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Milionas Žmonių Žu
vo Ispanijos Kare

Kitas milionas žus, jei civilis karas dar il
giau užsitęs. Kviečia prie taikos.

MADRIDAS, sausio 21. —
Ministeris be portfelio Manuel 
de Iru j o pasirašytame pareiš
kime sako, kad pirmi šeši mė
nesiai Ispanijos - civilio karo 
kainavo 1,000,000 ispanų gy
vastis ir dar kitas milionas 
žmonių žus, jei karas užsitęs 
ir kitus šešis mėnesius.

Pareiškimas buvo išspaus
dintas laikrašty La Libertad 
kaipo atsišaukimas į visas po
litines frakcijas užmiršti visą 
esančią nesantaiką, bet susi
vienyti už taiką ir įsteigimą 
demokratinės respublikos.

Bet kraujas ir toliau liejasi.
Nežiūrint baisių nuostolių ir 

raginimų prie taikos, kraujas 
Madrido apielinkėje liejasi ir 
toliau.

Svetimų valstybių padedami 
sukilėliai per penkids valan
das smarkiai atakavo Usera 
Cerro de Los Angeles apielin- 
kę į pietus nuo Madrido, bet 
visos jų atakos liko atmuštos 
ir lojalistai atlaikė savo pozi
cijas. Valdžios ^ lėktuvai /kul
kosvaidžiais ir rankinėmis 
bombomis atakavo sukilėlius' 
ant Los Angeles kalvos. Arti
lerija irgi veikia, sukilėlių ar
tilerijai vėl pradėjus bombar
duoti Madridą.

Kitose Madrido fronto daly
se yra ramu. z

Italijos ir Vokietijos laivai 
padeda sukilėliams.

Italija ir Vokietija ne tik 
padeda sukilėliams kareiviais 
ir ginklais, bet padeda ir jų 
karo laivai vykinti lojalistų 
uostų blokadą. Ypač stengia- 
mąsi sulaikyti gasolino prista
tymą lojalistams, gerai žinant, 
kad be gasolino moderninis ka
ras yra neįmanomas. Pade
dant tiems karo laivams, suki
lėliams pasisakė sulaikyti ke
lis laivus su gasolino krovi
niais lojalistams ir tą gasoli- 
ną konfiskuoti. Italija ir Vo
kietija turi daug karo laivų 
Ispanijos vandenyse ir Vidur
žemio juroje. Jie pastebėję 
plaukiančius svetimų šalių, 
ypač Rusijos laivus, su nužiu- 
rėtinu kroviniu, tuojaus apie 
tai praneša sukilėlių laivams, 
kurie tą laivą ir sulaiko.

Tečiaus lojalistai įvedė grie
žtas gasolino porcijas ir gaso
lino trukumo nesitikima.

Malagą flaitkH apgulimas.
MALAGA, sausio 21. — Su

kilėlių lėktuvai bombardavo šį 
svarbų Viduržemio juros portą, 
kaip f išrodo, besiruošiant prie 
puolimo iš sausumos. Padeda

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

Sniegas; nedidelė permaina 
temperatūroje. Gali būti snie
go pūga, kuri ateina iš Ohio 
klonio.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 17°.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 
4:51.

mi italų ir vokiečių sukilėliai 
pamaži verčiasi linkui Malaga, 
kiekviename žingsnyje susitik
dami smarkų lojalistų pasi
priešinimų.

Lojalistų kariuomenė ir vi
sos organizacijos ruošiasi prie 
tokio pat Malagos apgulimo, 
kokis ištiko Madridą.

Amerikiečiai gavo 
aliejaus konce

sijų Persijoj ’
LONDONAS, sausio 21. — 

Persijos legacija patvirtino ži
nias, kad American-Iran Oil 
Co. gavo didelių aliejaus kon
cesijų Persijoj. Bet smulkme
nas paskelbti atsisakė.

Geležinkeliečiai rei
kalaus algų pa

kėlimo
CHICAGO. — Geležinkelių 

brolijų konferencija nutarė 
reikalauti pakelti algas 20 
nuoš. — vidutiniškai po $1 į 
dieną.

Baigiasi Belgijos 
angliakasių 

streikas
BRIUSELIS, sausio 20. — 

Kasyklų savininkų ir angliaka
sių atstovai susitarė dėl sąly
gų, kuriomis tikimąsi baigti 
15,000 angliakasių streiką.

Angliakasiai reikalavo 40 
vai. savaitės, bet sutiko laiki
nai palikti senąsias darbo va
landas — 45 vai. savaitėje, ku
rios dar nesenai buvo įvestos. 
Sutrumpinus darbo valandas, 
mokestis nuo valandų nepasi
keitė, taip kad darbininkų už
darbis sumažėjo 7 nuoš.

Valdžios k^iSetas, į kurį 
įeina ir premjeras, susirinkęs 
apsvarstyti tvarkos išlaikymą, 
jei streikas užsitęstų, apkalti
no, kad streikas buk kilęs dė
lei “komunistų agitacijos”.

Mirė sužeistas 
lakūnas

LOS ANGELES, Cal., saite.
20. — šiandie nuo žaizdų mi
rė C. T. Owens, lakūno padė
jėjas lėktuve, kuris atsimušė 
į kalną sausio 12 d., sužeisda
mas 13 žmonių. Jis yra penk
tas miręs iš sužeistųjų toje 
lėktuvo avarijoje. Tarp miru
sių yra ir Martin Johnson, tro
pikų tyrinėtojas ir didžiųjų 
žvėrių medžiotojas.

RYMAS, sausio 21. —- Gior- 
nale DTtalia ragina italus ne
paliauti gerti vyną, nes tas 
esą prisideda prie gimdymų 
padaugėjimo.

OAKLAND, Cal., sausio 21. 
— Arti Mills kolegijos rastas 
baisiai sudaužytas gal 20 mė
tų merginos lavonas. Visi jos 
drabužiai buvo nudraskyti.

BeGA nuo potvynio

ŠEIMYNA NEWP0RT, KENTUCĘY, IŠSIKRAUSTĖ Iš NAMŲ, KAI PATVINO 
Ohio upė ir užliejo visą miestą. Žinovai sako, kad vanduo nenuslugs per ilgą lai
ką. s Naujienų-Acme Photo

Derybos su General 
Motors viršininkai 

tebesitęsia
WASHINGTON, sausio 21.

— Darbo sekretorė Perkins 
šiandie pradėjo naują ; konfe
renciją su General Motors vir
šininkais ir gUb. Murphy ieš
kodama būdų baigti automobi
lių streiką.

Dvi dienos derybų su John 
L. Lewis, taipjau' su General 
Motors viršininkais ikišiol ne
davė jokių /pasekmių. Pasak 
jos, svarbiausia kliūtis atnau
jinimui derybų tarp kompani
jos ir, darbininkų yra streikie- 
rių okupavimas Fisher Body 
dirbtuvių Flint mieste.

“Tegul mus šaudo”, 
sako streikierių 

žmonos -
FLINT, Mich.}- sausio 21.— 

Streikuojančių automobilių dar
bininkų žmonos sudarė “mo
terų brigadą” ir jei prie dirb
tuvių kils kokių kivirčių, tai 
jos bus pirmosios eilėse ap
saugoti savo vyrus. “Jei po
licija norės šaudyti, tai turės 
pirmiausia' šauti į mus”, sako 
jos. 

t . '

Briggs streikas 
užsibaigė

DETROIT, Mich., saus. 21.
— Streikas Briggs Mfg. Co. 
dirbtuvėse, kurios gamina “bo
dies” Lincoln automobiliams, 
užsibaigė kompanijai sutikite 
priimti visus pašalintus darbi
ninkus. Kalbama, kad prie 
greito strėiko sutaikymo pri
sidėjo ir Fordas, kurio dirbtu
vės dabar dirba pilnu smarku
mu, nedirbant jo svarbiausio 
kompetitorįaus, General Mo
tors, dirbtuvėms.

Apskaitoma, kad 135,000 
General Motors darbininkų jau 
nedirba, arba apie 90 nuoš. vi
sų kompanijos produkcijos dar
bininkų.

Evakuoja Madridą

MIRĖ DETROITO 
VYSKUPAS

DETRQIT‘ Mich., saus. 21.
— Vakar staigiai pasimirė De
troito katalikų diecezijos vy
skupas Michael J. Gallagher, 
70 m., kuris ypač pasižymėjo 
gynimu kun. Coughlin.

Dėlpotvynių 25,000 
žmonių liko be 

pastogės
CINCINNATI, O., saus. 21.

— Ol’io upė nepaliauja kilu
si, užliedama naujus plotus 
laukų ir miestelius. Dėlei pot
vynių jau daugiau kaip 25,- 
000 žmonių turėjo apleisti sa
vo namus ir xieškotis prieglau
dos saugesnėse vietose.

, Potvynis pradeda siekti 1913 
m. laipsnio ir darosi kritiškes
nis, negu buvo 1936 m.

Vien Cincinnati potvynis 
pridarė milioninius nuosto
lius, f . „ .;

Likę be pastoges ‘ žmonės 
kenčia nuo nepasiliaująnčio 
lietaus. Visų žemesnių vietų 
gyventojams įsakoma apleisti 
savo namus, Tokio įsakymo su
silaukė ir 13,000 Portsmouth, 
O., gyventojų, kur 4,000 žmo
nių jau dabar yra be ‘pasto
ges.

Potvyniai siaučia ne tik pa
lei Ohio upę, bet taipjau pa- 
tvynušios yra ir kitos upės 
Illinois, Missburi ir Arkansas 
valstijose. z

Laikinai užsidarė 
Chrysler dirbtuvė
DETROIT, Mich., sausio 21.

— Chrysler Corp. pranešė sa
vo 50,000 ar daugiau produk
cijos darbininkų, kad visos jos 
dirbtuvės šįvakar užsidarys iki 
pirmadienio dėlei stokos stik
lo. Sustojo Plymouth, Dodge, 
De Soto ir Chrysler dirbtuvės, 
nes išsibaigė stiklo ištekliai. 
Tečiaus kompanija tikisi gau
ti stiklo šeštadieny.

Dirbs gasoliną 
iš anglių

MADRIDAS, sausio 21. — 
Apsigynimo junta įsakė civi
liams gyventojams bėgyje 72 
valandų geruoju evakuoti Ma
dridą. Po to laiko pasilikę ci
viliai gyventojai bus verstinai 
evakuoti.

BERLYNAS, sausio 21. — 
Kruppo dirbtuvės ieško $4,- 
000,000 paskolos pastatymui 
naujų dirbtuvių gaminimai ga- 
solino' iš anglių. Tai dalis Vo
kietijos prbgramo apsieiti be 
svetimų žaliavų.

Vokietija kurstanti 
Turkiją atsiimti San- 

jak distriktą
GENEVA, sausio 21. — Jau 

pradeda rinktis delegatai į ei
linį tautų sąjungos tarybos su
sirinkimą, kuriam teks svar
styti keletą svarbių klausi
mų. .... >. / ’ ..

Vienas tų klausimų yra Tur
kijos reikalavimas grąžinti jai 
$anjak distriktą, Syrijoj. Tur
kijos reikalavimas neturys le- 
galio pagrindo, bet jis parodas 
didėjančią Vokietijos įtaką 
Turkijoje. Kalbama, kad Vo
kietijos ambasadorius Turki
joj raginąs Turkiją neeikvoti 
laiko reikalavimais Genevai, 
bet pulti tą distriktą ir gin
klu jį atsiimti. Esą Franci j a 
yra užimta Viduržemio juroj 
ir neturi laiko kariauti, todėl 
turkai lengvai galį pasiimti sau 
tą distriktą.

* Antras svarbus dalykas yra 
paskirimąs komiteto studijuo
ti geresnį paskirstimą žaliavų. 
Prie to komiteto sutiko pri
sidėti Jungt. Valstijos, Brazi
lija ir Japonija. Bet Vokieti
ja kažkokiais Anglijos sumeti
mais nebuvo nė pakviesta.

Trečias klausimas yra opiau
sias — Ispanijos klausimas. 
Ispanijos užsienio reikalų mi
nisteris Del Vayo jau atvyko, 
bet dar nežinoma, ar jis. iš
kels svetimų valstybių inter
vencijos klausimą, nors jis tu
ri pilną teisę tai padaryti.

Ispanijos valdžia susilaukė 
netikėtos paramos iš visai be
šališkų šaltinių. Del Vayo pra
šant, tautų sąjunga pasiuntė 
sanitarinę komisiją ištirti ko
kių priemonių reikėtų stvertis 
jei Ispanijoje ištiktų epidemi
ja. Ta komisija susideda tik
tai iš mokslininkų. Dar jos 
raportas nėra paskelbtas. Bet 
kiek žinoma, ji yra labai en
tuziastinga apie sanitarinę pa
dėtį lojalistų valdomoj Ispani
jos daly ir valdžios atliktais 
toj ei srytyje darbais.

Komisija nerado lojalistų 
Ispanijoje jokios anarchijos ar 
betvarkės, o sanitarinė padė
tis yra gera, ir jokių epidemi
jų nėra, nežiūrint kad teko iš
kelti ' milionds gyventojų iš ka
ro apimtų sryčių.

BERLYNAS, sausio 20. — 
Vokietija oficialiai uždraudė 
Dorothy Thompson knygą “Aš 
mačiau Hitlerį”.

Japonijos Parlamentas
Priešinasi Militaristams

■ . . ( ' ■' .. ' ! 1 ' ■ .
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Atstovai reikalauja pašalinti militaristų 
įtaką iš valdžios. Posėdis nutrauktas.
TOKIO, sausio 21. — šian

die įvyko labai triukšmingas 
Japonijos parlamento posėdis, 
kuriame atstovai iškėlė griež
tą reikalavimą pašalinti mili
taristų įtaką iš valdžios ir su
stabdyti militaristų kišimąsi į 
šalies politinę administraciją. 
Visi ministerių raportai liko 
sutikti su pašaipa.

Posėdis buvo tokis triukš
mingas, l kad teko jį nutrauk
ti ir paskui paleisti parlamen
tą dviem dienom.

Kunimatsu Hamada, vadas 
Seiyukal,x antros didžiausios 
partijos .Japonijos parlamente, 
pasisiūlė nusižudyti, jei bus 
įrodytas netikrumas jo tvirti
nimo apie kariuomenės vadų 
kišimąsi į civilės valdžios rei
kalus. Jo prigrumojimas papil
dyti hara-kiri sekė po aštraus 
susikirtimo su karo ministerių 
grafu Juichi Terauchi dėl jo 
(Hamada) kaltinimo, kad ar
mija nori diktuoti politinei ad
ministracijai.

Neužilgo po to posėdis liko 
nutrauktas ir .premieras Koki 
Hirota, kurį opozicija smar
kiausia puolė, nuėjo raportuo
ti mikadui Hirohito. Premje
rui prašant, mikado Šuspenda- 
vo parlamento posėdžius dviem 
dienom.

Ministeriai liko išjuokti.
Atstovų buto nariai išjuokė 

visus ministerius, kurie tik 
bandė apginti savo politiką ir 
jų patiektus raportus.

Juoku ir panieka atstovai 
susitiko ir užsienio reikalų mi- 
nisterio Arita raportą apie Ja
ponijos padarytą sąjungą su 
Vokietija prieš Rusiją.

Didelio juoko iššaukė ir pre- 
miero Hirota pareiškimas, kad 
“valdžia yra nuoširdžiai nusi- 
sprendusi” įvesti griežtesnę 
armijos discipliną ir pravesti 
administratyves reformas.

Priešinasi didinimui gink- 
lavimos.

Bet didžiausį susikirtimą iš
šaukė finansų ministeris Baba, 
kuris bandė apginti nepapras
tai didelį valdžios biudžetą pa
didinimui ginklavimos ir tas 
priemones, kurių valdžia buk 
stveriasi palengvinimui masių 
naštos dėl kasdie vis augštyn 
kylančių kainų.

“Gėda. Mes negalime priim
ti tokio pasiaiškinimo”, šaukė 
atstovai..

Hamada apkaltino, kad val
džia, po įtąka militaristų kli
kos, papirko seimą ir bando 
pravesti bilių sudarymui dar 
dviejų armijos divizijų, čia ir 
įvyko jo aštrus susikirtimas 
su karo ministerių. Hamada 
tikrino, kad jį remia 90,000,- 
000 »japonų, kurie priešinasi 
didinimui apsiginklavimo iš
laidų. Jis griežtai reikalavo at
skirti kariuomenę nUo civilės 
administracijos, nes vis didė
jančioj apsiginklavimo išlaidos 
veda šalį prie finansinės pa
nikos, o industriją prie pakri
kimo. Militaristai be to truk
do ir šalies diplomatijai. Hi
rota gi kabinetas yra nepopu- 
liariškiausias, kokio nebuvo per 
30 metų.

Užsienio reikalų ministeriui 
skaitant savo raportą pasipy
lė tokia epitetai, kaip: “Melas, 
tu turi prisiimti atsakomybę 
už savo diplomatinius nepasi
sekimus, sustok plepėjęs”. Mi
nisteris dėl kilusio triukšmo 
vos įstengė baigti savo kal
bą.

Puola valdžią ir didžiūnų 
bute.

- Nemažą triukšmą sukėlė ir 
didžiūnų (lordų) bute viskon- 
tas Kenkyukai, pasmerkdamas 
dabartinės valdžios fašistinius 
palinkimus ir įspėjo šalį prieš 
fašizmą ir diktatūrą, kuri yra 
visai nepriimtina Japonijai.

Diktatūra, sakė jis, kilo ka
rą pralaimėjusiose ir abelnai 
visai suskurdusiose šalyje. 
Diktatūra yra pasėka šalies 
nelaimės ir desperacijos. To
kia tvarka Japonijai yra visai 
nepriimtina.

Japonijos pajlamentas susi
deda iš dviejų butų — didžiū
nų, kuris <390 narių ir atsto
vų, kuris turi 465,narius. Par- 
lamentas’ susirinko naujuose 
$10,000,000 kainavusiuose par
lamento rūmuose. <•

Jau reikalauja mir
ties bausmės Karo

liui Radekui

MASKVA, sausio 21. — Bol
ševikų laikiteleiai jau reika
lauja “begailestingo išnaikini
mo” Kari Radeko ir kitų 16 
žymių bolševikų, kurių byla 
prasidės šeštadieny už jų “troc- 
kizmą”.

SUIMTAS MICHIGANO PO- 
LICISTO UŽMUŠĖJAS

MONROE, Mich., sausio 21. 
— Alcide Benoit, 24 m., ku
ris nuožmiai nužudė valstijos 
policistą Hammond ir jį jo pa
ties retežiais (prirakino prie 
ūkininko pašto dėžutės, liko 
suimtas bevažiuojant ūkininko 
troku. Jis su pasididžiavimu 
prisipažino užmušęs policistą, 
bet teisme visgi atsisakė pri
sipažinti prie kaltės.

LOS ANGELES, Cal., saus.
21. — Nykštukas David Har- 
ris liko nuteistas 25 metams 
kalėjiman už siuntinėjimą grū
mojančių ir pinigų reikalau
jančių laiškų dviems vaikams, 
mūviu aktoriams.

f PILDOME
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Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedėlioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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Fountain, Midi

Iš vietos lietuvių ūkininkų 
gyvėrihrio

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, saus. 22, 1937
POTVYNIS CINCINNATI, OHIO

Šioje apylinkėje yra daug lie
tuvių ūkininkų, dalis kurių pri
klausė Lietuvių Ūkininkų Pro
gresyvių Draugijai. Šita drau
gija turi apie 70 narių it fi
nansiškai stovi gerai. Vasaros 
metu draugija turėjo keturis 
piknikus. Spalių 18 d. surengė 
bazarą, kas davė gražaus pelno 
draugijai. Vasaros darbams pa
sibaigus draugija surengė lap
kričio 14 d. gerą vakarienę. 
Draugės sunešė visokių valgių, 
o vyrai pavaišino moteris alum. 
Pasi valgę, pasišokę f armėnai 
apleido Fountahą apie 3 vai. ry
to. Draugija šiuo laiku turi vie
ną sergantį narį J. Plikį. Per
eitą vasarą, pradėjus rugius 
piauti Su banderiu, pasibaidė 
arkliai ir taip visą gerai ap
lamdė ir dar nulaužė koją. Bus 
26 savaitė kaip guli lovoj ir 
gal ateity bus sunku darbas 
dirbti. Draugija moka po 5 dol. 
per savaitę. Kada pasveiks, tai 
nenumatoma.

Užpereitą metą draugija tu
rėjo net 5 ligonis. Iš šių penkių 
narių pasiliko sergantis tik vie
nas A. Bajoras, kuris yra sa
natorijoj, nes serga džiova. Jam 
pašalpa seniai atmokėta, bet 
laikas nuo laiko priseina sušelp
ti. Draugija, matydama, kad 
ant sykio susirgo keletas narių, 
sušaukė ekstra susirinkimą ir 
nutarė sumažinti pašalpą ant 
pusės tiems nariams, kiltie ser-

4300

Uattą, 6‘ tie,kurie 
pirmri- kartą, iriokestis 

^pasilieka ta pati, — 5 dol. per 
‘ sav^itę.^itokš numažinimas pa- 
šalpos nepatiko vienam nariui 

*J. Pauliui, kuris serga širdies 
liga. Nors jam yra pašalpa ap
mokėta ir su kaupu, Ibet jis už
siminė draugiją patąsyt po 
tėisrnus. Praeitą yašRi'ą pirma 
byfa buvo paduota1 pas Justice 
Court. Teisėjas peržiūrėjęs tą 
skundą, bylą iŠrhėte. Dabar J. 
Paulius bylą padavė į Circuit 
Court, ir jis reikalauja sumokėt 
pąšalpą ir pomirtinę atmokėti. 
Nors Skundikas gal nieko ne
peš, bet sau ir draugijai pada
rys išlaidų. Sirgdamas ėmė pa
šalpą iš trijų draugijų, o, dabai* 
meto pinigus teismams. Turi 
porą Šunų, kurie apdirba far- 
mą, tai galima ir pasigirti dar 
ir su pelnu.

Ūkiuose rastume daug uki- 
• ninku, kurie turi širdies ligas, 
bet kaip nėra kam dirbti, tai 
nėra kąda nė gulėti. Dabar 
draugijos nustojo mokėję, paša
lino iš savo tarpo, tai ir virš 
minėtas ligonis pagerėjo ir dir
ba po biskį. i- ...

Yra pasaka apie ąžuolą ir 
kiaulę. Kiaulė turėjo gerą pa
vėsį ir ėdė kiek norėjo giliukų; 
ant galo pradėjo knisti po ą- 
žuolo šaknimis, kad nuversti ą- 
žtfolą...<;

Draugiją yra narė Kongreso 
atsteigimui Lietuvoj demokra
tiškų teisių.

Fountain miestelis pasižymi 
apylinkės gra.žiais ežerais, kur 
vasaros metu yra gražių mau
dynių. Lietuviai ūkininkai tar
pusavyje sugyvena taikiai. U- 
kiuose visur jaučiamas atgiji
mas po depresijai.*

Mirinesbtos Universiteto ag
rikultūros skyriaus vedėjas Cof- 
fey pavadino Amerikos farme- 
rius “didžiausiais individualis
tais pasauly.” Gal čia ir yra 
kiek tiesos, bet nedaug. Jeigu 
mes gerai išstudijuotume ūki
ninkų gyvenimą, tai ir visas in
dividualizmas tarpe darbininkų 
subliūkštų.

Fountaino ūkininkai pradės 
rengtis prie koncerto, kurį su
manė rengti draugijų komite-

VAIZDAS DALIES CINCINNATI MIESTO, OHIO VALSTIJOJE, KURIO GAT- 
vcs užliejo patvinusi Ohio upė. Naujienų-Acme Photo

tas bal. 10 d. Kėli metai man 
čionai gyvenant ūky teko patir
ti, kad musų lietuviai ūkininkai 
yra gabesni ūkininkavime, ne
gu svetimtaučiai ar čionai gi
mę. Didelė dauguma ‘pradėjo 
farmeriauti su skola ir dan ant 
nualinto, nuplėšto lauko ir su 
apgriuvusiais trobesiais. Pa
prastai, anglas ūkį tada parduo
da, kada jau nieks nenor aug
ti. šiandien pažiurėjus į lietu
vių farmaS, jos kitaip atrodo, 
negu prieš pardavimą. Lietuviai 
yra darbštus ir darbo nebijo.

Pradėjus eiti darbams mies
tuose, ant faimų pasirodo tru
kumas darbininkų, nes jauni
mas bėga į miestus.

- žinoma, ūkininkai nepajėgia 
tokias aukštas algas mokėti, 
kaip jie gauna mieste. Ūkių 
darbininkai tik tokie, kur mies
tuose netinka, bet ir ūkinin
kams iš jų maža nauda.

1 Žiemos metu kai kurie ūki
ninkai darbininkus nelaiko, bet 
vasarą be darbininko apseit ne
galima. Daug . negerumo pada
ro tas, kad ūkiški padargai yra 
per brangus palyginus su kai
nomis ūkiškų produktų. Ūkiuo
se žiemos metu roges visai iš
nyko, liko tik vežti malkoms iš 
miško. Ant kelių sniego nėra— 
nušluotas.

- • Iš UETMOITO' 
PADANGĖS

Laisvariianių Etines Kultūras
Draugijos skyriaus susirinki

mas. y

Ūkininkas.

No. 4300. Patogi sporto suknelė. 
Nei viena moteris negali apsieiti bė 
tokios suknelės. Sukirptos mieroš 
12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 
34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

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

(Adresas)

IMU

Mrs. Anelia K. Jarušz 
Physical Therapy 

and Mfdvrife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d ų odų massage 
ėlectric t r ė a t- 
ment ir magnė- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Pfionė Čitai 81
DR.S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Sersdomis ir nedŠL pagal sutartį 
Rez. 6631 So. ęalifornia Avenui 

Telefonas Republic 7868

ADVOKATAI
si,

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamh. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3328 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Tel, Office Wentworth 688b
Rez. Šyde Park 8895

Df. Silšanria Šlakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

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

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
1 tczidciici |3.

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

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

Streikas
Streikas Detroite jau pusėti

nai įsisiūbavo. Juo tolyn, juo 
daugiau dirbtuvių užsidaro. Pi- 
kietavimaš eina visu smarku
mu: vieni pikietuoja viduje, o 
kiti iš lauko. Lauko pusėje pri
versta pečių ir anglių. Pikie- 
tuotojai kūrena pečius ir šildo
si.

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.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510
Detroito Laisvamanių Etinės 

Kultūros Draugijos skyriaus 
susirinkimas įvyks sausio 24 
d., 1:30 vai. po pietų, Draugijų 
svetainėje, 4097' Paster St.

Visi vietos laisvų minčių žmo
nės esate kviečiami atsilankyti 
i.' susirinkimą ir susipažinti su 
laisvamanių veikimu.

Šis susirinkimas bus svar
bus ir tuo, kad turėsime pra
nešimų iš Centro, apie-tai, kas 
veikiama ir kas manoma veikti. 
Be to, bus ir kiti svarbus klau
simai Sprendžiami.

JMt. J. Kemešierič, sėkr.
AmeriKcs Lietuvių Kongreso 

Detroito sllykiaus 
konferencija

Amerikos Lietuvių - Kongreso 
Detroito skyriau^ (kitaip sa
kant, Detroito draugijų bei 
kuopų atstovų) inetine konfe
rencija įvyks sausio 23 d., 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių svetainč- 
je- f' ' ■ .1 ■ f F

Bus renkama valdyba ir rei
kiamos komisijos 1937 metams, 
Visi draugijų nariai malonėkite 
paskirtu laiku atvykti. Naujai 
išrinkti draugijų J atstovai taip 
pat malonėkite dalyvauti.

J. Overaitis, sękr.
■ . .......................................................... ........... ....................... ..

Socialistai smarkiai remia ' Ą, ė
streikininkus ir teikia visoke
riopą pagalbą. Aš irgi kas die
ną aplankau savo pažįstamus, 
kurie eina pikietuotojų parei
gas. .v |jij/

Kolkas sunku numatyti, ka
da streikas baigsis. —M. K.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte įki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Craadon Avenue 
namų Tel : — Hyde Park 8395

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Reikalaus pakelti algas
20 iiUošimčių

Trečiadienio vakare, sausio 
20 dieną, penkių geležinkelių 
unijų) atstovai sutiko, savo su
važiavime Chicagoj, reikalauti 
pakėlimo algų 20 nuošimčių 
300,000 geležinkelių darbinin
kų. Jei unijos laimėtų šį reika
lavimą, tai algos butų pakeltos 
darbininkams , bendrai $116,- 
000,000 metams.
.. .'l'Vįl1.. ...... ..... .......... ------------------------------

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

1 Marųuette Park Ofisas: 
,6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

h* Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

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. £. 

Kasdien išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.AKIU SPECIALISTAI Rez, 6609 SO. ARTE6IAN 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 8016r .v . ■

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

j

Laidotuvių Direktoriai

1

(Vardas ir pavardė)

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No............

Mieros ... .... .............. per krutinę

(Miestas ir vąlstija)

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

NATJIAN ■■ KANTER '

MUTUAL LIQUOR COMPAUY
4707 SOUTH HALSTED STREEK 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTK1BUTORIUS

■_________ 4 ■ - 4 - . ....................

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
. PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ F
Viši Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07' So. Hermitage Avė. 
4447 SOitth Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 /

T~jkopiyčios visose \ 
J—J 1x1 cz l 1 ĮChicagos dalyse i

Reikalaukite DEGTINES
18 menesių 

senumo
STRAIGHT

KENTUCKY 
BOURBON 

DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

Nariai - t^icągosi ^*ceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULĄNC.E PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
t Ttrinie Koplyčias Visose Miešto Dalyse.

F- /F*.-'.* --- ------- ;  
Ai PETKUS

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 Šo. HaĮstęd Street Boulevard 4089

; 4, J. ZOLp F..... . . , A
1646 W^št 46th Štrėfet Phoneš Boulevard 5208-8418

718 Węsį lŠth Š.trėet . r Plionė Moriroe 8877

Tel. Pullman 5703
4 « * • v*' # , ' V r f' # * J » ;• •>• "-j 1 . Ly,

1U734 S. Michigan Avė.

LAČHAivicZ ir SUJ<VŠ ■
2314 West 23rd Plaęe . Pl)oi)C; Canal 2515

s. c. j achaVw'ž .
42-44 East 108th St. Tek Pullman 1270 arba Canal 2^15

; , ‘ Š. t*. MAŽEIKA ,
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LTULEVIČTUS
4348 Col Califprnia Avenue .. Phone Lafayette 3572

T

'■ F A, MASALSKIS.
8807 Litiūririca Aveniie Phone ^Boulevard 4189

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivius 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 7589DR. G. SMW 

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—a nuo 6 iki < 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

8

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

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

Tel. Seėlėy 7330
Namų telefonas Briin»wick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
▼ai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
TaI. Tl<ttilevwrd 14O1

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

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:8f 

Nedėliomis nagai sutarti.
Rez. 4910 SO, MICHIGAN BLVD. 

TėT Kenw6od 5107

9

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1034 VV. 18th St., netoli Morgan Si.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyrišku. Vaikų ir visą 

chroniškų ligų. ./ 
Ofisas 6850 Stony Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. yak. Neda
liomis Ir šventadieniai® 19—12 

: diena.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėta būti.

.. ~
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as METINIS IŠPARDAVIMAS
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■ /JS
V— “MIDWEST

PUIKIAUSIAS ŠVARUS SMETONOS

Sviestas
R011 JBSl ■SVAR.

Gauname *
kasdien šviežų

Tūkstančiai perka “MidvveSt” Sviestų dėka 
jo švarumo ir skonio! Jus taipgi pamėgsite, 
dėl to, kad tai geriausias kų pinigai gali nu
pirkti ! Kainos specialiai žemos laike musų 
metinio išpardavimo

“CERESOTA”
’ • ’ i ■ ' >

‘ Švarus Sveiki Nebaltinti

Miltai
maišelis c 23c

Tai jūsų mėgiami miltai už specialiai žemą . 
kainą. Nepraleiskite progos įsigyti 

maišelį atsargai!

KVIEČIAME Į MUSU

6-TA METINI

Išpardavimai
į Tai išpardavimas, kuriuo mes labai didžiuojamės, nes 
[ juo mes pažymime savo šešių metų malonius santykius 
į su savo kcstumeriai.

SNIDER’S TOMĄTŲ CATSUP
2 didelios bonkos 25c

SNIDER’S CHILI SAUCE bonka 17c 
FOULD’S Spaghet‘i ar ma“ Stonai 19c 

fould’s švarųs egg5 ^n°c0DS 3 už17c 
“FUJI” GAMYBOS

CHOP SUEY SAUCE 3X 2 už 17C 

BEĄN SPROUTS kenas 2UŽ 17c 

bead molasses b50Xs 2 už 25c

“COMET”

RYŽIAI
s White Head , 4 7 ‘

“ 1 sv. kenai I ■ W

“Midwest” želatinos

DEZORTAS Sm

uni I7”T'rr*’ Sūrio maistas stan- 1 7f* 12Y15OJL-I2uJL 1 dard arba pimento ■ ■ v

kenai 13c

“Blue Label” ! - .Ą - J )

TEPAMAS SURIS 17c
Relish, Pineapple, Pimento, Olive

Ir Kas Per Išpardavimas!
SIUNTINIŲ SIUNTINIAI IŠSIUNTINĖTA MUSŲ 

KRAUTUVĖMS! ŠIMTAI DALYKŲ PASIRINKIMUI! 
| (VISKAS, KAS TIK JUMS REIKALINGA — KAIP 
K PAPRASTAI Už NIEKINGAS KAINAS).

6-ta Metiniai
Ring Cakes

Specialiai kepti ir Wąrd’s pristatomi 
kasdien šviežus

(suvynioti i cellophane) H
TRYS GARDUS LUKRAI S

Smetoninis lukras su riešutais ŠTUKA ■
Smetoninis lukras su kokosais "
Šokoladinis lukras sįi Decorettes

Pirkit Dabar Ir Sutaupykit Daugiau! 
Tai Yra Išpardavimų Išpardavimas!

“Gold Medai” 
Softasilk Miltai 

Keksams
21/j sv. maišelis

WHEATIES
ir ■ ••

Flaksai j iš • cielų kviečių

25 c 2 pakeliai 23c-pakel*

BISQUICK
Paruošti biskvitams 
40 unc.

20 unc.

miltai

29c
pakelis 17c

■ ?■

KASDIEN GAUNAME ŠVIEŽIUS VAISIUS 
IR DARŽOVES

PUIKUS RINKTINIAI

Aukso išnokimas svaras 5c
JONATHAN OBUOLIAI Puikųs 3 svarai 19c

DELICIOUS OBUOLIAI Labai puikųs 3
i■ ■ ■

svarai 25c
1

IC.OPUSTjAkI puikųs new texas svaras 3c
SALERŲ ŠERDYS Puikųs Florida 3 stembriai 10c

NAUJI ŠPINAKAI Puikųs Texaa bIačiala»iai 3 svarai 19c

PUIKUS SKIRTI

TOMATAI Šviežus, kieti prinokę ^2 svarai 23c

KITCHEN KLENZER 4 pak. 19c
“PRIDE”
SKALBIMO Pauderis ™elipsak33 1ŪC
TA’VT’TZ' A t 10c tūbele žinoma Forhan*s Pašte dan-
U1 JA.2A1 tims perkant “American Family”
MUILO FLAKSAI pakenkis  21C

Kol užteks ištekliaus

“LINCO” WASH “dnek'|.......... 14c
(Plūs 5c depozito už bonką)

Išvalo, baltina, desinfektuoja

“RINSO” ma",°abuntuž ...... 20c
Pirkit didelj pakelį už 19c ir gaukit paprastą pakelį 

už 1c — pakol bus ištekliaus

“AMERICAN FAMILY”
MUILAS 10 gabalų 49c
“RIVAL”
ŠUNIMS MAISTAS 3 Mk ,• •v pakeliai______  25c

NŪO22 IKI 28 SAUSIO 

įskaitytinai

METINIS IŠPARDAVIMAS 
KENUOTŲ VALGIŲ

“MIDVVEST” PUIKIOS RŪŠIES”

Pyčės
“MIDWEST” PUIKIOS

Obuolių koše

pjaustytos ar dideli O "7#*
pusės “2’/2ken.4^“

RŪŠIES

2 Z2 23c

“MIDWEST” PUIKIOS

Fruit Cocktail
RŪŠIES” Z

2No-1 29 caukštas
kenas

MIDVVEST” PUIKIOS 
šviežus didelis 4 g? 

2’^ kenasSlyvai
“COLLEGE

Sriubos

RŪŠIES”

INN”
įvairios 14 '/k 4% už 19c 
uncijų kenai " "

“CROWN OF MARYLAND”

String beans
y

'•LITTLE FOLKS”

SaldusKukurūzai

žali .2 N?219cpiauti-■ kenai

“GREEN GIANT”

žirnini dideli
llldl minkšti

2i219ckenai ** v

217,unc- 35 ckenai T1*

“JAQUA” PUIKIOS RŪŠIES

Tematai. S^;/2kenai 10 c

“Spry” m
Švarus daržovių rieba- O 4
loi, svaro kenas ....... "■

-y 3 svarų kenas .................................61c

ARMOURS “STAR”

IdlIIdlUb • 'džiaruose ‘

“MIDWEST” 
PUIKIAUSIA GOLDEN SANTOS KAVA17c

MAXWELL HOUSE” 
’ ■' ■ ■ * I t ' ,

svaro maišelis 
■( f ‘

<<MIDWEST” DE LUXE

svaro maišelis.

PUIKIAUSIOS RŲŠIES RŪKYTA MĖSA 
ŽEMOMIS KAINOMIS

Kasdien 
Spraginta 

švieži
Svarinis
Maišelis

OSCAR MAYER’S “APPROVED”

VIRTAS KUMPIS Gardus % svaro

KAVA

KAVA

LIPTON’S”
YELLOW LABEL JUODA ARBATĄ

, *4 svaro Pakelis 23q
ŽALIA JAPONIŠKA ARBATA

% svaro pakelis 12c

“PAUL SCHULZE” Specialus metiniai J| g
“PARADISE” KREKERIAI SV. PAKELIAI |

Visuomet šviežus ir grūzdus
“OUAKER”
SPICED ALMOND COOKIES— 

YPATINGAI PUIKUS, SVARAS ..
ĮVAIRUS 

CHOCOLATES 
svaro dėžutės. 

23c
“MIDWEST”

BLYNŲ SYRUPAS
21 unc. džaras

“RICHTER’S”

MINKŠTA SUMMER DEŠRA
1 ' * '

“WILSON’S” CERTIFIED

Braunschwėiger LIVER SAUSAGE

“MICKELBERRY’S” OLD FARM PUIKIAUSIOS RŲŠIES

FRANKFURTS Mink5ti’sultin8i

Svaras

Svaras

svaras

24^c

24^c
t

“MICKELBERRY’S” OLD FARM PUIKIAUSIOS RŲŠIES

Švarios kiaulienos DEŠROS (LINKS)
“LINCOLNSHIRE”
DHTTCTVTT T A^TNTAT Liesi» hickory rūkyti Jt lAlJbl I 1JL luAfeirNl/VL cellophane, % svaro9

Svaras 26/sc

apvynuoti j 
pakeliai .... 1G^c

■ , . / i

“SUNSHINE” specialiai metiniai
DEVILS FOOD specialus
SVIESTO MAKARONAI
Ir GOLDEN NOUGAT Cookies 27c

SVARAS

PALMOLIVE MUILAS 5C
DYKAI Cannon Complexion Cloth. Prisiųskit 3 ap- 

vyniojimus j Palmolive, Jersey City, N. J.

HERSHEY’S”
PIENO ŠOKOLADAS

‘/z svaro gabalėlis

10c
“MIDWEST”

ŠVARUS MEDUS 
, 16 unc. džaras 

19c

— . .... .
ŠVIEŽIAI KEPTI ŠOKOLADO

MARSHMALL0W KUKIAI
Su Pėcans ar džčla, svaras

19c
“MIDVVEST” 

ŠVARUS EGG NOODLES 
Svaro cellophane pakeliuose 

15c

“SILVER DUST” 2

“AUTOMATIC” SAI 2
“SUPER SUDS” S? 3
“LIFEBUOY” MUILAS 3

27c

už

už

25c
26c 
17c

A YTT?Y” Vaškuotas O W A A. AILA. popierius " rol. už
Ruošos 40 pėdų roleliai

13c

CLIMALENE 2 maži « 17 c 
DIDELI PAKELIAI.............. 19c
B0WLENE S 2 už 19C 

Užlaiko klozetus švariai

NUO 22 IKI 28 SAUSIO 
įskaitytinai
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Apžvalga
VISGI IŠKREIPĖ

Gera reforma pavojuje
Viena žmoniškiausiųjų reformų Amerikos teisingu

mo sistemoje yra sąlyginis bausmės sumažinimas.
Daug žmonių patenka į kalėjimą, kurie nėra tikri 

piktadariai. Jie laikinai iškrypsta “iš gero kelio”, ar dėl 
to, kad jie negalėjo suvaldyti savo temperamento, arba 
buvo pastūmėti kokių nepaprastų aplinkybių. Tokios rų- 
šies nusikaltėliui duodama proga pasitaisyti. Jeigu jisai 
kalėjime elgiasi gerai ir atrodo, kad jisai tikrai gailisi 
savo pikto darbo, tai tam tikra įstaiga, kurios žiniai ši
tas reikalas yra pavestas prižiūrėti, ji paleidžia iš kalė
jimo su sąlyga, kad jisai per paskirtą laiko tarpą ne
peržengs įstatymų.

Toks sąlyginis bausmės sumažinimas vadinasi “pa- 
role”. Tai terminas paimtas iš franeuzų kalbos ir reiš
kia žodis arba prižadas.

Pastaruoju laiku tačiau Illinois valstijoje apie tą 
pagerinimą nusikaltėlių baudimo tvarkoje kalbama la
bai nepalankiai. Pasirodo, kad visoje eilėje atsitikimų 
iš kalėjimo buvo paleidžiami užkietėję kriminalistai, 
kurie anaiptol nemanė pasitaisyti, bet, kai tik išeidavo 
į laisvę, tuo jaus vėl pradėdavo verstis neteisėtais bu
dais.

Sakoma, kad čia kaltė politikierių, kurie už pini
gą arba kokį kitą atlyginimą vaduoja iš kalėjimo pikta
darius, panaudodami tą įstaigą, kuri turi galią duoti 
“parole” nusikaltėliams.

Butų gaila, jeigu dėl korupcijos politikoje valdžia 
butų priversta tą reformą panaikinti.

Giljotinos sudeginimas

“Draugas” rašė, kad Dr. J. 
Šliupas nori ‘‘išgriauti” dabar- 
tirfes mokyklas Lietuvoje ir 
“išvyti, jei ne, išžudyti katalikų 
vadus' ypač kunigus”. Dabar 
jisai teisinasi, kodėl jisai taip 
iškreipė šliupo mintis, rašyda
mas apie jo laišką. Sako:

“Mes taip nebūtume rašę^ 
jei šliupo nepažintume iš 
praeities darbų: iš jo raštų 
ir kalbų. Juk daug kas dar 
atsimena tuos laikus, kuomet 
šliupas, kalbėdamas ir rašy
damas’ lietuviams Amerikoje, 
kurstė griauti bažnyčias, o 
kunigus karti bažnyčių var
pinėse. To savo nusistatymo 
jis nėra atšaukęs, nes jo ne
pakeitė. Dėl to, nežiūrint ką 
Šliupas veiks, ar draugiją or
ganizuos, ar laikraštį leis, ar 
net gimnaziją steigs, jo sie
kiai nesikeičia.” 
čia nėra prasmės.
“Draugas” aiškina dabartinį 

Dr. šliupo laišką “praeities 
darbais”, bet neparodo nė vie- 

,no jo darbo, ,kur butų buvęs 
mokyklų griovimas ir katalikų 
vadų vijimas arba žudymas. 
Vietoje šliupo darbų, jisai pri
mena tiktai “raštus ir kalbas”.

Bet matyt, kad ir jo žodžių 
“Draugas” gerai neatsimena. 
Nes jisai sako, kad šliupas kur
stė griauti bažnyčias, o kuni
gus karti bažnyčių varpinėse. 
Apie šitokį aiškinimą 
pasakytų: “It doesn’t 
sense”.

Nes,' iš tiesų, jeigu
kurstė “griauti bažnyčias”, tai 
buvo nesąmonė tuo pačiu laikų 
kurstyti “kunigus karti bažny
čių varpinės#’,* Sugriovus baž
nyčią, ir varpinė, žinoma, bus 
sugriauta — tai kaip čia pas
kui kunigą toje varpinėje pa
karsi ?

Atrodo, kad “Draugo” redak
torius yra ką nors girdėjęs apie 
“baisią” Šliupo’ agitaciją iš tų 
laikų, kada jisai (“D.” redakto
rius) dar nė į Ameriką nebuvo 
■atvykęs, bet pats nieko tikro 
apie ją nežino ir nepasistengė 
patirti. O betgi jisai daro labai 
drąsias išvadas.

Pagalios, kuo jisai remiasi, 
tvirtindamas, kad Dr. šliupas 
savo nusistatymo “nepakeitė”? 
šliupas, kaip buvo, taip ir te
bėra laisvamanis. Tai yra jsiti- 
kinimo dalykas, bet jisai nepa
sako, kokiu budu reikia veikti, 
kokių priemonių reikia 
tiems įsitikinimams 
gyvenime.

Veikimo būdų ir 
klausime Dr. šliupo
mas galėjo labai žymiai pasi
keisti. Ir iš paties '“Draugo” 
straipsnio reikėtų spręsti, kad 
jisai tikrai pasikeitė. Jeigu 
Šliupas seniau kalbėdavo apie 
kunigų “korimą varpinėse” (gal

.i

būt, tik įsikarščiavęs pavarto
jo tokią smarkią frazę), tai 
šiandie jisai taip nekalba. Da
bar jisai siūlo steigti gimnaziją, 
ragina žmones skaityti laikraštį 
(“Laisvąją Mintį”), reikąlauja, 
kad Lietuvoje butų įvesta civi
linė metrikacija. Kas gi Čia yrą 
baisaus ?

Tai visai kulturišk-i ir teisėti 
veikimo budai.

Taigi dar kartą reikia pasa
kyti, kad Marijonų organas pa
sielgė nepadoriai, darydamas 
Dr. šliupui neteisingus prie
kaištus. Perdaug tankiai jisai, 
atakuodamas “bedievius”, pra
silenkia ne tik su “katalikiškai 
krikščioniškos moralybės tieso
mis”, bet ir su visokia mora
lybe.

tai buvusi tik bėdos priemonė. 
Po didelių streikų pramonės 
centruose ir neramumų sodžiu
je, bet ypatingai po Kroiištad- 
įto sukilimo, jisni atsteigė pre
kybos laisvę ūkininkams ir pa
vadino šitą atmainą savo politi
koje “nauja ekonomine politi
ka” (Nep>.

Leninas pareiškė, kad šitas 
grįžimas į privatinio biznio si
stemą yra vykinamas “rimtai ir 
ilgam laikui” (vserjoz i nadol- 
go). Da ir po Lenino mirties 
šita politika per keletą metų 
nebuvo atšaukta.

Kai kurie Lenino garbintojai 
eina dar toliau. “Vilnis”, pa
vyzdžiui, vadina jį “pačiu svar
biausiu Markso bendradarbiu”, 
'— nors Leninas dar buvo tik 
13 metų, kai Marksas mirė!

O Dėdelė-Pruseika, kuris per 
penkerius metus vadovavo lie
tuviams opozicionieriams (“sklo- 
kininkams”), 
tai, kad —

“Jis griežtai smerkdavo vi
sokius opozicionierius, rei
kalaudamas, kad partija bu
tų vieninga ir disciplinuota.”

giria Leniną už

LENINO DIEVINIMAS

KAME GI( TAS “LENINIZMO” 
LAIMĖJIMAS?

Silpnos valios žmonės 
na koki nors “didvyrį”

garbi
ne už 
ir tei-

Vakar komunistai visose ša
lyse minėjo 13-taš metines Le
nino mirties sukaktuves.

Komunistai jau priėjo savo 
protinėje evoliucijoje tą laips
nį, kur kritikos sensas absoliu
čiai paliauja veikęs. Jie pasida-1 tai, kad jisai yra geras 
rė labai panašus į religijos sek- singas arba už jo gilias mintis, 

,' bet už jo pergales kovoje su 
kitais žmonėmis.

Kas šiandie žinotų apie Mus- 
solinį arba Hitlerį, jeigu jiem 
nebūtų pavykę smurto keliu 
prasiskinti kelią į valdžios vir-

tą, kuri turi “šventą raštą 
savo pranašą ir to pranašo1 
“Vietininką” žemėje.

Jų Biblija tai — Lenino raš
tai. Lygiai, kaip krikščionių 
“naujas įstatymas” yra parem
tas “senuoju testamentu”, taip 
ir komunistų šventraštis yra 
neva pagrįstas “marksizmu”.

Savo spaudoje komunistai ke-

šunes? Už tai, kad jiem pasise- biai yra šiandie Rusijoje šau
kė ginkluotoje kovoje nugalėti domi arba ujami, kaip pasiutę 
savo oponentus, tai jų garbiti- šiities! •
tojai dabar apdovanoja juos vi
sokiomis įsivaizduotomis sieloš 
ir proto gėrybėmis. Mussolinis 
yra piešiamas, kaip “geniališkas 
'valstybės vyras”,o Hitleris — 
kaip vokiečių tautos “prana
šas”. f

Visai panašiu budu yra nu
siteikę Lenino garbintojai ko
munistai linkui savo mirusiojo 
“didvyrio”. Jie negali atsigėrė
ti tuo, kad jisai, girdi, visame 
kame “laimėjo”. Štai, čikagiš- 
kis lietuvių komunistų laiktaš- 
tis rašo:

“Kautskis dat gyvas. Bet 
ką reiškia šiandien jo ‘teori
jos’? Tokie vadai, kaip Kaut
skis, nemokėjo kovot nei 
prieš imperializmą, nei prieš 
fašizmą. Jų keliu einant, 
darbininkai nieko laimėt ne
gali, o pralaimėt gali labai 
daug.” 
Toliaus tas laikraštis prisi

mena Austrijos socialdemokra
tus ir jų vadą, Otto Bauerj, ir 
sako:

“Bauerio taktika pralaimė
jo. Visi oportunistiniai gu- 
dravojimai nieko nedavė, ne
apsaugojo Austrijos nuo fa
šizmo.

“O Lenino kelias, nežiū
rint didžiausių kliūčių, davė 
laimėjimą ne tik Sovietų Są
jungai, bet ir gausios inspi
racijos šaltinį kitų tautų 
darbo žmonėms.” 
Labai abejotinos rųšies in

spiracija, kuomet artimiausieji 
Lenino draugai ir bendradar-

Trockis, kuris kartu su Leni
nu padarė 1917 metų spalių- 
lapkričio perversmą, yra sovie
tų valdžios ištremtas ir pra
keiktas.

Zihovjevas ir Kamenevas, 
kurie višą gyvenimą veikė kar
tu su Leninu, seniai pūva po 
velėna. Keturiolika kitų j ų 
draugų taip pat nugalabinti.

O dabar, bolševikams besi
rengiant iškilmingai paminėti 
Lenino mirties sukaktuves, Ma
skvoje buvo paskelbta, kad už 
“išdavystę” yra patraukti tie
sėti dar 17 stambių bolševizme 
šulų. Jų tarpe minima vardai 
Radeko ir Bucharino. Pirmasis 
jų buvo laikomas gabiausiu ko
munistų publicistu; antrasis 
dar Leninui būnant gyvam, bu
vo pripažintas oficialiu komu
nizmo teorijos dėstytoju. Jisa: 
parašė “Komunizmo ABC”; ji 
sai redagavo vyriausiąjį parti
jos organą “Pravdą”. Vėliau 
kai Stalinas “nuvainikavo” Zi 
novjevą, tai Bucharinas buv< 
paskirtas viso komunistų in
ternacionalo vadu.

Bet jiems jau nebėra vieto; 
Lenino įsteigtoje Sovietų Są 
jungoje.

Tai kame gi yra tas “leniniz 
mo” laimėjimas?

Ar tame, kad Rusijos komu 
nistų nešaudo Hitleris arba Mu 
ssolini arba šušniggas arbi 
Smetona arba gen. Franco’ 
Bet juk to ir nereikia/Tą “dar 
bą” Rusijoje atlieka Stalinas!

Didžioji Franci jos revoliucija, kuri prasidėjo (1789 
m.) tvirtovės Bastilės sugriovimu, vienu laiku vartojo 
terorą savo priešams naikinti. Ji nugalabijo ^karalių 
Liudviką XVI, karalienę Mariją Antoinettą iF tūkstan
čius aristokratų bei jų sėbrų.

Nuo tų laikų pagarsėjo “giljotina”.
Kai teroras įsigalėjo, tai revoliucionieriai ėmė ga- 

labinti kits kitą. Griežčiausiai terorą vykino Robęš- 
pierre. Jo įsakymu buvo nukirstos galvos garsiajam 
oratoriui Dantontii ir daugybei kitų žymių revoliucijos 
vadų. Jie buvo vienos su Robespierre’u partijos žmo
nės — jakobiniečiai, bet diktatorius apšaukė juos “iš
davikais” ir sunaikino.

Galų gale, Termidoro 10 dieną (liepos 28-tą) 1794 
m. pats Robespierre buvo nugalabintas, ir “revoliucinio 
teroro” periodas pasibaigė.

Mašina, kuria buvo kapojamos galvos Francuzijo
je, vadinosi “giljotina”. Tai buvo du aukšti stulpai su 
skersiniu viršuje ir platforma apačioje. Nuo to skersi
nio nusileisdavo kirvis su plačiais ašmenimis, ant kaklo 
paguldytam “kontr-revoliucionieriui”.

Daugelis žmonių įsivaizduoja, kad teroras tai ne
apsieinamas revoliucijos įnagis. Bet tai yra klaida. Te
roras yra baimės ir desperacijos {priemonė. Francuzai 
griebėsi teroro tiktai tada, kai Europos karaliai atsiun
tė savo armijas į Francuziją ir jos priėjo beveik prie 
Paryžiaus vartų, sumušusius respublikos kariuomenę. 
Rėspublikos valdžia buvo persigandus — manė, kad jau 
viskas žūva! . ' 1

Kai 1871 m. sukilo Paryžiaus darbo žmonės prieš 
kapitalistų valdžią ir įsteigė Komuną, tai ji teroro ne
vartojo. Ne tik nevartojo teroro, bet sunaikino patį te
roro įrankį, sudegindama giljotiną (balandžio 6d.)!

Šitie faktai bus pravartu atsiminti dabar, kuomet 
Stalino diktatūra Maskvoje rengiasi rytoj pradėti nau
ją didėlę bylą —prieš Radeką, Piatakovą ir 15 kitų bu
vusių bolševizmo šulų.

Teisme Jurgis liudijo:
“Pirmiausia aš poteriavau, 

kad mano kaimynas duotų man 
kalakutą. Mano maldos negel
bėjo.

“Po to aš poteriavau, kad 
kalakutas perskristų per tvo-.

rą į mano kiemą. Tačiau ir 
šios maldos buvo bergždžios.

“Pagalios as poteriavau, kad 
galėčiau? perlipti per tvorą į 
kaimyno kiemą ir pasiimti ka
lakutą. šios paskutinės maldos 
man pagelbėjo.”

noti kaip Ką jis sakė prie 
jūsų išvažiavimą?

—Jis sakė, kad jis bus čia s’ 
savo vyrais per devynias die 
nas.

Rašo ANTANAS ŽYMONTASanglai 
make

lia Leniną į padanges, stengda
miesi įtikinti save ir tuos, ku-, 
rię jų “vieros” nepriima, kad 
bolševizmo steigėjas buvęs tik
ros ir neklaidingos evangelijos 
skelbėjas.

Visi žino,' kad Leninas buvo 
labai nepastovus savo pažvalgo- 
se. Per dvejetą su viršum de
šimčių metų jisai buvo1 Rusijos 
social-demokratų partijos na
rys ir gynė demokratinio s'O'ciia- 
lizmo principus; paskui jisai 
“persivertė ragožium” ir ėmė 
demokratiją niekinti. Demokra
tijos priešu būdamas, jisai ir 
mirė. Bet šiandie iš Stalino ma
lonės bolševizmas jau “ kovoja 
už demokratiją” (tik ne Rusi
joje). Taigi dabar komunistai 
rašo, kad Lenino pastangų dė
ka dabartinė Rusija esanti “de
mokratiškiausia pasaulio šalis”!

Kiti komunistų rašytojai gar
bina Leniną už tai, kad Rusija 
jau esanti apvalyta “nuo kapi
talistinio brudo”. O tuo tarpu 
yra gerai žinomas faktas, kad 
pats Leninas stengėsi Rusijoje 
atgaivinti kapitalistinę sistemą, 
kai jisai pamatė, kad komuniz
mas atvedė Rusiją prie pražū
ties kranto.

Komunizmą, 
buvo įsteigęs 
tais, jisai pats
“karo komunizmu” ir sakė, kad

Šliupas

imtis 
įvykinti

priemonių 
nusistaty-

kurį Leninas 
1918—1919 me- 
vėliau pavadino

(Tęsinys)
Nuo Dr. Junker sužinojau ke

letą smulkmenų apie Emin Pa- 
sha. Emin buvo vokietis, bet 
žydiško kraujo. Jo tikras var
das — Eduard Schnitzcr. Augš- 
tas, plonas, trumparegis. Buvo 
didelis lingvistas, kąlbėjo vokiš
kai, turkiškai, arabiškai, fran- 
euziškai, itališkai, angliškai ir 
dar vartojo keletą Afrikos dia
lektų. Jis padarė svarbių zoolo
ginių išradimų, buvo patyręs 
medikas. Daug pagelbėjo Gor- 
donūi. Buvo geras diplomatas 
ir buvo paskirtas Eųuatoria gu
bernatorium. Kas tik jį pažino, 
gerbė. Jis savo laiškuose rašė: 
“Egiptas nepaiso ir užmiršo 
mus. Europa visai neįdomauja, 
ką mes vekiame.”

Aš parašiau Emin, kad pa
galbos ekspedicija atvažiuoja 
pas jį ir nurodinėjau, kad jis 
nepakliūtų bereikalingai į prie
šo nagus.

Khedive įdavė man laišką, 
kad nuvežčiau ir įduočiau Emin 
Pasha. Laiško gurinys sekamas:

“Pagalbos ekspediciją suorga
nizavo Stanley, žinomas ir pa
tyręs Afrikos tyrinėtojas, ku-

rio reputacija yra žinoma visa
me pasaulyje. Jis su savo eks
pedicija atveš visą reikalingą 
maistą ir visus nuveš į Cairo. 
Veš tokiu keliu, kurį Stanley 
išrinks, šis raštas, yra išduotas 
jums ir paduotas į Stanley ran
kas. Kaip tik gausite šį raštą,1 
malonėkite priimti mano linkė
jimus ir turite pilną laisvę ke
liauti į Cairo arba galite su o- 
ficieriais ir kareiviai pasilikti 
vietoje, jei patinka. Tie, kurie 
pasiliks vietoje, lai ima atsako
mybę ant savęs, lai nesitiki jo
kios pagalbos iš valdžios. Visi 
bandykit suprasti šį raštą taip, 
kaip jis yra parašytas.”
Kaip nuvažiavome į Zanzibarą 

vėl susitikome su Tipp-Tib. Jau 
dešimt metų nebuvau su juo 
susitikęs. Arabas praturtėjęs ir 
pasidaręs svarbus asmuo Cent- 
ralinėj Afrikoj. Žinojau, kad 
Tippu-Tib yra suktas. Kaip tik 
susitikau jį, pareiškiau:

—Ar nori su manim kariauti 
ar taikoj gyventi ?

Jis sutiko taikoj 
ilgo derėjimosi, aš 
juo kontraktą. Jis 
ti 600 nešikų, po
sterlingų kiekvienam už nune
šimą daiktų nuo Stanley kriok
lio (vandehpuolio) iki ežero 
Albert ir atgal.

Paskiau turėjau ilgą pasikal
bėjimą su majoru Banttelot. Jis 
norėjo gauti nuo manęs daugiau 
žinių apie Tippu-Tib. Paklausė:

—Gerbiamasis, aš norėčiau 
gauti daugiau žinių apie Tipp- 
Tib. Kuomet aš užtrukau -kele
tą dienų prie krioklio, jus da
vėt 
tui 
jus 
gu
prasidėti su tokiu asmeniu.

-—Aš nieko neturiu prieš 
Tippu-Tib. Vienok mums reikia 
su juo palaikyti gerus santy
kius. Jis tvirtina, kad ši teri
torija priklauso jam. Mes esa
me šioj teritorijoj kaipo jo, 
draugai.

—Ar

—Jei Tippu-Tib bus čiona 
per devynias dienas, tai bu 
tikras stebuklas.

gyventi. Po 
padariau su 
sutiko duo- 

šešis svarus

DALINA MAISTĄ AUSTRIJOS NETURTINGIEMSIĖMS

VIENNOJE, AUSTRIJOS SOSTINĖJE, GATVIŲ KAMPUOSE KARIUOMENĖS

—Kodėl, — paklausė nusiste 
bėjęs majoras.

—Todėl, kad prirengti 60 
vyrų nešimui daiktų, tai ne juo 
kai. Jis čia negalės greičiai 
pribūti kaip per penkioliką ar 
ba dvidešimt dienų. Mes turim 
jam atleisti, jis nėra europietis 
Tiesa, jis prižada, bet gal sav< 
prižadėjimo ir neišlaikys,—gal 
visai nepasirodys.

—Bet tai liks sunkus darba 
mums, jei jis visai nepasirodys 
Nunešti penkis ar šešis šimtu; 
siuntinių su dviem šimtais vy 
rų, ten ir atgal, diena iš die 
nos.

—Pažiūrėkite į rašytus nuro 
dymus. Ten pasakyta: Laul 
čionai, kol mes sugrįšime si 
Emin nuo ežero Albert arba se 
kitę paskui musų su ryšuliais

—O, no! Laukti čionai kėlu 
mėnesius butų tikra kankynė.

—Kad aš tikrai žinočiau, kac 
jus surasito kelią iki ežero Al
bert, aš pats atlikčiau tuos vi 
sus darbus, o jus paskirčiau 
pirmas eiles.

—Na, o kaip manai, kaip il
gai ims kol mes vėl susitiksim*

—Kas gali žinoti? Nieks ne
gali man pasakyti, kaip didelei 
čia yra girios. Ar Čia yra ke
liai? Kokie vietos gyventojai^ 

(Bus daugiau)
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energingą įsakymą leitenan- 
Stairs. Aš supratau, kad, 
nepasitikite Tippu-Tib. Jei- 
taip, tai kam ištikro reikia

manai, kad Tippu-Tib
išlaikys savo kontraktą ir duos
tau 600 vyrų, kaip žadėjo?

—Jus tiek pat turėtumėt ži-

......... ................

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500
4
Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą. 

....................................................... -

virtuvės dalina maistą neturtingiems gyventojams. Jie paprastai gauna mažas porci
jas tautinio valgio, “goulaš.” Naiijienų-Acine Photo

. ■■ I ■.. ■ .. . ........  ........ ....... ....;..........
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ŠITIEMS PRIKLAUSO PINIGAI

Žemiau paduodame dalį są
rašo lietuvių, kuriems pri
klauso pinigai iš uždarytų 
bankų. Pinigus turi Valstijos 
auditorius, Edward J. Barrett 
bankų likvidavimo skyrius.

Jie buvo sukelti likviduo
jant užsidariusių bankų tur-j 
tą.

Jei jūsų vardas yra Šiame 
sąraše, tai nueikite į likviduo
tojo raštinę, kuri randasi ad
resu, 7 South Dearbotn street, 
ir pinigus pareikalaukite Su 
savimi reikia pasiimti banko 
knygutę, ir kokį nors paliu
dymą su vardu ir pavarde.

Laiškai žemiau suminė
tiems lietuviams buvo pasiųs
ti, bet jie grįžo atgal. Audito
rius dabar nežino kur su su
minėtais t asmenimis galima 
susiekti:
Central Manufacturing Dist- 

trict Banko depozitoriai, - 
kuriems priklauso pini

gai, seka:
Aukstales, Agnės, 4200 So. 

Talman avenue.
Bagushiskas, Charles, 3348 

S. Union avenue.
Bashinski, J. L., 830 West 

35th Place.
Biga, Theresa, 6401 Stewart 

avenue.
Buretta, P. J., 5719 S. Eran- 

cisco avenue.
Daniunas, Anton, 6815 So. 

Campbell avenue.
Danio, Sophie, 6843 South 

Washtenaw avė. .
Dcrdzinski, Stanislava, 4258 

Archer avenue.
Gazda, Joseph, 2842 Poplar 

avenue.
Gedviliene, Pranciška, 3415 

So. Auburn avenue.
Gilis, Paul, 4949 S. Wclls 

street.
Grienius, Karol, 3221 Lowc 

avenue.
Gudzunas, Jonas, 3216 So. 

Halsted street.
Isganiutė, Auna, 1222 So. 31 

et., Cicero.
Janus, Vaul, 1924 West 45th 
Place.

x Jakawich, Felix, 3407 South 
Wallace street.

Janušauskas, J., 916 W. 34th 
street.

Januškevicz, Peter, 3327 So. 
Ualsted street.

Johnson, Kazimieras, 3317 
Lituanica avenue.

Karis, Ben, 1949 W. 34th st.
Katpinskas, Vera, 3447 So. 

Auburn avenue.
Kershas, Felix, 3759 South 

Lowe avė.
Krisciunas, Martin, 3358 So. 

Halsted street.
Krasinskas, Solomėja, 3104 

Wall street.
Lapinskas, Jennie, 839 West 

34th place.
Leleika, Bruno, 3014 Eme- 

rald avenue.
Masaite, Lottie, 3151 Eme- 

rald avenue.
Masaite, Vincenta, 3151 

Emerald avenue.
Maskaliunas, Anton, 7200 S. 

Green* street.
Mason, Lona, 1120 E. 47th 

street.
Matlevich, Frank, 4115 Oak- 

ley avenue.
Miškauskas, Hclen, 2918 

Emerald avenue.
Paukštis, Mike, 4359 South 

Maplewood avenue.
Rudnicki, Bernice, 1255 W. 

32nd street.
Rudzinski, John, 1519 W. 

18th Place.
Sakala, Geo, J. 2852 Lowe 

avenue.
Salciunas, Jonas, 6521 So. 

Paulina street.
Selvenowicz, Sofia, 3035 S o. 

Poplar avehue.
Shaltes, Charles, 5204 South 

Kolin avenue.
Shaltes, Mrs. Mary, 5204 S. 

Kolin avenue.
Shaukles, Mrs. Annie, 3402 

So. Union avė.
Shiflim, A. F., 3202 S. Hals-

Waukegan, III.
Sonko, Phillip 3560 Archer 

avenue.
Stahczyk, M. M., 3711 So. 

Winchester avenue;
Tryba, Bernice, 3819 Sotith 

Wtfshtenaw avenue.
Tubis, Jonas, 5609 South 

Throop st.
Waitkus, Dominik, 4415 S. 

Richmond avenue.
Witka, A. M., 3837 So. Tal

man avenue.
Yasuich, Peter, P., 3249 W. 

16th street.
Zickus, Vladas, 2001 S. Hąl- 

sted street.
Zuckus, Jozefą, 2001 South 

Halsted street.
Pinigai priklauso šiems lietu
viams, kurie buvo Mar^uette 

Park State Bank depo- 
zitoriais:

Backus, Anna, 7023 S. Cam
pbell avenue.

Balanda, Aldona, 6412 So. 
California avenue.

Balanda, Pins, P., 6412 So. 
California avė.

Baltutis, John, 6807 South 
Rockwell street.

Belinski, Sophie, 7032 So. 
Maplewood avenue.

Brosius, Mrs. H., 4053 So.
Montgomcry avė.

Dacas, Joseph, 6753 South 
Maplewood avenue.

Dulinskas, Ada, 6834 So. 
Talman avenue.

Gailius, Loretta, 2505 Wcs( 
69th street.

Elevičius, Walter, 7502 So. 
Kingston avenue.

Gorski, Dorothy, 6437 So. 
Talman avenue.

Gorski, Tony, 6437 South 
Talman avė.

Gounis, Peter, A.', 2443 W. 
63rd street.

Grobshta, Mike, 6929 South 
Maplewood avenue.

Janu, H. Lee Jr., 7335 So. 
Rockwell st.

Kuichat, Emil, 6317 So. 
Kimbark Avė.

Kukura, Charles J., 5235 So. 
Washtenaw avenue

Lukasewicz, Josephine, 3006 
W. 41st street.

Mezlaiskis, John J., 2453 W. 
71-st street.

Mikalauines, Jos., 6948 So.
Campbell avenue

Ostrowski, Walter, 6415 So. 
Maplewood avenue

• Ramancionis, J. S. 3147 So.

Turtai
Stanley,

6942 So

Halsted street
Rahėš, A, R., 2712 W. 59th 

street.
Razabodowski, 

2549 W.* 69th street.
Rųkštelis, Vineent, 

Maple\Vood dvenue.
ShaUlis, K., 4355 So. Saw- 

yer aVenue.
Shefeckj John, 6336 S< Wa- 

shtenaw avė.
Shevech Lillian, 6336 South 

Washtenaw avė.
Smilksta, Cofistantinej 6953 

So. Artesian avė.
Staniulis, Simon, J., Yernio, 

California.-
■ Stasckke, Alfred, 6545 So.
Lincoln avenue. /

Stripeik, Arithony —-
TOrmoehleifj Mildred, 2604 

W. 65th street.
Tc^rmoehlenj Raymond, 

2604 W. 65th street.
Towall, Margaret, 6607 

Rockwell street.
Trauscht, Florence, 6543 

Artesian avenue.
Trauscht, Marle, 5847. 

Sacramento avė.
Valančius, Leo, South East- 

dn, Mass.
Walashim, AhthoUy, Tole

do, Ohio.
Walsh Anna, 8233 So. Mar- 

shfield avė.
Žuback, Clara, 6017 So. Ar

tesian avė.
Žvirblis, George, 2543 

71-^t street.
(Bus daugiau)

So.

So.

Wcst

Svarbu Keistu 
tiekiams

sisėme, iš niekur kitur para
mos nesulauke ir kuopą fondą 
likvidavo, o atskaitas savo lai- 

Nuo turtų mažai ka$ bėga, ku paskelbė spaudoj.
tartų dauguma nori tartų ęja“- ! Dabar kun.gQ Mockaus . 
gelis ieško, apie turtus svajoja, dgfis vgl paWogejo> jis dabar 
kai kurie kalba ir dainuoja, dar randasj HgoKlnėje. Tad kuo- 
kiti apie turtus sapnuoja. pa atnąujino fondų ir jau 

štai ateinantį sekmadienį surinko ąė'kų keletu dolerių. 
“Turtai” bite išstatyti publikai Todėl Laisvamanių Etinės 
parodyti Liėtuvių Auditorijoj, Kultūros praugijos pirma 
3183 So. Halsted Street jr kuopa per šjįVo sekretorių at- 
dar ne kokie, bet “Užburti tur-į sišaukia į visus laisvos min- 

ties lietuvius prašydama kiek

Juos atgabens ir pastatys pa- išgalę kūn. M7 X.
rodai Chicagos vyrų Choras ir fondui. Visas aukas paskelb- 
LSS Chicagos ceiitralinė kuo- sime laisvoj spaudoj kartu su 
pa. Tų turtų kasėjai bus ne aukautojų 
kas kitas, kaip Dramatiško Ra- me taipgi 
itelio vaidilos; būtent pp. Petro-1 padarytos.
nėlė Millerienė-Petraičiūtė, Ju
zė Gulbinienė, roselandietis sce
nos veteranas Liutkevičius, Jo
nas Stasiūnas, V. Paškauskas,
Vytautas Tarutis, p-lė Tarutis, kja žiur€ti jr kas u buti 
Vytauto sesuo, A. Jusąs, J.: 
Kaunas, X. Saikus, Slunksnis, 
ir kiti.

Iš tikrųjų, “Užburti turtai” 
yra vienąs gražiausių scenos 
veikalų — penkių x atidarymų 
melodrama, kuri verta visiems 
pamatyti. - ?

Bilietus numažinta kaina ga
lima gauti iš anksto Naujieno
se, pas M. Tarutį adresu 3149 
So. Halsted streeL pas Račių-: 

’ną, 3137 So^ Halsted stleet, ir 
pas visus choristus ir kuopos 
narius.

Vaidinimas įvyks sausio 24 
dieną Lietuvių Auditorijoj. 
Pradžia 5 valandą vakare.

Savas, v

L * * "Kfj ■ Vi f i ’ J * it d UNIVERSAL FOOIJskyriuje. Kauntės ligoninė ran- 
daši prie Polk ir Wood gat
vių. Ketvirtadieniais galima i 
lankyti nuo 2 iki 3 valandos Šiose krautuvėse višuotiiei ra

STORES

Etines

vieną paaukauti pagal savo
. Mockaus

vardais. Paskelbsi- 
išlaidas, kurios bus

Kunigas Mbckus jau sulau
kė 69 metų amžiaus, serga 

į nervų pakrikimu. Reikia rū
pintis jo padėtimi dabar, rei-

Jos Grožis Vyro 
Nesulaikė

šiuomi pranešu visiems Keis
tučio Kliubo nariams-ėms, kad 
naujų narių prirašymo kontes- 
tas 1937 m. bus tęsiamas. To- 
dės visi, kurie pageidaujate pa
dirbėti k'iubo gerovei ir mano
te dalyvauti konteste, malonė
kite užsiregistruoti pas vajaus 
komisijos korespondentą, St. 
Narkis, 4353 S. Talman avė., 
Chicago.

šiemet naujų narių prašy

 

mas bus daug sekmingešhjs, 

 

nes naujiems nariams yra duo
damos koncesijos pagal jų am
žių.-

Taipjau lai bunie visiems 
keistutiečiams žinoma, kad kon~ 
testantams pagal kliubo metinį 
tarimą yra skiriamos tam tik
ros sumos pinigų, kurie dau- 
giauš naujų narių prirašys. To
dėl visi ir visos pradėkite dar
bą jau dabar. ' Kas pirmesnis, 
tas laimingesnis.

Be to, visi įsidėmėkite, kad 
kiekvienas narys-rė, kuris pri
rašys nemažiau penkių narių, 
gaus dovaną.

Šiuom laiku tūriu užsiregis
travusius sekančius kontestan- 
tus:

St. Narkis, 4353 S. Talman 
Avė.;

W. Sharka, 4635 S. Washte- 
naw Avė.

B. Rudgalviutė, 5332 S Long 
Avenue. , <

Kontesto eigos pasekmės bus 
skelbiamos visuose lietuvių 
dienraščiuose kas antra savaitė 
kiekvieno mėnesio.

Padirbėkite, kad jūsų vardas 
butų kontestantų surašė.

keistučio Klubo Vajaus ko
misijos Korespondentas.

—St. Narkis.
4353 S. Talman Avė., 
Chicdgo, III.

Kiliu M. X. reikalu
r ; k r ' ,

Viešas dtšišaukiinas į visuo
menę dėlidi sunkios 
Mockaus padėties

Naujienų Koncertas 
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sakAlų svetainėj 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

po piet, šeštadieniais nuo 7 
iki 8 valandos vakare ir sek
madieniais nuo 2 iki 4 valan
dos po piet. Mockaus lovos 
No. 38, wardas 4.

—Antanas Jocius, fin. sėkr.

Raupų pavojus Illinois 
' valstijai

Illinois valstijos sveikatos 
departamentas įspėja gyven
tojus, kad cėntralinei valstijos 
daliai grūmoja raunu (small 
pox) epidemija. Praėjusią sa
vaitę užregistruota 14 naujų 
susirgimų šia liga.

toliau. Taigi neprivaloifae ap
leisti saVd veikėją ir švietėją. 
Todėl prašomi esate, gerbia
mi laisvos minties lietuviai, 
parinkti savo apiėlinkėse au
kų, išpirkti pašto': orderį ir 
prisiųsti aukas bile kurio že
miau , įvardintų asmenų adre
su : St. Dambrauskas, 1 kuo
pos iždininkas, 31 East lOlst 
street, Chicago, 111.;, Antanas I 
Jocius, 1 kuopos finansų sek-! 

Iretorius, 135 Ęast 114th place, 
Chicago, III.; kunigas Linkus, 
tautiškos parapijos klebonas, 
3505 Šo. Union avenue, Chi-' 
cago, 111. ./■;

šiuos asmenis įgaliojo Lai
svamanių Etinės Kultūros De
jos 1 kuopos metinis susirin
kimas priimti aukas į kunigo | 
M. X. Mockaus fondą.

Taipgi Mockūs prašo, kad' j 
chicagiėČiai, kuriems laikas 
leidžia, aplankytų jį pavieto

Rodosi, kad ^Amerikoj hera 
tokio lietuvio, kuris nepažin
tų arba bent nebūtų girdėjęs 
apie kunigą M. X. Mockų, 
Mockus tūkstančiams lietuvių 
savo vaizdžiomis kalbomis ir 
aiškinimu šventraščio (bibli
jos) atidarė akis ir padėjo nu
sikratyti bereikalingus prieta
rus. Šiandien tūkstančiai mU- f .
sų brolių lietuvių džiaugiasi 
praregėję /laisvesnį pasaulį ir 
jaučias daug laimingesni pa- 
siliūosavę iš religinių prieta
rų pančių.

O kunigas Mockus, ktirs 
mums sukrovė laisvės turtus, 
netik kad heShtaupė sau jo
kio turto, bet ir sveikatą pra
rado. Lietuvių Laisvamanių 
pirma kuopa buvo sukėlusi 
šiokį tokį fondą, bet viena 
kuopa visgi neįstengia išlaiky
ki kunigą Mockų. Fondas iš^-

Bosses Woif t
Hire with

f BAD V

Pafcple tehū get atidi htild jobš 
keep thcjr brąath agreeablc

tZith the best to choose frojn tfrese days, era- 
ployera favor tttė' neradn 0>hd is riioAt ėttrac- 
tlve. Jn busjness life.aa in the sočiai world, 
halitosis (inipleastfrit hreath) is čonsidered the 
ivorst of faults.

UtiforturiKtoly etairybdd ctiflfets frorn thltf 
offensive condįtion at some tirah or_dtner— 
matiy ihčtre rėguMrly thari tHey thi .k.-.FerYnien« 
tatlon of ftfdfl (D'artides sldpped by the tppth 
bruto is the cvise of most cašės. Decaying 
teeth and poor oĮ^estion also cause odors.

The t/uicic, plea’saht way to impro^e yout 
breath is to ųse Listerine, the quick deodorartt, 
ivery raornirig' and everv night.

Liatefihe haltrf fė(mentation,- a majoreausę 
of bdėršt, eind o'v&toiuės fh6 daots theratolves. 
Your breath becomes S-ivect and ajjreeable. It 
-rtu not offettd o’thėfš.

If yoų valuę ydpr; ąnd your friends, ūse 
Lif’čeririe, tfie safo antiseptic, regularly. Lam- 
bert Fharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t affend othėrs • Checfr 
"iiaSitosis with LISTERINE

i Į, ■ "i '

■

.V .'.I ■„ ..... ■......■■Al

šile maisto produktų 
bar genus

šiuos krautuvės užlaiko nuo 
savą sandėlį. Tavoruš periu 
vagonais. Kiekvienas grošet 
ninkas, kuris priguli prie šit 
krautuvių kooperatyvo, per 
ka tavorus savo krautuvėj ii 
nuosavo sandėliu.. Supranta 
ma, kad gali pirkti pigiau 
Tuo budu sutaupo pinigų sa 
vo kostumeriams.

Lietuviai groserninkai, kti 
rie dar nepriguh prie šios ot 
gahizacijos, vertėtų tuojau at 
Šliaukyti į jų ofisą (3150 W 
51 St.) ir sužinoti visds smulk 
menas apie šią sėkmingą or 
ganizaciją.

Universal Food
Meilužis: Tu esi aniuolė- 

liš.
Mylimoji: Ar todėl, kad aš skelbimas te!pa 

esu tokia gera?
Meilužis: Ne — todėl, kad 

tu esi niekam neverta ant že
mės.

* &
Klysti yra žmoniška, atleis

ti — dieviška.

Krautuvu 
kiekvieni 

penktadienį Naujienose. Iš ši< 
skelbimo taupios šeimininkė: 
visuomet pasirenka sau reika 
lingu maisto produktų. Pirk 
damos čia pos sutaupo pinigų

^-Biznio Žvalgas

. _ rv i- L. . . . ■ ■' ■ - ' -

KRIAUČIŲ BALIUS!
RENGIA

A. C. W. of A. Lietuvių Lokalas 269
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AMALGAMATED CENTRE,
333 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Pradžia 8 vai. vak. šokiams grieš geras orkestras.
Bus užkandžių, gėrimų dėl visų svečių. 

Kviečiame visus rūbų siuvėjus, pritarėjus, vyrus ir mo
teris smagiai praleisti laiką su rubsiuviais.

įžanga 40 centų Kviečia KOMITETAS.
• .... i. i . i ......... ...... u n l inui.... . ii

UNIVERSAL
* FOOD STORES .★

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TĖL. PROSPECT' 2261

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį - Šeštadienį, Sausio 22 ir 23,1937

CUKRUS
svarai 26 C

Tetephone Kiefer

GRUŠIOS
No. 2% kenąi

229c

T0WN CRIER
SVARŲ

fc1* MAIŠELIS w I U

5 SVARŲ 0 -1 r
MAIŠ. t I w

CERESOTA

24% smvaai1ų 99c
5 SVARŲ

MAIŠ.

UN TVERS AL PRODUKTAI
TOMATĖS ..........  2 No. 2 ken. 190
TOMATĖS 2 No. 2% ken. 250
SALD. ■ ŽIRNIAI .... 2 No. 2 ken. 270 
q. B. KOFtNAI ........ 2 No. 2 ken. 270 
G; G. KORNAI ....... 2 No. 2 ken. 270
ŽALI BEANSAI ;... 2 No. 2 ken. 270 
ŠPINAKAI ..... 2 No. 2 ken. 270

J> 20 unc. keti. 170

2 3 unc. bonk. 190 
bonkos 27c

Manor House
KAVA

1sv-džiar- 28 c
SOLANO

PYČĖS
PUSĖS

2 “t2“ -29c

UNIVERSAL PRODUKTAI
ŽIRNIAI ir MORKOS 2No.2ken.270 
FRŪIT COCKTAIL No. 2% ken. 230 
TOMATO SOUP 3 10% mic. ken.140 
DARŽ. SRIUBA 3 10% unc. ken. 140 
EGG NOODLES ........ 1 sv. pak. 140 

DRUSKA Plyna ar lodizuota 
2 2 sv. pak. 150

GĖRIMAI ...........  3 bonkos 200

......  2 pak. 250
8 unc. kėnai 150
22 unc. pak. 230

..... ..... 1 už ŽS0
......... 5 U? 270

ROSALIND MAR Q U I S, 
Californijos kito artistė, ku
ri padavė divorso bylą, Los 
Angeles teismui. Ji sako, 
kad po poros savaičių po 
vestuvių, vyras ją paliko. • 
Ji ištekėio už WilliamWal-

Liet. Vyru Choras ir LSS. Chicagos Kuopa
STATO SCENOJE 3 VEIKSMŲ

GRAŽIĄ MELODRAMĄ
“UŽBURTI TURTAI”

Sekmadienį, sausio (Jam) 24 d., 1937
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Pradžia 4:30 VAL. VAKARO. . < • įŽANGA 65c
Po neršta tvino šokiai—Jurgio StenonavičiaUš Orkestras.

GRAPEFRUlT Shaver 2 No^2 ken. 250 
PRUNES Carifotnid 50/60 2 sV. 150 
RĄZlNKOS Foy baltintos ......  2 sv. 210
SNIDEFl’Š 
TOMATO JUICE 
SNIDER’S . . 
TOMATO CATSUP 

2 14 unc.
HROADCAST
CdRNED BEĖF HAStt 1 sv. ken. 140 
BROADCAŠT
CHILE CON CARNE 2 H unc. ken. 19^ 

KĘLLOGG’S CORN FLAKES
Dideli pakeliai ................... ..............

2 maži pekeliai 150 
BIG HIT JUODI PIPIRAI 8 unc. kn. 
SILVER DUST .....................  2 už

GOLD DUST .. 

GOLD bUSt

110

100 
250

2 dideli p&k. 310 
. 2 maži pak. 90

SELOX ........................
BORAXO ....................
BORAX CHIPS ...........
RINSO (mažyčiai) ...... 
PALMOL1VE MUILAS
FELS NAPTHA MUILAS. 
FELS NAPTHA CHIPS ... 
RIVAL ŠUNŲ MAISTAS . 
VILŠON SALAMI ......
VEAL SAUSAGE ............
R1NG BOL0GNA (Dešra) 
RŪKYTI CALI HAMS .....
WILSON’S TAUKAI ......
ŠVIEŽI KIAUŠINIAI .......
OBUOLIAI’ Permain ........

GRAPEFRU1T ...................
IDAHO BULVĖS ......... ......
KOPŪSTAI .... t...................

190dideli

- 3 už 280
.... SV. 290
..... sv. 190
...  SV. 170
• S v. 191/50
■ SV. 181/20
.. Tuz. 270
. 4 sv. 250

4 už 150
.. 6 sv. 29«
3 SV. 100



NAŪJIENOS, Chicago, EL
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Svarbus žagariečių 
susirinkimas

šį sekmadienį įvyksta meti
nis žagariečių Kliubo susirin
kimas p. Yuškos svetainėje) 
2417 West 43 Street, 1 valan
dą popiet. Malonėkite visi at
silankyti ir išgirsti taip valdy
bos, kaip ir revizijos komisi
jos raportus, kiek praėjusius 
metus žagariečių Kliubas pa
augo nariais ir turtu ir kiek 
jis nuveikė.

Galite atsivesti ir naujų na
rių prie kliubo prirašyti. Mo
kestis labai mažas, o nauda 
didelė. Pasinaudokite šia proga 
ir tapkite Lietuvių žagariečių 
Kliubo nariai ir padėkite dirb
ti kulturinį darbą taip čia, 
kaip ir Lietuvoj.

—Korespondentas

žagariečių publika 
skaitlinga

Praėjusi sekmadienį Holly- 
wood Inn salėj įvyko žagarie
čių Kliubo bunco party. Ka
dangi tą dieną pripuolė daug 
parengimų, o į vienos didelės 
draugijos suruoštą vakarą su
plaukė tūkstančiai žmonių, tai 
buvo abejojimo, ar teks Žaga
ri ečiams pasitenkinti kokiu 
šimtu žmonių.

Bet apie penktą valandą jau 
tiek prisirinko svečių, kad pri
truko stalų ir teko jie iš ki
tur atgabenti. Jaunuolių komi
tetas—Ambrozaitė, Ramašaus- 
kas, Niprikas—ir prie jų p-nia 
Ambrozienė taip gabiai lošimo 
eigą mokėjo tvarkyti ir taip 
visi lošiu susidomėjo, kad pus
trečios valandos laikas " labai 
greitai prabėgo.

Laimėti duota įvairių dovanų, 
žagarietis p. Kasper vienu at
veju išlaimėjo dvi dovanas, tad 
vieną iŠ jų—tortą—paaukavo 
leidžiant ją laimėti Leonardas 
kliubo naudai. Antrą kartą 
Baltas buvo laimėtojas. Dova
nų buvo nudėta platformė.

šiame žagariečių vakarėly 
buvo daug jaunimo, taipjau 
atsilankė senųjų gerų žagarie
čių kliubo patriotų. Prie bufeto 
ir kitų darbų vakarėly dau
giausia figūravo moterys žaga- 
rietės. Ūpas pas visus buvo 
puikus.

Prie šios progos žagariečių 
komisija, kuri susidėjo iš Alek
so, Adolfo ir Frances, taria 
nuoširdų ačiū už įteikimą do
vanos Wm. Zekui, p. Balsienei, 
Stegynaris, M. Karčiauskui, p. 
Bitinienei ir kitiems, kurie do
vanas prisiuntė, nors patys ne
galėjo į vakarą atsilankyti. 
Pagalios dėkoja visiems darbi- 
ninkams-ėms. —R. š.

Marųuette parkiečių 
dėmesiui

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos 1 kuopos 
apšvietos komisija ir kores
pondentas rašo atvirą ' laišką 
pranešant apie sumanymą ir 
norą pasidarbuoti jūsų koloni
joj.

Mes permatome šios koloni
jos didumą ir skaitingumą jo
je lietuvių, buvimą joje viso
kių pažvalgų žmonių ir gerų 
veikėjų. Matome būtiną reika
lą sušaukti susirinkimą, pa
rengti prakalbas, prelekcijas, 
o gal ir balių taip greitai, kaip 
tik surasime vietą ir kaip nu- 
tarsme su jūsų kolonijos vei
kėjais.

Mes visi suprantame svarbą 
laisvamanybės, ir kai gerai pa
galvojame, tai surandame fak
tus, kad mes lietuviai darbi
ninkai kitokie negalime nė būti, 
kaip tik laisvamaniai. —A.

Radio klau
sančiai .publi
kai ji yra pa
žįstama kaipo 
Ponio Makalas. 

Chica g i e č i ų 
lietuvių tarpe 
scenoj yra įgi
jusi tokios pa
garbos, - kaip 
amerikieč i u o s 
Mary Pickford. 
Per ‘metų eilę 
(dalyvauja cho
ruose ir vaidi
nimuose, kaip 
tai Birutėje, 
Dramatiškame 

Rately, Pirmyn 
chore ir daugy
bės įvairių ki
tų organizacijų 
rengia m u o s e 

perstatymu o s e 
visuomet už
imdama vado
vaujančias ro
les ir išpildyda
ma jas kuo-
puikiausia. Petronėlė Miller—Petraiciutė

šį metą jau antrą kartą vaidins netik kaipo žymiausią rolę 
užimanti vaidintoja, bet ir vadovaujanti režisorė. Kiek laiko 
atgal tapo perstatytas veikalas “Gyvieji nabašninkai” jos va
dovybėj, dabar vėl sekmadieny, sausio 24 dieną, Rietuvių Au-

Lietuvių Namų Savininkų Poli
tikos Kliubo Susirinkimas J —————

Lietuvių Namų Savininkų Po
litikos Kliubo metinis susirin
kimas atsibuvo sausio 12 dieną 
Liuosybės svetainėje. Susirinki
mą atidarė'pirmininkas J. Ar- 
eška 8 valandą vakare. Valdyba 
dalyvavo visa.

Protokolas iš priešmetinio su
sirinkimo priimtas. Skaitytos 
korespondencijos ir užkvieti- 
mai. Jos buvo iš Lietuvės Ka
reivių Draugijos uniformų sky
riaus: tai pakvietimas dalyvauti 

draugijos šokiuose, kurie ren
giami vasario 6 dieną šameto 
svetainėje; Lubsybės Namo ben
drovė kvietė į koncertą rengia
mą sausio 24 dieną Lietuvių 
Liuosybėš name; Lietuvių Kul
tūros Draugija Cicero j užprašė 
atsilankyti į perstatymą ‘Ta
das Blinda”, kurs yra rengia
mas sausio 31 dieną. Nutarta 
visuose parengimuose dalyvauti 
skaitlingai.

Taipgi kliubas buvo užkvies
tas dalyvauti “Naujienų” 23 
metiniame koncerte, kurs įvyks 
vasario 7 dieną Sakalų svetai-

šia darbuotis,
Buvo porą rimtų skundų. Vie

nas tai toks, kad ateina labai 
augštos vandens bilos ir išmai
šytos vieniems už tris mėnesius, 
kitiems už penkis . mėnesius. 
Tam dalykui ištirti išrinktas ko
mitetas. Kas turit augštas ir 
nesuprantamas bilas, tai atneš
kite pas komiteto pirmininką F. 
Undratį, 1442 So. 49 avenue, 1 
lubos. Kitas skundas buvo, kad 
Cicero avenue ir 15 gatvėj lai
komi trokai gatvėse, o deliai to 
atsiranda pavojus važiuojan
tiems ir pėstiems. Tam dalykui 
ištirti išrinktas komitetas.

Nutarta užmokėti nuomą už 
svetainę, kurioj susirinkimai 
yra laikomi. Nutarta užmokėti 
1937 metams. Susirinkimai ir 
šiemet bus laikomi Liuosybės 
svetainėje kas mėnuo antrą an
tradienį. Nutarta kitas bilas, 
kokios tik randasi, padėti be jo- 
jokių kreditų 1937 metams.
' Susirinkimas tuo ir baigėsi. 
Jis buvo skaitlingas i
Metų pradžia pasirodė gan gra
ži. Mokesties nariai sumokėjo 
Improvement Kliubo pirmame 
$15. Tiek tesumokėdavo praeity 
susirinkime.

r tvarkus

Penktadienis, saus. 22, 1937
——    — -   —   

• - .

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

-MOTS ELIXIR 
OF BITTĖB WINE

Nebūkit 
Nevirškinimo 

Vergais

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s BKter Wine Co.
B14 S. Welk St., Chicago, UI. 
Pri siųsk
Vardas

man sampell dykai

Visose
Vaistinėse

ditorijos bus perstatyta vaizdi melodrama “Užburti turtai”, ku
riuose musų Petronėlė taipjau užima vadovaujančią rolę ir yra; 
šio perstatymo režisorė.

Pradžia 4:30 valandą popiet. Rengia Chičagos lietuvių vyrų 
choras ir LSS centralinė kuopa. —Svetys.

.M

lietuvių Tautiškos 
Kapines

Sausio 24 dieną Lietuvių Tau
tiškų kapinių lotų savininkų 

susirinkimas. Bus ren
kami penki trustisai.

Sausio 24 dieną įvyks Lietu
vių Tautiškų kapinių lotų sa
vininkų metinis susirinkimas 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Street.

Visi lotų savininkai turėtų
skaityti savo pareiga dalyva
vimą šiame susirinkime ir iš
rinkti tinkamus penkius trus- 
tisus (globėjus) ba seni, jų
penkių trustisų pasibaigia 6
metų terminas.

1936 metai buvo kapinių 25
metų jubiliejaus metai. Su 
1937 metais atversime naują
kapinių istorijos lapą. Šia ne 
susirinkime bus išduotas ra
portas apie kapinių stovį.
Taipjau bus išduotas raportas
apie išleidimą kapinių isteri
jos, kuri turėjo būti jau išlei
sta, bet ’kacl kapinių lotų sa
vininkai turėtų progos prįsi-
dėti, tai knygos išleidimas ta
po atidėtas iki metinio susi
rinkimo.

Teks svarstyti kapinių ofi
so statymo klausimas. Gal dar 
iki kapų puošimo dienos jis 
turės būti pastatytas, šiame 
susirinkime sužinosime.

—Paul Daubaras.

Šimkus, kaipo kliubo veteranas, 
pareiškė keletą žodžių prašyda
mas, kad kliubo nariai dirbtų 
išvien su valdyba.

Kiti valdybos nariai yra: 
Mike Chepul užrašų sekreto
rius, Bruno Rogers finansų raš
tininkas, Stasys Jokubauskas 
fin. rast, pagelb., Antanas Lun- 
gevičia kontrolės rašt., Jonas 
Miloševic maršalka, Jonas Rai
la iždininkas. Jie visi pasiliko 
Vietoje. Jie taipgi pasižadėjo 
dirbti kliubo gerovei kięk kuris 
galės. /

f ' .

Buvo išduoti keli raportai. 
Komisija Naujų Metų sulauki
mo pranešė, kad labai linksmai 
praleido vakarą ir sulaukė ry
to.

Padaryta keletas tarimų. 
Svarbiausias buvo tai salės pa
ėmimo klausimu. ■ Nutarta pa
imti salę adresu 3804 West 
Armitage avenue ir sekamą, su
sirinkimą jau laikyti naujoj 
vietoj.

Dar padaryta keletas kitų 
tarimų. Visi ėmusieji balsą na
riai reiškė pageidavimą vieny
bės ir darbo kliubo gerovei.

Po to pirmininkas pakvietė 
greičiau baigti susirinkimą, nes 
yra dar daug senvičių ir silkių, 
o prie jų ir bačkutė.. Tuo susi
rinkimas ir užsibaigė. Paskui 
įvyko vaišės ir linksmi pasikal
bėjimai. —M. Chepul.

Jaunoji Birute
North Side

Morning Star Kliubas

nėję, 2343 So. Kedzie avenue. 
Kaip paprastai, kliubas visuo
met spaudą gerbia, taigi ir šį 
kartą jis “Naujienų” užkvieti- 
mą priėmė, nutarė nupirkti už 
$5 koncerto tikietų ir skaitlin
gai dalyvauti parengime.

Toliau sekė įvairių komitetų 
raportai.

Knygų patikrinimo komitetas 
pranešė apie kliubo finansų sto
vį. Nors kliubas yra gan jaunas, 
tačiau iš raporto pasirodė, kad 
jis turėjo geras pasėkas. Įplau
kų buvo $60, ir nors teko pa
kelti išlaidos, visgi pasiliko dar 
apie $20. Raportas priimtas.

Kitas svarbesnis raportas bu
vo komiteto, kurs rūpinosi pa
šalinti iš įvairių įstaigų mašinas 
vyliojančius iš vaikučių centus 
ir nikelius. Komitetas pranešė, 
kad kreipėsi į miestelio valdžia. 
Valdžia pagyrė kliubo veikimą 
tame reikale ir pažadėjo visus 
tuos įrankius surinkti Jr sunai
kinti. Komiteto darbas užgirtąs, 
ir kalbami įrankiai jau yra iš
nykę. Tatai reikėjo seniai pada
ryti.

Pramogų komitetas pranešė, 
kad vasario mėnesio 3 dieną 
kliubas turės bunco party Liuo
sybės svetainėje. Veikimas ųž- 
girtas ir nutarta komitetui pa
dėti darbuotis. Išrinkti vakarui 
darbininkai.

Politikos atstovai pranešė, 
kad politikoj iki šiol nieko ne
veikė, iš kliubiečių niekas poli
tikoj nedalyvauja, kitiems siū
lytis neapsimoka koliai patys ne
prašo. Raportas priimtas. Taip
gi priimtas veikiančios komisi
jos raportas.

Toliau valdyba 1937 metų už
ėmė vietas. Kadangi valdyba 
pasiliko visa senoji, tai jokių 
ceremonijų įvesdinti jai neda
ryta. Visi pasižadėjo kuogeriam

kur panuojant p. Bijanskui. šo
kiams motinos pritaikė kostiu
mus, ir kai kurių mergaičių 
kostiumai buvo, gan brangus. 
Jaunąją Birutę galima drąsiai

' — .

Jaunoji Birutė vadovaujama 
šokių mokytojo Andrejevo ge
rai pasirodė sausio 10 dieną 
Amalgąmeitų auditorijoj,
įvyko rusų Kalėdų eglaitės pa
rengimas.

Programas tęsėsi apie 3 va
landas. Buvo gan įvairus. Ru
sai artistai nenubodųs, daug siųsti į Lietuvą*pasirodyti dai-
gyvumo turi savyje ir 'lošime, nų šventėje 1938 metais.

Lietuvių taipgi matėsi publi-

Morning Star Kliubo susirin
kimas įvyko sausio 7 dieną. 
Praėjo tvarkiai ir linksmai.

Senajai valdybai atidarius su
sirinkimą buvo priimta į kliu- 
bą pora gerų North Sidės biz
nierių. Toliau skaityta nutari- Bet ir musų Birutė nuo jų, ne- j 
mai, ir tuo senoji valdyba už- atsiliko, šoko akrobatinius šo- koj apie porą desėtkų. Abelnai 
baigė savo pareigas.

Naujas pirmininkas, Antanas kus ir rusiškus šokius, akom-
kius, pavasario baletą, lietuviš- žmonių buvo pilna salė.

A. Misčikaitienė.
............ :—.....-... ......

United States Circuit Court 
of Appeals išnešė sprendimą, 
kurs liečia Šamą Insullą/ ir jo 
žmoną. Sulig šiuo sprendimu 
Insullams nebereikės mokėti 
$200,000 taksų nedamokėtų už 
1929 ir 1930 metus.

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

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

Morgičių

Sta nda rd Fe d e ra IS a vi n gs & L o an A s s o ei ation of C hi cago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

Adresas

iii
p

DIDŽIAUSIS 
IŠPARDAVIMAS

KUPPENHEIMER IR 
GROSSHIRE

Išdirbystės siutai ir overkolai dabar 
parsiduoda už žemiausias kainas pas 

CIRCLE CLOTHING CO.
Krautuvė būna kasdien atdara ir va
karais— antradienį, ketvirtadienį ir 
šeštadienį. Sekmadieniais iki 1:30 po

CIRCLE CLOTHING CO.
1616-1622 N. Damen Avė.

<XJ M

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 & Liauor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

BAILY BUSINESS D1RECT0RYY

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

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run $5.75, Egg $6.00, Screen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir i 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na
ktį Tel. KEDZIE 3882.

♦ •__________________________________________________

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

BLACK BAND  ................ $8.60
Illinois Lump ........................ $6.40
Franklin Wash Nut ..........  $5.75 ir
Haking Kentuckv Lump ....... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.

ILaidotuvių Direktoriail

JUOZAPAS
UDEIHI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

CONRAD AS
PHOTOGRAFAS

♦20 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

• Turtas ir Finansai
Real Estate and Finance

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

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

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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Telefonai visu Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

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

1753-1759 N. DAMEN AVĖ.
CHICAGO.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne «tu> 

dentai, teikia patarnavimu.
Iiima tansilus Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyilės

• TAVERNOS

• AUTOMOBILIAI IR
AUTO MEKANTKAI DOUGLAS PARK

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavima ir geriausia 
Datai so automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pnntiac automobiliu '
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
V?cforv 1696

• RĘSTA URANTAi

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

75P West 31st Street 
A. A. NORKUS, Salininkas

Tel. Victory 9670.

Garsinkitės “iN-nose’

kyla ir vari-

HOSPITAL
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawnd&le 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St. 
CH1CAGO. ILL.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALU SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENIU

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 
40 rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 

švie^iis kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

New Deal Inn Tavern
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro • 

Haymarket 1378 Chicago, III.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chičagos draugams 
ir pažįstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. įvairiausios rųšies 
degtinė, vynas Rheingold alus ir 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir mer
ginu. Savininkas ristikas STANLEY 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 7069 

2448 West 47th Street

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošto
je užeigoje Lucky 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 
3827 SOa EMERALD. AVENUE
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MUZIKOS ŽINIOS
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Rašo NORA

Visa bėda sū patyrimo 
mokykla yra ta, kad ne
gali atnešti atleidimo 
raštelį, kūbmet pasivėli
ni....

SIMFONIJOS IR DAINŲ 
KONCERTAS VIETOJ 
TRADICINIO BALIAUS 
INAUGURACIJOS 
DIENOJE.

Nacionalė Simfonijos Orkes
trą Washington’e ir vėl buvo 
parinkta sulošti svarbią rolę 
inauguracijos dienos ceremoni
jose praeitą trečiadienį, ši or
kestrą, vedama Hans Kindler, 
išpildė koncertą prezidento 
Roosevelt’o antros inauguraci
jos vakare. Solistai buvo ke
turi amerikiečiai dainininkai, 
visi Metropolitan Operos artis
tai — Susanne Fisher, sopra
nas, Kathryn Meisle, kontral
tas, Richard Crooks, tenoras 
ir Richard Bonelli, baritonas. 
Jie visi įspūdingai dainavo ari
jas iš italų, francuzų ir vokie
čių operų. Orkestrą ypatingai 
gerai užbaigė šį koncertą su 
•Sovietų kompozitoriaus GJiere’o 
“Jūreivių šokiu” iš baleto 
“Raudona Aguona”.

Pastebėtinas dalykas šiame 
programe buvo tas, kad nors 
progranio pranešėjas dėjo di
delį akcentą ant to fakto, kad 
visi artistai-dainininkai yra 
amerikiečiai, kaip kad šitokiam 
įvykiui atatinka, tačiaus ne 
vienas iš solistų, nė pati or
kestrą nepildė nė vieno Ame
rikos kompozitoriaus kurinio.

Šis koncertas užėmė vietą 
tradicijinio baliaus, kirtį pre
zidentas Rooseveltas šį metą 
pakeitė koncertu,r taip^kad bu- 
vo kas nors gražaus duodamo 
visiems šio šalies gyvento
jams, tiems kurie norėjo klau
sytis per radio.

SĖRGE PROKOFIEFF SŪ 
CHICAGOS SIMFONIJOS 
ORKESTRĄ

(žiūrėk paveikslą šiame 
puslapyje).

Chicagos muzikos mylėtojai Dainos Choras

SUSIRINKIMAI
\ “ 5 .r'

žagariečių draugiško kliubo susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 24 dieną, 1 valandą popiet, Hollywood svetainėje, 
2117 Wešt 43 šit. Kviečiami visi dalyvauti.

Sofija Aiftbfožaitė, sekr.
Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atstovų 

visuotinas metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, sausio 
24 d. Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 S. Halsted St. 
1 vai po pietų ant pirmų lubų. Jūsų atsilankymas j susi
rinkimą būtinai reikalingas, nes bus rinkimas penkių trus- 
tisų sekančiam terminui. —J. Zalatoris, sekr.

PARENGIMAI
A. C. W. of A. lietuvių 269 lokalo “kriaučių balius” įvyks su

katoj, sausio 23 d. Amalgamated Centre, 333 S. Ashland 
avė. Prasidės 8 vai. vak. šokiams grieš geras- orkestras. 
Bus užkandžių, gėrimų dėl visų. Įžanga ypatai 40c.*

Kviečia Komitetas. *
Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj No. 1 rengia baksinį 

balių šeštadieny, sausio 23 dieną, Hollywood svetainėje 
adresu 2417 West 43 Street. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Programas, muzika ir šok:ai. Visi kvieč'ami atsilankyti.

C. Davis.
“Užburti Turtai”, 3 aktų melodrama statoma scenoje sekma

dienį, sausio 24 d., pradžia 4:30 vai. vakare, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted st. Po vaidinimo šokiai prie J. 
Steponavičiaus orkestrus. Įžanga prie durų 65c, iš anksto 
tikėtus galima gauti Naujienose, pas M. Taruti, 3149 So. 
Halsted, ir pas Račiūnus, 3137 S. Halsted st., kaina 50c, 
taipjau pas choristus ir kuopos narius. Rengia Liet. Vyrų 
choras ir LSS centralė kuopa.

Šią sąvaitę turės malonumo 
Imatyti ir išgirsti garsųjį rusų 
kompozitorių dirigentą ir pia
nistą Serge Prokofieff. Jis di
riguos Chicagos Simfonijos 

[Orkestrai, kuri pildys, iš viso 
pirmą sykį Amerikoje, Proko- 
fieff’o baletą “Romeo ir Ju- 
liet”. Kaipo solistas, jis skam
bins jo trečią piano koncerto, 
su kirtiuom jis supažindino 
chicaigiečius penkiolika mėtų 
atgal.

Amerikoje Prokofieff jau 
nebuvo nuo 1932 metų. Visą 
tą laikotarpį jis gyveno Rusi
joj, kur buvo užimtas rašymu 
muzikos filmoms ir Puškino 
paminėjimo apeigoms. Jis 
šiuom laiku taipgi rašo nema
žai muzikos vaikams.

: —o—
MOKĖJO $1,500.00 
Už DAINĄ AUK
CIONE

Pagarsėjus ir mylima daini
ninkė Lucrezia Bori, kirti dau
gelį metų buvo viena pirmaei
lių artisčių Metropolitan Ope
ros sąstate ir dirbo daug šios 
organizacijos naudai ir palai
kymui, buvo garbės viešnia 
vienoj puotoj New York e. Pa
linksminimui svečių buvo tei
kiamas vaizdas iš šios artis
tės karjeros, kuomet pačios p. 
Bori daina buvo taip sakant 
iš “aukciono parduota” Muzi
kantų Pagelbos Fondo naudai; 
pasiūlymai už šią dainą Siekė 
$1,500.00.

ITOYLY CARTE OPEROS 
TRUPĖ CHICAGOJE

D’Oyly Carte Operos kom
panija iš London’o, kurios ret 
pertuaras talpina išimtinai 
Gilbert ir Sullivan operetes, 
atidarys keturių savaičių se
zoną 15 d. vasario Erlanger 
teatre, vidurmiestyje. Gilbert 
ir Sullivan operetės yra labai 
populiarės ir lietuvių dainos 
draugijos stato jas atkartoti- 
nai. Birutės Choras pastatė 
“Raganių” net du sykius; 
Naujoji Gadynė “Mikado” ir

Pinafore”, ku-

irią jie rodos vadino Laivyno 
Laivas “Mindaugis”.

(Bus daugiau)
—.—T--- ,—

Kai manysi ką 
pirkti

. ■.

Įtaisys “Giiiiie” miglos 
šviesą dykai.

Pietų vakarų miesto daly, 
prie 64-to pleiso ir Kedzie gal. 
yra visokiausių namams reik- 
jalirigų f daiktų krautuvė — 
Motors Super Service Statibn. 
Kada pamanysi! ką nors pirk
ti nepamirškite šios vietos 
aplankyti. Čia be kitko rasite 
pilną pasirinkimą Norge re- 
frigeratorių, pečių, skalbyklų, 
prosų bei manglių, aliejaus 
šildytuvų, radio, tairų ir t. t 
O išmokėjimai siekiasi net iki 
trijų metų.

Tačiau patsai svarbumas 
ne tame ką ji turi parduoti, 
nes ten yra visko, bet tame, 
kaip ji parduoda. Pirmiausia 
čia geros išmokėjimo sąlygos, 
paskui, galima gauti be griež
tų ir įkyrių formdlumų, lie

pki ausinė j a tų nemalonių klau
simų apie darbdavį ir draugus 
ir, ant galo, tai, kad tas kas 
pirks per šį mėnesį ir atsida
rys bent už $10 sąskaitą, gaus 
savo karui “Guide” miglos 
šviesos įrengimą dykai.

—Re p. x-įj.

Šeštas metinis iš
pardavimas

9 - '

Šiais metais sueina lygiai še- 
še melai nuo to laiko kai isi-
steigė Midwesit Stores organi
zacija. Ta proga šiandien tapo 
paskelbtas didžiulis ŠEŠTASIS 
METINIS IŠPARDAVIMAS, ku 
ris tęsis iki sausio 28 d. t. y. 
per visą savaitę. Visas tos or
ganizacijos aparatas jau išank- 
Sto ruošėsi šiai sukakčiai, yedė 
derybas, derėjo už pigesnes kai
nas 'su gamintojais ir vežė į 
sandelius prekes ir jasias skirs
tė krautuvėms.

Ši organizacija yra koopera- 
tyvinė, glaudžia savyje virš tri
jų šimtų penkiasdešimt krau
tuvininkų, turi savo didelius 
sandėlius per juos ji aprūpina 
savo narius — krautuvininkus 
Šviežiomis prekėmis už žemes
nes kainas ir šiaip reikalin
gais patarimais. Tai visa daro
ma su tuo tikslu, kad nupirk 
tį pigiau ir parduoti savo koš- 
tumėriams pigiau.

šiais gi metais Midwest Sto
res yra padarę pastebėtiną pa
žangą. Pradžia buvo sandely. 
Dabar jau naudojamisi trimis 
dideliais budinkais, kurie jau 
pripildyti' iki tiek, kad jau ten
ka rūpintis ir ketvirtu. Tai’ yra 
tiesioginė išdava pirkėjų prita
rimo ir palaikymo šios organi
zacijos. • Kostumeriai gaudami 
gefeshėš prėkes ir pigiau, no
riai palaiko it ryšius su šiomis 
kfautuvėmiš. Kitas dar dalykas, 
ji be jau paminėtų dalykų jie 
gauna tikrai ir gerą patarnavi
mą.

Šeštas metinis išpardavimas

KOMPOZITORIUS IR PIANISTAS SERŪE PROKO- 
fieff. (Žiūrėk “Muzikus žinias”) ■, N-Tribime Photo

yra iš tikrųjų didelis. Visas 
puslapis Midwest Stores skelbi
mas, kuris šiandien telpa “Nau
jienose” tai pilnai nusako, nu
sako ir tas vertybes, kurios 
j ums y p a t i n g a i daug 
reiškia ir taupios šeimininkės 
pilnai įvertina. (Skelb.)

Chicagbš Draugini, 
Valdybos 

1937 metams• ■ '. • . '' >

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackus —• pirm., 
6504. Šo. Rdckwell Si.; Adam Šu- 
baitis—pirm. pagelb., 1947 String 
St.; Gašper .Pakeltas—nut. rašt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rdšt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 3159 Emerald
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkūs; s Trus- 
tistai— Adam Subaitiš, Anton 
Tamkeviče ir Pęter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Antdn Gurskis it Ben. Ja
kaitis.

lietuvių žagariečių kliubo 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Aye,; A. Jinavičia—pirm. pagelb., 
3852 Sq. California Avė.; Sophie 
Ambrožaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskiene—fin. , rašt. pagelb., 
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—-koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; Williąm Putris 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai Įvyksta kas 
menesis ketvirtą sekmadieni, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTES 
RŲTQS No. 1 1937 M. VALDYBĄ:

Pirmininkas-—F. ’ Aušra; Pagelbi- 
nirikas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininke; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininkė—Jose- 
phine Yuškiene; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 
E(lward Blumaš; Kasierius—Jus
tui Yuškėnaš; 'Ligonių ' apiėkunai 
—cjosephinę Yuškiene ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
B. Z. TAVERN 

šeštadienį ir sekmadienį, r 
Jąn. 30-31, 4313 So; Campbell ___
Tel. Lafayette 8150. Gera muzika, 
valgiai, Burlington alus — geriausi 
degtinė. Savininkai Barbora ir Ado
mas Ząblaske, kurie turi farmą prie 
Fox River upės.

> ECONOMY and 
ŠAtlSFACTlON ūse 
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Oiagį, „ _______ ____
Vaitoti Automobiliai

Pardavimui

AUKCIONAS 
VRBA MOTOR CO. ’

(Autorizuotas Ford dyleris 
per 25 metus)

AUTORIZUOJA
MICHAEL TAUBER

& COMPANY 
(AUKCIONIERIUS) 

ATIDUOTI 
VIEŠAM AUKCIONUI 
297 VARTOTŲ KARŲ 
įskaitant 1936 Ford demons-
tratorius ir oficialius karus, 
taipgi, Fordus, Chevrolets, 
Dodges, Plymouths, Pontiacs, 
Oldsmobiles, ir beveik visų 
kitų išdirbysčių ir modelių.

Tai yra proga nusipirkti au
to savo paties kaina.

AUKCIONAS. - 
Tris Dienas Tiktai 

(Lietus ar giedra) 
Penktadienį, Sausio 22 d. 
2:30 ir 5:30 ir 7:30 iki 

10:30 p. p. 
šeštadienį, Satršio 23 d. 

2:30 iki 5:30 ir 7:30 iki 
10:30 p. p.

Sekmadienį, Sausio 24 d. 
10 v. r .iki 12:30 p. p., 2 iki 

5:^30 po pietų.
MAINUS PRIIMA 

(Šiltam garaže)
4040 OGDEN AVĖ.
uoj į vakarus nuo Craw- 

ford)
SĄLYGOS

depozito perkant, 24 mė
nesiai išmokesčiui 

MAINAI IMAMĄ 
Duokit savo karą įvertinti 
pinu fpardavimo pradžios.
Jei dėl kokios nors priežas

ties nebūtumėte patenkinti 
pirktu karu šiam aukcione, 
grąžinkit laike 5 dienų Vrba 
Motor Co. Jie pirtaikys pilną 
pirkinio kainą prie naujo ar 
bile vartoto lygios ar dides
nes kainos karo name.

Vartotų Karų Dyleriai ar 
Sausio J Prekiautojai atsineškit Licen- 
41 Avė. Isė Fleitas ir atsiveskit draive- 

rius.
VRBA MOTOR CO.
4040' OGDEN AVĖ.

10%

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phttne LAFAYETTE 5800

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
- . ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
ANGLYS!
ANGLYKI

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kąs ateis su šitio apgarsinimu, 
nusipirks wkolesale kainomis.

Siunčiam GSIe* TelerraniB 1 Vl«a« 
PaHauUn „IlaUn 

LOVEIKIS 
KVIĖTKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3315 So. Halsted St
lel. BOUlevard 7814

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.

Mezgimo Dirbtuvės 
L.. ---Knifting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVŪ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VfCTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

Furniture & Fixturės
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaia 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

8. E. SOSTHEIM & SON9 
1915 SO. ŠTATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MOTERIS ieško darbo tavernoje 
arba restaurante už virėją arba prie 
lunchiaus—turiu daugel metų patyri
mo. Atsišaukite Naujienos, Box 557

Business Cha neės
Pardavimui Bizniai

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

2436 West 47th St.

PARDUOSIU taverno biznį arba 
priimsiu Į pusininkus- 
mo: vyras ar moteris. 2113 South 
Halsted St.

•nėra skirtu-

For Rent
RENDON arba pardavimui krau

tuvė su 5 kambariais gyvenimui 
Clearinge. Pašaukite Tel. Republic 
7148. ,5716 W. 64th St.

RENDON kampinė krautuvė 
su flatu, karštu vandeniu šildoma, 
gatvekafio ir eleveitoriaus transpor- 
tacija, pigiai. 2058 West 21st St.

RENDON FARMA, pardavimui už 
cash ar išmainymui. 29 mylios Į 
pietvakarius nuo Chicagos arti Ar
cher Avė. Highway, 36 akrai, ak
mens budinkai, vasarnamis, 2 akrų 
garažas ir kiti nauji budinkai. 
Kreiptis į 3214 So. Union Avė.

COAL
Anglys

POCAHONTAS Mine1 Run, 75% 
stambumo, garantuota kokybė—to- 

$7.25nas .............    ;
INDIANA ILLINOIS, Egg, 

Lump ar Nut .....................
SCREENINGS 2 inčių stoker : 

Rūšis ir svoris garantuojama, 
tas patarnavimas. Kiti anglių 
genai.

Telefonas DEARORN 0264

$5.75
$4.60 
grei- 
bar-

t’arms Wanted
Ieško Farmos

IEŠKO FARMOS su staku ir Įran
kiais iki 200 akrų. 4213 So. Camp
bell Avenue.

A A

SIEBIECKIS
šiuo pasauliu
9:00 vai. vak.

KAZIMIERAS
Persiskyrė su 

Sausio 20 dieną, 
1937 m., sulaukęs 73 m. amž., 
gimęs Alytaus apskr., Simno 
parap., Skiturių kaime.

Amerikoj išgyveno 50 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, dukterį Skolesti- 
ką Montvilienę ir anūką Ed- 
ward ir gimines, Lietuvoj' du 
broliu Kastantą ir Fabijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 
1523 N. Wood St. Laidotuvės 
įvyks šeštadieny, Sausio 23 
d., 9:00 vai. ryto iš namų į 
Annūnciation parapijos baž
nyčią, Paulina ir Wabansia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Adal- 
berts kapiųes.

•Visi A. A. Kazimiero Šie- 
bieckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, duktė, anūkas ir 

giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wicz ir Sunai, tel. Canal 2515.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

M

Help VVanted—Male-Femaie 
Darbininku Reikia . - - '

REIKALINGA vyras ar moteris 
virėja—pageidaujama singelys virš 
30 metų amžiaus—kambarys, gižiai-' 
kymas, jei reikės, ir ajga. Kreiptis 
po pietų. 5702 W.. 65 St.— >

REIKALINGAS porteris dirbti 
tavernoje, valgis ir guolis ant vie
tos. 3510 West 63rd St.

REIKALINGAS žmogus ant fer
mos pagelbėti. Atsišaukite greitai 
per laišką. G. Shestokas, R 8, Sčtft- 
ville, Mich.

1 ■............................................- *-

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo—vaikas „ 9 metų, geri 
namai, $6.00. Briargate 3422.

MERGINA bendram namų daftfui 
—vienas vaikas, nčra virimo hė 
Si Ibimo. 300 So. Hamlin, Apt. 4 F

REIKIA patyrusios merginos ben
dram liaunų darbui, būti, paprastas 
virimas, $7.00. Sheldrake 2777.

MERGINA patikiama namų dar- 
’bui —.būti, mėgti vaikus. $7.

Irving 0046.

MERGINA bendram namų darbui, 
būti, nėra skalbimo—malonus na
mai, $23 Į mėnesj. Hollycourt 0716.

REIKIA patikimos merginos 25 
—40 bendram namų darbui — gėri 
namai, ,nėra skalbimo, $7—$8.

Rogers Park 6837.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui be virimo ir skalbimo, 
būti, $6; Hollycourt 0610

MERGINA 19-30 bendram namų 
darbui. Smalkin, 6342 N. Člaremont 
Avenue.

Farm s f o r Sale
Ūkiai Pardavimui *

PARSIDUODA ūkis Lietuvoje 40 
akrų ant vienų Lamų 8 akrai Lan
kos, kita visa dirbama su budinkais, 
gyvuliais ir padargais, Kretingos ap
skrity, Salantų valsčiuje, Bajorėlių 
kaime, arba mainysiu Į namą Chį- 
cagoje, namas gali būti ir su didė
liais morgiČiais. Atsišaukite J. No
reika, 4853 So. Keeler Avė.

..■■■■ .......
Real Estą te For Safi? ~

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Fuptiace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitųb ar
gonų. <

Z. S. MICKEVICE and C0- 
6816 So. Westerų Avenue 

Hemlock/ 0806.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, bįznia- 

vas namas su tavernos fiktdriais, 
parduosiu ar mainysiu j . mažesnį 
namą. Randasi Bridgęporto apjąlin; 
kėje. Atsišaukite 6630 So. TaJman 
Avė. Prospėčt 3938.

PARSIDUODA 3346 . W.v 65th 
Place 5 kambarių būngalow, 50 pėdų 
lotas, 2 karų garažas—didelis bar- 
genas, ateikit ir pamatykit arba- pa
šaukit Prospeęt 3513.

plytų budinkuošė.
62nd ir Talmari ..
61st
54th
44th

NIEKAD NEBAMATYSIT . tokių 
bargenų dvimačiuose moderniškuose, 

kaina $69W|) 
ir Troy ..... kaina 6600.00

ir Albany ....... kaina 6500,00
ir Artesian kaina 5000.00

DOMBROU, 
1615 West 51st Street 

Grovehill 0800

PARSIDUODA 1 aukšto plytų 
budinkas su groseriu, mėsos mar- 
ketų ir vaisių krautuve ir trokii. 4 
kambariai užpakaly. Gera vieta iš
dirbtas, biznis per 12 metų už Chi
cagos. Priežastis—liga. Kreipkitės 
tik raštu, 1739 So. Halsted St., 
Box 555.

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farm a s

—PARPŪOT
—MAINYT

Pavasaris nebetoli. 
Nuosavybės kaihės 
kįla.
Neatidėliokit.

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MŪS TŪOJAŪ

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. UŽ pakartoji
mus duodame #er< nuo
laidą.
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Kur busime sekma 
dieny?

Apdegė naktinis 
kliubas

Kur tik eini, 
ti, visur girdi 
T tirtus.”

su kuo tik kal- 
apie “Užburtus

Tai ženklas,

į numo, nes veikalas yra gra
žus ir juokingas.

Jaunimas turės progos link
smai pašokti.

Taigi visi yra kviečiami at
silankyti į šį puikų parengi
mą, nes visiems bus smagu ir 
malonu praleisti laikas drau- 445 East Erie Street. Kliubas'1 
gų ir pažįstamų tarpe.

Įspėjimas: itk nesivėluo-
kite, bukite, 4:30 valandą po 

94 d | P’et» *)a tl,° la^<u prasidės lo- 
- išimas. —A. K. Sargas.

Gould 51 metų, 943'North Ked- 
vale ayenue, ir p-ia Mae Mur- 
ray 2710 Potwyne avenue. Jos 
tarnavo kaip prižiūrėtojos Ju-

kad lietuviai 
yra susidomėję gražiu veika-' 
lu, o gal ir abelnai domisi 
meno reikalais. Tatai patirsi-; 
me sekmadieny, sausio '
Tą dieną Lietuvių auditorijoj, 

street, yra
“Užburti Remkite tuos, ku 

garsinasi
“NAUJIENOSE”

.3133 So. Halsted 
statoma komedija
turtai.” Ir aš manau, kad me
no mylėtojai turės daug malo-

Nakti iš trečiadienio i ketvir- _ J J ,
tadienį kilęs gaisras padarė žy.J vemle Detenhon patalpose ir 
mių nuostolių naktiniam kliu-Pra ’^dimu persta-
bui Trocadero Casino adresu1^“ Pulpose nepadorios rų- 

i sies burleska. Cook kauntės 1 ’• tarybos prezidentas Smith pa
reiškė, kad artimoj ateity bus 
padarytas kalbamų ramų tvar
kos

'pastarąsias dvi dienas “ prieš ' 
gaisrą buvo uždarytas.

Suspendavo dvi vaikų 
namų prižiūrėtojas.
Cook kauntės civilės tarny

bos komisija rekomendavo su
spenduoti 90 dienų p-lę Clarą

tyrinėjimas

14 metu plėšikas

Policija areštavo Alfredą
Mancin 14 metų, 451 W. 81 st.,

kurs specializavosi atėminėjimu 
pinigų iš moterų ir merginų. 
Vaikas prisipažino! atėmęs pini
gus iš penkiolikos moterų ir* 
merginų per pastaruosius du 

mėnesius.'

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

io prašu Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Rytoj Maskvoj Teis Sąmokslininkus4

PRAŠO PAŠALPOS — Eilė streikierių ir jų šeimy
nų narių prie Flint, Mich., pašalpos įstaigos laukia 
progos paduoti pašalpos prašymus. Streikui kilus, Ge
neral Motors dirbtuvėse pašalpos išlaidos žymiai padi
dėjo. Naujienų-Acme Photo

RYTOJ TEIS — Nikolai 
Bukharin, prašalintas Mas
kvos “Izviestia” redakto
rius, kuris kartu su Radeku

SAMDYTOJAI!
SOCIAL SECURITY AKTAS reikalauja, kad 
kiekvienas Samdytojas laikytų smulkų rekor
dų apie kiekvieną samdomą darbininką. Mes 
jums galime patarnauti tų rekordų tvarkyme. 
Turime prirengę rekordų knygeles. Jų kaina

TIKTAI 50 CENTU

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Suareštuotas, Pasikorė

IŠGELBĖJO 13 ŽVEJŲ — Chicagos krantų apsaugos laivas, “Frances Ilarold 
iššgelbėjo iš Michigan ežero trylika žvejų, kuriuos ledų lytys atskyrė nuo kranto.

' Naujienų-Tribune Photo

ir 15 kitų komunistų bus 
teisiamas- už “sąmokslą 
prieš Staliną.”

PASIKORĖ — Paroliuotas 
kalinys, Daniel Flynn, ku
ris suimtas iš naujo, pasi
korė Chicagos kalėjimo ka
maroje. Jis bandė papildy
ti apiplėšimą.

Naujien ų-Tribune Photo

SUGAUTAS — Monroe, 
Mich., kalėjimo įnamis, Al- 
cide Benoit, kuris pabėgo 
sušaudęs jauną milicinin
ką. Vėliau buvo sugautas.

Naiijienų-Acme Photo

Naujienų-Acme Photo

” — Turtingo chicagiečio“MECHANIŠKI PL7 
sūnūs, Frederick Snite, 
riinės “mechaniškuose plaučiuose.” Daktaras laiko laik
raštį, kurį ligonis bando skaityti.

Naujienų-

APKALTINTAS ŽMOG- 
žudyste : — Paroliuotas 'ka
linys, Joseph Schuster, kurį 
Grand džurė Cook apskri
tyje apkaltino žmogžudys- 
ste. Jis nušovė policistą Sul- 
livan ir bandė nušauti lie
tuvį, K. Kulį.

Naujiemų-Triburte Photo
rint didelio lietaus susirinko Washington e pamatyti prezidento Roosevelto inaugu
racijos antram terminui. Iškilmės įvyko antradienį. Naujienų-IIN Soundphoto

TALKININKAS — Tal
kininkas, kalinys, John 
Smith, alias Mike Delberto, 
su kuriuo Benoit pabėgo.

Naujienų-Acme .'Photo

ČEKOSLOVAKAI RUOŠIASI KARUI — žinios sako, 
kad Čekoslovakija yra tikra, kad kils naujas karas, ir 
atydžiai jam ruošiasi. Paveikslas parodo kareivį laike 
manevrų Karpatų kalnuose, kur jis naudoja “skis.”

Naujienų-Acme Photo

BANDĖ GINTI — G. C. 
Tyron, Anglijos didžiūnas, 
Canterbury gynė archivys- 
kupą nuo darbiečių užpuo
limo dėl nepalankios kalbos 
apie Edvardą VIII.

PREZIDENTAS PRIIMA PRIESAIKĄ — Prezidentas Rooscveltas priima priesaiką antram terminui 
Washingtono inauguracijos iškilmėse, nuo aukščialisio teismo teisėjo Ch. E. Hughes. Prezidento dešinėj 

' stovi sūnūs, James ir vice-prezįdentas J. N. Garner. Naujienų-IIN Soundphoto

.. j.
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No. 18Mano PažintisRaganaŠtai jums ir sencasija. Juk seniai ketinau kokią nors didesnę jums sensaciją parašyti. Vis negalėjau tesėti, bet dabar išpildau tai,ką esu žadėjęs.O sensacija tikrai nepaprasta. Spėju, joks žemėje gyvenąs žurnalistas iki šiam laikui neturėjo pasikalbėjimo su ragana. O man pavyko. Ir pavyko nepaprastai ^gerai ir greit. Tiesiog amerikonišku tempu.Sužinojęs kur Lietuvos ragana gyvena, tuoj aš gau j gatavų drabužių tuvę ir išnuomavau baltas pirštines, frakui ir tam tikrą lazdą. A džiau kaip dera geram ’dono dendi.Krautuvės savininkas besirėdant abejingai į drėbtelėjo.— Žinau aš šitokiustus, kur- greitomis drabužius samdo, — nesumokėsi turbut, jisai taip galvojo.Aš tuoj jam pinigus stalo išklojau ir pridūriau:— Žinok, reikalą turi ne su Čikagos garsenybe šykštuoliu Skriaudžia!...Pinigus sumokėjęs tuoj išėjau į gatvę.Prakas, cilinderis, baltos pirštinės, paltas su aksomine apikakle savotišką daro įspūdį j suaugusius ir mažus.Maži šaipėsi, o suaugę galvojo kas čia gali bjltt >.Vieni mane, kad koks nors muilo firmos savItiiffk&K It dairėsi pamatysią kur nors ant kupros firmos reklamą. Kiti spėliojo, kad Ispanijos generolo Franko vyriausybė atvykęs diplomatas, o kaip kas spėjo šiaip linksmos nuotaikos švenčių proga apsitaisęs

nubė- krau- fraką, paltąLon-man manefran-
ant

Smalsos išvengti tuoj sėdau j taksi ir pasileidau važiuoti pas raganą.Auto savininkas nuo manęs dusyk tiek paėmė pinigų, negu iš kitų keleivių.Girdi, karjerą darai, pas tokias ponias lankais, tai aukštui kilsi, gali mokėti.Sumokėjau. Dėl tėvynės labo ne tokius darbus nuveiki ir ne tokias aukas duodi.Tai ne laisvės varpas nu-sto-Prie raganos rūmų durų vėjusiam sargui beveik į dantis įkišau savo vizitinę korte-

vyru-Ir sa-

FLINT, MICH

23,000 AUTOMOB1 LIAI T. MĖNESI

DIDŽIULĖS MAŠINOS IR PRESAI GENERAL MOTORS DIRBTUVĖJE PAGAMINA 23,000

7^’

J , t 'Buick automobilių į mėnesį. Dabar rinkoje yra didelis pa reikalavimas, bet dirbtuvė sustojusi dėl streiko, kuris buvo paskelbtas iškovojimui unijos ir trumpesnių darbo valandų. (Naujienų Tribūne Photo)

Amerikos Lietuvių 
Piliečių KliubasPiliečių Kliubas susirin- Holly-

Amerikos Lietuvių Politikos ir Pašąlpos 12 wardo laikė metinį kimą sausio 17 dienąwood svetainėje. Kaip į metinį susirinkimą, itai ir narių 'atsilankė skaitlingas būrys. 1Atidarius susirinkimą ir pristačius valdybą prie kliubo vairo, taip senoji, kaip ir naujoji valdyba užimdama vietas pasižadėjo dirbti vieningai kliubo gerovei. Pradžia pasirodė labai gyva. Vie naujų narių į kliubą įsirašė 12.Toliaus skaityta korespondencija. Buvo pakvietimas nuo “Naujienų” atsilankyti į Naujienų metinį koncertą. Pakvietimas priimtas ir vietoj nutarta visam kliubui dalyvauti kaip vienam kunui. Paskui skaityta rezoliucija, kurią pagamino kliubo komisija B. Petkeviče ir kuri buvo pasiųsta net miesto merui Kelly, kad duotų apsaugą nuo plėšikų ypatingai Brigh- ton Parko apielinkėj. Taigi pasirodė, kad tokia rezoliucija paveikė į miesto valdininkus ir pasėkos jau matosi, o labiausia Brighton Parke, kad tapo pastatyta policija kas antras blokas pavojingose valandose.Kaip numatoma, politinių kliubų spaudimas paveikė į miesto policiją, tik nežinia ar ilgai, žinoma, ateitis parodys.Toliau, kaip metiniame susirinkime, buvo keliamas konstitucijos klausimas, bet pasirodžius, kad nėra dalykas pakankamai ištirtas, pavesta ekzeku- tyviam komitetui nuodugniai peržiūrėti ir pareikšti nuomo- nes^kas reikalinga taisyti, o kas nereikalingu.Nesiraudant • daugiau kliubo reikalų susirinkimas tapo uždarytas. Paul J. Petraitis.

kosmetikos kabinetas. Dėl ši to nesiginčiju ir savo galvoj heguldau. Mano galva ki tiems darbams reikalinga ii jos kad ir dėl raganos grožie vis dėlto aukoti nenoriu.O turiu prisipažinti, kad raganą išvydęs tariau sau:— Laikykis, laikykis ti, proto neprarask. —
vo širdį stipriai sugniaužiau į kumštį. O taip sau, kad kur reik ir nereik ji kartais nepradėtų perdaug šokinėti.Sakysit, kaip gali būti, kad ragana gražiuose rūmuose ir net pati gražuolė! O labai paprastai. Nusibodo jai miške urve landžioti ir persikėlė į miestą.Čia padarė karjerą ir gerai gyvena. Bet apie tai manęs iš anksto neklausinėkite. Klauskite ką aš toliau pasakysiu.— Malonu, man tamsta matyti, nors ir netaiku atėjote, — švelniai man tarė ragana. O aš tuoj visą kaltę suverčiau laikrodžiui, — girdi, jis pas mane skubina, todėl ankščiau aš atvykau.Ragana gražiai nusišypsojo ir nusišypsojus tarė.— Turbut, tamstos laikrodis vėluoja, nes mano priėmimo valandos jau baigėsi, bet dėl reporterio, kurio aš pavardes nežinau darau išimtį. Įdomiau 1Nebeišmaniau jau nei kaip teisintis. Manau sau įkliuvau, jau iš pradžių nesiseka.<-r-Tai kuo gi aš tamstai galiu patarnauti? — Klausė ji manęs. .— Karjerą norit pradėti dar\ti. Gal ministeriu norit būti, dabar kaip tik gera proga, bus įsteigta visoms kvailybėms apsaugoti ministerija, arba propagandos.teris, tai kaip tik tiktum?—- Atleiskit, aš ne tuo reikalu. Kukliai atsakiau ganai.— Tai gal į diplomatus <ot? Taip ir čia taikosi ra proga, štai pas generolą Franką, kad ir šiandien galit važiuoti pasiuntiniu, arba Čikagoje vakuoja konsulo vieta?—. Dovanokit man,' bet reporteris ir šitam darbui tinku. Reporteriai daug ri žinoti ir viską išpasakoti, o diplomatai privalo daug žinoti, bet nieko nesakyti. ,Tai nesuderinamos profesijos, o bė to, aš atėjau kitu reikalu...— Tai gal redaktorium norit būti, — nutraukus mano žodžius vėl klausė manęs ragana. — Ir čia taikosi gera proga, vienas redaktorių bus išvytas?— Labai atsiprašau, į redaktorius dar labiau netinku, bet aš pats jau visai kitu reikalu.Tuo pačiu metu sutarškė telefonas ir ragana prišokusi prie jo klausė, o aš tylėjau ir stebėjau tą šaunią moterį.—- Sdprantu, suprantu, dėl niekų tamstą nori atleisti iš tarnybos, bet tamsta tokių didelių pareigų žmogus galėtum apseiti ir be mano pagelbos, bet jei reikia patarnausiu, — telefonu kalbėjo ragana. Dar kiek paklausius, padėjo telefono trubelę. ■ '— Vargas man su tuo telefonu, jis dūzgia be paliovos ir vis tie paltys reikalai, — sakė ragana, ir vos. spėjo tai ištarti, vėl telefonas skambėjo.— Kaip, tamstai pamiršo švenčių proga ordiną, sakykįt

manęs. •
taip vadinamąTamsta repor-

ra-tai- ge-

ne- no-

— Suprask, žinok su kuo turi reikalą. Tai ne “Dirvos” redaktorius čia atvyko.O ant tos vizitines kortelės per didelį skubėjimą vos spėjau tik žodį — reporteris — parašyti.Bet gi durys tuoj atsivėrė !r aš jau raganos salione! žemai nusilenkiau, daug žemiau, negu Pruseika “Vilnies” štabui ir kai galvą aukštyn pakėliau, ką aš išvydau?Prieš mane stovėjo nepaprasto grožio moteris. Jos juodos garbanos supo baltą kaklą. Kaktoje spindėjo neregėtos spalvos akys. Dvi lupos, kaip gerai įsirpusios vyšnios puošė jos veidą. Veik keturkampė kakta daug gudrybių slėpė. Tai buvo moteris, kokios aš nesitikėjau matyti. Ji savo grožiu mane labiau nustebino, kaip Čikagos advokatas ordiną gavęs. Nežinau, kas jos to grožio kaltininku buvo, ar gamta, ar Paryžiaus

kokia nuoskauda. Gerai, jei butiųai tai reikia, padėsiu, — taip sakė į telefoną raganą.— Keista, žmogus kreipiasi į manę net pavardės savo nepasako, tarytum aš tuos ordinus dalinu ir privalau žinoti, kam jis neįteiktas, — nusišypsojusi ir padėjusi telefono trubelę tarė man ji.— O man tai kas, visiems sakau padėsiu, bet nė į galvą man neateina mintis tais reikalais rūpintis...Tikrai taip yra, jau vien kad tik, jie išdrįso įmanė telefonu kalbėti, tai jau tuo pačiu metu jie karjerą daro. O kaip gi? Jei su manim kalba, tuomet ji kas girdi... A, sako, jis telefonu su ja kalba, šitokia pažintį turi. Gandai greit plinta ir... žmonės daro karjerą.— Tikrai skaudi nelaimė, sa- kpt iš iždo būtina pašalpa, o gal amžina pensija?— Ha, ha, ha padėjusi telefono trubelę kvatojo Ragana. Tik klausykite, gimė pas vieną poną vaikas, sako nori didžiules krikštynas iškelti; girdi, reikalinga pašalpa, nes tai bus daryta tik visuomenės labui, pinigų 'tiek neturi... Užtark! j— Ha, ha, ha gardžiai kvatojo ragana. Žinoma, užtarsiu. Turbut, dar nespėjo telefono trubelę padėti, o jau orderis buvo išrašytas. O kaip gi? Su ragana kalbėjo. Ji pritarė, kas nors girdėjo. Tai štai kaip eina mano darbai. Bet užteks. ■Tuos žodžius tarus ji nukabino telefono7 trubelę.—— Bus ramiau, — tarė ji,— Tai kokiu gi reikalu pas mane tamsta atėjai, jei ne karjeros, juk aš kitokių reikalų visai nežinau, kitu kuo niekas į mane nesikreipia?Paraginus mane sėsti kreipėsi į mane ragana.— Dovanok, bet aš pas jus atėjau smalsos vedamas, kaipo reporteris, noriu pasikalbėti., Keistas tamsta žmogus, tokiais niekais atėjai, o aš tikrai maniau, kad nori kokią nors aukštą karjerą daryti. Juk jei matė kas nors, kad tamsta čia atvykai, ir net šitaip išeiginiai pasipuošęs, tai karjera jau gatava. O čia ’tik smalsumo, girdi, vedamas atvykau. Žinoma, mane tai nestebina, kad aš nežinau nei tamstos pavardės, nei laikraš-l

čio, kuriam rašai. Pripratau. Suprask, pripratau, — visai jau familiariai sakė man ragana. — Juk karjerai daryti protekciją pavarde ir vardas visai nereikalingi. Darbai, tai tinginių išmistas. Ragana visagalė, ji viską gali padaryti ir visas kliūtis apeiti. Taip visi mano.— O vis dėlto, — tęsė toliau ji, — kaip aŠ anais senais laikais gyvenau Lietuvos miškuose; aš žymiai laimingesnė jaučiausi. Žmonės tuomet į mane kitais reikalais Jie ir tuomet manęs bet ir dabar nemyli! čia, piktai pakalba, bet pagelbos iš manęs prašo,—skundėsi man. ragana. — Anuomet )uvau amžinai murzina, sivėlusi, ilga ištysusia nosimi išdžiuvusi. štai šaunesne tapau, tiek pat patyriau anuomet... Tik tonais miško urve, prie trikojo kitais reikalais kreipėsi į mane žmonės. Štai, būdavo ateis koks jaunas, vyriškis ir prašo jam išburti ateitį. Žinau, žmogus nerimauja, ieško savo likimo. Čia aš asloje pasidedu trikojį, sumetu po juo skujų, uždedu puodą, pridędu į jį sakų ir pakuriu skujas. Smilksta, gerai svaigina. Oras daros nuo sakų savotiškai /malonus. Ir burių v jaunikaičiui ateitį.— Jaunuoli, sakau jam, — tavęs laukia gražus darbai, tu dirbsi Lietuvos darbo žmonių gerovei. Tu laisvę prarasi, bet garbę įgysi ir tave karta iš kartos garbins, tavo darbus minės, nes jiems busi geresnį gyvenimą nurodęs. Jaunoli, o jei pasuksi kitu keliu, jei smaguriausi, dingsi, kaip štai ore dingsta šitie smilkalai. Ir tasai jaunolis, čia pat prie mano židinio gaudavo tokio įkvėpimo, kad tikrai visą $avo gyvenimą visame tik gerą savo valia vadovavosi. Laimingu jautėsi, nors daug vargo regėdavo. '—• Arba kokia nors skaisti mergelė nė tą jauriuolį pamylėjusi užeidavo pas mane paprašyti, kad būtinai jos nužiūrėta jaunuolį prisukčiau.— Raganėlė, duok kokių nors žolelių, kad 4ą, kurį pa- mylau, gaučiau, kad jis kitų mergelių neviliotų, p tik mane vieną mylėtų, — taip maldaudavo tokia nęs pafgelbos.

Vėl kaičių savo trikojį ir iš pažasties ištraukiu žolelių tardama!

kreipėsi. nemėgo, Nęken-
su-dabar aš*Bet meilėskaip ir

— Mergužėle skaisčioji, tam, kuriam duosi šitas žoleles, amžinai meilę apturėsi ir laimėje gyvensi. Bet žinok, senės raganos žodžius. Atsimink, ką ji tau sako. Tasai bernelis, kurį dabar tu, myli nėra vertas tavo skaisčių veidelių, bet jei tu jam tų žolių duosi, jis tave mylės...— Žinoma, kad tokį patarimą gavus tam berneliui ta mergelė tų žolių neduodavo, bet ji surasdavo kitą, savo jausmuose pastovesnį ir jį tomis žolėmis pašepdavo. Laimingi !— Ateidavo ir pikto prašyti. Ir čia padėdavau, bet kaip? Sako štai žandaras, rusų žandaras man ramybės neduoda, ar neturi, raganėle, kokių žolių; kad jį liga parblokštų., —O kam, sakau, tau jaunuoli nagus tepti. Jisai patsai tuoj galą gaus. Štai aš savo židinio durnuose jau matau jo likimą. Jis plauks į ežerą laiveliu, laivelis prakiurs ir jis galą gaus. Laukia toksai jaunuolis kerštuolis žandaro galo ir sulaukti negali, bet jo protas jam pasako, kad reikia daryti. žandaras laiku žūva ir žūva niekieno nepaste- biamas.-— O tai buVo kiti laikai t Ne dėl karjeros pas' mane žmonės ateidavo, ne dėl laimės kitų sąskaiton žmonės iš manęs patarimų ir pagalbos prašė. Štai dabar aš gyvenu pabrangoje ir didžioje pagarboje, bet vis dėlto tikčiau pasikeisti su ano miško raganos likimu. Suprask mane, žmogaus pasilgau, — štačiai pažiūrėjusi vėl familiariai sakė man ragana.— Ačiū, sakau, aš jai — jau aš turiu jūsų pasikalbėjimą. Atleiski, kad taip jums brangų laiką sugaišau,.- — jau pasiryžęs atsisveikinti sakiau aš raganai.—r Gerai, kad atlankiai, kad mane nepamiršai, tik toks šaltas esi. Koketingai pažiūrėjusi į mane tarė ji.— Atleiskite, bet mano tokios pareigos...—Suprantu, suprantudavusi užbaigti sakinio tarė ragana. Kitu kart kaip si, savo kaukę palikie namie, noriu žmogų matyti be kau-O tai butų tikras malo-

numas pasikalbėti su žmogumi be kaukės. Džiaugsmingai kalbėjo ji.— Gerai, sakau, sutinku dar kartą jus aplankyti ir atvirai apie viską pasikalbėti, bet tikiuosi ir jus ne tokioje oficialioje apystovoje matyli ir taip pat be kaukės/..— Nepamirškit, teris, — linksmai bus visai neįdomune matyti. Raganes, apleidu- sios mišką, privalo ir Uitus rubus dėvėti.—- Na, sakykite, — visai atvirai, susigriebusi tarė ji man, —- ar šiais laikais butų galima gyventi be raganos? Kaip

kad aš mo- tarė ji, — kitokia in'a-

Juk kitokios atrankos nėra...Smalsiai žiūrėdama į mane sakė ji paskutinius žodžius.Kadangi aš jokios karjeros nedarau, tai raganai nebuvo jokio reikalo man įtikinti, todėl ,į jos klausimą nieko neatsakęs tik smagiai nusišypsojęs apleidau raganos rumus.Na, sakykit, ar tai • ne sensacija. Nei Roosevelto asmeninis korespondentas šuolis, nei čikagietis reporteris Pie- ža, nei jūsų Bulovas iki šiol
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

ne-
mergelė iš ma- kės.

atei

šitokios laimės neturėjo su ragana, gyvą ragana, pasikalbėti. O man švenčių proga tai pavyko padaryti.Per- daug nepavydėk i te. Nelengvai tai atsiekta. Juk frakui iŠnuomuoti turėjau išlaidu. Bet šio atsitikimu man c

XII—27 d.

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

įSKILMINGAS-METINIS

NAUJIENŲ
A KONCERTAS!SAKALŲ SALEJE

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIENY JVasario 7, 1937
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
New Kensington, Pa

SLA 192 Kuopos Nariai 
Teisme

Gruodžio 29 d., 1936 m., SLA 
192 kuopos finansų sekretorius 
Jonas Svipas pas skvairą John 
Ilunger apskundė tos pačios 
kuopos narį “iks”, buk tasai ne
teisingai įtaręs neleistinu budu 
pasisavinus SLA 192 kuopos 
vieno pikniko pelnų sumoje $34. 
90. ‘ '

Jo liudininkai buvo tos pa
čios kuopos nariai Jieva Karaliū
nienė ir Juozas Jurgaitis. Tai 
vietos vienatinis lietuvis biznie
rius musų mieste.

Priežastis Skundo
Pernai, liepos 14 d., SLA 192 

kuopa turėj‘0 surengus pikni
kų. To pikniko biznio vedėjas 
buvo fin. sekr. Jonas Svipas. 
Piknikas buvo sėkmingas ir liko 
pelno.

Liepos 12 d. SLA 192 kuopos 
mėn. susirinkime Jonas Svipas 
raportavo, kad praeito . pikniko 
pelno liko vos tik 50 centų. Dū
lei to narių tarpe kilo didžiau
sias nepasitenkinimas ir įtari
mas neteisingume.

Tuoj tame pačiame susirinki
me buvo išrinkta specialu komi- 
sija^ti) pikniko biloms peržiūrė
ti, ir rado visas bilas užmokė
tas; pelno liko $39.40. Tada 
kuopa pareikalavo, kad Jonas 
Svipas likusį pikniko pelną pri
duotų į kuopos iždą. Jonas Svi 
pas atsakė girdi, pinigų netu
riu ir neduosiu, darykit, ką no
rit.

Tada narių tarpe kilo naujas 
nepasitenkinimas ir tuojau buvo 
duotas sumanymas Joną Svipą 
prašalint iš finansų sekretoriaus 
vietos kaipo neteisingą žmogų, 
o į jo vietą išrinkti kitą sek
retorių. Be jokių ginčų tas dvily
pis sumanymas perėjo vienbal
siai.

Buvo nuominuoti kandidatai 
finansų sekretoriaus vietai. Kan
didatūros niekas kitas nepriė
mė kaip tik A. BacėUas. O prieš 
jo kandidatūrą kuopos pirmi
ninkas Juozas Miliauskas su sa
vo draugais-davatkomis sukė
lė tokį triukšmą, kad net gėda 
ir pamislyt. Prie balsavimo ne
buvo galima prieiti. Tai taip 
Jonas Svipas liko ir toliau eiti 
finansų sekretoriaus pereigas 
iki metų pabaigos.

Nors Jonas Svipas dar iki 
šiol nė vieno cento kuopai tų 
pinigų nepridavė, tačiau jam 
priešmetiniame kuopos susirin
kime ir vėl pavyko įsiskverbti j 
finansų sekretoriaus vietą.

Gruodžio 26 d. narys “iks” 
eidamas pro J. Jurgaičio krau
tuvę matė Joną Svipą ten kaž
ką įtikininčiai pasakojant. Vė
liau jisai grįždamas namo užė
jo į J? J uogučio krautuvę nu
sipirkt duonos ir gerai progai 
esant paklausė kokią naujieną 
atnešė tas liežuvinikas.

Abudu Jurgaičiai (vyras ir 
jo moteris) visu smarkumu 
puolė narį “iks” ir jo draugus 
vadinti vagimis, razbaininkais, 
sukčiais, šnipais ir t.t. Tad na
rys “iks” pasakė kelis žodžius 
ir išėjo lauk.

Vėliau narys “iks” sako: par
ėjau namo, pradėjau mislyt, 
kokią teisę turi mane ir mano 
draugus taip koliot. Juk aš ir 
mano draugai jiems nieko blogo 
nepadarūm. O be to, dar aš esu 
jų geras kostūmeris, visada 
teisingai, skirtu laiku, užmoku. 
Tada paėmiau kredito knygutę, 
ką imdavau sau, maistą iš Juo
zo Jurgaičio krautuvės ir nu
sinešęs pareikalavau, kad su- 
rokuotų. Surokavo ir užmokė
jau, ir išeidamas lauk pasa
kiau: Tegul Jonas Svipas pas 
tave ateina ir daro tau biznį, o 
aš ir pas žydą gausiu sau mais
to. Tai, man rodos, tuo viskas 
turėjo baigtis.,

Bet nepasibaigė. J. Jurgaitis 
nuvažiavo pas J. Svipą ir pra
šė, kąd narį “iks” skųstų pas 
skvairą, į^ąjbėdamas, buk na
rys ‘tiks” jo krautuvėj Joną 
Joną Svipą vadino raberiu. Jur
gaitis prisižadėjo jam būt liu
dininku. Taigi J. Svipas ir iš
pildė J» Jurgaičiu prašymą.

Teisme
Skundikas J. Svipas sėdi a- 

kis j grindis įsmęigęs, susiner
vavęs, lyg jaučiasi nusikaltęs. 
Mat, sąžinė neduodą ramumo. 
Jo liudininkai J. Jurgaitis sėdi 
lyg lėktinas ant pečiaus pasipū
tęs ir pusiau “linksmas.” Ma
tyt, ir jis nekaip “fy liną.” Sė
di ir Jieva Karaliūniene. Ji kiek 
linksmesnė, geriau jaučiasi.

AJejo ir kajtinąmasiš. Netu
rėjo ne Vieno liudininko ir nė 
kiek nenusigandęs, — tik bis- 
kj piktas, jąii turi prasidėti 
teismas, bet neprasideda. Tik 
teisėjas nariui “iks” siūlo tai- 
kąi su Jonu SVipų, Narys “iks” 
taikos nenori, nori tėisųio, tik 
su ta sąlyga, kad teismas bųt 
atidėtas iki rytdienos. O teisė
jas Vištiek jam brukte bruka 
taiką ir tiek. O tuo tarpu visai 
neikėtai atėjo į teismą jo 'vie
nas geras bičiulis ir advokatas. 
Tai jo skundikas ir liudininkai 
dar žemiau nosis nuleido.

Na, pagaliau, be teismo į- 
vyksta šiokia tokia, taika ir kas 
mane labai nustebino, kad skun
dikas ir jo abudu liudininkai iš 
teismo išėjo namo nosis n ulei-

Tai tokiu budu SLA 192 kp. 
finansų sekretorius Jonas Svi- 
pas bando kitiems nariams už
daryti burnas, kad apie jo grie- 
kus nekalbėtų. Bet tai tik tuš
čios pastangos.

—Lietuviškas Kriukis.Reporterio nuotykiai

NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, saus. 22, 1937,

HITLERININK A I lai doj a GENEROLĄ Sandariečių Vaka 
rienė Vaidylos Pa 

gerbimui .

SLA 3-CIAS AP
SKRITIES PA

RENGIMAS
Vaidylos kalba sukėlė nepasi

tenkinimą. —- Nerami publi
ka.

PITTSBURGH, Pa.
17 d. į Pittsburghą 

Sandaros*’ re-

LMD 
vakarie-

buvo pa- 
pakalbeti,

VOKIETIJOS FAŠISTINES VALDŽIOS DIDŽIŪNAI PRIE KAPO GENEROLO 
Halis Von Seeckt, kuris įniro trumpą laiką atgal. Iš kairūs dešinėn, gen. Fritsęh, ad
mirolas Raedcr, Hitleris if genėtojas voii Bloinberg. NaiLjienų-Ąciiįe Photo
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Bet tada butų buvus tautai, bažnyčios naudos visokios “kard 
negarbe ir nuostolis.

Kaip tautininkai myli savo 
tautą

Tur būt, nieks tiek daug ne
prišneka apie tautos meilę, kaip 
musų tautininkai.

Bet kada reikia darbaįs pa
sirodyti dėl tautos meilęs, tai 
pasirodo, kad- tautininkai tikrai 
teikia meškos patarnavimą sa
vo tautai su savo tautiška mei
le.

f . 1 ...

Niekas kitas, bet tik musų 
tautininkai skelbia, jog lietuvių 
taųt^ dar nėra pribrendusi de
mokratiškai tvarkai, kad! ji ne- 
gąji apsieiti be diktatūros (ži
noma, be tautiškos). Jei norite 
sužinoti ką apie lietuvių-tautos 
“išgamas,” tai skaitykite tau
tišką spaudą/Tadą jus sužino
site ir gal tikrai stebėsitės, kad 
lietuvių tautoj visai nedidelis 
nuošimtis gerų tikrų lietuvių. O 
kiti visi, kas nepritaria musų 
tautininkams, esą “išgamos.”

Jęi jus norite tikrai patirti, 
kaip musų tautininkai “myli” 
savo tautą, tai pasiskaitykite 
“Tėvynės” editorialus, kuriuos 
geras tautininkas brolis Vitai
tis rašo apie Amerikos lietuvių 
“neteisingumą.” Bus ne pro ša
lį paskaičius toje pačioje “Te-4 
vynėj” ir SLA Pildomosios Ta
rybos paskutiniojo suvažiavimo 
protokolą, kur kitas brolis Dr. 
M. J. Vinikas užsikrėtęs tautiš
komis idėjomis patiekia rapor
tą P. T. apie SLA narių nusi
kaltimus. Tai jums, broliai, tik
rai plaukai atsistos ant galvos, 
kai patirsite, kokių yra f>aisįų 
apgavikų tarpe SLA narių ęhi- 
cagoj ir Brooklyne.

Žinoma, jei brolis Vinikas 
nebūtų* persisunkęs tautiškomis 
idėjomis ir nebūtų vadavęsis 
tautiška meile, tai jisai užuot 
skelbęs “Tėvynėj” tuos baisiuo
sius dalykus, butų pranešęs a* 
pie tai valstijos gynėjui, ir tie 
“kriminalistai” tikrai butų bu
vę patupdyti į belangę.

Nutarė kviesti kalbėti Jaunuo
lių komisijos narį Keistutį 
Michelsoną iš Brooklyno ir 
dainininkų iš Youngstown 
ar Clevelando.

Na, o jei koks svetimtautis, 
mokėdamas lietuvių kalbą ir 
norėdamas arčiau su lietuvių 
tauta susipažinti, imtų studi
juoti musų tautišką spaudą, tai 
tikrai įgytų “gerą” įspūdį apie 
musų tautos garbingumą.

tiekSveikai protaujant tai 
Amerikos lietuviai, tiek Lietu
vos lietuviai nėra nei blogesni 
nei geresni, negu kitų tautų 
žmonės.

Jei Amerikos žmonės prieš 
161 metų jau' galėjo ir buvo 
pribrendę įsteigti demokratišką 
tvarką ir demokratiškai tvar^ 
kytis, jei Čekoslovakija gali de
mokratiškai tvarkytis, tai ir 
Lietuva yra pribrendus demok
ratiškai tvarkai.

Tautininkų kaįbos, kad Lie
tuva dar negali demokratiškai 
tvarkytis, yra didžiausias pa
žeminimas tautos. Bet tautinin
kai taip kalba visai ne dėl sa
vo tautos meilės, bet dėl to, 
kad pateisinti savo neteisėtą 
darbą, kurį jie atliko nakties 
metu, įvykdydami pučą.

& &

Kalbant apie Vitaičio ir Vi- 
niko “pasitarnavimą” Amerikos 
lietuviams, tenka pasakyti, jog 
jie tautišką meilę tikrai šau
niai demonstruoja. \

■Trumpai sakant) tiek Vini
kas, tiek Vitaitis yra pasiryžę 
valdyti SLA taip, kaip Smeto
na valdo Lietuvą, būtent, savo, 
p&rtijos naudai. O kovodami šu 
savo > politiniais priešais, jie 
'vartoja visokias priemones, vi
sai, nepaisydami, kad tokiomis 
kovos priemonėmis teikia, meš
kos patarnavimą pačiai organi
zaciją!. <

bią misiją, atversdamas prie 
dvasios šventos kai kuriuos 
menamus bedievius. Kas teisy
bė, iai ne melas. Ir reikia pri
pažinti, kad kun. Misius turi ir 
pasisekimo. Duokim sau, kun. 
Mišių! gerai pavyko atversti 
“ant dvasios šventos” buvusį 
“hezaležninkų” vargonininką J. 
S. ir vieną žymų sandariečių 

.'veikėją J. K. Pastarasis bus 
pakinkytas į parapijos darbą.

& *

Juokų vakaras gerai pavyko
Sausio 17 d. Lietuvių Jau

nuolių Choro suerngtas juokų 
vakaras pavyko gana gerai. 
Publikos buvo atsilankę gana 
daug, visi turėjo progos pasi
juokti tiek, kiek norėjo, ir gra
žiai pasilinksminti.

Northsidiškis.

parės,*’ baliai, visokią jąšimaĮ, 
net iš pinigų. Einama kas sa
vaitę net po kejeįą kaiitų per 
biznierius, ' renkąiha Msokios 
dovanosi pardavinėjami tikie- 
tąi ir vis tai (Jaromą Dievo gar
bei. Biziiieriams jau pradeda 
nusibostų kolektos, publikai tie 
bizniški parengimai.

Girdisi ’ visur nepasitepkini- 
nimas dėl to per didelio veiki
mo. .. <

Jei kurie nemokėjome kor
tomis lošti, tai dabar jau tudū- 
jome išmokti; dabar jau pradė
jom mokytiš,. kaip lošti iš pini- 

•y c \ ■ ' “ ■ . ’ i,'

gų “bingo,”
Praeitą, savaitę pirmas ban

dymas lošįi iš pinigų buvo da
romas bažnytinėje svetainėje.

Atvertė “ant dvasios šventos”
Savo laiku teko skaityti ku-

nigų “Drauge”, kad kun. Mi- eQrcinL;Įlgę!
sius atliekąs North Sidėj svar- u<Į.įMJlllllvo Ii Hvov

SOHO
— Sausio 
buvo atvykęs 
daktorius M. Vaidyla. Ta pro
ga vietos santjariečiai 
svetainėje1 surengė 
nę.

Vakarienės metu 
kviesta vienas kitas
tame skaičiuje ir pats garbės 
svečias p. Vaidyla.

Apie vietinius kalbėtojus 
reikia pasakyti tiek, kad vie
ni jų išsireiškė drąsiai ir kri
tikavo sandariečius, o kiti tai, 
taip sakant, prisilaikė < diplo
matijos ir bando kalbėti apie 
tokius dalykus, kurie visiems 
yra bendri.

Mat, kalbėtojai buvo įspėti, 
kad apsieitų be kritikos.

Pats garbės svečias p. Vai
dyla bandė pasakyti tokį lyg 
ir “priklodą” apie poros “bo
bų šalčio pagavimą ir pastipi- 
mą”. Bet nekaip jam sekusi 
su tais “priklodais”. Teko gir
dėti, kaip kai kurios moterys 
protestavo prieš tą “priklodą” 
apie “bobas”. Vienas vyras ir
gi balso reikalavo.

Aplamai publika buvo labai 
nerami. Iš viso, man rodos, jos 
buvo apie 100 žmonių. Dau
giausia tai buvo visokių pa
žiūrų žmonės.

Koks Vaidylos keliones tik
slas į Pittsburghą, tai kolkas 
neteko patirti. Greičiausiai 
bus, kad SLA. reikalais. Bet 
jei Vaidyla vyko į Pittsburghą 
SLA. reikalais, tai reikia abe
joti, ar jisai tikslą atsiekė.

J • — Vakarienėj buvęs.

SOHO PITTSBURGH, Pa.- 
Sausio 15 d. LMD. svetainėje 
įvyko SLA. 3-čio apskrities ko
miteto susirinkimas, kuriame 
buvo nutarta kovo 14 d. LMD. 
svetainėje surengti .prakalbas 
ir koncertą auksinio jubilie
jaus proga.

Nutarta kalbėtoją kviesti iš 
Brooklyno, būtent, SLA. Jau
nuolių Komisijos narį Keistu
tį Michelsoną, kuris, tur bu‘t, 
yra vienas iš geriausių čia gi
musių kalbėtojų. Manoma, kad 
su jaunojo Keistučio atsilan
kymu Pittsburghe bus galima 
daugiau suinteresuoti čia gi
musį jaunimą.

O mužikalę programos dalį 
pildyti buvo nutarta pakviesti 
iš Youngstowno p-lę Rožę 
Lukuševičiutę arba iš Cleve
lando p-lę Bronę RasiuliUtę.

— S. Bakanas.

f DON’T 
NEGLECT

t A COLD (t

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Još 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

Reporteris

N. S. Pittsburgli. Pą
Visokios žinios

t f ‘ . • .‘ v . . t • » • * 1 ■ !

Sausio 18 d. musų lietuviškai 
nortli saidei ir vėl pradėjo gra
sinti 'potvynis, nors dar nespės 
jom užmiršti praeitų metų šv. 
'Patricko dienos didžiojo potvy
nio. ‘ : \

Lietui palijus per keletą diė- 
nų, PittsbUrgho upes, ir vėl iš
siliejo iš krantų, bet tuo daug 
nuostolių Pittsburghui nepada
rė, tik kai kurių musų tautie
čių rusis vanduo buvo užliejęs.

Kaip tenka . girdėti, tai že
miau Pittsburgho Ohio upė pa
dare daugiau nuostolių ir apie 
7 žmonės žuvo vandeny.

Kad veikiama, tai veikiama
Pas mus,‘ niekados netruko 

šiokio tokio lietuviško veikimo? 
bet pastaruoju laiku kad veikia
nčia, tai veikiama. Ir tas vei- 
kimas jau pradeda įkyrėti net 
didžiausiėms pramogų entuziaš- 
iaihsį. O niūsų gerieji bizriieriai 
tai jau nei rekte rėkia dėl tų 
Vjjšokįų. kolektų.

Mat,, vis "yra rengiama

Dykai!

QG3X£

• I Į.i !■■■*
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As low as $29.95

1 ■ ■■f ■■■
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Naujų Metų Pastangos 
Naujiems Kostumeriams Gauti!
į.T "ii' i I" i . Wiiį I. ■ ■■ lĮji -—--i—    1 ...................... *" i I I I m -   - •• • -  -

| ■ 0į Naujutėlė $5.50 “GUIDE” MIGLOS ŠVIESA — įstatoma ab-
1 • soliučiai DYKAI su kiekviena nauja $10.00 sąskaita ar daugiau,

jei atidaryta per Sausį Musų Budžeto Departamente.

1 Užeikite ir pArtiatykit kali) lengva junlš’čia atsidaryti sąskaitą. Nėra Red Tapė, ne kitų 
apsunkįnąričių klausimų^ Už vis lengviausios mieste sąlygas.

Tik į Šias Naujų Metų Specialybes!!
Goadrich Tairai

OOWN *5.95
ĮMOKĖJIMAI PIGIAI KAIP 50c Į SAVAITĘ

kaip

GOODRICH ‘V

BATERIJOS ŠILDYTUVAI
KARŠTU VANDENIU

‘E $10.95

NIEKAM
NEMATYTOS.

h
NEGIRDĖTOS
RADIO
SAVYBES.
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Nereikią 
įmokėjimo 

' SĄLYGOS:
f

JUSV SENAS RADIO ATSTOJA RANKPINIGIUS 
Dykai įstatymas ir patarnavimas 
dykai demonstracija namuos 
AMERIKOS Už VIS POPULlARIAUSIS RADIO

Atdara kas vakarą iki 9 valandos. Ganėtinai parkinimo vietos.

MOTOR SU PER 
SERVICE STATION

1 South vvest Corner o f

64th Place and Kedzie Avenue
Seniausia, Didžiausia ir už vis Patikimiausia TclcfOJlUS

Patarnavimo Stotis Southvėst Sidėj. Hemlock 1400
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

GEROS VALIOS VIEŠNIA
NAUJIENOS, Chlcago, IR S • .

Iš Menininkų Kliubo 
Susirinkimo

Nutarta rengti parodą; ekskur
sijas j Art Institutą

Praeitą sekmadienį, Chica- 
gos Lietuvių Menininkų Kliu- 
bas turėjo susirinkimą p. Ke
lia j aus bute.

Buvo svarstoma meno paro
dos rengimo klausimas. Nutar
ta parodą rengti ateinantį pa
vasarį. išrinkta komisija sura
dimui tinkaihos vietos parodai. 
Taipgi nįutarta pakviesti žy
mesnius lietuvių veikėjus ir 
profesionalus į bendrą pasita
rimą su L.M.K. valdyba, pa
rodos rengimo ir finansavimo 
reikalu, 'tiktai veikėjams ir vi
suomenei kooperuojant bus ga
lima parodą surengti.

Kliubas Vos tik dar suorga
nizuotas, neturi pinigų ir ne
numato budy kaip sukelti fon
dą parodos išlaidoms padeng
ti. Patys menininkai irgi pri
sideda prie išlaidų padengimo, 
bet toli gražu to dar neUžten-. 
ka. .

Štai iš ko susidaro išlaidos: 
Spausdinimas katalogo, skelbi
mai; už galeriją reikia mokė
ti dvejopai — pinigais arba 
nuo parduotų eksponatų nuo 
25% iki 4$%; apdrauda ir ki
tos, nenumatytos, išlaidos. Jei
gu dar kliubas paimtų 25 % 
savo fondan ntip parduotų eks
ponatų, tai menininkui nieko 
nelieka arba dar tenka savo 
pridėti.

Dar kjiūbui negyvuojant, 
praeitą pavasarį buvo sureng
ta lietuvių meno paroda Man- 
del Bros, krautuvėj. Paroda, 
tiesa, nusisekė ir tai dėka p* 
Vytauto Beliajaus gabumui, 
geležinei kantrybei ir pasišven
timui. Tačiau juk niekas to 
neliori, kad vienas žmogus ga
lėtų ištesėti, čia, rodosi, pačių 
lietuvių reikalas — viešas — 
kultūrinis dalykas. Tūrėtų bū
ti lietuvių jaunuoliams pavyz
dys ir įkvėpimas, kurie moki
nasi meno srityj.

Jaunasis šmotelis davė įne
šimą surengti keletą ekskursi
jų į Art Institutą. Įnešimas 
priimtas ir nutarta rengti. Jei
gu bus galima suspėti, tai pir
moji ekskursija bus sausio 23 
arba 24 d. Art Institūte, kol 
dar tebėra garsi 5-kių šimt
mečių Europos meno paroda.. 
Sekanti ekskursija bus Chica- 
gos menininkų meno parodai, 
kuri atsidarys vas. 5 d. ir tę
sis iki kovo 4 d.

M. Šileikis.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Praeito šeštadienio Meno ži
nių skyriuj buvo pasakyta, kad 
Liet. Men. Kliubo iždininku 
yra p. B. Liudkevičius. Turė
jo būti — pi Mosgers.

Melionas nori įsteig
ti Nacionalę 

Galeriją
Turtuolis, $27,000,000 vertes 
meno kolekciją, atiduoda 

Amerikos žmonėms.

Prieš trejatą savaičių laiko, 
Pittsburgho turtuolis, Andrew 
Mellon, viešai paskelbė, kad 
jis sutinkąs pavesti savo bran
gią meno kolekciją, kurios 
vertė siekianti virš $27,000,- 
000, Amerikos žmonėms, jei
gu vyriausybė pasižadės ją 
saugoti ir padengti užlaikymo 
išlaidas.

Galerija, kur bus patalpinti 
Meliono‘ meno turtai, turės 
būti pastatyta Washinglon, D. 
C. Pastatymas galerijos kai
nuosiąs apie $10,000,000. Sta
tybos išlaidas padengsiąs pats

p. Melionas. Galerija bus pa
vadinta: “Nacionalė Galeri
ja.”

Arčhitekturos j planus gale
rijai jau daro New Yorko ar
chitektas Pope, kurį pasirinko 
pats Melionas.

Kai meno galerija bus įren
gta, tai žmonės galės ja ne
mokamai naudotis — parodas 
lankyti.' .

Prezidentas Rooseveltas, ga
vęs A. Meliono laišką, kuria
me jis išdėstė dovanos sąly
gas, mielai sutiko dovaną pri
imti. šitą klausimą dar svars
tys kongresas.-

Melionas tūri -supirkęs daug 
brangių senovės meno kuri
nių, dauginusia tapybos. Vie
nas iš brangiausių paveikslų 
yra Rafaelip “Madonna of the 
llouse of Alba”, už kurį Mel
ionas užmokėjęs $1,166,000. Jo 
kolekcijoj randasi beveik 
kiekvieno žymesnio senovės 
menininko kūrinys. Jis turįs 
nemažai surinkęs ir amerikie
čių meno eksponatų;

Skulptorius,
Petras Rimša, 
Apleidžia 
Ameriką.

Meno žinių skyriaus vedė
jas, Mikas Šileikis, bendrame 
voke gavo nuo skulptoriaus 
Petro Rimšos ir p. Strimaičio 
du Naujų Metų linkėjimų gra
žius atvirukus su p. Rimšo me
dalionais. Skulpt. P. Rimša ra
šo:

“Chicaga man tai malonus 
prisiminimas. Išvažiuojant man 
gal dar teks čia užsukti. Nors 
apsigyventi ir gyventi nema
nau. Tokių ir galimybių man 
nėra. Savo kuprinių parodą ne
senai baigiau New Yorke. Bu
siu dar Bostone ir Waterbu- 
ryj, ir... good by Amerika.”

Prieš metus laiko p. Rimša 
atvyko Amerikon. Chikagoje 
buvo surengta jo kurinių pa
roda; dalyvavo lietuvių meno 
parodoj. Vėliau turėjo paro
das: Clevelande, Pittsburglie, 
New Yorke ir kitur. New Yor
ko laikraščiai, kaip NevvYork 
Times, Tribūne, Arts Digcst, 
Art News ir kiti, gražiai ap
rašė skulptoriaus, Petro Rim
šos, parodą Prof. N. Roerish 
muziejuje New Yorke.

Reikia palinkėti musų me
nininkui laimingos kelionės, 
jeigu jis jau grįžta Lietuvon.

Iš Goodmano Teatroi,-.f
Teatras skelbia eilę naujų vei

kalų vasario mėn. perstaty
mam.

Maksimo Gorkio veikalas 
“Ant Dugno” Goodmano tea
tre turėjo didelio pasisekimo. 
Kiekvieną vakarą teatras bu
vo užpildytas publika. Sausio 
19 d. “Ant Dugno” buvo pa
skutinis vaidinimas.

Nuo vasario 8-to iki 16, bus 
vaidinama ispano rašytojo 
Martinez Sierra veikalas 
“Cradle Song”. Po to seks 
Mark Twaino veikalas “The 
Prince and the Pauper”.

šeštadieniais po pietų,—vai
kų teatras — (Goodman tea
tre) eina veikalas “Black Sam- 
bo”.

Sekmadieniais vaidinimų ne
būna. Vakarais — nuo 8-tos 
valandos.

Goodmano teatras raudasi 
prie Art Instituto.— Michigan 
avė. ir Monroe st. (kalnelyj)*

SIUSKIT FgR
HAOjiEHAt
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
^pataria Lietuvos harfsr

MME. MADELEINE DE CHARPIN, BLONDINE 
“Miss Paris of 1936” atvyko Nėw Yorkan kaipo “geros 
valios viešnia” ir keliaus per Amerikos miestus garsin- 
daina Paryžiaus Tarptdūlinę Parodą.

Naujienų-Aęme Photo

Cicero
Iš draugijų veikimo *. » ■' . t > ’ * . • t »

Raudonos Rožės kliubas turė
jo metinį susirinkimą. Nauja 
valdyba užėmė vietas ir davė 
pareiškimus; tą patį ir nariai 
pakartojo — tai pasižadėjimą 
dirbti kliubo gerovei, vengti pa
šalinių ginčų. Jei tatai bus pra
ktikuojama, tai eis pačios or
ganizacijos naudai.

Pranešta apie likvidavimą 
Kliubų Federacijos, įturtas išsi
dalinta, reikalas pabaigtas. Ka- 
daise federacįja bųyo y eikli ir 
musų gyvenimui reikalinga, bet 
pastarųjų keleto metų laiku at
rodė apmirusi ir be vertės, nes 
pačių kliubų tarpe nekyla jo
kių konfliktų.

; 1Raudonos Rožės kliubo rei
kaluose nutarta surengti pikni
ką ir leisti automobilį laimėti. 
Tas paliečia visus narius, todėl 
kalbamu reikalu bus atsiklaus
ta visų narių atvirutėmis^ ir se
kantis susirinkimas išneš galu
tiną sprendimą; ✓

1937 metų kliubo valdybą su
daro šie asmenys: pirmininkas 
Bruno Senonis, padėjėjas Char
les Beknis, protokolų raštinin
kas K. Deveikis, finansų 
raštininkas Ben Tumavičia,’ iž
dininkas A. Petkus, trys trus- 
tisai (globėjai) A; Venskus, J. 
Zaluba ir M. Voveris; maršal
ka J. /šumakaris. »

Susirinkimai laikomi kas pir
mas penktadienis kiekvieno mė
nesio Lietuvių Liuosybes sve
tainėje, prie 49 crt. ir 14 gat
vės,- Cicero, III;

Draugystė Lietuvos Kareivių
Draugystė Lietuvos Kareivių 

laikė metinį. susirinkimą < praė

MOTERYS...
SEKMADIENYJ,

Vasario-Feb.7,’37
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir.pagerintą ■

' T

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1,10 

•' .B ’ ' ’ ' ' ' ■ . .

NAUJIENOS
173!) So. Halsted ' St.

CHICAGO, ILL.

vės. Taigi ir ateinantį sekma
dienį, sausio 24 dieną, bus mi
nimas svetainės 15 metų jubi
liejus. Programą pildys Kank
lių ir Pirmyn chorai, jų talen
tai ir p. Beliajaus šokėjų gru
pė. Užtikrinu, kad programas 
bus geras, ųenuobodus ir ne 
vienpusiškas.

Šia proga prašau visus šėri- 
ninkus, rėmėjus ir pašaliečius 
remti bendrovę. Gera parama 
tai atsilankymas j jos parengi
mus, todėl bukite ir šiame pa
rengime. Įžanga tik 40 centų.

Kultūros draugija
Praėjusio penktadienio vaka

re Liuosybes svetainėje įvyko 
Lietuvių Kultūros draugijos Ci
cero skyriaus susirinkimas.

Centro atstovas p. Degutis su 
vietiniu C. Jukubka tvarkė fi
nansus. Duoklių sumokėta virš 
šimto dolerių. Kultūros draugi
jos skyrius turėti vietoje yra 
labai paranku, nes galima netik 
•duokles čia pat vietoj užmokėt, 
bet ir kitus reikalus atlikti. 
Juk tas pats iždas, tie patys 
žmonės. O vienok randasi to
kių žmonių, kurie sako, kam 
tie 25 centai be reikalo mokėti. 
Taip sakydami jie klysta. 25 
centai metams yra nedaug. Jei
gu tektų važinėti į Chicagą; tai 
tik gatvekariams priseitų išleis
ti 1.68 centai, o kur sugaištas 
laikas važinėjimui, kur kitokie 
Vardai. Tad vykite laukan' min
tį apie nereikalingumą skyriaus 
Ciceroj. ■ į I įįiįf'pl

šių metų valdyba yra tokia: 
K. P. Deveikis, pirmininkas; K. 
Leudanskas, pirm, pagelbinin- 
kas; J. Cinikas, protokolų raš
tininkas; C. Jakubka, finansų 
raštin. ir iždin.; M. Tribičius ir 
Jonas Ascila^rustisai; P. Grik- 
Šelis maršalka.

Susirinkimai laikomi kas tre
čias penktadienis vakare kiek
vieną mėnesį Liuosybes svetai
nėje. Pirmas parengimas įvyks 
sausio 31 dieną. Bus suvaidin
tas veikalas “Tadas Blinda” 
vądoyaujant K. Steponavičiui.

..>• —“N.” rašėjias.

jusį sekmadiehį Liuosybes sve
tainėje. ,

Išklausyta įvairių pranešimų 
ir išduota metinė atskaita. Li
gonių buvo per metus trylika. 
Mirė trys vyrai ir keturios mo
tely š. Visi aprūpinti pagal įs
tatus.

Draugystė paaugo daugiau 
kaip penkiųs šihitus dolerių.

Draugystei šiemet sukanka 
25 metų jubiliejus. Ta proga ji 
turės keletą parengimų. Komi
sija iš penkių narių daro pla
nus, kad ' pakelti draugystės 
turtą ir padidinti narių skaičių.

Pirmas bus piknikas ir jam 
siūloma. Jęisti -aMtumobilis lai
mėti.- Visi nariai' turi pardavi
nėti serijas, tikietus. Visi su
pranta; kad jeigu nori ką lai
mėti, tai turi ■'dirbti.

Uniformų skyrius rengia ba
lių 6 dieną vakario mėnesio p. 
šameto svetainėje. Visi užpra
šyti) dalyvauti.

Simonas r Ignatavičius serga 
jau daugiau kaip metus laiko. 
Pagal draugystės įstatus jis iš- 
sibraukia iš draugijos. Tai ne
tikęs patvarkymas. Tačiau kai 
kurie to punkto griežtai laiko
si. Kitaip ir būti negali. Su įs
tatymais reikia skaitytis. Visds 
pašalpinės draugijos ir pašalpi- 
niai kliubai. pašalpos ir pomir
tinės punktus turi tobulinti.

j

Lietuvių Liuosybes svetaine
šį mėnesį sukanka 15 metų 

nuo atidarymo Lietuvių Liuo- 
sybūs svetaines.' Kiekvieną me
tą sausio menesį yra minimos 
bendrovės gyvavimo sukaktu-

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

NAUJIENŲ
IŠKILMINGAS METINIS 

KONCERTAS
. I - < ■■ 4 ' ' • _ . . . ■ ’ • ,

SAKALU SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

f

)

Cicero
šaunus ratai

Frank Undraitis, 1442 S. 49 
Avė., amatu yra rubsiuvis. Tą 
patį amatą turi ir jo žmona. 
Undraičiai žmones pasiturin
tys. Na, kaip šiai gadynei, tai 
jie nužiūrėjo, kad reikia paujo 
karo. Nužiūrėta ir įsigyta. P-as 
D. Kuraitis, Milda Auto sales 
savininkas, pristatė jiems nau
ją gražų Pontiac’ą.

—Vietinis.

Brighton Park
Lietuvių tautiškas demokratų 

kliubas
——7—•»

Sausio 15 dieną šio mėnesio 
įvyko metinis posėdis Lietuvių 
Tautiško Demokratų kliubo. 
Posėdis laikyta , Vengeliausko 
svetainėje adresu 4500 Talman 
avenue. 1937 metų kliubo val
dybą užėmė vietas.

Valdyboj yra šie asmenys: 
pirmininkas p. Malis, veiklus ir 
pažangus žmogus; iš jo kliubas 
gali daug ko tikėtis; pirmininko 
padėjėjas Zamėckis, taipgi se
nas veikėjas; nutarimų rašti
ninkė p. Radžiuš; A. čęrnaus- 
kas turtų raštininkas; iždinin
kas Urbonas.

Kliubo posėdžiai perkelti iš 
penktadienio į trečiadienį — 
taigi sekantis posėdis įvyks tre
čio trečiadienio vakarą vasario 
mėnesį. Kliubo nariai, kurie ne
buvote metiniame posėdy, įsi- 
tčmykjte tai gerai.

P-as Vengeliauskas davė įne
šimą, kad kliubas imtųsi kokių 
nors priemonių apsaugai Brigh
ton Parko kolonijos nuo dabar
tinių plėšimų. Įnešimas buvo 
vienbalsiai priimtas ir valdyba 
įgaliota pasiųsti laišką į valsti
jos gynėjo ofisą reikalaujant 
apsaugos. Taipjau išrinkta de
legacija iš trijų asmenų, kurie 
turi nueiti pas aldermaną Hart- 
nett ir su juo pasikalbėti asme
niškai luo reikalu. Paskinti 'šie 
asmenys: Vengeliauskas, Ze- 
meckis ir Viršilienė.

Nutarta rengti pikniką Spai- 
čio darže; išrinktas komitetas 
iŠ trijų asmenų, būtent į jf įei
na Urnezis, Viršila ir šlepetis. 
Tuo susirinkimas ir; užsibaigė.

Korespondentas.

Cicero
WPA pamokos pilietybės, ga

vimo pilietybės popierų ir ang
lų kalbos yra duodamos už dy
ką Jonės mokykloj, prie 50 
avenue ir 15 gatvės Ciceroj, 
pirmadieniais ir trečiadieniąis 
nuo 9 iki 11 valandos ryto; 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 10 
valandos ryto, ir pirmadieniais, 
antradieniais ir ketvintadieniąis 
popiet nuo 1 iki 3 valandos. 
P-ia Kazei Schwebel prižiūri 
pamokas.-

Gyventojai iešką pagelbos 
kad gauti pilietybes popieras 
turėtų atsilankyti į šias pamo
kas. Kiti asmenys, užinterešuo- 
ti anglų kalba, skaitymu ir ra
šymu, (turėtų pasinaudoti tei
kiama jiems proga ir įstoti į 
klases Jonės mokykloj, kūri 
randasi prie 50 avenue ir 15 
gatvės.

Tarpe studentų lankančių 
šias pamokas reguliariai, yra 
šie (kaip atrodo) lietuviai:

Mrs. S. Kvederis, 1433 So. 
51st Avė., Cicero; Mrs- C. 
Waishnor, 1324 S. 50th Ct, Ci
cero; Mrs. J. Gudaitis, 1428 S. 
51st Ct., Cicero; Mrs. M. Za- 
mulvicz, 1401 S. 51st Ot., Cice
ro; Mrs. S. Goditus, 1322 So. 
58th /Ct., Cicero; Mrs. S. Bi- 
lanski, 1615 S. 49th Ąve., Ci
cero; Mrs. H. Mitchell, > 1409 S. 
49th Avė., Cicero;’ Mrs. A. 
Skridulis, 1617 S. 49th Avė., 
Cicero; Mrs. -V. Skridulis, 1532 
S. 49th Avė., Cicero; Mrs. M. 
Rasuik, 1330 S. 49th Ct., Cice
ro; Mrs. C. Zakarka, 1524 So. 
48th Ct., Cicero; Mrs. A. Lau
rinaitis, 1428 S. 51st Ct., Cice
ro; Mrs. S. Lalas, 1635 S. 49th 
Ct., Cicero; Mrs. K. Langois, 
1504 S. 51st Avė., Cicero; Mrs. 
P. Kosmanskas, 1517 S. 49th 
Ct., Cicero.

f X.i> * t *
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were in 1936: a past National 
Commander of the American 
Legion, a tramp who has not 
slėpt in a bed for five years, a 
radio announcer, the president 
of a university, and members 
of ithe Harvard Club at Sing 
Sing. While none of thbse 541 
attained financial distiijction 
and none made a name in pub- 
lic life, their averąge earnings 
were under $4500, and one- 
eight of those Harvardites are 
supported either by the Go
vernment or by (their families. 
Būt among those 541 Harvard 
graduates, brain is most valu- 
able, brawn least. For even in 
making money, the Phi Beta 
Kappas led, the clubmen oc- 
eupied second place, while the 
athletes lagged behind. Obious- 
ly, the athlete, basking in the 
sun for a brief hour, pays ter- 
ribly dear for his momentary 
stardom.

If, as Tunis finds, millions 
of Americans who never saw 
the inside of^a college are do- 
ing just as much as those 541 
Harvardites oft 1911, why 
should they, their parents, and 
society spend good time and 
money to put them through one 
of America’s most famed colle- 
ges? Does one need an expen- 
sive college education to vote 
the Republican ticket, to keep 
out of the bread line, to break 
100 at golf

Rather shouldn’t we Ameri
cans, now bringing junior col
lege within the reach of more 
and more young people, radi- 
cally change college courses 
and atmosphere, so that they 
will fit these attending them 
to become better men and wo- 
men, better citizens — genuin- 
ely better Americans?

vvi-zv jLiviryz.ivo/i juhiauiinįiMkAl RUDAKE GHĮCAGOS MIESTO MODELĮ, DIORAMA,
kurioje yra pažymėtas kiekvienas namas, namelis ir ga tvč. Namai iŠpiaustyti iš lengvo medžio, vadinamo “bal- 
sa wood”. Paduotoji dioratnos dalis parodo miesto centrą. \ i Nuiijienų-Tribiine Photo

palooka?” cried Madame as she 
stopped her heavy paddle long 
enough to get her breath. 
“What do you mean, nothing, 
you nazi lout? Throwing stones 
at Poland, yelling a lot of dirty. 
narnės at Russia, then trying, 
to gang up on Czechoslovakia?”

“Aw, have a heart, dear Ma
dame,” blubbered Adolf as he 
wiggled "his backside to lessen 
the smarting there, Avhile he 
screwed the tears out of his 
eyes with his dirty fists. “Me 
an’ de gang, we wuz just hav- 
in’ some fun. Dat’s all!”

“Shut up*- you lying brat!” 
Didn’t Johnny and I catch yOu 
dragging sad-eyed Espanola 
down the back alley by her> 
long, black ha^r? And when 
you saw us, you z pretended to' 
be knocking <the dirt off your 
trenchcdat. Būt as soon as our 
back was turned, you shoved 
your automatic into the hands 
of Bandit Franco and stood 
watching him pound and kiek 
her.”

“Aw, Madame, you got me 
all wrong. I give you my word 
as. der fuehrer dat I never did 
nuthin’.”

“Did you ever see such brass, 
Johnny?” Madame gazęd at 
her boy friend in open-mouth- 
ęd amazement. /

“A bloody liar, if you ask 
me, La Belle. Give me that pad
dle! When I’m through, Addie 
will be ready for the ręst eure I”

Spanking Der Fuehrer
“Lay it on, Johnny. Adolph 

needs it, believe me,” observed 
Benitui as he packed for a trip 
to his Ethiopian farm. With a 
finai įtug at the straps of his, 
suitease, Benny let off this 
parting shot’ /Der fuehrer 
thinks he’s a hard guy. Him 
an’ his gang’s been buttin’ in 
with Austria. Let Mme France 
have the paddle, Johnny, if 
you’ve out of wind. She’ll make 
Addie sputter that toothbrush 
off his upper lip!”

“Won’t I?” cried La Belle 
France as she seized the paddle 
and began to swing it lustily 
while John Bull held aeross his 
ample knees sąuirming Adolf, 
his nazi pants stretehed to the 
bursting point.

“Ach, mein Gott! Ach, mean 
seat!” bellowed and bawled der 
fuehrer. “1’11 be gut, mein 
friiendsL T reallv cHrlnT. /In nnt-

The Case of Glenn Frank
While academic freedom may 

play a small part in the contro- 
versy bver re-engaging Glenn 
Frank as president ,of the Uni
versity of Wisconsin, the Frank 
case is bound to be news for 
days to come. For the situation, 
no matter which side is right, 
is loaded with political dyna- 
mite, because both Frank and 
La Follette are potential presi- 
dential timber for opposing 
platform makers in 1940. z

Far bigger than the Frank 
case, however, is the issue of 
greater faculty control of Ame
rican education from the ele- 
mentary and high schools. up 
through college and university. 
The ruthless dismissal of Pro- 
fessor Jerome Davis at Yale is 
the latest instance of the ar- 
bitrary and autoeratie running 
of a great educational institu- 
tion in whose basic control the 
faculty has.about as miich say 
as the delivery boy has in the 
chain-store for which he deli- 
vers grocerięs.

On the board of regents,

faculty is the ultimate custo- 
dian of education. Only when 
the faculty can be assured that 
none of its members will be 
dismissed so long as they are 
hohost, upright, faithful in the (many other food 
dfscharge of their duty as a 
commūnity of scholars — only 
then will our schools be run 
with some semblance of demo- 
cracy, and not operated with 
the šame autocracy as a facto- 
ry whose primary aim is (to 
make profits for stockholders 
by manufacturing shoddy goods 
or adulterated feeds for ,un- 
wary consumers. '

If thė Frank case in Wiscon- 
sin helps bring) abęut demoera- 
tic control of? schdols through 
effective faculty representation. 
on governing boards, ithen that 
case will have served a good 
purpose.

“Doctor’s Orders, Sir!”
Behold, Mr. and Mrs. Lover 

of good food, I bring you glad 
tidings of great joy! Relax, and 
eat what you' likę — with the 
full approval of both your 
conscience and your physician. 
For by taking constant of your 
diet, you cannot ,add one de- 
cade to your life span.-•

Rich foods, we are (told in 
this paradise of food faddists, 
are the seedbed of indigestion. 
Yet when Drs. Alvarez and 
Hinshaw of the Mayo Clinic 
asked 500 patients about' foods 
that disagreed with them, the 
medicos got this result: Dis- 
tressed by onions were 27%; 
by milk, butter, ice cream, raw 
apples, 26%; by cookęd cab- 
bage, 25%; būt by the old al- 
leged offenders — cucumbers, 
fat, pork, pieklės, aniį pie, lėss 
than 13%. ;

Meat has long been blamed 
for causing gout, rheumatism, 
kidney trouble, and high blood, 
pressure. Yet after Vilhjamur 
Steffansson and Karsiten An- 
dersen, arętic explorers, had 
Ii ved for a solid year on meat 
alone, Dr. DuBois of New

Buy gloves with what
it savęs

Mttra reikalo mokfltl BOe ar 
daurlau, kad S*“!?
kolei*. Lliteriae Tooth PmU, 
OldeUa tūba* pareldnoda ■ VI 
SSo. Ji valo ir ap»an<o dav- UiT Be to valite vutavplMtl 

n* kurtvoa rallta ■oriplrk- 
tt nirltivaitM ar ka Mite. 
Lavibert Phamaoal Oo.
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York could find no trace of more. For that famed muscle- 
the above disprders in those 
two men. Fastin^, too, chief 
god of the MacFadden cult, and 
one of ithe lesser dieties for 

L, faddists, is 
not a health bringer. By depriv- 
ing digestion of needed* fuel, 
fasting may force the bbdy to 
burn up its own fatty tissue, 
leaving an unconsumed residue 
that causes acidosis.

Nobody knows just what’s/in 
milk, America’s eau de vieu O- 
range juice/ our breakfast spe- 
cific, is no richer in vitamin C 
than fresh cabbage, lowliest of 
vegetables, fhan lettucę, water- 
cress, or green peppers. So, too, 

.7)

in spite of] Popeye, Johnny 
needn’t eat -his spinach any

builder contains only one-third 
.as much iron as oysters, livęr, 
molasses, dried Įima beans, and 
egg yolk. How Johnny’s mouth 
waters at the thought: ‘lasses 
mixed with egg yolk!

So, taking the word of Sir 
Frederick Hopkins, medicine’s 
1929 Nobel Prize winner, that, 
“An ideal diet cannot yet be 
defined,” we may eat what we 
likę, stiek our thumbs undęr 
our beit, and with a smile say 
to the kill-joy faddist: “Doc- 
tOr’s orders, sir!”

the

is
un-

šunie „oi our enuiusiasuc war- 
iors. Their ardour has cooled 
down so rapidly that > is has 
caused . great discouragement 
among some of the willing 
workers for the good of 
organization.

Otfr Basket-ball team 
struggling, due to internal
certainties, būt all will be well, 
and very soon too. Keep up 
your spirits!

Many of our members ex- 
press their concern in regard 
to the health of Mr, Tumosa, 
father of Venus, who for the 
lašt month has been confined 
in the hospital and combating

Naujienų Koncertas 
Vasatio 7 d.,1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ

omai aub adlljt ūmiais —— 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER
žinomas lietuvių Šeimoms 
jau per tris gentkartes. .

L1NIMENT

OUICKLY
RECOMMf NOED

TOR 4C f f ARS

1 ihcv XLREDOENED.^^h& 
h- EYES

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išremontuota ir išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
, dieną ir aiaktj. Swimming Pool.

Phone CANAL. 9560 ,
—... ................

IR

A ^TDFD A
■ . 'f' . 1 ■ ■

" ‘ . .'-v ■' .■ , • . . < •. . ’ . i,

NAUJIENOSE
A

X

x

y'.-At 

■»
■ ’■

i] 
■> \

V- > '■

? 111

V •s''' ;

f 1

SKAITYKITE KASDIEN

SAUSIO 25

. • . .. - -

KRAUJAS
PASLAPTIS

NEPAPRASTAI ĮDOMI APYSAKA IŠ RUSIJOS REVOLIUCIJOS




