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La FOLLETTE STEIGIAFnAUJA PARTIJA
VOL XXV Kaina 3c

PAVADINO NATIONAL PROGRESS
ĮVES 0F AMERICA

Pagrindu partijai padėjo 6 punktų progra
mą. Išvyko agituoti už naują partiją.

MADISON, Wis., bal. 29. — 
Ketvirtadienio vakare Wiscon- 
sin valstijos gubernatorius 
Philip La Follette paskelbė 
įsteigimą naujos politinės par
tijos — The National Progress
ives of America.

Ši partija yra paseka gru
pių mitingų laikytų visoje ša
lyje per paskutinius metus. Gu
bernatorius La Follette, kalbė
damas apie naujos partijos 
įsteigimą, nurodė, kid šiandien 
republikonų partija pasidarė 
ženklu, pasidarė simbolu atža- 
gareiviškumo, reakcijos. O pro
gresyviai elementai demokratų 
partijoje turi mažai reikšmės, 
yra kaip langų papuošimas. 
Pasiskirstymai pačioje demo
kratų partijoje sabotažavo, nei
gė ir trukdė net prez. Roose- 
velto administracijos darbą.

Taigi šiandien Amerikos vi
suomenei reikia pažangios par
tijos, ir tokios partijos kūri
mą La Follette paskelbė. Kai
po pagrindą nauja? partijai jis 
pashriė šešių punktų ąfrpgcamą, 
būtent: r

1 — Pinigų ir kredito nuo
savybė ir kontrolė, be kvalifi
kacijų ir rezervacijų, turi bū
ti visuomenės, o ne privati.

2 — šalies organizuota ga
lia turi daryti viską, kas rei
kalinga, kad sugrąžinti kiek
vienam amerikonui jo absoliu
čią teisę užsidirbti pragyveni
mą.

3 — Įsitikinimas tikslumu 
pr grindinių Amerikos valdžios 
dėsnių, su apsaugomis netei
singam galios pavartojimui su
laikyti. Vykdomajai valdžios 
šakai turi būti duota galia val
džios sistemą modernizuoti na
šesniam darbui, tačiau su pa
kankamai tvirtomis garantijo
mis prieš neribotą arba 
torišką šitokios galios 
toj imą.

progą darytis pragyvenimą.
6 — Apsauga Amerikos kon

tinento nuo įsibriovimo bet ku
rios svetimos valstybės, kad 
šis kontinentas galėtų siekti 
savo paskyrimo — taikos, gy
venimo užtikrinimo ir pilnu
mo.

Penktadienį gubernatorius 
Philip La Follette išvyko į Dės 
Moines, la., prakalboms — agi
tacijai už naują liberalų par
tiją.

Britanija nekovos 
nacių

LONDONAS, Anglija, bal. 
29. — Penktadienį pranešimai 
stipriais žodžiais kalba apie 
pilną anglų ir franeuzų diplo
matų susitarimą glaudžiai ko
operuoti karo reikalais. Vėles
ni pranešimai betgi nurodo, 
kad kooperavimas, ypač mili- 
tariais klausimais, tarp Londo
no ir Paryžiaus buvo ir iki 
Ši01. ... -r ... ....

Tačiau, kai dėl centralines 
Europos padėties,z kai dėl ko- 
operavimo apginti Čekoslovaki
ją nuo Hitlerio užsimojimų, tai 
šiuo reikalu Britanija nežada 
kooperuoti su Francuzija.

Iki šiol ji nerodė noro ko
operuoti su Francuzija Čeko
slovakijos reikalu. Savo nusi
statymo nepakeitė dabar ir ne
atrodo, kad ketina pakeisti. Ir 
ne tik tai. Britanija stengiasi 
atkalbėti Francuziją nuo pa
ramos Čekoslovakija, ir, sako
ma, Francuzijos vyriausybė yra 
nusiteikusi priimti Anglijos 
taškaregį.

dikta-
pavar-

Gelbes Čekoslova 
kiją

darbi- 
pc.rem-

Ūkininkams ir 
užtikrinimas 

tikromis, žmoniškomis 
mėtinėmis pajamom

ninkams 
tas tam 
(decent) 
mis, atsižvelgiant į jų priedą
(contribution) taip kiekio, taip 
kokybės mastu matuojamą.

5 — Griežta opozicija lepi
nimui ir valgydinimui šaukštu 
Amerikos gyventojų, ar jie yra 
pašalpgaviai, ūkininkai ir dar
bininkai, ar biznieriai ir prr.- 
monininkai. Visa voldžios galia 
gamintojams apsaugoti nuo už
puolikų, visos pastangos su
teikti kiekvienam įmerikonui

LONDONAS, Anglija, 
29. — Associated Press 
nešimais penktadienį Francu
zijos ir Anglijos premjerų kon
ferencijoje nutaria gelbėti Če
koslovakiją nuo Hitlerio užsi
mojimų.

Kokią pagalbą Čekoslovaki
jai manoma suteikti, penkta
dienį nepaskelbta. Kiti prane
šimai sako, jogei Anglija mė
gins pavartoti savo įtaką, kad 
Vokietija ir Čekoslovakija su
sitaikytų dėl Čekoslovakijos 
vokiečių padėties. Reiškiama 
dar nuomonė, kad Francuzija 
patais Čekoslovakijai nuolaidų 
vokiečiams padaryti.

bal. 
pra-

( , Naujienų-Acme Telephoto
La Follette sukurė naują politišką partiją. Vaizdas žmonių susirinkusių Madi- 

sone, Wisconsin universiteto pavilionę, išgirsti gubernatoriaus Pilypo F. La Fol- 
lettc’o paskelbimą apie naujos politiškos partijos įsikūrimą. Naujoji partija va
dinsis Amerikos Nacionaliai Progresivąi (National Progressives of America).

PREZIDENTAS REIKALAUJA MONO 
POLIŲ VEIKLĄ TYRINĖTI

WASHINGTON, D. C., bal. 
29. — Penktadienį prez. Roo- 
seveltas rekomendavo kongre
sui paskirti $500,000 visapu
siam ištyrimui koncentravimo- 
si ekonominės galios Amerikos 
pramonėje ir to koncentravimo- 
si įtakos į sumažėjimą konku
rencijos. Kitaip sakant, prezi
dentas penktadienį rekomen
davo užgirti šalies monopolių 
veiklos tyrinėjimą.

Prezidentas, be to, rekomen
davo, ryšium su prieš-trustinių 
įstatymų peržiūrėjimu, išleisti 
įstatymus, kad galima butų

tiksliai, kontroliuoti bankų va
dinamas holding kompanijas; 
kad pastoti kelią holding kom
panijoms paimti daugiau ban
kų; kad neleisti bankams, ku
riuos kontroliuoja holding kom
panijos, atidaryti daugiau sky
rių. Rekomenduota taipgi už
drausti bet kuriai holding kom
panijai, arba bet kokiai kor
poracijai ar įstaigai, kurioj 
holding kompanija yra finan
siniai užinteresuota, skolintis 
iš banko arba parduoti savo 
saugmenas tokiam bankui, ku
rio stako holding kompanija 
turi.

BRITANIJA IR FRANCUZIJA
JUNGIASI KARUI

GELEŽINKELIŲ VIRŠILOS NUTARĖ 
KAPOTI DARBININKŲ ALGAS

CHICAGO, bal. 29. — ša
lies, 142 didesniųjų geležinke
lių vedėjai penktadienį priėmė 
rezoliuciją reikalaujančią nu
kapoti ihįlįonųi geležinkelių 
darbininkų algas 15^ nuošimčių 
pradedant liepos 15 d.

Viso kapojimas sieks apie 
$250,000,000 per metus.

J. J. Pelley, Association of 
American Railroads preziden
tas, paskelbė balsavimą , nuka
poti darbininkų algas, kai ge-me savo kainą < dabar

ležinkelių virfeininkų konferen
cija pasibaigė.

Clevelande D, B. Robertson,
Brotherhood pf Locomotive

Geležinkelių darbi
ninkai su skundu pas 

prezidentą

bal. • galingas britų bombonešių lai-
29. — Britanijos ir Francuzi- vynas lėks tuojau į paskirtas

LONDONAS, Anglija,

WASHJNGTON, D. C., bal. 
29. — George Harrison, Ame- 

. w . i (rikos geležįnkelių drrbininkų 
Firemen and * Enginemen pre- ‘ ynjj ų atstovas, penktadienį at
ridentas, pąipfolmuMas apie silan^g preziįentą... Roose. 
nutarimą kapoti algas pa,reįš-; ryšium su geležinkelių 
kė: Geležinkelių darbininkai!ve(jejų paskelbimu, kad jie nu- 
nesutiks algų kapojimui... Ge-; foaisavo apkapoti algas darbi- 
1 i1 r za!-i i y nln*!! nil/Nn ytvo nnvvin • . „ ...ležinkelių algų bilos yra suma-.' 
žintos $40,000,000 kas mėnuo 
nuo pereitok,spalio. Mes moka-'

Žinios Iš Lietuvos
Vilniaus Lietuviai Leis Naują 

Laikraštį “Aįdą”.
VILNIUS, balandžio 26. — 

Lenkai davė vietos lietuviams 
leidimą leisti naują laikraštį 
“Aidą”. Lietuvių spauda Vil
niaus krašte yra labai sunkio
je padėtyje, todėl Amerikos lie
tuvių prenumaratos naujam 
laikraščiui butų labri didelė 
parama. Linkime, kad naujam 
laikraščiui lietuvių prenumera
tos plauktų tūkstančiais. Ame
rikos lietuviai parodys, kad is
torinė Lietuvos sostinė jiems 
brangi.

Valstybės Teatras į Provinciją.
KAUNAS, balandžio 23. — 

Pradėtas Valstybės Teatro fes
tivalių ciklas provincijai. Lie
tuvos teatro menp išaugimu 
galės pasidžiaugti ir tolimes
nės nuo Kauno provincijos.

Baltijos Spaudos Santarvės 
Konferencija.

KAUNAS, balandžio 26. , — 
šiandien Užsienių Reikalų Mi
nistras Lozoraitis atidarė Bal
tijos Spaudos Santarvės Kon
ferenciją, pirmą kartą daly
vaujant Baltys Užsienių Rei
kalų Ministerijų spaudos še
fams, 
kauja
Agentūros 
Dailydė,

ninkams 15 nuošimčių prade
dant liepos 1 diena.

Pirm negu prezidentas jį pri
ėmė, Harrison reporteriams nu
rodė, kad geležinkeliai nutarė 
kapoti darbininkų algas ir ma
žinti' jų perkamąją jėgą tuo 
metu, kai valdžia deda visas 
pastangrs perkamajai šalies 
jėgai pakelti.

Toliau Harrison paaiškino, 
kad geležinkeliams pašalpa bu
vo suteikta kelius atvejais, pa
keliant mokestį už jų patar
navimus ir kitokiais budais.

vietas Frmcuzijoje, jei karas 
kils; 3 — įrengimas bazių Bri
tanijos lėktuvams Francuzijoj; 
4 — keletas britų greitųjų lėk
tuvų eskandronų tarnaus Fran
cuzijos oro laivynui; 5 — su- 

" darymas didelių gi žolino re- 
1 ie* zęryų lėktuvams aptarnauti 

ikHf-ui*"kiltis; 6 -^“Francuzijos 
karo laivynas patruliuos Vidur
žemio jurą, o Britanijos laivy
nas kitas juras; 7 — abi ša
lys dalinsis informacijomis apie 
naujus lėktuvus ir tuo budu 
bus kombinuojami abiejų šalių 
talentai lėktuvams tobulinti.

Laukiama, kad. deti lių išdir-

jos vyriausybės, penktadienio 
pranešimais, susitarė dėl mili- 
tarės sąjungos. Jos susitarė; 
skubiam bendram prisiruoši
mui karui ir pilnai karo ko
mandos ir karo vedimo vįępy 
bei. Jos susitarė vieningai abie 
jų šalių --armijų, abiejų šalių 
laivynų, abiejų šalių karo lėk
tuvų akcijai. Jos susitarė ben
dram karo reikmenų ir mristo! 
aprūpinimui.

Susitarimo smulkmenos dar 
teks išdirbti. Bet žiniomis iš 
patikėtinų šaltinių ši nerašyta 
anglų-francuzų sutartis apima 
sekimus punktus: 1 — britų bimas anglų-francuzų karo su- 
ir franeuzų oro laivynų vienin-j tarčiai prasidės ateiy^nčią sa
ga akcija karui ištikus; 2 — ’veitę.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

Nauji Santykiai su Lenkais 
Nereiškia Musų žaizdų 

Ūžgijimą.

Konferencijai pirminin-
Lietuvps Telegramų

Eltos direktorius

Surado aliejaus lau
kus Vokietijoj

LONDONAS, Anglija, bal. 
29. — “Daily Mail” dienraštis 
penktadienio laidoj sako, kad 
Vokietijoje, arti Hamburgo, 

|tapo surastas didelis aliejaus 
laukas.

95 KUOPŲ BENDRI REZULTATAI 
(Vakar paskelbta iš 11, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 
36, 38, 40, 43, 46, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 68, 77, 86, 88, 89, 90 
95, 100, 104, 105, 109, 113, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 135, 
136,139, 143, 148, 152, 156, 158, 159, 161, 164, 173,178,183,185, 
188, 195, 
245, 258, 
311, 313, 
NAUJOS

198, 200, 205, 212, 217, 222, 223, 226, 227, 236, 238, 
260, 262, 265, 274, 275, 281, 284, 286, 289, 297, 301, 
318, 325, 352, 353, 359 ir 360 kp.)
KUOPOS: 102, Haverhill, Mass ir 79, Inkermann, Pa.

raliui, Etiopijos imperatoriui. 
Šv. Mruricijaus ordenas yra 
aukščiausias Italijos garbės 
ženklas teikiamas civiliams as
menims.

l PREZIDENTUS
F. J, Bagoči us
V. Laukaitis .
K. Jurgelionis

Į VICE PREZIDENTUS
J. K. Mažukna
V. Bukšnaitis .

2080 
1113 
, 78

Į SEKRETORIUS

Nuo

Pirmos

1524
1447

190

2020
1057
119

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

NAUJIENŲ RASTINE bus 
atidaryta kasdien nuo 

8 vaLrytoiki8 vai. vakaro
ŠEŠTADIENIAIS 

tiktai iki 6 vai. vakaro ir 
sekmadieniais 

nuo 9 ryto iki 1 v., popiet.
NAUJIENŲ” Actai.

jų tarpe 8 bombonešiai, niai pajėgių žmonių ne nepa- 
numušti. Tri didžiausias stoviu partiniu susftąrimu, bet 
lėktuvų laimėjimas nuo tautinių valstybinių idealų 
pradžios. - šviesoje.

I IŽDO GLOBĖJUS

2095
. 1118

M. J. Vinikas .......
J. Miliauskas ..........
J. Andziulaitis-Ansel

Į IŽDININKUSNumušė 20 japonų 
lėktuvų

SHANGHAI, Kinija, bal. 29.
— Būrys japonų lėktuvų penk
tadienį atlėkė atakuoti kinų

i laikinąją sostinę Hankową. Ja-
į ponai numetė 50 bombų į mie
stą. Tačiau kinų lėktuvai už-

; puolė japonus. Kautynių pasė
koje, kinai sako, 20 japonų lėk- teikti kuo daugiausia kurybi- 
tuvų, 
buvo 
kinų 
karo

KAUNAS, balandžio 24. — 
Ministres Pirmininkas Mironas 
Šiauliuose tautininkų suvažia
vime pareiškė, kad pradėtos su 
lenkais derybos nereiškia mu
sų žaizdų ūžgijimą, kad mes 
turime išsklaidyti vienų kitų 
iliuzijas, jog Lietuva su kiek
viena padiktuota būtim paai
manavusi susigyvens. Vyriau
sybė ir tauta supranta šian
dieninės musų padėties rimtu
mą, musų vieninga valia gin
ti savąsias teises kelia parei
ga būti visokeriopai pasiruošu- 
siems. Valstybės būtis reika- 

. lauja valstybiniam darbui su-

Lietuvos Ministrai Apdovanoti 
Italijos Ordenais.

KAUNAS, balandžio 25. — 
Užsienių Reikalų Ministras Lo
zoraitis ir žemės Ukip Minis* 
tras Tūbelis apdovmoti Itali
jos šventojo Mauricijaus Lo
zoriaus ordino Didžiuoju Kry
žiumi. Lozoraitis prašė Italijos 
pasiuntinį padėkoti Italijos ka-

Prasidėjo Derybos su Lenkais 
Kaune.

KAUNAS, balandžio 25. — 
Prasidėjo lietuvių-lenkų dery
bos Kaune pašto, telegrafo ir 
telefono susisiekimo reikalais.

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

Giedra ir šilčiau; vidutinio 
stiprumo šiaurės vėjai; saulė 
teka 5:48, leidžiasi 7:46 valan
dą. Sekmadieni giedra ir šil
čiau.

Sveikatos Darbininkų Kongre
sai Kaune.

KAUNAS, balandžio 22. — 
Prisidėjo gausus Lietuvos dan
tų gydytojų, chirurgų ir gine
kologų kongresai, kurie užtru
ko kelias dienas.

Atvyko Lenkų Kąro Atašė.
KAUNAS, balandžio 22. — 

Į Kauną atvyko lenkų karo at
ašė pulkininkas Mikievičius.

E. Mikuži u te .....
S. Mockus ....
J. Marcinkevičius
V. A. Kerševičius
J. K. Urbonas ....
M. P. Soponis .....

1968
1538
1310
998
166

.... 83
I DR. KVOTĖJUS

Dr. J. S. Staneslow (Stanislovaitis) _
Dr. S. Biežis .......
Dr. S. Stanulionis

1849
1059
218
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(Tęsinys) 
ui. '

Po pasaulinio karo
Po pasaulinio karo iš Euro

pos, Pietų Amerikos įr kitų 
koniinenltų buvo labui įsisiūba
vęs žmogių emigraviihas į Šiau
rės Ameriką. įsigauti į tą vįsjų 
gėrybių ir laimės naująjį pa
saulį jau tuomet nebebuvo len
gva. Anais laikais jau buvo i- 
migranlai suskirstyti į katego
rijas. Vadinas*, be didelio vargo 
galėjo tik tėvai pas vaikus ar
ba vaikai pas tėVUs Važiuoti. 
Bet kurie neturėjo Šiaurės A- 
merikoje jokių giminių, tai į- 
važiuoti į tą šalį buvo gyva bė
da. Dalykai dar labiau pablogė
jo 1923 metų gale, kai šiaurės 
Amerikoje liko išleista imigra
ciją varžąs įstatymas. Tas įsta
tymas palietė bendrai visus pa
saulio kontinentus. Nustatė 
kiekvienai valstybei ateivių 
kvotą pagal jos gyventojų skai
čių.

Nauji imigracijos įstatymai
Kai kurių valstybių žmo

nėms buvo visai uždarytos sie- 
nois. Vadinas, tik tam tikros 
klfcės ir tam tikru laiku žino-

1938 Graham Sedan 
$250.00

Taupant nuo paprastos kainos, 
šis naujutėlis gražus Maroon 4 
durų Sedan niekad nevartotas. 
Įdirbtas trunkas, šildytuvas. Leng
vus terminai.

GRAHAM DEALERS
1633 N. CICERO AVENUE

HEMORROIDAi
GARANTUOTAS << ftfi
GYDYMAS ...........................  I'UU
Specialistas su 20 metų sėdimosios 
betvarkiu patyrimu, dabar įrodo, kad 
galima pagydyti be peilio ar opera
cijos. Rimtuose atsitikimuos®®'dfisb 
gydymas $2.0(L Vėik dabai®-venk 
vėžio. Kreipkis dėl patarimo ir ar 
ekzaminacijos Dykai—ar rašyk. Gauk 
bandymo $1.00 pasiulyma. Pasėkos 
Garantuojama arba pinigus grąži
nama.

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

nes galėjo važiuoti į Ameriką. 
Labiausiai tas įstatymas palie
tė lietu viiį išeiviją Kuboje^ Kai 
prieš 1923 metus lietuviai ke
liavo į Kubą, tai visiems buvo 
žinoma, kad toj saloj išbuvus 
vįenųs pietus bus gajiina va-’ 
Žinoti į Ameriką. O metai pa- 
bųti ąnt saloš ir važiuoti Ame- 
ri|<()ri visgi geriau, negu laukti 
Kaune pas poną Kastahtą Nor
kų savo eilės trisdešimt metų 
ar daugiau. Mat,, iš Lietuvos 
buvo nustatyta įsileisti į Ame
riką bk 402 imigrantus, o pas 
poną Kastantą Norkų Kaune, 
rodos, jau buvo užsiregistravę 
per trisdešimts tūkstančių, no
rinčių važiuoti. Tai' ve ir lauk, 
kad nori. Kuriems labai rūpėjo 
Amerika, tai nebhvo jokio iš- 
rokavimo laukti Kaune. Jie 
skubinosi ir lėkė bile į kurią 
valstybę, bile į kokią salą, kad 
tik arčiau prie Amerikos sienų.

Važiuoti į Kanadą butų buvę 
patogiausia. Mat, tos valstybės 
žemė sueina su Amerikos sieno
mis. Bet įvažiubti į Kanadą irgi 
nebuvo lengva.

Kvotiniai imigrantai
įvažiuoti į Meksiką, kad ir 

buvo lengviau, bet labai mažai 
lietuvių ten važiavo. O kurie 
suplaukė į Kubą ir tikėjosi po 
metų įsigauti į Ameriką, tai la
bai buvo suvilti. Vadinasi, 
anksčiau minėtas įstatymas nu
sakė įsileisti paskirtą skaičių 
kvotinių imigrantų tik iš tų 
valstybių, kur jie yra gimę. O 
kurių Valstybių piliečiai buvo 
išvykę ir apsigyvenę kituose 
kraštuose, tai jie nebuvo laiko
mi kvotiniais imigrantai^ Ir 
pagal to įstatymo patvarkymus 
iš Kubos nė vienas kvotinis i- 
migrantas nuo tada negalėjo 
pereiti Amerikos sienų. Štai 
rnusų tos sk»i$čids svajonės į- 
sigauti į Ameriką visai dingo. 
Mes pasijutome, kad esam at
sidūrę lyg nusikaltėliai ištrėmi
me.

(Bus daugiau)

i Iš Pietų Amerikos
J*. Lazdauskas ■ '• * ♦

IŠ URUGVAJAUS LIETUVIU GYVENIMO
, ■ " i'' ** r

(Musų specialaus korespondento)
“Komedija “Kunigo Gramu- 

los Raštinyčioje” taip pat užė
mė savo poziciją. Tai antikle- 
rikaiibis veikalas. Jį vaidino: 
Knvadauskaitėj Lapinskas, Ją- 
zaųskąs ir įteponjs. Suvaidino 
gan įspudihgai. Viši artistai piį- 
iidi Atliko sdvo roles.

“Kam teko matyti šį vaidini
mą, tas aiškiai malė, kad Uru
gvajaus lietuviai yra gan pa
žangus, nekenčia kunigų ir jų 
skelbianrų melų. Kaip f ik ku
nigas užgula kaimietį, tai pu
blika —- ne šypt. O kai kaimie
tis užgula kunigą, — urrą, bra
vo, Lapinskai nepasiduok tam 
storpilviui! — galvojo publika.

I , ' 'j

“I<o<įėl Urugvajaus lietuviai 
taip nekenčia klerikalizmo?

“Atsakymą duoda musų tau
tos is tori j a .. Daugiausia lietu
viškoms giminėms teko kovoti 
su atėjūnais kryžiuočiais. Tai 
buvo vienuoliška, stipri organi
zacija-. Pagaliau ją rėmė visos 
krikščionių pasaulio galybės, 
net visa liuropa' lietuvius puo
lė. Tik stebėtis reikia, kad mu
sų senojiai nei to nepabūgo. Jie 
šoko į žūtbūtinę kovą ir tą že
mę, kuri blivo. nrišigėrusi jų 
prakaito, dabar gausiai suvilgė 
savo krauju. Laisvės gynimo 
reikalas stovėjo pirmoje yieto-

(Tęsinys)
“Naujosios Bangos Teatras 

busi sudėtas net iš trijų asamb- 
lių: .drąpios, chori) ir baleto, 
šitokia trijų meno Šakų gimi
nystė paprastiems darbinin
kams nebus lengva vystyti, bet 
užtat ji labai1 naudinga.

“Artimiausiu laiku numato
ma pastatyti pralotas Olšaus
kas ir Ttaicė su priedais. Tai 
drg. Juozo .Globio įneštas su
manymas, kuriam pritarė visas 
susirinkimas.

“Teatro varymas i priekį — 
vieną§ iš svarbiausių Naujosios 
Bangos Teatro iniciatorių ir 
draugų rūpesčių, kuris, jų žo
džiais tąriBDt, turėsiąs būti la
bai Naudingas Urugvajaus lie
tuviams ir bendrai visai musų 
diktatūros prislėgtai ir apvog
tai tautai.
Antjkariųė ir ąntjkjerikalinė 

veikla Urugvajaus lietu
vių scenoje

Kol nebuvo suorganizuotas 
Naujosios Bangos Teatras, tai 
scenos meno darbą aktingiau- 
sia dirbo Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugija, kuri Jabai 
solidarizuoja socialistams, ši 
demokratiška musų kolonijos 
kultūrinė draugija 
pastatė
žangių veikalų, 
vienas 
respondentas 
rašydamas
jaus lietuvių visuomenišką vei
klą, paskaitė šią dradgiją “mi
rusia”. Bet kai fašistai šitaip 
“informuoja”, tai ir širdies ne
skauda.

Naujų Metų sutikime kultu- 
riečiai taip pat ’^asižyriiėjo sa
vo aktingumu, pastatydami du 
vertingu veikalu, Uio tarpu kai 
taiitininkai ir komunistai jų pa
rengimą boikotavo savo tan- 
culkomis ir komplimentais dik
tatoriams, bet vistiek kulturie- 
čių neįveikė: jų parengimas su
traukė virš 500 gražios publi
kos ir padare gražų darbą sa
vo sumokėtais centais už įžaiv 
gą parėmė jos spaudos organą 
ir knygynėlį.

Praslinkus 
Naujų Metų, 
jau pasirodė 
lais. Apie tai

šešioliką

“Lietuvos 
iš 

apie

1937 
tikrai 
d dėl 
Aido”

Brazilijos, 
Urugva-

m. 
pa

to 
ko-

APVALYKITE su
PILSEN KWIK KLEAN

Pašte Muilo Valykliu
Modernas lengvesnis būdas jūsų namų valymo 
darbams. Absoliutis patenkinimas užtikrina
mas arba pinigai grąžinami.

Pas Jūsų Malevos ar Geležies Dylerį.

22 dienom nuo 
kulturiečiąi luo

šu naujais veika- 
“N. Banga” rašo:

Jus Niekur Negalite Rasti Pilsen Kwik Klean Pavaduotoją

fiNTANAS M. PRILUPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA' AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A> Masalskio Įstaiga i

•v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS Ir EUDEIKI
r\ A I K0PLYčI0S visose U Y IX Al • CHICĄGOS DALYSE.
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

“Sausio 22 d. š. m. musų ko
lonijos kultūros ir meno pio
nieriai dar vienu tvirtu žings
niu žengė į priekį antikarinės 
ir antiklėrikalinė's kovos areno
je. Tą dieną Urugvajaus Lietu
vių Kultūros D-ja suruošė va
karą. J;ei šis vakaras butų ap- 
sirubežiavęs vien šokiais, tai 
butų buyę nieko ypatingo: tik 
tanculkos, daugiau nieko. Bet 
kai šąlia šokių buyo perstaty
ta du veikalai — Prancūzų Vo
kiečių, Anglų ir Rusų karas ir 
Kunigo Graniulos Raštinyčioje 
— tai tenka džiaugtis.

“Pirmasis 'veikalas, kino fil
mą, kurią pademonstravo ge
ras kulturiečių prietelis Petras 
Žukelis savo kino teatre, paro
do tuos baisius vaizdus iš Im
perializmo suruošto karo, ku
riame žmonės, daugiausia dar
bininkai, skerdžiami kaip jau
čiai frigorifike. Vieni žūsta, ki
ti lieka amžiais invalidais. Pa
starieji, grįžę į savo tėvynę, dėl 
prarastos sveikatos negalėdami 
gauti darbo, pr’versti yra Uba
gauti. Gi jų vadai, kurie gir
tuokliavo už Imlių kilometrų 
nuo krauju dvokiančių apkasų, 
grįžta į nuosavus dvarus bei 
fabrikus sU didžiausiu pasiteh- 
kinimu. Jų krutinės apkabinė
tos aukso medaliais. Herojai! 
Mat, vadui visuomet geriau: 
kvailam biedniokui — šūvis į 
kaktą, 0 vadui .medaliai, turkai 
ir herojaus vardas!

c jį. Istorijos šaltiniuose išliko 
(įtudmeAų, jog vengiantiems ko
vos už lafsvę buvo rodomas di
džiausias pasipiktinimas.

“Vokiečių-, lenkų ir i;usų šal
iniai pilni pagyrimų lietuvių 
jaįsvįs kovotojams -- karžy- 
gįąm3- Nors šioms tautoms, ku
rios prievarta krikštino pasau
lį lietuviai buvo priešai, bet vis 
dejto ir jie negalėjo atsistebėti 
musų senelių narsumu. Kry
žiuočių rašytojai immč, imd. 
lieiųviąi yrą velnio apsėsti. Lie-: 
Urnai mirli kovoje už įaisvę 
tebijojo, galima sakyti, mirties- 
vjšiškdj nepaisė. Jų narsumo į- 
rodynias yra pasipriešinimas 
kryžuočių' ir beveik visoš Eu
ropos galybei. Tai buvo XIII ir 
XtV ąmžmj^- lyryžmočius jie 
ątvejų ajtyejąis sutriuškino. Jei 
pagaliau lietuviai buvo paverg
ti, tai tik dėl to, J<ąd visa Eu
ropa j Uos apkrikštino prievar
ta, lietuvių akis nukreipdama į 
dangų...

“Bet jeigu lietuviams vergija 
jr krikštas tapo primesti jėga, 
tai jėga mes turime ir išsilais
vinti. Gerai, .kad Lapinskas 
laužė kunigui strėnas. Lai ne
deda kiaušinių į svetimą lizdą!

-r-Dalyvis
Čia reikia pasakyti štai ką: 

jeigu Stalinas ir visi diktato
riai jėga stengiasi primesti savo 
“idealus”, tai jėga jie bus ir 
išrauti. S.ų pagaliu idėjas skie
pydamas daug šalininkų nesu
lauksi, su diktatūra toli neva
žiuosi. Kai Virto monarchijos, 
tai pirmiausia virto žiauriau
sios. Tąutas valdyti su geležine 
štanga gali bile idijotas, bet ge-

nijai moka valdyti be pagalio.
Kąs turi kietą širdį, tas Sta

liną gali lengvai pavaduoti: 
protas nereikalingas.

(GALAS)
Monįtevideo, Uruguay

1934 Olds. $295.00
Įbudąvotas 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.
PRUPĘNTIAL FINANCE CO.

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais 

........ . i i i«įi............................ .

GERAS ir NEBRAN
GUS DARBAS

Patyręs lietuvis plumberis atlie
ka darbą sąžiningai ir nebran
giai

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

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

4708 W. 12th Place
Tėl. CICERO 3355-W

LIETUVIAI
GYDYTOJAI 
Amerikos Li

IR DENTISTAI 
ituvių Daktarų

Phone CAtfĄJŲ 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Ž2hd StrėOt
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913, 
DR. BERTASH 
756 West 35tli St,

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN 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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ: '

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hėrmitaęe Avė. 
4447 South Fąirfieid Avenue

, Tėl. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyseI ) v 1 < e

■ '?.................... .........
Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais

7 vai. vakaro iš W. H. F. Č. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 
p. šaLTimieras.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Wesiern 

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 
padariniai dykai.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, K-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 Brunswick 0597

ADVOKATAI
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.

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

JOSEPH J. GRISK
1 • 1 LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800
4632 SO. ASHLAND AVENUE

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

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

Ofišo vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DE^TISTAŠ

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St,
Room 1230

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

KAL & ZARETSKYLaidotuvių Direktoriai

AKIŲ SPECIALISTAI

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

j. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avemie Phone Lafayette 3572 

. r . ‘ • *■ • - ‘ ‘______t - »___ _____________________ ■

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

Phone Boul. 5203
Boulevąjrd 5566

I. J. ZOLP
1646 West 46tji Street

S.M.SKUDAS
718 West 18th Street phone Monrofe 3377

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Cąnal 2515
SKYRltJS: ^2-44 East 108th Streejt Tel, Pullman 1270

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 nlio 12 iki G v.v.
.Tel. Prospect 1012

NARIAI
Chicagos, A

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

i s. p. Mažeika
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS 
4704 So. Wėstern Avę. Phone Vipginia 0883

r _ J* _ i >.* .• »-*•> • . •  '■ • •  •    ■ '

, A. M. PHILLIPS
L3S07 Lituanįėa Avėniiė . Phone Boulevard 4139

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS • 

VISOSE MIESTO
DALYSE

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 18?9
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki C 
' Nedėliomis pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

OptometricaŲy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth .6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHJCĄGp, 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. *Nėd. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PbA?A ^400
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MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
F1RANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

, 1802 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ 
REZULTATAI KUOPOMIS

, .* ' ■ '] ' , ■ ’ ; V." ’ t . ,< i ' r .*■»..

(Bendrų Rezultatų Lentelė 
Telpa Pirmam Puslapyje).
Kuopa 102, Haverhill, Mass.

Prašome visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į

GRAND OPENING
WEST SIDE TAVERN, 
2244 VVest 23rd Place

SUBATOJ, BALANDŽIO 30, 1938
Bus gera muzika Ir skanus užkandžiai. Kviečia visus R. S. Girčius.

Į Prezidentus
BagoČius ......... - 24
Laukaitis .......................... 1

Į Vice Prezidentus
Mažukna. ..................   28
Bukšnaitis .........;.............. ... 2

Į Sekretorius 
Miliauskas .........1....... 21

Vinikas ........................ -.... 4

Kuopa 79, Inkerman, Pa.
Į Prezidentus z \

Bcgočius ..............   16
• Laukaitis ............... ,.......... 3

i
Į Vice Prezidentus

Mažukna ......................  16
Bukšnaitis .........    2

Į Sekretorius
Vinikas .............................. 8
Miliauskas ...................... 10

/ Andziulaitis ...................... 1

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 CO.

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

RADIO
Pirmyn Choras Ruošias šau

niai Padainuoti Progress
Programe

Progress Krautuve
SiULO SPECIALIAM IŠLYGOM

Aukščiausios Rųšies — Naujausios Mados

SIMMONS
STUDIO COUCHES

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

Pirma vieta į pietus nuo Tautiškų Kapinių
Mes užlaikom modemišką 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.

Į Iždininkus
Gugis .........   20
Trečiokas .......................... 1
Simokaitis .......................... 1

Į Iždo Globėjus
Mik ūži utė .......................... 22
Martin .............. ,.............. 19
Mockus .............................. 7
Kerševičius ...................... 7
Urbonas .............................. 1

Į Dak Kvot.
Dr. Staneslo\v .......... .,... 22
Dr. Biežis .......................... 3

Į Iždininkus
Gugis ................... -......   17
Trečiokas .......................... 2

I Iždo Globėjus *
Mockus .............................. H
Mikužiutė ..i................... 16
Martin ......     1
Kerševičius ...................... 8

Į Dak. Kvot.
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SHADY TREE INN
Daržo Savininkai rengia PIKNIKĄ IR DARŽO ATIDARYMĄ

Nedėlioj, Gegužės-May 1 d., 1 vai. popiet
Kviečia visus gimiųes, draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus 

gera muzika ir skanus užkandžiai VELTUI.
Užkviečia JUOZAS SPAITIS IR JO MOTINA

SHADY TREE INN
89th and Archer Avenue.

Willow Springs, III. Skersai Oh Henry Park.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Ventian Blinda)
Tel. Cicero 674

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

SAULES UŽDANGAS, DRAPERES 
ir AUSTRIAN UŽDANGAS

DAROM ANT UŽSAKYMO

WIND0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.

VICTOR WIND0W SHADE 00.,
5906 W, CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdari Vakarais

TILTO pamatas-jo

KORESPONDENCIJA
Kart, Mich.

SLA 183 ir LDLD 207 kuopų 
parengimas gerai pavyko

Pereitą šeštadienio vakarą 
balandžio 23 d., šios dvi kuo
pos bendrai parengė vakarą su 
gražia programa. Buvo suvai
dinta vieno akto komedija “Aš 
numiriau”. Aktoriai labai gerai 
išpildė jiems paskirtas roles. 
Vabalo rolę lošė Jonas Kriau- 
čiavičius. Katrinos Vabalienės
— Anelė Česnienė; Debesuolio
— Andrius Vyšniauskas; Lai
dotuvių patarnautojo p. Jonu
kas, Stepas; Vabalo tarno — 
Mykolas Kutūlis, kuris geriau
sia atliko Stepo rolę ir visa pu
blika gėrėjosi jo lošinpu.

Mykolas yrar j aunas vaikinas', 
bet gabus scenoje. Bravo, Mi
kai, dalyvauk scenoje ir.toliau, 
paliksi žymiu artistu. Deklama
vo Onutė Riduliutė ir draugė 
Aldona Krušinskienė. Jų dekla
macijos labai patiko publikai. 
Taipgi ponas Ralencas, supra- 
dentas “Ročaus” didžiulės ke
liavimo fektorės įteikė vakaro 
naudai (išlaimėjimui) keistų 
margučių — ne kiaušinių, bet 
gyvų vištukų net trimis spalvo
mis numargintų: mėlynų, juo
dų ir geltonų. Reikia priminti, 
kad ponas Ralencas labai daž
nai dalyvauja lietuvių parengi
muose. Publikos buvo nemažai, 
gal būt, kad rengėjams liks ke
li doleriai pelno.

—Marė Dundulienė

J U 0 K AI
—Staseli, prieik ir pabučiuok 

savo tetą—moko motina mažą 
sūnų.

—Neapgausi, mamyt. Aną 
kartą mačiau kaip teta musų 
tėveliui už itai davė per veidą ...

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 FINANCE CO.

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

Ir vėl radio klausytojams bus 
smagu ir įdomu ' pasiklausyti 
gn žaus programo leidžiamo 
nuolatiniai kas sekmadienį Pro
gress bendrovės krautuvės. Ry
toj programo išpildyme daly
vaus žymus Pirmyn Choro dai
nininkai, kurie, vadovaujant 
muzikui Kaziui Steponavičiui, 
padainuos gražių, linksnių pa
vasario dainelių. Prie to, tarpe 
visokių svarbių pranešimų, 
klausytojams bus labai įdomu | 
išgirsti žinias iš Progress Krau
tuvės, kame įvyksta nepapras
tai ir labai svarbus dalykai 
žmonėms, kurie ieško ir nori 
pirkti įvairias namų reikmenas.6

Taigi, neužmirškite užsta
tyti savo radio rytoj, 11-tą va
landą prie piet ant stoties WG i 
ES, 1360 kilocycles.

Rep. J.

Geresnio Patarnavi
mo Išdavos

Nuostabus Midvvest Grocery 
pasisekimas

Šis Simmons Studio Couch yra naujausio padarymo su 
visokiausiais pagerinimais, žinomas kaipo “Tiltaway,” 
turi speciali kompantmentą dėl padėjimo patalinių.

TVIRTUMAS
Kada imsi savo rytojaus gyvenimo rumus 

statyti, pirma gerai pagalvok kokį pamatę 
darysi, nes nuo to ir jų ištverme. Ir tiltas 
lengvai atlaiko ledų krušos spaudimą, jei 
tik jo pamatas tvirtas.

Tas pats yra ir su spulka. Jūsų padėti pi
nigai niekuomet nepražus, jei tik spulka 
yra ant sveikų pamatų. A

Lithuanian Building, Loan and Savings 
Ass’n. (Naujienų Spulka) jūsų pinigams pil
nai užtikrinta vieta, nes čia jie Federal Sav
ings and Loan Insurance Corporation ap
drausti.

w a aite Vk

aiNSURED
4 4000. SC?

Pasinaudokite
Musų Senu 
Patyrimu

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

INSURANCE
(APDRAtjDA)

• Pilną ! apdraudę auto
mobiliams

■■ '• ■ . .Hn
• Apdraudę ' namų nuo 

ugnies
• Apdraudę rakandų
• Apdraudę nuo vagir
• Apdraudę langų
• Apdraudę gyvasties

gausite

NAUJIENŲ
raštinėje . .

per A. Rypkėvičių 

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

po pietų. \

ATSIMINKITE !
Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus visokiems malevo- 
jimams ir sienų popieriaus lipdymo tikslams. Užeikite į krautuvę, 

mes džiaugsmingai parodysime savo didelį staką
Musų reputacijai Geriausias už nebrangiausias kainas

Štai čia musu keli specialai:
AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR
IŠLAUKO REIKALAMS ..................  v....
GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ..................

SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA ..... ....................

GRINDIMS COVERING 9x12 .............. .•...................

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 3998

$1.79 
$1.19 .... 2y2C 
$3.98

Pntkvl.inis puiisrk’.mas veik 
viyuomėt priklauso nuo uviejų 
dalykų, būtent: nuo sugabumo 
ką nors sukurti ar išrasti ir pa
tarnavimo page’iniino, t. y. 
nuo to kaip sugebama visuo
mene. duoti gen-sr.i ir ekono.- 
m?škesnį-,pątarnavhi.fi, negu tai 
g;ili padarytios tos rųšies 
017,4-r žarijos.

Taip mane ir pirmieji nepri
klausomieji krautuvninkai. šios 
organizacijos įsteigėjai. Kada 
prieš septynius metus ta gru
pė nutarė susiorganizuoti pa- 
stekmingesniam savo darbui, vi
suomenė tada linko vis labiau 
palaikyt grandinines krautuves. 
Reikėjo padėti atsakančias pa
stangas, kad ją į savo pusę pa
kreipti, atseit, duoti ekonomiš
kesnį ir geresnį patarnavimą.

Kad tai atsiekti pirmiausiai 
buvo reikalinga organizacija. 
Paskui, nuosavų sandėlių ir 
prekes pirkti dideliais kiekiais, 
išvysityti skelbimosi sistemą ir 
suvienodinti prekybos sistemą.

Tai buvo atsiekta. Padariny 
organizacijos prekyba kasmet 
didėjo, augo tol iki išaugo į 
didžiausią tos rūšies organiza
ciją Amerikoj, šiandien prie 
jos priklauso 400 Midwest 
Stores krautuvninkų, turi di
džiulius*, modernai įrengtus 
sandėlius prie 33-čios ir Wes- 
tern Avė. Čia randasi ir orga
nizacijos' centralinė būstinė.

Visa tai suglaudus galima 
pavadinti pasisekimu. Tai pasi
sekimas "įgytas iš atsakančio 
patarnavimo ir visuomenės pa
ramos, teigiamo darbo įvertini
mo. (Skelb.) /

Shunber King Studio Couch, Simmons išdirbystės, žino
mas kaipo gražiausios mados ir visų perkamas couch. 
Turi aukštos rųšies konstrukciją, gražiai pasiutas pa d už
kaitės, kaip parodyta, iš aukštos rųšies apdengimo me
džiagos.
Nepaprasta vertybė už ........ $39'75

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

3222-24-26 South Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo 
nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kil.

3224 SO. HALSTED STREET

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietę į Draugijos Konkurso Finalo vakarę, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

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

r

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
Dėl Didelio Pareikalavimo 
KARTOJAM TUOS PAČIUS KUPONUS 
Per savaitę laiko tiktai iki Gegužės 7 d. 
Su šiuo kuponu ir 44 cetais gausit šias 
tris dideles paauksuotas pietų lėkštes. 
Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
NAUJIENAS' 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c 

persiuntimo išlaidoms padengti
r ’

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

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

tarnavhi.fi


Except Sunday by 
News Pąb. Co., Jnc.

NAUJIENOS
The Lithuaoian Daily Newa 

PubUahed 
The M*

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

■ ■ i .........1 1 "■ 1 '-r

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefoną* Canal 8500.

Diaakymo kalnai
Chicago je—paštu:

Metams...................... — $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams __    2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam mėnesiui . .... .... .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija___________— 8p
Savaitei ------------------------- 18c
Mėnesiui ___________________ 75c

šuvieųytosę Valstijose, ne Chicaąoj, 
paštui

Metams ________________  |5.00
Pusei metų _______   2,.75
Trims mėneąiaips .................  1.50
Dviems mėnesiams _______  1.0Q
Vienam mėnesiui___________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos^ 

(Atpiginta)
Metams __________   $8.00
Pusei metų _____________  4.00
Trims m^nesiamą .. ............ 2.50

. Pinigus reikią siusti pašto Męney
Orderiu kartu su užsakymu.

Nauja partija

šeštadienis, balan. 30, 1938 T-"* 1 1 ! ■' T——  —————T—. j"1 ■ .■—■

arba, kaip ta patarlė sako, “vię- 
nąs kala, kitas zalaĮiją”.

O tų dviejų kunigų pasiunti
nys esąs p. X. Musų korespon
dentas rašo:

"Pas jus atvykęs Viųcas 
Uždavinys bus jų dviejų emi- 
šaras. Matote, ir jus nepa- 
miršti. O kam nepasiduodate 
išmaningų vyrų įtakai) Rei
kia jums kitos dvasioj įkvėp
ti...” .

Tai jisai čia, gal būt, ir atvy
kę amerikiečiams įkvėpti “ki
tos dvasios”.

AUKOS GINKLAMS

Ketvirtadienį, kaip buvo sumanyta, įvyko didelis 
liberalų mitingas Madisone (Wis.) ir gubernatorius 
Philip F. LaFollette paskelbė naujos partijos įsteigimų. 
Ji vadinasi “National Progressives of America” (Ame
rikos nacionaliai progresyviai).

Tuoj po mitingo gubernatorius LaFollette iškeliavo 
į Iowa valstijų, kur jisai stengsis Farmer-Labor parti
jos vadus prikalbinti, kad jie dėtųsi prie naujosios pąr- 
tijos ir priimtų jos vardų bei programų. Paskui jisai ke
tina atlankyti Illinois valstijų, abi Dakota valstijas, 
Minnesotų, Nebraskų ir Californijų. Tokiu budu jisai 
nori suorganizuoti po Nacionalių Progresyvių vėliava 
vienų valstijų po kitos.

Savo programinėje kalboje LaFollette’as nepasakė 
nieko ypatingo. Įdomiausia, gal būt, buvo tai, kad jisai 
griežtai atmetė ne tik republikonus, bet ir demokratus, 
pasmerkdamas Roosevelto naujųjų dalybų, kuri, pasak 

Jp^bandė eiti tuo pačiu laiku keliomis ir viena kitai 
prieštaraujančiomis kryptimis.

Jisai pasisakė prieš kapitalizmų, bet. pareiškė, kad 
ir socializmas neduodųs atsakymo i šių dienų Amerikos 
problemas, nes socializmas esųs paremtas svetima Ame
rikai teorija. 0 ta teorija, girdi, esanti tokia: socializ
mo filosofija siūlo atlyginimų ne pagal žmogaus darbų, 
bet pagal jo reikalavimus.

Čia LaFollette’as, matyt, turęjo galvoje vienų fra
zę, išpeštų iš Markso raštų, kurių savo bolševikiškam 
“chop suėy” pavartojo Leninas. Bet ta frazė visųi neiš
reiškia socializmo filosofijos esmės. Wisconsino guber- 
natorįus be reikajp dėmėsi kritikuoti teorijų, kurios jk 
sai, aišku, "nėra sfucffjavęs, o tiktai girdėjo apie jų iš 
antro arba trečio šaltinio. Daug nesųmonių po socializ
mo vardu yra paskleidę Rusijos komunistai, ir libera
lai, ypač Amerikoje, tas nesųmones dažnai ima už tikrų 
socializmo mokslų.

Tačiau yra praktiškas klausimas: kų LaFiollette’as 
tikisi pritraukti prie savo partijos? Jisai nori, kad prie 
jo dėtųsi liberalai, kurie iki šiol s.ekė paskui republiko
nus ir demokratus, bet yra tomis partijomis nepaten
kinti; be to, kaip aukščiau minėta, jisai kalbina farme- 
rįų-dąrbįpįnkų pųrtijas, gyvuojančias įvairiose Vakarų 
valstijose. Iš tų visų elementų galėtų, be abejonės, susi
daryti labai stipri nacionali (visų kraštų apimanti) par
tija. Tik ar LaFollette’o programe bus pakankamai “ce
mento” juos sulipdyti į daiktų?

Mums atrodo, kad nauja didelė partija Amerikoje 
vargiai yra įmanoma be masinių darbininkų organiza
cijų. Q organizuotieji darbininkai šiandie tarp savęs, 
deja, pešasi.

Tuo tarpu republikonai patylomis džiaugiasi, tikė
damiesi, kad LaFollette’o Nacionaliai Progresyviai ap- 
ardys demokratų partijų.

“Amerika” prikaišioja mums 
'•fanatiškumą” klausime auko
jimo Lietuvos ginklų fondui ir 
paskui bando tą “fanatiškumą” 
sukritikuoti šitaip:

“Visi gali sutikti, kad vie
na kariuomenė negali užtįk- 
rintį valstybes nepriklausę- 
piybės saugumo, bet niekam 
nepaslaptis, kad kapinė jėga 
tokia apčiuopiama tikrovė, 
be kurios valstybės gyvybės 
išlaikymas neįmanomas.”‘

Bet čia “Amerika” laužiasi į 
atdaras duris. “Naujienos” nie
kuomet nesakė, kad Lietuvai 
karinės jėgos nereikia; priešin
gai, jos kelis kartus yra nuro- 
džiusios, kad dabartinėse apy- 
stovosę Europoje butų neišmin
tinga Lietuvai mesti ginklą į

Kas dar blogiau, šitą smurto 
darbą ūžgyrė komunistų vadai 
ir jų spaudą.

Ar šitokiose sąlygose yra ga
lintas bendras veikimas?

Wįlkes-Barre’je susikirtimas 
įvyko dėl visai kitęlęios prie
žasties. Čia dalis komiteto na
rių įnešė konferencijoje rezo
liuciją, kuriai nepritarė daugu
ma, Sakysime, kad rezoliucija 
buvo ne vietoje, nes klausimai 
apie tvarką Sovietų Sąjungoje 
neįeina į Kongreso veikimo 
programą (tačiau ir komunis
tai neretai išeina iš to progrą- 
mo ribų). Bet komunistų spau
doje po to buvo pranešta, kad 
visi tie komiteto nariai, kurie 
stojo už minėtą rezoliuciją, ta
po iš komiteto pašalinti.

Tai reiškia, kad komunistų 
vadovaujama skyriaus daugu
ma ne tik atmetė mažumos 
įnešimą (ką ji turėję teisę pa
daryti), bet ir atėmė tai mažą? 
mai balsą skyriaus valdyboje 
ir paėmė skyriaus vedimą į

vienosi partijos rankas.
Ar šitokiose sąlygose bend

ras veikimas yra galimas?
Pagalios, buvo nemalonus at

sitikimas ir Brooklyno skyriu
je, kur komunįstų vadovauja
mą komiteto daugumą atsisakę 
leisti kalbėti socialistų organi
zacijos įgaliotiniui, tuo tarpu 
kai iš komunistų pusės buvo 
net trys kalbėtojai (du jų — 
partijos nariai). Ir po to ko
munistai sąvo spaudoje dąr vi
sokiais budais niekino tos so
cialistų organizacijos veikėjus 
ir jų įgaliotinį, stengdamiesi 
suversti ant jų kaltę už komi
teto daugumos vienpusiškumą.

Ar drg. J. Baltrušaitis apie 
šituos faktus nėra girdėjęs? 
Jeigu girdėjo, tai reikėjo nuro
dyti, kad tie dalykai griaują 
bendrą darbą, — kitaip kalbos 
apie bendro, darbo naudingumą 
paliks tuščios. Mechaniška “taL 
ka” tarpe žmonių, kurie gyve
na ne po diktatūros jungu, nė
ra galima.

KĄ ŽMONES MANO

“DRAUGO” PROF. KAMPININKO 
ŽIOPLI PALYGINIMAI

iri
APIE BUVUSĮ V. V. S. 

ATSTOVĄ

Amerikos 1 Jungtinėse Valsti
jose pirmiaus ilgoką laiką gy
veno Vilniui Vaduoti Sąjungos 
atstovas, p. V. Uždavinys. Pe
reitą žiemą jisai išvąžiavo į 
Lietuvą, bet dabar vėl sugrįžo 
j Ameriką. “Draugas” apie jį 
rašo:

“Aptrą kartą atvažiavęs p.
X. pasiskelbė jau nesąs tos 
sąjungos įgaliotinis, pei at
stovaująs jokiai kitai orga
nizacijai. Apie Ųętuvęs pa
dėtį kalbėsiąs visiems (visų 
srovių lietuviams), kas tik 
pakviesdąs.

“Įdomu, kad p. X. tauti
ninkų pralaimėjime nieko 
ypatingo nematąs.

- , ... . ... —T

Lietuvos puodas verda 
kunkuliuoja...

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Tačiau visai kitas klausimas 
y’ra aukų siuntimas į tam tik
rą fondą. Pirmiausia, ar jLietu- 
vos visuomenė turi bent kokį 
balsą to fondo kontroliavime? 
Kiek žinomą, fondą kontroliuo
ja vyriausybė, kuri jokių at
skaitų visuomenei iš savo dar
bų neduoda; ji net nepripažįs
ta teisės visuomenei ją kriti
kuoti.

Antra, mums visgi atrodo 
sunkiai suderinama amerikie
čių padėtis su aukojimu Lietu
vos ginklams. Jungtinės Valsti
jos yrą lieitralipš Europos gin
čų atžvilgiu (tąs neitralumas 
kartais einą net per toli), tąi 
kaipgi gali tie žmdnė^, kurie 
yra šio krašto piliečiai, pirkti 
karo pabūklus vienai tų vals'ty- 
bių?.’

Remti Lietuvos kultūrinius 
reikalus (jeigu jie nėra panau
dojami pąrtmej arija religinei 
propagandai), padėti jos gy
ventojams ekonominiai — tąi 
butų kąs Juta.

MECHANIŠKAS TAIKYMAS

im uii i iiyi|ii mm

paprąsiąs su Lenkija susita
rimas ir tiek. Tačiau ątsi? 
mename, tas pats X. prieš 
keliatą metų, kai Lietuvos 
veteranai buvo iškėlę santy
kių su Lietuva . klausimą, 
kalbėję vi§ai kitaip. 'Jądą 
jis, važinėdamas po Lietuvą, 
tuos žmones vądino išdavi
kais, išgamomis įr pnnašįai.”

O “Naųjįenų” specialus ko
respondentas yąkar padavė 
apie t^ p. X. dnugįąų Informa
cijų. Jisąi sako, kad Lietuvos 
vyriausybėje dabar syąykiaųsį 
šulai Jai — du kunigai: kum 
Mironas, kUrį Smetoną pasky
rė premjeru, ir kum1 Izidorius 
Tamošaitis, kuris stovi prįešą- 
kyje neseniai įsteigto propa
gandos biuro* Pįrpiąsjs valdo, 

Tai esąs antrasįs jo valdžią rekjamuoja,

Vakar tilpo “Naujienose” J. 
Baltrušajčįo atsišaukimas į ka
nadiečius ir wjlkes-barriečius, 
ragipąs juos padėti į šalį savo 
nesusipratimus ir vėl veikti 
bendrai. Apie kanadiečius jisai 
sako:

“Kanadiečiai jau pradėjo 
skirty lis. Socialįstai atsisakę j 
nųę Kanados Lietuvių Kom 
gręso. Ąš vi§ tikįuosi, kad i 
tas atsitraukimas nėra galu
tinas. Visi pažangieji (socia
listai, l£om.unisttai, demokra
tai, liberająi, radikalai) da-| 
bar turi piktesnį bendrą; 
priešą, negu kada nors se
niau turėjo.:.”

Su wilke$-barriečiąis esą da^ 
ne tajp bloga. Tarp jų esąs 
“toks pat skirtupiąs”, kaip iy 
tarp kanadiečių, bet jie dar nėr 
suskilę. t .

šis norąs sutaikinti Įjęsigįin-; 
čįjančįųs yrn pągįrtįnas. Bet 
mums atrodo, įąd, ųęrįnt tai
kai patarnauįi, reikią pažvelgti 
į dalykus truputį giliau.

Atsišąukiiho ąųĮorįu? igno
ruoja tą faktą, kad skilimas 
Toronto kongreso skyriuje įyVri 
ko ne dėl nuęiųonįij skįr.tuinb, 
bet dėl to, kad kęmunistai pa- 
yąrtojo smurtą (baubimą šve- 
fainčje) prieš ąsųienį, nieku 
ne,nusidėjusį nęį toms organi
zacijoms, kurįps dajyvayo kon
greso skyriuje, ųęį toms idė
joms, kurias kongresas gįna.

n . . Mu.-a

js yrą pągirtinas. Bet 
atrodo, kad, norint lai-

(Tęsinys)

Visko dar galima laukti
O vietos lenkai šitaip išgar

sinti pasirodė esą tik plikbajo
riai, be pasiputimo ir išdidumo 
nieko kito neturį ir mažiausią 
politiškai išgudrėję. Romanti
kai, kuriems reali politiką kaž
kaip nesuprantama. Teks lenkų 
atstovybei gerai ją prusinti iki 
ji pasiliks ' klusni provokaci
joms įrankiu...

Taip, visokios provokacijos 
yra galimos! Štai delko ir tasai 
puodas kaįsta! Lenkai tikėjosi 
tuoj sulauksią visokių susisie
kimo sutarčių, o čia pakišta 
tik diplomatams susisiekimas... 
Laiškai, paprasti laiškai neina, 
traukiniai tušti vaikšto... Negi 
kasdien' diplomatai važinės... 
Reikia derėtis. O kad derėtisš 
reikia pirmpje eilėje sienas nu
statyti... Juk tarp Lietuvos ir 
Lenkijos iki šiol jokių sienų 
nesama. Kai hera net provizori
nių sienų, nėra • kur muitines 
statyti...

Juk Lietuva ir Lenkija visą 
laiką buvo karo stovyje!

Taigi, visos derybos turi pra
sidėti nuo normalių, tarp neka- 
riaujaiĮČių vąls(tybių saųtykių 
užmezgimo!

Juk supraskite, Lenkijos at
stovas atvykęs į svetimą kraš
tą net tokio mandagumo mosto 
negalėjo padaryti, kaip uždėji
mas vainiko ant nežinomo ka
reivio įtapo...

Šito maųdagumo įuosto ne
galėjo atlikti nė musų atstovas 
Lenkijoje! Juk priešas priešui 
šito padaryti negali.

Taigi, viskas tenka pradėti 
nuo paprasčiausių elementari
nių daiktų. O čia dąr vįs viso
kie vėjai pučia...

DęyybosJ sunkios. Jos sun
kios* jei normaliose apystovo- 
ęe eis. Jei jos vėl išnaujo jėgos 
nebus padiktuotos.

Visko galima laukti.
Santykiai vis dar įtempti,

Šiauliai nenori lenkiu 
konsulo

, Dąr Lietuva dahg ką gal j ląi- 
jųėti, jei tjk bus atkarumo. To
kio atsparumo visuomenėje y- 
ra kiek tik nori. Jis reikią tik 
mokėti sudoroti. Bet kad tai vi
sa sudoroti, kad tąi visa Lietu
vos* sveikaton išeitų, bųtiha, 
kad visą tauta pajustų esanti 
savo krašte pilnateisė šeiminin
ke, bet ne kieno pastumdėlė, 
kelerių žmonių rankose tjk 
medžiagą, štai dėlto tasai puo
das |aip kaista, verda kunku
liuoją... Štai dėlko Šiaulių gy
ventoja; nerimauja sulauksią 
lenkų. konsulato, O kąm jis?

Juk dar nesame gerų valstybi
nių „santykių užmezgę. Žmonės 
nerimauja, nes jie mažiausiai 
yra informuoti kaip toji byla 
rituliuojasd...

Spauda neturi žinių, o jei tu
ri; tai negali jų visų skelbti... 
Tai šitaip eina musų gyvenimo 

nejaukios 
diena 
nėra 
žada.

tikri,

Vienas “Draugo” redakcijos plai galvoja. Jis bauąfo patei- 
narys, prisidengęs kokio ten 
“Prof. Kampininko” vardu, 
kasdien prirašo visokių katali
kiškų nesąmonių bei absurdų. 
Balandžio 21 d. jis su dideliu 
pasididžiavimu bando lyginti 
Romos kunigų imamus atlygi
nimus* už sakramentus (tai yra 
krikštus, šliubus ir Įaįdotuvęs) 
su kitų profesijonalų imamais 
atlyginimais už savo patarnavi
mus. Ten jis nurodo, kad, gir
di, kili profesijonalai irgi ima 
atlyginimą už savo patarnavi
mus, bet, esą, jų taip niekas 
“nesudija”, kaip nekaltus, varg
šus romiškus kunigėlius.

Jei jau taip kalbama ir nori
ma lyginti lietuvių profesijona- 
lus* su lietuvių romiškais kuni
gais, tai gerai — palyginkune. 
Kalbant apie profesijonalus Yie- 
t.uvių tarpe tenka pasakyti, jog 
yra žinomi kaipo tokie tik dak
tarai (čia įskaitomi ir dentis- 
tai) bei atdvokatai.

Dabar pažiūrėkime, ką teikia 
lietuvių visuomenė, be atlygi
nimo, daktarams 
tams, ir ką teikia 
Romos kunigams, 
paimkime daktaro
profesijonalo gyvenimą. Baigęs 
mokslą ir gavęs valstijos leidi
mą praktikuoti savo profesiją, 
jis pirmiausia turi susirasti sau 
vietą. Vadinasi, kabinetą atida
ryti. Už kabinetą turi mokėti 
nuomą, turi susipirkti visus sa
vo profesijai reikalingus 
strumenfus, jei daktaras; o
advokatas, tai reikalingas kny
gas, rakandus ir 1.1. Ir po visų 
tų padarytų išlaidų turi laukti 
klijentų ateinant, reikalaujan
čių jo patarnavimo.

Na, o dabar pažiūrėkime, 
kaip yrą su lietuviais Romos 
kunigais, baigusiais mokslą. 
Baigęs sąvo vadinamąją teolo
gijos mokslą ir gavęs vyskupo 
pašventinimą, jis tuoj yra pa
skiriamas pagelbininku į kokią 
nors parapiją. Čia jam nereikia 
nei už butą nuomą mokėti, nei 
jokių instrumentų bei rakandų 
pirkti, nei bažnyčios statyti. 
Viskas yra visuomenes — pa
rapijos ir bažnyčia pastatyta ir 
rakandai sųpipk/i bei apmokėti, 
čia tokis* kunigėlis tuojau gau
na algą mjnimum $100 per me
nesį, gauna ekstra už mišias ir 
kitus patarnavimus ir t.t. Na, 
o jau likęs klebonu, tai juk 
tampa savo rūšies carukas. Jis 
pats nustato, kiek nori, kiek 
parapijonai turi mokėti už 
krikštą, šliubą, laidotuves. Už 
bažnyčią nereikia jokių mokes
čių mokėti. Ji yra laisva nuo

yra 
tik-

nes

dienos. Neramios, 
dienos., Visi rytojaus 
susirūpinę ir niekas 
ras, ką tasai rytojus

Tuo rytojumi nėra
jisai netvirtose rankose laiko
mas. Toms* rajikoms kraštas 
jokio pasitikėjimo nereiškia, 
nereiškia, nepritaria, dėl to ir 
nerimauja.

Tą nerimą tik pajėgų konso- 
lįdacija^^aliTšškląidyfi, tik kp- 
alicjnč vyriausybė gali krašte 
pasitikėjimą rasti.

žmonės nėra patenkinti
Jei tvirtinama, kalbama ir į- 

tikinčjama, kad esama pądėti- 
nii visi patenkinti, tai dėlko ne
leisti žmonėms atvirai pasisa
kyti, tai dėlko neleisti laisvai 
rinktis rašyti...

Jei yra visiškas pasitikėji
mas, tai juk rašysi ir kalbės tai, 
kaip sakoma... Mažiausiai tiki 
tie į tą pasitikėjimą, kurie dau
giausiai apie įai rašo*! Tai yra 
tik veidmainystę.

Tai tokios trumpos, drūtos 
naujienos iš jūsų numylėto 
krašto.

Spėju, jus dėl savo buvusios 
tėvynės nemažiau už mus sie
lojamės, bet, deja, mes jūsų siįel- 
vartos ištisai girdėti negalime* 
nes jūsų spauda tai retas sve
čias pas mus. .0 jeį ką gauna
me, tai tik Įokią, kuri ųėra 
verta dįdęjio dėmesio. Jos turi
nys dąr silpnesnis už musų ofi- 
cioziųės* spaudos Įurinį. Ęe ,tę, 
tos rušięs spaudos pas jus ir 
mąžd esamą, o jos tvarkdariai 
tiek silpnu vyrukai, kad maža 
ką naųj

sinti lietuvius Romos kunigus, 
<ad jie turi teisę imti atlygi
nimą už savo patarnavimus 
taip, kaip daktarai arba advo
katai kad ima. Tačiau jisai ty
čia nutyli tą faktą, kad nei 
daktarai, nei advokatai negau
na nuo visuomenės dykai nei 
buto, nei šilumos, nei šviesos, 
neį telefono, nė dėl savęs* al
gos, nei dėl savo tarnaičių. Tai 
kur čia gali būti teisingas ir 
logiškas palyginimas tarp Ro
mos kunigų ir daktarų bei ad
vokatų? Tokį palyginimą gali 
daryti tik vaikai, kurie 
tik pradinės mokyklos

lanko 
pirmą

dakta- 
vadina- 

kur yra

bei advoka- 
lieiuviams 
Pavyzdžiui 

ir advokato

savo teikiamą pa-

gali tas 
nurodyti 

Romos

in- 
jei

gali pasakyti, nors ijr 
jų krlįtinęs ordinais nusagsty
tos.

Tai bereikalingas tuštybes 
papuošalas.

Bukite sveiki ir linksmi!
Jpąvąsąri0 |vępčių proga vir

šus sveikiname ir linkime viso
kią gėrybių ir geros ištvermės 
jūsų darbuose.

—Įusą Keistas 
Balandžio 12 d.

(Galas)

J936 Dodge $375
4 durų Touring Sedan, įbudavotas 
Trunkas, šildytuvas, Radio, Ori
ginalus nubaigirnas. Tobulos są
lygos. perleis už labai žemą kai
ną. $75.00 ar karas kaipo įmokė
simas. 20.00 į mėnesį.
PRUDENTIAL FINĄMCP CQ.

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais, jr Sekmadieniąis

“Draugo” 
bent vie

ką tulikų 
kur kuni- 
apmokami

ne m i eini m o

užmokėtų

iš seno ji turi išsikovojusi įvai
rių privjlegijų, ir jų iki šian
dien stropiai laikosd. O jei ir 
reikėtų mokėti kokius mokes
čius, tai visvien nei klebonas, 
nei vikaras už lai nemokėtų. 
Tokius mokesčius
parapijonai įš savo sudėtų pi
nigų. Be to, visi tiek bažnyčios, 
tiek ir klebonijos rakandai bei 
kiti reikmenys yra supirkti ir 
apmokėti iš parapijos 
si bėgantys mokesčiai, 
tai; už šilumą*; šviesą, 
ir net tarnaičių algos 
mokamos iš parapijos

Paimkime pavyzdžiui, 
rų profesijos įstaigas 
inas “Dispensaries”, 
teikiamas medikalis patarnavi
mas' neturtingiems nemokamai. 
Taip, tos įstaigos yra valdžios 
išlaikomos ir daktarai valdžios 
apmokami. Už tai jie ir neima 
nuo žmonių jokio ekstra atly
ginimo už 
tarnavimą.

Na, o ar 
profesorius 
ną lietuvių
bažnyčią Chicagoje, 
gai yra( parąpįjonų 
ir išlaikomi, kad jie duotų ne
mokamai savo parapijonams 
šliubūs, dykai laidotų arba dy
kai krikštytų? Čia aš nekalbu 
apie pašalinius žmones, kurie 
nieko nemoka parapijos išlai
kymui. Suprantama, tokie 
turi teisės* nei dykai gauti 
nėtų patarnavimų. Bet čia 
kalba tik apie tuos, kurie
ka tam tikrus mdkesčius pavi 
dale aukų į parapijos iždą, ii 
kurio paskui esti ir klebonui i] 
jo pagelbininkams apmokamo; 
algos, ir kiti reikalai surišti si 
išlaikymu parapijos bažnyčios 
Juk tai yra tas pat, kaip ir si 
valdžios mokesčių mokėtojais 
Kurie tik yra valdišku mokės 
čių mokėtojai, tai viSn turi ly
gią teisę gauti ir visus valdžioj 
teikiamus patarnavimus lygia 
ir dykai.

Taigi, yra aišku kaip diena 
kad tokios Romos katalikų baž 
nyčios jiėra Chicagoje, kui 
nors parapijonai sumoka mo
kesčius pavidale savo aukų (ii 
iš jų yra apmokami klebonai ii 
vikarai), tačiau už krikštus 
šliųbus ir laidotuves turi mokė 
ti ekstrą. Ir todėl lietuviai Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gai negali būti lyginami pri< 
tokių profesijonalų, kaip dak
tarai, denlistai ir advokatai 
Pirmieji turi iš visuomenės pa
rapijos viską dykai, o pastarie
ji nieko dykai iš visuomenės 
negauna, ir todėl negalima rei
kalauti, kad jie dykai visuome
nei teiktų savo patarnavimus

1 kitus to “Draugo” redakto
riaus nario priekaištus neverta 
nė dėmesio kreipti. Tas žmo
gus, kuris taip rašo ir galvoja, 
matyti, nesugeba paprasčiausių 
dalykų suprasti.

—Irgi Dzūkas

iždo. Vi- 
kaip an- 
telefoną 
yra ap- 
iždo.

Na, o kada pąrapijonas krei
piasi į taip gerai apmokamus ir 
gražiai užląikęmus savo kuni
gus, tai jis turi ekstra mokėti 
ir už krikštą, ir už šliubą, ir 
už laidotuves. Tiesa, už krikštą 
netaip jau daug plėšiama. Bet 
jau šliubai ir laidotuvės yra 
puikus musų Romos kunigė
liams pasipinigavimo šaltinis.

Taigi, matote, malonus NAU
JIENŲ skaitytojai, kaip tas 
“Draugo” redakcijos narys žio-

KULTŪRA NO. 3 
1938 m.
TURINYS.:

Astronomijos įtaka pasaulėžiūrai
—P. Slavėnąs.

Bel-etažąs — D. Pumputis.
Nuvainikuotieji Japonijos viešpa

čiai — A. Claire.
šeimos pametimas ir jos sankcijos

— L. Purenienė.
Kapitalizmas permanentinės kri

zės konvulsijosę — J. Lukoševičius.
Broluva — T. Tilvytis.
šuo — J. Opatošu.
Priekaištas — B. Butkauskas.
Bairono paslaptis — S. Zweig.
Populiaria Mokslas — Apžvalga 

ir tt.
— KAINA 45 CENTAI —

Galima Gauti NAUJIENOSE.
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Ar Turite Savų 
Piniginių Rūpesčių?

Ar spaudžia jus labai piniginiai 
reikalai... ir skubiai? štai svei
kas nuosprendis. THE HALS- 
TED EXCHANGE NATIONAL 
Bankas noriai sutiks jūsų asipe- 
nlnės paskolos reikalą ant svei
kų pamatų apsvarstyti. Vieninte
lis reikalavimas tai tas, kad pa
rūpintumėte šalutinus arba ge
rus kredito atžymėjimus, kad 
užtikrinti greita rūpesčių prasi- 
šalinimą. Užeikite ir pakalbėsi
me.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Z/uHALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

■.—r1

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

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

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• TENKTADIENĮ—
• ŠEŠTĄDIENĮ—
• SEKMADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

DARIUS — GIRĖNAS

SVEIKATOS SKYRIJS
ii i i       į yi

Įšj Skyrių Tvaiko ir Pri&uyį 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJĄ

Rašo Dr. J. P. Poška, 
Chicago, III.

įdomu yra klausytis, kaip 
daug žmonių šiais laikais šne
ką apie sveikata ir kiekvienas 
iš jų pareiškia savo autoritetų. 
Bet mažai tėra žmonių, kurie 
pasakytų, kas yra sveikata. 
Daugumas mano, kad žmogus 
yra sveikas tuomet, kai jis ne
serga.

Beanalizuodamas tų pareiš
kimų, prieini prie to, kad žmo
nės imą ligų kaipo pagrindinę 
saikąvimo priemonę, pailgu
mas žmonių civilizuotuose kra
štuose turi ar vienokį ar kitokį 
nemalonumų a^ba kas nors yra 
negerai su jais. Vienį iš jų tupi 
silpnus vidurius, kurie tinkų- 
mai nevirškina maisto, kiti silp
nų širdį ar kraujų, įreti dažnąi 
serga sloga ar turi skaudančių 
gerklę ir 1.1.

Dėlei to, kad daug žmonių 
serga, negalima sakyti, kad li
ga yra natūralūs dalykas*. Svei
katą yrą natūralūs dalykas: li
ga yra jau kas kitas. Patys gy
dytojai pripažįsta to pareiški
mo teisingumų. Gyvuliai esti 
sveiki ir linksmi, kol jie yra 
laukiniame gyvenime. Tik tada 
jie sumenkėja, kada patenka 
nelaisvėn. Laukiniai necivili
zuoti žmones yra daugiau lais
vi nuo ligų. Jie taip pat sumen
kėja ir pradeda užsikrėsti ligo
mis, kada pradeda gyventi dirb
tinėse aplinkybėse. Sveikata nė
ra negatyvia dalykas. Ji. yra 
žmogaus stovis arba padėjimas, 
kada visos jo kūno dalys vie
na su kitomis harmonijoj vei
kia.

Automobilis irgi yra sudėtas 
iš daugybės įvairių dalių ir ge

rai veikia, kol visos jo dalys 
atlieką savo darbų. Bet kada 
nors ir maža dalis sugenda, tai 
jau jis pradeda nustoti reika
lingo judėjimo ir, jeigu laikų 
nepataisoma,; tai visai sugenda.

Žmogaus kūnų irgi galima 
prilygintLJh’ie automobilio, lai
krodžio mašinos,
susidedančios iš daugybes kom
plikuotų dalelių, žmogaus kū
nas susideda iš daugybės kom
plikuotų dalelių, kurios sutar
tinai veikia. Stebėtinas kūno 
sudarymas yra tas, kad žmo
gaus kūnas pats pasigamina e- 
nergijų.

Apskritai kalbant, žmogaus 
kūnas susideda iš kaulų ir rau
menų, kurie sudaro jo išvaiz
dų; virškinimo sistema, kurį 
paima maistų ir asimiliuoja dėl 
kūno naudos; kraujo cirkulia
cija siunčia maistų į visas kū
no dalis. Nervų be galo kom
plikuota sistema savo veikimu 
padaro kūno dalis naudingo
mis; nuplauk nervų, kuris ei
na į kokių nors kūno dalį, ir 
pamatysi, kad ta kūno dalis ne
beveikia. Nupiauk nervų, ei
nantį į širdį, ir pamatysi, kad 
širdis nebeplaks* niekados. Ne
paisant to svarbumo, mes dau
giau dėmesio kreipiame į šir
dies silpųumų ar kojos nuluži- 
mų, negu į susirimų nervų sis
temos, kuri yra svarbiausią. 
Suirus nervų sistemai, visos jė
gos pranyksta ir žinogus pasi
lieka be energijos, be tinkamo 
judėjimo, įje naudos. Iš šių 
trumpų paaiškinimų, . jau gali
ma suprasti, kaip yra svarbu, 
kad visos kūno dalys gerai 
veiktų, ’jei norime sveikatų už
laikyti.

1935 Chevrolet $295 
4 durų mastei Sedan. Knee Act- 
ion. DeLuxe įrengimas. Parduos 
ųž tai, kąs likg sąskaitas sutvar
kius $35.00 ar savo karą įmokėti. 
$15.00 į mėnesį.
PRUDENTIAL FJNANCE CQ.

1637 CĮPERO ĄVE.
Atdarą vakaraįą ir Sekmadieniais

WESTINGHOUSE

Žiemai Praėjus, 
Garfieldparkiečiai 
Jau Atgiją

Liuosesni, linksmesni ir gy
vesni sueigose

Kaip paprastai, darbo žmo
nės visur ir visado^ turi dirb
ti savo gyvybes palaikymui.

randasi ligotų. Dftbar proga 
naujiems įsinašyti ir būti ‘ na 
riaiS geraf gyvuojančios orga
nizacijos.

Ruošia piknikų
Kliubas yra pasirengęs pri

imti ir palinksminti, kaip na
rius, taip visus atsilankusius 
svečius pavasariniam piknike 
po gražiais ąžuolais, kas lie-

Ypač šios, Garfield Parko ko
lonijos, lietuviai turi sunkų ir 
įlgų valandų darbą žiemos lai
ku.

Pavasariui prašvitus, nors ir 
reikia darbuotis, bet netaip, 
kaip žiemos laiku — šalčiuose. 
Dabar namų prižiūrėtojai, ir 
kurių šios kuli,onijos lietuvių 
grupė daugiausiai ąusįdeda, jau

1937 Terra Plane 
$515.00

DeLuxe Sedan. 4 durų, įdirbtas 
trunkaš. šildytuvas. Turi parduo
ti su’ auka, kad sutvarkyti turtą. 
$85.00 ar savo karą įmokėti. $25. 
į mėnesį.
PRUDENTIAL FINANCE CO.

1637 N. CICERO ĄVE.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

POST 271 AMERICAN LEGION

P I L G R I MIŠKĄ

EKSKURSIJA I LIETUVĄ 
IŠPLAUKS Iš NEW YORKO 

GEGUŽĖS-MAY 18 D., 1938 M. 
Didžiausiu ir Gražiausiu Laivu “NORMANDIE”

DĖL INFORMACIJŲ IR REGISTRACIJOS KREIPKITĖS PAS

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

STEAMSĘIP AGENT

liuosesni. Turi daugiau laiko ir 
sueigose bei baliuose lankytis 
ir gyvesnįais pasirodyti įvy
kiuose. ;O kąj surengiu sueigas 
Garfield Parko Vyrų ir Moterų 
Pašalpinis Kliubas, tai visi ąt- 
silankę turi linksmą laiką su 
kliubįečįaįs.

Balandžio 24 d. kliubas tu
rėjo savo pavasarinį balių, Ci
cero Liuosybės svetainė P Ta
me pavasariniame baliuj kliu
bas apdovanojo žiedais neėm.il
sius ligos pašalpos per 10 me
tų 3 pąriųs: ,J. Ęu.cliinskų, Ša
tienę ir Stankų.

Kįiubas fipąpsįniai gerai sto
vi. Roiįos, šiuo laiku mažai

tuviams yra prigiipta ir myli
ma- j

Birželio 19 (J. Spąičio ąžuo
lyne prie z Archer Avė., WillQW 
Springs, vįsį atsilankę turėą 
linksmą Liką. Bus gera muzi
ka porintiems pasišokti. Neuž
mirškite dienos ir vietos, Spąi- 
čio ąžuolynas, birželio 1.9 d.

Kliubietis. 
f • ■ • f, •

Melroseparkiečiai 
Smigelskiai Švęs 
Sidabrines Vestuves
Commuiujty salėje įvyks iškil

minga puota
MĘbRP.SĘ PĄRK. — Mel- 

rosepųpkiečiai pp. Frank Sjųi- 
gelsįdai rytoj švęs 25 metų 
šeimyninį© gyvenimo sukaktu
ves — Sidabrines Vestuves.

Rytoj, gegužės 1 d., Com- 
munity salėje įvyks tų sukak
tuvių iškilmingą puota, kurio
je dalyvaus dąitgybč vietos žy
mių žmonių,

Aš nuo savęs linkiu pp. Smi- 
gelskiams gražiai atšvęsti gar
bingą jubiįiejų ir laimingai su
laukti Auksinių Vestuvių.

M. S.

Uždarė Stambią 
Dirbtuvę
Melrose Parke

Žmonės apsivylė pavasariu
MELROSE PARK. — šiomis 

dienomis • užsidarė National 
Malleable -and Steel .Castings 
Company.

T^s labai skaudžiai paliečia 
vietos gyventojus, tarp jų, ne
mažą ’ skaičių lietuvių.

Dirbtuvė buvo uždaryta ne
ribotam laikui. Kada jį vėl pra
dės operuoti ir pašauks dar
bininkus atgal prie darbo — 
nežinia. Darbininkas turi lauk
ti ir tiek.

Pas mus žmones labai lau
kė pavasario. Tikėjosi darbų 
pagerėjimo. Bet išėjo visai ki
taip. Darbai netik nepagerėjo, 
bet dirbtuves net užsidaro. 
Kaip ą-tr.odo, depresijai gaįo 
niekad nebus.

Tąs Pats.

Grąžiusią 5% 1934 
Metą Mokesčių

Gegužės 11 d., apskričių tei
sėjas Jąręckį pasirąšyęįąs įsa
kymą apskričio iždo departa
mentui grąžinti 5% 1934 mę-j 
tų mokesčių tįems mokės,čių 
mokėtojams, kurie mokėjo po 
protestų,

e BAUBIA U£ PAŠAL
POS SUKTVĘES. — Miesto 
teisėjas Eųgeųe ĮJolląpd pri
teisė trįs įpmopes (už apgaudi
nėjimą Chįcągos bedarbių šeį- 
pimo administracijos.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

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

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir vi^i 

darbininkai lietuviai.

ŠAKNYS
50 metą patyrusi herbalistė Helepa 
Szymanskienė pasiūlo jums geriau
sias Amerikos kombinuotus, Rytų 
Indijos ir Europos šakninius vais
tus. Greitos pasekmes visuose ne
galavimuose už vos tik $1.00. Kreip
kitės at rašykite dėl $1.00 pasiūlos. 
DYKAI bandymas ar patarimas.

HELENA SCHYMANSKA
1869 No. Damen Avė. ARM. 8200

Pamatykite šimtus naujų 
raštų ir spalvų kombina
cijų, kuri' nustato,, namų 
puošimo stilių. Visi popie
riai užtikrinti, plaunami, 
nublunka. Įkainuota sulig 

jūsų išgalėmis

R. FREDERICK 
PAĮNT COMPANY

4141-43 Wešt 26th Street 
Mes pristatome *"

Tęl. L.ayyądale 7871

Klauskite savo dekoroto- 
jo ar popierių lipiptęjp 
apįe Ini peri ai planų ąjųus 

sienų popierius.

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS 
Grand Tavern 

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

butis dėl pakeleivių. 
Grand Ayę., Mąnheim Road, 

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

A. J. SĘDLIN, Sav.
kylos rūpesčiai

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

DR. P. SCHYMAN, Specialistas 
Įsteigta 20 metų.

1869 N. Damen Ąye. ĄRty, 820,0

Šaldytuvas
Duos geresnį patarnąvinių, mažiau elektros vąrįoja. 

Greičiau ir daųgiąu ledo sušaldo 
Gražiau atrodo—Ilgįau tarnauja 

Turi pilnų 5 metų garapįijų

Peoplcs Krautuvės yra vienintelės krautuvės autorizuotos 
pardavinėti VVestinghouse Rcfrigeratorius, kurių čia yra 
pilnas pasirinkimas visokių dydžių ir madų, visi 1938 me
tų modeliai. Peoples Krautuvės pasiūlo už labai prieiną- 
mas kainas, pasirenkant nuo ...............................................

5119.50
NUOLAIDA UŽ SENĄ ŠALDYTUVĄ 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

CHICAGO. ILLINOIS
Tel. LAFayettc 3171 " Tcl. HEMlock 8100

Krautuves atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, šeštadienio vakarais

B A R G E N A I .

Vynai ir Likierai
PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ

iąc Degtinė
MAŽIUKAI

KENT’S IMPERIAL
SCOTCH

Iipportuotas Scotch 12 metų se
nas produktas—pinch buteliais. 
Pilnąs 5-dalis >1.19

1 . j . ! I 1. 1 “I

Kiijg of Kentucky
Keųtucky Straigbt švelni de
gtinė—Kol užteksime
Kvorta’.:.:  .......... VJ#V

ALUS
V2 Galiono 25c
6 už ?L39

4 Metų Sena
Bonded
Whiskey

Specialiai šiam 
pardavimui

Pilna Kv.
*1.95
PIĮ4NA PTS......  99 c

Kol užteksime
CALIFORNIA STALO VYNAS
5-dalis 29c ar Ą už

LABAI SPECIALUS
BROADMOOR

3 metų sena straight degtinė.
Pilną kvorta - >1.35

ir kiti įvairus Likierų Ęargenai

ARMANn
LIQUQRS S

7040 South Westęrn Avenue At ?ist st 
GREITAS PRISTATYMAS PROSPECT 0460

Į PRAŠOME ATSLNEŠTI ŠI SKELBIMĄ I
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RYTOJ
(Gegužės 1, 5 vai. vak.)

PIRMĄ KARTĄ 
CHICAGOJE

‘Birute’
Prašo Priimti
Padėką '

Minint Jurgių varduvių die
ną, musų draugai bei pažįsta
mi buvo labai malonus su do
vanomis, linkėjimais, o ypatin
gai duosnumu Lietuvos reika
lams. Suteikta garbė yra di-

desnė man ir mano žmonai, 
negu mes gr lim žodžiais pa
reikšti ir todėl prašom pasi
tenkinti padėkos žodžiais: pp. 
Vizbarams, pp. Palakama, pp. 
Valašimams, B. F. Simons-Si- 
mokaitis, Dr. S. Biežiui, pp. 
Vanagaičiams, p. Kvederui, p. 
Meškinui, pp. Zekams, PP- Sla- 
žiams, p. Urbikienei, p. Armo- 
nui, Pavilioniai, advokatui Bor- 
denui ir kitiems.

Dėkui, labai Dėkui.

Jurgis ir Petronėlė Grybai.

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

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Švęs 10 Metų 
Sukaktį

STATO

Nepaprastai
GYVA

ĮDOMI
JUOKINGA

Trijų Veiksmų, 
Keturių Paveikslų 

KOMIŠKA OPERA 
iš

Pietų Amerikos Gyvenimo

CHICAGOS

SOKOLU
SVETAINĖJ

2345 S. Kedzie Avė.
DALYVAUJA:
Ieva Širvaitė (debiutas), A. Ka
minskas, K. Pažarskas, V. Ta
rutis, A. Nausėdienė, P. Mille 
rienė, H. Vespendraitė, A. Rut
kauskaitė, J. Balanda, R. Ma- 
thews, B. Bruknis ir kiti daini
ninkai su Birutės Choru ir 

Simfonijos Orkestru, po va
dovybe Jono Byansko.

Režisorė—Genovaite Giedraitis

Tikietai tiktai 
50c ar 75c

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO

Po Programo
Šokiai ir Vakarienė

BŪTINAI 
ATSILANKYKIT!

kitę šio vakaro. Puota trauk-! 
sis iki vėlumos. D.

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom fomičius, pian is ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam į fermas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. YARDS 3408

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio mėnesinis susirinkimas* įvyks 

pirmadienį, gegužės 2 d., Pučkorių namuose, 7:30 v. vak., 
10049 S. Perry avė. Susirinkime skaitlingai, nes gal būt 
užbaigsime žieminį veikimų ir pasitarsime ką veiksime 
ateityje. —Rast. S. Dilis.

Melrose Park SLA 125 kuopos susirinkimas įvyks s<ekmadienį, 
gegužės 1 d., 1 vai. po pietų, Navicko svetainėje, 100 
Broadway. Bus renkama delegatas į SLA seimą, todėl vi
siems, kuriems rupi organizacijos gerovė, reikia atvykti.

Valdyba.
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks, 

sekmadienį, gegužes 1 d. 12 v. dieną Chicagos Lietuvių 
Atldilorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus, to
dėl' kiekvienas privalote būtinai būti. Draugiškas išvažia
vimas įvyks birželio 19 d. Justice Park. Kiekvienas pasi
imkite tikietų išplatinti. Kurie pasilikę su mokesčiais, pa
sirūpinkite apsimokėti. —P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks gegužio 1 d., Holiyvvood svetainėj, 2417 W. 43rd St., 
12 vai. dieną. Mėnesines duoklės bus priimamos nuo 11 
vai. ryto. Malonėkite atsdlankyti. —Helen Chapas, rašt.

Darbininkų šventė, Pirmoji Gegužės, bus iškilmingai apvaikš
čiojama sekmadienį, gegužės 1 dieną, Mildos svetainėje, 
3140 S. Halsted st., pradžia 2 vai. po pietų. įžanga veltui. 
Kalbės Naujienų redaktorius Dr. P. Grigaitis, V. Poška; 
dainuos Chicagos Liet. Vyrų choras ir Naujos Gadynės 
choras. Kiekvienas darbo žmogus turėtų laikyti sau už 
būtiną pareigą dalyvauti tarptautinės darbininkų šventės 
iškilmėse. Rengia LSS Chicagos Centralė kuopa ir LDD 
4 kuopa. “Visų šalių darbininkai, vienykitės!” —Rengėjai.

Heilo Peoria, 
Chicago Kalba

Šitaip pareiškė T. and T. 
skritulių (bowlers) komandas 
“apiekunas” Tarnas Maženis, 
3857 So. Kedzie Avė. Dalykas 
yra tame: 5-ki Tarno Maženio 
komandos skritulininkai, bū
tent, S. Wilkes, S.' Kalnes, J. 
Maney, J. Mack ir C. Mack, 
šeštadienį, balandžio 30-tą d. 
išvažiuoja į Peoria, Ilk, kur 
dalyvaus Illinois State skritu
lių turnyre.

Todėl “look out” Illinois 
State skritulių v lošėjai, nes 
viršminėti lošėjai yra prisiren
gę skritulių kontestą laimėti. 
Kontesto lenktyniavimas įvyks 
sekmadienį, geg. 1-mą dieną, 
Peoria, III.

Steponas.

Har-

Mi-CICERO. — šiaulis 
kulis, trverno savininkai, 4845 
W. 14th St. šiandien Švenčia 
10 metų sukakti. Turės gerą 
muziką ir užkandžius. O apie 
gėrimus tai nereikia nė kalbė
ti. Kviečia visus draugus-pažį- 
s'tamus atsilankyti, pr sidžiaug- 
ti ta 10-metine sukaktim. Prie 
to, taria ač’u visiems savo rė
mėjams ir pasižada būti drau
gi is ir toliaus. Tad nepamirš-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Russel Dinova, 25, su
riet Zukauski, 27

Edward Langas, 27, su Elea-;
nor Clark, 26 !

Emil Jurša, 24, su Helen Mil- 
ler (Fox River, II.) 22

Knute Harsted, 33, su Helen
Jaudis, 25

Stanley Bereta, 22, su An- 
na Gawlowski, 19

Edward Martenonis, 24,
Goldie Severin, 20

Peter Yuriga, 23, su Laura
Alb?rt, 2.2 ..

John Urban, $3, su
Hocver, 42

su

P A R E N GI M A I
vi t. Greenvvood SLA 178 kp. rengia sekmadienį, balandžio 30 

dieną balių su vaidinimais ir prakalbomis. Bus dainos, ge
ras orkestras, užkandžiai, lietuviškas krupnikas, o laimė
jimams suris ir zuikiai. Parengimas įvyks O. Maliey S. 
Hali, 3016 W. 111 st. Pradžia 5 v. p. p. Kviečia Komitetas.

Elektrikinis Refrižeratorius, General 
Shelvador, 
sutaupoma

$ Q (Į ji i| Electric, Norge, Crosley d 6 9 U Kelvinator, perkant dabar
v y ■ w $50.00

REFRIGERATORIUS, kaip ant paveikslo, vertas $179-00 
už $129-00, mokant ant metinio plano po 15 centų 

į dieną^ užsimoka pats už save.

BUDRIKO
Rakandų ir Radio Krautuvė

3409-17 S. HALSTED STREET
Tel. Boulevard 7010

— 1 —   ■■»■■! ■■■»■■ .IH ■ I..M—■■■■—■■■—MM—■ M»■■■ w*m»—

WCFL 970 k. Radio Programa nedėliomis kaip 7:30 vai. vakare 
WAAF 920 k. Pėtnyčiomis ir Nedėliomis kaip 4 P. M.
WHFC 1420 k. Ketvergais kaip 7 P. M.

Reikalauja
Persiritu

Bernice Svejda nuo 
Svej.daRYTOJ

Lucille

i

James

Nepamirškite!’0 Rytoj įvyks 
i iškilmingas Pirnios Gegužės— 
Darbininkų šventės apvaikščio-; 
jimas Mildos svetainėje, 3142 
So. Htlsted St., 2 vai po pietų, 

■ įžanga Veltui. Kalbės Naujienų 
red. Dr. P. Grigaitis, V. Poška 
ir loti; dainuos Naujos Gady
nės Choras po vadovybe G. 
Steponavičiaus ir Chic. Liet. 
Vyrų Choras, v: dovaujamas i 
Steponavičiaus.

Rengia LSS Chicagos centra- 
lė kuopa ir Liet. Darb. Drau
gijos 4 kuopa. Kviečia visus 
dalyvauti.

—Rengimo Komisija

RADIO
Budrike Radio 

Programas

Rytoj, 7:30 valandą vakare 
įvyks Budriko Radio Progra
mas iš stoties WCFL. Progra- 
me dalyvaus Makale i, Stasys 
Rimkus, Orkestrą ir teisėjas 
J. Zuris, kuris kalbės apie Lie
tuvos Sporto Olimpiadą. Visos 
šito programo dalys ir Teisėjo 
kalba bus labei įdomios ir kiek
vienam verta šito programo pa
siklausyti. Programas bus gir
dimas ne tik Chicagoj ir jos 

| apylinkėj, o ir visose rytinėse 
valstijose.

Budriko Rtkandų ir Radio 
Krautuvė, 3409 S. Halsted St., 
kuri duoda šituos programas, 
dabar turi didelį pavasarinį iš
pardavimą radijų jr rankandų, 
kur pirkėjams duodama proga 
sutaupinti daug pinigų. Taipgi 
pirkėjams bus dalinami dykai 

. tikietai į metinį Budriko Radio 
pikniką, kuris įvyks birželio 

! 12 d. Birutės Barže, Justice, 
III. ' " '

Tęsis 4 Dienas
. 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

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room

“FRANKFURTER8"
LAŠINIŲ
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

ir pamatykite

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNKRIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

šių importuotų produktų. 
Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTU SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

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

GERA PROGA ĮSIGYT 
Rogers Sidabrinius Setus 

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Šmotų

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

...99c

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

GELEŽIES PREKIŲ IR MA LE
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens,

. Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

LOANS & INSURANCE
IN ALL ITS BRANCHES .

Building Management
JOHN P. EWALI)
REALTY COMPANY, Ine.

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4118

Garsinkitės “N-nose”

DAILY j
BUSINESS
DIRECTORY

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už I 
kiekvieną setą Į 
su kuponais ‘TRjulC*

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6 didelius peilius už ........   $1.49
G didelės šakutės už ....................... i....... 1.19
G sriubos šaukštus už ................................. 1.19
G salotom šakutes už ............................. 1.19
G arbat. šaukštukus už ..i............................. 790
G Ice Tea šaukštai už ................................. 1.19

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

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

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

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

Atsiųskit man .....................~........ ............. ................ ...........................

Vardas .........................-............................... ............. ..............................

Adresas ..... ..

Miestas ..................................... -.........   Valstija ..........-..........—
I

Kupono No. 124 Balandžio 30 d.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j£-50
GYDYMAS "*■'~ SCn.OO
LIGONINĖJE .................. OU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS 50.00

greitai palengvinama .......«
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus I ’

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

Tel. VTCTORY 9670.

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- 
Pa- • 

82nd and KEAN AVĖ.
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tSS Dalyvaus Chicagos 
FINALO vakarą ti- Lietuvių Draugijos

Ruošia Šokius 
“Pirmyn” Fondui

KIETAI nebus 
PARDUODAMI

vakare ■■■MM

Liudvikas Nemunas

4-^

Kadangi daugelis Draugijos 
naHų it jos simpatizatorių no
ri pirkti tikietų į Finalo Vaka-’ 
rą, todėl turim pranešti, kad 
tikietai nebus parduodami nė 

/ prie svetainės durų. Kurie ti-į 
" kietų neturite, tai esate pra- j 

' šomi į vakarą nevažiuoti, kad 
. paskui pereikėtų nusivilti.

Kontesto Vedėjas

“Graboriaf Kviečia 
Jus į Bankieta

\Jaukiausiam Chicagos 
Viešbutyj

Gal atsimenate, kokį puikų 
bankiptą su šokiais pereitais 
metais turėjo lietuvių laidoji
mo direktoriai. Taigi gal jums 
bus ne liūdna, bet linksma iš
girsti, kad metinis Lietuvių 
Laidojimo Direktorių asociaci
jos bankietas įvyks gegužio 7 
dieną šiais metais. Bus labai 
šaunus «pietus, o po pietų šo
kiai viename iš jaukiausių Chi
cagos viešbučių, Southmoor 
Hotel, 6646 So. Stony Island 
avenue, puikioje Venecijos sa
lėje. Pradžia 8 vai. vakare.

Chicagos lietuviams čia bus 
nepaprasta proga linksmai ir 
maloniai praleisti vakarą ežero 
pakrantyje. Kas norite daly
vauti, rezervuokite sau vietas 
išanksto. Šaukite vieną iš šių 
laidojimo direktorių: J. Liule- 
vičių, S. P. Mažeiką arba P. J. 
Ridiką. Jų telefonus rasite

P-lė Aldoną Malela, kuri da
lyvaus šiandien Chicagos Lie
tuvių Draugijos Kontesto Fi
nalo vakaro programoje. Ji yra 
pasižymėjusi šokėja.

Naujienose laidojimo direkto
rių skelbime.-

• PASKYRĖ RECEIVERĮ 
CONGRESS VIEŠBUČIUI. — 
Federalis 
paskyrė 
viešbučiui 
avenue.
$900,000 R.F.C. 'valdžios įstai
gai ir turi suvirš milioną ki
tų skolų.

teisėjas 
receiverį 
310 So. 

Viešbutis

Wilkerson
Congress
Michigan
skolingas

JONAS ZIGMONTAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 28*dieną, 4:15 va
landą -po*~j»ietų, 493A metais, d 
gimęs Panevėžio apskr., Kre
kenavos parap., Dambuvka 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs Stanislovą ir Vincen
tą; marčią May, anūkę Doro- 
thy, 2 dukteris: Lucille ir He- 
len, brolį ir brolienę August 
ir Stanisląvą Zigmontaičius ir 
jų šeimyną; du pusbrolius— 
Mykolą Žiauką, brolienę Ma
rijoną ir Juozapą Zigmontą, 
brolienę 
Viktoriją 
Juozapą, 
Barborą 
Vincentą 
dąug kitų giminių. O Lietu
voje—seserį Oną Delkienę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, Gegužės 2 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sieląr o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. JONO ZIGMAN- 
TAIČIO giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Simai, Dukterys, Brolis ir 

kitos Giminės.
Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

Rožę, 3 pusseseres:
Žukienę, švogerį 

Anelę Žukienę ir 
Kurilienę, švogerį 
ir jų šeimynas ir

IZIDORIUS SKILIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 27 d., 3:30 vai. po pietų, 
1938 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Raseinių mieste.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

i dukterį Petronėlę Mitter, žen
tą Albert, 2 ąnjĮku,. 2*broJ|u 
Antaną ir ” Kąžimierį^ir jų ' 
šeimynas ir kitus gimines, Lie- 

I tuvoj 2 dukteris, Stella ir Ur
šulę, seserį Petronėlę Slažie- 
nę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaus Koplyčioj, 2314 
W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, gegužės 2 d., 8:30 vai. 

, ryto iš koplyčios į Aušros Var
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Izidoriaus Shi- 
liaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, žentas, broliai, 

Anūkai ir giminės 
Laid. Dir. Lachavicz ir Su- 

nai, tel. Canal 2515.

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

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

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jei sunkų 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. K

L. t. Ellis company
33 N. LaSaĮĮe St. Franklin 1593

;■

Town of Lake biznieriaus 
Liudviko Nemuno pastangomis 
rytoj vakare įvyks “Gegužės 
Šokiai” Hollywood salėje, 2417 
West 43rd street.

Tų 
šimtą 
myn.” 
Fondui.

šokių tikslas yra sukelti 
daugiau dolerių “Pir-

Choro Lietuvos Kelionės

P-as Nemunas su dukrele ir 
keliais pagelbininkais sainkįai 
dirbo šokius ruošdami ir bilie
tus platindami, tad reikia tikė
tis, kad jie bus pasekmingi, ir 
didelis būrys lietuvių susirinks 
linksmai praleisti vakarų.

Šokiai 
vakare.
riausia, o Įžanga tiktai 
tus.

P-as Nemunas Town 
užlaiko skambią mėsos
kių maisto produktų krautuvę 
ties 4511 South Wood street.

Town of Lakietis.

prasidės 7 valandą 
Muzika bus kuo ge- 

25 cen-

of Lake 
ir kilo-

Šįvakar Balius 
Mt. Greenwoode

[ CLASSIFIED ADVERTISEMENTS ]
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RELIGIOUS NOTICE
Religiniai.Pranešimai______

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
VAKARAS

Rytoj Tautiškoje parapijoje, 35 ir 
Union, įvyks pasilinksminimo vaka
ras. Visas pelnas yra skiriamas 
Bažnyčiai atnaujinti.
Kviečia visus—Kun. ST. LINKUS 
ir Valdyba.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
parbjtonk^
REIKIA VIRĖJO: vyro ar mo

ters; kambarys, užlaikymas, alga. 
Mažas lunčruimis. 5702 W. 65th St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI SUNSET DAR
ŽAS, 138 ir Archer Avė. —50 akrų 
Piknikams Daržas—pilnai įrengtas 
—nebrangi kaina. Priims dalį mai
nais. Del informacijų šauk.

M. S. REHAK, 
Hemlock 0662.

PERSONAL
Asmenų Ieško

IEŠKAU STASIO LAURINAIČIO 
arba Uršulės Vabalkytės, paeinanti 
iš Baisogalos miesto. Turiu svar
bų reikalą. JOE BUTWELL, 4148 
So. Campbell Avenue.

PASIRENDUOJA 1, 2, 3 arba 4 
kambariai su ar be fornišių. Gera 
transportacįja. Antros lubos. Atsi
šaukite štoriuke, 6833 So. Racine 
Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU 120 akerių farmą, 
geri dideli budinkai, sodnas, upelis, 
prie gero kelio, lietuvių apgyventa 
su ar be gyvulių ir padargų. Arba 
naujai statyta tavern su ruimais 
dėl resorterių, pigios laisnis, tik du 
tavernai miestuke, kreipkitės, John 
Sabluckis, Luther, Michigan.

RENDON KRAUTUVĖ tinka bat
siuvio šapai, tavernai, ar kriaučiui. 
2 ruimai užpakalį.
622 West 37th St. Prospect 1297.

KAZYS ir JOKŪBAS NOREIKAI 
atsišaukite prie pinigų W. C. Cox 
& Co. Federal Reserve Bujlding, 
Chicago. File No. 5.000.

RENDON KRAUTUVĖ — $20.00. 
Tinka bet kokiam bizniui.

716 West 31st St.

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MERGINA už vei- 
terką į taverną, kuri supranta dar
bą. 2055 West Cermak Road.

RĘNDON 3 kambariai ženotiems 
be vaikų, arba pavieniui. 8109 Vin- 
cennes avė., antros lubos.

RENDON—S kambarių apartmen- 
tas, kieto medžio grindys, naujai 
dekoruotas, šiesus. 3823 S. Parnell.

TAVERNAS, LUNCH, pereina
mas kampas, daro gerą biznį. Par
davimo priežastis — vyksta į Eu
ropą. 4143 So. Halsted St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Priežastį patirsite vietoj. 
5740 West 64th Place, Chicago, III.

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

10613 Edbrooke Avė., Roseland.

TAVERNAS ir 2 flatų mūrinis 
namas, 6 kambariai viršui, abu iš- 
randuoti. Pigiai. 739 E. 92nd PI.

REIKIA MERGINOS arba mo
ters prie namų darbo. Res. Tel. 
Republic 3714. Business arba Re
public 3719.

REIKALINGA moteris prie na
rnų darbo. Gyvenimas ir mokestis. 
928 Warren Avė, Downers Grove, 
III. Tel. Downers Grove 1104.

CLASŠIFIĘD 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Nauja Daina 
“Birutės” Operoj 
“Perikola”

2 ŠVIESUS KAMBARIAI su por- 
čiais, prieinama renda. Kreipkitės 
6942 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA ice cream parlor 
su visais įrengimais, 1409 S. 49 Ct., 
Cicero. Vieta išdirbta per daug me
tų. Prižastis pardavimui—turim ki
tą biznį. Atsišaukite bile laiku. Sa
vininkas ant vietos.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys su ar be valgio. 4505 South 
California, Antros lubos.

RENDON kambarys su valgiu.— 
33Q0 S. Union Avė., 1-mos lubos.

KAMBARYS rendon dėl vieno ar 
dviems vaikinams—apšidomas, švie
sus, prie mažos šeimynos. 7030 So. 
Artesian, pirmos lubos.

RENDON fornišiuotas KAMBA
RYS mažoj šeimoj. 3540 So. Hals- 
ted St.

RENDON ŠVIESUS apšildomas 
kambarys su visais parankumais 
prie mažos šeimynos yedusiai po
rai ar pavieniui. Republic 8642.

RENDON KAMBARYS dėl vai
kino, merginai ar vedusiai porai. 
Nepijokams. 1616 Desplaines St., 2 
lubos frontas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame 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.

MOVING AND E
Perkraustymas ir V

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

SING

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Patarnavimas______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTŽ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

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

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

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

PARDAVIMUI AR MAINUI 2l/2 
akrų ir 6 kambarių bungalovv, 2 
garažai, virštininkas-frontas prie 
Archer Avenue, Willow Springs. 
Tinka Roadauzei, vištų ukiui 
rezidencijai.

HENRY

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengčjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOUiiEVĄRD 0250.

ar FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

MT. GREENWOOD. — 
Maljey salėje, 3016 Wcst llltb 
strąet, .šįvakar, įyyks SLA 178 
kflAflOS t linksmas, ba
lius. Bus margas, įdomus pro
gramas, kalbėtojai, penki mu
zikantai ir dainininkai. Visi 
svečiai bus vaišinami užkan- /■ • ’ 
džiais.

Parengimas prasidės 6 vai. 
vakare. Visus atsilankyti kvie
čia pirmininkas B. Walantinas

0’-

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS

PARSIDUODA arklys, 8 metų 
senumo. 6101 So. Racine avė.

5209
WOJCIECHOWSKI,
compAny
So. Ashland Ae.

Prospect 9792.

REIKALINGI PINIGAI. — 
Šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų

BIRUTĖS parengimų publi
ka šį sekmadienį Sokolų sve
tainėj pirmą kartą išgirs gra
žią melodingą dainą ‘‘žvaigždė 
Skaisčioji”, kurią specialiai pa
rašė muz. Jonas Byanskas dėl 
Ievos širvaitėS) trečiame akte.

Kitos smulkmenos apie pa
rengimą “Muzikos Žiniose”.

AUTOS—-TRUCKS FOR SALE 
Aųtoipobiįiai ir Trokai Pardavimui

1936 DODGE 4 DURŲ kaip nau
jas—Touring Sedan, mažai va
žiuotas.
CENTRAL AUTO SALES & SER.

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510

PARDAVIMUI NAMAS
Octagon mūrinis bungalow, 2 

tile maudynės, šiltu vandeniu Šil
domas. Miegamas kambarys viršuj; 
galite vartoti kaipo f lėtą. Kamba
riai skiepe. Arti Gimimo parapi
jos ir mokyklos. Turi pamatyti, 
kad įvertinti, $2,000 įmokėti, ba
lansas kas mėnesį. Atsišaukite 6505 
So. Rockwell St.

apie

PONTIAC ’37 PARDAVIMUI — 
geram stovyje—atsišaukite nedėlios 
ryte arba vakarais po 5:30. Stefa
nija Stones, 3216 S. Halsted St., 
antros lubos.

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

3221 Patomac Avė.

mi-

ĄUTOS—TRUCKS WANTED 
Automobilių ir Trokų ReikiaPADĖKĄ V,ONĖ -

A, t A.
A. A. Ona Rolienė, kuri

rė bal. 18 dieną 1938 m., ir 
palaidota tapo balandžio 22, o 
dabar ilsis Sv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes atmindami ir apgai
lėdami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliau
sią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam tė
vui, Kunigams Petrauskui ir 
Gasiunui kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą; 
dękavojame graboriui S. P. 
Mažeikai kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsii 
ųuliudimą ir rūpesčius, dėka- 
Vojame šv. mišių ir gėlių au
kautojams, grabnešiams ir pa
galios dėka vo j ame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylim? mo
tiną ir sesuo sakome: ilsėkis 
šąltoj žemėje.

Vaikai ir sesuo Mari
joną Zuraitjene

Paskutinis Praneši
mas Apie Legionie
rių Ekskursiją

Gegužes 7 dieną, (Mįay 7), 
1938, paskutine diena registra
cijos. ICas nori važiuoti su Le- 
gięnieri.ų .ekskursija, prašome 
pasiskubinti užsiregistruoti. 
Turime ekstra užręzervuotų ge
rų kambarių.

Tokios įspūdingos pilgrimiš- 
kos ękskursijęs lietuviai dar 
nėra turėję ir gal daugiau ne
turės progos prisidėti. Atsimin
kite, kad dar yrą laįko prisidėti 
prie šjos milžiniškos ekskursi
jos.

Laivas ‘'‘N.ormandie” išplauks 
gegužės 18 dieną, Del informa
cijų ir registracijos kreipkitės 
pas B. R. Pįetkiewicz, 2608 ^y. 
47 st. . :

—Eksukųrsijos Sekretorius

NORIMA BUICK ar REO Sedan 
’37 modelio ar vėlesnio iš privačio 
asmens. Mokės pinigais ar ant iš
mokėjimo. Naujienos, Box 820.

PARSIDUODA 2x6 Brighton 
Parke iš priežastės tėvų mirties. 
Pigiai. 4 vaikai nori pasidalinti pi
nigais. Atsišaukite 2113 W. 18 PI. 
Seeley 2278.

3 LOTAI parsiduoda prie Elgin, 
III. Prie pat miesto, šaukte Sunny- 
side 3079.

Moterys ir Vyrai, 
Eikit į Mokyklą

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil Bąksais ir sinkom. Taipgi sto
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
$1,00 Importuoti ir Amerikoniški 
Kaurai  ................ ,...... $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 grąžus, nauji parlor

setai -........ ..................... $39—$49
$375 verfės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 yertės 4 kąmb. įrehgimas

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

RAPP ŠTORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Parsiduoda auk-BARGENOS 
stos rūšies bizniavas lotas ant 63 
prie Rockv/ell. 26 f t 7’/2 in x 135 
ft 3”—už $3,500 cash. Tel. Calumet 
6892. No agents.

PARDAVIMUI 6 kambarių namas 
ir 3 kambarių katedž užpakaly. 
5131 So. Tripp Avė.

PARDUOTI ar MAINYTI biznia
vę namą, 4522 So. Honore St. į na
mą. Kreiptis 4508 S. Honore St. va
karais.

MARQUETTE PARKE
2 fletų, beveik naujas mūrinis na

mas po 5 kambarius, garu šildomas 
—kaina $6500. Brighton Parke ne
toli Bažnyčios, 3 fletų, garažas. Kai
na $2900. Galima pirkti lengvais iš
mokėjimais. Priims į mainus ką jus 
turite. C. P. SUROMSKIS
2502 W. 69tH St. Tel. Grovehill 0306

$100,000. ;/
.Kadangi visos paskolos yra 

labai geros, ,\lai kas turite at
liekamų pinigų arba padėję 
kur neneša nuošimčių, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
spulką, nes čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp.

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

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—-WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ ĄR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

ELZBIETA PAVILONIENE
(po tėvais. Bruzguliutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 28-tą dieną, 4:17 vai. 
po pietų, 1938 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoje, Ro
kiškės apskr., Kvetkų parap., Gykonių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus
Paliko dideliame nuliudime vyrą Juozapą, dukterę Aldoną, 

sūnų Albertą, 5 pusseseres Viktoriją ir Petrą Karvelius, Moniką 
ir Feliksą Baltusius, Uršulę ir Joną Guzulaičius, Stepanija ir 
Juozapą Baltrūnus, Veroniką ir Povilą Grikenus ir jų šeimynas 
Amerikoje. Lietuvoje 2 seseris Veroniką ir Topilą Dainiauskius, 
Liudyysę ir Joną Gavėnus, 2 brolius Petrą ir Juozapą, 2 brolie
nes ir kitas gimines.

Priklausė prie Liet. Keistučio Pašaipiuio Kliubo.
Kūnas pašarvotas randasi A. M. Phillips koplyčioj, 3307 Li

tuanica Avenue. •
Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Gegužės 2-trą dieną, 1:30 vai. 

po pietų iš koplyčios bus nulydėta į Tautiškas kapines.
Viši A. A. Elzbietos Pavilonienės giminės, draugai ir pažįsta

mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinirhą.

I Nuliūdę liekame,
Vyras, dūkte, sūnūs, pusseserės, švogeriai ir giminės.

Laid. Dir. A. M. Phillips, tel. Boul. 4139.
’ t* » •' _ ____ > ; . . ■. ____ *

I IR A Gėlės Mylintiems | U |J fl Vestuvėms, Ban- IIU kietams, Laido- 
• tuvėms, PapuęŠi- 

, mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phoue LAFAYEJTE 5800

IOVFIKRLUV[all\IO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Banldetams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Moterys ir vyrai, jauni 
seni, eikite į mokyklą mokintis 
anglų kalbos rašymo ir skaity
mo. Mokinama veltui: dieno
mis jL vai. po pįet ir vakarais 
nuo 6:30 įki 8:30 yal. Mokykla 
—Walsli School—yra prie Cul- 
lerton ir Peoria, pusė bloko 
nuo 2į-mos gatvės.

Mes turime mokytoją, kuri 
labai gerai mums viską išaiški- 
pa ir mes greitai išmokstam 
parašyti kas mums reikia.

ir

EXTRA! Labai pigiai parsiduoda 
puikus cash registeris, $500 kaina
vo, už $75.00 ir štoro fixt.ures, 3 
wall cases ir 4 show cases tinka
mi dėl jevveler ar kito biznio. At
sišaukite 3300 So. Morgan St.

GASINIS PEČIUS parsiduoda. La
bai geram stovy. M. Margis, 8052 
Evans rAve. Stewąrt 7860.

BUSINESS CHANCĮES

7URI bųti parduota greitų laiku 
geras tavernas per daug m,etų iš
dirbtas, netoli kelių parkų. Prie
žastį patiršit vietoje. 3500 N. Clark

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINYTI—2 flatų bizniavas na
mas, mokykla, reikmenis, groseriai, 
anglys ir malkų į privatų dviejų 
flatų namą. 2258 W. 21st Place.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

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

PAGARSINKIT
SĄVO BARGENUS

PARSIDUODA puikiausiai pri
rengta farma Wis. 100 akerių. Turi 
būt parduota greitai, nors už pi
giausią arba mainysime į Chica
gos propertę. Važiuokite su mumis 
pažiūrėti, mes važiuojame.

Marąuette Parke keturflatis lik
viduoja už visai pigiai. Siūlykite 
savo kainą.

20 akerių Chicagos priemiestyj 
parduosime pigiai arba mainysime 
ant namo. Teisingas patarnavimas.

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

4708 So. Western Avė.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500

Mokinė3 dieną.&

Musų apgarsinimu kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo
laidu

-

Ateikite į mokyklą gegužio mainysiu į.farmą, ar bučernę arba 
ūkį Lietuvoj. Atsišaukite Naujie
nose, 1739 So. Halsted St., Box 818

PAĘSIDUQDA TAVERNAS su 
namu—^kampinis mūrinis namas. 
Gražus fikčeriai, daug štako arba
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Rytoj Lietuviai Iškilmingai
Minės Pirma Gegužes 

-—1 -

Masinis Mitingas Rengiamas Mildos Svet.
Rytoj, Pirma Gegužės—Dar

bo žmonių šventė. Visame pa
saulyje darbininkai rinksis j bū
rius ir vienaip ar kitaip atžy
mės savo šventę—šventę vie
nybės, solidirumo ir kovos už 
savo ekonominės būklės page
rinimą.

Pirmoj Gegužės kiekvienas 
darbininkas turėt.ų pamiršti a- 
pie skirtingumus tautybės, ti
kybos, politikos, net ir rasės. 
Pirmos Gegužės diena yra die
na šaukianti visų žilių darbi
ninkus vienytis už geresnį duo
nos kąsnį, už daugiau laisvės, 
už savo žmogiškas teises. Pir
moj Gegužės visi darbininkai 
turi spiestis į burius ir paro
dyti savo valdovi ms, kad vie
nybėje yra galybė.

Net ir despotiškai pavergto
se šalyse, kur viešos sueigos 
neleidžiama, darbininkai renka
si slaptu, mažesnėmis grupė
ms! ir daro savotiškus apvaikš- 
čiojimus, arba kovingai skelbia 
viendienius streikus įrodimui 
darbininkų solidarumo.

Tą dieną visame pasaulyje 
rtydžiai yra sekama darbininkų 
elgesiai ir spaudos plačiai apra
šoma iš ko darbdaviai gali sprę
sti apie darbininkų spėkas.

LSS-LDD Minėjimas
Pirmą Gegužės jau per eilę 

metų, Liet. Socialistų Sąjun
gos Chicagos kuopos arba ra
jonas rengia masinius apvaikš
čiojimus lietuvių kolonijose. 
Taip jau ir šįmet yra rengio 
mas Pirmos Gegužės minėjimas 
Mildos Svetainėje, 3142 S. HaL: 
sted St., pradžia 2 vai. po pie
tų. Įžanga vebtui. Kalbės Nau
jienų redaktorius Dr. P. Gri
gaitis, V. Poška, ir kiti; dai-' 
nuos Naujos Gadynės Choras 
ir Ch. Liet. Vyrų Choras.

Kiekvienas darbininkas turi 
skaityti sau už būtiną pareigą1 
nuvykti į Darbininkų šventės 
apvaikščiojimą ir išklausyti 
kalbėtojų pranešimus 
šiandieninę darbininkų 
ir kokia ateitis jų laukia.

PANELIS SIENAI

WALL HANGING PATTERN 1722

No. 1722 — šis gražus panelis tinka geriausia dėl jaunos 
mergaitės kambario. Išsiūtas tinkamais šilkais, jis gražiai pa
puoš kambarį.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1722 \
1739 So. Halsted StM Chicago, III.

I I
i čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No......... .... ......... .

Vardas ir pavarde -------------------- ------------------------------

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybė! . •

Rengia LSS Chic. centralė, 
kuopa ir L. Darb. Draugijos 4 
kuopa. . Darbininkas

Užsidarė durys 
“Lietuvos” spulkos 
18-oj kolonijoj

"Likiriduosis į Du Melu 
Laiko”

Aštuonioliktos ^gatvės lietu
vių kolonijoj šiomis dienomis 
užsidarė senai egzistavusi 
spulka “Lietuva”.

Spulkos “Lietuvos” ofisas 
pirmiau buvo bažnyčios sve
tainėje, o vėliau adresu 708 W. 
18th St.

Pereitą vakarą šiuo adresu 
gana vėlai vakare buvo spul
kos langai “nuskusti”, visos 
“sainės” nuimtos. O kada 
tas atliekama, tai paprastai 
tas reiškia biznio pabaigą.

Valstijos auditoriaus įsaky
mu, “spulkai” uždrausta pri
imti pinigus ir daryti išmokė
jimus. Gavus tokį įsakymą, 
spulka nutarė likviduotis. Li
kvidatoriais išrinkti, Antanas 
Ka n t rimas, barzdaskutys; A- 
domas Subaitis, taverno part- 
nerys ir p-lė Kučinskaitė, ve
lionio advokato Kučinsko du
ktė. Jie likviduosią įstaigą į 
du metu laiko.

Šios “Lietuvos” spulkos sek
retorium ir vedėju buvo p. Jo
nas Evaldas, neperseniai pa
sidavęs liuosnoriam bankro
tui. I 1

Žmonės, kurie turėjo čia su
dėję pinigų, labai susirūpino. 
Vieni kitus kaltina. Vieni kal
ba šiaip, o kiti kitaip.

Žinoma, žmonėms pinigai 
neturėtų žūti, nes “Lietuvos” 
spulka turėjo užtektinai namų 
ir morgičių. Sakoma, kad, 
spulkos nuosavybes pardavus,

apie galima busią žmonėms sugrą- 
kovas žinti visus indėlius iki cento.

Kaip dalykai išsivystys, atci-

tis parodys. Tuo tarpu galima 
pranešti, kad p. Antanas Kon
trimas jau “inufuos” savo 
bąrzdaskutyklą iš senos vie
tos į “spulkos” ofisą.*

e OAK FOREStO LIGONIS 
BANDĖ’ NUSIŽUDYTI. — 26 
metų John P: bst, džiova ser
gąs Oak Foresto įnamis ban
dė’, ]5asipiauti. Peiliu perkirto 
gerklę ir rankų riešus. Policija 
rado jį? visą kruviną, prie Mil- 
waukee ir Lake, Dės Plaines, 
III.

l ACME-NAUJ1ENŲ Foto]s IACME-NAUJ1ENŲ Foto]

Fotodiagrama, kuri parodo kaip automobilis, sulaužęs atidaryto tilto' vartus, 
įvažiavo į Calumet upę lies 130 gatve. Keturi žmones paskendo. ‘

- • • . f ACME-NAUJIENŲ Foto.

Ugniagesiai it sargybiniai traukia iš Calumet upės automobilių, kurs įšoko į upę 
per atidaryto tilto vartus ir paskendo su keturiais žmonėmis.

Cicero Bankas
“Netrukus Mokės”
Dividendų

Apie Universal Banką 

Valstijos Auditorius Edward 
J. Barrett skelbia, kad trum
pu laiku užsidaręs Cicero 
Trust and Savings Bank “gal 
atmokės” " depozitoriams dalį 
uždarytų pinigų. Praeityje

bankas atmokėjo 20%.
Daugelis žmonių kreipėsi į 

“Naujienas” klausdami infor
macijų apie Universal Banką. 
Apie to banko stovį ir divi
dendų galimybes auditorius 
netrukus paskelbs raportą, iš 
kurio bus galima patirti kiek 
tikėtis dividendų ir kada. Kol 
tas raportas nebus paskelbtas, 
nieko tikro negalima pasaky
ti.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

N. B. C. KVIEČIA “PIRMYN” CHORĄ IŠ
PILDYTI PROGRAMĄ PER RADIO

Nori padaryti transliaciją per stotis 
Amerikoj ir į Lietuvą

Didysis Amerikos radio sto
čių tinklas National Broad- 
ersting Company kviečia “Pir
myn” Chorą, prieš išvažiuo
jant i Lietuvą, transliuoti lie
tuviškų dainų programą Ame
rikai ir Lietuvai.

To NBC tinklo programų? 
vedėjas Phillips Carlin kreipė
si į “Pirmyn” Choro valdybą 
su kvietimu išpildyti progra
mą kurį nors šeštadienio po
pieti, gegužės mėnesį. Progra
mas norima transliuoti per di
džiumą NBC stočių Amerikoje 
ir per trumpų bangų stotis i 
Lietuvą ir kitas Europos ša
lis.

NBC chorui kvietimą pri
siuntė, gavusi iš Clevelando 
“Dirvos” redaktoriaus K. S. 
Karpiaus žinių, kad Pirmyn 
išvažiuoja birželio 11 d., ap
lankyti Lietuvą. Tokiu budu, 
jei programas bus suruoštas, 
tai Lietuva Pirmyn daininin
kus išgirs jiems dar ten ne
nuvažiavus.

Rytoj Dariaus-Girė- “Viena pirmiau ir 
no Posto Iškilmės dabar”
Brighton Parke
Padovanos Vėliavą ir 60 Piedų 
Plieno Stiebą Brighton Parkui

. Milžinišką apvaikščiojimą 
rengia Amerikos Legijono Da- 
rius-Girėnas Post 271, rytoj, 
gegužės 1, 3 vai. po pietų, Ne
kalto Prasid. Pan. šv. parapijos 
aikštėj, kampas 44th Street ir
South California avenue. ' metus. Garsiajame jos univer-

Gatvėmis eis paradas Darius- 
Girėnas Posto narių, Moterų 
Skyriaus, ypač Darius-Girėnas 
Jaunuolių berniukų ir mergai
čių dūdų ir bubnų orkestras 
su pilnomis, spalvotomis uni
formomis ir t. t.

Progrcme dalyvaus Chicagos 
Majoras Edward J. Kelly, tei
sėjas John T. Zuris, aldermon- 
ai Hartnett ir Egan, Lietuvos 
Konsulas Peter Daužvardis ir 
kiti; 4-to distrikto komenden- 
tas Dr. Rozell, chorai, daini
ninkai ir kitokie talentai.

Darius-Girėnas Postas dova
nojo Amerikos vėliavą ir 60 
pėdų aukščio plieninį vėliavos 
stiebą Brighton Parko koloni
jai. Su pagalba komiteto pir
mininko W. B. Sebastian seno 
draugo Michael Lombard, ir 
Posto Commander John Yuš- 
kos seno draugo Joe Blauzdis, 
tapo pastatytas ir stovi kaip 
sidabro topelis lyg skleidžias 
debesis pusiau.

Kivečia Visus Lietuvius 
Dalyvauti

Darius-Girėncs Amerikos Le
gijono Postas yra atlikęs daug 
visuomeniškų darbų, vienok šis 
žygis yra vienas iš didžiausių. 
Komitetas susideda įš W. B. 
Sebastian, B. R. Pietkiewicz, 
J. Mickeliunas, Adam Maca
ms, M. Massey, J. Ramans, 
Frank Krasauskas, J. Kibort, 
Anton Ramon, John Yuška, ir 
Dr. V. Nares. Prie Posto šio 
didelio dirbo finansiškai prisi
dėjo Wm. Lewis, paaukauda
mas šimtą dolerių.

Posto nariai, jų šeimos, gi
minės, jų draugai, visi parapi- 
jonai ir, žodžiu sakant, visi 
lietuviu, esate širdingai kvie
čiami dalyvauti šiame milžiniš
kame ap vaikščiojime, parody
dami Lietuvių vienybę ameri- 
konizmo ir lietuviškumo labui. 
Po visų ceremonijų darže bus 
šokiai prie South Sea Isknders 
muzikos.

W. B. Sebastian
Renginio pirmininkas

Su NBC programų skyrium 
dėl datos ir programo tvarkos 
Pirmyn Choras dar nesusita
rė, bet kai tik visi tie ir kiti 
reikalai bus išaiškinti, tai Pir
myn valdyba praneš translia
cijos dieną ir valandą per laik
raščius.

Tokiai transliacijai per NBC 
Pirmyn paruoštų programą tų 
dainų, kurias žada dainuoti nu
vykęs Lietuvon. Ameriką Cho
ras apleis birželio 11 d., o Chi- 
cago birželio 9 d., ar ankščiau. 
Kai kurios kolonijos rytuose 
kalba apie kvietimą Choro su
stoti koncertams kelyj į New 
Yorką, bet dar nežinia ar bus 
susitarta. Iš New Yorko Pir
myn išplauks Cunard Laivų 
Linijos laivu “Britannic”.

Kartu su “Pirmyn” choru, 
kuris susidės iš 50 narių, va
žiuos keliasdešimts Chicagos 
ir kitų kolonijų lietuvių. Visa 
ekskursija susidės iš šimto- 
daugiau žmonių.

R.

Tokia antrašte netrukus 
“Naujienose” bus išspausdintas 
Dr. Br. J. Zubricko raštas.

Jauki, graži, patraukli Viena, 
Austrijos sostine, konvulsijose 
baigia mirti. Jos vietoje gimsta 
nauja Viena, kurios gyvenimą 
tvarkys Hitlerio smogikai.

Senoje Vienoje Dr. Bruno J. 
Zubrickas išgyveno aštuonerius 

sitete jis., studijavo mediciną. 
Jis savo akimis matė, stebėjo 
tą socialinio pobūdžio eksperi
mentą, kuris buvo viso pasau
lio akis atkreipęs. Būtent, kaip 
suskurusi, karo nualinta Viena 
baisiai nepalankiomis sąlygo- 
gomis pradėjo statyti moder
niškiausias trobesius, kuriuose 
liko apgyvendinti tūkstančiai 
darbininku. 4.

Po karo Vienos padėtis bu
vo tiek traginga, kad apie ją 
jau buvo dainuojama kaipo a- 
pie “pasakų mirštantį miestą”.

Taip, Viena buvo “mirštan
tis miestas”, kai prie jos admi- 
nistratyvio vairo atsistojo so
cialdemokratai. Per šešiolika 
metų jie tiek sutvarkė Vieną, 
kad tasai miestas liko pavyzdys 
visam pasauliui.

Apie tai, kaip “mirštantis 
miestas” atsigavo ir susitvarkė, 
jus patirsite Dr. Br. J. Zubric
ko straipsnį beskaitydami.

Mokesčiai Bedarbių 
Apdraudos Fondam

šiandien, balandžio 30 die
ną, ..darbdaviai turi sumokėti 
valstijai rinkliavas nuo darbi
ninkų ir srvo kontribucijas be
darbių apdraudos fondan. Dar
bo direktorius Durkin sako, 
kad sumokėjimų laukiama nuo 
28,000 darbdavių. Iš bedarbių 
apdrr ūdos fondo kvalifikuoti 
bedarbiai pradės pašalpas gau
ti 1X) liepos 1 d., 1939 m. Be
darbių apdraudos kontribucijos 
yra imamos tik <ten, kur dir
ba 8 i r daugiau darbininkų. 
Atskaitos turi būti suteikia
mos ir pinigai sumokami kas 
bertainis.

193F Pontiac $195
Sedan. DeLuve įrengimas, š’ldy- 
tuvas kaip naujas. Karas važiuo 
tas labai mažai. Mažai mylių iš 
važiuotas. Turi parduoti su auka 
kad sutvarkyti turtų. $35.00 ar 
savo kara įmokėti. $10.00 į mėn. 
PRUDENTIAL FENANCE CO

1637 N. CICERO AVĖ.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais
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BIRUTĖ IR PERIKOLA 
PASIRENGUSIOS SUDĖTI 
SAVO KONSTRUKCIJĄ 
PAVASARIO GĖLIŲ 
PUOKŠTAN

Kiekvieną Inetą, po ilgose šal
tos žiemos, mes nekantriai lau
kiam ir visuomet maloniai su
tinkame pavasario saulutes 
šypseną, kuri rodos saugiai gla
monėdama tų pirmųjų tulpių 
bumburėlius iššaukia jų gra
žiausius žiedelius, paskui pati 
žiūrėdama šypsos ir džiaugės 
jų skaistumu.

Taip ir kiekvieną metą mes 
esame pripratę laukti ko nors 
ypatingesnio, įdomesnio iš mu
sų dailės draugijų, kurių dai
nos, kaip tos pavasario vėlia
vos iš dainų iškeltos, plevėsuo
ja musų muzikos padangėse, 
rodydamos pasauliui, kad čia 
irgi yra tauta, kuri turi teisės 
iškelti tą kultūros vėliavą ir 
pastatyti ją prie tų kitų pasau
lyje gražesnių dalykų siekian
čių žmonių.

Tokią kultūros vėliavą sukū
rė mums aukštai gerbiamas 
Mikas Petrauskas jau 32 metai 
atgal. J is įteikė ją dainos my
lėtojams prie Birutės susispie- 
tusiems, su įsakymu, niekuo
met nežengti nuo idealo, kurį 
ta vėliava reprezentuoja, kad ji 
visuomet laisvai plevėsuotų 
kuoaukščiausia.

Trisdešimts du metai — ne 
viena diena. Per tą laiką buvo 
didžiausių audrų. Nekartą ro
dos, kad piktos bangos pasieks 
ir užpils net tą firmamentą 
kuriame augo ir bujojo tas ide
alas. Bet spindulėliai kurie rie
dėjo nuo jo, buvo gana stiprus, 
nors tankiai ir jie atrodė labai 
aptemdinti ir vos bematomi, 
kad pergalėti visas tas audras. 
Toji vėliava visuomet pasirody
davo viršum viso kito.

Taigi beeinant tais keliais, 
Birutės chore įsigyvendino 
mintis, kad ne tame svarba 
kaip dažnai pasirodys per me
tus, bet tik kaip pasirodys. To
dėl birutiečiai niekuomet nesi
gailėjo pastangų ieškojime ir 
prirengime to, kas yra vertinga 
ir duoda kreditą jų veiklai, ir 
to, kas pilniausia atsako reika-
lavimams jų parengimų lanky
tojų. '

PERIKOLA Iš KAUNO 
ATVYKO CHICAGON SU 
VANDA BYANSKIENE

Per visą savo gyvenimą Bi
rutės Choras turėjo per dešimts 
mokytojų. Tačiau per paskuti
nius penkis metus Birutė turi 
ne vien tik gabų muziką ir au
toritetingą mokytoją ir vedėją 
asmenyj Jono Byansko, bet 
mokytojas turi ypačiai rūpes
tingą ir sumanią pagelbininkę 
šiame jo darbe, tai savo žmo
ną, Vandą Byanskienę. Kuomet 
trys metai atgal iškilo klausi
mas naujos muzikos dėl Biru
tės veiklos, Vanda, tuomet be
sirengdama kelionei Lietuvon, 
noriai sutiko pasirūpinti tokios 
muzikos nuvykus Lietuvon. Dė
kui jos rūpesčiui ir darbui, Bi
rutė šiandien turi repertuarą, 
kuris yra, taip sakant, pavydas 
kitiems. Visi koncertų lankyto
jai gėrisi toms lietuvių kompo
zitorių melodijoms, kuriomis 
Birutė taip gražiai pasižymi/ 
Net ir šiandien Birutė gauna

Kaina 3c
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mios
“Žmogus negali vienu kartu pašokti ir tapti 

didybė. Jis turi būti kareiviu, pirmiau 
nekaip gali tapti generolu . . . ”

pakvietimus pakartoti operetę 
“Sveikam Ligos Neįkalbėsi”, su 
kuria taip sėkmingai pasirodė 
praeitą sezoną ne vien tik Chi- 
cagoje, bet ir kitur.

. Dabar didelis skaičius dailės 
mylėtojų laukia, ką Birutė 
jiems naujo duos šiame sezone. 
Iš praeities pažindama, kaip at
sidavusiai Birutiečiai rengiasi, 
prie pasirodymų scenoje, ko
kius reikalavimus. , jiems* stato 
kaip muzikalia direktorius, Jo
nas Byanskas, taip lygiai ir.šio 
veikalo režisjėris, Genovaitė 
Giedraitienė, šių žodžių rašyto
ja laukia tikrai kero spektaklio 
rytoj.

VEIKALAS INTRIGUO
JANTIS MUZIKA 
VILIOJANTI

Visi, kurie seka aprašyrrtus 
spaudoje,. maždaug žino turinį 
PerikolOs ir, kad veikalas, yra 
kupinas įdomių situacijų ir 
veiksmo. Pridėjus tą viską prie 
lengvos; ir melodingos muzikos, 
galime suprasti, kad tję. trys 
veiksmai, kurie sudaro šią ko
mišką operą, nebus nė vienam 
nuobodus, ir atsiminimai jų 
bus ilgą laiką malonus.

PATYRĘ IR JAUNI 
DAINININKAI SĄSTATE

Turėjus progos matyti mažą 
dalį Perikolos repeticijos pra-, 
eitą savaitę, negaliu iškęsti ne
pasakius, kad debiutante Ieva 
Širvaitė tikrai nustebins visus 
savo dainavimu ir ypačiai vai
dinimu. Negaliu įsivaizduoti ki
tą iš musų jaunųjų dainininkių, 
kuri tr.ip visapusiškai atatiktų 
šią rolę. Jos partneris, Antanas 
Kaminskas, irgi atrodo tarsi at
radęs naujų jėgų savo vaidybo
je.

Šioje, nors ir mažoj daly re
peticijos, pastebėjau ir daugiau 
ypatingai įdomių jaunų talen
tų, bet busiu truputį saumylė 
ir pasilaikysiu tą savo žiniai, 
nors ir kiti dailės mylėtojai ry
toj galės visus šiuos ir gal daug 
kitų malonumų patys sužinoti 
ir patirti atsilankę pamatyti ir 
išgirsti Birutės Chorą prezen- 
tuojant PERIKOLA, Sokolų 
svetainėje, 2345 So. ' Kedzie 
Avė., lygiai penktą valandą po
piet.

SUBSTITUTAS ‘ 
SALZBURG’UI

Iš Monte Carlo ateina .rapor
tas, kad Bruno Walter, įžymus 
Austrijos dirigentas, planuoja 
substitutą garsiąjam Salzburg’o 
Festivalui kurioj nors iš demo
kratiškų šalių. Franci j a, Angli
ja ir Olahdija yra listuotos, bet 
kaip su jSuvienytoftfis" Valštijo-~ 
mis?

P-as Walter, kuris dabarti
niu [ląiku diriguoja didžiuosius 
koncertus Monte Carlo, pareiš
kė, kad jis noriai prisidėtų 
prie organizavimo tokio festi- 
valo, ir jis turi net Artūro Tos- 
canini prižadą remti tokį pro
jektą.

—o—
NAUJA KŪRYBA
. Rugiapiutė, tik ką išėjus iš 
spaudos mišram chorui lengva, 
graži daina. Rugiapiutė dainuo
jama Suvalkijoj, Pažeriu para
pijoj. Ją harmonizavo gabus 
jaunas kompozitorius, Jonas P. 
Žemaitaitis. Ši daina paįvairin
ta labai tiksliu mormorando, 
kurį p. Žemaitaitis sugebėjo 
tinkamose vietose pravesti.

įdomu žinoti, kad p. Žemai
taitis yra musų žymaus kom
pozitoriaus Juozo Žilevičiaus 
mokinys. Jis pirmiausia mokėsi

‘ Todėl, iki pasimatymo rytoj.

ANGLŲ SPAUDA APIE 
ONĄ KUBILIUS — 
BOSTON’O DAINININKĘ

Nors nedažnai prisieina skai
tyti apie bostonietės daininin
kės, Onos Kubilius, pasirody
mus lietuvių tarpe, tačiau pas 
svetimtaučius ji yra gan popu
liari. Suffolk Journal, leidžia
mas Boston’e, iš bal. 18 d. ra
šydamas apie koncertą, kuris į- 
vyks Auditorijoj rytoj, pažymi, 
kad “atrodo, jog šį sezoną, šis 
koncertas bus svarbiausias so- 
cialis universiteto įvykis. Tarp 
dalyvaujančių artistų yra Ona 
Kubilius, mezzo-alto,“ ir kiti, ku
rie yra gerai žinomi Boston’e 
už jų pažymėtinai gerus pro- 
gramus, kurie visuomet užtik
rina malonų muzikalį vakarą 
visiems atsilankiusiems.”

Smagu žinoti, kad buvusiai 
chicagietei it vienai dabartinių 
Naujienų Moterų Skyriaus ben
dradarbei sekasi jos mylimoj 
profesijoj — muzikoj.

&
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Meno Instituto Blackstone salėje yra išstatyta 22 dienraščio “Tribūne” spalvotos fotografijos, 
kurios atkreipia lankytojų dėmesį. Kai kurios tų fotografijų buvo išspausdintos sekmadienių lai
dose. . ‘

piano, per apie dešimts metų. 
Paskiau pradėjo mokytis teori
jos, harmonijos, kontrapunkto 
pas įvairius muzikos. žinovus. 
Bet didžiausią progresą parodė 
pradėjęs studijuoti pas p. Žile
vičių.. Praeitą metą jis parašė ir 
išleido dvi dainas “Lietuvoj”, 
duetas, iru “Vįęnybėj” mišram 
chorui.* Apie..Šiuos kurinius jau. 
buvo rašyta musų spaudoje. 
Džiaugiamės sulaukę dar vieno 
rimto muzikos šeimos nario ir 
linkime jam geriausio pasiseki
mo.

—o—

MUZIKOS NAMAI 
KAINUOS $350,000

i

Namas, kuriame tilps per 2,- 
500 žmonių, bus pastatytas dėl 
New York’o Pasaulinės Paro
dos, kaipo centras Tarptauti
niam Muzikos Festivaluį. Ši į- 
staiga turės didelės reikšmės 
šioje parodoje ir pastatymas 
jos kainuos apie $350,000. Nė
ra abejonės, kad tonais skam
bės ir lietuviškos melodijos.

STUDENT PRINCE 
LIETUVIŲ KALBOJE

Jonas Steponaitis, vienas mu
sų gabiųjų lirikų, sulietuvino 
gražiąją, lengvą operą Student 
Prince. Muziką parašė Sigmund-

BIRUTĖS CHORAS

Romberg, žodžius Dorothy 
Donnelly. Student Prince yra į- 
domi ir žavingų melodijų kupi
na opera. Vertimas laisvas ir 
labai vykusiai atliktas. Chica- 
gos chorai jau rengiasi šį vei
kalą ateinantį rudenį pastatyti. 
Darbas, žinoma, bus sunkus, 
bet užtai ir labai vertingas.

~į...,........  , ...

| Meno Parodos |
"rmiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiC:

MENO INSTITUTE Dr. Robert 
B. Harshe, mirusio muziejaus di
rektoriaus, dailės paroda. Galerijos 
Nr. 53. Tarptautinė akvarelės dar
bų paroda.

• • •
MARSHALL FIELD 2-ame auk

šte, Bali ir Java medžio drožinėji
mų paroda.

• • e

THE ARTS CLUB, 400 N. Michi
gan avė., klubo narių dailės pa
roda.

• • •
ANDERSON, 530 So. Michigan 

avė., Ilovsep Pushmano tapybos 
paroda.

• • •
KATHARINE KUH, 540 N. Mi

chigan avė., Europos modernistų 
dailės paroda.

• • o
BAUHAUS, senų fotografijų pa

roda.
• • •

FINDLAY, 424 S o. Michigan avė., 
Thomas Gainsborough portretų ir 
peizažų paroda.

MENO ZINIŪS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

Dr. R. B. Harshe Atmi
nimui Paroda.

Praeito šeštadienio meno ži
niose tilpo Dr. Robert B. Har
she peizažo “Gatvė George- 
townc” atvaizdas paimtas iš 
parodos, kuri dabar yra ati
darytą Meno Institute, ši yra 
pirma jo kurinių paroda, su
ruošta jo atminimui. Dr. Har
she buvo Meno Instituto di
rektorius, kuris pasimirė pra
eito sausio mėn. 11 d.

Niekad pirmiau jis neturė
jo savo kūrybos parodų ir 
niekas, išskyrus artimuosius 
jo draugus, nė nežinojo, kad 
jis ką nors piešdavo. Dabar, 
kai paroda buvo atidaryta, 
ne tik publika, bet ir dailinin
kai, muziejaus patronai,—vi
si būriais eina pamatyti jo 
kūrybos. Ir reikia pasakyti, 
kad tikrai geras dailininkas 
jis buvo, ypačiai akvarelės 
srityje. Jo aliejinė tapyba 
taip pat gera ir įdomi, tik la
biau impresionistiška, turinti 
panašumo pirmam prancūzų 
impresionistų periodui. Kai 
kurie kritikai sako, jog jo ak
varelėje matosi Jono Sargcn- 
to pamėgimas, bet tai tik “pa
mėgimas”, o ne stilius. Kiek
vienas dailininkas, pirma, nei 
jis subręsta, pereina per kie
no nors įtaką, tąčiad pasėko
je jis-tehėra trk pats. Taip tir 
Dr. Harshe, būdamas muzie
jaus direktorium, matydamas 
tūkstančius įvairių stilių ir 
“izmų”, be abejo, pasirinko 
vieną iš pastoviausių tapybos 
formų—prancūzų impresio
nizmą ir post-impresionizmą.

Dr. Harshe koloritas tiek 
malonus, kad tiesiog nušvie
čia visą galeriją. Technika 
švelni, spalvos naturalės ir pa
tys siužetai parinkti tokie, 
kurie ką nors reiškia ar sako.

Kone visi jo paveikslai yra 
jau išparduoti.

Paroda truks iki geg. 22 d. 
Galerijos Nr. 53.

Ir Džianitoriai Turi Sa
vo Dailės Parodą

lACME-EaUJIENŲ Foto)

Ernest Koeppel, Meno Institu
to meno mokyklos studentų 
džianitorių “formanas”, kurie 
dirbdami džianitorių darbą už
sidirba dalį pinigų mokslui, žiu
ri į paveikslą, kurį nupiešė ki
tas studentas-džianitorius Wen- 
dell Stevenson.

Iš 27 parodai atstovaujančių 
studentų, yra vienas lietuvis, 
George Kachergis ir tik viena 
mergina p-Jė Betty Hazlett Stu
dentai džianitoriai paprastai dir
ba dvi valandas į dieną: vieną 
valandą dirba ryte, prieš kla
sėms susirenkant ir kitą valandą 
dirba vakare, kai klasės išsiskir
sto. Jie išvalo klasių kambarius, 
studijas, raštines ir tt.

No. 102

Į Michelangelo I
UlllliaillllllllllllllllllllllllllllIllllllllllIllMIlIltMUIMMMHIIIIlI

(Tęsinys)
1544 m. Vittoria Colonna 

grįžo Ryman ir apsigyveno Šv. - 
Onos vienuolyne. Ji 4en išbu
vo iki 1547 m., vadinasi, iki 
savo mirties. Jos mirtis stip
riai paveikė Michelangelo. 
“Ilgą laiką jis buvo kaip ap
kvaišęs ir nuolat nusiminęs”, 
sakė Condivi. Bet ištikimybė, 
kurią jam įkvėpė Vittoria, 
niekuomet jo neapleido. Drau
gės mirtis dar labiaiv ją su
stiprino. Du keisti persisėmę 
giliu lindėsiu sonetai kuriais 
jis apdainavo jos mirtį yra 
lyg ir triumfuojančios ištiki
mybės ir meilės himnai.

Michelangelo, galutinai ap
sigyvendamas Ryme 1534 m., 
manė, jog jis ten busiąs lais
vas nuo visų pareigų ir galė
siąs užbaigti popiežiaus Ju
liaus II monumentą. Kaip 
greit naujas popiežius buvo 
išrinktas, taip greit jis spėjo 
prisirišti Michelangelo prie 
savęs. Jis buvo Paolo Farncse

(Nukelta į 2-rą pusi.)

KURIAMA LIETUVOS 
MENO AKADEMIJA

...Prieš penkiolika metų Kaune 
“hTTvcT įsteigta Meno Mokykla.
Pradžioj mokykla turėjo daug 
vargo, nes jai truko tinkamos 
patalpos, ir patyrusių mokyto
jų. Tačiau menininkų dideliu 
pasišventimu ir vyriausybės 
parama, mokykla tvarkėsi, to
bulėjo ir išaugo į rimtą meno 
židinį. Per tuos keliolika metų 
mokykla išleido daug jaunų 
menininkų. Gabesniems* jų 
švietimo ministerija davė sti
pendijas (piniginę paramą) dar 
užsieniuose pasimokslinti. To
kiu budu jau yra išauginta jau
noji menininkų karta, kuri sa
vo tarpe turi labai talentingų 
menininkų, daug žadančių Lie
tuvos menui.

Meno Mokykla savo mokslo 
paimtimi dabar jau prilygsta 
užsienių aukštosioms meno mo
kykloms — akademijoms. Ka
dangi šiemet Meno Mokyklai 
sueina nuo jos įsteigimo 15 me
tų ir Lietuvos* Nepriklausomy
bės 20 metų sukaktis, tai nori
ma Meno Mokyklą perrefor
muoti į aukštąją meuy -’^de- 
miją. Meno Mokyklos Mokyto
jų taryba išrinko delegaciją, 
kuriai pavesta rūpintis šiuo rei
kalu. Tsb.

P-Iė S. Vizbaraitė mo
kosi Meno Institute
P-lė Sylvia Vizbaraitė, ge

rai žinomo veikėjo p. Antano 
Vizbaro duktė, lanko Meno 
Instituto pradinę meno mo
kyklą kaipo High School sti- 
pendijatė, kuri konkurso ke
liu laimėjo stipendiją mokytis 
dailės Meno Instituto klasėse. 
Ji yra labai gabi mokinė.

Paskaita Meno 
Institute

F

Ateinantį ketvirtadienį, geg. 
5 d., Meno Institute paskaitos 
tema bus: “New Yorko mies
tas”. Paveikslais parodys 
New Yorko miesto dangorai
žius, architektūrą ir kitas me
niškas įdomybes. Skaitys p-lė 
Helen Parker. Pradžia 6:30 
vai. vakaro, {žanga, kaip pa
prastai,—nemokama.
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PERSTATŲ
Stogų dengimas 
Asbestos Siding 
Plumbėrystė 
Apšildymas 
Malevojimas 
Sandėliams 

frontai
Nauji namai

VISIŠKAI
Pakėlimas 

Namų 
Beismentai 
Muro darbai 
Cemento darbai 
Porčių 
Gyvenimas 

Viškųose 
Garažai

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

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

Naujas Stogas $55 
Dengiame 90-sv. rolių popie
rium. Už namus viena kaina, 
už porčius ir langus į stogą 
(dormers) atskira.

TIKTAI PRIEŠ 10 DIENŲ

tosiakites “N-nose”’

iš l-mo pusl.>
TH),. Tai buvo 
žmogus, drąsus, 
pilnas inleligen-

i MUSŲ KAINA ŽEMIAUSIA 
Telefonuokit YARDS 5950 
Atlas Builders Co.

Laisniuoti ir apdrausti kontrak- 
toriai veikia nuo 1918 m.

5040 SOUTH RACINE AVENUE

te pasiųsti pinigus serija paš- 
I to ženkleliais kartu su uŽsaky- 
. mu. Laiškus reiki® adresuoti: 

Naujienos Pattera. Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, IU,

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO 
“Naujienų” Laivokorčių Skyrius

1739 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Autorizuota agentūra

i 4; gabalų, kombinacija... KANDŽIŲ PURKŠTYKLIS — RANKŲ 
„ VALYKLIS—pilnos mieros judąs šepetys GRINDŲ VALYKLIS ir 
' graži tikra “PIN-IT-UP” STALO LEMPA su išsiskėtusių bliudu 
; —pastovu. Viskas su 100 WATT Mazda lempa.

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis.

Reikalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco
Avenue

Tel. Lafayette 5824

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA 
i .

SliftlOtL| AIIŠPARDAVEyiAS

• 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 mažas raides, siūti ir aiškiai ____________ ___

[ toli ir arti matyti. Išbandykit Šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards. 1829

LIMITED' 
, TIME ONLY

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

Sutaupysit pinigą pirkdami laivakortę 
ten ir atgal

Informacijų ir laivokorčių kreipkitės į

MENO 
ŽINIOS

‘ (Atkelta 
III (Povilas 
ambitingas- 
užsispyrėlis,
tiškumo naujas popiežius. Jis 
buvo jau paskutinis didžiojo 
Italijos renesanso laikų gar
siųjų popiežių, kuris visais 
atžvilgiais papuošė Rymo mie
stą. Jis buvo žinomas kaipo 
didžiausias budavotojas iš vi
sų 16-to šimtmečio popiežių.

Jis pasišaukė Mchelangelo 
pas save, apibėre jj pažadais 
ir prašė, kad jis jam dirbtų.

Michelangeln tvirtino,, kad 
jo senieji kontraktai su pop. 
Juliaus IT monumento testa
mento* pildytoji nė«a baigti. 
Bet? pop. Povilas ITL įnirtęs 
pasakė* jog, jis suplėšytus vi
sus- tyos kontraktus, o Miehel- 
angelo vistik. turėsiąs jam: 
dirbti. Michelangelo, pasijutęs 
naujose pinklėse, nuttarė vėl) 
bėgti iš Rymo į Urbino arba įi 
Genoa pas savo draugą Alme- 
rijos vyskupą-, bet, kaip ir pa
prastai, jis negalėjo popiežiui 
pasipriešinti. Popiežius Povi
las III su dešimčia savo kar
dinolų atėjo pažiūrėti statulų, 
kurias Michelangelo buvo bai
gęs Juliaus II monumentui.

Lietuvių Federal Taupymo įstaiga Visoj 
Amerikoj. — Čia taupyki! savo pinigus!

Kiekvieno asmens pinigai.

apdrausti iki $5,000.00
TAUPYTOJAMS

IŠMOKĖJOM
DIVIDENTO

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių..

STANDARD FEDERAL
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

2415 W. 64th Street Tek Hemlock 6240

Visj jie įpuolė ekstazeh, ypa
čia ii dėl Mozės, statulos, apie 
kurį Mantua kardiholAs sake: 
“Šitos vienos figūros užiteks 
paminėti popiežiaus Juliaus 
II- garbei*” Po šito vizito pep» 
Povilas IJ1 dar labiau, užsispy
rė pasiimti Michelangelb tik 
saviems planams įvykinti gy
venimam

Rugsėjo 1, 1535 m. popiežius 
oficialiai paskelbė Michelan- 
gdlo esant vyriausiu Apašta
liškojo paloeiaus architektu* 
skulptorium’ ir tapytoju su 
1200 auksinių kronų metine 
alga iki gyvos galvos, šeši 
šimtai kronų turėjo, būt mor 
karna iš Po upės Placacijds 
tilto renkamų mokesčių. Tap
čiau; yra faktas, jog Michelan- 
gelo: iš šito šaltinio negavo 
mokesčio iki 1538 m. Susidė
jus aplinkybėms, po 1547 m. 
jis iš ten visai, negavo- mokės* 
čio.

Pagaliau, 1535 m. Michelan- 
gelo. sutinka dirbti prie “Pas
kutinio Teismo?’ Sikstaus kop
lyčioje, kurios lubas, pirmiau 
buvo išdekoravęs didinga savo 
tapyba, šitas nebaigtų Siks- 
tausi koplyčios dekoracijų su
manymas buvo- iškeltas pop. 
Klemento VII, kuris dar 1533 
m. apie tai buvo kalbėjęs su 
Michelangelo. Tuomet, be Pas
kutiniojo Teisino tapybos, bu
vo niimatyta kita dekoracija, 
tai “Liuciperio Puolimas” ant 
sienos prie didžiųjų durų Sik
staus koplyčioje.

Kad butų galima pradėti 
Paskutinio Teisino darbą, pir-

no freską nuo’ didelės sienos 
užpakalyje altoriaus. (Pcru- 
gino buvo ten nupiešęs Pan. 
Av. į Dangų: Ėmimą su klū
pančio popiežiaus Sikstaus IV 
portretu, Mozę ir Kristaus gi
mimą).

Tas Michelangelui nesudarė

pavadino avingalviu ir ėmėsi 
darbo. Michelarigelo dirbo 
prie Paskutinio "Teisino nuo 
1536 m. iki 1541 m.

Bedirbdamas, rodos, 1539 m. 
jis nukrito nuo- aukštų kopė
čių sunkiai susižeisdnmas ko
ją. Bet darbo jis nenutraukei 
Savo sunkią* naštą baigė 
gruodžio 25 d. 1541 m. Tą Ra-

THE W0RLD AT 
ACLANCE

by Dr. B. Gi P»t«rs.

(Conft from page 4.) 
hands^ of the c<xnsumer«, and thu& will 

>help furnish- a marke  t for the gp.odtt 
so- abundantly made,

* In» 192$,, when- the hig; deppression, 
began» workers and: farmere^ got about 
6ff% of the nationab incomer white 
Capital receiVed' the remaining 33%, 
according to Father Ryan. Putting this 
35-% into the hands of the ijich. forced 

-them to build unneeded plantsi and to 
over-extend plants; already- existing. If, 
according to' Father Ryan', the work- 
ink classes- had received Z5>% or; 80 
percent of the national income, atidi 
Capital the remainder, tben- consumers 
wouid have been able to. buy the. goods 
turned ont; Doing; so woutd have kept- 
in- fujl operation mine andi farm and^ 
fž.croryi 4

“Consumption mušt- keep paces with 
produetion”-—that statement, ąttered 
many times dtiring the past. ten y.ear«> 
by thinking men- and women> is> the 
crux- of our- economic problem.

Roosevelt’s so»-called pump-prim- 
ing is bu.t a sjnalt and1 temporary patt 
of hi& broad program, f o r. stopping the 
recession and for. making our, econo- 
mic ship movė forward on an even 
keeL

More important than pump-priming are 
these lOng-time phases of his recovery 
program:

1) Curbing monopolies, so that the 
little. man’s money will buy what lt 
should;

2) Putting a floor under the price 
of farm produets and under wages and 
a cciling. over working hours, so that 
jyorker and farmer will have more 
money with which to buy consumer’s 
goods.

3) And finally revising our tax Sys
tem so that the tax burden will ręst 
less upon- the narrovv back of the small 
man and wiU ręst more largęly upon 
the broad. backs of those able to beai 
that burden., England, by the way, has 
just raised hef inconae tax to about 
27%. ?

Ali those measures are a part of 
Roosevelt’s recovery program. Putting 
them into operation is making consump- 
tion keep pace with produetion.” And 
doing that is prevepting the misery 
and suffering and despair that be- 
gets dietatorships and is creating the 
contentment and lasting prosperity that 
make for democracy.

Grįžo į Seną 
Užėmimą -

M. W.. Markiewicz per 35 
metus žinomas apylinkės gy
ventojas sugrįžo į savo seną 
ibižnį. Pirmą jis^ turėjo* New 
•City Shade Works—įmonę ties 
;2447 West 47 gt., dabar vėl 
^atgaivino tą pačią prekybą,

tik kitoj vietoj. Ji vadinasi 
Mar-Tom Shade and Blind Ser
vice.

P-as Markiewicz yra patyręs 
savo darbo žinovas. Tą darbą 
dirbęs jau per 20 metų. Išvidi
nis namų puošimas tai jau jo 
specialybė. Tad, kviečia visus 
senus ir naujus kostumerius 
atsilankyti. (Skelb.)

ATNAUJINKITO 
DABAK 

Sutaupykite 30% 
Be Pinigų—ant 5 Nuošimčių 
1-2-3 METŲ IŠMOKBJVMVI 

Dykai apskaičiavimas

į

l LIETUVĄ
Užgirta Liet, Lai v. Agentų Sąjungos 

Amerikoje, Ine.
IŠPLAUKS MODERNIŠKUOJU 

MOTORLAIVIU

“CRIPSHOLM'
Iš New Yorko 1938 m.

Gegužės-May 28
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

NEPERSĖDANT 
Per Gothenburgą, Švediją

Atlas Statybos 
Bendrovė

kai pamatyti Paskutinį Teis* 
mą.

Šitą didingą Michclangelo 
kūrybą, išitą dvasinio žmonių 
gyvenimo ir religinės istorijos 
dramą, yra sunku žodžiais at
pasakoti. Tik pats matyda
mas galėtum pajausti daili
ninko geniališkumą. Paskuti
niame Teisme jis atvaizdavo 
dvi pagrindines žmogaus pur 
ses: gerąją ir blogąją; parodė 
kokį atlyginimą žmogus- gaut 
na už savo darbus. Suleista 
publika koplyčiom pamatyti 
Paskutinį Teismą^ buvo sujaur 
dinta. žmonės akis rankomis 
užsidėję klaupėsi ir meldėsi 
negalėdami tiesiai pažiūrėti į 
šimtus nuogų figūrų, nupieš
tų. milžiniškais kūnais natur 
ralęje tapybos formoje figu- 
ruoj ančių* keršto., neapykantos 
ir palaimos scenose, kur šim
tai išrinktųjų ir šimtai pa
smerktųjų krikščionių skiria
si į dvi klasi: pragaro gyve
nimą ir dangaus gyvenimą. 
Šitas didingas dailininko dar
bas ne tik paprastiems žmo
nėms, bet ir bažnyčios gal
voms apsuka galvas.

(Bus daugiau)

Atlas Builders Co., 5040 S;. 
Racine Avė., veikia jau per aš*- 
tuoniolika metų. Jos specialy
be namų statyba, senų, namų 
atnaujinimas, perkėlimas, muro 
ir cemento 4darbai, malevojimas 
ir t. t. Darbą-, padaro greitai ir 
atsakančiai už žemiausias ko
kias, gali kainas.

Smulkmenos šiandien galima 
patirti jų skelbime Naujienose, 
arba pašaukus telefonu ' Yards 
5950. (Skelb.)

McCoy Anglių 
Prekyba

Per aštuoniuloka metų 
lietuviais prekiaujanti Cha's. 
McCoy anglių, urmo, ir mažme
nų prekyba, ties 934 W. 18' St. 
dabar permodeliavo savo įstai
ga.. Ji tikisi dabar galėsianti 
dar geriau savo prekybinį, pa
tarnavimą išvysti,

Jos tikslas yra greitas pa
tarnavimas ir aukšta anglių rū
šis. (Skelb.).

MADOS

I ID^IfV9^ MUSIC and RAOIOLlrdni d store
4916 WEST 14th STREET

Phone CICERO 1329

Rengia: LIET. SOCIALISTŲ SĄJUNGOS CHICAGOS 
KUOPA IR LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 4 KUOPA

Kiekvienas darbininkas turi skaityti sau už būtiną pareigą dalyvau
ti darbininku šventės abvaikšoiojime. Kalbėtojai nušvies:; dabartinę

RYTOJ PIRMOS GEGUŽES
Darbininkų Šventės ApvaiKščiojimas

MILDOS SVETAINĖJE, 3142 SOUTH HALSTED STREET

KALBĖS: Naujienų redaktorius Dr. P. Grigaitis- ir redakcijos na-
rys V. Poška. DAINUOS: Naujo* Gadynes Chorai po vadovyste G. padėtį, laimėtos kovos, vienybės jėgą ir ateities užduotis. 
Steponavičiaus ir Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, vadovaujamas

f
 * IjI Fj 1 U V10 A

• ' Ofisas ir Akinių Dirbtuvė.
756 West 35th Street

No. 4721—Graži vasarinė suknelė 
augesnei moterei. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40; 42, 44, 46, 48 ir 50 
colių per krutino,

Marint ganti vien* ar dau
giau viri nurodytų pavyzditų 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba pnduoti pavyzdžio 
Btunerj pažymėti mierą, ir aiš
kiai parašyti* savo vard^ pa
varde ir adresą,. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gab-
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NESTEBĖTINA
Mes visai nekaltiname to brooklyniečio, kuris padegė namą, kad ugniagesiai turėtų veikti. Šiaip jie visą laiką šia ir ima algas, o taksos auga.

kąlo-vis
NUSIVYLIMASTie aktoriai, kurie pildo karo veteranų roles, mus pilnai su vylė, nes nė vienas neatvaizduoja, kaip kolektuoti pensijas ir bonusus.

n

t

4U.

ROOSEVELTO ZUPĖKadangi laikai eina blogyn, o prasimaitinimas brangyn, mes bijome, kad neatsirastų didesnis badas, negu prie Hoove- rio, todėl užsakėme savo ku- koriams išmislyti tokių zupę, kuri nieko nekaštuotų. Jos prisisrėbę bedarbiai* galės padėti farmeriams naikinti produktų perviršį, kad ant likusių kainos galėti^ kilti. Mes ją pavadinome Roosevelto zupe ir receptą gali gauti kiekvienas pilietis*.

IRGI TIK GANDASSlaptuose rateliuose buvo kalbama, kad Lietuvos valdžia finansuos ne tik atžagareiviš- kųjų delegatų keliones į Scran- toną, o ir pažangiųjų. Išrodė keista, bet dabar teko tikrai sužinoti, kad pažangiųjų delegatai nebus valdžios finansuojami. Jie vyks kuopų, savo ir savo komitetų išgalėmis.

8558NUŠOVĖ ŽMOGŲ T AVER 
NOJETavernoj adresu Mackinaw avė. užvakar tapo nušautas vienas žmogus, o du sužeisti. Nušautasis yra Jokūbas Andru- sek, 47 metų, 8547 Macki- naw avė. Sužeistieji Steve Zbur ir Michael Staniko. (Pastarajam kulka pataikė į diržo sagtį ir tuo budu jis
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“GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS, KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?

S. S. LANCASTRIA

Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
laivu

per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d.

vių skyriaus vedėjas.
Patogus kambariai, gražus vie
šieji kambariai, plaukiojimo ba
seinai, geras valgis, pramogos, 
mandagus patarnavimas ir gra
žus vaizdai plaukiant per pagar-

Štai yra Jums gera proga aplan
kyti Lietuvą vieninteliu laivu, 
kuris plauks tiesiog į Klaipėdą 
per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasi
tenkinkite'gera ir patogia kelio
ne, kuriai asmeniškai vadovauja 
Cunard White Star linijos lietu-

žus vaizdai plaukiant 
sėjusį Kiel Kanalą.

EUCHARISTŲ KONGRESAS BUDAPEŠTE 
Nuo Gegužės 23 iki 29 

Specialė kelionė:
QUEEN MARY balandžio 27, gegužės 14

Smulkesnių informacijų kreipkitės į 
LITHUANIAN DAILY NEWS 

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois
. CUNARD-WHITE STAR

BUS DAUGIAUTurime žinių, kad Smetonos valdžia ruošia dar vieną stambų medalių siuntinį Amerikos lietuviams. Kada jais* bus apkabinėti visi balamutai, šelmiai, bankrutai, dviveidžiai ir durneliai, pasidarys aišku, kiek turime — padorių ir išmintingų lietuvių, kuriems tokios valdžios medalių ir tamsoj pasivijęs neužkabintum. Jau buvo atsitikimų, kad keli išvengė gėdos, atsisakydami medalius priimti. Jeigu bus prievarta vartojama, kad juos įteikti, šaukite Padaužų policmeisterį.
NUSIPIRKIT GAIDĮGaidys, galima sakyti, eina tris pareigas*: aprūpina vištas, pasako laiką ir yra mėsos gabalas. Todėl dabar, kada visi pinigų* turi mažai arba visai neturi, kada dziegoriai ir kiti daiktai brangsta ir darbo yra Liek mažai, kad ekzatiškas laikas nesvarbus, mes patariame laikrodžių ir dziegorių nepirk-

jis turės juos valkioti, kol gy
vas bus?

Su pagarba
—Gyvas sklokininkasAtsakymas: Praeities darbai — pikti darbai -— kitus daugiau kankina, negu patį kaltininką — griešninką. Jis turi melstis visą gyvenimą, bet ta malda jo nekankina. Staliną jis turi garbinti lietuviškai ir amerikoniškai, o Andrulį rus- kai. Matote, Andrulis* nesupranta rusfcai, tai kartais Leonas į- maišo lotyniškai apie skloką, ir viskas išsirita “puri gud”.Su pagarba

Padaužų Pusadvokatis

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

Prie 1340 W, 63rd St,

* '' • < & j

Michael Stanko, kuriam sa
gtis išgelbėjo gyvastį.Policija suėmė meksikietį Jose Reyną, gyvenantį adresu 8546 Mackinaw avė. Spėjama, kad tai jis pradėjęs šaudyti susiginčijęs už mažą dalyką.s

GERBIAMAS PADAUŽŲ 
DIKTATORIAUi Pasakyk man, kas aš dabar esu? Sandara sako, kad tie nėra lietuviai, kurie neskaito 

Sandaros ir nepadeda jiems sudrengti Lietuvos nepriklausomybės paminėjimo.Su pagarba.
Plonas Demokratas

Atsakymas: Buk tamsta ramus, — Sandaros demokratija yra daug plonesnė nei tikra demokratija. Smetona Sandaros nepripažįsta ir* Vaidyla negali gauti Gedimino ordino, kad Vaidylos kišenės ^neskambėjo Lietuvos o jo viršutinė lempa šviečia tinkamai...
Sako, niekados gerovei, irgi ne-

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 Sortos, Dodges, 
Plymouths, .Fords, Nashs, Lafayettes, Studebakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKTI BE
VEIK NAUJITĖLĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI 
KAIP Už $295.
Tik pamanyk, beveik naujitėlis karas tik už $295 su 90 die
nų garantija ir 10, dienų bandymui.

. Mes, turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, 

‘ Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chryslers, Packards, 
Pontiacs, Plymouths — už pigiai kaip $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR SEKMADIENI IR 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA*
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ.
ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei — virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNĮ — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS ĮMOKĖJIMAIS IKI 2 METŲ.
Paklausykit musų lietuviškosios valandos iš W.G.E,S. radio 

'stoties kas antradienį 7:40 P. M. to 8:00 P. M.
ATDARA KASDIEN IKI 10 VAL. VAK. IR

VISA DIENĄ ŠVENTADIENĮ

f ACfaE-NAUJIENŲ Foto]

Jose Reijną {kairėje), mek
sikietis suimtas už šaudyt 
mą ir nušovimą Jokūbo An- 

druseko {dešinėje)..

Matyti, kad tamsta mėtojas tuo klausimu Gedimino ordiną. —Padaužos
busi lai*- ir gausi

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

ganėtinai geras laiko pranašas, kur žmonės daug dirbo ir mažai miegojo, tai Amerikoj jis turėtų būti populiariškas paukštis. Laikrodžiai brangus, genda ir galų gale prisieina išmesti. Kada gaidys pasęsta arba klaidas daro laiko spėjimu, galite jį likviduoti' ir suvalgyti. I darbą jį nusinešti neturėsite kebhimo, nes mažai vilties jiems darbą gauti.

JUOKAI
TEISME

Su Viskuo 
Ąžuolo ar 
Mahogany 

Sėdynė

Teisėjas:—Kaltinamame akte ryškiai pažymėta, kad tamsta, Plaukienė,. sukulei pasiskolintą iš Plikienės puodą ir nenori už jį .sumokėti.Kaltinamoji:—Aš protestuoju. Pirma, iš Plikienės aš nesu niekuomet puodo skolinusi. Antra, kai puodą skolinau, jo šonas buvo įtrukęs. Trečia, kai . nunešus grąžinau, jis .buvo visai sveikas. Kad kalbu tiesą, galiu ir prisiekti!
Prašomi šį išpardavimą tęsime dar 1 savaitę Į

’\M * J-

DIDŽIAI GERBIAMAS puodą
ir aukšč.

Tuojaus SiiĮSkite Aukas Ispanijos Liaudžiai Padėti
už

FRANCO RAS NO UNION TROUBLE
t

?

MEDICAL SUPPL1ES I

GRAFE
Senus 
įmainome

A 
R 
T 
O 
T

TANKAS 
Šildytuvas
30 iki 40 galonų 
įtalpos, Specialiai

TEL.

VINC

MAUDYNĖS 
UŽLAIDAI 

Aliejuotas šilkas 
, Visų Spalvų 
! $1-75

PLUMBINGAS IR ŠILDYMAS

50

Skalbimo 
VANOS -
Pristatyta į jūsų 
beismentą

30 gal. karšto $E,85 
vandens Tankas v

* (tiktai)
9664 
9466 
9470

7112.16-18 SO. HALSTED Pri^01n

MAYTAG prosinimo

NEPAPRASTI

BARGENAI!
Kam mokėti brangiai už skalbiamą mašiną, kad> jus dabar galite nusipirkti
Maytag

masina
UŽ

$

telefonu, mesPašaukit 
vešim prosinimo mašiną iš
bandymui DYKAI.

SR O O S E VE LT 
FURNITURE COMPANY 
2310 'W.ROOSEV£iTROAD

Telefonas SEELEY 8760

MELAGINGI PASKALAI ;Mums pasisekė iš autentiškų šaltinių sužinoti, kad už orą • mokesčių Chicagoj nebus*. Nereikės niekam dėvėti meterių, kurie rodo, kiek oro žmogus sualsuoja-. Kadangi' mokesčiai keliami ant viso ko, tai buvo pasklydę gandai, buk musų valdininkai ir orą aptaksuos. Pasirodo, kad* Chicagoje jis neganėtinai tyras.

MAŽAS PADAUŽA!Kokią kalbą vartoja bu^ęs sklokininkas L. Pruseika, kai jis kalba rytmetinę maldelę garbindamas Staliną ir kitus dvasios vadus? Ar pikti darbai jau išnyko iš Leono sielos, ar
—Menas yra mano pragyvenimo šaltinis. Tačiau tokių mažų paveikslėlių aš nemėgstu.'' —Tai tamsta piešiate tik didelius paveikslus.—Ne. Aš rėmų dirbėjas.

Čia talpinamas atsišaukimas anglų kalboje, sako, kad generolas Franco Ispanijoj; neturi nesusipratimų su darbininkų unijomis, nes jis unijų vadus sušaudė..Jūsų broliai darbininkai Ispanijoj; guli sužeisti ir miršta. Jiems reikalinga pagelba. Reikia ambulansų, maisto, vaistų. *Siųskite šiam tikslui aukas angliškam atsišaukime nurodytu adresu; Aukokite kiek kas galite: po keletą centų,

AMBULANCES

po dolerį ir daugiau. Neatide- liokite. Reikalas yra> greitas.Mcdikalis biuras ir šiaurinės Amerikos Komitetas Ispanijos demokratijai gelbėti, kurs priima aukas, yra rimta Amerikos daktarų ir demokratijos draugų ištaiga. Šio medikalio biuro atstovas daktaras Irving Busch neseniai sugryžo iš Ispanijos, kur jis prižiūrėjo biuro užlaikomas ligonines. Jis pranešė, kad ten baisi stoka gyduolių, drabužių: ir maisto. Prie Teruelio su- gelbos dabar.

žeistieji mirė nuo sušalimo, nes nebūto užtektinai ambulansų nuvežti visiems į ligonines..Gautomis biuro žiniomis lo- jalistar Ispanijoj tebėra tvirtai pasiryžę kariauti kol fašizmas bus apgalėtas. Karas nepasibaigė. Jis nepasibaigs ko demokratija paims viršų ir Franco, Hitlerio ir Mussolinio legionai nebus išvyti. Bet Ispanijos žmonių kančios pasididins. Jie reikalingi jūsų pa-

A ĄŽUOLO
U AR

“Since General Franco’* forces occupied the mine area, 
i the re Kas been na labor u n ręst. .„., Leaders of labo* dis-

turbances. and* others were dealt with by court marHai, 
found guilty and* shofr.” '

—Šit Auckland-CeddeS) chairmanof the board of 
the Rio Tinto Mining €o„ L t d., Hueiva, Spain.

Your Brothers In Spain tie Wounded 

They Need 
FOOD

Send Contributions Now to\ 
Medical Bureau and North American Committee to Aid Spanish Democracy 

j 381 Fourth Avenue, New York City 
PROTEST AGAINST SPANISH EMBARGO

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Bl-ooklyn, N. Y.,
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu ............ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ....................
. Numeris ir gatvė

Miestas ir valstija
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NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

LOCAL ACTIVITIES OF 1MPORTANCE TO 
ALL LITHUANIANS

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

Pittsburgh: A Lithuanian Room is being fumished in the 
\ Cathedral of Leaming. We recommend more widely- 

spread interest and concern tovvard this accomplishment.
Kaunas: We advocate more frequent 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, vvho is compiling a modem and up-to-date 
English-Lithuanian and Lithuanian-English dictionary.

BALTIC BICK E RIN G S
Lithuania ponders her? fate as recent events further

\ complicate Europe’s Baltic tangle

Bt/ GEORGE FIELDJNG ELIOT 

(Continued from lašt vveek)

Controversy over a Capital
This requires some further explana- 

tion. The Lithuanian Constitution as- 
serts thac Vilna is the true Capital of 
the nation; Kaunas is būt the tempor- 
ary seat of government. From the 
Lithuanian vievvpoint, Vilna is merely 
in temporary, forcible military occupa- 
tion by Poland—an occupation vvhich 
vvas accomplished by the Polish Gen
eral Zeligovvski “unofficially” (on the 
D-Annunzio-Fiume model) in 1920, 
and was recognized by the Council of 
Ambassadors in 1923., From 1920 on- 
wards Lithuania has kept the frontier 
dosed, has refused to bave arl<> ftla- 
tions vvhatever vvith Poland, even ex- 
tending to forbidding direct postai and 
telegraph Service, and has kept alive 
the aspirations of her people for a re- 
turn of “Lithuania irredenta’’: the pro- 
vince of Vilna. The lašt serious nego- 
tiations seeking to end this statė of af- 
fairs took place in 1927. Novv, sud- 
denly, the question vvas reopened, not 
bv ordinary diplomatic means, būt by 
an ultimatum unpleasantly reminiscent 
of the Austrian ultimatum to Serbia 
in the fateful summer of 1914.

The immediate occasion vvas the al- 
leged killing of a Polish soldier bv 
Lithuanian frontier guards, under cir- 
cumstances entirely differently reported 
—as usual in such matters—from War- 
savfr and from Kaunas.

Polish • troops mpved swiftly tovvard 
the frontier. Invasion of Lithuania was 
thrtatened unless a favorable reply to 
the Polish demarche vvas received vvith- 
in 48 hours.

Britain, France and Russia protested, 
sought appeasemėnt. One might rea- 
sonably ~suppose that Germany, too, 
vvould protest; for Germany has a 
very definite interest in Lithuania by 
reason of the fact that the little coun- 
try’s only seaport, Memel, vvas once 
German territory and . has frequąntly 
been indicated by Nazi spokesmen, in- 
cluding der Fuehrer himself, as one of 
those Germante regions vvhose “liber- 
ation” is amongst the ultimate Nazi 
objectives. The “liberation” of Memel 
frpm tiny Lithuania vvould be one 
thing; from so powerful a nation as 
Poland it vvould be quite another. Ber- 
lin did make a feeble protest, probably 
for the record; and then came the dis- 
quieting r e po r t that the German pro
test had be e n vvithdravvn on Poland in- 
dicating that she vvould, by vvay of com- 
pensation for being let alone in the 
matter of Lithuania, have no objection 
to a German occupation of the “Free 
City" of Danzig, a much more im- 
portant bit of “Germania irredenta” 
than Memel.

Add to these several facts the un- 
questionable pro-German bias of Col« 
onel Beck, and the pieture becpmes 
quite clear. The parts fit togetber per- 
feetly. The ■ Polish movė on Lithuania, 
sympatbetically regarded if not inspired 
by Germany, is Hitler’s reply to Mos- 
cow’j threat of aid to Czechoslovakia. 
Russia's šertai stepping-stone tovvard 
Berlin is to be removed.

For the "moment, Lithuania has 
yielded. Būt at the time this issue goes 
to press Polish troops are štili on the 
frontier, and no finai arrangements 
bave been concluded betvvcen Kaunas 
and Warsaw. Tbere are ominous tu
mėm of inereased Polish demandsj day 
before yesterday Warsavv mobs rioted 
fiercely, shouting for complete occupa

tion of Lithuania. In Lithuania there 
is fierce popular anger against the gov
ernment for yielding vvithout a fight, 
though a fight would be hopeless in 
face of the odds.

Even more ominous is the suggestion, 
now more definite than ever, that Po
land is being drawn into the German 
orbit, that a tbird great nation is being 
added to the Rome-Berlin ax;s.

The Longer View
The Lithuanian imbroglio is a per- 

fect instrument for effecting this pur- 
pose. It enables the Polish government, 
pro-German in bias as it is, to stifie 
the protests of the Peasant Party—which 
is anytbing būt pro-German and is t^c 
strongest party in the country—by vio- 
lent propaganda, by cries of “Restore 
the Empire of the Jagellons.” It looks 
tovvard ’ eventual elimination of the 
great cause of German-Polish dissen- 
sion, the famous Polish Corridor vvhich 
euts of East Prussia from Germany, by 
providing Poland an outlet to the sea 
through Lithuania to Memel. This can- 
not be accomplished immediately. It re- 
ąuires the re-orientation of the vvhole 
railvvay system of Poland, novv based 
on the nevv Polish port of Gdynia; būt 
it is easy to imagine German diplomats 
in Warsaw saying: “Not .novv, - of 
course—būt eventually this mušt be 
settled. Germany will never endure per- 
manent separation from East Prussia. 
Would it not be better to take the long 
view, to work gradually tovvard a trans- 
fer of Polish commerce to Memel, than 
to face the certainty of war at some 
future time?”

(To be continued)

Girls’ and Women’s 
Activities at
Marąuette

The Girls* and Womerfs Spring pro- 
gram will start May Ist. Managers of 
softball teams or girls vvishing to be- 
long please contact Miss Frasor at the 
park fieldhouse. ;

Track, tennis, golf and roller ska- 
ting vvill be featured. Pre-school vvill 
begin vvorking on playground located 
at 67th and St. Louis avė.

Marquette girls Basketball teams wor- 
ked their way in semi-finals by beat- 
ing McKinley and Gage parks and on 
April 29th they were to . be paired 
with the North Side Semi-finalist win- 
ner. P. S.

Art Craft
_______ v

TJje members of the children’s art 
craft cfass vvill take a trip to the Mar- 
quette Park greenbouse on Thursday, 
to learn the proper technique in wield- 
ing a trowel. They will also leirn 
bow to prepare the soil for gardening, 
and how to plant and care for tbeir 
garden in Marquette Park as member 
of the Junior Garden Clubs of the 
Chicago Park District.

Anyone interested in becoming a 
book . P. S.

Your P ar don!

1 Mr. Budrys, Lithuanian Consul in 
Neur York, informs us that the Mat- 

,*ket Square photo in lašt issue of “E. 
p.” is not of Kaunas būt Šiauliai, ą 
darge provincial city in Lithuania.

John Byanskas, Conductor of BIRUTĖ
The colorful and melodious produetion of Offenbach’s “Pęri- 

cola” by BIRUTĖ will be attracting countless Lithuanians to- 
morrow to Sokol Hali.

Singing
Litnuamans

\

By NORA GUGIS

To the ancient vvorld, the south- 
eastern shores of the Baltic Sea, in- 
habited from time immemorial by a 
fair-haired, blue-eyeė| people of the Ar- 
yan race, was knovvn as thė “Land of 
Northern Gold.“

The Phoenician traders, and later 
the Greeks and Romans, found their 
vvay to it and bartered their precious 
metais and other produets of their an
cient civilization for its furs and wax 
and especially for its amber, the nor- 
thern gold. For then, as novv, after 
more than tvvo thousand years, 
region supplies the vvorld vvith most of 
its amber.

The territory of Ethnographical 
Lithuania, vvith the Vilnius Gardinas, 
Suvalkai and Klaipėda (Memel) dis- 
triets, (according to the boundaries de- 
fined in the 1920 Moscovv Treatv 
vvith Russia and the 1924 Memel con- 
vention) comprises approximately about 
30,000 English square miles, vvith a 
population of over four million. Hovv- 
ever, the Polish occupation of the Vil
nius district has reduced the territory 
to about 21,482 square miles vvith 
nearly tvvo and one-half million in- 
habitants. Nevertheless, Lithuania in its 
present borders is larger' than Albania, 
Belgium, Denmark, Estonia, Holland 
or Svvitzerland. In comparison vvith the 
United States, the territory of Lithu
ania is equal to the combined territo- 
ries of Connecticut, Massachusetts and 
Vermont, vvhile the population of Li
thuania equals the population of four 
American statės of Main, Nevv Hamp- 
shire, Vermont and Rhode Island.

ORIGIN OF LITHUANIANS
The Lithuanians and their neighbors 

the Latvians, form a distinet group of 
the Aryan (Indo-European) race. To 
the Roman Historian Tacitus the Li
thuanians vvere knovvn as the “Aestii”, 
meaning peace-loving, industrious, good 
agriculturists. Tacitus’ opinion is con- 
firmed by the excavation of grave 
mounds made by eminent archeologists, 
vvhich prove that at the beginning of 
the Christian Era the statė of culture 
of the Amber Land vvas high; the 
people had all manner of implements, 
vveapons and ornaments, vvore vvell wo- 
ven elotbes of linen and vvool.

It is not knovvn to history vvhen the 
Lithuanian tribes searched the shore of 
the Baltic, būt it is established that 
they formerly lived in the Balkans or 
at least had passed through the Balkan 
Mountains (probably in transit from 
Asia Minor). Up to this day, the 
name of the Danube River is frequent- 
ly mentioned in the folk songs of 
Lithuania, i. e., a Lithuanian maidėri 
sings “My mother sent me for vvater 
to the Danube.’’ ■ (Siuntė mane motin
ėlė į Dunojų vandenėlio.) A rather 
interesting bit of historical euriosity. 
It is an ancient Lithuanian folk song, 
vvhose simplicity and genuine appeal 
bave made it one of the favorites with

all music loving Lithuanians:

My mother sent me for vvater to the 
Danube,

Of red copper vvere th/ handles
To my pail of snovv vvhite birch.
And vvhen I began dipping for the 

vvater,
Along came a beautiful svvan—
And disturbed the dearness of the 

vvater.— > ‘
(To be ..continued)

I

q Our Pirmyn treasurer Mike Ok- 
sas visited Grand Rapids, Michigan. 
Mike vvas received vvarmly by the Li- 

this tfruanian Susivienijimas Ha-(SLA).
ving heard of the great accomplish- 
menst of Pirmyn, they asked Mr. Ok- 
sas to see if our maestro Mr. Stephens 
an dthe chorus vvould agree to come 
to Gr^pd Rapids, and present a con- 
cert, forAhe Lithuanian populace there. 
They say that they have a hall there 
that they vvill give to Pirmyn for next 
to nothing.

Pirmyn has also been requested 
to sing over the National Broadcasting 
Company’s nation-vvide hookup (net- 
vvork). The day of the Broadcast has 
not yet been decided.

Thoughts of baseball, and herc is 
the latest dope. The LUC has agreed 
to play the N. G.’s -a game of base
ball at Pirmyn’s * Picnic at Birutės 
Grove May I5th, at 79th and Kean. 
The vvinner vvill play Pirmyn for a 
prize of $10.—Hovvever, there may be 
some changes made. This lineup of 
teams vvas agreed and arranged by Petc 
Kitchąs of Pirmyn and Al Rulis of the 
LUC.

The Pirmyn girls are organizing 
a baseball team. I hear they vvant John- 
ny (Junior) Rukstala for bat and vva
ter boy.

A record chart has been arranged 
shovving the accoraplishments of every 
member of Pirmyn’s 72 people. It re- 
fers to such things as dues, deport- 
ment, attendance, Pirmyn pins sold, etc.

A hat and shoe box combination 
is the /prize for the girls, and a gallon 
of vvine for the boys for the one who 
sėlis the most series for the Pirmyn 
Picnic May 15th. Series range from 1 
to 20c and many beautiful prizes are 
in store for the vvinning series holders.

April 9th the day of the North- 
side Bunco John Faiza tnissed his hat 
after a party at his home. It seems 
someone accidentally vvalked avvay vvith 
it vvhen the party vvas over.
f Many Pirmynites vvere seen at 

the Gay Blades Dance Saturday, April 
23rd at the Southtovvn Bąllroom.

£ Follovving Pirmynites vvere seen 
at the Edgevvater Beach Hotel Saturday, 
April 23rd: Mike Oksas, Adele Ra
kauskas, Evelyn Kazy and Tony Faiza. 
Schurz High Schopl held the dance. .

9 Rehearsals tvvice a vveek Tues- 
days and Fridays. So, until vve meet 
again, reminding you all to be prompt- 
ly dovvn at eight for some good hard 
rehearsing, I remain your silent part- 
ner. Raskey Huey

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Roosevelt’s Pump-Priming

Just novv it is the fashion to con- 
demn Roosevelt’s public spending as 
pump-priming bound to do no good 
būt sure to put this country even more 
deeply into dėbt. Colonel Knox and 
Senator Vandenberg lash out against 
such spending as silly vVaste of money 
that ought to go into the coffers of 
industrialists for plant extension. Big 
Business, vvhile steadily throvving more 
vvorkers on the Street, condemns public 
spending as “coddling the idle, 
breeding a dass of loafers that prefers 
to lean on a shovel handle to doing an 
honest day’s vvork, by God!’.’

Economists, fro mJohn A. Hobson 
of England to Father John A. Ryan 
of the Catholic university in Wash- 
ington, contend that in times of de- 
pression cities, statės, and national go- 
vcrnments should inerease their expen- 
di turės for public vvorks. Doing so, 
these economists insist, vvill lessen the 
shrinkage of. purchasing povver in the

(Con’t on page 2)

From the Inner 
Sanctum of 
“Jaunimas”
Of Joe Poshka and ‘"The American- 

Lithuanian Youth Netvspaper”

(In the past, for the lašt tvventy 
years or more, many attempts vvere 
made to issue English publications for 
and by young Americans . of Lithua
nian extraction. Most of these attempts 
proved unsuccessful and usually did not 
survive the pangs of birth.

“Jaunimas’’,' publishęd ’bi-vveekly in 
Chicago since Šėpt., 1936, is the out- 
standing youth publication to date. It 
vvas organized by Joe Poshka, a young 
nevvspaper man, born in Scotland, 
reared in Lithuania and novv residing 
in Chicago for the lašt six or seven 
years.

The follovving inside vievv of “Jau- 
nimsa’’ and Mr. Poshka vvas vvritten 
by one of the staff members of the 
publication. —Eds.)

Why did J. Poshka begin the pub- 
lication of. JAUNIMAS?

“Since the 
great majoritv 
of our youth 
cannot read 
Lith., the old 
nevvspapers 
vvere vvasted on 
them. Though 
they vvere in
terested in Li
thuanian activi
ties and af- 
fairs, they

them because
of their inability to read the language.’’ 

Būt what about the English sections 
in these netvspapers?

“English sections are important and 
vve are glad to see more and more Li
thuanian papers are inaugurating such 
secitons. Nevertheless, they are štili li- 
mited to space testrietions and the re- 
strietions of editorial policy in regards 
to factions and religion. They can
not coyer the Lithuanian field tho- 
roughly and yet impartially.” (Not al
vvays true. —Eds.)

Does JAUNIMAS belong to any 
particular Lithuanian “faction”?

No! No! and No! We are just Li
thuanians. Witness the roster of our 
vvriters: they are seleeted as the best 
from all factions. We have Mathevvs, 
vvho for many years vvrote for Nau
jienos; Ę. J. Kubaitis, a former Drau
gas and Catholic Tribūne correspondent: 
Vytautas Sirvydas, former editor of 
Vienybė; V. Bukšnaitis, present edi
tor of Vienybės English section; Dr. 
F. J. Hill, foremost Lithuanian book 
authority and a leader of Lithuanian 
Catholic students; Mrs. Colney, the 
Lithuanian Elsie Robinsonu J. Juozai
tis,, one of the best Lithuanian sports 
authorities and organizers/ vvho for 10 
yrs .was prominent in the Kof L ac- 
tivity.”

Poshka. and his staff are planning to 
enter JAUNIMAS, novv a bi-vveekly, 
in the vveekly field vvithin a fevv 
months. Subscription rates vvill re
main the šame, tvvo dollars a year. At 
present,' during the balance of the drive 
an introduetory subscription of seven 
months may be obtained for one dol- 
lar. Send all orderi, Communications, to
JAUNIMAS, 2201 W. Cermak Rd.

Personalitieš of Interest
It is our pi e ašute to present each tveek individuals ivhose activities, character, 
ambition arę noteivorthy and of fine influęnce in Lithuanian circles.

Will You Allou) U s, Kind 
Mademoiselle ?

Dear Miss Kairis:
As you vvill quickly and correctly 

condude, vve secured your photograph 
under falše pretenses. Forgive us. Būt, j 
vve had made up our minds to present 
you as the “Personality” of this vveek 
and vve needed your photo.

Why didn’t vve tell you that we* 
vvere actually intervievving you the lašt! 
time vve conversed vvith you? Because' 
vve already knevv your many good deeds! 
and vve couldn’t resist the temptation! 
of surprising you in this vvay,—by just 
vvriting you an “open letter.”

For, verily, verily, you vvouldn’t 
have thought of telling us about your 
excellent vvork at Northvvestern Uni
versity. vvhere you vvere avvarded Bache- 
lor and, later, the Master’s degrees. 
You bave possibly almost forgotten 
that you stepped forth from school 
vvith intentions of teaching, būt that 
the “tempora“ and “mores’’ vvere such 
as to svveep you into Sočiai Service 
vvork.

Of. course, you vvould have gladly 
ansvvered our queries as to the inter
esting and sometimes heart-rending pro- 
blems you meet vvith in the field of 
Soical Service, būt vvould you bave 
told us hovv vvell you are doing your Scholarship Fund plans. Your faith- 
vvork for the Chicago Relief Adminis- fulness as LUC Correspondent is deep- 
tration? Or, vvould you have mentioned į ly appreciated by that group and the 
your conscientiousness and sincerity in j public.
fulfilling your assignments? Your home is alvvays open to a

And vvould you have remembered meeting for either group, būt vvhich do 
to reveal the fact that no matter how you prefer? In April, you vvill sėt the
trying the vvork may have been all day, 
you vvould never be too tired to be 
sociable and obliging if some group 
“dropped in’’ and teased Anne to play 
a fevv songs on the piano,—especially, 
if it vvere to be Lithuanian songs?

Būt say, vve never did ask you if 
your trip to Lithuania inereased your 
love for Lithuanian music. ( . . .though 
vve do knovv that you “fell’’ for the 
custom of serving tea.)

Another question that vve have long 
vvanted to ask you is:

“Whom do you favor: the K R's 
or the LUC’s?’’

You have been a member of the 
K R’s ever since that group of Lithu
anian young ladies vvas organized thir- 
teen years ago, and you have served 
as Treasurer for a good portion of 
those years. Another duty that se.’ms 
.to have fallen on your capable should-

During the lašt fevv vveeks a num- 
ber of contributions have come in. 
Would you think it vvas spring fever? 
I hardly knovv hovv to describe it. 
Perhaps it vvas the psychological ap- 
proach. No mention for such contri
butions vvas made and lo, they began 
to pour in. Well, vve have included 
them in this issue.

* * *

Activities

Our vvelcome party for Bunni So- 
vetski took' place April 2, in the 
home of Stan Drigot and vvas both 
interesting and enjoyable. In an inter
esting talk members and guests heard 
Bunni relate some hair-raising experi- 
ences at the front in Spain. We ga- 
thered that he vvas very glad to be 
back safe and alive.

On Friday, April 4, LUC members 
attended an evening performasce of 
“Julius Caesar” and found it unique 
and thoroughly enjoyable.

* * *
Summer is just around the corner 

and many of our members are begin
ning to feel the lute of the golf course. 
As soon as the eut rate books come 
out, tbey’ll be off. Lašt year’s golfers 
included Al Rulis, Anthony Faiza. 
Stanley Drigot, Al Drigot, Vic Krauchu 
nas and AI Endzelis. Tbree Als versus 
tbree others.

We understand that Florence Kor- 
sak also plays golf. Won’t you join 
us? More girls are needed to keep the 
men from svvearing vvhen they “blovv 
up*’ on the golf courses. All interested 
in playing should see Vic for eut rate 
books.

There vvill be a baseball game Sun.
May 1, at 10 o’dock at the George W., Brooklyn, N. Y.

ANNE KAIRIS

ers repeatedly is the tribute that the 
K R’s alvvays pay to the mothers on 
Mother’s Day, either by vvay of a lun- 
cheon or a surprise-gift to the mothers 
of all the members.

Likevvise, you have been a member 
of the LUC’s since their inception and 
have been active in promoting their 

table, beautifully decked vvith your fa
vorite jonquils if you entertain the K 
R’s and yqu vvill order the šame cen- 
terpiece for the LUC’s.

That’s right, Anne, no partiality.
We almost forgot to report that ma

ny an hour of your valuable time vvas 
also dedicated to the chorai socitty, 
PIRMYN, vvhich has not forgotten 
hovv good a member you vvere.

Būt, vvho can forget your vvilling- 
ness to help and your sincerity in vvhat- 
ever you do?

We only hope your vvillingness vvill 
extend to the act of forgiving us for 
“putting one over on you.’’ Will you 
allovv us just a fevv minutes for an 
intervievv in a day or tvvo so that vve 
may return the photograph that vve 
“svvindled” from you?

Sincerely,
Neuosy.

Williams College, 53rd and Drexcl. 
After the game, a splash party! Let’s 
all be there to root for LUC!

* * *
Plans are under vvay to trounce the 

Red Wings and possibly Naujos Gady
nes Chorus. The LUC team is al- 
ready scheduled against the Pirmyn 
team at their Picnic May 151

Can you put this "In Other Words?”

A calculous substance vvhich is sub- 
ject to lateral osciljation accumulatcs 
no cryptogamous substance.

* * *
A feathered vertebrate reposing vvith

in the confines of the extremity of a 
human limb has a value equal to twice 
the number of inhabiting a seruby 
grovvtb.

Correct ansvvers vvill be given in 
next issue.

* * *
The LUC meeting lašt Sunday vvas 

vvell attended and six nevv prospėctive 
members vvere a’so present. After a 
“snappy’’ meeting. the bostess Miss 
Blauzdis served delicious refreshments. 
Many of the LUC members attended 
later Mr. šaltimieras’ program at the 
Lithuanian Auditorium.

* * *
The LUC Scholarship Loan Fund 

Committee announces that applications 
may be made for a Scholarship Loan 
novv. The lašt date for filing applica
tions is Aug. 15. Inquiries may be ad- 
dressed to Mr. A. Rulis, chairman S. 
L. Fund, 5409 S. Sacramento. or LUC 
Publicity Chairman, A. Kairis, 5128 
W. George St.

A. Kairis

*NEW MAGAZINE APPEARS
The first issue of “The VOICE of 

Lithuanian Americans" has reached its 
ęubscribers, vvho mušt have enjoyed 
the variety of its contents and illus- 
trations.

Subscription is 15 cents per copy, or 
$1.50 per year. The magazine vvill be 
published montbly by the Litbuanian- 
American Publishers, Box 38, Station




