be laiko sugaišties — be 
skausmo— operacijos. Gauk pa
tarimą dykai. Mokėk tik už Natu- 
re Cure vaistus, arba atnešk dak
taro “Be . Prievolių Žiemos Pa
siūlą” skelbimą apie dykai ek- 
zaminaciją ir vieną .gydymą. 
Tęsk su medicinos ar ofiso gy
dymu už $1.00 ir $2.00. Ateik 
dėl informacijų be prievolių ir 
pamatyk paliudymus kitų.

DR. P. SCHYMAN
SPECIALISTAS 

Įsteigtas 20 metų
1869 N. Damen Avė. ARM, 8200
Konsultuojantis Daktaras —Sū
nūs Helenos Šimanskienės Her- 

balistės. Įsteigta 40 metų.
Linksmų Velykų Linkime 

Visiems.

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

6

$1.49
1.19
1.19
1.19 
79c
1.19

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS * • 
didėlius peilius už . 
didelės šakutės už ... r 

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 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT1 Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• ATIDĖJO MIRTIES BAU
SMĘ — Gubernatorius Horner 
atidėjo keturioms poroms įvy- 

kinimą mirties nuosprendžio 
prieš negrų J. C. Scott, 22 m. a., 
kuris nužudė dvi moteriškes 
laike apiplėšimo. Jis (turėjo mii£ 
ti elektros kėdėj vrkar rytą, bet 
Horner bausmę atidėjo iki po 
Velykų, aiškindamas, kad neiš
puola. mirties nuosprendžių vy
kinti Didžiojo Penktadienio die
ną.

$12-5°
$50-oo

> SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už .... i-................
GYDYMAS
LIGONINĖJE ..........
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $j 5-00
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS 
NAUJIENOS
1739 So. Halsted SU Cricago; III.

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti į ofisą. Tie4 kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

RESTAURANTAI

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

GARSINKITeS “NAUJIENOSE Lep-

m

IN

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLĄ 

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

Tel. VICTORY 9570.

ES

Balandžio 16 d.

FURHITURE C° 

 

3222-24-26 SO. HALSTED STREET

J. KALEDINSKAS, Generajis Vedėjas ~ 
Tel. VICtory 4226

Linksmų Velykų švenčių Visiems Musų Kostumeriams, 
Draugams ir (Pažįstamiems 

VELIJA /

Julia’s Restaurant
MR. ir MRS. POCIUS SAVININKAI

4656 So. Western Avenue 
Tel. Lafayette 2879 Kupono No. 112

Valstija

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Kur 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. 
pa.

82nd and KEAN AVĖ.
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VELYKOS CICEROJ - ĮDOMIOS, MARGOS, 
“SENOVIŠKOS”

Laikosi senų papročių. — Įvairios žinios iš 
Cicero gyvenimo. >

Velykos, pava- taus įsakymus jie jau - seniaiCICERO.
sario šventė. Katalikams daug pamiršo*1 
reiškia — Kristus prisikelia. 
Velykų naktis plačiai minima. 
Bažnyčios atdaras ir daug vi
sokių šposų trečiame. Kareiviai 
žydai su ilgais botagais, žino
ma, tas buvo bet nevisur, Lie
tuvoj. O čia Amerikoj tie pa
tys katalikai Velykų naktį nie
ko neturi. Prisikėlimą atlieka 
šeštadienį prieš pietus. Lietu
viai 'to dar nepraktikuoja, o Ci- 
ceros lietuviai katalikai, po 
švento Antano globa, pilnai lai
kosi senovės. Per naktį bažny
čioj stovi kareiviai su kepu-

. rems. Kai kurie juos vadina be
dieviais. Kur tu matei bažny
čioj su kepurėm?

Tai sena tradicija ir ją pildo 
Draugystės Lietuvos Kareivių 
Uniformos Skyriaus nariai. Pa
ti draugystė nėra po bažnyčios 
arba Klebono kontrole, vienok 
santykius 
ir reikia. 
kerštauti, 
supranta.
kiai daro pareiškimus kas, ne 
su manim, tas prieš mane. Ne
va Kristaus žodžiai. Bet' Kris-

palaiko gerus. Taip 
Geriaus vienybė negu 
Bet, dėja, nevisi taip 
Pats Klebonas tan-

STANISLAVA SNIESZKO
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Bal. 14 dieną, 8:50 valandą 
ryta, 1938 m., sulaukus 52 m. 
amžiaus, gimus Kazajania pa
rap. Grabon kaimas, Leczyc- 
ki Apskr. Lenkijoje.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliūdi

me vyrą Juozapą, Lenkijoje 
Močika ir seserę Cecelia ir 
g Kun$s $ašaiVodis randasu 
1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks Pirm, bal./ 
18 dieną 8:00 vai. rytą iš kop
lyčios į Sacred Heart para
pijos bažnyčią, 46th ir Wol- 
cott Avė., kurioj atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislavos Snie- 
szko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę tiekame
Vyras, Močeka, Sesuo ir 

Giminės.
Laid. Direk. I. J. Zolp, Tel. 

Boul. 5203

Nėlinsknios Velykos

Velykas nevisiems džiaugs
mingos. Štai pp. Ketvirčių šei
mynoj visi nuliūdę, nes jų šei
mininkė p. Ketvintienė labai 
sunkios ligos nukamuota. Nors 
ir grįžo iš ligoninės po mėne
sio laiko, bet dar daug trūk
sta kol ateis į savo stovį. P-ą 
Ketvirtienė visuomet buvo pil
na “pep”, gera lošėja, daininin
kė, bet ta nelaboji liga viską 
sunaikina.

Kiek daug reikia, kentėti- 
kovoti už gyvybę. Kovos lai
ke daug žūna be laiko. Aš lin
kiu p. Ketvirtienei laimėti ko
vą už gyvybę. O kiek tai bu
tų džiaugsmo namiškiams, ypa
tingai dukterei Genovaitei. Ji 
labai susirupinusi motinos pa
dėtim. žinoma, visi deda pas
kutines pastangas motiną gel
bėti. Bintų labai gerai, kad jų 
pastangos nenueitų 'veltui.

Raudonos Rožės Velykos
Velykos, Velykos visiems. 

Štai, Raudonos Rožės Kliubas 
kas metai rengia iškilmes Ve
lykų Vakarą. Sutraukia daug 
jaunuomenės. Taip ir prie šių 
Velykų stropiai ruošiasi. Liuo- 
sybės svetainė taip . išpuošta, 
kad niekad dar taip nebuvo. 
O muzika taipgi viena iš ge
riausių. Komisija deda visas 
pastangas, kad įtik atsilankiu
sius patenkinti.
Ateikite visi ir įvertinkite Ko
misijos triūsą ir tuom kartu 
pagerbsite patį kliubą. Yra pa-

Taip ir bus.

geidaujama, kad kiti kliubai 
atsiųstų savo atstovus pažiūrė
ti. TARP MUSŲ

Ruošiasi Lietuvon
48th

Ta-
P-s Paliulis, 2320x So.

Avenue, savininkas 5-10c 
vėm yra pasirengęs važiuoti 
Lietuvon. Išleistuvėms savo 
jstaigą gražiai papuošė. Viskas 
atnaujinta, tik žvilga,. P-ui Pal
iuliui išvažiavus palieka bošu 
pati Mrs. Paliulis.

Nėra abejonės, kad ponia 
Paliulis suruoš išleistuves. Tai 
bus apie pabaigą Gegužės. Na, 
o kaip bus su sulauktuvėms ? 
Tai dar per anksti.

N. Rašėjas.

IŠ BIRUTES
Operetės “Perikolos” 

belaukiant

Rušiasi prie 
Gimtadienio

PARK.— Biz-
Kanton, 6915 
ruošiasi prie

MARQUETTE 
nierius Williard 
Western avė., 
gimtadienio (birthday) parės,
kuri įvyks netrukus po Vely
kų. Kadangi jis turi nemažai 
draugų, todėl reikia tikėtis, kad 
parė gerai pavyks.

Kaimynas.

Bruno Brooks, komikas “Peri
kolos” notaro rolėje

Tik dvi savaitės tepaliko iki 
tos įdomios valandos, kurios 
mes visi laukiam ir įdomaujam 
apie “Perikolos” vaidinimą bei 
jo turinį. Tai yra naujenybė. 
Pirmu Įtartu Birutė stato ir 
išanksto sš galiu sakyti, kad 
bus kartota, nes publika to iš 
tiesų reikalaus.

KatinUs” reikalauja

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS 

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN! .

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

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

JULIJONA MAŽONIENĖ K
Po Tėvais Vilčinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 14 d., 6:40 vai. vak., 1938 ’ 
m., sulaukus pusės am., gimus 
Šiaulių apskr., Lūkės parap. 
Smilgių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nūliudi- 

me dukterį Stanislavą Žilevi- 
čienę, žentą Juozapą Žilevi
čių, anūkę Stanislava, seserę 
Uršulę Poškienę ir jos šeimą, 
2 brolius, Feliksą ir brolienę 
Oną Vilčinskius ir brolį Joną 
ir pus-brolį Domininką Vir- 
manskis ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4529 So. Hermitage.

Laidotuvės įvyks antrad., 
bal. 19 d., 8:00 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta įs šv. Kazimiero kapines.

Visi Ą. A. Julijonos Mažo
nienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, sesuo, broliai, 
žentas ir kitos giminės

Laid. Direk. J. F. Eudeikis, 
Tel. Yards 1741.

• ATEIVIAI SKUBA IMTIS 
PILIETYBĖS POPIERIUS — 
Imigracijos ir natūralizacijos 
biuras skelbia, kad per kovo mė
nesį 4, 128 ateiviai padavė pilie
tybės prašymus. Vasario mė
nesį aplikacijų buvo tik tūk
stantis. Anot biuro viršininko 
padidėjimui yra kelios priežas
tys: nepiliečiai negali gauti se
natvės pensijų, nepriimami pri- 
vačiams ir WPA darbams ir 
nusigandę dėl įvykių Europoje 
(ypatingai austrai).

Reo Packing Kompanijos 
Lietuviška istorija

T0WN OF LAKE. — Pra
vartu susipažinti su lietuviška 
mėsos produktų į^laiga-fabri- 
ku, kuris randasi adresu 4538- 
4540 So, Marshfield avė. šios 
mėsos' produktų įstaigos savi
ninku yra lietuvis Napoleonas 
C. Poczulp. čia yra gaminama 
pirmos rūšies dešros, kumpiai 
ir bekonai, kurie bučernese ir 
kitose biznio įstaigose yra ži
nomi kaipo1 “Cherry Brand”

Reikia pasakyti, kad “Cherry 
Brand” produktai, kaip dešros 
taip ir kumpiai, gražus pažiū
rėti ir labai gardus valgyti.

Taipgi reikia’ pridurti, kad ši 
lietuvio įstaiga turi naujausios 
mados mašinas ir šaldytuvus 
ir, be to, čia viskas švaru ir 
gražu.

Malonu niums matyti, 
musų tautietis 'daro 
žangų. —Rėpi B

kad 
tokių pa-

Restorano Bizny
OGDEN PARK. — Gerai

yra 
ope- 
sta-

aip jau žinot, veikalas 
atvežtas iš Kauno, kur ši 
retė buvo sulietuvinta ir 
tomą kiekvieną savaitę pripildy
tam publikos teatre. Sako, kad 
visas Kaunas ploja, juokiasi ir 
gėrisi šia įdomia operete.

Muzika, garsaus kom. Offen- 
bacho. Jau tas savaimi tikrina 
gerumą šios kompozicijos. Bi
rutės choras stropiai rengias; 
tikrai gerai pastatyti šį veika
lą. Bepetuojama kiekvieną die
ną. J. Byanškas deda visas pa
stangas, kad butų, chicagiečiam 
verta jų atsilankymo ir kad 
kiekvienas išsineštų malonų 
įspūdį ir atsimintų gegužės 1 
d. per ilgą laiką. Birutė pri
sirengus ir lauks jūsų atsilan-

pa
tyręs virėjAs (cook) Antanas 
Miireika ir jo'jaunų žmona Ju- 
lia neseniai nusipirko moder
niškų didęlį J'restorhnų ądresu 
1203 W. 63rcį St., kuris yra 
vadinamus Ęųmous Restaurant. 
šiuodu jauni ^biznieriai šioj biz
nio srity turi gerų patyrimų, 
nes p. M u r ei fra per daugelį me
lų yra dirbęs po lietuviškas 
valgyklas už virėjų ir moka 
gerai pagaminti lietuviškus ir 
amerikonišku^ valgius. ;

Gero pasisekimo jauniems 
biznieriams. —Kaimynas.

CLASSIFIED APS. Į
BU S INE S S CHANCES 

Biznio Progos
PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai- 

syrųo ŠAPA priežastis apleidžiu 
miestą. Darbo turiu užtektinai dėl 
dviejų vyrų. Nemokantį išmokysiu.

3500 So. Union Avė.

Dėl Gaisro Bridge 
porto Krautuvėj

• STUDENTŲ STREIKAS 
—300 studentų Crystal Lake 
high mokykloje, McHenry ap
skrityje, išėjo streikan, protes 
tuodami prieš gamtos mokslų 
mokytojo Glen Winterringer 
prašalinimą.

nuo

IŠ priežasties moters prasišalini- 
mo parduodu taverną su valgyk
la ir su 3 mėnesių laisniu, 5 miestų 
listas, pigi renda, 4 kambariai, sve
tainė ir garadžius. Karštas vanduo 
ir šilumo ir tik $55.00 ir parduosiu 
už pirmą pasiūlymą. Ateikite ir pa
tys padarykite praisą. Al. Masiulis, 
2055 W. Cermak Rd.

FARMS FOR SALE 
________Ūkiai Pardavimui________

PARSIDUODA labai pigiai, pasi
rink vieną iš dviejų nedidelių far- 
mų: vienoj 20 akrų žemės, storas, 
troba, 9 trobelės nakvynininkams, 
gasolino stotis. Gera vieta, kas ži
no kaip biznį varyti; antroj 5 ak
rai žemės, gasolino stotis, Storas, 
virš 100 vaismedžių, visi su Vai
siais. Antrašas Kenosha County 31 
road, buvęs 41 road. Martin Zo- 
remsky, R. 1, Box 208, Kenosha, 
iWs.

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Patarnavimas______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTfi 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.

APTIEKA ant PARDAVIMO. 
Biznis išdirbtas per 30 metų, labai 
geroj vietoj tarp lietuvių ir lenkų, 
pigi renda. Savininkas turi apleisti 
miestą dėl sveikatos. Parsiduoda 
pigiai. Atsišaukite pas—
M. J. Tananevicz, 670 W. 18th St.

PARDAVIMUI grosernė — tuoj 
pačioj vietoj per 20 metų. Kreip-

«

CLASSIFIED ADS.
RELIGIOUS NOTICE 
Religiniai Pranešimai

ŠV. MARIJOS PARAPIJOS NA
RIAI rengia ‘BALIŲ” VELYKŲ 
Vakare, Balandžio 17 d., 1938, Pa
rapijos Svetainėje, prie 35-tos gat
ves ir Union Avė. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Kviečia—Kun. St. Linkus ir Pa
rapijos Komitetas.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar moters našles be šeimynos, 
pusamžis apie 40 metų. Aš esu vai
kinas pusės amžiaus. Rašykite laiš
ką teisingai. Naujienos' Box 814, 
1739 So. Halsted Str. Chicago, III.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

22 METŲ amžiaus apsišvietęs 
vaikinas neseniai iš Lietuvos ieško 
darbo krautuvėj ar bile kokį dar
bą. Susikalba angliškai. Jei kas 
gali jam pagelbėti prašome atsi
kreipti į ''Naujienas—Canal 8500— 
klauskit M. Jurgelionienęs.

HELP WANTED—-MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
apvalyti ir atidaryti Taverną ry
tais. Nevedęs ir blaivas. Alga val
gis ir kambarys prie vietos. , 

1 'pete young :
83 ir Kean Avė. (skersai nuo 

Tautiškų Kapinių vartų)

FOR RENT—IN GENERAL 
Rcndai—Bendrai

RENDON 2 kambariai ženotai 
porai. Atsišaukite po 6 vak. 6718 
S. Morgan St., antros lubos.

RENDON 7 kamb. fletas. Garu 
šildomas—karštas vanduo kasdien. 
Skalbykla. 3237 S. Lituanica. An
tros lubos. Boul. 6094.

DEL RENDOS OFISAS su lauki
mo kambariu (waiting) ir gyveni
mui kambarys su vana, apšildomas 
ir labai didelis stiklinis porčius. 
tinkama dėl bile profesionalo arba 
gyvenimui, renda $30.00.

CHARLES URNICH 
4708 So. Western Avenue.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON 2 fornišuoti kambariai 
ženotai porai. Kuknė ir miegama
sis. 7027 S. Washtenaw avė. Pir
mos lubos.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA ąžuolinis carpen- 
ter bench — Geras dėl carpenterio 
ar garažiaus — Turiu greit parduo
ti. 3437 So. Morgan St.

AUTOMOBILES FOR SALE 
Automobiliai Pardavimui

CHRYSLER vėliausias ’31 De 
Luxe Sedan, nauji tairai—bargenas. 
$135.00. 4644 So. Union Avė.

1937 CHEVROLET 4 durų kaip 
naujas — Touring Sedan, labai 
mažai važiuotas.
CENTRAL AUTO SALES & SER. 

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai-Įtaisai

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

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

CALumet 5269.

GROSERNĖS ir- kendžių krau 
tuvės fixtures parsiduoda. Galima 
namą pirkti. Priežastis liga. 4540 
So. Western Avė.
—...... h 1 .1111

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-že^^

KAS IEŠKOTE TOKIO NAMO, 
kurį reikia biskį pataisyti. Jei taip, 
tai nupirksite už pusę kainos, 2 
flatų, didelis skiepas, geroj vietoj, 
kaina tik $1950. Galite pirkti 
mažu įmokėjimu.

NAMON REALTY CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

su

TIKRAS bargenas, puikus 1% 
aukšto freiminis namas ant 50 pė
dų loto; 2453 West 45th Street ar
ti lietuvių bažnyčios; 2 puikus 
mėgkambariai, didelė virtuvė, di
delis gyvenamasis kambarys, 3 
kambarių flatas beismente, viškus 
ir 3 karų garažas, geros sąlygos. 
Pilna kaina $3,000. Norman Geyer 
and Co., Ine., 4801 South Ashland 
Avenue, Boulevard 7700.

PARSIDUODA namas su tavern 
Sykiu ar atskirai. Taipgi rendon 3 
kamb. mažai šeimynai arba ofisui.

2643 W. 71 St.

TURIU NAMĄ pardavimui, ant 
viena pagyvenimo, 6 kambariai, di
delis skiepas, ir 12 lotų. Gali gy
vulių laikyti. Apie dvi mylios nuo 
miesto. Labai pigiai. Kreipkities dėl 
kainos 3541 Hopkins St., Steger, III.

Artesian arti 67-os
Modernas 2 flatis, plytinis—5 ir 

5 bungalow stogas—uždaryti por- 
čiai—karšto vandens šiluma—2 ka
rų garažas—kaip naujas.
$8750. Terminai.

MANOR REALTY 
‘ 2532 W. 63 St. 

Hemlock 8300

Kaina

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

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

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

AUKOJAME 5 kambarių nebaig
tą namą, prikegtą garažą, vištinin- 
ką, bėgantį vandenį, elektrą—1% 
akrų; geras žvyrytas kelias, % my
lios Ogden Avė. Pamatyti bet kada. 
Kreiptis Arthur T. Mclntosh, Lisle. 
III.

7 KAMBARIŲ plytinė rezidenci
ja, 60 x 125, karšto vandens šil
dymą garažas, gera transportacija, 
mokyklos, pietų vakarų pusėje. 
Beverly 3730.

iki

9x12 NAMINIŲ KILIMŲ valy
mas $1.75. Plaunama abi pusės — 
darbas užtikrintas.

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

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

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

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

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame morgi- 
čius, Judgement Notas, išmainom, 
parduodam bile kur, namus, ukids, 
lotus ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON FINANCE and REALTY

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

FORECLOSERIAI JAU BAIGĖSI
Parsiduoda Marąuette Parke 4 

fletų muro—apšildomas $12,000
2 fletis muro garažius—$6,500.
10 fletų kampas—muro—$18,000
2 fletis medinis, $2.950

Chicago Lawn
6 fletus—naujas muro—garažius 

$12,000.
7 kamb. ir 4 kamb.—dvi medinis 

cottage—abi apšildomos—Platus lo
tas. Už abi $3650.
South Sidėj

5 fletas, medinis, rendos neša 
$75.00 Gerame padėti. Geras invest- 
mentas—$1650

4 fletų muro—apšildomas—su
Tavern—$6950

15 fletų ir 5 Storai, Rendos neša 
$4,500 į metus—su pečiais šildomas 
$16,500.

8 storai muro.$9,500.
3 storai muro—$7,500.
40 akrų ūkis. 50 mylių nuo Chi

cagos. $1,425.
20 akrų geriause žeme priemie

sti Chicagos. Pigiai arba mainysim 
Roselande turime visokių bargenų 
ir turime visokių mainų visur.

Per mane pirkdami nusipirksite 
nuo $500 iki $1,000 pigiau—Ištirki
te—Teisingas patarnavimas.

Chas. Urnich
56 W. Washington St.

Room 514
Arba vakarais iki 10 ar sekmadie
niai visą dieną. 4708 S. Western 
Avė. Klauskite Urniko.

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

Daro Biznį su 
Kitataučiais \

OGDEN BARK. — Jau 
kurio laiko lietuvis* Michael
Krasauskis, 1.421 W. 69 St., čia 
tarp kitataučių daro gerą biz
nį. Jis užlaiko gerai įrengtą ta
verną, į kurią vizitoriai mėgs
ta atsilankyti. Mat, savininkas 
Krasauskis užlaiko gerą alų ir 
visokios rūšies degtinę. Be 
jis visada gerai nusiteikęs 
linksmo budo žmogus*.

, Kostumeris.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

to, 
ir Kainos Numažintos

MINE RUN . ... $5.75
B1G LUMP .. ... $6.00
EGG ........... .........r*—-... $6.00
NUT ............ . $6.00
SCREENINGS ... $5.25

o

Rep. B. P. tis 927 W. 32 St. Boul. 0452

įbudinkai —- lię- 
įsimatykit su sa- 
WEBER, 
3rd Place. 
rk 7016.

igiac, Mich., 
Kreipkis ar

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

3231 So. Emerald Avė., Chicago.

PARDAVIMUI 105 akrų farma 
Wis. su gyvuliais ir mašinoms. 
Priežastis—liga, arba mainysiu į 
Chicagos propertes. Josephine Ko- 
lovvich, 4550 S. Wallace St.

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

' Tel. ARDMORE 6975BOLESLOVAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Ba

landžio 13 d., 2:45 valandą ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Tirkšlių parap., Mažeikių 
apskrity.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Mortą, posūnį Juozapą, 5 pus
brolius, Viktorą, James, Vaclovą 
Navickius, Kastantą ir Ignacą Pi
kelius, brolienę Oną Navickienę, 
sesers vaikus: Bronislavą, Ste- 
phania, Kazimierą ir Philip ir gi
mines, o Lietuvoje — 2 seseris 
Bronislavą ir Adolfiną ir brolį 
Vladislovą.

liūnas pašarvotas J. F. Rad- 
žiaus koplyčioje 668 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
Balandžio 18 d., 8:30 valandą ry
to, iš koplyčios į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Boleslovo Navicko giminės, draugai 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Posūnis, Pusbroliai, Brolienė, Sesers ir

Laid. Direktorius J. F. Radžius, Tel. CANAL 6174.

NAVICKIS

Pereitą pirmadieni Milton’s 
Men’s Stbre vyriškų rūbų krau
tuvėje, 3452 S. Halsted strcet, 
kilo gaisras, padaręs daug ža
los prekėms* ir namui. Krau-

remontui, o savininkas Milton 
Mark laikinai persikėlė į savo 
tėvo krautuvę Mark’s Men’s 
Store, ties 3Ž06 S, Halsted St., 
kur jis mielai patarnaus vi
siems savo krautuvės klien
tams. —VBA.

Naujon vieton
BRIGHTON PARK. — Jau 

kuris laikas, kai iš Chicago 
Lawn kolonijos biznierius N. 
Skusevičius nusipirko naujoj 
vietoj gerai įrengtą bučernę 
adresu 4001 S. Campbell avė. 
šioj vietoj biznis jau nuo se
niai išdirbtas, bet dabar įėjus 
naujam biznieriui da labiau 
padidėjo. P-as Skusevičius yra 
gčrai patyręs* bučeris ir drau
giškas žmogus. —Kostumeris.

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

FARMS FOR SALE 
________Ūkiai Pardavimui________

PARDŪODAMA ar MAINOMA į 
Chicagos nuosavybę 40 akrų Mi- 
chigan farma 7 kambarių namas, 
-----gera vieta ir 
tuvių apylinkė. F 
vininku. JOHN 

1518 East . 
Hyde B/

ir pažįstami 
suteikti jam

Giminės.

1

I OVFIKIS Td^ramu T8 L "J w La MI b B V Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietam* 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

tuvems, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Užimtas darbu
BRIDGEPORT. — Plačiai ži- 

nomas biznierius Matas Ber- 
tash, kuris tūri bučernę adre
su 3239 S. Halsted st. ir tuo 
pačiu adresu didelį mėsos san
delį, iš kurio mėsos produktus 
pristato į restoranus ir kitas 
biznio įstaigas, dabar prieš 
šventes sunkiai dirba. Mat, jis 
yra mėsos dealcris ii’ jau bus 
netoli 7 metai, kaistoj biznio 
srity varo sėkmingai biznį.



NAUJIENOS, Chicago, m. ’

t?

• šeštadienis, balan. 16, 1938

Rytoj Kerenskio 
paskaita

• Oras y 
Gražus

Chicagos oro biuras prana
šauja, kad visos ponios ir pa
nelės galės ^pasirodyti savo nau
jomis velykinėmis sukniomis ir 
skrybėlaitėms. Oras busiąs pa
vyzdingas-—šilta, giedra ir sau
lėta.

RADIO

ALEXANDER KERENSKY

Buvęs Rusijos valdžios gal
va A. Kerenskis rytoj kalbės 
apie dabartinę Sovietu Rusiją 
Ashland Auditorijoj, v: n Bu
rei! ir Ashland. Daugybė žmo
nių labai žingeidauja ką Keren
skis pasakys apie Staliną. To
dėl laukiama, kad didelė Ash
land Auditorija bus pilna žmo
nių.

Tarp kitų dalykų Kerenskis 
nurodys kuo Stalinas skiriasi 
nuo Hitlerio, kas iš/ Maskvos 
padeda fašistams Europoje ir 
atsakys Trojanovskiui.

Kerenskio paskaitos pradžia 
bus 3 vai. po piet, rytoj, Ve
lykų dieną.

Progress Krautuvės 
Velykų Programas

Priminima radio klausyto
jams* užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES 11 valandą ry
toj, Velykų dieną, ir pasiklau
syti nuolatinio sekmadienio ra
dio programoj kurį leidžia 
Progress Furniture Company, 
3224 S. Halsted Street.

šių programų išpildyme vi
suomet dalyvauja žymus dai
nininkai, muzikai ir kalbėtojai. 
Ypač šis programas bus pritai
kintas pavasario šventėms. Gir
dėsite smagių ir ža vejančių 
daineliį,. gražips muzikos, žinių 
bei daug-daug Velykinių pa
sveikinimų ir dar kaip ko. Tai
gi, nepamirškite pasiklausyti.

Rep. J.

Chicagos jaunimo 
kongresas

Gegužio 6 dieną Chicagoje 
įvyks visų Chicagos jaunimo 
organizacijų kongresas La -Šalie 
hotelyje ir tęsis tris^ dienrs. 
Kongresą remia šimtas “žino
mų piliečių”. Laukiama, kad 
kongrese dalyvaus daugiau kaip 
2,000 delegatų.

Delegatai svarstys įviiIHits 
kkusimus, kurie paliečia jau
nimą : bedarbė, stoka mokslo ir 
žaidimo progų, padidėjimas kri- 
minalybės tarp jaunimo, svei
kata ir pasaulio taika,

Kongreso rengėjų adresas* 
Americm Youth Congress, 64 
W. Randolph St., Chicago.

Lietuvių jaunimo organizaci
jos kviečiamos dalyvauti.

Budriko Programai 
Velykų Dienų

Kad Velykių diena butų jums 
dar linksmesnė, nepamirškite 
pasiklausyti dviejų Budriko 
duodamų radio programų. Pir
mas programas bus nuo 4 v. 
po pietų iš stoties WAAF, 920 
kil. su, akordionų muzika ir 
dainomis, o antras Budriko ra
dio programas bus vakare nuo 
7:30 iš galingos WCFL stoties 
su didžiule Budriko radio or* 
kes»tra, Makalais ir dainomis.

Šiuos programos per 9 me
tus' be pertraukos leidžia savo 
lėšomis Juozas Budrikas, kuris 
užlaiko Chicagoje moderniau
sią namų rakandų, radijų ir 
muzikalių instrumentų krautu
vę, 3409-17 S. Halsted St. Bu
drikas ir jo visas štabas/svei- 
kina visus kostumerius/Velykų 
šventėmis: Budriko Velykų 
programas iš stoties WCFL 
870 k. sekmadienio vakare kaip 
7:30 Central Standard Time, 
New Yorke ir kitose valstijose

• [ ACME-ilĄUtrijC'NV Foto) 

turės* fthūih. madiVELYKOMS ponios ir

Iš H. Morrisono 
Priėmimo 
Bankieto

.
Kaltina Angliją už Ispanijos 

lojalistų pralaimėjimus

ibiu IK. Į *

• PAŠOVĖ DU — Detekty
vas John Ascher. iš Scotland 
Yard stoties pašovė du negrus, 
kurie jį užpuolį irioje, ties 36 
N. Leamington avenue.

ern time. Makalai minės Vely
kas su margučiais, Simfonijos 
orkestrą su Velykų dainomis.

Rep.

IACME-NAUJIENŲ Foto)
Chicagos Stadione. Cir-Cirkas (Cole Bros.) atsidarė

ke dalyvauja ir šis keturių metų vaikas Brian Tomala, f 
kurs joja dviem arkliukais.

■suknelių, čia graži poniutė rodo savo vėjylįftįuM^ąbu- 
žius — Paryžiaus mados kostiumą, su kvietkBotiį pamu- 

• šąlu ir juosta. • , ; ••
.■■ ■ 1 -t.-- ■?■ ■■■■■ .......... ■ 1 p; i

demokratų Chicagoj Cbicagoj
Tarp lietuvių

. t

Kelly-Nash pralaimėjimas atsi
liepė ir į jų santykius

Gub. Horndrio demokratai 
dabar žiuri. į ^ateitį, kuomet jie 
galės visai išstumti mašinos 
demokratus. Jie neabejoja, kad 
mašina, pradėjus braškėti, ne
užilgo visai sutrupės. Jai bus 
galas, kuomet Courtney atsieks 
majoro vietos*.

Prie bosų mašinos iš lietu
vių arčiau prisišliejo keletas 
jaunuolių su teisėju Zuriu prie
šaky. Bet prieš bosų mašiną 
jau dvejetą metų ėjo senesnie
ji lietuvių demokratai su adv. 
Jurgelioniu priešaky, šiais rin
kimais smarkiau prieš bosus 
ėjo taipgi adv. Kai, adv. Ches- 
nulis, V. Stulpinas ir būrys ge
rų jaunų darbuotojų. Jie visi 
labiausia darbavosi už teisėją 
Jareckį.

Tarp bosų mašinos pasekėjų 
dabar yra nusimiųimo. Jie ne
beturi vilties ateičiai. Kai ku- 

» t

rie jau meta savo nepatyrusius 
vadovus ir gryžta prie adv. 
Jurgelionio, kurio vadovybės 
nori ir keletas kitų mažesniųjų

Northwest.ern universiteto 
profesorius Ar. J. Todd tik ką 
išleido antrą tomą; kuriame nu
piešia paleistuVytės arba', pros- 
titucijos stovį Chicagoje. •'

Prostitucija per paskutinius 
15 metų Chicagoje yra suma
žėjus. Bet ji toli gražu nepra
nyko. Chicagiečiai dar išleidžia 
prostitutėms palaikyti. ne ma
žiau kaip dešimt mįlionų dole
rių kasmet,' -— sako profesorius 
Todd.

KaikuriuoseChicagos dis- 
triktuose prostitucija tebėra 
labai sukoncentruota. Chicago- 
įe esą apie 400 .prostitucijos 
urvų, iš kurių 100 yra dides
ni. • ■ '■ - ■

••

Prostitucijos sųniąžėjįmas iš 
dalies matomas todėl, kad jau
nos mergaites dabar konkuruo
ja su profesionalėmis prostitu
tėmis, ypatingai; tos, kurios 
prašo “raido” iš važiuojančių 
automobiliais 'vyrų.

Labai žymiai prostitucija pra- 
plitusi tarp negrų,

Prof. Todd randa, kad “rau
doni prostitucijos žiburiai dega 
skaisčiau sia” v?rgi!igUoSe ir ap
leistuose distriktįibse ir kad de
presijos skurdžiu laiku prosti
tucijos buvo žymiai daugiau.

Po visos dienos smarkios pū
gos ir biauraus, šlapio sniego 
snigimo nusprendžiau vykti į 
vakarienę, kuri buvo rengiama 
vienam Europos svečiui.

Tai buvo penktadienio vaka
ras, balandžio 8 d., puošniam 
Morrii’on viešbutyj. Kad ir taip 
prastam ore susirinko gražus 
būrys publikos. Buvo daug or
ganizacijų atstovų.

Po “poniškos” vakarienės 
prasidėjo kalbos ir daugiausiai 
kreipta domės į Londono dar
buotoją, kuris yra vienas to di
džiausio pasaulio miesto valdy
bos narys.

Morrison dar jaunas
Nors daug buvo unijų dar

buotojų ir kalbėtojų, bet šiuo 
sykiu jų nelieski. Kaip visų, 
taip mano domė buvo atkreip
tą į svečią Herbertą Morrisoną 
ir jo kalbą. Dar jaunas vyras, 
bet jau pasižymėjęs darbuose 
ir, galima sakyti, tamsą pra- 
mušęs. Šviesa spindi jo gyveni
me ir darbuose. Jis gali būti 
vienas pasekmingįaus^ų dar
buotojų Darbo Partijoje. Paga- 
giau, gali iškilti ir į diplomati
nę aukštumą duris atsiverti. O 
tas labai galima, pažvelgus j 
jo jaunystę, plačią jo pasaulė
žvalgą.

Londonietis svečias, Herber
tas Morrison, didžiausio pasau
lio miesto valdybos narys, bu
vo išrinktas nuo Darbo parti
jos. Ji:' tai partijai ir tarnauja. 
O toji partija yra biedtniome- 
nės ir darbo žmonių.

Herbertas Morrisonas kalbė
jo iš savo' dąrhųpjįjs Londono 
mieste. “Nors dar nebūdami 
didžiumoje mes nuo Darbo 
partijos pradėjom atkreipti do- 
mę į biednuomenes gyvenimo 
būklę. Pradėjom griauti netin
kamas gyvenimui lūšnas ir sta
lyti patogius ir tinkamus gyve
nimui namus. 7

“Buvo atsižvelgta į reikalin
gumą Londone pastatyti tinka
mų moderniškų ligonbučių; pa
dėti gerus’ atsakančius daktarus 
ir prižiurėtojas-seseres. Su
trumpintos jųjų darbo valan
dos, pakeltas mokestis. Taip 
apvalytas pats Londono mies
tas.

Pažanga padaryta biednuo- 
menės-da rb i n i n k ų gyveni m o 
pagerinime. Sveikatos atžvilgiu 
ir, bendrai, pagražintas di
džiausias pasaulyj miestas.” .

Italija nesidžiaugia Ethiopija
H. Morrison siekė ir plačią 

Europą ir jos šių dienų padėtį. 
Pasakė juoko ir teisybės, kad 
Italija Ethiopiją užėmus nesi
džiaugia. Nenumato greitos 
naudos. Sako, jei butų numa
tyta nauda iš Ethiopijos, tai 
Anglija butų ją jau turėjusi.

Ispanijos klausimu pasuke, 
kad per Anglijos kaltę žūna 
tūkstančiai žmonių. Ji žino, 
kad Italija ir Vokietija siunčia 
ginklus, technikus ir kareivius, 
o teisėta valdžia negali pagel- 
bos gauti.

H. Morrisono kalba liuosai, 
gyvai vaizduoja aiškiai, žodžiu 
sakant, turi organizatyvius ga-

Ežero jūreiviai 
ketina streikuot

Chicagoje rengiasi sustrei- 
kuot 1,800 jūreivių, kurie dir
ba ežero laivuose. Jie priklauso 
prie Kanados jūreivių unijos, 
(kuri padavė laivų kompani

joms ultimatumą: pasirašykit 
sutartį arba mes streikuojam.

• DEŠIMTS JiAUJŲ AUTO
MOBILIŲ STOČIŲ— Pirma
dienį Chicagos valdyba atida
rys dar dešimts:; stočių, egza
minavimui antoJhobilįų tinka
mumo važiavimui. Tos stotys 
bus Mies. 3638 Wrrison, 1802 
N. ■’kurtiboldt Boul., 20. N. Car- 
pentet, 1805 Mohawk, Sr.cra- 
mento ir Ohio ir 2840 Calumet 
avenue. .

. • NORI PRAILGINT DA- 
MEN AVENUE — Miestas pie
nuoja prailginti Damen avenue, 
geriau pasakius, sujungti abu 
Damen avenue 
nas pasibaigia 
tas ties 79-ta. 
kės nugriauti
ir iškelti gelžkelių bėgės ant 
tilto ties 76-ti Bet gelžkeliai 
Beit ir Wabash linijos, nenori 
su tuo sutikti.

galu, kurių vie- 
ties 74-ta, o ki- 
Tam tikslui rėi- 
kelias dirbtuves

• SUĖMĖ’ TRIS STAMBIUS 
BROKERIUS
suėmė tris viršininkus senos ir 
garsios Chicagos Šerų brokerių 
firmos Hoagland md Alium 
pompany. Spėjama, kad firmos 
knygose yra apie $400,000 tru
kumo ir, kad' išeikvota daug 
klientų pinigų. Areštai buvo pa
daryti po tai kai vienas firmos 
narys Russell W. Brown, 45, 
nuo 6678 Octavia avė., nusižu
dė. Jis nusinuodijo, kai viena

, Prokuratūra
unija, dariusi biznį su broke
riais, užvedė bankroto bylą 
prieš ją. Reikalu susidomėjo 
prokuratūra ir pradėjo tyrinė
jimą, kuris pasibaigė viršinin
kų areštu.

• AMŽINAS VALDININKAS 
—John Ę. Reardon waukegau^ 
ietis jaučiasi amžinu valdinin
ku. Vakar jis buvo išrinktas 
34-tam terminui sekretorium 
Waukegano apšvietos tarybos.

Kada Bus Šilta ir Gražu—
» • . * •

Kada pavasaris ištiesų ateis 
ir saulė gaivinančiai švies.
Medžiai išskleis lapus, sužydės, 
Pavasario gėlės, pievos ir laukai 
apidengs žalia velėna— 
tada įvyks Naujienų Gegužinė.
Linksma bus ta gegužinė— 
daugybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais. Draugai 
susitiks draugus, naujos pažintys 
prasidės ir senosios atsinaujins... 
o po to, malonus Įspūdžiai susikurs.
Tad prašome visus Naujienų skaitytojus 
visus draugus ir rėmėjus įsidėmėti, 
ir atsiminti tą linksmą ir įspūdingą

NAUJIENŲ GEGUŽINĘ
v B IRUTES DARŽE

Gegužės - May 22 Dieną
TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGŲ INDU SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE X

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko. •’<' '.:yJ

• •» • •’ -M M • • •• ’ V- ‘ . V | .■ , ■ ' i J

Indą! yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit^ Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą Šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

■* » •. • l . i

■

l ACJIE-NAUJIENV Foto]

Gaisras Chicagos vidurmiesgio viešbutyje Victoria,
334 South Clark Street. y
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Iš “Muzikos Barai“

NAUJI MUZIKAS
BARAI

Su dideliu malonumu ir giliu

Barų pirmuosius du numerius 
tik kų iš Kauno atėjusius, ir 
norėdama, kad didzteuaiaš 
skaičius musų Amerikoje gi
musio lietuvių jaunimo, kuris 
mokosi ir įdomauja muzikos 
veikla abelnai, žinotų apie šį 
leidinį ir naudotųsi juo, taip 
kaip naudojamės anglų kalba 
leidžiamais muzikos žurnalais!.

MIKO PETRAUSKO 
MIRTIES METINIS 
MINĖJIMAS KAUNE

Kaune kovo 23 d. kompozi
toriaus Miko Petrausko Vardo 
Fondas turėjo vienų metų mir- 

sukaktuvių paminėjimų, 
kuriame, tarp kitko, Valstybės 
radiofono orkestras, diriguoja
mas J. Dambrausko, s*U operos 
soliste, p. V. Grigaitiene, atliko 
Miko Petrausko simfoninį ku-

sekė ant tų pačių “exercises“. 
Po kito meto, mokinys pakar
tojo ^avo klausimų, bet atsaky
mas buvo vis tas^pats — “Ne 
dabar“. Dar trečių metų pralei
do ant tų pačių užduočių, tar
damas žodžius vietoj balsių. Ir 
vėl tas klausimas — “Kada ga
lėsiu dainuoti?“ Šį kartų mo
kytojas* atsakė: “Dabar esi vie
nas didžiausių dainininkų Itali
joj“.

Mokytojas buvo Porpora, 
mokinys Farinelli. Nors gali 
būti šešėlis metamas šiam a- 
nekdotui, bet jis užsitarnauja 
būti teisingas,* jeigų ne dėl kit
ko, tai nors kaipo pavyzdys, 
rodęs mokiniams, kaip labai 
svarbu yra pildyti savo “exer- 
cises“.

j

?ražydus lelijoms, vaikščioja Jėzus, 
atinka meilingąjį metą—

Nę čia, ne Europoj, ne Sinagogose,
Ne keršto sostinėse,
Ne kraujo ir kryžiaus ambonose, 
liję.

. Meilingąjį metą Jėzus patinka
Širdžių balandinių šventovėj
Be nuodėmės keršto
Ir be atpirkimo ...
Pražydus lelijoms, vaikščioja Jėzus
Toli nuo krikščionių ir žydų.

Kl. Jurgelionis

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

Muzikos Barai yra Lietuvių 
Muzikų Draugijos organas, lei
džiamas Kaune. Jo redaktorius 
yra p. Motiejus Budrunas, o 
bendradarbiai toki įžymus mu
zikai ir autoritetai kaip Vytau
tas Bacevičius, J. Banaitis, J. 
Bendorius, B. Dvarionas ir ki
ti. Kad žinotumėt, kokio įvai
rumo straipsniai dedama Muzi
kos Baruose, sekamas* buvo 
pirmojo numerio turinys: > •

Įžanginis straipsnis — Nauji 
Muzikos Barai —

Lietuvių liaudies dainų bu
dingieji bruožai —

Nepriklausomosios Lietuvos 
muzikos darbai —

Grigališkasis choralas
Žodis muzikos mokyto

jams* — ** -
Chorų ir jų giedojimo plėt

ra —
Ko siekia Lietuvių Muzikų 

Draugija —
Muzikos apžvalga; praneši

mai, recenzijos, kronika.
Prenumerata, sulyginus su 

Amerikos žurnalais, labai nedi
delė ir adresas — Muzikos Ba
rai, Laisvės Al. 21, 3 būt., Kau
nas.

—o—
AR ŽINOTE, KAD?

Prieš 1500 m. muzikos rank
raščiai buvo parašyti vienuoly
nuose ir kituose mokslo cent
ruose. Įkūrimas pirmos knygų 
spaustuvės “Gutenberg ' ir 
Faust” buvo 1451 metais. 1476 
m. Ulrich Ilabn mėgino spaus
dint muzikų Ryme, ir po pen
kių metų Jorg Restier (iš Wurz- 
burg’o) ir Ottavio Scotto, iš 
Venezijos, darė panašius mėgi
nimus. Bet tais laikais tiktai 
palyginti paprastos d^įnos, la
bai lengvos, buvo mėginamos 
spausdinti. Petrucci (Fossomb- 
rone) bedirbdamas Venezijoj 
mvo pirmutinis atspausdinti 
visokios rūšies* muzikos, nežiū
rint kaip paini. 1498 metais ji
sai įgijo monopolį muzikos 
spausdinimo tame mieste ir 
nuo 1501 m. ir vėliau jisai at
spausdino daug brangių rinki
nių. Dabartiniu laiku beveik vi
sa muzika yra spausdinama 
graviruotų klišių.

—o—■
Šimtas tūkstančių muzikantų 

yra samdomi per 8,000 regis
truotų muzikalių organizacijų 
Vokietijoj, pagal raportų val
džios muzikos skyriaus.

Beje, prie antrojo numerio 
buvo ir gaidų priedas — Juo
zo Karoso “Nuvažiav* tėvelis“, 
liaudies daina, vyrų chorui.

AMERIKONAI MUZIKAI 
GELBSTI ISPANIJOS 
LOJALISTAMS

Pareikšdami, kad Ispanijoj 
liesi tęsianti kova yra “viena iš 
sprendžiamųjų konfliktų pa
saulio istorijoj . . . kurio pa
sekmės turės didelės įtakos 
žmonių likimui ir istorijai bu
simoms gen tikriems“ 30 įžy
mių Amerikos muzikantų pa
reiškė savo užtarimų ir rėmi
mų demokratiškos Ispanų loja- 
listų valdžios ir pareiškė savo 
rėmimų humanitarinio darbo 
Muzikantų Komiteto Pagelbėti 
Ispanų Demokratijai.

Tuo pačiu laiku šis komite
tas pradės kampanijų dėl įstei
gimo ispanų pabėgėlių vaiku
čiams, kuriame šimtas su vir
šum karo našlaičių ras pastogę.

—o—
ŽYDŲ MUZIKOS 
KNYGYNAS

Pirmas platinimo ir žinių su
teikimo knygynas žydiškos mu
zikos New Yorke buvo įsteig
tas muzikos skyriuje New Yor
ko viešamjam knygyne per 
Mailamm, Amerikos—Palesti
nos Muzikos Draugijų. Iškil
mingose atidarymo ceremoni
jose Ernest Hutcheson’ kalbėjo 
apie reikšmę tokio knygyno, 
Rabbi Louis Newman apie žy
dų muzikų ir Kantorius Rudi- 
/now giedojo

Dirigavimas, supratime takto 
laikymo, yra labai senas. Seno
vės laikų graikų teatruose, diri
gavimo pareiga tekdavo taip 
vadinamam “chorgus”, kuris 
laikydavo taktų suduodamas į 
scenos grindis su geležiniu ba
lu. Viduramžių laikų istorija 
rodo imperatorių Charlemagne 
mušant taktų tuo pačiu budu, 
bet naudojant medinę lazdų.

Šis būdas marškinimo buvo 
priežastimi mirties* Lully 17-am 
šimtmetyje. Bepildant vienų sa
vo kurinių, “Te Deum”, Raino 
celebracijų karaliaus pasveiki
nimo po ilgos ligos, šis kompo
zitorius, kuris ir dirigavo, įsi
karščiavęs darė tokius artistiš
kus mojavimus su savo lazda, 
kad vietoj grindų sudavė į sa
vo jau ir taip skaudamų kojų. 
Uždegimas s»ekė ir jis mirė. To
dėl galima sakyti, kad Lully 
mirė o dirigavimo.

Pasidėkojant Birutės vedėjo 
žmonai, Vandai Byanskienei, 
kuri taip rūpestingai rinko ir 
parvežė mums įvairios muzikos 
iš Lietuvos, Birutė nutarė sta
tyti komiškų operų “Perikola“. 
Bet šis žingsnis yra daug žvar
besnis nekaip pirmesnis. “Peri
kola“ turi net 20 įvairių artis
tų. Choras tu*ri daug vielos gra
žiams pasirodumui.

—o—

SVEČIAI DAINININKAI 
— PERIKOLOJ

šiame spektaklyje, 
vyks gegužės pirmų 
pačių birutiečių ir

OFFENBACH’O PERL 
KOLA BIRUTĖ — 
DEBIUTAI

Jaccjues Offenbach, franeuzų 
kompozitorius, gimė Cologne 
1819 metais* ir mirė Paryžiuje 
1880 metais. Jis įstojo į Pary
žiaus konservatorijų būdamas 
14 metų amžiaus, liko gabus 
violinčelistas, ir kai kurį laikų 
grojo šį instrumentų Opera Co- 
mique orkestre. Vėliau jis buvo 
vedėjas orkestro Theatre Fran
cais ir 1855 metais atidarė 
Bouffes Parisiens, kur jo vei
kalai turėjo labai didelį pasi
sekimų. Nuo 1866 metų jis- ati
davė visų savo laikų kompozi
cijai. Jo paskutinė opera, i;r to
ji kurių pats Offenbach laikė 
savo geriausia, buvo “Hoffma- 
n’o Pasakos“, ši opera pastaty
ta po jo mirties ir susilaukė di
delio pasisekimo.

Offenbach buvo gabus muzi
ka yra natūrali ir, turi jausmo,, 
rodo energijų,( išraiškia džiaug
smų. Šie visi savumai padarė 
jų populiare. Šios ypatybės, 
kombinuotus* su gerais libretais 
visų Offenbach’o operų ir ope
rečių, lengvai padarė autorių 
svarbia jėga jo palies dirvoje. 
Offenbach’as buvd sumanyto
jas “opera bouffe“\ir buvo imi
tuotas per daugybę, kurie nie
kuomet neįstengė pasiekti jo 
melodijos arba komiškos jėgos.

Birulės vakarų lankytojai la
bai gerai atsimena Offenbach’e 
operetę “Sveikam ligos neįkal
bėsi“, kuri buvo statyta praei
tų sezonų, ši komiška operetė 
buvo kupina įvairumo, veiks
mo ir melodingos muzikos. 
Pridėjus* prie to gerų sumoki- 
nimų dalyvių per Birutės vedė
jų Jonų Byanskų, muzikos at
žvilgiu, ir režisorę Genovaitę 
Giedraitienę “there was no- 
thing left to be desired“, kaip 
liktai pasirinkimas kito Offen- 
bach’o kurinio šiam' sezonui, vo artistė-dainininkė J. Dvario-

kui;is į- 
dieną, be 
tų dailės 

mylėtojų, kurie visuomet ma
loniai sutinka prisidėti prie 
kiekvieno rinito darbo dailės 
srityje, kaip tai musų gerai pa
žįstami dainininkai Antanas 
Kaminskas, Kazys Pažeskis, 
Vytautas Tarutis ir kiti, šiame 
perstatyme debiutuos Perikolos 
rolėje jauna,‘talentinga ir daug 
žadanti dainininkė Jieva Šir- 
vaite.' Jos sesers, Julės, širvai- 
tės-Gapšieiiės vardas kaipo dai
nininkės puošė daugybę mus*ų 
geriausių programų praeityje. 
Niekas neužmirš Julės sukurtos 
“Eglės“ rolės,>-Miko Petrausko 
operoje “Eglė,1 Žalčių Karalie
nė“. Jeigu Jievutė seks savo se
sers* pėdomis, tai susilauksime 
geros artistinės jėgos. “Periko
los“ premjera Amerikos lietu
vių scenoje bus gegužės pirmą, 
tada bus ir p-lės Širvai tės de
biutas.

Pažiurėjus į Lietuvos Valsty
bes Teatro “Perikolos“ pirmų 
programų, (ši opera visuomet 
turėjo pasisekimo Kaune), ma
tome tenai dalyvaujančius var
dus, kurie turi svarbios reikš
mės Kauno operoje ir dramoje. 
Pavyzdžiui, vaidintojų tarpe y- 
ra A. Dičiutė, E. Kardelienė, A. 
Kučinskas, V. Dineika, R. Juk
nevičius ir kiti. Režisierius bu-

AUTOPORTRETŲ 
GALERIJOS

Autoportretų • galerijos nėra 
naujas dalykas. Tokias galeri
jas turi didžiuma kultūringų 
valstybių. Savo laiku Ameriko
je žymi dailininke ir meno kri
tikė Increase Robinson, buvo 
suruošusi gyvųjų dailininkų 
autoportretų parodą Chįcagoje. 
Paryžiaus nepriklausomi meni- 
ninkai turėdavo dažnas auto
portretų parodas. Italijoje yra 
seniai įkurta autoportretų gale
rija Uffizi palociuje Florenci
joj. Uffizi autoportretų galeri
ja yra tarptautinė. Toji galeri
ja paprastai pakviečia žymiau
sius pasaulio dailininkus atvyk
ti į Florenciją asmeniškai ir 
ten nusipiešti pats savo portre
tų. Galerijos fondas 
kelionės išlaidas, o 
pasilieka galerijai.

T: čiau Amerikoje
galerijos, kuri laikytų. autopor
tretus, nėra. Paskutiniais klai
kais imta tuo reikalu rūpin
tis. Bet 1-das tokią galeriją 

išlaikys? Niekas kitas, tik vy
riausybė. Juk ’vyrk.usybč lai
ko prezidentų portretus, meno 
muziejų Washingtone ir sau
goje kitus kulturinius dalykus.

Lietuva iki šiol, rodos, dar 
neturi savo menininkų autopor
tretų galerijos ? Tokių galeri
ją galima turėti, juo labiau ją 
lengva įsigyti, nes jos rinki
nys susidaro palaipsniui, įein
ant naujiems nariams, kai į- 
teikia savo portretą. Už šito
kias dovanas galerija nebūtinai 
atlygina, čia jau patys daili
ninkai paaukoja savo autoport-

apmoka 
portretas

oficialės

ŠĮ MĖNESĮ ATSIDARĖ 
DAUG NAUJŲ DAL;

LĖS PARODŲ
Meno Institute rytoj bus pa

skutinė diena pamatyti oficia- 
lę Chicagos menininkų tapybos 
ir skulptūros parodų.

» » »
Praeitų pirmadienį Anderson 

galerijoj, 530 S. Michigan avė., 
atsidarė Hovsep Pushman’o ta
pybos paroda. Pushman ypa ki
lęs iš Chicagos, bet gyvena Pa
ryžiuje. Nors kartų per metus 
jis suruošia parodų Chicago j e.

P-as Pushman yra naturalis- 
tas-mislikas. Jo kūryboje stip
riai jaučiamas budistų religijos 
sentimentas, o kai kuriuose ku
riniuose ir haremiška- tendenci
ja. Jis gerąjį pažįsta rytu žmo
nių papročius; jis yra studija
vęs mistiškos filosofijos ir ry
lų poezijos etapus. Kiekvienas 
jo kūrinys seka kilų kurinį, pa
pildydami kolorito šviesas ir 
siužetų motyvus. Vienas kūri
nys, vardu “Žuvę Sapnai“, bu
vo ir praeitų metų parodoje iš
statytas. Vaizduoja sėdintį ki
niškų dievų. Rodos, viskas pa
prasta ir kuklu, tačiau tame 
paprastume yra kas nors dau
giau, negu paprasta. Šalia sė
dinčios statulaitės stovi ąsotis 
ir ovalo formos didelė lėkštė, 
iš ąsočio kabo nusvyrusi sauso 
medžio šakelė su rudu lapu. 
Šąįia statulaitės matosi sausa 
šaka su birstančiais lapais. Ko
ne visuose jo paveiksluose ra
si sauso medžio bei lapų, kurie 
duoda ypatingą grožį ir jo kū
rybai reikšmę. Spalvose taip 
pat rusena simtoniškas kolori
tas — švelnus lyg brėkštančios 
aušros prizminis, vos užmato
mas, vos lik jaučiamas, žemės 
pilkumo—tonas. Stipriau su
skamba tik tarp keturių sienų 
raudono filjoto ritmas.. Vien 
tik spalvos savaime įdomios, 
saviškas pasakas saką, jau ne
kalbant apie siužetus, kuriems 
medžiagą autorius rado orien-

kooperatyve dailininkų grupe, 
nes labiau nuo jų pečių noro ir

retus. Tokia galerija yra lyg ir kooperavimo šis reikalas pri-

talizmo dvasioje, su šykščia, 
mistiška šypsena statulų lupo
se, su uždarytų širdimi, tik ne
galinčia užslėpti 
vaizdos.

paviršines iš-

galerijoj, 540Katharine Kuli
N. Michigan avė., yra germa- 
no-praneuziško modernizmo 
parodėlė, kuriai atstovauja ko
lektyve grupelė paskilbusių 
modernistų, būtent: Kandinsky, 
Leger (Ležęj), Chagall, Geor
ge Klee, Beckmann,
Kopman, Nolde ir Rouault. Kai 
kuriuos sakytų modernistus 
Hitleris “ekskomunikavo“ dėl 
jų neriboto “moderniškumo“ 
dailėje. Tarp Pushinano ir ši
tos grupės dailininkų parodos 
skirtumų butų galima nurodyti 
kad ir šitokiu pavyzdžiu: Kai 
išklausęs simfonijos orkestro 
koncertų, riueitum į šokių salę, 
kur griežia džiazo muzika... Bet 
smulkmenose ir čia rasis saviš
ka ideologija ir grožis, kad ir 
ne tiek nudailintuose ekspona
tuose kaip p. Pushmano. Nė 
viename šitų dailininkų kūri
nyje nėra to gilaus išsamumo, 
kad be paaiškinimo galėtum 
teisingai suprasti siužetų, kuo
met Pushmano paveikslai ^5a- 
tys už save kalba visomis kal
bomis, o spalvos gieda visomis 
gaidomis. Chagall kiek daugiau 
už savo kolegas pasireiškia po
etingais vaizdais idealizuoda
mas menų jau nebe abstrak
tais,-"bet natūralumo formoje. 
Kandinsky irgi nebe tas pats, 
kuris pirmiau kubizmų bandė

Dabar jis vėl grįžo dar prie 
sausesnių dalykų, būtent, geo
metrinių formų. Leger, kaip, ir , 
visuomet, tebėra mašinines 
kompozicijos meistras, be sen
timento, be natūralumo ir, ant 
galo, be minties, tik sausos me
chaniškos dekoracijos. Gal tei
singai Chicagos universiteto 
autoritetai jo meno raidą pava
dino “mechanišku realizmu“.

klauso.
Turint skaitlingą autoportre

tų (ir skulptūros biustų) rinki
nį, galima suruošti autoportre-

naitė. Scenas piešė dailininkė
O. Dubeneckienė. Operą pasta
tė A. Oleka-Žilinskas.

Apie "dalyvius Birutės spėk- tų parodas ne tik provincijoje, 
taklio pasikalbėsime vėliau. bet ir užmiestyje.

NORINTIEMS BŪTI 
DAINININKAIS 
DĖMESIUI

'V
Truputį daugiau kaip du 

šimtmečiai atgal jaunas stu
dentas pradėjo imti dainavimo 
lekcijas pas vienų .įžymų italų 
mokytojų. Mokytojas priėmė šį 
mokinį ir išrašė jam visų eilę 
“exercises“ dėl praktikavimo.

Nors visi šie vokalizai neuž
ėmė daugiau kaip vieno pusla
pio, tačiau mokinys buvo lai
komas ant jų visų metų. Paga
liau, jis įgijo gana drąsos, kad 
galėtų paklausti: “Kada galėsiu 
dainuoti?“ “Ne dabar” — buvo 
atsakymas ir tik daugiau darbo

Naujas Lake View pašto sienos piešinys “Chicagos Epika“, kuris neseniai buvo atidengtas. Šis Harry Stern- 
bergo paveikslas vaizduoja Chicagos miesto augimo istorijų. Atvaizdo viduryje ant kalnelio stovi senasis Fort 
Dearborn; toliau per vidurį matosi senasis Chicagos miestas, o dar toliau—moderniški dangoraižiai ir “stream- 
lined“ traukiniai. Po dešinei skerdyklų dalis; kairėje atvaizdo pusėje vaizduojamas mokslas, 
gamyba ir tt.

» »
Jau nebe reteua, bet įpras

tas vaizdas* metami į akis, kai 
nueini į Maudei Bros, krautu
vę, kur dabar yra suruošta A- 
inerikos akva-kromatikos kuri
nių paroda. Parodai atstovauja 
109 žymesni Amerikos daili
ninkai (kiekvienas po vienų pa
veikslų). Parodų suruošė New 
Yorko Grumbacher Research 
Laboratories firma, kuri dirba 
naujos rūšies pigmentus. Prie 
kiekvieno eksponato yra pridė
ta pigmentų lentelė, parodanti 
kokias spalvas piešėjas vartojo. 
Paprasčiausi, be sudėtingų 
spalvų kuriniai bus sekami: Al- 
leno “Lapkričio Popietyje“, 
Brovvne’o “Senoji Meksika“, 
Hopper’io “likis Virškalnėje“, 
Olsen’o “Sniegas ant Stogo“ ir 
Wolcotto “Paskutinė Viltis“. 
Pastarasis Vaizduoja tragiškų 
potvynių sceAų.

Be šitos parodos yra dar ir 
atskiras skyrius autografuotų 
dažyklių (palette) paroda, ši
tos rūšies paroda yra pirmoji 
Amerikoje. Kiekvienas daili
ninkas vartoja. Ant kiekvienos 
dažyklės kletkutėje yra nupieš
tas paveikslas, kad žiūrėtojas 
galėtų matyti skirtumų tarp 
pigmentų ir gatavo paveikslo.

Roullier galerijose, Fine Arts 
Building, nuo bal. 1 d. prasidė
jo The Chicago Society of Et- 
chers dailės paroda, ši paroda 
yra 28 metinė paroda. < 

(Nukelta į 2-rų pusi.)
plieno, elektros
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VYTAUTE, MUSŲ DIDYSIS KARALAITI, LIETUVOS 
GLOBĖJAU!

Kelkit' iš Vilniaus kapų, užtark musų Lietuvos tėvynę, su- 
teik drąsos musų broliams lietuviams. Neapleisk Vilniaus ir 
savo kapo, kur žole žaliuoja, kur raiba gegutė kukuoja. Tenai 
lenkų varna į kietus nagus nori paimti musų tėvynę. Sukilkite 
broliai lietuviai! Nubaidykite varnų, kad netupėtų ant Vilniaus, 
Vytaute/ kunigaikščio didžiojo kapo, kad Lietuvos vėliava ple
vėsuotų ant Vilniaus, musų kunigaikščio Vytauto kapo.

(Tai p-ios M. Bagdonas, žinomos Detroito artistės pieš
iau paveiksiąs. Ji parašė ir ^aukščiau .išspausdintus žodžius. Ki
ta proga išspausdinsime ir jos atsiųstų istorinį straipsnį apie 
Vytautų.)

MENc/
ŽINIOS

4

Stevens viešbutyje tebėra ta 
pati graži akvarelės darbų pa
roda. Paroda buvo suruošta 
All-Illinois Society of the Fine 
Arts.

(Atkelta iŠ 1-mo pusi.)

Meno Parodos

PASKAITA

Arts Club (VVrigley Bldg.) 
dabar yra Italijos dailininkų 
dailės paroda. Dalyvauja: Hen
ry Botkin ir Raoul Dufy.

» »
Findlay galerijose, 424 S. 

Michigan avė., dabar yra išsta
tyta pusės milijono dol. vertės 
Thonias Gųinsborough tapybos 
paroda. Reikia. mokėti .50c. į- 
žangos. Pelnas eina Junior* Art 
League stipendijų fondam

Ateinantį ketvirtadienį, bal. 
21 d. Meno Institute paskaitos 
tema bus: “Desigii iii Painting 
II”. Pradžia 6:30 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama.

| Michelangelo
5lillUlil111111111.1111111t.u11111111111t1111ui11111111.u111111iii1ii.it*

(Tęsinys)
Tai ir buvo galas Medičių 

koplyčiai. Ji niekuomet nebu
vo užbaigta. Ką mes Šiandien 
apie jų žinome, tai tik toli
ma sugestija apie kų jis sva
jojo. Yra likę tik pliki archi
tektūros griaučiai. Miclielan- 
gelo ten padirbo tik septynias 
statulas, bulęnt: Lorenzo da 
Urbino, Giuliano dc Nemours, 
keturias alegoriškas statulas 
(Diena, Naktis, Vakaras ir Au
šra) ir Madonnų žindinariti 
Jėzų. Vargiai jis begalėjo pra
dėti dirbti kitas statulas, ku
rios buvo planuotos. Jis pali
ko jas baigti ir siūlė atlygini
mų, Raffaeliui da X Montelu- 
po ir Giovanni MOntorsoli, 
būtent: S. Cosmo ir S. Da- 
mlen’o figtitas dėl Lorenzos 
didžiojo karsto ir, Tribolo fi
gūras dėl Gjuliano karsto (Lo- 
renzos bt*dfio). Kai buvo sep
tynios statulos Užbaigtos, nie
kas nežinojo, kur ^jos priklau
so. Vasari ryžosi sužinoti iš 
Michelangelo 1562 m. kokias 
statulas jis turėjęs o menėj e 
dėl tuščių vietų tarp kapitonų 
virš durų ir kampiniuose pa- 
vilionuose ir kokių tapybą jis 
buvo planavęs ant sienos.

Matyt, kad Mediči koplyčia 
tebėra plika ir šalta šiandien- 
Kokia j išturėjo būti, mums 
nėra galima suformuluoti bent 
kokių nuovokų. Beveik tas 
pat atsitiko ir su Laurentia- 
no knygynu. Michelangelo' vė
liau tuo darbu nesidomėjo, 
išskyrus 1525-1526 m., kai po
piežius prašė jį parašyti jam 
kone kiekvienų savaitę apie 
darbo eigų. Prieš tai, kai jis 
apleido Florencijų, buvo už
baigęs vestibulės konstrukci
jos darbų ir vyriausių lubų ta- 
pybų. Laiptai nebuvo nė pra
dėti daryti. Kai didysis kuni
gaikštis Cosmo norėjo užbai
gti Tribolo 1558 m., nebuvo 
galima surasti ui e vieno Mi- 
chelapgelo modelio (plano). 
Vasari prašė <jį paaiškinti, 
koks buvo jo planas, Michel
angelo atsake, jog jis mielai 
pasakytų, jeigu galėtų atsi
minti, bej jis apie tuos planus 
atsiminė tik kai per sapnų. 
Jis prisiminęs apie laiptus su 
baliustrada. Tačiau jis nema- 
hęs, kad butų taip daręs, kaip 
buvę planuota.

NAUJIENOS, Chicago,
Jis visiškai apleido šiuos di- 

(JeJius darbus, kurie jį privar
ginu ir pagalios ištrynė iš at
minties, o gal jie 
mė ^tmintį.

“Mano atmintis 
j iš kartų parašė
manęs pasitikti kitame pasau
lyje.”

šeštadienis, balan. 16, 1938

jam ir atė-

ir protas”, 
> “nukeliavo

♦ ♦ «

VITTORIA GOLONNA
Meilės ir poezijos laikotarpis

Michelangelo privargęs ir 
nusidėvėjęs, rugsėjo meni 23 
d. y534 m., galutinai apsigy
veno Ryme. Ten jis pasiliko 
iki savo mirties. Jis buvo di
delėj o dvasios neramumo 
nuotaikoje; jo širdis troško 
meilės. Tai buvo, tas laikotar
pis, tų keistų ir, audringų, kar
tu mistiškų momentų dėl gra-

do Perini, Febo di Poggio ir 
už vis labiau mylimo ir bran
ginamo Tommaso dei Cavalie- 
ri. Priekaištus dėl sakytų vy
rų beveik visi Istorikai bandė 
nuslėpti; O tai buvo beveik 
religinio pamišimo saviškai 
dievinamo grožio meilė, kuri 
turėjo didelę reikšmę dina
miškuose Michclangclo’s kū
rybos darbuose. Jie davė įkvė
pimų didžiumai jo meiliškų

Linksitiij Velykų Visiems Lietuviams!
ARCHER AVENUE \

FURNITURE COMPANY
Felix Klimas iT Joe. Kazik, Sav.

4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516
" 1 '■ ■" ................ .. 111 " ... ..................

1937 Ford $425
DeLuxe įbudavotas Trunk feedan, 
šildytuvas, dudl įrengimas, puikus 
originalis hubaigimas. šis karas 
važiuotas mažai ir tikrai gražus. 
Turi būti parduotas tuojau sąskai
tai uždaryti. $65.00 ar karas kaip 
įmokėjimas. $23.50 į mėnesį.
PRUDENTIAL FINANCE CO, 

1637 N. Cicero 
Atdara Vak. ir Sekm.

HOlnniin ihhii i m

poenių, kurių jis daug para
šė. Ilgų laikų tas faktas buvo 
arba nežinomas, arba tyčia 
bandomas nuslėpti. Net 1623 
m. Michelangelo giminaitis 
“Eilių” laidoje nedrįso Mi
chelangelo poezijos adresuoti 
Tomihaso dei Caalieri vardu 
su jų tikraisiais už vardiniais, 
bet skyrė jas moteriškei, ši 
klaida tęsėsi iki to laiko, kai 
Caesare Guasti 1863 m. savo 
knygoje pertvarkė visų tekstų, 
tačiau ir jis nedrįso pripažinti, 
jog Tommaso dei Cavalieri 
buvo tikrųsis asintio, ir pri
vertė save manyti, jog Vittoria 
Colonna buvo po fiktyviu var
du. Miziercs savo “L’CEauvre 
et la Vie de Michelangc” 1876 
m. išleistame veikale, atkarto
jo tų pačių klaidų, kurių galu
tinai atitaisė Schcffler ir Sy- 
monds. 1878 m.

(Bus daugiau)

Linksmų Velykų!
Linkime Visienfe Savo Draugams, 

Lietuviams Koštumeriams

William A. Lewis
Žinoma Lietuvių Vyrų ir Moterų 

Rūbų Krautuvė

D. KURAITIS

i

Vaidinime dalyvaus visi artistai, kuriuos girdite kas 
pirmadienio vakarų, 7 vai. iš WGES Radio Stoties per 
“Lietuviškas Vakaruškas.” Roseland Moterų Šakar-Makar 
choras, Granaderių Trio, Christine Krisči tinas, Aldona 
Barčus, Aline Nemunas, Sylvia Laurin, V.B. Ambrose ir kit.

Be abejo, tai bus vienas iš šauniausių programų šio sezono. Todėl 
nepraleiskitė progos, susitarkite su draugais praleisti Velykų dieną 
“Vakaruškose”... Bilietai tik 50c. Su tuo bilietu turite progą išlai
mėt!'Vyrišką Top Kąutį $25.00 vertės, Moterišką Pavasarinį Kautą 
$25.00 vertės ir Pttikią Minkštą Kėdę iš Roosevelt Fiirniture Co. 
Pradžia lygiai 5 vai. po pietų. Po programo bus linksmi šokiai prie 
smagios orkestros, ir vakarienė'su skaniais gėrimais.

Linksmų Velykų švenčių 
Visiems Košt tuneliams, 
Draugams ir Visiems 

Lietuviams!

Milda Auto Sales
' 806 West 31st Street 

Tel. VICTORY 1696-2841

4716 SOUTH ASHLAND AVENUE
Phone Boulevard 1653

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS
MIILŽINIŠKAS RADIO PROGRAMAS

----- Rengia -----
1 SOPHIE BARČUS

Velykų Dieną, Bal.-April 17,1938
SOKOL SVETAINĖJ, 2345 So. Kedzie Avė.

Šlifuotų A1ISPAižDAVIMAs|

brastą __ ... .
galima dažnai atitaisyti su nau 
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
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saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį IlTO | illl 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais ■ w up 
skaityti mažas raides, * siūti ir aiškiai 
toli Ir arti matyti.' Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
. ■/ LIETUVIS AKI V GYDYTOJAS

Patenkinimas Garantuotas. 
Telefonas Yards 1829
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Ofisas ir Akiriiu Dirbtuve.
756 West 35th Street
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Kl. Jurgelionis

Jėzus Kristus nebuvo 
nukryžiuotas

.1
Kraugerės ir žmogžudės tau

tos turėjo kraugerius ir žmog
žudžius dievus. Tiems savo die
vams permaldauti ar patenkin
ti žmonės liejo savo brolių 
kraujų, aukojo jaučius ir avi
nus, mažus vaikus, mergaites 
ir vyrus. Kartageniečiai turėjo 
žiaurų dievų Moloku, kurs pa
dėdavo ar nepadėdavo jiems 
kankinti ir mušti kitus žmones, 
ypač romiečius. To dievo pa
tenkinimui jo šventnamyje kar
tageniečiai religiniame apjaki- 
me badydavo save adatomis ir 
durtuvais, kad visi butų apsi
pylę kraujais, ir aukodavo jam 
savo mažus vaikus, įmesdami 
juos gyvus į ugnines to dievo 
žiotis.

Žydai taipgi buvo kraugerių 
ir žmogžudžių tauta. Savo die
vo Jahvės arba Jehovos paten
kinimui jie taipgi aukojo avi
nus ir gyvus žmones. Abrao
mas rengėsi papjauti savo sū
nų Izaokų, kad Jahvė nepyktų. 
Bet kadangi tai buvo Abrao
mas, o ne kas kitas, tai Jahvė 
vietoj Izaoko sutiko priimti a- 
vinų.

sė žmonių buvo ir didžiumoj 
tebėra pasižymėjusi savo krau- 
geringumu ir viens kito žudy
mais. Jeigu kurios tautos ir ne
turėjo iškišusios priešakiu 
kraugerio dievo, kaipo savo 
simbolio, tai visu taip vadina
mos “civilizacijos” plotu baltų
jų žmonių karščiausias ir myli
miausias sportas buvo žudyti 
viens kitų. Baltųjų žmonių is
torija iki vėliausių laikų buvo 
daugiausia žudynių istorija. Ne
žiūrint kokiais jie arklais arė, 
kokius paveikslus piešė, kokius 
dievus garbino, visvien anks
čiau ar vėliau jie ėmėsi savo 
egzotiško nuo amžių paveldėto 
amato — žudyti kits kilų. To 
pačio negalima pasakyti apie 
kitas įmonių rases, kurias bal
tieji išnaikino, suėdė, arba už
krėtė savo ligomis ir žmogžu- 
dybės pamilimu.

Kodėl žmogžudybė buvo bal
tiesiems taip neišvengiama ar 
net ir maloni, čia aš neaiškin
siu. Visvien apie tai galima tik 
teorijas arba spėjimus turėti. 
Veikiausia, tai smegenų nesu
brendimo dalykas. Baltieji iš
augo iš tokios rūšies žmonių, 

apie 45Bet ir beveik visa baltoji ra- kurių kaktos turėjo

Linksmų Velykų Visiems Lietuviams!

A. BELSKIS
APTIEKORIUS

2422 W. Marųuette Rd. Phone Republic 8222

Linkime Visiems Savo Draugams ir 
Kostumeriams

BARSKIS 
Furniture House

“The Home of Fine Furniture”
1748-50 W. 47th St. Phone YARDS 5069
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Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
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JUSTIN MACKIEWICH, Preo.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS

laipsnius įžulnumo. Žmonių 
žiaurumas mažėja su kaktos iš
augimu statyn. Už statesnės 
kaktos yra daugiau gerų sme
genų.

,2.
Nors niekur nėra jokio apra

šymo, kaip Jėzus atrodė, reikia 
manyti, kad jis turėjo statesnę 
kaktų už daugelį kitų to laiko 
žydų. Jis neskelbė žmogžudy- 
bės ir jo Dievas, kokį jis mi
nėjo, nebuvo panašus į žydų 
gana nuožmų Jahvę. Jėzus pats 
tikėjo ir sakė, kad jo “Vieš
pats” 'yra m ielašir dingas, bet 
nieko neminėjo apie jo “galy
bę” (kaipo karo dievo ypaty
bę) nei apie jo “kerštų”. Tų 
nuožmių ar kraugeringų ypa
tybių, matyt, jo Dievas ar Vieš
pats neturėjo. Jėzus sakė, kad 
jo Viešpats atsiuntęs jį apsaky
ti evangelijų vargingiems, pa
skelbti surakintiems vergams 
paliuosavimų ir nugalėtiems vi
jų laisvę ir apsakyti meilingąjį 
Viešpaties metų. (Lukas 4,18).

Visose legendose apie Jėzų 
Kristų, visose evangelijose ir 
Apaštalų darbuose negalima su
rasti tokių Kristaus žodžių, ku
riais jis savo Viešpatį, butų ap
šmeižęs, kaipo kraugeringų die
vų, arba pasakęs, kad jo Vieš
pats reikalauja avinų arba net 
žmogiškų aukų. Apie kerštų 
"ariziejams yra minėjęs Jonas 
Krikštytojas, bet tie jo žodžiai 
buvo pasakyti prieš tai, kaip 
“Dievo dvasia” nusileido antjo 
po Jėzaus krikšto. Pats Jėzus 
tų ar panašių žodžių nesakė. 
Nors evangelijos daugelį sykių 
buvo taisytos ir kraipytos su- 
lyg įvairių valdonų užmačio
mis, vienok Jėzaus ir j<^ Vieš
paties nekraugeringas pobūdis 
gana stebėtinai pąjiko neiškrai
pytas ir aiškiai suprantamas. Į 
evangelijas po Konstantino “Di
džiojo” buvo įdėta daug tokių 
Kristaus žodžių, kurių jis ne
sakė ir negalėjo sakyti, bet Bi
zantijos ir vėliau Rymo viešpa
čių pataikūnams niekad; ma
tyt, neatėjo į galvų suklastuoti 
Kristaus žodžius, kuriais jis 
kalbėjo apie savo Viešpatį.

3. i ’ '
Žinant Kristų iš jo neiškrai

pytų žodžių evangelijose ir tu
rint galvoje jo mielaširdingųjį 
Viešpatį, kurs nereikalavo jo
kių žmogiškų aukų, kaip gi ga
lima suprasti vėlesnę jau “cie- 
soriškai — oficialės” krikščio
nybės pasakų, kad Kristus pats 
buvęs “avinėlis”, kurio kruvino 
paaukojimo buk norėjęs jo ne
kraugeringas* Dievas? Tokia pa
saka galėjo atsirasti tik įvairių 
kraugeringų dievų įtakoje. Ji 
buvo paimta tiesiog iš žiaurios 
pagonybės, kuri avinėliais ir 
žmogiškomis aukomis įvai
riems Molochams mito. Kaipgi 
nauja “oficialė” Konstantino 
religija galėjo būti be avinėlio? 
Kas nors turėjo būti vietoj At- 
tiso, Sabacijaus ir Miros. Kas 
nors turėjo savo krauju išpirk
ti žiauraus dievo atleidimų ki
tiems. Žiaurių baltųjų žmonių 
protas tuo laiku jokiu budu ne
galėjo suprasti inielaširdingojo 
Viešpaties ir meilingojo Vieš
paties “meto”, apie kuriuos 
kalbėjo Kristus. Todėl Kristus 
tapo iškraipytas, idant to laiko 
krikščionybė greičiau susimai
šytų su mitraizmu ir priimtų 
visus įsigyvenusius pagoniško
jo Rymo papročius.

Prisitaikant prie pagonybės, 
pirmiausia Bizantijoj buvo iš
kraipytos legendos apie Kristų 
evangelijų formoj. Kad evan
gelijos atitiktų panašiems pa
goniškiems pasakojimams apie 
dievybes, iš Kristaus buvo pa
darytas avinėlis, kurs buvo pa
kabintas ant kryžiaus “atpirki
mui” žmonių iš jų nuodėmių, 
kad nuožmus “Dievas” jų ne
baustų. Tokia istorija jau turė
jo patraukimų. Prie to dar pri
dėta buvo “iš numirusių prisi
kėlimas”, ir tai jau užkariavo 
visų rūšių pagonų širdis.

Konstantinas “Didysis”, eida
mas užkariauti Rymo, buk ma
tęs kryžių sapne su raidėmis

“Su šiuo laimėsi”. Kryžiaus 
ženklo padrąsintas, jis sėkmin? 
gai išskerdė daugybę žmonių^ 
Po to jis kryžiaus ženklų įdėjo 
į savo antspaudų pavidale rai
dės X. Tai buvo apie 310 m. po 
Kristaus. Vėliau jo pati buk 
nuvykus į Jeruzolimų ir ten iš
kasus iš po žemių tris kryžius, 
kurių vienas buvęs Kristaus 
kryžius. Konstantino pati buvo 
Šventoji Helena. Tačiau pasiro
dė, kad apie kryžių radimų ji 
gražiai pamelavo. Buvo paliu
dyta, kad kita moteriškė daug 
pirmiau stiradusi tuos kryžius. 
Bet. ir tie liudijimai buvo klas-r 
tingi. Jeruzolime galėjo būt 
daug kryžių, bet nei vieno ne
buvo Kristaus kryžiaus.

Tai Konstantinas “Didysis” 
su savo pačia uždėjo krikščio
nybei kryžių, kaipo krikščiony
bės simbolį. Iki jo to sapno 
krikščionys kryžiaus negarbi
no, bet greičiau jo nekentė. 
Niekas krikščionių nesikryžia- 
vo nei nesižegnojo. Apie kry
žiaus garbinimų nėra nei žo
džio evangelijose, nei žodžio A- 
paštalų darbuose ir nei žodžio 
Šv. Povilo laiškuose. Krikščio
nių slaptas ženklas buvo žuvis, 
kadangi Kristus su savo moki
niais buvo žuvininkai.

Jeigu Kristus dr butų buvęs 
nukryžiuotas, tai ne ant tokio 
kryžiaus, kokį Konstantinas 
sapnavo. Rymo provincijose 
žmonių kankinimui buvo var
tojamas kryžius pavidale T. 
Konstantinas “sapnavo” ir pri
ėmė sau už ženklų skersainiškų 
kryžių, kurs yra toks, kaip Hit
lerio pagoniškoji svastika, tik 
be brūkšnių iš galų. Svastika 
buvo labai seniai, toli ppeš 
Kristų, vartojama tarp pagonų, 
kaipo laimikio ženklas. Ir Kon
stantinas ne ką kitų, kaip svas
tikų priėmė už savo ženklų ir 
davė jį krikščionims.

4.
Bet Kristus veikiausiai nie

kad nebuvo nukryžiuotas. Iš
kraipytos evangelijos nusako 
jo įnirtį ant kryžiaus. Tačiau iš 
tų pačių evangelijų nė visk&s 
tapo išmesta, ir įiš jų dabarti
nės formos yra įišku, kad jis 
gyveno dar labai ilgų laikų po 
savo tariamos* imirties.

Papasakojimas apie Judošių 
ir jo išdavimų neabejotinai yra 
prasimanymas. Jeigu buvo kas 
išduoti, tai išdavikams tuomet 
buvo mokama ne keletas gra
šių, bet tūkstančiai. Išdavimo 
pasekmėje niekad nebuvo bau
džiamas vienas žmogus, bet 
šimtai. Jeigu kas butų baudęs 
Jėzų, tai butų buvę nubausti ir 
visi jo mokiniai, kurie su juo 
buvo. Jėzaus mokiniai buvo žu
vininkai ir nesirieŠiojo kardų. 
Iš kurgi jie susirado kardų ku
nigo ausiai nukirsti?

“Pataikytos” evangelijos net 
šventų Petrų padaro melagium. 
Jis buk išsigynęs Kristaus tris 
sykius. Bet jis buvo artimiau
sias ir ištikimiausias Jėzaus 
draugas. Jeigu kunigai kankino 
kokį žmogų ir šv. Petras pasa
kė, kad jis jo nepažįsta, tai ten 
ir nebuvo Jėzus.

žmogus, kurs* buvo vedžioja
mas pas Pilotų, jeigu toks žmo
gus buvo, visai nesielgė ir ne
kalbėjo, kaip Kristus. Tai buvo 
menkas labai išsigandęs žmo
gelis. Kristus visur drąsiai kal
bėdavo — ir vargdieniams ir 
didžiūnams. O šis žmogelis* be
veik visą laikų tylėjo. Kada Pi
lotas jo klausė, ar jis dedasi e- 
sąs žydų karalium, tas žmoge
lis išdrįso, tarti tik du žodžius: 
“Tu sakai”. Tais žodžiais jis, 
be abejo, atsakė neigiamai, kad 
jis žydų karaliuj nesąs.

Po tariamos Kristaus mir-

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS , 
Grand Tavern 

Geriausios rųšies gėrimai, 
Šokiams Sali Piknikam Dar
žas už mažų atlyginimų, Vieš

butis dėl pakeleivių.
Grand Avė., Manheim Road, 

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

A. J. SEDEIN, Sav.

ties jo kūnas staiga iš grabo 
prapuolęs. Evangelijose pasaka 
įpie kūno prapuolimų yra la
bai sumaišyta, kaip yra sumai
nytas ir sąrašas atsilankiusių 
prie grabo. Vienok visos evan
gelijoj gan vienodai paliudija, 
Kad Kristus ir po savo “mir
ties” vaikščiojo su savo moki
niais, su jais valgė, ir gėrė. Is
torijos apie “prisikėlimų” — 
.ai tik vaikams pasaka paimta 
š pagonybėj prietarų. Nusta- 
omas evangelių faktas yra, 
:ad jis buvo gyvas.

Aišku taip pat yra, kad dėl 
kokių nors* priežasčių Kristus 
ipleido Jeruzolimų ir į šį mies- 
ų nebegrįžo. Mes jį randame 
vėliau gyvenantį Damaske kar
iu su Sv. Petru. iNetruiįus prieš 
Kristaus mirtį iš Jeru^olimo at
vyko į Damaską jo mokinimo 
priešas Saidas. Kristus, kad ir 
pasenęs, padarė jam didelį į- 
spudį. Saidas “praregėjęs”. 
Nors pilnai nesupratęs? Kristaus 
idėjų, Saidas, kaipo Šv. Povi
las, tapo dideliu krikščionių 
nokytoju.

Kristus mirė Damaske, ma
tyt, sulaukęs apie 80 metų am
žiaus. Jeigu kas jo grabo nori 
ieškoti, tai turėtų ieškoti Da
maske, o ne Jeruzolime.

LIETUVĄ
\

Modernu motoriniu laivu BRITANNICA-BIRZELIO 11

ši kelionė yra “PIRMYN” CHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. O kur, be to, visa ta laivo ištaiga, malonu
mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas ant to 
laivo!
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BIRUTE IN ”PASAULIO LIETUVIS0

NAUJIENOS ENGLISH SECTION ŠTAFF

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

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 mote widely- 
spread interest and concern toward this accomplishment.

Kaunas: We advocate more freąuent .Communications and 
contacts between the University of Kaunas and Amen- 
cans so as to link “them” an<K“us” more closely to- 
gether scholastically and culturally.

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.

DESERT IN SPRING Personalities of Interest
It is oat pleasure to pcesent each week individuali tvhose activities, character, 
ambition are noteivorthy and of fine influence in Lithuanian circlet.

I vvonder vvhat the desert is likę in spring; 
Are there any birds that joyfully sing? 
Does the golden sand take a different light? 
Do the small oases look green and brighf?

I vvonder about desert skies in spring;
Do the fresh spring rains vvet the sand?
Are the sun, moon and stars brightening?
Under this gold is there any land?

I wonder what the desert is likę in spring;
Will I never know vvhat it san bring?
Under a palm tree I vvant to lie;
Will I ever? Maybe — bye and byc.

—Lillian Šmotelis

Introducmg

Lithuania
by Mik J. Dauzvardis

(Continued from lašt issue)

III

From amber, gold of the sea, we turn 
to the less romantic gold of finance. 
Beginning with empty hands, vvithout 
funds, vvithout a valuta of its own, 
Lithuania has developed into a finan- 
cially sound nation of which many 
larger nations may be justly envious. It 
is one of the very few countries of the 
world vvhicb remain on the gold Stan
dard. The monetary unit of litas main- 
tains a steady level in value. Banks are 
funetioning normally. State budgets are 
balanced annually, and, of all the smal- 
ler nations, Lithuania has the smai
lėse national dėbt.

In culture, Lithuania is also progres- 
sing rapidly. Elementary education has 
been compulsory since 1930. All chil- 
dren mušt complete at kastas(t ^fcradks. 
There is an extensive network of mo- 
dern schools covering the country. 
There is a fine university in Kaunas 
housing 5,000 students. One may 

find schools of pedagogy, art, agricul- 
ture, military science, and physical cul
ture, as well as music conservatories, 
theological semitraries, trade schools, 
commercial institutes, etc. It is inter- 
esting to note that English is being 
taught in many of the schools. The 
theatre and opera are both statė insti- 
tutions. As compared to the dark peridd 
under the Russian regime, when the 
printed word was banned, now there 
are over 200 neyvspapers and periodicals 
published in Lithuania. An average of 
1,000 literary works are published 
there annually.

The government is vitally interested 
in promoting sočiai welfare arnong its 
people, and have been appropriating in-

creasingly larger sums of money in the 
budget to improving sočiai conditions. 
The governmental sočiai vvorks pro- 
ject adopted for the eurrent year is 
quite exhaustive. The most important 
is a project to help improve the health 
of village and farmer folk. To augment 
the 30 country elinies now in operation, 
it is planned to establish at least 200 
elinies in, all sections of the nation with 
as many doctors and a likę number of 
midwives in attendance. Salaries are to 
be dravvn from government funds. A no- 
minal fee of 1 to 3 litas vvould be 
charged to those who can afford to 
pay a sum equivalent to from 17 to 51 
American cents. Others would be trea- 
ted free of charge.

Three million litas have been ap- 
propriated for unemployment relief fot 
this year, and deposited in a Public 
Works fund. The unemployment ques- 
tion is not a serious one in Lithuania. 
As in all agricultural sections, the prob- 
lem is a seasonal one. The fund vvill 
be expended in the form of salaries to 
laborers hired to improve roads, streets, 
river banks, vvater systems, etc. Othęrs 
vvill be employed as tailors and shofc- 
makers to manufacture footvvear and 
garments for those employed on the pro- 
jects, as vvell as for the unemployablc. 
The small percentage of unemployed 
white collar workers is to be distributed 
throtigh government offices.

Heret&fore, the Ministry of Interiot 
had been appointing referees to iron 
out differences between employers and 
employees. During this year, official 
Labor Mediation Boards vvill be estab
lished. A Chamber of Labor, funetion
ing under the auspices of the Minis
try is charged with . the enforcement 
of minimum wage lavvs. The Cham
ber also eonduets a Folk University 
for the benefit of the laboring das- 
ses. The Folk University, vvhicb has 
become very popular, gives vocational 
and academic courses, topical leetures 
and leetures dealing vvith labor ques- 
tions. (To be continued)

PIRMYN
SHARPS and FLATS

“ -... J
• The Northside Pirmynites, vvith 

the aid of the sponsors of Pirmyn, held 
a Card and Būnco Party Saturady, Ap- 
ril 9th, at Grigaitis Hali, 3804 Armi- 
tage Avė. May vve express our thanks 
to Mr. Vilis and Mr. Jokubauskas for 
their help that evening.

• April llth Southsidc Pirmynites 
(of Brighton Park) hel a Style and 
Floor Shovv at Syrena Ballroom, 4270 
Archer Avė. Models were Miss Julia 
Kazlauskas, Onuks Skeveriutė, Aldona 
Grigonis and other Pirmyn chorus girls.. 
The Levvis Style Shop supplied the 
clothes.

• In the floor show vvere Peter Ja- 
kavicius and Victor Bender. Andy Nor- 
but supplied the music.

© A tavern party is planned by the 
Marquette Pk. Pirmynites May 14th. 
Miss Simons is in charge.

• It is believed that the Bridgeport 
Pirmynites also have something up 

Ath'eir sleeves. O’ vvhat can it be? '
A great deal of cooperation is needcd 

to carry out these different affairs. 
Here, may we again pause to thank all 
the Pirmyn Chorus sponsors and friends 
of Pirmyn for their unselfish aid in 
furthering our vvorthy cause.

• Mr. Stephens, our maestro, re- 
ceived a letter from Kaunas vvelcoming 
Pirmyn to Lithuania. The letter statės 
that during the stay of the chorus Ui 
expenses ineurred vvill be taken care of 
by Lithuania. (This indudes food, 
board, and traveling expenses).

^This brings us up to the poiut 
where the need of learning nevv songs 
and brushing up on the old vvill be 
necessary in order to make a favorable 
shovving in Lithuania.

• Rehearsals are being held twice a
vveek on Tucsdays artd Fridays promp- 
tly at eight. All members are asked to 
please be on time. Until then, Au Re- 
voir. —Raskey Huey

TODAY O

Beginning vvith today’s issue, the 
Chicago Herald and Examiner will 
print a series of articles on Lithua- 
nians, giving the stories of the cus- 
toms, history, culture, life and even 
the recipes of the favorite dishes of 
the Lithuanians in Chicago.

One of the paper’s top journalists, 
Bruce Grant, will write these arti
cles, vvhicb vvill appear daily.

Gayer 
Than Gay!

According to all reports and judg- 
ing from the preparations being made 
for Sunday, April 24, it seems that 
“Šaltimieras Gaieties” should really be 
the gaiest program we have seen in a 
long time.

One of the committee revealed the 
fact that the sčenery is being pro- 
eured from the theatričal Balaban and 
Katz outfit so as to sėt up a back- 
ground gay enough for the frolicing.

After the program, two orchestras 
vvill provide excellent music for the 
dancing. t

The tickets. s^em to be going ve
ry rapidly; so; if you are plan-? 
ning to be at the Lithuanian Audi
torium, 3133 S. Halsted St., to wit- 
ness the occasioh, perhaps, you better 
provide yourselffj with tickets in ad- 
vance. ;\ ,.. —Socialite

The official photograph of Biruti 
graces the cover of the ftAarch edition 
of “Pasaulio Lietuvis”, a magazine pu
blished in Kaunas and circulated through 
out the Lithuanian colonies of the 
World. j

An atticle, signed only “N”, givei 
a very thorough history of the cho
rus. It is herewith translated, freely 
and in part:

“Birutė is the only (Lithuanian) 
musical organization in Chicago which 
was from its very beginning, and re-' 
mains strietly non-partisan, working 
solely for the purpose of promoting 
the Lithuanian song and spirit arnong 
American Lithuanians.

“Birutė arose from the Vinco Ku-' 
dirkos society, and Mikas Petrauskas,1 
who was a member of that organiza
tion, is credited with the establishment 
of the chorus in 1907.

“In 1908, under Petrauskas’ direc- 
tion, the chorus staged “Kaminkretis ii 
Malūnininkas*’ and the operetta, “Bi
rutė.”

“During Petrauskas’ temporary ab- 
sence from Chicago, the directorial work 
was carried on by X. Strumckis, who 
led the chorus in numerous concerts. On 
Petrauskas’ return Birutė ^ntertained 
audiences with “Adomas ir Jieva”, 
“Šienapiutė”, “Birutė”, “Abejotinas 
Asmuo”, and “Be Sąmonės”. When 
Petrauskas left for Lithuania, his work* 
Vvas taken oVer by Pėter Sarpalius.
' “During the war and after, the cho

rus was directed in turn by Stasys Šim
kus, Antanas Pocius, A. Kvederas, A. 
Olis, A. Vanagaitis, K. Steponavičius 
and Mikas Jozavitas. By this time thė 
chorus was made up by the new, Ame
rican born generation .

“Internal polities at this time dis- 
rupted the organization and the chorus 
was considerably weakened.

“Alarmed • tat> the>: situation sevetal ot 
the oldest Birutės bopsters, arnong them 
Nora Gugis, Dr. Graičunas, Dr. Biežis 
Dr. Kliauga, A. ^Misevičius, the P. 
Millers, and Mr. and Mrs. Puišis met 
to discuss the problem of obtaining a

(Continued on Page 5)

while classes in specialized studies, 
i to promote discussions and leetures, 
and encourage friendly sočiai contacts 
between those who are often tto busy 
for sočiai activity elsewhere.

Liketvise, Mr. Ralis manages tq find 
eime to devote to furthering the aims 
of the Lithuanian University Club. A 
member for about four years, be served 
as President for two years. Even now, 
though he is holding no office, he is 
one of the club’s most ardent and va- 
luable members!

Having, himself, started college with 
a scholarship, he realizes what that can 
mean to dozens of young boys and 
girls who want to further their educa
tion būt cannot do so because of lack 
of funds. That is why he is rtrongly 
in favor of the club’s aim and pur
pose: i. e., to establish a Scholarship 
Fund.

Algird Rutis

Chicago was happy when Mr. and 
Mrs. Rulis decided to make this city 
their home and came here with their 
eurly-haired son, Algird, from Balti- 
more, Maryland. Of coursc, none knevv 
at that time that the little fellow would

At present, there is one Lithuanian 
young man who is enjoying the op- 
portunity of college vvork through the 
efforts of the LUC which provided 
the necessary funds. Applications are 
being received and considered right 
now as to the next student to receive 
aid from the club’s funds.

Lithuania Signs Contract With New York Fair EASTER EGG HUNT

q Girls and boys of the communi- 
ty are invited to participate in Mar- 
quette Park’s 2nd Annual Eastcr Egg 
hunt on Saturday, April 16th, 2:00 
P. KL 5,000 Easter candy eggs vvill be 
planted over a picked arca, amongst 
them will be 50 prize eggs. Prizes 
for this event vvere donated by the 
Merchants of this community. Children 
are vvarned to vvear high top shoes and 
golashes. All egg hunters will gather 
at the field house for the finai in- 
structions.

Lithuania has signed finai contracts for 10,000 square feef of space in the 
Hali of Nations for iis exhibit at the New York World’s Fair'in 1939.
September 10, 1939, has been sėt aside as Lithuanian Day at the Fair, when folk 
dances in native costumes and chorai singing will be featured. Jonas Budrys 
(rihgt), Consul General in Nevv York, signed for his government. Seated vvith 
him is Grover A. Whalen, President of the Fair Corporation. Admiral William 
H. Standley, Director of Foreign participation, is standing.

^.PLEASE NOTE—

To be included in the eurrent vveek’s 
issue of the English Section, all Com
munications, articles, etc., should1 reach 
our office by Wednesday of the šame 
week.

Because of the limited space and the 
numerous items to be included therein, 
vve reserve the right to shorten some ar
ticles vvhen necessary.

This* is your page; vve want you to 
feel free to write for it. We shall try 
to include as many notices and cover as 
wide a territory as possible.

—Editors

Bits for Your Scrapbook
Lithuanian Myths and SongVs

F tom An Economic — Historical Outline of Lithuania, 
by P. Zadeikis

The living monument of the high culture of the Ancient 
Lithuanians is found in Lithuanian folksongs, legends and 
fables. Lithuanian folklore is wealthy in material for the 
scholar, būt unfortunately it is very rately studied. Some 
signs of the ancient Lithuanian religion are štili found in 
the customs of the people and in the narnės of certain lo- 
calities. Until the later part of the 14th century Lithuanians 
had persistently clung to their ancient religion of wor- 
shipping the natūrai phenomena. They believed in the 
reincarnation and deified the sun and f irę. Their chief^god 
was Perkūnas, the great god of thunder and lightning. 
To interpret the natūrai and awe inspiring vvonders there 
had grown up an influential class of priests, called “krives.” 
The High Priest had been knovvn as “Ktivė Krivaitis.” 
For the purpose of vvorshipping, the Lithuanians built 
great temples, as Romuva, Šventaragio (on the site of 
the preęcnt city of Vilnius), Šatrija, Palanga, and Ram- 
bynas.

Lithuanians have many colorful explanations for the various 
natūrai phenomena in their folk-songs. The follovving is 
an example;

The moon married the Sud
. In the first Spring\ 

The Sun arose early 
And the Moon separated.

The moon while walking alone 
Fell in love with the Dawn 
Perkūnas in a great rage 
Cut him m two 'with a sword.

It is estimated that there are more than a million Lithu
anian fojksongs. Most of them are not yet recorded.

grow into a handsome young man and 
be eleeted President of the Lithuanian 
University Club.

Būt, we are skipping an interlude of 
consequence. High school days are often 
the most important in a young man’s 
life.. Algird Rulis’ activities and scho- 
larliness through his years at Tilden 
Tech High School were such that upon 
graduation, he was awarded a scholar
ship at the Armour Institute of Techno
logy, where he pursued the field of 
Chemical Engineering. ~

There, too, he proved himself an 
able student and was invited to be
come a member of the national hon- 
orary fraternity of engineers, Plii 
Lambda Upsilon.

He received his degree in 1936 and 
vvas soon connected with the Cities Ser
vice Oil Company, where his progress 
is keenly vvatched by his supervisors, 
who are usually able to “spot a good 
man” whcn they see him.

Now, that he has a good position, 
he might well have begun to take life 
a bit more easily, būt not Algird. His 
Interest in the vvork he has chosen to 
follow and his ambition for advance- 
ment in whatever he does, have turned 
his steps to school again. The special
ized study of Petroleum Technology 
occupies Mr. Rulis’ spare time in the 
evening division at Armour Institute.

Nor, does study, study, study leave 
no time for sočiai activity. The energe- 
tic young man is one of the organi- 
zers of the Evening Division of Stu
dents’ Assn. at Armour, vvhose chief 
aim is to have a student-body of gra- 
duate students in order to seeure vvorth

With the untiring _ efforts of such 
splendid members as Algird Rulis, the 
dub should attain its goal in the near 
future. Būt success depends not only 
upon members, būt more upon the 
goodvvill and support of all Lithuan
ians,—as Mr. Rulis espccially empha- 
sized and as wc sincerely and as em- 
phatically repeat, having promiscd him 
to do so..

That, by the way, is the one and only 
reason that the somewhat shy (believe 
it or not!) 'Mr. Rulis agreed to be 
interviewed. As long as we talked 
about the LUC, he vvas fluent and 
charmingly communicative, būt justf as 
soon as we asked some little quest<on 
about himself . . . well, he would light 
a cigarette and remember some interest- 
ing incident in a play he saw, or some
thing.

In sports, too, he is quite agile and 
proficient, AND we know he is fond 
of all kinds of sports! Būt, not a word 
from him. Luckily, we can report that 
Algird Rulis’ one favorite sport is 
Tennis, because we saw him play the 
game at Gage Park on many a fine 
morning, spring and summcr.

Other interests? Sorry, we couldn’t 
learn her name. He said that vvhoever 
she is and vvherever she is, he boptd 
that she would be patient, because he 
had a lot to accomplish before he vvould 
be bold enough to ask “Will you?”

We are sure there are a number of 
“patient” ones vvaiting for someone as 
straightforvvard, unaffected, ambitious, 
considerate and fine as Algird Rulis.

You’ll find him at all LUC affairs 
. . . is a tip to the mademoiselles from

. —Neu)$y

Kaunas

Monument erected in honor of voluntver soldiers toho perished in Lithat~ 
nia’s struggles ivith Poland, Germany, others for independente. The mona- 
ment is constructed of stones gathered from various battiefields and standi in 
the Park t>f the War Maseum in Kaunas, the ProvUiomd capitol of Lith
uania. ItyjČ a natidnal shrine and Mecca of all American-Lithuaniant visit- 
ing theie Mother Country.
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Under Southern S tars

By DR. E. G. PETERS

(Continued)
Wliosoever needed his 

skili, whether the child of a 
white woman of somewhat 
questionable morals, or the 
child of the richest and most 
respectable colored man in that 
community—that person had 
full claim upon the skili and 
training of hiin, Kenneth Jonės, 
doctor of medicine.

As Dr. Jonės was about to 
get his coat, hat, and medicine 
case, Ethel gripped his ar m. 
“Kenneth, you mušt not go!” 
she commanded. “Johnnie Cra\v- 
ford means nothing to you. If 
you go, I know something ter- 
rible’ll happeh to yott. Ralston’ll

colored man is accused of co- 
habiting with a white woman, 
especially with a white wife, 
his lifei isn’t worth the snuff 
of a candle.

As Dr. Kenneth Jonės walked 
from the business section of 
Willow Hill about ten that night, 
he noticed that the heavens 
were sown with thou’sands of 
silver pin-points. There was no 
moon, and/ as he looked over 
the valley below, he was par- 
ticularly struck by the beauty 
of the landscape under South
ern Stars. With his mind on 
the lavish artistry of Nature, 
he passed into the dark sha- 
dow cast by some big elms.

When Kenneth tried to ex* 
plain that he had gone to the 
Crawford home because Sally 
had begged him to save John- 
nie’s life, Jim cried fiercely, 
“Shut up!” and drove his fjst 
into the bound man’s jaw. 
“Don’t try to fool u‘s with any 
uv yorei smooth doctor’s lingo. 
You’ll soon git a chance t’ tell 
it to St. Peter,” he finished 
with a cynical laugh, in which 
Ralston and the other occu- 
pants of the car joined.

1936 Dodge $395
4 durų Touring Sėdau, Ibuda- 

votas Trankus, šildytuvas, Radio. 
Originalus nubąidmas. Tobulus są
lygos. Perleis už labai žema kai
na. $85.00 ar karas kaipo įmoksi
mas. $25 į mėnesį.
PRUDENTIAL FINANCE CO, 
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'Atdara Vak. ir Sekm.
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never let it be said that a ne
gro doctor cured a white boy 
when he had failed.” Gripping 
his arm harder, looking implor- 
ingly into his eyes, Ethel cried 
vehemently, “Don’t you under- 
stand, Ken, darling? If you* love 
me and Billy, please don’t go!”

On her face, in her eyes were 
great love and also great fear. 
Both tugged at Kenneth’s heart, 
for his wifei and child were the 
only bright spots in this vast 
sea of loneliness. They needed 
him tremendously; he needed 
them unspeakably. How he 
longed to take his wife and 
sweetheart in his arms, to tell 
her that he would not go.

“Oh, Doctor Jonės, yuh mušt 
come! My baby’ll die if yuh 
don’t!” Dropping on her knees, 
Sally grabbed his hands, held 
them tightly in her own, beg
ged Jiim with drawn face and 
eyes'red from weeping. “You’ll 
save my lammie, won’t yuh?”
- For a moment that seemed 
hours and even days to him, 
Kenneth was torn by the con- 
flict between professional du- 
ty an*d love for his family. Uis 
whole professional education 
and experience told him that 
he mušt try to save Sally Craw- 
ford’s son. Būt his love for his 
wife and his own son, and Eth^ 
el’s pleading voice and eyes 
begged him to stay. As Jacob 
wrest!ed with the angel, so 
Kenneth fought for strength to 
do his duty. Likę Jacob, Ken
neth won.

‘TU go with you,” he said 
qirietly to Sally Crawford.

—--------- r- ■

Two days had passed, putting 
Johnnie Crawford on the road 
to recovery. Būt “doc” Floyd 
Ralston had not been idle. Tem- 
porarily estranged from Sally, 
the jealous quack had been 
watching the Crawford house 
when Dr. Jonės had entered two 
nights before and' had left af- 
ter sitting a n hour with John
nie. Ralston, mad with rage at 
the thought that a “nigger” 
had ousted him from Sally’s 
favor, saw his chance to des- 
troy his double rival—his rival 
in love, as he thought, and his 
rival in medicine. Since Jim 
Crawfprd, a truck-driver often 
away from home, was begin- 
ning to suspect his wife of in- 
fidelity antį to wonder if Ral
ston might not be the man, this 
discovery of Kenneth’s nightly 
visit to the Crawford home was 
a godsend for Ralston.

When Jim returned from a 
trucking trip to New prleans, 
Ralston and two of his cronies 
soon convinced the suspicious 
husband tliat the “nigger” doc
tor regiriarly visited Sally du- 
ring Jim’s absence. To raiše a 
grim, determined mob of ab
out' fifty men from the slum 
distriet of Willow Hill and from 
the poorer nearby farms was 
easy enough.* For in that sec
tion of J^ississippi, as in/many 
other parts of the South, if a

Suddenly, Jim Crawford, 
“doc” Ralston, and two other 
men seįzed the negro physi- 
cian, clapped a hand over his 
mouth, and had him bound and 
gagged almost before he real- 
ized what had happened. Shov- 
ing him roughly into a waiting 
open automobile whose motor 
was running, the kidnappers 
headed for a wood about five 
miles west of Willow Hill,. As 
these defenders of Southern 
womanhood drove toward their 
destination, other cars, filled 
with blood-thirsty white men, 
dropped in behind, forming a 
small procession.

As Kenneth lay on his back 
on the rear seat irt the first 
automobile, his eyes rested on 
the inky dome filled A^itli silver 
points. Under Southern stars, 
he thought with terrible bitter- 
ness, I ride to my death at the 
end of a rope.

When thę procession was 
some distance out of Willow 
Hill, Jim Ci*awford removed 
the gag from Kenneth’s mouth, 
gripped the colored man by the 
shoulders until the fingers sank 
into the flesh:’- With hate-filled 
eyes Jim glarcd at Dr. Jonės.

“See this noose, you black 
beast!” Before the doomed 
man’s eyes Crawford dangled 
a slip loop in a strong half* 
inch rope. “We’ll teach you 
black bastards to let white wo- 
men alone!”

“1’11 say!” Quack Ralston
gloated with triumph. “When 
we git through with this stuck 
up nigger doctor that got his 
training up North, there’ll be 
some feast for the buzzards!”

BIRUTĖS OVERTONES
—o—

(Continued from Page 4)
good dircctor and thus save this oldest 
musical organization.

“Because all the directors in the past, 
with the exceptions of A. Olis and P. 
Sarpalius, were ab!e to earn a liveli- 
hood through the chorus, it was dif- 
ficult to find ' 'an energetic leader , who 
would be vvilling zto devote so much 
time and work to the chorus with no 
promise of pay, būt who vvould take 
over the task merely for the love of 
the work and the desire* to kcep aliveį 
that spark of Lithuanianism among the 
American born generation. They suc- 
ceeded in finding John Byanshas, a na- 
tive born Chicagoan, tvho fully under- 
stood the problems the Birute faced.

“From his early youth John Byan
shas attended all Lithuanian concerts, 
and appeared ivith Birutė as accompanist. 
There f ore, though he u)as ftdiy em- 
ployed in his capacity of engineer at 
W este r n Electric company, he agreed 
to take over the duties of directing Bi
rute, uithout pay, and strive to raiše 
it to the heights which it had teached 
in formec years. T bus f ar he has do- 
nated six years tvork and not a small 
sum of money to kcep Birute alive, 
Under his direction Bitute has staged 
‘Raganius1, 'čigonai', ‘Ebtė', ‘Sveikam 
ligą neįkalbėsi’ and inumerable concerts,- 
in ivhtch he altvays strived to present" 
only compositions of Lithuąnian com- 
posers.

“And npyv he and Birutės chorus are 
preparing the operetta “Perikola”, tvhich 
they tvill present at Sokol hall May 1.

Jacgues Grandmesnil
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Žinios Iš Lietuvos
APVOGS BAŽNYČIĄ

Nauja medicinos pažanga
Rašo Dr. Br. J. Zubrickas

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. I^aive 
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 j laivą New 
Yor.ke išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ, kurią 
numatoma pasieksite birželio 9 d. ryte.

Sutaupysit pinigą pirkdami laivakortę 
ten ir atgal

Informacijų ir laivokorčių kreipkitės į

SVEIKATOS SKYRIUS
1.11 — ■■■■ 1 I II    !■    I III   I

šf Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA ' 

—A——————— ■■!■■■■■■. ■■■■■    I  .1

šiais metais kovo 25 d. dak- kalba ir moka ją gražiai varto- 
tarų Strikol ir Vežei ofise A- ti. Jisai savo amžiumi yra dar 
merikos Lietuvių Daktarų tik jaunuolis, bet labai rimto 
Draugija suruošė labai įdomią nusistatymo, ramaus tempera- 
paskaitą, kurios preligentu bu- menlo ir p lapių užsimojimų as- 
vo pakviestas Dr. G. Wiltrakis.1 menybė, kuri siekia daugiau 
Dr. G. Wiltrakis yra Loyola u-1 šviesos ir kopianti į aukštąsias 
niversiteto profesorius ir, be to, mokslo sferas. Tai musų atei- 
užima valstybinę vietą proto Ii- ties pažiba, kuri be abejonės 
gų institute Elgin, Illinois. Su’dar daugiau prisidės prie pa- 
pasididžiavimu galime pasigir- gerinimo musų profesionalų 
ti, kad Dr. G. NViltrakis yra'gydytojų viešosios, nuomonės, 
tikras lietuvis. Jis gimė Bosto
ne, užaugo ir studijavo medici- NViltrakis nurodė
uos mokslus Chicagoje. Nors mentia praecox gydymo budus, 
visą savo ligšiolinį gyvenimą kurie yra praktikuojami Elgin 
praleido Amerikoje, tačiau yra ir kitose' Amerikos Jungtinių 
gerai susipažinęs su lietuvių Valstybių ligoninėse. Kad skai-
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tytojas galėtų geriau suprasti 
ir įsigyti aiškesnį vaizdą apie 
šitą , straipsnį, pasistengsiu api
budinti vartojafrių svetimžo
džių reikšmę ir bendrais bruo
žais aprašysiu tos ligos žymes. 
Dementia praecox (ištark de- 
mencia prekoks) yra pavadini
mas vienos protinės ligos, ku
rios ženklai kiekvienam net ne- 
susipažinusiam su medicinos 
mokslhis krinta stačiai į akis ir 
aiškiai pasako, kad susirgusio 
asmens protas arba dvasia ne
atlieka normalių funkcijų ir 
kad to asmens ghlvoj vykstąs 
kažkoks pakrikimas, sumiš.- 
mas. Tik ką paminėti svetim
žodžiai yra kilę iš lotynų kal
bos. Dementia reiškia nesąmo
nę, kvailybę, padūkimą, bepro
tystę, pakvaišimą; praecox — 
ankstyvas, nepribrendęs, pirm 
laiko išsivystęs. Taigi, žinoda
mi vieno ir kito žodžio apibrė
žimą, galime juos sugretinti ir 
bendrai pasakyti, kad dementia 
praecox yra tokia dvasios liga, 
kuria asmens daugiausia anks
tyboj jaunystėj suserga ir ku
rių svarbiausias pažymys yra, 
kad išmintis ir valios reguliuo
janti galia nustoja veikusios ir 
toks ligonis pereina į ypatingą 
sukveilėjimo stovį. Tiesą pasa
kius — amžius ir lytis nesuda
ro jokio skirtumo; suserga jau
ni ir seni, motery^ ir vyrai. Po 
šių bendrų išvadžiojimų perei
sime prie dvasinių reiškinių 
aprašymo, kurie charakterizuo
ja minėtą ligą.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertuli's, Sav.

Maytag
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2310 W. ROOSEVELT ROAD 
Phone SEELEY 8760 

CIIICAGO, ILL.

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED

NEPAPRASTI

BARGEN Al!
Kam mokėti brangiai 
už skalbiamą mašiną, 
Ijad jus dabar galite 
nusipirkti

Daugumoje atsitikimų paste
bima, kad jaunuoliai belanky
dami įvairias mokyklas, arba 
būdami kokiais nors tarnauto
jais arba atlikdami kitokias 
jiems uždėtas visuomenines 
pareigas, yra nepaprastai uolus 
patikimi ir kartais net stebėti
nai gabus individai. Supranta
mas dalykas, kad toks šeimos 
narys sukelia tėvams nemaža 
džiaugsmo ir vilties dėl ateities 
gyvenimo. Bet po kai kurio lai
ko įvyksta visai netikėta staig
mena. Jei kas dar netaip senai 
atsižymėjo darbštumu ir pa
žangumu, tas dabar virsta vi
sai priešingu tipu. Buvęs prieš 
.airį laiką visų mylimas ir ger
biamas, dabar taiųpa papras
tas valkata, dykaduonis ir dva
sios paliegėlis. Jis* neparodo 
susidomėjimo gyvenimu ir sa
vo asmenimi. Jokios priemonės 
negelbsti paakstinti prie mok
slo ar darbo. Visos’ pastangos, 
kad sugrąžinti jaunuolį į pir
mapradinį stovį nueina niekais. 
Kartais jis pasidaro visuomenei 
abai pavojingas. Pas jį atsi
randa nepatenkinami geismai 
ir noras pasirodyti kitokiu ne
gu jis iš tikrųjų yra. Kaž kur 
girdėjęs ar skaitęs, jis prade
da vartoti aukštai skambančius 
išsireiškimus ar net ištisus sa
kinius, įsigilina į okultizmą, 
mistiką ir kitas “svarbias pro
blemas”. Jo elgesys pasidaro 
savotiškas. Vieloj ištiesti ranką 

MAYTAG prosinimo
masina

Už

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

rtiltNITURECOMP ANY 
231O W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760

ratu keletą kartų arba be jokio 
užsirustinimo suduos į antau
sį ir dar šypsodamasis paklaus 
— “kas gero girdėti” ir 1.1. At
sitinka ir taip, jeigu iškelsi to 
kiam asmeniui jo ranką, galvą 
ar koją, lai jis pasiliks tokioj 
padėtyj per kelioliką minučių 
ir net ištisas valandas. Kartais 
norint ištiesti sąnarius ir atsta- 
iyli juos taip, kaip jie yra anks
čiau buvę, sutinkama didelį pa
sipriešinimą, nes raumenys sa- 
vavalingai įtempiami ir nepasi
duoda aplamdymui. Kiti vėl sa
vo elgesiu primena mums bež
džiones. Veido išraiška būna 
maskiruota, o kūno judesiai la
bai primityviški. Pavyzdžiui, 
parkrisdami ant žemės verčiasi 
kamuolio pavidalu, šokinėja iš 
vietos į vietą, daužo kurtįšjtimi 
į stalą, mosikuoja rankomis, 
tampo lupas ir taip panašiai, 
atkartodami tą patį judesį be 
nuovargio daugelį sykių. Į pa
klausimus niekados negauna
ma tiesioginis atsakymas. Jie 
nukrypsta nuo pagrindinės te

mos ir kalba apie visai nebūtus 
dalykus. Kartais įsikandę vieną 
žodį, frazę arba sakinį — jie 
kartoja jį ištisas vajandas. Su
sidaro įspūdis, kad toksai indi
vidas nieko kito savo gyveni
me nėra girdėjęs ir išmokęs, o 
tik išjaukintas atkartoti tam 
tikrus garsus ar išsireiškimus. 
Ir rašte galima pastebėti tą pa
tį apsireiškimą. .Vieną žodį ar 
sakinį atkartoja taip dažnai, 
kad iš to susidarytų didžiausia 
knyga. Kai kuriuose asmenyse 
būna sukelti vaizdiniai, kurių 
atsiradimui nebūna jokio išori
nio sužadinimo. Pavyzdžiui, jie 
girdi ir mato dalykus, kurių 
tikrenybėje visai hera. Reikia 
pažymėti vieną dalyką, kurs 
dėl dementia praecox ligos yra 
labai charakteringas, būtent, 
tas nuolatinis dvasinių reiški
nių keitimasis, pagaliau perėji
mas į normalų stovį. Paprastai 
sąmonė ir atmintis gerai veikia 
ir įgytos žinios pasilieka ilgam 
laikui. Toks asmuo staiga at
bunda ir atrodo visiškai svei
ko proto. Jis orientuojasi apie 
laiką ir vietą; pažįsta aplinku
mą, kurioje jisai randasi ir ži
no* visa, kas joje darosi. Perei
na kelios savaitės bei mėnesiai 
ir jis vėl nustoja dvasinės lyg
svaros.

Ilgą laiką medicinos mokslas 
negalėjo daug tokiems ligo
niams pagelbėti. V įšoki bandy
mai neturėdavo pasisekimo. 
Daug kas buvo mėginta, bet 
pageidaujamų rezultatų vis ne
galėdavo atsiekti. Dr. G. Wil- 
trakis savo paskaitoj pabrėžė, 
kad visoje Amerikoje yra apie 
806,000 ligonių patalpintų ligo
ninėse. 500 tūkstančių tame 
skaičiuje yra susirgę dvasios li
gomis, iš kurių 50 nuošimčių 
sudaro Dementia praecox. Šie 
ligoniai yra įvairaus amžiaus ir 
su įvairiomis formomis. 1934 ir 
1935 metais Europoje buvo į- 
vesti du nauji gydymo budai. 
Vienas iš jų vadinamas Insulin 
treatment, kitas .convulsion 
treatment. Pirmąs iš jų buvo 
pradėtas 1934 m. Vienoje, Aus
trijoje. Jo išradėjas yra Dr. 
Manfred Sakei; Ąntro gydymo 
išradėjas yra <Dr. Meduna iš 
Budapešto, Vengrijoj, kuris sa
vo metodu pradėjo gydyti 1935 
metais.

Insu’in yra tam tikra chemi
nė medžiaga, kuri yra pagami
nama pilvo seilėliaukos (pan- 
creas). Bendrai, insulin yra 
vartojamas dėl žmonių sergan
čių cukraus liga, vadinama dia- 
betes. Kiekvieną dieną, išski 
riant sekmadienius, ligoniu 
duodamas atitinkamas kieki: 
insulin, būtent įšvirkštinimo 
keliu į raumenis. Už kelių va
landų ligonis nustoja sąmonės 
ir per visą tą laiką yra atidžiai 
dabojamas* Atgavęs sąmonę, jis 
būna nepaprastai išalkęs. Pas 
jį atsiranda milžiniškas apeti
tas. Su laiku tokie ligoniai nu
tunka ir laikui bėgant jų fizi
nis ir dvasinis stovis pasitaiso. 
Gydymas užsitęsia maždaug 
tris mėnesius. f

Dr. Meduna panaudojo savo 
ligoniams Metrazol. Paprastai 
šis vaistas yra vartojamas dėl 
širdies, kad paakstintų jos vei
klumą. Metrazol duodamas tie
siog į kraują ir greitu tempu. 
Tuojau po įšvirkštimo ligonio 
galvą, rankas ir kojas pradeda 
trūkčioti, kratytis ir mėtytis į 
visas puses. Tokius
vadinama konvulsijomis, 
konvulsijos tęsiasi tik 
minutes. IŠ viso ligonis 
30 įšvirkštimų.

Abu gydymo metodai 
Ūkuojami Amerikoje tik 
ri metai sn puse. Reikia pasa
kyti, kad gauti rezultatai yra 
labai geri. Nors pažanga pada
ryta tuo atžvilgiu ir ligoniams 
suteikta didelis palengviniinas, 
tačiau mokslo vyrai nenustoja 
dirbę ir gal netolimoj ateity iš- 4 
ras ką nors dar geresnio ir pa
prastesnio.

APYTALAUKIS, Kėdainių 
valsč. — Vi.sario mėn. iš 3 į 
4 d., naktį, nežinomi piktada
riai, įlindę per langą, apvogė 
Apytalaukio parapijos bažny
čią. Pavogė du kielikus ir mon
stranciją. Plėšikai dar br.nde 
įsilaužti ir į po bažnyčia esan
tį yusį, bet nepavyko. Tą pačią 
naktį taip pat norėta apiplėš
ti ir Apytalaukio krautuvę: jie 
prašėsi įsileisti vidun, bet krau
tuvės šeimininkai neįsileido.
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NIŪRIOS VELYKOS
Velykps tai gražiausia pava

sario šventė, kuri pasipuošusi 
pirmomis pavasario žibutėmis 
žavi kiekvieną žmogų.

Kaip smagu ' prisiminti, kaip 
Lietuvoj Velykų šventėms suva
žiuodavo žmonės iš įstaigų bei 
mokyklų į tėviškę, kad kartu 
šeimoje švęsti Velykas. Kaip aš 
jų laukdavau greičiau ateinant! 
Tas nuoširdus ir kuklus namiš
kių prisiruošimas šioms šveru 
tems dar gerokai prieš Velykas 
viliodavo! Koks jaukus ir gra
žus laikas būdavo, kada visi 
geroj ir malonioj nuotaikoj 
prie Velykų stalo susėdę muš- 
davome margučius* ir ragauda
vome kitokius motulės paga
mintus gardumynus!

Po visų smagių vaišių, būda
vo jaunimas susirinkdavo kut 
nors į vieną vietą, senesni vėl 
kas kur sueidavo dalindavosi 
savo rūpesčiais ir kitokiais rei
kalais*. Atsimenu, tėtušis labai 
mylėdavo vaikus, todėl su jais 
per Velykas ištisas dienas riti
nėdavo margučiais. Tai būdavo 
jo geriausi draugai, su kuriais 
jis pilnas smagaus jumoro leis

davo liuosą laika« Vaikai, turė
dami savotišką pririšimą prie 
Jo, rinkdavosi būriais, ir visi iš 
to turėdavo malonumo. Būda
vo, kur tik eini, ten visi links- 
mij visur malonus klegesys, 
nuoširdumas ir pagalba vienų 
kitiems, čia, žiūrėk, mergužėlės 
skaistveidėlės šventadieniškai 
nusiteikę renkasi į būrelį ir 
linksmas daineles dainuoja, ten 
vėl bernelių būrys skuba joms 
į talką savj>rskainbiais balsais.

Tokios Velykos* būdavo tik 
seniau. Jos dabar pasiliko tik 
kaip malonus atsiminimai ir 
saldžios svajonės! Šiandien, ap
leidę savo kraštą, palikę malo
nią tėvų pastogę, šioj šaly ne 
lik neradome didesnio smagu
mo šioje šventėje, bet prarado
me ir tą, kurios niekuomet ne
pamiršime. Čia nėra to nuošir
dumo žmonėse, nėra tos* jau
kios tiuotaikos, nežavi mus nei 
graži pavasario gamta, nes čia 
viskas svetima, nejauku ir de
ramu... Neapdovanoja čia* mus 
nei motulė savo švelniais glos
tymais. Neteikia nė tėtušis ma
lonios paguodos* ... /

1936 Chevrolet
DeLuxe Tour, Sedan, Įbudavotas 

trunkas, Radio, Šildytuvas, DeLuxe 
Įrengimas. Parduos už tą. kas liks 
sąskaitas sutvarkius. $75.00 ar ka
ras kaipo imokesnis. $25.00 j mė
nesį. $395.
PRUDENTIAL FINANCE CO.

1637 N. Cicero
Atdara Vak. ir Sekm.

Jaunuolių Žurnalas 
“VOICE” 

Išeis už Kelių Dienų

IŠPLĖŠĖ BITES
ŽALIOJI. — Naktiniai “pauk

ščiai” išplėšė šuklių kaimo gy
ventojo Silvestro Stankevičiaus 
bites. Piktadariai stropiai ieš
komi.

1868 1938

Linksmų 
Velykų!

VISIEMS MUSŲ 
LIETUVIAMS 

DRAUGAMS IR 
KOSTUMERIAMS

THE LIVE STOCK 
NATIONAL BANKc/"CHICAGO

Narys FEDERAL DEPOS1T INSURANCE CORPORATION

4150 SO. HALSTED ST. >

Ir šios Velykos niūrioj aplin
kumoj, man vienos iš nejau
kiųjų, nes tėvelio malonią pa
guodą ne tik niekuomet nesi
džiaugsiu, bet ir siunčiamų Ve
lykoms linkėjimų daugiau ne
sulauksiu...

Begailestinga mirtis nepaiso, 
kad norisi dar gyventi ir helai- 
ku išplėšia brangiausi žmogų 
iš šeimos tarpo. Koks Skaudus 
musų likimas, kada ištikus pa
našiai nelaimei skaudžioj va
landoj negali kartu su savais 
pėrgyventi sunkų skausmą. Pa
našiu momentu prisijunti vie
nui vienai, kaip koks tremti
nis, ir savo sielvartu bei ašaro
mis neturi su kuo pasidalinti.

Tik keturios nykios ir tylios 
kambario sienos tave suprasda
mos užjaus ir niekam tavo 
skaudžiai pergyventų valandų 
neišduos, kad bejausmiai pasi
džiaugtų.

Dovanokite, brangus skaity
tojai, kad man niūrioj valan
doj drįstu savo sielos kančio
mis su jumis pasidalinti. Tikiu, 
kad nevisi bejausmiai ir nevisi 
laimingi, kad yra šiandien daug 
ir tokių, kuriems vienoks ar ki
toks liūdnumas slegia širdį. O 
tokie, be abejo, yra mano drau
gai. Ir šios Velykos mums bus 
kupinos smagių atiminimų, 
kuriuos slėgs dabar likimo iš
tikti skausmai . ; . Taigi, šių 
liūdnų Velykų proga priimkite 
mano nuoširdžius linkėjimus, 
lai niekad neištinka jus skau
di valanda. O mums, brangus 
tėveli, nebėra vilties dar kartą 
matyti, ir ten toli malonioj ta
vo šiaudinėj pastogėj dalintis 
karčiais-ii’ saldžiais laikais per
gyventais atsiskyrime. Belieka 
pasakyti: sudiev, brangus tėve
li, ilsėkis rainiai savoj šalelėj, 
Užbaigęs visas kančias! O tavo 
dukra svetur, toli nuo savųjų, 
nekartą tave prisiminus lies 
gailias ašaras.... —Rūta
Toi’onto, Ont.

Balandžio mėnesį sukanka 
lygiai metai laiko kaip Ameri
kos lietuviai jaunuoliai pradėjo 
kampaniją dėl išleidimo jau
nuolių žufrnalo “VOIGE of 
Liubuaniaii-Amerifcansr. Per tą 
laiką sti p^gelba įvairių masi
nių orgąmzricijų ir jų veikėjų 
ir taipgi šu pagelba visų pro- 
gresyviškų laikraščių, pavyko 
jaunuoliams sukelti reikalinga 
kvota, kad butų galima išleisti

Šiandien “VOIGE” jau yra 
rengiamas prie išleidimo, ir ba
landžio mėnesio 15 d. pasiro
dys. Žurnale tilps apysakos, 
straipsniai įvairiuose klausi
muose, ir abelni kultūriški da
lykai.

ŽUrnalasi “VOICĖ of Lithuri- 
nian-Americans” bus tas įran
kis, su kurio pagelba Amerikos 
jaunimas galės savo talentus 
viešai išreikšti. Linkime, kad 
visi Amerikos jaunuoliai koo- 
pefuolų $.1 mumis šiame reika
le.

Prenumeratos kaina tik $1.50 
ant metų. O pusei metų—$1.00. 
Organizacijos, kurios nėra pa
sveikinusio^ žurnalo, prašomos 
tai padaryti. Mes jų pasveikini
mus galėsime patalpinti antra
me žurnalo numeryje. Taipgi, 
prašome visų užsisakyti žurna
lo pundus, kad butų galima pa
skleisti kuo daugiausia žurnalo

Lithuanian-American Piib- 
lišhęrs, Iiox 38 Station W. 
Brooklyn. N. Y.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS ■ ?
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIU '

RADIO PROGRAMŲ '
• PENKTADIENI— ___ ‘ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

LIETUVOS ŽINIOS
VAŽINĖSIM TIK ŠVARIAIS

ARKLIAIS

ROKIŠKIS. — Šiame mieste 
pirmadieniais ir penktadieniais 
gatvėse stovi policininkai ir 
tikrina pravažiuojančių arklių 
švarumą. Ūkininkai iš pradžių 
dėl tokios tvarkos “nervinosi”, 
bet jau dr.bar apsiprato ir pa
tys džiaugiasi, kad švariu ark
liu daug smagiau ir gražiau 'va
žiuoti. \

FA VOGĖ ARKLIUS <i, b<r
K YB ART AL — Iš kovo mėn. 

8-Os į 9-os di naktį pavogti 
šiaudiniškių kaimo gyventojo 
Br.činsko trys/jarkliai, viso apie 
1,200 Lt-vertėt.j.Vagys tuo tar
pu dar nesugatlti.

šitokių vagysčių šioje apy
linkėje jau seniai bėra pasitai
kę 1936 metų'!vasarą šuklių ir 
Drebulinės km\ gyventojai, du 
broliai P.* ir jf'Zadrauskai, pa
vogė iš LėpaltavO dv. Kybartų 
v. 4 arklius it* Lazdijuos ban
dant parduoti buvo sugauti ir 
h u bausti po trejus metus sun
kiųjų darbų kalėjimo. O dabai*, 
matyt, vėl atsirado naujų šito
kios rųšies 'vagių.

PRISIGĖRĘS DEGTINĖS
MltlĖ

ALVITAS. — šiaudiniškių 
kaim. gyv. Tiitaraitis vasario 
28 dieną prisigėręs naminio sa- 
magono išėjo laukan ir atsigu
lė; Vėliau atrado jį lauke be
gulintį ir nUnešę namo paguldė 
j lovą, ir paliko. Motiiia, atėju
si pažiūrėti, rado jau nebegy
vą. štai prie ko veda mus deg
tinė.
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YANKEE FOOD
PRODUCTS C0.
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KostumeriamsCENTRALDISTRICTFURNITURE • COMPANY

Jos. Juozaitis, Mgr. 
3621-23-25 S. Halsted 

Street
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SKAITOT Naująją Gadynę”?!

Linksnių Velykų!
Linkime Visiems Savo Draugams ir 
, Kostumeriams

NEW CITY
Furniture Mari
COMPLETE HOME OUTFITTERS 

1654-56 West 47th Street;
Phone Boulevard 3534

“NAUJOJI GADYNĖ” yra 'populiarus savaįtinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma/įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra, paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimų. ,
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks. .
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE” ~~
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiutičiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘV ir
meldžiu ją siuhtinėti sekamu adresu:

Vardas............................... ......... -........  -..............+
Numeris ir gatvė ..... *.... ........................ ..........................
Miestas ir valstija —----------- ....
" " 1 ................. .....»<

KV1ETKIN1NKAS

GĖLES
Vestuvėms, Bankietams ir 

Pagrabams

3316 S. Halsted St.
Phone Boulevard 7314

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

Prie 1340 W. 63rd St

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

1938, 1937 ir 1936 m. Buicks, Cadillacs, La Sales, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sodos, Dodges, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettes, Studebakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURI MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKTI BE
VEIK NAUJITĖLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
KAIP Už $295. / x
Tik pamanyk, beveik naujitelis karas tik už $295 su 90 die
nų garantija ir 10, dienų bandymui.
Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, 
Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chryslers, Packards, 
Pontiacs, Plymouths — už pigiai kaip $45. * •
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA. •
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ. Į
Ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei — virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO {MOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS 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

Linksmų-Velykų
Švenčių Linkime Savo Draugam^, Kostu

meriams, Pažįstamiems ir Visiems 
Lietuviams

EVA KELNAR

PERMANENT WAVING MUSŲ 
SPECIALYBE

llnity Beauty 
SHOP

EVA ir CONNIE KELNAR, Savininkes

754 W. 35th Street Chicago, III
Phone Boulevard 4303

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



’ NAUJIENOS,~Chicago, UI. šeštadienis, balan. 16, 1938

Linksmų Velykų!
Linkime Visiems Savo

Draugams ir
'■ N

Kostumeriams

^HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIĘ$ 

TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED 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 nedėliomis nuo 

^9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

SVEIKINU VISUS SAVO DRAUGUS 
IR KOSTUMERIUS IR LINKIU 

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ!

Jos. F. Budrik
3417 SOUTH HALSTED STREET

Beer Distributor

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

I u v -   - —- —_ _ A

i KĄ ŽMONES MANO
L . . ■ - i ■ - .......—_____ -__ _____ -__'

PARAPIJONŲ PASIKALBĖJIMAS APIE 
ROMOS KUNIGUS

kiti nei gyrė,

yra kunigas, 
altoriaus arba

“Bet kunigai tai ne bučeriai,” 
vėl įsikišo bučerienė.

“Aš ir nesakau, kad kunigai 
ir bučeriai yra tas pat,”—vėl 
aš ėmiau aiškinti. “Mes buče- 
riams nestatome namų gyven
ti, neįtaisome bučernes biznį 
varyti, nesuperkame rakandų 
bučerių namams, nesuperkame 
lentynų, kaladžių, šaldytuvų jų 
biznio vietoje, nestatome jiems 
garadžių, nemokame bučeriams 
algų ir t. t. O kunigams moka
me algas, išstatome puikias 
klebonijas, jas gražiai išforni-

1936 Olds. $465
DeLuxe 6 cil. 4 durų, įbudavotas 
trunkas Sedan, su šildytuvu, laik
rodžiu, gana extras. Vienas iš pui
kiausiai mieste bėgančių ir at
rodančių karų. Turi parduoti tuo
jau, kad užbaigti sąskaitą. $75.00 
ar karas kaip įmokėjimas. $25 į 
mėnesi.
PRUDENTIAL FIN\ANCE CO.

1637 N. Cicero 
Atdara Vak. ir Sekm.

Neseniai man teko būti šei
myniškame pokilėly. Visi sve
čiai ir viešnios buvo Komos ka
talikai, parapijonai. Kalbų ten 
buvo visokių, šnekėjome apie 
fašizmą, komunizmą, demokra
tiją, Lietuvos krizę, popiežių 
ir t. t. Nenutylėjome, žinoma, 
nei apie kunigus nepakalbėją.

Svarstant apie kunigus, vieni 
juos gyrė ir gynė, kiti peikė ir 
kritikavo, o dar 
nei peikė..

“Man kunigas 
kai jis yra prie
sakykloje. O šiaip jau gyveni
me kunigas man toks pat žmo
gus, kaip ir kiti,”—tarė vienas 
iš svečių. Jam keletas pritarė.

“Visi kunigai žmones prie 
gero lenkia. Visi kunigai žmo
nes ant gero mokina. Kam tad 
juos pulti ir kritikuoti,”—tarė 
kitas svečias. Ir jam keletas 
pritarė.

Po to ėmė žodį žymi viešnia, 
bučerienė ir tarė: “Kai aš su
maniau eiti į bučernes biznį, 
tai nuėjau pas savo kleboną 
rodos išgirsti. Jis pagyrė mano 
sumanymą ir padrąsino. Taipgi 
pareiškė gražų pamokinimą, į- 
spėdamas neužteršti savo šir
dies godumu ir noru greit pra
lobti. Tegu tavo svarstyklės 
būna geros, sakė klebonas, te
gu tavo svaras būna pilnas, kai
nos teisingos. Neparduok suge
dusias prekes už geras, nesi
naudok žmonių, ypač vaikų, ne
žinojimu kainų ir jų neišmrny- 
mti apie prekes. Taip varydama 
biznį, turėsi Dievo palaimą ir į 
^•gysi žmonių’pasitikėjimą ir jų 
oagodonę. Na, kas išdrįs paša-, 
kyti, kad1 tai buvo ilegerrs kle
bono pamokymas?”

Ir bučerienei keletas pritarė.
Kadangi aš tose diskusijose 

nedalyvavau ir savo nuomonės 
nepareiškiau, tai buvau papra-' 
sytas prabilti. Prašymą nerei-1 
kėjo pakartoti ir ėmiau sakyti 
apie tai, ką aš maniau apie pa-1 
reikštas mintis ir apie tai, ko 
verti kunigai ir jų pamokini
mai. Aiškinau šitaip:

“Aš nesutinku su tuo, kurs 
sakė, kad kunigas yra kunigas 
tik tuomet, kuomet jis yra prie 
altoriaus arba sakykloje. Taip 
sakyti reiškia pažeminti kuni-

visi 
len- 
yra' 
len-

gas ir prie altoriaus, ir sr.kyk- 
'oje, ir klebonijoje, ir gatvėje, 
;r visur kitur. Kunigas niekur 
r niekados neturi liautis būti 
kunigu. Aš sutinku, kad 
kunigai žmones prie gero 
čia. Bet mano reikalavimas 
tr.s, kad tas, kurs žmones
kia prie gero, tai pirmiausia 
iats turi būti prie gero palin
kęs. Tas, kurs mokina kitus ne
turėti godumo, pirmiausia pats 
orivalo būti liuosas nuo godu- 
no. Tas, kurs skelbia nekriau- 
;i turtų čia ant žemės, pirmiau- 
da pats neprivalo sau krauti 
cemiŠkų turtų. Tas, kuris mo
kina biznierių laikytis teisingų 
cainų, tai pirmiausia pats ne
privalo be saiko įvairuoti savo 
kainas. Visi žinome, kad tas, 
kurs vienaip sako, o kitaip da
ro, yra fariziejus.”

“Mišios, sakramentai, k.idoji-' 
mai tai ne steikas ir ne šolde- 
ris,” sušuko bučerienė.

“Aš ir nesakau, kad mišios, 
sakramantai, laidotuves, šolde- 
ris ir steikas yra t r. s pats da
lykas,” toliau aiškinau aš. 
‘šolderis ir steikas yra žemiš-’ 
ki dalykai, o sakramentai yra 
regiami ženkk i, per kuriuos ne
igiamas Dievo malones apturi
me. Kristus liepė sakramentus 
iykai dalyti. Sakė jis: Dykai 
gavote, dykai ir dalinkite. O 
musų. Romos kunigai pritaikė 
atkramentus, mišioms, laidotu
vėms pinigiškas kainas.”

Linksmu Pavasario
, Švenčių Velykų 

Linkiu Visiems Savo
Draugams ir
Kostumeriams

JohnF.Oald

šiojame, superki.me indus, mo
kame telefonų, elektros, geso, 
anglių ir kitokias bilas, pasta
tome bažnyčias, superkame 
bažnytinius rakandus, drabu
žius, indus ir kitokias bažnyti
nes reikmenis. Ir prie tokių iš
lygų kunigai nuo parapijonų 
ima ir už mišias, ir už sakra
mentus, ir už laidotuves, ir ui 
kitokius bažnyčios patarnavi
mus. Ir ne taip ima, kaip bu
čeriai už savo prekes, žiūrėki
me. Už skaitytines mišias ku
nigai pasitenkina doleriu, už 
giedotines rokuoja po $3 ir po 
$5, o jei daugiau žvakių sude
ga ir šviesas sužibina, tai ima 
po $10, ir po daugiau, nors nei 
už žvakes, nei šviesas kunigai 
nemoka; už laidotuvines mišias 
ima nuo $25 net iki $150. Kaip 
išrodytų ir kuo dalykai baigtų
si, jei bučeriai panašiai įvairuo
tų kainas, kaip kunigai? Saky
sime, įeina į bučernę šeiminin
kė ir paprašo šolderio. Bučeris 
jai parokuoja vieną dolerį. Po 
šios tuoj įeina kita, sportiškes- 
ne, turtingesnė moteris ir pa
prašo taipgi šolderio. Jai patar
nauti imasi pats savininkas, jo 
moteris, jų duktė ir sūnūs. Už
dega visas krautuvės šviesas, 
šolderį suvynioja į skirtingą ir 
gražesnį popierių, suriša gra
žesne juostele, įkabina ašelę, 
kad butų patogiau neštis. Ir bu- 
ceris už tą patį šolderį pamo
koj a $150.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel, Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)--------  ------ --------- J

1

LINKSMŲ VELYKŲ!
Linkime Vfsoms Chicagos Draugijoms 

ir Visiems Lietuviams

Lietuvi!! Vaizbos Butas
(Lithuanian Chamber of Commerce)

3236 S. Halsted St.
Phone Calumet 4118

5 pėdų Elektrikinis Refrigera- 
torius, naujas, garantuojamas 
penkiems metams, Kelvinator, 
Norge, Crosley, General Electric* 

tiktai...........$119 50

Tikroji jų vertė yra $175.00
Sutaupysite nuo $50.00 iki

$75.00, pirkdami Budriko Di
džiulėj Rakandų Krautuvėj

Budrik
FURN1TURE MARI
340917 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

WCFL 970 k. sekmadienį 
.žymus programas kaip 7:30 

WAAF 920 k. sekm. ir penkt.
kaip 4 P. M.

WHFČ -1420 k. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

“Jei koks bučeris taip pasi
elgtų, tai visi sakytume, kad jį 
reikia ne į kalėjimą, o bepro
čių namą pasiųsti. Aišku tad 
visiems, kad beprotystė liūtų 
nuo vienos moters imti už 'šol
derį vieną dolerį, o nuo kitos 
$150.

“Bet jei netinka bučeriui be 
saiko įvairuoti šolderio kainas, 
tai dar mažiau tinka kunigui 
be saiko įvairuoti kainas už 
sakramentus, mišias, laidotu
ves ir kitus patarnavimus. Dėl 
besaikiškų kainų iškėlimo sak
ramentai jau nėra regiami žen
klai, per kuriuos apturime ne^ 
regiamas Dievo malones, o jie 
jau tapo regiami ženklai, per 
kuriuos kunigai sau didelius 
pinigus susikrauna.”

“Jei nežinotume, kad iš tik
rųjų taip yra, ftai sakytumėm, 
kad tai baisus burnojimas,”— 
tarė šeimininkė.

“Iki šiol aš kaip ir daugumas 
parapijonų sau galvos nekvar
šindavau tuo, kaip kunigai el
giasi. Dabar matau, kad kly
dau,”—tarė vienas iš svečių. 
Jam visi svečiai pritarė. Prita
rė ir bučerienė, kuri iki šiol vis 
užtardavo kunigus.

Tuo ir baigėsi šis rimtas pa
rapijonų pasikalbėjimas apie 
romiškus kunigus.

DZŪKAS

Motina: — Ką tau mokyto
jas, Juozuk, pasakytų, jei tu 
taip ^logai elgtumeis mokyklo
je kaip namuose?

Veikas: — Jis pasakytų, el
kis padoriau, juk tau čia ne 
namai.

GERAS ir NEBRAN
GUS DARBAS

Patyręs lietuvis plumberis atlie
ka darbo sąžiningai ir nebran
giai

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

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

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

LINKSMU VELYKŲ!
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

Ambrosia Brewing Co.
3700 SOUTH HALSTED STREET 

— ii’ —
L. M. NORKUS

Ambrosia and Nectar Beer Distributor 
2415 WEST 64th STREET, 

Tel. Hemlock 6240
CHIGAGO, ILLINOIS




