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Rekomendavo Priimti A]gų-DarboValanduBjliy
BILIUS TAIKO NUSTATYTI MAŽIAUSIA 
ALGĄ 48 C. VALANDAI, ILGIAUSIĄ DAR

BO LAIKĄ 40 VALANDŲ SAVAITĖJE

cs J KENOSHOJ Vilnonės pančiakos 
pavojingos kalė

jimams

OFENSYVAS PRIEŠ MADRIDĄ

Pietinių valstijų atstovai grūmoja sulai 
kyti bilių nuostatų komitete

kongresui priimti bilių, 
taiko nustatyti maksi- 

■40 valandų dr.rbo savai- 
40 centų minimum algą

WASHINGTON, D. C., bal. 
22. — Atstovų buto darbo ko
mitetas penktadienį rekomen
davo 
kuris 
mum 
tę ir
valandai už darbą. >

Bilius npžiuri laipsnišką 
darbo maksimumo ir algų mi
nimumo įvedimą. Pradžioje no
rima nustatyti mažiausią algą 
25 centų valandai ir per tre
jus metus pakelti ją iki 40 cen
tų valandai. 40 centų valandai 
ir bus galutinis algų minimum 
— trba, kaip yra pasakęs prez. 
Rooseveltas, grindys algoms.

Maksimum darbo laikui bi
lius nužiūri pradžioje 44 valan
das savaitėje. Per dvejus me
tus tas maksimum, laipsniškai 
trumpinamas, pasieks 40 va
landų savaitėje.. Tai ir bus ga
lutinis darbo valandų maksi
mum — arba, paaąk preziden
to, darbo vakridoms.

Be to, bilius talko ■p^hriikirt- 
ti vaikų darbą.

Atstovų buto darbo komite
to daugumos pareiškimu ši
toks įstatymas yra būtinai rei
kalingas. Jis visųpirma reika
lingas dėlto, kad paskutiniuo
ju laiku reiškiasi griežtas biz
nio veiklos kritimas, o kritimo 
pasėkoje prasideda neišvengia
ma^ algų kapojimas. Algų 
po j imą daugumą Amerikos 
nierių smerkia, bet patys 
pajėgia jo sulaikyti.

ka- 
biz- 
ne-

ko-

Reikalauja informa
cijų apie kvintukių 

turtą

Atstovų buto nuostatų 
miteto pirmininkas O’Connor 
pareiškė, jogei ateinančią sa
vaitę jis sušauks savo komi
teto posėdį ir pavartos savo 
įtaką, kad komitetas pasiųstų 
juo greičiau algų-darbo valan
dų bilių viso atstovų buto po
sėdžiui balsuoti.

Bet pietinių valstijų atstovų 
bloko, kovojančio bilių, vadas 
Cox penktadienį pasakė, kad 
jis ir jo bendrai nuostatų ko
mitete dės pastangas btliui su
laikyti.

Prasidėjo derybos 
streikui likviduoti 

Detroite

pen-
DETROIT, Mich., bal. 22. — 

Penktadienį prasidėjo derybos 
trrp Bohn Aluminum & Brass 
Co. ir automobilių darbininkų

ti streiką, kuris apėmė kompa
nijos dirbtuves.

$750,- 
ir jų 
globė-

Oliva

OTTAWA, Canada, bal. 22.
— Dionne kvintukės 
kios mergaitės gimusios vie
nu atveju — yra pagarsėju-_
sios visame pasaulyje. Suma- unijos atstovų tikslu likviduo- 
nųs garsinimai padėjo išaugin
ti jų turtą, kuris, spaudos pra
nešimais, dabar siekia 
000. Mergaites prižiūri 
turtą globoja specialus 
jai.

Penktadienį jų tėvo,
Dionne, advokatas Henry St. 
Jacųues paskelbė, kad jis pa
siuntė Ontario provincijos ge- 
neraliam prokurorui prašymą 
ištirti mergaičių turto padėtį. 
Pasak advokato, mergaičių tė
vas nori sužinoti, ar jų tur
tas nėra eikvojamas.

Unijos atstovo Richard T 
Frankensteen pareiškimu strei\ 
kas kilo todėl, kad kompanija 
pradėjo paleisti iš darbo uni
jos nerius, o jų vietose dirb
ti dėjo kompanijos formanus. 
Frankensteen išreiškė viltį, 
kad konferencijoje su samdy
tojais pavyks atsiekti patenki
nančio ir samdytojus ir 
ninkus susitarimo.

darbi-

Pasibaigė Jungtinių 
Valstijų laivyno 

manievrai

Frankas vėl šlubuo
ja Francuzijoje

HONOLULU, bal. 22 d. — 
Jungt. Valstijų laivynas “pa
ėmė” Honolulu. Laivyno ma
nievrai, kuriuose dalyvavo apie 
50,000 kariuomenės, gavo de
šimtį dienų pasilsio. Laivai ne
užilgo sugrįš į savo bazes.

. PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
22. — Ket virte dienį franko 
vertė tarptautinėje rinkoje vėl 
nukrito.

aiš-
Da-

dienai pra

Franko kritimo priežastį 
kinama tuo, kad pačiame 
ladier kabinete reiškiasi skir
tumų dėl šalies finansų refor
mų. Mr.t, kabinete randasi Paul 
Renaud, teisingumo ministeris, 
kuris jau ilgą laiką agituoja 
franko vertę sumažinti.

šilčiau po-
pasikeičia

Antra vertus, manoma, kad 
gręsiantys kasyklų darbininkų 
ir Paryžiaus krautuvių klerkų 
streikai paveikė finansus ir 
franko vertė dar žemiau kri-

Chicagai ir apielinkei 
ralio oro biuras šiai 
našauja:

Giedra; truputį 
piet; lengvi vėjai,
j pietų rytų vėjus; saulė teka 
4:58, leidžiasi 6:38 valandą. 
Sekmadienį — daugiausia de
besuota ir lietus popiet.

Penktadienį Francuzijos 
riausybė svarstė, sulaikyti 
lesnį franko kritimą.

to

' < lACM^-NAUJIESŲFolo]
y-

Socialistų vadai Joseph Caldvvell, ir Norman Tho- 
mas, kurie dalyvauja Socialistų Partijps konvencijoj 
Kenoshoj. Joseph Caldvvell iš Provideiicc, R. L, yra 
veteranas, kurs sykiu su Eugene Debsų sėdėjo fede- 
raliame kalėjime Atlantoj, Ga.

.............................— . ................................... i.~ . .. ......... 11l.r*.....................—

Pašto pajamos dau- Dar 50,0^0 darbinin- 
gėja, sako Farley kų neteko darbo
NEW YORK, N. Y., bal. 22. 

— Generalis prštorius Farley 
praneša, kad 
pasak jo geriausia biznio ro
dyklė, pradeda atsigriebti. .

. . C’ • ' A • .. . J.
Farley sa ko, kr d vyriausy

bė bijojo, jogei kovo mėnuo 
bus prasčiausias bizniui laikas, 
o tikruma rodo, jogei biznio 
sumažėjimas kovo mėnesį sie
kė tik 4į4 nuošimčių. Tai bu
vo kur kas lengvesnis kriti
mas, negu tikėtasi. Gi balan
džio mėnesį pašto pajamos 
šiol yra daug maž tokios, 
kios jos buvo pernai tuo 
čiu laikotarpiu.

bal. 
Per- 
kad 
dar- 
ne-

WASHINGįrON, D. C„ 
22. — Darbo ' sekretorius 

pašto pajamos, kins penktrdiėnį pareiškė, 
kovo menęsįj š.m. 50,000 
bininkų samdyta mažiau,
gų vakario , rpėnesį: Viso bedar 
bių lkdvos mėnesį buvo 2,450, 
000 daugiau, negu, tą patį mė
nesį 1937 'm. . V- >

Nenori skriausti ka
riaujančių šalių

iki 
ko- 
pa-

Paleis po $50,000,000
« 4 (

paskoloms kas 
savaitė .

C., bal. 
iždo se- 
penkta-

WASHINGTON, D. 
22. — Jungt. Valstijų 
kretorius Morgentheu 
dienį pareiškė, kad šalies iž
das paleis paskoloms bizniui 
savąjį $1,400,000,000 aukso 
fondą po $50,000,000 kas sa
vaitė. Reconsitruction Finance 
Corporation ofisai jau dabc.r 
gauna daugybę ypač smulkes
nių biznierių klausimų, kaip 
gauti paskolų.

Japonai sumokėjo 
Jungt. Valstijoms ‘ 

$2,214,007
TOKIO, Japonija, bal. 22. 

— Japonų vyriausybė penkta
dienį įteikė Jungt. Valstijoms 
čekį suma $2,214,007; Tai yra 
atlyginimas už paskandintą 
gruodžio 12 d. 1937 m. laivą 
Panay.

Komisaras mirė 
staigiai

, MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 22. — Ketvirtadienį 8:30 
ryto, staigk i mirė M. I. Tse- 
lisčev, sunkiosios pramonės 
vicekomisaras.

Mirties priežastis — persi- 
dirbimas, sako pranešimas.

WASHINGTON, D. C., bal. 
22. — Penktadienį prez. Roo- 
seveltas paaiškino spaudos at
stovams, kad Jungt. Valstijų 
neitraliteto akto tikslas buvo 
sulaikyti šalį nuo įsivėlimo į 
karą ir neskriausti nė vieno.* 
iš kariaujančių šalių Kinijoj ir 
Ispanijoj. Iki šiol, pasak pre
zidento, neitraliteto aktrs bu
vo pritaikomas gan sėkmingai, 
kiek įstatymas leidžia.

v Foto]
: '■ ’y . • .... ' ' '

75 metai vedusio gyvenimo
Čia matome du senuku, 

poną ir ponią James bes
tus, kurie neseniai šventė 

vedusio gyvenimo 
ant savo farmos 

(ties Hampshire). 
West yra apie 98

jubiliejų 
Anglijoj

Ponas 
metų amžiaus. Su savo žmo
na jiedu susilaukė seno am-, 
žiaus, valgydami namie kep
tą duoną, sviestą iV sūrį, pa
gamintus jų farmoj. Jiedu 
taipgi geria pieną ir alų.

, Turi 14 vaikų ir apie 100 
anūkų.

DENVER, Colo., bal. 22. — 
A. V. Anderson, buvęs Leaven- 
worth kalėjimo vardenas, ket
virtadienį painformavo Denve
rio biznierių asociacijos na
rius, kad dabar visi federalių 
kalėjimų įnamiai dėvi medvil
nes pančk.kas vietoj vilnonių. 
Jisai paaiškiųo, jogei kalinys 
Ralph Evans, nuteistas visam 
amžiui kalėti, vilnonių pančia- 
kų siūlais per septynias valan
das kuone perpio'vė geležinį 
vieno colio storumo užtvarą. 
Nuo to laiko, pareiškė Ander
son, federalių kalėjimų kali
niams duodamos tik medvilnės 
pančiakos dėvėti.

HENDAYE, Francuzija, bal. 
22. — Pranešimais iš Madrido, 
Ispanijos sukilėlių ofensyvas, 
pradėtas ketvirtadienį, jau su
silpnėjo penktadienį. Sukilėliai 
nepajėgė sulaužyti respublikos 
gynėjų eilių.

Penktadienį taipgi atrodė, 
kad Ispanijos valdžia sulaikė 
sukilėlių veržimąsi pirmyn ry
tų fronte. Pavyzdžiui, sukilė
lių komunikatas 
jie tebėra 
apielinkėje,

skelbė, kad 
Alcala de Chivert 
nors jau prieš 36 rys lojalistų.

valandas buvo pranešę apie tos 
vietos paėmimą.

šimto mylių fronte — nuo 
Gandesa iki Sort — lojalistai 
taipgi atlaikė pozicijas per vi
są savaitę. Prie Tremp ir Ba- 
laguer lojalistai padarė atakas 
ir išlygino savo liniją. Prie 
l'ortosos jokių pakaitų neįvy
ko.

Ketvirtadienio pranešimai 
tik skelbė, kad sukilėliai pa
skandino keliolika žuvautojų 
mažų laivų, kuriais plaukė bu-

Latvijos Užsienio Reikalų 
Ministras Kaune.

ĮSTEIGĖ VAIKŲ VEŽIMĖLIŲ 
DIRBTUVĘ

Japonai traukiasi iš 
Hopeh provincijos
SHANGHAI, Kinija, bal. 22. 

— Penktadienio žiniomis, ja
ponai traukiasi iš Hopeh pro
vincijos, užkariautos karo pra
džioje, kad sukoncentruoti vi
sas jėgas Shantungo provipci- 

pietų dalyje, kur dabar ei- 
atkaklųs mūšiai.

KAUNAS, balandžio 14 d. — 
Latvijos Užsienio Reikalų Mi
nistras ^Munters privačiai vie
šėjo Kaune ir tarėsi su Ix)zo- 
raičiu. Ta proga pareikštas abi
pusis pasitenkinimas kontaktų 
atnaujinimo, naudingu abiejų 
kaimyninių ir broliškų tautų 
santykiams. G. K.
New York City.
1938-IV-20 d.

ZARASAI. — Duset iškis J. 
Grikinis pradėjo gaminti gra
žius, kombinuotus vaikų veži
mukus. Jie daug pigesni už už
sieninius.

ZEIMERIS NUKIRTO MALŪ
NO DARBININKUI RANKĄ

jos 
na

Prez;: .Rooseveltas • 
laimėjo

WASHINGTON, D. C.
22. — Senato ir i.tstovų 
komisija penktadienį 
kompromisą, pagal kurį paliks
neišdalintų taksų pelnus. Tai 
yra prez. Roosevelto šalininkų 
laimėjimas. '

bal. 
buto 

padarė

Eksplozija kasykloj 
uždarė 200 kasėjų
BLUEFIELD, W. Va., br.l. 

22. — Eksplozija Keen Moun- 
tain kasykloje penktadienio 
vakare uždarė po žeme apie 
200 angliakasių; Iš karto nenu
statyta, ar dcug žmonių nu
kentėjo dėl eksplozijos.

Žinios Iš Lietuvos
Kultūros Fondas Lietuvoje.
KAUNAS, balandžio 19 d. — 

švietimo Ministerija svarsto 
kultūros fondo steigimo gali
mumus. Numatoma, kad toks 
fondas galėtų būti įsteigtas ar
timoje ateityje.

160 Vaikų Darželių Lietuvoje.
KAUNAS, balandžio 19 d. — 

Iki šiol Lietuvoje jau įsteigta 
160 vaikų darželių, kuriuose 
auklėjami ir prižiūrimi 5,000 
priešmokyklinio amžiaus dar
bininkų vaikų. Tie darželiai tu
ri nemažą pasisekimą ir Klai
pėdos Krašte.

Vilniui Vaduoti Sąjunga ir 
Toliau Dirbs.

• KAUNAS, balandžio 19 d. — 
Vilniui Vaduoti Sąjungos Cen
tro Komitetas išleido į visuo
menę atsišaukimą, kuriame pa
brėžiama, kad Vilnius tejun- 
gia mus dar tvirčiau 
šiol, nes gyvybiniam 
vistiek nulems musų 
mas.

negu iki 
klausime 
pasiryži-

Velykų Amnestija.
KAUNAS, balandžio 19 d. -- 

Lietuvos Prezidentas Velykų 
švenčių proga amnestavo 24 
asmenis, iš jų kaikuriems baus
mės

ROKIŠKIS. — Obelių malū
ne kovo 19 d. darbininkas A. 
Gudėnas per neatsargumą pa
kišo ranką, kurią zeimeris nu 
kirto ligi alkūnės.

visai dovanotos.

MEDIS UŽMUŠĖ
DARBININKĄ

Rytoj Prasideda
Naujas Vasaros
Laikas

ROKIŠKIS. — Obelių girijos 
miške “Šilas” griūdamas me
dis užmušė darbininką Arami- 
ną. Araminas paliko žmoną ir 
keturius mažamečius vaikus.

ZARASAI. — Dusetų m. E.

Rytoj Chicagoje prasideda 
naujas vasaros . laikas—Day- 
light Saving Time.

Eidami gultų šįvakar pava
rykite laikrodžius vieną valan
dą pirmyn.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

83 KUOPŲ BENDRI REZULTATAI
(Vakar paskelbta iš 11, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 35, 
36, 38, 40, 46, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 68, 77, 86, 87, 88,^90, 95, 
100, 
139, 
200, 
275, 
260

104,
143,
205,
284,

J05, 109, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 131, 135, 136,
148, 152, 156, 158, 173, 178, 183, 185, 188, 195, 198,
212, 222, 223, 226, 227, 236, 245, 260, 262, 265, 274,
286, 289, 297, 301, 311, 318, 325, 352, 353, 359 ir

Naujos kuopos: 164 Frackville, Pa., ir 313 Chicago, III.

Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius ........... ............ ..................
V. Laukaitis ..............................................
K, Jurgelionis ............................................

į VICE PREZIDENTUS
J. K. Mažukna ...........................................
V. Bukšnaitis .....................................-......

Į SEKRETORIUS
M. J. Vinikas ......................................
J. Milk.uskas .......................................

J. Andziulaitis-Ansell ...... ...................
Į IŽDININKUS

K. P... Gugis ....
A. S. Trečiokas
B. Simokaitis ..

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

I IžDO\GLOBfiJŪS

1 DR. KVOTĖJUS
Dr. J. S. Staneslow (Stanislovaitis) ..
Dr. , S. Biežis .................................. ........
Dr. S. Stanulionis .......... ................. ......

1889
912

1911
915

1298
1294

184

1839
864
106

1783
1286
1182
813
150

... 78

1671
868
203
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SALOJE TARP OKEANŲ8

RAŠO FRANK BULAW

šuo

!

(Tęsinys)

Nei rėkt, nei bėgt
Tas kaip liūtas didžiulis 

nė krust.
— Žiūrėk, ką ten rodo, — 

iš išgąščio drebančiu balsu pra
tarė pirštu rodydamas į tą vie
tą, kur pasigirdo balsas sustok.

—Ei! Eikit čia. Eikit čia, — 
pasigirdo balsas vyro, kurį pir
miau matėm prie tos stovyklos. 
Dabar jis čia “vietoj stovėjo ir 
ranka mojuodamas! be sustoji
mo šaukė: “Eikit čia.”

Iš viso dabar nežinojom ką 
daryti, šuo mus nepaleidžia iš 
vietos ir aplink sukdamas visu 
įnirtimu loja, veržiasi į mus*

— Ką manai? — Dešniukas 
vėl pratarė.

—Eikim, — sakau.

—Palauk.
—Eikim, — pakartojau, — o 

jei ne, jis vistiek mus pasitvers.
Mums ilgai neteko galvoti, 

tas vyras be sustojimo šaukė.
—Adomai, einam, gal jie ge

ri žmonės!, einam, — raginau 
drąsindamas savo bendrakelei-

Pasiėmę lagaminus išlindom 
iš krūmų. Kaip tik pamatė, vie
nas nepažįstamųjų pasileido 
link musų. Prie stovyklos ma
tėsi moteriškė.

— Kaip jus čia -užklydot ir 
kodėl slapstotės? — vyras ko
kių šešių pėdų aukščio eidamas 
į mus artyn kalbėjo.

.—Ei, Tamsta, laikyk tą šu
nį, — labai drąsiu tonu Deš
niukas sušuko.

-O kamgi jis laikyti, — ne-

Pavasarinis
Išpardavimas

ŽEMOS KAINOS ANT
Radio, Rakandų, Lovų, Pečių, Matrasų, Refrigcratorių, 

Dulkių Valytuvų, Malevų

41

BRIGHTEN WALLS
Velour Finish isrec- 
ognized as one of 
the finest wall 6n- 
ishes. It’s easy to 
put on — lasts — is

easy to wash. Comes in 
three teztures— FlaUSemi- 
Gloss, FuIJ Gloss.
VELOUR FINISH

FLAT _______
i/offl. SEMI-GLOSS P" **• 
fiįfM FULL GLOSS P’r

iCmploy a Krputfcble PnJntrr—#*pec4rv OvVoe ’ <_

BUDRIK
FURNITURE MAKT

3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Boulevard 7010

šeštadienis, balan. 23, 1938NAUJIENOS, Chicago, UI.....................  J ; ................. ...
Jonas Rodin / "

Iš keliones Įspūdžių

NEDĖLIOJ GRAŽUS BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL, 970 k. kaip 7:30 ai. vakare.

MAKALAI, ORKESTRAS

-___________________ ...a

1937 Lafayette 
Nash $595.00

Touring Sedan. 4 durų, įdirbtas 
trunkas. Overdrive šildytuvas. 
DeLuxe įrengimas. Turi būti par
duotas tuojau, kad sutvarkyti 
turtą. $95.00 ar savo karą įmokėti. 
$26.00 į mėnesį.
PRUDENTIAL FINANCE CO.

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

pažįstamasis atkirto, — nebijo
kit, jis nieko jums nedarys, — 
šunį glostydamas mus drąsino, 

musų nepažįsta- 
“labą dieną” ir 
Temfs4ocles Al-

' Priėjęs prie 
įnašai pratarė 
persistatė esąs 
mendares. *

Keisti
—Labą dieną,

žmonės
sutartinai 

b’g PQ geros praktikos vienu 
kartu mes atsakėm ir persista- 
tėm.

—O kaip jus čia pa teko t ? — 
užklausė jis vėl.

—Mes darbo iekome.
—DarboI Kokio darbo? Eh 

čia tamstos juokaujat 
šypsena 
saulės'

51

SU 
raukšlėtam, lyg nuo 
sudžiovusiame veide, 

Almendares.
Sorra! Sorra, svečių 

ateina, —- baigiant prieiti prie 
palapinės jis pradėjo garsiai 
šaukti.

Senyva moteris, pusėtinai su
dribus ir čigoniškais, o gal 
daugiau į meksikonų mados 
drabužiais apsirengus išėjo iš 
palapinės. Ji laikė rankoje to- 
cią, ant kurios buvo vienas di
delis, o kiti du maži puodukai.

---Čia mano žmona Sorra Al- 
mendarcs», — jis rodydamas 
ranka į ją ir musų vardus pa-

Dešniukas ir aš linktelėjom 
galvas, bet moteriškė > tai kaip 
statula stovėjo ir nė krust iš 
vietos. Tik stovėdama išdidžiai 
pratarė, —• prašom į Vielų.

Ji padavė tuos puodukus sa
vo vyrui. Kai mes įėjom ir dar 
nespėjom atsisėsti, kubietis pri
pylęs tuos’ puodukus juodos, 
kaip degutas, kayps mums pa
davė. Tuo tarpu Jy jŲn^nona 

6^'lyiau-Sorrą atsisėdo \an&
V t - •+ tŠimų stkrymos.

—Prašom gerti, 
ragino.

Bet gert kas, taip sakant, ir 
nebuvo labai daug. Puodukas 
tiek mažas, kad vos keletą 
gurkšnių telpa. O mes jau bu
vome gerokai ištroškę.

(Bus daugiau)

■ V; .■

- kubietis

. 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

♦ . ' t , I

Ėmė ilgą laiką mažiems lai- , 
vams sutvarkyti didįjį, ir tik
tai po valandos laiko liko pri
rištas. Kol laivas buvo tvarko
mas, Amerikos piliečių “pašai” 
buvo valdininkų peržiūrėti, ir 
su kelionės draugais atsisveiki
nę pradėjo lipti iš laivo. Bet 
dar ne viskas. Nes reikėjo 
laukti bagažo peržiūrėjimo, ir 
čionai man gerai pasisekė: bu
vau vienas iš pirmųjų, kurį 
valdininkas peržiūrėjęs paleido 
važiuoti toliau į Ameriką. Tuo
jau ėmidu “taksi? ir važiavau 
j “Grand Central Stotį”, kur 
ir pirkau bilietą, bet reikėjo 
traukinio laukti iki vienuolik
tos valandos. Dabar jaučiuosi 
labai smagiai. Laiko turėdamas 
nusipirkau laikraštį ir ėjau ka
vos išgerti. Nors, ir ant laivo 
gerą kavą davė, bet nebuvo 
taip gera, kaip kad geriau Nbw 
Yorke. Bet gal man. taip pasi
rodė. Pusė dvyliktos nakties 
apleidome New Yorką ir kelia
vome į Chicagą., Kitą dieną 
4:55 atvykome į ; Chicago, kur 
radau draugą Dom. Kuraitį, 
žmoną ir sūnų belaukiančius. 
Draugas Kuraitis įsodino į nau
ją Buicką ir parvežė tiesiai į 
“Milda Aulo Sales”, kur rado
me jo žmoną Kūrailienę ir vi
są “Milda Auto Sales” štabą su 
gražiai apdengtu .stalu, ant ku-, 
rio buvo maistas ir gėrimai. 
Buvo didelis , džiaugsmas juos

visus matyti. Nors ir buvau ke
lionėje pavargęs, bet džiaugs
mas nuovargį nugalėjo. Tariu 
visiems širdingą padėką.

Baigdamas kelionės įspū
džius, noriu pridėti (Jar vieną 
dalyką, apie kurį daug teko 
galvoti. Būtent, apie Lietuvos 
likimą. Skaudu sakyti, kad Lie
tuva turi priešų, kurie rengia
si ją gal greitu laiku praryti. 
Mačiau Vokietijos didelį armi
jos judėjimą netoli nuo Lenki
jos sienos. Vokiečiai labai ne
patenkinti Lenkijos koridorium 
per Vokietiją į Baltijos jurą, 
Tai jiems padaro daug keblu
mo' ir nesmagumo. Pagalvojau, 
kad anksčiau ar vėliau Vokieti
ja užkirs Lenkijai kelią į ju
ras. Tai klausimas, ką Lenkija 
šitokiu atsitikimu darys? Atėjo 
man, mintis, kad puls Lietuvą. 
Žinoma, šiandien jau laikraš
čiai Šitą mano mintį patvirtina, 
ii Šitas dalykas, kurį rašau ne- 
benaujiena. Bet tūriu vilties, 
kad dabartinis Lenkijos žygis 
užgriebti Lietuvą neįvyks. Kas 
bus ateityje, negalima žinoti. 
Butų labai gerai ir patarčiau 
Lietuvai, Latvijai ir Estonijai 
suvienyti savo apsigynimo 
frontą, nes Lenkija nebus pa
tenkinta vien tik Lietuva. Len
kijai reikalingas uostas arba iš
eitis į juras. Klaipėdos vokie
čiai priešinasi Lietuvai, dar 
daugiau priešinsis Lenkijai, o 
pagal Hitlerio kalbą, vokiečių

mažumos turi būti nepamiršti 
ir neapleistos; tad reikalui pri
ėjus neapleis nei Klaipėdos vo
kiečiai! Tokiu budu Lenkijai 
bus reikalingą kreiptis į Latvi
jos Liepoją, o gal ir Rygą. Ši
tas samprotavimas gal pasiro
dyti klaidingas ir kaip kokios 
svajonės, bet man labai rupi 
Lietuvos padėtis, ir norėčiau, 
kad ilgai gyvuotų, laisva Lietu
va. Dabartiniame pasaulio ju- 
dėme Lietuvai vienai esant už
puolimo laike butų sunku apsi
ginti. Žinoma, sutartis su Ru
sija gal ir yra geras dalykas, 
bet kaip istorija ir dabartis pa
rodo, kad didžiosios šalys no
ri pagrobti mažąsias. Tai tokiu 
budu negalime sakyti, kad ir 
Rusija nebūtų gundoma tą pa-

Baigdamas noriu dar sykį iš
reikšti savo dėkingumą “Nau
jienoms” už jųjų širdingą pa
tarnavimą, taip pat Lietuvos 
valdininkams, kurie man šir
dingai patarnavo ir palengvino 
mano kelionę. Rodos, kad kiek
vienas iš jų, kai suėjome, da
rė kiek galėdami, kad manęs 
neapsunkintų, kas man pada-

pat dėkoju draugams Chicago- 
jc ir Lietuvoje, kurie taipgi 
stengėsi kiek jiems buvo gali
ma, kad galėtų palengvinti ma
no kelionę, Dabar esu Chicago- 
je sveikas ir linksmas grįžęs 
atgal į savo darbą, ir labai daž
nai pagalvoju apie jus visus. 
Tegul jums visiems gerai' seka-

(GALAS)

ADVOKATAI
■ j U . . 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA *

AMBULANCE
u'‘DIENĄ- IR,NAKTĮ ,' ’

Visi Telefonai YARDS 174L1742
<.,^0^1)7 So. Hermitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue
, , Tel. LAFAYETTE 0727

T”-\ — -| « koplyčios visose
-L-^ LSI d1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

___

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5813
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis advokatas

i Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
i Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

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

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswięk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą .

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
, Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEŽELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

p

Kitit Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St,

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483KAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

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

Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.
Tel. Prospect 1012

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

AKIU SPECIALISTAI KITATAUČIAI

v

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

Yards 1139
. Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

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

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

į S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue ;

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23ifd Place
SKYRIUS: 42-44?: East 108th Street

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

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

į A. M. PHILLIPS
■ .3367 Lituanica^ Avenue ____ Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. West£rn Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49tįh Court Cicero Phoąę Cicero 2109

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
paderimai dykai.

ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI
DYKAI
AMBULANCE

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 4540

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

Mes mokame patarnauti.

NARIAI
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

’ ir Naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

ANTANAS M.PHILLIP

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

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 nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St., netoli Morgan S t.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7461

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio (staiga

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St , 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.
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Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400
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KORESPONDENCIJA

ROSELANDIEČIŲ
Paskutinis žiemos sezono parengimas. Bus vaidinama 

juokinga komedija
“AUKSO VERŠIS”

Koncertinę programo dalį išpildys L. D. Aido Choras 
Rengia L. D. Namo bendrovė

Nedėlioj, bal. (April) 24 d., 1938 m.
Darbininkų Svetainėj, 10413 S. Michigan Avė.

Šokiams grieš S. Lesčiausko orkestrą
Pradžia 6 valandą vakare Įžanga 25c.

Visi roselandiečiai prašome atsilankyti—Komitetas

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 yra duodamas dykai. Norintys turėti parengimus, 
turite pirma 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.

GRAND OPENINGAS
Pranešama, kad Antanas' ir Julia Mureikai nusipirko 

I'amous Restaurant adresu -1203 W. 63rd Str.
Dabar šio restaiiranto nauji savininkai rengia iškilmingą 

atidarymą
šešt. ir Sek., Bal.-April 23 ir 24-tą d.

Užprašo visus draugus, koštumerius ir pažįstamus atsi- 
lahkyti. Bus linksma inuzikd ir gėrimai veltui.======------ :

Šivakar visi važiuokim

I KUPIŠKĖNŲ BUNKO J v 
. IR KORTŲ PARTY

Rengia

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DRAUGIJA

Šeštadienį, Balandžio 23 d., 1938
West Side Mažojoj Svetainėj 

2244 West 23rd Place 
Pradžia 7:30 Vakare

Bus daug • gražių prizų ir skanių užkandžių. Taipgi gera muzika.
Kupiškėnų Kultūros Draugija dirba su didžiausiu pasišventimu 

kultūros/darbą dėl Lietuvos Liaudies. Tad paremkit šį darbą.

Norwood, Mass.

Pas stalincus eina didelės 
piautynės.—Sulaukė “ko
metos”.
Prieš kelis metus staliniški 

komunistai paskutiniais gatves 
žodžiais. keikdavo progresyvius 
žmones. Draugijų susirinki
muose, jei kitokių Įsitikinimų 
žmonės bandydavo kalbėti, tai 
darydavo obstrukcijas. Būdavo 
atsitikimų, kad net fiziška jėga 
grūmodavo. Tą visą nešvarų 
darbą aukštesnio cino lyderu- 
kai užgirdavo. Buvo prisigyve
nę iki to, kad net viešus teis
mus sau nepatinkamiems as
menims suruošdavo. Vieną syk 
sukalėdojo 12 “apšviestų” mo
terėlių, sudarė (Įžiurę ir nuteisė 
socialpardavikus. t

Bet štai dabar pas tuos pa
čius žmones įvyko staigus ir 
drūtas susipykimas. Tos* kovos 
pobūdis tarpais panašus į troc- 
kistų su stalincais. Bet pas mus 
trockistų nėra, visi Juozo Stali
no neklaidingą tikėjimą Išpa
žįsta. Kodėl tad pas juos įvyks
ta kerštavimai vienų su kitais, 
ir net fiziškos muštynės, — to 
daugelis žmonių negali sau įsi
vaizduoti. Man atrodo, kad į jų 
dabartines soįkęs ręiĮria žiūrė
ti kaipo į Liettivosr tą kaimo 
tamsių artojų ir šienapiuvių 
karčiąmosė peštynes. Sąžiningi 
socialistinio nusistatymo žmo
nės turi suprasti labai puikiai, 
kad pas' staliniškus komunistus 
(bent daugumą jų) negali būt 
sąžinės *nė jokių principų, jei 
jie pritaria tam žvėriškam te
rorui, kurį vykina kruvinasis 
Stalinas Sovietų Sąjungoje ne
kaltų žmonių krauju permir
kusi žemė lyg kokioj skerdyk
loj, o Stalinas su savo budelių 
klika braido po karštą garuo
jantį kraują, vis žiūrėdamas 
sau daugiau aukų plėšti, asme
niškų ambicijų patenkinimui 
vardan liaudies gerovės ir so
cializmo. Musų lietuviški sta- 
lincai (kaip visoj Amerikoj, 
taip ir Norwoode) žiūrėdami į 
Stalino keliamas kruvinas orgi
jas tik ploja budeliui katutes, 
šaukdami, jog daugiau kraujo 
reikia.
į Koks yra pavyzdys lietu
viams darbininkams iš vietos 
stalincų gyvenimo. Trys Mask
vos parapijonai susitiko gatvė
je ir tuojau vienam kepurė nuo 
galvos* nušoko ant šaligatvio, 
moters kepurė atsidūrė patvo
ryje. Vėliau kerštai ir grasini
mai vienų prieš kitus vis ple
čiasi gilyn. Svetainėj stalincas 
stalincą ant cementinių grindų 
gerai pakočiojo. .Smarkiausios

NAUJIENOS, Chicago, ID.
------------ - ——----- ------ .--- —4-

1936 Dodge $375
4 durų Touring Sedan, įbudavotas 
Trunkas, Šildytuvas, Radio, Ori
ginalus nubaigimas. Tobulos są
lygos. Perleis už labai žemą kai
ną. $75.00 ar karas kaipo įmokė- 
jimas. 20.00 į mėnesį.
PRUDENTIAL FINANCE CO. 

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

muštynes įvyko kovo 27 d. Tą 
dieną Litera turkus draugija ir 
Moterų klubas statė scenoje 
Reikaliuką “Kometos Lauki
mas”. Vaidinime, dalyvavo ko
munistės moterysi apsirengu
sios vyriškais drabužiais. Apa
tinėj svetainėj turėjo iš vai- 

z I

džios išsiėmę leidimą pardavi- 
nėt alų. Keletas mašinų buvo 
atvykę iš Bridgevvater, Mass. 
Stalincų prima dona Sukackie
nė iš Worcester, Mass., moterų 
tarptautinę dieną atžymėdama 
pasakė pamokslėlį ragindama 
demokratiją niylčti. Begirkšno- 
jant alutį, staiga užėjo gain
ios nelauktoji viešnia “kome
ta” ir su savo uodega pradėjo 
švaistytis ant musų ramios, bet 
griešnos žemelės. Mušėsi ak- 
.orkos, mušėsi eilinės) partijie- 
tės, įsimaišė viduriu ir vyrai, 
kai kurie ir iš jų gavo pusėti
nai pilti, kad net juodomis 
akimis ^ilgai vaikščiojo. Palei
do į darbą alaus stiklus ir bu
telius. Vienam katalikų žmo
gui (Venskui), sėdėjusiam 
nuošaliai, sudužęs butelis atšo
ko prakirsdamas lupą. Žmogus 
turėjo eiti pds daktarą ir da
bar reikalauja, kad sitalincai 
užmokėtų nors gydytojaus bi
lų. Atsidarė abi pusės svetainės 
durų ir pašaliniai patys bčgo 
kiek drūti nuo dūžtančių stik
lų lietaus. O komunistai vieni 
kitus mėtė lauk dvilinkus. Nau
josios Anglijos komunistų or
ganizatorius Jonas Grybas pri- 
šo prie tūlų moterų stalincių 
ir pradėjo jas* barti. Moterys 
tuojau pradėjo skaitliuoti Gry
bo griekus. Esą, tu persiskyrei 
su savo moteria ir apleidai sa
vo jauną dukterį, neduodamas 
jai penkių dolerių per savaitę, 
kuriuos buvai prižadėjęs mo
kėti, kai ėjai kitur ant burdo.

* , f , <į>. ■Koks tu esi tėvas, kad savo 
dukters nepaisai.

Komunistų organizatorius 
pavadino moterį šioje vietoje 
neleisimu minėti vardu. Tuo
met moteris centro biuro įga
liotiniui Grybui kirto į žandą, 
b iš užpakalio kita moteris pri
dėjo. Tai buvo gaspadinė, pas 
kurią rendavoja kambarį. Bi
jodami, kad į tas muštynes ne
įsimaišytų policija, tuojau už
darė alaus pardavinėjimą, o 
žiburius užgesino ir išsiskirstė. 
Centro biuro įgaliotas organi
zatorius gavo ultimatumą stai
ga neštis iš burdo. Nuskriaus
tąjį kaimynas parsivedė į na
mus) ir suteikė nakvynę.

Juokdariai pasakoja, kad 
“Halejo Kometai” praėjus, 
Bimbos įgaliotinis gavo trum
pesnį ultimatumą nuo savo 
idėjos draugų, negu Lietuva 
nuo Lenkijos.

Paskutinis literaturkos drau
gijos susirinkimas praėjo ga
na triukšmingai. Grybas para
šė į “Laisvę” ir susirinkime 
stojo, kad dvi triukšmadares 
prašalinti iš draugijos. Jam 
įrodo, kad ten ir daugiau yra 
kaltininkų ir Grybas neteisybę 

I kalba ir rašo. Dabar Grybas 
jau surado ir trečią kramol- 
ninką. Mat, jis pirma kaltino

» 7 1 "J" .................T" '>.■■■■■■■>■ t
tas dvi, kurios jį mušė. Sukilė
liai pasakoja, kad Bimbos įga
liotiniui jie ragus nulauš už 
melagingus rašinėjiipus, o Gry
bas per “Laisvę” sukilusiems 
yklokininkams prieš jį liepia 
pasitaisyti per tris menesius, 
nes kitaip busią išbraukti ir 
vardai paskelbti viešai.

Vieną sekmadienį stalincų 
organizatorių vienas sukilėlis 
jau buvo užpuolęs mušt, tik 
pašaliniai ir puolančio moteris 
likvidavo įvykį.

■ ——II l I ■ ........................................

Tai šitokią “nnšvictą” musų 
mieste “Laisvės* štabo išauk
lėti žmonės skleidžia. Beje, 
“Laisvės” n r. 87 apie minėtą 
moterų dieną Norwoode Su
kackiene rašo: Gražiai paminė
jo moterų dieną.

Jau jeigu aukščiau minėtas 
įvykis reikia skaityti prie gra
žaus paminėjimo, tai kas yra 
negražus? Tikrai šlykštus gra
žumas, kad parengime stiklų 
lietus pylė į žmonių galvas.

Marksistas.

DĖL GERESNIO POILSIO

PROGRESS
t

KRAUTUVE
REKOMENDUOJA SIMMONS

Beautyrest
SPRINGSINI MATRACA

v • e

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

4^gul Simmons Beautyrest duoda tikrą poilsį
• ir sutaupo sveikatą.

9

Šią savaitę PROGRESS KRAUTUVĖ Parduoda 
Beautyrest Matracus ant specialių Išlygų

Užeikite — Pasiteiraukite

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

3222-24-26 South Halsted Street
TEL. VICTORY 4226
CHICAGO, ILLINOIS

8

1937 Terra Plane 
$515.00

DeLuxe Sedan. 4 durų, įdirbtas 
trunkas. šildytuvas. Turi parduo
ti su auka, kad sutvarkyti turtą. 
$85.00 ar savo karą įmokėti. $25. 
i mėnesi.
PRUDENTIAL FINANCE CO.

1637 N. CICERO AVR
Atdara Vakarais ir Sekmadieniais

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS 
Grand Tavern 

Geriausios rųšies gėrimaii 
Šokiams Salė. Piknikam Dar
žas už mažą atlyginimą, Vieš

butis dėl pakeleivių. 
Grand Avė., Manheim Road, 

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

A. J. SEDLIN, Sav.

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
KA No. 1. natūralu liuosintoją ir 
valytoją už $1.00. Tuksta^čių var
tojamas vi»^ 40 metu. Tinka vi-

Seimai. FPoH PUR-ERB VAIS
TAI nuo bet kokių negalavimų už 
$1. Speciali auka, didelis $1.35 to
nikas No. 1 už $1. Taipgi dykai ban
dymas. Kur reikia ar nori gaukit 
Šaknų patarėjo patarimą, ar regis
truoto daktaro egzaminaciją.

PUR-ERB SVEIKATOS
PATARNAVIMAS

4738 S. Ashland Avė., 2-ras aukštas 
Atdara kasdien iki 6 P. M. 
Ketv. ir šešt. iki 9:30 p. M.

Tel. Yards 3415

RAUDONGYSLIŲ
’ KLINIKAS

Dr. Schyman raudongyslių kli
nikas yra įsteigtas tik apribotam 
laikui, kad įrodyti 
kaip švelniausias 
taip ir rimtaisiais 
operacijos. Mokėk 
tik $1.00 už dalį 
atsitikimais galima 
išgyti be peilio, be 
suvartotų vastų.

Dr.Schyman
Nekainuoja patarnavimas ar eg- 
zaminacija. Nenaisymas gali rei
kšti galimą vėžį. Ateik pirm ne
gu bus pervėlu.

DR. SCHYMAN KLINIKAS 
1869 N. DAMEN AVĖ., 
Specialistas per 17 metų

‘ j®Ųno shukis
Generalis Kontrak- 

.torius
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis.

Reikalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco
Avenue

Tel. Lafayette 5824

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 30 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris 7 colių salotoms pasi
dėti lėkštes. Be jų setas bus neepilnas. Susitaupykit pilną setą. Likusi 

setui indai eis kns savaitę.
SU ŠIUO KUPONU 

Galėsit dar gauti iki balandžio 30 d. pagal pirmus 5 kuponus 
Pažymėkit ką norite.

- NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ \PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOMS PADENGTI

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

Adresas.....................................—........—........—
■ ♦ * *
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Skelbimai Naujienose 
.duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
7ra naudingos.

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą e

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink
si t gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bahka
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NAUJIENOS
The Lithu&nian Daily Neva 

Publlahed Daily Ėrtept Sunday 
The Liihtitiihh ftetftt PoK Cė^ InC.

IM South HalateŪ Street 
Tėlčphone CANAL 8500

b>

gubttripttofl Ratėd:
88.00 per year in Canatta
J5.O0 per year dutslde of Chicago 
$8.00 per yėaf in Chicago 
8c per copy.
. ..................................................................A.. ...VA. .A . ------- L.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75c

Entered aM SecOnd Olass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
MtftčH 8M 18?9.
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Užsakyme kaina:
Chicago je-^paitti:

Metams .„n
Pusei metų------
Trims mSneaiama 
Dviem mėnėSiams 
Vienam mėnesiui ....--------

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei_______ -..t_____ _________

Mėnesiui__________ ______
Suvienytose Valstijose, nė Chicagoj, 

paštu:
Metams ----------- u.—...---------$5.00
Pusei metų ______________ — 2.75
Trims mėnesiams L50
Dviems mėnesiams --------
Viėnani rfiSnėsiui.75
Lietuvoje Ir kitu/ užsieniuose 

(Atpiginta)

1.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
8eknutHeniii& Leidžia Naujienų Ben
drovę 1789 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Metams ------------------- $8.00
Pusei metų ... 4.00 
Trims mėnesiams __ u.;..;.... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

siųsti aukas ne ginklų fondui, 
bet Lietuvos universitetui. To
liau tame “Laisvės” editoriale 
sakoma: i.

“ ‘Laisvės’ redaktorius su 
tuo nesutiko. Jis: pareiškė, 
kad tai butų tik savęs apsi
gavimas ir tos visuomenės, 
kuri aukojo1 ginklų fondui.”
O tas “Laisvės)” redaktorius, 

kuris šitaip kalbėjo, buvo pats 
Kokas Mizara! Jisai čia aiškiai 
pasako, kad jisai įrodinėjo^ jo- Į 
gei aukos negali būti skiriamos 
niekam kitam, kaip tik ginklą 
fondui. . \

Tai kodėl jisai dabar vadina 
“bjauriu melu” pažymėjimą to 
fakto, ktirį jisai pats paskelbė

Monopolistai ir opozicija
^Monopolistų demagogija

Kas turi teisę visos tautos vardu kalbėti? — 
“tautos vardu” kalba Hitleris. — Vaidininkai pasi- 
skubino lenkams ištikimybę pareikšti. — Lenkų ba-

— Dėl koalicinės valdžios. —-
- Kaip

SVEIKATOS SKYRIUS

Kam reikia didinti laivyną?
J. V. senate dabar eina ginčai dėl Rooševelto su

manymo išleisti $1,156,546,000 karo laivyno padidinimui. 
Atstovų butas *tą sumanysią jau priėmė 291 vaL prieš 
100. Tarpe balsavusiųjų prieš sumanymą yra vardai pa
žangiųjų kongresmanų. Reikia manyti, kad ir sehate 
prieš laivyno didinimą balsuos farmėrių-darbininkų 
partijos nariai ir progresistai.

Bet Rooševelto pasiūlymą atakuoja ir konservaty- 
viški republikonai. Jie klausia, kuriam galui preziden
tas sumanė išleisti daugiau kaip bilioną dolerių didini
mui karo laivyno, kuris jau ir taip yfa beveik lygus 
galingiausiam pasaulyje Britanijos laivynui?

Administracija ir jos šalininkai sako, kad tai esą 
reikalinga krašto apsigynimui. Bet kas gi Ameriką ga
li užpulti? Žinoma, ne Meksika ir ne Kanada. Iš Euro
pos valstybių taip pąt nė viena neturi tiek\ _ * ‘‘-jėgų, kad
galėtų užpulti Jungtines Valstijas šio krašto vandenyse. 

Taigi aišku, kad toks laivyno didinimas tegali būt 
butų pasi- 
svetimuose

plakuojamas tiktai su tikslu, kad Amerika 
ruošusi vesti karą toli nuo savo krantų, 
vandenyse.

Bet kam Amerika turi tokiam karui ruoštis? Kraš
to saugumas to nereikalauja.

Etiopai dar nepasiduoda
Demokratinė Čekoslovakija, bijodama Hitlerio, ėiriė 

gerintis Mussoliriiui ir pripažino italą užkariavimą 
Etiopijos. Bet, kaip matyt iš Vėliausių žinių, Etiopijos 
gyventojai dar anaiptol nėra pasidavę Italijai.

Vienas New Yopko laikraštis praneša, kad etiopai 
dar tebekariauja prieš juodmarškinių jungą. Jie Vėda 
partizanišką karą, mažais būriais užptddiiiėdamii- italus 
įvairiose vietose ir naikindami Mussolinio kareivius;

Italų gubernatorius Etiopijoje, grafas Gražiani^ su
grįžęs Italijon, sakoma, raportavo Mussoliniui, kad jei
gu Italija ir kelis kartus padidintų savo armiją Etiopi
joje, tai ji nestehgtų ilgai išlaikyti tą kraštą po savo 
jungu.

Tačiau, jeigu ta Afrikoš žemė butų ir visai užka
riauta, tai italams butų iš jos maža naudos. Anglija, 
be abejonės, tai žinojo, nes ji prisigrobė kolonijų visa
me pasaulyje, bet Etiopiją paliko ramybėje. Todėl var- 
gioįvra, pagrindo laukti, kad Mussolini ką nors laimės, 
malsMamas jos gyventojus.

Kol kas jam ta “imperija” daro tiktai didelius nuo
stolius; 0 jeigu etiopai Visai išvytų juodmarškiniuš iš 
savo žemės, tai fašizmui butų baisiausias smugiš.

Taigi tas čekoslOvąkų pripažinimas, kad Etiopija 
“priklauso” Italijai, nedaug tereiškia. Užkariauto kraš
to gyventojai Vistiek nepaliaus kovoję, o ginklų jie 
gaus. Pranešama, kad etiopai dabar vartoja naujus 
ginklus, pagamintus Vokietijoje!

' " ■ < rr-
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(a pagrindo laukti, kad Mussolini ką nors laimės
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“tautos vardu” kalba Hitleris. — 
skubino lenkams ištikimybę pareikštų ___
jotu įsigalėjimas. — Kas informuoją Varšuvą apiė 
Lietuvos įvykius:—Kur reikia ieškoti Lietuvos prie
šų? — Metas butų padaryti tvarką /‘savo namuose’*.
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

š| Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
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DRUSKA IR JOS REIKŠME

(Tęsinys)
Pasižvalgykite, kiek jie aukų 

yra sumokėję lenkų Lietuvoje 
“kultūros” reikalams.

į Ponai tautininkai, jus veik 
ištisą dešimts riiėtų visa tai ir 
darėte, kad kovoti su liėtuviš- 

rl komis organizacijomis, kurios

Rašo Dr. A. Yuška,
- * -

žinoina vadi-
druska yra

chemiškais su-

Massachusetfs gubernatorius 
Mariety paskyrė lietuvį gydyto
ją Jakirhavičių (Jakmauh) 
valstijos sveikatos departamen-i 
tor viršininku, bet “tikrieji ame
rikonai” pakėlė prieš tai triukš
mą.

“Keleivis” dabar praneša, 
kad valstijos Vykdomoji Tary
ba, kuri turėjo tą paskyrimą 
patvirtinti, 6 balsais prieš 3 
Dr. Jakimavičių atmetė. Bet 
gubefnūtorius* Htirley siūlysiąs 
tą patį asmenį dar kartą.

M

bendrame prakalbą rengimo 
komitete, Brooklyne, R. Miza- 
fra stojo už aukų siuntimą 
Smetonos vyriausybės kontro
liuojamam Ginklų Fondui. Mi- 
Žhfa “Laisvėje” dabar sako:

“Tai bjaurus ‘Naujienų’ 
redaktoriaus melas. Kokiu 
tikslu jis) tai daro, nesupran
tu.”

mizara Užsigina

“Naujičnose” buVo 
kati liet, komunistų

Bet mums dar labiau nesu
prantama, kokiu tikslu šitaip 
rašo Mizara. Balandžio mėn. 1 
d. “Laisvės” redakcijos straip
snyje po antrašte “Veidmai
niai” buvo kalbama apiė giri- 
čus, kilusius bendrame komi
tete dėl paskyrimo aukų, su
rinktų Cooper Union salėje.

Komunistiškų kailio mūiny- organizacijomis, Kurios 
toju specialybe šiandie yra ūž. jūsų vedamai, politikai neprita- 
siginti toj kų jie pirmiau sdk6 kovojote su lietuviais
ir darė opozicionieriais, kurie sielojosi

v ' ir sirgte sirgo Lietuvos reika-
JirORjyįAJl TfROMAS RAGINA lais> ateities gyvenimu, jos 

“APSAUGOTI AMERIKĄ valstybes likimu.
NUO KARO” Šie opožięionieriai lietuviai

 krifingbje Lietuvos valstybės
Norman Thomas, Spicalisitų valandoje niekieno neraginami 

Partijos vadas, pasakė progra- ir neprašomi, visd kaip vienas 
minę kalbą, partijos konvenči- stoš Lietuvą ginti, jie dabar 
jai atsidarius Kėnoshdje, Wis. niekieno neprašomi gausias au- 
JiSai pareiškė, kad vyriausias | kas siunčia ginklų fondui, 
socialistų uždavinys šioje va
landoje tai — apsaugoti Ame
riką nuo karo. Jisai aštriai kri
tikavo komunistų “kolektyvio 
saugumo”- prieš fašistus propa
gandą.

“Jeigu kapitalis/tinės tau
tos susijungs su Sovietų Ru
sija kolektyvio sūugtimo 
tikslais, tai šitokio saugumo 
kairia bus per didėlė, kad 
darbininkai galėtų ją mokė
ti,” tarė Norman Thomas.

“Karūs prieš fašizmą ana
pus okeano, dalyvaujant ja
me Jungtinėms Valstijoms, 
atvestų čia prie totalitarinės 
karinės diktatūros.”
Nofmari Thomas) visai teisin

gai kritikavo komuriistuš, kad 
jų tariaftio kolektyvio saugu
mo” 
karą, 
nėms 
duotų/ komunistai nori, kad 
Amerika kartu su Anglija pa
dėtų sovietų Rusijai ginkluota 
jėga sustabdyti japonus Kini
joje. Jie nori, kad Prancūzija 
ir Anglija griebtų ginklą prieš 
Hitlerį, kuris planuoja atplėšti 
Ukrainą nuo SSBS;rir jie gei
džia, kad francūzus ir anglus 
prie to padrąsintų Amerika.

žodžiu, komunistai aklai re
mia sovietų Rusijos interesus 
užsienių politikoje, visai nepai
sydami, kokią kainą turėtų už 
tai užmokėti Amerikos darbi
ninkai, jeigu Amerika eitų tuo 
keliu, kurį jie rodo.

Bet ką siūlo to Vieton Nor
mali Tlioriias? Jisai sako, kad 
reikia apsaugoti Ameriką nuo 
kard — bet kaip? Ar tokiu bū
du, kaip kad bando ją apsau
goti sririatOrius Nyė, pravedęs 
J. V. kongrese “neitralumo ūk
tą”,' kuris draudžia Ispanijos 
respublikai pirkti ginklus Ame
rikoje, bet nedraudžia jų pirk
ti VokietŲos naciams ir Itali
jos fašistams, kurie teikia pa
geltą Ispanijos sukilėliams?

Atsakymo į Šitą klausimą 
Norman Thomas neduoda. Ji
sai suskaldė Socialistų Parti
ją, diktatoriškai spęnduodamas 
partijos skyrius, kuriuose dau- 
giiriią turėjo demokratinio so
cializmo šalininkai. Tame jam 
uoliai padėjo komunistai, bet 
dabar jau jisai jais nusivylęs 
ir stengiasi parodyti, kad jisai 
su jais nesiitiiika. Tai viskas, 
ką jisai pasako, o daugiau nie
ko. 
*4****"^*

BEDARBIAI LYGINA
GATVES

daug tam laiko praverčia. Pau Visiems gerai 
veskite šios įstaigos Vyrams pa- namoB valg°ina 
Sekti kieno iš* “susiklausUSių” gamtos padaras, 
šeimų vaikai mokosi Varšuvo1- sijungęs iš dviejų elementų: na- 
je< tro ir chloro. Medicinoje drus-

Spėjū, skaudžių faktą patir- ka yra vadinama Natrum Chlo- 
ridum. Druska yra visur žemė- 

Pasiteiraukite, kas iš valdi- pe ir okeanų vandenyse. New 
ninku vasaros metu atostogau- ^orko valstijoje daugiausia pa- 
ja Lėfikijėje, gdl fUoiiiet paaiš- gaminama, bet geriausia dras
kęs, dėlko taip gerai informuo-r<<a^aunama Miclūgan vais
tas Varšuvos) radijas..; |t>jos.

Bet Visa tai patyrę, darykite Druska yra plačiai vartoja- 
drąsias išvadas. Gal tuomet ma nuo puvimo apsaugojimui 
kaip kam iš jūsų nebus baisi jr palaikymui ant ilgesnio laiko 
koalicinė vyriausybė... Gal tai’ maisto: žuvies, mėsos, sviesto 
bus neišvengiama būtybė! ir tt įdirbimui odų, išdirbys-

Jųs džiaugiatės, kad gaunate Iteje molinių indų ir metalinių 
iš provincijos balsus, kurie gaminių. Chemijoje iš druskos 
krykščia, kad susidarė vėl tau- yra daroma daug hidrochlori-

minėta,, 
atstovas Tuose ginčuose Strazdas siūlęs

politika įgeltų Ameriką į 
kuris šio krašto žmo- 

, žinoma, nieko gero ne

Svarbiausią savo smūgį jus 
nukreipę į lietuvių opoziciją 
leidote atkusti ir įsigalėti Lie
tuvoje lenkiškai bajoriškai įta
kai. Jų pastumdėliai, jų paka
likai sugužėjo į valstybines į- 
štaigas ir tonais palengvino len
kams bajorams įsigyti tuntus, 
gauti pinigus už jų nusavintas 
žemės. Juk Kaune niekam nėra 
paslaptis (gal tik tautininkus 
Išskyrus), kad kai kurių minis
terijų juriskonsultai ir kiti ad
vokatai, kurie turi jūsų sąjun
gos nario liudijimus, labai rū
pinasi lenkams bajorams už jų 
nusavintas žemės gauti mišką, 
arba grynus pinigus. Tie tarpi
ninkai gerai tunka gaudami už 
tuos patarnavimus atlyginimą 
iš tų bajorų.

Ar tai leistina, kad valstybės 
tarnautojai rūpintųsi Lietuvos 
lenkų bajorų likimu, kurių da
lis net he Lietuvoje gyvena, o 
kiti, kad ir' Lietuvoje gyvena, 
bet jų sūnus lanko Varšuvoje 
mokyklas, o kiti net lėnais m o- 
kosi karo mokyklose ir vasa
ros melu parvažiuoja į Lietuvą 
šnipinėti... r

, Ponai tautininkai, pasižval
gykite, o jei šio nesugebate pa
daryti, tai leiskite sipaudai lais- 

i vai apie tai rašyti... Oi, ji daug, 
daug panašių faktų iškels, net 
jus rausti turėsite, bet žinoki
te, kad kliūtų žymiems asme
nims...

Jus tyčiojatės iš opozicijos ir 
tuo pačiu tyčiojatės iš nuošir
džių lietuvių, tikrai gerų savo 
krašto patriotų. Jus opozicijos 
žmones išgujate iš visokių or- 
gahizaėiją, o ypač iš valdžios 
kontMoliuojamą ūkiškų organi
zacijų ir į jų vietą skverbiasi 
abejotinas clementasi, bef tasai 
elementus, kuris jums reiškia 
pilną “susiklausymą*’.

Štai mažutė iliustracija.
Dar 1930 įlietais vartotojų 

bendrovėse buvo 38,991 riarys, 
dabar jau jų yra tik 20,906.

1930' metais tų narių tarpe 
Buvo ūkininkų, kurie tūrėjo iki 
10 ha žemės 40;7%, o jau da
bar tokių paliko tik 25,5%. 
1030 m.x ūkininką, kurie tūrėjo 
virš 50 lia tuose kooperatyvuo
se buvo tik 4,4%, o jau dabar

Paskutiniu lai-ZARASAI;
kū Zai'asų bedarbiai gavo dar
bo prie gatvių lyginimo. Arti
miausiu laiku visi bedarbiai 
bus 
jus

aprupinti darbu, prasidė- 
didiesiems darbams.

Ką tai reiškiu? O reiškia tą, 
kad į tuos kooperatyvus įsibro
vė lenkiškas gaivalas > pavidale 
bajorą, kurių dalis skaitosi jū
sų sąjungos bariai it kurių kai 
kieno iŠ jų vaikai niokosi Var
šuvoje. Jau eina gandai, kad 
kai kūr po kovo 19 d. koopera
tyvų Valdybos nariai kalba len
kiškais.

Vidbus Reikalų ministerijos 
budrus žvalgybos organas^atsi- 
dėjęs^seka, kas iš įvairių vy
riausybės kohtroliuojamų or- 
gaųizfifciją sėniriu priklausė o-

i pozicihėnls di’ganizaeljomsi, jis

tiška vyriausybė, bet ne koali-1 
cine. Gerai tuos balsus iššif
ruokite, patirkite tuos) asmenis 
ir kartais turėsite prieiti liūd
nų išvadų, jei tik drįsile tai pa
daryti... Taip, visi gerai žino ir 
tiek išmano, kad prie tos sro
vės, kuri sudaro vyriausybę-vi
suomet prisiplaka daug pastur- 
lako, bet išmintis reikalauja 
tuo pasturlakų nesivaduoti, ne
siremti... Skaudus likimas vi
suomet laukia tų, kurie pastur
lakais labai pasitiki. O remia
si jais kartais tik todėl, kad ki
tokių veik neturi. Jei kas iš jū
sų skaitys tai, kas čia parašyta, 
vietoj pykčio ir pagiežos, gerai 
apgalvokite kas čia parašyta, i

Nespiaukitė į tas vieas, kur 
tryškia tyras, sveikas vanduo, 
juk reikės kada nors ir patiems 
iŠ tų šaltinių atsigerti.

Gyveilamė tikrai skaudų ir 
labai’ rimtą' laiką. Ir kas šiuo 
metu įleiriokėš ir nesugebės 
aukščiau savo krautuvėlės rei
kalų pakilti, gali labai fr labai 
skaudžiai nukentėti ir visai lie
tuvių tautai daug žalos padary
ti, ir tos klaidos gal ištisi de
šimtmečiai neatitaisys;

Neabejoju, kad ir tautininkų 
tąrpe yra tikrų, gerų patriotų, 
kurie ne vien tik savo kailį 
saugodami sugūžėjo į tą orga
nizaciją. M’etas ir labai metas 
tiems patriotams/ gerai pagal
voti, kur Veda jie Lietuvą!

Metas gerai pagalvoti ir pa
sidairyti, ar jie nesiryžta sveti
momis rankomis Lietūvos vals
tybės likimą spręsti.

Taip, juk jau patys esate pa
tyrę ir tą faktą konstatavę, kad 
Unkšti valdininkai ne visi yra 
tvarkoje. Lietuvai tikrai skau
džioje valandoje jau jie pasi
skubino šUvė, dėl visoko, lenkų 
orgarilzūcija apsidrausti.

Paklausime, ar daug tokių 
jau1 iš tarnybų yra atleistų? Ar 
neturi jie lokių stiprių pečių, 
kad juos sunku įveikti? Saky
kite, jei tokie faktai viešai jū
sų spaudoje buvo paskelbti j ar 
netenka geriems Lietuvos pa- 
tribtamš drūčiai dėl to susirū
pinti? Ar gali ramiai in su pa
sitikėjimu Lietuvos žmonės į 
tai’ žiūrėti? Spėjame, kad jus 
tuos faktus ne iš pirštų išlau
žėte.

Visiems/ žinoma ir tai, kad 
daugelis iŠ tų valdininkų dėl 
jus to£ žinios stipriai pasipik
tino. Bet faktas lieka faktu. 
Lauksime iki šie faktai konkre
čiai pavardėmis bus paskelbti. 
Juk nėra jokio reikalo tokių 
pavardžių slėpti. Lietuvos vi
suomenė turi pilną teisę tai ži
noti! Lietuvos visuomene turi 
teisę žinotį, kas iš valstybės/ iž
do gaudamas algą sunkioje Lie
tuvos valstybei valandoje pasi
skubino priešui ranką ištiesti.

Lauksime! Laukia visi!
B.

(.Galas)

nės rakšties ir kitokių chemi
kalų bei gyduolių. Druska yra 
reikalinga palaikymui ŽMO
GAUS KŪNE t lygsvaros arba 
sveikatos.

Gyvūnai, kurie maitinasi] aug
menimis arba žolėmis, reika
lauja normalaus druskos kie
kio. Nes ji reikalinga skrandy
je pagaminimui hidrochlorinės 
rūgšties, kurios mažas nuošim
tis yra naudingas virškihimui 
maisto. Druska gelbsti ištirpyti 
fibriną ir baltymą (albumin), 
dėl to palaiko kraują skystą. 
Viši kuiio audiniai reikalauja 
druskos, tik suvartojus daugiau 
negu kunui reikalinga, ji pa
sidaro žalinga. Labai suraus 
vandens išgėrus skrandyje pa
sidaro smarkus kaitinimas ar
ba erzinimas gleivėtos plėvelės 
ir tuoj verčia vemti; taipgi ner
vų irilacija troškina gerti. Sū
raus vandenio perpildyti kūno 
audiniai sutinsta, išbrinksta, 
apsunkina inkstų ir širdies vei
kimą. Daug gydytojų riiano, 
kad druskos perpildytos krau
jagyslės sukietėja ir būna aukš
to krriujU spaudimo 
mi.

Medicinoje vienas 
šaukštelis druskos 
puskvortėj vandens,
narna normalė ištarpa, yra pla
čiai vartojama papildymui ski- 
stimo ligonio kūne. Kai kuriais 
atsitikimais sulaiko kraujo bė
gimą ir veikia kaipo antisepti
kas. Tvirtai užsudytas vanduo, 
įleistas žarhon, užnuodija tenai 
esančias kirmėles. Kai kuriais

atsitikimais nuramina vienos 
rūšies galvos skaudėjimą (mi- 
graine). Druska yra geras an
tidotas, gelbsti nuo užsinuodi- 
jimo sidabroazotine druska. 
Staigiuose kūno įdegimuose 
tonsilų, plaučių (pneumdttljos) 
ir kitų sąnarių, druska susiren
ka apie įdegimo vietą, tąsyk 
kunui būna reikalinga daugiau 
druskos.

Tokiais atsitikimais tik vie
nas druskos ėlementasi (chlo
ras) buria naudingas ir reika
lingas, dėl to vartojame kitą 
ligoniui naudingesnę druską 
ainmonium-chloridurii.

Sūrios maudynės yra varto
jamos dėl atgaivinimo odos cir
kuliacijos ir sustiprinimo kūno 
audinių. Sūrios karštos mau
dynės yra vartojama gydymui 
reumatizmo. SUrūs vanduo yra 
naudingas antiseptikas) dan
tims šveisti ir burnai išplauti.

Kiek kuriam žmogui yra rei
kalinga per dieną suvartoti 
druskos, tikrai nustatyti nega
lima, bet apskritai yra žinoma, 
kad žmonės suvartoja perdaug 
druskos valgydami sūdytą žu
vį, sudylą ir rūkytą mėsą ir 
sūdytas raugintas daržoves). Ku
rie iš papratimo valgydami pi
la druską ant maisto., 
apsunkina skrandį ir 
suvirškinimą valgių 
tion).

Sprendžiama, kad
žmogus per dieną suvartoja su 
viršum vieną arbatinį šaukšte
lį druskos, o tikrenybėje turė
tų užtekti pusės arbatinio šauk
štelio arba apie 30 greinų per 
dieną. Kai kariais' atsitikimais 
žmogus reikalauja ' daugiau 
druskos, negu normalaus kie
kio, pavyzdžiui, žmonės ir gy
vuliai, kurie maitinasi daržovė
mis ir žole bei vasaros karš
čiuose daug prakaituoja. Ser
gantieji vėmimo arba viduria
vimo negalavimo ligomis. Ser
gantieji uždegimu plaučių, ton
silų arba kitų kūno sąnarių ir 
po nubėgimo daug kraujo gal 
būti naudinga valgyti sūresnį 
maistą, o sergantieji širdies) li
gomis, turintieji aukštą kraujo 
spaudimą ir perdaug' svcrią 
žmonės\įšmintingiau padarytų 
prisilaikydami nuo vartojimo 
daug druskos.

dažnai 
gauna ne- 

(indigefr-

kiekvienas

priežasti-

arbatinis 
ištirpytos 

taip vadi-

IŠ LIETUVOS INAUJĮĘNĮI SPĮJL
SIUVĖJŲ DARBININKŲ 

ILGOS VALANDOS

ZARASAI. — Jau visa 
melų, kai keliose Zarasų 
Vykiose darbdaviai skriaudžia 
darbininkusi, reikalaudami daug 
dafbo ir mokėdami mažą atly- 
giriimą. Darbininkai dirba po 
16—18 ir net daugiau per die
ną valandų. Už tokį ilgą darbo 
laiką jie per savaitę uždirba 
nedaugiau kaip 40 litų.

Be to, neregistruojami į ligo
nių kasą.

eilė 
siu-

PLUKDO POPIERMALKES

ŠVĖKŠNA. — Pastarosiomis 
dienomis per Švėkšnos valsčių 
Ašvos ’ upe plukdomos popier
malkės. Prie plukdymo darbų 
Už mažesnį atlyginimą dirba 
miestelio bedarbiai. Esant šiems 
plukdymo darbams, miestelyje 
bedarbių beveik nėra.

PASIKORfi ŪKININKAS

ŠVĖKŠNA. — šiomis dieno
mis Jueaičių kaime nusižudė 
Ūkininkas Kinčius.

KA TURĖJO SEK 
MINGUS METUS

Lithuanian Building Loan
and Savings Ass’n (žinoma
kaipo NAUJIENŲ Spulka) 
darė metinę apyskaitą su 
vo 31 d. 1938. Direktoriai 
gyrė padalinimą Bendrovės 
riams po 4% dividendų ir 
atliko dėl visokių rezervų.

Per pereitus metus NAU
JIENŲ Spulka paaugo 300% ir 
padarė gana daug paskolų.

Ši bendrovė neturi perėmu
si Už paskolas nė vieno namo 
ir nė vienas skolintojas nėra 
užsilikęs nei 
keščiais, nei

Kadangi 
indėliai yra
deral Savings and Loan In
surance Korporaciją iki $5.- 
000.00 kiekvieno taupytojo, to
dėl ir yra toks didelis žmonių 
pasitikėjimas.

Reikia pasidžiaugti, kad čia 
deda ne tik pavieniai žmoftfls, 
bet ir draugijos bei kliubai teti
ko savo perviršius ir gamta 
4%.

pa- 
ko- 
už- 
na- 
dar

vieno mėnesio mo- 
nuošimčiais.

šioje Bendrovėje
apdrausti per Fe-

— T. RypkcvKitt.
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ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBES 
DVIDEŠIMTMETIS

Po didžiojo karo buvusios Mažiausia iš visų šių valsty- 
Rusijos imperijos vakarų pa- bių yra Estija; ji teturi apie 

1,300,000 gyventojų. Estų tau
ta užima plotą prie Baltijos 
juros. Rytuose ir žiemiuose 
turi rubežių su Sov. Rusija, 
pietuose su Latvija ir vaka- 
ruose^—Baltijos jura. Tito bridii 
Estija turi tiktai du tiesiogi
nius kaimynus—rusus ir lat
vius. Tačiau estų tauta yra gi
mininga suomiams, o turin
tiems savo valstybę pačioje 
šiaurėje; nuo Estijos Suomiją 
skiria Baltijos vandens ir ru
sų Leningradas (buv. Peter
burgas.)

Estų tauta užima Baltijos 
pajūry tokią vietą, kur jau nuo 
senų laikų kryžiavosi kitų tau>“ 
tų keliai. Todėl rhažai estų tau
tai niekada neteko gyventi ne
priklausomu gyvenimu, 
tame amžiuje, kai lietuviai jau 
kūrė Mindaugo valstybę, šiau-

kraščiuose atgavo savo laisvę 
arba naujai susikūrė penkiofe 
nepriklausomos valstybės: Lem* 
kija^ Lietuva, Latvija, Estija 
ir Suomija. Lenkija gavo dar 
didelius plotus žemių iš buv. 
Austrovengrijos ir Vokietijos. 
Lietuva iš Vokietijos atsiėmė 
tiktai Klaipėdos kraštą, apie 
2,600 ketvirtairfių kilometrų 
ploto su apie 150,000 gyvento
jų. Latvija, Estija ir Suomija 
įsikūrė tiktai buv. rusų impe
rijos ribų žemėse.

žemę. Kiek vėliau visa 
atiteko kalavijuočių or-

kryžiuočių ordiną Lietu-

1934 Pontiac $195
Sedan. DeLuxe įrengimas, šildy
tuvas kaip naujas. Karas važiuo
tas labai mažai. Mažai mylių iš
važiuotas. Turi parduoti su auka, 
kad sutvarkyti turtą. $35.00 ar 
savo karą įmokėtį. $10.00 į mėn. 
PRUDENTIAL FINANCE CO.

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

rinę Estiją buvo okupavę da
nai, o pietinėje dalyje įsitvir
tino vokiečių kalavijuočių orde- 
nas, kuris jau buvo užėmęs ir 
latvių 
Estija 
dinui.

Kai
va stlhaikino, estams atėjo kiek 
lengvesni laikai. Jie 1560-80 me
tais gavo naujus, minkštesnius 
okupantus—švedus. Kai ntfsų
caras Petras Didysis sumanė 
“prakirsti langą į Europą”, 
kaip tiktai tam ‘‘langui” vieta 
buvo numatyta Estiją, kurią 
rusai, po karų su švedais, 1709 
metais okupavo. Estijoje tuo 
metu jąu buvo labai įsigalėję 
vokiečiai dvarininkai-baronai.

Naujieji okupantai Estijos 
baronams u*ž palankumą buvo 
suteikę įvairių lengvatų, o es
tų tautai paliko. vien vargas ir 
skurdas.

Pereitą šimtmetį, panaikinus
T rk‘ibaudžiav^ Prasidėj° estų tau-

• -*• * .7 1 *'• 4-inic aJ-rrimimac! Afcirorln iž ad-tinis atgimimas. Atsirado iš es
tų valstiečių, žvejų ir darbinin
kų tarpo kilusių inteligenttj, 
kurie žadino savo tautą į švie-

Pranešimas. Pranešama, kad
DELLA ir FELIX SABUTIS

turėję taverną adresu 6946 So. Racine Avė., vadinamą

4550 So. Marshfield Avenue
Visi musų kostumeriai, draugai ir kaimynai prašomi atsilankyti 

musų naują vietą.

JOLLY TAVERN
Dabar persikėlė į Town of Lake koloniją adresu:

« » , -

DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖSŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS

W ■torto p

NAUJIENOS, Chicago, HL

Šaltimiero “Rriclio Vakaras’ DAUG IŠGEDUSIŲ 
ŽIEMKENČIŲ

BIRŽAI. — Nušilus sniegui, 
matyti daugelio ūkininkų daug 
išgedusių žiemkenčių, ypatin
gai rugių. Išgedę nemaži plo
tai.

a

1935 Chevrolet $295
4 durų mastef Sedari. Knee Ačt- 
ion. DeLuxe įrengimas. Parduos 
už tai, kas liks sąskaitai šutvėtf- 
kius $35.00 ai* savo karą įmokėti; 
f 15.00 į rhėriesL
PRUDENTIAL flNAftCfc £'<)•

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekinadieftiais

. .................. — ilji« M fciiMi —BA*
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Del Gražių Klejortkių
vartokite PILSEN

White Lindleum Varriish
Išlaiko ir apšMutoja riatfjris klejonkčs — 
atstato pirmykščių spalvą ir jūsų atšipu
siems grindų paklodams žvilgesį. Nesitin
ka. šviesiausi paternai.

Reikalaukite Pilsen Brand
PAS SAVO VIETOS MALEVŲ IR GELEŽIES DYLERIU.S

,,, M.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Ventian Blinda)
' Tel. Cicero 674 SAULĖS UŽDANGAS, DRAPERES 

ir AUSTRIAN UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

WINDOW SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite rhusų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.

uz-
su-
tu-
te-

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
—7 IKI 8 V AL. 
—7 IKI 8 VAL. 
—7 IKI 8 V AL.

• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENI—

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius
------------- - - -■-----------------------------

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIU 
KUMPIU ; .
••1’ICNIC” KUMPIU 
RŪKYTU KUMPIU ;..j
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

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

--.......... ....................... ..................... * r

• "FRANKFURTERS” 
laainiu 
BARAVYKU 

.RAUDINTU AGURKU

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARU
ŠIKŠNINIU DAIKTU ,;

• ii ’ i i

— ,,, ii t .į ■. i..,,. i m..—    ■iii..' i
—     ,1 ,, , I.Xl ■—»■■!... II.—.1.1.11  II I

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar Ofisė; 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
gijom 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
. ■ i i M A .iMl i

Y. są, kultūrą susipratimą. Estai 
; išsivadavo iš savo davrininkų- 
baronų įtakos ir kure savo sa
vitą tautinį ir ekonominį gy
venimą. čia estams buvo kiek 
[palankesnės sąlygos^ nes jiems 
nebuvo uždrausta spauda ir 
bendrai estai mažiaus patyrė 
persekiojimų negu lietuviai, 
kuriems rusų smūgius buvo 
traukę 1831 ir 1863 metų 
kilimas—lenkmečiai. Estai, 
rodami savo mokyklų, savo
atrą, spaudą,- jau į šį šimtmetį 
įžengė, kaip visai susipratusi 
tauta.

Kilus Rusijoje Revoliucijai, 
Estija jau buvo visai pribren
dusi kurti savo nepriklausomą 
valstybę. Tačiau estams, kaip 
ir lietuviams, savo nepriklauso
mybę teko dar sunkiai kovoti.

Estija karo metu nebuvo vo
kiečių okupuota, kaip ir Lat
vija (Latvijos tik maža dalis 
buvo okupuota). Tačiau kaip 
tiktai Estiją.ji918,.metų vasario 
24 dieną paskelbė einanti ne- 

I priklausoma, tuojau ją puolė 
vokiečių kariuomenė ir okupa
vo visą kraštą. Tada vokiečiai, 
nugalėję rusus, Baltijos kraš
tuose jautėsi esą nevaržomi 
šeimininkai,—jie buvo .pasiruo
šę ir pasiryžę Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją prisijungti prie 
Vokietijos. Latvijoje ir Estijoje 
vokiečiams- šeimininkauti padėjo 
iš seno tuose kraštose įsiga
lėję vokiečiai dvarininkai-baro
nai. Baronai vokiečiams gel
bėjo užimti latvių ir estų že
mės, kaip Lietuvos dvarininkai 
lenkai gelbėjo lenkams brautis 
į Lietuvą. Na, latviai ir estai 
tinkamai savo baronams ir at
lygino: jie savo neištikimų dva
rininkų1 dvarus nusavino ir be 
jokio atlyginimo ir nepalikda
mi jiems nei kiek žehlės. Tuo 
tarpu Lietuva pilnai nusavino 
tiktai tų dvaririinkų dvarus, 
kurie buvb pabėgę į Lenkiją ir 
kafiavo prieš Lietuvą. Kitiems 
gi paliko po 150 hektarų žemės 
su kai kuriais dvarų centrais.

Nusavintomis dvarų žemė- 
rnis latviai ir estai aprūpino 
žeme savo bežemius ir mažaže
mius, kaip ir Lietuvoje.

Vokiečiai, okupavę Estiją po 
joms nepriklausomybės paskel
bimo, čia išsilaikė iki 1918 me
tų rudens. Pralaimėję santar
vininkams karą, vokiečiai pra
dėjo iš Estijos trauktis į Lat
viją ir Lietuvą, pakeliui į Va- 
terlandą. Bet besitraukiančių 
vokiečių pėdomis slinko nauji 
okupantai—rusų bolševikai, ku
rie taip pat nemažai dėjo pa
stangų išplėsti Baltijos kraš
tuose savo viešpatavimą. Bol
ševikams pavyko okupuoti pu
sę Estijos. Estai pradėjo spar
čiai organizu’oti apsigynimą. Jie 
parodė nepaprastai daug orga
nizuotumo, drausminguipo ir 
ryžtingumo, ir todėl per trum
pą laiką sukurė tvirtą ginkluo
tą pajėgą, kuri vedė sėkmingas 
kovas su įsiveržusiu • nauju 
priešu. Ištisus 1919 metus es-

Vakaro
Rytoj, balandžio 24 d;, Ghi- 

cagosx Lietuvių Auditorijoje 
įvyks P. Šaltimiero, radio pro
gramų vedėjo, ruošiamas 
karas, “šurtim-Burum”.

Mums sako, kad “parengi
mas palinksmins visus atsilan
kiusius, o Bartkų šeimos da
lyviai tikrai išspaus ašaras iš 
visų akių”. Bartkų šeimos na
rių suvaidintas vaizdelis at
vaizduosiąs vestuves ir “pri
mins klausytojams kaip jie 
rengėsi vestuvėms aitvykę Ame
rikon iš Lietuvos.”.

va-

Programe dalyvaus visas bu-

tai atkakliai kovojo su daug 
gausingesnių , ir, geriau's gin-

• į • j y’
kluotu priešu. Pagaliau, tų me
tų pabaigoje, rpąąi bolševikai 
buvo galutinai >iš Estijos išgin
ti. (Tuo pačiu laiku rusų rau-

JUOZAS SAURIS, žymus muzikas
Programe
rys žymių dainininkų, kurių 
priešakyje stovės muzikas Juo
zas Sau ris; Jis gros Hammond 
elektros vargonais, kurie yra 
įrengiami Auditorijoje specia
liai p. Šaltimiero vakarui.

Busią ir kitokių netikėtumų, 
kaip “Sidabrinis Miškelis”, do
vanos pirmiems 500-iems šim
tams parengimo svečių, didžiu
lis orkestras šokiams, etc.

Vakaro programas prasidės 
lygiai 5 vai. vakare, Rengėjai 
nuoširdžiai kviečia 
silankyti. Bilietus 
gauti prie durų.

lietuviuš at
bus galima

Ad. Alei.

Mažos tautės savo nepriklau
somybę’ tegali pateisinti, kai 
parodo sugebėjimą ir savo 
Laisvę apginti, ir nepriklauso
mai gyventi. Vadinasi, jos turi 
parodyti savo ekonomišką pa- 

donarmiečius išvarė iš savo že- jėgumą, organizuotumą ir kul- 
mių taip pat latviai ir lietu- turinę pažangą. Per nepriklau- 
viai.)

Rusų bolševikai, sunkiai ko
vodami šalies viditfjė su balta
gvardiečiais, 1919 metų pabai
goje" nuo Baltijos kraštų užka
riavimo atsisakė, nes tas užka
riavimas pasirodė labai sunkus. 
1920 metų vasrio mėn. 20 d. 
Estija pasirašė su Sovietų Ru
sija taiką. Taigi tiktai po dvie
jų metų nepriklausomybę pa
skelbus Estija gavo laisviau at
sikvėpti, kai ginklu apgynė sa
vo šalį nuo gausių priešų puo
limų. Panašus likimas buvo 
Lietuvos ir Latvijos. Latviams • tuva ir Latvija, kurios kartu 
teko sunkiai / pakovoti ne tik
tai su* rusų bolševikais, bet ir sudariusios Baltijos 
su vokiečiais, lietuviams gi dar 
ir su lenkais. *

Trims Baltijos tautoms, tu
rinčioms kartu apie 6,000,000 
gyventojų, vienu laiku ir be
veik su tais pačiais priešais, 
sunkiai teko kovoti už savo 
LaisVę. Visos šios trys tautos^ 
—lietuviai, latviai ir estai,— 
dalina suburtomis pajėgomis, 
savo nepriklausomybę sėkmin
gai apgynė ir sutvirtino. Be
rods, sunkiausiai teko kovoti už 
savo šventas teises Lietuvai, 
kuri turėjo daugiausia priešų 
ir karo metu buvo sunkiausiai 
nukentėjusi. Todėl Lietuva dar 
turi nebaigtą kovą su lenkais, 
užgrobusiais jos sostinę Vil
nių su* dideliu plotu lietuviškos 
žemės. ' ■ •

soiiio gyvenimo 
tų, Estija, kaip 

(Vija, parodė

dvidešimtį me- 
Lietuva ir Lat- 

didelį savo 
kūrybingumą bei gyVybingiftną.
Estija visose valstybinio, eko
nominio ir kultūrinio gyvenimo 
sritys per laisvo gyvenimo dvi- 
dešimtriietį yra pasiekusi didė
lių iairhėjimų.

Vasario 24 dieną šiemet Esti
ja džiaugsmingai ir iškilmin
gai minėjo savo nepriklauso
mybės dvidešimtrhėtį. Estijbs 
nepfiklau'somybę tirikamai pa
gerbė ir paminėjo taip pat Lie-

KYLOS RŪPESČIAI
Gana Kyla Rūpintis! Dabar už hia- 
žas Išlaidas leisk žymiam su 20 me
tu patyriniū laisniuotarti daktarui— 
specialistui sutaisyti juš tikrai pi
giai kaip už $3.00 arba pagydyti 
be operacijos. Kreipkis dėl patarimų 
ar ekzaminacijos be užmokesčio ar 
prievoles, — arba rašyk.

DR. P. SCHYMAN, Specialistas 
Įsteigta 20 metų.

1869 N, Dairieji Avė. ARM, 8200

su Estija nuo 1934 inettį yra 
santarve; 

Sudarius Baltijos šahtafvę dar 
labiau pakilo šių trijų valstybių 
tarptautinis svoris^ ir dabar 
Baltijos santarvė turi savo at
stovą Taktų Sąjungos Tarybo
je. Šiuo tarpu T. S. Taryboje 
Baltijos santarvei atstovauja 
Latvija.

Estijos nepriklausomybės ŠU 
kaktis Kaune ir kituose Lietu
vos miestuose buvo paminėta 
Lietuvos ir Estijos vėliavų iš
kėlimu, susirinkirnais, posė
džiais, koncertais. Į Lietuvą ta 
prdga buvo atvykęs Estijos 
švietimo mifiisteris su keliais 
palydovais ir pora estų operos 
dainininkų.

Lietuva šU Estija turi drau- 
girigus, riėsudrrAnsčiamus san
tykius dar iš prieškarinių lai
kų, kai Tartu (Jufjevo) uiii- 
versitete mokėsi daugelis dabar
tinių Lietuvos veikėjų. Su Es
tija Lietuvos ekonoriiinis ir 
kultūrinis bendradarbiavimas 
riuolat plečiasi ir stiprėja. To
dėl galime nUbšifdžiausiai pa
linkėti Estijai amžinos laisvės 
ir nuolat eiti šviesos, tiesos 
keliais į laimingesnę ateitį.

! Tsb.

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St.- CICERO, ILL.

Atdara Vakarais
į-jį-į

4-M

GENERAL MOTORS

Frigidaire
Šaldytuvas

Duos geresnį patarnavimą, mažiau elektros vartoja. I
Greičiau ir daugiau ledo sušaldo
Gražiau atrodo—Ilgiau tarnauja

MAŠTER 5
Mat No.- C-10B__... —2’/s" wide

Peoplcs Krautuvės y ta vieriatelės Krautuvės autorizuotos 
pardavinėti General Motors Frigidairės, kurių čia yra pil
nas pasirinkimas visokių didžių ir madų, visi 1938 mode
liai. Peoplcs Krautuvės prisiūk) už labai prieinamas kai
rias, pasirinkimas ‘nuo ........................................

$119.50
Lengvus IšmokėjimaF

Nuolaida už seną šaldytuvą
4183 Archer Avenue

Tel. Lafayette 3171 
2536-40 W. 63rd Street

Tel. Henilock 84(M)
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Diena Is Dienos

Bernice

Birutė 24, su Anna

STATO

bendrove

Šmotų

DIRECTORY

Setas

•Komitetas

FOTOGRAFAS

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

ValstijaMiestas

Balandžio 23 dKupono No. 118

FOR A 
LIMITED 

TIME ONLY

Bendrovė 
Narius

“Faun” 
Design

GERBIAMI NAUJIENŲ Skal- 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti i tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

Vertė
$2-50

Geresnio Pasisekimo 
Kelias

VYTAUTAS BACEVIČIUS 
BELGIJOS KONKURSO 
KOMISIJOJ

Tikietai tiktai 
50c ar 75c

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą, progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau
doki t ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Tš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rūšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

Midwest Grocery
Priiminėja Naujus

SVETAINE
2345 S. Kedzie Avė.

loselandiečių paskutinis 
bendroves naudai. 
“Aukso Veršis”. L

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

draugų. Tai 
šventadienę 
ir ąesu tik- 
butų nubal- 

kliubo

nuo Vincent

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

DAILY j
BUSINESS

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III. 1

Norint įsigyti^ užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iŠ šių 
kuponų paeiliui į 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. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus 3-jų ir 2-jų 

žinotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

vaidinimais šešta- 
balandžio 23 d. J. Macekevieiaus svetainėje, 1036 

idinimų bus šokiai prie šaunios muzikos, 
Rengimo Komisija.

jau prasti poperiai 
ir už Lietuvos si

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

82nd and KEAN AVĖ.

4916 WEST 14th STREET 
Phone CICERO 1329

GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 
VU KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

Galima, pastebėti, kad net ir 
pirmininkas tos nuomonės bu
vo. Bet jam kai kurios mote
rėlės, kurios turėjo prieš Jo- 
niškietę ypatiškumo, priplepė
jo, prie to dar tas bėgiojo iš 
vieno namo j kitą, ir vist i su
suko pirmininkui galvelę ir ne
ramią padarė širdelę. Pastebė
siu Joniškiečių pirmininkui, 
kur nors pasimokyti susirinki
mo tvarkos. Jeigu, parapijinis 
Įdubas nesugeba susirinkimo 
vesti, tai 
Pri stesni 
Lenkija.

Bruselyje, Belgijoj, šienjiet į 
vyks tarptautinis pianistų kon 
kursas, į kurio “jury” komis i- 
ją yra pakviestas, ir nutiko da 
lyvauti, lietuvių pianistas Vy 
tautas Bacevičius.

CRANE
COAL C0MPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) .............. tonas*
SMULKESNĖS $7.00
Tonas ................. ...................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

4 gabalų kombinacija... KANDŽIŲ PURKŠTYKLIS — RANKŲ 
VALYKLIS—pilnos mieros judąs šepetys GRINDŲ VALYKLIS ir 
graži tikra “PIN-IT-UP” STA< O LEMPA su išsiskėtusių bliudu 
—pastovu. Viskas su 100 WATT Mazda lempa.

Oi Zigmunto Basinskio
Didis Pošventinis 
Rakandų Išpar- 

davimas
1701-03 W. 47th Str.

Kainos prieinamos, patarnavi- 
\ mas SreRas- ir malonus. Pečiai

w aliejiniai ir gesiniai. Radio, kau- 
u/ > rai, lempos, prosinimo mašinos,

TĘ ledaunės, aplamai, viskas kas
w namams reikalinga

DIDIS PASIRINKIMAS
kreditas su šypsą 

Musų lietuvis pardavėjas p. Ardick linksmai lauks jūsų ir 
parodys musų didelį prekių staką

BŪTINAI 
ATSILANKYKIT!

Nepaprastas Vaizdas iš 
Pietų Amerikos 

Gyvenimo

23r<l 
ir skanus užkandžiai. Kviečia visus 

Komitetas. * 
žiemos sezono parengimas L. Namo 
Bus vaidinama juokinga komedija 
I). Aido choras išpildys koncertinę 

programo dalį. Parengimas įvyks ateinantį sekmaden*, 
bal. 24 d. Darbininkų svetainėj, 10413 Michigan avė. Pra
džia 6 vai., įžanga tik 25c. Visi roselandiečiai prašomi at
silankyti į šį gražų ir paskutinį žiemos sezono parengimą. 
Prie geros S. Lesčiausko muzikos bus malonu laikas pra 
leisti

Jurnsidės LDS 72 kp. rengia koncertą 
dienį, balandžio 23 d. J. Macekevieiaus svetainėje 
East 93 gt. Po 
gėrimai ir užkanda

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marųuette Radio 
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

1935 Plymouth $335 
4 durų DeLuxe Sedan. Motoras, 
tairai, apmušalai kaip vos tik iš 
dirbtuvės išėję, puikus juodas 
nubaigimas. Turi parduoti tuojau, 
kad sutvarkyti turtą. $50.00 ar sa
vo karą įmokėti $18.00 į mėnesį. 
PRUDENTIAL FINANCE CU.

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

Upytes Draugiškas Kliubas tarės ‘spring dance” Walter Ne 
tas svetainėj, 2435 S. Leavitt S t. šeštad., balandžio 23 d 
7 vai. vakare. Įžanga 25c su drabužių padėjimu. Kviečia

Komisija. - 
{upiškėnų Kultūros Draugija rengia bunco ir card party šįva 

kar 7:30 v. Wes.it Side mažojoj svetainėj, 2244 W 
place. Gražus,pryzai

Marųuette Park Lietuvių Piliečių Kliubas laikys savo regulia- 
rį susirinkimą sekin., balandžio 24 d., 2 v. po pietų., para
pijos svetainėj, 68-tos gt. ir S. Washtenaw. Esate širdin
gai kviečiami atsilankyti ir atsivesti savo kaimynus ir pa
žįstamus, nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

John D. Simans, vice-pirm.
SLA 238 kuopos mėnesinis susirinkimas bus balandžio 24 d 

2 vai. po pietų K. Gramonto svetainėj. Vis<ų narių parei
ga atsilankyti, nes bus, balsavimai į Piki. Tarybą ir rinki
mai delegatų į busiantį seimą. Kurie neatsilankys, bus 
baudžiami po 50c ir kas neatsilankys į busiantį pasilink
sminimo vakarą, turės užsimokėti 25c už tikietą. Pasi
linksminimo vakaras atsibus balandžio 30 d. J. Povilaitis.

PIRMĄ 
KARTĄ 
CHICAGOJE!

iMidwest Grocery 
tik ką paskelbė atidariusi kny
gas naujiems nariams priimti. 
Į narius priima visus, norin
čius tokiais būti, nepriklauso
muosius krautuvninkus.

Dabar, kada ji įsigijo nuo
savus, didžiullius sandėlius vi
sa tai gali lengvai padaryti, 
nes narių reikalavimus galės 
pilnai patenkinti. Tai, beabejo, 
supras ir įvertins ir nepriklau-| 
somieji krautuvnink: i. Jie su
pras, dar ir tai, kad prie to
kios organizacijos, kokia yra 
Midwest Grocery, priklausyti 
apsimoka, tolabiau, kad ben
dromis spėkomis kompeticijos 
n: šta yra lengviau nugalima ir 
galima geriau savo pirkėjams 
patarnauti.

Atskiriems krautuvnink/rms 
patarnauti ši bendrovė turi iš
sidirbusi ir atatinkf mą planą. 
Tą planą jau patyrė ir įvertint 
arti 400. Midwest Stores savi
ninkų. Tai yra 'tikrasis kelias 
į geresnį pasisėkitną. Paskui, 
tokios (didelios ,f, organizacijos 
k: ip yra Mįdwept Grocery pi
niginis pajėgumas suteikia vi
sas tas galimybes, kurios rei
kalingos ekonomiškam prekių 
pirkimui. Ji peTka ekonomiš
kiau, gauna šviežesnes prekes, 
ir gali pigiai/ perleisti nark.ms, 
o šie savo keliu- geriau paten
kint savo pirkėjus.

Taigi, šitaip veikiant susida- 
ro dvilypė naudą: viena pa
čiam Midwest Krautuvės sa
vininkui, antra jo pirkėjui. Ir 
nei viena kita organizacija taip 
padaryt negali. Kad tai tiesa, 
paliudija ta tūkstantinė minia, 
kuri taip noriai palaiko tas 
krautuves.

Gi prisidėti prie tos organi
zacijos visai paprastas dalykas, 
tačiau nauda, kurią gausi pri
sidėjęs kaipo Midwest Stores 
savininkas, yra be galo didelė. 
Kreipkis į ofisą, kuris yra 
ties 33-čia ir Western Avė. 
Čia gausi visus smulkias žinias.

(Skelb.)

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

. ■ M

, Sylvešter Zutint, 55, su An
na Rindanus, 49

John OliS,
Bush, 24

Andrew Kuzma, 55, su Elea- 
nor Wiklowski, 49

Joseph Buchins, 23, su Jen- 
nie Demico, 23

David Jonės, .22, su- Georgia 
Poris, 22

Joseph Nelson
Silvyskis, 23

Reikalauja
Perskiry

Nellie Aliskie 
Aliskie

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49
1.19
1.19
1.19

Sveikinimai
Jurgiams

Kadangi šio mėnesio 24 die
ną (rytoj) pripuola Jurgių die
na, tai šia proga noriu pasvei
kinti Jurgius — Jurgį Dr. Blo- 
žį* Jurgį Lekšną, Jurgį Man- 
kų ir Jurgį Petraitį ir linkių 
sulaukti dar visą šimtą Jurgi
nių, be šios dienos. J. BĮ.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ J g.50
GYDYMAS........ ............... SI«n.OO
LIGONINĖJE .................. vv
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $1500
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ....... t
VISAS (LIGAS GYDOMA $*J,00
Ekzaminacija įskait. vaistus ■ ’

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

Tel. Lawndale 5727.

I MUSiC and RADI°
Llrdiil o STORE

ROYAL
HOUSE CLEANING SERVICE 

and TABLE LAMP

- 6 didelius peilius už ............. .
6 didelės šakutes už ...............
6 sriubos šaukštus už ...............
6 salotom šakutes už ............
6 arbat. šaukštukus už ..........
G Ice Tea šaukštai už ...............

Per paštą 15 centų extra už

Deže Sidabrui Sudėti $1.75
.■ (paštu 35c extra)

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

Victor Bagdonas I
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YAUDS 3408

CHICAGOS

SOKOLU

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam 

k Žmogui

Joniškiečių Pirmininkas 
“Pliotkų Vaikyto jas”

“Naujienose” jis sako, “Kliu
bas nesutiko nei leisti vardą 
vartoti to parengimo ruoši
mui”. O iš kur jus žinote ir 
kuo remiaties? Juk pats pir
mininkas neleidai nariams nu
balsuoti, kuomet stojo už su
teikimą kliubo vardo. Joniš- 
kietei, kuri vyksta į Lietuvą, 
jos rengiamam išleistuvių va
karėliui, senas Joniškiečių L. 
K. Kliubo darbuotojas ir pla
čiai apsišvietęs draugas K. Bal
tas, taippat K. Rupšį s, R. Šniu- 
kas ir dar keletas 
aš galėčiau savo 
skrybėlę užstatyti, 
ras, kad didžiuma 
savę duoti dainininkei 
vardą.

NOW

AND YOUR 
010 CUANfR

REALTY COMPANY, Ine.
3236 S. Halsted St 

Phone CALUMET 4118

LOANS & INSURANCE
IN ALL ITS BRANCIIES

Building Management



šeštadienis, Balan. 23, 1938

1934 Olds. $295.00
Įbudavotas trunkas. šildytuvas. 
Vienas iš geriausiai einančių ir 
atrodančių karų mieste. Turi par
duoti tuojau sąskaitai užbaigti. 
$35.00 ar savo karą įmokėti. $14. 
į mėnesį.
PRUDENTIAL FINANCE CO.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 22 d., 4 vai, ryto, 1938 m., 
sulaukus 32 metų amž., gi
mus Pittsburgh, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
Vyrą Antaną, sūnų Larry, pus
seserę Pittsburgh, Pa., Uršu
lė Kizikienė, ir gimines. O 
Lietuvoje motiną, brolį ir se
serį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Boume’s Chapel, 3125 W. 63.

Laidotuvės įvyks pirm., bal. 
25 dieną, 8:30 vai. ryto iš ko
plyčios į Gimimo Pan. šv. pa
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Amebos Gaižau- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, puseserė ir gi

minės
Laid. Dir. A. J. Bourne, Tel. 
Prospect 9593.

A. t A.
Elzbieta Varkalienė 
po tėvais Kiškaitė

Persiskyriau šiuo pasauliu 
bal. 22 d., x938 m., sulaukus 
pusės amž., gimus Šiaulių 
apskr., Luokės parap., Birž- 
vėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

3 dukteris: Mrs. Edward O’- 
Brien, Mrs. Lillian Maloney, 
Mrs. Emanual Peterlyl, brolį 
Paul Riškų ir daug kitų gimi
nių; Lietuvoj 2 brolius: Petrą 
ir Kazimierą ir seserį Ludwi- 
gą-Kūnas pašarvotas randasi 
8517 So. Hermitage avė., tel. 
Beverly 9865.

Laidotuvės įvyks pirm., bal. 
21 d., 9 vai. ryto iš namų į 
šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Varka- 
benės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
Ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Dukterys, brolis ir giminės

Laid. Dir. J. JT. Eudeikis, tel.
Yards >$4L-* * >

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Umųs Pinigai Dabar Gatavi Nu

kentėjusioms Šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tiesiogį planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali už jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY
33 N. LaSalle St. Franklin 1593

I fiVFIKR tS“L U 1 LIMO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

URBA Gėlės Mylintiems 
• Vestuvėms .(Ban

kietams, ’Eaido- 
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

,Progress Krautuvė 
Ruošia Gražy ir 
{domų Programą

Ryt, sekmadieni, litą valan
dą prieš piet, užsistatę radio 

* ant stoties W.G.E.S., praleisi
te gražią ir įdomią valandėlę, 
klausydami žavinčių dainų, gra- 

I žios muzikos ir svarbių pra- 
! nešimų, šių programų išpildy
me višaomet dalyvauja žymus 
dainininkai.

Taip ir rytoj girdėsite dai
nuojant Naujos Gadynės Cho- 
,rą po vadovybė Jurgio Stepo
navičiaus, kuris patieks naujų 
ir gražių dainelių.

Girdėsite ir gerų žinių, ypač 
iš Progress Krautuvės dažino- 
site, kad dabar turite geriau
sios progos papuošti savo na
mus reikmenis už prieinamiau
sias kainas.

Nepamirškite pasiklausyti.
Rep. J.

BRANGI MORTA MASIULIS 
jei pamatysi šį ękelbimą, tai ma
lonėkite tuoj atsiliepti dėl labai 
svarbių biznio reikalų — dėl po
pierių, nes su advokatu negabu su
sikalbėti, arba pašaukite mane kur 
aš galiu tave matyti. Malonėkite 
tai padaryti. Jeigu nenorime viską 
prarasti, tai darau dėl to, kad ki
taip pasiekti tavęs negaliu; ar gal 
kas žinote, kur ji randasi malonė
kite pranešti, gausiai atlyginsiu.

ALFONS MASIULIS, 
Tel. Seeley 9224.' '

2055 West 22nd St., Chicago, III.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA patyrusi aplamam 
namų darbui; paprastas virimas, 
gera alga; 3 suaugę; nėra skalbi
mo; geri namai, savas kambarys, 
gera alga. Bittersweet 9831.

CLASSIFIED ADS.
>. I II .................... . "»

REIKALINGA patyrusi pardavė
ja atsišaukit tuojaus. Sally Ann’s 
Milbnery, 3446 So. Halsted St.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kjambariai 

KAMBARYS ant rendos dėl pa
vienio, su valgiu ar be. Arti 2 ka
rų linijų. 3104 W. 44 St. 2 lubos.

RENDON fornišuotas kambarys 
dėl vaikino ar ženotos poros. 3961 
S. Campbell. Virginia 0472.

RENDON fornišiuotas KAMBA
RYS su ar be valgio. Repubbc6251 
6815 So. Maplewood Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai. ir^Jtai^i^Partoyimui^ 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FŲRNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

EXTRA! Labai pigiai parsiduoda 
puikus cash registeris, ,$50.00 kai
navo, už $75.00 ir štoro fixtures, 
3 wall cases ir 4 show cases tik 
dėl jevveler ar kito biznio. Atsišau
kite 3300 So. Morgan St.

BUSINESS CHANCES 
______ Pardavimui^Bizniai______

PARSIDUODA tavernas1 ant biz- 
niavos gatvės, apgyventi skirtingų 
tautų. 942 W. 59 S t

PARSIDUODA tavernas geroje 
vietoj—biznis išdirbtas gerai. Par
davimo priežastis—liga. 2301 S. 
Leavitt St.

PARDAVIMUI tavernas geroje 
vietoje, įvairių tautų apgyventa. 
Priežastis—turiu du biznius. 6614 
S. Western avė. Klauskite George 
Paukštis. Galima matyt 10:30 ryto 
iki vėlumo nakties.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė^Pardavimui

NAMAS IR DARŽAS 
štai puikus 7 kambarių namai ant 
4 didelių lotų, apsodinti obelimis, 
kriaušėmis, žemuogėmis, vyšniomis 
taipgi daržovėmis. Tikrai graži 
vieta, kur gali džiaugtis namų sa
vasties naudai Blokas į mokyklą, 
krautuves ir transportaciją. Išeiki
te sekmadienį pamatyti vaismed
žius žydint. Puikus reginys. Del 
kainos ir smulkmenų eikite į 3653 
North Nevvcastle Avė. arba šaukite 
W. R. Lemke, Avenue 1924.

MOVING AND EKPRESSING
Perkraustyma 1̂ ir Vafanaa____

APLAMAS hauling, muvinimas ir 
tolimos vietos, piknikai ir išvažia
vimai. S. Sokolowsky, 10632 Ed- 
jrooke Avė. šaukti Pulman 4621.

PARDUOSIU ar randuosiu bu- 
černę ir grosernę. Priežastis važiuo
jam į Lietuvą. Proga geram bižnie- 
riu. Pašaukit Calumet 7068.

PARSIDUODA šaučiaus biznis, 
visos mašinos; darbo užtektinai. 
Stok ir dirbk. Savininkas turi kitą 
biznį; parsiduoda visai pigiai. At
sišaukite greitai. D. GALMINAS, 
Sopterton, Wis.

PARDAVIMUI. Parsiduoda gro- 
seriukas ir gerai išdirbtas Ice 
Cream biznis. . Parduosiu visą arba 
tik dalį, pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos, savininkas Maike 

10613 Ędbrooke Avė., Roseland.

UŽ $250 Parsiduoda grosernė, 
galirfta pirkti ir su namu arba 
mainyti. Grovehill 1965.

KEPYKLA PARDAVIMUI South 
Sidėje už wholesale Apleidžia. Įs
teigta per 25 metus. Lafayette 6076 
2625 West 43rd St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

RELIGIOUS NOTICE 
ReliginiaiPr^

RYTOJ TAUTINĖS Bažnyčios 
nariai rengia pasilinksminimo va
karą šv. Marijos parapijos svetai
nėje, 25 ir Union Avė. Pradžia 7 
vai. vakare. Visi esate maloniai 
užkviečiami atsilankyti. Parapijos 
kleb. kun. St. Linkus ir valdyba.

REIKALINGA moters ar vyro 
kaipo virėjo. 2055 West Cermak 
Road. , •

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

HELP WANTED—MALĖ

REIKALINGAS darbininkas į u- 
kį, kuris supranta savo darbą.

1 1101 S. Albany avė. John Sal- 
vartis.

AUTOMOBILES FOR SALE 
Automobiliai.Pardavimui

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

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS ■ 

' VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

BRIGHTON PARKE
40th ir Maplewood—namas ver

tas $6500 už $3900 arba teisingas 
pasiūlymas—2 flatu po 5 kamb. 
Rendos neša $53 į mėnesį. Įmokėt 
$500:—kitus po $25 į mėnesį—Pri
ims mainais—ką jus turite.

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

MARQUETTE PARKE
Parsiduoda 5 kambarių ir mie

gamas porčius, plytinis bungalow, 
dirbti poriai. Karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažius. Pigiai. Va
karais po 5-kių, 7039 So. Campbell 
avė.

IEŠKAU DARBO
Už gaspadinę, mažame miestely 

arba ant farmos, kur nėra mažų vai 
kų. Esu 45 m. amžiaus, našlė, be 
vaikų. Esu nepijokė ir gerą/gaspą- 
dinė dėl gero žiiogaus.Hš tMt p*i- 
šau nerašyti. 1739 So. Halsted SC. 
Box No. 816.

PAIEŠKAU preserio, kuris moka 
rankomis prosyti ir taisyti drabu
žius. Gera vieta. Pastovus darbas. 
1505 West 69th St. ĖĮks Cleaners

Buick Sedan, geram stovyje .... $25 ‘ :. ■ ■ ■
’33—Chevrolet(jPanęl Tj'ruck .... 165

ENERAL į 
endai—-Bendrai

3 KAMB. fletas rendon—naujai 
išdekoruota. 4021 So. Artesian avė.

’29—Ęord Tufl^- iSędan ; t.....-.4 48
’35—Ford Sėdan, kaip hSujaš .'.'.*295
’37—Plymouth,' ^ėLū^ę Trunk,

Radio ir -featel iš .......... 595
’36—Chevrolet ,^edan .............. 365
’30—Packard Sędan .............  195

Su "$1000 pinigais gali nupirkti 
tikrą bargeną, freiminį katedž ant 
50 pėdų lotb 2453 West 45th Str., 
artį lietuvių bažnyčios. 2 puikus 
mėgkambariai, didelė virtuvė ir gy
venamasis kambarys, 3 kambariai 
beismente, 3 karų garažas, puikios 
sąlygos. Padarys $2000 morgičių 10 
metų išmokestį, $23.00 mėnesy. Pil
na kaina $3,000. Norman Geyer and 
Co. Ine. 4801 So. Ashland Avenue. 
Boulevard 7700.

PARDAVIMUI 5 kambarių rezi
dencija, 40 pėdų lotas 6546 So. 
Wašhtenaw avė.—atdara sekmadie
nį po pietų.

2 AUKŠTŲ plytinis budinkas, 4-4 
kambarių flatai $2600.00 300 įmokė
ti. Arti 35-tos ir Halsted. šaukti Laf. 
9655.

$30.00 namas už mažiau kaip 
pusę, 50 pėdų lotas — 15 kambarių 
ar 3 flatai rendai $150. Frigidaire, 
aliejaus šildytuvas. 5800 So. Alba
ny Avenue.

SAVININKAS parduoda namus 
ir lotą 2, aukštų plytinį ir taver
ną—biznis moka gerą rendą, 2 ga
ražai, 51-os ir Kedzie aplylinkė. 
Kaina $6500. Tel. Boulevard 7212 

ar Prospect 4681.

TURIU parduoti savo 2 flatų 
freiminį, 5-6 kambarių, vaną, elek
triką, garažą—4543 S. Union avė., 
arti 46-tos gt. Kaina $2700. Įmo
kėti' tik $500; kitą kiap rendą. H. 
Miller, savininkas, 5107 S. Halsted 
SC Tel. Yards. 0840. ( ‘

BUSINESS SERVICE 
______ BiznioPatarnavimas______  

Tel. Vietory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IRJBLfiKOS 

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

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

AT YDA BUČERIAMS!
Ant pardavimo ar mainų medinis 

namas, 2 flatai ir štoras, bučernė 
ir grosernė išsimaino ant 4 arba 6 
flatų. Namas randasi rezidencijos 
distrikte ant bulvaro, kur kitą biz
nį negalima atidaryti. Jeigu reikės 
tai pridės pinigų. Priežastis aplei
dimo biznio, savininkas praturtėjo 
ir paseno. Atsišaukite pas 
TANANEVICZ and WASLOVAS 

670 W. 18th Street.

2 LOTAI PARDAVIMUI Mar
ųuette Parke, So. Kaminsky St. ir 
67th St. Labai nebrangiai, nėra 
jokios skolos. A. Stukas, 701 West 
21 Place.

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 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

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.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOUlEVARD 0250.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

Petronėlė' Klevinskiene 
tėvų pavarde Budraičiukė, 
mirė bal. 22 d., 3:20 vai. ry

to, sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Liet., Raseinių apskr., 

Jurbarko parap., Gedžių kai
me. Amerikoj išgyveno 33 m.

Paliko nubudime: vyrą An
taną, du sūnūs, Joną ir Ed
vardą ir marčią Joaną; dvi 
dukteris, Katriną ir Elzbietą, 
dvi pusseseres, Petronėlę Sku
čienę ir Elzbietą Bružienę ir 
kitas gimines. Lietuvoje pali
ko seserį Bertubenę ir jos šei
myną, pusseserę Moniką Ki- 
mutienę ir jos šeimyną.

Kūnas pašarvotas 724 W 18 
St.

Laidotuvės įvyks antr., bal. 
26 d., iš namų 8:30 vai. ryto, 
į Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, kur bus atlaikytos ge-^ 
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o vėliau bus nulydėta 
ir palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse.

Visi A. A. Petronėlės Kle- 
vinskienės giminės bei drau
gai ir pažįstami širdingai pra
šomi atvykti į šermenis ir 
dalyvauti laidotuvėse sutei
kiant paskutinį patarnavimą. 
Laid. Dir. Butkus and Co.,. 
tel. Canal 3161.

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

’29—Hudson Sedan ................. 65

•V

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

ANT RENDOS 2 kambariai ir vir
tuvė dėl mažos šeimos ar pavienių. 
Naujas namas. 3635 So. Union Avė.

Tel. Boulevard 2662

3 KAMBARIAI ant RENDOS 
su visais parankumais dėl mažos 
šeimynos. 2511 West 69th St. Tel. 
Hemlock 9258.

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

ANT RENDOS 4 kambarių fia
las, naujai dekoruotas, pečium šil
domi, nebrangiai. 4148 So. Camp
bell Avė., antros lubos.

’30—Studebaker’t Sedan    .....  75
’37—Plymouthr Dfel'ivery

Truck ....J...................   545
’35—Dodge Sedan, Radio .....  395
’33—Plymouth Sedan ...'............ 195
’32—Buick 6 \Vheel sedan ......  195
’31—Ford Tudor Sedan .......... 75
’34—Buick 6 wheel sedan ......  365

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

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

6755 South Western Avenue 
'Tel. Grovehill 1038.

2445 W. Marųuette Rd. 6 kamba
rių bungalow, karštu vandeniu šil
domas, didelis viškus ir beismen- 
tas, ekstra kambarys viškuje—2 ka
rų garažas—arti bažnyčių, mokyk
lų, transportacijos ir parkų. $6950 
—$500 pinigais, likusi po $50 mė
nesy. Tel. Republic 4666.

Ir daug kitų bargenų pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

“U W Likę Us”

4030 S. Archer Avė.

PRIVERSTAS PARDUOTI ŠIUOS 
AUKŠTOS RŪŠIES KARUS 
MUSU NUOSTOLIS, JŪSŲ 

PELNAS

FORKLOSUOTI NAMAI UŽ MOR- 
GIČIUS PARSIDUODA LABAI

PIGIAI

EXTRA BARGENAS. Mainysiu 
farmą į namą, su gyvuliais, su 
mašinomis, dviejų pagyvenimų^ ir 
štoras muro namas, nėra arti što- 
rų, parduosiu tik už $6,500. Priežas
tis—esu luošas. Du po keturis mū
rinius namus su bęismentu, tik už- 
$500. Nėra mrgičiU. M. Abramo- 
vice, 3847 W. 66th St. Chicago, III.

ŠTAI BARGENAS 2 flatų mūri
nis, 6 ir 6 kambarių vandeniu šil
domas, parsiduoda žemiau morgi- 
čiaus. Kreipkitės po 5 vakarais. 

3221 Patomac Avė.

PARSIDUODA Marųuette Parke 
4 flatų po 4 kambarius namas ar
ti parko, vienas flatas apšildomas, 
kitas pečium, kampas $6500.00.

3 flatų muro, apšildomas $8000.
2 mediniai cottages, 6 ir 4 kam

bariai, apšildomi $3500.00 už abudu.
Platus lotas ant 69 ir Western 

Avė. Mainysime ant namo ir pri
mokėsime cash kiek reikės.

CHAS. URNICH,
56 W. Washington St. Room 514 
arba vakarais ir sekmadieniais visą 

dieną 4708 So. Western Avė.
Teisingas patarnavimas.

REIKALINGI PINIGAI. — 
Šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
mortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga tuojaus apie 
$100,000.

Kadangi visos paskolas yra 
labai geros, tai kas turite at
liekamų pinigų arba padėję 
kur neneša nuošimčių, prašo
me tuojaus atnešti j Naujienų 
spulkų, nes, čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp.

Litbuanian Building Loan 
and Savings Association, Nau
jienų spulka, 1739 So. Halsted 
Street.

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

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

r

R

Metinės Mirties Sukaktuvės

E X T R A
RENDČN arba pardavimui gaso- 

lino stotis LONE STAR INN, ant 
Archer 4-A, 25 mylios nuo Chica- 
gos. Tinkama dėl tavernos, 5 kam
bariai, vienas akeris parko su me
džiais, dėl parking. Rendos $18.00. 
Klauskit savininko 3346 So. Hal
sted St. Kriaučiaus štore. šitos vie
tos klauskit per visą balandžio mė
nesį.

1936 Chevrolet Trunk Tudor $395
1934 Chevrolet 4 durų Sedan 235
1937 Dodge* *Trunk Sedan De

VYTAUTAS PUČKORIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 25 d., 8:35 valandą ryto, 

1937 metais, sulaukęss 18 metų amžiaus, gimęs Chicagoje.
Paliko dideliame nubudime mylimą motiną Valeriją (Ganze- 

liutę) Pučkorienę, tėvą Juozą Puckorių ir brolį Edvvardą. Dėdes, 
Juozą ir Leoną Ganzelius. ir tetas, Oną Dargienę ir Olgą Pasa- 
kiewicz ir jų šeimynas kaipo pusbrolis ir pusseseres Amerikoje. 
Lietuvoje, dėdes Kazimierą, Antaną ir Steponą Pučkorius. Jo
ną Ganzelį ir jų šeimynas, taipgi daug pusbrolių ir pusseserių 
ir daug draugų. Nuliūdę

Tėvai Valerija ir Juozas ir brolis Echvardas.

TO RENT—VVANTED 
Ieško Renduoti 

ŠEIMA iš 3-jų suaugusių ieško 4 
kambarių flatoj- Brighton Parke 
pas gerus žmones, kas turite ar dar 
turėsite meldžiu pranešti. Mrs. S. 
Norkienė, 4034 So. Montgomery 

|Aver 2 fl.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui^ 

ANT RENDOS fornišiuoti kam
bariai po 1 ir po 2 atskirai gali 
gamintis ir vąlgyti. Apšildyti su 
visais patogumais. Nebrangiai.

747 East 36th St.

Luxe eųuipt — heater .......... 595
1936 Plymouth Sedan — radio, 

šildymas, kaip naujas .......... 445
1933 Dodge Sedan .............  , 235
1932 Nash Sedan .................. 75
1935 Dodge 4> durų Trunk

Sedan .....—K........................:■............................ 327
1934 Ford De Luke Cou^'e —

Radio ir šildytuvas 225

KROLL MOTORS
. . •i ' ' (A J . i

MARQUETTE PARKE
2 aukštų mūrinis namas, 2 po ą 

kam. fletai, štymu apšildomas. Pre
kė $4,950.

3 štorai, muro, ant Western avė. 
prie 69-tos. Visi išrenduoti. Prekė 
$8,500.
BR1DGEPORTE

2 aukštų muro, namas, vienas Šta
ras, 3 po 4 kamb. lietai, 2 karų 
mūrinis garažas, prie. 33-čios ir 
Union avė. Prekė $4,500.

8 kamb. mūrinis cottage, 2 šeimy
nų. Prekė $1400.

2 aukštų muro namas, 2 po 6 
kamb. pagyvenimui ir vienas cot
tage. Preke $5,500. Randasi ant 32 
ir Lowe.
TOWN OF LAKE — Prie 47-tos

2 aukštų muro namas. 2 štorai, ,4 
fletai, 5 karų garažas, štymu apšil
domas. Rendos neša $4,000 per me
tus. Prekė $17,500. Randasi >4 blo
ko nuo Goldblatts Dept. Store.

M. J. KIRAS
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6894

FARMS FOR SALE 
Ūkiai

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

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma Rhinelandor, Wis. 119 akė- 
rių. Prie gero kelio, prie “leikos” 
fronto. Mašinos ir visi gyvuliai. 
Priežastis — našlystė. Matykite su- 
batoj ar nedėlioj visą dieną, pane- 
delį vakare. 3305 So. Halsted St., 
3-čios lubos iš priekio.

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

45 AKRŲ didelis Fox River 
frontas, miškai, vieta dėl vasa
ros rezortų ar kempių. Kreiptis.

JAMES TUMA
5338 Cermak Road. Tel. Cicero 355.

RANDAI KAMBARYS vaikinui. 
-Leidžiu gamintis valgį arba šeimi- 
ninkė pagamins. 3446 So. Emerald 
Avė. 2 aukštas.

RENDON šviesus kambarys prie 
mažos šeimynos. Pusė bloko nuo 
Archer Avė. 4014 Brighton Place. 
Antros lubos.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malko»—Aliejus

Kainos Numažintos 
anglys 1

MINE RUN —........  $5.75
BIG LUMP ............    $6.00
EGG ..................................  $6.00
NUT ................... -.....    $6.00
SCREENINGS ______    $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTJ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Direct Factory Deater Dodge & 
Plymouth. '

7215 So. Halsted Street
Atdara sekmadieni

BUSINESS CHANCES
________ Biznio _ Ffog?? _ _

GROSERNĖ, vaisių ir daržovių 
krautuvė labai nebrangiai. 1700 W.

TURI būti parduota greitu laiku 
Šeras tavernas per daug metu iš- 

irbtas, netoli kelių parkų. Prie
žastį- patirsit Vietoje. 3500 N. Clark

4 KAMB. muro bungalow, apšildo
ma. Randasi Marųuette Parke. Kai
na tik $3800. 4

2 F L. po 6 kamb. medinis namas, 
apšildomas, Randasi Marųuette Par
ke. Kaina tik $57(Mh Įmokėt $1500.

10 FL. modei^niškąs muro namas. 
Randasi MąrųUette Parke. Kaina iš 
resiverio tik $21,000.

BIZNIO muro namas, štoras ir 2 
fintai. Kaina tik $4800. Įmokėt 
$1000.

2 po 4 kamb. medžio namelis 
parsiduoda tik už $19000. ĮmokSti 
$500.

Mes atstovaujame bankas, mort- 
gečių įstaigas ir reciverius, kurie 
verčiami likviduoti nuosavybes grei
tu laiku. Tad kviečiam Tamstas at
silankyti arba pašaukti telefonu 
mus, o mes parodysime Tamstai to
kį namą arba lotą, kokio Tamstos 
jieškote, ir už žemą kainą.

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69tb St. 

Tel. Prospect 3140

CLOTHES AND FURS

APSAUGOKITE savo kalinius 
nuo vagies ir kandžių. Palaikoma 
ir pilnai apdraudžiama už tik $1.00 
Hermano Gąngel, 190 North State 
St., Room 843.

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos
IŠĖJUSIO laiko gyvybės apdrau- 

dos polisai, kurie buvo mokami 
žiausiai per trejus metus, gali tuk 
rėti vertės^ Dykai patarimas, pini
gais išmokama tuojau. Rašykite box 
815.

TAVERNS 
Užeigos

NEPAMIRŠKITE UŽEITI PAS: 
PETE YOUNG 

šaltas ir skanus 
SCHLITZ ALUS

83 ir Kean Avenue.
(prieš Tautišku kapinių vartus)

| JEI TURIT 
KA PARDUOT v

PAGARSINKTT 
z NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Palaukit mus tuojau

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



1936 Ford $295.00
Negali būti atskirtas' nuo naujo. 
Važiuotas labai mažai ir tikrai 
gražus. Turi parduot tuojau sąs
kaitai -sutvarkyti. $35 ar savo se
nas karas įmokėjimui. $14 į mėn. 
PRUDENTIAL FII^ANCE CO.

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

LIETUVIŲ VAIKAI ROSELANDO VAGILIU 
ŠAIKOJE

Sugauti šeši vagiliai, kurie apvogė 
30 krautuvių

Trys jauni vagiliai — lietuvių 
vaikai

Kensingtono policijai paga
lios pasisekė sugauti šešetą jau
nų vagilių, kurie tarp Rose- 
lando ir West Pulhnano apvo
gė daugybę namų, krautuvių 
ir gazolino stočių.

Policija žino, kad šioj apie- 
linkėje daugiau kaip 40 vagys
čių buvo papildyta pastarais 
keturiais mėnesiais. Sugauti 
vagiliai prisipažinę prie 30 va
gysčių, bet jie nebeatsimena, 
sako, gal buvę ir daugiau.

Vyriausias vagilių yra 17 
metų, jauniausias 14-kos. Iš še
šių sugautų vagilių trys yra 
lietuviai. Tai pasibaisėtinas 
nuošimtis.

Visi vagiliai esu gerų tėvų 
sūnus. Jų tėvai nieko nežinoję 
apie savo vaikų kriminalybę. 
Vaikai išlipdavę naktį per lan
gą iš savo namų, apiplėšdavę 
ar apvogdavę per naktį kelias 
krautuves ir sugrįždavę namo. 
Vėl per langus sulipdavę į sa
vo kambarius ir užmigdavę 
kaip nekalti avinėliai. Pavogtų 
daiktų namo nesinešdavę.

Ar Važiuojate Lietuvon?

Laivas “Britannic”, kuriuo važiuos “Pirmyn’* Ekskursija
Jeigu rengiatės važiuoti Lie- birželio 11 dieną, su kuria va- 

tuvon, tai pasiskubinkite užsi-ižiuoja Chicagos Lietuvių Cho- 
sakyti kambarius, nes jau ma- ras Pirmyn?
žai vietų beliko. Naujienos dari Kad tinkamai prirengti do-' 
turi keletą gerų kambarių ant kumentus ir gauti kiek gėrės- 
laivo “GRIPSHOLM”, kuris nį kamb rį ant laivo, reikia iš 
PLAUKIA tiesiai į Klaipėdą, anksto užsisakyti, nes kartais 
Iš New Yorko išplaukia gegu-! dokumentus gauti užtrunka 
žes 28 d., o iš Chicagos reikia, kelias savaites laiko.
išvažiuoti vieną dieną tnkš-i NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
čiau. • SKYRIUS,

Antra ekskursija išplaukia 1739 So. Halsted St.

Amerikos jūriniai kareiviai gryžta iš Shanghajaus, kur jie išbuvo aštuonius 
mėnesius. Čia jie neša kulkasvaidį nuo laivo prieplaukoj San Diego, California.

• Liekanos prekinio Rock Island geležinkelio traukinio, kurs nušoko nuo bėgių 
virš tilto prie 158-tos ir Cicero av. Traukinys nugriuvo į gatvę apačioj. Du žmo
nės buvo užmušti, trys sužeistų

Sugautų vagilių vadas polici
jos* pranešimu buvęs Eldon 
Emantel, 17-kos metų vyrukas, 
a ugš tosios Fenger mokyklos 
studentas, adresu 10229 Prairie 
avė. Sulyg policijos jis prisipa
žino papildęs 26 vagystes su 
įsilaužimu, o gal ir daugiau. 
Teisėjas Gorinau atidavė jį 
grand jury apkaltinimui tri
juose prasikaltimuose įr pasky
rė po $10,000 bandso už kiek
vieną prasikaltimai

Vaikų teisme dus teisiami 
kiti jo sėbrai, o būtent:

Elviu Ferguson, 15 metų, 
Fenger mokyklos mokinys, ad
resu 137 West 115th str.

Charles Stemelin, 16 metų, 
Pullman techniškos mokyklos 
mokinys, adresu 10212 Indiana 
avė.

Clarence Kėkštas, lietuvis, 15 
metų, M t. Vernon x mokyklos 
mokinys, adresu 10240 Indiana

NAUJIENOS, Chfcago, m. "__________________
t ■

Pirmyn Kelionė Lietuvon

Kur Važiuosim-Ką Matysim
■ Chicago — New Yorkas — Paryžius r- Berlynas 

— Londonas — Lietuvai Tai tik dalis vietų, kurias 
PIRMYN Choro Ekskursija aplankys kelionėje į 
Lietuvą.

. * ■- >’.»•.?’ »

Traukiniu iš Chicagos į didžiulį New Yorką. 
Aplankę, apžiūrėję miestą, sėsime į laivą BRITAN- 
NIC, puikų, patogiai įrengtą ir modemišką jurų mil
žiną. Europą pasieksime Francijos uoste Havre, iš 
kur traukiniu vyksime į PARYŽIŲ. Ten aplankysime 
pasaulinę Paryžiaus Parodą ir kitas garsias Pary
žiaus vietas, kaip Eiffelio Bokštą, Montmartrę, Napo- 
leonč kapą, etc. Iš Paryžiaus traukiniu trauksimi 
Berlynan. Aplankę ir Hitlerio Vokietijos sostinę, vyk
sime Kaunan. Grupėje atvyksime Kaunan, grupėje 
su miestu susipažinsime, aplankysime Dariaus- 
Girėno kapą, Karo Muziejų, dalyvausime Dainų 
Šventėse, pamatysime Joninių iškilmes, Nežinomojo 
Kareivio Kapą, valdžios įstaigas. Po to išsiskirsty- 
sime po tėviškes. •

• • ' • •• ■ - • . • ■

Grįšime Amerikon per Londoną, tad gausime 
progą susipažinti ir su Anglijos sostine ir didžiausiu 
pasaulio miestu. Pamatysime Karaliaus Rumus, 
Parlamentą, garsią šventovę Westminster Abbey 
ir kitas įdomesnes vietas. Laivan sėsime Liverpool 
uoste.

avė.
Edward Stakėnas, lietuvis, 15 

metų, Pullman techniškos mo
kyklos mokinys, adresu 117 W. 
117th str.

Stanley Jerkins, lietuvis, 14 
metų, Bennett pradinės mokyk
los mokinys, adresu 10240 In-

Ištrauka iš Cunard White Star Linijos 
bruošiuros apie “Pirmyn” Choro Ekskursiją. 
Atsiųskite atvirutę Naujienų Laivakorčių Sky
riui ir jums bus atsiųsta ši graži ir įdomi kny
gutė veltui.

Pirmyn choras išplauks Birželio 11 d., lai
vu “Britannic”.

(liana avė.
Pereitą penktadienį buvo ap

vogta Strausso automobilių 
reikmenų krautuvė adersu 
11250 Michigan avė. Policija 
prigavo vieną vaikiną, kurs iš
davė ir kitus.

Tėvai matyt rūpinosi suteik
ti savo sūnums mokslą, nes 
penki sugautų vagilių buvo 
augštųjų mokyklų mokiniai, o 
jauniausias pradinės mokyk-

los mokinys. Bet jauni vaikai, 
ypač lietuvių vaikai visai ne
paiso savo tėvų ir skubiai eina 
į kriminalistų eiles*.

Sugautieji Roselando šeši 
jauni vagiliai nurodė policijai 
daugybę krautuvių, kurias jie 

1935 Buick $345.00
Mažas karas. Įdirbtas trunkas. šil
dytuvas. Viskas kaip naujas. Turi 
parduoti tuojau, kad sutvarkyti 
turtą. $45.00 ar savo karas įmokė
ti. $18.00 į mėnesį.
PRUDENTIAL FINANCE CO.

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

apvogė. Tarp tų krautuvių bu-į"1""""'-.
vę dvejetas liettb/iij krautjivių: lbal9ndžio 23 d. duodami SLA. 
Zajauskio mėsipęy 353 103
str. ir Balas ar Diliaus krautu
vė, 247 W. 1191h str. Kepyklos, 
grosernės,( il., bųęprnęs, ; vištų1 
krautuvės, ^gęležjes>i krautuvės,! kara, 
automobilių . reilapenų krautu- 1 
vęs ir gązolinp.ĮSiįoty^ matė Lų 
vagilių nagųst1 r dagiliai imdavo

313 kuopos. Tai yra jaunuolių 
kuopa, kuri pasižymi gražiau
siais parengimais. Seni ir jau
ni, bukime su jaunimu šį va-

— D. K.

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

iki $99 v,ertės.,i;( —R. { GARSINKITE? “NAUJIENOSE

m

Į svečius 
pas jaunimą!

■......... ... ■

Pietus, šokiai ir balius už
vieną dolerį Maryland Kotely j, 

‘900 N. Rush Sto šj. vakarą,

M
Budriko Radio 

i Programas
Sekmadienį, lygiai 7:30 vai. 

vakare, išgirsime Budriko Ra
dio Programą iš stoties WCFL 
970 k. Mi.žne visą programą 
ketina išpildyti vieni Makalai 
su Budriko Orkestrus pagalba. 
Šitą musų scenos grupė visuo
met moka užinteresuoti visus, 
senus ir jaunus. Bet šį kartą 
josios vaidinimas ketina būti 
dar geresnis už visus buvusius 
progri mus.. Vaidinime ketina 
dalyvauti net 50 asmenų-vaidy- 
lų. Bus labai įdomu pasiklausy
ti. Taigi, lauksime juos išgirs
ti.

Didžiulė Budriko Rakandų 
ir Radijų Krautuvė, 3409 So. 
Hclsted St., kuri duoda šituos 
linksmus ir įdomius progra- 
mus ateinančią savaitę numato 
didelius nuleidimus ant viso
kių rakandų ir ypatingai ant 
radijų. Šitie nuleidimai yra ne
paprastai dideli, didžiausi p. 
Budriko biznio istorijoje. Tai
gi, kam yra reikalingi kokie 
narpiniai daiktai, r.r radijai, 
čia yrą geriausia proga jie įsi
gyti.

Sekmadenį, 4 vai. po pietų, 
iš stoties WAAF 920 k. “Inter
national Popuri”—-gražios dai
nos ir Budrko akord onistai.

Nepamirškite^ kad Chicagoje 
laikas sekmadienį persimaino.

KMį

SeStadienfa, balan. 23, 1938
LSS ft LDD RUOŠIA GEGUŽĖS PIRMOS 

MINĖJIMĄ
Iškilmingai švęs Darbininkų Solidarumo 

Šventę
Viso pasaulio darbininkų 

šventė jau Visai netoli.
O ar darbininkai rengiasi 

tinkamai cpvaikščiuoti savo 
vienintelė solidarumo šventę?

Aš manau, kad taip, nes 
LSS Chicagos centralinė kuo
pa, drauge su LDD 4 kuopa, 
rengia didelį ir iškilmingą ap- 
vaikščiojimą gegužės pirmą 
dieną, Mildos svet. Pradžia pir
mą valandą po pietų. Taigi, 
'visi,, kas gyvas, vyrai ir mo
terys; seni ir jauni, rengkitės 
prie Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimo, nes tai yra musų 
vienintelė šventė.

Atidėkime į šalį visus kitus 
reikalus, kaip tai išvažiavimus, 
privatiškus pasilinksminimus, 
nes tai yra mažesnės vertės 
dalykai, prieš Pirmosios Gegu
žės šventę. Tą dieną mes pri
valome parodyti savo spėkas 
musų išnaudotojams—kapitalis
tams, nes jie ir vėl rengiasi 
mus paskandinti bedarbėje, 
varge ir bado nąsruose. Taigi,

bukime prisirengę pareikšti 
kuo grieščiausį protestą prieš 
tokį kapitalistų nuožmų pasi
nio j imą prieš darbininkus. O 
tą galime padaryti tik bendro- • 
mis, visų darbininkų pastango
mis.
Dalyvaus Du Chorai, Kalbėtojai

šiame Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojime dalyvaus Chica
gos Lietuvių Vyrų choras po 
vadovybe K. Steponavičiaus. 
Taipgi dalyvaus Naujos Gady
nės choras po Vadovyste Jurgio 
Steponavičiaus, o taipgi bus 
geriausi kalbėtojai, o įžanga yL 
siems nemokama.

A. K. Sargas
Davė Leidimą Paradui

Vakar Chicagos policijos 
viršininkas James P. Allman 
davė leidimą United Front May 
Day Parade komitetui ruošti 
Gegužės Pirmos paradą vidur- 
miestyje. Parado gatves ir 
maršavimo laiką paskirs All- 
man’as kiek vėliau.

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI? GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

w %., • ■ ■ ■—————————- ••

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
liradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

■Iff*

(ACME-NAUJIENŲ rotoj
Panelė Mona Lesliutė, šokėja, norėjo pamatyti savo vardą laikraščiuose. Ji su

manė tuo tikslu išplaukti į Michigano ežerą ir pasirodyti, kad ji nebijo šalto van
dens. Bet išplaukusi pradėjo skęsti ir ko galo negavo. Pakrančio sargybiniai ją 
išgelbėjo, čia matome, kaip ji buvo sargybinių išnešta į Oak gatvės pakrantį. Jos 
vardas visgi pateko į laikraščius, o net ir jos išvaizda, kokią čia matome.
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Meliodija išreiškia visas emocijas širdies, ir 
atidengia visus troškimus žmogaus valioj, 
todėl ji ir yra vadinama emocijų kalba.

—Schopenhauer

KAS YRA KAS 
BIRUTĖS STATOMOJ 
PERIKOLOJ

Jeigu kada nors buvo nusi
skundimų, kad choro nariai 
neturi progos imti dalyvunąą ir 
pasirodyti kaipo vaidintojai 
choro muzikaliuose parengi
muose, tai tokį nusiskundimą 
negali daryti biru t iečiai komiš
kos operos Perikolos pastaty
mo proga. Be choro, šiame 
perstatyme dalyvauja apie 20 
atskirų vaidintojų, vieni ma
žesnėse rolėse, visos, kurios turi 
lygios svarbos sudaryme pilnai 
bendro vaizdo. Ne be reikalo 
tad Jonas Byanskas kaipo mu
zikalis vedėjas ir Genovaitė 
Giedraitienė kaipo režisorė tu
ri, taip sakant, pilnas rankas 
berepetuodami vakaras iš vaka
ro. Reikia admiruoti jų atsida
vimą šiam kilniam darbui, ly
giai kaip ir tų visų birutiečių 
ir svečių dalyvių, kurie taipgi 
turi pašvęsti daug laiko ir e- 
nergijos besimokindami ir daž
nai belankydami repeticijas.

PERIKOLOS
SĄSTATAS

Be abejonės, nemažai dėme
sio yra atkreipta į šio vakaro 
debiutantę, Ievą širyaitę, kaipo 
Perikolą, gatvės dainininkę. 
Kiek teko girdėti iš pačių biru
tiečių, malonų siurprizą turėsi
me iš šio vakaro debiutantės.

Antanas Kaminskas
Pikilo, irgi gatvės dainininko 

rolė, bus rankose musų1 jau ge
rai žinbmo ir mylimo daininin
ko Antano Kaminsko. Nėra 
daug ko naujo pasakyti apie šį 
dainininką, nes kiekvienas jo 
pasirodymas scenoje tiktai pa
tvirtina, kad čia yra artistinė 
jėga, kuria galima tikrai gėrė
tis.

“Trys Seserys”, kurios taip 
dažnai figūruoja šioje komedi
joje, yra Helena Vespendęraitė, 
Aldona Gulbiniutė ir Aldona 
Rutkauskaitė. Visos trys jaunos 
vaidintojos, todėl bus įdomu 
matyti jų artistinius gabumus, 
kurių tikiuosi, kiekviena iš jų 
turi.

Jų Tarnaitė — bus Petronėlė 
Milerienė, kuri per daugelį me
tų dalyvaudama musų scenoje 
turi ypatingai gerą reputaciją 
kaipo vaidintoja įvairių rolių. 
Petronėlė, be abejonės, priduo
da daug moralės paramos šio 
sąstato jauniems vaidintojams.

Trys Ponios bus suvaidintos 
Vandos Micevičiutės-Zabella, 
Akvilės Ančiutės ir Elenoros 
Platkauskaitės. Kadangi Vanda 
Zabella ir Eleonora Platkaua- . «.

kaitė eina, taip sakant, savo tė
vų keliais (jų tėvai dainavo Bi
rutėje per daugelį metų), tai 

os rūpestingai

jos irgi yra geros birutietės ir 
Birutės velkinais turi būti arti 
j y
dirba drauge su savo trečia se
serim, Akvile Ančiute, kurią 
mes pažįstam kaipo dainininkę.

Terapoto Podukra. Yra tokių 
artistų, kurie mėgsta vien svar
bias roles*, yra tokių, kurie tin
ka tiktai vieno tipo rolėms, bet 
viena vaidintoja, kuri tiki, kad 
dar ne visa svarba gludi rolės 
didume, bet tame, kaip tą rolę, 
kad ir mažiausią, atliksi, tai A- 
delė Nausėdienė. Per daugelį 
metų dalyvaudama musų sce
noje, Adelė sukurė tiek skirtin
gų rolių, kad jos vardas pro
gramoj yra visuomet “wel- 
come”.

Don Andreas — gubernato
riaus rolė kaip tiktai tinka Ka
ziui Pažerskiui. Sako, kad jis 
turi progos padaryti didelį 
“hit” šiame perstatyme. Lauk
sime.

Don Pedro policijos vadas 
bus Jonas Balanda. Jo pirmes
ni pasirodymai scenoje davė 
jam kredito, tikiuosi, kad čia 
jisai pridės dar vieną pasiseki
mo pažymį prie pirmesnių jų.

Panatello — gubernatoriaus 
sekretorių vaidins Vytautas Ta
rutis (Kaune vaidino Viktoras 
Dineika, kurį amerikiečiai ge
rai atsimena, jis* ir sulietuvino 
šį veiką). Tarutis turi nemažai 
talento ir gabumų tiek daina
vime, tiek ir vaidinime, tad jis 
turėtų pasižymėti šioje įdomio
je rolėje, ir, be abejonės, jis 
dės pastangų, kad tą padarytų.

Terapotas, markizas, Ray 
Ma(thews, Notarai — Bruno 
Brooks-Bruknis (kuris taip ge
rai suvaidino jauno kaimiečio 
rolę praeitą sezoną “Sveikam 
Ligos neįkalbėsi” operetėje), R. 
Petrauskas, kartu su žmonėmis 
iš minios — Ernie Bložis ir J. 
P. Tarnas sudarys balansą są
stato, kartu su grupe komedi- 
jantų ir Limos gyventojų — 
Birutės Choro.

Diena spektaklio yra gegužės 
pirma, 1938 m.

Vieta Sokolų Svetainė, 2343 
South Kedzie Avenue.

Laikas 4:30 valandą popiet.
• 1

CHICAGIETĖ DAINININ
KĖ BRONĖ DRANGE- 
LIENĖ KETVIRTOJ 
OPEROJ

Jau apie du metus išgyvenu
si Kaune chicagietė dainininkė, 
Bronė Drangelienė, pasirodė o- 
perose Aida, Tosca ir Trovato- 
re. Balandžio 10 d. dalyvavo 
jau ketvirtoj operoj, Mozart’o 
Don Giovanni. Ką kritikai rašė 
apie šį jos paskutinį pasirody
mą, pranešime vėliau. Tuo syk 
“more power” musų daininin
kei.

ŽYMUS MILANO OPE
ROS DAINININKAS 
KAUNO OPEROJE

Pradžioj šio mėnesio La Sca- 
la operos solistas, Melnikas, da
lyvavo Kauno operoje, Faust’o 
spektaklyje. Kartu su juo dai
navo ir Kipras Petrauskas.

NAUJI RŪMAI KAUNO 
KONSERVATORIJAI

Yra numatoma, kad šiemet 
statys Kauno konservatorijai 
rumus. Vieta parinkta Mickevi
čiaus ir Putvinsko gatvių kam
pe.

Chicagd, III., šeštadienis, Balandžio-April 23 d., 1CB8

GATVĖ GEORGET()WNE” nabhšninko Roberto B. Harshe tapybos paveiks

METINIS FESTIVALAS 
CIVIC MUZIKOS OR
KESTRO IR VAIKŲ 
CHORŲ

Per visą metą šeši šimtai en
tuziastiškų vaikučių, iš devynių 
Civic Music vaikų chorų iš 
prieglaudų, įvairių darželių, se- 
tleinentų ir taip toliau, rengia
si savo metiniam koncertui su 
Civic Orkestru, kuris įvyks ry
toj, balandžio 24 d. Orchestra 
Hali, vidurmiestyje, 3:30 valan
dą popiet. Šie jaunuoliai dai
nuos 14 dainų pradedant su 
Bach ir Mozart, einant prie 
Schubert ir Mendelssohn ir bai
giant su liaudies dainomis įvai
rių tautų. Pirmą kartą bus pil
doma kantata, parašyta vaikų

* • - ..................................•' • t J . Z

balsams per Dorothy James?
Orkestras bus po vadovyste 

Chicagos Simfonijos asistento 
vedėjo, Hans Lange. Vaikų 
choro vedėjas bus< Marx E. 0- 
berndorfer. Įžanga liktai 15, 25 
ir 50 centų.

—o— i

BEETHOVEN’O GYVE
NIMO TRAGEDIJA

Beethoven’o apkurtimas pa
lietė jausmus šio kompozito
riaus daug daugiau nekaip 
žmonės suprato. Jo girdėjimas 
pradėjo mažėt iš palengvo, bet 
1800 metais, kada jis* buvo vos 
30 metų amžiaus, jis suprato 
savo gyvenimo tragediją, ir 
kad jau nebuvo vilties ... Po 
to, per 27 metus, jis kentėjo 
neapsakomą skausmą dėl šios 
aflikcijos. Jis tuo laiku rašė: 
“Užimąs mano ausyse yra nuo
latinis per dieną ir naktį, nie
kados nenustoja. Galiu tikrai 
sakyti, kad mano gyvenimas 
nepakenčiamas. Per paskati
nius du metus vengiu visokių 
sueigų, kadangi negaliu žmo
nėms pasakyti, kad esu kur
čias. Jeigu mano profesija butų 
bile kita, ne muzikos, nedary
tų tokio skirtumo, ir mano 
priešai, kurių turiu nemažai, 
kągi jie apie tai sakytų? Kad 
žinotum, kaip baisus šis apkur
timas iš tikrųjų yra, leisk man 
pasakyti, kad kuomet esu tea
tre, turiu prisilenkti arti prie 
orkestros, kad galėčiau girdėti, 
kas dedasi scenoje, — dažnai 
net negirdžiu, kada kas užkal
bina mane. Ir kuomet kas nor§ 
šaukia į mane, jaučiuosi dar 
blogiau. Tik meldžiu niekam 
neminėt apie šį dalyką.”

KOMPOZITORIUS 
SAINT-SAENS 
KAIPO “ŠNIPAS”

Kuomet Saint-Saens buvo 
jaunas, jo sveikatai gręsė džio
va. Todėl jis dažnai važinėdavo 
į Afriką ir po kitu<pietų kraš
tus, ieškodamas šiltesnio oro. 
Taip sėkmingas jis buvo išlai-
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I KINO TEATRAS | 
Į (MOVIES) i
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šiandien pasikalbėsim apie 
kino kurinius, kurie jau rodo
mi apielinkių. teatruose.

“Goldwyn Fallies”
Muzikalis rinkinys, pilnas 

gražios muzikos*, taip pat gra
žaus dainavimo, ir dar gražes
nių baleto ir solo šokių.

Nauja žvaigždė Zorina pasi
rodo gan gera vaidintoja, o'šo
kikė — žavČŲną. Prie to, ji tu
ri nepaprastai t< gražiai- sudėtą 
kūną ir lyg ^deivės gfacijazišku- 
mą. šis kūrinys taipgi turi gan 
rimto vaidinimo, ir Charlie Mc- 
Carthy, kuris manding, visus 
prajuokina. Tiesa tie idiotai 
Ritz broliai, ' daugiau pykdo 
žiūrėtojus negu juokina. Ir jei
gu jų nebūtų, filmą butų daug 
įdomesnė.

Visa filmą naturalėse spalvo
se.
“A Slight Case of Murder”
Labai smagi komedija, su 

Edward G. Robinson, ir Allen 
.lenkins. Pasaka vaizduoja bu
vusio gengsterio gyvenimą, ir 
visokias juokingas situacijas į 
kurias jis įsipainija ir savo bu
vusius sėbrus. Sąstatas labai 
tinkamas* pasakos turiniui. Vai
dinimą^ gyvas, greito tempo ir 
duodąs daug sveiko juoko.

“Romance in the Dark”
Muzikalė komedija su John 

Boles, Gladys Swarthart ir 
John Barrymore. Vertas matyt 
vien tik dėl muzikalių nume
rių. Pasakos turinys be pras
mės, bet Gladys Swarthart bal
sas žavėtinas. Abudu Jonai pa
sirodo neblogi komikai ypač 
Barrymore. Turint laiko, verta 
matyt.

kyme sveikatos, kad susilaukė 
net 86 metų amžiaus. Kartą jis 
nuvyko į Pahną, Canary salo
se, su intencija baigti savo kū
rybinį darbą ir vėliau užsiimti 
rišime astronomiškų problemų, 
nes šis buvo jo “hobby”. Jis vi
suomet keliaudavo incognito ir 
atvažiuodavo niekam nežinant. 
Užsirakindavo savo kambaryje 
po kelias valandas. Netrukus 
vietos* policija nusitarė, kad jis 
pavojingas šnipas. 1 Saint-Saens 
žinodamas, kad jį saugoja, daž
nai persikeldavo gyventi iš vie
nos vietos į kitą. Pagaliau ne
tekęs kantrybės, jis buvo pri
verstas klausti, koks Čia.daly
kas, ir turėjo prisipažinti kas 
jis toksai. Tada jis* buvo priim
tas su didžiausia pagarba kaip 
policijos, taip ir visų žmonių.

Mirusio Meno Instituto di
rektoriaus Dr. Robert B.

Harshe kurinių paroda 
Institute

Dr. Robert B. Harshe, Chica
gos Meno Instituto direktorius, 
kurs sausio mėn. pasimirė, ne
buvo publikai žinomas kaipo 
dailininkas. Savo kurinių paro
dose jis nerodydavo, nes kaipo 
direktorius, nenorėjo būti kon
kurentas dailininkam*. kurie 
pagrindiniai iš meno tikisi pra
gyventi. Tačiau jis visą nuo pa
reigų laiką praleisdavo piešda
mas arba graviruodamas.

Vienas Londono žurnalas a- 
pie Dr. Harshe tarp kita ko iš
sireiškė taip: “Dr. Harshe mo- 
kėši dajjės įr jis Buvo'-dailinin
kas. Į paveikslus jis žiūrėdavo 
kaipo dailininkas, bet ne kaipo 
archeologas arba dailės eksper
tas.”

Pirmą kart jo kuriniai bus 
išstatyti parodai Meno Institu
te Nr. 53 galerijoj. Bus paro
dyta 33 tapybos kuriniai, 41 
piešiniai ir akvarelės darbai, 8 
pastelės ir 7 graviūros kūrinė
liai. Paroda atsidarė balan
džio 21 d. ir truks iki gegužės 
22 d..

Petras Rimša Išvažiavo 
Lietuvon

“Meno Žinių” vedėjas gavo 
atviruką nuo skulptoriaus Pet
ro Rimšos, išsiųstą iš Švedijos 
nuo laivo “Gripsholm”. Rašo:

“Gripsholm”,
Balandžio 5 d. 1938 m.

“Savo širdingus linkėjimus 
siunčiu iš Švedijos jurų pakraš
čių. Ačių už malonų laišką. Jį 
apturėjau būdamas Brooklyne. 
Grįžęs Lietuvon turėsiu dau
giau liuoslaikio. Parašysiu jums 
apie daug ką. Pakeleivingo gy
venimas, žinot, koks. Laikotar
piais pats save nesusigaudyda- 
vau. Bet iš savo kelionių abel- 
nai esu užganėdintas. Daug ko 
patyriau, išmokau. Grįžęs Lie
tuvon su nauja energija ameri
konišku tempu imsiuos už dar
bo.

“Visados* sii jumis,
P. Rimša”.

Euripi<įes “Elektra” bus su
vaidinta Goodmano teatre

Goodmano teatro vaidilos su
vaidins graikų klasišką drama
tinį veikalą “Elektra”, kurį pa
rašė senovės graikų dramatur
gas Euripides. Vaidinimai pra
sidės balartdžio 25 d. ir truks 
iki gegužės 3 d. “Elektra” yra1 
vienas senovės graikų klasikos 
veikalų, kurs, mokslininkų 
nuomone, labiau atitinkąs mu
sų laikų žmonių dvasiai.

Hovsep Pushmanas dabar turi parodai išstatęs 
vėlesnės savo tapybos kurinius Andertson galerijoj 
adresu 530 S. Michigan avė. Paroda truks iki geg. 
1 d. Pushmanas stiljefų srityje neturi sau lygaus- 
Jo tapyba labai graži ir įdomi. Verta pamatyti.

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Hiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt 

Į Michelangelo | 
'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiinitiHiiiiiiiia.iiiiif  Ulini! J

(Tęsinys)
Pasak Vasari ir Varchi, To- 

minaso dei Cavalicri buvęs 
“jaunas rymietis džentelme
nas, pasiaukojęs menui ir bu
vo nepalyginamo grožio žmo
gus,” kurį Michelangelo susi
tiko rudenį 1532 m. 1533-1534 
m. tas jų draugavimas buvo 
pasiekęs aukščiausį laipsnį, 
kuris įkvėpė poeziją ir laiš
kus. Cavalicri buvo ištikimas 
Michelangelo draugas iki pas
kutinės jo gyvenimo valandos 
ir jis buvo prie jo mirties pa
talo. Jis draugavo su juo tik 
dėl jo draugiškumo. Ne tik 
kad jis pasišventusiai saugojo 
savo draugą, bet ir žiurėjo, 
kad jo norai butų pildomi kol 
jis buvo gyvas ir po mirties. 
Jis buvo tas žmogus, kurs ra
gino Michelangelo užbaigti 
medinį modelį Šv. Petro bazi
likos kupolai Ryme, ir kuris 
išsaugojo jo planus kapito- 
liaus konstrukcijai. Šituos 
tamprius jų ryšius truputį at- 
palaidojo, kai Michelangelo 
susidraugavo su Vittoria Co- 
lonna. Ji buvo duktė Fabrizio 
Colonna, Poliano lordo Tag- 
liacozzo ir Agnesena di Monte- 
feltro princo, duktė didžiojo 
kunigaikščio Federigo Urbino. 
Ji apsivedė su Ferrante Fran- 
cesco d’Avalos, Pescaros mar
kizu ir Pavijos nugalėtoju, 
kuris jai buvo negeras, bet ji 
jį mylėjusi. Našle ji paliko 
1525 m. Jos sonetai, kuriuos 
ji rašė apdainuodama ideališ
ką meilę, 1530 metais buvo 
žinomi visoj Italijoj. Ji buvo 
pripažinta tų laikų geriausia 
poete. Ji draugaudavo su vi
sais žinomais poetais ir rašy
tojais. Jos vardas personifika
vo tarp didelių žmonių.

Michelangelo ją pažino 1535 
m., bet jų draugavimas tikre
nybėje prasidėjo tik pabaigo
je 1538 m. Ji tuomet buvo ke
turias dešimt šešių metų am
žiaus, o jis buvo šešias dešimt 
trijų metų.

Juodu rimtai ir nuoširdžiai 
draugavo. Sekmadieniais susi
tikdavo Šv. Silvestro bažnyčio

MĖLYNI GYVENIMO VANDENYS”

je Monte Ca valo j e. Tuomet juo
du kalbėdavos ir diskusuodavo, 
kurių dialogus surankiojo Por
tugalų tapytojas* Francis Olan
dijoj, būdamas Ryme 1538-1539 
m. Tie dialogai buvo parašyti 
1548 m.

Vittoria dėl savo religinių a- 
bejonių 1541 m. iš Rymo išva
žiavo į Orvieto vienuolyną prie 
S. Paolo bažnyčios, vėliau nu
važiavo į Viterbo, Šv. Katarinos 
vienuolyną, prie kardinolo Po
le, savo draugą ir dvasios vado. 
Laiks nuo laiko ji sugrįždavo 
į Rymą pasimatyt? su Michel
angelo. Ji rašydavo jam laiš
kus, bet tik du jos laiškai yra 
žinomi, kuriuos Michelangelo 
išsaugojo nuo pražuvimo. Jie 
yra reikšmingi, bet šalti. Iš jos 
laiškų matosi, kad ji nuo jo 
atšalo pirma, negu jis. Ji daž
nai skųsdavosi dėl ko jam ne
rašanti. štai vienas* jos laiškas:

“Didingas Pone Michelange
lo—Anksčiau aš neatsakiau jū
sų laiško, tai bus, kaip sakoma, 
šis mano atsakymas paskutinis. 
Aš maniau taip: jeigu jus ir aš 
be pertraukos rūšiuosime, o tai 
butų prieš mano norą ir dėl jūsų 
malonumo, aš turėčiau apleisti 
Šv. Katarinos koplyčią ir man 
reikėtų rasti laiko rašymui, o 
be to, man tektų pasitraukti iš 
seserijos*. Jus taip pat turėtu- 

įmėt palikti Šv. Povilo koplyčią 
-ir^atsitraukti visai dienai nuo 
savo įprastos mėgiamos tapy
bos formų, kuri nalurališku 
akcentu kalba daug aiškiau už 
gyvenančius žmones, kurie ir 
man kalba, kai aš hunu su jais. 
Jūsų ir mano pašaukimas ver
čia mus vengti paprastumo. Aš 
esu vienuolė, o jus esate Kris
taus; vikaras. Aš esu tikra, kad 
šitos priežastys musų draugiš
kumą riša krikščioniškos mei
lės ryšiais. Aš nemanau, kad 
reikėtų geresnio įrodymo jūsų 
geriems norams, kai jus man 
rašote tik gero linkėdami, bet 
bus geriau pasiruošusiai pa
laukti tos progos, kai aš galė
siu jums atsidėkoti už gerą šir
dį. Tuo pačiu laiku aš mel
džiuos* tam Viešpačiui, apie ku
rį jus su nužeminta širdimi 
kalbėjote, kai aš išvažiavau iš

(Nukelta ant 2-ro pusi.)
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(Atkelta hud T-tnO pti^sl.)
Ryfno. Kai aš ten vėl sugrįšiu, 
gal Tashi jus Jo apveizdoje su 
atgimusia ir Įgyvendinta virti
mi savo sieloje, kaip ta SalTia- 
ritonė, kurią man mrpieščte sa
vo tobulame mene. Tikėk man, 
kad aš visuomet pasilieku sU 
jumis ir jūsų Urbina.”

Tito atveju ji pavartojo savo 
Įtaką sustiprindama draugo 
dvasią ir paskatindama jį prie 
darbo. Už vi& labiau Ji Uždegė 
šviesią viltį, kuri niekuomet jo 
sieloje neužgeso. Bet tuo pačiu 
kartu ir apsupo jį desperacijos 
ir abejonių tamsa.

Aukščiau sakytą “Samarito- 
nę prie Šulinio” paveikslą Mi- 
chelangelo nupiešė jai dovanai, 
kai ji išvažiavo iš Rymo į vie
nuolyną.

Vittoria Colonųa, rašydama 
jam laiškus po 1530 m., parade 
jo geniališkai poezijai naują

kelią įamžindama Jo kūrybą.
Nuo pat savo kūdikystės die

ną Michelangelo rašė eiles. Vi
sus savo piešinius, laiškus ir 
popiergalius . aprašinėdavo ei
liuotomis mintimis. Jis jas tai
sydavo fr įfertaišydaVo’*be galo? 
Yrė tik 'kėletėta užsilikusių fd1 
jai/itystės diedų eilėraščių. Dan
gučių x jų su kai kūriėiš kitais 
pieŠfrriaTs 1518 ūi; jfš $Ūfs sū‘- 
dėgittd. Jis nė ūeiWėW5, k£d j’O

Ito'ččfį Deūf kokią vėf- 
fybį, kdl Ūesusipažino su ban
kininku LiiTgi dėl Kiečio ir Do
nato Gia’riotti, kurie jam pata
pė išteisti savo eilėrasčią rinki
nį. Donato 1'545 iii. į šį Reikalą 
rimtai žiurėjo. Michelangelo iš
rinko kai kuriasi geresnes eiles, 
o jo draugai perkopijavo. Bet 
1546 m. mirus Riccio ir 1547. *.« A vi
m. su Vittoria nutrukę drauga
vimo ryšiai buvo ta priežastis, 
dėl kurios iki pat Michelangelo 
mirties eilėraščiai pasiliko ne
spausdinti.

Jo eilėraščiai ir laiškai ėjo 
per rankų rankas. Garsus kom
pozitoriai, kaip Archadelt, Bąr- 
tdlommeo Trambohcino, Cos- 
tanžO kęsta, ConSiliŪiYi ir k. i- 
talai, praiTcūžai ir Hemai stu- 
dijaVo jO pOėziją. Kultūringi

žmoūės domėjosi jd Iitfečatūri- 
ne kūryba. Varclif, ŠkaiiydanlU'š 
ir aiškindamas 15^6 Ūi. Jo e?i- 
l’erasčiusi Florencijos Akademi
joj, paskelbė, jog jo kūryba tu
rinti klasišką stilių ir Dantės 

’minti^;
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'mėgo' Įr at'šiaejjęš stūui'|ūv6’ 
Dante. Dūūūtu Glanilutė, kurs 
skaitė jį ėši^T ’DŪntėš 
ku, sAfer W
nesup^&^Ū ič Atfeka^ fą'i'p giliūi 
neišt^čiVfčJŪ jfū kūrjbį; k7Ūp‘ 
Michėfo’ū^ld.” |

Jis ū^ūrŪ^iūū pŪŽi'Ūū irffūs I- 
talijoš fyri'šk’ds pėėŽfjdęĮ klasi
kus, kaip (<avaleanti, (juo (ki 
Pistoiū ir Petrarchą. Stilių jis 
įgijo iŠ j'ų, 'bet i’n'fh’tyš ?fr kūYy- 
tbinis pŪfegiūhūs ^ryūūi jŪ pa
ties. F^auČėsdo ėėrūi šaVū Tal
kų pūėt&'niŠ ?a^ė tŪYp: tik
žodžiais kalbuTe, d jis kalba 
inintŪniš,”

VirtdWa: ČMŪŪŪa h’ičkūūūiėt 
nepriČniė Ji Ūilde
būdama stačijil ikč luitą likę. Ta
čiau Jūs šūn'tykiaVfhia's šū Tai^ 
vesniiį Ūū^ūrij Žūid’iYėūiTš, vė
liau buvo išeitas ir mesta nuo
žiūra. Savaiiarolaistas Carne- 
secchi buvo sudegintas kaipo 
eretikas. Jis buvo vienas tų 
mokytų žmonių, su kuriais Vit
toria draugaudavo. Bet koks 
spekuliuojantis! įtarimas sukel
davo bainięs. Ji buvo Šventojo 
Sosto priežiūroje* ir jos drau
gas dėl jos buvo pavėjingas. 
Jos didžiausiūs noras buvo, kad’ 
Sugrąžinti krikščionybei aukš
tos moralybes pagrindus, dėl to 
jos kaip ir kitų mintis Tinko 
refčrmačijos pusėii.

Michelangelo, kaipo biblijos 
tyrinėtojas ir Savonarolos; mo
kinys, dalinosi Vi t tori jos senti
mentu. Dabar jis buvo labiau 
tikintis, negu jaunystėje. Kitas 
dalykas, kas juodu rišo drau- 
giškūmo ryšiais, Tai poezija. Ji 
buVo natūrali sonetų poetė, ku
rioje ji rėšė savo vyro garbei 
arba refndamosi moralybės bei 
dieviškumo pagrindais. Michel
angelo surinko Apie šimtą ke
turiasdešimt jos sonetų, kuriuos 
siutaisė vieno tomo albumūn. 
Tačiau tai nebuvo tik ji viena, 
kuri įkvėpė Michelangelo poe
ziją. Jis rašė eilėraščius Tom- 
niasosuį Cayalieri. Vėliau piešė 
iš graikų klasikos ineho sub
jektus, kuriuos jam padovano
jo kaipo savo geriausiam drau
gui-

ršejęs 
Ūičūą 
barŪ-'il&J .. „ 

n į Amerikos viešų darbų vedi- 
ūfą, w yrū w.£;ą. Sfiteė, 

ūmtį 
Ičirifi ir Viešus ŪŪrbūš pūsta't’y'tj' 
ant iiaii'.jų pamatų. Tegul, gir- 

’di, VŪTŪŽia V'lėšus darbūs šūpla- 
Ūūbjū, tegul jūėš fina'nsūo'jū,’, 
$et tė^ul Vadžia jų vykiūhūą 
į&Vė&a priVAflėrūs lifdūt’fūldo-i 
Yi'S’ūiŠ, kūčiė da‘rbiniūi<:ėŪils Ūio- 
kė’t’ų (Tėrūiiiūs la'gaisi.

Kun. (’oughlin pt'ikia dabar 
vedanlūs^ vi'ėŠūs ŪŪ'rlirtiš dėl to', 
kad valdžia neūioikaii’tl defaūių 
ūlgų. ’ĖŪŪ; 'Cūūgiiliū Valdžiai iš- 
dt'ožč Šitokį įiŪŪidkslėlį:

‘‘Jei iėŪeralė vėldžia ūobi iš- 
leisti įstatymą, nustatantį algas 
ir darbo valandas, tai pirmiau
sia tegul ji pati tuos principus 
pritaiko prie savo vedamų Vie
šų darbų; Tegul vyriausybė į-; 
Veda‘ ūiaksi'iiiūūi 40 Vai. dūrbo' 
savaitę Sū rniūihfum 50 Centų 
'algos valandoje kiekvienam

įŪŪsŪVūJū JūOŽas Matjosaitis, 
'‘TŪfėJŪūi parapijos safejė šo- 
įkiŪte. ŠŪkiū1! iiūsftęsė iki gaid
rių. įfchfpo jŪnitorius, aš turė
jau būti salėje visą laiką. Galų

'darbininkui.
‘‘Vyriausybe negali pahioks- 

lininkauli fabrikantamsi apie 
deramas algas tol, kol pati vy
riausybė nepradės mokėti dera
mų algų.”

PraleiSkime čia dabartinės 
valdžios viešų darbų klausimą, 
o tik pažiūrėkime, ko vertas 
kun. Coughlino pamokslėlis vy
riausybei.

■r

GERKIT tik GERĄ ALŲ, ftadtfrytą CMcHtfoJ. ViM g&rta ir mSgsta 
AMBRČSIA Alų, 6et, prteto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino JTECTĄR. šis Alūs yra pagarbintas iš impor
tuotų pirtnos rųšies prodiiliūf.

Urmo (whdlesdlė) kalnonifs pirato 1 apries ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKV, kur gatišlte greitą ir teisingą patar
navimą. /

2415 W. 64th Street Tet Hėmlock 6240

PASKAITA
Paskaitų šežonas! Meno Insti

tute jau baigiasi. Dar bus ke
turios. paskaitos. Afeinaūčio ke
tvirtadienio, JjaT. 28 d., paskai
tos temh biis: “Woniėi'i as 
Great ATtiSts Havė Sėen 
Them”. Skaitys p-lė Helen Par-

mokanYa.

Chicago Galleries Ass’n., 215 
N. Michigan ave„ iki geg. 4 d. 
bus Chicagos konservistų dili- 
lės paroda, šiai grupei priklau
so geresni dailininkai, kurie 
neigia “modernizmą.”

(VAIRIOS ŽINIOS
Ašarirtės bėriibas pa
vartojo muštynėms 

likviduoti
CROCKETT, Cal., bal. 22.— 

■ Po penkių savaičių streiko Ca- 
lifornia-H‘awaiian cukraus refi- 
nerijoje, pasižymėjusio mušty
nėmis tarp C.I.O. ir Ą.D.F. 
šhlininkų dėl streiko kontrolės, 

| ketvirtadienį C.I.O. pritarėjai 
inūbarshVo grįžti j darbą, nelai
mėję tinijok pripažinimo.

Irto riubūisavimd, gatvėje prie 
ič.lld. Salės, vėl įvyko mušty
nės tarp Č.I.O'. ir A.D'.F. pri
tarėjų. Poličijūi ir šerifo pą- 
dėjėjŪŪTS ėmė 30’ minučių at- 
steiįti tVaTką ir pavartoti net 
ašarines bombas.

ffĮebūvd laiko ne a’kių sudėti. 
’TūTėjąū prAdeti rytiniūs dar- 
įųūš. Tą šėkmadienį toj pat sa
lėje turėjo įvykti programa. 
Reikėjė po šūkių salę išvalyti ir 
ją vakūTUi prirengti. Nė tik ne- 
'buVO laiko priūiigti, o nebuvo 
laiko Tie į bažūyčią nėeiti. Apie 
T;6 Valandą įėjo į salę kun. Sau- 
ilihskės, ŪakaYtinis Šv. Mykolo 
jpar. klėbOūa's, ir sako: nugi 
Judžai, kūr tavo bažnyčia? čia,

!....

lik gera$. Bet tūs kūnigo pa- 
hiokšlėlis pritaikintas ne vien 
phsaulinci vyriausybei, o jis 
dar lė'biau Įi^itaikintinas pačiai 
Romos bažnyčiai, į. y. kunigi
jai. Kącl ūaūiokinimaš arba pa
mokslas tūrėtų Večtę, tai pir
miausia įat’s pambkslihinkas 
ŪriValū praktikuoti tą, ką jis 
Skelbia.

Jei, pjakūk kuū. ''Coughlind, 
vyria'usybe negali pamokslinin- 
kauti fabrikantams apie Ūera- 
i’Ūų algt^ mokėjimą tol,- kol pa
ti neįves deramų algų, tai to 
negali daryti nė bažnyčia. Nei 
popiežius per savo enciklikas, 
nei klebonai per savo pamoks
lus negali panidkslihinkauti a- 
įmc sbcialj tėi’sihgūrhą, apie ar
tinto niėilę, apie šio pasaulio 
gerybių atšižadejiihą tol, kol 
nėĮiradėš pat^s nioketi deramų 
algų bažnyčios tai’nams ir kito
kiems savo Sahidomiėms darbi- 
hinKaŪVsl

Jaū nekartą feko Naujienose 
matyti raštų apie tai, kaip Tnil
sų klebonai išnaudoja vadina
muosius Špifalnihkus, tai yra 
parapijų jahi'torius, žakrisJijo- 
niis ir kitus^ Viši žinome, kad 
zakristijonai ir jamldriai dirba 
ilgiausias valandas,1 dirba šio
kiomis ir švėhtoiniš dienomis, 
o tegauna daug ma'ž po 50 do
lerių per mėnesį. GT patys ku
nigai tiek pasaulio marnasčių 
prisigrobia, kad gali imf’ daž-

Cdugbli'n tokių Rotuos; kunigų 
daromų savo .samdomiems dar
bininkams skriaudų neskaito 
už socialį prasižengimą, lies a- 
p’iė tai nei per Velykas, nei per 
Kalėdas, nei kitais sykiais nėra 
užsiminus.

baigdamas savo straipsnelį, 
pakartosiu čia ką vieną* sykį 
girdėjau pasakojant Juozą Mat-

to M. L. KrdŠb vedamo j šv 
Jurgio pd'rapijbję, Cljičago, 111.

‘‘Vieną šeštadienio vakarą,’

Ū T I Jį1! T Y t ! & A O R 
DISTKIBUTOllS, &c.

5931-33 So.. Ashland Avė.
wholfsMe qnly 

' . ; 0745-074Š
importuojam Lietuvišką

5931V ________
Phpnes: Proępėęt

Mes' f

F. Dzimidąs, savininkas, ir visi 
cįarbinigkai lietuviai.

father, čia mano bažnyčia, at
sakiau. Kaip tai gali būti? — 
toliau sakė kun šaulinskas. 
®rdi, eiKin pralotai pasakyti. 
Ar kun. šaulinskas raportavo 
pralotui ar ne, nežinau, tik tą 
žinau, kad pralotas tąsyk nepa
sirodė ir niekada apie tai man 
neužsiminė”.

Tai va juūis’ vaizdelis iš vie
no parapijos darbininko, tarna
vusio Romos bažnyčiai. W.P.A. 
darbininkas, palyginti, su tokiu 
^parapijos janitorium, yra tik- 
ifas buržujus.

Galų gale vėl prisiminkime 
'kun. Goughlino pamokslėlį val
džiai. Jei valdžia neturi mora- 
lio pagrindo pamokslininkauti 
fabrikantams a^ie darbo valan
das ir algas tol, kol ji nepradės 
pati mokėti deramas algas, tai 
dar mažiad turi moralės teisės 
kunigai kalbėti apie artimo 
ihčilę tol, kol jie patysi nepra
dės mokėti deramas algas savo 
samdomiems darbininkams.

—Parapijonas

Patyręs lietuvis plumberis atlie
ka darbą sąžiningai ir nebran.- 
rfai ' « < ,

Namų . savininkai, kurie nori,. 
kad butų sutaisytas plumbingas 
arba idėjta 4?era ir saugi ąpšildy-.

ba žino gerai ir n&a br&ngMū- 
kas. ..

Tik vienas blokas nuo Cicero 
Avė, ir pusė bloko nilb RbOšeVelt 
Road.
ANTON VARPUCEN
PLCMfilNG and HEATING

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

INSURANCE

DIDŽIOJI '‘NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

į Lietuvą
Užgirta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos

Amerikoje, Ine.
IŠPLAUKS MODERNIŠKUOJU 

MOTORLAIVIU

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorko 1938 m.
Gegužės-May 28
TIESIOG I KLAIPĖDĄ 

NEPERSĖDANT
Per Gothenburgą, Švediją

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

Sutaupysit pinigą pirkdami laivakortę 
ten ir atgal

Informacijų ir laivokorčių kreipkitės į

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.
“Naujienų” Laivokorčių Skyrius 

1739 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Autorizuotd. aęįentura

SWEDIŠH AMERICAN LINE

Kam Kentėti Nuo Sugedusią VMiirių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------ x •.
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠĖINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkdiiiė Digėstarit Powder Miltėlitis

Didelė Dėžė Tik už 50 centų

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

... . A. G. KART ANAS, Sav.
2555 West 69th Street, Chicago

Telefonas Hemlock 0318
JUU1JLU um 1 tJUJUJM- t ' **■ ^

Šlifuoti! AKINIŲ
IŠPARDAVIMAS

u

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažąą raides, siūti ir aiškiai

* toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS akiu GYDYTOJAS

Ofišas ir'-Akiniu Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

and

(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

6 Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą

• Apdraudą
• Apdraudą

namų ntto

rakandų 

nuo vagię 

langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ . 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

Garsinkites “N-nose”

MADOS

No. 4737—Augesnei moterei su
knelė. Sukirptos mįeros 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40, 42, 44, ir 46 
colių per krutinę. 

-

Ėutę «rba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aii- 
kiai parašyti saVo vardą pa- 
yarde ir adresą. Kiekvieno 
▼yzdzio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pafc* 
to ženkleliais karįtu su užsąky« 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 17S| 
So. Halsted St, Chicago, Ht 
................ ;

Aaa favy^tf Kol

(Vardas ir pararti)

(AdrtMa)
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

LAIŠKAS IS RYTŲ VAKARAMS

vis btširaūda erefik’ųJ pri'ta’rift, kad žųloneši dėtų piĄi- 
!_x-— i—j —i,- gus “purkoms”, ir kitokiems

pabūklams pirkti. Žinomė, fon
do duonai pirkti nereikia: vis[ 
dėlto Lietuva tai ne Busija — 
j1! yra1 pdvalgiusi. Todėl Lietu
vai dabartiniu laiku yra reika
lingi ginklai, kad ji galėtų su
triuškinti Varšuvą ir Berlyną. 
O kai Lietuva apsidirbs su pa
liokais ir vokiečiais, tai tąsyk 
bus galima šlovinti didįjį vadų 
Staliną, be kurio valios niusųGerbiamieji vakariečiai:—

Mes rytiečiai dažnai skaito
me apie visokius jūsų padangė
je įvykius. Apie juos rašo tai 
“LaisVė”, tai “Naujoji Gady
nė”. Ačiū už tas svarbias navy- 
nas bei komplimentus, šiuo no
rime jums atsilyginti ir apznai- 
miiifi, kas dedasi rytuose, o y-, 
pačiai Brooklyhe, kur komu
nistinis avangardas labai yra 
atsikišęs. Iš stambesnių ir įdo
mesnių įvykių, tur būt, tenka 
laikyti dienraščio “Laisvės” ak- 
ciūinkų suvažiavimą ir tai, kas 
apie jį sukosi.

Jus veikiausiai žinote, kad į 
Brooklynų buvo atvykęs ir jū
siškis Andrulis. Matyti, turėjo 
pasportą Ir visi jo dokumentai 
buvo tvarkoje. Tačiau vargu 
jus žinote, kad jis atvykęs čia 
bandė pranašo Ėremijošiaus 
vaidmenį vaidinti. Pirmiausia 
jis nuogai ir plikai nupiešė ir 
numaskavo trockistus, ir labai 
piktai spiatldė į jūsiškių “Nau
jienų” redaktoriaus buvusią 
barzdų. ,

Bet dovanokite man, nes jau 
labai nukrypau nuo temos, a- 
pie kurių buvau pasirengęs kai- 1 
beti. Būtent, apie musų dien- i

važiavimų ir apie tas diskusi
jas, kurios įvyko ryšium su tuo 
suvažiavimu. Jūsų kolonijos 
stalincų dvasios vadas Andru
lis ir čia nesvietiškai gudriai 
pasielgė. Jis* pirmutinis ir pro
gramoje figūravo. Atsistojo ir 
kaip iš notų užtraukė, kad, gir
di, dienraščių “Laisvės” ir “Vil
nies” vajus reikia derinti su 
kuriais nors dideliais sąjū
džiais. Pavyzdžiui, dabartinis 
Lietuvos-Lenkijos konfliktas ė- 
sųs labai patogus momentas va
jaus darbui.

Matote, koks šaunūs ir getas 
komersantas yra jūsiškis And
rulis. Matyti, tų laikraščių va
jai ryšium su gaudymu trockis- 
tų ir raganų bylomis Maskvo
je nebuvo labai sėkmingi, jei
gu dabar reikia kreipti gaires į 
“Lietuvą — tėvynę musų”...

Argumentuoja' buvęs siklbki- 
nihkas Weis. Lietuvos klausi
mu, sako jis, “Laisvė” neapsi
vertė aukštyn kojomis. Esą, 
reikia tik tinkamai dalykus nu
šviesti.

Matote, kokį svarbų dalyką 
pranešė: “Laisvė” dar tebestovi 
ant kojų, o ne ant galvos. Vie
nok su dalykų nušvietimu, tai

raščio “Laisves” dalininkų su- reikalas nėra jau taip papras*-

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

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

1803 WEST 47t|» STREET (ARTI W00D ST.)

NEPAPRASTI

BARBENAI!
Kani mokėti brangiai 
už skalbiamą mašinų, 
kad jus dabar galite 
husipirkti

Maytag

tas, nes * 
kurie tvirtina, kad gali šveisti 
kačergų kiek tik nori, o ji viS- 
fVien pasiliks kreiva.

štai pradedh kalbėti H. Jaš- 
Icevfciutė, “Laisvės” štabo 
žvaigždė. Ji savo kalboje ak
centuoja, kad, girdi, mes jau 
seniai stovime už silpnųjų faū- 
tų nepriklausomybę.

• Išeina taip, kad mums tektų' 
i ginti Vokietijų, jei jų sumany
mų pulti Sovietų Sąjunga. O tai 
dėl to, kad Vokietija yra dauį; 
mažesnė nei Sovietų Sųjunga.

Tikrai gėniafiškų suYrianytnų 
siūlo Stasiukaftiš. Būtent, trOc- 
kizm'ui numaškudti esu reikia 
išleisti bent milijoną kopijų 
knygos įvairiomis kalbomis.

Sumanymas, kaip matote, rie- 
pėprastaš ir grandioziškas. 
Faktiškai ta nepaprasta knyga 
galėtų pavaduoti Bibliją apie 
Adomų ir Jievų. Antras dalykas 
— tai finaYiSiŠkoji pusė. Jeigu 
knyga apie trockistus parsdda- 
vinėtų tik po dešimtukų, tai ir 
tuo atveju, žiūrėkite, kiek pini
gėlių susidarytų.

Maii atrodo, kad tasai suma
nymas yra visai sveikas: jeigu 
davatkos perki šventųjų kau
lus, tai kodėl Maskvos davat
koms nepirkti knygos apie so
vietų mučėlninkus?

Pasiėmė balsų ir iš j usiškėS 
“Vilnies” pabėgęs Rodis. Nusi
skundžia jisai, kad sūsidatfęs 
kažkoks Babelio bokštas ir jau 
esą sunku bėsuWkalbeti: vakar i 
buvęs vienokis nusistatymas, o 
šiandien kitokis.

Tam kelis kartus ragožium 
per galvą persivertusiam ka- I 
marotūi dėlei to nereikėtų 
skųstis. Faktiškai pas stalincus 
Babelio bokštas jau seniai vy- ' 
raujla. Jeigu jie galvotų laisvai, ! 
o ne pagal komandą, tai su pa- ■ 
sibiaurėjimu atsigręžtų nuo vi- 
so to, kas dabar dedasi Stalino ‘ 
karalystėje.

Kalba kažkoks Klimas. Sako,’ 
kad musų vadas Antanas Bim
ba jau nuo vienų pagrindų su 
kunigais kalba. Girdi, parapi- 
jonai jį taip pamėgę, kad tie
siog pasidalinti nebegalį. Ir vie
ni jį savinasi, ir kiti. Kauniš
kiai sako, jog tai jų guberni
jos žmogus; tą pat tvirtina ir 
suvalkiečiai. Tyli tik vilniškiai,1 
kadangi' jie jokios gubernijos 

. . . z •/ ■ l • • » • ..t* . . .- . „

nebeturi. Matote, į kokias aukš
tybes musų Antanas įkopė.

Galėčiau dar daug apie lais- 
viėčių Suširmkimą , rašyti, ta- 
. ' • i t » I'? f * 1 ; ■

išeiti labai jau ilgas. O tuo at
veju jis tiek jau'misibostų skai

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Selašsie kdvos pri
pažinimą Etiopijos 

italams

I komunistamš nė plabkas nuo atstovas 
galvos nenukrinta. Tiesia, Lie
tuvos ė'tžvilgiū Stalinai pasiel
gė visai kiauliškai. Mes visi juk 
atsimename, kaip laisviečiai ir 
vilniečiai šukavo, kad Lenkija 
nieko Lietuvai nedaro Įik dėl 
to, kad bijosi staliniškos galy» 
bes. Girdi, jei ji bandytų Lie
tuvą pulti, tai nuo bolševikų 
gautų tiek į kailį, jog ilgai at
simintų.

Bet visa tai pasirodė tik di
džiausias blofas. Kai lenkai ė- 
mė traukti kariuomenę prie 
Lietuvos sienos, tai bolševikai 
visiškai iš kitų notų pradėjo 
kalbėti. Girdi, broliai lietuviai, 
mes čia nieko negalime pada
ryti. Bandykite geruoju susitai
kyti, nes patys žinote, kad prieš 
lenkus negalėsite atsilaikyti.

LietuVpŠ žpionėms tai buvo 
karčiausią piliuke nuryti. Jie 
pamatė, kad Maskva pasitikėti 
negalima, nes ji tik blofūoti 
moka, štai kodėl dabar musų 
bolševikai bando, Staliną išpirk
ti ir pasidarė baisiai dideli pa
triotai. Kad Maskvos įtaka lie
tuviuose visiškai nenusmuktų, 
[tai liko išleistas toks parėdy- 
:nias, kad mūsiškiai komunistai 
dėtųsi ura-pa trio tais ir tuo bu* 

visam svietui įrodytų, jog 
tėvynės likimas jiems1 baisiai 
ifupi.

O dabar dedu tašką ir baigiu 
savo laišką. —Stalincas

GENEVA, Šveicarija, bal. 22. 
— Haile Selassie, pabėgęs Etio
pijos karalius, ketvirtadienį 
įspėjo Tautų Sąjungos sekre
torių AVenolį, kad jo, Selassie, 

j kovos pripažinimų 
Italijai Etiopijos Tautų Sąjun
gos tarybos sesijoje, kuri pra
sidės gegužės mėn. 9 dienų.

MALIORIAU 
MALEVOK

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į 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 - CO 7 IT Už gal. .......................... ■ fc- ib

Spėcialė įvadinė auka

ACID TĘST
Greit džiustantis Spar Varnišas 
visokiems išorės ir išlaukęs pa
viršiams C Q A už
tiktai ............ ■ ■vT gal.
Turime šimtus naujų IMPERIAL 
PLAUNAMO SIENŲ POPIERIO 
patėrnų savo naujame parodos 
kambary.

Kainos pritaikomos kiekvieno 
kišenei.

Leiskite mums padėti jūsų deko
racijos problemoms išspręsti

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

Mes pristatome 
Tel. Lawndale 7871

MAYTAG prosinimij
masina

UŽ

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

ROOSEVELT
FU R NI TURE
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760

vėje” spausdinami taštai apie 
trockistų teismus Maskvoje. Kai' 
išeina iš krašto, tai pūsidaro 
nei šis, nei tąsi

Baigdamas noriu su didžiau
siu džiaugsmu pranešti, kad 
musu didiemsiCms vadams pa
sisekė iš tautiškų vėžių išstum
ti p, Jiiožą Tysliavą, “Vieny
bės” redaktorių. O reikalas bu
vo štai koks: kai liko rezoliu
cija iškepta ir pasmožyta re
daktorių šaūktanie inasirifanie 
Šusi'rinkime, tai $ti‘žara ir ’iyį- 
liava tą karštą rezoliuciją tu
rėjo nunešti lenkų konsului 
Grūszkai. Ir kacf žinotumėte, 
Mi’zara visai nedYėbedamhs ir 
nėmirkšedamas įiieše tą režo- 
liucijų į konsulato priemenę ir 
ją ten paliko, pareiškęs, kad tai 
liaudies balsas taip kalba. O 
tuo melu Tysliava už namo 
kampo Užlindęs stovėjo ir visas 
dtabėjo, kaip epušės lapas.

Arba Štai kitast labai vdŽMs 
nuotykis*-- “Vienybė” išspausdi
no dviejų lenkų žurnalistų 
(Frehkelio ir Jolodžiavvsk'io) 
palanku atsiliepimą apie musų 
tėvynę Lietuvą. Bimba sako, 
jog tokių raštų į “Laisvę” iiė 
su kuolu nebūtų galima įvary
ti. Paprastai kalbant, tokie raš
tai gerus patriotus gali tik į pil
si pik tini mą įvafyti.

Dar taikia pridurti, jog mu
sų “tiesios linijos” vadai tiek 
supatridtėjo, jog visai pritaria 
tam, kad pinigai butų renkami 
“ginklų foridui”. Vadinasi, jie

Ateikit į Dabar Einahtį Metų Didžiausi 
Automobilių Išpardavimą 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 Šaltos, Dodgeš, 
Plymouths, Fords, Nashs, Lafayettes, Studebakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GAU PIRKTI BE
VEIK NAUJITeLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
KAIP Už $295.
Tik pamanyk, beveik naujitelis karas tik už $295 su 90 die
nų garantija ir 10, dienų bandymui.
Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Forcts, Chevrolets, 
Buicks, OIdsmobiles, Lincolns, Chryslers, Packards, 
Pontiacs, Plymouths -

Lincolns, <
už pigiai kaip $45

NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENĮ IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ.
ši įstaiga yra didžiausia autotnobilių finansavimo bedarė 
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei — virš 20 įlietų bižnyje.

JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KĄRĄ KAIPO ĮMOKESNĮ — LIKUSĮ MOK&KIT 
Mažais mėnesiniais įMčkėjimais iki 2 m^tų.
Paklausyki t musų lietuviškosios valandos iš VV.G.E.S. radio 
stoties kas antradienį 7:40 P. M. to 8:00 P. M.

ATDARA KASDIEN IKI 10 V AL. VAK. IR
- - DIENĄ šventadienį ^

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

-T-y-

'V 5

Jsitikinkitė Patys, Kad' Geriausią. Statybos Medžiagą Perkate Pigiausiai 

VIENINTELIAM TOS RŪŠIES STATYBOS SANDELY GHICAGOJE 
ir Atnaujinti Namus, Gonkas ir Garadžius

i i

Ml
—I RĖMŲ LANGŲ

IK(IĮ '!
! ii

Visuolhėt sandėly yra 
gatavų

hURU

DYKAI Apskaičiavimas
Kiekvienu .atveju ateina mųsų ekspertas J. vięt^ ir apskaičiuoja 

medžiagą namui pertaisyti bei naujam pastatyti’ 
visai nemokamai.

PLASTER BOARD ypatingai pigiai, specialiai A
dabar už 100 pėdų tiktai   .............................. - Ji”

1 • . • ■' » t . » f t f

ARCH-lankiniai ornamentai 
durims Po ............................ ....

1x4 “PORCH FLOORING” 
1x6 “PORCK SlDlNG” ....
1x6 W6kOMS ...... ..............

$L90 už 100 pėdų 
$3.00 už 100 pėdų 
.$1.95 ūz 100 pėdų

Stogams Popieris
90 ŠVARŲ ROLĖS

tiktai 5 J‘40
UŽ 100 PĖPŲ

ASBESTOS GONTAI 
$5.00 ĄPDENGlMtl 

100 KĖTVIRT. PĖDŲ

Gedrimai Sttilpai (CEDAR POŠT) 7 PĖDŲ 35c

S3/

tvoromis Viela
11c PĖDA

CZERV/IEC LUMBER CO.
3700 S. V/ESTERN AVĖ. Tel. VIRginia 0458

Ofisas Atdaras kasdien iki 8 v. vakaro, šeštadienį iki 6
Parupinam Lengvius F. H. A. mėnesinius išmėkėjimus už $100 ir daugiau. DYKAI PRISTATATYMAS CHICAGOJ ir Apfėfihftėj 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
iri i ii O V V1.1. zi. i . j-ii,.u *.nrrirt l! ir iii to;



f-.r.

PUBLISHED EVERY SATURDAY •
- ------------------- - - .------- ---- - - - - --------------- -- -------------------- ------------- --  ■.---------- U - *

NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, balan. 23, 1938

“AMERICANS FIRST—LITHUANIAN ALWAYS"

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF

F. H. Sadauskas z A. S. Vaivada

LOCAL ACTIVITIES OF 1MPORTANCE TO 
ALL LITHUANIANS

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

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

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

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.

BALTIC BICKERINGS
Lithuania ponders her fate as recent events further 

complicate Europe’s Baltic tangle

By GEORGE FIELDING ELIOT

(Although Lithuania has yielded to 
Poland’t ultimatum of March 19, in- 
formed circles bot h in Lithuania and 
here believe that her prospects of con- 
tinued peaceful existence are shaky. 
The present calm may continue for a 
time, būt events that may, and most 
likely tvill, follouf, may mark the end 
of Lithuania's independence. These 
fears are based on the belief that the 
ultimatum is not the more-or-less in- 
nocuous document it purports to be, 
būt is the first movė totvard the ful- 
fillment of bigger plans of Poland and 
Germany that destine Lithuania no good. 
...."BALTIC BICKERINGS” by Geo. 
Fielding Eliot substantiates most of 
those belief s and suppties the back- 
gtound for them. He vietvs the Lithu
anian situation from the point of yietv 
of a m ii i t ar y expert and makes no 
claim to political prophecy. He fits 
Lithuania into the... netv.. European 
scheme of events that began with the 
end of Austria and may.. eventually 
doom Lithuania. The article appeared 
in the May issue of "Current History", 
25c per copy, at all better netvs- 
stands. —Ed.)

. Jt vvas lašt January than an “offi- 
ciaj spokesman” of the Nazi party in 
Germany took occasion to remark that 
“Mąrch vvill be a month of great ev
ents.” The accuracy of this forecast 
maybe laid to something else than a 
proficiency in clairvoyance, for the 
occurrences of an eventful March form, 
vvhen examined together, a pattern of 
sucb interlocking precision that it is 
impossible to believe they were not the 
outgrowth of plans well and carefully 
laid over a period of months, with ev- 
ery possible contingency provided for 
as f ar as human prescience could fore- 
see.

We are here concerned with bot a 
single facet of this jewel of premedi- 
tated violence. x

It was to be expected, of course, that 
a German occupation of Austria vvould 
produce the most painful apprehen- 
sions in Czechoslovakia, vvhich has 
military aliiances vvith France and So- 
viet Russia. It also might be anticipa- 
ted that Prague vvould seek some re- 
assurance from Paris .and Moscow as 
to wbat support might be expected in 
case the flovving German tide rolled 
over the frontiers of Bohemia. The re- 
action of Paris was easy enough to 
guess; that of the Kremlin vvas not 
so easy, for the Soviet Union remains, 
in Europe as in Asia, the enigma of 
the Nortb. Būt to the Nazi mentality, 
it vvas impossible to contemplate a 
statė of affairs in vvhich the hated 
Kremlin might utter certain threats— 
contingent tbough they might be on 
events yet to come to pass—vvithout 
some palpable counter-move being vvell 
in hand..to preserve German “prestige”. 
Moreover the possibility of those 
threats being translated into action 
could not be ignored; against this, pro- 
vision mušt be made.

A glance at the map of Europe 
makes it clear that Russia vvould bave 
some difficulty in coming to tbe aid 
of Czechoslovakia. The frontiers of 
the tvvo countries do ndt march. Only 
tbrough Polisb or Rumanian territory 
can Soviet armies reach Czecboslovakian 
soil. or indeed exercise direct pressure 
against Germany at all. Poland is in 
no mood to permit sucb a movė; Ru- 
mania, vvhatever might be the attitude 
of her government, affords no contact 
with Germany and only a long diffi-
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Mrs. J. Daužvard^s, tvife of Lithu
anian Consul in Chicago, author of 
"Introducing Lithuania”. Many thanks 
to her for a good introductiom
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cult line of approach tbrough the Car- 
patho-Russian province of Czechoslo
vakia; a movė by this route, would be 
no serious menace to any German plan 
in Central Europe. The Soviet Navy 
in the Baltic is negligible as an offen- 
sive force. There remains the air. By 
air alone could Russian help to Czecho
slovakia be svviftly effective. Būt here 
again the facts of geography intervene. 
Whatever the performance of individu- 
al long-range planes, the effictive ra- 
dius of action of large bombing for- 
mations carrying heavy bomb-loads and 
composed, not of a few of the nevvest 
and largest ships, būt of planes of av- 
erage effectiveness, is now considered 
to be about 500 miles—that is, 1000 
miles of totai flight, 500 out and 500 
back to the base. On this basis, no part 
of Germany except East Prussia and the 
two eastvvard-reaching prongs of Pome- 
rania and Silesia is vvithin reach of 
Russian air operations; Berlin is com- 
fortably beyond their range.

Būt there is, or was, to German 
eyes, a fly in this pleasant ointment. 
Russia has bad for some time a non- 
aggression pact with Lithuania. There 
have been undenied press reports to the 
effect that this pact has secret military 
clauses, by which Russia guarantces 
Lithuania’s territorial integrity in re
tom for Lithuania’s agreement to allow 
“Russian forces” to pass through Li
thuanian territory in case of vvar. This 
is very interesting, on examination, be- 
cause Russia has no common frontier 
with Lithuania any more than she has 
with Germany. Latvia and Poland in
tervene. Hence, unless it be assumed 
that the neutrality of one of these 
countries is to be violated by direct 
invasion, any Lithuanian agreement 
to permit the free passage of Russian 
forces can refer only to air forces. lt 
need only be added that Berlin is 
within bombing range from the vvestern 
half of Lithuania.

Events followed each other rapidly 
in this area, as the German invasion of 
Austria took place. Czechoslovakia 
made her expected appeal to Moscovv. 
The Kremlin answered firmly, through 
the Russian ambassadors at Paris and 
Prague: If Germany invades Czechoslo
vakia, Russia will come to the aid of 
her ally. Immediately thereafter, the 
Polish Foreign Minister, Colonel Beck, 
arrived at Warsaw from a visit to Rome 
and Berlin, and the world vvas „startled 
by beadlines announcing a Polish ulti
matum to Lithuania, demanding an 
immediate opening of the frontier, re- 
sumption of diplomatic and commer- 
cial relations, jjnd Lithuanian aban- 
flonment of that country’s claim to the 
city and district of Vilna.

(To be continued)

A Kind Word 
From Arizona

“Kindest regards to you and I 
vvould likę to mention how much vve 
enjoy the English Page in “Naujie
nos”. It, surėly * is educating to our 
younger folk who do not read Lith
uanian, būt can read facts that are 
publisbed novvhere else.

“I sūrely wish you vvere in Arizo
na right novv. The beauty of nature 
is indescribable. Orange trees in full 
bloom, all the flowers, roses galore, 
and the desert is just—well, I can’t 
d esc r i be it. March and April are really 
the grandest montbs.

N "Nellie Barvitz,
Phoenix, Arizona”.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

<j) Pirmyn’s Card and Bunco Par
ties, Style and Floor Shovv, Tavern 
Parties, the sale of Pirmyn Chorus 
Pins and the lašt Pirmyn Concert 
Mar. 17th has greatly inereased the 
Pirmyn Fund. We are indeed grateful 
to Pirmyn’s sponsors and friends for 
shovving their interest in attending 
these past affairs of Pirmyn. Their spi
rk is highly, commendable and truly 
100% Lithuanian. We of the Cho
rus, vvho benefit by our ovvn and their 
efforts, truly appreciate the extended 
aid of our fellovv Lithuanians in ma- 
king it possible for Pirmyn to go to 
Lithuania.

0 We also thank the various orga- 
nizations such as the Žagariečių Cul- 
ture Club, and the Joniškiečių Cul- 
ture Club and others for their dona- 
tions to the Fund.

0 The Garfield P. Pirmyites are 
holding a Pinochle Tournament and 
Dance Saturday May 7th, at Lavvlet 
Hali, 3 929 W. Madison St. Time 
7:30. Tickets 35c. Garfield Pirmyn- 
ites are Frances, Charlie Matkunas, Ida, 
Estelle Urbick, etc.

--------O--------
0 Pirmynite-LUC Members are 

wracking their brains to decide which 
team to play with. LUC members in 
Pirmyn are Charlie Matkunas, An- 
thony Faiza, Al. Mickevičius.

ę The LUC held their first prac- 
tice Sunday, April 17th in an empty 
lot outside of Drigots home, 5114 S. 
Knox.

Pirmyn’s captain Pete Kitchas I 
believe, will soon arrange a date for 
Pirmyn’s baseball practice.

Until we meet again, rehearsals 
Tuesdays and Fridays, 8:00 sharp, I 
remain,,_ Yours, Faithfully,

Raskey Huey

Be Gay Tomorrow 
at Five

Even though you may not be in a 
gay mood, you will soon fall into it, 
if you are one of tbe first five hund- 
red to arrive at the “Saltimieras Gaie- 
ties” on Sunday, April 24, at the 
Lithuanian Auditorium, 3133 So. 
Halsted St., for the firse five hundred 
will receive a bottle of the famous Li
thuanian liųueur, “Krupnikas.”

Būt, if you happen to be the 501st, 
cheer up, anyway, because you will en
joy yourself to the utmost, says the 
Committee, inasmuch as the program 
is supposed to be the best everl

Bernice Malela, Jean Pikcurna, L. 
Tenzis, A. Brazis and C. Šimkus are 
only a fevv of the popular artists who 
will contribute to your .enjoyment. To 
top it all, there will be a special Ham- 
mond eleetrie organ to render accompa- 
nying mušk with soft or deeper tones.

After the program, Al Pratt (Pet
rauskas) and his eleven piece orchestra 
will lead you in dance, rivallec^ only by 
one other attraction: the “Silver For- 
est” in the lower hall, ivhere continu- 
ous entertainment and savory cuisine 

swill temptz the young and the used-to- 
be-young.

For those who might have missed 
the “Krupnikas”, and who do not 

I care to dance or eat or laugh, there is 
štili one other possibility for gaiety; 
there are numerous door prizes, besides 
the rare “Paparčio” blossoms that are 
waiting to be won by the lucky ones. 
Is Sunday your lucky day? —Socialite

Introducing

Litkuama
by Mr&. J. Dauzvardis

(Continued from lašt issue)

IV

Deviating from the dry facts of trade 
and industry, let us deive into folk-lore 
for the beautiful Lithuanian legend ex- 
plaining tbe origin of amber. Long ago. 
the Baltic was ruled by Jūrate, god- 
dess of the sea, who lived in a crys- 
tal-pure palace of amber on the bot, 
tom of the se^. Her finny subjects oi 
the depths were sacred to man. One 
day, her mcssenger, the pike, came in 
great agitation to tell her that a youth, 
Kastytis, was destroying her subjects 
by the hundreds. Deeply angered, Jū

rate summoned all her mermaids: 
astride a hundred white sea-horses, they 
rodė toi the old seaport of Šventoji, 
where they found Kastytis busily mend- 
ing his nets and singing away lusti’.y. 
With their siren songs, the mermaids 
cast a spell over him and lured him into 
deep waters. He would have drowned 
if Jūrate had not fallen in love with 
him and rescued him. Every evening at 
sundown, Jūrate came to visit Kasty
tis. Būt Perkūnas, Jupiter of Lithuanian 
Gods, was displeased that Jūrate should 
love a mortal. Perkūnas killed Kastytis, 
and, hurling his thunderbolt into the 
waters, he shattered the vvonderful pa
lace of amber into a million pieces. He 
bound Jūrate to a rock in the depths 
of the sea, and placed the body of her 
beloved Kastytis at her feet. When 
the vvestern winds blow, and the 
waves ride high, a hoarse moaning 
rises from the sea: it is Jūrate mourn- 
ing Kastytis. When the winds suside, 
and the waves are at ręst, the sea- 
shore is strevvn with bit of amber, 
f ragments from the wondrous palace 
of Jūrate.

There are 240 sočiai institutions ęr 
homes in the country. Of these 5 are 
maintained solely by the government, 
5 0 by municipalities, and 185 by pri- 
vate organizations^ The municipal and 
governmental institutions are mainiy 
asylums for orphans, invalids, and the 
aged. The private institutions cover a 
much wider range: “cradles”, nurse- 
ries, kindergartens, • playgrounds, homes 
for working girls, institutes for the 
blind, homes for defective children, 
milk stations, health stations, elinies, 
kitehens, etc. The government allots 
a generous part of the sočiai works 
budget of 10,000,000 litas to private 
organizations to help' them maintain 
their institutions and to assist them in 
their humane work.

The health Insurance plan has been 
in effect since 1928. The plan pro- 
vides for hospitalization and medical 
care of employees and their immediate 
families. Both employer and employee 
contribute one half each of 5^% of 
the employe’s salary. The statė adds a 
share to the contribution. During ill- 
ness, in addition to medical expendi- 
tures, the employe may draw from one- 
half to the full amount of his salary.

The law Controls the sočiai disease 
problem. Since 1935, those infected 
with venereal diseases mušt submit to 
treatment under penalty of imprison- 
ment. Free treatment may be obtained 
at any of the 30 dinies in the land. 
An organization of prominent physi-

Mrs. Nora Gugis, a "Personality of 
Interest” for this voeek
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Offenbach’s Perikola

Personalities of Interest
It is our pleasure to present each week individuali whote activitiet, character, 
ambition are noteu>orthy and of fine influence in Lithuanian circlet.

Where Latv and Song Are King 
And Queen

shall bave Music 
” and He shall think

wherever
Law.

Nora 
hard

BIJŪNĖLIS 
Hi-Lites

0 After a period of restlessness, 
misbehavior and general “monkey bu- 
siness” we’ve actually! settled down to 
the grim task of 1 leaming our songs 
and lines (for our new operetta- in 
a very short time. On May 14th we 
will present our colorful and impres- 
sive interpretation of “Tetos Drusci- 
los Darželis”. Tbe lašt act will ma- 
terialize with flowers as actorsl Every 
single person in the chorus will be a 
flowerl So naturally, everyone has to 
help to make this affair another suc- 
ces by working hard and “cooperating 
with Onuks”. This will be done only 
by singing when you’re supposed to, 
and talking when allovved' to; and co
ming to rehearsals on timel

0 We hope that all the mothers 
will come down to rehearsals to dis- 
cuss the costumes and other .important 
matters, as these things have to be ta- 
ken care of immediately, and the mo
thers are the ones to do that. >

' See you Sunday,
L Ci M.

LUC—LUC news will appear next 
week, with their latest plans.

i

Sometime this morning Perikola, Pi- 
killo, Panatella, and a host of others, 
are leaving Lima ęn route to the Chi
cago Lithuanian * auditorium, where 
they are due to arrive next Sunday. 
Birutes chorus is prepared to give them 
a rousing rcception and is inviting all 
of Chicago’s Lithuanians to attend. 
Likę most South Americans, they are 
a wortby būt poor people, and are 
spending six months’ earnings to pay 
Chicago a visit. To help them along, 
Birutė will ask all attending to donate 
either fifty or seventy-ifve 
reception wi!l begin at 5 p.

* * *
Perikola, to

translated in Lithu- 
a great success . . .

shown in America 
prove to be a po-

cents. The 
m.

it

be presen-
was
was

been 
should
operetta when it is heard

Offenbach’s 
ted by Birute, 
ania, where 
It has not 
as yet, būt 
pular light
here ... A very good plot is loaded 
with humorous 
musical score 
catcby melody

situations ... A light 
carries many 
that grovvs 
* * 
cast

narnės

a lilting, 
on you . .

Opera. Ettore Ruffo, Vittorio Trevi- 
san, Frantz Pro$chowsky, Herman De 
Vries, Eduardo Sacerdote and the Ame
rican Conservatory of Mušk had 
taught Nora to sing, to play the piano 
and to enjoy music, now she wanted 
to teach others, everybody, anybody!

She willingly devoted her time to 
teaching songs to groups of Lithuanian 
women and girls. There are many who

“She
She goes
and study and read it with joyl

During our interview vvith 
and Kazys Gugis, we tried very
to discover their lighter hobbies, for 
we think that everyone indulges ’in 
some pastime of a nature 
ferent from their regular daily occupa
tion. Did we succeed?

First, let us tell you about their se
rious pusuits. As it is widely known, 
Mr. Gugis is an Attorney-at-Law with 
a wide practice' not only among Lith
uanians būt 
nationalities 
received his 
College of 
the Bar in

As
Gugis also 
died 
Armour Institute of Technology 
vvas avvarded the Bachelor of Science 
degree and it was in eonneetion with 
bis study at Armour that the few re- 
quired law courses tu/ned his ambition 
tovvard legal matters. While štili 
tending day school, bc enrolled in 
Kent College evening classes, ai 
lous’.y delved into those volumes 
volumes.'

Taking so much upon his shoulders 
while at school, he couldn’t possibly Į 
alter his ways after he vvas free to idle i 
away an hour or two. Besides practic-i 
ing his profession and keeping apace I 
vvith the constantly changing laws, he 
has plunged into one activity after an- 
other. He vvas publ’sher of the Rus
sian Daily Nevvs, vvas enthusiastic in 
organizing NAUJIENOS, is the Pres- 
ident of the Lith. Nevvs Bldg. and 
Loan Assn. and has been Spreme Treas. 
'of the Lith.
>years.

With secret 
that erstvvhile 
member of the popular quartette com- 
prised of Jonas Ilgaudas, 
Varkala, Anthony Zymont 
Gugis!

Yes, he has music in his 
perhaps, that is the angle from vvhich 
he courted

For she 
music ever 
We are 
her talent and love for that art from

vvas 
na •

that 
her

quite dif-1 often recall the excellent programs put 
on by the vvomen’s chorus under No
ra’s leadership. There is 
lady vvho today hums a 
ed from Nora, at one 
singing group meetings.

Countless readers of the “Meno” 
page in NAUJIENOS keenly foilovv 
her articles on music and musicians. 
The chorai society of BIRUTĖ is 
grateful to Nora for her loyalty and as-

many a young 
tune she learn- 
of the happy

also Russians and other 
as well as Americans. He 
law dfgrec from the Kent 

Law and was admitted to 
1915.
not so vvidely known, 
has another degree. He 

Mechanical Engineering at

it is
stu- 
tbe 
and

Alliance of

delight, we 
he was a

at- 
the; 

nd zea- j
"*1 and,

America for

also learned 
very active

K. P. Gugis

we have secured a copy of 
addresses to an American 
Lithuanian “Dainos” and 
(Nora was in Lithuania 

charmingly describes some
*
that 
than 
in a

Joseph P. 
and Kazys

carries more 
any musical 

long time . . .
Eva 
her 
duče 
kas, 
Helen Vespender, John Balanda 
BriĮno Brooks . . . The chorus is 
ted by John Byanskas, the stage 
tion, by Genevieve Giedraitis . . .

An all-star 
well-known 
program has offered

Širvas, sister of Julia, will n^ike
debut .. . Būt wbo has to intro- 
such narnės as Anthony Kamins- 
Whitney Tarutis, Kazys Pažerskis, 

John Balanda and 
direc- 
direc-

cians wages a constant fight against 
venereal diseases through the media of 
leetures, press, and 
da. In December of 
group was organized 
search and statistical

radio propagan- 
last year, a ncw 
to engage in re- 

work.
Physic.il examination before mar- 

riage is not compulsory, būt a cam- 
paign is being carried on to make it 
a matter of law. Severai chntcš, sup- 
ported by private contributions, offer 
free examinations to prospective brides 
and bridegrooms.

The private sočiai groups and or
ganizations are too numerous to men- 
tio nin detail. They cover all phases 
of human - existence and . its attendant 
problems.

Centuries old, yet paradoxically 
young, Lithuania has managed to / rise 
from the ashes of war, and to keep 
step economically, financially, cultur
ally, and socially, with the ręst of the 
world, and to become one of the most 
Progressive new republies of Europe.

THE END

soul, too;

and woed 
turned a 
since she 

tempted to

his fair Nora?
favorable ear to 

was a little giri, 
say she inherited

sistance in practically every produetion.
We are more than pleased to an- 

nounce that 
one of her 
audience on 
Lithuania. 
twice and
of her impressions.) The first install- 
ment of this article will appear in our 
next issue of the 
TION.

We are hoping she 
Law or something 
of her address

ENGLISH SEC-

quite a songbird in Lithuania and 
turally could not help būt intsill 
Lithuanian song and laugbter into 
American-born daughters and son.

Ever since her girlhood days, 
(Priccvyciute) 
voice and 
Lithuanian 
formances 
terbury, 

fascinated 
standing ; 
ha sbeen 
any role 

Arriving
field vvas larger, Mrs. Gugis soon be- 
came a popular participant in numer
ous musical and dramatic activities. 
•Her lyric soprano voice p'.eased all lis- 
teners and her personality made fast 
friends of her listeners. Although this, 
of course, is a fine attribute, 
most wish it ,were not so, 
her friends inereased Nora’s 
divided between them more 
and there was less tim for 
music.

Just as Enrico Batelli; Mikas Pet
rauskas, the New Haven School of

Nora 
studied 

the first 
in per- 
of x Wa- 
likevvisc, 

and vvith her under- 
nature she 

very capably

Gugis eagerly 
piano, and was 
giri to take part 

in her home town 
Conn. Dramatics, 
her 

and sympathetic 
able to portray 

assigned to her. 
in Chicago, where the

we al- 
because" as 
time was 
and more 
study of

Vietv of the Market Square in Kaunas, the provisional capitol of Lithu
ania, during the rusk hours.

will not find 
to take the copy

away from us, after
reading this announcement, for Nora,
by tbe way, registered for Law cour-
ses at Kent College once upon a time, 
būt temporarily-failing health and sub- 
sequent activities did not allovv her to 
proceed in that endeavor. (After all, 
madame, 
family ?) 

Or. is 
that 
we
guess; būt, we 

reveal that Nora 
sad to say, we

some

isn’t one lawyer enough in a

Law that “lighter” hobby of 
we referred to above? Yes ot 

were not able to substantiate 
būt. shall be rascals 

writes poetry! — 
simply were not 
“beg, borrow ot

bers 
no, 
that 
and 
only
able at this time to 
steal” even one Iii rhyme.

Mr. Gugis’ hobby, however, is 
quite in the open. Flowers, and flow- 
ers of a special kind, if you pleasc! 
He already has quite a collection of 
Oleander plants, būt be will always 
find room for one more if it 
blossoms of possibly a deeper or 
shade ... all in accordance with 
Law . . . of nature.

So there you are, good folks. w
preesnted Mr. and Mrs. K. P. Gugis, 
about

bears 
paler 

the

have

whom
about

we could write volumes, 
their activities; another 

personalities, their sočia- 
and hospitality; a third about 

anything 
a fourth

about 
bility, 
their Services in behalf of 
and everything Lithuanian;
about . . . būt tbe task is too big and 
important for your simple scribe and 
reporter, —Neu>sy.

Marcjuette Park 
Golf Notice

Due to the numerous inquiries as 
to vvhen the Marquette golf course will 
open, I vvish to announce that official 

Į play vvill begin on Saturday. May 14tb.
For this date the Marquette Patk 
“Svvingers” golf Club is arranging an 
elaborate opening ce’.ebration party.

The nevvly eleeted officers of the 
, Marquette Park golf club are: Dr. 
Walter Eisin, president. Art McLean, 
vice-president; Mr. Smichea's, Treas., 
Syhra Eisin, secretary, and golf tour- 
sey chairman, Nap Chineck.

Physic.il



