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Pirmas Susitarimas
Automobilių Streike

Streikieriai sutiko apleisti užimtąsias dirb
tuves, o kompanija sutiko pradėti derybas 

su unija dėl baigimo streiko
• .. .......... II...........II! I V........ ................

preliminarės derybos, kuriose 
dėl pagrindo tikrosioms dery
bos teko tartis net virš 15 va
landų. Ir susitarimas buvo pa
siektas daugiausia tik spiriant 
gubernatoriui Murphy, kuris 
pareiškė, kad.. jei jau prasidė
jo sėdėjimo streikai, tai šios 
bus sėdėjimo derybos ir jos 
nebus baigtos iki nebus pri
eita prie šiokio tokio susitari
mo.

Svarbiausi darbininkų reika
lavimai yra pripažinti uniją, 
įvesti 30 vai. darbo savaitę, 
pripažinti “seniority” teises,

LANSING, Mich., sausio 15. 
— Preliminarės derybos tarp 
automobilių darbininkų unijos 
pirmininko Homer Martin ir 
General Motors vice-preziden- 
to William S. Knudsen privedė 
prie laikinės paliaubos tarp 
darbininkų ir automobilių 
kompanijų. O tuo tarpu bus 
pradėtos ir tikrosios taikos de
rybos tarp General Motors ir 
streikuojančių darbininkų dėl 
baigimo streiko. Preliminaris 
susitarimas bRs pasiektas pa
stangomis gubernatoriaus Mur
phy, kuris privertė automobi
lių trustą tartis su streikierių minimum algas, kurios atitik- 
atstovais iki tapo pasiektas 
pirmas susitarimas. Martin ir 
Knudsen pasĮtarimas Užtruko 
virš 15 valandų.

Einant preliminariu susita
rimu, unija sutilpt atšaukti sė
dėjimo streikų Fisher Body 
dirbtuvėse Flint, Mich. ir tas 
dirbtuves apleisti — evakuoti. 
Bet kompanija iš. savo pusės 
turėjo pasižadėti nebandyti iš
gabenti mašinų, dies ir kitų 
medžiagų ir nebaridyti operuo
ti streiko' Uždarytas dirbtuves 
bent per 15 dienų — iki tęsis 
tikrosios derybos.

Paliaubos laiku kompanija 
sutiko pradėti su unija dery-. 
bas naejojĮaĮcj^^alėj^dūk^bai
gimo streiko ir kitų darbinin
kų reikalavimų.

Susitarimas yra kompromi
sinis. Unija išpradžių reikala
vo pirmiausia, dar prieš pra
dedant derybas, pripažinti uni
jų kaipo vienintelę darbininkų 
atstovę. Kompaniją gi tuo pa
čiu laiku priešinosi naciona- 
lėms deryboms ir reikalavo, 
kad derybos butų vedamos su 
kiekviena dirbtuve atskirai. '

Algų, darbo valandų, darbo 
sąlygų ir kiti klausimai ir dar
bininkų reikalavimai šiuose 
Martin ir Knudsen pasitari
muose visai nebuvo svarstomi. 
Jie bus svarstomi tikrosiose 
taikos derybose, kuriose prasi
dės šį pirmadienį.

Derybos bus vedamos De
troite ir tęsis 15 dienų — ar
ba iki bus pilnai susitaikin
ta.

Derybų metu nebus operuo
jama jokių streiko uždarytų 
dirbtuvių. Bet tos dirbtuvės, 
kurios ir dabar dirba, dirbs ir 
toliau nors ir su sumažintu 
darbininkų skaičiumi.

Taika dar toli.
Nors ir pasiekta “paliaubos“ 

automobilių streike, bet tikro
ji taika dar toli. Pirmadieny 
prasidedančios taikos derybos 
su General Motors nebus leng
vos. Tų parodė ir dabartinės

tų Amerikos gyvenimo stan
dartams, panaikinti darbų nuo 
štukų, panaikinti paskubos si
stemų ir sugrąžinti į darbų 
pašalintas už veikimų unijoje 
darbininkus.

Ypač bus smarkus susikirti
mas dėl pripažinimo unijos kai
po darbininkų atstovų. General 
Motors ir po šio susitarimo 
pradėti derybas su unija vis
ti ek kartoja, kad ji nepaneig
sianti kitų darbininkų teisių ir 
unija galės atstovauti tik savo 
narius, bet ne visus darbinin
kus.

Derybos, manoma, užsitęs 
ne mažiau 15 dienų. Bet jeigu 
derybos užsitęstų ir ilgiau*, te
čiaus jei bus matoma viltis su
sitarti, tai dabartinis susitari
mas bus prailgintas. Tečiaus 
jeigu derybos nutruktų, tai ta
da kova automobilių pramonė
je vėl atsinaujins.

Milicija apleidžia Flint.
Pasiekus preliminario susi

tarimo, valstijos milicija jau 
pradėjo evakuoti Flint, Mich. 
Ten pasiliks tik nedidelis bū
relis milicijos, iki streikieriai 
bu‘s pilnai evakavę Fisher Body 
dirbtuves. Betgi streikieriai 
nepradės evakavimą dirbtuvių 
iki negaus oficialio pranešimo 
iš savo unijos.

4 moterys, du vyrai 
žuvo aliejaus eks

plozijoj
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ŽADA ‘EVA KUOTI” DERYBOMS

PAGAL LAIKINĄ AUTOMOBILIŲ UNIJOS IR GENERAL MOTORS VIRŠININKŲ SUSITARIMĄ, “SODINTIEJI 
streikieriai“ Flint, Michigane, evakuos dirbtuvę pirmadienį rytų. Jie išsėdėjo dirbtuvėje apie tris savaites laiko. 
Bendrovė sutinka tartis su darbininkų.atstovais. Paveiksle sėdintieji streikieriai susėdę prie lango “žiuri kas daro

si pasaulyje“. (Naujienų Tribūne Photo}.- A
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Miglos supa Madri
dą; lojalistai kasasi 

tranšėjas
MADRIDAS, sausio 15. — 

Tirštos miglos jau kelintų die
nų supa Madridą. Dėlei to m lę
šiai yra apsistoję ir dabar iš 
abiejų pusių eina skubus pri
siruošimai naujiems mūšiams.

Sukilėliai ruošiasi naujam 
puolimui, o lojalistai — apsi
gynimui. Lojalistai visur sku
biai kasasi tranšėjas, taiso 
kulkosvaidžių guštas ir ruošia 
poilsio vietas. *♦*

* Įa

Dar visai nesenai lojalistai 
nieko nežinojo apie tranšėjas. 
Bet jas kasti išmokino baskų 
pulkininkas, kuris ilgai laikė
si Irune ir sukilėliai paėmė 
Irunų tik todėl, kad lojalistai 
pritruko amunicijos. Dabar gi 
ištisos eilės gerai įrengtų tran
šėjų juosia visą Madridą.

Pirmiau apdriskę, alkani, 
menkai išlavinti ir dar men- 
<įau apginkluoti lojalistų ka
reiviai dabar virto gerai išla
vintais, gerai aprengtais ir ge
rai maitinamais kareiviais. 
Amunicijos irgi netrūksta.

Lietuvio nurodytas 
plėšikais nušovė 

i policistą

Chicagai ir apįelinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: ' l

Giedra, gal šilčiau į vakarų.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 22°.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 

4:44.

PRYOR, Okla., sausio 15.— 
Keturios moterys ir du vyrai 
sudegė vakar ties Strang, 
Okla., eksplodavus Gulf Oil 
and Refining Co. aliejaus tin
toms, kuriose prakiurimą ban
dė užtaisyti 7 darbininkai. •

Penki kiti darbininkai skau
džiai. apdegė ir liko paguldyti 
vietos ligoninėj.

žuvusios moterys buvo atva
žiavusios parsivežti iš darbo 
savo vyrų ir užsidegęs aliejus 
jas užklupo automobily.

Visi žuvusieji ir sužeistieji 
gyvenę Gulf Co. pumpavimo 
stoty, kelios mylios nuo Strang. 
Jie buvo pašaukti sutaisyti 
pratrukusių aliejaus1 pervadų 
ir, sakoma, aliejus užsidegęs 
nuo naudojamo užliejimui sky
lės kaitontojo.

VATIKANAS, sausio 15. — 
Pa ja jau trečių dienų apleido 
lovų ir buvo perkeltas į važi
nėjamų kėdę. Bet skausmai ne
paliauja jį kankinti ir sveika
ta nė kiek nėra pasitaisiusi.

Blum laimėjo teisę 
sulaikyti sava- 

norius " ' A

tai- 
su- 
sa-
Pa-
591

PARYŽIUS, sausio 15. — 
Francijos atstovų butas atsi
liepė į premiero Blum malda
vimų parodyti “troškimą 
kos” ir vienbalsiai nutarė 
teikti jam 'galių sulaikyti 
vanorių vykimų į Ispaniją, 
siūlymas buvo priimtas
balsu. Prieš pasiūlymą nepa- 
duota nė vieno balso.

Blum pasiūlymas liko pri
imtas po jo pareiškimo, kad 
savanorių klausimas patąpo 
klausimu “išgelbėjimo Euro
pos nuo karo“. Jis prisižadėjo 
pasinaudoti savo galia tik tuo 
atveju, jei ir kitos valstybės 
sulaikys savo savanorius, vy
riausia Vokietija ir Italija.

Įsake Hearstui pri
imti pašalintus 

žurnalistus
15.

Prailgins Rekon- 
■ strukcijosri- 

nansų KOrp.

Prezidentas ragina
mas pareikalauti ai- 
gų ir vai. įstatymų

Ieškomasis pasidavė 
policijai, bet niekas 

jo nepažino "
AVASHINGTON, sausio 15. 

— Senatas 73 balsais prieš 1 
nutarė prąįTginti dar dviems 
ir pusei metų Rekonstrukcijos 
Finansų Korp. ir keturias pa- 
gelbines pinigų skolinimo įstai
gas. ;

WASHINGTON, sausio
— Darbo santykių taryba įsa
kė geltonlapių leidėjui William 
Randolph Hearst ir penkioms 
jo kompanijoms priimti atgal 
į darbą du žurnalistus, kurie 
pirmiau dirbo prie Seattle 
Post-Inteligencer. Jų' pašalini
mas iš darbo privertė laikraš
tininkų gildijų paskelbti strei
ką ir tas laikraštis buvo
liovęs eiti nito rugį). 13 d. iki 
lapkr. 25 d.

Hearstui taipjau įsakoma 
trukdyti darbininkams organi
zuotis, o žurnalistams^ stoti į 
laikraštininkų gildijų, p paša
lintus darbininkus ne tik su
grąžinti į darbų, bet ir užmo
kėti algų už visų nedirbtų lai
kų.

pa-

ne

Lenkai rengia slap 
tus vakarus

KAUNAS. — Spalių 31 d. 
Dotnuvos vi., Urnčžių # kaime 
pas Feliksą Boguševičių buvo 
suruoštas slaptas lenkų vaka
ras. šio vakaro rengėjai’'buvo 
lenkų “Oswiatos” draugijos 
Urnėžių kaimo skaityklos ve>- 
dėjas Mykolas CechanavičiUs 
ir tos draugijos nariai: Mečis
lovas Monkevičius ir Ottonas 
Boguševičius iš to paties Ur
nėžių kaimo, čia sakytam va
karui vietų davė Feliksas Bo- 
guševięius ir Vladislovas Mon
kevičius. Dotnuvos policija, pa
tyrusi apie slaptų lenkų vaka
rų, surašė protokolų' to vaka
ro rengėjams ir vietos, davė
jams. Kėdainių apskrities vir
šininkas gruodžio 7 d. kalbamo 
vakaro rengėjus Ottonų Bogu
ševičių, Mykolą Cechanavičių 
ir Mečislovą Monkevičių nu
baudė po 25 litus pinigine barz
da arba po 8 paras arešto, o 
vietos davėjus Feliksų Boguše
vičių ir Vladislovų Monkevičių 
po 30 litų pinigine bauda ar
ija po 10 (parų arešto. Baus
mės vykdymas dar neįsiteisė
jęs.

WASHINGiTON, sausio 15.
Naujosios Dalybos šalinin

kai ragina prezidentų Roose- 
veltą skubiai rekomenduoti 
kongresui priimti minimum al
gų ir maximum darbo valan
dų . įstatymus, iki atgaleiviai 
yra pakrikę ir nespėjo tiek su
siorganizuoti, kad galėtų pa
kenkti tų įstatymų pravedimui. 
Tečiaus prezidento nusistaty
mo niekas nežino ir savo pro- 
gramo, jis dar nėra pranešęs 
nė kongreso vadams.

■ / --------------------------------------------

Uždraudžiami “išpardavimai”
——   I I

KAUNAS. — Kainų tvarky
tojas praneša visiems prekybi- 
'ninkams, kad draudžiama nito 
,š. m. gruodžio 28 d. ligi atei
nančių metų sausio 25 d. da
ryti inventuros prekių, liekanų, 
baltų medžiagų ir panašios rų- 
šies reklaminius pardavimus, 
vadinamus “išpardavimais“. At
eityje šios rųšięs pardavimai 
bus daromi nuo sausio 25 d. 
ligi vasario 15 d., o sezoninių 
prekių išpardavimai 
liepos 15 d. ligi rugpiučio 
Tai numtytą sutvarkyti 
cialiomis taisyklėmis.

nuo 
2 d. 
spe-

WĄSHINGTON, sausio 15.
Rooseveltas 

inauguracinę
Prezidentas 

pradėjo ruošti 
kalbą. Jo inauguracija įvyks 
sausio 20 d. ♦ ■

W00DRIDGE, N. J., s. 15. 
— Keturi' plėšikai užpuolė vie
tos bankų ir pastvėrė apie 
$8,000.

SEATTLE, Ayash.,! šausįo 1ĮŲ 
— Tukstančiaii jpo įęisįų po vi
sas vaka^nes 'vįljstijas stro
piai ieškoji Fted Orrin Hay
nes, kaipo ' įtarimo sąryšy su 
nužudymu 
vaiko 
raščiai 
f i jų.

Bet 
vietos 
kas jo nepažino, nors stotis 
buvo pilna laikraščių su dide
liais ieškomojo žmogaus pa
veikslais. Jis paklausė jam pa
žystamo detektyvų kapitono. 
Kadangi jis dar nebuvo atėjęs, 
tai policijos seržantas paprašė 
atėjūno atsisėsti ir palaukti.

Po ilgo laukimo atėjo ir de
tektyvų kapitonas, kuris Hay
nes tuojaus pažino, bet nieko 
nežinojo apie tai, kad Haynes 
butų buvęs ieškomas iki pats 
Hayhes parode jam laikraš
čius. i

Haynes sakosi su vaiko pa
grobimu nieko bendra neturė
jęs ir todėl atėjęs pate geruo
ju pasiduotą policijai ir pasi
aiškinti.

10 metų pagrobto 
Charles Maltson. Laik- 
buvo pilni jo fotogra-

kada Haynes 
policijos stotį, tai nie-

„CHICAGO. — Prieš kelias 
dienas liko apiplėšta aptieka 

i Road,. kurioj
dirbo lietuvis Kazys Kulis, 25 
m. Kulis gerai įsilėmijo pleši- 

! kį ir’greiitąi jį pažino kai pa
matė vakar ryte plėšiką einant 
į elevatoriaus stotį prie Ked- 
zie Avė. ir 20 gt. Kulis grei
tai pašaukė policistų Arthur 
Sullivan ir su juo įtartą plė
šiką suėmė. Plėšikas betgi už
sigynė niekad nematęs Kulio 
ir esąs visai nekaltas.

Policistas paviršutiniai iš
kratęs plėšiką jį vedėsi eleva
toriaus stoties laiptais. Greta 
ėjo ir Kazys Kulis. Bet plė
šikas greitai išsitraukė paslėp
tą po pažaščia revolverį, ku
rio policistas neužčiupo ir vie
toje policistą nušovė. Tokio 
pat likimo butų susilaukęs ir 
Kazys Kulis, bet plėšiko revol
veris užsikirto ir nebegalėda
mas iššauti plėšikas keikda
mas išbėgo iš stoties.

Iš policijos rekorduose esan
čių fotografijų Kulis nustatė, 
kad plėšiku-užmušėju yra Jo- 
seph Schuster, 30 m., kuriš 
1934 m. ant paroliaus buvo pa-1 
liuos Uotas iš Pontiac pataisos.’ 
namų, kur sėdėjo už plėšimu? 
ir peršovimų policisto. Dabar 
viso miesto policija ieško už
mušėjo.

Keli nužiūrimi žmonės liko 
areštuoti ir keliose kitose vie
tose. Bet dar nėra mažiausių 
įrodymų, kad butų buvęs su
imtas tikrasis vaiko užmušė
jas, ar kad butų buvę užtikti 
tikri jo pėdsakai.

NORMAN, Okla., sausio 15. 
—. Oklahoma universitetas įve
dė pinigines pabaudas moksle 
įgjtsilikusiems studentams — po 
$3 už neišlaikytus kvotimus. 
Tokiomis pabaudomis tikimasi 
surinkti $12,000. 4

LOS ANGELES, Cal., saus. 
15. — Radio inžinierius Ken- 
neth G. Ormiston, kuris buvo 
įsivėlęs į garsųjį “pagrobimų^ 
nemažiau garsios pamokslinin
kės Aimee Semple McPherson, 
11 metų atgal, šiandie pasimi
rė po apendicitis operacijos. 
Jis buvo 41 m. amžiaus. Ta 
garsioji pamokslininkė pra
puolė 15 dienų ir paskui sakė
si buvusi pagrobta , ir išvežta 
Meksikon, bet visų spėjama, 
ji praleido tų laikų viename 
namelyje su Ormiston.

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

•

Ra to s prieinamos —
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

15. — 
sukilėlių

MADRIDAS, sausio
Verždamies linkui
laikomo Leon, Austrijos ang
liakasiai perkirto LaRobra- 
Matallana geležinkelį ir sunai
kino dalį kitos linijos.

BERLYNAS, sausio 15. — 
Vokietijos reichstagas pašauk
tas susirinkti sausio 30 d. Ar 
bus kas daugiau apart Hitle
rio kalbos, dar nepaskelbta.saus.

Mrs.
ANN ARBOR, Mich 

15.
Betty Baker, 30 m., kuri t nu
šovė savo meilužį ir už tų li
ko nuteista visam amžiui ka
lėj iman, jau išvežta į Detroito 
pataisos namus. z

Policisto žmona

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALU SVETAINĖJ 
2843 SOUTH KEDZIE AVENUE

, TOLEDO, O., sausio 15. — 
Tpledo gręsia gaso darbininkų 
streikas, kompanijoms J neįsten
giant susitaikinti su darbinin
kais.

■ ■?'j .'iifiil V A■ i: v-j jJik
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NAUJIENOS, Chicago, UI

Metinės sukaktuvės
šeštadienis, sausio 16, 1937

........................ . ni

Veda MllJAS ŠIIiBHClS ■

Lietuvių Menininkė

Kliubas Chicagoje

Praeitą rudenį susiorganiza
vo Lietuvių Menininkų Kliubas 
Chicagoje. Pirmininku yra, ro
dosi, Vytautas Beliajus; Užra

 

šų raštinihjcė — p-Iė Balickai- 
p. Livfdkevi-tė; iždinink 

čius.
susi- 
bute. 
daly-

Kliubas laikė visą eilę 
rinkimų p. V., Beliajaus 
Buvo išdiskusuota daug 
kų kliubo veiklos klausimais 
ir iškelta aikštėn daug sveikų 
minčių, tik gaila, kad jos iki 
šiol pasilieka neveiklios. Iš pra
džių visų būva manyta organi
zuoti bendrą meno-kurėjų 
draugiją, ktfrios pastogėn su
tilptų visi meno kūrėjai. Bū
tent : rašytojai, kompozitoriai, 
tapytojai, skulptoriai ir tt. iš
skyrus išpildytoj us , (perform- 
ers). Buvo prieita išvados, kad 
tą padaryti butų ne tik sun
ku, bet, gal būt, ir negalima. 
Kadangi šitą klausimą iškėlė 
grupelė plastikinio meno atsto
vų, tai, išdiskusavę permato
mas klintis, nutarė suorgani
zuoti, kaip virš paminėta, Lie
tuvių Menininkų Kliubą Chica- 
goje. Vadinasi, tik plastikinio 
meno kliubas.

šito kliubo tikslas bus reng
ti lietuvių meno parodas, pa
skaitas ir susirinkimuose svar
styti įvairius meno klausimus. 
Reikalui esant teikti pradi
niams pamokas. Vasaros metu 
įsteigti ekskursines klases į 
laukus ir tt. . C

Bet svarbiausi klitvbo parei
ga, tai rengti meno parodas,; 
mažiausia kartą j metus. Ki
tos tautos tai jau senai daro. 

 

Kodėl g\Jietuviai' turi būti- at
silikę? Tiesa; i kurie lietu
vių menininkai atskirai daly
vauja didelėse tarptautinėse ir 
metinėse meno parodose, bet 
jie ten nėra žinomi kaipo lie
tuviai. Yra tokių lietuvių me
nininkų, kurie yra laimėję di
deles premijas ir pagyrimus 
svetimtaučių meno parodose.

Tik vienas klitdnii galvosū
kis yra, tai tas — kaip sukel
ti parodoms rengti fondas. Su
rengimas parodos kainuoja 
daug. Kliubui reikia turėti rė
mėjus — donatorius, kurie pil
nai pasitikėtų ir norėtų rem
ti kulturinį lietuvių darbą. Jei
gu visi geros valios lietuviai 
paaukotų tik po lc., tai ir bu
tų gana.

Ateinantį pavasarį L.M.K.C. 
žada repgti lietuvių meno pa
rodą.

Įdomios Paskaitos
i Dykai.

it iliustruota paskaita.
, Vasario 11 — *Florentinie- 

čių Tapyba Italijos Renesanso 
Pradžioje”, šita paskaita bus 
pašvęsta aiškinimui realizmo 
tapyboje ir skulptūroje, kuris 
vystėsi religiniuose siužietuo- 
se, 15-tam šimtmety j.

Vasario 18 — “Florentinie- 
čių Menas Renesanso Laikais”. 
(16-tas šimtmetis, Mediči lai
kais}.

Vasario 25 — “Art Institu
to kolekcijos”. Spalvotos iliu
stracijos; didžiųjų menininkų 
darbai.

Kovo 4 — “Didžiausiais 
Prancūzijos Keliais”. Vizitas 
per mažiau žinomas meno vie
tas. , . *

Kovo 11 — “Paveikslai iš 
Buvusio Pasaulio”, šita tema 
išimtinai apie japoniečių me
ną.

Kovo 18 •— “Austrija seniau 
ir Dkbar”. Viena kaipo austrų 
meno cąntraa; #o karinė ar
chitektūra; žavingumas Aus
trijos miestų ir miestelių.

Kove 25 — ‘T 3-1 o Šimtme
čio Dangoraižiai”. Aplamai 
apie viduramžių meną — ar
chitektūrą, skulptūrą ir staty
bą.

Pastabą: Kartais temos esti 
pakeičiamos 'kaip jos pažymė
tos datose dėl tam tikrų prie
žasčių. Apie pakeitimą prane
ša pati prelegentė.

Įžanga visiems dykai. Tik 
nereikia pavėluoti, nes bus sun
kti' gauti sėdynę. Paskaitas 
.skaitlingai lanko, ir lietuviai.

V * ‘ ' * ■
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Įdomi vokiečių meno 
paroda Art Institute

Boecklino pats shvęs portre
tas, pavadintas “Ko tu klau
sai?’* To paties autoriaus ale
goriškas. landšaftas taipgi įdo
mus.

Be tapybos yra kelios gale
rijos, užpildytos piešiniais, 
tarp kurių garsaus ispanų me- 
linko Francesco Goya litogra
fijos, amerikiečio George Bel- 
lows litografijos ir daugelis 
gerų vokiečių piešiniu.

Įžanga muziejun dykai šeš
tadieniais, sekmadieniais ir tre
čiadieniais. Kitom dienom 25c.

WPA Meno Paroda 
Garfield Parke

šiandien, sausio 16 dienąt 
sukanka lygiai Yhetai,: 'kai per- 
sįskyr& su šiuo pasauliu Juo- 
zapasyAlbinas Rudaitis, iląr 
j,aųnas būdamas, vos sulaukęs 
33 inetų amžiaus.

Paliko nuliudusią žmoną 
Marijoną Kon'drotaitę — Ru- 
daitienę, senus tėvus, seseris 
įr brolį. Negailestinga mirtis 
ntiskriaudė mus visus, be lai
ko atimdama gyvybę žmogui, 
o njums paliko amžinai neuž
mirštamą liūdesį ir širdies: 
skausmą.

Ilsėkis, Juozapai amžinai, 
tegul būna tau lengva šios ša
lies žemė. * \

joną dolerių?
Vyrąs: Aš vesčiau malkų 

kiemą, jei jis turėtų milioną.

Meilužis: Tu atrodai kaip 
žvaigždės, kaip-Tnėnulis, kaip 
saulutė, kafp debesėliai...

Mergina: Ką, tu manai, ar 
kad aš esu oro raportas?

KELIONES Į LIETUVĄ

į Praeitą pirmadienį Garfield 
Park(> ^galerijose, 100 N. Cent
ral Pk. Avė., (auksiniu bok
štu namas) atsidarė W.P.A. 
meno darbų paroda. Mat, ir 
menininkai kartais gyvena ant 
“relief”, tik jie “nepeįvina” 
gatvių, o dirba menišką darbią. 
Vadinasi, piešia paveikslus, liį> 
do skulptūrą ir tt. šitie me
nininkai yra kompetentiški ir 
tik baigusieji meno mokyklas 
tepsimam! į Federal Art Pro- 
jec t skyrių. Visi geriausi jų 
meno kuriniai yrą valdžios 
nuosavybė. ,

šitoj parodoj yra daug pro
totipų, kurių kopijos . randasi 
ant viešų valdžios trobesių, k. 
v. mokyklų, pašto ir k. trobe
sių sienų.

i • ■ < •' j

Paroda * atdara kasdien nuo 
1 p. p. iki 5. Sekmadieny — 
;nu?d 1 v. p. p. iki 9 vakaro. 
Įžanga dykai.

Kondratas.

JUOKAI'

K. P. G U GIS,
< ; ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.
Nuolatinis susisiekimas

New York—Klaipėda
Per Gothenburgą, Švediją 

POTOGI, GREITA KELIONĖ 
PIGIOS LAIVAKORTĖS 

Išplaukimi laivų iš New Yorko
1 vasario 16, Kovo 13.
; GRIPSHOLM, ..... . Kovo 18

DROTTNINGHOLM,.... Bal. 15 
Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai ir, parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių .agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Avė., and 4, W. 51st St. 
Rockefeller Cenfcer, Nevy York City 
Chicago, III., 181 N. Michigan Avė. 
Boston, Mass. 154 Boylston Street 
Detroit, Mieh., 107 Clifford Street

įįVEDU
1 UNUA

Paskaitos įvyksta kiekvieną 
ketvirtadienį 6:30 vak., Fut- 
lerton salėje, AH—ffistitute.

Piršlys: Čia yra paveikslas 
senos mergos,..

Vyras: Ne, ne > — aš jokiu 
budu nevesiu merginos tokią 
negražiu veidu. < ...
^ Piršlys: Bet ji turi milioną

"Vyras
fgl )

Graži .moteris, ar

Piršlys: Čia Yrą kitas 
veikslas. Ši moteris turi 
dinę koją.

Vyras: Tai yra ugnies 
vojus...

Piršlys: Ar tamsta vestumei

pa- 
me-

pa-

' Prieš kiek, laiko Chicagos 
Art Institute atsidarė ir' dar 
tęsis iki sausio* 24 d. įdomi 
meno paroda, šitą parodą su
daro keturių šimtmečių vokie^ 
čių plastikinio meno kolekci
jos, atvežtos iš įvairių muzie
jų ir privačių savininkų.

Kai kurie kuriniai, ypatin-) 
gai 15-to ir 16-to šimtmečių, 
nepaprastai įdomus. Pav.

Mrš. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blanke ts ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.ADVOKATAI

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUF 

Res. 651 F So. Rockwell St 
Telep^one: Republic 9723

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3. ir 7-*8 
Seradomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6380
Rez. Hyde Park 8395

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

išskyrus seredomis ir eubatomis.

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

vak. Nedėlioj pairai sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. TeL Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po pi^t. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av«. TeL Yards 2510

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLi 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
iii 

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

ir—     "-.—■■■■■ I ■ m

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.

VP TO

t/unjy 'ĘaJcuvg
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!or ECONOMY and 
SATiSFACTION ūse 

Doub/e Tėsted/.Doub/eAdionf 

mp SAKI n g
POWDER.

Sdme Price Todayas 45 ^srsAfjo 
25 ou neės for 254 <

Fui! Pack ••• No Sląck Fillin^

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis §
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

įkoplyčios visose
žemiau paduodame paskaitų 

kalendorių, kurias finansuoja 
Florence Dibell Bartlett, b 
skaito p-lė Helen Parker, Art
Instituto fakulteto narė. Ji yra 
gabi prelegentė. Paskaitos iliu
struojamos stereoptiniais pa
veikslais ; dažnai spalvotais.

Paskaitos įvyksta kiekvieną 
ketvirtadienio vakarą, 6:30 
vai; Art Instituto rumuoše Ful- 
lerton salėje.

štai serija naujų paskaitų 
iki kovo 25.

Sausio 21 — “Kaip vystėsi 
portretų tapyba”. Bus aiškina
ma kodėl portretas ti.vi tokią 
vertę, kad už jį moka iki $30,- 
000? Kaip piešėjas padaro žmo
gaus pranašumą?, etc.

Sausio Kelione po

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai, 9 ryte Aki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

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

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

DR. S. NAIKELI S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

žymesnių 
tų.

Vasario

28
Iliustruota paskaita 
istorinių Italijos vie-

Mųnas ir Pa-

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

.NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
’ 4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi\T«lęfonai Yards 0801
VIENINTMjS DISTRIBUTORIUS*

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

Simatno Daukanto Federal Savings and Loan 
Association oj- Chicago direktorių susirinkime
Gruodžio 31 d., 1936 vėl nutarta mokėti 4% 

• dividendą ant visų taupymo skyrių.

Su pradžia 4937 metų kviečiame lietuvius taupyti šioje bendro
vėje, kur įdeliai^drausti iki $5000.00 per Federal Savings anft Loan 
Insurance Corpoįįtįo.n/Washington, D. C.

Duodam Paskolas Ant Namų .,
Simano ©apauto, Fcderdl Savings and Loa^.^s^opiation ,of 

Chicago- teikia paskolas aątj namų Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Duoda paskolas nuo 5 iki 15 metų, lengvais išmokėjimais dėl nu
pirkimo, pataisyto ir statymo naujų namų.

Patarnavimai teisingas ir greitas.
i ' ' - '

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po pięt.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.AKIU SPECIALISTAI Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.

Tel. Prospect 3403
Dr A. J. Shimkus

GYDYTOJAS 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

AND LOAN ASSOCIAT1CN 
r ne r u ir Ar n

Laidotuvių Direktoriai

MILUONS OF POUNDS HAVE BĖEN 
USED BY OUR GOVERN MENI

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

,n

OF CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD 
BEN. J. KAZANAUSKA'S, Rast.

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

I.J.ZOLP 
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-841A

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

S. C. J ACHAVICZ
42-44 Basi 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 251.5

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

■ ; ... - Į. -- - - rili II ................. M——IH ■ ■■—« III—H 11 —U I l»U «, ■ I ■ > <■ W

P. J. RIDIKAS
3354 Sq. HkĮsted Street Boulevard 4089

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
‘‘ f • ' ■ ’’

...................................................    i ■ -fil 
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
Lituanica Avenue . \ ' Phone Boulevard 4189

I H ■ »T—— iii I  —<r ■ ■■■■ ■■

EŽERSKIS IR SŪNŪS
1U734 S. Michigan Avė. Tel, Pullman 5703
...     i   *'.»»»■»«« ■ ... ■ i.     ,       ■  

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

. .. ______________ _ ?_________

J, LIULEVICTUS
4348 u?o. California Avenue Phone Lafayette 3572

< ? T”' '■ ‘

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Opfometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. »

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—z nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
8LIETUVIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

- Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruhsirick 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.
Tel. RnnUvArd 1401

9

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nagai sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

„___ — JI ir-i f\T9

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir.’akužeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si.

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

Tel. Canal 3110
Reziden ei jos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned*< 

liomis Ir Šventadieniais 19—12 
diena.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.
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PITTSBURGHD NAUJIENOS
Reporterio 

nuotykiai
NIEKO NEPEŠĖ

Pittsburgho miesto majoras 
Cornelius D. Scully buvo pa
skyręs Welfare departamento 
direktorium Pittsburgho uni
versiteto istorijos profesorių, 
Dr. B. J. Hovde. Paskirtą di
rektorių miesto tarybos nariai 
turėjo patvirtinti, kaip tai da
roma su kitų departamentų vir
šininkais.

Tačiau Pittsburgho katalikų 
kunigai, patyrę apie Dr. B. J. 
Hovde nominavimą, pakėlė di- 
džiausį triukšmą reikalaudami,' si ir 
kad miesto tarybos nariai ne
patvirtintų jo. DrJ Hovde “nu
sikalto” katalikų kunigams tuo, 
kad dalyvavo Ispanijos valdžios 
atstovams surengtame mitinge 
Pittsburghe. Dr. Hovde buvo 
apšauktas net komunistu. Dr. 
Hovde matydamas, kad dėl jo 
kandidatūros yra keliamas toks 
triukšmas, nutarė nebekandida- 
tuoti. Mat, nenorėjo majorą ir 
kitus miesto viršininkus pasta
tyti į nesmagią padėtį.

Kai visa tat paaiškėjo, tai 
spauda daug rašė ir publikoj 
pradėjo reikštis pasipiktinimas 
prieš tuos dvasiškius politikie
rius. Išsivystė stiprus senti
mentas už Dr. Hovde, todėl ma
joras Scully išnaujo buvo pri
verstas nominuoti daktarą, o 
miesto tarybos nariai vienbal
siai patvirtino profesoriaus kan
didatūrą. Ir tai nežiūrint to, 
kad miesto taryboj iš 9 narių 
4 yra katalikai. Vadinasi, ir 
patys katalikai davė juodą akį 
savo k 
vimo.

igams d»el politikieria-
\ /

Ir tai nėra pinpas kartas, 
kad Pittsburgho miesto tary
bos nariai katalikai drąsiai pa
sisako prieš kunigų užmačias 
parodydami, kad kunigams vie
ta ba yčioj, o ne politikoj.

sorius Hovde yra labai 
santykiuose su darbi

ngomis ir unijos rėnlė

Pro 
geruos 
ninku 
jo kandidatūrą.

—Reporteris.

Iš lietuvių draugijų 
, veikhho

A 3-čio apskrities
u važiavimas
ttsburgh, Pa.—Gruo-
. Liet. Mokslo Drau-

Soho 
džio 27 
gystės svetainėj įvyko SLA 3 

 

apskrit. matinis suvažiavimas, 

 

kuriame bu\o pateikti valdybos 

 

ir komisijų i^ visų veikimo me
tų, raportai bfci daromi svarbes
ni tarimai ir linkimas valdybos

Suvažiavimas būva ramus, iš
ėmus vieną, atsitikimą. Būtent, 
kada buvo tariama prisidėti 

 

prie Draugijį Sąryšio, tai keli 

 

musų vadinamieji tautiečiai bu

 

vo net negražiai išsišokę. Bet 
balsavimas geriausia parodė 

 

kaip suvažiavimo delegatai žiu

 

ri j Draugį/ų Sąryšį, — didele 
balsų da 
sidėti

Vadinasi, jam buvo viskas ge
rai.

Renkant apskrities valdybą 
daugiausia tie patys ir vėl bu- į 
vo išrinkti, būtent: J. Mileris, 
pirmin.; A. Janulevičius, vice- 
pirm.; B. Sabaliauskaitė, fin. 
sekret.; S. Bakanas, užrašų 
sekret.; K. Šinkūnas, iždin.; K. 
Pikelis, organizatorius. Kontro
lės komisijos nariai: J. Baltru
šaitis, J. Virbickas ir A. Bra
zai tienė. Į parengimų komisiją 
įėjo: J. K. Mažukna, M. Dalkie- 
nė, V. J. Količienė, M. Zdan- 
kienė ir O. Saveikienė.

»

Kaslink valdybos ir veikian
čiųjų komisijų, tai reikia pasa
kyti, kad liko išrinkta veikliau- 

geriausi darbuotojai ir
darbuotojos. Reikia tikėtis, kad 
šis “tymas” nemažai pasidar
buos apskrities gerovei.

Baigiant sųvažiavirųą 
delegatų atsistojimu buvo
gerbti mirę SLA nariai. Kitas 
suvažiavimas nutarta $ laikyti 
SLA 195 kuopos kolonijoje, 
Penn Avė. ir Butler St. apylin
kėje. —Delegato.

visų 
pa-

LIET. MOKSLO DRAUGI
JA PRIPIRKO DAUGIAU 

ŽEMES IR DIDINS 
SAVO NAMĄ

Soho Pittsburgh, Pa. — Sau
sio 10 d. LMD metiniam susi
rinkime <teko patirti, kad drau
gija jau yra nupirkus prie sa
vo namo apie 4,000 ketvirtai- 
niškų pėdų žemės už prieinamą 
kainą. Manoma, didinti savo da
bartinis namas. Tam darbui bu
vo išrinkta komisija, kuri rū
pinsis surinkti reikalingų žinių 
ir patarimų ir pateiks savo pla
nus visų narių apsvarstymui.

Kitos lietuvių draugijos mirš
ta, kitos vos gyvybę palaiko 
vien dėl to, kad negauna nau
jų narių, o LMD tas pavojus 
negręsia, — kas ' susirinkimas 
vis prisirašo naujų narių, — ir 
tai ne kokių ten senių, bet jau
nų, gražių vyrukų. Apskritai 
draugijai gana gerai sekasi, ge
rai stovi ne tik turtu, bet 
nariais.

Be to, LMD susirinkimai 
yra skaitlingi ,ir gana gyvi.

—Narys.

ir

ir

RENGIA JUOKŲ 
VAKARĄ

Frances Jareckienė (4616 So. 
Wheple St.) ir Mrs. Štella Pre- 
cienė - Pricinauskienė (4309 
Ąrcher Avė.).

Abidvi viešnios viešėj o. pas 
Kazimierą Pikelį, 629—54th St. 
Vadinasi, tarpe Piittsburgho ir 
Chicagos yra gana geri “diplo
matiški” santykiai.- —Rep.

Iš darbo lauko
Sausio 9Pittsburgh, Pa. -

d. Plieno Darbininkų Qrganiza- 
vimo Komiteto pirmininkas P. 
Murray praneša, kad plieno dar
bininkų organizavimo 'darbas 
eina gana sėkmingai.
f ' \ . •

Nuo pradėjimo organizavimo 
darbo iki šių dienų jau yra su
organizuota daugiau kaip 154 
lokalai su 125,000 narių. <

Vadinasi, jau gana toli yra 
pasivaryta organizavimo darbe.

Daug “kompaničnų” unijų iš
silaisvina iš kompanijų kontro
lės ir stoja į tikrą darbininkų 
uniją.

Visur stropiai yra organizuo
jami plieno darbininkai, visur 
tveriasi nauji lokalai bei 
šiamasi nacionalei plientf 
binikų unijos konvencijai, 
įvyks kitą pavasarį.

&
Washingtone “Dėdės Šamo” 

valdžia dar vis tebetyrinėja 
kompaničnų, unijų veikimą ir 
v.is išvelka į aikštę naujus ne
gražius plieno kompanijų dar- 

-bus bei kokiomis priemonėmis 
kompanijos kontroliuoja tas 
kompaničnas unijas.

ruo- 
dar- 
kuri

S. S. Pittsburgh, Pa. — F;ra- 
ternal Order, kuris yra susida
ręs iš pašalpinių ir kultūrinių 
draugijų plieno darbininkams 
susiorganizuoti į uniją rengia 
prakalbas sausio) 31 d. Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
St., S. S. PittsburgA? Kalbės 
visokių tautų kalbėtojai, tame 
tarpe ir lietuviai. Daugiausia 
jus aiškinama apie plieno dar
bininkų organizavimą.

—S. Bakianas.
.;■ ■ ■ , 

Iškilmingas naujo 
grožio salono ati

darymas
Įsidėmėtina ' brightonparkie- 

tėms, Jean Jerkaitis grožio 
salonas nauju vardu ir nau
joj vietoj.

N. S. Pittsburgh, Pa.—Lietu
vių jaunuolių choras rengia ki
tą sekmadienį, sausio 17 d., Li
berty Hall^ 1322 Reedsdale St., 
linksmą juokų vakarą. Vakaras 
prasidės 8 vai. vakaro; įžanga 
tik 25 centai asmeniui. Kas bus 
lošiama ir kaip publika bus juo
kinama, tai aš tatai palaikysiu 
paslaptyje.

Norint sužinoti kas bus vei
kiama tame juokų vakare, ge
riausia bus ateiti, ne tik tiems, 
kurie įdomauja visokiais daly
kais, bet ir tiems, kurie myli 
juokus ir gražų vakarą.

—Juokdaris.,

LIETUVIAI STUDENTAI 
GRAŽIAI PASIRODĖ SU 

PIRMU PARENGIMU
ma nubalsuota pri 

ie Draugijų Sąryšio.
Iš kuopų delegatų pranešimų 

paaiškėjo, kad auksinio vajaus 
darbe geriausia -v pasižymėjo 
SLA 195 kuopos organizato
rius Kazin^eras Pikelis. Jisai 
savo kuopą per auksinį vajų 

 

net daužau kaip padvigubino 

 

naujais n^iais. O jei ir kitų 

 

kuopų organizatoriai butų tiek 

 

pasidarbavę\ ir turėję tokį pa

 

sisekimą ksįip Kazimieras Pi

 

kelis, tai mvįsų SLA butų antrą 

 

tiek didesni^. Kitų kuopų or

 

ganizatoriai skundėsi, kad 
jiems nesisekė naujų narių pri
rašyti dėl nedarbo bei dėl ki
tokių priežasčių. Tačiau musų 
Pikelis nesiskundė dėl1 nieko.

i merchandise director, $22,500: 
merchandise 

director, $30,000; F. A. Ben- 
son, vice-prez., Armour <& Co. 

'(Illinois), Chicago, $22,077; 
B. H. Cabell, prez., $64,205; 
W. S. Clithero, vice-prez., $24,- 

J 115; G. A.’ Eastwood, vice-prezį 
$30,144; F. W. Ellis, vice-prez., 
$21,098; C. J. Faulkner Jr., ge- 
neral counsel, $50,096; I. M. 
Hoagland,
H. S. Johnson, vice-prez., $20,- 
000 ; E. L. Lalumier, vice-prez 
ir sekr., $39,454; H. G. 
vice-prez., $35,673; .P. L. 
vice-prez. ir iždininkas, 
096; W W. Shoemaker,\ 
prez., $39,038; Barney 
ban, prez., B. & K. Manage
ment Corp., $78,000; John Ba- 
laban, sekr.-ižd., $78,000; Julės I 
J. Rubens, vice-president of 
Publix Great States Theatres, 
Ine., $23,585; Ira C. Darling, 
prez. Bartholomay Darling Co., 
Chicago, $21,162.

Stambios Algos ChiS. Hornstein, 

cagos Fabrikų-Bend- 
rovių Viršininkams Į p
Pereitą savaitę “Naujienos” 

buvo paskelbusios sąrašą Chi
cagos fabrikų, biznio įstaigų ir 
kitokių bepdrovių-korporacijų 
viršininkų, kurie gauna $50,- 
000 ar daugiai algos į metus.

žemiau paduodame kitą są
rašą viršininkų, kurie gauna 
$15,000 ar daugiau, algos į me
tus: ■ ■ ■ \

Acme Steel Co.: R. H. Nor
ton prezidentas $’2,504; F. G. 
Gifford, vice-prez. — $30,005; 
Č. S. Traer, vick-prez? — $20,- 
5z4 j C.‘ H. Haskell, prez. Beat
riče Creamery Co., Chicago, 
$30,000; Harry H. Blum, prez.- 
kasierius, Blum’s, Ine., Chica
go, $45,990; Edwin O. Blom- 
ąuist, vice-prez., Brach and 
Sons, Chicago, $20,800; Clinton 
O. Dickens, vice-prez., $31,200; 
Emill J. Gutzsell, vice-prez., 
$20,800; Edward M. Kerwin, 
vice-prez., $24,000; Theodore 
Stempfel, vice-prez., $20,800; 
Brunsvrick Balke Collender Co., 
B. E. Bensmger Sr., chairman 
of board, $22,944; R. F. Ben- 
singer, prez., $24,570; Buchen 
Co., Chicago, VValter Buchen, 
prez., 30,005; Buda Co., Har- 
vey, L. M. Vilės, prez., 24,999; 
Bunge Bros. Coal Co.,' Chicago, 
AĮbert J. Bunge, prez., $25,000; 
Burton-Dizie Corp., Chicago, O. 
M.' Burton, prez.- kasierius 
$30,000; Bytler Bros., Chicago, 
Frank S. Cunningham, prez., 
$27,000; Louis C. Burr, vice- 
prez., $24,000; George Ą. Bra- 
zier, director of merchandise, 
$22,000; Frederick Quellmalz, halitosis with LISTERINE

BRIGHTON BARK. — Po 
septynių pasekmingų metų 
Jeanne’s grožio salono reika-' 
ai tiek išsiplėtė, kad prisiėjo 
persikraustyti į naują ir erd
vesnę vietą. Supirkta nauji ir 
vėliausios mados įrengimai bei 
pilnas Jeanne Errol kosmeti
kos išteklius. Ta, tad, proga 
savininkė ir paskelbė iškilmin
gą atidarymo savaitę. Antrai 
šas 3870 Archer Avenue. Gi 
p-lė Marion Rogot, salono ve
dėja sako, kad visos kostume- 
rės šio atidarymo laiku gaus 
dykai odos ^analyzą ir indivi- 
dualį pritaikypią.

Rep. x-y

Soho Pittsburgh, Pa. — Sau
sio 13 d. Lietuvių Studentų 
Klubas buvo surengęs balių 
LMD svetainėje ir visą, pelną, 
skyrė Lietuvių Kambariui. Tai 
buvo pirmas Lietuvių Studentų 
pasirodymas lietuviškai publi
kai.

Balius labai' gerai pavyko. 
Toks pasisekimas, reikia many
ti, paskatins musų moksleivius 
ir daugiau pasidarbuoti musų 
lietuviškiems reikalams.

—Studentų Draugas.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

SAKALŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUĘ

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

William Patrouski 22 m. ir 
Virginia Stempowska 18 m.

Matthew Cotautis 20 m. ir

ga Scodiup 20 m.
John Kovas 32 m. ir Fran- 

ces Weary 26 m.
Skirybos įsakytos'

Sam Leftdauski vs. Katarzy- 
na Lendauflski

Sophiė Lewandowski vs. 
Stanley Lewandowski

vice-prez.. $25,480; Stelja Kara 21 m.
William Zaleski 22 m. ir 01- Garsinkite wN-nose’

VIEŠNIOS Iš CHICAGOS

Pittsburgh, Pa. — Sausio 10 
dieną buvo atvykusios iš Chi- 
cagos pora viešnių, būtent Mrs.j

i
Mills, Į' 
Reed.l 
$50,-J' 
vice-s 
Bala-

^Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

With the best to chooso from these days, em» 
ployera fayor the person who is most attrac- 
iive. In buąiness life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
wprat of faulta. ~

Unfortunately everybody nuflera fron> thia 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particlea skipped by tl^e tooth 
briiah ia the eauae of moat casea. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.
• The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine haits fermentation. a major cauao 
of odora, and overcomes the odors themselves. 
Ypur breath becomes sweet and agreeable. It 
-vUl not oflend othera.

. If you value your job and your friends, ūse 
'Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louts, Mo.

Don’t offend others * Check

Rekomenduojainas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicagp,;IU.—i“Aš vartoju Trinerio ųjttęrio N$ną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir įgaliu širdingai 
rek^hieįi&ūdfi visiems.—Mrs. Į^avhis’^ Nedarykite

jokių bandymų su kitais lįuosuotojaiš. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo neyirškininjo, gasų, blogo apstito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

-----------------------  PRASYK SAMPHLIO DYKAI---------------------
Trlner’s .Bitter Winc Cp. A<4 8. Wolla Št., Chlcago, III.
Prisiųsk man sampel) dykai
Vardas ----------------- -—------ -—--- --------------------------------------

Visose * 
Vaistines© ; Adresas

GERKIT TIK GERĄ ALUI 
^vibvos71?

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. t

< • •

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
" 7 ' '

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Viso Gyvenimo Proga!
Pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance Company, 

didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo bendrovės, 
ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurię. visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame 
' 20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 
tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 

garantija.
1936 Buicks — 1936 Chevrolets — 1936 Fords — 

1936 Packards — 1936 Pontiacs — 1936 Plymouths 
-— 1936 Terraplanes
Fayettes — už pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip 
už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
neitu.

/ ' (.4ij--

Visi karai su musų besąlyginia ’ 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą iškaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis 

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

1936 Dodges — 1936 La-

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

“The Daina”

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

L. M. NORKUS 
Res) HEMLOCK ‘ 6240

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
. MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai įsremontuota ir išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
dieną ir naktį. Swfrnming Pool.

Phone CANAL 9560

Pinigų Tampytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių

Standard Federal Savings & Loan Assbciatio n of Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
1sioS istorija. ,

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti

“The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą
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NAUJIENOS
Thė Litha^filan Baily Niiri 

Published Daily Ektept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co„ Ine

1739 South Halsted Street 
Tolephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

■

Subscription Rates:
$8.00 per year in CanAda
$5.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered ta Second Gass Matter 
March 7th /1914 at the Post Office 

, 111. tinder the act of 
1879.M»reh •

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
gekmadiehius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
EUL Telefonas Canai 8500.
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DR. j. ŠLIUPAS PRAŠO AME-.
RIKI)

—— ■ .. ?

“Laisvei” patarimą: kad ji sa- 
VO smailiom nosies nekištų kur 
nereikia! :

Stambus žinksnis į taika
■/ ® *

Automobilių darbininkų unija ir General Motors 
korporacija^0 ginčų sutiko padaryti kovos paliau
bas ir eiti prie svarstymo .klausimų, dėl kurių kilo strei
kas. Tai pirmas stambus žinksnis prie visiško susitari
mo.

General Motors laikėsi to nusistatymo, kad ji neis 
į jokias derybas su unija, kol streikininkai nepasitrauks 
iŠ dirbtuvių, kurias jie yra “okupavę”. Tačiaur tarpinin
kaujant Michigano gubernatoriui Murphy, įvyko kor
poracijos ir, unijos atstovų konferencija, kurios rezulta
tas yra tas, kad unija sutiko evakuoti užimtas dirbtu
ves, o korporacija sutiko štoti į derybas su unijos va
dais, kaipo streikininkų atstovais.

Be to, General Motors sutiko, iki nepasibaigs de
rybos, neoperuoti dirbtuvių ir negabenti iš jų nei ma- 
teriolo, nei mašinų, nei įrankių.

Tai buvo sąlyga, kurią statė unija, kuomet iš jos 
buvo reikalaujama, kad ji ištrauktų darbininkus iš 
“okupuotų” dirbtuvių. Korporacijai dabar šitą sąlygą 
priėmus^Smijai-- nebebuvo prasmės toliaus būti užsispy
rusiai ir laikyti streikininkus dirbtuvių trobose.

Reikia pripažinti, kad General Motors čia daug nu
sileido. Iš to galima spręsti, kad ir galutinose derybose 
korporacija bus sukalbama. Todėl atrodo, kad neilgai 
trukus toję pramoųęjęp bus atsteigta taika. >

• ;x. ' 4

Lietuvos tautininkai simpatizuoja
\ sukilėliams

EčIŲ PAGELBOS ‘ 
.. . v<- . - / ■<

“Tėvynėje” įdėtas ilgas Dr. 
Jono šliupo laiškas, kuritaė' 
jisai praneša apie savo pastan
gas gauti Lieituvos valdžios lei
dimą įsteigti Kaune laišVama-1 
nių gimnaziją. Jisai manąs, kad 
leidimas busiąs gautas apie ge
gužės mėnesį, taip kad pra
džioje birželio mėn. jau busią, 
galima ieškoti mokinių. Kai dėl 
mokytojų/ 'tai jų nebusią sun- niška Valstybė, apimanti “šeštą 
ku gauti.

Senas “aušrininkas” prašo, 
kad jo darbą paremtų ameri-, 
kiečiai: 

■ ».

'“Kada pereitąjį pavasarį 
lankiau amerikiečius”, rašo 
Dr. J. šliupas, “visur žadama, 
buvo materiale panama 
Sų stiegiamajai mokyklai. 
Tad gi primindamas ameri- 
kiečiams tuos pažadus, dabar 
labai prašau mus palaikyti ir 
paremti mokyklos steigimo 
darbe, 
amerikiečių paramos 
Lietuvos laisvamaniai 
giai įstengsime įvykinti tai, 
kas,taip esti visų pageidau
jama. Taip pat labai prašau 
paremti ir ‘Laisvąją Mintį’; 
kuri Lietuvoje kaskart la
biau ir plačiau esti skaito-' 
ma. ;

“Kada kunigai ant musų 
visa, savo jėga gula, bent jus 
amerikiečiai ištieskite savo 
brolišką ranką! Ateis laikas,Į 
kada visi pasidžiaugsime 
sunkenybių nugalėjimu.” 
Ar nebūtų gerai, kad prie 

“Tėvynės” butų įsteigtas (su 
Pild. Tarybos pritarimu) fon
das Lietuves laisvamanių gim
nazijai i remti? 1‘Naujięnos” — 
ir manome, įžj^elis Įeitų laik
raščių — tokį fondą mielai rem
tų.. ' s ;

Beje, Brooklyno komunistų 
organas informuoja savo skai
tytojus, kad “Naujienos” tai _. 
“didelis Sovietų Sąjungos prie
šas”., J

Tai butų nemažas komplimen
tas musų dienraščiui — jeigu 
“Laisves” žodžiai butų teisin
gi. Nes Sovietų Sąjunga milži-

tautininkai Lietuvoje įvedė. Fa
šistuos antis elementas sako kad, 
tie žmonės kurie peikia Lietu-' 
vos tautininkų diktatūrą esą 

j “Lietuvos priešai”.
Ar teisingas yra šitoks prie

kaištas? Aišku, kad ne. Jisai 
yra , melas ir Šmeižtas. Patys 
komunistai labai smarkiai pro
testuoja, kuomet fašistai juos 
vadiha “Lietuvos priešais”.
• Tai kodėl gi “Laisvė” dabar 

pamėgdžioja fašistus ir visai 
panašiu’ budu šmeižia “Naujie
nas”:? Ar Vidikas, Mizara, Bim-' 
ba ir kitos komunistų galvos, 
kurios redaguoja tą laikraštį, 
niekuomet neišmoks elgtis pa
doriai ? -
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“LIETUVOS AIDAS” PATARIA GYDYT 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ

KOLONIJOS VĖŽĮ
Didžiausiai^ Vėžiais vadina kunigą. Sugintą ir kunigą Janilionį

(Specialiu “Naujienų” korespondento Brazilijoje)

LiexNuo pačios pilietinio karo prądžios Ispanijoje 
tuvos tautininkai karštai simpatizavo fašistiškiems su
kilėliams. Savo spaudoje jie visą laiką dėjo palankias 
generolui, Franco žinias, o apie respublikos gynėjus ra
šė tik iš blogos pusės.

To paties nusistatymo jie tebesilaiko da ir šiandie. 
Paskiausieji iš Kauno atėję “L. Aido” numeriai mirgėte 
mirga Ispanijos fašistų “pergalėmis” ir kairiųjų “žiau
rumais”. s

Padėtis Ispanijoje per pastaruosius du-tris mene-’ 
sius žymiai pasikeitė teisėtosios vyriausybės’ naudai. Su-1 
kilėliai tapo prie Madrido sulaikyti, nežiūrint to, kad 
jiems į pagelbą Vokietija ir Italija atsiuntė daug ka
reivių. Dabar visi mato, kad gen. Franco savo jėgomis 
laimėti negali. Visa jo viltis yra svetimų fašistiškų val
stybių armijose, ypatingai Hitlerio.

Bet Kaunas vistiek visa siela trokšta pergalės su-, 
kijeliams, — kas tikrumoje reikštų [Vokietijos nacius 
pergalę. i

Ar Smetonos patarėjai visai apako?
Nejaugi jie nesupranta, kad jeigu Hitleris agresiri 

jos geliu įsigalės Ispanijoje, tai jisai pasidarys datj 
smarkesnis ir bus pavojingas Klaipėdai? ,

Prancūzijos darbininkai
Profesinių sąjungų (unijų) susivienijimas Prancū

zijoje, Confederation General du Travail, dabar turi 
5,000,000 narių.

Ta organizacija atatinka Amerikos Darbo Federa- 
cij^heįkoks skirtumas jų reikšmėje!

Amerikos Darbo Federacija turi mažiau narių, jie-: 
gu franeuzų Darbo Konfederacija, nors Amerikos gy
ventojų skaičius^ra tris kartus didesnis, kaip Franci- 
jos, ir pramonė yra labiau išsiplėtojusi.*

Jei Amerikos Darbo Federacija turėtų tiek pat 
svarbos, kaip Francuzijos darbininkų sąjungų susivie
nijimas, tai, proporcionaliai šio krašto gyventojų skai
čiui, jos narių butų bent 15 milionų! Įsivaizduokite, ko
kia tai butų jėga. . j

Francuzijos darbininkai pieniau irgi nebuvo gerai 
susiorganizavę. Ilgą laiką jų judėjimą paraližiavo ait
rios kovos tarpe srovių. Po pasaulio karo Generalinę 
Darbo Konfederaciją buvo suskalbę komunistai. Bet 
prieš kokius metus laiko tas skilimas buvo panaikintas' 
— ir ji nepaprastai sustiprėjo.

Pasisakau, kad be 
meš 
var-

KOMUNISTIŠKI QERADĖJAI

dalį žemes paviršiaus”, ir būti, 
dideliu tokio milžino priešu ne 
bet kas gali.'■!

Bet, deja, “Laisvė” savo se
nu papratimu tauzija niekus.

“Naujienos” yra priešingos* 
dabartinei SSRS santvarkai ir

Y , t.

dabartinei jos valdžiai, bet jos 
nėra priešingos kraštui, kuria
me ta valdžia yra, ir žmonėms, 
kuriuos ji valdo. Todėl yra ne
sąmonė sakyti, kad “Naujienos”

“Sovietų Sąjungos priešas”.’
Ar Brooklyno komunistai šito 

skirtumo nesupranta, ar jie 
tyčia savo sekėjus mulkina?

Well, duosime pavyzdį. Dau
gelis lietuvių Amerikoje šian
die griežtai nepritaria Lietuvos 
tautininkų valdžiai ir tai pu- 
siau-fašistiškai tvarkąi, kurią

CffiCAGOS KONSULO
KALAS KAUNE

REI-

Chicagos sandarieciai 
gavę žinią iš KaUnO, kad Lie
tuvos vyriausybė ilgai kvotusi 
buv. konsulą p. A. Kalvaitį, kai 
jisai' pagryžo į Lietuvą, dėl iš
eikvojimo $20,000 konsulate, 
atidengto po išnykimo buv. 
sekretorės p-lės L. Gaižaitės.

Po ilgo '■ tyrinėjimo valdžia 
įsitikinusi, kad p. Kalvaitis ne
kaltas ir paliuosavusi jį nuo 
atsakomybės. Valdžia sutikusi 
atmokėti žmonėms 200,000 li
tų, kurie konsulate buvo iš
eikvoti (tai buvo daugiausia, 
mirusiųjų palikimai), bet pa
traukti tieson p-lę Gaižaitę, ku
ri iki šiol nėra\surasta.

sakosi

Rašo ANTANAS ŽYMONTAS

Henry M. Stanley

ant žemes
Jis pats

, 3 A(Tęsinys)
Mes atvažiavome 

karaliaus \‘Chumbiri. 
atėjo as'm'eniškai mus susitik
ti. Karžtiiuš Ghumbiri turėjo 
40 pačių. 'Kiekviena jo pati dė
vėjo ■ Stofą žalvarinį kalnierių 
ant kaklo. Aš apskaičiavau, 
kad jo pačios nešioja an|t savo 
kaklų apie 800 svarų Žalvario. 
Paklaušiįtf x karaliatfs^T

— Ką daraL^u žalvariniu 
kainierium, kuomet miršta vie
na jūsų žmonų? (

Karalius nusišypsojo- ir pa
rodė pirštu skersai savb kaklo. 
Reiškia, miršta žmona, nu
pjauna jaį galvą, nuima žal
varinį žiedą, kad užmovus nau
jai žmonai. ; 1

Jis davė man tris laivelius •
ir 45 vyrias palydovus. Vy
riausias karaliaus sūnūs buvo

“Laisvė” vėl rodo savo gerą 
širdį socialistams, patardama, 
kaip jie turėtų tvarkytis.

Pernai metais, kuomet ėjo 
frakcijų kova New Yorko so
cialistų organizacijoje, tai ko
munistų organas , pašvęsdavo 
špaltų špaltas «tų ginčų “aiški
nimui” ir vis karštai reklamuo
davo -Normano Thomaso “kai
riąją” srovę, kaipo gerą ir re
voliucinę. Bet šiandie tas ko
munistų organas jaut rašo, kad'jų vadas. Mus palydėjo iki eže- 
Thomaso kontroliuojamą parti- ro, dabar vadinamu Stanlęy 

ežeru.
Mes buvome atvažiavę

kėjo užsidėti laivelius ant pe
čių ir neštis pakrančių upės.

Prie vieno tokio didelio van-i 
denpuolio mes pražudėm pen
kis gerus vyrus. Tie vyrai bu- 
Vo didėli!‘mano pasekėjai. 'Ka
biausiai mali gaila buvo juod- 
veidžio vardu Kalulu. Jis tai 
•tikras buvo mano draugas. Sy
kiu pražudėm ir tris eldijas.

Apielinkėse Inkisi musų ke
lionė buvo neįmanoma. Upė 
taip vingiavosi ir taip srauniai 
hėgo tarp augs tų uolų, kad mes 
su savo eldijomis jokiu budu 
nebegalėjome plaukti. Aš už
lipau ant vienos aukštos uo
los ir pradėjau apžiurinėti 
apielinkę. Eiti į nežinomas pu- 
stynes, į pietus arba šiaurę, 
neįmanoma.' Bet pasilikti Čia 
kur mes esame irgi 
Vėl kyla klau'simas, 
ti?

Nusprendžiau, kad
rime užvilkti savo eldijas ant 
kalno ir eiti kalnais, kol Sura
sime tinkamą vietą upėj ir vėl 
galėsime toliau plaukti. Kai 
pranešiau tą žinią savo vy
rams, kai kurie pradėjo rau
kytis: Bet keli geri mano pa
sekėjai sušuko:

Į kalbą! ' ■ i
Bu's Daugiau

negalima, 
ką 'dary*

mes tu*
ją ėda trockištų “vėžys”.

Taigi dabar panašiu budu 
“Laisvė1 
sąjungiečiams “patarnauti” ir 
“aiškina”, kaip butų geriau 
LSS. gyvuoti, pasiliekant prie 
Socialist' Party, ar nuo jos at
siskyrus. ,

Atsilygindami už tuos patari
mus, LSS. nariai taip pat duos

arti
bando ir lietuviams 900 mylių, čia upe Gongo jau

be-
ly-

buvo plati ir taip, smarkiai 
go, kad jos Vilnių užimąs 
ginosi traukinio dundėjimui 
per tunelį. Ku4omet reikėjo ką 
nors kaimynui pasakyti, tai 
reikėjo prie ausies prisilenkti, 

Čia mums vėl rei-kad

Kauniškis “Lietuvos Aidas” 
viso puslapio antgalviu pataria 
gydyt Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijos vėižį. Jo nurodomas vė- 

) žys 
’ ėda Plėtų Amerikos lietuvių 

koloniją. Bet labai gaila, kad 
oficiozas nepasako tos šventos 
tiesos, jogei tą Vėžį Lietuvos 
litai, bereikalingai siunčiami 
gastrolieriams, išaugino. Juk ir 
kunigus Kaunas atsiuntė ir 
jiems riebias algas bei visokias 
paramas siunčia!

Didžiausias Vėžys Povilas
GauČys i

Bet paškudniausias Pietų A-1 
merikos lietuvių kolonijos vė
žys yra konsulas Povilas Gau- 
čys, kuris taipgi juk ne pats į 
čia atvyko, bet Kaunas atsiun
tė. Apie tragišką Gaučio “vei
kimą” užsienių lietuvių, kultū
riniai tautinio darbo .istorikai 

;(prisimena nei daugiau, nei ma
žiau kitaip, kaip vapie Murav
jovą Koriką. Gaučys yra Kauno 
arcivyskupo proteguojamas, dėl 
to “dėl šventos ramybės” neat
šaukiamas, nors jam tinkamiau
sia vieta yra Miškų gatvės žval
gyboje ar kur nors provincijos 
miestelyje dulkes šluostyti nuo 
altoriaus. Pridirbęs aferų su 
kunigu Janilioniu Argentinoje, 
jis neva išstojo prieš kunigus, 
bet faktiškai tik prieš kunigą 
Sugintą, kuris lėšų nesuvogė, 
bet bažnyčią pastatė, štai skai
tykite apie

Lietuvių kolonijos Brazilijoj 
politiką I

Išeivijos Brazilijoj puolitinis 
bei kultūrinis gyvenimas jau se
niai yra pakrikęs. Spaudoj nuo
lat pasigirsta aimanavimai, nu- 
siskudimai nesklandžiuoju dar
bu. Vadų spauda, prisidengusi 
gražiomis idėjomis, siūlo nau
jus projektus, maitina savo 
skaitytojus bei bendradarbius 
skaistesnėmis rytojaus perspėk- 
tyvomis, bet viskas lieka tik 
popieryje, o praktikoje lietuvy
bės vežimą traukia, anot Kry
lovo pasakėčios, kaip gulbė, vė
žys ir lydeka. Skambius Šukius 
šaukdama oficialinė spauda fak
tiškai tarnauja tik pragaištin
goms atskirų asmenų užgai
doms tenkinti, savo priešus! va
noti, jų kūrybinei iniciatyvai 
griauti ir t.t.

Jau kolonija įsirito į antrąjį 
dešimtmetį, bet kokiais kultū
riniais darbais gali pasigirti? 
Kokie dedami pamatai ekono- | 
miniam progresui? Juk visų iš-

lietuviški kunigai, tikrai

eivių emigracijos vienintelis 
tikslas — sukurti užsieny pa
togesnį gyvenimą, materialiai 
sustiprėti. Mažas nuošimtis iš
eivių kitais sumetimais atvyko. 
Lietuvos vyriausybė koloni
joms prisiuntė atstovus, kaipc 
specus, padėti emigrantam sve
timose šalyse- kiek sąlygos lei
džia geriau įsikurti. Bet kaif 
atstovai šią garbingą ir atsa- 
komingą misiją atlieka? Kokis 
jie sėklą sėja kolonijos skaistes 
niam rytojui susilaukti? šiais 
klausimais norėjau paliesti til 
Sao* Paulo konsulatą ir jo pa 
gelbininkę Lietuvių Sąjungoj 
Brazilijoj (sutr. L. S. B.), ku 
ri gauna nemažą subsidiją spai 
dos bei kultūros propagandos 
reikalams, šiedvi institucijoj 
sutartinai griauna per didį triu 
są iškovotus laimėjimus ir svei 
kiaušius sumanymus.

Tuščiais žodžiais nekalbėda 
mas eisiu prie faktų. Kaip vi 
siems žinoma, iš Lietuvos emi 
gruoja daugiausia ūkininkai 
Taip pat ir Brazilijoj jie suda 
ro daugumą. Didesne išeivi) 
puse išsiblaškę po provincijo 
fazendas skursta šios dieno 
gyvenimu, negalėdami nei sat 
nei savo vaikams susukti pašte 
vesnio lizdo, Čigonišką gyveni 

1 mą vesdami, be jokių ateitie 
perspektyvų. Mes galėtume pa 
vydėti kitataučių kolonijom; 
kaip vokiečių, japonų, latviu 
rusų, lenkų ir k., iš kurių yr 
ir mažesnių kolonijų, negu m u 
sų, kaip latvių, rusų. Tačiau vi 
šos jbs nepalyginamai geriau į 
si tapiusios* žemes ūky: luri ne 
po keletą ūkio kolonijų, kurie 
se sutvarkyti visi reikalai - 
švietimas, menas, medicinos pa 
gelba ir 1.1. Gyvenimas pavyz 
dingas. Ar ne laikas butų i 
mums susirūpinti kolonizacija 

(Bus daugiau)

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

JANNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.

“T-----*
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PATEKO SUKILĖLIŲ NELAISVĖN
(Iškirpkit čias eilės ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinį).

BŪRYS LOJALISTŲ, KURIUOS SUKILĖLIAI SUĖMĖ UŽĖMĘ VILLARREAL KAIMĄ, 
netoli Madrido, Ispanijos. Palyginamai nią^a grupe lojalistų atsilaikė prieš daug dides
nes •' sukilėlių spėkas per astuonias valančias. (Naujienų Acme Photo)

' ....................................... - ................................................................. •

Ant Vytauto Kapo.
(Elegija).

Atbalsiai skurdus žeidž’ čia jauną, 
Virkdo pergandintą Aki;

Karštą patylonis krutinę užgauna, 
Lupoms tylėti prisakę.

Raižo jausmus Čia peilis dviašmenis, 
Broli, skausmuose apkurtęs, pasenęs, 
Verkk, atsistojęs ant Vytauto kapo: 

x Tėviškė musų naSl§ be jo tapo!...
AČiu tėvynės—tai pelnas narsumo: 
Balsą išgirs tą ir musų vaikai, 
Kurs jis jaunimo širdyse karštumą, 
Bus atmintyje tautiečių ilgai.

Vyrai, kurie už tėvynę kariavo, 
Vardą nemarų tėvynėje gavo.
Brutas ligšiolai nedėtas į kapą, 
Nors jo vienamžiai užmiršti jau tapo.

Nėra ir Vytautui grabo tėvynėj: 
x Jis neapleidžia tautiečių jausmų.
"Mūza uždegk, dainininko krutinę: 
Vainiką Jam jis tepins iš dainų!

Ak! kaip malonu priminti tą laikų!.. 
Laikrodis valandą muš’ paskutinę...
Kapas atvertas—žengs j j j tėvynė, 
Bet pasigirs pirmu nuopelnais vaiko...

Praeigą tankiai kurie apdainuojat, —>
Minite Vytauto darbus garbingus, 
Ką Čia mfes užkąsim at atrbkuojat?
Veikalus savo senelių garsingus: 
Tėviškės galę, turėtų liuosybg, 
Meilės karštumą 4r; 'brolių. vienybę...
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R A DIO
Iš didžiulės WCFL radio 

stoties, 970 kil., ryt vakare, 
t. y. sekmadieny, nuo 7 iki 
8 vai. bus duodamas puikus 
lietuviškų dainų ir muzikos 
radio programas, kuriame da
lyvaus žymi Budriko radio 
orkestrą, dainininkai Vincas 
Ascila ir Viktorija Gunauskiė- 
ne, kurie yra pasižymėję in
terpretavime liaudies dabinu. 
Bus įdomi Makalų šeimynos 
drama. Taipgi p. Budrikas 
padarys pranešimus apie biz
nio eigą ir ateinančios savai- 

" tės bargenus Budriko radių ir 
rakandų krautuvėje. 3417 So. 
Halsted St. — Z.

General Motors Ra
dio Koncertas

Ateinančios sekmadienio Ge
neral Motors radio koncertas 
bus transliuojamas, kaip ir 
paprastai, 10 valandą vakare 
(rytinių valstijų laiku) NBC- 
WEAF 60 stočių tinklu. Pro
gramas bus transliuojamas iš 
Carnegie Hali New Yorke. Si- 
listė dainininkė šiame koncer
te bus p-lė Thorborg, o simfo
ninei General Motors orkest
rai vadovaus nuolatinis jos ve
dėjas Erno Rapee.

IŠSIMOKINTI
Pilnas kursas lekcijų dykai.

120 basų akordionas už

'98.00
Pradinis akordionas už

16.50

Nauji Radios: 
ZENITU, PHILCO, 

RADIONAS, 
RCA VICTOR, 

GEN. ELECTRIC.
Lengvai ir greitai pagauna 

stotis.
f:

Duodame $50,00 nuolaidos 
už Jūsų seną radio ant to 
modelio kaip ant paveikslo.

Jos. F. Budi
c

' INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7011

---------------- - ----
Pasiklausykit į žyniaus Lietuvių 
Programo 4š WCFLI 970 kil. 
Nedegiomis kaip ,7 vai. vakare, 
PautdSliate Jr Pštnyčiomis WAAF

s iNAUJIENOS, Chicago, llt
. agi ■ i,. i r ui « < Mfcn-Įit .1      ,

Ar lietuviai yra 
apgavikai?

Padaužos 'neskirsto ižmonių į 
gerus ir blogus. Kiekvienas 
žmogus yra savo arba svetimoj 
vietoj, bet jis tenai yra. Tai ir 
viskas. To ir užtenka. Išvarysi 
jį iš svetimos vietos, jis nueis 
į savąją, I _ 
jis nusikėlė į svetimą.- Jis, taip 
sakant, yra geometriškas kūnas. 
Kada išvarai jį iš abiejų vietų, 
jo visai nelieka, bet tam reika
lingas parakas, kirvis, tručyz- 
na, liga, gydytojas 'arba kokia1 
kita įmone.

Visa svarba yra šit kur. Kam 
žmogus tinka? Kam jis yra su-; 
gadnas ? Galėsit suprasti, kadi 
čia mes kalbame apie specialy
bes. Kada žmogus patiria savo 
palinkimą, gabumus ir talentą, 
jis eina į tą sritį, kuri jam 'tin
ka.

Sviete yra- reikalinga visokių 
žmonių, tai yra visokių specia
listų. Būti muzikantu tam, ku
ris labiau sugebėtų ir daugiau 
užsidirbtų kalvystėje arba pro
stitucijoj, yra nuostolis ir var
gas.

Todėl mes ir sakome, kad ir 
apgavikas nėra blogas žmogus, 
bet blogu jis pasidaro, jeigu 
praktikuojasi tokioj srity, kuri 
reikalauja atvirumo ir teisingu- i 
mo. Kodėl jis negalėtų būti val
dininku, advokatu, daktaru-pro- 
fesorium, kalbėtoju bankietuo- 
se ir prie numirėlių, ar bent 
paprastu komendorium? Net'že-! 
mę ir namus jis galėtų parda* 
vinėti. Tokių amatų ir tokių 
biznių, kur apgavikai, melagiai, 
šuleriai, balamutai ir kiti gabus 
žmonės yra reikalingi, yra be- 

* te ■ 1 ' 

išvarysi iš’ savosios, įvairias korporaci

BISMARKAS APLEIDŽIA ANGLIJĄ

Princas Otto von Bismark su žmona apleidžia Londo
ną Ir vyksta Vokietijon, kur jis eis užsienio reikalų mi
nisterijos Europos skyriaus vedėjo pareigas. Jis iki šiol 
buvo Vokietijos ambasados patarėjas Londone.

Naujienų Acme Photo.

galės. Tad ir yra svarbu žinoti, 
kam labiausiai tiktų musų bro
liai lietuviai: kad jie neklajo
tų, nesibastytų jiems netinka
muose darbuose.

Gazietos stengiasi įrodyt, kad 
lietuviai turi didelį /palinkimą ir 
talentą priei apgavystės, čia ne
kalbame apie Atstatymo bend
roves, lašinių skutimą, Lietu-

jas ir bendroves. Keli žmonės 
arba net ir keli jų būreliai ne
parodo tautos vadovybės. Bet 
štai -kur faktai: “Tėvynė” pa
kartotinai rašo, kad daugelis 
lietuvių įstojo į Susivienijimą, 
•žymiai sumažindami savo am
žių. Matyt, kad šita apgavyste 
buvo praktikuojama labai pla
čiai, nes narių mirtingumas už 
tai kalba. Ne ką gerėSnį rodo ir 
Rombs katalikų susivienijimas. 
Iš ;to/ąišku, - kad tikėjimas ta
lento /nesunaikina. Mes prade
dame tikėti, kad musų broliai 
lietuviai sąvo amžių apkarpo vi
stu* f ir stodami į organizacijos, 
ir tapdami piliečiais ir Ženatvės, 
reikale. Tarne nieko blogo. Mu
sų tauta darosi jaunesnė.

Biski didesnė svinstva išei
na, kada žmogus ima meluoti 
pats apie save. Mes klausomės 
dainininkus dainuojant, muzi
kantus grojant ir kantais sako
me, kad tai rotten. Bet jie ra- l • • j’1'' • } v ’ 1
Šo patyla apie jSave, kad 'esą 

jzvąigždės. Kartais taip rašo jų 
artįmj prįeteliai arba giminės. 
Tokiė rhejai telpa ir apie bie- 
Sui vertųš aktorius ir'parengi
mus., Nekuriu radjjušų birbin
to j ai ir karkikas giriasi kultū
riną musjį, tautą. ( A; ■ 

i įs Lietuvos « va jauno j i načelstva. 
prisiekia ginti konstitucija ir 
klausyti valdžios, bet nakties 
laiku užpuola valdininkus, pra-

iri rjMii 
taiko, kad ženoti žmonės gauna 
savų vaikų. /

Reikia išvažiuotrl tokią vie
tą, kur visai nėra žmonių, nes 
kur nėra suaugusių, ten ir vai
kų nesipainioja.

Neužilgo išleisime visą kny
gą vyrams, kurioj išyirožysime 
visus feodus ir priemones, kaip 
apsisaugoti vaikų.

šalina juos ir ginklu verčia 
konstituciją sunaikinti.

Bate Antanas Smetona apga- 
vingai įeWį prezidentus, pri
siekia konstituciją pildyti, bet 
tuoj savo priesaiką sulaužo.

Tūkstančiai lietuvių nuduo
davo esą laisvamaniai mdika-* 
lai, 'dembkratai, virio fašis-į 
tais, klerikalais.

Taigi, vadinasi, baugu kam \ 
patikėti.

Išsirenkame, sakysime, žmo
gų ant pro&resyvio tikėto, *o jis 
nueina ant regresyvio tikėto. 
Juk tai talentinga šulerystė.

Taigi, pastudijuokime musų 
tautą giliau ir pa j ieškokime jai 
tinkamų darbų. > •

I -

—Politiškas biuras.

Gydyti kojas nuo smirdejimo 
nėra lengva. Kada kojų neplau
ni ir pančiakų nemainai, jokios 
liekarstos, galima sakyt, ne
gelbsti. 0 mainyti pančiakas ir 
plauti kojas yra didelis trube* 
lis.

DeLETIKETOS
Vieni gyvūnai maitinasi vie

nokiu štofu, kiti kitokiu. Man
dagumas ir švarumas reikalau
ja, kad po pasimaitinimo kiek
vienas gyvūnas apvalytų savo' 
burną, snukį, snapą ar kokį ten 
kitą aparatą, per kurį jis ėda.

Vampirai maitinasi žmonių 
arba gyvulių krauju. Kada ten
ka -matyti tuksiančius vampi- 
rų gatvėse, namuose, krautuvė
se ir raštinėse su 
lupomis, kruvinais 
net kruvinais nagais, 
baugu ir šlykštu.

kruvinomis 
veidais ir 

darosi

NEPLINKA

Yra patirta, kad laukiniai, 
žmonės ir moterys nenuplinka. 
Plikagalvių Vyrų galima rasti 
tik 'civilizuotuose kraštuose.

LAIMĖ

Laukiniai 'Afrikos ir Austra
lijos Žmonės yra laimingi tuo, 
kad visų jų plaukai gafbiniupti.’ 
Nėra jokio, rej^alo turėti ^grąžos 
salionų, kur plaukai svilinami.

PROPOZICIJA
'» - r

Aš Padaužų paredko ministe-/ 
ris proponuoj.u katalikų kuni-> 
gams steriliząęiją ir savo pro* 
poziciją motyvuoju ramybes ir*1 
parėdko pagrindais. Išnyktų Vi
sokie pletkai apie kunigų gas-1' 
padines, seseris ir neištiktų ne
atsargius kunigus visokie pri- 
potkai.

—Pasirašo Parėdkus minist.
Pasienio ministeriui tamstoš; 

propozicij a patinka, bet aš pri-j 
sibijau, kad greitai negautume' 
kandidatų,į kunigus, o bažny
čia yra svarbi įstaiga Padaužų; 
respublikoj. į

—Pasirašo Pasienio minist. į

KAIP IŠVENGT VAIKŲ

Moterys turi savus reikalus,; 
gi vyrai turi savas bėdas. Šis 
Padaužų skyrius tarnauja tik 
vyrams. Ir mes visai neabejo
jame, kad daugelis vyrų nori 
apsisaugoti nuo vaikų. Vaikai 
yra t rūbelis: jie rėkauja, prašo 
pinigų, painiojasi gatvėse, iš
daužo langus ir aplamai nelei
džia žmogui tinkamai pasilsėti.

Kad išvengti vaikų, reikia ne-' 
simaišyti su moterimis, ypatin
gai senesnėmis, neš, daugelis jų 
turi savo vaikus, kurie mėgsta 
apie mamas sukinėtis.

Reikia . nesižėnyti, nes pasi-

Nuo smirdančių kojų pa- koti ir reikalauti indo pele- 
smirsta ir lova ir kambarys, ’ w“' ’
kuriame miegi. Kad išvengti ši
tokios paškustvos, tapo išras
tas lengvas ir visiems paran
kus būdas. Eidamas gulti ne
nusiauk batų. Juose pasilieka

; apie 80 procentų smarvės ir tik 
apie 20 procentų išeina j lovą ir 
kambarį.

—Sveikatos Institutas.
KABA KOJOS SMIRDA

RŪKYMAS SVEČIUOSE

Rūkantis žmogus privalo lai
kytis ir etiketes ir estetikos. 
Kada kiti neturi 'tabako ir pats 
nenori jiems duoti, tai nors du
rnų papūsk jiems į veidą. Iš* 
rodys kiauliškai, jeigu imsi ieš- 

ni

KURO
AliejusANGLYS

D

COALRELIEF

Telefonas R0CKweil 8200

GEROS

Priimame ir išRildome anglių bei koksų užsakymus 
dėl tų, kurie yra ant pašaipos listb (Relief). Reikia 
tik parodyti (Relief) jgaliavimą iš Chicago Relief 

Administratlon.

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal Šeimininkių išbandytą receptą—80° Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80° Proof 

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS • GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Go
FRANK VIZGARD, Sa’vininkas

4611 So. Ashland Avenue. Phone Boulevard 0470

DABAR, kai žiema jau ištiktųjų pribuvo, tai kaip tik 
ir pats laikas yra vartoti geriausias anglis ir aliejų.
0 kad būti tikrai patenkintu, užsisakykite kuro pas 
PULASKI COAL CO.

Parūpiname taipgi ir kuro aliejaus nuo 50 galionų 
iki viso vagono.

Musų anglių galima užsisakyti tiesiai iš musų arba 
per savo pristatytoją.

Pulaski Coal Co
3025 WEST 26-ta GATVE

nams nukrėsti arba nusispiau- 
ti. Todėl kratyk pelenus blle 
kur. Jei pasitaiko pradegintu 
rakandus arba staltiesę, neuž
miršk atsiprašyti, nes iš -o na
miškiai bus labai patenkinti.

—Pypkorius.

{SAKYMAS

Vyrai kalbėtojai privalo su
trumpinti savo prakalbas, nes 
nė viena moteris bekalba tiek 
daug, kaip įsiplepėjęs vyras 
kalbėtojas, šitas įsakymas lie
čia ir mane ir kitus.

—Oratorius.
(Tąsa ant 6-to pusi.)



PADAUŽŲ
FILOZOFIJA

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

KAIP VIRTI

Būti geru kukoriumi yra-ne 
juokai. Karaliai, generolai, mi- 
nisteriai ir ki«ti dideli žmonės 
samdo tik vyrus kukoriais. Tik 
bėdni klebonai tenkinasi gas- 
padinėmis.

Tai iš vienos pusės.
Iš kitos pusės, dabar ir mo

terys dirba. Jos neturi laiko 
virti, šioje gadynėje milionai 
vyri/ sėdi namie ir dirba namų 
darbus. Todėl atsirado reikalas 
juos pamokyti apie vaiky auk
lėjimų, skalbimų, valgių gami
nimų, siuvinėjimų ir kitką. Ne
užilgo išleisime knygų, iš ku
rios vyrai galės pasimokinti, 
kaip reikia valgius virti, kepti, 
spirginti ir šutinti.

klausk, ar ji nėra pasmirdusi. 
Jeigu ne šviežia, virdamas aiti- 
darinėk langus, kad niekas ne- 
užtrokštų, nes gali papulti j bė
dų. ♦
' Kopūstus sudėk ant, puodo 

dugno, o mėsų paguldyk ant 
viršaus, kad lengviau galėtum 
ragauti ir patirti, ar ji išviru
si. Kada gatava, pasidėk ant 
stalo ir valgyk. Valgyk vienų 
arba su kopūstais, nes jie pi
gesni.

Illinois Valstijos 
Samdos Tarnyba

NAUJIENOS, Chfcafco, EV šeštadienis, sausio.16, 1937

KOPŪSTAI SU VER
ŠIENA

Nueik į krautuvę ir nusipirk 
raugintų kopūstų. Neik į aptie- 
kų, nes ne visos aptiekos jų tu
ri. Paklausk krautuvininko, ar 
tai yra tikri kopūstai, kad ne
įduotų kokių kitų daržovių.

Kada perki veršienos, pa

Atrodo, kad nemažai žmo
nių, klaidingai suprasdami 
Illinois Valstijos Samdos Tar
nybos (Illinois State Employ- 
ment Service) veiklų, susilai
ko nuo atsišaukimo į jų dar
bo ieškodami.

“Daugelis darbininkų Cook 
kauntėje’\ sako Dr. Atwood, 
“atrodo, įsivaizduoja, kad Illi
nois Valstijoj Samdos Tarny
ba rūpinasi surasti darbus tik 
tiems, kurie gauna iš valdžios 
pašalpų. Kai kurie kiti įsi
vaizduoja, kad Tarnyba parū
pina tik paprastus darbus.

Abi šios idėjos yra klai
dingos, sako Dr. Atwood. 
Faktas esųs toks, kad Tarny
ba rūpinasi surasti darbų vi
siems asmenims, kurie ieško

jos pagelbos. O kai dėl toį 
kokiems darbams ji padeda 
aplikantus, tai yra atsitikimų/ 
kad per jų aplikantai g< 
tokias vietas, kuriose alga si 
kia iki $7,500 metaips.

Illinois Samdos Tarnyba 
praneša, kad pas jų atsišau 
kia samdytojai ieškodami aug- 
štai kvalifikuotų darbininkų. 
Per jų gaunu darbus ir pa
prasti darbininkai ir darbinin
kės. Illinois Samdos Tarny
ba turi vietų gerai patyru* 
šiems skalbyklų darbininkams 
ir darbui prie namų. Žinoma, 
ji negarantuoja, kad tam ar 
kitam asmeniui atsilankius į 
jos ofisų, ji tuojau ir duos 
jam darbų. Gali pasitaikyti, 
kad Tarnyba turės 
vinių darbininkų, o 
kad aplikantui teks 
Tačiąu šiaip a r taip 
dėl neieškoti darbo
nois Valstijos Samdos Tąrny-

ŠAUTUVAS

Prokuroras Francis

Matą ir' Josephine 
Bertash Aplankė 
Garnys

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

žmonės turėjo vargo gauti an
glių, nes niekas nesitikėjo to- 

ir nebuvo 
Tačiaus

pareikala- 
gali būti, 
palaukti.
— o ko- 
per Illi-

Currie teisme „____
šautuvų, kuriuo ęhicagietis 
Harry Obinger nušovė poli- 
cistų Martin Coųdon.

N-nų Tribūne Photo

Plačiai žinomų biznierių Ma
to ir Josephine Bertash šeimy
nų aplankė garnys ir paliko 
jiems gražų sūnelį. Tėvai, ku
rie gyvena 6200 So. Rockwell 
St., labai užganėdinti. \

P-ia Josephine Bertash ir 
sūnelis randasi ne Šv. Kryžiaus 
ligoninėje, kaip pirmiaus buvo 
pranešta, bet German Deaco- 
ness Hospital, 54th' ir So. Mor
gan St. —Rep.

Anglys ir Aliejus

skelbimas 
Coal Co., 
3025 W.

telpa
Pulaski 
adresu 
yra viena didžių-

kio didelio šalčio 
tinkamai prisirengę.
šiemet tokio pavojaus nebus, 
nes mes ypatingai esame pa
sirengę išpildyti visus užsaky
mus ant pareikalavimo. Ang
lių, kokso ir pečiams aliejaus 
pristatome į visas miesto da
lis. Užlaikom visas rųšis — 
nuo pigiausios iki brangiau
sios. — VBA.

Did. Lietuvos Kimig. 
Vytauto Draugija
Didžiojo Lietuvos Kuni

gaikščio Vytauto laikė prieš* 
metinį susirinkimų gruodžio

E BIRUTES

šiandien 
“Naujienose” 
kuri randasi 
26th St. Tai
jų firmų Chickgoje tokiame 
biznyje. Jos kiemas pristaty
tas vagonų anglies visokių ru
siu. p. Pazdan, firmos prezi
dentas, sakė: pereitų žiemų

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

MUSŲ 
DEPAZITŲ. APSAUGOS 

VAULTS TURI

$75,000.00
Apdraudos Juru Namų Popieriams, 
Apdraudos Polisams ir Bile Kokioms 

Vertybėms apsaugoti.

PINIGAI
Už jusu algos čekius musu
CURRENCY EXCHANGE

Atdara antradienį, Ketvirtą- , 
/dienį ir Šeštadienį Vakarais 

iki 9 valandos.

'Didelios 
Dėžės

TELEFONAS
LAF.
0580\

MIDLAlfy VAULT

Tik už

$3.00
už metus

SEGURITIES 00
ARCHER AT SACRAMENTO

Susirinkimų atidarė pirminin
kas T. Janulis. Paskiau eita 
prie raportų ir svarstymų.

Išklausyta raportai apie li
gonius ir nutarta pašalpa > mo
kėti kuriems ji priklauso. Bu
vo, du užsimaldavę ligoniai. 
Vienas ligonis atsimaldavo.

Nuo Chicagos Lietuvių Au
ditorijos raportų pateikė M. 
Kadziauskas iš mėnesinių pa
jamų, išmokėjimų ir kitokių 
reikalų, kuriuos bonų savinin
kų komitetas tvarko.

Naujus reikalus svarstant 
nutarta atidaryti naujų sefrijų 
ir mokėti į Keistučio spulkų.

Baigiant svarstyti bėgančius 
reikalus įteikta dovanos gar-, 
bes nariams, kurie neėmė pa
šalpos per 10 ir 20 metų. Gar
bės dovanas aplaikė šie na
riai: V. Deginąs 1 dov., V. Mo
zeris 1 dov., M. Kilevice 1 
dov., A. Gricius 2 dov., M. Ba
rauskas 2 dovanas. Dar yra 
keletas narių, kurie neatsišau
kė. Nutarta taipgi duoti gar
bės dovanos tiems, kurie ne
ėmė pašalpos per 30 metų.

Čia turiu priminti, kad D. 
L. K. Vytauto Draugija savo 
nariams teikia sgarbės dova
nas geros vertas — už 10 me
tų 10 dolerių ’ vertės, už 20 
metų 15 dolerių vertes, Tai 
yra pagirtinas ' atžymėsimas 
savo narių.

Apsvarsčius visus svarbius 
reikalus, eita prie valdybos 
rinkimo 1937 metams. Vien
balsiai užtvirtinta senoji val
dyba, būtent pirmininkas T. 
Janulis, pirmininko pagelbi- 
ninkas Ant. Maziliauskas, nu
tarimų raštininkas P. Killis, 
iždininkas F. Bakutis, turto 
raštininkas M. Kadziauskas, 
kontrolės raštininkas A. Bu- 
žinskas, kasos globėjas J.*Mar- 
čius, maršalka J. Ivanauskas, 
ligonių globėjas A. Maziliaus- 
kac. Viršriiinėti valdybos na
riai pasižadėjo vieningai dar
buotis draugijos labui ir se
kančiais metais.

Metinis draugijos susirinki
mas įvyks sausįjų, 19 dienų Lie
tuvių Audito^ijįj; Visi drau
gai atsilankykmT išgirskite ra
portų iš metinio draugijos tur
to patikrinimo? 1

Tariu ačiū Naujienoms u/ 
talpinimų pranešimų" apie 
draugijos susiųinkimus ir ko
respondencijų ii apie jos dar
buotę. /

Linkiu laijąųngų šių naujų 
metų visiems drąugams.

—r P. K., sekr.

birutės” choras visu smar
kumu rengiasi prie naujos iš 
Lietuvos parvežtos romantiškos 
ir komiškos operetes “Sveikam 
Ligų Neįkalbčsi”. Mokytojas J. 
Byanskas savo mikliais pirštais 
prie piano dirba sušilęs, kad 
chorų prirengtų1 su naujomis 
dainomis, kurias pirmų kartų 
išgirs chicągiečiai “Birutę” dai
nuojant.

Dainininkė ir artistė p-ia Ge
novaitė Gedraitis moko lošėjus 
ir pati savo maloniu balsu da
lyvauja vadovaujančio j .. rolėj. 
Vasario 14 d. Lietuvių Audito-, 
rijon “Birutė” Visus kviečia at
silankyti. —Busiu.

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

Pp. Geskai Sušilau 
kč Kūdikio

Pakrikštys sūnų vardu Gerald

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1,10

N AUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
t' ' ’

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
ikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirktiSis skyrius yra vedamas tinsiu pugviueu. musų snuuyiujums susu ustt, nur yuumu iiuolįju n.u 

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 informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti, ;

A ... ' ■■ 't*-- ■ ' . i„

• AUTOMOBILIAI 
Automobiles

ILaidotuviy Direktoriail

Charles and Tony 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdirbystės 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus.. Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir
• . ■ Ch. Waszak f

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

■ JUOZAPAS
VDEIKI

IR TĖVAS
i REPublic 8340

Paskelbiant Iškilmingą

NAUJO IR GRAŽAUS

VANITY BEAUTY SALON 
3870 ARCHER AVENUE

Buvęs JEANNE’S BEAUTY SHOP, 3836 Archer Avenue

DYKAI DOVANOS KIEKVIENAI

/ BRIDGEPORT. — Lewis Me^ 
morial ligoninėje p. Melvinai 
Geskienei gimė sūnūs. Jjš sve
ria 8 svarus, 9 uncijas.

Motinu ir kūdikis jaučiasi 
gerai ir netrukus apleis ligo
ninę ir grįž į namus, kurie1 
randasi adresu, 812 West 33rd 
Street.

Sunūs bus pakrikštytas var
du, Gerald.

Pp. Geskai apsivedė septy
nis metuts tam atgal. Per visa 
laikų gyveno Bridgeporte. P-a 
Geskienė yra gryna lietuvė, o 
p. Geskas — vokiečių kilmės. 
Jis dirba Hillman’s bendrovės 
krautuvėje, adresu, Washing- 
ton ir State.

Vestuvių Varpai 
Town of Lake

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened

Smulkesni $7.15 tonas.

► AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

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

Vedasi Romanas Kupetis ir 
Agnės Povilaitis

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

• Turtas ir Finansai
Real. Estate and Finance

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

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

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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiiki gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimų.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija' ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas Išyirkštimu. kyla ir vari- 
cose veins,

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tek Lavnd&le 5727.

TelefonaL-visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392 

•STENSON BREWING
COMPANY

BREWERS OF FINE LAGER BEER 
1748-1760 N. WINCHESTER AVĖ.

1753-1759 N. DAMEN AVĖ. 
CHICAGO.

•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.

Rose PetaI
PERMANENT 

WAVE

$1-95 .50 Vertes

EMPRESS
Aliejaus Permanent Wave

*3-50 $5.00 Vertes
- ......................- - ■ ' ■ ....................................... .... ' 11 ' ■ ..................................—.................

SPECIALIAI MUSV W$1-00
.......................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................*-■

VANITY BEAUTY gALON
3870 ARCHER AVENUE -

X X Tel. VIRGINIA 0833 
JEANNE JERKAITIS, SavininkėATDARA VAKARAIS

MARION ROGOTS, Vedėja
«SB9

T0WN OF LAKE. — Ry
toj ’ suskambės vestuvių var
pai, p-lei Agnės Povilaitis ir 
Romanui Kupečiui. Šliubas 
įvyks 12-tų valandų dienų šv. 
Kryžiaus par. bažnyčioje.

Vestuvių puota įvyks 
Dimbelio svetainėje, 4523 
Wood Street.

Abudu jaunavedžiai 
Townoflakfečiai. Jaunasis
manas Kupetis gyvena su tė
vais, adresu, 4530 So. Wood( 
Street, o jaunoji, adresu, 4828 ( 
So. Paulina Street, taipgi su 
tėveliais.

So.

yra
Ro-

sll

RESTAURANTAI

ANGLYS! 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
Franklin Wash Nut ........... $5.75 ir
Haking Kentucky Lump .....  $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Ex press 4405 S. Fairfield A v.
• K0NTRAKT0RIAI

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 

rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 
šviesus kasdien.

GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

40

IŠKILMINGAS 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 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victory 9670.

John Vilimas
Kohtraktorius ir Budavotojas 

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų. ,
...... ..............................  n......

• Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Blterių 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 1183.

639 West 18th St. / 
CHICAGO, ILL.

/t!

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažįstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. įvairiausios rųšies 
degtinė, 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 Lųcky Inn randasi įvai
riausios rųšies degtinė, vynas, Pabst- 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pietų 
laiku šilti valgiai, užkandžiai ir 
mandagus patarnavimas. Savininkai 
MARY BUTKUS ir TONY JACUBS

Tel. Yards 5299
SO. EMERALD AVENUE
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General Motors Pa
reiškimas Automobi

lių Darbininkams
* ' ■ -

Paskutines žinios sako, kacPkor- 
poracija sutiko sueiti 
boms.

Savim rūpinasi, darbi
ninkus užmiršo

$150,000 nuostolių dėl 
Saisro ■..... , .

Nuo 1 iki 14 metų 
kalėti.

dery-

kad 
susi-

Sanitario distrikto trustisai 
nutarė praėjusį ketvirtadienį, 
sausio 14 dieną, sugrąžinti nu- 
kapojimą algų 40 nuošimčių, 
kuriam jie sutiko liesiu 1932- 
1936 metų laikotarpiu. Tą nu- 
kapojimą algų jie nutarė atsi
imti, per4 penkių metų laiką. 
Tačiau 1,400 darbininkų dir
bančių Sanitariniam Distrik- 
tui nukapotos algos nebus 
grąžintos. Vietoj to jiems bus 
pakeltos algos. Pakėlimas al
gų kai kuriems darbininkams 
sieks 3 dolerius mėnesiui, o 
kitų algos bus pakeltos net 
iki 50 dolerių mėnesiui.

Beveik Du Miliūnai

kilęs trobesy adresuGaisras 
2334—40 North Hoyne avė., 
kur buvo patalpos keleto var- 
nišio kompanijų, padarė ža
los $150,000. Trobėsis sudegė 
•ketvirtadienio vakabe.

patalpos keleto var

Išims iš lipęs nukritusi 
' aeroplaną

. , .... ...„HMM...

Nacionalės gvardijos ka- 
[riuomenė penktadieny, sausio 
15 dieną, darbavosi kad išimti 
iš Illinois upės arti miestelio 
Hennepin įkritusį ten aeropla
ną. Nelaimė ištiko aeroplanų 
praėjusio pirmadienio naktį.

Deliui to, kad savo sukly
kusiu $100.vertės automobiliu 
Waiter Malėlj 22 metų, 1542 
Melrose Street, įvažiavo į kitą 
mašiną ir wl-aiin'ėš. pasėkoj 
du Žmonas žuvo, Malekui pa
skirta bausme kalėti nuo 1 
iki 14 mėty.

/ . ' ’

..........—li'.' i |(.» >5 ,-------------------- -- ■■ ■»> -i-

Skalbykly trokų operuoto- 
jai, nariai lokalo 712, padarė 
naujų spartį su samdytojais. 
Darbininkai laimėjo pakėlimų 
algos $2 savaitei.

• L. T. wK. P. N. rengiamas 
Pasilinksminimo vakaras neda
lioj, sausio 17 dieną, Parapijos 
Svetainėje, prie 35-tos ir Union 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia
Klebonas S. Linkus ir V,aMyba.

CLASSIFIED ADS
Mezgimo Dirbtuvės

—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS 
F. Selemondvich

504 WEST 88-RD STREET 
Telefonas Victory 3486 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadleniais.

korpo- 
kuris 

tvirti- 
pripa-

vir-

kad 
ran-

Paskutinės žinios sako, 
General Motors bendrovė 
tarė su streikuojančių darbinin
kų vadais pradėti derybas uni
jos, trumpesnių darbo. valandų 
ir kitais reikalavimais, ku
riuos darbininkai pastatė ben
drovei.

Bet streiko pradžioje Gene
ral Motors pasiuntė sekamo tu
rinio pareiškimą Homer Mar- 
tin’ui, United Automobile Wor- 
kers prezidentui, nušviesdama 
savo poziciją:

William S. Knudsen, 
racijos vice-prezidentas, 
po pareiškimu pasirašė, 
no, kad General Motors
žįsta kolektyves derybas, bet 
pagal korporacijos patvarky
mus derybos turi būti vedamos 
tarp darbininkų ir atskirų dirb
tuvių vedėjų, o ne su korpora
cijos viršininkais. Visų dirbtu
vių viršininkai yra įgalioti tar
tis su darbininkais ir jeigu dar
bininkai turi kokius reikalavi
mus, jie turi kreiptis prie 
šininkų.

W. S. Knudsen aiškino, 
General Motors dirbtuvės
dasi 35 miestuose ir keturioli- 
koj valstijų. Kiekviena iš tų 
dirbtuvių operuoja aplinkybėse, 
kurios yra charakteringos tik 
tai vienai apielinkei. Ir jeigu iš
sivysto konfliktai tarp darbi
ninkų ir darbdavių, tai juos 
gali išspręsti tiktai vietos vir
šininkai. Jie yra pilnai susipa
žinę su vietos sąlygomis.

Korporacija toliau sako, kad 
unija tuo patvarkymu nepasi- 
nąūdoj o, ...Nei . Jiesu^eję su vie
tos darbdaviais deryboms, dar
bininkai paskelbė streikus ir 
apleido dirbtuves arba jose “at
sisėdo”. G. M. sako, kad dar
bininkai “naudoję koerciją 
pirm negu pradėję kalbėti apie 
kolektyves derybas.”

W. S. Knudsen baigė parei
škimą šitokiais žodžiais: “Sė
dintieji streikieriai” “okupuo
dami dirbtuves” nusižengia 
įstatyrĄaąns. Pirm negu kor
poracija sutiks sueiti su dar
bininkų atstovais ir pradėti 
kalbas streiko iškeltais klau
simais, darbininkai turės ap
leisti “okupuotas” dirbtuves ir 
“sėdėjimą” užbaigti.

Paskutinės žinios 
korporacija sutiko 
pagal abiejų pusių 
bus paskelbtos 
liaubos, ir kad 
leis dirbtuves, 
madienio rytą.

Justinas Mackevičius, pir
mininkas Standard Federal 
Savings and Loan Association, 
kuri per 1936 išaugo iki be
veik dviejų milionų dolerių or
ganizaciją. (žiūrėk žinią.)

Prašys galios daugiau 
taksų uždėti.

Illinois valstijos įstatymai 
nusako, kiek ir kokių taksų 
Cliicaga, kaip miestas, galt už
dėti. Ketvirtadieny, sausio 14 
dieną, meras Kelly pareiškė, 
kad Chicagos vyriausybė pra
šys valstijos legislaturą sutei
kti miestui galios kai ku
riuos naujus laisnius išleisti 
ir priedo dar uždėti didesnius 
taksus ant dabar taksuoja- 
mos savasties.

100,000 serga širdies 
ligomis

Mrs. Gertrude Howe Britton, 
Chicago Heart Association ekT 
zekutyvis direktorius pareiš
kė, kad Chicagoj gyvena 100,- 
000 žmonių, kurie turi tokias 
ar kitokias širdies ydas; šir
dies ydos didelį nuošimtį tų 
žmonių pirm laiko nuvary
siančios į kapus. Ponios pa
reiškimu, 1933 inetais Chica
go j dėl širdies ligų mirė 10,- 
000. Ji numato, kad daug maž 
tiek pat buvo mirusių dėl tos 
pačios priežasties ir 1936 me
tais.

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.

sako, kad 
derėtis ir, 
susitarimų, 
dienų pa-15 

darbininkai ap- 
kur sėdi, pir-

Žagariečių Kliubo . 
Bunco Party

žagariečių Draugiško Kliubo Bunco 
Party ir šokių vakaras įvyks 

BRIGHTON PARKE
SAUSIO 17 D., 1937

J. YUŠKOS SALĖJE,
2417 West 43rd gat. 3 vai. p. p.

Jau žinoma, kad žagariečių vaka
rėliai visiems atsilankiusiems tiek 
smagumo padaro, kad jie pamiršta 
ir visus savo kasdieninius rūpesčius. 
Tad, lauksime ir dalyvaukite sek
madienį ten, kur prabėgs laikais 
smagiai.

Nuoširdžiai kviečia Komitetas.
(Skelb.)

MYKOLAS ŽILINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 12 d., 11:45 valandą 
vak., 1937 m., sulaukęs 56 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
įr parap., Bliūdžiu kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuiludim® 

augintinę Teodorą ir gimines 
Amerikoj—'Lietuvoje— seserį ir 
brolį ir gimines.

Priklausė prie Sald. Širdies 
Viešp. Jėzaus Draugijos South 
Chicagoje. Kūnas pašarvotas 
randasi 2846 East lOist St.

Laidotuvės įvyks pirm., Sau
sio 18 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Šv. Juozapo parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą., o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mykolo Žilinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka,

Giminės ir draugai.
Patarnauja laid; dir. A. Masal 
skis, tel. Boulevard 4139.

SUSIRINKIMAI
Chicagos lietuvių vyrų choro “Užburtų turtų” įr “Blindos” dai

nų pamokos bus sekmadieny, sausio 17 dienų, Neffo sve
tainėje adresu 2435 So. Leavitt St. Pradžia 10 valandų ry
to. Visi choro nariai būtinai dalyvaukite, nes matote, kad 
darbo yra daug, o laiko mažai turime.

—Valdyba. 
“Lietuvos Ūkininko” draugijos metinis susirinkimas įvyks sek

madieny, sausio 17 dieną, West Side svetainėje, 1 vai. po 
pietų, išgirsime raportus iš knygų patikrinimo komiteto, 39 
metų draugijos sukaktuvių paminėjimo komiteto ir keletą 
kiltų svarbių dalykų. Būtinai atsilankykite į susirinkimą, nes 
yra svarbu, o atsilikę su mokesčiais prašoma užsimokėti.

—J. žurkauskas, pirmin. 
Lietuvoj Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Ratelio reguliarė suei

ga — pasilinksminimas įvyks ateinantį sekmadieni, sausio 
17 d., 3 vai. popiet, Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai’ atsilankyti ir svečių atsivesti.

Valdyba.
12'Wardo Amerikos Lietuvių Piliečiu Politikos ir Pašelpos 

Kliubas laikys savo metinį susirinkimu sekipadienj, sausio 
17 d. 1 vai. popiet Hollywood syet., 2417 W. 43 St. Visi 
privalote būti, nes bus svarstoma konstitucijos pataisa ir 
kiti svarbus tarimai. -—Paul J. Petraitis; rasit. 

■

Urba FJower Shoppe
Gėlės Mylintiems^—V estukėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
f Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Į Pilone LAFAYETTE 5800

Blonliiun I VIim

LOVETOS
KVIUTKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3313 So. Halsted Si
Tel. BOUlevard 7314

^iimitii 'imlimiiiihiimiriii.muirii., !i.*omi... ...........

ir. Pa

Peoples Liquor Store
* 2646 West 63rd Street 

TeL Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

rųŠies gėrimų.
Ka» ateis šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

PR1E

- ( į, —t—l.—m..   , ,

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR 
MIESCIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

ALEC1A VINEVIčIENe

Po tėva& Wohlback
,■, >■ . ■- • -:‘T 4T. r • ffj ■ ■ |V-

Persiskyrę šu šiuo pasaulių 
Sausio* 15 d., 3180 vai. po piet 
1987 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Šiaulėnų miestely, Šiau- 
Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapui,i sūnų Albertą, 
dukterį Alecia ir gimines ir 
daug draugų. Gyveno po ant
rašu 5501 W. Washington St. 
Tel, Mansfieldv 1442.

i, Kūnas pašarvotas 5409 W> 1 
Madison St. Laidotuvės įvyks 
Antradienį, Sausių 19 d., 8 
vah ryto iš koplyčios į šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėbonės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

■ Visi Ą.4 A. Alecijos Vinevi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat, nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 

' vimą ir atsisveikinimą.
• > > : .

Nubudę liekame,
Vyras, sūnus, duktė įr gim.

Patarnauja laid. dir. A. Pet
kus. Tel. Cicero 2109.

CLASSIFIED ADS
Business Wanted
. _ Ieškome

IEŠKOM biznio pirkti: rdstau- 
rant^ ar lunč ruimį. Norim pirkti 
tiktai tokią vietą, kur teisingai 
parduoda, kad galėtų gyvenimą pa
daryti. Atsišaukite laišku. Beątrice 
Mickiavich, 3556 So. Lo>e Avė.

SroODENGYSTB
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama. z

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted SL 

X Victory /4965

blėties 
pagei-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA labai 
pigiai. Turi būt greitai parduota— 
turiu kitą biznį. 4612 So. Ashland 
Avėnue.

... . .........." lil" ..... ' ..... . ............. 11 .......

IŠ PRIEŽASTIES partnerių nesu
tikimo parsiduoda tavernas geriau
sioje apielinkėje — vieta gerai iš
dirbta. Prieš didžiuosius stok yar- 
dus, atiduosiu už pirmą pasiūlymą. 
Nėra praiso. 4171 So. Halsted St.

AR IEŠKOTE moderniško taver- 
no ? Rutinai turite pamatyti šitą, 
šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina. 

24^6 West 47th St.

PARDUODU bučernę su groser- 
ne. Priežastis — išvažiuoju j 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.

PARDAVIMUI taverna, labai pi
giai—gera apielinke. Atsišaukite po 
4 vakare. 2950 So. Normai Avę.

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

PARDUOSIU Taverną su ruiming- 
auzės kambariais arba priimsiu į 
pusininkus vyrą arl?a moterį. 2113 
So. Halsted St;
-fcuJL.--------j ■ ;

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 klubap 125 
krėslų—renda $40.00. Paakuoš dėl 
ligos. 3334 North Clark St.

TAVERNA ant pardavimo, pigiai 
už $300 su visais barais ir įtaisy
mais. Graži vieta, pigi renda. Prie
žastį patirsite ant vietos. 5601 So. 
Carpenter. 

/

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

1007 East 75th Street.

For Rent
> RENDON 4 kambariai, šviesus 
ant 2 aukšto, $12. 984 W. 29th St. 
V. Stankus.

APAL1ONIJA GAILIUN1ENĖ, 
(po tėvais Gapšiutė)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 14 d., 2:45 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus 46 metų 
amž., gimus Baisogalos parap. 
Skamaičių kaime. x

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

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

Kūnas pašarvotas randasi 
8418 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- 
bunienės giminės, - draugai ir 
pažįstami esat >nuoši|džiąi 
kviečiami \ dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. ' Nuliucįę liekame, 

Vyras, sųnai,. dukterys, 
žentas ir giminės.

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

Nubudę liekame,
Moterie, attn>ų», dukterys, bro

liu seserys ir giminės.
-L/aidotuvėse patarnaują laid.

direktorius Lachawicz ir Sunąi 
: Telefonas Cartal 2515.

RENDON 7 kambarių flatas pe
čium apšildomas $18.00 rendos. Dėl 
rakto šaukite Midway 7901. 
r 1 1 ■■■■—•—...    ■' ... ■'—»

2 KAMBARIU prižiūrėjimas; 
frontas, užpakalis, garo šiluma, ti
kra virtuvė. $4—$5. 88(55 Ellis Avė.

JONAS BURBA
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Sausio 14 d., 1937 m., sulau
kęs 73 metų, amž., Mauston, 
Wis., gimęs * Jurbarko parap., 
žirniškių kaime.

Amerikoj išgyveno 50 metų.
Paliko dideliame nuiludime 

mote/į Rozaliją,, po tėvais Žič- 
kaitę^ 4 sudus: Selemoną, 
Pranciškų, Izidorių ir Juoza
pą ir 4 įnarčiaš ir jų šeimy
nas. 5 dukteris—Petronę, Ele
ną, Oną, Martą ir Salomiją ir
4 žentus ir jų šeimynas. 1 
brolį, Domininką Burbą ir šei
myną, 2 seseris, Moniką Bal- 
čaitienę ir šeimyną ir Vero- 
ndką Lachawįcz įr šeimyną, 
brolienę, Petronėlę Burbienę ir 
šeimyną. Lietuvoje, seserį Oną 
Urbutien^ ir . šeimyną ir daug 
kitų giniinių ir pažįstamų.

Kubas pašarvotas Lachawicz
koplyčioje,. 2314 W. 23rd PI.
Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau.

2 po 4 naujas mūrinis namas— 
apšildomas ant 69th ir Talpiau — 
Prekė $6500.

63rd ir California — Storas Ir 6 
kambarių fletas viršuj, 2 karų mū
rinis garažas, kainavo $26,000 — 
Dabar už $13,000—Geras dėl taver- 
no.

BRIGHTON PARKE
2 po 5 kampinis naujas namas, 

apšildomas — 2 karų garažas už 
$7,500.

4640 So. SacramęHto Avė. 2 po 4 
naujas namas—ąfttildomas. Parsi
duoda už $5,80(1

2 po 4 su be
Atsišaukite

ismentu už $3500.00.

3310 So.
SIRUS 

Wallace Street 
Yards 1726

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčeriua dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksua. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1015 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

RENDON kepykla prie 8357 So. 
Lituanika — gyvenami kambariai 
užpakaly. Kreiptis dieną Puįlman 
6776; vakarais lįfemlock 2383,

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

VYRIŠKAS Raccoon kautas: $75 
pinigais—gerose sąlygose, 38 mie- 
ros pirminė kaina $550. Franklin 
8837. . .. . . ■

Miscellaneous

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

3332 West 64th St.

PALIKIMŲ dalykai (tirinėjimai pa
veldėjimų reikalais) Suv. Valstijos 
arba bile kur Europoje — musų 
TIRINEJIMO DEPARTAMENTAS 
gauna pilnus ^davinius, ir informaci
jos valdininkai Europoje.
' HERRMANN,

M,

RENDON furnišiuotas garu ap
šildomas nedidelis kambarys , Jlrid- 
geporte, moderniškame name. Pįrva- 
tus įėjimas j kambarį ir porinus. 
Kaina prieinama. Liudymas reika
laujama. Kreipkitės į “Naujienas”, 
laišku.

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

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

THE INTERNATIONAL 
-LADIES GARMENT 

W0RKERS UNION
PRIIMS 300 apereitorių 
prie medvilninių dresių. Tie, 
kurie tiks gaus minimumą al
gos mažiausiai

Kreipkitės į
174 NORTH

STREET

$14 savaitėje.
Ofisų.

FRANKLIN

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

NORTH SIDĖS LIETUVIAI!
Parsiduoda 4 pagyvenimų namas 

po 4 kambarius, 3 mašinų garažas 
—naujas kampinis muro namas — 
Elektrikinis refrigeratorius —». kai
navo $25,000. Parduosiu už kiek kas 
duosite; nesusipratimas Šeiųiynoj. 
Savininkas gyvena South Sidėj. šau
kite Peter Vaičaitis, tel. Republic 
8619. . <

TIKRAS BARGENAS
4-flatų muro namas, kathpfais, 

2-garage, steam heat, 11 ttieta se
numo. Parsiduoda už $11^00, Taip
gi didelis pasirinkimas kitų barge- 
nų.

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Wcstei’ll Avė 

Hemlock 0800 •

BAKGENA9
PARSIDUODA kampinis, biznia

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

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

MERGINA bendram namų darbui; 
savas kambarys, vąna, bųtiL,$6. 

Edgewater 2855.

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

Briargate 3384.

REIKIA merginų ir moterų ■ dėl 
skalbimo darbų — visi departmen- 
tai 
darbas. Lake City Laundry Co.

520 West 36th St.

geras mokestis, nuolatinis

KAMBARYS ir užlaikymas mergi
nai mainais už pagalbą namų dar
bui vakarais — maža šeima, Trian- 
gle 7620.

Help Wanted—Male-Femak
Darbininkų Reikia

REIKTA 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.

REIKIA NAKTINIO VIRĖJO—S.
EAGLE RESTAURANT, 

1745 So. Halsted St.

Help Wanted—Mate
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS kriaučius, su
prantąs vyrų ir moterų drabužių 
darbą. Drauge gyventi; mano . pa
sibaigė kriaučystė. Priežastis —» 
ranka. Pabusi, matysi, pigiai nu
pirksi. Tailor, 1324 W. 48th St. 
kampas Ada St., Chicago, 111.

Personai
Asmenų Ieško

PA1EŠKAU JONO ZINKAUS gi
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.

BARGENAI
PARSIDUODA ar IŠSIMĄINO
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—visa arba dalis, 
arti Chicagos arba mainys į Chica
gos nuosavybę. Kreiptis ■ 

Republic 7647.
—   ---- --- - ~— ft',,,,,.,.,.,—,
& PARSIDUODA Marųuette Parke 
šie hhmai: 2 pagyvenimų medinis 
po 4 kambarius, kaina $2950.00.

2 pagyvenimų naujas mūrinis,— 
kaina $5500.00.

4 pagyvenimų naujas mūrinis 
moderniškas $10,000.00.

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

KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Westetn Avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

RENDON TAVERNA 3824 South 
Kedzie, Tel. Lafayette 0427. ;

VAKARUOS Allegan, Kauntėj 80 
akrų Michigano farma pigiai—var
toja traktorių visiems darbams. 
Tinka vaisiams ir bendram ūkinin
kavimui. Del kainų susineškite su 
savininku. Mrs. Floy Ellis, Kalkas- 
ka, Michigan. ■

FARMA IR BIZNIS
18 akrų geros žemės, 5 kambarių 

namas, garažas ir gas station, ran
dasi prie 159 gatvės — parsiduoda 
viskas už ...... ...................... $3750.

2-jų pagyvenimų namas Brigh- 
ton Parke už ..............   $2500.

4 pagyvenimų mūrinis prie ■ Mar- 
ciuette Parko už $9500 ir daugybė 
kitų perimtų už mergišius bargenų, 
visokių namų, lotų ir farmų leng
vais išmokėjimais arba mainais.

J. SINKUS
2442 West 63rd Gatvė. 

Tel. Prospect 9000
- Į - - - - - irj ~ • - -n -—7.'

STEBĖTINA proga Floridoj, pa- 
rinktina acreagę, arti Melbourne ir 
Ocean, puiki dėl vištų, daržovių far
ma. Ideališkas klimatas, paaukuos. 
Rašyti arba kreiptis į savininką. 
J. E. Ginter, Room 703, 35 South

PARSIDUODA Marųuette Parke 
4 kambarių gražus medinis katedž, 
beismantas tinkamas gyvenimui, 
augštas; 2 karų garažas, 30 pėdų 
lotas arti gatyekarių. Savininkas 
parduoda labai pigiai arba mainys 
ant 2 flatų, galime pridėti cash. 
jeigu reikės. Kreipkitės tiktai laišku. 
Agentų nereikalaujame. 1739 So. 
Halsted St. Box 554.

SOUTHUOS, pajamų sudaranti 
nuosavybė; 3 aukštų dvigubas ply
tų budinkas, 2 krautuvės, 4 septy
nių kambarių flatai, arti 47 ir H&1- 
sted, reikalingas pataisymo. Ideališ
kas tavernai ir ruiming auzei. Par
duoda pigiai. Mokės pilną komisiją 
agentams. Stanley Dwyer, 7813 
Aberdeen Street, Rockwell 2628.

sas:

GARSINIMUS
Pardavimus
Pirkimus

PRIIMAM
TELEFONU

Garsintis
Naujienose 

k Apsimoka

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL■CANAL 8500
Musų apgarsinimų kalno* 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą. *-J ■

— ■ ■■«, -’>■■■■■■ ■ '



VTOJ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
BALIUS

įgerbs ir apdovanos garbes narius; ren 
giamas gražus programas

lytoj po pietų Chicagos So- 
ų svetainėje įvyks gražus 
ieagos , Lietuvių Draugijos 
caras su programų.
Pai bus metinis parengimas, 
name draugija palinksmins 
o didelę narių šeimyną gra- 
programu, o garbes narius 

feVbs ir apdovanos žiedais ir 
afomis.
Programą išpildys “Naujos 
lynos” choras, vadovaujamas 
gioSSteponavičiaus ir didelis, 
stų ^štabas”. Tą štabą su- 
ys sekami dainininkai: Jo- 

Romana's, Florence Balsiu-

tvyniai Illinois, Ohio 
r Indiana valstijose

•te, Josephine Milleriutė; A. 
Mankevičiutė, E. Budraitis ir 
keletas kitų.

Ceremonijoms ir dovanų da
linimui pirmininkaus Draugijos 
darbštus’s pirm.’ninkas, Julius 
Mickevičius.

Programo laiku fotografas 
Kondratas nutrauks’ garbės na
rių ir visų kitų svečių paveiks
lą.

Po visų iškilmių įvyks vaišės 
ir šokiai, kuriems gros J. Ste
ponavičiaus, Stephens Revelers 
orkestras. Vakaras prasidės 4 
vai. p. p.

Per Metus Turtas 
Padidėjo Milionu 

Dolerių

lėliai smarkaus lietaus pie- 
ų Illinois valstijoj, Ohio ir 
iana valstijose vanduo iš- 
?ržė iš upių krantų, už- 
o žemesnių vietų farmas, 
arė žalos esančioms kin
ese dirbtuvėms.
•hio valstijoj prie miesto 
cinnati vanduo išsiveržė 
lažosios ir Didžiosios Mia- 
upių. Mississippi upėj, prie

miesto Cairo, 111* vanduo pa
kilo netik iki vadinamos pot
vynio augštumos, bot dar 3.9 
pėdas augščiau. Arti Evansvil- 
le, Indiana, farmeriai pabėgo 
iš klonių į augštesnę apielin- 
kę. Mokyklos uždarytos, ba 
daugely vietų vaikai negali at
važiuoti į jas. Illinois valstijoj 
Ilcrrin miesteli vanduo apsu
po kuone iš visų pusių. Į mie
stą atvažiuoti ir iš jo išva
žiuoti galima lik keletu ma-
žesnių kelių.

• *" f • ' " < '

Stambiausia lietuvių “spulka”
Chicagoje po federalės val
džias globa.

Standard Federal Savings & 
Loan Association paskelbė ra
portą už 1936 metus, iš kurio 
pasirodė, kad per metus laiko 
spulka paaugo daugiau negu 
dvigubai.

1935 metų pabaigoje Stan
dard Federal turto turėjo 
$894,000, o šiuos metus pradė
jo su milio.'iu ir $852.340.94.

Bet spulka ne vien augo tur
tu, bet proporcidnaliai platina 
operacijas ir patarnavimą pub
likai. Iš Spulkų Lygos statis
tinių žinių pasirodo, kad Stan
dard Federal Building & Loan 
Association padarė daugiau pa
skolų, negu kuri kita spulka 
Illinois valstijoje. Paskolomis 
ant nejudinamo turto išdavė 
407. Turtu ši lietuvių įstaiga 
yra antra didžiausia spulka 
Chicagoje.

Įdomu dar ir itas, kad pini
gus šioje spulkoje depozituoja 
Jungtinių Valstijų iždas.

Pirmininku yra .žymus biznie
rius, Justinas Mackevičius, o 
sekretorė p. Helen Kuchinskie- 
nė.

NAUJIENOS, Chicago, III
' r-" ii...................7.........................................................................-■........ ................

Standąrd Federal Sa'Vings & 
Loan Association randasi West 
Šidėje adresu 2324 S. Leavitjt 
street.

Ji įsikūrė 1909 metais ir per 
visą laiką pperavo, toj e pačioj e 
ąpi.elinkeje^ —R.

Kalbės Apie Spulkų 
Svarbą Lietuvių

Apielinkemš
: ■

Adv. K. P. Gugis pasakys kal
bą iš riadio stoties

Sekmadienio rytą adv. K. P. 
Gugis pasakys radio kalbą svar
bia ir įdomia tema, “Spulkų 
Rolė Lietuvių Apielinkėse”.

Jis kalbės iš WGES stoties, 
Progress Furnįture Company 
programe, ^kuri^yra transliuo
jamas nuo U4bs iki 11:30 v. 
ryto. 

<
Adv. Gugis pareiškė, kad kai 

kuriose lietuvių kolonijose gy
ventojai gali paskolas gauti tik
tai iš spulkų. Bankų ir kitų fi-! 
nansinių įstaigų nėra* Jeigu 
spulkų nebūtų, tai namų savi
ninkai smarkiai nukentėtų. 
Apielinkės pradėtų nykti, na
mų vertė imtų pulti, o tuo pa
čiu laiku pultų ir bizniai.

“Spulkos lošia labai svarbią 
rolę, bet daugelis jų neįverti
na.”

I

Universal Grocery 
Co. Švenčia Meti
nes Sukaktuves

„................- —X- •
■Ryte j vakare įvyks iškilmingas 

bankietas

Universal Grocery Company 
rytoj Švenčia pirmAs m^tipes 
sukaktuves. v

Organizaciją sudaro lietuviai 
ir kitų tautų valgomųjų daik
tų pardavėjai. Universal Com
pany yra kooperatyvas, per ku
rį nariai perka prekes iš dirb
tuvių be perkupčių pagalbos.

Sukaktuvių paminėjimui ry
toj vakare įvyks bankietas. Na
riai ir jų svečiai susirinks iš
kilmėms Marshall Sųuare Bali 
room, kuris randasi adresu 3113 
W. Cermak Road.

Nušovė policininką; 
lietuvis matė įvykį

I ■

Ketvirtadienio vakare, sau
sio 14 dieną, Kazimieras Ku- 
lįs, 1926 So. Albany avenue, 
aptiekus klerkas, sulaikė poli
cininką Artlnir Sullivaną ir 
nurodė jam: “Ot ten eina 
žmogus, kurs padarė man 
holdapą porą vakarų atgal.”

Policininkas ėmė vytis plė
šiką. Kulis bėgo paskui. Plėši
kas spruko i Douglas Park

Šeštadienis, $au

Kulis dirba Ij 
rocki aptiekoj 
Cermak road.

elevatoriaus linijos Kedzic 
avenue stotį. Policininkas Sul- 
liVan pasivijo jį čia. Bet pir
ma negu Sullivan spėjo atimti 
iš bandito ginklą, piktadaris 
nušovė jį.

jiiiiiiiiS

■ IŠK1LMINGAS-MET
S -

Į NAUJIENŲ 

Į KONCERTĄ
ašs

| SAKALŲ SALĖ
U 2343 SOUTH KEDZIE AVĖ?

u . <-
g SEKMADIENY J,

| Vasario 7, 19
SS <*

Į NEPAPRASTAS PROGRAIVL
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SUDEGĖ MALIAVŲ FABRIKAI — Nakties laiku prie Fullerton ir Iloync 
vių Chicagoje kilo didelis gaisras, kuris sunaikino tris maliavų fabrikus. Ru- 
i liepsnojo kaip sausų šakų laužas, nes dirbtuvėse buvo įvairių aliejų ir chemi- 
j, kurie greitai užsidega. Kairėj stovi gaisrininkų automobilis su švyturiais, 
iuos naudojama kovoj su liepsnomis nakties laiku. Naujienų-Tribiine Photo

IŠTEISINTAS — Chica- 
gietis Harry Obingcr, kurį 
kriminalio teismo džiurė 
išteisino. Obinger pašovė 
policistą, kuris suviliojo
jo žmoną.

Naujienų-Tribune Photo
“HAPPY BIRTHDAY” — Buvęs mažiausias kūdi

kis pasaulyje, chicagietė, Jacųueline Jean Benson už
vakar šventė gimimo sukaktuves. Ji sveria suvirs 16 
svarų, o išvydusi pasaulį tesvėrė tik 12 uncijų. Ji gimė 
sausio 14, 1936. Į Naujienų-Acme Photo

‘‘DIEVE, F 
Katherine L 
Harrison mol 
los vedėja, 1 
vos nenušove 
ti kasą.

Naujienų-
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SSSR Gyvenimo Nau
jos Gairės

.Musų specialaus korespondento

bės pranašingasis Stalinas.
Rašyta daug, rašyta karštai, 

įtikinančiai ir patraukiančiai, 
rašyta visomis kalbomis ir 
tarmėmis. Žinokit, kad SSSR 
'teritorijoje gyvena per 60 įvai
rių skirtingų tautų, kurios 
kalba 90 kalbų ir tarmių! 
Visos šitos tautos turi dabar 
savo spaudų, savas nacionales 
mokyklas ic jų tautiniai pa
pročiai saugojami ir net kul
tivuojami.

Taigi visomis tomis kalbo
mis beveik vienu turiniu 
spauda rašė ilgus straipsnius 
ir šaukte šaukė:

“Kalbės jusų draugas 
Stalinas”

— Klausykite, lapkričio 25 
dienų Maskvos laikrodžiu 
pepktų valandų vakaro kal
bės jusų draugas Stalinas!

Kų tai reiškia Maskvoje 
penkta valanda vakare? /

Tai SSSR žiemiuose vienuo
likta valanda nakties, > toli
muose rytuose beveik rytas, 
vakaruose trečia valanda ir 
pietuose kas tai apie pusiau
dienis. šitokia plati SSSR 
valstybe, kuri sudaro viso že
myno lygiai šeštųjų dalį!

Tai toji žemyno dalis, kuri 
ištisus amžius rusų carų buvo 
migdoma, kur viešpatavo žan
darų sauvalė, kur kitataučiai 
neturėjo nei savo spaudos, nei 
savos kultūros, kur buvo to
kių vietų, kur beveik visai, 
be išimties, gyventojai buvo 
bemoksliai; kur siautė sifilis ir 
alkoholis. 

t
Dųbar. šitoji žemyno šeštoji 

dalis staiga atbudo ir padarė 
didelį šuolį pirmyn. Jei kitur 
tasai padarytas šuolis pirmyn 
neatrodytų stebuklu ir butų 
vos pastebiamas, vos įžiūri
mas . tai čia prisiminus kas 
buvo ir kas dabar yra tikrai 
stebuklas.

Piemenų, ^klajoklių tautos, 
kurios vos pora dešimčių me
tų atgal nemokėjo skaityti ir 
rašyti, dabar turi savo laikraš
čius, leidžia knygas ir savo 
gimtoje kalboje mokyklose 
mokosi ir ne tik pradžios mo
kyklas lanko, bet net turi sa
vo gimtoje kalboje savo aukš
tas mokyklas, kur gaminami 
įvairus inžinieriai, daktarai ir 
kitų profesijų amatininkai. 
Tegu tas mokslas dar nėra pa
siekęs tinkamos aukštumos, 
bet jau padaryta rimta prad
žia. Tegu paskubomis ta tau
tinė kultūra vystosi ir pertai 
nėra tinkamai išlaikyta, bet 
gyvenimas šuoliais nesulaiko
mai eina pirmyn! «.■

Taigi visoje SSSR žemėje ir 
visomis kalbomis aidėte nuai
dėjo, kad kalbės Stalinas ir čia 
vėl prasidėjo pašėlusi propa
ganda.

Visur, kur tik buvo galima, 
buvo išstatyti garsiakalbiai, 
Stalino kalba buvo transliuo
jama per visas radio stotis. 
O SSSR visuoše kampuose vei
kia radio stųtys ir vieija jų, 
Maskvoje kominterno radio

Vos tik buvo paskelbta 
SSSR naujos konstitucijos 
projektas, tuoj visoj SSSR 
respublikose, srityse, dirbtu
vėse ir kolchozuose tasai pro
jektas labai plačiai buvo svar
stomas. Visa spauda įvairio
mis kalbomis irgi svarstė šitų 
projektų. Taip kad plačiau
sios masės buvo supažindin
tos su nauja konstitucija. Ji 
visur nebuvo svarstoma tiek 
iš esmės, nesigilinta į visas 
smulkmenas, kiek dėl jos ben
drai kalbėta. Bet kaip kur 
padarytų ne esminių pastabų 
šitų konstitucija buvo viso
kiais budais giriama ir aukšti
nama. Ji pavadinta demo
kratiškiausia visame pasauly
je konstitucija, ganialfiĮkiau- 
sias buk tai Stalino darbas 
suteikęs žmonijai neišsemia
mos išminties ir pertai žmo
nijos istorijoje atskleidžia vi
sai naujų lapų.

Tai buvo padaryta viskas, 
kas tik galima padaryti, kad 
su ta nauja konstitucija vi
sus, supažindinti. Daug dar
bo ir pinigo į šitų triūsų buvo 
įdėta.

Paskiau, prasidėjo visose 
SSSR respublikose ir srityse 
tarybų atstovų nepaprasti su
važiavimai. šituose suvažia
vimuose taip pat svarstyta tik 
vienintelis klausimas, tai nau
jos konstitucijos projektas ir 
atstovų išrinkimas į nepaprastų 
visos SSSR žemes, sovietų at
stovų suvažiavimų.

Ir šituose suvažiavimuose 
tos naujos konstitucijos pro
jektas iškeltas į padanges ir 
čia nepasigirdo gilesnių kritiš
kai samprotaujančių balsų, 
bet prisiminta kas buvo iki 
Šiol, kokių esama laimėjimų. 
Iškeikti, iškoneveikti visokie 
atskalūnai, duota pipirų so
cialdemokratams ir reikalauta 
suvaryti į ožio ragų trockistus 
ir bendrai visokius opozinio- 
nierius.

Lapkričio 25 d. suvažiavimas
Ir štai, po šių visų pompastiš

kų suvažiamų, paskelbta, kad 
lapkričio 25 dienų įvyksiųs vi
sos SSSR žemės tarybų atsto
vų suvažiavimas, kuriame bus 
svarstomas tik vienas klausi
mas, — tai naujos konstituci
jos priėmimas ir šiuo klausi
mu pranešimų padarys ilgai 
tylėjęs genialusis mokyto
jas, žmonijos draugas, tautų 
galingasis vadas Stalinas. 
Taip, tai veik toksai oficialusis 
Stalino titulas!

Drausmingas ir gerai išauk
lėtas SSSR pilietis kiekvienas 
žino, kad baigiant sakyti bet 
kojdų parkalbų būtinai reikia 
padėkavoti už visų, kas tik yra 
šioj žemėje gero, genialiam 
žmonių mokytojui, žmonijos 
išmintingajam draugui, ge
riausiam tautų vadui, tikram 
revoliucionieriui Stalinui.

Ir vėl visoje SSSR plačioje 
žemėje skambėte nuskambėjo 
aidai, kad lapkričio 25 d. kal
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stotis bene tik bus galingiau
sia visame pasaulyje. Jos 
bangos pasiekia tolimiausius 
rytus ir žiemius, fenais kur tik 
bąįtos jug<kog kgraliaujn1 ..... ...

Hipnozas
Ir čia prasidėjo kitas savo

tiškas plačių piasiųz hipnozaš:
Visur ir visi klausykite, kal

bės pats Stalinas!
Ir klausėsi tūkstančiai, šim

tai tūkstančių žmonių Stalino 
kalbos. Jo kalbos metu visur 
buvo nutraukti darbai; žinos
ima, kur tik juos buvo galima 
nutraukti ir visi susirinkę prie 
garsiakalbių klausėsi to taip 
giri am o, visur^rekl i ų m o j amo 
Stalino kalbos.

Stalino rusų kalba

Stalinas visai nėra iškalbus 
vyras, — tai ne oratoriuj, tai 
tik pranešėjas. Bet pranešė
jas sųžiningas, kruopštus, mo
kus , paprastais, paprasčių 
paprasčiausiais žodžiais daug 
kų pasakyti. Jis kalba stip
riu kaukaziečio akcentu ir ne 
visai taisyklinga rusų kalba. 
Jo rusų kalboje žodžių leksi
konas nėra turtingas, jų ne
daug, todėl tie patys žodžiai 
ir sakiniai dažnai pasikartąja. 
Betgi Stalinas kalba nuoširdi 
žiai ir tuo savo nuoširdumu, 
tuo nedirbtinumu jis eilinį 
klausytojų pirkte paperka.

Jis kalba vienuodu balsu, 
beveik jo niekur nepakelda
mas ir jo tas kaukaziškas ak-\ 
centas, storokas balsas, jo kal
bų daro savotiškai įdomių ir 
nenuobodžių klausytis. Gerai 
mokus rusų kalba čia galėtų 
daug kų prikišti ir net pusė

tinai pasijupkti, bet gi kas 
išdrįstų SSSR žemėje, kad ir 
visai neįkaltaiy pajuokti šitų 
žemėje šven^ųjį žmogų!

Taip; ” Sfaftho vardas ‘ tlffp 
daugelio ir daugelio SSSR, te
ritorijoje apgyventų žmonių 
lyku šventajam!

Tik supraskit, kad ir tos 
puslaukines, klajoklės tautos, 
kurios dabar jau pramoko 
skaityti vis dar savo psichi
koje liko anos mažai kultūrin
gos tautos.

Jos gerai įvertina tų, kų pir
ma . turėjo ir kų dabar įgijo. 
Tai buvo pastūihdėliai, rusų 
carų vergai, o motečs daugu
moje žandarų prostitutės. Jie 
girdė tas tautas alkoholiu ir 
veisė sifilį. Juk tolimuose ry
tuose ir šiaurėje buvo tokių 
vietų, kur didesnė gyventojų 
pus©- sirgo sifilių ir pusbad
žiai gyveno. O štai dabar jos 
jau turi žymiai geresnį ir sul- 
tingęsnį gyvenimų. Ir čia die
na iš dienos joms kalte ka
lama, kad visa kas tik geres
nio atsiekta, tai yra tik dėka 
.Stalino genialios politikos at
siekta!
■ Apįe šitai, diena iš dienos 
rašoma, diena iš dienos kal
bama ir per radio pranešama!

Triumfas
1

Tai visai bus nenuostabu, 
kad Stalino kalbos ištisai mi
lijonai žmonių klausė*

Klausė ir tie SSSR gyvento
jai, kurie visai rusiškai nemo
ka, kurie nei vieno jo kalbos 
žodžio suprasti negalėjo!

Ar tai nemistika? Ar tai 
ne savotiškas, panašus į reli
ginį jausmų, ekstazas?

' Daugiau kaip du tūkstan
čiai suvažiavusių iš visų SSSR 
kampų atstovų, pasirodžius 
Stalinui tribūnoje, kėlė ovaci
jas išlįSM^'kj&Jias

Beveik isteriškai šaukte 
šaukė to suvažiavimo moters 
dalyvės:

— Lai gyvuoja musų genia
lusis mokytojas, žmonijos 
draugas, genijų genijus, tautų 
galingasis vadas, pasaulio re
voliucijos įkūnytojas Stalinas! 
iUra!!!'

Ir šitasai šauksmas ‘ura” 
galingai skalbėjo susirinkimo 
'sienose ir hipnotizuote hipno- 
žavo milijonus per radio 
transliacijos klausančius.

Ir jie visur, kur tik klausė
si, plote plojo Stalinui ir jo 
garbci^šaukte šaukė ura!

Joks mirtingasis vargu kada 
nors naudojosi tokiu triumfu, 
kokiu dabar naudojasi Stali
nas!

Ir butų klaidinga manyti, 
kad šitai daroma vien iš bai
mės prieš diktatoriaus valių. 
Ne! Dalinai tai agitacijos pa
sėka, o dalinai tai tikrai ^nuo
širdus prisirišįmas. Juk Sta
linas vienas iš tų, kuris-visus 
“smagumus”, caro kalėjimų 
yra paragavęs. Be to, Stali
nas ilgai nelegaliai gyveno ir 
nelegaliai dirbo . darbininkų 
tarpe. Daug ka^ jį dar anuo
met prieš revoliucijų iš darbi
ninkų asmeniškai pažinojo. 
Tai vienas iš tų teroristų, ku
ris pradėjo Sbolševikams pro
pagandos reikalams įsigyti pi
nigų. Visa šita plačioms ma
sėms yra žinoma. Be to, vi
sas Kaukazas irgi Stalinų, 
kaipo savo kaukazietį gerbia.

Kitos tautos ir į jį žiuri, tarsi 
į tų švytuoklę, kuri palaiko 
lygsvarų ir per daug velikoro- 
sams neduoda juos skriausti.
'Dafbintnkų ir ūkininkų guirei 

nimas seniau ir dabar

Bet svarbiausia SSSR dar
bininkas, o ypač ūkininkas 
dabar daug geriau . gyvena 
kaip caro laikais. Ūkininkas, 
kuris daugelyje vietų nepaži
no mėsos skonio, neturėjo ge
ros duonos, vilkėjo susmirdu
sia tiek žiema, tiek vasarų mi
linę. Dabar žymiai kolchoze 
atkuto^ Daugelis net didesnių 
miestų darbininkų caro lai
kais net neturėjo lovos, gulė
jo viename mažame kambary
je ant grindų po keletu žmo
nių, o dabar turi net atskirus 
kambarius ir įsigijo lovų.

Tegu vienas ir kitas dar taip 
negyvena, kaip derėtų kultū
ringam žmogui gyventi. Tegu 
dar daug ko trūksta, bet yra 
viltis, kad visa tai galima bus 
atsiekti.

Ir šitas žinojimas, šita vil
tis ir tas įsisąmoninimas, kad 
jis dirba ne jo tiesioginiam iš
naudotojui, kad dirba valsty
bei, kad dirba visų labui veik
te veikia to darbininko psi
chę. Kad ir jis kenčia, bet jis 
tikras, kad netolimas rytojus 
bus jo. Ypač darbininkiškas 
jaunimas yra pasidaręs karš
tas entuziastas, kuris jau iš
augo visai kitose sųlygose ir 
kuris mažiausių supratimų tu
ri apie užsienio gyvenimų.

Taigi, šitas jaunimas be ato
dairos tiki įtuo geresniu ryto
jum ir veržte veržiasi į gyve
nimų. Jis tikras savo krašto

patriotas, jis tiki savo laimė
jimams.

Ir 'jam ir šitam jaunimui 
kalte kalama, kad tai vis pe- 
nialaus Stalino nuopelnai.. O, 
jau koidunistų partija seniai 
antroje vietoje pastatyta! Jos 
vietoje Stalinas. Supraskit, 
ne\greto partijos stovi Stali
nas, liet pirmoje vietoje. Jo 
kolektyvui skiriami visi nuo
pelnai, bet Stalinui. Ir šio 
principo veik visame gyveni
me prisilaikoma. Ir ir šio 
principo išeinant jau beparty- 
vis žmogus, kuris žinoma pa
siduoda partijos diriguojamas 
įgijo visas SSSR pilietines tei
ses, o inteligentas profesiona
las žmogus, kuris dar taip ne
seniai buvo užguitas, dabar 
jau bent centruose pagarboje 
laikomas.

Sovietų biurokratija

Sparčiai auga sovietiškas 
biurokratinis luomas, jis išsi
skiria ir seniau buvusio caro 
laikų luomo, kad čia neturi pa
veldėjimo teisių ir jo tarny
ba nėra pastovus daiktas. 
Tasai sovietiškas biurokratas 
gali kiekvienų momentu pra
rasti tarnybų ir likti visai ei
liniu piliečiu, net darbinin
ku eilėse atsidurti, v

Tai šita apystova neleidžia 
sukurti tų* biurokratų tradici
jas ir sudaryti grynai tų carų 
laikų buvusį caristinį biuro
kratinį raugų.

Bet gi nors sakoma, kad 
auklėjama neklasinė sovietiš
ka visuomenė, vis dėlto tikru
moje naujai besikuriančių luo
mų pėdsakai žymiai pastebia-
mi. šitas skirtumas visur pa
stebiamas tiek uždarbio srity
je, tiek socialinėje padėtyje, 
tiek visokių lengvatų įgijimu.

Skirtumai
Visai nebercikalo ir Stali

nas darydamas savo praneši
mų tarybų atstovų suvažiavi
me apie naujos konstitucijos 
priėmimų rado būtinu užsi
minti, kad SSSR dar nėra ko
munizmo ir šioje stadijoje 
kiekvienas turi gauti pagal sa
vo uždarbius, o jau ateityje 
gaus pagal savo pareikalavi
mus.

Taigi šituo savo pasakymu 
ir jis konstatavo, kad dabar 
tokio skirtumo esama. Ir tas 
skirtumas vra labai didelis. 
Jis reiklų skaityti prasideda 
nuo mėnesinio uždarbio 120 
rublių lengvatų ir patogumų, 
kai]) štai geresni butai, auto
mobilis, vaikams aukles, žino
ma, savo namuose auklės iš
laikymas, tarnaitės laikymas 
ir visa eilė kitų taip seniai 
keikiamų buržuazijos išmislų.

O kaip gi? Daug kas iŠ 
aukštų sovietiškų sanovninkų 
(valdininku) turi savo namuo
se aukles, kurios jų vaikus 
mokoę svetimų kalbų ir šiaip 
jų vaikų auklėjimu užsiima. 
Tokie ponai turi 'tarnaites ir 
kartais net ne vienų.

Bet visa šįtai jiems nekliu
do Stalinų kelti į padanges. 
Jie ir vyriausiai šitie aukšti 
valdininkai labiausia garbina 
Stalinų!

Stalinas tame suvažiavime 
kalbėdamas apie'naujos kon
stitucijos gaires prisiminė tai, 
kas buvo kas jau laimėta ir 

(Tųsa ant 2-ro pusi;)
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Chicagos Lietuvių Draugijos nariai, Chicagoje ir apylinkėse, nepamirškite, grafas p. Conradas trauks paveikslus. Pasibaigus
jusų ozgakizacijos METINIO VAKARO, kuris jvyksta kitą sekmadieni sausio 17 d. 
Programas prasidės kaip 4:30 popiet. Esate prašomi nesivėluoti. “Naujos Ga
dynės’’ choras, vadovaujant Jurgiui Steponavičiui, duos įdomų programą. Poto-

k- :
Stephens Revellers orchestra,

■ f Kviečia,

. 2345S .Kedzie Avė.
Pradžia 4:30 v. vakare z

t 

programui eis šokiai — grok 
seks pasilinksminimai. *

CHICAGOS .LIETUVIŲ DRAUGIJA.



Išmainome Čekius
CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTĮ

10c

DYKAI!

SEKMADIENYJTinka bile

NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

20c
25c

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

Mažiaus 
$ 5.01 

10.00 
50.00

Virš

10c 
15c 

virš

Sociale, apdrauda
Tegu šioji šnera 1 ė pagalbi 

teikiama ne visai' pakankama

šioje naujoje 
darbininkas, 

turi daugiau 
TegU j o

SSSR Gyvenimo Nau 
jos Gairės

ver
apą, pra

Sekmadienį Chi 
cagos Lietuvių 
Draugijos Va

karas j

HoweU NeigrhborĮiood 
House

13. Antanas Šimkus,
14. Mikas Krikščiūnas,
15. Petras Kampikas,
16. William Nainis Jr.
17. Peter A. Rūta Jr.
18. Juozas Ascilla,
19. Veronika šmoteliene
20. Barbora Smalelienė,
21. Steve Derinsis,
22. Albinas Smalelis Jr.

............... 5c už kas
o čekius nuo

Norint gauti vieną ar jau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti, savo Vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus ^irba paš
to ženkleliais kartli. su <užsakys
imi. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1Į.;

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chlcafco, 111.

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..... .........

Mieros .... ......... ........ pėr krutinę

metines iškilmės Chi- 
Lietuvių Draugijos. 
Gadynės” choras duos 
programų — dainos, 
lošimas, deiman tini u 

r auksinių žiedų )tei-

Mažiaus
$ 1.00
<26.00
51.00
70.00

Virš
Už Visus kitus

skaitysime

No. 4294. EL&GANtlšKA PAVAŠARINS SUKNELE 
progai dėvėti. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 4( 
ir 42 colių per krutinę. 16-tai mitrai reikia SYz yardo 39 colių materiolo

atlankyti nėra galima.
Nors šiais metais baigiasi 

Auksinis S. L. A. konkursas, 
vienok musų darbas, kaipo 
organizatorių, nepasibaigia. 
Diena iš dienos turime prisi
minti kas esame.

šešta apskričio konferencija 
įvyks sekmadieny, sausio 24 
dienų. Visos kuopos prisidė
kite prie apskričio Lietuvių 
Amerikoj labui.

— K. P. Deveikis,
1518 S. 48 Ct., Cicero, I1L

mezgimui grupės. Visi, kurie 
įdomaujate šitokia Veikla, 
kviečiami .atsilankyti, kad gau
ti platesnių informacijų ir įs
toti i tų ar kitų grupę.

imant laimėjimų 
tai SSSR prapeša 
užsienių valstybę, 
ir kokybe dar daug

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tuos laimėjimus palygino su 
užsieniu.

Žinoma, 
spartumu, 
bet kurių 
bet kiekiu 
kas čia reikia pasivyti. Bet 
vis dėlto tie SSSR laimėjimai 
prisiminus, tai kas buvo ir kas 
dar yra, tai bus milžiniški.

Pagaliau ir ne čia pati svar
ba, o svarbiausia, kad vis dėl
to gyvenimas pertvarkytas vi
sai kitais pagrindais. Jau 
dingo išnaudotojas kapitalis
tas, kuris tik bojo vien savo 
siaurų egoistinių reikalų. Da
bar vieton išnaudotojų klasės 
atsistojo pati valstybė. Taip 
pat kaime dingo stambus žem
valdys ,kuris engte engė ūki
ninkų, dabar jo vietoje, išaugo 
dideli kolchozai ir tikrai mil
žinai sovehozai.

Ir Vis dėlto 
sistemoje tiek 
tiek ūkininkas 
negu Seniau įturejo. 
pragyvenimo ištekliai 
bai padjdėjo, bet socialinio ap
rūpinimo prasme jis daugiau 
laimėjo. Jis apdraustas nuo 
ligos ir nelaimingų atsitikimų. 
Jo senatvė taip pat yra aprū
pinta. Jo vaikai privalo ne-

Vakarų Europos darbinin
kas jau prieš ‘didįjį karų tu
rėjo pilnų socialinį aprūpini
mų, kad ir ne visur, bet visur 
tenaįs buvo privalumas ir ne
mokamas pradžios mokslas, 
ko Rusija nežinojo.

štai šitie vįsi laimėjimai, 
visai nedirbtiniai verčia SSSR......... 1 A 
darbininkijų ir ukiriinkijų di
džiuotis. Ir kuomet visą tai 
Stalinas savo kalboje tuos lai
mėjimus sumini, supratnama, 
kad darbininkai kelia ovaci
jas! Ir tos ovacijos visai nuo
širdžios ir nedirbtinos.

■ ' ; ' ■ '■ „4 'A

Visame suvažiavime giliau
sių įspūdį suda/ė .— tai atė
jusį kariuomenės delegacija 
suvažiavimų pasvęikinti. Ji į 
suvažiavimo salę atėjo trimi
tų lydima. Tai buvo įspūdin
ga ir gražų. , . *

Jos atstovo pranešimų iš
klausė visk atstovai atsistoję! 

Daugiau-kaip trys tūkstan
čiai saloje »; buvusių žmonių 
sustojo ir klausė ūkų 1 armija 
šneka. Visai tai nesvarbu, kų

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj radio valandos reika
lu visi žiuri į Chicagų. Pati 
Cbicaga — didele, plati. Čia 
yra daug Susivienijimo kuopų 
ir didžioji jų dalis yra susi
spietusi prie šešto Ąpskri- 
čio. Tarpe jų turėtų Kuli su
tartis, vieningumas veikime. 
Bet ar taip yra? Ne!

Visi ir visur šaukia: “Rei
kia traukli lietuvius prie sa
vųjų organizacijų, ypatingai 
prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj? Platesnei agitaci
jai štai atidarėm radio pro
gramos. Visvien didelė kuo
pų dauguma neįdomauja. Ko
dėl taip? Juk tai puikiausia 
proga pagarsinti savo koloni
jų biznierius ir patį Susivie
nijimų, jokių lesų nenešant.

Tad paskutinį kartų atsišau
kiu į visus kaip į Susiveiniji- 
mo draugus. Prašau atsiliepti 
asmeniškai. Kiekvienų ku&pų

Putuos, rodos, niekas 
nugalėjo pasakyti.

Trockio archyvas
Kalbama, kad užsienyje bu

vęs išvogtas Trockio archy
vas, kuriame rasti susirašinė
jimai. Tai buk šio archyvo 
pavogimo pasėkoje ir įvyko 
SSSR visokie areštai ir dabar 
sudaromos naujos bylos. Bet 
dabar visa tai daroma žymiai 
atsargiau. Be to susekta Vo
kietijoj šnipų afera. Šioje by
loje taip pat daug yra suim
tų. Įdomu; kad Novosibirs
ko byloje teisiamieji visi pri
sipažino visokias šunybes da
rę, kad pakenktų SSSR pra
monėj, o ypač anglių kasy
kloms. Visi prisipažino ir; 
viskų išsipasakojo, o kas svar< 
biųusia, kad nurodė, jog jię 
derektyvas savo darbui gavn 
iš JBerlyno Hitlerio žvalgybos 
ir Jkad čia vietoje nurodymus 
jiems duodavęs vietos vokie
čių konsulas!
* Tai šitos bylos jr tie tardy-

šį sekmadienį Sokol svetai 
nė susilauks daug svečių, — 
bus tai 
cagos— 
“Naujos 
įdomų 
muzika, 
ągrafų 
kirbas šio vakaro garbes na
riams, .— tai vis įdomybes va
karo programa./

Neabejojame,'^ kad organiza
cijos nariai gaušingaži šį paren
gimų atlankys, nes tiktai vie
na tokia svarbi šventė per me
tus Chicagos Lietuvių Draugi
jos nariams. Vakaras prasidės 
4:30 vai. popiet. Vieta — So
kol svetainė, 2345 So. Kedzie 
Avė. Muzika šokiams — ‘Ste- 
phens Revelers orkestras.

Pravartu priminti, kad va
karo darbininkai nesivėluotų 
pribūti; reikia susirinkti 3:30 
vai. popiet, — vienų valandų 
ankščiau, negu vakaras prasi
dės. Vakarą darbininkai:

1. Antanas Baciunas,
2. Antanas Rulis,
3. Mikas Kasparaitis,
4- Jonas Milaševičius, 

į 5. Xavieras šąikus,
6. Mikas čėpulevičius,
7. Kąstas čepidevičiuš,

■ . 8. Alėx Ambrazevičius, 
į 9. Petras Daujotas,

10. Algird Mickevičius Jr.,
11. Juozas " Kraučitmas,
12. Kazimieras ’ Matekoniš

IŠDUODAME MEONEY 
ORDERIUS 

$5.00 
10.00 
50.00 

100.00 
100.00

KLAUSYKIT!
STH’ONAVHU RADIO PROGRAMAS 

STOTIS W. S. B. C. <1210 KILOCYCliES)

KIEKVIENĄ ■< ■ ' 

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro’ ’ • 1 • 

Kalbančios Žinios—Mėgiami LietuviųDai 
niunkai—-Gražioj Dąittos ir Muzika.

15c plūs prie 
nurodyto dydžio

Gaso ir Elektrikos Bilos 
po 5 Centus 

Parūpiname Smulkpinigiu 
Popieriniai arba smulkieji .......... ... ’/z iš 1%

Howell Nelghborhood House 
randasi adresu 1831 S. Račine 
avenue. čia yra duodamos įvai
rios pamokos ir laikomos įvai
rios klasės’ Duodama pamokos 
anglų kalbos. Dabar priimama 
nauji mokiniai ir mokines. Mo-

IŠKILMINGAS MITINIS^

KONCERTAS

.............. ......................y--....■—■- -■ 
»

mą| tarybų suvažiavimų lyg 
vertė dar labiau savo sparnus 
suglausti įr parodyti, kad jo
kiai opozicĮj ai j okių nuolaidų 
nebus. ; A$’ku> naujoji ko»^' 
titucija priimta. Priiimta 
triukšmingai ir iškilmingai. 
Ji, atrodo, kad Stalino dikta
tūrų visai įteisins.'

Bet šioji konstitucija vis 
dėlto įveda kai kuriuos denjų- 
kratijos pradus.

■ Tegu tenais bpvą tų pradų 
vos įžiūrimi pė^ąkak bet jie 
suteikia jau progų dėl jų 
kovoti. .

I Žinoma, kad neginčytina 
tiesą, jog toje konstitucijoje 
daug gražių ir kilnių minčių 
pasakyta. Ji daro įspūdį, bdt 
dąug kas prakanda savo tikrų 
vertę, kai įsižiūri, kad komu
nistų partijai suteiktos visos 
monopolinės teisėsi

- ' I

šitų reikalų taip pat labai 
ryškiai savo kalboj ę pabrėžė 
ir StaĮiriaSi žinoma, jis įro,*. 
dinėjo dėlko taip padaryta.
; Visaip galima kalbėti ir įi 
konstitucijų žiūrėti, bet viena 
aišku, ji SS^R gyvenime 
Čia naujų istorijos lį _ ; 
sitleda naujas etapas.

ir mediciniškas1 pagalbos tie
kimas nėra pasiekęs tinkamos 
ir net prideramos aukštumos, 
bet prieš karų Rusijos darbi
ninkas ir ūkininkas ir $ito vh 
sai neturėjo. H."

Daug darbininkų ir ūkinin
kų anuomet visai nebuvo nw 
tę daktaro ir nežinojo, kas 
yra vąistai, o dabar jau dau
gelių atsitikimų jis šitai gau-

ji sako, visviena kų ji butų 
sakiusi, o jai ovacioj butų 
sukeltos!

*

Ovacijos armijai
Visur ir visuomet armijoms 

•kelįamoą ovacijos, kaip tik 
paraku dvelkia!

SSSR kariuomenės reikalai 
pirmojea vietoje pastatyta. Ji 
aprūpinta gerai. Ji paširėd- 
žiusi, kad ir nepuošniai, bet 
grąž|ai. Jos specialistai, kad 
ir siaurokai ir truputukų ne- 
inteliugentingais atrodo, y, bet 
savo specialybėje nusimano.

Gal visas tasai suvažiavi
mas nebūtų buvęs tiek iškil
mingas ir savo kalbomis tur
tingas, jei ne buvusi trockistų 
byla, kuria vis dar atsirugsta- 
ma. O be to, kad ir ne visai 
panaši, bet vis dėlto politinio 
turinio byla visai neseniai bu
vo Novosibirske, ir keletas 
tenais asmenų sušaudyta; jų 
tarpe buvo pasmerktas vienas 
Vokietijos pavaldinys inžinie
rius, bet jam bausmė dovano
ta, o savi sušaudyti. Toje by
loje stipriai figūravo dabar 
jau suimto buvusio finansų 
komisaro ir vėliau valstybės 
banko valdytojo žymaus ko
munisto Piatakovo pavarde. 
Jo likimas busiųs taip pat liū
dnas. kalbama, kad jis bū
damas vienu tarpu Berlyne tu
rėjęs artimus santykius su už
sienio trockistais ir kitais opo
zicionieriais .

Šitoje byloje įveltas ir lietu
vis komunistas Drobnys, (ku
kąs* nuo Alytaus. Lietuvio 
aukšto karininko rango Put
uos likimas taip pąt nėra ži
nomas. ' '

Kaip Piatakovas, 'Pu Ina, 
Drobnys visi jie savo laiku 
yra buvę užsienyje, tai gali
mas daiktas, kad galėjo kuo
met nors Su trockistais vienu 
ar kitu reikalu pasimatyti. 
Drobnys jau, iš seniau buvo 
žinomas opozicienieriu, bet dėl 

nieko

SAKALU SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Neskaitysime nieko už money orderius, smulkius pini- = 
gus, gaso ar elektros bilas keičiant jūsų algų čekius! s

ATDARA: Kasdien 9:30 v. r. iki 6:00 p. p. =

Midland Currency Exchange J
TELEFONAS LAFAYĘTTE 4404 4162 ARCHER AVENUE (In Cutler’s Bakery) S

IliEIlhlllllSM

Už darbininkų algų čekius ant Cashing (?o 
pany skaitome:

- $1.00 ............................................
iki 25.00
iki 50.00
iki 75.00
iki 100.00
- 100.00

užmiesčio čekius nuo $50 ir virš 
Bank Exchange /z iš 1%

!/»

429+

RECOMMEUOEb 
f-0R40YtARSFouickly

T!RED 
vREDDENED 
%... EYES

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDA VO JIMO B-VĖS
•• • ■ RAŠTINĖJE ; '

JOHN P. EWALDO.-č\ 
• LOANS and INSURANCE 
Jeigu reikalauji pinigų-4 ant Pirmo Morgičio, arba
- apdraudoš Mupi ugnies, vėjo, etc., atsišadk:

840 West 33rd Street
- TE1.EFONAŠ: YARds 2790 arba 2791. - ,,
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BINGHAMPTON. N. Y Cicero
P. B. Balčikonio kalba *

v

Mirė Juozas D. Chamo

Antradienį, anksti rytų, stai
ga širdies liga pasimirė vietos 
nuoširdus progresyvūs visuome
nės veikėjas, Juozas D. Chamo.

Netikėta drg. Chamo mirtis 
sukrėtė Binghamtono lietuvius, 
o ypatingai progresyvę visuo
menę.

Velionis buvo dar jaunas 
žmogus, tik 52 metų amžiaus. 
Binghamtono išgyveno 33 me
tus. Dalyvavo jis įvairiose vie
tos organizacijose.

Daug velionis pasidarbavo ir 
antrųjam F. Vaitkaus skridi
mui į Lietuvą.

Per daugelį metų jis buvo 
SLA 50 kuopos pirmininkas, 
Lietuvių Tautiško Namo steigė
jas ir kitų vietos organizacijų 
narys bei kūrėjas. Priklausė jis 
ir daugeliui amerikoniškų or
ganizacijų.

P. B. Balchikonis.

Vietos lietuvių c-yganizacijų at
stovų konferencija. — Rezoliu
cija. — Drg. P. B. Balčikonio 

kalba.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvos Demokratinei tvarkai 
Atsteigti Binghamtono lietuvių 
organizacijų konferencijai.

Gruodžio 20 d., 1936 m. Lie
tuvių Svetainėje.

Gerbiamas pirmininke, dele
gatai ir svečiai!

Visų pirma turiu pasakyti, 
kad šios dienos Binghamtono 
lietuvių organizacijų atstovų 
konferencija susirinko spręsti 
labai svarbius ir arti prie mu
sų lietuvių širdies stovinčius 
reikalus, t. y. apkalbėti musų 
brolių, seserų, senų tėvų, gimi
nių ir kaimynų bei pažįstamų 
gyvenimo padėtį.

Mes visi, tur būt, dar atsi
mename savo kūdikystės die
nas, kada mes gyvenome Lie
tuvoje, nors tuomet Lietuvos 
kaipo tokios faktiškai ir žemė
lapyje nebuvo. Paskui kai ku
riems čia iš musų po pasauli
nio karo jau teko lankytis ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. Ir 
mes radome bei pergyvenome 
tąjį jaudinantį laikotarpį; kada 
mes pirmų kartų įžengėm į Lie
tuvos valstybės žemę,’ kaipo to
kių. Sakau, jaudinant laikotar
pį todėl, kad kiekvienas lietu
vis, kuris tik gyvena kur nors 
už Lietuvos ribų, pajunta tąjį 
jausmų, kad ir jis yra tos lie
tuvių tautos narys. Ir nepaisant 
kokių įsitikinimų bei pažvalgų 
tas žmogus butų, neatsižvel
giant ’į jo kulturinį išsilavini
mų, jis turi pergyventi tų jau
dinantį laikotarpį, ir kada jis 
pamato Lietuvos žemelę, tai 
kiekvienam išrieda ne viena a- 
šara — ir tai ne svarbu, kaip 
atbukusių jausmų žmogus 
tų. _ -

Ir iš tikrųjų, juk kaipgi 
bus tas viskas jausminga?
čia žmogus matai savo akimis, 
Lietuvos kareivį, uniformuotų, 
kuris kalba lietuviškai. Toliau 
paeini ir matai policiantų—tas 
irgi uniformuotas ir tvarkų da
ro lietuvių kalba. Toliau, nuei
si į stotį, važiuosi traukiniu, 
čia rasi irgi tų pačių lietuviš
kų kalbų. Ir kur neisi, visur 
girdėsi ir matysi tų pat. Juk tai 
puikus vaizdas ir jautiesi, kad 
esi kur tai nepaprastose aplin
kybėse, pirmiau negirdėtose ta
vo ausyse, bet tik esi laikraš
čiuose skaitęs,' kad štai Lietu
va, geriau pasakius, josios žmo
nės išsikovojo sau nepriklauso
mų valstybę.

Toliau toks žmogus nuvyksta 
į savo tėviškę, į savo gimtąjį 
kaimų ar bažnytkaimį, susitin
ka su savo namiškiais, broliais, 
seserimis, o kai kurie susitin
ka ir su savo senais tėvais ir 
seneliais, čia vėl jausiftų jau
dinimas, čia vėl džiaugsmo aša
ros, čia vėl malonus pasikalbė
jimas. Ir tik įsivaizduokite jus 
sau: kaip gi nebus susijaudini
mo, kaip nebus malonumo, kaip 
nebus džiaugsmo ašarų? Kada 
po daugelio metų tu vėl susi
tinki su tais taip mylimais 
žmonėmis, tu vėl matai tas pa
čias vietas, tuos pačius kelius, 
miškus, kaimus ir miestelius. 
Matai Lietuvos laukus, kurie 
atrodo nevisai prasti, o žmo
nėms pakilus kultūroje, faatu- 
rališkai pakils ir tų laukų na
šumas. O be to, dar čia nepri
klausoma Lietuvos valstybė, 
respublika ir turi demokratinę 
santvarkų, nors ir nevisai to-

Kuopos
Tarulis

I

ku, išgirsite daug įvairių pra
nešimų, kaip tai metinę At
skaitų, taipgi pranešimų apie 
25 metų jubiliejų. Visi na
riai turite tuo suauta&lti ir 
aktyviai darbjutis savo drau
gijos gerovei.

? — K. P. Deveiki*. #

Praėjusį antradienį Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj 301 
kuopa šauniai pasižymėjo
transliuodama programų per 

’radio. Kalbėjo nuo Centro
inž. K. Augustas, 
pirmininkas James
jausmingai atsišaukė į klau
sytojus, o duetas, p. Viktorija 
Deveikis ir V. Ascila, gražiai 
padainavo'. Jiedu yra patyrę 
radio dainininkai. Jie dagi 
pasižadėjo pagelbėti įeitoms 
kuopoms, jei kas norės atsi
šaukti;

Kitas antradienis yra pas
kirtas North Sidės 226 kuopai. 
Išgirsite jos talentus.

XXX
Draugystė Lietuvos Karei

vių turės metinį susirinkamų 
sekmadieny, sausio 17 dienų, 
1 valandų po pietų. Susirin
kimas įvyks Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėje.

PATARLES
■ ........ * į i

Kiekvienas yra savo paties 
laimės tvėrėjas.

* *

Našta, Jctfrių pats pasirenka 
nėra jaučiama. ‘

Gražiai ir Švelniai nueisi to- 
su diena. .* *
Laimė neturi pajėgos ant at

sargumo.

Ii

Gražus žodžiai padarą kvai 
liūs tuščiais. /

bu-

ne- 
Tu

CHICAGIET® HELEN GARVEY (DEŠINĖJ) -SU MOTINA, AGNĖS GARVEY, CHI
cagos trafiko teisme. Teisėjas Dougherty nubaudė mergaitę kalėjimu, nežiūrint'moti
nos prašymų dukters nebausti, nes šeimyna neturi iš ko pragyventi ir nebus kam duo
nos Uždirbti. Mergina nubausta už neatsargų važiavimų penkioms dienoms kalėjimo. '

Naujienų-Tribune Photo

DRAUGIŠKA BANKININKAVIMO
JUSU BIZNIUI

Vietos lietuvių organizacijų 
atstovų konferencija įvyko per
eitų metų pabaigoje, būtent, 
gruodžio 20 d. Konferencija 
buvo gausinga ir priėmė tokio 
turinio rezoliucijų Lietuvos vi
dujinės tvarkos reikalu:

“Kadangi mes Amerikos lie
tuviai gauname žinių nuo savo 
giminių Lietuvoje, jog nuo įsi- 
steigimo tautininkų ' partijos 
diktatūros Lietuvoje tapo pa
naikinta spaudos ir susirinkimų 
laisvės;

“Kadangi mes 'žinome, kad 
Lietuvoje yra šnipų sekiojamas 
kiekvienas pažangesnis žmogus. 
Dažnai tie šnipai sudaro provo
kacijas prieš jiems nepatinka
mus žmones ir tų provokacijų 
dėka daug nekaltų žmonių pa
siunčiama ilgiems metams į ka
lėjimų;

“Kadangi pastaraisiais metais 
Lietuvoje karo teismai, be ato
dairos, už menkiausius prasikal
timus teisia Lietuvos ūkinin
kus sušaudymui ir ilgiems me
tams kalėti,

“Tad Binghamtono lietuvių 
organizacijų atstovų konferen
cija, atstovaudama devynioms 
(9) vietos organizacijoms, ku
rios turi 789 narius (konferen
cija įvyko gruodžio 20 d., 1936 
m. Lietuvių Svetainėje, Bing- 
hamton, N. Y.) griežtai pasmer
kė dabartinę Lietuvos diktato
riškų valdžių ir reikalauja, kad 
skubiausia butų atsteigta de
mokratine tvarka Lietuvoje su 
plačiomis liaudies teisėmis bei 
susirinkimų ir spaudos laisve.

“Taipgi reikalaujame, kad vi
si Lietuvos politiniai kaliniai 
butų paliuosuoti iš Lietuves ka
lėj imu.

“Taigi pasižadame remti kiek 
vienų! demokratinį judėjimų dėl 
atsteigimo demokratinės san
tvarkos Lietuvoje.

“Konferencijos vedėjai:
P. Adomaitis, pirmininkas, 
J. A. Kaminskas, sekret.”

' ..... ....................... ...... ..... .■ ■■. .
bula ir su dideliu klerikalizmo 
priemaišų. /

Be to, kada Amerikos lietu
vis pradeda apsipažinti šu vie
tos gyvenimu, jis pradeda ma
tyti ir gyvenimo ydas. Jis ma
to, kaip buvę . dvasininkai vis 
dar pilni lenkiško, bajorų tuš- 
taUs pasiputimo. Jis mato di
delį, didelį biurokratizmų pas 
įvairius valdininkus. Jis taipgi 
mato, kad ir tos Pavejančios 
Lietuvos kariuomenės aukštes
ni karininkai z’yra buvę Rusijos 
caro armijos karininkai ir dau
gelis jų, net Ijetuyiškai kalbėti 
nempka, ir jau tikrai pilnai to 
senos Rusijos biurokratizmo 
raugo prisigėrę. Ir jam prime
na žiaurų caro režimų.

žįnoma, tada* toks lietuvis a- 
merikietis • pažįstąs Amerikos 
demokratinę santvarkų, prade
da skeptiškai žiūrėti i visus 
tuos biurokratiškus Lietuvos 
valdihinkus ir aukštesniuosius 
karininkus. Nes jis gerai žino, 
kad jie visi savo laiku nenorė
jo nė prisipažinti esą lietuviai. 
Bet kada Lietuvos darbo žnfo- 
gus, ūkininkas ir .kumetis išsi
kovojo sau nepriklausomų vals
tybę, tai tada visi tie, kurie 
pirmiau nenorėjo prisipažinti 
esu lietuviai,“ir gal kiekvienas 
yra prisidėjęs prie 1905 sukili
mo nuslopinimo, sumarmėjo į 
Lietuvą. Ir daugumas jų atvyko 
į Lietuvą ne dėl to, kad padė
jus Lietuvai ir jos žmonėms įsi
kurti, bet dėl. to, kad Rusijoje 
jiems jau buvo perkaršta.

Ir štai tokie amerikiečiai lie
tuviai, kurie” irgi nemažai yra

,y,c 
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prisidėję prie tos Lietuvos vals
tybės įkūrimo, pataria savo gi
minėms ir pažįstamiems, kad 
jie kitais seimo rinkimais steng
tųsi balsuoti už tokių partijų 
kandidatus, kurios geidžia (tik
ros demokratinės santvarkos.

Įvyksta Lietuvos seimo rin
kimai ir liaudis atiduoda savo 
balsą už demokratinių partijų 
kandidatus. Liaudininkai, so
cialdemokratai su kai kurių ma
žumų atstovais Lietuvos seime 
sudaro šiokių tokių didžiumų, 
nors ir nelabai lanksčių. Liau
dininkai su socialdemokratais 
sudaro ministerių kabinetų. Iš
renka Dr. Grinių, senų ir nenu
ilstantį Lietuvos liaudies myli
mą. darbuotoj ą Lietuvos respu
blikos prezidentu. Seimas susi
organizuoja, paskelbia, amnesti
jų politiniams Uliniams, kurie 
iki tol buvo. įkalinti per krikš
čionių-demokratų valdžių. Sei
mas su advr MykokKŠleževičiaus 
krašto naujaja vyriafrs^be pra
deda leisti įstatymus. Visų pir
ma paskelbia spaudos ir susi
rinkimų, laisvę. Praveda platų 
dvarų išdalinimų bežemiams ir 
mažažemiams. Praveda įstaty
mų, kuris leidžia miestų darbi
ninkams organižuotis į profesi
nes Darbo Sąjungas su teise 
streikuoti, reikalui4atėjus.

Kraštas ir visi piliečiai pasi
junta laisvi žmonės. Pas pilie
čius atgyja iniciatyva, valstie
čiai pradeda savo ukius gerin
ti, buriasi į atatinkamas ekono
mines organizacijas.

< (Bus daugiau1)

Į PASLAPTIS I
IR

KRAUJAS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

MOKYKITĖS GROŽIO KULTŪ
ROS. Gaukit daugiau už mažiau 

x pinigų pas

SELAN’S
PASAULY DIDŽIAUSIOJ 

GROŽIO MOKYKLOJ 
JŪSŲ APYLINKĖJE

Jus gausite daugiau praktiško 
lavinimosi ant kostumerių negu 
bile kokioj mokykloj, štai delko 
daugiau reikalaujama musų mo
kinių. •

Prašykit musų gražios 24/pus- 
‘ lapių, knygos.

SELAN’S SYSTEM
SOUTH-6404 S. Halsted Street 
NORTH—-2744 Wilwaukee Avė.

“Išvakarėse nužudė anglų karininkų. Jo lavo
nas buvo surastas vienoje Petrogrado gatvių. 
Matyti, niekas nenorėjo tos mirties slėpti, 
nors aišku buvo, kad tai prievartos įnirtis. Pa
sirodė,kad nužudytasai, anglų karininkus tar
navo užsienių žvalgybai. Apie tai buvo kalba
ma advokato Liubarskio raštinėje.”

. Taip prasideda romanas vardu “PASLAP
TIS IK KRAUJAS”, kurį pradės -Naujienos’’ 
spausdinti sausio 25 d. Tai nepaprastai jdo- 
nttts; patrauklus ir jaudinantis romanas. B«- 
tiiiaL pradekite jį skaityti puo pat pradžios.
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L J. N. R. narių 
vakarėlis

ra-Kurie norėtų linksmai p 
leisti laikų, tai prašau atvyk
ti pas mus į Lietuvių Jauni
mo Neprigulmingo Ratelio va
karėlį ateinantį sekmadienį, 
kurs įvyks Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted street, 3 va
landų po pietų. Pašoksim, 
padainuosim ir susipažinsiin 
arčiau su musų rateliu. O ku
rie norėsit, tai galėsit įstoti

įžangos šį sekmadienį nęra. j
Taigi važiuokim visi į Lietu
vių Jaunimo Neprigulmingo 
Ratelio žaidimų vakerėlį šį 
sekmadienį, sausio 17 dieną.

— Alfred’as J. Butkus.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Užimtas! Taip, bet Skubus Patarnavimas 
Visuomet

• Per penkiasdešimts keturius metus pastebiama Drovefs 
Bankų draugiškas patarnavimas ir asmeninis atainešindas į 
sveikus kiekvieno kostumerio bankininkavimo reikalavinttts. 
Tų žmoniškų kvalifikacijų neparodoma Drovers Finansiniuo
se Statesmentuose, o visgi tai gana svarbi kiekvienos tran
sakcijos dalis.
Drovers Bankai neprašo geresnio^ rekomendacijos Už tą, 
kokia yra kostumerių nuomonė, nes kasmet Šimtai' naujų 
sąskaitų atsidarymas kaip tik ir yra tų kostumerių reko
mendacija.
Kviečiame, tad ir jus atsidaryti savo sąskaitas Drovers 
Bankuose. Mielai lauksime tos progos patarnauti just? ban
kininkavimo reikalavimams, derinant juos su patikiamo 
bankininkavimo pagrindais.

BANKAS ATDARAS
Kasdien 9. vai. ryto iki 3 p. p. 

šeštadieniais 9 v« r. iki 2 p. p.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL UEPOSIT INSURANCE CORPORATION
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Roosevelt Furniture Co
Skelbia Didžiulį

SAUSIO mėn.
BALDŲ

ISPARDAVIMA
' • &

VISKAS H 
už I

KAINOS
7.T , T.T.T :S"į .

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Roosevelt LiitureCo.,lnc.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai
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MILICIJA BUDI — Laukdama “palia ubų” General Motors dirbtuvių ginče su 
unijos reikalaujančiais darbininkais, Michigan valstijos milicija budėjo ‘Flint mie
ste. Atsivežė su savim ir keturis kulkosvaidžius, Naujienų-Tribune Photo

UNIJOS ATSTOVAI — Keturi darbininkų vadai, 
kurie atstovaus uniją derybose sti G. M. Iš kairės deši
nėn, John Murphy, S. I. O. direktorius, Homer Martin 
—unijos prezidentas, AVyndham Mortimer, viceprezi
dentas ir, L. Š. Davidow, advokatas.

e Photo
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UŽSIDARĖ DEL STREIKO — Streikas Flint, Mieli., 
Fisher Bodies dirbtuvėje uždarė ir Buick dirbtuvę tame 
pačiame mieste. Paveikslas trauktas Buick dirbtuvėje.

Naujienų-Tribune Photo

FLINT, MICHIGAN, KUR EINA AUT OMOBILIŲ DARBININKŲ STREIKAS 
General Motors Fisher Bodies dirbtuvėje, policija bandė išvaikyti streikuojančius 
darbininkus ašarinių bombų ir lazdų pagalba. Darbininkai nepasidavė. Paveiks
las parodo sceną prie dirbtuves triukšmui praėjus. N aujienų-Acme Photo

ŠILDOSI — Milicija atvykusi į Flint, Michigan, šildosi prie keliaujančios kro
snies. Valstija sutraukė į streiko centrą 1,400. milicininkų. N-Tribune Photo
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METALAS NEBEPLAEKIA — Per karšto metalo, 
spindėjimą vos įžiūrimas darbininkas paveikslo viršuj, 
leidžia metalą automobilib dalims iš krosnies į puodus. 
Dabar metalas nebeplaukia. N-Tribune Photo
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KORPORACIJOS ATSTOVAI — Nuo General Mo
tors Korporacijos derybose su darbininkais dalyvaus, 
Donaldson Brown—finansų kom. pirmininkas, John T. 
Smit, patarėjas ir \Villiam Knudsen, vice-prezidentas.

Ndujienų-Acme Photo
V

GAVO ATOSTOGAS — šis darbininkas dabar ato- 
stūgauja bet paprastai jis lieja įvairias smulkias dalis 
automobiliams.'Paveikslas* parodo jį prie darbo.

Naujienų-Tribūric Photo

LAUKIA DARBININKŲ — Automobilių rėplai-dir
btuvės kieme laukia darbininkų, kurie dabar streikuo
ja, reikalaudami unijos pripažinimo. Apskaičiuojamą, 
kad dėl streiko nedirba 125,000. N-Tribune Photo




