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Derybos Su General 
Motors Prasidėjo

Ieškoma pagrindo tikrosioms deryboms 
tarp General Motors ir streikierių

l^ANSING, Mich., sausio 14. jKrzyckij vice-prezidentas Amal- 
— šiandie 11 .vai. ryte guber
natoriaus Mu'rphy raštinėje, 
dalyvaujant pačiam gubernato
riui, kuris specialiai atvyko iš 
Detroito, prasidėjo derybos 
tarp General Motors vice-pir- 
mininko Knudsen ir automobi
lių darbininkų Unijos vado 
Martin. Derybos vedamos su
radimui pagrindo tikrosioms 
deryboms tarp General Motors 
ir jos streikuojančių* darbinin
kų užbaigimui streiko.
Martin yra jaunas vyras, pir

miau buvęs kunigas . mažame 
miestelyje netoli Kansas City, 
Mo. Bet jis susidėjo su auto
mobiliu darbininkais -ir dėlei 
to neteko savo parapijos. Nuo 
to laiko jis ir dirba automo
bilių darbininkų unijai.

Knudsen gi yra 
tų amžiaus, kuris 
metų amžiaus ir 
vaikinas atvyko į 
banijos ir ilgainiui iškilo iki 
galvos didžiausio automobilių 
trusto.

gamated Clothing Workers, 
dabar dirbantis dėl industri
nių unijų komiteto; socialistai 
Adolph Germer, žymus Illinois 
angliakasių vadas; John Bro- 
phy, direktorius industrinio 
komiteto ir Allen Haywood, 
angliakasių vadas, industrinio 
komiteto darbuoto j as.

Knudsenui gi padeda Do- 
naldson Brown, galva General 
Motors finansinio komiteto ir 
John Thomas Smith, galva le- 
galio korporacijos štabo.

Lewis smerkia Dar 
bo Federacijų ir 

piniguočius

virš 50 me- 
budamas 20 
neturtingas

Po porosĮ valandų derybos 
liko nutra ^pietum's. Po 
pietų Martip jpaąitaj-Ž su visu 
unijos strategijos komitetu ir 
vėliau vėl tęsė derybas iki va
karo. Po vakarienės derybos 
vėl atsinaujino.

Derybose kaip Martin, taip 
ir Knudsen turi* visų eilę pa
tarėjų.

Kaip einasi derybos nieko 
nežinoma, nes abi pusės susi
tarė, nieko neskelbti derybų 
laiku. Bus paskelbta tik tada 
kada derybos bus baigtos, ar 
be pasekmių bus nutrauktos, 
šiaip gi derybų laiku apie de
rybų eigų nieko nebus skelbia
ma. Nieko apie derybų eigų 
nesako ir

Tik iš Washin^tono gauta 
žinių, kad 
jas Dewey 
bos padarė “kiek progreso”.

Svarbiausias nesutikimas tarp 
unijos ir General Motors yra 
reikalavimas pripažinti Uniją 
kaipo visų darbininkų atstovę, 
taipjau kompanijos reikalavi
mas, kad “sėdintys streįkie- 
riai” apleistų dirbtuves 
bus pradėtos derybos.

Bet kokie klausimai yra 
stomi šiose Knudsen ir 
tin derybose yra nežinoma. 
Bet jau šios derybos yra di
delis žingsnis prie taikos, nes 
ikišiol kompanija nė ištolo ne
prisileisdavo unijos atstovų ir 
šios derybos yra pirmas susi
tikimas prie vieno stalo Gene
ral Motors ir automobilių dar
bininkų unijos viršininkų.

Tarp Martin patarėjų dery
bose dalyvauja socialistas Leo
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Lietuvos Naujienos
Kasavo Veiverių by 

los sprendimų
Išspręstos dvi politi 

nes bylos
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KAUNAS. — Gruodžio 19 d. 
Vyr. tribunolas, apsvarstęs 
Veiverių įvykių bylos kasaci- 
jos skundus, kiek jie liečia ka
riuomenės teismo sprendimą 
apie K. Kalašinsko, Juozo Bart- 
niko, J. Jankausko, Alf. Veive
rio, J. Grincevičiaus, V. Mačio, 
Jurgio Bartniko, J. Karčiaus
ko, K. ir A. Gustaičių ir A. Ma- 
razo nubaudimus, tuos spren
dimui panaikino ir bylų grąži- 
no kariuomenės teismui sprę
sti iš naujo. Balio ir
Juodžbalių, M. Jočytės, V. Ba
joro, J. Jotauto, J. Skučo ir Pr. 
Bieliūno kasacijos skundai at
mesti. A. Rutkausko,, K. Var- 
kalos ir A. Stravinsko kasaci
jos skundai nesvarstyti, nes 
jie savo v skundus atšaukė ir 
įteiks Valstybės Prezidentui 
malonės prašymus. Motyvai 
bus paskelbti vėliau1.

KAUNAS. —3 Kariuomenės 
teismas už komunistinę veik
lų šiauliškį šochatą nubaudė 
šešeriais metais sunk, darbų 
kalėjimo, o L. žilionį už šnipi
nėjimų — pusantrų metų ka
lėjimo.

Dvaras už svetimus 
dolerius

Prano
- Gruodžio 11 
apyg. teismas

Anglai ieškos Moro 
koj Vokietijos 

kareivių
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Škotija slenka lin 
kui 4— Airijos

Bylos aplinky-

WASHINGTON, sausio 
—< John L. Lewis, vadas 
dustrinių organizacijų komite
to, aštriai pasmerkė Amerikos 
Darbo Federaciją 
čius už 
General 
streikų.

Darbo
tinama už 
kant savo naciams gryšti į dar
bą streiko apimtose * dirbtuvė
se. O piniguočiai buvo smer
kiami už susitelkimą bendro
mis jėgomis sulaužyti streiką 
ir tuo sunaikinti darbininkų 
organizacijas ir kitose didžio
siose pramonėse.

Lewis paskelbė eilę skaitli
nių, kurios parodo, kad Geneu 
ral Motors neteisingai dalina
si pelnu. Skaitlinės parodo, kad 
kompanija 1935 m. turėjo gry
no pelno $167,226,510, kuomet 
tuo pačiu laiku visiems 211,- 
712 darbininkų, įskaitant ir 
raštinių darbininkus, algomis 
ji išmokėjo tik $328,000,000. 
Lewis mano, kad pereitų metų 
pelnas dagi viršys visus algų 
išmokėjimus.

LONDONAS, sausio 14. — 
Anglija įsakė torpedinio laivo 
Vanoc karininkams apvažinėii 
Ispanijos Moroko pakraštį ir 
patiems įsitikinti, ar yra Mo
roko j V,okiejtiįos kąreivią ir 
ar daromą < j juos ten
išsodinti;/ ^ap@rio į'įėšįtikinia? 
Į>er tūlą laiką. - '

Tuo pačiu laiku admiraltija 
pabrėžė, kad Anglijos laivyno 
jėga bus panaudota apsaugoji
mui Anglijos laivų. Tą parodo. 
Anglijos torpedinio laivo Sus- 
sex greitįąsį.paliuosavimas lai
vo Bramh'įh,;1 kū£į buvo sulai
kęs ginkluotas sukilėlių žvejų 
laivas. Gavęs radio pašauki
mą, Sussex skubiai atplaukė 
prie sulaikyto laivo ir atkrei
pė savo kanuoles prieš žvejų 
laivą. Sukilėlių laivas tuoj aus 
po to nuplaukė tolyn.

Italijos armijos pa
reikalavimai trukdo 
Ethiopijos importų

i<

Potvyniai Illinois 
valstijose

Šaukia lakūnus pa 
siaiškinti dėl tarna 

vimo Ispanijai

tau At J....? dks;
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt sniegas ir gana šal-

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 31°.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 
4:48.

t

CHICAGO. — Po smarkių 
liūčių išsiliejus upėms ir upe
liams tūkstančiai akrų Idukų 
liko užlieta pietinėje dalyje 
Illinois valstijos. Kitur yra už
lieti keliai ir išnešti mažesni 
tiltai, taip kad Johnston City 
apielinkėj daugelis kelių liko 
visai uždaryti. Hemu gi yra 
apsuptas vandens.

t

Wabash upė taipjau smar
kiai pakilo ir užliejo didelius 
plotus derlingų laukų. Potvy
nio laipsnio pasiekė ir Ohio 
upė.

Potvynis taipjau4 palietė In
diana ir Missouri valstijas.

NEW YORK, sausio 14. — 
Du žymus Amerikos lakūnai 
Bert Acosta ir Gordon Berry, 
kurie buvo prisidėję prie Is
panijos lojalistiį, bet dabar, su
gryžo iš Ispanijos, liko pašauk
ti pasiaiškinti prieš federali- 
nį grand jury dėl jų įstojimo 
į svetimos valstybės kariuome
nę. Ypič bus stengiamus! su
žinoti kas juos įrašė į Ispani
jos armijų. <

Pranašauja Europos 
karų už penkių 

menesių

WASHINGTON, sausio 14. 
— Fašistinės partijos kandi
datų į prezidentus William 
Lemke, kuris betgi pateko į 
kongresų kaipo republikonas, 
republikonai nutarė nubausti 
tuo, kad jis nebus skiriamas 
į jokius kongreso komitetus.

TUCSON, Ariau, sausio 14. 
— čia pasimirė indėnė Sere- 
fina Soto Zazueta, sulaukusi 
113 metų amžiaus.

GLASGOW, sausio 14. — 
Glasgow observatorija nustatė, 
kad škdtij a' slenka linkui Ai
rijos t— ir Amerikos, po maž
daug ąštuoniaš pėdas į metus. 
Per 76 ' mėtį Škotija paslinkįrj 
si apie 600'•pėdų. Anglija bet
gi stovi vietoj ir Škotijai slen- 

. kant . j į; Įeiiįįiąsi . ląnku.' ; \ .■ ,

Anglų laivas apšau 
dė sukilėlių karo

..laivų
. ''"i. i ’'

MADRIDAS,’ sausio
Mencheta žinių agentūra pra
neša, kad stovėjęs Valencia 
uoste ^Anglijos karo laivas ap
šaudė sukilėlių kruizerį, kuris 
bombardavo portą. \ ,

Mencheta agentūros žinia 
nepaduoda vardo Anglijos lai
vo, bet iš kitų žinių sprendžia
ma, kad tai buvo laivas Wool- 
wich.

Sukilėlių laivui bombarduo
jant Valencijos portą aštuoni 
žmonės liko užmušti ir 12 su
žeista. Tuoj aus pakraščių ba- 
tarejos ir Įojalistų kanutolinis 
laivas Laya pradėjo šaudyti i 
sukilėlių kruizerį, kuris stovė
jo už > pusantros jnylios nuo^ 
Vajencia švyturio.

Arabai priešinasi 
žydų valstybei 

Palestinoje

JERUZOLIMAS, sausio

LONDONAS, sausio 14. — 
Gautomis iš Ethiopijos priva
tinėmis žiniomis, visa Ethio- 
pija gali importuoti tik 15 to- 
hų prekių į dieną, dėlei susi
grūdimo ant Djibouti ir Addis 
Ababa geležinkelio.

*^teŽittkelis1 gali į dieną 
pergąbęnti tik 300 tonų pre
kių. IŠ, jų 85 nuoš. yra skiria
mi .■ Italijos armijos reikalams 
ir 10 nuoš. eina paties gele*- 
žinkelio operavimo pareikalavi
mams, taip kad nuo 8,000,000 
iki 12,000,000 Ethiopijos gy
ventojų lieka tik 5 nuoš., ar
ba 15 tonų į dieną.

Jau" dabar Djibouti porte 
laukia daugiau k(aip 50,000 to- 
,ntj prekių pergabenimui į 
Ethiopiją.' Tiek prekių perga
benti ims mažiausia šešis mė- 
:nęsius.

Italija prižadėjo pravesti 
rus kelius Ethiopijoj. Bet 
(pabadai ir dabar tebėra tik 
ant popieros.

Nors Italijos okupacija 
vykinama metodiškai, bet 
tiek imjp dar kelis metus 
Ethiopiją bus pilnai okupuota 
ir “nuraminta”.

Italai laiko visus svarbes
nius miestus ir geležinkelį, bet 
vis dar siaučia visoje šalyje 
partizanų būriai, kurie nuola
tos puldinėja italų karavanus. 
Ir tikrai dideli karavanai, po 
gera kareivių apsauga, tegali 
pasirodyti ant ^nuošalesnių ke
lių dagi pačios Addis Ababa 
apielinkėj.

Mūšiai prie Madrido 
apsistojo; evakavi- 

mas tęsiasi

ge- 
tie

yra 
vis- 
iki

MADRIDAS, sausio 14. — 
Civilė valdžia pasinaudodama 
tiršta ir drėgna migla, kuri 
sustabdė mušius Macįrido fron
te, skubiai tęsia evafeąvimf’Iš 
Madrido ęivilių gyventoj ų.

Numątyta į pajūrį kasdie 
evakuoti po 10,000 žmonių, 
daugiausia moterų ir vaikų.

(Necenzuruotos žinios iš 
Hendaye, Francijos, sako, kad 
jau evakuota 400,000 žmonių 
ir per ateinančias .kelias die
nas numatoma levakiiota dar 
250,000 žmonių, taip. kad Ma
dride1 pasiliks tik 11)0,000 ci
vilių gyventojų).

Valdžios karinė vyriausybė 
praneša, kad sukilėlių artile
rija apšaudė lojalistų pozicijas 
Gūadalajara sektore, bet “be 
svarbių pasėkų”. Taipjau ata
kavo Santa Maria, Escorial 
sektore, ' smarkia šautuvų ir 
artilerijos ugnimi, kuri buvo 
“atsakyta” lojalistų kareivių.

Lojalistų kareiviai keliose 
vietose netikėtomis atakomis 
sustiprino savo pozicijas.

ROKIŠKIS, 
d. Panevėžio 
nubaudė pil. M. 3 m. s. d. k. 
už tai, kad jis savo sesers ir 
svainio pinigais savo vardu nu
sipirko dvarą.
bes tokios. Svainis iš Ameri
kos siųsdavęs M. pinigus pra
šydamas, kad jis jam nupirktų 
ūkį. Pinigai būdavę siunčianti 
siuntiniuose, suvynioti į senus " 
drabužius. Svainis miręs, bet 
byla M. iškėlė jo sesuo ame
rikietė ir antra sesuo, gyx\J 
Lietuvoje. M. aiškinosi, kad* 
ūkį pirkęs savais pinigais, nes 
jis taip pat iš Amerikos pini
gų atsivežęs. Drabužiuose su
vyniotų dolerių neradęs/ Bet 
teismui buvo patiekta laiškų, 
kuriuos M. rašė svainiui į 
Amerikų. Laiškuose M. mini, 
kad pinigus jis gavęs ir kad 
Hppirkęs svainiui dvarų. M. 
tęisme aiškinosi, kad svainis 
IiuvęS labai* turtingas ir prašęs 
jį taip rašyti, nes bijojęs ame
rikoniškų vagių. Tuos laiškus 
Amerikoj jis rodydavęs kaimy
nams ir tokiu budu skleidęs 
žinias, kad jis pinigų nebetu- 
rįs, nes Lietuvoje pirkęs ūki. 
Prieš teismo posėdį seserys by
lų norėjo panaikinti, bet nebe
galėjo. M. padavė skunda apel. 
rūmams.

Sudegė fabrikas.
Gruodžio 10 d. apie 3 vai. 

nakties užsidegė Pagrundoje, 
Rokiškio priemiestyje, stovįs 
aliejaus ir krakmolo fabrikas. 
Sudegė pastatas ir nesenai at
vežtos įvairios mašinos.

Žydi žibuoklės

Lojalistų lakūnai 
sutrukdė suki

lėlių atakų

KAUNAS. — Jau apie pus
antros savaitės, kai Lietuvoje 
minkštas ir drėgnas oras. Dau
gelyje vietų pradėjo sprogti 
smulkesni krūmai. Aleksoto 
gyventoja' Agota Miliauskiene, 
eidama per fortų šlaitus, dvie
jose vietose rado pražydusių 
žibuoklių. Retas atsitikimas 
kad gruodžio m. žydėtų žibuok
lės.

MADRIDAS, sausio 14. — 
Oficialiai paskelbta, kad loja
listų bombardavimo lėktuvai 
stiprių sukilėlių atakų iš sau
sumos ir j;jrfrų ant Malagos.

Ataka buvo taikoma paleng
vinimui išsodinimo naujų su
kilėlių pulkų, kurie turėjo pul
ti tų pietinės Ispanijos mies-

Šiomis dieno-KAUNAS.
mis Nemune po žaliuoju gele
žinkelio tiltu rastas Vinco Ma
tulevičiaus lavonas. Jis perduo
tas geležinkelių policijai. Įvy
kis tiriamas.

14.
, • I , r ■*

— Arabų, centralinis komite
tas griežtai pasipriešino kūri
mui Palestinoje 
bes.

“Arabai skaito 
vo. kraštu ir jie

žydų valsty-
Italija ramina 

vokiečius
Palestiną sa- 
atsisako ati

duoti nors vieitą ketv. mylią 
žemės,” pareiškė Uni Bėy\ Ab- 
dul Hadi, išdėstydamas komi
teto nusistatymą Anglijos ka
rališkai komisijai, kuri tyrinė
ja nesenai vykusią kruviną žy
dų ir arabų kovą.

Arabai atsisakė dalyvauti 
bet kokiose derybose su4 žy- 

luiiž} pu puisviuviu juciiuBiu v iv- dais ir jie sutinka priimti^ tik 
sėjimo Pietų Amerikoj, kur jis vieną kompromisą, būtent ga

rantuoti teises tą žydų, kurie 
jau dabar yra* Palestinos pi
liečiai. , ■ " ’/

LONDONAS, sausio 14. —- 
Anglijos field maršalas lordas 
Milnė viešoj prakalboj prana
šavo, kad Europos karas atei
siąs ne ilgiau kaip už penkių 
mėnesiu.

WASHINGTON, sausio 14. 
—- Valstybės sekretorius Cor- 
dell Hull sugryžo į Washing-! 
tonų po pustrečio mėnesio vie-

dalyvavo visos Amerikos tai
kos konferencijoje, įvykusioje 
Buenos Aires, Argentinoje.

■ Y.. . i

RYMAJį}, sausio 14. — Of i- 
ciale Italija užtikrino atvyku
sį į Rymą Hitlerio padėjėją 
gen. Goering, Italijos pasira
šymas sutarties su Anglija dėl 
Viduržemio juros visai nepa
keis Italijos draugiškumo Vo
kietijai.

Mussolini ir Goering taipjau 
tarsis ir dėl Ispanijos..

NĘW YORK, sausio 14. — 
Muitinė ant anglų laivo Maron 
suėmė $100,000 vertės narko- 
tiį. Areštuoti 7 trys chiniečiai 
įgulos nariai, kurie narkotus 
bandė įšmuegliuoti. -

’d

EVERETT, Wash., sausio 
14. — Sųryšy su pagrobimu* 
ir nužudymu Charles Mattson, 
10 metų vaiko, liko suimti du 
nužiurėtini asmenys ir kruvi- 

automobilius, kuriuos gal-nųs
būt vaiko, kūnas buvo nuvež
tas į miškus.

14.MIDLAND, Pa., sausio
— Po eksplozijos kilęs gais
ras sunaikino milidninę Cru- 
cible Steel Co. cinos dirbtuvę, 
kurioj dirbdavo iki 3,000 dar
bininkų. Visi darbininkai išsi
gelbėjo, bet keli apdegė.

i

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

* Rotos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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Sveikatos Skyrius
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri

AMERIKOS LIETUVIU
, DAKTARU DRAUGIJA

DUSULYS (EMPHYSEMA)

gir
tas 
tu- 
to*
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JAUNUOLIS KURIS ATRADO MATTSONUKO LAVONĄ

KA1KE.J, 19 METŲ ŪKININKAITIS, GORDON M0RR0W, KURIS ATRADO 
10 metų berniuko Charles Mattson lavonų netoli savo namų. Jis kalba su L. S. 
Challacombe, vietos koroneriu, kuris padaręs tyrinėjimų nusprendė, kad berniu
kas išgulėjo negyvas nuo trijų iki dceturių dienų. N-IIN Photo

PolitiKa
Lietuvių Lyga 
Cook County

Antradienio vakare, sausio 
5 dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted st., Lietuvių 
Dem. Lyga laikė metinį susi
rinkimą. Į susirinkimą atsilan
kė beveik visi Lygai priklausą 
ekzekutyviai komitetai iš war- 
dų organizacijų ir kliubų. Pir
mininkas Al. Kumskis atidarė 
susirinkimą, nutarimų 
kas Joe Kaminskas 
praeito susirinkimo 
kurs buvo vienbalsiai

mingo augimo ir gyvavimo ir 
patarė lietuviams organizuotis. 
Sako, be organizacijos mes ne- 
atsieksime augštesnio laipsnio 
politikoje ir sako, jus dirbkite 
ir aš pats padėsiu, kad dar ir 
daugiau lietuvių užimtų žymes
nes vietas. Toliau padėkojo ly
gai už jam suteiktą paramą. 
Paskiau' įteikė lygos raštinin
kui keletą laiškų atsakymų,,ku
riuos teisėjas buvo pasiuntęs 
keliems žymiems politikieriams 
reikalaudamas lietuviams dar
bų. Atsakymai gana tiksliai 
skamba, būtent laiškai Horne- 
rio, Clark, Lindheimer, Walsh, 
Conroy, Kaindl, Schloeiger ir 
kitų. Pasirodo, kad teisėjas ne 
vien savim rūpinas, bet dar 
darbuojas ir lietuvių labui. To^ 
liaur teisėjas, prisimindamas sa
vo profesiją sakė, kad viskas 
kuo geriausia klojas, nejaučia 
jokio silpnumo, kurį numatė 
kai kurie laikraščiai ir žmonės.

Visas susirinkimas buvo ra
mus, tvarkus ir įdomus.

—S. Gurskis, Lygos koresp.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
Kliudymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer- 

, ginonrs pat a r i- 
mai dovanai.

ADVOKATAI

st.

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

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

TeL Boulevard 1310. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties. •

Rašo Dr. A. Yuška
Jei sunkiai padirbęs arba 

greitai pabėgęs žmogus uždus
ta, ir jam pritrūksta oro, 
dis pradeda dažniau mušti, 
ne visados' reiškia, kad jis 
ri širdies ligą. Dažniausiai
kie žmonės 'turi nenormalų kvė
pavimo aparatą, tai yra, kai ku
riose dalyse plaučių trubelės 
būna susitraukusios, sumažėju
sius, dėl to oro kamaraitės (air 
cells) būna oru perpildytos, iš
siplėtusios. Tą ligą vadiname 
dusuliu (emphysema).

Kai kurie žmonės iš>prigimi- 
mo turi silpnus plaučius, bet 
didžiumoje dusulio ligos prie
žastimi būna visokios rūšies 
plaučių ligos; dažniausiai pa
prastas, užsisenėjęs per ilgą lai
ką neišgydytas plaučių trubelė- 
se įdegimas, vadinamas “šaltis’ 
arba bronchiitas. :

Ligoniui sergant bronchitu 
j;rba plaučių trubelių įdegimu, 
trubelėse vidurinis pamušalas 
sutinsta. Trubelių skylutėse 
nuo įdegimo sunkiasi savotiš
kas skystimas, plasma, kur 
bakterijos veisiasi, auga ir pū
lius gamina. Tokiai būklei susi
darius, ligonis sunkiai į plau
čius orą įkvepia, o iškvėpti iš 
kai kurių mažesnių kamaraičių 
visai neįmanoma, nes papras
tai įkvėpimas lengviau duodasi, 
negu iškvėpimas.

Plaučių kamarėlėse oras pasi
lieka nepermainytas, nusistovė
jęs ir sudaro didelį vidurinį 
spaudimą, nuo kurio kamarėlės 
sienos, lygiai kaip pasenusi gu
ma, išsitęsia, bet susitraukti ne
begali. Del to' oro kamarėle pa
silieka išsiskėtusi. PasitaikJ^jr
taip, kad kamarėlės viena ar, t 
daugiau sienelių sutrūksta ir 
suvienija keletą kamarėlių į 
vieną didelį kamarą, kuri visa
dos oro perpildyta pasilieka. 
Jei daug tokių kamarų dėl su
trukime plaučių pasidaro, tai 
kvėpavimas būna sumažintas, 
nenormalus. Dėl stokos įkvė
piamo oro ligonis nuolatos jau
čiasi pavargęs, greitai pabėgęs 
arba sunkiai padirbęs jis pri
trūksta oro, uždusta. Dėl sto
kos tyro kraujo jo lupos pamė
lynuoja, širdis dažnai muša, 
kosti ir turi sėstis pailsėti. Dėl 
vidurinio oro spaudimo krūtinė 
būna aukštai iškelta.

Paprastai sveikas suaugęs 
žmogus įkvėpia plaučiuosna ir 
iškvėpuoja nuo 3,000 iki 4,000 
kubiškų centimetrų oro. Kuris 
įkvėpia mažiau oro, negu yra 
nustatyta, tokis yra skaitomas 
kaip turintis silpnus plaučius. 
Tokius aplikantus apsaugos 
kompanijos dažniausiai atsisa
ko priimti į savo apsaugos ar
ba pašalpos skyrius. Dėl to ap- 
draudos kompanijos gydytojas, 
pildydamas aplikaciją, išmie- 
ruoja aplikanto krutinę, kad 
galėtų patirti plaučiuose oro 
įtalpą, čionai aišku, kaip svar
bu yra turėti sveikus plaučius.

Kad galėtume apsisaugoti nuo 
dusulio, reikia išgydyti šaltį, 
kosulį, bronchitą ir kitokias 
plaučių ligas, pirmiau negu per
eina į chronišką ligą arba į du
sulį. Plaučių ligonim's yra pa
tariama nuimti X-ray atvaiz
dus, kurių pagalba galima daug 
patirti apie jų ligos eigą. Kad 
dusulingiems galėtume paleng
vinti kvėpavimą, patartina ne
šioti gerai pritaikytą diržą, ku
ris nusileidusius vidurius pa
laikytų vietoje ir miegamąjam 
kambaryje laikyti visados šiltą 
ir drėgną orą. Kuriems yra pa
togu, gali persikelti į šiltesnį į 
klimatą gyventi, nes jei užsise- 
nėjusi liga būna nepagydoma, 
tai gerai pritaikyti vaistai ir 
kitokios priemonės ligoniui daug 
palengvina jo ndobodų gyveni
mą.

raštiniu-Į 
perskaitė 

raportą, 
priimtas.

. Toliau sekė rinkimas valdy
bos. Atsidarius rinkimams Dr. 
Poška liko perstatytas užimti 
laikino pirmininko vietą. Pir
mininku vienbalsiai ir viešai 
išrinktas senasis Lygos pįrmi- 
ninkas Al. Kumskis; vice-pirmi- 
ninkai buvo renkami slaptai, 
leidžiant per balsus. Daugumą 
balsų gavo Bruno Jakaitis, ku
ris liko pirmas vice-pirm., ir

Paul šaltimeras, užimdamas an
tro vice-pirm. vietą. Raštinin
kas vienbalsiai išrinktas sena
sis, būtent Joe Kaminskas, ir 
finansų raštininkas išrinktas 
adv. Kany Savickas. Kita Val
dyba bus paskelbta vėliau.

į- Naujoji valdyba, užėmusi vie
tas, pareiškė savo pasiryžimą 
ir energiją sparčiai darbuotis 
kaip lygos, taip ir organizacijų 
ir visų lietuvių labui šiais 1937 
metais.

Toliau sekė nauji sumany
mai. Duotas įnešimas ir parem
tas surengti šokį. Tam dalykui 
apsvarstyti išrinkta komisija 

I susidedanti iš sekamų asmenų: 
Kumskis, Jakaitis ir šaltime- 
ras. Taipgi apsvarstyti klausi
mai piknikų, kukiuos, rL<ygja 
rengs šią vasarą,

Vėliau Dr. Poška, Kaminskas 
ir Kairys papasakojo nariams 
apie įspūdingas teisėjo Zurio 
iškilmes, kurios įvyko City Hali 
instaliacijos dieną. Nariai, nors 
nekurie nedalyvavę iškilmėse, 
pilnai įsivaizdavo kaip garbin
gas buvo tas žygis lietuvių po
litikoj ir dar smarkiau pasiry
žo darbuotis. Kiek vėliau atsi-

lankė ir pats teisėjas Zuris, 
kuris tapo vienbalsiai išrinktas 
lygos garbės pirmininku. Tei
sėjas tarė keletą įžodžių, linkė
jo kai lygai, taip ir visoms/ po
litinėms organizacijoms pasėk-

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651? So. Rockwell St, 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas višuoser teismuose 
Bridgeporto ofisas:

8241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

Of VOUK NV 
INVESTMENT \<

ORĖ D
k ' ■ • • < • . i

Hooo.

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
. Association of Chicago direktorių susirinkime 

Gruodžio 31 d., 1936 vėl nutarta mokėti 4%
S dividendą ant visų taupymo skyrių.

Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius taupyti šioje bendro
vėje, kur įdėliai apdrausti iki $5000.00 per Fedcral Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

Duodam Paskolas Ant Namų
Simano Daukanto Fcderal Savjngs and Loan Association of 

Chicago įteikia paskolas ant' namų Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Duoda paskolas nųo«,5 iki 15 metų, lengvais išmokėjimais dėl nu
pirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas,

IIFėderalSavings 
iUND LOAN ASSOCIATION 

P Of CHICAGO

Phone Ganai 6122
DR. S.BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedčL pa^al sutarti 
Rez. 6631 So. Califoraia Aveniu

Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895

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.

St.
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
111 W. Washington

Room 737
Vai, 9 ryte Aki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Craųdon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS v

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos, Tel. CENtral 1840

Marųuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofisu Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 

Rezidencija
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

nuo

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELI S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSTCIAN-SURGEON

Office 4070 Archer Avenue t 
Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd 

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p.

Kasdien, išskyrus seredų. 
Sekmadięuį susitarus.----- —-- -UL__--------

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel, Prospect 3403

Dr A. J. Shimkus
GYDlfOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

st
p.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS

• DIENĄ IR -^AKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

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

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose V 
Chicaeros dalvse

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo ,

■NATHAN; KANTER

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET , 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

—i

2202 WEST CERMAK ROAD
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijoj.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turirite Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
M07 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 1 Boulevard 4089

i! I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

S. M. SKUDAS <
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ ir SŪNUS
2414 West 23rd Place Phone Canal 2515

S. C. IACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 127& arba Canal 2515

U419 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1188

4348
J. MULEVIČIUS

Phone Lafayette 3572California Avenue

LIETUVIS ' 
Opfidmetrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dienų. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Ąv.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel.
OPTOMETRISTAS
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuviOfisas ir

756 West 35th St,
• kampas Halsted St.

Valandos: nug 10—4 nuo 6 ikiValandos: nug 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
xWest Town State Bank Bldg- 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tol. Rmdęvard 1401

9

. Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASTT
756 West 35th St.,

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:8?

Nedeliotnis nagai sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVDi

Tel. Kenwood 5107

. .... ■»

KITATAUČIAI.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., nežoli Morgan SL

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

Tel. jCanal 3110 
Rczidenpjos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. 2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo lO^tki 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 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel '9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgai 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniško, ligų.

> Ofisas 6850 Sto/y Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. NedA«

Ii o mis ir Šventadieniai • 16—12 
dtan*..

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie- 
__W

yniimfi
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streikai

Skiryboms bylos iškeltos

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

Adresas

me

Vienatinė Tokia

Pelnas iš žemų kainų

oresp

The Daina

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Visose 
Vaistinėse

yra 
taip

Triner’s 
Prisiusi
Vardas

20 mirčių dčl influenzos 
ir plaučių uždegimo PatikStinas linimentas, 

palengvina gėlimus Ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. ,

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

kalbės E. Mikužiutė

Dr. Herman Bundešen, svei
katos tarybos prezidentas pra
neša, kad trečiadieny, sausio 13 
dieną, dėl plaučių uždegimo 
mirė 14 žmonių Chjcagoj, o dėl 
influenzos 4.

prasidėjęs masinių pra- 
darbininkų judėjimas 

išjudins ir visus kitus

streikai” da- 
persimeta ir 
daug tokių 
beveik visur 
laimėjo. Net

(geležies, 
gumos) darbi
us dabar prade- 

kai ku- 
mažesnėse pramonėse,

Piktadariai užpuolė 
moterį

Jchnson City, atvyko i didmies
tį kartu su visa šeimyna apsi
gyventi. Ji apsistojo šiuo ad- 
rėsu: 5641 So. Peoria-Ave.

Iš pasikalbėjimo teko patir
ti, kad' patys Alikoniai dar yra 
pilni energijos ir noro veikti 
lietuvių progresy’vėje visuome
nėje. O ir jaunieji AlikoniUi, 
sūnūs ir duktė, yra lietuviškoj 
dvasioj išauklėti ir nesisarma- 
tija tėvų gimtinio krašto kal
bos.

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD *7179

NAUJIENOS Patter.n Dept.
1739 S.»Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros ...................... per krutinę

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

--------PRASYK SAMPELIO DYKAI---------------------
Bltter W!nc Co. 5*4 8. Wcll« St., Chlcaro, III 
man sampelį dykai

vienas mažiausias lupų paišė

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

RUSIŠKA IR TURKIškA PIRTIS 
F0URTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREPOMIS

Naujai išremontuotaę ir išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
dieną ir naktį. Swimming Pool. ’

Phone CANĄL 9560

Smulkiosięs prekybos, ypa
tingai maisto prekybos prakti
koj yra priimta tam tikri pe
riodai, kada pirkėjams pasiūlo
ma ypatingai gerų prekių iš-, 
pardavimas. Taupios šeiminiu-, 
kės tą žino, ir todėl saugoja 
tuos išpardavimus.

Sausis tai prekių išpardavimo 
mėnuo. Midwest Stores siūlo 
savo pirkėjams geriausias ver—; 
tybes. x Ūži tai kreipiama šei
mininkių dėmesį i Midwesit Sto
res skelbimą ir prašoma pasi
naudoti žemų kainų proga. Vi
sose Midwest Stores sausis mė
nuo yra žinomas kaipo VER
TYBĖS MĖNUO, o visa orga
nizacija daro tam tikrą per- 

i tvarkymą. Atnaujinama sąry
šiai pirkėjų su pardavėjais, ga-

Standard Federal Savings & Loan Association of Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez

MRS. GENEVIEVE SPANGLER, CIIIGAGIETĖ, SU 
vaikais, Shirley, 7 metų, ir Henry’ Jr., 8, Chicagos Fe- 
lony teisme, kur vyras ir vaikų tėvas, Henry Spangler, 
Sr., buvo patrauktas atsakomybėn už daugpatyste.

NaAjienų-Tribune Photo

Ligonių yra trys: J. Mali- 
nauskis, 3857 Cottage Grove 
avė., B. Barniškis, 9424 Burn- 
side avė., ir V. Merkelis, 10411 
Wentworth avė. \

GERKIT

No. 4303—PATOGI NAMINĖ SU
KNELĖ. Galima pasisiūdinti ir iš 
geresnio materiolo ir dėvėti kaipo 
sporto suknelę. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 29, taipgi 32, 34, 36, 38 
40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Naujas iš Francijos atėjęs streikų būdas, kuris dabar pradeda 
plėstis <r Amerikoj. — Kaip vyko “sėdėjimo 

streikąį” Francijoj.

Skirybos įsakytos
Minnie Puritsky vs. Harry 

Puritsky.

mintojais ir dirbtuvėmis ir -da- 
r.o naujus užpirkimus, kurie 
panaudojami sausio išpardavi
mams. Vis tai visų naudai. Da
bar kainos pertvarkytos, pri
krauta šviežių naujų prekių.y 
Paminėtina, kad kainos specia
liai žemos. Tad, persižiūrėję 
Midwest skelbimą, kuris telpa 
Naujienose šiandien, susižymė
kite sau reikalingas prekes ir- 
apsilankykit į artimiausią Mid- 
west Store. Tai jums tikrai ap
simokės. (Skelb.)

(Tęsinys)
Birželio 6 dieną visos didžio

sios departmentinės sankrovos, 
išėmus vieną, paskendo tam
soj ir tyloj. Streikieriai, dėl 
ekonomijos, degino tk vieną iš 
penkių sviesų ir rūpestingai 
drabužiu apdengė stalus su 
prekėmis. Apie šviesas darbi
ninkės kalbėjosi, skaitė, siuvo, 
mezgė. Viena jų pasisiūlė ap
rodyti man sankrovą, didelę 
ir klaikią be pirkėjų minių, 
“čia, tarė ji, mums įėjus į di
delę centralinę salę, artistai 
iš Casino de Paris vakar mums 
šoko Ir dainavo. Tai mus pa
linksmino. Tuščios dienos... . » . taip ilgos ir mes miegame 
prastai!” Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 

nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

ENGLEWOOD, — Sausio 4 
dieną iš Johnson City, Illinois, 
atvyko Chicagon ponia Aliko- 
nienė, lietuvių progresyviai vi
suomenei plačiai žinomo veikė-,, 
jo J. H. Ąlikonio žmona. ,

Drg. J. H. Alikonis jaunas 
atvyko i šią šalį. Senas Petras 
rado jį jau 1914 metais Dės 
Moineš, Iowa valstijoj. Anose 
dienose drg. Alikonis užlaikė 
bolių biznį ir buvo ką tik ve
dęs. Tačiau jis ir tais laikais 
jau dirbo Visuomenės darbą.

Priklausė prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kuopos ir 
daug rašė korespondencijų į, 
“Tėvynę” ir “Keleivį.” Vėliau,, 
gimus “Naujienoms,’ drg. Ali
konis prisidėjo prie jų paramos 
yfe tik kaip skaitytojas, bet ir 
kaip korespondentas. J

Apleidę Dės Moines, draugai 
Alikoniai atvyko į Johnson Ci
ty, Illinois, ir čia apsigyveno. 
Nusipirko namus, truputį že-’ 
mes ir užlaikė krautuvę. Bet 
užėjus anglių kasyklose didžiu
lei bedarbei, senas kasyklas iš
dirbus, o kitoms užsidarius ir 
angliakasiams apleidus Johnson 
City ir išvažinėj us į miestus ar
ba į geresnes kasyklas, pasi
darė sunku 'verstis ir drg. Ali- 
koniams. Be to, vanduo užliejo 
didžiulę kasyklą No. 4. Tokioms 
apystovoms susidarius teko Ali- 
konįams vykti į skerdyklų sos
tinę Chicagą.

Į Chicagą jau pirmiau buvo 
atvykęs Alikonių sūnūs’ ir duk
tė, o apie keturius mėnesius at
gal pats drg. J. H. Alikonis. 
Dabar ir p-nia Alikonienė, su
tvarkius naminius reikalus

Pinigą Taupytojams Ižmokam 
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.®0 
Duodam Paskolas ant 1-my 

Morgičių

Kasie Kareiva vs. John Ka
reiva

Elsie Rutsis vs. Niek Rut- 
sis »

Matas Surma vs. Eugenia 
Surma

Du piktadariai trečiadienio 
cakare pasigavo p-nią Patricia 
Priestly 30 metų,j 1766 North 
Clark Street, įmetė ją į auto
mobilį ir nusivežę į Forest Pre- 
serves ją išgedi jo. Paskui at
vežę moterį iki 5300 bloko 
North Central- avenue išmetė 
ją iš automobilio ir nuvažiavo 
savais keliais.

(Ačių!)”’.
darbininkai šiais 

streikais” laimėjo 
darbo savaitę, pa- 

i, dviejų savaičių 
atostogų ir pripaži- 

kolektyvių derybų. Tai 
parlamen- 

is įstatymais. Bet 
dar ne visi samdytojai bando 
tai vykinti ir visaip bando 
įstatymus apeiti, bet nauji 
streikai greitai* priverčia ir 
j uos “stoti į eilė” ir pasiduoti 
darbininkams.

šie “sėdėjimo 
bar iš Francijos 

Ameriką. Jau 
streikų įvyko ir 
juos darbininkai 
dagi aršiausi organizuotų dar
bininkų priešininkai nedryso 
stvertis prieš darbininkus 
smurto ir turėjo darbininkams 
pasiduoti. Dabar tokie strei
kai prasideda ir milžiniško 
automobilių trusto, General 
Motors, dirbtuvėse.

Amerikos darbininkams yra 
sunku kovoti, nes jie yra la
bai menkai organizuoti. Ypač 
visai neorganizuoti yra pačių 
didžiųjų pramonių 
automobilių irx 
ninkai. Juos ti 
dama organizuėti 
riose 
jei darbininkai ir yra susior
ganizavę, tai jie yra pasidali
nę j kelioliką amatinių unijų, 
kurios tik dar labiau apsunkint

“Prisunic sankrovoj, kur už 
10 frankų jus galite gauti gra
žią skrybėlė ir už 20 frankų 
indų spintą, lange plakatas 
skelbė: ‘Dešimta streiko die
na!’ Viskas buvo šyuru ir pil
noj tvarkoj.

“‘Ir kaip jums einasi?’ pa
klausiau aš. .. ■ t

“ ‘Gerai, teisingiau? bus ge
riau. Jus žinote ųiusų reikala
vimus: kaip visi kiti, mes no
rime mažo pakėlimo algų, 40 
valandų darbo savaitės ir tei
sės naudotis lava tori j si be pa
vojaus likti pašalinti iš darbo?.

“Aš, tur būt, išrodžiau la
bai nustebęs, nes jos privedė 
,prie durų, ant kurio buvo ^pri
kaltas plakatas: Kas pasiliks 
ilgiau penkių minučių lavatori- 
joj, tas tuojau bus prašalintas 
iš darbo.

“Kuomet pirmesni streikai 
daugiausia buvc\ vedami unijų 
(Con Tedera! un 
Truvail 
Konfederacijos) 
birželio mėn.
priklausė jokiai unijai. Bet po 
streiko darbninkai šimtais tūk
stančių ėmė rašytis į unijas. 
Dar negalima paduoti Ikslią 
skakenių, bet po birželio strei
ku ib-rbo > cif-ut ‘‘arpK na
rystė pašoko nuo 60,000 iki 
4,400,000 Darbo Konfederac^ 
ja tuo budu tapo didžiausia jė
ga Francjos valstybėje”.

Genet duoda šitokį streiko 
vaizdelį:

“Streikieriai visur organiza
vo šokius, žaismes ir mėgėjų 
vaidinimus. Daugiausia buvo 
fotografuojami cemento darbi
ninkai, • taisę Carrousel tiltą 
Paryžiuje, kurie .streikavo 
lauke, pakrantėje, kur jie mie
gojo, virė ir duodavo vodevi
lius nuo pusryčių iki vidurnak
čio ant tilto sustojusiai publi
kai. Jie įsirengė estradą su 
šviesomis, vienu šuniu, radio, 
baltu ir juodu skėčiu, sulaužy
tu cilinderiu ir viena skaurada 
savo klaunui, kuris buvo skel- 
bamas kaip ‘Tonio, juokingiau
sias streikieris Paryžiuje’. Po 
kiekvieno vaidinimo žiūrėto
jams buvo pakeliama dėžutė 
aukoms su užrašu ‘Mes strei
kuojame už duoną, taiką, lais
vę. Merei! t

Francijos 
“sėdėjimo 
40 valandų 
kėlimo algų 
mokamų 
nimo 
liko patvirtinta 
to priimtai

Frank Strazis 25 m. ir Lu- 
cille Nowacki 22 m.

Jimmiė Elson 41 m. ir Edith 
Poulės 40 m.

VVillia'm Yoksas 52 m, ir 
Mannie Maskitis 48 m.

ALŲ

susitarimą tarp darbininkų ir 
trukdo vieningą darbininkų 
kovą.

“‘Kur jus miegate?’
“ ‘Ant grindų, kertėse, ku

rias mes pavertėm, kiek galė
jome, į miegotuves. Mes mie
game ant kaurų, nes jie nuo 
gulėjimo negenda. Mes pada
rėme vieną išimti vienai iš mu
sų su kūdikiu; ji nenorėjo, gu
lėti lovoj, bet mes privertėm 
JąlKai kuriose sankrovose sta
lai buvo paversti lovomis.

“Mes gerėjome kosmetikų 
ir perfumų skyrių. Iš tų da
lykų, kurie yra taip brangus 
kiekvienai mergaitei, bet ne- 
prieįnami darbininkėms, ne
pražuvo nei viena bonkutė kve
palų, nei viena dėžutė kad »ir 
paprasčiausios pudros ir nei

L M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

S. L. A. 63 kųppa laikė 
tinį susirinkimą Tuley Parko 
svetainėj, 90th ir St. Lawrence 
Avė. Narių atsijankė mažai, 
gal dėl lietingo oro.

Nutarta S. L. A. 63 kp. tu
rėti radio valandą, jeigu gali
ma butų gauti 26 d. sausio. 
Kuopos baliaus komisija išda
vė raportą, kad balius su pro
gramų bus 30 d*\\ sausio-7 vai. 
vakare, Roselauįi^ Darbininku 
svetainėj, 10413 Michigan avė. 
Dainuos r Roselando Aido Cho
ras
L. A. iždo globėja, bus kiti pa- 
marginimai, šoks keli artistai 
ir t.t. Narius ir svečius mel
džiame atsilankyti skaitlin
gai.

Gėnerale du
Generalinės Darbo 

daugumas 
streikierių ne-

Bet 
monių 
galbūt 
neorganizuotus Arrierikos ‘dar
bininkus ir paskatins juos 
bendromis jėgomis stoti ko
von už savo būvio pagerinimą.

Tečiaus kuomet toje kovoje 
Francijos darbininkai turėjo 
pilną paramą savo valdžios, 
tai Amerikos • darbininkų pa
dėtis i tuo - atžvilgiu yra daug 
blogesnė, nes jiems tenka ko
voti ne tik stipriai organizuo
tus fabrikantus, bet tankiai ir 
labai atgaleiviškas savo miestų 
ir valstijų valdžias. Be to ir 
vieningumas Amerikos darbi
ninkų yra daug mažesniu, 
parodytą Francijos darbininkų 
vieningumą ir susiklausymą.

(Šiuos “sėdėjimo «streikus” 
reikia skirti nuo prieš kelis me
tus tarp Lenkijos- ir Rumani- 
jos angliakasių pradėjusių plis
ti baisiųjų “bado streikų”, kur 
Angliakasiai užsidarydavo ka
syklose ir per visą streiko laiką 
neprisiimdavo dagi maisto ir 
vandens. Tokie streikai yra 
baisus, nes jie gali ant visa
dos suardyti darbininkų svei
katą. Todėl jie greitai ir pasi
liovė ir naujų “bado streikų” 
jau nebeskelbiama).

z —K. B.
GALAS

Nuo savęs veliju draugams 
Alikoniams geriausio pasiseki
mo Chicago j.

" —Senas Petras.
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Bijojo civilizacijos
Garsus keliautojas ir tyrinėtojas Martin Johnson 

ir jo žmona yra daug laiko praleidę tropiku kraštuose, 
fotografuodami visokius žvėris ir studijuodami jų gy
venimą. Jiems tekdavo būti tarpe nuožmių laukinių, 
niekuomet nemačiusių baltveidžio/žmogaus; jie susi
durdavo su plėšriais raistų gyvūnais, saugotis nuodin-\ 

. gų gyvačių ir pavojingų vabzdžių, kurie užkrečia žmo
gų neišgydomomis ligomis. V

Bet tas drąsus keliautojas visuomet išlikdavo gy
vas. Dar neseniai jisai vienoje savo paskaitoje pareiš
kė, kad jisai labiau bijo civilizacijos pavojų, negu Af
rikos raistų. Ir civilizacijoje jisai žuvo!

*

Prieš keletą dienų Martin Johnson buvo sunkiai 
sužeistas orlaivio nelaimėje, netoli Los Angeles, Calif., 
ir mirė.

Civilizacija daug sparčiau išranda visokias maši
nas, negu kad išmoksta jas saugiai valdyti.

Ir šunims vargas
Vienas Amerikos korespondentas padavė turinį 

naujo dekreto, kurį išleido Vokietijos naciai. Jie liepia 
žmonėms saugoti ir rinkti kaulus, kad valdžia galėtų 
iš jų daryti gliceriną, muilą, trąšas ir kitokius daiktus, 
kūriį dabar Vokietijoje vis labiau ir labiau trūksta. •

Tam tikras Hitlerio valdininkas, kurio pareiga yra 
žiūrėti, kad nebūtų eikvojami krašto turtai, pataria 
kiekvenai vokiečių šeimai, pavalgius pietus, neišmesti 
nugraužtus kaulus į sąšlavyną, bet juos gražiai suvy
nioti ir paduoti vaikams, kad jie nuneštų juos į mokyk
lą ir įteiktų, kaipo auką valstybei.

Šitokiu budu ’ nacių
ją labiau.nepriklausomą ekonomiškai nuo kitų kraštų.

Taigi bus vargas Vokietijos šunims, kurie dabar 
jau nė kaulų nebegalės graužti.

Idžia tikisi padaryti Vokietį-

Fanatizmas

Londono dienraščio “Daily 
Herald” specialis koresponden
tas neseniai sugrįžo iš vaka
rinės Vokietijos, kur jisai ty
rinėjo gyvenimo sąlygas. Jisai 
rašo, kad Hitlerio diktatūra vi
sai nugyvendino turtingąjį 
Reino kraštą. Jam teko kalbė
ti 'SU < 
krašte, ir jie visi skundžiasi 
(dažniausia, tik pašnabždomis) 
savo vargais. ’

Prekyba smunka, namą savi
ninkai negauna nuomos; betur
čiai, kuriems valdžia rinko au
kas “žiemos pagelbai,” sakosi 
niekuomet iš. tų aukų nesą ga
vę nė skatiko.

Korespondentas aprašo, ką 
jam kai A kurie žmonės Vokieti- 
joje paikojo. Pavyzdžiui:

“Duonkepys: Namas, ku
riame aš gyvenu mano nuo
savybė. Dešimts šeimų jame 
gyvena,, bet valdžia paima iš 
jų rendas, o aš negaunu nie
ko. Bet už medžiagą savo ke
pyklai aš turiu mokėti gry
nais pinigais.

“Grosernė: Visi perka ant 
bargo. Jie neturi pinigų mokė
ti už prekes. Negalima taip 
pat ir parduoti biznio, nes 
niekas nenori užsikrauti sau 
ant sprando skolininkų krū
vos.

“Daržovių krautuvė: Pirki
te mano biznį, jeigu norite, 
—siūlo savininkas. Karo me
tu aš buvau patekęs į nelais
vę rusams. Norėčiau 
bar tenai grįžti.

“žmogus, kuriam 
būt duodama ‘žiemos 
ba’: Miliopas po piilicmo/yra 
surenkama ‘žiemos Pagel
bai’. Bet aš niekuomet negau
nu nė skatiko. Dalina tiktai 
daiktus, kuriuos suaukoja u- 
kininkai ir .krautuvėj. Mes 
turime už juos atidirbti."

“Jums nuostabu, kur dings
ta1 tie pinigai, kuriuos nuola
tos renka ‘žiemos Pagelbai”? 

•Valdžia suvartoja juos gink
lams.”
Korespondentas sako, kad al

gos visur kapojamos. Valdžia 
norėjo numušti ir menką karei
vių atlyginimą, bet jie pasiprie
šino ir valdžia pabūgo karei
vius erzinti.

kai vyriausybei tai — svarbiau
sias įstatomas. Kas nepaklauso 
vyškupą, tas negalįs būt kata
likas ! ) /

Kalba apie paklusnumą užėjo 
dėl tos neseniai laikraščiuose 
pasirodžiusios žinios iš Kauno, 
kad Lietuvos katalikų konferen
cija nutarusi prieš vyskupų va
lią stoti už bažnyčią žemių iš-

daugeliu žmonių tame dalinimą. Šv. Juozapo sąjungos
• . 1_____ 1 *1 /_*<• i -J X , 1

ir da-

turėjo 
pagel-

laikfaštis ąetiki, kad toks da
lykas butą galėjęs įvykti, nes— 

z - “Kiekviena katalikų orga
nizacija,” sako jisai, “ypač 
tokia stambi kaip K. V.- Cen
tras, yra žinioje Lietuvos E- 
piskopątO, Jei K. V. Centras, 
visų organizacijų Viršūne, į- 
neštą priešingą Vyskupams 
rezoliuciją, tai ji išsilaužtų iš 
po Vyskupų kontrolės ir tuo- 
mi pačhi jau virstų nekatali
kiška.”

,Vyskupai, kaip žinoma, nėra 
žmonių renkami. Paprasti žmo
nės (“pasauliečiai”) visai netu
ri balso dvasiškos vyriausybės 

.skyrime, — jau? nekalbant apie 
religijos klausimus.
. j Bet ir žemesnioji dvasiški]a 
(vikarai, klebonai) savo virši
ninkų nerenka. Vyskupus ski
ria popiežius, o popiežių renka 
kardinolai, kurie yra popiežiaus 
paskinti.

Tokiu budu demokratijos čia 
' <* • 

nėra nė šešėlio.
Bet kunigai ir jų laikraščiai 

dačnai stebisi, kad komunistai 
reikalauja visur demokratijos, 
tik ne Rusijoje, kurią jie val
do, ir ne savo-partijoj e.
* Pasirodo;«kad komunistai 
nieko naujo nesugalvojo.

apie ginkluotą bolševiką į 
šilkilimą prieš Rusijos Laikiną
ją Vyriausybę, kurią rėmė visos 
Rusijos darbininkių ir valstiečių 
Urybos. ' | i i

^Naujienose” tatai buvo vi
sai aiškiai pasakyta ir buvo pa
brėžta, kad — «

“Kiekvieną kruviną susirė
mimą tarpe darbo žmonių 
mes laikome nelaime. Bet 
dar didesnė nelaimė yra tuo
met, kai viena organizuotų 
darbininkų dalis su ginklu 
rankose sukyla prieš! kitą or
ganizuotą darbininkų dalį.” 
(“Nauj.” sausio 9 d. 1937 
m.) »■ >
Gal būt, lietuvišką komunis

tą vadas laiko “laime”, kuo
met darbo žmones “argumen-. 
tuoja” vieni su kitais šautuvais, 
durtuvais ir mašininėmis ka- 
nuolėmis. Tai jo dalykas. Jeigu 
jisai taip mano, itai tegu jisai 
taip ir sako
viams darbininkams bus aišku, 
kaip reikia žiūrėti į veidmai
ningas Antano Bimbos dekla
macijas apie “darbininkų kla
sės vienybę”, “bendrą frontą”, 
“liaudies frontą” ir kitus pana
šius obalsius.

Bet tai neduoda jam teisės 
klastueti “Naujienų” straipsnio 
turinį!

Antanas Bimba perdaug pa
mėgo geltonosios žurnalistikos 
metodus.

nosį

tuomet lietu

Kart, Mich.
---------------- ---------------- Nl

Nepastovus oras. —Lietuviai 
kininkai.

čia

NEGRAžU

Rašo ANTANAS ŽYMONTAS
' •' ', •" ' ’ , i

Henry M. Stanley
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Rubunga. čia laimei, radome 
vietinius gyventojus draugin
gus. Išlipau iš laivelio, atlo- 
šau savo, šalmą ant užpakalio 
galvos,^ kad mano veidas butų 
labiau matomas. Pasiėmiau 
bananą į vieną ranką, o į ki
tą įvairių spalvotų karolių, 
žvanginau, barškinau, tarški
nau karoliais vienoje raąkoje, 

 

o su kita ranka prikišau\ba
naną prie atviros savo bu s. 
Rodžiau jiems, kad duosiu 
gražių karolių ir bananų valgy
ti. '

Laukiau kas bus toliau. Po 
kiek laiko išėjo jų viršinin
kas ir prisiartino prie manęs. 
Kaži n ką ; sumurmėjo. Aš su
pratau, kad tarpe musų yra 
dangiškas susipratimas,—tai

ka.
ant 
kol 
vėl

prie kaimo 
tikrą karą, 

vieni kitus,

Meksikos sostinėje komunistai iškėlė riaušes, ku
riose penki žmonės buvo sužeisti ir šeši suimti. Komu
nistų partijos pirmininkas Herman Laborde reikalavo 
išvaryti iš Meksikos Leoną Trockį.

Tai — aklas fanatizmas.
Gali komunistai Trockio neapkęsti, kurį jie seniaus 

garbino ir i padanges keldavo. Bet kuomet jie reikalau
ja, kad Meksikos valdžia neleistų jam Meksikoje gy
venti, tai jie nusideda visame, kultūringame pasaulyje 
pripažintam prieglaudos teisės principui.

Tą principą visuomet brangino laisvės kovotojai. 
Jeigu jisai nebūtų buvęs pripažintas, tai revoliucionie
riams, pabėgusiems nuo despotiškų valdžių persekioji
mo, nebūtų buvę išsigelbėjimo. Juk ir pačių Rusijos ko
munistų vadai (pav. Lenititts) galėjo per metų metus 
gyventi užsieniuose ir užsiimti revoliucine propaganda 
tiktai delbto, kad Šveicarijoje, Anglijoje arba Francijo- 
je jie rasdavo prieglaudą. \ >

Bet fanatikai negalvoja. /

a Antanas • Bimba rašo, kad »’>Z -M. * *»-’’• , -
Hitleris “lygiai taip kalba”, 
kaip “Naujienų” redaktorius.

Oką gi tokio “hitleriško” 
yra “Naujienų” redaktorius pa
sakęs? AnotuA- B., jisai pasa
kė “apie rusų) proletarinę revo
liuciją sekamai: ‘Tai buvo ne
laimė ne tik Rusijos darbinin
kų, ne tik Rusijos demokrati
jos, bet 
nijos’. ”

Taigi 
tytojus 
taip kalba Hitleris 
Hitleriui gaila Rusijos darbinin
ką ir Rusijos demokuatijos!

Na, ar gražu šitaip meluoti?
Be to, Bimbos rašinyje yra 

da ir kitas melas. “Naujienų” 
straipsnyje, iš kurio jisai paė
mė tą sakinį apie Rusijos dar
bininkų ir demokratijos nelai
mę, eina kalba ne apie “prole
tarinę revoliuciją”, o tik apie 
bolševikišką perversmą, įvyku- 

katalikus paklusnumas dvasiš-sį 1917 m. spalių-lapkričio mė- 
- ------- ’------- ---- ------- '--------------— ------------------- -------- ------------------ ----- ----------- ------------ ---- ----------------- M-.............. . ...................................... ........... ........................................................ ...............

KATALIKYBE tai — pa
klusnumas VYSKUPAMS

Kas čia neseniai gyrėsi, kad 
katalikų bažnyčia tai labai de
mokratiška organizacija?

Labai klydo tie, kurie patikė
jo, kad tai tiesa, nes. So. Bosto
no ‘‘Darbininkas” rašo, kad pas

ir visos pasaulio žmo-

Bimba nori savo skai- 
į tikinti, kad “lygiai 

”, t. y. kad

DU STREIKO LYDERIAI

25-ta valstija
Užvakar Kentucky valstijos legislatura ratifikavo 

(patvirtino) J’ V. konstitucijos pataisą, draudžiančią 
samdyti*vaikus dirbti fabrikuose. Tai jau dvidešimts- 
penkta valstija. )

Kad ta pataisa įeitų į galią, reikia dar 11 valstijų 
pritarimo. y

Legislatura nutarė patvirtinti vaikų darbo amend- 
mentą; paklausiusi Kentucky gubernatoriaus A. B. 
Chandler’o, kuris buvo gavęs paraginimą iš prezidento 
Roosevelto.

Kaip aną dieną “Naujienose” buvo rašyta, prezi
dentai tuo reikalu atsišaukė į 19 valstijų gubernatorius. 
Gal būt, jo žodis padarys įtakos ir kitose* valstijose.

HOMER MARTIN, PREZIDENTAS UNITED AUTO- 
mobile. AVorkers of America kalbasi Washingtone sų 
John L Lewis, C. I. O. viršininku. Ta organizacija* va
dovauja streikui prieš General Motors, bandydama au
tomobilių pramonę unioiiizuoti. Lewis pareiškė, kad ko
vos tol kol laimės. Naujiei\įfrAcme Photo

u- 
Susižeidė du jau

nuoliai basketbol belošdami. , 
— Dvi lietuvaites lanko mo- 
kytojų kolegiją.—Juozas Bu- 
drevičius baigia sveikti.
Oras pas mus gana prastai: 

kartais didelis vėjas kyla, o 
kartais labai šalta. Nuo sausio 
6 d. pradėjo smarkiai lyti. Li- ' 
jo iki sausio 9 d. Kaip sakoma, 
nei išeit, nei išvažiuot. <

žiemą kųjfie hartiečiai iš
važiuoja į Floridą saulėje pasi- 
kepinti. žinoma, ūkininkai ne
gali to padaryti: jie turi pasi
likti ir trustis apie, namus. O 
darbo ūkininkams juk niekuąį, 
met netrūksta, — tai šis itai 
tas vis reikalinga pataisyti. 
Reikia ir tvoros apžiūrėti, rei
kia ir kuro Šaltam orui parū
pinti.

Lietuviai ūkininkai dažniau
siai sueina į privatiškus paren
gimus. šiaip viešų parengimų 
beveik kaip ir nėra. Kartkartė
mis SLA 183 (tuopa surengia 
kokį baliuką su muzika ir gė
rimais. Tačiau toli „ gražu nevisi 
lietuviai tesusirenka. Kai kurie, 
nusiskundžia, kad, girdi, įžan- ■ 
ga esanti perdaug Aukšta, o tuo ' 
tarpu imama tik 10 centų!

Žiemos metu jaunimas, žino- • 
ma, daugiausią- lanko mokyk
las. O kiek labiau suaugesnis 
jaunimas išvažinėja ir mies
tuose ieško darbo.

Prięš kiek laiko St. Matulis, 
Kazio Matulio sūnūs, skaudžiai; j 
susižeidė belošdamas basketbo- 
lą. Begriudamas ant galvos, jis 
pusėtinai susikrėtė. Jau dvi sa
vaitės jis Hart ligoninėje išgu
lėjo ir vis dar nekaip tesijau- 
čia.

Susižeidė ir kitas jaunuolis 
toje pat bąsketbolo komandoje 
belošdamas. Ęutent, Kazys Va
siliauskas pusėtinai skaudžiai 
užgavo peties kaulą. Jam irgi 
teko ligoninėj gulėti, o dabar jo 
pečiai yra geležimis surakinti. 
Iš to numanu, kad kaulas tfu- 
vo trukęs. ? ?

Dvi lietuvaitės iš Pentwater, 
Mich., lanko Hart Normai ko
legiją, kuri prirengia mokyto
jas. Tos lietuvaitės yra Irena 
Kičas, ir Alfonsą Gerulis. Tokiu 
budu netrukus susilauksime 
dviejų lietuvaičių mokytojų.

Juozas BudrevičiuS, pagarsė
jusios Chicagos Lietuvių Drau
gijos narys, kuris pereitą pava
sarį buvo troko sužeistas, jau 
kaip ir pasveikęs. Tačiau visz 
dėlto dar nepajėgia reikalingą 
prie^ukip darbą atlikti.

—Vietinis; .

(Tęsinys)
UPĖ CONGO

Septynis mėnesius mes plau
kėm upe Congo skersai Afri
kos. Mes plaukėm pavandeniu. 
Upė taip apaugusi giriomis, 

ir dienos metu buvo tam
su. O kur saulė įsigaudavo 
pro, tarpmedžius, taip degino, 
kad rodėsi upėj vanduo užvirs. 
Bet mums reikėjo užmiršti vi
sus vargus ir nemalonumus, o 
vis toliau plaukti į Afrikos gi
lumą.

Gruodžio 28, 1876 metais, 
mes atsisveikinome su? Tippu- 
Tib. O po savaitės mes pama
tėm pirmutinį vandenpuolį. Ką 
dabar daryti? Plaukti toliau 
laiveliais nebegalėjom. Vėl 
nauja beda. Mes visi turėjome 
išlipti iš laivelių, užsidėti 
kupros ir keliauti paupiu, 
surasime tykų vandeni ir 
galėsime plaukti.

Priėjus mums 
Utikera, radopne 
Žmonės skerdė
taip kaip ir visame pasaulyje. 
Netoli šio kaimo mes radome 
tinkamą Upę plaukti laive
liais. Ilgai neteko plaukti, ka
dangi krioklių buvo ir daugiau. 
Viso krioklių (vandenpolių) 
radome septynis.

Kol mes pasiekėme Ituką, 
turėjome net dvidešimt ketu
ris susirėmimus su vietos gy-. 
ventojais. Naktimis mes nega
lėjome pasilikti savo lai vėlio
se ant upės, turėjome krau
stytis į krantą, susikurti ugnį 
ir nakvoti. Taipgi reikėjo gy
dyti sužeistuosius, 
tuosius palaidoti.

Kaip privažiavom 
kos, čia dar baisiau 
sitlkpjnei belaukiančius vie
tos gyventojus dideliuose lai
vėse po 80 žmonių. Jie buvo 
pasipuošę rudomis1 ir raudono
mis plunksnomis. Iš sykio bu
vo matyti, kad jie puls mumis. 
Taikos čia jaif nebus. Aš šuk
telėjau savo vyrams:

—Vyrai, bukit stiprus kai 
plienas! Laukit, kol pastebėsit 
priešo pirmutinę 
pradėkit genai 
Nemanykit bėgti; 
šautuvai gali jus 

šie juodveidžiai
ėdos. Jų ugnaviečių pelenuose 
mes radome daug šonkaulių ir 
žmonių kaukolių. Aišku, kad 
jie čia sugavo, iškepė 
ėdė savo priešus.

Išsprukome iš šių 
juodveidžių žmogėdų ir 
kasėm iki žemės1 vadinamos

Aš manau, jei aš bučiaų^bu- 
vęs juodveidis, seniai bučiau 
buvęs Užmuštas. Bet kuomet 
juodveidžiai pamatydavo ma
no baltą veidą, nusistebėdavo 
—baltas žmogus! Juodveidžiai 
manė, kad prieš baltą žmogų 
negalima nė piršto pakelti.

Gale 
metais, 
į daug 
įvairių,
lų. Aš šių gražių salų niekuo
met neužmiršiu!

vasario mėnesio, 1877 
upė pradėjo skirstytis 
šakų; atsirado daug 
gražių ir turtingų sa-

Kuomet privažiavome apie- 
linkę Ikengo, vietos gyvento
jai taip buvo draugingi ir ge
ri, kad aš pradėjau užmiršti 
visas savo pergyventas bėdas.

Bus Daugiau

iii’. VžV-?.

■^i

i '■r

o užmuš-

prie Itu- 
buvo. Su-

strėlą, tada 
taikinti . . .

tik j ūsų 
išgelbėti.
buvo žmog-

ir su-

baisiu 
prisi-

Rekomendavo algų 
_ pakėlimą

AJ'Oi> i uTTrrrjVT.r!'. j

Geležinkelių darbininkų or
ganizacijų suvažiavime, kurs 
dabar yrą laikomas Chicagoj, 
Morrison viešbuty, specialė ko
misija rekomendavo suvažia
vimui reikalaut 1 pakėlimo al
gų 300,000 darbininkų. Reko
mendacija buvo pareikšta tre
čiadieny, sausio 13 dieną.

Mokykloms alkanos 
dienos

Chicagos mokyklų taryba 
tikisi sukelti <$2,000,000, kad 
sausio 22 dieną sumokėti mo
kytojams ir mokytojoms al
gas. Tačiau numatomos moky
klų pajamos yra taip išsisė- 
musios, kad nužiūrima, jogei 
mokytojai kitos algos negaus 
iki kovo mėnesio.

Po Eilute Kasdien- _ ____ s>______________________■

(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį). 1

Trakų Pylis.
Pelėsiais ir kerpe apaugus augštai, 
Trakų štai garbinga pylis!
Garsius jos valdonus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis. .
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kasdieną nyksta, apleistos ir vienos!.,.

Kad vėjas pakyla, ir drumsdžias vanduo, 
Ir ežeras veržias platyn, — 
Vilnis gena vilnj, ir bokšto akmuo 
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kasdieną, 
Griaudindamos jautrią širdį kiekvieną.

Pylis! tu tiek amžių praleidai garsiai!
Išauklėjai tiek milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei, 
Kad jojo tarp savo pulkų! .
Kur tavo gaiš, garsi padavimais?
Kur ta senove, brangi atminimais?

Nutilusios sienos, apleistos visų, 
Be balso ginklų ir žmbgaus!
Kiek primenat man jus brangiausių laikų 
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! ar mums dar užklyste? 
Ar jau negrjšte kaip musų jaunystė?

Kada tik, važiuodama, regėjau Trakus, 
Man verkė iš skausmo širdis; .
Gaili ašarėlė, skruostus jdubiuš 
Mazgodama, temdė akis;
Ir veltui dvasią raminti norėjau.—

• Aplinkui Vien tamsią naktį regėjau.

- :\ . į
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Dėl seną daiktų siun
timo į Lietuvą

J Konsulatą dažnai kreipia
masi gauti informacijų apie se
nų daiktų siuntimą į Lietuvą. 
Nors šiuo reikalu yra aiškina
ma ir nurodinėjama, kad, siun
čiant senus daiktus, NEREIKIA 
JŲ MAIŠYTI SU NAUJAIS, 

^Vi^tik, atrodo, nevisi šio įspėji
mo paįso. Pasekmėje kyla ne
susipratimų, rugojimų ir daik
tų gavėjams tenka pakelti ne
reikalingų išlaidų.

Kalbamu reikalu visiems dai
ktų siuntėjams yra įsidėmėti
nas sekantis Lietuvos Finansų 
Ministerijos Prekybos Departa
mento pranešimas:

“Prekybos Dep-tas prašo pa
informuoti Amerikos lietuvius 
per jų laikraščius^ kad jie, 
siųsdami savo giminėms Lietu
von dovanas, nedėtų į siunti
nius su senais daiktais naujų, 
nės be muito yra įleidžiama, 
tik: drapanos, avalinė, skalbi
niai ir kiti vartoti daiktai, ne
turį prekių pobūdžio, siunčiami 
atskirų asmenų vardu, kaip do
vanos. 4

“Už visus naujus daiktus rei
kia mokėti atatinkamas muitas, 
nors jie ir siunčiami kaip do
vanos.

“Lietuvos muitinių įstatai ne
duoda teisės naujų daiktų įleis
ti be muito ne Finansų Minis- 
teriui. ,

“Gavėjai iš U. S. A. dovaiių 
paprastai skundžiasi visoms in
stancijoms, sumoka žym. mo
kesčius ir pagaliau visgi turi 
mokėti muitą.”'

Jeigu nurodyti pranešime pa
aiškinimai bus paboti, tai dėl 
siunčiamų į Lietuvą senų daik
tų, be abejonės, bus išvengta 
bet kokių nesusipratimų.

—Lietuvos Konsulatas.

Universal Food 
Stores

Naujienose šiandien ir vėl 
telpa svarbus skelbimas Univer
sal Food Krautuvių. Ka^p ži
nia, Universal Food Krautuvės 
yra kooperatyve bendrovė. Į šią 
bendrovę priguli virš 300 gro- 
seminkų. Kiekvienas grosernin- 
kas prie savo krautuvės turi 
didelę ir gražią iškabą su užra
šu: Universal Food Stores.” Tai 
yra ženklas šios sėkmingos or
ganizacijos.

Lietuviai groserninkai, kurie 
dar nespėjo prisidėti prie šios 
organizacijos, turėtų pasisteng
ti prisidėti kaip galima grei
čiau. Aišku, kad prigulėti prie 
organizacijos, kuri rūpinasi vie
ningu biznierių veikimu, apsi
moka. /

Apsimoka dar \ir todėl, kad 
prigulėdamas prie \ tokios orga
nizacijos kaip Universal Food 
Stores, biznierius yra apsaugo
tas nuo bereikalingos ir žalin
gos kompeticijos. Prigulėdamas 
prie šicfs organizacijos kiekvie
nas biznierius turi didelės nau
dos. /

—Bizni/ žvalgas.

ĮDOMI KELIONE
Cicerietis J. StaugdltnTsu žmo

na ir p. Jonas Gustainis su 
šeima važinėjasi po pietines 
valstijas. — Texas valstijoje 
jiems tekę matyti 4 svarų 
citriną (lemoną).
Prieš kiek laiko žinomi Ci

cero piliečiai, ponai Staugaičiai, 
nutarė traukti j pietus, tur būt, 
manydami, kad netrukus čia 
bus dideli šalčiai. Jie susitarė 
drauge važiuoti su p^hais Gus- 
tainiais, stambiais Melrose Park 
biznieriais. Išvažiavo taip pat 
ir ponų Gustainio trys sūnus. 
Kadangi susidaro nemažas bū
relis, tai aišku, Į kad viename 
automobilyje visi negalėjo tilp
ti. Todėl jie Ij’ie automobilio 
prisikabino ir ‘/treilerį,” atseit, 
modemišką namuką ant ketu
rių ratų.

LĖKTUVO 'NELAIMĖS AUKOS

J. BRADEN, (KAIRĖJ) CLEVELAND, OHIO RAŠALO FIRMOS PREZIDEN- 
tas, kuris žuvo kai sudužo didžiulis keleivinis lėktuvas, atsimušęs į kalną netoli 
Los Angeles, California, Tarp sužeistųjų yra Esther Jo Connoer, lėktuvo slaugė 
iy Arthur S. Robinson, Rochester, N. Y. g yventojas. Robinson išrėpliojo, iš laužo ir 
nuėjo į netolimus namus šaukti pagalbos. Naujienų IIN Soundphoto

Kelionė visais atžvilgiais e- kui rengiasi sustot Hot Springs, 
Arkansos valstijoj, o iš ten jausanti įdomi ir smagi. Taip ra

šo p. J. Staugaitis Chicagos Lie
tuvių Dr-jos prez., p. J. Micke
vičiui. Ypač esą dabar smagu 
Texas valstijoje, — čia geriau 
net kaip Floridoje.

Ar jums teko kada norą ma
tyti trijų ar keturių svarų cit
riną (lemoną) ? Vargu. Bet 
Texas valstijoje, sako p. Stau
gaitis, trijų ar keturių svarų 
citrina yra visai paprastas da
lykas.

Smalsumo vedami keliaunin
kai sumanė ir Meksiką aplan
kyti. Jie nuvažiavo j Matamor- 
ros miestuką, kuris yra netoli 
nuo Amerikos sienos.

Tarp Meksikos ir Amerikos 
skirtumas tiesiog neįmanomas. 
Vos tik spėji įvažiuoti į Meksi
kos pusę, kai pasijunti, jog tas 
kraštas toli nuo Amerikos at
silikęs. Visame miestuke nė 
vienos grįstos gatvės, žmonės 
nuskurę, namai — tikros lan
dynės. A *

Kadangi iki Mexico City iš 
čia apie 1,200 mylių, tabnutarę 
ten nebevažiuoti. Esą geriau 
busią kelias dienas Texas vals
tijoje praleisti.

Grįždami namo, ponai Stau
gaičiai ir Gustainiai kuriam lai-

trauks namų link.

Užburti Turtai
“Užburti turtai”—tai yra 

juokingiausia ir linksmiausia 
komedija lietuvių kalboj.

Aš manau, kad daugelis at
simena, kaip Lietuvoj žmonės 
pasakoja apie užburtus tur
tus, kurie randasi kalnuose, 
miškuose ir visur tų turtų pil
na, bet prie jų negalima pri
eiti, nes jie yra užburti. Iš tų 
pasakojimų tiek gardžiai tekda
vo prisijuokti, kad net ir aša
ros kartais akyse pasirodydavo. 
Bet tai būdavo tik pasakoji
mai.

O jei pamatytumėt tikrumoj 
tuos “turtus”, tai kas tada bu
tų. Šią progą turėsite sausio 
24 dieną 4:30 valandą popiet 
Lietuvių Auditorijoj. Atsilan
kykite ir persitikrinkite. Juo
kų turėsite iki .sptįes, o ir lai
ką praleisite taip linksmai, 
kad ilgai ims koliai užmiršite. 
Nesivėltvokite, kad gauti gerą 
vietą svetainėje. Aš busiu.—

K. Sargas

Teisybes Mylėtoją 
Dr-stės Ruožai

J . ■

Metinis susirinkimas

Sausio 10 d., įvyko Teisybės 
Mylėtojų Dr-tės metinis susi
rinkimas Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Susirinkimas bu
vo gana skaitlingas ir nutar
ta daug svarbių dalykų. Iš
rinkta metinė Biznio ir Va
jaus Kopusi ja, į kurią įeina St. 
Narkis, E. Nesteckienė ir P. 
Letukas. Kadangi komisija pa
sitarimo dar neturėjo, tad ir 
planų šiuom laiku negaliu žy
mėti. Paskelbsiu vėliaus.
Naujoji Valdyba užėmė vietas

Kaip jau pirmiaus buvau ra
šęs, 1937 metams tapo išrink
tas į pirmininkuą J. Balchu- 
nas, o į sekretorius A. Kaulą- 
kis, nes' senieji nekandidatavo. 
Todėl visais br-tės reikalais 
kreipkities pas naująjį sekre
torių, A. Kaulakis, 3842 South* 
Union Avė. { "

praugija gyvuoja 40 metų
Šiemet sukanka 40 metų nuo 

Dr-tės suorganizavimo. Drau
gystė tapo, suorganizuota ge-

ATLIKS DVI PAREIGAS
U ______ ........... ...

VIEŠKELIŲ POLICIJA ĮSIGIJO NAUJUS “SKVA- 
dus” — automobilius, kuriais ne vien vaikys piktada
rius, bėk taipgi gabens sužeistuosius keleivius ir ligo
nis. Autofnobilių užpakaliai ’ yra įrengti kaip ambulan- 
sų vežimai ligonių transportavimui.

s Naujienų-Tribune Photo

rais tikslais ir buvo tvarkin
gai vedama, todėl ir išaugo pei’ 
40 metų iki 600 narių ir at
sistojo į 3-čią vietą tarp Čhi- 
cagos gyvuojančių fraternalių 
draugijų. 1937 metai bus Dr- 
tės jubiliejiniai metai. Neuž
ilgo bus paskelbtas vajaus pla
nas ir visi nariai-ės bus kvie
čiami į pagelbą naujų narių 
gavimui. Jei kiekvienas narys- 
ė prirašys nors po vieną naują 
narį-ę, tai baigiant 1937 metų 
turėsime 1,200 narių. O tas ga
lima . — tik reikia darbo, rei
kia pasišventimo. Todėl pra
dėkite naujų narių prirašinė
jimo darbą jau dabar. Reika-^ 
laukite aplikacijų.

Bekabėjo, kas daugiaus narių* 
prirašys, gaus dovaną. Dova
nų kiekybės šiuom laiku netu
riu autoriteto skelbti, nes ko- 
misijos plano susirinkimas dar 
neužtvirtino.

— St. Narkis, koresp.

(Naujienų Koncertas 
Vasarič 7 d., 1937

K

will hum, whistlel,, and sing 
for weeks, has an all star-cast 
of American Lithuanian sin- 
gers and comedians. The re-

■ ■ III ........................i, . .............|........ —...................-III IIWW1

Išvažiavo Floridon

. Birutės Concert! Tjhat’s the 
news ; . . It’s here at lašt.

Where? Lithuanian Audito
rium.

When? St. Valentines Day 
. . . Sunday, February 14. 
(Bring your Valentine along).

Price? Sixty-five cente (65c)
Friends of Birutės Chorus 

know what to expect of her 
ėoncerts, būt this, from the 
planning, rehearsing, and dra- 
matic efforts being exerted, 
will be a milestone in achiev- 
ment. One of the many at- 
tractions of the evening is
Offenbach’s 
cal Comedy

Operetta, a Musi- 
whose tunes you

nown songstress, Genevieve 
Giedraitis, the well known te- 
own Mr. Miller, and Bruno 
Brooks, comedian, need no 
farther introduction.

Besides the one act Opėretta, 
chorai work and solos’ of all 
types are being prepared. 
Neweset songs, direct from 
Lithu^hia, and not presented 
at anyJotĮier performance are 
selectea by Director Byanskas, 
in order to offer the audience 
a real musical treat.

Little else need be said 
Tickets are available from 
any chorus member or the 
‘valdyba’. Come and enjoy

BJR

North Side—šiomis dienomis 
išvažiavo j Tampa, Florida, 
p-nas M. Popiera su žmona, o 
kartu su jais p-nia Swilow, 
žinomo North Sidės lietuvio 
biznieriaus žmona.

P-nas Popiera užlaiko alinę 
adresu 1701 Pulaski road, o p. 
Swilow yra moteriškų rūbų 
kriaučius, 3351 W. Irving Park 
boulevard. Chicagiečiai ketina 
praleisti atostogose porą mėne
sių, o gal užtruks ir ilgesnį 
laiką. —XM..

sw

yourselves!

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

UNIVERSAL
★ FOOD STORES .★

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį - šeštadieni, Sausio 15 ir 16,1937

SELOX didėlis už OKn 
pakelis • • • <■

EVERY DAY

■. KAVA
17c 8V

UNIVERSAL

MILKAS
. 2 aukšti kenai *1 3 C

CERESOTA gh
MILTAI | 

24^ sv' maiš* 99c 8 5 sv- maiš 23c | UNIVERSAL

COCO A
RIXIE LEE

PYČĖS
pusės 2 ® unc* kenai FIRST R0W E. J.

ŽIRNIAI
No. 2 kenas 27 C

*| 2Q sv* kenas

FRENGH’S
SALAD MUSTARD 0 unc. džiaras 0 q

Gomet Ryžiai
1 sv. pakelis pį už Q EXTRA standardo

TOMATAI
No. 2 kanes 27 C

CAMPBELL

TOMATO SOUP 
lo’t ’“}^k?nas 3 už 20 c

UNIVERSAL PUIKUS

RED SALMON 
No. 1 aukšti kenai 23 CPUPOS

JUDGE RITE CUT WAX 
No. ■_ kenas O už 0*7

NUGGET

Fruit Cocktail
No. 1 kenas 2 27C

SILVER ELEECE

Rauginti Kopūstai
No. 2’% kenas ............... 2Q

ARK SPECIAL
. SPINAKAI

No. 2 kenas 27 C
UNIVERSAL

Blynu Syrupas 
11 unc. bonka . ................

Plumite 21c
PILLSBURY BLYNŲ

MILTAI
1*4 16 pakelis

PAUL SCHULZE 
OYSTER

Krekeriai .
2 v 25cAutomatic

Sakes?
Didelis 1 p už 23C 
pakelis “

ORANGE CREAM 
SANDWICH

KUKIAI
17c sv

EVERBEST

GRAPE JAM
2 sv. džiaras ^^C 

IDEAL i

TOOTHPICKSg pakel. už 7 g 
RITE ŠUNŲ

MAISTAS
2 kenai 11c

WEDGEWOOD
_ p- LUNCH MĖSA 

tu z. f C .. . _"
29c svaras

tuzinas
-------- SALAMI

15c COTTO 23c svaras

SUNKIST

GRANDŽIAI
PUIKIOS DIDELIOS

TANGERINES
EXTHA PUIKUS

ROME BEAUTY OBUOLIAI
4 svarai 25c

. GALVINĖS

SALOTOS 2
SAUSOS,
CIBULĖS 5 svarai už 10c

už 13c

MINCED
KUMPIAI
LAŠINĖLIAI 17c * pakcl

23c s’aras

PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS 
J. DEPARTMENTĄ DEL 

SPECIALS

PETF.RlPEN



NAUJIENOS, CHęagcį EI Penktadienis, saus. 15, 1937
varomas organizuoti skalbyk

las šei- 
—ninkių telefonuoja į unijos 
ofisus prašydamos pranešti, 
kokios yra unijinės skalbyk
los, kad jos, šeimininkės, ga
lėtų turėti reikalą su samdy
tojais, kurie duoda darbinin
kams geresnes darbo sąlygas.

Darbininkų vadai Chicagos 
srity tikisi, kad nebetoli tas 
laikas, kai skalbyklų darbi
ninkai ir darbininkės susior
ganizuos tiek tvirtai, kad ga
lės pareikalauti ir pajėgs lai
mėti reikalavimus * geresnių 
darbo sąlygų. Kalifornijoj 
skalbyklų darbininkai yra or
ganizuoti tvirtoj unijoj ir to
dėl jų darbo sąlygos 100 nuo
šimčių geresnės, negu Chica
go j-

šitie ir kitokie faktai paaiš
kėjo eilėj Chicagos skalbyk
lų darbininkų mitingų, kurie 
dabar yra šaukiami.

Skalbyklų darbi- (mininkių telefonuoja i

ninku dėmesiui

ŠPOSAS NENUSISEKI

Darbininkai ir darbininkės, 
kurie dirba skalbyklose (laun- 
drėse) viduj, šiuo laiku spar
čiai organizuojasi, nežiūrint 
samdytojų daromų viešų ir 
paslėptų kliūčių. Skalbyklų 
darbininkai ir darbininkės or
ganizuojasi dėka vajaus, kurį 
varo ^Interhational 
NVorkers’ ]Union, lokalas

ir darbi- 
Chicagos

Daug darbininkų 
ninkių samdomų 
skalbyklose yra verčiami dir
bti nuožmiu greitumu prastai 
vėdinamose dirbtuvėse, ku
riose termometrai užregistruo 
ja karštį tolokai virš 100 laip
snių. / Jie turi dirbti skalby
klose/ kur sveikatos priežiū
ros Sąlygose yra taip prastos, 

 

kad įnėtik jos yra pavojingos 

 

patieks darbininkams ir dar- 

 

bininlčpms, bet ir skalbyklos 

 

kostumVriams. Darbininkai ir 
darbini ės gauna algos nuo 
$7.50 ikiy$12 savaitei už 55 ir 
net už 6 darbo valandas sa
vaitėje. Ir čia suminėta tik 
vienas kitas iš blogumų, ku
riais pasižymi darbo sąlygos 
Chicagos skalbyklose.

Su pagelba W. C. Brooks, 
neseniai išrinkto International 
Laundry Workers’ Unijos 
prezidento, su pagelba Alek- 

, sandro L. Marks, Amerikos 
Darbo Federacijos organizato
riaus šiame distrikte, ir su pa
gelba keleto kitų darbininkų 
vadų, taipgi su kooperavimu 
n am

4,000 žmonių prapuola 
Chicagoj.

Bureau of Missing Persons 
praneša, kad kas metai Chi
cagoj prapuola apie 4,000 žmo
nių. Prapuola jie dėl įvairių 
įvairiausių priežasčių. Biurui 
vėliau pavyksta 96 nuošimčius 
prapuolusių surasti.

Pašovė vaiką.

Policija pašovė Robertą 
Stringham 15 metų, 558 West 
42, place, kurį užtiko įlindusi į 
American Bridge Works dirb
tuvę adresu 4052 Princeton 
avenue. Vaikas padėtas Bride-

šeimininkių yra vajus well ligoninėj.

GERIAUSIOS VERTYBES!
“MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE 
Pirkite Dabar! Daugiau Sutaupysite!

IŠPARDAVIMAS! Pėtnyčioj ir Subatoj, Sausio-January 15 ir 16.

No. 1 KOKYBĖS

Kiaušiniai

TARP MUSŲ

Apsirgo Mr.’P. Knaber

t

Savininkas Uniyersal Foqd 
Store, 3348 So. Morgan sfL 
?. Knaber, tuoj po švenčių 
ilivo apsirgęs šios žiemos 
šalčių liga. Per tūlą laiką, 
gydytojo patariamas, ilsėjosi 
ir jo bizny dirbo tik jo buče- 

ligos 
taip, 
pra-

Moterys, mėgstančios rank
darbius, turi pačios nueiti te
nai, kad patirti įvairumą ir 
gausumą medžiagų pasirinki
mui.

Savininkė Mrs. Pukštienė 
yra rankdarbių meisteris, ji 
visuomet duoda gerų patari
mų, jei kuri reikalauja.,

-—Niekutis.

Vincenta Insodienė
Naujame Biznyje

rys, bet šiomis dienomis 
pavojus esąs sumažėjęs 
;ad ir patsai P. Knaber 
dėsiąs dirbti.

MARQUETTĘ PARK — P-a 
Vincenta Insodienė trumpą 
laiką atgal atidarė gėrimų 
sandėlį, vardu, . Peoples Li- 
quor Store. Jis randasi adre-

su, 2646 West 63rd Street. įs
taigos telefonas yra, Republic 
8841.

“Naujienose” dabar telpa to 
sandėlio garsinimas. Kas ateis 
su garsinimu, galės nusipirk
ti gėrimų urmo kainomis.

Serga keista liga
Mrs. Emil Paternoster, 814 

North 18 avenue, Melrose Park. 
serga keista liga: ji jau 15 
dienų žiovauja be paliovos.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

POLICIJOS KAPITONAS, HARRY O’CONNELL 
tardo berniukus, Stephen Ruminski, 14, ir brolį Ma- 
rion, 12 metų, kurie prisipažino parašę grąsinantį laišką 
Dr. Meyer S. Pedott, reikalaudami $30,000. Jie grąsino 
pagrobti jo dukterį, jei negaus pinigų. Berniukų šposas 
taip paveikė jų tėvą, kad tasai “negalėdamas pakęsti 
gėdos1’ bandė nusinuodyti. Ruminskiai gyvena adresu, 
1309 Hovne avenue. v

Garnys aplankė biz 
nierių šeimyną 
Bridgeporte

IN .
BULK Tuz.

GRIEŽTAI ŠVIEŽUS
KIAUŠINIAI ‘Midwest’ kartonuose tuz. 33c
“FARMLAND” PUIKIOS RŲŠIES
TOMAITES No. 2 kenai
“Mi<lwest” CATSUĄ ....... . Didelės bonkos 13£

3 už 25ė

Plačiai žinomų biznierių, 
Mųtd ii Josephine Bertash, 
šeimyna padidėjo vienu nariu. 
P-nia Josephine Bertash šiomis 
dienomis šv. Kryžiaus ligoni
nėj Dr-o A. J. Bertash prie
žiūroj susilaukė gražų šuhelį. 

’ f

Tėvas ir motina labai džiau- 
giasi ir yra dėkingi daktarui 
ir slaugėms už gerą patarna
vimą.

P-nas Matas Bertash yra 
dar jaunas, draugiškas žmo
gus, gerokai pasivaręs bizny. 
Jis operuoja du biznius. Tri
mis trokais pristato valgyk
loms, viešbučiams -ir ligoninėms 
valgomus produktus. Jo sandė
lis randasi adresu 3239 So. 
Halsted streeet. Toj pačioj vie
toj dar randasi mėsos krau
tuvė (įbučernė). Be to, nese
niai jis nupirko gražų moder
nišką namą Marųuette parko 
kolonijoj adresu 6200 
Rookwell Street.

So.

“BLUE WINNER” /
APRTCOTS Dideli 2V2 kenai 18c
“RED TAU” SLYVOS aukšti No. 1 kenai 2 už 190
“DOLE’S” PALM ISLAND
PINEAPPLE Riekutės 15 unc. ken. 2 už 25c
“Midwest” SALAD pftESSING kvort. džiarai 290

Cicero viešosios 
mokyklos

“Midwest” MAYONNAISE .............. 8 unc. džiaras 170
“Midwest” SARDINKOS did. apvali kenai 2 už- 190

Baigia mokyklos kursą 
mokinių. Iškilmės ryšy 

baigimu

cjdtttdAC! “Midvvest” Puikios Rųšies aukšt. 21 unc.4 
olvlĮJįSVO, Tomaičių ar daržovių fc kenai I v V

“Midvvest” PUIKUS ŠPINAKAI No. 2 kenai 2 už 190 
“Midwest” RED KIDNEY BEANS No. 2 ken. 2 už 19£ 
i7Midwest” PORK and BEANS    ■■■ ■■■ 3~ kenai 19« 
“HOLSŪM” ALYVOS ...................... 3 unc. džiaras 90
BANANAI Dideli, prinokę ..... . 3 sv. 17c
VIRIMUI OBUOLIAI Puikus ...................... 4 sv. 21£
GRAPEFRUIT be grūdelių—dideli    4^ūžjy5į 
SALDŽIOSIOS BULVfiS Jeršey .................. 3 sv. 14<t
“Mickelberry’s” MEAT~T6XF .........................  sv 270
“Mickelberry’s” VEAL SAUSAGE .................. sv. 210
“Indoroed” MINČĖ“h£M ............ .................... sv. 22c
COAF CHEĖSE American or Brick ..... z........ sv. 290
“Blue Label" CREAM^CHEESE 3 unc. pak. 2 už 17^ 
CHOCOLATE HOBBIE <WOKIES

CŪBE STARClI šv. pak? 2 už 17ė 
“dėgtūKST

sv. 190
“STALEY’S”
“SHŪRFINE'
“ROXEY” ŠUNŲ ir KAČIŲ MAISTAS

6 dėžutės 230
.... 4 kenai 250

PIRK NUO ffi

SPECIALIS PASIŪLYMAS!
“NO-RUB” SKYSTAS GRINDŲ VAŠKAS Paintės kepfcs 
“NO-RUB” RAKANDŲ PALIŠAS 8 unc. bonka. Abu už 
Klauskite mus apie kuponus ir smulkmenas dėl specialio pasiuly- 
_______ mo ant “IRVING JAFFEE” ROLLER SKAtES.

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

NES PIGIAU■pc*

Mrs. St. Shurnas 
joj vietoj, 

r
Mrs.

Happy Hour Tavernos, prie 
29th ir
Metų atpirko iš Rumchako 
taverną adresu 3106 So. Hals
ted st. Jos draugai ir pažįsta
mi turėsite progą linksmai 
laiką praleisti erdvesnėj ir 
smagesnėj naujoj užeigoje.

cero mokyklų* baigimo diplo
mas šie berniukai ir mergai
tės kurių pavardės atrodo lie
tuviškos: <

Roosevelt mokykloj: Daniel 
Jerome Bartash, Florence Ro- 
galis, Josephine Rutsky, Al- 
gerd Syrewicze, Katherine 
Stanavich, Florence Zygmont.
i Ciceroj
Karuktis,

Wilson mokykloj : John Ka- 
rambelas

Auburn Fancy, Goods 
Store '

Krautuvė, kuri randasi ad
resu 3108 So. Halsted st., yra 
vienintelė tos rųšies Bridge-? 
portb apylinkėj. Parduoda į- 
vairiausios rūšies medžiagas 
išsiuvinėjimui.

mokykloj: 'Sophie 
Albert Nisius.

Marvių Kasper.

220 
su

Šiemet žiemos metu 
viešųjų mokyklų kursą 
220 mokinių. Iškilmės su bai
gimu kurso bu‘s surengtos 
kiekvienos mokyklos atskirai 
sekamas dienas:

Roosevelt mokykloj sausio 
19 dieną 8 valandą vakare;

Burnham mokykloj penkta
dieny, sausio 22 d., 8 valandą 
vakare; /

Columbus mokyklos iškiifnės 
įvyks Hawthdme Park Gom- 
munity HOuse sausio 
8 valandą vakare;

Ciceroš mokyklos 
rengiamos Parholme 
nity House patalpose 
ny, sausio 25 dieną, 8 valandą 
vakare;

•Wilson mokykloj iškilmės 
rengiamos ketvirtadieny, sau
sio 28 dieną, 8 valandą vaka
re; ' •' ■ ' ■

Lincoln ir Goodwin mokyk
los iškilmės įvyks Lincoln au- 
ditorojoj penktadieny, sausio 
29 dieną.

Goodwin mokyklos parengi
mas įvyks (sausio 27 dieną 

i Clyde Park auditorijoj; bus 
suvaidintas veikalas “Valiant, 
Hector”.
Baigė kursą lietuviai ir lietu

vaitės
Sausio mėnesio pabaigoj Ci-

Cicero 
baigia

25 dieną

iškilmės
Commu- 

antradie-

nau-

St. Shurnas, savininke

Union avė., po Naujų

Valgiu Gaminimo Knygą
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

DAILY BUSINESS DIRECTORY
Dar vienas lietuvis 

profesionalas 
: > ------------"i----------

Greitu laiku susilauksime 
dar vieno lietuvio profesionalo. 
Jis yra Walter ■ (Bladas) No- 
rak, kur^ neseniai baigė dak
taro mokslą ir pasekmingai 
praktikavo ligoninėje West 
Virginia valstijoj, o dabar su
grįžo į Chicag^ ir rengiasi ar
timoj ateity atidaryti gydyto
jo ofisą ir pastoviai prakti
kuoti čia savo profesiją.

Jauno daktaro tėvas W. No- >
rak užlaiko drabužių valymo 
ir prosymo biznį adresu 809 
West 19 Street, įrie pat Hal
sted gatvės.

Kad jauną daktarą geriau 
supažinti su lietuviška visuo
mene, yra rengiamas bankie- 
tas sausio 24 dieną Hollywood 
svetainėje, ^2417 West 43 st. 
Pradžia 4 valandą popiet. Visi, 
kuriems tik laikas, leidžia ir 
kurie nori susipažinti su jaunu 
daktaru, yra širdingai kvie
čiami atsilankyti į minėtą 
bankietą. A, K. Sargas

AUKCIJONAS!
GLENN'E. HOLMES, INC. 

Autorizuotas Fordo Bylelis 
1903.

nuo

Autorizuoja ,
Michael Tauber &

> Auctioneersįfl|H| 
Parduoti viešam au'kcijone 
247 VARTOTUS

KARUS
iškaitant: 1936 Foręj, Demonstrators 
ir oficiališkus karus. Taipgi Fords, 
Chpvrolets, Dodges, Plymouths, Pon- 
tiacs, Oldsmohiles ir veik po kiek
vieną. kitų išdirbysčių ir modelių.
TAI YRA JŪSŲ PRQGA NUSIPIR

KTI AUTOMOBILĮ SAVO 
PATIES KAINA.

AUKCIJONO PRADŽIA KETVIR
TADIENĮ, SAUSIO 14 D. 2:30 IKI 
5:30 P. P. ir 7:30 IKI 10:30 P. P. 
Taipgi PENKTADIENĮ, SAUSIO 15

2:t30 IKI 5:30 P. P. IR 7:30 IKI 
10:30 P. P.

GALUTINAS AUKCIJONAS ŠEŠ- 
TAPIENĮ PO PIETŲ. SAUSIO 16 

D.. 2:30 IKI 6:00 P. P.
Sąlygos: 10% depazitas prie parda
vimo- 18 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖTI. 
MAINAI PRIIMAMI. Duokit af>- 

kainuoti karą pirm aukcijono, '
PARDAVIMAS ĮVYKS (lys ar ne) 

pas GLENN E. HOLMES, INC.
LAKE and DEARBORN STS. 

šiltam budinke.
- * • ■■ .. _______ ________________ *

Co.

/ GARSTNKITF’S
■ NAUJIENOSE

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informaciją, jeigu tik jų bus galima gauti.

• AUTOMOBILIAI
— Automobiles

(Laidotuvių Direktoriail

JUOZAPAS
Charles and Tony 

Motor Sales
Parduodame geriausios išdirbystės 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisomo ir senus.. Darbas yra 
garantuoja'mas; prieinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
• Tel. Lafayette 3967

ANGLYS—CO AL

REPublic 8340

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugia i $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

v CONRAD AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovana. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

• Turtas ir Finansai
--- --

PAUL M. SMITU and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inŠiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnayimas. Reikalui priėjus krei-

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-os’ lubos .su J. J. Grish

5332 Sgv.CONG AVK.
TKL. BKPUBMC LIGONINĖS— 

HOSPITALS

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

SVEIKATOS KLINIKAS
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimu.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose, 
gydymas įšvirkštimu, 
cose veins.

DOUGLAS PARK
1900 South Kedzie Avenue

TeL Lawnda!e 5727.

Raudongyclės 
kyla ir vari-

HOSPITAL

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392 

STENSON BREWING 
COMPANY

BREVVERS OF FINE LAGER BEER 
1748-1760 N. W1NCHESTER AVĖ.

1753-1759 N. DAMEN AVĖ.
;iCHICAGO.

• TAVERNOS
JONAS BENEKAITIS

(Buvęs Insurance Agentas) 
TAVERN 

SCHLITZ ALUS
Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
į savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms.
1656 N. Troy St. ir Wabansia Avė.

Chicago. III.

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimu ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victohr 1696

• RESTAURANTAI

ANGLYSI ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau
giau $7.00 už toną. Kitos anglys 

už toną:
BLACK BAND ...................... $8.60
Illinois Lump  .................... $6.40
Franklinfc Wash Nut ........... $5.75 ir
Haking Kentucky Lump ........ $8.10 

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Ex press 4405 S. Fairfield A v.
• KONTRAKTORIAI

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 

rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 
šviesus kasdien.

GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

40

JŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
NEW DEAL TAVERN 

šeštadieni ir Sekmadienį 
Sausio-Jan. 16-&-17 

117 SO. HALSTED STREET 
Tel. Haymarket 1378

Gera muzika, valgiai, gėrimai ir 
mandagus patarnavimas.

BILL DUDOR, Savininkas.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tei. Victory 9670.

John/Vilimas
Kontraktorius ir Budavotojas 

Stato naujus namus—-pataiso senue 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, III.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai jgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

VT

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Bitėnų ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133. ‘ x

639 Weat 18th St. 
CHICAGO, ILL.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažįstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. įvairiausios rųšies 
degtine, vvnas Rheingold alus ir 
cigarai—stalai dėl Šeimynų ir mer
ginu. Savininkas ristikas STANLEY 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 7069 

2448 West 47th Street

LUCKY INN
Musu naujai atidarytoje ir išpuošto
je užeigoje Lucky Inn randasi įvai
riausios .rųšies degtinėj vynas, Pabst 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pietų 
laiku šilti valgiai, užkandžiai ir 
mandagus patarnavimas. Savininkai 
MARY BUTKUS ir TONY. JACUBS

382
Tel. Yards 5299 
Ik EMERALD AVENUE



O

Rašo NORA

malo-

co.

Įsakė uždaryti tavernas

FRANKLIN

pašarvotas
Universitete

Sekant 
progra- 

Katkau- 
dalyvau-

blčties 
pagei-

$14 savaitėje.
Ofisą.

PARSIDUODA kampine taverna, 
biznis išdirbtas ketvirti metai. Kam
bariai viršuj. Renda prieinama. Kai
na žema. Kompeticijos nėra. Kreip
kitės 3659 So. Hoyne Avė.

PARDUOSIU Taverną, su ruiming- 
auzės kambariais arba priimsiu į 
pusininkus' vyrą arba moterį, 2113 
So. Halsted St.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui, padėti virti mažoj ka
talikų šeimoj — savas kambarys, 
radio, $5—$6 Briargate 5060.

smuiki- 
von Bulavv,

PARDAVIMUI taverna; labai pi
giai—gera apielinkė. Atsišaukite po 
4 vakare. 2950 So. Normai Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SOUTHUOS, pajamų sudaranti 
nuosavybė; 3 aukštų dvigubas ply- 
fn lvn/4i niro g O Pronvnc A cAntv.

MERGINA iš užmiesčio namų 
darbui — būti, mažas apartmentas, 
nėra skalbimo, $7. Vaistinėj.
401 So. Pulaski Road, Nevada 10305

REIKALINGAS pavienis žmogus 
dirbti į tavern; nuolatinis darbas. 
Atsišaukite 7013 So. Western Avė.

REIKALINGAS Janitorius — 
katras neturi darbo; gera vieta, val
gis ir mažą mokestis; visas darbas 
viduj ir šiltai. Kreipkitės laišku, 
1739 So. Halsted St., Box 553.

; TAVERNAS ant pardavimo — 
renda $35.00—už pirmą teisingą 
pasiūlymą. 1124 West 69th St.

PARSIDUODA TAVERNA labai 
pigiai. Turi bųt greitai parduota— 
turiu kitą biznį. 4612 So. Ashland 
Avenue. f : 

-----

Penktadienis, saus. 15, 1937 NAUJIENOS, Chlcago, ID.

MUZIKOS ŽINIOS ĮVAŽIAVO po septynių metų
CLASSIFIEDADS

Muzika yra gausi, randasi1 sus rekordus radio išdirbys- 
visur, ir žmogus, kuris au
klėja meilę muzikai, bus tik
ras turėti draugų ir 
nių kontaktų. 

--- —o-
Katkauskaitė ir 
Schipa Koncerte

Neseniai Hartford’e (Conn. 
valstijoj) įvyko didelis kon
certas, kurio visų programų 
pildė Ona Katauskaitė, kont
raltas, ir pasauliniai pagarsė
jęs dainininkas Tito Schipa, 
tenoras. Abudu dainininkai, 
ypatingai p-lė Katkauskaitė, 
kurios tėviškė yra Hartford’e, 
buvo karštai priimti skaitme- 
ningai susirinkusios publikos. 
Kaip ir visuose koncertuose, 
visų eilę kurių ji turėjo prieš 
atidarymų Metropolitan Ope
ros sezono New Yorke, ji ža
vėjo publikų savo turtingu ir 
gražiai išlavintu kontralto bal
su, įdomia interpretacija ir 
impatinga išvaizda.

Metropolitan Operos 
mity matyti, kad p-lė 
skaitė labai tankiai 
ja šio sezono statomose ope
rose. Kadangi šios operos ar
tistinis sųstatas yra labai di
delis ir pasirinkti yra iš ko, 
tai manau, kad toks tankus 
p-lės Katkauskaitės dalyvavi
mas programe yra didelis 
komplimentas jos talentui. 

------o------
Svetimtaučiai Kritikai 
Pripažino Frano 
Jakavičiaus 
Artistinius 
Gabumus 
Operoje

Vi as 
žurnal 
statymų 
seniai, ka 
musų lietuvį dainininkų:.“Pra
nas Jakavičiuš, kuris turi re
zonanso pilnų baritono balsų 
ir dramatinę jėgų, padarė sa
vo Germonfo rolę labai atsi
žymėjusių. Svarbiausias mo
mentas jo scenos antram veik
sme buvo ištikro efektingas”. 

——o------
Radio, Filipos ir 94 
Koncertai 
98 Dienų

Don Cossac choras 
tiek populiarusĮir pageidauja
mas, kad visas 
tų sezonas yra 
gažuotas ir liu 
nesiranda. B 
jie dalyvavo rddio programuo- 
se, padarė filmų ir dainavo 
94 koncertus. Reiškia, jie tu
rėjo net po du programų ne- 
kurias dienas, ir kuomet jie 
išplaukė Europon kelios die
nos atgal, tai manau jie jau-

Business Wanted
Ieško niė Biznio

IEŠKOM biznio pirkti: . restau- 
rantą ar luhč ruimį. Norim pirkti 
tiktai tokią vietą, kur teisingai 
parduoda, kad galėtų gyvenimą pa
daryti. Atsišaukite laišku. Beatriče 
Mickiavich, 3556 So. Lowe Avė.

Mezgimo Dirbtuvės
—Kyitting Mills____

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS

F. Selemonavich 
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną' 

—ir vakarais ir skemadieniais.

CLASSIFIED ADS
i. . ........... ...... ,,, , ..r.

Help vVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
farmos, kuris supranta visą darbą 
—gali būti ir ženotas — Dėl gero 
žmogaus geri namai. Mokestis pa
gal žmogaus. Atsišaukite, Naujienos, 
Box 552.

vietinių muzikos 
rašydamas apie per- 

eros Traviatos ne
sekančiai apie

egyje
yra

lės ir pardavinėjimo. Yra 
apskaitliuoiama, kad 1936 me
tais produkcija radio priimtu
vų siekė 7,600,000 ir lempučių 
(“tubes” siekė net 96,300,000.

----- o------
Mirė Pagarsėjęs 
Vargonininkas

Clarence Eddy, kuris buvo 
visame pasaulyje žinomas kai
po vargonų meistras, sulau
kęs 82 metų amžiaus mirė 
kelios dienos atgal Chicagoje, 
kur jis gyveno.

Artimai surištas su Chica
gos muzikos istorija, p. Eddy 
buvo pirmas kuris grojo var
gonus senoje Auditorium ope
roje, prieš penkiasdešimts me
tų. Jo paskutinis koncertas 
Chicagoje buvo laike Pasau
linės Parodos. P-s Eddy bu
vo draugas Franz Liszt’o ir 
girdėjo koncertus duodamus 
arba vedamus Įto ficmirtino 
Wagner’io, Joachim, 
ninko, ir Hans 
pianisto.

Jo kūnas buvo 
Northwestern
(McKinlock Campus), kur at
sibus giliai reikšmingos cere
monijos, po kurių jo kūnas 
tapo sudegintas. 

------o------
Musų Pačių 
Reikalai

Kaip greitai prabėgo pirmo
ji pusė musų 1936-1937 fnuzi- 
kalio sezono. Paliko ji gražių 
ir malonių atsiminimų. Talpi
no ji svarbesnių ir gerai pa
vykusių programų ir netaip 
jau įdomių ir silpnesnių pa
rengimų. Bet koki tie progra
mai nebuvo, esu tikfa, kad 
rengėjų tikslas buvo duoti ge
riausiai galimą ir Jų ; gerus 
norus ir pastangas irgi peikia 
įvertinti. Antra dalis musų se
zono žada būti daug įdomes
nė, nes visi artistai, visos dai
lės organizacijos jau yra taip 
sakant įsisiūbavę ir turi gali
mybės duoti mums svarbes
nius parengimus.

Todėl su nekantrumu mu
zikos mylėtojai laukia BIRU
TĖS CHORO pasirodymo su 
premjera Offenbacli’o 
veiksmo komiškos
“Sveikam lig?/ neįkajbėsi. 
Teko išgirsti,4 kad ši opera 
yra labai linksmo ūpo ir pil
na gražių melodijų. Taip-gi 
kad eina “lenktynės” tarp Ri- 
rutės vedėjo, Jono Byansko, 
kuris turi atsakomybę muzi- 
kalio prirengimo, ir artistės- 
dainininkės, p. Genovaitės 
Giedraitienės, kuri, be to kad 
pati dainuos principalę rolę 
šioje operoje, yra dar ir rėži- 
sorė. Žinant abiejų gabumus, 
jų rimtumą ir supratimą rei
kalavimu panašių pastatymų, 
nėra abejonės, kad susilauk- 

indus- sime tikrai gerai prirengto,
trija praeitą metą pralenkė vi- gražaus ir įdomaus programo.

vieno 
operos 

99

io 1936-37 nie
kšiškai užau- 
sų dienų jau 

gyje 98 dienų

per juras

Prisiminus radio, ši

SUSIRINKIMAI
U " III I II i «■■■<»

12 Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos ir Pašelpos 
Kliubas laikys savo metinį susirinkimą sekmadienj, sausio 
17 d. 1 vai. popiet Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Visi 
privalote būti, nes bus $ varstoma konstitucijos pataisa ir 
kiti svarbus tarimai. —Fiaul J. Petraitis, rast.

Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos ir apylinkių komiteto 
susirinkimas įvyks šj penktadienį sausio 15 d. 8 v. v. Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofise, 1739 So. Halsted St.

E. Mikužiute, sekretore.
Cicero Lietuvių Kultūros Draugija (Chicagos Lietuvių Dr-jos 

skyr.) laikys metinį susirinkimą penktadienį, sausio 15 d., 
Liuosybčs svetainėje, 14 ir 49 Ct. Prasidės kaip 7:30 va
kare. Susirinkime bus renkama valdyba 1937 m., galėsite 
užsimokėti mokesčius Chicagos Lietuvių Draugijbn, bus 
pasitarimai kitais svarbiais klausimais ir įdomus progra
mas: inž. K. August skaitys prelekciją — Ispanija, Belia- 
jaus trupes artistai šoks lietuviškus šokius.

\ \ J. Cinikas, sekr.

■■■

VINCENZO GELLI, ŠOKĖJAS, BUČIUOJA MOTI- 
ną, Mrs. Vito Yaculla, po septynių metų iškovojęs teisę 
sugrįžti Amerikon. Penkiolikų metų atgal jis išvyko Ita
lijon mokintis šokių. Kai norėjo sugrįžti, surado, kad 
imigracijos viršininkai nenori duoti jam vizos. Su Hull 
House įstaigos pagalba jis prašalino kliūtis ir užvakar 
atvyko Chicagon. Kairėj, jaunuolio tėvas, Vito Yaculla. 
Jie gyvena, adresu, 1900 Erie street.

Naujienų-Tribmie Photo

Toks jau visuomet buvo Biru
tes nusistatymas per 30 metų 
gyvavimų.

------o------
23čias Metinis 
Naujienų 
Parengimas

Bet pirmiaus, negu įvyks ši 
Birutės opera, turėsime musų 
seniausio ir didžiausio lietu
vių lai-kraščičo “NAUJIENŲ” 
23-čių metinį parengimų 7 d. 
vasario Sokolų svetainėje. 
Per visus savo 23 metus, Nau
jienos ėmė vadovybę musų 
kultūriniam veikime, teikė di
delę paramų tokiam veikimui, 
o ypatingai visam dailės dar
bui. Dainininkai, muzikai, šo
kėjai, vaidintojai ir, visi dai
lės mylėtojai ir platintojai vi- 
suom&L N auįįeppsc^sujdaro ^ei* 
kalingų ir naudingų paramų 
jų darbuotėje, ir todėl manau, 
kad visiems tokiems dailės 
mylėtojams bus daugiaus nei 
malonu susirinkti šiame Nau
jienų 23-čiam metiniam pa
rengime, kad kartu su visais 
Naujienų draugais ir remėjaįs 
pasidžiaugti gražiu programų, 
pasidalinti įvairiais įspūdžiais 
ir abelnai praleisti *kelias va
landas malonioje ir draugiš
kumo pilnoje nuotaikoj, kuri 
visuomet ^aiškiai vadovauja 
Naujienų parengimuose.

Policijos komisionieriuš Ali- 
man įsakė stočių kapitonams 
uždarinėti tas tavernas, kurios 
nėra dar husipirkusios laisnių 
1937 metams daryti biznį. Pa
sak komisidnieriaus, iš 9,137 
tavernų Chicagoj šiems me
tais laisnius yra išsiemusios 
tik 3,760 'tavernos.

Žagariečių Kliubo 
Bunc&Ęarty 

žagariečių Draugiško Kliubo Bunco 
Party ir šokiiįį .vakaras įvyks 

BRIGHTON PARKE 
SAUSIO 17 D., 1937 

J. YtfšKOS SALĖJE, 
2417 West 43rd vgąt. 3 vai. p. p. 

Jau žinoma,, ;Had t žągariečįų vaka
rėliai visiems. atsilankiusiems tiek 
smagumo paddro,t;kad jie pamiršta 
ir visus savo .< kasdieninius rūpesčius. 
Tad, lauksime ir dalyvaukite sek
madienį ten, kur' prabėgs laikas 
smagiai. , >į

Nuoširdžiai, kyįečia Komitetas.
(Skelb.)

Peoples Liųuor Store
2646 Węst 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

Iš PRIEŽASTIES partnerių nesu
tikimo parsiduoda tavernas geriau
sioj^ apięlinkėje — vieta gerai iš
dirbtą1. Prieš didžiuosius stok yar- 
dus, atiduosiu už pirmą pasiūlymą. 
Nėra praiso. 4171 So. Halsted St.

AR IEŠKOTE moderniško ruver- 
no? Būtinai turite pamatyti šitą, 
šokiams vietą, pragyvenimui kam
bariai, Getą vieta. Biznis gerai eina.

2436 West 47th St.

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Furnitūrą & Fixtures
RakanSai-Įtaisai

Miscellaneoiis
įvairus .

PARDUODU bučernę su groser- 
ne. Priežastis — išvažiuoju į Lietu
vą. Kampinis Storas, biznio distrik- 
te, pelno yra į mėnesį 1000 dolerių. 
Nauji refredžiratoriai. Parduosiu tik 
už $3,700. Dėl platesnių informacijų 
pašaukite: Seeley 9627.

DEL NESVEIKATOS parduosiu 
labai gerą taverną už pusę kainos, 
arba priimsiu gerą pusininką, kuris 
kalba angliškai. Leasas ilgas—ren
da pigi, atsilankę persitikrinsite 
vietos gerumu. 6828 Stony Island 
Avenue.

TAVERNA ir naktinis klubas 125 
krėslų—renda 1^40.00. Paakuos dėl 
ligos. 3334 North Clark St.

A ant.,pardavimo,. Pigiai 
'’vfsdis barais ir įtaisy

mais. Graži vieta, pigi renda. Prie
žastį patirsite ant vietos. 5601 So. 
Carpcnter, John Shimąitis.

PARDAVIMUI taverna, labai pi
giai, gera vieta, viršuj 60 kambarių 
hotelis. Kostumerių netrūksta.

1007 East 75th/ Street.

TĄVĘRN. 
už $300 sų

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—V estuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

•IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi štorų fikčerius de) 
bite kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksua. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

He|p Wanted—Female
Darbininkių reikia

THE INTERNATIONAL 
LADIES GARMENT 
WORKERS UNION

PRIIMS 300 aperei torių 
prie medvilninių dresių. Tie, 
kurie tiks gaus minimumų al
gos mažiausiai O

Kreipkitės į
171 NORTH

STREET

PARSIDUODA Singer krjaučiška 
siuvama mašina, Upright fortepia- 
nas, 16 colių elektriškas fenas. Un- 
derwood portable rašoma mašinėlė. 

3332 West 64th St.

Real Estate For
NORTH SIDĖS LIETUVIAI!
Parsiduoda 4 pagyvenimų namas 

po 4 kambarius, -3 mašinų gai^žas 
—naujas kampinis muro namas — 
Elektrikinis refrigeratorius —r kai
navo $25,000. Parduosiu už kiek kas 
duosite; nesusipratimas šeimynoj. 
Savininkas gyvena South Sidej- Šau
kite Peter Vaičaitis, tel. Republic 
8619.

tų budinkas, 2 krautuvės, 4 septy
nių kambarių flatai, arti 47 ir Hal
sted, reikalingas pataisymo. Ideališ
kas tavernai ir ruiming auzei. Par
duoda pigiai. Mokės pilną komisiją 
agentams. Stanley Dwyer, 7818 
Aberdeen Street, Rockwell 2628.

Namai-žemė Pardavimui
MARQUETTE MANOR

Storas ir 3 apartmentinis plytų bu- 
dinkas—garu šildomas. Kaina $10,- 
000. Išmokėjimais.

2 flatų plytinis 5 ir 5—30 pė
dų lotas, garažas. Kaina $6,850. Iš
mokėjimais.

Klauskite M r. Lėkis.
ARTHUR J. O’CONNOR and CO. 1 

1518 West 79th St. (

PATYRUSI 'mergina bendram na
mų darbui mažoj šeimoj—būti, lai
dymas, $8 pradžioj. Fairfax 3182.

REIKIA patyrusių moterų atma
tų popieriams rūšiuoti — tiktai pa
tyrusios tesikreipkite. Central Paper 
Grading Co., 1265 W. North Avė.

TIKRAS BARGENAS
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 mėtų se
numo. Parsiduoda už $11,500. Taip
gi didelis pasirinkimas kitų barge- 
nų. - -

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Western Avė., 

Hemlock 0800

MERGINA namų darbui mažam 
apartmente be virimo ir skalbimo, 
būti, $5. Bain, 2117 68th St., Hyde 
Park 2423.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznią- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu j mažesnį- 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So, Talman 
Avė. Prospect 3938.

MOTERIS bendram namų darbui, 
savas kambarys, vana, būti, $6.

Edgewater 2855.

MERGINA bendram namų darbui, 
$6, būti ar eiti. 1139 North Fran- 
cisčo, Ist apartment.

SOCIAL SECURITY 
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

Phone CALUMEt 7358 
Teikia informacijas ir užveda sys- 
temas pritaikant prie valdžios 

reikalavimų.

'ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES f ILLINOIS
ANGLYS '

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

Siunčiam (lčl<w Telegramų I VI«m 
Pananllo Dali* 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 sSo. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

REIKIA patyrusios šeimininkės 
20—35 geros virėjos, kepimas. Sa
vas kambarys, geri namai, $8—$10.

4911 N. Central Park Avenue

MERGINA bendram namų darbui 
savas kambarys ir vana— lengvas 
skalbimas, nėra virimo, $6—$7.

Briargate 3384.

BARGENAI
PARSIDUODA ar IŠSIMAINO
2 flatų plytų budinkas arti 80 ir 

Ashland. 6—6 kambariai, $7,500 
arba pasvarstyk mainus.

2 flatų budinkas labai pigiai, yra 
prie 35, arti Halsted. Svarstys mai
nus į South Sidės nuosavybę.

240 akrų farma—visą arba dalis, 
arti Chicagos arba mainys į Chica
gos nuosavybę. Kreiptis

Republic 7647.

MERGINA patyrusi, kalbanti ang
liškai virti padėti namų dajdoe — 
reikale bus pagelbos—sava's kamba
rys, 3 šeimoj—$8.00. Aronson, Fair- 
fąx 2277. ■ ' '

Furnished Rooms

PARSIDUODA Marųuette Parke 
šie namai: 2 pagyvenimų 
po 4 kambarius, kaina

2 pagyvenimų naujas 
kaina $5500.00.

4 pagyvenimų naujas 
moderniškas $10,000.00.

Visi namai randasi. arti gatveka- 
rių ir štorų. $500 cash, kitus kaip 
renda. Adresuokite

KAZYS URNIKIS, ,4
4708 So. Western Avė.

medinis 
$2950.00, 
mūrinis,—

mūrinis

APALIONIJA GAILIUNIENĖ, 
(po tėvais Gapšiutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 14 d., 2:45 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus < 46 metų 
amž., gimus Baisogalos parap. 
Skamąičių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Benediktą, 3 sūnūs: Ka
zimierą, Edvardą ir Juozapą, 
4 dukteris; Oną Bain, Mortą, 
Stanislavą ir Heleną, žentą 
Lester Bain ir gimines, o Lie
tuvoj tėvą Viktorą; 4 seseris 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas tandasi 
3418 So. Lowe Avė., Boule- 
vard 6486. ( Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Sausio 18 d„ 2:00 
vai. po '‘pietų iš namų bus nu-; 
lydėta į Tautiškas kapines.^

Visi A. A. Apalionijos Gai- 
liunienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat : nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame,

Vyras, sunai, dukterys, 
žentas ir gimines.

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika. tel, Yards 1138

ANNA BUOZIS, po pirmu 
Vyru Kvederas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antradienį, Sausio 12 d., 6:00 
vai. ryto, 1937 hi., sulaukus 
pusės amžiaus; i gimus Lietu
voj Alvito parap., Juodpenių

• kaime. ' J
Amerikoj išgyveno 38 metus.

' Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Klemensą, 4 seseris ir 2 
brolius ir gimines, draugus ir 
pažįstamus.

. v ■ . '
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 

3647 East 92nd 1 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį; 

Sausio 16 d., 1:00 vai. po piet, 
iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines-.1

Visi A. A. : Anna Ęuozis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, seserys, broliai, gimi

nes, draugai ir pažįstami- 
Patarnauja laid. dir. Bjitkuš 
and Co.> tel. Canal 3161.

—„—_____________

Garsinkite^ ^nose”
■ ■" ■'

■iisa&a

' DOM1NIKAS BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 12 d., 11:45 vai. ry
to, 1937 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio par., Tarnagelės 
kaime. k

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Heleną, po tėvais Ciu- 
raitę, 3 sūnūs Dominiką, Ed
vardą ir Stanislovą, 3 dukte
ris Juozapiną Taylor, ir žen
tą Raymond, Julijoną ir Oną, 
brolienę Leokadiją Bagdonie
nę, anūką Joną, sesers dukte
rį Mažeikienę, ir jos vyrą Ra
polą, pusseserę Oną Patkama- 
rienę ir jos vyrą Juozapą, 
ir gimines, o Lietuvoje seserį 
Karoliną Adomaitienę, švogerį 
Stanislovą Svolkiną ir gimi
nes.

Kūnas • pašarvotas 10840 
Avenue N, tel, Regent 2397.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
Sausio 16 d, 8:30 vai. ry
to, iš^ namų į šv. Juozapo par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ųominiko Bagdo
no giminės, drangai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, <
Moteris, sunai, dukterys, anū

kai, pusseserės, švogeriai 
ir giminės. 

Patarnauja laid. dir. Juozapas 
Ėudeikis ir T,ėvas, tel. Repub-. 
lic 8340.

PĄSIRENDUOJA kambarys dėl 
vedusių be šeimynos, arba pavienės 
moters. 924 W. 69th St.

Help Wanted—Male-Femak

For Rent. J
RENDON 7 kambarių flatas pe

čium apšildomas $18.00 rendos. Dėl 
rakto šaukite Midway 7901.

■'į's

REIKIA stenografės $18; Book- 
keeper $18; kepyklai seils merginos 
$15; Kotelio merginos $50; Cafete- 
rijai padėjėjos $15; virėjo $20, ant
rojo viręjo $15; sendvyčių merginos 
$12; veiterkų $12; fountain mergi
nos $14; ligoninės padėjėjos $35 su 
kambariu ir užlaikymu. Baro mergi
nos $12. Wabash Employment, 14 
aukštas, 20 E. Jackspn Blvd.

RENDON TAVERNA 3824 South 
Kedzie, Tel. Lafayette 0427.

2 KAMBARIŲ prižiūrėjimas; 
frontas, užpakalis, garo šiluma, ti
kra virtuve. $4—$5. 3865 Ellis Avė.

SMULKIUS 
GARSINIMUS

REIKIA vidutinio amžiaus vyro 
ar moters išmokti kaip pardavinėti 
viduj. Proga uždirbti iki $35.00 sa
vaitėj, (penktadieniais ir pirmadie
niais nuo 10 iki 5 p. p.) New City 
Furniture Company. 1656 W. 47 St. 
Mr. Williams. 

Automobiles
PARSIDUODA Dodge Truck 1935 

vartotas—low body—19,000 mylių 
išvažiuotas; cash arba lengvais iš
mokėjimais ar mainys j neužimtą 
nuosavybę. Kreipkitės prieš 9 v. r.

Republic 2938.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU JONO ZINKAUS gir 
minių—girdėjau yra-jo brolis ir Se
suo Chicagoj. Jonas Zinkus. yra mi
ręs, paliko apdraudos. Prašau gimi
nes atsišaukti. .J. P...Wilutis, Land 
O’Lakes. Wis.

Pardavimus 
Pirkimus

PRIIMAM
TELEFONU

II

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaino* 
prieinamos. Už pakartoji* 
mus duodame gerą nuo* 
laidą. . .

•v t T
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Ruošia Gražų Programą
‘‘NAUJIENŲ’’ Koncertui

— I.— I ■■■ II— 

Susidės iš linksmos vieno veiksmo kome
dijos ir muzikalės dalies

Koncertas no veiksmoNaujienų Metinis 
įvyks sekmadienį, vasario 7 
d., Chicagos Sokolų svetainė
je. \ .

Rengimo komisija rengia 
tam vakarui gražų ir įdomų 
programą, kuriame dalyvaus 
^pMTielis skaičius senųjų ir jau
nųjų musų artistų.

Programas susidės iš dvie
jų dalių. Pirmoj dalyj parin
kti scenos aktoriai sulos vie-

Rekomenduoja suspen
duoti du policininkus
Po konferencijos su policijos 

komisionierium valstybės gy
nėjas Courtney pareiškė, kad 
jis rekomendavo suspenduoti 
du Racine avenue stoties poli
cininkus, būtent Daniel Kon- 
kowski ir William Ilorky. šie 
du polj/ininkai areštavo tūla 
Joseptf Barnas 21 metų ir jo 
bedarą 15 metų vaiką, kai už
liko juos besiruošiant apie sve
timą automobilį. Barnui teis
mas paskyrė 1 metus kalėti. 
Policininkus dabar valstybės 
gynėjas ima už keteros todėl, 
kad vienas jų teisme' liudijo 

nepaprastai lin
ksmų komedijų.

Antroji dalis bus koncerti
nė. Tų programo dalį išpildys 
žymus musų vietos daininin
kai ir šokėjai, ir keli svečiai 
iš tolimesnių kolonijų.

Smulkmenos apie koncertų 
ir programų bus paskelbtos 
netolimoje ateityje.

Bilietai koncertui bus 40 
centu. L 

ne taip, kaip kad jis liudijo, 
kai vaikėzai buvo ką tik areš
tuoti.

Keturius policininkus iš Mar- 
ųuette stoties, būtent veikian
tį kapitonų William Burke po
licininkus Frank Janouseką, 
Barnardą, Smithų ir Marviną 
Nelsoną, valstybės gynėjas 
klausinėjo dėliai to, kad buvo 
prapuolę dokumentai, kurie vė
liau tapo sugrąžinti per paštą 
Marųuette stočiai. Dokumentai 
turi ryšio su keturių italionukų 
bylų, kurioj jie yra kaltinami 
užpuolimu mergaitės. Vardai 
kaltinamųjų yra: Mario Pardo, 
Anthony Di Raffale, John Pon-

Padėkso Žodis
__________ _________________ i

Mes, žemiau pasirašę, Profe- 
ssional and Business Meh’s 
Ass’n, bankieto rengimo komi
sijos nariai, tariam širdngąi 
ačiū Amerikos Legijono Da
riaus-Girėno Posto. 271 na
riams už užleidimą mums sau
sio 24-tos dienos.

Dalykas: Laiku patėmyta, 
kad abi organizacijos rengiasi 
prie pagerbimo savo nario, tei
sėjo J. T. Zurio, tų pačių die
ną. Abiem komisijom suėjusį 
komplikacijos tapo prašalintos. 
Dariaus-Girėno Postas ne tik 
kad užleido mums augščiaus 
minėtą dieną, bet ir pasižadėk 
jo mus moralai remti. Taipgi 
daugybė jau iš anksto Įsigijo 
bilietus musų parengimui, ku
ris Įvyks Crystal Ballroom, 
Del Prado Hotėl. O savo paren
gimų perkėlė į vas. 14. Čia 
jums dėkodami sykiu stengsi
mės nuo savęs ir organizacijos 
pilnai paremti jūsų parengimą.

Garsinimo komisija:
. v W. J. Kareiva,

N. C. Krukonis,
J. W. Kalėdinskas.

Chicagos miesto teiryba pra
ėjusį trečiadienį priėmė mies
to biudžetų, kurio visa suma 
siekia $131,877,032.

zi ir Thomas Moretti. Jų by
los nagrinėjimas prasidės va
sario 1 dieną.

NAUJIENOJ, Chicago, III.
111 ..... —■■i., .   -

Jono Girdvainio By
la Atidėta iki vasa

rio 17dienos^
Bylos klausyti susirinko dide
lis būrys lietuvių; bus teisia

mas už du apiplėšimu

Didelis būrys lietuvių vakar 
susirinko krimįnhlio ' teisėjo 
Riidolph <įDeSort ' kambaryje, 
klausytis J. Girdvainio bylos, 
bet jiems teko nusivilti. Bylos 
svarstymas neįvyko, bet buvo 
atidėtas iki vasario 17 d,

Teisiamas Jonas Girdvainis 
randasi apskričio kalėjime. 
Jo pal:iuosayimui teisėjas 
yta nustatęs $10,000..

Jaunuolis bus teisiamas už 
du apiplėšimu, nors sakoma, 
kad jis papildė daugelį jų 
įvairiuose lietuvių namuose.

Pirmų apiplėšimų jis papil
dė rugsėjo 22/ 1935 1 metais. 
Apkraustęs namus Stepono ir 
Estelle Bogų, kurie gyvena 
adresu, 6349 South Bishop st. 
Antras apiplėšimas įvyko tūlų 
II. Weber namuose, kurie 
dabar gyvena adresu, 6441 So. 
Kilpatrick avenue.

Iš Bogų namų piktadaris/ 
išnešęs įvairaus grobio’ už ke
lis šimtus dolerių. Pasiėmęs 
$90 vertės setų golfo lazdų, 
kelis laikrodėlius, siutų, sagų, 
10 žiedų, karolius, branzelie- 
tų, auskarus, etc. Grobio verte 
siekia apie $600.

Apsivedę Suzanne 
ZaVist ir Mikas
Petroševičius

Apsigyveno jaunosios jėvų 
namuose; jaunasis žymus 

smuikininkas. 
< i .

P-lė Suzanne Zavist, pp, F. 
Zavistų duktė porų dienų at
gal oficialiai pakeitė savo var
dų, ir paliko ponia M. Petru
ševičienė.

Ji ištekėjo liž smuikininko' 
Miko Petroševičiaus, kurį chi- 
cagiečiai dažnai išgirsta radio 
prograinuo.se ir vakarėliuose.

Jaunieji apsigyveno pp. Ža- 
vistų namuose, adresu 3912 
West 62nd Street.

P-nia Petruševičienė tarnau
ja už knygvedę International 
Liąuor sandėlyje, kurį užtai 
ko lietuvis, F. Vizgard.

Žagariečių Kliubo 
vakaras

Puiki orkestrą su savo šau 
niais muzikantais grieš žaga 
riečiams, joniškiečiams, gruz 
diečiams ir skaisgiriečiams su 
pašvitiniečiais, lygimiečiais ir 
meškutiečiais latviškas ir se
noviškas pamirštas polkas, 
kurias musų tėvai, o ir mes 
patys jauni būdami šokome 
pasigavę Rožytę, Antosytę ar

tėvų seklyčia skambėjo, sie
nos siūbavo ir langai drebėjo.

Sausio 17 dienų J. YuŠkos 
svetainėje atsiminęs jaunatvės 
dienas šoksime taipgi ir jausi-

Bllllllllllllllinilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllh

Penktadienis, saus. 15," 1937
Onytę. Šokome taip, kad net mės kaip šv. Petro a (laidų 

išvakarėse žagariečių padan
gėje7 Lietuvoj. —Grynorius,

Garsinkitės “N-nose”

SEKMADIENYJ,

Vasarip 7, 1937
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

ISKILMINGAS-METINIS

NAUJIENŲ,

KONCERTAS!
SAKALŲ SALĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

f ___ A

1,200 Milicijos Flinte— Suėmė {tariamą Pagrobimu
Į..—.U .■ . .n r  ■Į-.n.i— n.    ' n —— i M Į n ,■.,1^,^   — — ——  ———  „ /.!

1,200 MILICIJOS FRONTE — General Motors streiko centre, Flint, Michigan val
stijoje, suvažiavo 1,200 milicijos “palaikyti tvarkų.’ Milicininkai patroliuoja visas 
gatves ir turi pasistatę palapines mokyklų kieųiuose ir aikštėse. N-Acme Photo

SUĖMĖ Už BERNIUKO 
nužudymų — Piktadaris 
Hardld Sproule, 38 metų 
buvęs kalinys, kurį detek
tyvai suėmė Santa Ro’sa, 
Californijoje. Policija spė
ja, kald jis nužudęs berniu
kų Charles Mattson.

N-nų-IIN Soundphoto

NUO 12 UNCIJŲ IKI 16 ąVARŲ — Chicagietė Mrs. Lester Benson, 5914 Da- 
kin Street, su vienų metų dukrele, Jacąueline Jean. Kūdikis gimė sausio 14 d., 
1936 m. ir svėrė tik 12 uncijų. Dabar mergytė pasiekė 16 svarų. Niekas nemanė, 
kad kūdikis gyvens. J nų-ausP,h Naujienų-Tribune Photo

sen, kuris kalba už korpo
racijų ginče su darbinin
kais dėl unijos. Darbinin- 

' J- r
kai kai kuriose dirbtuvėse

G? M. ATSTOVAS — 
neral ' Motors vice-prezi- 
dentas, William S. Knud-

> veikslas žmogvagio, kuris pagrobė ir nužudė 10 metų 
berniukų, Charles Mattson. Paveikslas pieštas sekant 
liudijimus žmonių, kurie piktadarį matė laike apiplėši
mo. Naujienų-Acme Photo

ŽMOGVAGIO PORTRETAS — Artisto pieštas pa-

. SUDARĖ VALDŽIOS REORGANIZAVIMO PLANĄ 
—Trys žinovai, kurie pagamino federalės valdžios įs
taigų perorganizavimo planų, yra, Luther ’Gulick (kai
rėj), Louis Brownlow (viduryj) ir chicagietis, Prof.. 
ęharles E. Merriam. Naujienų-Acme Photo

streikuoja.
Naujienų-.Acme Photo

1 . L. 'V

" E11NASMUJ1 NAŠLE — 
Našlė, Maude Lavery, kuri 
vakar liudijo Thomas Bou 
cherio byloje prieš presbi- 
torionų kunigų, Walter S. 
Pond už apšmeižimų. Kle
bonas pasmerkė Bouchier/ 
bažnyčios iždininkų už lin 
ksmus pasivažinėjimus su 
našle automobilyje. \

. Naujienų-Tribune Photo

i LIUDININKĖ — M i s s 
/ Alice M. Osborne, Chica

gos presbiterionų bažny
čios veikėja, liudijusi by
loje prieš klebonų W. S. 
Pond už bažnyčios iždi
ninko apšmeižimų.

prograinuo.se



